Kel Mahmut (Rıfat Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı İcraatın İçinde” adlı Romanı) Açık
Karakter
Hababam Sınıfı’nı dizginlemek ve yol göstermek konusunda usta bir müdür muavini olan
Mahmut Alnıgeniş aynı zamanda tarih dersi öğretmenliği yapar. Tüm haylazlıklarına karşı hoşgörülü bir
tavırla yaklaşan babacan öğretmen, diğer öğretmenlere nazaran daha anlayışlı olması ile farklıdır.
Öğrencilerin değişeceği ve adam olacağı hususunda idealist düşünen Kel Mahmut, maaşının yeterli
gelmemesi üzerine bir öğretmen arkadaşının dershaneye geçme teklifini kabul eder. Prensiplerine bağlı,
laik bir öğretmen olan Mahmut, türlü koşullarda görevini başarı ile yapmanın huzuru ile öğrencileri ile
vedalaşır.
Aktiviteler
Sürekli helada içtikleri sigaraları yakalamak için öğrencilerin peşinde olan Mahmut Hoca,
yeri geldi öğrencilere ceza verdiği gibi şaka yapmayı da bilir.
ÖRNEK ANILAR
Hoşgörülü
Öğrencilerin en demokratik yoldan başkan seçme arzusuna karşı çıkan onların çete gibi
bütünleşmelerini veya kutuplaşmalarını istemeyen müdüre karşı çocukları savunarak uygun bir
zamanda seçimin yapılması için müsaade alır: “Yok Müdür Bey, ben hep bu gençlerden yana
olmuşumdur. Bunlar arada bir yanlış adım atarlarsa da adımlarını geri çekmesini bilirler. Onların
adımları, toplumcu atılması gereken adımlardır…”
Anlayışlı
Atıf Hoca’nın Darwin tartışması üzerine sınıftan kaçması veya kaçırılmasına kızmadan
öğrencilere karşı gayet anlayışlı bir tavırla yaklaşan Kel Mahmut, kızmak yerine saygı konusunda
Hababam’a öğüt vermeye çalışır: “Bakın çocuklar, her şeyin tartışması olur da saygının tartışması
olmaz! İster Adem Baba olsun ister öz babamız… Tüm babalara saygılı olanların saygısı tartışılmaz…”
Çaresiz
Okuldan yemek yemesine ve dışarda para harcamamasına rağmen zor geçinen, kızını
okutmaya çalışan Kel Mahmut, daha iyi şartlarda çalışmak için işinden istifa eder. Arkasından da
öğrencileri hocalarının çaresizliğinden dem vurur: “Demek o da geçim darlığı çekiyor, kul kazanından
bol kepçe nasiplenmek yetmiyor ona!”
Umutlu
İstifasını verdikten sonra Hababam Sınıfı ile son konuşmasını yapan Mahmut Hoca, her
bir öğrencisinden umutlu ve yaptığı iş dolayısıyla da mutludur: “Çok sevdiğim işten ayrılıyorum
böylece… Şunu açıklıyorum, ben devlete karşı verdiğim sözü yerine getirdim. Ben koşullar ne olursa
olsun, bana kazandırılan beceriyi, bilgiyi, deneyimleri sürdürmeye çalıştım. Bu bakımdan gönül
dinginliğiyle ayrılıyorum sizlerden…”
İdealist
Tam bir devlet yanlısı ve Atatürkçü bir öğretmen olmasına rağmen mesleği boyunca
karşılaştığı iktidar problemlerini eleştiren Mahmut Hoca, laik bir öğretmen olarak öğrencilere politika ile
de ilgileneceğini söylerken onlara da uzakta kalmamalarını önerir: “
Bundan
sonra
politikaya
karışır mıyım? Çok geç olmakla birlikte, sizlere söz veriyorum çocuklar.. Karışacağım! Politika hiç ihmal
edilmeye, boşlamaya gelmezmiş…Kötü niyetlilerin cüretini, cesaretlerini artırmamaları için hep onların
karşısında olmamız gerekirmiş!”
Laik
Dini duyguları yaşam içerisinde kullananlara karşı olan Kel Mahmut, insanların baş örtüsüne
değil gerçekte düşünceye odaklanmaları gerektiğine inanır: “Neredeyse ona türban adını verenler,
kendilerini en ileri düşüncenin bir kahramanı, başlara dolanan bez de özgürlüğün, demokrasinin simgesi,
amblemi sanacaklar… Anayasamızdaki laiklik bile onlara bakarsanız düşünce bakımından geri kalmışlık
anlamına gelmeye başladı.”

