




Sevim Ak
SAÇLARINDA SORU 

İŞARETLERİ

Kapak Resmi: Sedat Girgin



Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Editör: Ebru Akkaş

İç Tasarım: Gözde Bitir Tufan

Tasarım Uygulama: Hüseyin Altınel

1. Basım: 2012

17. Basım: 2000 adet, Mart 2023

ISBN 978-975-07-1555-6

© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2011

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: Melisa Matbaacılık Yayıncılık San ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Ser tifika No: 45099; Adres: Maltepe Mah. Davutpaşa Çiftehavuzlar Sk.

No:16 Acar San. Sit. Zeytinburnu, 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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Yerel televizyonda haber muhabirliği görevinde 

ikinci yılımı doldurdum. Üniversite öğrenciliğimde 

stajyerliğimi geçirdiğim bu kanalda iş bulabileceğim 

aklımın ucundan geçmezdi. Sinema-televizyon bö-

lümünü bitirmiş ağabey ve ablalarımla kırtasiyecide, 

fuar hostesliği işinde rastlaşmak ilerisi için kurduğum 

sınır tanımaz hayalleri tuzla buz etmişti. Stajyerliğimi 

gölgesi gibi ayaklarının dibinde dolanarak yaptığım 

haber müdürüm Sarp’tan hayat bilgisinin ilk sözcük-

lerini cımbızlamıştım. 

O, “Mesleğimizde iki tip insan var,” derdi. “Biri 

başkasının ördüğü kazakla ortalıkta kasım kasım 

gezenler, ikincisi sessiz sedasız haberlerin arka do-

kusunu örenler.”

Beni ikinci gruba aday görmüştü. Polisiyeden ken-

dimi bildim bileli hoşlanmamın bu işte payı çok. Lise 
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yıllarımı polisiye filmleri ve romanları yutarak geçirdim 

desem yalan olmaz. Yeniyetme yaşıtlarımınki gibi polis 

şapkası ve armasını gözbebeklerimden seçebilirdiniz. 

Okumayı sökmeden önce gazetelerin üçüncü 

sayfa haberlerinin tutkunuydum. Renkli gazeteleri 

bakkaldan ben alır, annemin dizine koyardım. Bir 

fotoğraftaki ayrıntılara baka baka hemen oracıkta 

başı sonu belli bir öykü kurardım. Peşinden altındaki 

haberi anneme okutmazsam hırçınlaşırdım. Benim 

uydurduğumla annemin okuduğu uyuşmazdı. Yazılar 

eksik gelirdi. Olay annemin başından geçmiş gibi so-

rularımı düşüne taşına yanıtlardı. Öykümün belirsiz 

kalmasını o da istemezdi. Sorularım sınırsızdı çünkü.

Polisiye olayları neden, kim, nerede gibi bardak-

tan boşanırcasına sorularla kurcalamamın ardında 

bu eski ve gizli tutku yer alır. Gizli tutkuydu çünkü 

babam, oğlunun polislik mesleğini seçmesini taa 

baştan aşırı sert bir tepkiyle karşıladı. Amcamın bir 

arbedede ölümünün peşinden ailece edilmiş yemin 

kim bilir kaç kuşak yinelenecekti! 

Üniversiteyi bitirdikten sonra bir buçuk yılım tam 

zamanlı haber muhabirliğiyle geçti. Son altı aydır ek 

iş olarak hafta sonu gece haberlerinin sunuculuğunu 

üstlendim. Dili kuralına uygun konuşmam, saçıma 

başına gösterdiğim özen, haber okurken ekran başın-

dakilerin gözlerine tanırmış gibi bakışım, ilk teklifin 

bana gelmesini etkilemiş.
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Gönlümü asıl çelen kamera arkası görevi, mu-

habirliktir. Belli başlı ana ajanslara düşen haberlerin 

her kanalda satırı satırına, değişmeden aktarılması 

içimi bulandırır. Habere duygularımı, gözden kaçmış 

pırıltılı bir keşfimi, kendi seçtiğim birkaç görüntü ve 

sözü eklemek için debelenmem farkımı göstermek 

içindir.

Sunuculuk için hazırlandığım o akşam, kanalda 

ikinci yılı doldurduğumu banyo aynasının yanına 

asılı takvim yaprağındaki işaretle anladım. İspirtolu 

mor kalemle 12 Aralık işaretinin kıyısına bir lale res-

mi çizdim.

İş arkadaşlarımın benim için özel bu günü anım-

samalarına çalışma tempoları izin vermez. Fotoğ-

raflar, haberler, söylentiler, yorumlar… Akıl almaz 

bir hızla akıp geçer, incelikleri düşünmeye fırsat 

bırakmaz. Ancak ben samimi üç dört arkadaşımı arar 

da ağzımdan kaçırırsam gece bülteninden sonra bir 

lokalde kutlama partisi garanti sayılabilir.

Kalbimin üstünden bir tren tatlı titreşimlerle ge-

çiyordu sanki. Telefonumun tuşlarına içim havada 

hızlı hızlı dokundum, birkaç numara çevirdim.

Hafta sonu sunuculuğunun hazır haberleri oku-

maktan öte geçen bir yanı yoktur. Saati saatine ekran 

karşısında bulunma zorunluluğu bir haberin izini 

sürmek kadar germez beni.

Akşam haberlerini gözüm saatte su gibi okudum. 
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Saat gecenin 10’unu gösterirken kanalın karşı soka-

ğındaki şık kafeye kimlerin geleceğini kestirmeye ça-

lışıyordum. Özel günlerimi tek başına, kendi sesimle 

geçirmenin hüznüne katlanamayacak kadar gençtim.

Son dakika haberlerini ileten stajyer kız önüme 

iki kâğıt parçası bıraktı. Program dışı bu notların 

kısa ve önemsiz hatırlatmalar olmasını diledim. İlk 

kâğıttaki bir gösterinin basın duyurusu; ikincisi ise 

bir kayıp haberiydi. 10 yaşlarında bir çocuğun kay-

boluşunun kısacık öyküsü. Haber yeni iletildiği için 

ayrıntılar henüz işlenmemişti.

Bir gündür evine gelmemiş çocuk. Babasının 

ayakkabı dükkânından akşamüstü saatlerinde çıkmış 

ve geri dönmemiş. Dükkânın en civcivli saatinde, üs-

telik indirim gününde. Para bozdurmaya gittiği söy-

lenmiş. Akraba, konu komşu evlerinde soruşturmalar 

sonuçsuz kalmış. 

Çocuğun karşıdan, profilden, boydan çekilen fo-

toğrafları ekranda belirmişti. Fotoğrafların altındaki 

“Fotokaya” yazısı içimi titreştirdi. Çocukluğumdan 

beri tatil günlerimi bu fotoğrafçı dükkânında çalışa-

rak geçirmiştim. Fotoğrafların pek çoğuna bakışla-

rım, iç konuşmalarım, önsezilerim sinmiştir. 

Vitrine, “12 tane vesikalık fotoğraf çektirene bir boy 

fotoğrafı ve küçük bir albüm hediye,” sözünü kırmızı 

elişi kâğıtlarından kestiğim harflerle ben yazmıştım.

Yönetmeni olduğum bir oyuna hazırlanır gibi gi-
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rerdim karanlık odaya. Elimin değdiği fotoğraflardan 

kendime gizlice bir koleksiyon bile hazırlamıştım. 

Kaya amcamdan izin almadan birer kopya çekmiştim. 

Bir albüme sıkıştırdığım özel koleksiyonumu aklıma 

estikçe açar, fotoğrafları başkasının gözünden ince-

lerdim. Işığı, gölgeyi, duruşu ayarlamadaki çabaları-

ma kıs kıs gülerdim. 

O gece ayrılmadan kayıp çocuğun fotoğrafından 

bir fotokopi çekmeyi unutmadım. Çocuğun birkaç 

yıl önceki fotoğraflarını koleksiyonumda bulursam 

ne değişirdi bilmiyordum; merak kurdu içimi kemi-

riyordu yalnızca. Foto Kaya iki ay önce dükkânını 

kapamış, emeklilik günlerini geçireceği, yazları uzun 

süren bir güney kasabasına doğru yola çıkmıştı. 

Gece eğlencesinde korktuğum tenhalığa düşme-

miştim. Ardımdan gelişen telefon zinciri uzun bir ma-

sanın baş konuğu etmişti beni. Yaşamımın İLK’lerin-

den birini iki yıl sonra on iki kişiyle anmanın ötesin-

de güzelliklerin kıskacındaydım. Sarıp sarmalanmak, 

“Bizdensin, yalnız değilsin, aramızda kötülüklerden 

uzaktasın,” mesajlarını almak ve dile getirilmesi da-

kikalar sürecek başka bir sürü irili ufaklı şey. Lokale 

gelene kadar kasılan yüreğim yufkalaşmış, gergin 

kaslarım pelteleşmişti.

Kalkan kadehlere aptal aptal, dilim tutuk gü-

lümserken iç sesim, “Sizlerden bir parçayım,” diye 

böbürleniyordu. 
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Soluk yanaktaki gamzenin, ela gözdeki beneğin, 

burna yakın favorinin, yeni terlemiş bıyığın, etine 

zeytin ezmesi takılı dişin, isyankâr bir saç telinin par-

çası. Gülünçtü bir yandan.

Az konuşmalı, bas bas müzikli ve gülüşlü gece-

nin sonunda huzurluydum. Vestiyerde unutulmuş bir 

pelerin gibi komplekslerimi lokale bırakmış, eve bir 

bebek masumiyetinde dönmüştüm. Kendimi yatağa 

atar atmaz, on iki açık kucakta bekleyen uykuya tes-

lim olmuştum. 

Sabah komodinin üstüne geceden bıraktığım ka-

yıp çocuğun fotoğrafıyla yüz yüze geldim. Rahatım 

kaçmıştı birden. Kahvaltıya oturmadan albümüme 

hızla göz atabilseydim... 

Yüz hafızama güvenirim. Çocuklar hızla boy atar, 

kilo alır, gözler ise değişmeden kalır. 

Elimdeki fotoğrafı, gözlerinin iriliği, bakışları, 

gülüşü tastamam aynı bir fotoğrafın yanında tuttum.

“Buldum,” dedim. Mert’miş adı.

Fotoğrafı çektiğim zaman parçası beklediği tozlu 

raftan çıkmış, anıya dönüşmüştü.

Mert’in yüzünü kareye sıkıştırdığımda gözlerin-

de gördüğüm mavi-beyaz deniz dalgasını bir çırpıda 

anımsamıştım. Deklanşöre basınca dalga silinmişti. 

Uzak yakın ayarlarıyla oynaya oynaya art arda bir 

sürü çekimden sonra, sorunu çözmüştüm: Saç sili-

yordu dalgayı. Ellerimi suyla iyice ıslatmış, oğlanın 
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saçını karmakarışık etmiştim. Sık dişli bir tarakla 

önce öne taramış, sonra sağdan sola ayrımını, sol-

dan sağa çevirmiştim. Alnına düşen saçı ise parma-

ğımla lülelemiştim. Başı milim milim oynata oynata 

en miyop gözün bile dalgayı görebileceği pozisyonu 

bulmuştum. 

O günkü deli saçması uğraşım aklıma geldikçe 

gülme krizim tutar. Kaya amcam o saatte iyi ki dışa-

rıdaydı! Bir eve, aile fotoğrafı çekmeye gitmişti. Dük-

kânda olsa bir çocuk pozu için bunca oyalanmama 

asla izin vermezdi. 

Aynı sabah bizim evde de unutulmayacak bir olay 

yaşanmıştı. Mutfaktaki küçük tüp, üstündeki yemek-

le birlikte tepetaklak olmuştu. Bir faciaya ramak kal-

mışken annem tüpü kapatabilmişti. Tencerede kayna-

yan mercimek yemeği mutfağa saçılmış, elime sıcak 

bir havuç parçası yapışmıştı. Başparmağımda simge 

gibi duran kahverengi ize karışık duygularla baktım; 

ne tuhaf, sızısını şimdi bile duyuyordum.

“Bu fotoğraf ne ölçüde Mert’i yansıtıyor? Alnın-

daki lüle gerçekten yakışmış mı? Yoksa başka birine 

mi benzetmiş? O sıra aklıma esmiş, kondurmuşum 

işte.”

Mert’in saçını fotoğrafçıdan çıkar çıkmaz karman 

çorman ettiğini, süt reklamındaki çocuklar gibi gö-

rünmek istemediğini düşündüm.

“Belki de bu fotoğraf aile albümünde kaldı yal-
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nızca. Utandı, kimselere göstermedi, büfenin üstün-

deki çerçeveye koydurtmadı.”

Benim de berberden çıkıp fotoğrafçıya sürüklen-

diğim “gıcık” bir anım vardı. Kafamın nur inmiş gibi 

pasparlak göründüğü fotoğrafı o yıllarda halı altına 

gizlemiştim! Şimdi ise basbayağı şirin gözüküyor 

gözüme.

“Alt tarafı sessiz bir çerçeve içinde iz bırakmayan 

bir fotoğraf. Anıdan anıya sürükledi beni! Çerçevesinin 

sınırlarını dizginlerinden boşanmış atlar gibi aşıp gitti.” 

Günlerden pazardı. Kanaldaki görevim akşam-

üstü başlayacaktı. Kahvaltıdan sonra odamda dört 

döndüm. 

Ani bir kararla montumu sırtıma aldım. Kayıp ço-

cuğun evine sürüklendim. 

Ev dışarıdan, soğukta kalmış, aç, yüzünün rengi 

uçmuş, makyajsız, yorgun bir kadına benziyordu. 

Evin içine konu komşu kalabalığı, derin bir sessizlik, 

ağır ten kokusu çökmüştü. 

Gözlerim önce anneyi aradı. Kısa sarı saçlı, ya-

nakları gözyaşlarıyla nemli kadının önünde başım 

eğik dikildim. 

“Anne olsaydı başlarında…” 

“Kadıncağız deliye döner öğrenirse…” sözlerine, 

“Annemin haberi olmadan bulunmalı,” sözü karıştı.

Refleks irkilişle başımı sözün geldiği tarafa, ar-

kama çevirdim.
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Atletik yapılı, perçemleri terli alnına yapışık gen-

cin fotoğraftaki çocuğa tıpatıp benzeyen gözlerini 

yakaladım.

“Ağabeyi?”

“Evet, Atıl…” dedi genç. Elini koyduğu beyaz saçlı 

adamın geniş omzunu sıkıca kavrayarak:

“Bu da babam Hayri,” dedi.








