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Behiç Ak

Samsun’da doğan Behiç Ak, İstanbul’da mimarlık öğrenimi 
gördü. 1982’den bu yana Cumhuriyet gazetesinde çizdiği bant 
karikatürlerin yanı sıra tiyatro oyunu yazarlığıyla da tanındı. 
Karikatürleri yurtdışında sergilendi. Ayrılık ve Bina ’nın ya-
nı sıra Avrupa ülkelerinde sahnelenen Fay Hattı ve Tek Kişilik 
Şehir adlı oyunları geniş ilgi gördü. Belgesel film alanındaki 
çalışmasıyla ödül alan sanatçı, çocuk kitapları yazıp çizmeye 
yoğunlaştı. Toplumsal eleştiriye dayalı dizisi “Gülümseten Öy-
küler”le her yaştan okurun büyük ilgisini topladı. İlk yayım-
landığı Japonya’da ödül kazanan renkli öykü kitabı Yüksek 
Tansiyonlu Çınar Ağacı, Günışığı Kitaplığı tarafından özgün 
bir tasarımla yenilendi ve Çince’ye çevrildi (2014). Bilyeler gi-
bi, ilgi gören resimli çocuk kitabı Gökdelene Giren Bulut da, 
Günışığı Kitaplığı tarafından yenilendi (2017). Benim Bir Ka-
rışım, Tombiş Maskeli Baloya Katılmak İstemiyor gibi, küçük-
ler için felsefeye giriş niteliğindeki “Tombiş Kitaplar” dizisini 
sürdüren Behiç Ak, otuz yıllık karikatür birikiminden bir seç-
kiyi Karikatür Kitabı adı altında topladı. Yaşasın Ç Harfi Kar-
deşliği! adlı çocuk romanı, Çocuk ve Gençlik Yayınları Derne-
ği’nin (ÇGYD) 2013 Yılın Çocuk Romanı Ödülü’nü ve Ankara 
Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi’nin (ÇOGEM) 2014 Çocuk ve Gençlik Edebi-
yatı Roman Ödülü’nü kazanan sanatçının son romanı, kendi 
öyküsüne katılan bir yazarın çılgın macerası: Altı Kırk Dört 
Dalgası (2020).
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Ben

Ben bu hikâyenin yazarıyım.
Nedense, hiç hesapta olmadığı halde yazdıkla-

rıma kendimden söz ederek başladım. Ne tuhaf, de-
ğil mi ? Aslında bunu ilk defa yapıyorum. İnanın, ne-
den ihtiyaç duyduğumu da bilmiyorum. Belki de size 
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yazma serüvenimi anlatmak istiyorumdur. Sakın yan-
lış anlamayın, yazarlığın nasıl mükemmel bir uğraş ol-
duğunu ispatlamaya çalışmayacağım. Hatta tam tersi, 
bu konuda edindiğiniz tüm olumlu yargıları çöpe at-
manızı istiyorum.

Bizleri, boş beyaz kâğıtlara aklına geleni yazan 
özgür kişiler olarak düşündüğünüzü biliyorum. Ben 
de çocukluğumda öyle zannederdim.

Ne kadar anlatsam, nafile. Ancak bir hikâye ya-
ratmaya kalkarsanız beni anlayabilirsiniz. Belki o za-
man edebiyat eserlerinin, kâğıt, kalem, bilgisayar ve 
yazar arasındaki ilişkiden doğmadığını fark edebilir-
siniz. Yazma aşamasına gelene kadar aşılması gere-
ken engelleri bir bilseniz...

Masanızda, üstüne konacak harfleri öylece kıpır-
damadan bekleyen kâğıtlara ulaşmayı kolay mı zan-
nediyorsunuz siz ? Keşke hayat o kadar basit olsaydı !

Yaşamımızda öylesine çok bitki, hayvan, insan, 
nesne vardır ki, elinize kâğıdı kalemi almaya görün... 
Sanki o ânı bekliyormuş gibi, hepsi harekete geçer ! 
Üstünüze çullanırlar ! Ayaklarınıza dolanır, paçaları-
nıza sarılırlar ! Masanıza ulaşmanızı engellemek için 
ellerinden geleni yaparlar. 

Dahası var: Arkadaş toplantıları, akraba ziyaret-
leri, sağda solda yapılan etkinlikler, internet mesaj-
ları, sosyal medyada laf yetiştirmeler, nezle, grip gi-
bi hastalıklar... hepsi sizinle masanız arasında duvar 
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oluşturur. “Hadi, misafirliğe gidiyoruz!”lar, “Alışveri-
şe çıkalım mı ?”lar, “Gelsene, sinemaya gidelim!”ler, 
“Aman, spora gitmem lazım!”lar, daha neler neler... 
Kırgınlıklar, endişeler, doğum günü partileri, trafik sı-
kışıklıkları, yorgunluklar, isteksizlik halleri...

Diyelim ki masanıza ulaştınız, sandalyenize otur-
dunuz, kaleminizi elinize aldınız... ya da bilgisayarın 
tuşlarına dokundunuz... Yazmak o kadar kolay mı zan-
nediyorsunuz ? Asla rahat bırakılmazsınız. Bu defa da, 
tam tersi olur. Etrafınızda canlı cansız ne varsa, önü-
nüzdeki beyaz kâğıdın ya da ekranın içine girmek 
ister.

Her kafadan bir ses çıkar.
“Tam bana göre bu karakter.”
“Yazdığınız hikâye asla bensiz olmaz !”
“Bu adam hık demiş burnumdan düşmüş.”
“Beni mi düşünerek yazdınız ?”
“Kenara çekilin, ben geldim. Yıllardır bu rolü bek-

liyordum !”
Apartman görevlisi, karşı komşu, yakın arkadaş, 

masa lambası, mutfak tezgâhı, meraklı kedi, pofu-
duk köpek, tembel karınca, şişman leylek, üşengeç 
kertenkele aniden kendini roman karakteri sanmaya 
başlar. Diğer romanlarda tutunamadıkları için kitap 
dışına sürülmüş kahraman bozuntuları bile... Hatta, 
editörlerin başka öykülerden kovdukları yazım yan-
lışları... Masanızın çevresinde sıraya girerler. Niçin 
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mi ? Cup diye öykümüze dalmak için tabii.
Hepsi türlü türlü şirinlik yaparak, kalıptan kalıba 

girerek, açığınızı kollar. Biraz dikkatiniz dağılmasın, 
hemen harekete geçer bu fırsatçılar ! Elinizi kolunuzu 
bağlarlar adeta ! Tüm kararlarınızı silip süpürtüp, hikâ-
yeyi en baştan yazdırırlar. Aylardır yakalamak için evi-
nizin sağına soluna kapanlar kurduğunuz o fare var 
ya... hani o pire torbası, mikrop yuvası ! Bakarsınız, “Şi-
rin Dişlek Fare” adıyla öykünüzün en önemli rolünü 
kapıvermiş. Kapanları hemen kaldırır ve başkahraman 
dişlek fareyle keçi peyniri yiyip, sohbet ederken bu-
lursunuz kendinizi.

Bazen de sabahleyin uyandığınızda, pencereyi 
açık unuttuğunuzu fark edersiniz. (Bir yazarın asla 
yapmaması gereken hataların başında gelir bu.) Fe-
laketi tahmin edemezsiniz! Odanıza girdiğinizde ne 
görürsünüz, bilin bakalım ?

Pencerenin hemen dibindeki kiraz ağacı, dalla-
rını ta masanıza kadar uzatmamış mı ! Kalemi almış, 
o savunmasız beyaz kâğıdınızı eciş bücüş yazısıyla 
kirletmiyor mu !

Hikâyenizi, “O gün, kiraz ağacı çok neşeliydi. 
Serçeleri davet etti dallarına,” diye başlatmak zorun-
da kalırsınız.

Sevgili okurlarım, nasıl anlatsam bilemiyorum, 
dünya gelip geçici. Herkes, bir esere kapağı atıp son-
suza kadar yaşamak ve kalıcı olmak istiyor. Evet. İti-
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raf ediyorum. Bu öyküye benim de girmek istemem 
belki bu yüzden.

Ah, neden bunları size açıklıyorum ki ! Bir yaza-
rın sırları hep gizli kalmalı, öyle değil mi ? Kusura 
bakmayın, ama bu işin artık gizlenecek yanı kalma-
dı. Yazmaya devam edebilmem için bu paylaşım şart. 
İçinizden bazılarının beni suçlayacağını biliyorum. 
“Senin işin ne ? Kulağını tıka; olayları, karakterleri in-
ce ince tasarla, otur masanın başına yaz,” diyenleri du-
yar gibiyim. “Hatta, eline bir sineklik al, hikâyenin içi-
ne girmek isteyenlere asla izin verme. Onları oracıkta 
tepele !”

Ah sevgili okurlar, keşke iyi eserler böyle çıka-
bilseydi ! Biz yazarların çevreden etkilenmelere öyle 
çok ihtiyacı var ki... Tesadüfler, beklenmedik olaylar, 
hesapta olmayan tipler, aniden kişilik değiştiren kah-
ramanlar olmazsa, yazdıklarımızın tadı tuzu kaçar.


