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Ortaokulda karne notlar›m genellikle k›r›k gelirdi. Hiçbir
zaman parlak bir ö¤renci olamad›m. Ama hiç s›n›fta da
kalmad›m.

Her ders y›l› sonunda, iki üç dersten bütünlemeye ka-
l›rd›m. Yaz sonunda bütünleme s›navlar›na girer, kald›¤›m
derslerden –hem de– oldukça yüksek notlar al›rd›m. Yeni
ders y›l› bafllay›nca, o derslerde s›n›f›n en kötüsü yine ben
olurdum. Bunun nedeni çok aç›kt›: Çünkü o derslerin ö¤-
retmenlerini hiç sevememifltim. Hiç. Onlar da beni seve-
mediler. Hiç sevmediler. Sevmeye de çal›flmad›lar. Fizik
ö¤retmenimiz, o genifl kalçal›, iri bacaklar›n› üst üste geti-
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remeyen, getirmeye çal›fl›p bacak bacak üstüne atmaya
kalk›nca da, koyu k›rm›z› külotuna kadar her yeri görünen
Gülflen Ö¤retmen. Evde kalm›fl olman›n tats›zl›¤› yüz çiz-
gilerine oturmufl, bezgin yüzlü, s›r›k bacakl›, tahta gö¤üslü,
ince tel gözlüklü kimyac› Sevinç Ö¤retmen. Her an k›za-
cak bir fley bulmaya çal›flan, ne yap›p edip bulan, surats›z
matematikçi Havuç ‹brahim. Onlar›n derslerine çal›flmak
gelmezdi içimden, çal›flamazd›m. Onlar da hakl› olarak k›-
r›k not verirlerdi. Ders y›l› sonunda birkaç dersten bütünle-
meye kal›rd›m. Güz gelince s›navlara girerdim. Hep baflka
ö¤retmenler gelirdi s›navlara. Ne hofl insanlard›. Bizim ö¤-
retmen de olurdu aralar›nda. Surat›n› asar, hiç konuflmazd›.
Sorular› öbür ö¤retmenler sorar, onlar not atarlard›. Ald›-
¤›m iyi not karfl›s›nda anlams›z bir flaflk›nl›k esintisi geçerdi
bizim ö¤retmenin yüzünden. Daha önce hiç karfl›laflmad›-
¤›m bu yabanc› ö¤retmenler karfl›s›nda –s›nav tedirginli¤ini
üzerimden atamam›fl olsam da– yüre¤imdeki karanl›k, ye-
ni bir ayd›nl›kla yer de¤ifltirirdi. Nas›l mutlu olurdum.

Cumartesi günleri yar›m gün ders yapard›k. Üçüncü
dersten ç›k›nca, okul bahçesinde Atatürk büstünün önünde-
ki alanda toplan›r, önce Müdür Bey’in hiç dinlemedi¤imiz
ö¤ütlerini dinler gibi yapar, ard›ndan bir yükseltinin üzerine
ç›kan müzik ö¤retmenimizin el kol hareketleriyle yönetti¤i
“Korkma Sönmez”i söylerdik bir a¤›zdan; sonra evlerimize
da¤›l›rd›k.

Resimci Behçet Hoca, sevdi¤im ö¤retmenlerimdendi.
Ortaokulda dört befl ö¤renciyi gözüne kestirmiflti; biri de
bendim. Bizlerden alt› kiflilik bir topluluk oluflturmufltu.
Genellikle cumartesi günleri, yemekten sonra biz alt› kifli
Behçet Hoca’n›n belirledi¤i bir yerde buluflur, onun önder-
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li¤inde topluca bir yere gider, ya¤l›boya tak›mlar›m›z› ç›ka-
r›r, önceden haz›rlad›¤›m›z tuvalimizi üç ayakl› sehpam›za
yerlefltirir, ö¤retmenimizin seçti¤i bir yerin resmini yapard›k.
Behçet Bey’in çenesi oldukça öne ç›k›kt›. Ona güvenilir bir
görüntü verirdi bu. Alt duda¤› da çenesiyle birlikte önde du-
rurdu. Her zaman bu duda¤›n üstüne bir sigara yap›flt›r›r, bol
bol duman ç›kararak, elleri arkas›nda, aram›zda dolafl›r, ya¤-
l›boya resmin inceliklerini bir bir ö¤retirdi bize. Resimle il-
gili ne ö¤rendimse ondan ö¤renmiflimdir.

San›r›m, alt› kiflilik toplulu¤un en iyisi bendim. Y›l so-
nunda, yaln›zca benim resimlerimden oluflan bir de sergi
açt›rm›flt› bana Behçet Hoca. Tablolar› kendi eliyle çerçe-
velemiflti. O sergide birkaç tablomu fiehir Kulübü sat›n alm›fl-
t›. Elime biraz para da geçmiflti. Babam o paran›n üzerine
para ekleyerek, ince tekerlekli bir bisiklet alm›flt› bana.

Resimlerimi y›llarca fiehir Kulübü’nün duvarlar›ndan
kald›rmam›fllar.

Behçet Hoca, bir gün limana indirmiflti bizi. Liman›n
uzaktan görünüflünü resimleyecektik. Kentin en güzel yer-
lerinden biriydi buras›. Park›n içinden geçip dalgak›ran›n
en ucuna inmifltik. Kentin kalesi, liman›yla birlikte en gü-
zel oradan görünürdü. Tuvallerimizi üç ayakl› sehpam›z›n
üzerine yerlefltirmifl, resmini yapaca¤›m›z görüntüyü önce
kurflunkalemle kabaca çizmifltik. Limandan ayr›lan motor-
lar, yan›m›zdan geçip denize aç›l›yor, aç›klardan limana
giren tekneler, demirlemifl teknelerin aras›na bir yer bulup
sokuluyor, önümüzdeki sularda, kayalar›n aras›nda koca-
man kefaller sal›na sal›na dolafl›yorlard›. Ama as›l hofl olan
boyamakt›. Paletime s›kt›¤›m boyay› susamya¤›yla incelti-
yor, renkleri kar›flt›rarak arad›¤›m rengi buluyor, f›rçam› tu-
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vale yavaflça sürüyordum. Yüksek surlar›n tepesinden görü-
nen evler, a¤açlar, daha üstte birkaç beyaz bulutçuk, afla¤›
inen kale duvar›n›n dibindeki ulu ç›nar a¤ac›, yan›ndaki
r›ht›m ve önde s›ralanm›fl büyük mavnalar. Daha önde de,
bize kadar gelen durgun mavi deniz. Behçet Bey dolafl›yor,
sigaras›n›n duman›n› üfleyerek kusurlu gördü¤ü yeri göste-
riyor, bizleri uyar›yor, önerilerde bulunuyordu. Ara s›ra
kalk›p, birbirimizin resmine bak›yorduk. Her zaman oldu¤u
gibi o gün de çal›flmam›z yar›da kald›. Sokulan akflamla
birlikte karfl›m›zdaki görüntünün de renkleri de¤ifliyordu.
Kalkt›k, toparland›k, evlerimize yolland›k.

Ders y›l›n›n son aylar›yd›. ‹kinci dönem karne notla-
r›m babam› ürkütmüfltü. Bu yüzden, ders y›l› sonuna kadar
resim yapmam› da, ders kitaplar› d›fl›nda kitap okumam›
da yasaklam›flt›. Hiç yak›flt›ramam›flt›m ona.

Ama annem –babamdan gizli olarak– a¤abeyine, Nu-
rettin Day›ma, Thalens marka ya¤l›boyalar ›smarlam›flt›.
Babamdan gizli de olsa resim yapmay› sürdürüyordum.

Alt kattaki, yüklük olarak kulland›¤›m›z küçük oday›
annem biraz toparlay›p bana ay›rd›. Babam›n hiç girmedi¤i
bir oda. Orada resimlerimi tamaml›yor; sehpam›, boya ku-
tumu, resimlerimi oradaki dolapta sakl›yordum. Babam›n
evde olmad›¤› saatlerde, o odada düzenimi kuruyor, yar›m
kalan resmin bafl›na çöküyor, çal›fl›yordum. Oras› benim
minik resim atölyemdi.

Annem de iyi resim yaparm›fl genç k›zl›¤›nda. K›rfle-
hir’in ilkel koflullar›nda kurflunkalemle çal›flt›¤› portrelerden
birkaç›n›, dedemlerin evinde, duvarlarda görmüfltüm. Biri
Cem Sultan’›n, biri Osman Dedemin, biri de Kubilay’›n
portresiydi.

Erdal Öz
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O gün yine erkenden eve dönmüfl, küçük atölyeme
girmifl, tak›mlar›m› ç›kar›p tezgâh›m› kurmufl, küçük tabu-
reme oturmufl, üzerine gerekli boyalar› s›kt›¤›m paletimi sol
elime alm›fl, küçük f›rça darbeleriyle, liman resminin eksik
kalan renklerini bulmaya çal›fl›yordum.

Birden kap› aç›ld›. Babamd›. Isl›¤›m› duymufl olmal›yd›.
Kaçak ressam yakalanm›flt› sonunda. Anneme de bana da
kim bilir neler söyleyecekti. Tepeden t›rna¤a bembeyaz ol-
dum san›yorum. O anda kendimi bir h›rs›z gibi hissettim.

Hiç düflünmeden, elimdeki f›rçay›, kalenin üstündeki
kona¤›n dam›na sürmeye bafllad›m. O rengin dam rengi ol-
mad›¤›n› nedense çok sonra anlayacakt›m.

Babam›n içeri girip kap›y› kapatt›¤›n› duydum. Yumu-
flak ad›mlarla geldi, arkamda durdu. Sessizli¤ini koruyordu;
belli ki, öfkesini de.

O sessizlik korkunçtu. Konuflsa, bir fleyler söylese, ba-
¤›rsa rahatlayacakt›m. Belki özür dileyecektim ondan. Ge-
rekirse paleti kald›r›p atacakt›m elimden, atard›m, gerekirse
boyalar› bile aya¤›m›n alt›na al›p ezer, tuvali de, üç ayakl›
resim sehpam› da parçalayabilirdim.

F›rçam› gökyüzüne rasgele sürmeye bafllad›m. Boya
azalm›flt›, ama çizik çizik mor lekeler sürüyordum gökyü-
züne.

“Ne yap›yorsun!” dedi babam birden.
Konuflmufltu iflte. Bir azarlamayd› bu. Dövmezdi, bili-

yordum; ama azarlamas› do¤ald›.
“Boka çevirdin gökyüzünü!”
Bunun bir azar olup olmad›¤›n› anlamam›flt›m.
“O morun ne ifli var orada!”
Dönüp yüzüne bakt›m. Hiç k›zg›n de¤ildi babam. Göz-
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lü¤ünü de takm›flt›. Üstüme e¤ilmifl, tepemden resme bak›-
yordu.

Bafl›m›n yan›ndan tuvale uzanan sa¤ kolunu gördüm.
“Resmi yapt›¤›nda akflam m›yd›?” dedi.
“De¤ildi babac›¤›m.”
“Bütün renkler ö¤len s›ca¤›n› gösteriyor. O morlar› kal-

d›r oradan.”
Gökyüzüne sürdü¤üm morlar› elimdeki bezle silmeye

çal›flt›m.
Yine de kavrayamam›flt›m olay›.
“Bak, fluradaki yeflillerle oyna biraz. Koyu yefliller koy

fluralara. Günefl görmeyen yerleri biraz koyulaflt›r.”
Tuvaldeki yeflile biraz siyah eklerken, “Biraz da mavi

kar›flt›r,” dedi¤ini duyup, biraz da mavi kar›flt›rd›m.
“Kalksana bir dakika.”
Kalkt›m. Olacak fley de¤il, babam benim yerime otur-

du. F›rçay› eline ald›. Yerde duran palete döndü.
“Biraz siyah boya s›ksana,” dedi.
Hemen siyah tüpü bulup palete biraz s›kt›m.
“Yeflil hangisiydi?”
Tuvalin köflesindeki yeflili gösterdim. Siyahla yeflili bi-

raz kar›flt›rd›. Sonra yeflilliklerin altlar›na küçük küçük sür-
meye bafllad›. Birden f›rçay› tutamad›, kocaman bir koyu
yeflil sürüldü yeflillerin üstüne.

“Gel. Gel sen yap.”
Gülüyordu.
Bir ara kol döndü, kap› araland›. Bakt›m, annemin çe-

kingen yüzü. Göz k›rpt›m. Yine de çekinerek girdi içeri; ç›p-
lak ayaklar›yla döfleme tahtalar›n› g›c›rdatarak yan›m›za
sokuldu. Babam da, ben de ayaktayd›k.

Erdal Öz
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“Otur,” dedi babam. “Önce sil flu benim yapt›¤›m pis-
li¤i. Olmad›. Yapamad›m. Lisede ben de resim yapm›flt›m
ama...”

Geçtim yerime. Babam›n sürdü¤ü siyahlar› temizle-
dim önce.

Annem gidip bir iskemle getirdi d›flar›dan. Babam ge-
len iskemleyi yan›ma çekip oturdu.

“Gel, flu gökyüzünü bitirelim önce,” dedi.
O gece resmi babamla birlikte tamamlad›k.

Yazar›n Cam K›r›klar› adl› kitab›ndan
(Can Yay›nlar›, 2001)
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