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İyi Öğretmen, İyi İnsan: 
Şükrü Kapucu 

 
 
 
 
 
 

Erman TAMUR
 

 
I. Bir Öğretmende Okudum, Dünyaya Bakışım Değişti 
Ortaokul ve liseyi Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi’nde okudum. 1955’de 

kurulan bu okul, adından da belli olduğu üzere, o yıllarda orta öğretimde eğitim 
düzeyini yükseltme arayışında bir girişimdi. Sanırım, bu bakımdan ileriki yıllarda 
kurulan fen ve Anadolu liselerinin de öncüsüdür. Eğitim programı diğer liseler-
de uygulananlara göre daha özel yönelişlere imkan verecek şekilde düzenlenmiş-
ti. Öğretmenlerin çoğu alanlarının en iyileriydi. O yıllarda lisemizden mezun 
olan arkadaşlarımız üniversitelerin en gözde bölümlerini kazandılar, yüksek 
öğrenimlerinde ve meslek hayatlarında başarılı oldular. 

Öğretmenlerimiz içinde biri vardı ki, okuttuğu dersi iyi öğrenmemizi sağla-
masının ötesinde, birçoğumuzun bir ömür boyu dünyaya bakışını etkilemiştir. 
Bu müstesna insan, fizik öğretmenimiz Şükrü Kapucu’ydu. Zaman içinde başka 
okullardaki öğrencileriyle tanıştığımda, “Baba Şükrü”nün görev yaptığı her 
okulda öğrencileri üzerinde aynı etkiyi yarattığını gördüm. Neydi onu diğer öğ-
retmenlerden farklı kılan? En karmaşık konuları anlaşılır biçimde anlatması, 
özenle temizlediği karatahtaya renkli tebeşirler kullanarak bir mimar maharetiyle 
yaptığı çizimlerle zoru kolay kılması mı? Her zaman hoşgörülü ve yumuşak 
tavırlı oluşu mu? Hiç birimizde bu dersten kalır mıyım endişesi yaratmamış 
olması, haydi daha açık söyleyeyim, notunun bol oluşu mu? Bunlar değil. Baba 
Şükrü’nün asıl farklılığı, iyi öğretmen oluşunun dışında katışıksız dürüstlüğüyle 
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hemen elimizi uzatsak tutabileceğimiz bir gerçeklik içinde, bize “iyi insan” ol-
mayı örneklemiş olmasıdır. 

 

II. Bir Solcu Öğretmen 
Şükrü Hoca yoksulluk ve çaresizlikler içinde geçmiş çocukluğundan başlaya-

rak daha adil bir dünyaya duyduğu özlemin cevabını sol dünya görüşünde bul-
muştu. Nitekim solcu ve sosyalist olarak tanınmışlığının yükünü ömrü boyunca 
taşımış, ceremesini de sızlanıp şikayet etmeden, doğru bildiğinden de şaşmadan 
çekmiştir. Ne var ki onun solculuğu, örgüt disiplinleri içinde katılaşmış tutumla-
rın, öfkeli devrimcilik kalıplarının dışında olduğu kadar, kitaplardan edinilmiş 
bilgilere dayalı entelektüel bir yöneliş olmaktan da uzaktı. Ben Şükrü Hoca’nın, 
içinde, “sosyalizm”, “sosyal sınıflar”, “çelişkiler”, veya “diyalektik” gibi sözcük-
ler geçen konuşmalarına hiç tanık olmadım. Söylemek istediğim, Hoca’nın bun-
ları bilmediği değildir. Sol literatürü hatmetmiş olmasa da toplumsal mücadeleler 
tarihine ilişkin yabana atılmayacak bir bilgi birikimine sahip olduğundan da kuş-
kum yok. Ama Şükrü Hoca söyleyeceklerini bilimsel jargon(?) kullanmaksızın, 
hayatın içinden verdiği örneklerle, dolaylı (belki de en dolaysız) biçimde söyle-
meyi tercih ederdi. Yalnızca insan olmaktan kaynaklanan bir sorumluluk duygu-
su ve hesapsız bir “diğerkamlık”… İşte Şükrü Hoca’nın solculuğu bu bağlamda 
oluşmuş, bütün tutum ve davranışlarında yansıma bulan bir olguydu. İlahi bir 
emri yerine getiriyor gibi ömrünün her anını kendince yararlı bir iş yaparak, 
elinden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışarak, öğrenip öğreterek geçirdi. 

Peki ama Şükrü Hoca, Türkiye’de uzun yıllar yasal alanda çalışma imkanı bu-
lamayan sol hareketlerin, 27 Mayıs 1960 sonrası oluşan nisbi serbestlik ortamın-
da kendine uygun bir yol bulmakta bocaladığı, birliğini beraberliğini sağlayama-
dığı ve giderek yüz fraksiyona ayrıldığı süreç içinde, sol örgütlerde hiç yer almadı 
mı? Bu sorunun cevabını araştırdığımızda, karşımıza Hoca’nın Türkiye Öğret-
menler Sendikası (TÖS)’ün kurucularından biri oluşu ve 1971 sonrasında TÖB-
DER üyesi olması gibi şeyler çıkar. Ancak Hoca’nın bu örgütlerdeki etkinliği 
onun öğrencileri ve genel olarak insanlarla birebir ilişkilerinde ortaya çıkan ve 
sonuçta solun matlup hanesine yazılması gereken etkinin yanında pek sönük 
kalır. 

 

III. Boşnak Kahvecinin Akıllı Oğlu 
Şükrü Kapucu 1921 yılında Bursa'nın Karacabey (eski adı Mihalıç) ilçesinde 

doğmuş. Hem anne, hem baba tarafından Boşnak kökenli. 1891 doğumlu olan 
babası mütevazı bir aileye mensupmuş, lakapları "Kapucci". Sonradan aldıkları 
“Kapucu” soyadı buradan geliyor. Balkan Savaşlarında ve Birinci Dünya Sava-
şı'nda bir kaç cephede uzun yıllar askerlik yapmış, sonrası hep geçim derdi... 
Kalender meşrepli, iyi yürekli bir insanmış. Annesi soylu bir aileden, 
"Begoviç"lerden. Babasının adı Aliya Harun Begoviç’miş. Hocama da teyit et-
tirdim; bu "viç" eki “oğlu” anlamına geliyor. "beg" de malum "bey" demek. 
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Anne, namazında niyazında dindar bir kadınmış. Baba Bektaşi imiş, namazla, 
oruçla ilgisi olmamış. 

Hocam ilkokulu Karacabey'de okumuş. Bütün çocukluğu yoksulluk içinde 
geçmiş. Babası kahveci imiş, küçük bir dükkanları varmış; iki kap yemeği zor 
temin ettikleri ekmek teknesi… Küçük Şükrü okul dışındaki zamanlarda baba-
sına çıraklık yapar, askılı tepsiyle koştura koştura çevredeki esnafa çay götürür, 
ayrıca kasabanın gazete dağıtıcılığını yaparmış. Ülkede yoksullukla, gerilikle mü-
cadele ve atılım yılları. Avrupa’da despot yönetimler ve gerginlik hakim. Ajans 
haberlerinin dikkatle dinlendiği, günlük gazetelerin merakla beklendiği zamanlar. 
Müşteriler, kahvecinin oğluna “hele sen oku bakalım gazeteyi, ne havadis var” 
dediklerinde, Şükrü kahvenin ortasında bir sandalyeye çıkar, gazeteyi yüksek 
sesle okur, sonra da bir büyük adam edasıyla kendince yorumlar yaparmış. Din-
leyenler, "Ne akıllı şu Boşnak’ın oğlu derlermiş". 

Şükrü Kapucu iyi bir öğrenci. İlkokulu bitirdiğinde öğrenime devam etmek 
istiyor ama kasabada ortaokul yok. Bursa’ya gitmesi gerekiyor, buna da maddi 
imkanları elvermiyor. Bir öğretmeni, “sen mutlaka okumalısın, ben her ay sana 
iki lira gönderirim” diye ısrar etmiş. Tabii iki lira yeterli bir para değil ama, bir 
yol bulunur elbet diye bütün güçlükleri göze alıp küçük Şükrü’yü Bursa’ya gön-
dermişler. Nitekim orada iyi insanlar çıkmış karşısına. Türkçe dersine gelen ve 
esas işi bir camide imamlık olan yaşlı bir hoca Şükrü’yü evine almış, maişetini 
sağlamış. Şükrü derslerinde çok başarılıymış. Yanında kaldığı hoca da ona öyle 
güvenirmiş ki, arkadaşlarının yazılı sınav kağıtlarını ona okuturmuş. Şükrü Baba 
bu iyi yürekli insanı ve ailesini hep minnetle andı ve kendisi de ömrü boyunca 
insanlara karşılıksız yardım etmekten geri durmadı. Bana o yıllardan hatırladıkla-
rını anlatırken konuşmasını hep, yanında kaldığı hocanın evinde asılı bir levha-
dan öğrendiği bir beyiti tekrarlayarak tamamlardı. 

Gün doğmadan meşime-i şebden neler doğar 

Mevla bir kapıyı setretse, bin kapı küşat eder 

 

IV. Lise ve Üniversite Yılları 
Şükrü Kapucu liseyi İstanbul’da, Kabataş Erkek Lisesi’nde parasız yatılı ola-

rak okumuş. Tatillerde ailesinin yanına gittiğinde kahvede babasına yardım et-
mek veya başka işler yaparak para kazanmaya çabalamak değişmez kaderi. 

Birincilikle bitirdiği liseden sonra üniversite yılları başlıyor. İstanbul Üniver-
sitesi Fen Fakültesi’nin Fizik-Kimya bölümüne yazılıyor. O yıllar çok zor geçi-
yor. Aileden para yardımı yok. Türlü işlerde çalışıp üç beş kuruş kazanmaya 
çalışsa da genellikle aç. Lokanta vitrinlerine, kebapçı tezgâhlarına yutkunarak 
baktığını anlatırdı. Bu açlık meselesi Şükrü Baba’yı ömrü boyunca etkilemiş bir 
konudur. Çocukluğunda iyi beslenmeyen, yeterli protein alamayan insanların 
beyinlerinin yeterince gelişemeyeceğine ilişkin düşüncelerini sıklıkla tekrar etti-
ğini hatırlıyorum. Öyle sanıyorum ki sosyalizmi o, her şeyden önce insanların aç 
kalmayacakları bir düzen olarak benimsemişti. Şükrü Baba o zor şartlarda, ders-
leri dışında da çok okuyor, dünyayı tanıyıp yorumlamaya çalışıyor ve “sol”la 
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tanışıyor. Bu arada biraz Rusça da öğreniyor. Kendisine o dönemde TKP’ye üye 
olup olmadığını sormuştum, olmadığını söylemişti. Neden Rusça öğrenmek 
istediğini sorduğumda, “çok iyi fizik kitapları vardı” diye cevaplamıştı. Şükrü 
Baba son yıllarında benimle hayatına ait pek çok şeyi içtenlikle paylaştı. En 
azından bu nedenle benim, onun söylediği hiçbir şeyi kuşkuyla karşılama terbi-
yesizliğini yapmamam gerekirdi. Ne yapayım ki, Hoca’nın bu Rusça öğrenme 
konusunda söylediklerini inandırıcı bulmadım. Fakat beri yandan, yaşı doksana 
gelmiş bir eski tüfeğin ketumluğunu sürdürmekteki kararlılığına da büyük saygı 
duydum. 

Şükrü Baba üniversite öğrencisiyken sonradan kendisinin de büyük bir hata 
olarak gördüğü bir şey yapıyor, evleniyor. Onun sıklıkla tekrar ettiği sözüdür: 
“Evlenmek her şeyden önce sağlam bir ekonomik temel ister.” Evet, iş yok, güç 
yok, para, pul yok, kalacakları bir yerleri dahi yok, ama Şükrü Hoca güzel bir 
kıza aşık oluyor ve evleniyor. Ne diyelim, her insan hata yapar. Bu evlilik fazla 
uzun sürmüyor ama Hoca’nın üniversite hayatı tam on yıl sürüyor. Gorki gibi, 
Istrati gibi yaşanan, her işte çalışılan, iyilik ve kötülüklerle karşılaşılan, attığı her 
adımın izlenmeye başladığı, komünistlik ithamlarına ve kovuşturmalara maruz 
kaldığı, sefalet ve meşakkat dolu on yıl… 

 

V. Elazığ’ın Civanmert İnsanları 
Okul ve askerlik sonrası, Şükrü Kapucu öğretmenliğe Elazığ’da başlamış. Bu 

arada babası ölmüş. Annesi Hoca’nın yanında. Mesai saatleriyle sınırlı kalmayan 
çalışkanlığı, Türk Kürt, Alevi Sünni, yoksul zengin ayırt etmeksizin her çocuğa 
bir kelime fazla öğretmek için çabalayışı halkta karşılık buluyor, Elazığlılar onu 
çok seviyor. 1950’li yıllarda, bir taşra lisesinde otuzlu yaşlarında bir öğretmen 
alışılmadık işler yapıyor. Öğrencilerine ders saatleri dışında da zaman ayırıyor. 
Onun dersinden kırık alan yok ama diğer derslerden ikmale kalanlara da evinin 
kapısı her zaman açık. Para ve hediye kesinlikle kabul etmiyor. Şükrü 
Kapucu’nun öğretmenliği fizik kimya ile sınırlı değil. Öğrencilerini her yıl Dev-
let Tiyatrosu oyunlarını seyretmeleri için trenle Ankara’ya götürüyor, ülkelerini 
ve dünyayı tanımaları yolunda ufuklarını genişletmeye çabalıyor. Milli Eğitim 
Bakanlığı’na peş peşe dilekçeler gönderiyor, fizik ve kimya dersleri için deney 
araçları istiyor. Sonunda, Bakanlık yetkilileri bu inatçı öğretmenin girişimlerin-
den bıkıp istediği şeyleri gönderiyorlar. Şükrü Hoca kendi okulunda dersleri 
deneylerle desteklemekle yetinmiyor. Diğer okullarda okuyan çocuklar da bu 
imkanlardan yararlanmalı diye düşünüyor. Alıyor araçları gereçleri, diğer okul-
larda da öğrencilere deneyler yapıyor. Eh bu kadar çabanın bir karşılığı da olma-
sı gerekir. Öğretmen arkadaşları bu komünist(!) meslektaşlarını Bakanlığa şika-
yet etmede gecikmiyorlar. Muhbirler arasında sonradan solculuğu kimseye bı-
rakmayan biri de var. Arkasından gelsin müfettişler, aralıksız tahkikatlar… Ho-
ca’nın komünistliğini halk arasında yayıp tepki oluşmasına çabalayanlar da olu-
yor. Hoca’nın öğrencilerinin velileri arasında Elazığ’ın köklü ailelerine mensup 
olanlar da var. Onlar Hoca’yı yalnız bırakmıyorlar, onu her anlamda sahipleni-
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yorlar. Yolda karşılaştıklarında koluna giriyorlar, arabalarına bindirip gezdiriyor-
lar.“O bizim korumamız altındadır, ona kimse ilişemez” mesajı veriyorlar. 

 

VI. Deneme Lisesi, Ey Kutsal Ocak… 
Şükrü Kapucu 1961 yılında, Lise ikinci sınıfta fizik hocamız oldu. Ayrı bir 

yazı konusu olur, derslerde başarılıydık ama çok da haşarı bir sınıftık. Yaptığı-
mız bazı şeyleri hatırladıkça, öğretmenlerin ve okul yönetiminin bize nasıl ta-
hammül ettiğine, kazasız belâsız mezun oluşumuza hala şaşarım. Şükrü Hoca ile 
ilişkimizden önce kısaca sınıf arkadaşlarımdan söz etmeliyim. Sınıfın Don 
Juan’ı, en yakışıklımız Barış (Göçer), en akıllımız, ilerde büyük adam olur diye 
düşündüğümüz Atom (Sıvacıoğlu), en efendimiz olduğu için mümessil seçtiği-
miz Arsun (Adaklı), cebinde türlü haşaratla dolaşan, Fen Fakültesi Dekanı’nın 
oğlu Orkan (Karabağ), biraz kendi hallerinde görünseler de sınıfın genel hava-
sından ayrı düşmeyen Ömer (Başalp) ve Ergün (Döker), değme ressamlara taş 
çıkartan yeteneğiyle Ali (Alpsan). Daima lakaplarıyla anılanlar; Kronoviç veya 
Uzun Ahmet (Sönmez), Bonzo Zafer (Eroğlu), Küp I veya Kelleküp lakaplı 
Erdoğan, Küp II Şafak (Alpay), Çımacı Doğan (Yurdakul), Fransız Nazım 
(Dorman), Sincap lakaplı Müdür Muavini Niyazi Bey’in oğlu, Küçük Sincap 
Hilmi (Elmacıoğlu), Pezo 
Coşkun (Bayazıt), Lumumba 
Tamer (Atik), Kız Murat 
(Kudat), Sarı Murat (Güralp), 
Yağcı İlker (Başaydın), Banker 
Nazif (Uygur), Baba Mesut 
(Süsveren), Mişon Murat 
(Aktay) ve bu satırların yazarı 
Epsilon Erman (Tamur). Sını-
fımızda kızlar da vardı, her 
durumda bizimle birlik ve 
dayanışma içinde olan, hepsi 
birbirinden akıllı ve güzel 
kızlarımız. O zamanki soyad-
larıyla: Tülay (Doğan), Özay 
(Savaşer), Figen (Eken-
leroğlu), Bahar (Güreli), Bilge 
(Genç), Ayla (Baloğlu), Rakibe 
(Agi), Tomurcuk (Yelman) ve 
Nurgün (Uçyen). İşte her biri 
başka alem, dokuz kız ve yir-
minin biraz üstünde erkek 
öğrenciden oluşan, 1961 yılın-
da BDL V Matematik sını-
fı…Erkeklerin sayısını tam 
olarak belirtemedim zira isim-

 
 

Erman Tamur, Barış Göçer ile, arkadan boynuz 
yapan sınıf arkadaşları Figen Ekenleroğlu, Bahçeli-

evler Deneme Lisesi bahçesi, 1962 



kebikeç / 36 • 2013  

76 

 

lerini hatırlayamadığım bir iki arkadaşımızın daha olması muhtemeldir. O yıl bu 
sınıf’ta öyle şeyler yaşandı ki, hiç abartmadan söylüyorum, birimiz oturup yaz-
sak, Rifat Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı”nı sollayan bir mizah eseri olur. Bu sınıfın 
bir gün, Bahçelievler pazarından satın alıp sınıfa getirdiği büyük bir toprak küp-
le,  Küp I Erdoğan ve Küp II Şafak için düzenlediği çocukça bir ritüel Bahçeli-
evler Deneme Lisesi’nde tam elli yıldır “Küp Bayramı” adıyla sürdürülüyor. 

İşte böyle başımızda kavak yelleri, çocukluğumuzu veya kelimenin tam an-
lamıyla delikanlılığımızı yaşarken duyduk ki, Okul’a yeni bir fizik öğretmeni 
gelmiş, bizim de hocamız olacakmış. Tuhaf bir adammış ve ne demekse, “sol-
cuymuş”. Doğrusu merak ettik, gelsin hele görelim diye fizik dersinin olduğu 
günü bekledik. 

O gün ve o saat geldi. Teneffüsün olağan itiş kakışı, gürültüsü sürerken, ders 
zilinin çalmasıyla birlikte sınıftan içeri dev gibi iri yarı bir adam girdi. Bebeksi bir 
yüz, özenle taranmış düz saçlar, üzerinde takım elbise, önü ilikli, elinde bavul 
büyüklüğünde bir çanta. Karatahtanın önüne geldi, sınıfa dönüp gür bir sesle 
“Ben fizik öğretmeniniz Şükrü Kapucu, hepinize iyi günler diler, sevgilerimi 
sunarım” dedi. Uğultu sona ermişti. Dersleri dikkatle izlememizin yararlı olaca-
ğını, kendisine her an her soruyu sorabileceğimizi, bıkmadan cevaplandıracağını, 
konuları öğrenmemiz için her çabayı göstereceğini, dersinden hepimizin geçer 
not alacağından emin olduğunu, zaten önemli olanın karnedeki notlar değil 
öğrenmek olduğunu söyledi. Bize tek tek hitap ederken “siz” diyordu. 

Şükrü Hoca’nın bizde yarattığı ilk etki şaşkınlık olmuştu. O yıllarda aydın 
olmanın ön şartı gibi görülen dilde özleştirme kalıpları içinde “örneğin”li, “ola-
nak”lı arı dil(!) kullanıyordu. Ders konusunu yalın bir biçimde anlatıyor, ben 
anlattım, görevimi yaptım demiyor, gerçekten öğrenmemiz için çaba harcıyordu. 
İlkokullara mahsus olduğunu düşündüğümüz “öğretmenim” hitabı yerine “ho-
cam” deyişimiz her seferinde “hoca yok, öğretmen var” diye düzeltildi. Kısa 
sürede ona alıştık, onu sevdik ve saygıda kusur etmemeye çalıştık. 

Zaman zaman ders konusu dışına çıkar; o gün okula gelirken bindiği dolmu-
şun şoförüyle arasında geçen bir konuşmayı aktarır veya eskilerden bir hatırasını 
anlatırdı. Şu şöyledir, bu böyledir diye ahkâm kesilmeyen, tartışılmaz ilkeler, 
sloganlar içermeyen, basit insanlık hikâyeleri… Onları dinlerken, sonunda hep 
iyiliğin galebe çaldığı, haklının haksızı alt ettiği bir Türk Filmi izler gibi duygula-
nır, bir şeylerden yana ve bir şeylere karşı olurduk. Şükrü Hoca’nın ayrımsız 
insan sevgisiyle, kurda kuşa merhametle yoğrulmuş anlatımlarından çoğumuz 
belki yalnızca “hümanizma” ve “filantropi” mesajları aldı, ama bu anlatımlar 
bazılarımızın eşitlik, özgürlük ve dayanışma kavramlarına dayalı bir dünya görü-
şüne yönelmemizde önemli etken oldu. 
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Şükrü Hoca, Ford yardımı olarak Amerika’nın Okula gönderdiği ambalajı 
açılmamış deney malzemelerini kullanıma soktu. Tam donanımlı bir fizik labo-
ratuarı kurdu. Öğle tatillerinde, bir yerlerden temin ettiği belgesel filmleri, batı 
müziği konser filmlerini laboratuarda göstermeye başladı. Bizi Hirfanlı Barajına 
götürdü. Suyun baraj gövdesi arkasında birikerek kazandığı potansiyel enerjinin 
elektrik enerjisine dönüşmesini gördük. Hoca’nın yazılı sınavları da çok değişik-
ti. Soruları tahtaya yazar, kitaplara ve notlarımıza bakmamızın serbest olduğunu 
söyler, bizi kendi halimize bırakıp sınıftan çıkardı. Bir seferinde, bu durumu bir 
türlü kabullenip algılamayan bir arkadaşımızın kitabını dizleri üzerine koyup gizli 
gizli okurken Hoca’nın aniden sınıfa girmesi üzerine telaşla yere düşürüp “Ho-
cam ben valla…” diye kendince açıklamalar yapmaya çalışmasına çok gülmüş-
tük. Arkadaşımız neden güldüğümüzü de anlamamıştı. Hoca fizik derslerimize 
girdiği iki yıl da hiçbirimize kırık not vermedi. 1963 Haziran’ında, son sınıfı 
bitirip okul tatile girdiğinde hepimizi üniversite sınavlarına hazırlanma telaşı 
sarmıştı. On binlerce öğrencinin katıldığı sınavlarda, cevap şıklarından doğru 
olanın işaretlenip zamana karşı yarışılan test usulü uygulanıyordu ama biz bütün 
eğitimimiz boyunca, aşama aşama çözüme gidiş yolunun da değerlendirildiği 
klasik soru biçimine alışkındık. Şükrü Hoca, iki hafta süresince, bizi hem fizik 
hem de matematikte test usulüne alıştıran bir kurs düzenledi. Tabii ki ücretsiz. 
Bu kurs çok faydalı oldu. Hemen hepimiz üniversite sınavlarında büyük başarı 
sağladık. 

 

 
 

Bahçelievler Deneme Lisesi, 5 Mat. Öğrencileri, Okul bahçesinde matematik öğretmeni 
Reşat Özbayoğlu (Kelle Reşat) ile, 1961 
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VII. Sizin Yaşınızda Çocuklar Vietnam’da… 
Şükrü Hoca’yı Liseyi bitirdiğim 

1963 yılından 2009’a kadarki 46 yıl 
içinde, o da ancak tesadüflere bağlı 
olarak, birkaç kez görebildim. Sanı-
rım bu süre zarfında sınıf arkadaşla-
rımdan da onu düzenli olarak gören 
olmadı. Evet, biz Denemeliler üze-
rimizde bunca hakkı olan Şükrü Ba-
ba’yı elli yıl boyunca ihmal ettik, 
nerededir ne haldedir arayıp sorma-
dık. Yazıklar olsun bize! 

Kendisini görmesem de seyrek 
olarak hakkında bir şeyler duyduğum 
oldu. Deneme Lisesi’ndeki görevi 
sırasında yeni kurulacak Ankara Fen 
Lisesi için sınavla seçilen öğretmenler 
arasında yer almış. Bir süreliğine 
toplu halde Amerika’ya gönderilmiş-
ler. Sonradan kendisinden öğrendi-
ğime göre bu Amerika’ya gidiş de 
biraz maceralı olmuş. Son anda Şük-
rü Baba’nın solculuğunu fark etmiş-
ler, listeden çıkarmışlar. Çocuğuna 
özel ders verdiği bir yüksek devlet 
görevlisinin araya girmesiyle sorun 
çözülmüş, gitmesi sağlanmış. Ancak dönüşte Fen Lisesi’nde görevlendirilecek 
öğretmenler arasında ona yer vermemişler. 

Şükrü Hoca 1970’li yılların başında Ankara Kurtuluş Lisesi’nde görev yap-
mış. Oradaki öğrencilerinden tanışlarım oldu. Onların gözünde de Hoca çok 
özel bir insandı, onu çok sevmişlerdi. Ne var ki orada başına tatsız bir iş gelmiş. 
Bir gün, verdiği bir ödevi sınıfta kimsenin yapmamış olması üzerine veya buna 
benzer bir durumda, “Aileleriniz sizin okuyup adam olmanızı bekliyor, karnınız 
tok, sırtınız pek, neden çalışmıyorsunuz? Dünyanın bir başka ucunda, sizin yaşı-
nızda çocuklar yurtlarının bağımsızlığı için savaşıyorlar!” demiş. Burada, o sırada 
sürmekte olan Vietnam Savaşı’na gönderme yapıldığına ve o savaşın öncüleri de 
komünistler olduğuna göre Hoca’nın bu sözleri olmuş komünizm propaganda-
sı... Yıl 1971, 12 Mart dönemi, Sıkıyönetim’in soldan uçan kuşu tutukladığı za-
manlar. Öğrencilerinden bir ülkücü(!) çocuk Hoca’yı Sıkıyönetim’e ihbar etmiş 
ve Hoca tutuklanmış. Ne kadar kalmış hapiste bilmiyorum. Duyduğum o ki, 
hapiste de Hoca hiç yalpalamamış, dimdik durmuş. Bir de şöyle bir şey duymuş-
tum. Girenler bilir, hapishane koğuşlarında tuvaletleri temiz tutmak çok önem-
lidir ve bu iş nöbetleşe yapılır. Hoca, genç koğuş arkadaşlarının bu işi gereğince 

 
 

Şükrü Kapucu 70'li yaşlarda 
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yapmadıklarını görünce kendi kendini görevlendirmiş ve içerde kaldığı sürece 
tuvalet temizliğini kimseye bırakmamış. 

 

VIII. İyi İnsan Şükrü Kapucu 
1960’lı yılların hemen ba-

şı, Şükrü Hoca bir gün Kızı-
lay’daki Bilgi Kitabevi’ne 
gitmiş. Kitabevi’nin sahibi 
Ahmet Tevfik Küflü’yle 
sohbet ederlerken, Küflü, 
Aziz Nesin’in, sahneye ko-
nulacak bir tiyatro eseri için 
Ankara’da olduğunu, oyun-
cularla birlikte Hergele Mey-
danı’nda kötü bir otelde 
kaldıklarını söylemiş. “Oyu-
nun ilanları da verildi ama 
paraları olmadığı için dekor-
larını yaptıramıyorlar, çok 
zor durumdalar” diye ilave 
etmiş. Şükrü Hoca anlatılan-
ları sessizce dinlemiş, kalkıp 
doğru eve gitmiş. Dünyanın 
kırk bin türlü hali var diye, 
kim bilir kaç yılda biriktirip 
annesine verdiği biraz parası 
varmış. “Anacım ver hele şu 
bizim hazineyi” diye almış 
paraları annesinden, dosdoğ-
ru gitmiş Hergele Meyda-
nı’na. Sorup soruşturup 
bulmuş Aziz Nesinlerin 
kaldığı oteli. Aziz Nesin hiç 
tanımadığı bu kişinin yardı-
mını kabul etmek istememişse de, Hoca parayı zorla verip ayrılmış yanlarından. 

Hoca’nın Aziz Nesin’le ikinci kez karşılaşması bu olaydan tam yirmi beş yıl 
sonra. 1985 yılında bir gün, Ankara’da müşterek dostları Tahsin Saraç’ın evinde 
karşılaşmışlar. Aziz Nesin, çok duygulanmış, Hoca’ya sarılıp ağlamış. 

 

IX. Anlatmasam Olmazdı, Anlattım Eksik Kaldı 
Şükrü Hocam Elazığ’dan Ankara’ya geldiğinde ikinci kez evlenmiş. Bu evlili-

ğinden bir oğlu var, öğrenim ve meslek hayatı başarılı bir doktor. Hocam ömrü 
boyunca maddi güçlükler yaşamış. Eşi ve oğlu dışında annesi, anneannesi, dul 

 
 

Aziz Nesin’in yirmi beş yıl sonra 1985 yılında, Anka-
ra’da müşterek dostları Tahsin Saraç’ın evinde karşı-

laştıklarında Şükrü Kapucu’ya imzaladığı kitap 
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kız kardeşi ve öğrenimine kendi oğlu kadar emek verdiği yeğenini geçindirebil-
mek için hali vakti yerinde ailelerin çocuklarına özel dersler vermiş. O kadar kişi 
tek dairede oturmaları mümkün olmadığından aynı apartmanda iki dairede ya-
şamışlar. Tabii, bu da masrafları artıran bir durum. İkinci evlilik de yürümemiş, 
ayrılmışlar. Oğlu anneyle gitmiş. Sonra, anneanne, anne ve kız kardeş ölmüş. 
Üniversiteyi bitiren yeğen başka şehre taşınmış. Hocam yalnız kalmış. Sonra 
sağlık sorunları başlamış ve yaşlanmayla birlikte giderek ağırlaşmış. 

 
 

Öğretmen Şükrü Kapucu, öğrencisi Erman Tamur ile ölümünden birkaç ay önce Anka-
ra’da. 
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Şükrü Hocamın henüz hayatta olduğunu öğrenip yanına gittiğimde ben alt-
mış üç yaşındaydım, Hocam seksen sekiz. Eşimi, üç oğlumu ve gelinimi de ziya-
retine götürdüm. Onlara kitaplar hediye etti. O zaman lise öğrencisi olan küçük 
oğluma, fırsat buldukça gel yanıma, matematik fizik çalışalım dedi. İşte öyle 
birkaç yıl Hocamla havadan sudan konuştuk. 

Hocam hayatta hiç rahat yüzü görmemiş ve galiba hiç kendisi için yaşama-
mış. Şunu da belirtmeliyim ki o, müstesna iyiliğinin ötesinde, hayatta tanıdığım 
en alçak gönüllü ve en nâzik insandı. 

Ve Şükrü Hocam, 2012 yılının Şubat ayında öldü. Hediye ettiği birkaç kitap 
ve evine kapı zilini çalmadan girebilmem için verdiği anahtarlar ondan bana 
hatıra kaldı. 

Az kalsın unutuyordum: Şükrü Hocam Batı sanat müziğine tutkundu. Cum-
hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserlerinin en istikrarlı izleyicisi olduğu için, 
yirmi küsur yıl önce Sevda Cenap And Müzik Vakfı ona “En iyi izleyici” ödülü 
vermiş. Bilmem dinleyici sıfatıyla müzik ödülü kazanan başka bir kimse var 
mıdır? 

Madem böyle ödüller oluyor, Cumhuriyet Gazetesi de en az elli yıldır, gün 
sektirmeyen bir okuyucuları olduğunu fark edip, “En iyi okuyucu” ödülü verebi-
lirdi Şükrü Hocaya. 

Hatta bir üçüncü ödülü hak etmemiş miydi Hocam: “En iyi kiracı ödülü”… 
Biri tıka basa kitap dolu, diğerinin duvarlarına gazetelerden kesilmiş Nazım 
Hikmet, Uğur Mumcu ve Mustafa Kemal resimlerinin bantla tutturulduğu, iki 
odalı, kalorifersiz, sıcak susuz, boyasız, badanasız bir apartman dairesinde kırk 
yıl yaşayıp kira ödemesini hiç aksatmamış olması nedeniyle. 

Ey komşular, öğrenciler ve diğer insanlar! 

Kurtlar, kuşlar ve taşlar! 

Ey zaman!, Ey mekân!, 

Duymadıysanız duyun! 

Göçüp gitmeden şu dünyadan, 

Şükrü Hocam bir ödül kazanmıştı: 

“En İyi Müzik İzleyicisi Ödülü” 
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1962 yılında 5 Matematik olarak Küp Bayramını başlatan sınıfın  
1963 yılında 6 Matematik olarak oturma şeması 

 


