Muammer Bey adan›n ci¤ercisidir. Her taraf› çam
a¤açlar›yla, eski evlerle dolu, p›r›l p›r›l denizi
olan, tekir kedileriyle meﬂhur adan›n en titiz insanlar›ndan biridir. Ayn› zamanda adan›n en inatç› insan› da Muammer Bey’dir. Çok k›skanç ve
iddiac›d›r. Onunla iddiaya girmeden dükkân›n›n kap›s›ndan içeri ad›m›n›z› bile atamazs›n›z.
“Muammer Bey, tek ad›mla tezgâh›na ulaﬂ›r›m.
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Minik Selo ise, “Beni bile k›skan›yor bu
adam,” der. “Oysa ben dünyan›n en sakar tipiyimdir. Ama yine de k›skan›lacak bir tip olmak
çok güzel.”
‹ﬂte böyledir Muammer Bey.
Birisi yan›nda kar›ncalar›n çal›ﬂkanl›¤›ndan
söz etmeye görsün, “Kar›ncalar da kim oluyormuﬂ?” der hiddetle. “Ben her gün bir milyon kar›ncan›n ömür boyunca yapamayaca¤› kadar iﬂ
yap›yorum!”
Var m›s›n iddiaya?” gibi bir ﬂeyler söylemeniz
gerekir. Hemen havaya girer. “Sen onu külah›ma anlat,” diye ba¤›r›r. “Üç ad›mda bile gelemezsin buraya.”
Çokbilmiﬂ Melisa onun için ﬂöyle der:
“Hayat›mda bu kadar iyi yürekli ve ayn› zamanda da bu kadar k›skanç bir adam görmedim.
Havada uçan kuﬂtan yerdeki kar›ncaya kadar
bütün canl›lar› sevme ve k›skanabilme becerisi
var onda.”
10
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Al›ngand›r. Olan bitenden habersiz havada

piyonu oldu¤unu hepimiz biliyoruz. O yete-

gezinen bulutlara bile küsebilir. Ayakkab›lar›na,

nekli parmaklar›n olmasa, hiçbir ﬂey t›k›r t›k›r

evinin perdelerine, kahvedeki ince belli çay bar-

çal›ﬂmaz,” diyenleri duymazl›ktan gelir.

daklar›na bile küstü¤ü olmuﬂtur.

Tamirci Kadir Bey herkesten farkl› bir in-

Kardeﬂi ise bir tamircidir. Tamirci Kadir Bey!

sand›r. Bir kere bozulan hiçbir alet karﬂ›s›nda

Dünyan›n tart›ﬂmas›z en iyi insan›d›r Kadir Bey.

pani¤e kap›lmaz. Ona göre, her ﬂey tamir edil-

Tüm zamanlar›n en baﬂar›l›, en usta tamircisidir.

mek için yap›lm›ﬂt›r.

‹nanmayacaks›n›z ama, onunla küstür Muammer Bey.
Tamirci Kadir Bey’se, kendi dünyas›nda, yumuﬂak bir insand›r. Böbürlenmeyi hiç sevmez.
Tamir etti¤i bozuk makinelerle övünmez. Sanki
onlar, kendisi onard›¤› için de¤il de tesadüfen
çal›ﬂm›ﬂ gibi bir hava tak›n›r. “Nas›l oldu¤unu
anlayamad›m. ﬁuras›na bir dokundum, çal›ﬂmaya baﬂlay›verdi,” falan diyerek kendi becerilerini küçümser. Ya da, “Aman can›m bu makineler böyledir. Çal›ﬂaca¤› varm›ﬂ, çal›ﬂ›verdi iﬂte,”
deyip geçer.
Oysa, onun tamir edemedi¤i hiçbir ﬂey yoktur. “Olur mu, Kadir Bey? Senin bu iﬂlerin ﬂam12
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ﬁöyle der:

n›n, günümüzde basit bir tamirci bulmak büyük

“Çamaﬂ›r makineleri, bulaﬂ›k makineleri, buz-

bilim adam› bulmaktan çok daha zordur. Baﬂ-

dolaplar›, bisikletler, kap›lar, arabalar, faks ma-

ka bir ﬂehirde oturan teyzesi Zeliha’y› örnek ve-

kineleri, saatler, radyo ve televizyonlar... akl›-

rir hep Selo. Zeliha Teyze, ne zaman evinde

n›za ne gelirse, bozulmadan duramazlar. Bu

bir alet bozulsa, “‹yi bir tamirci bulsam hemen

onlar›n karakteridir. Bozulacaklar. Mecburen.

evlenece¤im, ama yok!” diye yak›n›p durur.

Biz de onlar› tamir edece¤iz.

Kadir Bey farkl›d›r. O her ﬂeyi tamir eder.

“‹nsan iliﬂkileri de öyle de¤il mi? Öfke,

Yaln›z eﬂyalar› de¤il, ayn› zamanda iliﬂkileri de.

h›rs, k›skançl›k, çekememezlik, açgözlülük gibi

Aralar› bozulan çiftler, birbirine küsen k›rk

duygular iﬂin içine kar›ﬂ›nca insan iliﬂkileri de

y›ll›k arkadaﬂlar, anlaﬂamayan komﬂular Kadir

bozulur ister istemez... T›pk› çamaﬂ›r makinele-

Bey’in peﬂini b›rakmazlar. Sorunlar›n› ona an-

ri gibi, arada insan iliﬂkilerini de tamir etmek

lat›p, çözmesini isterler. O da, “Bu sizin sorunu-

gerekir. Hayat denen ﬂeyin yar›s› uyumakla, di-

nuz, beni ilgilendirmez,” deyip s›rt›n› dönmez.

¤er yar›s› da tamir etmekle geçer zaten.”

Hemen taraflarla konuﬂur, basit ama kal›c› çö-

Çocuklar da Tamirci Kadir Bey’e hayrand›r.

zümler geliﬂtirerek, küsleri bar›ﬂt›r›verir. Borçlu-

Çokbilmiﬂ Melisa onun bir sihirbaz oldu¤u-

larla alacakl›lar› el s›k›ﬂt›r›r. Kirac›larla ev sahip-

nu söyler durur. Melisa’ya göre, adada Kadir

lerini anlaﬂt›r›r. Birbirine küsmüﬂ kar›kocalar›n,

Bey’in eli de¤memiﬂ bir eﬂya bulmak olanaks›z-

bir iki güzel sözle aras›n› buluverir. Neden ba-

d›r. Hatta ona “Bilgin” ad›n› takm›ﬂt›r.

r›ﬂmalar› gerekti¤ini öyle güzel anlat›r ki, ﬂaﬂar-

Selo’ya göreyse, Kadir Bey yaln›zca iﬂini iyi
yapan bir adamd›r. Basit bir tamirci! Ama ina14

s›n›z.
Tamirci Kadir Bey; y›pranm›ﬂ iliﬂkileri, dam15

