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AYLIK BÜLTEN YAYIMI İÇİN HAZIRLANMIŞTIR. PARAYLA SATILMAZ.
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ARKADAŞLARLA BAZI BAZI
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 Lise yıllarında astronomiye giren Uzay Bey, daha ilk dersinde 
aranızda çalışkan olan var mı diye sordu. Hiç de hayra alamet 
olmayan bu soruya karşılık arkadaşlarım pis pis sırıtarak beni işaret 
ettiler. Adımı sordu hocamız, söyledim. Tamam dedi benden 
geçemezsin. Arkadaşlarım tilkinin aklına kümesi getiriyor misali tek 
dersten ortalamadan geçer dediler. Öğretmenimiz ben de dört değil 
üç verir bırakırım sınıfta dedi. Gerçekten de gerek birinci, gerekse 
ikinci dönemde karnemde yüksek notlar arasında onun kırık notu 
sırıtıyordu.  Ancak ÖKK ile geçtim.  Öğrencilerin çalışanı çekememesi, 
başarılı olanı kendilerine rakip olarak görmesi anlaşılabilirdi. Peki, 
öğretmenin yaptığına ne diyelim?

Yazarken sol elimi kullanma alışkanlığım öğretmenlerimin 
gözüne battı. Beni bundan caydırmaya çalışsalar da başaramadılar. 
Harfleri daha okula gitmeden tanıyor, otobüslerin üzerindeki 42 kişilik 
vb. ifadeleri okuyabiliyordum. Eli kalem tutmakta zorlanan arkadaş-
larımın çizgi çizmeyi öğrenmelerini, alfabeyi tanımalarını, okumayı 
sökmelerini beklemek sıkıcıydı. Öğretmenin sorduklarına cevap  
veriyor, her gün birkaç aferin alıyor, sınıfta sivriliyordum. İlk önemli 
saldırıya çok parmak kaldırmamı içine sindiremeyen, bu yüzden 
eziklik duyan arkadaşlarım tarafından uğradım. Okuldan çıkmış eve 
giderken daha birkaç adım atmışken ellerinde şişe kırıkları bulunan iki 
çocuk gelip ellerimi çizdi ve bir anda kana boyandığımı görünce 
kaçtılar. Ben de ilkyardım için koşarak kendimi okula attım. Kanama, 
tentürdiyot sürülerek ve sargı bezi kullanılarak önlendi. Suçlular 
yakalanıp getirildiler, niçin bunu yaptıkları sorusunu çünkü çok 
çalışıyor diye cevaplayınca feci bir dayak yediler.

Diğer bir anım ilkokul ikide bayağı kesir öğretmeye çalışan bir 
öğretmenimize ait. Sanırım meslektaşlarıyla bahse tutuşmuş, kobay 
olarak bizi seçmişti. Komik olan beşinci sınıflar dâhil okulda çarpım 
tablosunu bilen öğrenci bulunmamasıydı. Bu öğretmenimiz o gün 
bize bir metnin özetini çıkarma ödevi verdi. Öğrencilerin tamamına 
yakınının anneleri okuryazar değildi. Babaları değnekçi, badanacı, vb. 
ara işlerde çalışan kişilerdi. Bu çocuklar bu ev ödevinin altından 
kalkamazlardı. Nitekim öyle oldu. Metni kısaltma yerine; bir cümle 
girişten, birkaç cümle ortadan, bir cümle sondan alıp gelmişlerdi. 
Neyse uzatmayalım benim çıkardığım özet beğenildi. Öğretmenimiz 
elime bir sopa verip sınıfı sıra dayağına çekmemi istedi. Önce arka 
sıralardaki çocukların avuçlarına sopayı indiriyor, elini kaçıranların 
kafalarına vurma tehdidi ile dayağı sürdürüyordum. Kızların olduğu 
ön sıraya geldiğimde sopayı bırakıp kızlara sopa çekmeyeceğimi 
belirttim. Öğretmen sınıfı sindirdiğinden memnun, ben de üstünlük 
duygusu ile hoşnuttum.

Okulun son yılında yerlerin karla kapla olduğu bir gün 
teneffüste güya diğer bir sınıf ile boğuşmaya başladık. Bizim sınıf el 
altından beni diğer sınıftakilere yem etmek istiyordu. Hepsi birden 
üstüme çullandı. Soluk almama izin vermiyor, kar topaklarını ağzıma 
tıkıyorlardı, arkadaşlarım kenara çekilmiş izliyorlardı. Danışıklı 
dövüşün içinde olduğum belliydi. Neyse ki son anda yardıma koşarak 
rakip takımın elinden almışlardı. 

-AY BALAM--AY BALAM-

MEZUNİYET

 Ben hem bu tür hesaplaşmalardan hem de harakiri, düello, Rus ruleti uygulama-
larından dolayı yabancılara özeniyorum. Bizdeki pusu geleneğini düşündüğümüzde düello 
daha mertçe daha asil durmuyor mu? 

  Kelli felli adamların mezun olduktan 40 sene sonra buluştuklarında yaşadıklarını 
anlatan filmlerden çok etkilenirim. Saçı sakalı ağarmış erkekler, babaanne veya anneanne 
olmuş kadınlar yeniden bir araya geldikleri o gecede, eski defterleri açar, yumruk yumruğa 
kavga ederek içinde sakladıkları öfkelerini saç başa gelerek, kusarken ruhsal bir arınmanın 
mutluluğunu yaşarlar bence.

 Eylül ayındaydık. Bahattin eve geldi. Birazdan matematik ikmal sınavı var, dedi. 
Günlerce içi içini yemiş, kabahatini bildiği için benim yanıma gelmekten çekinmişti. 
Sınavın başlamasına iki saat vardı. Hemen harekete geçip Bahattin'e bak iki temel konu 
var. Biri faiz, diğeri en büyük ortak kat. Şimdi sana bunlarla ilgili örnekler vereceğim, 
dedim. Sonra rakamları değiştirip çözmesini istedim. Sonuçlar doğruydu. Bahattin o 
sınavdan 7 alıp geçti. 

 Orta mektepte şimdiki emniyet müdürlüğünün yararlandığı taş binada okuyor; her 
biri ayrı ayrı telden çalan üç arkadaş bir sırayı paylaşıyorduk. Mehmet, şehrin zengin-
lerinden birinin oğluydu. Bahattin'in babası faytoncu, benimki bakkaldı. Hafta sonu 
paydosunda tatil sevinci ile eve yöneldiğimizde Bahattin, diğer bir çocuğa öfkelenip onu 
dövüşe davet etti. Ne kadar çaba göstersek de onu caydıramadık. Bu tür kavgalar için 
Kayabaşı denilen yer seçilirdi. Teke tek hesaplaşma olacağı için biz sıra arkadaşımıza eşlik 
etmedik. Sonucu ertesi gün öğreniriz diye düşünürken Bahattin'in babası bizim dükkânı 
bastı. Güya ben ve Mehmet, arkadaşımızı iki kolundan tutmuşuz diğer bir çocuk da ağzını 
burnunu dağıtmış. Bana söz hakkı vermeyen heriften paparayı yedim. Küstah adam 
oğlunun yalanına kanmış, Mehmet'in babasına yanaşamamış, gücü bana yetmişti. En acısı 
haftanın ilk günü okulda yüz yüze geldiğimizde bunun hesabını soramamam, en kötüsü 
aynı sırayı paylaşmamız oldu.

 Bahattin Orta Doğu Teknik Üniversitesinden, ben Erzurum Atatürk'ten mezun 
olduk.  Şehirdeki özel dershanelerden birinde iş görüşmesi için ziyarete gittim. Bahattin 
orada derslere giriyordu. Ben kendimi tanıtınca, tanımıyorum, dedi.

 Matematik öğretmenimiz Hilmi Bey, Bahattin ile sürekli alay ediyor, faytoncu 
hikâyeleri anlatarak çocuğu aşağılıyordu. Çünkü, Bahattin'in abisi, bu öğretmeninin 
kendisini haksız yere sınıfta bıraktığı, hakkını yediğini bildirmiş, adam da sorup 
soruşturmadan öğretmenler odasına paldır küldür girip Hilmi Bey'e demediğini 
bırakmamıştı. Sene sonu yaklaşıyordu. Yakında karne alacaktık. Bahattin'le sıra 
arkadaşlığımız yetmiyormuş gibi üstüne üstlük Mehmet'e uyarak dersi kaynatmaya 
çalıştığım için benim de durumum kritik, her iki dönemde aldığım notlar zayıftı. Veli 
toplantısında annem öğretmenime oğlumu sözlüye kaldırın demiş. Hilmi Bey zaman 
geçirmeden ilk ders beni tahtaya dikmişti. Kitabın başından sonuna, zil çalıncaya kadar her 
konuda problem çözmemi istedi. Noksansız yerine getirdim. Otur 7 deyince, sınıf 
ayaklandı. Bu arkadaşınız, şimdiye kadar dersi takip etmedi, ondan not kırıyorum dedi. 
Sınıfı geçmeme bu not yetiyordu. 

Uzay öğretmen sıra dışı biriydi. Saçını kestirmek 

için üç saat ötedeki komşu şehre gidip geliyordu. Çok zor 

koşullarda okuyup İki yıllık FKB (Fizik-Kimya-Biyoloji)  

bölümünden mezun olmuştu. Astronomi dersine atan-

masını kendine yönelik bir haksızlık, belki aşağılama olarak 

görmüştü. 

Öğrenciler ellerine geçen fırsatı değerlendir-

diler. Bir arkadaşımız kalkıp Tuncay'ın ablası doktor, dedi.  

Tuncay, hayır hocam yalan söylüyor, asıl onun teyzesi 

hemşire, diye itiraz etti. Onu başkaları da takip etti. 

İsmet'in amcası askerlikte sıhhiye imiş  hocam,  

Hamza'nın ninesi köy ebesi, derken şamata devam etti. 

 Seçimlerde adaylık için görevinden istifa etti. 

Aday belirlemede toplam 14 milletvekilinin 4 partiye 

dağıldığı şehrimizde onu 234'üncü sıraya koydular. 

Uzay Bey, mesleğini beğenmeyip üniversite 

seçme sınavlarına yeniden girdi. Posta adresi olarak oku-

lun adresini yazmıştı. Sonuçlar geldiğinde nereden sızdırıl-

dıysa düşük puan aldığı haberleri yayıldı. O da durumu 

şöyle izah ediyordu. Yahu girdim salona, yerime oturdum, 

kodlamayı yaptım. Arkadaki abi n' olursun yardım et, 

sağdaki abi n' olur, soldaki, abi n' olur, öndeki n' olur diye 

yalvarmaya başladı. Biraz öndekine, biraz arkadakine, 

sağdakine, soldakine derken bir başkası abi ne yapı 

yorsun sınavın bitmesine beş dakika var dedi. Hemen 

kollarımı sıvayıp en zorundan bir problem döşendim, işte 

140 puan geldi. 

O pazartesi muayene olmak için sağlık merke-

zine gitmiş, orada kendisine öncelik tanınmasını istemiş, 

bir hemşire tarafından azarlanmış, isteği yerine getiril-

memiş, soluk soluğa okula gelmişti. İlk dersi bizeydi. Sınıfa 

girer girmez aranızda sağlıkçı akrabası olan varsa sınıfta 

bırakacağım, dedi. Siz bayramlarda o minik yavruları 

görürken bunlara kimler okuma yazmayı öğretiyor diye 

kendi kendinize sordunuz mu, insan bunları görünce 

duygulanmaz mı, bundan daha kutsal iş var mı? Atatürk 

milleti gençlerden sonra kimlere emanet etti?- gibisin-

den ağlamaklı bir nutuk attı.               
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HAYALLER PARİS, MEKTEPLER OÇVİZ ECİNNİLER - 7 -

 -Balabey bak,  et bu şekilde yiyilir, dedi.

 Aradan günler geçti. Zülfali, yine kayın biraderinin yanına gelmişti. Sağdan soldan konuşurlarken tanıdık ses 
tekrar yükseldi.
 -Hey b….. yiyesiceler!- diye bağırıyordu kadın. B……. yiyin, etin parasını getirseniz ya.
 Zülfali, başını iyice önüne eğmiş akrabasının kulağına eğilip:

 -Zülfali, gel et alalım, dedi.

 -Yahu ne olacak? Baksana herkes almış. Biz de alsak çoluk çocuk et yer.
 -Yok, ben almam.
 -Yahu niye alsan nolur?

 -Yok, ben almam.

 -Almam, ben et yemem.
 Balabey, eniştesinin inadını kıramayacağını, dediğim dedik, çaldığım düdük huyunu biliyordu. Evinin önünden 
ayrılıp ara sokaktan şoseye indi. Öküz arabasının içinde bağdaş kurmuş kadının önün de bir terazi, arkasında 
gelişigüzel serpiştirilmiş bir yığın sakatat vardı.
 Terazinin kefesi inip kalkıyor, kalabalık birer ikişer tepsilerine et doldurup ayrılıyordu. Çekingen adımlarla 
arabaya yaklaştı. Kadın, kasketinin içinde kaybolan, kılık kıyafetinden hayır umulmayacak bu kara kuru adamı alttan 
alta süzerek içi dışı kirli terazi kefesine son kalan parçaları doldurup tartı bitince:

  -Balabey, dedi.
                 *******
 Birkaç gün sonra iki akraba, şoseden gelen çağrıya kulak kabarttıklarında bunun tanıdık birine ait olduğunu 
fark ettiler. Balabey, elektrik çarpmış gibi irkildi. Almanya'dan havale gelmemişti.  

 Borçlu başını eğdi. 

  -Et yiyenler, et var, ete gelin!

 -Hey, et yiyenler getirin paraları!- diye bağırıyordu kadın. 

 -İki kilo, elli lira eder, derken karşısındaki herif daha da küçüldü gözünde. Ardından ön cebindeki defter ve 
kalemi tombul elleri ile çıkardı. Dirseklerine kadar sıvadığı, deri ve et parçalarının bambaşka bir renge bürüdüğü 
kolları ile kanlı bir muharebenin içinden çıkmış gibiydi. 

 Yaz mevsimiydi. Hava sıcaktı. Umutları Almanya'dan gelecek paraya bağlı bacısının yanına uğradığında, kayın 
biraderi Balabey'i bahçedeki ot tayası ile uğraşırken buldu. O sırada, şoseden gelen çağrıya ikisi de kulak kabarttı. Biri 
bir şeyler satıyordu. Ses gittikçe daha iyi duyulmaya başladı. Bu bir kadın sesiydi. Ciger, ürek, böyrek, dalak sözcükleri 
yardım isteyen birinin nidalarını andırıyordu.

 Kayınbirader:

 -Adın, dedi soğuk bir sesle. Adam:

 Bu uygulamalarda işin esası bozuktu. Bayramdı, törendi, nöbetti derken öğretmen eğitim dışında yoruluyor, 
derslerde didişmeye mecali kalmıyordu. Zaaf gösteren arkadaşların sınıfta değil ders anlatmak, öğrenciyi ders 
boyunca yerine oturtamadıklarını bilirim. Bazı bayan öğretmenlerin bağırtıları koridorlara yayılıyordu.  

Kredili sistemde öğrencilere dilediği öğretmeni seçme hakkı verilmişti. Avni Akyol'un getirdiği bu olumlu 
uygulama yeterli destek görmediği için rafa kaldırılacaktı. Çek senet mafyasına girmeye aday öğrenciler vardı. 
İdareciler, bu tür bir öğrenciyi dönem ortasında getirip derse kabul etmemi istediler. Çocuk idareyi arkasına almış, 
kabul edeceğimi sanıyordu. Reddettim. Yönetmeliğe göre sen daha şimdiden devamsızlıktan kaldın, dedim. Dönemin 
üçte biri geçmişti.  

                                                                                                                          Devam edecek.

O yıl Uğur Mumcu öldürüldü. Ben Ankara'da göreve başlayalı iki ay ancak olmuştu. Kısa süre de çalışmalarım 
sonuç verdi. Arkadaşların da desteğiyle okulda işler hukuk, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yürümeye başladı. 
Keyfilik gücümüzün yettiğince önlendi.  

Müdür, panikledi, kapıyı kapatmadan gelin bakın dedim. Memurun odasına soktum. Çocukları ve kadını 
suçüstü ellerinde bir tomar kurt rozeti yakaladık. Ben özellikle kendimi gösterdim, durumu gizli ihbar ile bırakmadım. 
Lider öğrenci başını sallayarak görürsün gibilerinden hareketi tekrar yaptı. 

Atatürk rozetli muavin, müdür seni çağırıyor, dedi. Yazılı emir olmadığı için çağrıya uymadım. Muhtemelen 
birlikten, beraberlikten söz edecek nasihat verecekti. Sen önce memurunu yola getir.

Pazartesi, Cuma bayrak törenleri, 13 Ekim şehrin başkent oluşu, 27 Aralık Mustafa Kemal'in şehre gelişi, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik, 19 Mayıs Gençlik ve Spor, 29 Ekim Cumhuriyet, 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, 24 
Kasım Öğretmenler Günü, Yeşilay günü, Kızılay günü, daha her Allah'ın günü sivil vatandaşların işinde gücünde 
olduğu, diğer memurların tatil yaptığı birçok gün bizde seferberlik vardı.   

 16 Kasım 1992'de Ankara ili, Altındağ ilçesi, Yeşilöz Lisesine tayinim çıktığında 40 yaşını ikmal etmiştim. 
Meslekte bürüt 18, net 8 yıllık deneyimim vardı. Birinci dönem sona ermek üzereydi. Valilik soğuk tatili ilan etmiş, 
okullarda eğitime 3 gün ara verilmişti.

Müdür muavinleri derse girmiyor, boş kalınca da eğlenmek için belalı öğrencilere geç kâğıdı yazıp derslerimize 
gönderiyorlardı. Felsefe öğretmeni Suat, bu belgelerden birini yırtıp attı ve öğrenciyi de kovdu. Benim dersimin 
olduğu günlerden birinde biri sabah Lise öğrencilerinin, diğeri öğleden sonra ortaokul öğrencilerinin başında müdür 
muavini içeri girip dersi bölmek istediler. Her ikisinde de geç kalanları sınıfa almayı kabul etmedim. Ocağın genel 
başkanının kardeşi olan bana sen görürsün anlamında başını salladı. Geç kalma mazereti sabah ilk ders için geçerli 
olan bir uygulama idi.      

Diğer edebiyat öğretmenlerinin girdiği sınıfların birkaçını alarak bir program oluşturup elime tutuşturdular.  
Arkadaşlar en sevmedikleri sınıfları bana devrettiler.

Okul binamız Satı Kadın İlkokulunun arazisine kaçak olarak yapılmıştı. Semtin partililerinin zorlamasıyla lise 
ortaokul bir arada önce kulübelerde eğitim yapılmış, sonra oldubittiye getirilerek yeni bina inşa edilmişti. Okulun önü 
Hava Limanı yolu Ocak, arkası Solfasol yönü Bucak idi. Öğretmenler odasının penceresinden gözüken tepeye kireçle 
boyanmış taşlarla Önce Vatan yazılmıştı.

MHP'nin yan kolu Ülkü Ocakları birçok yerde olduğu gibi öğrencilerden adam devşirme peşindeydi. Okuldaki 
memurelerden birinin eşi 12 Eylül öncesi devrimciler tarafından infaz edilmişti. Sevk kâğıdı veya diğer özlük işlerimiz 
için odasına girdiğimizde öğretmenleri ayaklarını masasının üstüne koyarak elinde telefon ahizesi karşılardı.  

 Kars'ın soğuğunu buraya getirdiniz, dedi Müdür Hamdi Bey. O da ben de birbirimizden ilk görüşte haz 
etmemiştik. Daha neler getirdiğimi ileriki günlerde görecekti. Müdür muavinleri tekmili birden yakalarına Atatürk 
rozeti takmıştı. Bu bir diklenme miydi yoksa bir sığınma mıydı bilemedim.

 Önce sendikalı arkadaşlarla irtibat kurdum. Kâğıt üzerinde üç beş Eğitim-İş, iki de Eğit-Sen üyesi vardı. Eğitim-
iş üyeleri erkek, diğer sendikanın üyeleri bayan idi.

Okulda ülkücü öğrenciler göz göre göre çalışma yapıyor, liseyi gözaltında tutuyorlardı. Üç otorite vardı. Biri 
görünür olan müdür, müdür yardımcısı vb. yöneticiler, ikincisi gölge müdür, üçüncüsü okuldaki ülkücü öğrenciler 
komitesi. Bir gün içime bir kurt düştü. Sabahçı öğrenciler, öğleden sonra dersleri yokken ne yapıyor diye dersim 
olmadığı hâlde okula gittim. Teftiş amacıyla durumdan kendime vazife çıkarmıştım. Düşündüğüm gibi oldu. Belalı 
öğrenciler bize tabanlarını doğrultarak oturan, kocası 12 Eylül öncesi devrimciler tarafından öldürülmüş kadının 
odasına girip çıkıyorlardı. Müdürün odasına girip:

Müdür Bey, ben burada siyasi faaliyet yaptırmam, eğer başkaları yapacaksa ben kralını yaparım, dedim.

 Göl ile bitişindeki derenin suları baharda birleşip birlikte çaya 
akardı. Sele dönüşen sular engel tanımaz, keresteciler çarşısını basarak 
kaptığı tomrukları önüne katar Hazar denizine bağışlardı. Yazın dere 
kurur, göl oldukça küçülür, suyun çevresini sazlıklar kaplar, sahada kaz 
sürülerini otlatan çobanlar görülürdü. Bayram Paşa Mahallesinin alt 
sınırını, derenin diğer yönündeki şose, üst sınırı Karadağ Mezarlığı 
çizerdi. 

 ET NASIL YENİLİR?

 Zülfali köyden şehre ineli beri geçim sıkıntısı çekiyordu, berber 
çırağı oğlundan hayır yoktu. Gecekondusunda beslediği iki inekten süt 
sağmakla ve muhacir bacanağının tarlalarında iki öküzü sabana 
koşmakla sekiz kişilik ailesinin karnı doymuyordu. Köyden şehre 
göçmekle yoksulluk sona ermiyordu. Kendi ürettiğini tüketmek yerine 
bitkisel yağlara talim eden gariplerin solgun yüzlerinden açlığın çizgileri 
okunuyordu. Mahalledekilerin durumu da ondan pek farklı değildi. Ara 
sıra uğradığı bir yer vardı: aynı mahalledeki bacısı.
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