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Samsun’da doğan Sevim Ak, 1976’da Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya 
Mühendisliği’nden mezun oldu. Biyokimya uzmanlık eğitiminin ardından
yirmi beş yıl Heybeliada Sanatoryumu’nda ve özel kliniklerde çalıştı
“Oyun oynamaya” benzettiği yazma tutkusu öğrencilik yıllarına uzanan
Sevim Ak’ın ilk öyküsü 1985’te, Cumhuriyet gazetesinin pazar ekinde 
yayımlandı. İlk çocuk kitabı Uçurtmam Bulut Şimdi (1987), yayımlandığı yıl 
Akademi Kitabevi Çocuk Edebiyatı Öykü Ödülü’nü kazandı. Düşlere Sobe 
adlı çocuk oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları’nda, Horoz Adam ve Korsan 
adlı kitabından aynı adla uyarlanan oyun da Ankara Devlet Tiyatroları’nda 
sahnelendi. Horoz Adam ve Korsan, aynı zamanda Uluslararası Çocuk ve 
Gençlik Kitapları Kurulu’nun (IBBY) “Engelli Çocuk ve Gençlere Dair Göze 
Çarpan Kitaplar” kataloğuna seçildi. 2000-2007 arasında, İLKYAR Vakfı’nın 
Gezici Projeleri kapsamında, ODTÜ’nün desteğiyle 160 yatılı bölge okulu ve
30 köy okulunda gerçekleştirdiği öykü okuma ve yazma etkinliklerindeki anı
ve izlenimlerini, Güneşin Çocukları adlı kitapta topladı. Bu etkinliklerin sonuçları 
Fransa’da Lignes D’Ecritures’ün çeşitli sayılarında da yayımlandı. Çocuklar 
için otuzdan fazla kitap kaleme aldı. Bazı kitapları Almanca, Arapça, Korece ve 
Felemenkçe’ye çevrildi. Kırık Şemsiye adlı resimli öykü kitabı, Çocuk ve Gençlik 
Yayınları Derneği (ÇGYD) tarafından 2006 yılının En İyi Resimli Kitabı seçildi. 
2009’da Astrid Lindgren Anma Ödülü, 2012’deyse Hans Christian Andersen 
Ödülü gibi çocuk edebiyatının Nobel’i kabul edilen, iki prestijli
ödüle aday gösterildi. Televizyon çocuk programları için senaryolar, Leylek 
Kardeş adlı animasyon dizi için öyküler yazdı. Çocukların sorunları üzerine 
düşünürken kendini hep yeni bir kitabın içinde bulan Sevim Ak, İstanbul’da 
yaşıyor. Şehrin özellikle çok sevdiği sokaklarında ve adalarında, kedilerin ve
martıların eşliğinde bambaşka hayatları ve hayalleri öyküleştiriyor.

Sevim Ak



Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları:

AZ BUÇUK TEO 

BABAMIN GÖZLERİ KEDİ GÖZLERİ 

ÇİLEKLİ DONDURMA 

DALGALAR DEDİKODUYU SEVER 

DOMATES SAÇLI KIZ 

DÖRTGÖZ

ESKİLER ALIRIM 

GAZETE FISILTILARI

GEMİCİ DEDEM

GÖKTE BİRİ VAR

GÖZLERİNDE GÜNEŞ VAR 

HOROZ ADAM VE KORSAN

KARŞI PENCERE

KIRIK ŞEMSİYE 

KÜÇÜK SIRLAR 

LODOS YOLCULARI

MAHALLE SİNEMASI

MELO

PEMBE KUŞA NE OLDU 

PENGUENLER FLÜT ÇALAMAZ 

PUF, PUFPUF, CUF, CUFCUF VE CİNO 

PULDAN TAŞTAN LAHANADAN 

SAÇLARINDA SORU İŞARETLERİ 

SAKIZ KIZIN GÜNLERİ 

SEN, BEN, ELMA AĞACI

SICAK ÇİKOLATALI YOLCULUKLAR 

ŞARKINI DENİZLERE SÖYLE 

TOTO VE ŞEMSİYESİ 

TOTO’NUN SINIFI 

UÇURTMAM BULUT ŞİMDİ

VANİLYA KOKULU MEKTUPLAR
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Son Anda Trene...

Soluk soluğa trene yetişip sağ ayağımı attığımda, son 

düdük çalmıştı. Şansım varmış; gri bereli, kolları kaslı 

bir genç beni gördü. Kapanan kapı kanatlarını, kol-

larını gere gere iteledi. Kara gözleriyle, ‘Atla!’ işare-

ti verdiğinde, kendimden önce gazete tomarını içeri 

fırlattım. Yüzlerini görmediğim, babam cüssesinde 

güçlü iki el dirseklerimi kavrayıp beni vagonun içine 

doğru çekti.

Oh! Trendeyim!

Bu sabah geç kaldım. Rüyamın ağız sulandıran 

sahnesinde saatimin alarmı ciyakladı. Gözkapakla-

rımı açmakla açmamak arasında kalakaldım. Kolay 

rastlanacak bir düş olsa yatakta dönüp durmaz, fır-

layıp kalkardım. Bataklıkta açan kırmızı bir gül nasıl 

heyecanlandırırsa, rüyam da içime buram buram se-

vinç salıyordu. 
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İnanmazsınız, konak benzeri bir evin salonunday-

dım, üstelik ihtişamlı bir ziyafet sofrası hazırlıyordum. 

İşim gücüm buymuş meğer. İlk kez düşte gördüğüm 

ama tadını henüz bilmediğim o dumanı üstünde ye-

mekleri usta aşçılara pişirtmişim, sofra düzeni kuru-

yordum. Tabakları arkeoloji müzesinden kapkaççılar 

çalmış, gizli mahzenime getirmişler. Yüzlerine kazın-

mış tarihi öykülerin sahnelerini, ancak tabaktakileri 

silip süpürürken görebilirdiniz. Altın flamingo kulp-

lu servis kâselerini, kazı alanı bekçisinden almışım. 

Topraktan ne zaman çıktığını, kulplardaki mat benek-

ler söyleyecek; dikkat kesilin! Bakır balkabağı kapaklı 

tencereleri masal diyarından ödünç vermişler. Sihirli 

çubukla dokununca, sarı kabak şık bir balo arabasına 

dönüşecek; gözlerinizi ayırmayın ondan. İşte bu ma-

sallara layık, şatafatlı, iştah kabartan masayı kolayca 

terk edecek yürek kimde vardır? Bende yok. Lezzet 

küpü yemeklerin birer lokmasını yutmaya can atar-

ken üstelik! Uykumu gözlerime sıkıca gömdüm. Tam 

da elimi masanın ortasında duran gümüş sepetteki, 

meyvelerle süslü kaz dolmasına atmışken bitmez ki 

bir rüya! Yüzlerce çeşidin arasında bir ona gömsem 

yüzümü, o bile yeterdi bana. Allem ettim, kallem et-

tim, ağzımı sulandıran o güzelim sofrayı terk etme-

dim... desem sakın inanmayın! Puff etti, söndü ma-

salsı rüya balonum. Bir sis bulutuna gömüldü canım 

yemekler. Bir daha yakala yakalayabilirsen...
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7:45, 8:00, 8:15 trenleri kaçtı... 8:30 trenini de ya-

kalayamasaydım başım belaya girebilirdi. İşe gidenler 

7:30-8:45 trenlerini doldurur. İlerleyen saatlerde yol-

cu sayısı düşer.

Belediyenin Sosyal İşler Birimi’ne geçen ay gelen 

kel kafalı adam kaç gündür kafamı ütülüyor. Hakkım-

daki şikâyet mesajlarıyla başı dertteymiş. Savrukmu-

şum, konuşmaktan işimi bitiremiyormuşum, yolcuları 

canından bezdirmişim. Görevimi sessiz sakin gör-

mezsem başkasına verirlermiş. Gazete dağıtım işini 

üç kuruşa yapmak için sırada bekleyenlerin sayısını 

bir söylese dudaklarım uçuklarmış. 

Ağzıma bant yapıştırsın bari biri! Sesimi yutma-

mı mı istiyorlar? Dilim tutulsa, sussam, düşüp kalırım 

orada. Yok olurum!

Dağıttığım gazeteleri önceden okuyabilsem keş-

ke. Zaman yok ki! Kahvaltıya inemiyorum bile. İçine 

peynir doldurulmuş çeyrek ekmeği aşçı Firdevs Teyze 

zorla koltuğumun altına sıkıştırmasa, günü aç geçi-

ririm. 

Trende gazeteyi sesli okumama yaşını başını almış 

dedeler ses çıkarmaz, genç adamlar ise dakikasında 

homurdanır. Geçen gün kirli kara sakallı biri, elimden 

çekip yırttı gazeteyi. Kafasını ütülüyormuşum! İlçe-

mizde neler olup bitiyor duymaya sabrı yok bu akıl-

sızların. Varsa yoksa kendi dünyaları! Beyinlerindeki 

çekmeceler öyle düzenli ki, ben konuşunca karışıyor!



10

Genç kızlar gazete manşetlerini okumamı ala-

ya alır, kikirdeşir dururlar. Ergen kızların ayaklarını 

bastığı yer, dünyanın tam merkezidir. Benim gibi ev-

siz yurtsuzlar, onların deyişiyle, ‘ezik’tir. Alay edil-

meyi hak ederiz. Bu kızlar grup halinde gezer, bir 

söyler beş güler. Kulak kabartır, neye güldüklerini 

anlamaya çalışırım. Çözemem. Şifreli mi konuşurlar, 

yoksa boş mu, bilemem. Yanlarından ses etmeden 

süzülür giderim. Gazete okumayı küçümserler. Her 

konuyu en iyi onlar bilir, yorumlar. Okumadan bilgin 

kesilmişler.

Haberleri ancak sesli okursam öğreniyorum ben. 

İçimden okursam aklım hayaller âlemine kaçıyor. 

Okuduğumu anlayamıyorum. 

Yüreği karanlık kişiler düşünmemi, akıl yürüt-

memi istemezler. Gazetede şu haberi okudum geçen-

lerde:

Antarktika’da en düşük sıcaklık eksi 98 derece öl-

çüldü.

Beş yıl önce eksi 93’müş. O bölge soğuyor de-

mek. Nefes alırken akciğeri donuyormuş insanın! Acı 

veriyormuş.

Bu konuyu bilmesem dünyam yıkılmaz. Antark-

tika’ya mı gideceğim? Duymuşsam nedenini, daha 

sonra olacakları merak ederim. Kime sorup öğrene-

ceğim? Vagondakilerden başka kimi görüyorum?

Sesimi elimden geldiğince yükseltir, “Niye böy-
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le abiler, teyzeler?” diye başlarım. “Kitapları yalayıp 

yutmuş bir vatandaş, bu alışılmadık olayın nedenini 

açıklayabilir mi?”

Çıt çıkmaz.

“Heey, neler oluyor orada? Sesim gelmiyor mu?”

Tren istasyona yanaşmadan yerinden kalkar üç 

beş kişi. Ben ısrarla sorarım.

“Buzul çağına mı giriliyor? Biri ses versin!”

Tık yok gene.

“Bilim insanı aramıyorum, amatöründen bir me-

raklı yok mu aranızda?”

Ben ses tellerim acıyana kadar bağırıyorum. Bir 

Allah’ın kulu söz alıp, ‘İklimler değişti, çünkü şu şu 

yanlış işler yapıldı, daha da beteri olacak,’ deyip de 

bildiğini benimle paylaşmıyor, yorum yapmıyor. Baş-

larını eğmiş, cep telefonlarına gömülmüş, bir vagon 

dolusu aymaz yolcu var trenlerde.

“Sus be kız!” diye tersliyor, ayık kalmış biri.

Konuşurken akıl yürütürüm ben. Huyum bu! Bir-

likte düşünürsek, ne kaybederiz? Kafamın basmadığı 

bir konuyu sizden öğrensem... Teknik terimler, duy-

madığım kavramlar kullansanız bile kafa yorar, anla-

maya çalışırım.

Bugün başımda alışılmadık bir ağrı var. Göğsü-

mün ortasında ise kaynayan bir kara kazan. Vagonlar 

dolusu insanla didişemem. Susma hakkımı kullanıyo-

rum. “Gazete isteyen var mı?” diye sorup geçiyorum.  
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Benimköy Gazetesi’ni günü gününe okunacak bir ga-

zete sanmayın. Haftada bir çıkar. Bu beldenin haber-

lerine ağırlık verir. Sorsalar erkenden yollara düşme-

me gerek yok, ama kim bana kulak verir!

Emrah Amca, “Haftalık gazeteleri pazartesi, salı 

dağıttın dağıttın, yoksa eskir, bir anlamı kalmaz,” der.

 Bana ne buyrulursa onu yaparım. Hele emir Em-

rah Amca’dan gelirse, elim kolum bağlanır. 

Niye mi?

Beni, belediyemizin çıkardığı Benimköy Gazete-

si’nin dağıtım işine o aldı. Almasaydı şimdi nerede 

barınır, ne iş yapardım, hayal bile edemiyorum.

Benimköy Gazetesi ücretsiz. Ara sıra cebime iki 

kuruş sıkıştıran çıkar. Yanaklarım pembeleşir, para 

pul istemem. Dilenci yerine konulmak gururumu in-

citir. 

Bazı günler eve dönüşte cebimde on lira birikir. 

Ayaklarım nasıl yerden kesilir, bilemezsiniz! Dönerci 

İzzet’e uğrar, paramı tezgâha vurur, “On liralık ver,” 

derim. Bol bol keser, koyar yarım ekmeğe. Her lokma-

yı ağzımda uzunca bekletir, gözlerimi yumarım. 

O an dünyanın en mutlu kızı ben olurum.
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Biz Tanırız Birbirimizi

O gün topu topu üç vagon dolaştıktan sonra beter su-

ratıyla Acar’a rastladım. Yolcu koltuğuna bıraktığı ga-

zete tomarının üstüne çökmüştü. Gamlı baykuş gibi 

kendi içine kapanmış, derin derin düşünmeye dalmış-

tı. Yanakları patlıcan moruna dönmüş, bakışları bön 

mü bön! Dudağının ucu yırtılmış, kanıyor mu ne? Yor-

gun mu, hasta mı, dayak mı yemiş, anlayamadım. 

Lafı ağızdan cımbız gibi çekmede üstüme yoktur. 

Tomarın açıktaki ucuna da ben çöktüm, pattadak sor-

dum:

“Ne oldu? Canını sıkan ne var?”

O omuz silkip susunca, dirseğimi dirseğine geçir-

dim. Dile geldi o zaman:

“Sorma yaa... Yine utanmazın biri çıktı işte!”

“Dalga mı geçti seninle?”

“Keşke geçse... Belediye bizim gibileri doyurmasa 
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vergileri kısarmış; işe yarar, aklı başında elemanlar 

alırmış... gibi bir sürü laf! Sanki ben istedim oraya 

sığınmayı!”

“Adamın tepesini attırmasan babalanmazdı her-

halde!”

“Gazete vereyim mi, dememden rahatsız olmuş. 

Kulağını çiziyormuşum sözde.”

“Dert etmemeyi öğrensek ya artık... Her gün te-

şekkür eden de çıkar, omuz atıp diklenen de...”

“Off... Sıkılıyorum bazen.”

“Boş ver! Vız gelir tırıs gider.”

“Hep böyle mi gidecek? Zincirlerimi kırmak isti-

yorum. Sahi... Bir gün başımızı alıp kaçsak ya bu ba-

taktan.”

“Kaçsak mı? Şaşkın mısın sen? Evimiz yurdumuz 

burada. İşimiz bu.”

“Kaldığımız yere ev mi diyorsun?”

“Başımızı sokacak başka yerimiz mi var? Nesini 

beğenmedin? Köşkmüş orası eskiden. Saraylıların ya-

kınları oturmuş.”

“Şimdi ise ipini koparanların sığınağı!”

“Of... Abartma... Aç mısın, açıkta mısın? Dışarıda 

sefil oluruz biz.”

Acar önemli bir şey söyleyecekmiş gibi gözleri-

me ısrarla baktı. Trenin istasyonda durduğu en sessiz 

anda, ağzından, “Bir gün dağıttığımız gazetede kendi 

haberimin çıkmasını isterdim,” sözü döküldü.
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Elips şeklini alan gözlerinde, minik yeşil ışıklar 

çakıyordu. 

Şapka uçurtan bir sırdaş sözü! Acar’dan başka-

sından beklemem.

“Nasıl haber olacaksın? Kayıp çocuk haberi mi?”

“Fena mı? İşime gelir doğrusu. Her gün beni ara-

sınlar isterim. Sürekli haberlere konu edilmek ne 

müthiştir! İhbarlar, baskınlar, kamera görüntüleri, iz 

sürmeler her gün, her saat ekrandan verilse... Ne ma-

cera ama!”

“Sen de gizlendiğin yerden gazete haberlerini mi 

takip edeceksin?”

“Beğenemedin mi? Hayalim bu benim...”

“Ayy... Ben kalkıyorum. Elimdeki tomarı bitirmeli-

yim, bir koca balya daha beni bekliyor.”

Kalkarken eteğimi çekiştirdi.

“Şişt... Bir mola zamanında teklifimi düşünsene.”

“Ööööh...”

Oğlanın yüzüne kusar gibi öğürdüm. Yüzünü bu-

ruşturdu, geriye doğru attı gövdesini.

“Git kızım... Korkutamazsın beni... Kaşarlandım 

ben!”

Acar’a tepki göstersem de kazanan yine o oldu. 

Attığı yaramaz kurt, o dakikadan itibaren beynimi ke-

mirmeye başladı.

Gazetede kayıp haberimiz çıksa, bizi hor görenle-

rin hayranlığını kazanır mıyız?
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‘Keşke bu çocukları bağrımıza bassaydık, yürek-

lerinin sesine kulak verseydik,’ diyen anneler çıkar 

mı?

Bizim gibiler kaybolursa, millet seferber olur, ‘Bu 

çocuk kimsesiz, belediyenin korumasına alınmış bir 

gariban,’ demez, adım adım peşimize düşerler. Oto-

garlarda, istasyonlarda, vapurlarda, sokak çocukla-

rının konakladığı yerlerde arama tarama başlatılır. 

Yalan yanlış ihbarlar, ihbarcılar, ajans haberlerinde 

fink atar. Yalnızca bizden bilgi almak için baştan sona 

haberleri izleyen bile çıkar. Fotoğraflarımız ağaçlara, 

dükkân vitrinlerine asılır. 

Kırmızı çiçekli bir taç aldım geçen gün. Saçımı yı-

kayınca onu takayım, Emrah Amca’ya poz vereyim. En 

son halimin görüntüsünü ararlarken, zavallı bakışlı 

kurum fotoğrafıma ulaşmasınlar. Yatağımda ipuçları 

bıraksam mı? Bir küçük not defteri, eski bir albüm, 

dağ çiçekleri kokan kirli bir çorap... Elbise dolabımın 

iç kapağına kanatlarını germiş uçan bir martı fotoğra-

fı asayım. Tepesi buzlu yüce dağ bir de. Hayallerimin 

sınırsızlığını anlasınlar. 

Düşündükçe Acar’ın fikrine sempati duyuyordum. 

Neden kaçmayalım ama?

Hayatımın çizgisini değiştiren, beni ailesiz bıra-

kan olay hâlâ kalbimi yakan bir ateş topu... O günler, 

geçmişim aklıma gelince tırıs tırıs kaçar, saklanacak 

uykular arar, ıssız bir koya sığınmak isterim. Kendimi 
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en iyi hissettiğim kısacık yaz kampı günlerinden bi-

rini aklıma getiririm. Ya da arkadaşlarımın anlattığı 

mutlu bir olayı kendimin başına gelmiş gibi hayal et-

meyi seçerim.

Göçebe sirk geçmişim yüzünden yer değiştirmeye 

alışkınım ben. Bugün burada, haftaya başka belde-

de... Bir yerde çakılıp kalmamanın en harika yanı, so-

runlarından kaçmayı başarabilmektir. Yeni yerde so-

runlar tükenmez, hatta bambaşkaları çıkar. Olsun, o 

dertlerden de bilinmedik bir yere göçer, kurtulursun. 

Acar bir daha kaçalım derse, somurtmayacak, 

pişmiş kelle gibi sırıtacağım. 

Hayat sürprizlere gebedir, derler. Yeni bir altüst 

oluş yaşayacağım o çok gecikmiş haberin gelişini he-

nüz bilmiyordum. Annem, “Bir şeyi ne kadar çok is-

tersen, gerçekleşme şansı o kadar yüksek olur,” der-

di. Keşke kendimle ilgili bir haberi gazetede görmeyi 

o kadar içten istemeseymişim!








