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Her fley s›radan bir günde bafllam›flt›, çok s›radan.

O zamanlar kim tahmin edebilirdi ki, bir gün gazete-

lerin birinci sayfalar›nda boy boy resimlerim ç›kacak,

ismim kal›n harflerle manfletlerde yer alacak? 

O gün, fen ö¤retmenimiz Formül Hasan her za-

manki gibi saç› bafl› karmakar›fl›k derse girdi¤inde,

biz Emir’le olas›l›k hesaplar› üzerinde çal›fl›yorduk.

Emir, Fener’in flampiyon olmas›n›n çok zor oldu¤unu
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söylüyor; bense, kupay› mutlaka alaca¤›m›z› ona bi-

limsel bir flekilde aç›kl›yordum. Formül Hasan’›n an-

latt›klar›n› anlamam›z zaten olas›l›k d›fl›yd›: Çukur ve

tümsek aynalar. Ne kadar gereksiz bir konu! Sanki

büyüyünce ayna yapaca¤›z da, çukuru tümse¤i eksik

kald›. De¤il yapmak, ben böyle aynalar› hiç görme-

dim bile. Yok gördüm galiba. Baranlar’›n sitesinden

ç›karken böyle bir ayna var. Varsa var! Yaln›zca bir

arkadafl›m›n evine gitti¤imde görece¤im aynan›n teki

için niye bu kadar kafa patlat›yorum ki? 

Ben bunlar› düflüneduray›m, Formül Hasan tah-

taya aynaya benzemez bir sürü flekil, bir de bunlara

gelen oklar çizmiflti. 

Emir’e, “Aynaya niye ok at›l›yor?” diye sordum. 

O da, “Onlar ok de¤il ›fl›k, ak›ll›m,” diye f›s›ldad›. 

Ders bitti¤inde kafam allak bullak olmufltu. Hiç-

bir fley anlamam›fl, çok da s›k›lm›flt›m. Emir’le biraz

tebeflir yakalamaca oynamak iyi gelecekti. Geçen se-

fer o benim att›¤›m on tebeflirin yedisini kurtarm›flt›.

‹flim zordu, ben en az sekiz tane kurtarmal›yd›m. Tah-

tan›n önüne geçtim, hadi diye iflaret ettim. Emir’se

tebeflir ataca¤›na, bana masan›n üstünü gösteriyor-

du. Formül Hasan dosyas›n› unutmufltu! Unutmasa

flaflard›m. Derste de üç formülü hat›rlayamam›fl, Es-

ra tüm ukalal›¤›yla kitaptan bulup ona söylemiflti.  

Of, Formül flimdi geri dönecek, bize s›n›fta oyun
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oynad›¤›m›z için k›zacakt›! Hem derste bu kadar ka-

fa ütülesin, hem de ders aras›nda s›n›fta kalmam›za

izin vermesin. En iyisi gelmesini beklemeden dosya-

y› ona götürmekti. Tam dosyay› alm›fl ç›k›yordum ki,

Formül Hasan y›ld›r›m gibi dald› içeri. Masan›n üstü-

ne bakt›, sonra dosyay› benim elimde gördü. Hiddet-

le sordu: “N’ap›yorsun sen onunla?” 

Size getiriyordum diyecektim, ama ben daha a¤-

z›m› açamadan dosyay› kapt›¤› gibi ç›kt› gitti. Aca-

ba içini kar›flt›rd›¤›m› m› düflünmüfltü? Çok gücüme

gitti. Ben baflkas›n›n eflyas›n› kar›flt›racak çocuk mu-

yum? Ö¤retmenim nas›l böyle düflünebilirdi? Gerçi

birkaç gün önce, kalem ararken ablam›n çekmece-

sinde bir mektup bulmufl ve aç›p okumufltum. Ama

o say›lmaz. Benim ablam o. Ne var ki, ablam böyle bir

ayr›m olmad›¤›n›, hiç kimsenin özel eflyas›n›n kar›fl-

t›r›lmamas› gerekti¤ini söylemifl... fley, daha do¤rusu

ba¤›rm›flt›. Ama insan ablas›n›n mektubunu da oku-

yamazsa kiminkini okuyacak? 

Hem ben, Formül Hasan’›n dosyas›n› niye kar›fl-

t›ray›m? Yak›nda s›nav falan da yok ki, sorular› araya-

y›m. ‹çim s›k›ld›. Derken, Emir’in, “Hadi!” diye ses-

lenmesiyle silkindim. Bofl verdim, on tebeflirden en

az sekizini kurtarmam gerekiyordu. ‹flim zordu. 

Tahtan›n önüne geçerken aya¤›ma bir fley tak›ld›.

Bir zarft›. Beyaz, uzun bir zarf. Üstünde “ÇOK ÖZEL”
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yaz›yordu. Daha önce burada de¤ildi. Formül Ha-

san’›n dosyas›ndan düflmüfl olmal›yd›. Zarf› hemen

ona götürmeliydim, do¤rusu buydu. ‹yi de, dosyay›

kar›flt›rd›¤›ma kesinkes inanacakt› o zaman. Götür-

meyeyim kals›n, diye düflündüm. Boflu bofluna suçlu

durumuna düflmenin âlemi yoktu. Emir’in ataca¤›

tebefliri yakalamaya haz›rlan›yordum ki, gerçek ka-

fama dank etti: Zarf› götürsem de, götürmesem de,

Formül dosyay› kar›flt›rd›¤›m› ve zarf› benim ald›¤›-

m› düflünecekti. Of, gel de ç›k iflin içinden.

Her fleye ra¤men, beyaz uzun zarf› yerde b›rakma-

ya içim elvermedi. Üstündeki yaz› ayn› zamanda “ÇOK

ÖNEML‹” de demekti herhalde. Ablam mektubunun

okunmas›na o kadar k›zd›¤›na göre, çok özel fleyler

çok da önemli olmal›yd›. Nas›lsa her iki durumda

da Formül Hasan benden flüphelenecek, bari götü-

reyim, diye düflündüm. 

En iyisi Emir’le birlikte gitmekti. “Hadi,” dedim,

“gidip flunu Formül’e verelim.”

Emir omuz silkti. “Bofl ver ya, bize ne?”

“Gel, o¤lum, önemlidir belki.”

Sosyal ö¤retmenimiz Ayna Mualla’n›n sesiyle

irkildim. “Neymifl o önemli olan, Engin?”

Aa, ne zaman gelmiflti bu kad›n? Zil çalmadan,

daha herkes d›flardayken, o niye erkenden gelmiflti

sanki? 
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“Ö¤retmenim, bu zarf Hasan Ö¤retmen’in dosya-

s›ndan düflmüfl, gidip kendisine verebilir miyim?”

Ayna Mualla zarfa dikkatle bakt› ve uzan›p, ça-

bucak elimden kapt›. “Dersten sonra ben veririm, ço-

cu¤um,” dedi. 

‹flte bunu hiç beklemiyordum. Ne olacakt› flimdi?

‹fl arapsaç›na dönmüfltü. Ya Ayna zarf› Formül’e ver-

mezse? Ya da vermeyi unutursa? Kabak benim ba-

fl›ma patlayacakt› mutlaka. 

Mualla Ö¤retmen elindeki kitaplar› masaya b›-

rakt›, çantas›n› açt› ve içinden aynas›n› ç›kard› –çat-

lak aynas›n›. Eyvah, demek ki habersiz yaz›l› vard›!

S›navda, gene s›ralar›n aras›na dalacak, elindeki ay-

nayla bize sözde hem önünü hem arkas›n› kontrol

etti¤ini gösterecekti. Aynas› gibi çatlakt› bu kad›n. 

Sorular› da¤›tt›; çok zor de¤ildi. Gene de baz›s›n›

yapamad›m. Akl›m Formül Hasan’a tak›lm›flt› bir ke-

re. Anlatt›¤› aynalar konusu zaten yeteri kadar zor-

du, bir de zarf meselesi yüzünden bana takarsa ne

yapard›m? Zil çal›nca f›rlad›m. Formül’e, yerde bir

zarf buldu¤umu, kendisinin olabilece¤ini düflündü-

¤ümü, ama sosyal ö¤retmenimizin elimden ald›¤›n›

anlatmal›yd›m. Bu durumda Ayna’y› flikâyet ediyor

gibi olacakt›m, ama baflka çarem yoktu. Sosyal daha

kolay bir dersti ve fen mi, sosyal mi diye düflününce,

sosyalcinin takmas› daha iyiydi. 
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Merdivenleri rüzgâr gibi indim, sa¤a döndüm.

Tam yeni bir depara haz›rlan›yordum ki, Elif ’e çarp-

t›m. Elif sendeledi, neredeyse düflüyordu. 

“Afersin!”

“H›?”

“fiey yani, p›rdon.”

Elif gülümsedi –Gülümseyince her zaman oldu-

¤u gibi sol yana¤›ndaki gamzesi ortaya ç›kt›. Çok, çok

güzel oldu. 

“Önemli de¤il,” dedi, arkas›n› döndü, yürüdü gitti.

P›rdon mu? Ne p›rdonu be! O¤lum Engin, dilini

eflekar›s› soksun senin. Soksun davul gibi fliflsin de,

bir daha böyle abuk sabuk laflar edeme. Kendime da-

ha da k›zacakt›m ama, çok önemli bir iflim oldu¤unu

hat›rlad›m. Ayna Mualla gelmeden Formül’le konufl-

mal›yd›m. H›zla koridoru geçtim, ö¤retmenler oda-

s›na vard›m. Kap›y› vurmak için elimi kald›rm›flt›m ki,

Formül Hasan kap›y› aç›verdi. Üstünde pardösü, elin-

de çantas›. D›flar› ç›k›yor olmal›yd›.

“Ö¤retmenim, size bir fley söyleyecektim.”

“Ne var, Engin? Çabuk söyle, acelem var.”

“Ö¤retmenim, hani–”

“Hasan Bey, ç›k›yorsunuz galiba?”

“Evet, Mualla Han›m.”

Hay aksi! Ayna Mualla arkamdan yetiflmiflti. Hep

böyle h›zl› m› yürürdü bu kad›n? fiimdi ne diyecek-
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tim? Mahvolmufltum.

“Evet, Engin, ne istiyorsun?”

“Ö¤retmenim hani...”

“Hadi, Engin, ne diyeceksen de.”

“Ö¤retmenim, çatlak aynalar var ya...”

“Çatlak aynalar m›?”

“fiey, çukur aynalar ö¤retmenim.” 

Ay, ne söylemifltim ben böyle? Bu “p›rdon”dan

bile beterdi. Ayna Mualla’ya bakmamaya çal›flt›m.

Ona “Ayna” dedi¤imizi biliyordu mutlaka –Geçen

y›ll›kta karikatürünün alt›nda Ayna Mualla yaz›yordu

ya. Çatlak ayna deyince kendisini kastetti¤imi san-

m›flt›, kesin. Art›k bu y›l sosyalden geçmem olanak-

s›zd› benim. 

“Ne olmufl çukur aynalara, Engin?”

“Formülünü bir daha söyler misiniz diyecektim.”

“Sonra, Engin sonra, flimdi acelem var.”

Ayna ö¤retmenler odas›na girdi, Formül d›flar›

ç›kt›. Formül Hasan’›n fl›p diye formülü hat›rlamas›

beklenemezdi tabii –Zaten merak eden kimdi? Ama

ifller iyice sarpa sarm›flt›. Art›k hem fenci, hem sos-

yalci takacakt› bana. Zarf Ayna Mualla’da, sorunlar›n

en büyü¤ü de bende kalm›flt›. Bundan böyle deliler

gibi fen ve sosyal çal›flmam gerekecekti. 

Surat›m befl kar›fl s›n›fa döndü¤ümde Emir ya-

n›ma geldi. 
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