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Sabah 8’den ö¤le 12’ye kadar ders verdim, iki saat liselilere, iki saat üniversitelilere. Üniversitelilere ders daha hofluma gidiyor, ne de olsa üniversiteliler sadece
matematikle e¤lenebiliyorlar.
Ö¤leden sonram inflaat› kolaçan etmekle, çoluk çocuk ve halkla iliflkilerle ve bir
de, her pazartesi oldu¤u gibi, Vakf’›n, MD’nin, Nesin Yay›nevi’nin ve Matematik
Köyü’nün hesaplar›n› kontrol etmekle geçti. Durum pek parlak de¤il. Son on befl y›l›m muhasebecilikle geçti. Bundan sonras› da böyle sürece¤e benzer... Oysa bambaflka bir gelecek öngörmüfltüm kendime gençli¤imde. Bir sonraki yaflama inflallah!
Akflamüstü tabut boyutlar›ndaki havuzumda buz gibi suda keyif yapt›ktan sonra
biraz kestirdim. ‹yi geldi. Gerçek anlamda çal›flmaya geç oturdum say›l›r. fiimdi saat
geceyar›s›n› geçti, “Muhtarl›k” ad› verilen evimin avlusunda bu sat›rlar› yaz›yorum.
C›rc›r böcekleri Bach’› sabote ediyorlar. Anlafl›lan Köy’e difli c›rc›r böce¤i ithal etmeliyiz. ‹ki ayd›r Köy’deyim, ilk defa müzik dinliyorum. Bu kadar keyif rak›s›z olmaz.
Liseliler ders saatleri d›fl›nda genellikle dalga geçiyorlar. Haklar›d›r. Üniversiteliler zamanlar›n› çok daha verimli kullan›yorlar. Çal›flan ö¤rencileri görünce keyfime diyecek olmuyor, iyi ki bu Köyü kurmufluz diye iç geçiriyorum.
Dün iki grup liseli k›z kavga etmifl. Nerdeyse saç saça, baflbafla girifleceklermifl birbirlerine. Ender oluyor ama oluyor böyle fleyler. Gece elebafllar›n› karfl›ma çekip konufltum. Aç›khava salonumuzda koltuklar›m›za gömülü konufltuk. Üstümüzde pavlonya a¤ac›n›n dev yapraklar›, alt›m›zda yemyeflil çim, sa¤›m›zda solumuzda asmalar,
yaseminler, han›melleri, kat›rt›rnaklar›... Meltem midir nedir, ›l›k m› serin mi oldu¤una karar veremedi¤im bir hava ak›m› yüzümüzü okfluyor.
Çocukça nedenler... ‹mrendim do¤rusu. Keflke benim dertlerim de bu kadar sudan
olsa... Büyüklük taslamamaya çal›flarak nasihat verdim. Büyüklük taslamama konusunda baflar›s›z oldum ama ana sorunu çözdüm. Ortam da yard›mc› oldu san›r›m.
Bambaflka türden bir problemle yollad›m k›zlar›, yar›na kadar birlikte çal›fl›p çözün
dedim. Gece geç saatte bakt›m hâlâ çal›fl›yorlard›... Kolay kolay çözemeyeceklerini biliyordum. Bu sabah düflman k›zlar derste yanyana oturmufllard›, kanka olmufllar anlafl›lan! Önce bir çözüm bulmufllar, sonra baflka bir yoldan probleme yaklafl›p ilk çözümlerinin do¤ru olamayaca¤›na karar vermifller... Oysa ilk çözümleri do¤ruydu... Ses
ç›karmad›m. Gülümsemekle yetindim. Yar›n s›n›fta çözerim problemi.
Karadenizli iki çocuk var Köy’de. 15’lerinde ya varlar ya yoklar. Laurel Hardy
gibiler! Biri s›ska di¤eri fliflko. Çok zorland›lar bafllang›çta. Annelerini babalar›n› özlemifller. Hüngür hüngür a¤lad› biri. Al›flt›lar flimdi. Keyif almaya bafllad›lar bile.
Bugün fliflman olan›n bulafl›k günüydü. Kolay de¤il, 140 kiflinin bulafl›¤›, üstüne kazanlar filan... Muhtemelen hayat›nda ilk kez bulafl›k y›k›yordur. Di¤eri de tuvalet
temizliyor... Ben olsam ben de annemi özlerim! Kimbilir çoluk çocuk
sahibi olduklar›nda bu günlerini nas›l an›msayacaklar.
Hayat ancak bu kadar güzel olabiliyor.
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