
Yat›l› kardefllerime, Bilge’ye ve sevgili aileme.
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PAZARTESi

Haftan›n en nefret etti¤im günü pazartesiydi. Pazarte-
siyle bar›flabildi¤im ansa paydos saati. Okul zili ç›nla-
may› sürdürürken, s›n›f› terk eden ö¤retmenin ard›n-
dan, usulca kitaplar›m› toplad›m. Serviste iyi bir yer
kapmak için kap›ya hücum eden gündüzlüler gözden
kaybolunca, koridora ç›kt›m. Günefli karfl›ma al›p, arka
bahçeye do¤ru yürüdüm. Yatakhane binas›n›n alt›ndaki
sütunlar›n aras›ndan geçerken, bir ayr›l›k flark›s› m›r›l-
danmaya bafllad›m.

Ortaokul ö¤rencileriyle gö¤üs gö¤üse çarp›flarak,
merdivenleri t›rmanmaya çal›flt›m. Yukar›dan gelen
u¤ultu, demir yatakhane kap›lar›n›n hâlâ aç›lmad›¤›n›
anlat›yordu. S›k›c› bir ders gününün bitiminde, kendi-
lerini özgürce yuvalar›na atmak isteyen yat›l›lar›n gü-
rültüsüydü bu. Kap›lar gündüz saatlerinde kilitli olurdu.
Yatakhaneyi temizleyen teyze, baz› günler ders bitifl zi-
lini duymaz, usul usul ifl görmeye devam ederdi. Biz de
hem ona sesimizi duyurmak, hem de yakalad›¤›m›z
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isyan f›rsat›n› de¤erlendirmek için hep birlikte ba¤›-
r›rd›k: “Aç! Aç! Aç!” Bir yandan duruma sinirlenirdik,
ama flimdi daha iyi anl›yorum ki, bir yandan da sever-
dik böyle kap›da durup, avaz›m›z ç›kt›¤› kadar hayk›r-
may›. Bir keresinde çocuklardan biri bu sorunumuza
çözüm bulabilmek için para toplay›p, teyzenin kulakla-
r›n› y›katmay› teklif etmiflti de, epey gülmüfltük.

Teyze alk›fllar aras›nda kap›n›n kilidini aç›nca, bi-
zim çocuklar itifle kak›fla yatakhaneye akmaya bafllad›.
Önümdeki ortaokullulardan ikisi flakalafl›rken, birinin
defteri koluma çarparak yere düfltü. Zoraki bir özür
dileyip, koflarak uzaklaflt›lar.

Biz ufakken ne kadar çok korkard›k büyük s›n›fta-
kilerden. Etüt a¤abeyi az›c›k gürültü yapan› yan›na ça¤›-
r›r, usturuplu bir tokat atard›. fiamar› yiyen hem ac›dan
hem utançtan k›pk›rm›z› kesilir, duda¤›n› s›karak s›n›fa
döner; çevreye, “Gerekirse sopay› yerim, ama f›rlamal›-
¤›m› da yapar›m...” mesaj› vermeye çal›flan bir gülüm-
semeyle yerine otururdu. Gerçekten bunu al›flkanl›k ha-
line getirenler vard›. Onlarda bu ifade fazla s›r›tmazd›.
Ama benim gibi dayak yemeye al›flamayanlarda daha
aç›k görülürdü, “güler misin, a¤lar m›s›n” ikilemi.

Bu etüt a¤abeyleri daha neler yapmazd› ki: Kitap-
tan bir sayfa çektirip, sayfan›n son rakam› kadar tokat
atmalar m›? Elini masan›n üstüne koydurup, parmak-
lar›n aras›nda 0.5 kalem ucunu h›zl› h›zl› gezdirerek,
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saplan›ncaya kadar iflkenceyi sürdürmeler mi? S›rt›n
duvara dayal›, tabureye oturuyormuflsun gibi hareketsiz
durman› emredip, yorulunca alt›na konulan çöp kutu-
sunun içine düflmeni beklemeler mi? Konuflan iki arka-
dafla düello yapt›rmalar m›? Düello, benim en sevmedi-
¤im cezayd›. Arkadafl›nla karfl› karfl›ya dikilip, sa¤ elini
belinin arkas›na koyard›n. A¤abey, bir-iki-üç deyince
de tokat›n› ötekinin yüzüne do¤ru savururdun. Genel-
likle kim önce davran›rsa, flamar› o patlat›rd›. Arkada-
fl›na k›yamad›¤›n için yavafl bir dokunuflla durumu ge-
çifltirmeye kalkarsan, bu kez a¤abey ikinizi de ça¤›r›p,
kuvvetli tokatlarla ifli bitirirdi. Ben yine de ço¤unlukla
bu son seçene¤i ye¤lerdim.

O zamanlar, bir gün a¤abeylerin yerini alaca¤›m›z›
akl›m›za bile getirmezdik. Çünkü “a¤abeyler” hem bü-
yük hem ac›mas›z hem de karizmatikti. Bizse zaten
otoritelere al›flm›flt›k; büyüyünce de onlar gibi olama-
d›k. Ben, etüt a¤abeyli¤i yapt›¤›m dönemde kimseyi
dövmedim. Üstüne üstlük a¤layanlar›n derslerine yar-
d›m etmekten, bazen kendi s›navlar›ma çal›flamad›m.
Etüdümdeki ö¤renciler benden korkmad›, belki bizim
a¤abeylere gösterdi¤imiz kadar sayg› da göstermediler.
Olsun vars›n. Ödevini bitirmesine yard›m ettikten son-
ra, aralar›ndan biri flap diye öpüvermiflti yana¤›m›. Na-
s›l can›n› yakabilirsin ki böyle veletlerin?
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Üç kifliyle paylaflt›¤›m odadan içeri girdim. Henüz kim-
se gelmemiflti. Her akflam yapt›¤›m gibi, denize bakan
pencereyi açt›m ilk ifl. Alt› y›ld›r bakmaktan b›kmad›-
¤›m manzaraya diktim gözlerimi. Yaza yaklafl›lan gün-
lerde, çaml›k taraf›ndan deniz kokusuyla birlikte öyle
yumuflak bir esinti gelirdi ki, hem tatl› bir serinlik verir,
hem de tatili müjdelerdi. Bir yandan insan›n içi yaflama
sevinciyle dolar, bir yandan da kurtarma s›nav›na kal-
ma korkusu huzursuzluk yarat›rd›. Bu y›l böyle bir kor-
kum yoktu asl›nda, ama bu kez de veda vard›. Yatakha-
nede yaflamak böyledir iflte. Sevinecek ve üzülecek bir
fleylerin vard›r her zaman.

Odaya flöyle bir göz gezdirdim. Rengi hafiften
sar›ya dönmüfl pikelerle örtülü yataklar, anahtar›
kaybedilince kap›lar› zorlanmaktan e¤rilmifl demir
dolaplar, kabloya as›lm›fl kirli perdeler... Ç›plak bir
ampul ve ampulün üstünde bir “duy prizi”. Duy prizi,
son s›n›f yat›l›lar›n›n en önemli gereçlerinden biriydi.
Ampul d›fl›nda elektrik kayna¤› bulunmayan odalarda,
ekmek k›zartmak, çay yapmak ve yumurta piflirmek is-
teyen keyfine düflkünler için tek çareydi. Gövdesinde
priz bulunan duya ampul tak›l›r; prizi de elektrikli efl-
yan›n kullan›m›na olanak verirdi. 

Hocalar›n büyük bölümü y›l boyunca duy prizleri-
mizi fark etmedi. Fark edenler de bu y›l bizi misafir
olarak gördüklerinden, ses ç›karmad›lar. Biz de bunu
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sonuna kadar kulland›k tabii. Gözüm, ›zgara yüzünden
hâlâ k›r›k dökük duran kap›ya tak›ld›. Izgarayla kap›n›n
ba¤lant›s› da flöyle:

Bir k›fl akflam› etüt bitiminde, karn›m›z zil çalarak
yatakhaneye kofltuk. Sedat’la birlikte kap›y› kilitleyip,
hemen ›zgara fiflini duya takt›k. K›sa bir duraksamadan
sonra, yumurtay› sucuklu yapmaya karar verdik. Kasap-
tan al›nma sucuklar› kesip, yemekhaneden yürüttü¤ü-
müz metal taba¤a bir güzel dizdik. Onlar çat›rdaya ça-
t›rdaya piflerken, öyle güzel bir koku yay›ld› ki odaya,
açl›¤›m›z iyice kabard›.

Bu s›rada kap›n›n önünden geçen birkaç kiflinin
kokuyu duymas›, isyan› ateflledi. Nas›l olduysa, d›flar›-
daki kalabal›k birden ço¤ald›; hatta birbirlerini havaya
kald›rarak, kap›n›n üstündeki camdan bizi, daha da
önemlisi yumurtay› gördüler. Biz, bir an önce piflmesi
için yumurtan›n gözünün içine bakarken, tahta kap›-
daki yumruklar›n fliddeti art›yordu. Kalabal›k hep bir
a¤›zdan, “Yumurta! Yumurta!” diye ba¤›r›rken, yar›
piflmifl yeme¤imize ilk ekmekleri banm›flt›k bile.
Bereket, henüz yat zili çalmam›flt› da, ortada hoca falan
yoktu. ‹ki halka sucuk... Mmm, gerçekten de çok gü-
zeldi. Kap› art›k yumruklanm›yor, ciddi ciddi zorla-
n›yordu. Bir lokma daha att›m a¤z›ma. Yükleniyorlard›.
Çabuk Sedat!.. Kap› ileri geri esnemeye bafllad›. Biz
tabaktaki son sucuklar› s›y›r›rken de menteflelerinden
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kurtulup, tek parça halinde yere düfltü. On ikiye yak›n
yat›l› kap›y› çi¤neyerek, yeniçeriler gibi içeri hücum etti.
Yumurta taba¤›n› bofl görünce, söylenmeye bafllad›lar.
Birinin eline, kalan kuru ekme¤i tutuflturdum. Öteki-
lere verdikleri zarar› gösterip, bir iki laf ettim. Neyse,
çabuk da¤›ld›lar. Ama bizim kap› o günden sonra tam
olarak kapanmad›, k›fl›n içeri epey ayaz ald›. Yine de
de¤di; çünkü ben hayat›mda öyle güzel yumurta yeme-
mifltim.

S›rt›m› cama yaslam›fl, zavall› kap›ya gülümseyerek ba-
karken, içeri Ferhat Koç girdi. Yatakhanenin en ilginç
ve komik adam›yd›. K›sa boylu, k›v›rc›k saçl› bir ço-
cuktu Ferhat. Çarp›k çurpuk yürür, elini kolunu düzen-
sizce sallard›. Genellikle altlar› mor olan gözleri, sinir-
lenince deli gibi bakard›. Gülünce de bebek gibi olurdu
yüzü. Bizim yat›l› lise sonlar aras›nda, okulun bitti¤ine
sevinen tek kifli oydu herhalde. Memleketini deli gibi
özlerdi. Burda hep yabanc› hissetmiflti kendini. Dola-
b›na ast›¤› ince uzun takvimin üstüne çentikler atarak,
evine dönece¤i günleri sayard›. Güneyde bir sahil kasa-
bas›nda yafl›yordu ailesi. At›p tutmalar›yla meflhurdu,
ama memleketiyle ilgili anlatt›klar›n›n ço¤unun do¤ru
oldu¤unu, geçen yaz tatilinde Sedat ve Tu¤rul’la bir-
likte onu ziyarete gitti¤imizde görmüfltük.

Bize hep bir kayadan nas›l atlad›¤›ndan söz ederdi.
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Bir apartman boyu yükseklikten kendini suya b›rak›-
fl›n›, bu atlay›fla herkesin flapka ç›kar›fl›n› balland›ra bal-
land›ra anlat›rd›, yatak üstü sohbetlerinde. Biz de hayal-
lerine sayg› duyar, inan›r gibi yapard›k. Bilirdik, onu
hayata ba¤layan›n bu öyküler oldu¤unu. Ama tatilde
gördük ki, Ferhat az bile anlat›yormufl. Adam en az otuz
metre yüksekli¤inde bir tepeye ç›kt›, yar›m saat süre-
since kendini haz›rlad›, afla¤› bak›nca bafl›m›z› döndü-
ren kayan›n tepesinden bedenini bofllu¤a b›rak›verdi.
Önce suya paralel uçtu, alçal›rken kafa üstü dikleflti ve
saniyelerce düfltükten sonra, dimdik denize dald›. Az
sonra, bizim flaflk›n bak›fllar›m›z ve turistlerin ç›lg›n al-
k›fllar› aras›nda, bafl› sudan ç›kt›. Hayranl›kla, gördük-
lerimize inanmaya çal›fl›rken, gösteriye tan›k olan güzel
turistlerden biri, karaya ç›kmas›na yard›m etmek için
elini Ferhat’a uzatt›. Ama bizimki, sar›fl›n turistin yar-
d›m›n› reddederek, kayaya kendi t›rmand›. ‹flte o za-
man, onun tan›d›¤›m›z Ferhat Koç oldu¤una inand›k:
Otuz metreden atlayacak kadar deli, güzel bir bayan›n
elini kabul etmeyecek kadar yabani...

“N’aber Koç’um?” dedim.
“N’apal›m be... Acelem var, Karaköy’e gitmem ge-

rek.”
“Ne iflin var o¤lum Karaköy’de?”
“Fener alaca¤›m. Sualt› feneri.”
Ferhat Koç’un z›pk›nla bal›k avlamaya bay›ld›¤›n›
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