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Her sabah babamla birlikte atölyeye geliyoruz. Babam,
beni kuca¤›nda ç›kar›yor dördüncü kata kadar. Kolla-
r›m› boynuna s›k› s›k›ya sar›yorum. Biliyorum, babam
düflürmez beni. Gözlerini yumarak ç›ksa bile düflürmez.
Ama ben, ona sar›lmay› seviyorum. Saçlar›na, gömle¤i-
ne sinmifl boya ve tiner kokusunu, tenindeki ter koku-
sunu... Baba kokusu diyorum buna, kendi kendime. 

Bazen öyle sar›l›yorum, öyle s›k›yorum ki, “K›z›m,
önümü göremiyorum!” diye ç›k›fl›yor bana. Kalbim k›-
r›lmas›n diye de, hemen sesini yumuflat›yor: “Yavrum,
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bast›¤›m yeri göremezsem, seni düflürürüm sonra!”
Babam›n en büyük korkusu, kalbimin k›r›lmas›! Be-

nim kalbim de anneminki gibi s›rçadanm›fl. Öyle diyor
babam. K›r›l›nca bir daha onar›lam›yor.

Bizim kata ç›kt›¤›m›zda, beni kuca¤›ndan indirme-
den kap›n›n kilidini aç›yor, içeride, pencere önündeki
koltu¤uma yerlefltiriyor. Burada bütün gün oturup bir
yandan babamla konuflurken, bir yandan da sokaktan
geçenleri, duvar dibinden yukar›lara do¤ru t›rmanan as-
ma a¤ac›n›n dallar›na konan kufllar›, afla¤›daki kahveye
girip ç›kanlar›, kap› önünde tavla oynayanlar›n gürültü-
lerini, günün her saatinde de¤iflen gölgeleri izliyorum.
Sokakta gördüklerimi babama da anlat›yorum bazen.
‹lgisini çeken bir fley olursa, pencereyi aç›p balkona ç›-
k›yor, afla¤›dakilere laf yetifltiriyor. 

Beni koltu¤uma oturtur oturtmaz, önce mutfa¤a ge-
çip oca¤› yak›yor, çay suyunu atefle koyuyor. Sonra gidip
f›r›ndan taze ekmek, simit al›yor. Babam çay›n›, kahve-
sini içmeden resim yapamaz. Kafas›n› toparlayam›yor-
mufl... Sonra küçük masay› önüme kadar çekip, kendi
de karfl›ma oturuyor.

‹flte tam bu s›rada, o ana kadar nerede saklan›yorsa,
asman›n dallar› aras›ndan ç›k›p gelirdi kör kuflum. Mini-
cik gözleriyle yan yan bakard› cam›n ard›ndan. Bakard›,
çünkü önceden kör de¤ildi. Babam avucunun içinde
ufalad›¤› ekmek parçac›klar›n›, simitten dökülen susam-
lar› balkona serpiyor, o da usulca sokularak gagal›yordu
tek tek. O yemini yerken, ürkmesin diye k›p›rdamadan
oturuyorduk yerimizde. 
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Babam resim yaparken ben s›k›l›yorum. S›k›lmama-
n›n çaresi, resim yapmakt›r, diyor babam. Bana resim
defteri, karakalem ald›, resme bafllayay›m diye.

“Neyin resmini yapay›m?” diye sordum. 
“Her fleyin resmi yap›labilir,” diyor. “Çevrendeki,

gözünün gördü¤ü her fleyin... fiu barda¤›n mesela, ma-
san›n, sandalyenin, kuflun, yapra¤›n, her fleyin...”

Ama kendi bu dediklerinin resmini yapm›yor. O,
gördü¤ü fleylerin de¤il, kafas›nda tasarlad›¤› fleylerin res-
mini yap›yormufl. Bir defas›nda annemin resmini yapma-
s›n› istemifltim ondan. Kafllar›n› çatt›, saatlerce konufl-
mad› benimle. K›zd›¤› zaman, k›r›c› fleyler söylememek
için böyle susar. Babam›n bir fleye k›z›p k›zmad›¤›n› sus-
mas›ndan anlar›m. Dedim ya, kalbimi k›rmaktan korkar.
Kalbim k›r›l›nca bir daha düzelmeyece¤ini biliyor. T›p-
k› annemin kalbi gibi. 

Annemi bir resim sergisinde tan›m›fl babam. Onu ha-
yal meyal an›ms›yorum. Resim yapmay› ö¤rendi¤imde,
anneminkini de yapaca¤›m, babam›nkini de... Babam,
annemin zaten resim oldu¤unu söylüyor. Babam ona tu-
tulunca, canlan›p tablodan ç›km›fl. Bir resim sergisinde,
evet...

Babam üniversitede resim ö¤renimi görüyormufl he-
nüz. Usta ressamlar›n sergilerine gidiyormufl bir yandan
da. Ustalar›n daha önce neler yapt›klar›n› bilmesi gere-
kiyormufl. Bir gün, yine u¤rad›¤› bir sergide, annemi
yafll› bir ressam›n tablosunda görmüfl. Melekler kadar
güzelmifl annem. Tablonun içinde duruyormufl. Kanat-
lanarak çerçeveden ç›k›p uçacak gibi bir hali varm›fl.
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Omuzdan ask›l› su yeflili bir giysi sar›yormufl bedenini.
Sanki bir balkonda, balkonun görünmeyen korkulukla-
r›na ellerini koymufl gibi duruyormufl öyle. Bafl›n›n üstün-
de gümüfl rengi, yusyuvarlak bir dolunay varm›fl. Ay›n
›fl›klar›, taranm›fl sar› saçlar›na dökülüyormufl. Saçlar›
›fl›l ›fl›lm›fl ay ›fl›¤› alt›nda. Genifl aln›ndan, ince ve hafif
e¤ri burnunun üstüne, belli belirsiz gülümseyen dolgun
dudaklar›na do¤ru ak›yormufl ay›n gümüflsü ›fl›¤›. Yu-
varlac›k omuzlar›na de¤iyormufl saçlar›. Tablonun alt›n
yald›zl› çerçevesi annemin saçlar›yla uyum içindeymifl.

Annem, karfl›s›ndaki genç adam›n gözlerini kendi-
sinden alamad›¤›n› görünce, ona gülümsemekten ken-
dini alamam›fl. Gülümseyince, a¤z›n›n iki yan›nda, da-
ha önce bulunmayan ince, çukur çizgiler oluflmufl o an.
Defne yapra¤› yeflili gözleri o kadar canl›ym›fl ki, babam
da onun bak›fllar›n›n kendi üstünde oldu¤u duygusuna
kap›l›yormufl. Bir yandan da kendinden kuflkulan›yor-
mufl, düfl mü görüyorum diye.

Babam, sergideki baflka tablolarla ilgilenmiyor, saat-
lerce durup annemin büyülü güzelli¤i karfl›s›nda dal›p
gidiyormufl. Serginin aç›k oldu¤u günler boyunca geli-
yor, akflama kadar orada öylece durup bak›yormufl. An-
nem de ona karfl› bir fleyler duymufl olmal› ki içinde, ser-
ginin son gününde yine göz göze bak›fl›rlarken, aç›kça
gülümsemifl. 

Babamsa, elinde olmaks›z›n, “Ne kadar güzelsiniz!”
diyebilmifl yaln›zca.

Sonra, galeriden birlikte ç›km›fllar. Aylardan kas›m-
m›fl. Hava serin, nemli, ama ortal›k günlük günefllikmifl.
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Parklarda sarar›p dökülmüfl ç›nar yapraklar›, uzay›p gi-
den bir hal› gibi yerleri örtüyormufl. Bo¤az’a karfl›, ç›nar
a¤açlar›n›n alt›nda yan yana oturmufllar. Bo¤az’›n mavi
sular› ayaklar›n›n alt›ndan ak›yormufl sanki; gemilerin
biri gidip biri geliyormufl. 

“‹zin ver, bundan sonra senin resimlerini yaln›zca ben
yapay›m!” demifl babam.

Bu öneriye karfl› ç›kmam›fl annem; ama bir tek ko-
flulu varm›fl: “Benim kalbimi hiç k›rmamal›s›n,” demifl.
“Çünkü benim kalbim s›rçadand›r. Çabuk k›r›l›r. Bir kez
k›r›l›nca da, bir daha onar›lamaz. O zaman büyü bozulur;
yeniden o yald›zl› çerçeve içindeki resme dönüflürüm!” 

Babam, annemin koflulunu hiç düflünmeden kabul
etmifl.

Sonra güneflli bir çat› kat› tutarak evlenmifller. Ba-
bam okulunu bitirmifl, resimler yap›p sat›yormufl. Ser-
giler aç›yormufl. Sabah›n ilk ›fl›klar›ndan gece yar›lar›na
kadar resim yap›yormufl babam. Satabildi¤i resimlerden
eline geçen parayla zar zor geçiniyorlarm›fl. Annem tu-
tumlu bir ev kad›n›ym›fl asl›nda. Pazardan al›flverifl edi-
yor, marketlerin ucuzluk günlerini kolluyor, babam›n
boyal› gömleklerini elde y›k›yor, yine de hiçbir fleyden
yak›nm›yormufl. 

Annem ev iflleri yaparken, babam da durmadan re-
simler yap›yormufl. Bu resimlerdeki baz› kad›nlar an-
nemmifl. Masa bafl›nda oturmufl fasulye ay›klarken, va-
zoya çiçek koyarken, babam›n gömleklerini ütülerken...
Ama onlar› satmaya k›yam›yor, kendine sakl›yormufl
babam.

Ressam›n ‹ki Kuflu 15

KK_SESSUZYUREK ic.qxt  2/13/12  2:16 PM  Page 15



Birbirlerini sevdikleri için yoklu¤a, yoksullu¤a pek
ald›rd›klar› yokmufl. 

Sonra iflte, ben dünyaya gelmiflim.
Dedi¤im gibi, annemi öyle aç›k seçik an›msam›yo-

rum. Buzlu bir cam›n ard›ndaki gölgeler gibi... Çok kü-
çüktüm o zaman. Elimden tutup çocuk park›na götürür-
müfl annem. Böyle bir görüntü yok belle¤imde. Belki de,
o kazadan sonra silindi birçok fley, bilemiyorum. Öteki
çocuklarla beraber sal›ncakta sallan›r, tahterevalliye biner,
kayd›rak kayarm›fl›m. Orada oynayan çocuklar›n anne-
leri de parktaki s›ralara oturup ya örgü örer ya da birbir-
leriyle söyleflirlermifl. 

Nas›l oldu¤unu bilmiyorum, merdivenle t›rman›lan
yüksek bir kayd›ra¤›n tepesinde, kayay›m derken den-
gemi yitirip afla¤›ya düflmüflüm! Bunlar› çok sonra, bö-
lük pörçük ö¤renebildim babamdan... Günler boyu sar-
g›lar içinde yatt›¤›m› an›ms›yorum ama. Bedenimdeki
birçok kemik k›r›lm›fl. Belkemi¤im, bacak kemiklerim,
kalça kemi¤im, kaburgalar›m... Ben sarg›lar içinde inle-
yerek yatarken, babam da yan› bafl›mda bir yandan resim
yap›yor, bir yandan da a¤l›yor. Nedense bu görüntü
kalm›fl akl›mda. Hele o, bütün kemiklerim k›r›k içinde
getirildi¤imde, ç›ld›racak gibiymifl babam! Öfkelenmifl.
Annemi a¤›r sözlerle suçlam›fl: “Senin yüzünden!” diye
ba¤›rm›fl o öfkeyle. Baflka k›r›c› sözler de söylemifl, an-
nemin kalbinin k›r›laca¤›n› düflünmeden...

Ötekileri tutturmufllar ama, belkemi¤imdeki k›r›k
kaynamam›fl. Zaten onca k›r›ktan sonra yaflamam bile
ola¤and›fl› bir durummufl, hekimlere göre. K›r›lan ka-

16 SESS‹Z YÜREK

KK_SESSUZYUREK ic.qxt  2/13/12  2:16 PM  Page 16

burga kemi¤im ci¤erime batm›fl, yaras› uzun sürede güç-
lükle kapanabilmifl. Derince soluk alam›yorum hâlâ.
Zorlamak ac› veriyor. Düfltü¤üm zaman yerimden kal-
kam›yorum. Birinin tutup kald›rmas› gerekiyor beni.
Yataktan kalkarken de öyle, illa ki biri yard›m edecek.
Ancak ellerimin üstünde sürünebiliyorum. Kazadan bu
yana hep babam kuca¤›nda tafl›yor beni. Hareket ede-
medi¤im için zamanla fliflmanlad›m. Babama a¤›r geldi-
¤imi de biliyorum. O olmazsa, onun güçlü kollar› olmaz-
sa, ben hiçbir fley yapamam! Çifle gitmek için bile onun
yard›m› gerekiyor. Beni kucaklad›¤›nda, ona bütün sev-
gimle sar›l›fl›m biraz da bundan. Onun varl›¤›na s›k› s›k›-
ya sar›l›nca, kendimi güvende hissediyorum. Annemden
sonra babam› da yitirme korkusu, içimde bir yerlerde
duruyor çünkü. Korkumu babam öldürüyor. Hem yal-
n›zca benim babam de¤il, kumrucu¤un da babas› art›k. 

Geçen y›l da kumrucuk bir kaza geçirdi... Kazadan
sonra gözlerini yitirdi! O günden beri atölyeden d›flar›
ç›kam›yor. Babam onu bir sepetin içine yerlefltirdi. Al-
t›na kâ¤›t parçac›klar› serip yatak yapt›. Bazen balkona,
günefle ç›kar›yor sepetiyle birlikte. Avucuna koydu¤u
yemleri yediriyor. “O da benim bir çocu¤um say›l›r,”
diyor babam. “Bir kuflum vard›, flimdi iki oldu.”

Bir akflam atölyeden ç›karken pencereyi aç›k unutmu-
fluz. Sabahleyin yem için gelen kufl, içeri girmifl... Bizim
geliflimizle büyük bir korkuya kap›ld›! Kendini ordan
oraya atmaya bafllad›. Pencerenin cam›n› boflluk sanm›fl
olmal› ki, oraya do¤ru h›zla uçarken kafas›n› cama çarp-
t› zavall›c›k! Babam eline ald›¤›nda kalbi nas›l çarp›yor-
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