Palamut Recep (Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfı adlı Romanı) Dışa Dönük
Karakter
Sınıfın mümessili olan Palamut Recep, yönetici özelliği ile tüm sınıfı idare etmeyi başarır.
Tüm yaramazlıklarda adı geçen Palamut Recep de beş büyükler arasındadır. Arkadaş grubu içinde
birbirlerini tutan, koruyup kollayan ekip için haytalık adeta meslek gibidir. Güdük ile Hayta İsmail kahvede
dayak yediğinde ertesi gün baskına ilk gidenler arasında yerini alan Palamut korkusuz da biridir.
Liderliğinden aldığı cesaretle muhalif bir tutuma sahip olan Palamut Recep, pek çok genel kuralı
reddetmekten çekinmez.
Aktiviteler
Sınavlarda kopya çeker. Çoğu kez arkadaşları ile sigara içen Recep, bazen de revirde
kâğıt oynar. Kâğıt oynadığı için de Kel Mahmut’a yakalandığı için sınıf mümessilliğini Çengel Dursun’a
devretmek zorunda kalır.
ÖRNEK ANILAR
Haylaz
Hababam sınıfı namına yapılan yaramazlıklarda başı çeken Recep, haylaz kişiliği ile
derslerden ziyade kendini haytalığa adayan biridir. Arkadaş grubu ile verdikleri kararlara ve haylazlıklara
uymaktan dolayı disiplin suçu almaktan dahi çekinmeyen Palamut Recep, kopya konularında da tüm
sınıfa yardımcı olur: “Piyale’nin taa burnuna kadar sokuldu, burnuna kadar değil, kulağının dibine
kadar…
“Efendim!” dedi, “Affedersiniz, müthiş karnım ağrıyor!”
“Neden? Soğuk mu aldın?”
Palamut, ceketinin eteğinden şiirin yazıldığı kâğıdı çıkarmış raptiyeliyordu.”
Yönetici
Arkadaşları arasında sözü geçen biri olmasından ötürü sınıf mümessili seçilen Palamut
Recep, dediklerini uygulatabilen lider vasıflı bir karakterdir. Kararlarının arkasında duran güçlü kişilik
özellikleri ile kaçmak yerine savaşmayı seçen, kendini gösteren özelliklere sahip sevilen bir kişidir. Nisan
şakası için de Kel Mahmut’a yapılacak şakayı da ekibine sormasına rağmen kendi bulur: “ “Palamut
Recep, başkan durumunda, bir kalasın üzerine oturmuş sigarasını çekiştiriyordu: Oturumu açıyorum!”
diye söze başladı. “Ne hergeleliğiniz varsa dökün ortaya bakalım!”
Muhalif
Başkanlığı geçtikten sonra Kel Mahmut’un yardımcısı Yavşak Şadi’nin sürekli kendilerini
basması ve sigaralarını toplamasından rahatsız olan Palamut Recep, ters davranarak Şadi’ye de
muhalif olduğunu ve yönetimin aksine davranacağını açıklar: “Palamut Recep ne de olsa mümessillikten
yürütüldüğü için muhalifti. İdareye mi, Tulum’a mı, yoksa Hababam Sınıfı’na karşı mı, pek belli değildi,
muhalifliği. Hepimizi de bir çırpıda çıkarmak için: “Benim zamanımda da vardı, bu beleşçi kılkuyruk ama
Hababam Sınıfı’nın kapısından bile bakamazdı!” dedi.”
Konuşkan
Her konuda fikri olan ve kendini savunan bir yapıya sahip olan Palamut, hocalardan dert
yanarken de tüm sınıfa hitap ederek konuşur: “Palamut Recep, kürsüye çıkmış, dert yanıyordu: “Ulan,
bu kadar da olur mu be!.. Tümünü verdi “Terkib-i Bend”in… İnsafına tükürdüğümün Susak Cafer’i…
Yokmuş bu şiirin eşi, menendi… Bu güne kadar böyle bir şiir, ne yazılmış ne de bundan sonra
yazılabilirmiş… Tek bir kelimesini, yanlış okuyan sittin sene belini doğrultamazmış. Değil sınıf geçmek,
bir üst sınıfın kapısından bile bakamazmış ömrü billah!”

