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KIVIRCIK TAMİRCİ  

Gerçek adını kimse kullanmazdı. Varsa yoksa Kıvırcık 

Çocuk, denirdi. Sadece Kıvırcık demek de yeterdi. Bu 

ad nereden geliyordu? Sapsarı saçları kıvır kıvırdı. Biraz 

uzayınca kıvırcıklık daha da belirginleşirdi. Konuşmaya 

başladığı günden beri adını soranlara, Kıvıycık, derdi. 

O zamanlar “R” harfini söyleyemezdi. Bu durum kendi-

sini daha da sevimli yapardı. Annesi, ailesi bu ada şa-

şıp kalırlardı. Nereden esinlenmişti, kim söylemişti belli 

değildi. Belki de izlediği bir çizgi filmden etkilenmişti. 

Oradaki kahramanı kendine örnek almıştı. Bunu kimse 

bilmiyordu… 

Kıvırcık öyle tatlı, öyle şirin bir çocuktu ki görenler sev-

meden yapamazlardı. İşte bu şirin çocuğun özel bir 

yanı vardı. İnatçıydı. Bazen öyle inat ederdi ki karşısın-

daki ne yapacağını şaşırırdı. Evde, okulda, sokakta en 

inatçı oydu. Annesi, bazen onun inadı karşısında ne 

yapacağını bilemezdi. Bir şey demezdi. Ama içinden, 

“bu çocuk keçiden daha inatçı, bununla nasıl baş 

edeceğiz?” diye düşünmeden de edemezdi. Okul-

daki öğretmeni, arkadaşları da inatçılığından bezmiş-

lerdi. Siyaha beyaz der, bir daha da kimse bu kararın-
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dan caydıramazdı.

Kıvırcık ile annesi, teyzesini ziyarete gideceklerdi. Evin 

içinde önce giysi mücadelesi yapıldı. Aylardan ocak-

tı. Havada da hatırı sayılır bir soğuk vardı. İnatçı, kısa 

pantolon giyeceğim, diye tutturdu.

Annesi şaşırdı:

“Şaka yapıyorsun, sanırım.”

“Hayır, şaka yapmıyorum. Kısa pantolon giyece-

ğim.”

“Oğlum, bu havada kısa pantolon giyilir mi? İnsana 

deli derler.”

“Desinler, bana ne, bana ne, kısa pantolon giymek 

için kimseden izin almama gerek yok. Pantolon be-

nimse yazın da giyerim kışın da…”

“Sen bilirsin, oğlum. Üşütüp hastalanırsan ben karış-

mam…”

Kışın giyilen kısa pantolonun altına bot giyilmezdi. 

Yazlık ayakkabılarını giydi. Boynunu atkıyla sarmayı da 

ihmal etmedi. Dışarıya çıktılar. Kıvırcık’ı görenler, üzer-

lerindeki montlara, paltolara sarılarak bakıyorlardı. O, 

sanki yaz mevsiminde yola çıkmış gibi kimseye aldır-

madan yoluna devam ediyordu. 
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Annesi, durumun farkındaydı:

“Görüyor musun Kıvırcık, herkes dönüp dönüp sana 

bakıyor!”

“Baksınlar, baksınlar, kendileri giyemedikleri için im-

renerek bakıyorlar. Gözümden kaçmıyor değil.”

“Neyine imrenecekler, bu mevsimde böyle giyinme-

ne ne diyeceklerini bilemiyorlar. Bak bakalım, senden 

başka ocak ayının en soğuk günlerinde kısa panto-

lon, yazlık ayakkabı giyen bir kişi göster bana.”    

“Yarın görürsün bak, herkes benim gibi giyinecek. 

Bazı şeylerde öncü olmak gerek. Ben bir öncülük ya-

pıyorum.”

Annesi gülmemek için zor tutuyordu kendini. Otobüs 

durağına gelmişlerdi. Durakta bekleyen yaşlı bir ka-

dın, önce bu giysilere bir anlam veremedi. Kıvırcık’ın 

annesine baktı:

“Be evladım, bu soğukta çocuğa kısa pantolon 

giydirilir mi? Kendin sarınıp sarmalanmışsın, çocuğun 

ayağında kısa pantolon, yazlık ayakkabılar… Hiç vic-

dan yok mu sende?”

“Hanım teyze, iyi söyledin de gel bizim Kıvırcık’a söz 

geçir. Bizi hiç dinlemez ki o.”
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Durağın önünden baloncu geçiyordu. Kıvırcık, tut-

turdu yine:

“Balon istiyorum.”

“Ne yapacaksın balonu, oğlum?”

“Bana ne, istiyorum işte…”

“Almayacağım işte, balonla oynayacak yaşı çoktan 

geçtin…”

Bunu duyan Kıvırcık, durağın üstüne tırmandı. Annesi 

bakıyordu. Birkaç kez uyardı. İnatçı inmedi. Otobüsün 

gelmesine çok az zaman vardı. Duraktaki yaşlı kadın 

baktı ki olmuyor. Yaşından beklenmeyecek bir şiddet-

le bağırdı:

“İn aşağıya, terbiyesiz çocuk, anneni üzmeye hakkın 

var mı? Durağın üstüne tırmanan birini de ilk kez gö-

rüyorum. Şu elimdeki şemsiyeyle seni döverim, ona 

göre…”

Kıvırcık, ilk kez böyle bir azar işitmişti. Korktu, çekindi, 

bir kedi sessizliğinde durağın üstünden indi. Kadın, Kı-

vırcık’ın yanına gitti. Eliyle, omzunu sarstı. 

“Benim böyle inatçı bir torunum, çocuğum olsa eve 

almam…”

Kıvırcık’a ilk kez biri bağırmıştı. Okulda öğretmeni, 

Kıvırcık Tamirci
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evde anne ve babası uyarırlar ama kızmazlardı. 

Otobüs geldi. Bindiler. Kıvırcık tek başına ayrı bir kol-

tuğa oturdu. Koltuk ters duruyordu. Her denilenin tersini 

yapan aynı Kıvırcık gibiydi. Annesi, gel oğlum buraya, 

dedi. Kıvırcık, kulak asmadı.

Otobüsteki herkes Kıvırcık’ın kısa pantolonuna, yazlık 

ayakkabısına bakıyordu. Yan koltukta oturan bir amca 

merakla sordu:

“Oğlum, üşümüyor musun? Bu soğukta kısa panto-

lon giyilir mi?”
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“Ben üşümüyorum, ben giyerim…”

Bu sözleri söylerken bile dişleri titriyordu. 

Adam:

“Belli, yavrum, belli, üşümediğin belli! Allah akıl fikir 

versin, ne diyeyim…”

Tam bu sırada otobüs ani bir fren yaptı. Gücüne 

kuvvetine güvenen Kıvırcık, damdan düşen karpuz 

gibi oturduğu yerden düştü. Alnının üstüne düşmüş-

tü. Annesi heyecanla yerinden fırladı. Otobüs durdu. 

Kıvırcık’ı düştüğü yerden kaldırdılar. Alnı şişmişti. Şoför 

kızdı, söylendi:

“Ne demeye tek başına oturuyorsun? Böyle anneler, 

babalar varken suçu bizim üzerimize atarlar. Durup 

dururken alnın şişti. Geç annenin yanına, şimdi gel-

meyeyim yanına…”   

Kıvırcık utanmıştı. Şoförün sözleri alnının acısını bile 

unutturmuştu. Annesinin yanına geçti.

“Dediğim zaman yanıma otursan da hem acı çek-

mesen hem de bizi toplumda küçük düşürmesen ol-

maz mı?”

”Olmaz, evet, hiç olmaz! Yine oturacağım, görürsün 

bak!” 
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“Otur, oğlum, otur. Benden balon istiyordun, alnında 

bir baloncuğun oldu! Yarına kadar baloncuğun ba-

lon olur. Sende bu inat varken baloncuya niye para 

verelim ki… Kendi balonunu kendin yapıyorsun nasıl 

olsa…”

İnecekleri durağa geldiler. Kıvırcık, yine inat ediyor-

du:

“Hayır, anneciğim, bundan sonraki durakta inece-

ğiz.”

“Yıllardan beri indiğimiz durak da mı değişti?”

“Anne, ben iki durağın da teyzemlerin evine uzak-

lığını ölçtüm. Bundan sonraki durak üç adım daha 

yakın.”

“Üç adım dediğin nedir ki benim inatçı oğlum?”

“Üç adım çok şeydir. Ayakkabımız üç adım daha az 

eskir. Üç adım daha az yoruluruz. Üç adım, üç adım-

dır, anneciğim.”

Kıvırcık’ın dediği oldu. Bir sonraki durakta indiler. Kı-

vırcık, koşarak karşıya geçerken üçüncü adımda yere 

kapaklandı. 

“Oğlum, acelen ne? Teyzenler kaçıyor mu?”

“Anneciğim, ufak şeyleri kafanıza takmayın. Çocuk 
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düşe kalka büyür, unutmayın. Düştüm ama acımadı.”

“Yüzünden belli acımadığı… Aslında ağlayacaksın 

da inadından ağlayamıyorsun.”

Annesi de karşı kaldırıma geçti. Birlikte yürürken Kı-

vırcık bir evin yüksek duvarını gördü. Hemen oraya tır-

mandı. Annesi şaşkın şaşkın bakıyordu. 

“Oğlum, ne işin var orada?”

“Dengemi kontrol ediyorum. İnsanın dengesi çok 

önemlidir. Dengenin en iyi ölçüldüğü yerler duvarlar-

dır.”

 Sanki düşmek için bu sözün bitimini bekliyormuş. 

Duvardan aşağıya süzülerek düştü. Annesi korkuyla, 

heyecanla oğlunun yanına koştu. Kıvırcık, zoraki gü-

Kıvırcık Tamirci
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lümsüyordu. Bir yandan da inliyordu. 

“Bir şey oldu mu oğlum, bir şeyin var mı?”

“Yok, anneciğim. Dengemi kontrol ederek düştü-

ğümden bir şey olmadı.”

Apartmandakiler de koşarak geldi. Yaşlı bir amca, 

söyleniyordu:

“Yavrum, duvarda ne işin vardı? Artık kediler bile du-

varda gezinmiyor. Pencereden gördüm. Annen iste-

medi. Sen inat ettin, duvarda yürüdün. Sonunda da 

eşekten düşmüş karpuz gibi oldun!”

“Hayır, amcacığım, isteyerek düştüm. Dengemi ge-

liştirmek için çalışma yapıyordum.”

“Dengeni geliştirmek istiyorsan sana bir kedi kuyru-

ğu taksınlar. Tıp, bilim çok ilerledi. İnsana kedi kuyruğu 

takmak pek zor olmasa gerek.”

Oraya gelenler, Kıvırcık’ın eczaneye gitmesini, yara-

sına pansuman yaptırmasını istediler. Annesi de bunu 

onayladı. Oğlunu yerden kaldırdı. Biricik oğlu yürü-

mekte zorlanıyordu. Ayağının üstüne zor basıyordu. Bu 

durumu gören yaşlı amca söz söylemeden edemedi:

“Senin, dengeni sağlaman çok zor… Sana üç kedi 

kuyruğu takılsa imkânsız, sen yine nerede olursa olsun, 
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paldır küldür düşersin. İyisi mi pek yükseklerde gezin-

me…”

Eczaneye gittiler. Ayaklarına, alnındaki baloncuğa 

pansuman yapıldı. Elinin sıyrıklarına krem sürüldü. Ec-

zacı, aynı anda üç yerinin incinmesine çok şaşırdı:

“Nasıl becerdin bunu?”

Annesi:

“Amcası, gönlü istesin, aynı anda sekiz yerini de inci-

tir. Çünkü benim oğlum, üzerinize afiyet, çok inatçıdır.”

“İnat iyi değildir. Sonra başına olmadık işler açarsın. 

Biraz dikkatli ol…”

Trafik kazası geçirmiş gibi teyzesinin evine gittiler. 

Teyzesi Kıvırcık’ın durumuna şaşırmadı. Bunlar alıştıkları 

şeylerdi. Dalga geçer gibi konuştu:

“Kıvırcık, bugün şanslı günündesin, günü şimdilik üç 

hasarla kapatmışsın.”

Annesi,

“Daha dur, teyzesi… Günün bitmesine daha altı 

saat var. O kadar sürede neler yapar neler…” dedi. 

“Sormayı unuttum abla, sizin mahallede yaz mevsi-

mi mi yaşanıyor? Kışta kıyamette yazlık ayakkabı, kısa 

pantolon giyinmek de ne oluyor?
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“Temmuz sıcağında kaz tüyü mont giyene bu soru 

sorulmamalı. Biricik oğlum, her zaman farklılık peşin-

dedir. Dilerim, gelecekte bir bilim insanı olur da tüm 

yaptıklarını bilimsel olarak açıklar.”

Kıvırcık, ayakkabısını çıkardı. Teyzesi dikkatlice bakın-

ca beş altı çorabı üst üste giydiğini gördü. 

“Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu, derler. Niye bu 

kadar çok çorabı üst üste giyiniyor ki…”

“Öylesi daha sağlıklıymış. Ayakları da kolay kolay 

üşümüyormuş.” 

“Zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günü dedirten 

yazlık ayakkabılar, sandaletler ne oluyor?”

“Bir gün anlasam dünyanın en mutlu insanı olaca-

ğım.”

Kıvırcık, bu kez gazetelerden topak yapmış, onunla 

top gibi oynuyordu. Teyzesi, yavaş oynaması koşuluyla 

içeriden bir top getirdi. Bir iki sektirdi topu. Arkasından 

gürültüler çoğalmaya başladı. Topu yere, duvara, 

tavana vuruyordu. İçerisi gürültüden durulmayacak 

hale geldi. Annesiyle teyzesi çareyi yan odaya kaç-

makta buldular. Teyzesinin alt kat komşuları gürültü-

den rahatsız olmuştu. Gelip kapıya dayandı. 
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Kapıyı teyzesi açtı. Alt kat komşusuna haklı olduğunu 

söyledi. Ondan bir şey rica etti:

“Komşucuğum, çok haklısınız.  Sizden bir isteğim 

olacak. Bizim Kıvırcık’a biraz kızsanız… Bizim sözümüzü 

dinlemiyor. Öyle bağırın ki korksun…”

Komşusu, biraz rol yapalım, diyerek içeriye girdi. 

Odaya yöneldiler. Odanın kapısı açılmıştı. O olanca 

gücüyle topa vuruyordu. Kapının açılmasını bile duy-

mamıştı.

“Yeter beeeee!” diye bir sesle kendine geldi. Bağır-

mamış, kükremişti alt kat komşusu. Sesin şiddetinden 

çok korktu Kıvırcık. Yapacağı tek şey vardı. Koltuğun 

yanına sindi. 

“Bu ne biçim iş, evin içinde top oynanır mı, bir daha 

tık sesi duyayım, seni doğduğuna pişman ederim. 

Terbiyesiz çocuk! Şortunu da giymişsin, git futbolunu 

sahada oyna. Bir daha duymayacağım, ona göre…”  

Odanın kapısını kapatıp gittiler. İnatçı, sindiği köşede 

öylece kalakaldı. Annesiyle teyzesi alt kat komşusuna, 

çok iyi ettin, dediler. Kıvırcık’ın alnındaki şişliği, el ve 

ayaklarındaki yaraları gören komşu sormadan ede-

medi:
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“Bu çocuğu kim dövdü? El, yüz ne olmuş öyle? O 

halde bile yaramazlık yapıyorsa diyecek bir şey bula-

mıyorum.”

Annesi yanıtladı:

“Kimse dövmedi. Kısa günün basit yaralanmaları. 

Önce otobüste, birden yapılan frenle, düşüp kafayı 

şişirdi. Kaç kez uyardım. Oğlum tutun, düşersin, diye. 

Bana bir şey olmaz, dedi. Alnında baloncuk oluştu. 

Karşı kaldırıma koşarken tökezlendi, elinden yaralandı. 

Denge testi yaparken de duvardan düştü. Ayağından 

üç beş sıyrıkla atlattı. Yıllardan beri neler çekiyoruz, 

onu bize sorun…”

“Ben yılların eğitimcisiyim. Böyle öğrenciyle karşı-

laşmadım, desem yalan olmaz. Kışın en soğuk gü-

nünde kısa pantolon giymek şeytanın aklına gelmez. 

Buna bir yol bulmalıyız. Gerçi biraz büyüyünce bunları 

yapmaz. Şimdi neler çektiğinizi az çok tahmin edebi-

liyorum.”

Konuşmalar sürerken bir müzik sesi dalga dalga ya-

yılıyordu. Kıvırcık, televizyondaki müzik kanalında müzik 

dinliyordu. Televizyonun sesini de sonuna dek açmıştı. 

Annesi durumun ayrımındaydı.


