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Bir çocuğun başına gelenler
Hem gülümsetir, hem ağlatırsa...

Değerli yazarımız Ahmet Rasim bu kitabında çocukluk 
günleriyle, özellikle de okul günleriyle ilgili anılarını bir araya 

getirmiş. Ahmet Rasim’in güldürücü bir anlatımla kaleme 
aldığı bu öyküleri okuyunca, o günlerde çocuklara ne yanlış, 

ne ilkel bir eğitim verildiğini görecek, üzüleceksiniz...

YAŞ

9

10

11

+





Resimleyen: Osman Kehri

Ahmet Rasim
FALAKA



Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Düzelti: Nurten Sönmezcan

Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir Tufan 

Tasarım Uygulama: Gelengül Erkara

1. Basım: 2005

11. Basım: 1000 adet, Aralık 2022

ISBN 978-975-07-0020-0

© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2005

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak 

kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni 

olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.Yayıncı Sertifika No: 43514Maslak Mh. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9/25 Sarıyer, İstanbul
Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89  Faks: 252 72 33cancocuk.com  cancocuk@cancocuk.com

Baskı ve Cilt: Matsis Matbaa Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sertifika No: 40421; Adres: Tevfikbey Mah. Dr. Ali Demir Cad.

No:51 Küçükçekmece, İstanbul



A
hm

et
 R

as
im

   
FA

LA
KA

3

Bu kitabın sahibi:

....................
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Ahmet Rasim

1865’te İstanbul’da doğdu. Öğrenimini 
Darüşşafaka’da tamamladı. Ahmed 
Mithat’ın yönlendirmesiyle basın 
hayatına atıldı. Makale, gezi, anı, 
sohbet, şiir ve çevirilerini çeşitli dergi ve 
gazetelerde yayımladı. İleri, Vakit, Akşam 
ve Cumhuriyet gazetelerinde yazdı. Kısa 
bir süre öğretmenlik de yapan Ahmet 
Rasim, 2. Meşrutiyet’ten sonra Hüseyin 
Rahmi Gürpınar ile birlikte Boşboğaz 
isimli bir mizah dergisi çıkardı. Suriye, 
Sofya ve Romanya’da muhabir olarak 
bulundu. 1927’de İstanbul milletvekili 
oldu. Ahmet Rasim’in ders kitapları ve 
çevirileri dışında 140 kadar yapıtı vardır. 
Canlı ve kısa cümlelere, güncel deyimlere 
dayanan arı bir Türkçe’yle yazan Ahmet 
Rasim gerçekçi-gözlemci bir çizgi 
benimsedi.
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Komşumuz Hoca Efendi’nin evine gire çıka, elini 

öpüp duasını ala ala günün birinde elimi Hoca Efen

di’ye kaptırdım.

Altında bakkal, aktar dükkânları bulunan, koyu 

kurşun renkli, yüksek okul binasını günde belki beş

on kez dışarıdan görürdüm. Ama içerisine girmemiş

tim. Gir deseler de, doğrusu birdenbire dalacak ölçü

de istekli değildim.

Bir gün bakkaldan, pisboğazlık işte, iğde mi al

mıştım, fındık mı, geveleyip dururken Hoca Efendi’yi 

gördüm. Hemen yemişleri cebime indirdim.

“Hoca Efendi, öpeyim!” diyerek uzandım. Elini 

verdi, öptüm. Ama bu kez her zamanki gibi elimi bı

rakmadı. Sevimli bir insan olduğundan gülümserken 

daha da çekici olurdu. Birkaç adım el ele yürüdük. 

Sonra bana dedi ki:

Okula Başlıyorum
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“Sen daha okula başlamayacak mısın?”

Çok iyi anımsıyorum. Ne evet dedim, ne hayır. İş

te o gün bugün, bir alışkanlığa dönüştü bende bu 

du    rum. Bilmediğim, sonunu kestiremediğim sorulara 

karşılık vermem.

Okulun kapısına kadar öylece yürüdük.

Hoca,

“Hadi yukarı çıkalım. Gel biraz otur, sonra yine 

git,” dedi.

Boyun eğdim. Girdik, el eleydik yine. Dikçe bir 

merdiven. Sağ yana açılmış büyük pencerelerle ay

dınlanıyor. Dokuzon basamak çıktıktan sonra iki 

ka  nadı da açık bir kapıdan geniş bir odaya girdik. İlk 

bakışta gördüm: Küçük kü çük, rahle denilen dar ma

saların önünde, minderlerin üzerine diz çökmüş ben 

yaşta on beşyirmi çocuk. Sessiz sessiz okuyorlar. 

Bun ların ortasında her zaman görüp tanıdığım Mü

min Kalfa geziniyor. Fesinin üzerindeki yeşil sarığının 

ucu dışarı püskürmüş. Sırtında, Hoca Efendi’nin ara

da sırada giydiği kalın çubuklu hırkanın benzeri var. 

Ama ensesi daha enli ve kat kat. Kesik, kumral bıyık

larının her iki ucu, kısa kesilmiş çevirme sakalının 

üs tüne binmiş. Enli dudakları, beyaz iri dişleri belir

ginleşiyor böylece. Yüzü, Hoca Efendi’nin yüzünden 

daha gü leç.

Hoca Efendi’nin yeri, kapının tam karşısında. 

Yük   sekçe, tabanına büyücek bir pösteki serilmiş, çev 
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resi yastıklı bir çıkıntı... Kendisi alçak, geniş masasını 

çekerek sedirine geçti. Bana da masanın sağ yanın

daki ufak bir minderi göstererek,

“Şuraya otur,” dedi.

Hemen anladım. Gerçi küçüktüm, ama cin gibiy

dim. Hoca beni okula konuk olarak getirmişti.

Hoca Efendi oturduktan, bana yine gülümsedik

ten sonra, sırayla ikişerüçer çocukları çağırdı. Çağ

rılanlar ellerinde kitaplarıyla gelip hocanın masasına 

sıralanıyor, hep birlikte okuyorlardı. Onları birer birer 

okuyanlar izledi. Bunların okumaları uzun sürdü. 

Bense yerimde kurtlanıyordum.

Onlar da bitirince, yoksa biraz daha mı kaldık, 

hatırlamıyorum. Hoca kalktı. Ben de kalktım. Elim

den tuttu. Bacaklarım uyuşmuştu. Okuldan çıktık. 

Evi   miz de otuzkırk adım ötedeydi zaten. Ben bizim 

eve, hoca kendi evine, ayrıldık.

Çat, kapı açıldı. Annemde bir surat, bir surat. Ar

dından sert sert bir soru:

“Sen neredeydin bakalım?”

Gerçi dövmezdi, ama gözümü iyice yıldırmıştı. 

Ondan korkardım.

“Söyle diyorum, neredeydin?”

“Şeyde...”

“Yine o yıkıntıda, değil mi?”

“Vallahi değil...”

“Sus, yemin etme. Ben sana kaç kez yemin etme, 
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inan olsun de diye tembih ediyorum... Dur şunun ağ

zına biber...”

“Anneciğim, inan olsun, Hoca Efendi beni oku

la...”

Birdenbire, hocadan daha sert çıkan kadıncağız, 

Hoca Efendi der demez kesildi. Yavaşladı.

“Hoca Efendi beni okula götürdü.”

“Onu söylesene... Okulda ne yaptın?”

“Hiç... Beni yanına oturttu... Çocuklar geldiler... 

Okudular.”

“Beğendin mi?”

Doğrusu buna hayır diyemezdim.

“Beğendim. Hem Hoca Efendi de kimseyi dövme

di.”

“Okuyanı, uslu duranı neden dövsün? Tersine se

ver. İstersen seni okula başlatayım.”

Evet, öyle söylediydi: “İstersen seni okula başla

tayım.” Bu söz içimde bütün amin sesleriyle birlikte 

çınladı. Toprağı bol olsun, siyah derili sütninem, her 

işime karıştığı gibi buna da karıştı:

“Hanım bana böyle dese, ben gider başlarım. En 

iyisinden giysiler, başta altın nazarlıklı fesler, ayakta 

gıcır gıcır potinler. Sırma kitap keseleri... Kim iste

mez? Sana pufla bir minder yaparım. Oturdun mu 

ba    şın tavana değer. Herkes de maşallah der. Hem 

okuyanın ağzı mis gibi kokar. Çünkü her gece uykuda 

onu melekler öperler. (Anneme döndü.) Hanım, be
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nim oğlum hiç istemez olur mu? İstersin, değil mi 

oğlum?”

Az önce tanık olduğum, dayak, sopa, sille tokat 

görmeyişim de yardım ettiği için,

“İsterim,” dedim.

Sütninem, f’nin üstüne basarak,

“Afferin benim oğluma,” dedi.

Galiba şımarmıştım.

“Hem de çabuk!”

“Çabuk ya!.. Bu perşembe değil, önümüzdeki 

perşembe...”

Annem sevinçliydi:

“İnşallah!”
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Okula gideceğim sabah daha uyanır uyanmaz 

süt ninem odama damladı. Yüzüm, ellerim, ayaklarım 

silindi. Gözüm, yeni giysilerimde, kitap kesemdeydi. 

Giysilerim giydirildi, kitap kesem boynuma takıldı.

Bıraksalar okula yalnız başıma gidecektim. Ye

rimde duramıyor, evin içinde bir aşağı, bir yukarı, ta

kım taklavat, yeni potinlerimin gacır gucurlarıyla 

ge  zip duruyordum.

Bizim kapının tokmağı tak etti. Yüreğim de birlik

te hopladı.

“Haydi okula,” diye yankılanan bir sese, evin 

içinden ikiüç ses daha katıldı: “Haydi okula.”

Koşacaktım. Ama sütninenin kara eli beni tuttu:

“Hanımın elini öpmeden mi gideceksin?”

Dışarıya doğru da bağırdı:

“Geliyor!”

Okulda İlk Günler
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İlk hızımı yitirmeksizin annemin odasına daldım. 

Elini öptüm.

“Tanrı akıl fikir, zihin açıklığı versin,” diyerek o 

da beni öptü.

Aşağıya indim. Baktım, sütninem de sırada. Onun 

da elini öptüm. Dilfeza’nın da elini öptüm. Kapıdan 

çıktım, baktım okulun kapıcısı Tahir Ağa. Davrandım, 

onun da elini öptüm.

Öyle... Uyacaksın... Giderek, daha terbiyeli dav

ranmak istiyorsan, okula varıncaya kadar saç lı sakal

lı kimi görürsen yolda, elini öpecek, duasını alacak

sın... Çünkü böyle öğrettiler bana.

Tahir Ağa’nın yanında beşon yeni arkadaşım da

ha vardı. Ben de aralarına karıştım. Yürüdük, okula 

geldik.

İşte bu binaya tıkılmak acıklı.

Okul dediğin bahçe gibi, alan gibi bir yer olmalı 

ki, insanın ayrıldığına değsin. Merdivenlere kadar gü

cünü yitirmeyen ayaklarım burada gevşedi. Geri geri 

gitmiyordu, ama ilerlemek de istemiyordu. Neyse, 

hep birlikte, imeceyle çıktı. Sınıfa girdik. Mümin Kal

fa yerinde oturuyordu. Pufla, mavi üzerine iri sarışın 

dallı minderim de yanımdaydı.

Bir el öpme daha.

“Otur!”

Mindere diz çöktüm.

“Kitabını çıkar!”
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Çıkardım.

“Dersine çalıştın mı?”

“Çalıştım.”

“Oku bakayım.”

Daha kitabı çıkarmadan okudum.

“Elif.”

“O kadar mı?”

“Hoca Efendi o kadar verdi.”

“Peki.”

Okul yükünü aldıkça gürültü artıyordu. Arapça, 

“besmele” çekenlerin bağırtısı fazlalaşıyordu. Hızlı 

hız   lı, “bab, bat, baç” diye güldür güldür okuyanların, 

kalfa çağırınca ezberini ona dinletmeye gelenlerin 

sesleri gittikçe yükseliyordu. Derslik istimini alıyor

du.

Yeni olduğum için çevreme çekinmeksizin baka

mıyordum. Ama yine gözüme ilişiyordu. Her okuyan 

sallanıyordu. Hele birinin sallanışı bana pek uyumlu 

geldi. Üstü pöstekili minderine diz çökmüştü. İki eli, 

parmakları bitişik olarak dizlerinin üstündeydi. 

Önün de açılır kapanır küçük bir masa vardı. Gözleri

ni de masanın üstüne koyduğu Kuran’a dikmişti. 

Göv  desi ise bir sarkaç uyumuyla öne arkaya gidip 

geliyordu. Sonraları ben de bu tür bir sallanmayı be

nimsemiş, ona öykünür olmuştum.

Gürültü azdıkça azdı. Hele bir araya gelmiş altı

yedi çocuğun, aynı durumda ve aynı sarkaç hareke
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