Tulum Hayri (Rıfat Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı” adlı Romanı) Dışa Dönük
Karakter
Yemekhanede çıkan tüm yemekleri tek başına yemek isteyecek kadar obur olan Tulum
Hayri, sinsi ve kurnaz bir karakterdir. Büyük beşli takımında başı çekenlerden biri olan Tulum’un sözü
en az sınıf mümessili kadar geçerlidir. Cesur ve güçlü bir karaktere sahip olan Tulum’un haylazlıkları
kimi zaman çeşitli sakarlıklar yüzünden Kel Mahmut’a yakalanma durumu yaşasa da bir şekilde kendini
affettirmeyi başarır. Özellikle Tulum yüzünden sınıfça yenildikleri maçlarda arkadaşlarından ceza alır.
Sınıfa sonradan gelen kişilere karşı acımasız bir tavrı vardır. Bu tutumunu özellikle Sivaslı gruba karşı
gösterir Kendi dostlarını ve çevresini koruma konusunda baskın bir düşünce yapısına sahiptir.
Arkadaşları kavgaya tutuştuğunda da koruma maksatlı olarak başı çeker.
Aktiviteler
Sigara içen Tulum Hayri, sınıfça yapılan hemen tüm etkinliklerde vardır. Sınıftaki en
güçlü kişilerden biri olan Hayri, sınıfta yaptığı bilek güreşlerinde arkadaşlarını devirir. Sadece bir kere
sınıfa yeni gelen Çengel’e yenilir. Futbol ve voleybol oynar, kilosuna rağmen aktiftir.
ÖRNEK ANILAR
Haylaz
Genel olarak aklı yaramazlığa yatkın olan Tulum, sınıfa sonradan gelen Turan’a şaka
yapmak maksatlı uyurken yatağına su dökerek haylazlığını gösterir: “Tulum Hayri azar azar ılık suyu
çarşafa dökmeye başladı. Biz, yataklarımızda kıpırdamıyorduk Turan vücudunun orta kısımlarında bir
sıcaklık duyunca biraz kımıldadı. Tulum hemen çöküvermişti oracığa.”
Dalgacı
Laflarına dikkat etmeyen Tulum, sınıfı güldürme maksatlı arkadaşları ile dalga geçmekten
geri kalamaz. Özellikle İnek Şaban’ı odak alan Tulum Hayri sürekli “inek” şakaları yaparak dalga geçer:
“
Tulum Hayri, bir Zoolog ciddiliğiyle inceleyerek:
“Hayır!” dedi, “Atsineği değil, inek sineği!”
Kurnaz
Maç ve sinema gibi etkinliklerde oldukça başarılı olan ve vakit yaratmak için hocaları
kandırmakta usta olan Tulum Hayri, sınavlar konusunda da kopya çekme konusunda uzmandır.
Notlarını kurnazlık ederek almaya çalışır: “Tulum Hayri şıp diye çakıvermişti dalgayı, sağ cebinden
hemen çıkardı İnek Şaban’ın yerleştirdiği kopyayı. Tam onlara sorulan ikinci soruydu bu, üç dikey
teoremi!..”
Cesur
Sallabaş laboratuvarda deney yaparken asit şişesi patlayınca yangın tüpü ile ne yapacağını
bilemez, herkes ürküp kaçarken Tulum sakin bir şekilde cesaret örneği sergileyerek yangın tüpünü
kullanarak masanın üzerindeki yangını söndürür: “ Tulum önce asit şişesini koydu kenara… Aletin
pompasına basarak masanın üzerini sis içinde bıraktı. Sonra camları açarak odayı havalandırdı. Ne
yangın kalmıştı, ne duman.”
Acımasız
Yeni gelenleri bir türlü sindiremeyen Tulum Hayri, Sivaslı arkadaşlarını bir türlü sevemez
aksine onları ispiyoncu bir düşman gibi görür: “Siz Sivaslı değil… Sivaslıların döküntüsüsünüz… Bu
Hababam Sınıfı siz gelmeden önce gül gibi bir sınıftı. Bu çatapat siz gelmeden önce bu sınıfta yoktu.
Bu sınıfta sizden önce espiyonluk da yoktu!”
Obur
Deney derslerine ceplerine fındıkla giren Hayri’nin oynadığı maçlarda ya gazozuna ya da
bir yiyecek içindir. Çekmecesinde de sürekli yiyecek bir şeyler bulundurur: “ İdareten kitap almak
zahmetine bile katlanmazdı. Çekmecesi zeytin, peynir, pastırma, sucuk için kiler işini görürdü.”
Sinsi
İdarenin kurallarına uymayan Tulum sürekli yeni planlar üreterek kaçak yaşamanın çarelerini
ararken bir gün özellikle de bir akrabasına gideceği hafta sonu Kel Mahmut tarafından enselenip, saçları
bir numaraya kesilir. Bu durum Hayri’yi gülünç duruma düşürdüğü için Hayri de Kel Mahmut’u üzmenin
yollarını düşünür: “Böyle zamanlarda yapacağı işi kestirinceye kadar hiç konuşmazdı, hela aralığında
sigara üstüne sigara içerdi.”
Güçlü
Obur olduğu kadar kendi de güçlü bir yapıya sahip olan Tulum Hayri’yi kolay kolay kimse
deviremez: “Tam da adamın çatmıştı. Hababam Sınıfı’nın bilek şampiyonu Tulum’du. Sınıfta değil,
okulda bile yoktu bileğini büken.”

