
Özel Bolbadim Koleji’nin öğrencileri teker teker ortadan 
kaybolur. Okulda kurulmuş gizli laboratuvarda, karanlık

bir planın formülü hazırlanmaktadır. Bu kayıpların ve 
okulda yaşanan diğer tuhaf olayların sadece iki kafadar, 

Süreyya ile Fırat farkındadır. Derken, Fırat bir günlük bulur. 
Süreyya ise kayıplara karışır... Kayalıkların üstüne kurulmuş, 
yoğun kar yüzünden dünyayla bağlantısı kesilmiş bir yatılı 

okuldaki, iyi ile kötünün mücadelesi,
Aslı Tohumcu’nun kalemiyle yeni bir dönemece giriyor!

KAYA

KAYA ÇIKMAZI’NDAKİ OKUL

OKUL
ÇIKMAZI’NDAKİ

KAYA

OKUL
ÇIKMAZI’NDAKİ

B O L B A D İ M  G Ü N L Ü K L E R İ  - 1 -

B
O
L
B
A
D
İ
M
 
G
Ü
N
L
Ü
K
L
E
R
İ
 
-
1
-

BOLBADİM GÜNLÜKLERİ -1-

ASLI TOHUMCU

A
S
L
I
 
T
O
H
U
M
C
U

ASLI TOHUMCU

cancocuk.comKapak resmi: Sedat Girgin

YAŞ 10 11 12 +

6.
bask ı

roman







© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2018

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında

yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

ISBN 978-975-07-3811-1

1. Basım: 2018

6. Basım: 3000 adet, Nisan 2022

Kapak Resmi: Sedat Girgin

Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Yayına Hazırlayan: Mehmet Erkurt, Ceylin Aksel

Son Okuma: Seda Ateş

Kitap Tasarımı: Lom Creative (www.lom.com.tr)

Kapak Tasarım: Alper Zeki, Lom Creative (www.lom.com.tr)

Tasarım Uygulama: Güldal Yurtoğlu 

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.

Yayıncı Sertifika No: 43514

Maslak Mh. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9/25 Sarıyer, İstanbul

Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89  Faks: 252 72 33

cancocuk.com  cancocuk@cancocuk.com 

Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaacılık Rekl. San.

ve Tic. Ltd. Şti.; Sertifika No: 43087; Adres: Maltepe Mah.

Gümüşsuyu Cad. No:16 Topkapı, İstanbul

Bu kitabın ilk baskısı Kasım 2011’de, Kötülere Yer Yok adıyla, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından, yapılmıştır.

Daha sonra, Ağustos 2013’te, Kaya Çıkmazı’ndaki Okul adıyla, Günışığı Kitaplığı tarafından basılmıştır.



Bolbadim Günlükleri 1

Kaya 
Çıkmazı’ndaki 

Okul
ASLI TOHUMCU

Kapak Resmi: Sedat Girgin



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 • Batık Şehrin İşareti (Bolbadim Günlükleri 2) 

• 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)



Mustafa Sokak’ta birlikte büyüdüğüm çocuklara...
Doktor Vural ve oğlu Boğaç’a...
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Sıfır

Fırat, kırmızı Peugeot 407’nin bagajını kapatırken, baba-
sını çok özlediğini hissetti. Şoför yerine babası gelseydi 
ne olurdu sanki? Hem, eylülden bu yana görüşmedikle-
rinden biraz hasret giderirlerdi. Fırat’ı bu dokuz günlük 
tatilde okulda bırakacaklarına, yanlarında götürselerdi 
ya da. Kayak tatili fikri annesinin başının altından çık-
mıştı mutlaka. Annesi oldum olası çocukların ayak al-
tında dolaşmalarından hoşlanmazdı. Söz konusu çocuk 
kendi çocuğu olsa bile...

Şoföre tamam dercesine salladı elini. Araç hareket 
edip eski sur kalıntılarının arasındaki geniş boşluktan 
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geçip yola çıktı. Yavaş yavaş uzaklaşırken, tekerleklerin-
deki kar zincirleri buz tutmuş zeminde çıtır çıtır sesler 
çıkarıyordu. Fırat üzgün gözlerini hızla yağan karın al-
tında gitgide bir hayalete dönüşen arabadan ayırmakta 
güçlük çekiyordu.

Süreyya arkadaşının omzuna hafifçe dokundu. “Hadi 
Fırfır, yeterince ağaç olduk bu soğukta, az daha durur-
sak buz tutacağız.”

Fırat evden gönderilen karton kutuyu, Süreyya da 
sırt çantasını yüklenip okulun giriş kapısına yöneldiler. 

“Kim bilir babanla babaannen sana yine ne harika 
şeyler göndermişlerdir,” dedi Süreyya, arkadaşını ke-
yiflendirme çabasıyla. Fırat’ın babasının, Duman’ın son 
CD’sini alıp almadığını acayip merak ediyordu, ama 
konuyu açmanın sırası değildi şimdi. “Eminim çikolata 
parçalı kurabiye de vardır. Kakaoya batıra batıra yeriz 
akşam, ne güzel!”

“Yaa, ne demezsin,” diye mırıldandı Fırat. Bekçi kulü-
besinin kapısı rüzgârda çarpınca başını küçük kulübe-
den yana çevirdi. Bekçi Kâmuran’a bakındı, ama adam 
ortalarda yoktu. Fırat’ın kaşları bu yokluk yüzünden 
çatıldı. Müdür Yardımcısı Şitaban Hanım’ın, bekçinin 
kulübeyi boş, okul kapısını da açık bırakarak ortadan 
kaybolmasının hesabını soracağından adı gibi emindi.

Süreyya, Fırat’ın yüz ifadesini, bir tatilde daha ai-
lesinden ayrı kalmasının can sıkıntısına verdi. “Amma 
surat yaptın be Fırfır. Gören de tatili benimle geçirmek 
istemediğini sanacak.”

“Ne alakası var ya, off...”



11

Baktı olacak gibi değil, “Hadi, yatakhaneye ilk varana 
on lira!” diye bağırdı Süreyya, biraz adrenalinin üzün-
tüye iyi geleceği düşüncesiyle. Sırt çantasını omzuna 
attığı gibi, üstünde kırmızı harflerle Ö.B.K. yazan devasa 
demir kapının aralığından geçerek, hızla yatakhane bi-
nasına doğru koşmaya başladı.

Fırat, “Kaybetse verecek parası varmış gibi,” diye söy-
lendi ve Süreyya’nın peşi sıra gönülsüzce ağır bir koşu 
tutturdu.

On dakika sonra Süreyya sırt çantasını yatakhane 
kapısına yaslamış, abartılı ısınma hareketleri yaparak 
Fırat’ı bekliyordu. “Ohooo,” dedi yüzünde kocaman bir 
sırıtışla, “Hoş geldiniz beyim. Gözümüz yollarda kaldı.”

Fırat başını sinirle iki yana salladı. “İki elin doluyken 
benim kadar hızlı koş da göreyim seni!”

“Neyse, boş ver onu şimdi,” dedi Süreyya ve hevesle 
ekledi, “kaç para etti bana borcun?”

“Yetmiş beş lira.”
“Scrabble’da yenildiğin de dahil mi?”
“Dahil Sürella.”
“Bana Sürella deme be!”
“Bakarız... Yenildiğime mi yanayım, benden alacağı-

nın hesabını bile benim yaptığıma mı, bilmiyorum.”
“Ne diyorsun sen ya?”
“Şöyle izah edeyim: Matematik sıfır, çene on puan.”
Süreyya arkadaşının söylediğini duymamış gibi ya-

parak, yatakhane binasının kapısını açtı. Yerlere kadar 
eğilip, “Önce erkekler ve kaybedenler,” diyerek Fırat’a 
yol verdi. 
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İçeri girdiler. Giriş katındaki kızlar yatakhanesine 
uğramadan, doğrudan ikinci kattaki erkekler yatakha-
nesine çıkan basamaklara yöneldiler.

Fırat isteksizce çıktığı basamaklardaki soğuğun içi-
ne işlediğini düşündü. Bir an arkadaşının neşeli haline 
özendi. Süreyya’nın babası yoktu. Süreyya altı yaşınday-
ken, Hatay civarında, nedeni açıklanamayan bir trafik 
kazasında kaybetmişti babasını. Ölümü büyük talihsiz-
likti tabii ki, ama üzerinde çalıştığı icatlardan başını 
kaldırıp Fırat’a zaman ayıramayan bir babadan iyiydi 
belki de.

Süreyya’nın annesi Mine Teyze ise İzmir’de bir hay-
van oteli işletiyor, insanlar tatile gittiklerinde evcil hay-
vanlarına bakıyordu. Bu yüzden, Fırat’ın aksine, Sürey-
ya hayvanların hiçbir türünden korkmazdı. Mine Teyze, 
iki yakasını bir araya zor getirdiğinden, pek ortalarda 
gözükmezdi. Ama kenara iki kuruş atar atmaz, ilk tatil-
de kızını eve aldırmayı da ihmal etmezdi. Anne kız çok 
yakındılar ve sürekli haberleşirlerdi.

Erkekler yatakhanesine girerken, Fırat bu tatsız 
düşünceleri kapının gerisinde bırakmayı dilediyse de, 
bunu yapması pek kolay olmadı.
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Bir

Adamlardan cüce kadar kısa boylu olanı, sırtındaki çu-
valı karın üstüne bıraktı. 80 model, siyah Murat 131’in 
bagajını sinirle kapattı. Olduğu yerde soluklanırken, 
“Hadi Mahmut, pikniğe gelmedik!” diye seslendi iriyarı 
arkadaşına.

Mahmut elindeki küreği kara saplayıp atkısıyla alnın-
daki teri sildi. “Çiftetelli oynamıyoruz biz de herhalde! 
Beğenmiyorsan buyur kendin kaz.”

“Bir kere de cevap vermesen dilin şişer!” dedi kısa 
boylu olan.

“Bu işi neden başka türlü yapmayız, anlamadım,” diye 
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söylendi Mahmut. “Denize atıp kurtulabilirdik ondan, 
temiz iş olurdu.” Küreği tekrar eline aldı. Diz hizasını 
geçen çukura girip, kaldığı yerden kazmaya devam eder-
ken, “Toprak sert tabii, kış toprağı, kazılmıyor,” dedi 
bilmiş bilmiş.

Kısa boylu olan, “Eh, benim adım Kâmuran’sa, bir 
daha seninle bir halt edenin...” diye söze başladı.

“Abi, ayıp ediyorsun ama, ağzını bozmana gerek yok.”
Bekçi Kâmuran, kendinden beklenmeyecek bir çevik-

lik ve cesaretle Mahmut’un üzerine yürüdü. Pantolonu-
nun belinden çıkardığı silahı adamın kafasına dayadı. 
“Dikkatli konuşmazsam n’olur lan! N’olur ha!” dedi, 
alçak ama öfkeyle tutuşan bir sesle.

Diğerinden çıt çıkmayınca, “Ne o bülbül, dilini mi 
yuttun?” diye ekledi pis pis sırıtarak. Ardından silahını 
yine beline sıkıştırıp arabanın yanına döndü. Ama siniri 
geçmemişti. Öfkesini az önce yere attığı çuvala sert bir 
tekme savurarak çıkardı. Devrilen çuvalın ağzından bir 
el dışarı çıktı. El küçüktü ve yer yer morarmıştı, yine de 
bir kız çocuğuna ait olduğu anlaşılıyordu.

“Tamamdır,” dedi Mahmut, artık beline kadar gelen 
çukurun içinden. Kâmuran sigarasını yere atıp çuvalı 
ağzından kavrayarak, çukura kadar sürükledi. Çuvalın 
içindeki yolcuyu, ebedi uykusuna yatacağı çukura yer-
leştirdiler birlikte. Mahmut, Bekçi’nin yardımıyla kolay-
ca yukarı çıktı ve çukuru toprakla doldurmaya başladı.

“Üstünü kapatınca düzleyip bir güzel karla ört. Ben 
arabadayım,” dedi Bekçi Kâmuran ve bir karşılık bek-
lemeden üç dört metre ötedeki müzelik arabaya gidip, 
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sürücü koltuğuna geçti. Mahmut da kendine söyleneni 
itiraz etmeden yaptıktan sonra arabaya bindi. 

Kâmuran’ın kullandığı araç, tipi yüzünden daha da 
yabansı bir havaya bürünmüş Bolbadim Korusu’ndan 
geçen genişçe patikada yavaşça ilerledi. Derken, okul 
arazisinin denize bakan tarafından dolanan ve uzundur 
kullanılmayan eski Bolbadim Yolu’na çıktılar. Yolun sağ 
tarafı, denize batmaya çalışır gibi uzanmış sivri ve dik 
kayalardan ibaret bir uçurumdu. Kayalıkların dibiyse 
bir araba mezarlığını andırıyordu. Kâmuran dar ve 
virajlı yolda, bu mezarlığın yeni sakini olmamak için so-
ğuk terler dökerken, deniz, adamların içindeki kötülüğe 
saldırmak istercesine kabardıkça kabarıyordu.
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İki

İki kafadar, erkekler yatakhanesinin kapısını açıp soluk 
soluğa içeri girdiler. “Yuh! Sizinkiler bütün memleketi 
göndermişler galiba. Sırtım çıktı be!” diye söylendi Sü-
reyya, Fırat’ın ranzasına doğru ilerlerken.

“Ne güzel. Böylelikle sırtı çıkan ilk insan olarak tıp 
tarihine geçersin,” diye lafı yapıştırdı Fırat. Kutuyu 
ranzanın alt katına fırlatıp, pantolonunun cebinden bir 
mendil çıkardı ve gözlüğünün buğulanan camlarını sil-
meye başladı.

“Biliyor musun Fırfır, seni tanımasam, yetişkin bir 
cüce olduğunu sanırdım. Yani o kadar gereksiz bilimsel 
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bilgiyle dolusun ki!.. Hadi açalım şunları da, Mürşide 
Nine neler göndermiş bakalım.”

Fırat gözlüklerini silmeyi, inadına hiç acele etmeden 
bitirdi. Mendilini cebine, gözlüğünü burnunun üstüne 
yerleştirdi ve yatağa oturup sırt çantasını önüne çekti. 
Süreyya da koli bantlarından neredeyse görünmez hal-
deki kutuyu açmaya davrandı. Çantayla kutunun içine 
bir alışveriş merkeziyle bir pastane düşmüş gibiydi.

İki renkli bisküviler, fındıklı kurabiyeler, zeytinli ve 
limonlu kek, Şeker Bayramı’nı yılbaşına bağlayan tatil-
de okulda kalanlara yetecek kadar boldu. Yine Fırat’ın 
babaannesinin elinden çıktığı belli iki de küçük batta-
niye vardı. Koyu lacivert yün battaniyelerden birinin 
köşesine mavi iple F, diğerininkine turuncu iple S harfi 
işlenmişti. Süreyya, üzerine S harfi işlenmiş battaniyeyi 
sevinçle kucakladı.

Sırt çantasından üç Jules Verne romanıyla iki yeni 
Pıtırcık kitabı, büyük boy bir resim defteriyle yirmi dört-
lük bir pastel seti, Türkiye’nin Kuşları ve Ağaçları Reh-
beri, küçük bir gece görüş dürbünüyle bir İsviçre çakısı, 
bolca da kontör kartı çıktı.

Fırat, Süreyya’ya çaktırmadan çakıyı pantolonunun 
cebine koydu. Bolbadim Korusu’nda yaptığı küçük ge-
zintilerde, ağaç kabuklarını kaldırmak ve bekçinin kur-
duğu kuş tuzaklarını bozmakta çok işine yarayacaktı 
bu alet. Kontör kartlarını gözlük kılıfına, dürbünü de 
yastığının altına sakladı.

Birçok teknolojik araç gibi, cep telefonu kullanmak 
da okulda kesinlikle yasaktı. Öğrenciler aileleriyle pazar 



18

sabahları, kahvaltıdan sonra, Müdür Yardımcısı Şitaban 
Hanım’ın odasındaki telefondan konuşabilirlerdi ancak. 
Ailesiyle konuşmak isteyenler, cumartesi gecesinden 
adlarını telefon listesine yazdırmak zorundaydı. Olur 
da adınızı yazdırmayı unutursanız, Şitaban Hanım’ın 
insafına kalırdınız... ki, kadında insafın “i”si yoktu! Ama 
zaten müdür yardımcısı çok sert bir mizaca sahip oldu-
ğundan, onun yanında kimse ailesiyle doğru dürüst bir 
şey konuşamaz, hiçbir şeyden yakınamazdı.

İsteyen, cumartesi etüdünde ailesine mektup da ya-
zabilirdi elbette. Okulun getir götür işlerini yapan Sadık 
Amca, mektupları Kayadibi Kasabası’ndaki postaneden 
yollardı. Ama okula neredeyse bir saatlik uzaklıktaki 
kasaba Tanrı’nın bile unuttuğu bir yer olduğundan, 
mektupların cevapları gelene dek çocuklar çoğunlukla 
ailelerine kavuşmuş olurlardı.

Aslında yasaklar listesinde sadece cep telefonu, mü-
zikçalar ve bilgisayar yoktu. Derslerle ilgisi olmayan her 
şey, öğrencilerin dikkati dağılır gerekçesiyle yasaklan-
mıştı. Bir öğrencinin yasağı çiğnediği tespit edildiğin-
de, o eşya Şitaban Hanım’ın odasındaki dolapta yerini 
alırdı. Şitaban Hanım aynı zamanda coğrafya öğretmeni 
olduğundan, öğrenci de atlasa bakmadan, aklından Tür-
kiye haritası çizme cezasına çarptırılırdı.

Fırat saatine bakınca telaşla bağırdı: “Etüt saati gel-
miş bile! Hadi Sür! Beş dakika içinde etüt odasında 
olmazsak ayvayı yeriz. Zaten ikindi kahvaltısını da ka-
çırdık.”

Süreyya kolinin dibinden Fırat’a gönderilmiş kalın 
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bir zarfı çıkarıp uzatırken, “Şuradan bir iki tane bisküvi 
alalım bari yanımıza, giderken yeriz,” dedi. 

Fırat zarfı pantolonunun cebine tıkıp paltosunu üze-
rine geçirirken, “Olur,” dedi. “Hadi sen de git montunu 
giy. Kapıda buluşuruz.” Fırat cümlesini bitirmeden, ar-
kadaşı kucağında battaniyesi, dişlerinin arasında iki 
bisküviyle alt kata doğru koşturmaya başlamıştı bile.








