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Her Çocuğun
Rüyası
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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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Ev, temeline dek ürperirken, üstüne yıldırım düşmüş gibi 
sarsılıyor. Pencereler, korkuyla açılıp kapanan kepenk-
lerin arkasına nasıl saklanacaklarını bilemiyor. Merdi-
venlerin tahtaları gıcırdamayı aniden kesiyor. Nasılsa 
hayatta kalmayı başarmış birkaç böcek ve bir fındıkfaresi 
ailesi, kovalayan varmışçasına terk ediyor evi. 

Ev, deneyimli bir dikkatle kolaçan ediyor sağı solu. 
Ardından, çatıdaki, son birkaç günün heyecanıyla yorgun 
düşmüş horozu süzüyor. Basbayağı bir ölü kıpırtısızlığı 
hâkim dört bir yana. Öyleyse, evin yüreğine korku salan 
bu buz gibi rüzgâr nereden esiyor?
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Tam, artık iyice yaşlandığı için bu tekinsiz rüzgârı uydur-
duğunu düşünecekken, evin pencere ve kepenkleri, güze-
lim dış cephesi bir kuş sağanağına tutuluyor. Eve çarpan 
her bir kuş, daha toprağa değmeden son nefesini veriyor. 
Dili olsa çığlık çığlığa bağıracak ev, ayakları olsa arkası-
na bakmadan koşarak kuşların mezarı olmaktan kaçacak, 
kolları olsa bir nebze rahatlık ve sıcaklık için karşısına ilk 
çıkan kişiye sarılacak. Bütün bunları yapacak imkânı olsa 
keşke. Çünkü ev, yaklaşan kâbusu yakından tanıyor. İlk 
gençliğinde de yaşamıştı bir benzerini. 

Sevenler birbirinden ayrılacak, pek acı kayıplar yaşa-
nacak. Bu hikâyenin sonu muhakkak ki iyi bitmeyecek...
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Hiçbir Şeye 
Değişmem Seni

“Ona, onu sevmediğini söyle,” dedi Doktor Eksimus. 
Umay verilen emre itaat ederek, buz gibi bir sesle, 

“Seni sevmiyorum Kutlu,” dedi.
Bu işten giderek daha çok keyif aldığını belli eden bir 

edayla, “Şimdi de... onda nefret ettiğin şeyleri söyle,” diye 
buyurdu Doktor. 

Umay sanki hayatı boyunca bu ânı beklemiş gibi, hiç 
sektirmeden başladı saymaya: 

“Ağırbaşlılığın, dünyanın bütün zamanı seninmiş 
gibi davranman beni öyle böyle değil, basbayağı deli 
ediyor. Ben ağaçlara tırmanır, maymun gibi daldan dala 
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atlarken, senin bir köşede sessiz sakin kitap okumana 
sinir oluyorum. Başlarını hiç ağrıtmadığın için annem-
lerin seni benden daha çok sevmelerine gıcık oluyorum. 
Varlığınla beni yaramaz ve haylaz bir kız gibi gösterdi-
ğin için senden nefret ediyorum...” 

Doktor, ikizinin ağzından mekanik bir şekilde olsa 
da tuhaf bir içtenlikle çıkan bu cümleler karşısında 
gözleri dolan Kutlu’ya dönerek, “İnsan kardeşine bile 
güvenemeyecekse...” dedi alayla. Kutlu’dan bir karşılık 
alamayınca, “Aslında istesem ona, nefesin kesilene ka-
dar boğazını sıkmasını veya şuradaki sandalyeyi kafana 
geçirmesini de söyleyebilirdim,” diye ekledi büyük bir 
iyilik yapmışçasına. “Neyse ki, prensip olarak şiddete 
karşıyım.” 

Kutlu kendini tutamayarak, “Sizi görene dek, cana-
varların var olmadığına inanırdım,” deyiverdi sesinde 
bariz bir tiksintiyle. “Yazık... gerçekten yazık!”

“Bir şey bildiğin yok, çocuk!” diye kükredi birden 
Doktor. İkizler irkilerek adamdan birkaç adım uzaklaş-
tılar. “Annenle baban seni pamuklara sararak büyütmüş, 
belli. Dünyanın ne kadar korkunç bir yer olduğunu, in-
sanların bizim gibilerden kurtulmak için etmeyecekleri 
kötülük olmadığını daha bilmiyorsun. Ve sayemde asla 
öğrenmeyeceksin. Günün birinde bana şükredeceksin!”

“Cennette yaşamadığımızı bilecek kadar çalışıyor 
kafam,” diye karşılık verdi Kutlu. “Ama birileri hayatımı 
cehenneme çevirmeye kalkışacak olursa, onlara kesin-
likle aynı şekilde karşılık vermem. Bu, beni de en az 
onlar kadar kötü biri yapar çünkü.”
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Doktor sesinde küçümsemeyle, “Seni buraya felsefe 
yap diye getirmedim, çocuk. Hayallerimin büyüklüğünü 
ya da önemini kavramanı da beklemiyorum,” dedi. 

Kutlu, “Üzgünüm,” diye karşılık verdi sesini kendisi 
bile duymakta güçlük çekerek. “Bir insanın böyle vahşi 
bir hayal kurmasını anlayamıyorum, asla da anlayama-
yacağım.”

“Kes sesini!” diye bağırdı sabrı taşan Doktor. “Sana 
fikrini soran olmadı.” Ardından odanın kapısını açarak, 
dışarıda bekleyen iki adama eliyle içeri girmelerini işa-
ret etti. 

Bu defa, adamlar kollarına girip onları sürüklerce-
sine götürürken, ne Kutlu ne de Umay itiraz etti. Kutlu 
koridorda ağır adımlarla ilerlerken, nasıl başa çıkaca-
ğını bilmediği bir şeytanla karşılaşmanın şaşkınlığını 
sindirmeye çalışıyordu. Umay’sa, dışarıdan duygusuz 
görünse bile, kendi bedeninde hapsolmanın dehşetini 
yaşıyor, tekinsiz bir şey tarafından ele geçirildiğini hay-
kırıyor, ancak sesini ikizine bir türlü duyuramıyordu.

Kutlu gözlerindeki yaşı elinin tersiyle sildikten sonra 
adımlarını açarak Umay’ın yanında bitiverdi ve ikizinin 
elini avucuna alıp birkaç defa yumuşakça sıktı. Orada 
bir yerde olduğunu ve beni duyduğunu biliyorum, diye 
geçirdi içinden. Bugüne kadar seni istemeden de olsa 
kırdıysam özür dilerim. Sen benim için bu dünyadaki her 
şeyden kıymetlisin. Annemle babamın sevgisine bile değiş-
mem seni. Yemin ederim, değişmem.

Umay, kendini Kutlu’ya duyuramayacağını bile bile, 
Ben de seni hiçbir şeye değişmem, diye geçirdi içinden. 
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Ağzımdan hangi cümle çıkmış olursa olsun, değişmem... 
Neden öyle söyledim bilmiyorum. Oysa birbirimize benze-
mememiz her zaman çok hoşuma gitmiştir. Ne olur affet 
beni.

Kutlu ikizinin aklından geçenlerden haberdar olma-
dığı halde, Kardeşler arasında olur böyle şeyler, diye dü-
şündü. O iğneyi bana yapsalar, kim bilir neler çıkardı ağ-
zımdan. Düşünemiyorum bile! O yüzden kendini suçlama 
lütfen. Seni çok seviyorum ve senin de beni sevdiğinden hiç 
şüphem yok. 

Ardından Umay boş bir çuval gibi yere yığıldı. Ken-
dilerine eşlik eden adamlardan biri Umay’ı pek de özen 
göstermeden kucağına alıp ilerlerken, diğeri yürümeyi 
sürdürsün diye Kutlu’yu sırtından kabaca ittirdi. Dü-
şecek gibi olan Kutlu, sesini çıkarmadan kendinden 
isteneni yaptı.
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Bir Adada 
Karşılaşmış 
İki İnatçı Keçi 

Doktor Eksimus koridorda el ele, hüzünle uzaklaşan 
Kutlu ile Umay’ın arkasından bir an hoşnutlukla bak-
tıktan sonra, çalışma odasının kapısını açarak içeri 
girdi. 

Odadaki koltuklardan birinde oturmuş, ifadesiz bir 
yüzle camdan dışarı bakan Sedat’a, “Eee, küçük göste-
rim hakkında ne düşünüyorsun?” diye sordu. 

“Seyretmeye tenezzül etmedim,” karşılığını verdi Se-
dat, ağzı çakıltaşlarıyla doluymuş gibi kulak tırmalayan 
o tuhaf ses tonuyla. 

“Hadi amaaa! Bu söylediğinin yalan olduğunu sen 
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de ben de biliyoruz,” dedi Doktor. “Bence nihayet ilgini 
çekmeyi başardım.” 

Sedat, “Bak Doktor,” diye karşılık verdi adama, “sana 
neyin ilgimi çektiğini söyleyeyim de bu sıkıcı muhabbet 
boş yere uzamasın: Bu lanet ucubeler sirkinden bir an 
önce defolup gitmek. Anladın mı?”

Beklemediği bu karşılık yüzünden Doktor’un canının 
sıkıldığı belliydi. “Onca yıl, üstelik baban tarafından bir 
hücrede hapis tutulduktan sonra, yapmak istediklerimi 
en iyi senin anlayacağını sanırdım,” dedi yumuşak çık-
masına çalıştığı bir sesle.

“Onca yılın bana öğrettiği, hem de çok iyi öğrettiği 
tek bir şey var Doktor, o da insanlardan uzak durmak 
gerektiği,” dedi Sedat kararlı bir ifadeyle. “İster benim 
gibi doğanın kötü bir şakası olsun, ister nefes alıp ver-
mek dışında bir becerisi olmasın, her tür insandan uzak 
durmak hem de...” 

Doktor karşısındaki adamı ikna etme umuduyla yine 
de sürdürdü konuşmayı: 

“Neler yapabileceğimizi bir düşünsene. Bize hiç acı-
madan canavar muamelesi yapan insanlardan intikam 
almak değil sadece amacım. Yeteneklerimizle dünyayı 
değiştirebilir, mutlulukla yaşanacak bir yer haline geti-
rebiliriz pekâlâ. Güçlerimizi birleştirirsek, ölümcül has-
talıkları ortadan kaldırmamız, dünyanın öteki ucunda 
bir felaket yaşandığında oraya birkaç dakika içinde yar-
dım götürmemiz ya da dünyayı öldürmeden yaşamamız 
işten bile değil.”

“Sözde dünyayı ve insanları kurtarma hayallerinle 
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beni kandıracağını düşünüyorsan, beni bayağı küçüm-
semişsin demektir, Doktor. Güçlerimizi birleştirirsek 
ha!” diye alayla güldü Sedat. Ellerini hafifçe yukarı kal-
dırarak, ilk kez görüyormuşçasına uzun uzun inceledi. 
“Neye dokunduysam yok etti bu eller. Beni ailemden 
ayırdı, ömrüm boyunca bir gün olsun bir insan sıcaklığı 
hissetmeme engel oldu...” diye acıyla devam etti. “Ama 
sadece ellerimde değildi kabahat. Ruhum da en az elle-
rim kadar zehirliydi başından beri. Yoksa ellerimi ke-
serdim de kimseye zarar vermezdim, inan bana Doktor. 
Ama artık çok geç, yaptığım kötülüklerin hiçbirini geri 
alamam. Bir daha asla iyi bir adam olamam.”

Doktor yumuşak, babacan çıkmasına çalıştığı bir 
sesle, “Hiçbir şey için geç değildir. Gel, birlikte ellerin-
deki, ruhundaki zehri yavaş yavaş akıtalım ve dünyaya 
iyilik saçmanı sağlayalım,” dedi. Bir yandan da usul usul 
Sedat’a yaklaşıyordu. “Bırak da sana özlediğin aileyi 
vereyim. Vicdan sahibi bir adamsın, belli, yoksa böyle 
pişmanlıkla konuşmaz, insanlara zarar verdiğin için 
kendini kötü hissetmezdin.”

Sedat, “Ne hissettiğim konusunda sakın ahkâm kes-
meye kalkışma!” diye kükredi insanı irkilten o ses to-
nuyla. “Benim krallığım seninki gibi her dediğimi yapan 
insanlarla dolu değildi. Benim krallığımda kral da ben-
dim, tebaa da. Bundan sonra da böyle olmasında bence 
bir sakınca yok. Aile konusuna gelince... bir şey bildiğin 
yok, Doktor, hiçbir şey bildiğin yok!”

Doktor küçük adımlarla Sedat’a biraz daha yaklaştı. 
Artık aralarında neredeyse iki-üç karışlık bir mesafe 
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kalmıştı. Doktor anlayışla, “Bak Sedat, söylediklerimi 
yanlış anladın,” dedi. “Kulağa ukalalık gibi geldiğini bi-
liyorum ama gerçekten öyle değil. Bu adada yeteneğin 
yüzünden kimse senden korkmayacak, aksine, herkes 
sana hayranlık besleyecek. Sana garanti ediyorum.” 

Sedat tam, “Belki...” diye karşılık verecekken, boy-
nunda bir batma hissiyle irkildi. Doktor’un elindeki 
şırıngayı görünce, “Sen ne yaptığını sanıyorsun?” diye 
sordu öfkeyle.

Doktor, “Kusura bakma. Senin şımarıklıklarınla uğ-
raşacak zamanım da yok, sabrım da,” diye açıkladı. 
“Sana teklifimi güzellikle yaptım. Makul bir insan ol-
saydın, ben de bu yola başvurmak zorunda kalmazdım. 
Şimdi bir parça sersemlik hissedeceksin. Uyandığında, 
başındaki yara izi dışında aynı Sedat olacaksın, sana söz 
veriyorum.” Ardından uzun, tekinsiz bir kahkaha attı.

Sedat, kelepçeli olduğu halde, ellerindeki eldivenler-
den kurtulmaya çalıştıysa da başaramadı. Zaten birkaç 
saniye sonra gözlerinin önündeki dünya kararmaya baş-
ladı ve yer ayaklarının altından çekildi.








