
Yaz kampında yaşananlar nedeniyle, Fırat ve Süreyya’nın 
yolu Mardin’e düşer. Efsanelerle dolu bu kentte yürürken, 
kendilerini sıra dışı şifacı Lokman’ın dükkânında bulurlar. 

Süreyya, dükkânda rastladığı tuhaf bir kapıyı açarak, 
zamanda baş döndürücü bir kovalamacaya neden olur. 

Karanlık Nhandular ile iyiliğin koruyucusu Otuslar,
bu kez çok farklı nedenlerle, aynı sırrın peşindedir…

Aslı Tohumcu’nun gizemlerle örülü polisiye dizisi
“Bolbadim Günlükleri” üçüncü kitapla sonlanıyor!
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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) • Batık Şehrin İşareti (Bolbadim Günlükleri 2) • 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)





Otuslar’ın sıkı dostu Esra Çiftçi’ye.
Ve bir o kadar sıkı dostu Tomris Akkoç’a.





9

Kararını bir kez daha gözden geçirirken, yorgun, gü-
neşten hafifçe yanmış parmaklarını defterin ince yap-
rakları üstünde gezdirdi. Beklenmedik bir esinti yemiş 
gibi ürperdi bir an. Birazdan yapacağı şeyin nedenini 
düşününce, gözlerinin dolmasını engelleyemedi. Kaç 
yaşında olursa olsun, bir insanın ölümü herhalde asla 
alışamayacağı bir şeydi. Hele onun gibi sadık bir dostun, 
canından çok sevdiklerini emanet edilebildiği o biricik 
insanın ölümüne... 

Ölümü kovabilirmiş gibi salladı kafasını iki yana. 
Gözlerine bir kararlılık yerleşti. En doğrusunu yaptığına 
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inanarak eğildi orman yeşili defterin üstüne ve başladı 
yazmaya. 

Oysa bu yazın, hayatımızın en güzel yazlarından biri 
olacağını söylemişti. Süreyya’ nın yanı başında olacak, 
hem kızıma hem de sıradan bir adam gibi tatile doya-
caktım. 

Şu hayatta bir şeylere doymak mümkün mü? Yaşa-
maya doymak, sevdiklerine doymak... Peki ya kötülüğe 
doymak mümkün mü? Şitaban, Kara Doktor dedikleri 
adam, en başta da Melisa... Günün birinde doyacaklar 
mı kötülüğe? 

Sadık olsa şimdi, “Fırsat vermedik ki doysunlar,” der, 
kahkahayı basardı. Doğru, elimizden geleni yaptık her 
seferinde, Nhandular’ ı engellemek için. Ama her şeyin 
olduğu gibi, kötülüğü engellemenin de... Kötülüğü engel-
lemenin bile bir bedeli var! Keşke bu bedeli Sadık değil 
de ben ödeseydim, o kurtulsaydı. 

Bu defa ödedikleri bedeli, Sadık’ın ölümünü düşü-
nünce duraksadı. Yazdığı satırlara şöyle bir göz gezdir-
di. Kargacık burgacık yazısına baktı. Oysa daha birkaç 
sayfa öncesine kadar defter, Sadık’ın okunaklı ve özenli 
el yazısıyla doluydu.

O güç yüzüğünün Nhandular’ ın eline geçmesini 
engelledik, ama buna çabalarken Sadık’ ı kaybettik. 
O günden beri ensemden eksik olmayan şu ürperti, o 
kadınla canavar yardımcısının yine, yeni numaralar 
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peşinde olduklarını söylüyor. Bekleyip göreceğiz artık. 
Kara Doktor’un üs kurduğu mağara sular altında 

kaldığı için, bilgisayarlarından bir şey kurtaramadık. 
Geride bıraktıkları birkaç asker de ölmüş olduğundan 
sorgulanamadı. 

Bolbadim Yaz Kampı tam bir viraneye döndü. Aslın-
da bir aylık sıkı bir çalışmayla eskisinden güzel hale ge-
tirilebilir kamp. Ama Adnan Bey, suların yükselmesiyle 
ölümden dönen çocukların bu travmayı yaşadıkları yere 
dönmelerini istemiyor. Söylediğine bakılırsa, gelecek yaz 
için güzel bir sürprizin hazırlığına başlamış bile. 

Kaygılanacak onca şey varken, nedense, aklım sürekli 
Fırat’ ın sakladığı iki sırrın ağırlığına, onları taşıyıp 
taşıyamayacağı düşüncesine takılıyor. Çocuğa güvenme-
diğimden değil, çocuk oluşuna güvenemediğimden... 

Kafasını defterden kaldırıp ovaya çevirdi. Bu günden 
herhalde bir yirmi, yirmi beş yıl önce, bu ovayı bam-
başka bir duyguyla seyrettiğini, ancak o dönem, içinde 
yalnızlığın zerresini hissetmediğini hatırladı. ‘O sıralar 
böyle gözü yaşlı, yorgun bir adam da değildim,’ diye ge-
çirdi içinden. Arkasından yaklaşan ayak sesleri duydu. 
Elinin tersiyle yaşaran gözlerini silerken, sandalyesinin 
az gerisinde tereddütle dikilen genç garsonun konuşma-
sını bekledi: 

“Geceleri gerdanlık, gündüzleri seyranlık...” Aziz ses-
siz kalınca, genç garson açıklama ihtiyacı hissetti: “Öyle 
derler ya buralar için...”
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Bir açıkhava müzesini andıran bu şehre geliş nedeni-
ni düşünen Aziz, buruk çıkmasını engelleyemediği bir 
sesle, “Geceleri gerdanlık, gündüzleri mezarlık...” diye 
mırıldandı. 

Genç adamın yüzü anlamışçasına ciddileşti. “Mutfak 
açılmadı daha ama... istersen bizim çocukların çayın-
dan getireyim, abi.” 

Aziz başını belli belirsiz sallayınca, garson arkasını 
dönüp çay getirmeye gitti. 
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Bir

Ne önünü, ne arkasını, ne sağını, ne solunu görebildiği  
bu kesif karanlıkta yürümenin bir anlamı vardı. Durdu. 
Kim bilir ne kadar zamandır tutuna tutuna ilerlediği 
duvara yaslandı. Daha yaslanırken, sırtında müthiş bir 
acı hissetti. Sırtına götürdüğü eline bir ıslaklık gelince, 
yarasının tekrar kanamaya başladığını anladı. 

Kulaklarını sağır eden bir tıslama sesiyle acısını 
unuttu Fırat. Bilinmeyene duyduğu korku baskın gel-
di. “Güneşi görmek istiyorum,” diye mırıldandı kendi 
kendine. Sesi yine de iki yanında uzanan duvarlar bo-
yunca yankılanarak ilerledi. Sesinin ölgün yankısıyla 
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yalnızlığı, çaresizliği kalbine hücum edince, ağlamaya 
başladı. 

Onları asla bulamayacağı gibi, evine de bir daha asla 
dönemeyeceğini hissediyordu. Kafası neden bu kadar 
karışıktı peki? Neden düşüncelerine bile anlam vere-
miyordu? Burası neresiydi? Kimi aramaya çıkmıştı? En 
önemlisi, o kimin nesiydi, neden bilmiyordu? 

Boğuk bir kadın sesiyle sıyrıldı sorularından. “Boş 
yere arıyorsun onları. Çoktan geçtiler ölüler ülkesine... 
Sadık ve Süreyya, Hades’in koynundalar artık.”

Kadının dillendirdiği isimler, zihninde bazı görüntü-
lerin çakmasına yol açtı. Cılız bir kızın her an gülümse-
yen ve gülümsetmeye çalışan suratı... Kendisini dostlu-
ğuyla sarıp sarmalayan yaşlı bir adamın, saçını şefkatle 
okşayışı... 

Adamı suların yuttuğunu hatırlıyordu hatırlamasına 
da, kıza ne olduğunu, kızın yüzünü görünce neden içinin 
ısındığını, korkusunun azaldığını çıkaramıyordu. 

“Sen oldun bu dönüşsüz yolculuğun kaptanı, sen neden 
oldun...”

Ne yaptığını anımsamaya çalıştı, ama nafile. Kadının 
Sadık dediği, yaşlı adam olsa gerekti. Onu bir mağarada, 
demir parmaklıkların arkasından, kendini bekleyen 
sona rağmen cesaretle konuşurken hatırlıyordu. Kızın 
elini tuttuğunu –o da Süreyya olsa gerekti– ve zorla 
oradan uzaklaştırdığını hatırlıyordu. Ama ona bir şey 
olduğunu hatırlamıyordu. 

Aynı kadın sesi düşüncelerini duymuş gibi, “Senin 
ihanetin gönderdi onu ölüme,” dedi sinsice ve hemen kı-



15

kırdayarak ekledi: “İnsan hiç babasının ölmediğini saklar 
mı en yakın dostundan?”

Canı sıkıldı Fırat’ın; sesten kurtulabilirmiş gibi yü-
rümeye başladı tekrar. Ses, “Kim olduğunu sanıyorsun 
sen, sırların hırsızı? Sırların beceriksiz hırsızı!” diyerek 
kahkahalar atmaya başlayınca, ne yana kaçacağını şa-
şırarak koşmaya başladı. Ancak, ses peşini bırakacak 
gibi değildi. “Meraklısı olduğun o sırlar zihnini pelteye 
çevirdi. Kendini bile anımsamıyorsun.” Kendi vücudunu 
bile görmesine izin vermeyen bu karanlık, şu kadını ve 
sesini de yutsaydı ne olurdu sanki? 

Birden, birine çarparak durdu. Gözleri karanlığa alı-
şır gibi mi oluyordu, yoksa korkusu bir parça aydınlıkla 
mı ödüllendirilmişti? Karşısında duran güzel, sarışın 
kadına baktı. “Anne?”

Artık tanıdık gelen aynı ses, “Anne ya!” dedi. “Sen dost 
dediği yabancıları, annesine tercih etmiş bir veletsin! Ce-
zanı çekeceksin!”

Müthiş bir gümbürtüyle solucan gibi kıvrıldı. Göz-
lerini açtığında sarı, taş duvarları görerek nefesini bı-
raktı. Aynı gümbürtüyle yatağında sıçradı. Odasının 
kapısını bu saatte kimin yumrukladığını tahmin etmesi 
zor değildi. Ancak bu sabah, ondan kesinlikle şikayet 
etmeye niyeti yoktu. Hemen fırladı, teriyle sırılsıklam 
kesilmiş çarşafın dertop olduğu yatağından…
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İki

Süreyya, otelin terasına hangi merdivenden çıkıldığını 
hatırlamak için etrafına bakınırken, sırtını döndüğü 
ahşap kapı açılıverdi. Yüzünü tekrar kapıya çeviren 
Süreyya tatsız bir sesle, “Savaştan çıkmış gibisin,” dedi.

Fırat, “Sana da günaydın,” diye karşılık verdi. Arka-
daşının lafı yapıştırmasını bekledi, ama Süreyya’nın 
sesi çıkmayınca, “Yine bulamadın değil mi terasın yolu-
nu?” diyerek gülümsedi. 

Süreyya omuz silkmekle yetindi. 
“Bekle, üzerime bir şeyler geçirip hemen geliyorum.” 
Fırat kapıyı açık bırakıp banyoya koşarken, Süreyya 
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da, insanı daha sabahın sekiz buçuğunda kavurmaya 
başlayan güneşe öfkeyle baktı. Küçük iç avlunun orta ye-
rine oturdu ve içinden bir hortum geçmişe benzeyen sırt 
çantasını karıştırmaya başladı. “Şu lanet güneş yağı, ne 
zaman arasam ortadan kaybolur!” diye söylendi yüksek 
sesle. “Elli faktör değil, sinir faktörü mübarek!”

Eli nihayet, dışı yapış yapış olmuş güneş yağı tüpüne 
değdiğinde, “Hah,” dedi. Ortadan hafifçe bükülmüş tü-
pün gövdesine bir de fotoğraf yapışmıştı. Süreyya bir an 
ona zarar geldiği düşüncesiyle dehşete kapıldı. Fotoğrafı 
tüpün yüzeyinden yumuşakça çekip bir şey olmadığını 
anlayınca, rahat bir nefes verdi. Arkasına yapışmış kre-
mi yavaşça sıyırdı. 

Fotoğrafta Süreyya’nın annesini seçmek çok zor de-
ğildi. Babası öldüğünden beri yüzünde biriken hüznü ve 
yüzüne eklenen birkaç çizgiyi saymazsanız, yıllar anne-
si Mine’yi pek değiştirmemişti. Annesinin göğsüne asılı 
kanguruda, baştan aşağı pembe giysiler içinde Süreyya 
vardı. Annesinin söylediğine göre bu fotoğrafta on bir 
aylıktı. Yüzündeki kocaman gülümseyiş yüz hatlarını 
neredeyse belirsizleştirmişti. 

Birden arkasından, fotoğrafın üzerine bir gölge düş-
tü. “Sana anlatmış mıydım?” dedi Süreyya kendi ken-
dine konuşur gibi bir edayla. “Beni doğurtan doktor, 
herhalde yüz yaşında falan vardı. Neyse işte... Benim, 
doğurttuğu yüzlerce bebek içinde, annesinin karnından 
çıktığında ağlamayan tek bebek olduğumu söylemiş...”

Bunu öğrendiğine nedense sevinen Fırat, “Ne güzel,” 
diye mırıldandı. 
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“Babam da...” derken boğazı düğümlendi Süreyya’nın. 
“‘Bu kız dünyaya gülmek için gelmiş Miniş,’ dermiş hep 
bana bakıp bakıp,” diyerek yutkundu.

“O, baban mı?” diye sordu Fırat çekinerek. 
Süreyya, “Aa, sana hiç göstermemiş miydim?” diye 

karşılık verdi ayaklanarak. “Yüzü seçilmiyor pek ama...”
“Olsun,” dedi Fırat ve Süreyya’nın uzattığı fotoğrafı 

dikkatle aldı. Bakışları Mine Teyze ile bebek Süreyya 
üzerinde hızla gezindikten sonra, Süreyya’nın babasın-
da durdu. Aziz’in gece karası saçları aklına gelince, “Aa!” 
dedi hayretle, “Ama baban sarışın!”

Onun bu kadar şaşırmasına anlam veremeyen kız, 
“Eee?” dedi. 

Fırat, “Ne bileyim... Ben senin gibi kumral hayal et-
miştim de onu hep,” diye lafı çevirdi. Sırtından aşağı 
akan terin sıcaktan olmadığını hissetti.

“Eh, hayallerinde yalnız sayılmazsın,” dedi Süreyya. 
“Ben de hayal etmekten öteye gidemiyorum. Baksana ne 
kadar bulanık çıkmış fotoğrafta. Giderek siliniyor san-
ki...” derken, sesi de soldu. 

Daha laf ağzından çıkarken kendini tutamadığına 
sinirlenen Fırat, “Başka fotoğrafı yok mu?” diye sordu.

“Hayır,” diye yanıt verdi Süreyya. “Bundan başka yok. 
İzmir’de, Kadifekale’de oturuyormuşuz o zaman. Mahal-
leye hırsızlar dadanmış...”

“Fotoğraf hırsızı mı!” diyen Fırat, salaklığına kızarak 
eliyle ağzına vurdu. ‘Bu sabah neyim var benim böyle?’ 
diye geçirdi içinden. ‘Şimdi bir şeylerden şüphelenecek, 
ben de ayvayı yiyeceğim.’ 
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“Bu sabah neyin var senin?” dedi Süreyya gülümse-
yerek. “Tabii ki, fotoğraf hırsızı değil. Fotoğraflar ceviz 
kaplama küçük, şık bir kutuda duruyormuş. Salak herif-
ler herhalde içinde takı falan var sanmışlar. Bu fotoğraf 
annemin cüzdanında durduğu için kurtulmuş... Hadi 
gel, açlıktan karnım zil çalıyor.” 

“Önce çantanı yerden topla istersen,” dedi Fırat, arka-
daşının hüzünden neşeye bu kadar çabuk geçebilmesine 
şaşırarak.

“Sen de yardım ediver istersen, güzel bacak!”








