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Dönüşüm 1

Tepetaklak
VUOKKO HURME

Çeviren: Nil Deniz Çidanlı



VUOKKO HURME
Kurmaca dışı, resimli kitap ve roman türünde çocuk 
kitapları yazarı ve sanat eğitmenidir. Hurme, kelime 
sanatı ve görsel sanatlar eğitimcisi olarak çalışmış, ahşap 
malzemeleri kurgu dışı çocuk kitaplarında yaratıcı bir 
şekilde kullanmıştır. 2021 yılında Finlandiya Kurgu Dışı 



Yazarları Derneği tarafından verilen Tietopöllö Ödülü’ne 
değer görülmüştür. Helsinki’nin Kallio bölgesinde yaşayan 
Hurme, taze kavrulmuş kahve kokusundan, tramvayların 
sesinden, yeni fikirler aramaktan, çocukların ilgisini çeken 
sorular sormaktan ve farklı şeyler icat etmekten hoşlanır.
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Her şeyi anlatabilir miyim, bilmiyorum. En azından de-
neyeceğime söz veriyorum. Olanları hatırımda kaldığı 
kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Önceden nasıl yaşadı-
ğımızı ve geçen yaz başımıza neler geldiğini yazacağım. 
Bu bir peri masalı değil. Anlatacağım her şey kelimesi 
kelimesine yaşandı.
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Ben

Kardum, ben doğmadan yıllar önce, annem tam sekiz 
yaşını doldurduğunda oluştu. O gün, dünya tersine dön-
dü ve neredeyse her şey değişti. Tepetaklak olan dünya 
yaşadığım şehri tuhaf ve tehlikeli bir yer haline getirdi. 
Fakat benim hayatım çoğunlukla normaldi ve başlarda 
pek de korkutucu değildi.

Babam, annem ve kız kardeşim Roosa ile şehrin mer-
kezinde, eski spor salonunun ve benzin istasyonunun 
yakınında yaşıyorduk. Evimiz, bir apartmanın üçüncü 
katındaydı. Komşumuz Kampala Amca ve Kampala Tey-
ze bizimle aynı katta, en yakın arkadaşım Jaan ise ba-
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basıyla birlikte yan binada yaşıyordu. Yedi bina ötedeki 
markette Ondan ve Vildan’ın evi vardı.

O zamanlar tanıdığım başka bir insan olmamasına 
rağmen tanıdığım bir tavuk vardı. Newton bizim evcil 
tavuğumuzdu. Babam onun adını, bize ilk geldiği gün 
koymuştu. Benim adım Lenna’yı da babam koymuştu. 
Bu adı daha annemin karnındayken almışım.

Annem ve babam bize içinde birer dilek olan isim-
ler koymak istemişlerdi. Babam, gerçekte değilse de 
hayallerinde uçabilen bir kızının olmasını diliyordu. 
Adım “Lenna” kulağa neredeyse “Uç!” gibi geliyor.1 Fark 
ettiniz mi? Kız kardeşimin adını annem koydu. Onun 
doğmasını beklerken, annem çocukluk evinin bahçe-
sindeki vişne ağaçlarının hasretini çekmiş. Roosa2’nın 
adı, annemin bir gün pembe renkli vişne çiçeği görmeyi 
dilemesinden geliyor.

Kız kardeşime neredeyse hep Rousku, bazen Hışırtı, 
Kıtırtı ya da Kurabiye diye seslenirdik. Babam çoğun-
lukla Roosa’ya ‘Minik’ bana ‘Büyük’ diye hitap ederdi. 
Annem sürekli babama bizim kendi isimlerimiz olduğu-
nu hatırlatırdı. Benim için ‘Büyük’ olmak gayet güzeldi. 
Eminim Roosa için de ‘Minik’ olmak harikaydı. Yine de 
babamın nasıl ‘Büyük’ ya da ‘Minik’ dediği, hangi sözleri 
kullandığından daha önemliydi.

Yazları benim ve Rousku’nun kendi odalarımız olur-
du. Benim odamda yeşil, çiçekli duvar kâğıdı, tahta 

1 Lenna kulağa lentä gibi gelmektedir. Lentä, Fincede uçmak anlamın-
dadır. (ç.n.)

2 Roosa Fincede pembe demektir. (ç.n.)
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başlıklı bir yatak ve yere kadar uzanan, tırmanması çok 
keyifli merdivenler vardı. Çalışma masamın rengi açık 
maviydi. Yazı yazmayı orada öğrendim. Roosa’nın odası 
benim odamdan hep daha dağınıktı. Temizlik yapmak-
tan pek hazzetmezdi. Oyun oynamayı tercih ederdi.

Kışın hepimiz salondaki geniş döşekte uyurduk. Kı-
şın ev hep çok soğuk olurdu ama yatak annem, babam 
ve Rousku ile sıcak ve keyifliydi. Akşamları üstümüzü 
üç kat yorganla örterdik. Rousku’yla ben ayaklarımızı 
gıdıklayan yün çoraplarımızı giyer ve soğuk ayak par-
maklarımızın ısınması için ayağımızı babamın ya da an-
nemin baldırlarının arasına sokardık. Sıcaklığın bacak-
larımızdan sırtımıza ve elimize ulaşmasını beklerdik. 
Kışları hep çok huzurlu uyurduk.

Evimizin kuzeye bakan odaları kışın ısınmazdı. Be-
nim odam o taraftaydı. O yüzden orada oynamak ak-
lımdan bile geçmezdi. Dışarısı çok soğuk olduğunda, 
salonda mumlar, fenerler ve şöminenin ışığında is koku-
suyla otururduk. Kışlık tulumlarımızı giyer, başımızdan 
beremizi eksik etmezdik. Hava sıcak olduğunda evdeki 
alanımız daha fazla olurdu. Önce benim odamda oynar, 
oradan merdivenlere sonra da diğer evlere giderdik. Ba-
har, beraberinde özgürlüğü getirirdi.

Kardum’daki en sevdiğim yemekler kahverengi fa-
sulye, kek, Newton’ın yumurtaları ve taze pişirilen om-
letlerdi. En çok da marketten hışırtılı ve saydam plastik 
kaplarda gelen, tatlı ve beyaz kekleri severdim. Ama ne 
yazık ki bunlardan son birkaç yıldır yemedim.

En rahat günler, hem annemin hem de babamın 








