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SEVİM AK



SEVIM AK
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 
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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.

YAZARIN YAYINEVIMIZDEN ÇIKAN DIĞER KITAPLARI: 

Az Buçuk Teo • Babamın Gözleri Kedi Gözleri • Çilekli Dondurma •
Dalgalar Dedikoduyu Sever • Domates Saçlı Kız • Dörtgöz • Eskiler Alırım 

• Gazete Fısıltıları • Gemici Dedem • Gökte Biri Var • Gözlerinde Güneş Var 

• Horoz Adam ve Korsan • Karşı Pencere • Kırık Şemsiye • Küçük Sırlar • 

Lodos Yolcuları • Mahalle Sineması • Melo • Pembe Kuşa Ne Oldu? •
Penguenler Flüt Çalamaz • Puf, Pufpuf, Cuf, Cufcuf ve Cino • Puldan 

Taştan Lahanadan • Saçlarında Soru İşaretleri • Sakız Kızın Günleri • 

Sıcak Çikolatalı Yolculuklar • Şarkını Denizlere Söyle • Sirk Kızı • Toto ve 

Şemsiyesi • Toto’nun Sınıfı • Uçurtmam Bulut Şimdi • Vanilya Kokulu 

Mektuplar
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Karın yağdığı pazar 
günü, sokakta 

Bilgin tabanı tırtıklı botlarıyla karı yara yara yürüyor-
du. Gece boyunca sessizce yağan kar, sokakları beyaz, 
tülsü bir örtüyle kaplamıştı. Kaygan yollar ulaşımı ak-
satmış, evde düzenli okunan gazetenin bırakıldığı kapı 
koluna asılı torba boş kalmıştı. 

Anacaddedeki, apartmanlarına 200 adım uzak gaze-
te bayisine gitmeyi çocuk kendi istemişti. “Boş durma, 
içsesinle sürekli adımlarını say; ağaçları, arabaları say,” 
diye öğüt veren babasıyla yürüdükleri, içinden bolca 
sayı geçen bir günden aklında 200 sayısı kalmıştı. 200 
bilmem kaç küsur adımı bu sabah, bayinin yanındaki 
fırına bitişik kırtasiyeciye kadar sayabildi ancak. 
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“Karda düşmemek için küçük adımlar atınca adım 
sayım arttı. Adım sayısı uzunluk ölçüsü olur mu? Ba-
bamın savunduğu gibi adım uzunluğum her zaman 
boyumun yüzde 42’sine eşdeğer mi acaba? Bu hesap 
beni aşar. Bacaklarımı açıp kaya kaya yürüsem adım 
sayımı azaltabilirim. 200 yerine 180 adım beni buraya 
getirebilir.” 

Kulakları çın çın çınlamaya başladı. Off… Yine kâbus 
çın çınlar! Konu değişsin diye tek ayağının üzerinde fır 
fır döndü.

“Dönen şeyleri dönen başka şeyler durdurabilir an-
cak. Babamın diliyle konuşursam, bu benim varsayı-
mım. Sayı demesinler bana… Sayı dendi mi, ne baş ne de 
göz kalıyor bende!” 

Gazete bahaneydi, aslında Bilgin sevdiği dergi Fırtına 
Çocuklar’ın bugün çıkacak son sayısının peşindeydi. Üç 
boyutlu gözlük armağanını tam zamanında, bu sayısın-
da veriyorlardı. Geçen hafta eski gözlüğünün üstüne 
yanlışlıkla basmış, çatur çutur kırılışını çaresizce sey-
retmişti. Neyse ki, şansına dergi yetişti. 

Sokaklarda in cin top oynuyordu. Soğuk beyazlık 
çevreye alışılmadık bir dinginlik salmıştı. Kimsenin işi, 
kursu veya çarşı pazarda dolanası yoktu. Mahalleliye 
çöken tembellik uykulara bal katmıştı. Pencereler, per-
deler bir türlü açılamıyordu. Evler boşalmış, komşular 
başka diyarlara göçmüştü sanki! 

“Film platosuna dönüşmüş sokağımız. Bir yönetmenin 
çıkmasını, ‘Sağdan sen gir delikanlı, yerde bir şey arar-
mış gibi bakın, soldan bir at arabası gelecek,’ demesini 
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bekliyoruz. Bir çift paten bulup kaysam şimdi! Ohhh! 
Perdelerin gerisinden onlarca gözün beni izlediğini dü-
şünsem ama hiçbirini görmesem…” 

 İçinden bir ses Bilgin’e habire, ‘Beyaz sessizlik sisin-
de kaybolmaya var mısın?’ diye fısıldıyordu. Basılmamış 
kar örtüsünde ayak izi bırakmanın keyfi kadar heyecan 
verici bir şey yoktu şimdi ona.

Dergiyi ve gazeteyi almış, fırının vitrininden az önce 
pişmiş cevizli, zeytinli ekmekleri süzüyordu. Kahvaltı-
dan yeni kalkmıştı ama buram buram kabarmış ekmek 
kokusu başını döndürdü. Soğuk hava, dumanı tüten 
sıcacık hamur işlerini çağırmaz mı? 

Cebindeki bozuk paraları ağzının suyu akarak sa-
yarken, sırtına inen kartopları dengesini bozdu. Birileri 
arkasından kurşunla tarıyordu sanki. Tak, tak, tak… 

Dili damağı kurudu, kalbi hızlandı. Dizleri gevşedi, 
yere doğru yavaş yavaş çöktü, neye uğradığını şaşır-
mıştı. 

Üç çocuktan biri, “1, 2, 3, 4, 5...” diye sayarak, ikincisi, 
“1, 3, 5, 7, 9...” diyerek, sonuncusu, “5, 4, 3, 2...” diye geri 
sayarak, peş peşe indirdiler topları. O arkasını dönene 
kadar gülüşerek kaçıştılar. 

Bilgin sırtına çarpınca parçalanmamış, içi buzlu bir 
topu yerden aldı, “Beş,” dedi sadece. Gözleri bulanmıştı. 
Sayılar gözünün önünde fır dönüyordu.

“Ahmaklar! Akılları sıra beni bombaladılar. ‘Arkadan 
vurmak adiliktir,’ diyen de Murat, vuran da.”

Dazlak kafalı fırıncı kapıya çıktı, buruşuk gri bir 
bezle cama çarpan topların izlerini söylene söylene sil-
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di. Bilgin’in dili damağı kurudu. Çekinerek buz topunu 
gösterdi.

“Ne vahşilik! Sizin camınızı, benim kafamı kırar bu,” 
dedi.

Adam topa bakmadan, “Aranızdaki hesaplaşmaları 
vitrinlerden uzakta yapın,” dedi, kızgın sesiyle. “Kırılsa 
kim ödeyecekti? Ucuz kurtulduk sabah sabah.”

“Haklısın amca ama… benim kimseyle çekişmem yok. 
Bizim sınıftan bunlar, yine de arkadaşım sayılmazlar. 
Çete kurmuşlar aralarında. Alınlarına annelerinin ru-
juyla şimşek çiziyorlar. ‘Korkun bizden!’ mesajı veriyor-
lar. Akılları sıra tiye aldılar beni.”

Adam aşırı ısınmış çaydanlık gibi poflayarak içeri 
girdi. Başına yün kep, eline eldiven, yüzüne çarpık bir 
gülüş takıp, çıktı. Kartopu izlerinin üstünden eldivenli 
elleriyle yeniden geçti. Suspustu Bilgin. Suçlu gibi, utan-
gaç.

Fırıncı vitrinde duran kepeklisinden, zeytinlisine, 
bol tahıllısına kadar ekmek çeşitlerini gösterdi. 

“Hangisinden vereyim?”
Çocuk içinden, ‘Zeytinli mi, cevizli mi?’ diye sordu. 

İki gün önce bol cevizli simit almıştı buradan. Tadını 
unutmamıştı. Avcundaki paralara bakıp cevizli ekmeği 
işaret etti. 

Adam, “6 lira ver yeter,” dedi.
Bilgin’in gözleri ânında buğulandı. Sisler arasında 

kolkola girmiş sayılar yumağı dans ediyordu önünde. 
Gözlerini yumdu, on beş saniye kadar bekledi. Sonra 
umursamaz bir tavırla açtı gözlerini, elindeki bozuk 



14

paraların tümünü tezgâha bıraktı. Adam 6 lirayı sayıp 
ayırdı, ekmeği kesekâğıdına sardı.

Çocuğun omzundaki karları küçük vuruşlarla mon-
tundan temizlerken, “Asma suratını,” dedi. “Bizim genç-
liğimizde bile karla böyle eğlenirdi çocuklar. Çekingen 
davranayım deme haa, sakın! Ceplerini toplarla doldur, 
ödeşmeye bak! Yoksa zayıf, beceriksiz görür, fırsatını 
buldukça ezerler seni.”

Çocuk suskun dinledi. Yutkundu sadece. 
İçinde fırtınalar esiyordu şimdi. Gözleri yaş içinde, 

evine doğru bu kez karşı kaldırımdan yürüdü. Dışarı 
çıkarken ayak değmemiş karda yürümenin, bir arkada-
şa rastlayıp kardan heykeller dikmenin, buzda özgürce 
kaymanın, ağzını yağan kara tutup tanecikleri yutma-
nın hayalini kurmuştu. Fırıncı onu tanımadan yaptığı şu 
kısacık gözlemde bile ne kadar haklıydı! 

Yıldızının barışmadığı bazı sınıf arkadaşları zayıf 
yönünü biliyor, zalimce, kabak tadı veren saldırılarda 
bulunuyorlardı!
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Karın yağdığı pazar 
günü, eve dönüş

Bilgin’in kâbusudur sayılar. Ne taklalar attı, gene de sa-
yılarla arasını hoş edemedi! 

Sayıları ikişer, üçer, beşer sayarken karıştırır. Teker 
teker bile hatasız sayamadığı anları aklına getirince sır-
tından ter iner. 

Hele çarpım tablosu kara belasıdır. Elinden düşür-
mez, yine de eksiksiz ezberlemeyi başaramaz. Cebinde 
taşıdığı, lime lime olmuş tabloyu tuvalette bile okur. 
Hatta en güzel tuvalette ezberler. 

Ah, bir de orada rahat verseler! 
Okulda tuvalet sırasında kıpırdaşanları bekletme-
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mek için acele ettiği gün, klozetin yanına düşürdüğü 
ıslak kâğıdı Murat bulup tahtaya asınca, yerin dibine 
girmişti. 

Matematik sınavında sıranın içine gizlediği parmak-
larıyla hesap yapışı, alaycılığa teşne çocukların gözle-
rinden kaçmamıştı. Bir dalga geçme konusu da buradan 
çıkmıştı. Ah, o parmak dansı yapanları, parmak kukla-
larını gözünün önünde oynatanları günün birinde kapa-
na sıkıştırmayı ne çok isterdi! 

Keşke okulda Alaycıları Topa Tutma Kulübü kurul-
sa! 

Aklından bir sürü ceza yöntemi geçirir ama yüksek 
sesle dile getirmeye cesaret edemez. Şans verilse, kime 
ne oyunlar çevireceğini az çok bilir. Topunu birden uzay 
aracına bindirip güneşe göndermeyi bile düşünür. 

Ah, sayı şekli verilmiş eriştelerle pişen çorbaya bol 
acılı sos katıp Murat’a bir içirebilse... Gözünden yaşlar 
döke döke kaşıklayışına bıyık altından gülse! Kaleci 
Ege’nin sayısız gol yediği maçtan sedyeyle çıkışını, ‘Zur-
nanın son deliği, sen de!’ diyerek alkışlasa… Kanca bu-
runlu Efe’yi kancasından askılığa asıp orada günlerce 
patates cipssiz bıraksa… Hayalini kurarken bile gülmek-
ten kasıklarına ağrılar girer. 

İstese bu alaycı takımını okul yöneticilerine gam-
mazlar, hatta birine okkalı bir tokat atar. Ama yap-
maz. Çevresinin bir anda bomboş kalmasından korkar. 
Yalnız bırakılmaktan, dışlanmaktan kötü ne var? Bir 
grubun içinde yer almak dünyayı güvenli bir yer yapar 
gözünde. 
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Alaya alındığı ilk günden beri istemediği halde kendi 
içine dönüş yaşıyor Bilgin. Bir salyangoza dönüşmeyi 
arzuladığı anların sayısını bile unuttu. İstediği zaman 
dışarıdaki vıdı vıdıya katılmanın ama tehlike geldiğinde 
kabuğuna çekilip fırtınanın geçişini beklemenin ne za-
rarı var? Oğlanın cebine gizlice attığı küçücük boncuk-
ların sırrını henüz keşfeden yok. Babaannesinin dikiş 
sepetinden çıkma minik, rengârenk boncuklar şimdilik 
sınavlarda sayı saymada işine yarıyor. 

Bu sabah babası, pencereyi açar açmaz kar ışığı gö-
zünü alınca, acil durum planı kurmuş, beyazlara bürülü 
pazar gününü babaanneyle geçirmeyi önermişti. Yaşlı 
kadın şehrin kargaşasından uzakta, yan yana bahçeli 
müstakil evlerden oluşmuş ağaçlıklı bir sitede yaşıyor-
du. Sitenin kurulduğu alan deniz seviyesinden epeyce 
yüksekteydi. Her zaman kar, kente ilk oradan düşerdi. 
Kim bilir şimdi o güzelim bahçelerde ne masalsı bir 
manzara vardı!

Bilgin’in ise sabah sabah inadı tutmuş, in cin top 
atan sitede büyüklerle oturmak yerine sokağındaki ar-
kadaşlarıyla kardan adam yapmanın büyüsünü tatmak 
istemişti. Bu yaşına kadar karın kentte bir günden uzun 
kaldığını görmemişti. Güneş çıkar, kar örtüsü dakikalar 
içinde suya dönüşürdü. Karla buluşmayı geciktirmek is-
tememesi o yüzdendi. Bir tatil gününde bile sayılar alay 
konusu edilerek kapana düşürülmeyi hayal etmemişti 
doğrusu.

Sokaktan alelacele ve asık bir suratla dönüşüne anne-
nin tepkisi, endişeyle, “Ne oldu yine?” diye sormak oldu.








