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TURUNCU RENO

Güzel bir haziran sabahı güneş henüz yeryüzünü ısıta-
mamışken babam tarafından uyandırılmış, ayaküstü bir
kahvaltının ardından, bagajını geceden yüklediğimiz tu-
runcu arabamıza doluşmuş, Erzurum’un Oltu ilçesin-
deki lojmanımızı geride bırakarak yola çıkmıştık. İlk
gece Trabzon’da, ikincisinde Ankara’da konaklamayı
planlıyor, üçüncü gün akşamüstüne doğru memleke-
timiz Gönen’e ulaşmayı hedef liyorduk. 

Çoğu subay ailesi gibi biz de iki çocuklu, Reno
marka otomobilli ve yaz aylarında üç hafta izinliydik.
Her yıl, izin tarihinden önce uzun uzun plan ve hazır-
lık yapar, yine de yolculuğun ilk saatlerinde sevinçle te-
dirginlik arasında gidip gelen heyecanlı ruh halinden
sıyrılamazdık. 

Uzun, boğucu bir gündü. Güneş battı batacaktı,
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ama hava bir türlü serinlemiyordu. Trabzon il sınırı
tabelasını geride bıraktığımızda içim daralmaya baş-
ladı. O âna dek kendimi seyahatin büyülü kollarına bı-
rakmıştım. Bütün yılı bizimle birlikte, dağlar arasına
sıkışmış ufak bir taşra kasabasında geçiren arabamız,
Doğu Anadolu’nun sarp kayalıkları arasında uğurbö-
ceği gibi kıvrılırken, güneş altın renkli sicimleriyle Ka-
radeniz’in bin bir yeşilini oya gibi işlerken, zamanın na-
sıl akıp geçtiğini anlamamıştım. Sınav sonuçlarının o
gün açıklanacağı bilgisi, arada çimdik gibi iç organla-
rımı sıkıyordu hoş. Ama cılız koyun sürüleri, coşkulu
dağ çeşmeleri, aynı anda başlarını aynı yöne eğen bir
boy kavak ağaçları, bakımsız havuzlarında renkli balık-
lar yüzen derme çatma benzin istasyonları, birkaç da-
kika öncesine kadar güzellik ve ilginçlikleriyle oya-
lanmamı sağlamışlardı. 

Şehir merkezine on kilometre, gazeteyi elime al-
mama dakikalar kalmıştı. Sonucu öğrenmek için niçin
akşama kadar beklediğimizi sorgulamak, nedense o sı-
rada aklıma geldi. Babam bir gece önce, “Trabzon’a va-
rınca gazeteyi alır, oradan da orduevine geçeriz,” de-
mişti. Hepimize mantıklı gelmişti söyledikleri. Oysa
sabahtan beri yollardaydık ve istesek, lanet olası sınavı
kazanıp kazanmadığımı saatler önce öğrenmiş olabi-
lirdik...

O an, hiçbirimizin Anadolu liseli olacağıma inan-
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madığını sezdim. Babam yolculuğun başında ağzımı-
zın tadı kaçmasın diye böyle bir plan yapmış olmalıydı.
Annem zaten kazansa da, oğlunu yatılı okula gönder-
mek niyetinde değildi. Bense... Sanırım, mucizelere
inanmayacak kadar büyümüştüm.

Anadolu lisesi sınavlarında modern matematik soru-
luyordu. Bizim okuldaysa henüz eski müfredat hü-
küm sürüyordu. Neyse ki, alt sınıf ları okutan genç
bir öğretmen modern matematik biliyordu da, hafta
sonları biz birkaç adaya ders vererek kümeleri filan
öğretmişti. Yıllardır Oltu’dan birinci sınavı kazanan
çıkmamıştı. Bu istatistik üzerimdeki baskıyı azaltı-
yordu. Okuldan eve gelince hızlıca birkaç sayfa test
çözüyor, bilemediklerimi cevap anahtarından kopya
çekerek işaretliyor, otuz sorudan bir ikisini de boş bı-
rakarak ya da yanlışmış gibi yaparak, annemi test so-
nuçlarım hakkında bilgilendirdikten sonra top oyna-
maya çıkıyordum. Doğrusu o sıralar, sınava saatler kala
paniğe kapılıp, zangır zangır titremeye başlayacağımı
aklımdan bile geçirmiyordum. 

Bir gün önceden Erzurum’a gidişimiz, orduevine
bavulları bıraktıktan sonra sınava gireceğim okulun
yerini buluşumuz, uykumu alayım diye gece erkenden
odamıza çıkışımız, heyecanımın giderek büyümesine
neden olmuştu. Geceyi, halısı ve perdeleri kokan hava-
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sız odada, soluk almakta zorlanarak geçirmiştim. Ka-
zanma olasılığımın düşük olduğunu biliyordum. Ama
kaybetmekten, bir kere kaybedersem, hep kaybeden
biri olmaktan korkuyordum. Bizim müdür postacı giy-
sileriyle giriyordu, kılı kırk yararak dalabildiğim uy-
kuma. Sınav sonuç zarfımı uzatıyordu. Zarfı yırtarak
açıyor, tam kâğıtta yazanları okuyacakken, suratımın
ortasına okkalı bir şamar yiyordum. 

Babam da uyuyamıyordu anlaşılan, yatağında bir
sağa bir sola dönüp duruyordu. Rahatlarını kaçırmış-
tım şimdiden. Birileri, “Ne oldu sizin oğlanın sınavı?”
diye sorduğunda, başları öne eğilsin istemiyordum.
Ellerinden geleni yapıyorlardı kuşkusuz. Bunun onlar
için bir teselli olmasından korkuyordum. Kazanmak
umurumda değildi, ben kaybetmek istemiyordum. Ap-
tal mı akıllı mı olduğumu, postacı ve komşulardan öğ-
renme düşüncesine katlanamıyordum.

Henüz on iki yaşındaydım. Yenilmeye hazır değil-
dim!

Sınav kötü geçmişti. Neyse ki, herkes soruların çok
zor olduğundan şikâyetçiydi. Artık tek umudum, hep
birlikte kaybetmekti. Bu arada eski yaşantıma dönmüş,
sınava bile girmemiş Oltulu arkadaşlarım arasında ya-
vaş yavaş gerilimden sıyrılmıştım. Halimler’in çiftlik-
teki kuş yavrularını besliyor, Hikmetler’le kıraç te-
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pelerin ortasındaki donmuş gölete kaymaya gidiyor,
Hanifi’yle askerlerin kireçten harf lerle yurtsever slo-
ganlar yazdığı tepeye tırmanıp, kasabayı kuşbakışı sey-
rediyordum. Bir gün ders arasında birdirbir oynarken,
bizim sınıftan çalışkan bir çocukla beni müdür ça-
ğırdı. Okul Müdürü koca elli, posbıyıklı, sert mizaçlı
bir adamdı. Odaya girmemizle, kâbuslarımdaki gibi üs-
tümüze yürüdü. Zarf uzatmak yerine iki eliyle kafamı
avuçladı, şap şup alnımdan öptü. 

Kazanmıştım!
İkimiz, rakip okuldan bir çocukla birlikte, Oltu’

dan toplam üç öğrenci ikinci basamağa girmeye hak
kazanmıştık. Yerel gazeteye haber olacak bir olaydı bu.
Taban puanı kıl payı da olsa geçmiştim. Annemle ba-
bam kazanmıştı. Öğretmenimle müdürüm kazanmıştı.
Modern matematik öğretmenim kazanmıştı. Dedem-
ler filan çok sevineceklerdi, onlar da kazanmış sayılırdı.
Ya ben?

Şükürler olsun, kaybetmemiştim!

İkinci basamağa girerken ilki kadar heyecanlı değil-
dim. Koskoca Doğu Anadolu Bölgesi’nde iki Anadolu
lisesi vardı. Onların da yüz elli, iki yüz kişilik konten-
janı. Kimse, niye giremedin diye hesap sormazdı. Er-
zurum dışında tercih de yazmayacaktım zaten; kalkıp
Elazığ’a, Samsun’a, Diyarbakır’a gidecek halim yoktu.
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İkinci sınavı kazanmam gerekli değildi kısacası. Bu
beni rahatlatıyordu. 

Trabzon şehir merkezine girdik. Babam arabayı,
camekânına gazetelik yaslı bir bakkalın önüne yanaş-
tırdı. Hürriyet yoktu. Biraz daha ilerledik. İkinci büfe-
de de yok... Bir kırtasiyeye sorduk. Akşamın bu saa-
tinde işimizin çok zor olduğunu söyledi. Arabanın arka
koltuğunda sağ camla sol cam arasında mekik dokuyor,
caddenin iki yakasındaki dükkânları gözden kaçırma-
maya çalışıyordum.

Nihayet, girişinde plastik toplar asılı bir bakkalda,
tezgâhın gerisindeki kır bıyıklı, kemerli burunlu amca,
müşterisine sabahtan bir tane ayırdığını, ama sahibi bu
saate kadar uğramadığına göre günahın kendisinden
gittiğini söyleyerek, terazinin altından buruşmuş bir ga-
zete çıkardı. Parayı alelacele eline sayarak dışarı fırla-
dım. Koşarak arabaya bindim. Kapakta Anadolu lise-
leri sınav sonuçlarının açıklandığı yazıyor, ayrıntılı lis-
tenin iç sayfalarda yer aldığı belirtiliyordu. Anlaşılan
tüm Türkiye bu konuyu takip ediyordu. Gazeteyi açıp
listeye bakamadım. Annemle babam da nedenini sor-
madılar. 

Sonunda Trabzon Orduevi’ni de bulduk. Resepsi-
yondaki asker, kabul defterindeki kutucuklara baba-
mın kimlik bilgilerini doldururken, ben rulo yaptığım
gazeteyle baldırımı dövüp duruyordum. Kayıt işlem-
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lerimiz tamamlanınca yukarı çıktık. Odamız ufak, ha-
vadar ve şirindi. Nevresimler pembe, yastıklar şişkindi.
Banyo kapısının bitişiğinde formika kaplı bir dolap
duruyordu. Hava hâlâ kararmamıştı. Babamın göm-
leğinin sırtı terden sırılsıklamdı. Annem bavulu açmış,
üstteki giysilerin ütüsünü bozmamaya çalışarak alt-
larda atlet arıyordu. Yatağın kenarına ilişip usulca ga-
zeteyi açtım. Sınav sonuçları sayfasını tek hamlede
buldum. Nasıl bakılacağını anlayamadım. Babam, Er-
zurum Anadolu Lisesi’ni kazananlar sütununu gös-
terdi. Soluğum kesildi. Babamın parmağı listenin ba-
şından aşağı doğru kaymaya başladı. Ben amorticiler
gibi sondan bakmaya başladım... ve buldum!

Adım gazeteye basılmıştı! 
Babama dönüp, “Kazanmışım,” diye fısıldadım. Da-

ha doğrusu sesim o kadar çıktı. 
Babam, titreyen parmağımın işaret ettiği yere baktı.

“Aha, kazanmış valla seninki!” diyerek anneme döndü. 
Yataktan fırladığımı, ufacık otel odasında ne ya-

pacağımı bilemeyip, formika kaplı dolabın içine girdi-
ğimi, dolabın üstüme devrildiğini ve babamın son an-
da cılız gövdemi ezilmekten kurtardığını hayal meyal
hatırlıyorum. Annemin beni yeniden karnına sokmak
istercesine sıkı sıkı sarışını, saçımı ıslatan gözyaşlarını,
gurur ve hüzünle sayıklar gibi mırıldandığı sözcükle-
riyse unutmam mümkün değil. 
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