Günlerden perﬂembeydi. Öyleydi, eminim. Okulda
perﬂembe günleri ö¤le yeme¤inde döner veriyorlar.
Döner, en sevdi¤im yemek... En sevdi¤im yeme¤i
henüz bitirmiﬂ, biraz daha yiyebilir miyim diye bak›n›yordum ki, omuzuma bir el dokundu. K›pk›rm›z› ojeli t›rnaklar› olan bir el.
“Tibet, benim odama gelir misin biraz sonra?”
Dönüp bakt›m –Hay›r dönüp bakmad›m, bu sesi dünyan›n öteki ucunda bile olsa tan›r›m. Mandolin sesi gibi incecik, müzikli bir ses.
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Evet, dünyalar kadar güzel rehber ö¤retmen!
“Gelirim,” dedim ve gittim.
Odas›na girdi¤imde, masas›nda oturmuﬂ, telefonla konuﬂuyordu. Beni görünce, karﬂ›s›ndaki ﬂ›k deri
koltu¤a oturmam› iﬂaret etti. Oturdum.
Oturdum ve oday› incelemeye koyuldum.
‹yi döﬂenmiﬂ, temiz ve düzenli, büyükçe bir oda.
Duvarlar beyaz, masa ve di¤er mobilyalar siyah. Çal›ﬂma masas›n›n üstünde telefon ve bilgisayar. Onlar›n bitiﬂi¤inde bir resim çerçevesi ve bu çerçevenin
içinden gülümseyen iki sevimli kedi. Masan›n arkas›nda, ö¤retmenin diplomas› çerçevede as›l›. Diploman›n sol üst köﬂesine foto¤raf›n› yap›ﬂt›rm›ﬂlar –Öyle güzel görünüyor ki...
Duvarda baﬂka resimler de var, çirkin mirkin ﬂeyler! Neden asm›ﬂ ö¤retmen onlar› sanki? Kâ¤›tlar›n
alt›na, resimden de büyük imzalar at›lm›ﬂ, ünlü ressamlar›nki gibi. ‹mzalar da imza olsa, kargac›k burgac›k isimler...
Ben resimlere bakarken, ö¤retmen de bana bak›yordu. Bir ara ahizeyi eliyle kapatt› ve f›s›ldad›:
“Konuﬂmam ﬂimdi bitiyor.”
Telefonu kapat›nca, gelip karﬂ›ma oturdu. Bacak
bacak üstüne att›, sar› saçlar›n› arkaya do¤ru savurdu
ve o yemyeﬂil gözlerini gözlerimin içine dikti. Kalbim h›zl› h›zl› çarpmaya baﬂlad›. Benden ne istiyor?
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Uzand›, sarg›l› sa¤ elimin üstüne elini koydu, p›t
p›t dokundu. Okﬂar gibi.
Okﬂar gibi bir sesle, “Geçmiﬂ olsun,” dedikten
sonra, az önce bak›p durdu¤um resimleri (Ö¤rencilerininmiﬂ ! ) be¤enip be¤enmedi¤imi sordu.
Elimle –sarg›l› elimle– “eh iﬂte” iﬂareti yapt›m.
Elimin üstüne bir p›t p›t daha. Sonra... gülümseyerek gözlerimin içine uzun uzun bakt› ve benimle konuﬂmak istedi¤ini söyledi.
Olur.
Gözlerini gözlerimden çekmeden konuﬂtu, konuﬂtu, konuﬂtu...
Ne söyledi¤ini pek an›msam›yorum. Arada sorular sordu. Neydi, onlar da akl›mda kalmad›. ﬁu soruyu an›ms›yorum yaln›zca:
“Hayatta en çok kimi seviyorsun, Tibet?”
“Köpe¤imi... De¤erli’yi,” dedim ona.
Ve... bunu söyler söylemez piﬂman oldum. Annemle babam duysalar ne kadar çok üzülürler.
Annemle babam duyacak m›? Sordum.
“Seninle paylaﬂt›¤›m her ﬂey ikimizin aras›nda
kalacak, endiﬂelenme lütfen,” dedi.
Bunu söylerken öyle içtendi ki, rahatlay›verdim.
“En iyi arkadaﬂ›nla... köpe¤inle yani, konuﬂtu¤un oldu mu hiç?”
“Olmad›,” dedim.
PERﬁEMBELER‹ ÇOK SEVER‹M
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“Denemek ister miydin?”
“Denerim belki... bir gün...”
“Ama, gördü¤üm kadar›yla konuﬂmay› pek sevmiyorsun.”
“Sevmiyorum.”
“O zaman... ﬂöyle bir ﬂey yapsak,” deyip gülümsedi, yüzünü yüzüme iyice yaklaﬂt›rd›.
Öyle güzel parl›yordu ki gözleri!
Ve öyle güzel parl›yordu ki diﬂleri!
Ve öylesine beyazd› ki! Diﬂ macunu reklamlar›ndaki kadar beyaz diﬂler –hatta onlardan bile beyaz...
Beyaz diﬂler konuﬂuyordu: “Konuﬂmay› sevmiyorsan... yazabilirsin; köpe¤inle konuﬂmalar›n›, istedi¤in her ﬂeyi. Ne dersin?”
“Yazamam! Yazmay› sevmiyorum.”
“Öyle oldu¤unu sanm›yorum! Ö¤retmenin bana
senin kompozisyon ödevlerini gösterdi. Baz›lar› ödül
bile alm›ﬂ. Nasreddin Hoca’yla ilgili yaz›n, örne¤in.
Modern bir Nasreddin Hoca modeli yaratm›ﬂs›n. Banka kart›, cep telefonu kullanan, bilgisayar oyunlar›na bay›lan, bisiklete binen... Müthiﬂ bir hayal gücü.
Ö¤retmenin senin ileride iyi bir yazar olabilece¤ini
düﬂünüyor. Yazd›klar›n› görünce, ben de ayn› kan›ya vard›m.”
“...”
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“Yazabilirsin... belki, okullar kapanana kadar.
Hepi topu iki ay. Çok k›sa bir zaman... seni yormaz, ne dersin?”
Yazar? Ben yazar m›y›m? H›!
Bak sen ﬂu iﬂe! Y›llarca, kocaman (daha sünnet
bile olmam›ﬂ) ﬂiﬂko bir çocuk olarak ortalarda dolaﬂ
dur, kimse sana pas vermesin, sonra bir gün, güzel
bir ö¤retmen senin yazar oldu¤unu ortaya ç›kars›n!
“Ne dersin, Tibet, bunu yapabilir misin?”
“Yapabilirim, ö¤retmenim.”
Ojesinin rengindeki dudaklar› k›p›rdad›; diﬂ macunu renkli diﬂleri gözüktü yeniden ve hep birlikte
gülümsediler. Öyle güzel gülümseme görmedim hayat›mda!
Koltu¤unu g›c›rt diye k›p›rdat›p benimkine yaklaﬂt›rd›, bana do¤ru e¤ildi ve gözlerimin içine içine
bakt›.
Ahh! Ne güzel bir koku sürmüﬂ bu ö¤retmen!
Annem de bu kokudan sürse keﬂke...
“Emindim! Çaba gösterece¤inden emindim,” dedi ö¤retmen.
Çaba gösterece¤im elbette, neden göstermeyeyim? Hele, bu kadar güzel koku sürmüﬂ, böyle güzel gülümseyen bir ö¤retmenin iste¤i yap›lmaz m›?
Üstelik, ﬂu koskocaman dünyada, benim yazar olabilece¤ime yürekten inanan bir insan o.
PERﬁEMBELER‹ ÇOK SEVER‹M

13

“Tibet, köpe¤ine yazaca¤›n mektuplar› benimle
paylaﬂmaya ne dersin?”
“‹yi olur,” dedim.
“Her hafta bir yaz›, yani De¤erli’ye yazd›¤›n mektubu bana getirmeni istesem, çok ﬂey istemiﬂ olur
muyum?”
Evet, çok ﬂey istemiﬂ olursunuz, ö¤retmenim. O
kadar k›sa zamanda yazamam.
Bunu ona söyleyemedim. Hâlâ öyle güzel gülümsüyordu ki, yapamad›m. Baﬂ›m› sallad›m.
“Öyleyse, pazartesiye görüﬂüyoruz,” dedi.
Evet anlam›nda baﬂ›m› sallad›m.
Odadan ç›karken, k›rm›z› ojeli eller bana, “Hoﬂça kal!” diyordu.
Diﬂ macunu renkli diﬂler gülümsüyordu.
‹ﬂte, her ﬂey o perﬂembe, o odada baﬂlad›.
O perﬂembe... yazar oldu¤um gün.
Odaya girmeden önce zavall›, ﬂiﬂko bir çocuktum, odan›n kap›s›ndan d›ﬂar› ç›kt›¤›mda bir yazard›m. (ﬁiﬂko bir yazar, ne yaz›k ki! )
Bir ö¤retmenin bir günde yazar yapt›¤› biri.
Pekiii... Beni yazar yapan kiﬂinin ad›?
‹ﬂte, bunu ö¤renme zaman› gelmiﬂti. D›ﬂar› ç›kt›¤›mda kap›n›n üstündeki tabelada okudum ad›n›:
Psikolog – Rehber Ö¤retmen – EDA ÇALIﬁKAN.
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