
BİR KASA UMUT 

 Buraya geldi geleli sanki küçük bir dere olan ömrüm, dört senenin sonunda adeta bir ırmak 

olmuştu; köpüklerinde hayallerimi yüzdürdüğüm... Yurdumun dört bir tarafına ışığını taşıyacak 

olan ve her yıl yuvadan uçan öğretmen adaylarından bir grup. Yer, Manisa’nın nadide ve bir o 

kadar da gurbette kalmış ilçesi; Demirci. Üniversiteyi kazanmış olmanın verdiği heyecanın 

üstünde Eğitim Fakültesi öğrencisi olmanın verdiği ayrı bir gururla gelinen Manisa’da; okulun dört 

saat uzaklıkta olmasının verdiği şaşkınlıkla gidilen kıvrımlı yollarında, tüm öğretmen adayları 

geçmiştir şaşkın dolu bakışlarla Demirci’nin kıvrımlı yollarından. Meçhul bir geminin sır dolu, 

sessiz ve birbirinden ayrı tayfalarıydık her birimiz.  

 Dört senenin nihayetinde ilk tecrübe edinmenin vakti gelip çatmıştı. Gönüllerde heyecan, 

fikirlerde umut, Türkçe öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencilerinin odasında tatlı bir telaş… 

Gideceğim okul belli olmuştu bir hafta öncesinden: Mahmutlar köyü. Hakkında yöre halkından 

edindiğim bilgilere göre ilçeden 7 km uzaklıktaki bu köye gitmek üzere erkenden çıktım yola. 

Olması gerekenden erken çıktım. Köye gidecek olan dolmuşa yetişmeliydim. Üstüne üstlük 

yıllarca spor ayakkabıların rahatına alışmış olan ben, itiraf etmeliyim ki topuklu ayakkabılarla 

adeta ipte yürüyen bir cambazı andırıyordum. Sabahın bu erken saatinde uzunca sayılabilecek bu 

Arnavut kaldırımında topuklu ayakkabılarla yürümek hiç de kolay olmadı. Hava serin olmasına 

rağmen ter içinde kalmıştım. Mahmutlar köyüne giden yol kavşağına gelmiş dolmuşu beklemeye 

koyulmuştum. Henüz hiçbir dükkan açılmamış, evlerin bacasından sabah serinliğine inat yüreklere 

sıcaklık veren buram buram dumanlar çıkıyordu. Ne zaman bu manzarayı görsem evimi özlerdim. 

Kafam bu düşüncelerle meşgulken gözlerim karşıdaki bakkalın büyük camlarına yansıyan 

görüntüme takıldı. Öğretmen gibi olmuştum. Rugan ayakkabılarımın parlaklığı bu mat camlardan 

bile belli oluyordu. Kendimi beğenmiştim. Hiç olmadığım kadar özenmiştim kendime. Bu güne 

özel ayrı kıyafetler almıştım kendime. Az sonra yaşı epeyce ilerlemiş bakkal açtı dükkanı. Belli 

belirsiz selamlaştık. Selam verdim, fakat duyup duymadığından emin olamadım. Ben onu 

tanımıştım. Dört yıl önce ailemle buraya geldiğimde kendisini ziyaret etmiştik. Yabancı bir yere 

gidince tanıdık bulmak adettendir ya. Annem ile babam ilk gün tanışmaya gelmişlerdi Apti 

amcayla. Muğla’daki kasabımızın tanıdığıymış; uzun yıllar Köyceğiz’de öğretmenlik yapmış. 

Emekli olunca da memleketi olan Demirci’ye gelip yerleşmiş. Çok iyi karşılamıştı bizi. Annemle 

babam beni ona emanet etmişti. Gelgelelim ben hayırsız çıkıp hiç uğramamıştım. Hala dolmuşu 

bekliyordum. Geç kalacağımdan korkmaya başlamıştım. Apti amca da tanıyamadığı bu kızın bu 

saatteki varlığından tedirgin olmuş olmalı ki en sonunda dayanamayıp niye beklediğimi sordu. Ben 

de tanıttım kendimi mahçup bir halde; gönül koymuş olmalı ki “hayırsız kız” diye çıkıştı. Çok 

geçmeden dayanamayıp babacan haline döndü. Bizimkileri sordu; laf uzayacaktı, belli. Ama benim 

acelem vardı. Az ilerideki Mahmutlar köyüne gitmem gerektiğini anlattım. Sesim titriyordu; sabah 

ayazının vermiş olduğu ürperti ve geç kalmanın verdiği korkuyla. Apti amca, düşünceli gözlerle 

bakıp “kızım” deyip durunca sezdim hoşuma gitmeyecek bir şey söyleyeceğini. Kızım deyip 

ardından bir çırpıda söyleyiverdi bugün dolmuşun geçmeyeceğini. Meğer her gün dolmuş 

geçmiyormuş. Belirli günler sefer varmış ilçeden köye. O anda gözlerim doldu çaresizlikten. 



Omuzlarım düştü, ağlamamak için zor tutuyordum kendimi. Bir çare bulmalıydım. Apti amcaya 

hayırlı günler dilerken hayal kırıklığıyla çıkan ses bana mı aitti? Boğazımda tıkanmıştı sesim. 

Döndüm arkamı yürüdüm nereye gideceğimi bilemeden. Çok geçmeden Apti amca seslendi 

ardımdan. Beklememi, az sonra kardeşinin komşu köye buğday götüreceğini, beni de 

bırakabileceğini söyledi. O an beni başka hiçbir şey mutlu edemezdi. 

 Heyecanla beklemeye koyuldum. Yine yetişebilirdim belki ilk derse. Umudum 

tükenmemişti. Bu duyarlı Demirci insanı bir kez daha büyüdü gözümde, içim minnetle doldu. 

Keşke sık sık uğrasaydım yanına. Saatime baka baka geçiremediğim vakit, benimle inatlaşıyordu. 

Az sonra sakin sokağın sessizliğini bozup baca dumanlarını yara yara gelen bir motor göründü. Bu 

üç tekerlekli aracın yanında bir de kasası vardı. Kasada beyaz yem torbaları dikkat çekiyordu. Apti 

amcanın dükkanının önünde durup selamlaştılar. Kardeşinin güler yüzlü olduğu söylenemezdi. 

Apti amca durumu anlatmış olmalı. Adamın yüzü asıldı. Benim de yüzüm asıldı bir an motoru 

görünce. Resmi bir şekilde “Buyur bacım” dedi. Nereye buyuracaktım ki ben? Kasaya yem 

torbalarının yanına oturdum; kasanın iki yanına sıkıca tutundum. Motor çalıştı, hızla hareket 

ederken Apti amcaya el salladım minnetle, hareket eden motordan dolayı da beceriksizce. Arnavut 

kaldırımında motor sesine karışan kasa gürültüsüyle hoplaya zıplaya yol almaya başladık. Sonunda 

gidiyordum. Şartlar beklediğim gibi değildi, ama yine de sevinçliydim. Esas zorluk kaldırımın 

bitip taşlı yolun çıkmasıyla başladı. Kasanın içinden fırlamamaya gayret ediyordum. Saçım 

dağılmış, ayakkabılarım toz içindeydi, kırılmış tırnağım Ege kıyıları gibi girintili çıkıntılıydı. Oysa 

nasıl özenmiştim bugün öğrencilerimin karşısına çıkacak olmanın verdiği heyecanla. Zihnim 

bunlarla meşgulken Mahmutlar, sabah sisinin arasından bir mücevher gibi göründü. Az kalmıştı. 

Yolun en çetin yeriydi sarsılmalardan anladığım kadarıyla. Birden bir ses koptu. Kasa motordan 

ayrıldı. Motor bir iki metre ötede durabildi. Ben kasanın iki tarafından tutmuş öylece kalmıştım 

yolun ortasında. Kasa her nasıl olduysa motordan ayrılıvermişti.Şaşkın bakışlarım yüzümde dondu 

kaldı çaresizce. Minnetle teşekkür ettim Apti amcanın kardeşine. Kasayı motora bağlama 

telaşından olsa gerek duymadı sesimi. Homurdana homurdana kaldı oracıkta.  

 Yürüdüm kalan yolu. Saçım başım dağılmış, ayakkabımın topukları yamulmuş, toz içinde 

girdim okulun avlusundan. Acemice düzelttim üstümü başımı. Etrafımı saran o temiz küçük 

yüreklerden dökülen hayranlık dolu sözlerle düze çıktı ruhum. Gülümsedim. Bu kocaman bir 

sahneydi; başrollerinde ben ve öğrencilerim vardı. Mesleğimdeki on yedinci yılımın ilk günü o gün 

başladı. Ve ben hala gülümsüyorum. 
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