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DOĞAN GÜNDÜZ

Resimleyen: Nuray Çiftçi



DOĞAN GÜNDÜZ
Çocukluğumu, İstanbul’un henüz beton ve asfalt 
istilasına boyun eğmediği yıllarda, adı gibi yaşantısının 
da “köy” olduğu Firuzköy’de doya doya yaşadım. Kırda, 
çayırda, ağaçların ve su kenarlarındaki sazlıkların 
arasında karşılaştığım börtü böcek, kuşlar, kurbağalar, 
kaplumbağalar hatta yılanlar ve daha niceleri arkadaşlarım 
oldu. Büyüdüğümde önce üniversitede okumak sonra da 
hayatımı kazanmak için büyük şehirleri kendime mesken 
tuttum. Zamanın, dönüşü olmayan yolculuğun sesli 
tanıkları olan mekanik saatlerin tarih içindeki serüveni 



beni heyecanlandırıyor. Bir de eski zaman çocuklarının 
okudukları kitaplar...
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Bir Pazartesi K lasiği

Öğle arası zili çalar çalmaz bütün sınıf koştura koştura 
yemekhaneye indik. Bizden önce gelenler de vardı, ar-
kamızda kalanlar da. Yemekhaneden dışarı taşan sıraya 
itişip kakışmadan, kaynak yapmadan, uslu uslu girdik. 
Düzgün bir şekilde sıraya girmemizde müdür yardımcı-
sı Nizam İntizam’ın bugün nöbetçi öğretmen olmasının 
etkisi yoktu desem yalan olur. Öyle ya, ne zaman nere-
den çıkacağı, ne yapacağı belli olmaz Nizam’ın.

Tıpış tıpış yemekhanenin kapısına geldiğimizde, üstü 
tebeşirle yazılmış menü tahtası karşıladı bizi: Naneli 
yoğurt çorbası, etli kuru fasulye, şehriyeli pirinç pilavı, 
elma kompostosu ve cacık. 
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Bir pazartesi klasiği olan bu listeyi tüm öğrenciler 
çarpım tablosundan daha iyi ezberlemişti. Yine de tah-
tanın önüne gelen hiçbir öğrenci yemek isimlerini sesli 
sesli okumadan geçmiyordu. Defne’nin adı boşu boşuna 
Meraklı’ya çıkmamış. Bugüne dek hiçbirimizin aklına 
gelmeyen o can alıcı soruyu listenin önünde dikilirken 
soran o oldu. 

“Burada hep etli kuru fasulye yazıyor. Ama ne eti ol-
duğunu hiç yazmıyor. Bu et ne eti?” 

Daha önce bunu hiç düşünmemiştik. 
Ben, “Olsa olsa koyun etidir,” dedim. 
Bora hemen itiraz etti. Zaten kim ne söylese gecikme-

den itiraz eder. 
“Yok canım,” dedi, “kesinlikle dana eti.”
Defne ikimize de karşı çıktı.
“Nereden biliyorsunuz? Belki de keçi eti ya da tavuk 

hatta devekuşu, lama da olabilir…”
Yemek alma sırası bize gelmese, Defne dünyadaki bü-

tün hayvanların adlarını saymaya devam edecekti. İşin 
kolayı vardı. Yemekleri dağıtan abiye sormak. Sorduk. 

“Et işte,” dedi abi, “menüde ne yazıyorsa o et var, bil-
miyorum. Etini ye bağını sorma.” 

Hiç komik değildi. Yemek tepsilerimizi alıp masala-
rımıza oturduk. Ben, Defne, Bora bir de son anda masa-
mıza gelen Miranda. Yan masamızda bir türlü yıldızımın 
barışmadığı Deniz, Kikirik İrem, Arman, bir de Güney 
vardı. 

Defne sorusunu Miranda’ya da sordu. Miranda taba-
ğındaki etin sağına soluna baktı, eğilip kokladı. 
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“Bence hindi eti,” dedi.
Defne aradığı yanıtı bulamamış olacak ki karşılık 

vermedi. Tabağındaki ete çatalını batırıp yan masaya 
gösterdi.

“Bu ne eti?” diye sordu.
Ortalık bir anda hareketlendi. Güney hep bu ânı bek-

liyormuş gibi tabağındaki ete çatalını sapladı. Sonra lok-
maları tokuşturmak ister gibi Defne’nin çatalına uzattı. 

“Mööö,” diye dana gibi böğürdü.
İrem her zamanki gibi kikir kikir güldü. O da çatalın-

daki eti gösterdi.
“Gıd gıd gıdaak, gıd gıd gıdaaak!” diye çığlığı bastı.
Diğer masalardaki öğrenciler ne oluyor diye dönüp 

bize baktılar. Arman ilginin kendilerine yönelmesini 
fırsat bilip sandalyesinin üstüne çıktı. Çatalındaki eti 
tavana değdirmek ister gibi yukarı kaldırıp koyun gibi 
melemeye başladı.

“Meee, meee, meee.”
Yemekhanedeki çatal kaşık sesleri yerini gülüşmelere 

bırakmıştı. Eğlence gittikçe büyüyordu. İki arka masa-
mızdan bir anda, “Aaaiii, aaaiii,” diye bir ses yükseldi. 
Üst sınıflardan bir oğlan eşek gibi anırıyor, bir yandan 
da kahkahalarla gülüyordu. Deniz ilginin arka masaya 
kaymasından biraz rahatsız oldu. Eşek sesini bastırmak 
için köpek gibi havlamaya başladı.

“Hav! Hav! Köpek eti bu. Hav! Hav!”
Deniz’in gıcık gıcık havlamalarına arkalardan bir 

yerden vaklama sesi yanıt verdi. Kim olduğunu göre-
mediğim bir kız, “Vak, vak, vak! Ördek eti, ördek eti. 
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Vak, vak, vak!” diye vaklıyordu. Nuh’un 
gemisindeki bütün hayvanlar yemekhaneye 
doluşmuş gibiydi. Böğürmeler, melemeler, anırma-
lar, kişnemeler, havlamalar, miyavlamalar, vaklamalar, 
vıraklamalar –vıraklayan, etin kurbağa eti olduğunu 
iddia ediyordu– kahkahalar birbirine karıştı. Bremen 
Mızıkacıları’nın hırsızları korkutmak için çıkardığı ses-
lere benziyordu bağırış çağırışlar. Kimileri gülüyor, 
kimileri çatalını, kaşığını tabağına vuruyor, kimisi se-
sini duyurmak için Arman gibi sandalyesine çıkmış 
gırtlağını yırtarcasına bağırıyordu. İşte Nizam İntizam 
yemekhaneye girdiğinde ortalık tam da böyleydi. Son-
rası sessizlik.

Nizam, “Kim başlattı bunu?” diye sordu. 
Kimse bizi ispitlemese de öğrencilerin bakışlarını 
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takip edip yanımıza geldi. Sonra ellerini masaya koyup 
usulca eğildi.

“Bugün size yemek yok! Tepsilerinizi bırakıp doğru 
sınıfınıza gidiyorsunuz,” dedi.

Sesi dişlerinin arasından, ‘Bence bu yılan eti,’ der 
gibi tıslayarak çıkmıştı. Dediğini yaptık, hem de rekor 
bir hızla. Etli kuru fasulyedeki etin ne eti olduğunu 
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öğrenemediğimiz yetmiyormuş gibi karnımızı da doyu-
ramamıştık. 

Aç olunca dersler de geçmek bilmiyor. Bir de insanın 
karnının gurultusu zil sesine karışıyor. O gün son dersin 
bitmesini iple çektim. Ders boyunca eve gidince yiyece-
ğim nefis yemeklerin hayalini kurdum.

Akşam evin kapısından girdiğimde, Babacığa selam 
bile vermeden, “Çok ama çok açım, yemekte ne var?” 
diye sordum. 

Babacık telaşlı halime aldırmadan, hazırladığı ye-
mekleri saydı.

“Mercimek çorbası, etli bamya, salata, yoğurt.” 
Birden aklıma takıldı. 
“Etli bamyadaki et ne eti?”
Babacık, “Et ne eti mi?” diye soruma soruyla karşılık 

verdi.
Daha önce niye aklıma gelmedi ki. Belki de kuru fa-

sulyedeki de bamyadaki de kurt etiydi. Yemekhanede 
hiç kimse etin kurt eti olduğunu söylememişti. Aklıma 
gelen bu düşünceyle kurt gibi, “Uuu, uuu,” diye ulumaya 
başladım. 

Babacık ulumalarımı duyunca hayrete düştü. 
“Durup dururken ulumak da nereden çıktı şimdi?”
Karnım açlıktan şiddetle gurulduyordu. 
“Kurt gibi açım,” dedim mutfağa koşarken. 








