İnek Şaban (Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfı adlı Romanı) Uyumlu
Karakter
Arkadaşları tarafından kendine verilen “inek” lakabı ile bütünleştirilen Şaban, hem ezberci
hem de çalışkan olduğu için sınıfta dalga geçilen bir kişidir. Herkese hemen inanan, saf bir yapıya sahip
olan İnek Şaban, arkadaşları tarafından kendisine yapılan tüm şakaları kaldırır. Sınıfta arkadaşları
tarafından sevilirken Kel Mahmut tarafından ise desteklenir ve korunur. Kendisine güven duyulan İnek
Şaban, ezberci, hırslı ve inatçıdır. Bu nedenle sınıfta pek çok konuda arkadaşlarından daha başarılı ve
aktif ders katılımcısıdır.
Aktiviteler Arkadaşları ile sohbet etmek, futbol oynamak, sigara içmek onlara uymak dışında gireceği
dersi ve sınavı ezberlemek gibi gündelik işleri bulunur. Gözleri miyoptur.
ÖRNEK ANILAR
Saf
Kendini uyanık sanan İnek Şaban, arkadaşlarının kendisi ile dalga geçtiğinden çoğu zaman
habersiz, onlara inanıp güvenerek kazançlı çıktığını düşünür: “İnek Şaban: Parası senden çıksın da
ben ne olsa içerim!” diye dalına basmak istedi. Domdom ekledi:
“Hatta müshil bile olsa…”
İş açıklanmıştı ama, anlayan kimdi? Bütün Hababam Sınıfı tepine tepine gülüyordu.”
Çekingen
Sınıfta çalışkan bir imaj sergileyen İnek Şaban için hocalarının kendisi ile ilgili kopya
çektiği izlenimi dahi kendisini ürkütür. Ve arkadaşlarına karşı çıkar. “İnek Şaban bir türlü yanaşmıyordu:
“Peki, Maraton Raşit elimde kâğıdı görürse… Kopyayı ben yapmış olmaz mıyım? Hayır, olmaz böyle
şey! Yapamam!” ”
Hırslı
Hocaların verdiği ödevlere karşı sorumsuz bir tavır gösteren sınıfın aksine çalışıp, sıkı bir
ezber yapıp gelen İnek Şaban, arada ezberini unutması onu yıldırmaz, düşünür ve aklındaki cümleleri
doğru bir şekilde okuyarak sınıfta kendince haklı gururunu yaşar; “İnek, hepimizi şaşkına çeviren bir
yüreklilikle kalktı. Küt küt yürüyerek sınıfın ortasına dikildi. Dikilmesiyle de “O Belde!” diye başlaması bir
oldu. Tek yanlışsız okudu, bütün şiiri. Şaşkınlıktan “Otur!” bile diyemeyen Piyale İhsan’ın önünden yine
aynı tok adımlarla yenik bir takımın şeref golünü atmış bir futbolcu gibi, geçti yerine.”
Ezberci
İçinde bulunduğu eğitim sisteminin şartlarına uyum göstererek ezber konusunda yetenek
sahibi olan İnek Şaban, arkadaşlarına karşı küçük düşmemek için çoğu kez çalışmadığını iddia eder.
Fakat İnek Şaban, miyop gözlerine rağmen sınıf geçmek için satırı satırına ezber yapar: “Güdük Necmi
oturduğu yerden lafa karıştı: Demek bizim Şaban’dan başka sınıf geçecek kabadayı çıkmayacak
desene! Bak nasıl bülbüller gibi şakıyacak gelecek derste!”
Desteklenen
Arkadaşları Şaban’ın saflığından faydalanarak müshili ilaç diye yutturduklarında
bilmeden hocası Kel Mahmut’a da aynı hapı verir. Mahmut Hoca sınıfta bir başkası verse güvenemezdi
fakat Şaban’a güvendiği için hapı yutar. Sınıfın tepkisi üzerine durumu öğrendiğinde ise kendisine hapı
veren Şaban’a değil de sınıfa kızar: “Kel Mahmut, revirin kaşelerini tanımıştı. Bunu Şaban uzattığına
göre bir tehlike de olamazdı. Hiç kuşkulanmadan aldı, içti:
“Eşek herifler!” dedi. “Nedir sizden çektiğim. Yediğiniz fasulya, pilav, gözünüze dizinize dursun!” ”

