




Sevim Ak
BABAMIN GÖZLERİ

KEDİ GÖZLERİ

Resimleyen: Behiç Ak



Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Editör: Mehmet Erkur t

İç Tasarım: Gözde Bitir Tufan

Tasarım Uygulama: Recep Eren

1. Basım: 2002

45. Basım: 4000 adet, Kasım 2022

ISBN 978-975-07-0166-5

© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2002

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak

kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni

olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.Yayıncı Ser tifika No: 43514Maslak Mh. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9/25 Sarıyer, İstanbul
Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89  Faks: 252 72 33cancocuk.com  cancocuk@cancocuk.com

Baskı ve Cilt: Pasifik Ofset; Ser tifika No: 12027

Adres: Cihangir Mah. Güvercin Cad. Baha İş Merkezi 

A Blok No: 3/1 Z. Kat Avcılar, İstanbul



Bu kitabın sahibi:

....................
.................



Samsun’da doğan Sevim Ak, 1976’da Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya 
Mühendisliği’nden mezun oldu. Biyokimya uzmanlık eğitiminin ardından
yirmi beş yıl Heybeliada Sanatoryumu’nda ve özel kliniklerde çalıştı
“Oyun oynamaya” benzettiği yazma tutkusu öğrencilik yıllarına uzanan
Sevim Ak’ın ilk öyküsü 1985’te, Cumhuriyet gazetesinin pazar ekinde 
yayımlandı. İlk çocuk kitabı Uçurtmam Bulut Şimdi (1987), yayımlandığı yıl 
Akademi Kitabevi Çocuk Edebiyatı Öykü Ödülü’nü kazandı. Düşlere Sobe 
adlı çocuk oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları’nda, Horoz Adam ve Korsan 
adlı kitabından aynı adla uyarlanan oyun da Ankara Devlet Tiyatroları’nda 
sahnelendi. Horoz Adam ve Korsan, aynı zamanda Uluslararası Çocuk ve 
Gençlik Kitapları Kurulu’nun (IBBY) “Engelli Çocuk ve Gençlere Dair Göze 
Çarpan Kitaplar” kataloğuna seçildi. 2000-2007 arasında, İLKYAR Vakfı’nın 
Gezici Projeleri kapsamında, ODTÜ’nün desteğiyle 160 yatılı bölge okulu ve
30 köy okulunda gerçekleştirdiği öykü okuma ve yazma etkinliklerindeki anı
ve izlenimlerini, Güneşin Çocukları adlı kitapta topladı. Bu etkinliklerin sonuçları 
Fransa’da Lignes D’Ecritures’ün çeşitli sayılarında da yayımlandı. Çocuklar 
için otuzdan fazla kitap kaleme aldı. Bazı kitapları Almanca, Arapça, Korece 
ve Felemenkçe’ye çevrildi. Kırık Şemsiye adlı resimli öykü kitabı, Çocuk ve 
Gençlik Yayınları Derneği (ÇGYD) tarafından 2006 yılının En İyi Resimli Kitabı 
seçildi. 2009’da Astrid Lindgren Anma Ödülü, 2012’deyse Hans Christian 
Andersen Ödülü gibi çocuk edebiyatının Nobel’i kabul edilen, iki prestijli
ödüle aday gösterildi. Televizyon çocuk programları için senaryolar, Leylek 
Kardeş adlı animasyon dizi için öyküler yazdı. Çocukların sorunları üzerine 
düşünürken kendini hep yeni bir kitabın içinde bulan Sevim Ak, İstanbul’da 
yaşıyor. Şehrin özellikle çok sevdiği sokaklarında ve adalarında, kedilerin ve
martıların eşliğinde bambaşka hayatları ve hayalleri öyküleştiriyor.
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Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları:

AZ BUÇUK TEO 

ÇİLEKLİ DONDURMA 

DALGALAR DEDİKODUYU SEVER 

DOMATES SAÇLI KIZ 

DÖRTGÖZ

ESKİLER ALIRIM 

GAZETE FISILTILARI

GEMİCİ DEDEM

GÖKTE BİRİ VAR 

GÖZLERİNDE GÜNEŞ VAR  

HOROZ ADAM VE KORSAN

KARŞI PENCERE

KIRIK ŞEMSİYE 

KÜÇÜK SIRLAR 

LODOS YOLCULARI

MAHALLE SİNEMASI

MELO 

PEMBE KUŞA NE OLDU 

PENGUENLER FLÜT ÇALAMAZ 

PUF, PUFPUF, CUF, CUFCUF VE CİNO 

PULDAN TAŞTAN LAHANADAN 

SAÇLARINDA SORU İŞARETLERİ 

SAKIZ KIZIN GÜNLERİ 

SEN, BEN, ELMA AĞACI

SICAK ÇİKOLATALI YOLCULUKLAR 

ŞARKINI DENİZLERE SÖYLE 

TOTO VE ŞEMSİYESİ 

TOTO’NUN SINIFI 

UÇURTMAM BULUT ŞİMDİ

VANİLYA KOKULU MEKTUPLAR



Yaşamımıza ışık tutan bir ya da

birden çok sokak feneri vardır.

Ben bu kitabımı “sokak fenerlerim”den

birinin anısına yazdım.

Nisan 1994’te kaybettiğim

sevgili babam Rıfat Ak’ın anısına.
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Cumartesi, gece

Bugün yeni eve taşındık. Yeni evimiz çok güzel. 

Odamın penceresinden deniz görünüyor. Annem 

bu oda senin dediğinde, hemen pencereden dışarı 

baktım. Denizi görünce ken  dimi kaptan köşkünde 

san dım. Deniz de   yince gemi, gemi deyince kaptan, 

kaptan de  yince de kaptan köşkü gelir aklıma. Adalara 

sefer yapan, yüzünü hiç görmediğim kaptan gibi ben 

de köşkümü çiçeklerle süsleyeceğim.

İlk benim eşyalarımı odama yerleştirdik. Ortada 

ge niş, boş bir alan kaldı. Eski odam kü    çüktü. Oyun-

caklarım, kitaplar, defterler, hepsi tıkış tıkıştı. Yeni 

odam geniş.

Annem şimdiki evimizde daha huzurlu ola  

cağımızı söylüyor.

“Mutfak ferah... fazlalıklar atıldı... yeni koltukla-

rımız var... Ivır zıvır yok...” diyor.

Babamın ıvır zıvırı olmayınca evimiz çok dü  zenli 

gözüküyor, gerçekten de. Babamın ıvır zıvırı radyo, 
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teyp, elektronik hesap makinesi, çamaşır makinesi, 

sa at parçaları demek. Ne onlar babamsız, ne babam 

onlarsız olur.

Babam işten geldikten sonra bütün zamanını ıvır 

zıvırıyla uğraşarak geçirir. Ya bozuk bir teybi tamir 

eder ya da hurdacıdan aldığı parçalarla yepyeni bir 

radyo ya da hesap ma   kinesi yapar. Çoğu zaman orta-

ya çıkan ay  gıt, dükkânlarda gördüklerimize hiç ben-

zemez. Babam mutlaka bir yerini değiştirmiştir. Pil

lerini dışarı çıkarmış, seloteyple kabına tutturmuştur; 

mikrofon çıkışına bir perde püskülü takmıştır; açma 

ka pama düğmesi yerine elbise düğmesi koymuştur. 

Babamın elinin değdiği aletler kendine özgüdür. Ba-

bam ol  ma dan ne bir radyo, ne bir teyp, ne de bir sa       at 

ça lışabilir. Dillerinden bir tek babam an lar.

Babam, “İstersen sana da aletlerin dilini öğrete

bi lirim,” demişti. Yanaşmadım. Annem gibi ben de 

ba  bamın ıvır zıvırından sıkılıyorum çünkü. Hiç peşi

mi zi bırakmıyorlar ki! Ha  lının altında, koltukların, 

sehpaların üs  tünde, yerde, kazağımın kolunda, çor-

banın, çorabımın içinde, diş fırçalığında, banyoda 

bi      le bizimleler...

Şimdi rahatız. Ivır zıvır, babamla birlikte eski 

evde kal dı. Yeni evimiz bu yüzden çok temiz ve dü-

zenli gözüküyor. Artık annem de, ben de, eve arka-

daşlarımızı hiç sıkılmadan çağırabileceğiz. Çünkü 

bizim yeni evimiz de tıpkı onlarınki gibi oldu.
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Babam, biz eşyalarla kamyona binerken, yanak-

larımı ellerinin arasına aldı,

“Ben sonra geleceğim,” dedi. “Ivır zıvırın işe ya-

ramayanlarını ayıklayacağım.”

Ne diyebilirdim? Şaşırdım tabii. Sessizce başımı 

salladım. Ivır zıvırdan kurtulmak isteyişine sevindim 

hatta.

Babam akşam yemeğine gelir sandım. Gelmedi. 

Annem masaya iki tabak koymuştu zaten. Babamı 

beklemiyordu.

Bu akşam yemekte hiç neşem yoktu. Eski evde 

bir tek tabak çanak bile bırakmamıştık.

Anneme,

“Babam nasıl yemek yiyecek? Evde hiçbir şey yok 

ki,” dedim.

“Dışarıda yer,” dedi.

“Dışarısı karanlık. Babam geceleri hiç so  kağa 

çık  maz,” dedim.

Güldü.

“Baban aslında karanlığı sever,” dedi.

Ben karanlıktan korkarım oysa. İçi doludur ka-

ranlığın. Ama nelerle dolu olduğunu görmezsin.

Babam karanlıktan korkmaz. Karanlığın içini dol-

duranları bilir. Televizyon seyrederken bütün ışıkları 

söndürür. Yemek yerken bir ampulün yanmasına izin 

verir. Kendi ka  ranlık bir odada çalışır. Sadece masa 

lambasını yakar.
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Bu gece evimiz aydınlık. Annem tüm ışıkları yak-

tı. Yeni taşınılan evde ilk gece bütün ışıklar yanarsa, 

o evde geçirilen günler hep aydınlık olurmuş.

Babamdan uzakta geçirdiğim aydınlık ve tek gece 

bu. Ah, keşke yarın dönse!

Yemekten sonra pencereden baktım. De  niz koyu 

la civertti. Üstünde yarımay parlıyordu.

Babam yarımaya sarılmış dans ediyordu. Perde-

nin püskülünü çektim.

Buuuup!

Kaptanlar vapur düdüğüyle konuşurlar. Bi  rine 

buup, dediler mi,

“Seni gördüm. Sen de beni gör,” demek isterler.

Sen de beni görüyor musun, baba?

Pazartesi, akşamüstü

Bugün annemle çarşıya çıktık. Yeni ön  lük, çanta, 

ayakkabı aldık. Annem çok sevimliydi. Pembe kareli 

elbisesini giymişti. Vitrin camlarından hep onu sey-

rettim. Karlar Kra liçesi’ni oynayan Jenny’ye benzi-

yordu. Öyle iyimser, öyle yumuşaktı ki! Ne istediysem 

al dı, beni kırmadı.

Haftaya okullar açılacak. Okul yeni evimizden 

biraz uzak. Olsun, yürümeyi severim. Okul açılacağı 

için seviniyorum. Çünkü bu ma    hallede hiç arkadaşım 

yok.
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Bacaklarım ağrıyor. İp atlamaktan değil ama. 

Ger  çi çarşıdan geldikten sonra ipimi al    dım ve kapının 

önüne indim. Kendi kendime ip atlamaya başladım 

da. Üç dakika bile geçmeden, en alt kattan biri yağ

mur borusuna güm güm vurarak beni uyardı. Kaşla rı

na ve saçına kar yağmış zürafaya benzeyen bir adam,

“Uyuyamıyorum,” dedi. “Git başka yerde oyna.”

Sesi kulak delici ve akortsuzdu. Müzik öğ  ret

me  nim bu sesi duysa, “Ömründe bir kez bile şarkı 

söy lemediği nasıl da belli,” derdi. Şarkı söylemesini 

bilenin, konuşurken de se  si güzel çıkarmış.

Karşı kaldırıma geçtim. Daha iki kez sıç    ramıştım 

ki, bu kez yandaki apartmanın ikinci katında saçları 

bigudilerle kuşatılmış bir kadın belirdi. Bana doğru 

sinirli sinirli bakarak,

“Toz kaldırıyorsun!” diye bağırdı. “Çamaşırları 

daha yeni astım. Git başka yere!”

Sıkılmıştım. İp atlamaktan vazgeçtim. Ka  pının 

önünde oturdum. Gelen geçeni seyretmeye başladım.

Karşı apartmanın giriş katındaki kadın ısrarla 

camı tıklatıyordu. Önce ilgilenmedim. Tıkırtı kesil-

meyince baktım, beni çağırıyor. Çekine çekine gittim.

Kadın bisiklet pompasıyla şişirilmiş gibiydi. Kol-

tuğuna yıllar önce oturmuş, şişmanladığı için koltuk-

tan çıkamamış gibi görünüyordu. Yerinden kalksa, 

koltuk da onunla birlikte kalkacaktı sanki. Bir saksı 

papatyaya benzeyen saçları, kıvırcık kirpikleri, yonca 

yaprağı gibi dudakları vardı. Pencerenin iki yanına 
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aynalar asmıştı. Aynalara baktığımı gö  rünce,

“Hastayım,” dedi. “Dışarı çıkamıyorum. Yoldan 

gelen geçeni aynalar sayesinde görebiliyorum. Tek 

eğlencem bu işte.”

Ben aynalarda yüzümü göreceğim diye hoplayıp 

zıp larken, o beni soru yağmuruna tuttu. Neden taşın

mı şız, babam ne iş yapıyormuş, kaç kardeşmişiz, an-

nem babam nereliymiş, kaç yaşındaymışım...

Kulakları iyi işitmiyordu. Sesimi duyurmam için 

ayakuçlarımda yükselmem ve ba  ğırmam gerekiyordu. 

En az yarım saat bu şe   kilde konuştuk. Bacaklarımın 

ağrısı bu yüz  den.

Anneme, yonca dudaklı şişman kadından söz et

tim.

“Her mahallede vardır,” dedi. “Ayaklı ga  zete der-

ler onun gibilere.”

Annem ne derse desin, ben bu kadını çok sevdim. 

Daha önce onun gibisini hiç görmemiştim. Aynalarını 

da çok sevdim. Adını “Ay  nalı Kadın” koydum. Artık 

yol dan geçerken onun aynalarından görünmek için 

çaba göstereceğim. Okuldan hantal çantamı sürüye 

sü  rüye, yakam paçam bir yerde dönerken beni görsün 

de, yonca yapraklarını ayıra ayıra gülsün bari. Babam 

geldiğinde ona, Aynalı Kadın için kocaman bir koltuk 

yapmasını söyleyeceğim.

Aynalarında beni görmek

hoşuna gider mi, Aynalı Kadın?
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Pazartesi, gece

Akşamüstü bizim apartmanın merdivenlerinde, 

sarı puanlı, kısacık bir elbise giymiş bir kızla karşılaş

tım. Mavi gözlü. Bana bir şey söyleyecekmiş gibi ba-

kıp gülümsedi.

İçimde tatlı bir heyecan var. Yarın o kızla tanışabi

li rim. Yeni mahallemizdeki ilk arkadaşım o olabilir. 

Adı İpek. Nereden mi bil    dim? Penceremin önüne ıslak 

üç mendil astım. Sağdakine İpek, soldakine Ümit, or

ta dakine Mine dedim. Hangisi önce kurursa, kızın adı 

o olacaktı. Sağdaki kurudu.

Babam daha gelmedi. Hâlâ eski evde. An  neme 

sor dum.

“İşi kolay kolay bitmez,” dedi.

Beni aramamasına içerliyorum.

Onu özledim.

Demin babamı denizin üstünde gördüm. Yürüye-

rek bana doğru gelmeye çalışıyordu. Gemici şapkası 

ve tornacı pantolonu giymiş, bir filin ensesinde paten 

yapar gibi geri geri gidiyordu. Gemisini kaybetmiş bir 

gemici ka  dar şaşkındı.

Gemin burada, baba!
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