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İrem Uşar

1975’te İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon, Sinema 
Bölümü’nden mezun oldu. 2010’da PEN’in davetiyle Belçika’nın Antwerp ken-
tinde katıldığı yazarlık atölyesinde, Günışığı Kitaplığı’nın, Assos yakınlarında-
ki Sivrice Deniz Feneri için özel projelendirdiği resimli çocuk kitabı Fenerden 
Taşınan Işık’ı (1. baskı: 2011, 13. baskı: 2020) yazdı. Gülümseten aile öykülerini 
kaleme aldığı Kuuzu ve Lunapark Ailesi (1. baskı: 2011, 4. baskı: 2019) Çocuk 
ve Gençlik Yayınları Derneği’nin (ÇGYD) Yılın En İyi Çocuk Öyküleri Kitabı 2011 
Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü. Zıtlıklar üzerine düşündüren Lataşiba (1. 

baskı: 2013, 22. baskı: 2020) adlı çocuk romanı okurlarının büyük ilgisini çeken 
Uşar, Uykusunu Arayan Çocuk (1. baskı: 2016, 7. baskı: 2020) adlı resimli öykü 
kitabının ardından, doğada düz çizginin varlığını sorgulayan Düz Çizgi Tepe-
taklak’ı (2018) yazdı. Ben Ayrıkotu (2015, ON8) adlı bir gençlik romanı da olan 
Uşar’ın çocuklar için fantastik bir dünyayı anlattığı Eksik Dünya BALTI’yı (1, 2 
ve 3. baskılar: 2020) pandemi üzerine romanı Ali, Cavid’e Karşı (2020) izledi. 
Yıllardır tai chi çalışan yazar, köpekleriyle birlikte İstanbul’da yaşıyor. 

Huban Korman

1959’da İstanbul’da doğdu. 1983’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademi-
si’nin (bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Grafik Bölümü’nden 
mezun oldu. Reklam ajanslarındaki çalışmalarını sürdürürken, çok sayıda ço-
cuk kitabı resimledi ve çocuk dergileri için desenler yaptı. 2008’de illüstrasyon 
dalında Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulu (IBBY) Onur Listesi’ne alındı. Bir-
çok ödül kazanan ve 2021 Astrid Lindgren Anma Ödülü (ALMA) adayı olan 
Korman, son yıllarda özellikle resimli çocuk kitaplarına yöneldi. Sanatçı, İstan-
bul’da yaşıyor; bir oğlu var. 
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Hapşırık

Ali bir süre durdu ve az sonra yapacağı şeyin işe yarayıp 
yaramayacağını düşündü. Annesinin, avucuna bıraktığı soğuk 
meşe palamudu, geniş salon penceresinden gelen gün ışığında 
daha iyi seçiliyordu. Üşümesin diye kafasına sıkıca bere 
geçirilmiş, tahtadan, minik bir topaca benziyordu. Ali üstüne 
iki göz, bir ağız çizse, minik meşe palamudu birden görmeye, 
konuşmaya başlayacaktı sanki. Oğlan, onun görünmeyen yüzüne 
gülümsedi. 

Sabah kahvaltısında Yılmaz Bey ikinci çayları koyarken, 
Feride Hanım televizyonda o belgesele rastlamasaydı, 
zavallı meşe palamudu, buzdolabının bitmez buzul çağında 
hapsolacaktı. Televizyondaki ses, sakin ama şen bir ifadeyle 
anlatıyordu: 

“Sonbaharda meşe dallarından dökülmeye başlayan minik 
palamutlar, ağacın tohumlarıdır. Toprakta uzun bir kış uykusuna 
yatıp sabırla ilkbaharı beklerler. İlkbaharda ılınan havayla 
birlikte gövdeleri çatlar ve güneşe doğru filizlenirler. Yaprakları 
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yukarıya, göğe doğru uzanırken; kökleri aşağıya, toprağın 
derinliklerine iner...”

“Ay ay ay!” 
Feride Hanım birden ayağa fırlamıştı. Az kalsın, masa 

örtüsüyle birlikte sofrayı da beraberinde götürecekti. Peçeteye 
sarılmış bir avuç meşe palamudunu aceleyle buzdolabından 
çıkarırken, “Nasıl unuttum ben siziii! Çok özür dilerim,” dedi 
onlara.

Annesini seyreden Ali, koca lokmasını ağzında gevelerken, 
“Dün öğretmen bize ödev verdi,” dedi. “Bir tohum bulup toprağa 
ekecekmişiz.” 

Bunun üzerine Feride Hanım peçeteyi araladı, meşe 
palamutlarından irice olanını oğluna uzattı. 

“İyi tohum lafının üstüne gelirmiş.”
Ali’nin annesi, meşeleri bir başka severdi. Koca gövdeleri, 

dantel kenarlı yaprakları, tombik palamutlarıyla sıcacık, cana 
yakın ağaçlardı. Geçen sonbahar parktan topladığı tohumları, 
ilkbaharda ekmeyi planlamıştı. Beklerken de, onları ihtiyaç 
duydukları soğuklukta tutmak için buzdolabına kaldırmıştı. Ne 
var ki, mart ayı ortalarında ülke tuhaf bir haberle çalkalanınca, 
Feride Hanım değil tohumları, kendini bile unutmuştu. 

Kahvaltı bittiğinde, bir yandan sofrayı toplarken, “Sana 
saksı ve toprak da gerekecek,” dedi oğluna.

Az sonra tüm malzeme, cam kenarındaki sehpanın üstünde 
hazırdı. Feride Hanım giriş holündeki aynada kendine çekidüzen 
verdikten sonra maskesini taktı. Oğluna ve eşine uzaktan 
öpücüklerle veda edip, işe yetişmek üzere hızla evden çıktı. 

Babası bulaşıkları yıkarken, Ali pencereye yaklaştı ve 
avucundaki meşe palamudunu gün ışığında incelemeye koyuldu. 
O, tohum ekme ödevi için kolları sıvadığında, babası Yılmaz 
Bey de bilgisayarını açıyordu artık. Şu salgın başladığından beri, 
sadece salı günleri işe gidiyor, diğer günlerde evden çalışıyordu. 

Ali, poşetteki toprağın çoğunu saksıya doldurabildi. Halıya 
dökülen kısmını da ayağıyla gelişigüzel süpürdü. Öğretmeninin 
dünkü uzaktan eğitim dersinde gösterdiğini yapıp, tohumu 
ortaya yatırdı ve üstüne –battaniye serer gibi– biraz daha toprak 
ekledi. Son olarak avucuyla pışpışlayarak iyice düzeltti. 

Dün, öğretmenleri Duygu Hanım, “Evde kaldığımız günler 
boyunca, bu tohum önce filizlenecek, sonra boyu uzayacak, 
yapraklanacak, belki de çiçek açacak,” diye açıklamıştı. Nefes 
bile almayan, öylece hareketsiz duran bir tohumun nasıl olup da 
bitkiye, hatta koca bir ağaca dönüşeceğini Ali’nin aklı almamıştı. 

Dersin sonuna doğru Duygu Öğretmen, çocuklara tek tek 
sormuştu. 

“Peki ya sen Ayşe, bugünlerde kendini geliştirmek için evde 
neler yapıyorsun?” 

“Annemle yoğurt hazırlıyoruz,” demişti Ayşe, “bir de ekşi 
mayalı ekmek. Havuçlu kek de pişirdiğimiz oldu. Sonra da 
fotoğraflarını, tarifleriyle birlikte sosyal medyada paylaşıyoruz.” 

“Biz babamla evdeki bozuk eşyaları tamir ediyoruz,” diye 
coşkuyla atılmıştı Kemal. “Diğer zamanlarda arkadaşlarımla 
internetten konuşuyoruz. Birbirimize evde neler oynadığımızı,  
ne kadar sıkıldığımızı anlatıyoruz. Bazen dans da ediyoruz.”

“Biz babaannemi evde tutmaya çalışıyoruz. Aslında 
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bu çok komik, çünkü onun 65 yaşından büyük olduğunu 
kimsenin anlamayacağını iddia ediyor,” diye anlatmıştı Demet, 
kıkırdayarak. “Asıl istediği, bakkala gidip çikolata almak. 
Normalde çikolata yemesi yasak, çünkü onu hasta ediyor.” 

Zeynep’se nazlı nazlı konuşuyordu: “Eve gelen kolileri 
açıyorum. Bu çok eğlenceli, çünkü paketlerin içinden sürpriz 
şeyler çıkabiliyor. Kardeşim için minik bir salıncak mesela. Bir 
de, pofidik lastikli tokalar yapıyorum. İnternette ‘karantinada 
evde yapılacak etkinlikler’ diye arayınca bin tane video çıkıyor. 
Neler var neler.” Sözünü bitirir bitirmez, yaptığı bir sepet dolusu 
tokayı ekrana yaklaştırıp arkadaşlarına göstermişti.

Ali’yse, evde faydalı işlerle uğraştığını hatırlamıyordu. Sıra 
ona geldiğinde ağzı açık, gözleri kapalı, kıpırdamadan durmuş; 
böylece, tam cevap verecekken ekranı donmuş numarası yapıp 
paçayı kurtarmıştı.

Ali tohum ekme işini tamamladığında, televizyondaki ses 
anlatmaya devam ediyordu. 

“Meşe, kocaman bir ağaç olduğunda, en tepedeki yapraklar 
güneş ışığını köklerle; en dipteki köklerse, yeraltı sularını 
yapraklarla paylaşır. Derken, çiçeklerinde arılar, gölgesinde 
insanlar, dallarında kuşlar, böcekler buluşur. Ağaçlar, durdukları 
yerde ne güzel işler başarır...” 

Ali yere oturdu, çenesini sehpaya dayayıp minik saksıda 
ufak bir kıpırtı beklemeye başladı. Tık yoktu. Bakalım şu meşe 
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