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Özel Bolbadim Koleji öğrencileri için bir yaz kampı 
düzenlenir. Yılın yorgunluğunu atmak için Hatay’daki bu 
kampa giden çocukları tatsız bir sürpriz beklemektedir. 
Kampın yakınındaki şelale, kimsenin bilmediği kötü bir 

güce ev sahipliği yapmaktadır. Batık bir uygarlığın izindeki 
karanlık niyetli Nhandular yeni planlarını uygulamaya 

başlarlar.  Üstelik planlarıyla aralarına giren hiçbir 
şeye karşı acımaları yoktur. Fırat, annesi ve Süreyya’nın 

babasıyla ilgili sırların yükü altında ezilse de, iyiliğin 
koruyucusu Otuslar gibi o da tetiktedir. Aslı Tohumcu’nun 

sırlarla dolu “Bolbadim Günlükleri” dizisinde macera, 
ikinci kitapla devam ediyor!
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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.

YAZARIN YAYINEVIMIZDEN ÇIKAN DIĞER KITAPLARI: 

Benim Babam Kötü Örnek • Kaya Çıkmazı’ndaki Okul (Bolbadim 

Günlükleri 1) • Kıyamet Kapısı (Bolbadim Günlükleri 3) • Dünyayı 

Döndüren Kız • Herkesin Evine Döndüğü Gün • Hışır Hışır Kırt Kırt • 

Karadankaçanlar • Öyle Değil, Böyle! • Üç, İkiii, Birr, Ateş! 1 • Üç, İkiii, 

Birr, Ateş! 2 • Üç Kişilik Ordu (Eksimus Serüvenleri 1) • Yalancı Cennet 

(Eksimus Serüvenleri 2) • Her Çocuğun Rüyası (Eksimus Serüvenleri 3)



Bıdı bıdı ustası Mehmet Erkurt’a...
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Neredeyse yetmişime merdiven dayadım, geçen kış gi-
bisini görmedim. O korkunç kar fırtınası bizi dünyanın 
geri kalanından koparırken, doğa bile Nhandular için 
çalışıyordu sanki. Kara Doktor ’un azmi sayesinde, gözle-
mevinin derinlikleri az kalsın çocuklara mezar oluyordu. 

Kara Doktor denen çılgın katil, burnumuzun dibin-
de, dünyayı sarsacak bir virüsü çocuklarımızın üzerinde 
denerken, ben kırık bir bacakla revirde çakılı kaldım. 
Yardım hiç ummadığım bir yerden geldi; F ’den! 

F, Kayadibi’ne gidip yardım çağırmasaydı, A ka-
sabanın ihtiyarlarıyla çıkagelmeseydi, neler yaşanırdı, 
düşünmek bile istemiyorum.
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F, Nhandular ’la Otuslar ’ın varlığını öğrendi, ama 
ağzını sıkı tutacağına şüphem yok. O virüs yüzünden 
hayatını kaybedebilecek on binler için kendini tehlikeye 
atacak kadar cesur bu çocuğa, en azından güvenmeyi 
borçluyum. Ancak öğrendiklerinin ağırlığını nasıl taşı-
yacak, işte onu bilmiyorum. Özellikle de S ’nin gözünün 
içine baka baka , ondan babasının aslında ölmediğini, 
A adıyla sıradan bir adamın yaşamını sürdürdüğünü 
saklamanın ağırlığını... 

En yakın dostundan böyle bir sırrı saklamak, asırlar-
dır yeryüzünün iyiliği ve kötülüğü için çırpınan iki gizli 
örgütün varlığını saklamaktan çok daha zor olsa gerek. 

...
S , ölümün eşiğinden dönmemiş gibi, anlatacağı bir 

hikâye çıktığı için mesut, yaşadıklarının heyecanı yüzün-
den büyük resmi görmekten uzak... Elbette böylesi herkes 
için daha hayırlı. Yoksa kendimizi mi kandırıyoruz? 
“Başka hayatlar tehlikedeyse, bazen bir kızın babasına 
kavuşması bekleyebilir, ” diyebilir miyiz gerçekten?

...
Onca kazanç arasında bile, Esra ’nın ölümü hâlâ içimi 

sızlatıyor. Kara Doktor ’un iğrenç laboratuvarının yerini 
zamanında saptayabilseydim, Esra bugün belki de ara-
mızda olacaktı. 

...
Ş ise ayrı bir hikâye. Planları suya düştüğü için 

kızgın, ama yakayı ele vermediği için keyifle, kim bilir 
hangi yeni kötülükleri planlıyor!
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...
Dur bakalım... Şimdi kötülük düşünme ya da kötüleri 

anma zamanı değil, şahane bir yaz çocukları bekliyor. 
Beni... Ben de... Ensemi pişiren şu güneşten, çocukların 
gülüşlerinin gölgesine sığınacağım.... 

Sadık
Haziran 2013
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Bir 

Ciğerlerini patlatırcasına bağırdı: “YALANCI! Yalancı-
nın tekisin sen! İnsanlara iftira atmaktan zevk alan bir 
ruh hastasısın!” Söylediklerinin etkisini artırmak ister-
cesine ayaklarıyla yeri dövüyordu.

Aziz oğlana, umursamaz mı yoksa inanmaz mı oldu-
ğunu çıkaramadığı, tuhaf bir yüz ifadesiyle bakıyordu. 
“En azından senin gibi adi bir hırsız değilim!” diye kar-
şılık verdi sonunda. Sesi çok yumuşak ve aşırı sakindi.

Fırat, “Ne hırsızı?” diye sorarken, az önceki kararlılı-
ğını yitirdiğini hissetti.

“Bilmiyormuş gibi...” dedi, Aziz başını iki yana sal-
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layarak. “Sen, sırların küçük hırsızısın.” Ardından, bir 
karşılık beklemeden, sağ elini nazik ve yavaş bir hare-
ketle yüzünün üzerinden geçirdi. Yüzü, ustalıkla takıl-
mış bir maskeymişçesine kayboldu ve yerini, hatları ta-
kip etmesi güç bir hızla sürekli değişen bir yüze bıraktı. 

Karşısındaki bu yeni adama bakarken, Fırat’ın kalbi 
şaşkınlık ve korkuyla deli gibi çarpmaya başladı. 

Fırat aylardır olduğu gibi, yine Aziz’in sonu gelmeye-
cekmişe benzeyen tiz kahkahası kulaklarında, kan ter 
içinde uyandı. Rüyasını bir başkası görebilirmiş gibi bir 
utançla etrafı kolaçan etti. Küçük dalgaların, başka za-
man olsa yatıştırıcı bulacağı sahile vurma sesi, bir alar-
mın geriye sayımını çağrıştırıyordu ona şimdi. Aziz’in 
kendisine emanet ettiği CD’ye bakması mı, yoksa o CD’de 
gördükleri mi kendisini daha çok rahatsız ediyordu, bir 
türlü karar veremiyordu. 

Tekrar uyuyamayacağını bildiğinden, ayaklarını ya-
tağın kenarından aşağı sarkıttı. Çıplak ayaklarının bi-
leklerine kadar ıslanmasıyla kendine geldi. Bulanık su, 
yatakhaneyi büyük bir hızla dolduruyor; yataklarında 
her şeyden habersiz uyuyan arkadaşlarının üstünü ört-
mek konusunda, sanki görünmez bir rakiple yarışıyor-
du. 

Fırat arkadaşlarını uyarmak için ağzını açınca, bir-
den boğazına dolan suyun can yakıcı acılığını hissetti. 
Su, üzerine ölümcül bir battaniye gibi kapanırken, ar-
kadaşlarının hiçbir şey yokmuşçasına uyumayı sürdür-
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melerini, az sonra ölecek olmasından daha üzücü buldu.

Babasının sesiyle kendine geldi. “İlahi! Uyurken bile 
tepişiyorsun.” Babasının sıcak gülüşü, Fırat’a kendini az 
da olsa güvende hissettirdi. 

O sırada babaannesi, başını kapının aralığından içeri 
uzatarak, “Hadi kuzum, kahvaltıya. Bugün büyük gün,” 
diye seslendi.

“Ya, ne demezsin!” diye söylenerek yatakta doğruldu 
Fırat. Ayaklarını yere basmadan önce, yeri kontrol et-
mekten de alıkoyamadı kendini.
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İki 

Fırat, içi yazlık tişört ve şortlar, mayo ve havlular, gözlem 
defteri ve kitaplar, kekler ve poğaçalarla tıka basa dolu 
bavulunu bagaja yerleştiren şoförü isteksizce seyreder; 
babaannesi ve babasıyla aynı isteksizlikle vedalaştıktan 
sonra arka koltuğa geçerken...

Pruvasında kırmızı bir örümcek kabartması, gü-
vertesinde kendileri de giyim kuşamları gibi karanlık 
adamlar bulunan onlarca gemi, dünyanın farklı liman-
larından yelken açar ve yerküredeki cümle tuzlu suyun 
tir tir titremesine yol açarken...

Süreyya, başını annesinin sıcak ve yumuşak kucağı-
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na gömmüş, otobüsün sarsıntısıyla huzur içinde hafifçe 
horlayarak uyur; annesiyse yıllar önce, sevgili kocasının 
bir trafik kazasında ölmeden önce geçtiği bu yolu, o acı 
kazanın izlerini bulabilecekmişçesine dikkatle ve ke-
derle seyrederken... 

Aziz, kasabalı dostlarıyla iki ay sonra görüşmek üze-
re vedalaşır; eviyle atölyesinin anahtarlarını bir ihtiyaç 
doğarsa diye onlardan birine emanet eder ve içinde bek-
lemediği, pek de onaylamadığı bir heyecan uyanırken... 

Sadık kullandığı döküntü minibüsü, ‘Bolbadim Yaz 
Kampı’ yazılı ahşap tabelanın yanına park etmiş, çalı-
şanların eşyasıyla birlikte inmelerini seyreder ve çocuk-
ların her birinin burnunda tüttüğünü düşünürken...

Şitaban Hanım jeneratörleri, aydınlatma düzenek-
lerini ve bilgisayar donanımlarını kuran, portatif ran-
zaları açan elemanları ve rutubetli kayaları seyreder, 
kendisini iki eski tanışla karşılaşmak zorunda bırakan 
talihine bir kez daha lanet okurken...

Küçük yataklara temiz, lavanta kokulu çarşaflar ve 
pikeler serilir, kulübelerin pencerelerine rengârenk ke-
ten perdeler asılır ve küçük banyoları bir eksik var mı 
diye kontrol edilirken...

Karanlık sesli, karanlık görünüşlü birtakım adamlar, 
izlenemeyen birtakım telefon görüşmelerinde, bu defa 
hataya yer olmadığını farklı farklı dillerde, ancak hepsi 
de aynı kesin ve tehlikeli üslupla ifade ederken...

İlçe pazarında yaşlıca bir adam, geçenlerde oğlunun 
denizden çıkardığı ve gün ışığında rengi sürekli değişen 
bir örnek yüzükleri tezgâhına özenle dizerken...



17

Civardaki bir şelale, yaklaşan ciddi bir şeylerin heye-
canıyla daha bir gürültülü akmaya başladı.
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Üç 

Kadın bir çocuk azarlar gibi, “Anladınız mı?” diye sordu.
İriyarı adam, “Evet,” diye hırlarken, suratının sol 

tarafını boydan boya geçen korkunç yara izi tuhaf bir 
biçim aldı.

“Bir hatayı daha kaldıramayız. Öyle bir talihsizlik ya-
şanırsa... bu yapacağınız son hata olur, ona göre!”

“Beni tehdit etmeyin Bayan.”
“Bana bayan deyip DURMA!” diye cırladı, bir insan-

dan ziyade bir mızrağa benzeyen kadın. “Benim bir adım 
var. MELİSA! Anladın mı kuşbeyinli? ME-Lİ-SA! Ayrıca 
sakın bana ne yapıp ne yapamayacağımı söylemeye de 
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kalkışma. Lanet bir virüsü bile bize getirmeyi başara-
madın!” Derin bir nefes alıp devam etti. “Bunun kolay 
kolay unutulacağını sanma!”

“Hepsi o aptal asistan yüzünden... Tüpleri karıştır-
mış. Aldığım çantanın sadece ilaç numuneleriyle dolu 
olduğunu bilemezdim...”

“Hep bahane, hep bahane! Bu abuk sabuk sayıklama-
ların sonucu değiştirmiyor ama! Güya hükümetleri ik-
tidarlarından edecek bir virüs getirecektin bize. Çocuk 
oyuncağıydı, ama işi berbat ettin. Hah!” Adamın yanıt 
vermesini beklemeden omzunun üzerinden arkaya doğ-
ru, “ŞİTABAAAAAN!” diye seslendi.

Şitaban Hanım her biri bir diğerinin ikizini andıran, 
baştan aşağı siyahlara bürünmüş gençlerin yürüttüğü 
hummalı çalışmaya diktiği gözlerini Melisa Turhan’a 
çevirdi. Kadının bir el hareketiyle, hevesli denemeyecek 
adımlarla ikilinin yanına yöneldi. “Evet?” derken, sohbe-
ti kısa kesmek istediği belliydi.

“Bu resimdeki objeyi herkesin belleğine kazımasını 
istiyorum.”

Özel Bolbadim Koleji Müdür Yardımcısı Şitaban Ha-
nım, Melisa Turhan’ın kendisine uzattığı kâğıdı eline 
aldı. Üzerindeki çizili deseni, kâğıt her an toza dönüşe-
cekmiş gibi kaygıyla inceledi. Anladığını belli ederce-
sine, başını birkaç kez aşağı yukarı salladı. Ardından 
kâğıdı Kara Doktor’a uzattı. Adam kâğıdı alıp, etrafta 
koşuşturan gençlerden birine seslendi. “Şunu, hemen 
tara! Dikkat et, başına bir şey gelmesin.”

Melisa küçümser bir edayla seyrettiği bu alışveriş 








