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Hayat yoldaşım  
Deniz’im için...
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Matrix’teki  
Beyaz Tavşan Dövmeli Kız

Burhan’ın amcası olan Allah’ın manyağı Hidayet Hoca elin-
de kiloluk çekirdek poşetiyle lambur lumbur salona girip 
yüzümüze bile bakmadan film hakkındaki ilk yorumunu 
ağzını yaya yaya yaptı:

“Karı meselesidir bu, karıııı…” 

Televizyondaki filmden gözünü alıp bize döndü.

Tabii bu manyak salona girince, üfleye püfleye bizde 
kendimize çekidüzen verdik. Hidayet Hoca, yine yırtık 
dondan çıkar gibi damlamıştı ve filmin içine itinayla sıçıp 
bırakacaktı.

“Kalksana lan eşşoleşek, koş çöp tabağı getir,” diyerek 
Burhan’ı ayağıyla dürtükledi. Burhan, derin bir “offf ” çekip 
filmi durdurdu, mutfaktan tabak almak için oturduğu kol-
tuktan kalktı.

“Bak bir de ofluyor pufluyor pezevenk… Yürü layn…” 
diyerek yine Burhan’a yüklendi. Kumandanın ve koltuğun 
yeni sahibi Hidayet Hocaydı artık.
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“Ne yapıyorsunuz laynnn totoşlar? Film mi izliyorsu-
nuz? Hiç Hidayet Hocanızı çağırmak yok ...na koyim. Hep 
siz izleyin. Dışarda cillop gibi hatunlar var, bir pastaneye, bir 
çay bahçesine gidip manitacılık yapmak yok. Anca mal gibi 
film izleyin. Hiç kitap okumak da yok. Zaten siz de beyin 
de yok. Sanki bu ..kindirik filmlerden bir bok anlıyorsunuz. 
Çekirdek yiyecek misiniz lan? Aç avcunu, aç aç aç…” diye-
rek diktatörlüğünü de ilan etti.

Hidayet Hoca, Burhan’ın öz amcasıydı. Üç katlı bir evde, 
iki erkek, bir kız kardeş, bir de babaları rahmetli Osman 
Amcayla sülalecek otururlardı. Burhan, Hidayet Hocanın 
kardeşi Halim Amcanın oğluydu ve en küçük torundu.

Burhan, Özkan ve ben, yaşıttık. Aynı mahallede büyü-
müş, aynı okullara gitmiştik. Kan kardeştik. Sıcak yaz gün-
lerinde sokakta sürtmek yerine Burhan’ın Almanya’daki 
küçük halasının gönderdiği DVD player’da Hidayet Ho-
canın dediği gibi bütün gün film izlerdik. Zaten cepte üç 
kuruş paramız vardı. Onu da DVD’ciye yatırır, ne kadar 
vizyon filmi varsa toplardık.

Özkan bildiğiniz inekti ve Ankara’da mühendislik oku-
yordu. Burhan’la ben o yaz açıklanacak üniversite sınav so-
nuçlarını bekliyorduk, ama ne beklemek? Bir bok olacağı-
mız yoktu aslında, ama bekliyorduk işte… Paramız yoksa 
da üç kuruşluk umudumuz ve kamyon dolusu hayallerimiz 
vardı. Zaten hayal ve para ters orantılıdır. Paran yoksa hayal-
ler âleminde fink atarsın, paran varsa gerçekleştirirsin, hayal 
meyal kalmaz. Dünyanın basit bir kuralı daha…

O yaz DVD’ci de ne kadar boktan film bulursak izledik. 
Hidayet Hoca da bize yancı olmuştu. Herif CIA ajanı gibi 
bizi mi takip ediyordu ne? İki film-iki litre kola kapıp, eve 
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girip film açar açmaz “caaaart” diye damlıyordu. Ve sürekli 
konuşuyordu.

“O öyle olmamış, bu böyle olmalı, bu senaryo hatalı, ka-
rıya bak karıya, ulan salak evladım o öyle mi söylenir, lan 
bir de bu film Oscar almış. Hay o Oscar’ı da ..keyim…” 
diye diye filmlerin içine ediyordu. Hep o haklıydı. Kimse-
yi beğenmezdi. Ve devamlı suretle, “Anlıyorsunuz değil mi? 
Haklıyım değil mi? Haksız mıyım?” gibi sorular soruyordu, 
ki “Evet hocam” deme mecburiyetindeydik. Üç gramlık 
İngilizcesiyle “Yanlış çeviri var burada… Ba ba ba ba salak 
layn bu Amerikalar,” diyerek Hollywood’dan soğutmuştu 
bizi bu manyak.

İşin gerçeği Hidayet Hoca iki yıl öncesine kadar müt-
hiş bir herifti. Hepimizin edebiyat hocasıydı lisede. Süper 
kafa, lami cimi olmayan, tokatsa tokat, teşvikse teşvik, ağ-
zına ne gelirse söyleyen, Divan Edebiyatı hastası, öğrenci 
dostu; herkesin sevdiği bir hocaydı işte. Sonra sonra delirdi 
bu manyak. 

Eşi Ayşe Hoca da tam zıddıydı. Matematikçiydi. Kimse-
nin sevmediği, en ufak yanlışta sınav kâğıdına çarpıyı, eksiyi 
basan cadının önde gideniydi. Okulda karşına nerden çıka-
cağı hiç belli olmazdı. Erkekler tuvaletinde tek dal sigarayı 
dört salak tüttürürken bile çıkıverir, o sigarayı kıçımıza tıpa 
yapardı. Tüm okulun en korktuğu ve en çok nefret ettiği 
öğretmendi karısı Ayşe Hoca. 

İki yıl önce –tabii o kadar beddua bir yerden çıkıyor– 
felç oldu. Tövbe tövbe… Sınıfın orta yerinde yine birileri-
ne delirirken, “çtoooonnnk” diye yere serilmiş ve ağzı bur-
nu kaymış diye duyduk. Biz görmedik, ama teneffüste tüm 
okul çalkalanıyordu. Ambulanslar, hastaneler derken herkes 
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şoka girmişti o gün. Şok bulutu dağıldıktan sonra da okulda 
bir bayram havası… 

Ayşe Hoca uzun süre hastanede kaldı. Lakin eve döndü-
ğünde sol tarafı işlemiyor, konuşamıyor, yemek yiyemiyor-
du, tuvalete bile çıkamaz haldeydi. Hidayet Hoca da karısı-
na bakabilmek için emekliliğini isteyip ayrıldı okuldan. Gel 
zaman git zaman, Hidayet Hoca eşinin sol tarafı oldu. 

Bir de bunların kafadan çatlak, saçlarının yarısı kırmızı, 
yarısı maviye boyalı, punk ve rock müziği hastası, güzel mi 
güzel, bir içim su kızları vardı. Hayvanlar gibi son ses müzik 
dinleyen bu hatun, afet-i devrandı. Taştı. Taş bile değil, kaya. 
Kırmızı-siyah ekose mini etekler, file çoraplar, askeri postal, 
yaz günü deri mont giyer, gözlerine simsiyah sürme çeker-
di. Evden çıkarken annesi Ayşe Hocayla bağıra çağıra kavga 
eder, kapıyı kırarcasına kapatıp giderdi. İlginçtir, babasıyla 
yani Hidayet Hocayla ise asla kavga ettiğini görmedim. 

Bizden dört-beş yaş büyük Nihan Ablaya hastaydık, as-
lında deli gibi en çok ben hastaydım. Seksüel düşlerimin 
tanrıçasıydı o. Mahalleliye tarzı ve kılığı kıyafeti ters geldi-
ğinden Burhan bile Nihan Abla için kaç kişiyle papaz ol-
muştu. 

Bu hatun evden bir çıkardı, mahallenin bütün iti, kopu-
ğu, sapığı, delikanlısı bunun hakkında car car car atıp tutar, 
peşinden laf atıp, kimi de peşine düşerdi. Offf beee, ne ha-
tundu! Nihan Ablayı okumak için İngiltere’ye gönderdiler 
de mahallenin sapıkları düşlerine başka hatun soktu. Veya 
sokamadı. 

Ama ne oldu? 

Nihan Abla bir sene sonra İngiliz bir piçten peydahladığı 
velediyle –ki biz dedikodu yapanların yalancısıyız– mahal-


