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OKAN
14 yafl›nda

8. s›n›f ö¤rencisi

aptal m›y›m ben? 

Eskiden annem bana takm›flt›. Benim hiperaktif oldu¤u-
ma inan›yordu. Arkadafllar›na dert yanard› hep. “Ay, fle-
kerim! Yerinde duram›yor bu çocuk! Eline bir fley als›n da
iki saat otursun, mümkün de¤il! Hiperaktif bu, hiperaktif!
Doktora götürece¤im valla!” 

“Zor götürürsün beni doktora, anneci¤im,” derdim
ona. Daha beter olurdu. Ben de az de¤ildim yani! Bizim-
kiler beni maymuna çevirmek istiyorlard›, ben de direni-
yordum. Aptal m›y›m ben?! 

Onlar beni nas›l hayal ediyorlard› bilmiyorum. Ama
sadece söylediklerini yapmam› isterlerdi. 

“Otur kitab›n› oku!” Elbette, anneci¤im. Bak, otur-
dum ve senin istedi¤in kitab› okuyorum...

“Adam gibi otur!” Elbette, babac›¤›m. Bak, saat-
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lerdir uslu uslu oturuyorum sofran›zda... 
Benim ne düflündü¤ümün ya da s›k›nt›dan çatla-

yacak hale gelmifl olmam›n hiç önemi yoktu. Onlar nas›l
isterse, öyle olacakt› mutlaka... fiimdi bile içim s›k›l›yor
hat›rlad›kça.

‹flin komik yan›, severdim kitap okumay›. Hatta
üçüncü, dördüncü s›n›ftayken çok okurmuflum ben. Ama
sonra s›k›ld›m. Beflinci s›n›fta, neredeyse hiç kitap oku-
muyordum art›k. Öyle olmas›n› ben istemedim, belki de
kitaplar beni böyle yapm›flt›r. 

Neden bilmem, o zamanlar elime tutuflturduklar›
kitaplar›n ço¤u berbatt›. Çok az›n› sonuna kadar oku-
yabiliyordum. Bafllad›¤›m her kitapta tamam diyordum,
bu seferki iyi gidecek, s›k diflini! Nerdee? Ortaya birden-
bire “konuflan çiçekler” ya da “çevreci tavflanlar” falan
ç›km›yor muydu, bende hemen ip kopard›.

Genç olabilirim, ama aptal de¤ilim. Ormanda yolu-
nu kaybeden bir çocu¤un karfl›s›na ç›kmas› gereken, ona
do¤al hayat› koruma dersi vermeyi akl›na koymufl se-
vimli bir “çevreci tavflan” de¤il, en yak›ndaki yola nas›l
ç›kabilece¤ini anlatan bir “irik›y›m oduncu” falan olmal›
bence. Orman›n karanl›klar›nda yaflayan ve çürümüfl ot
kokan, acayip “yosun adamlar” da çok ifle yarar hani böy-
le durumlarda. Amcam›n verdi¤i romanlarda vard› böyle
yarat›klar... Bu yaz okudum onlar›, müthifl kitaplard›!.. 

Bence kitaplarda flu çocuklara mesaj verme iflini bi-
raz fazla abart›yorlar. Çocuklar aptal ya, onlara her fleyi
en basit yoldan anlatmak istiyorlar. Biz nelerle ilgileni-
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yoruz, kitaplar neleri anlat›yor? Hepsi çok s›k›c›! 
Dedim ya, bir zamanlar pek hevesliydim kitap oku-

maya. Sonra heves meves kalmad› bende, b›rakt›m. fiimdi
hiç okumuyorum. Zaten s›nav y›l›m. Derslerim de öyle
parlak say›lmaz. Dershane falan derken, kitap okuyacak
vaktim mi var benim?..
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EL‹F
13 yafl›nda

7. s›n›f ö¤rencisi

kitaptan kaç al›n›r? 

Kerem geçen gün s›n›fta olay ç›kard›. Türkçeci Ayla Ö¤-
retmen’le at›flt› dakikalarca. Çok anlams›zd›. Serttir falan
ama, bizi de kollar Ayla Ö¤retmen. Bence, Kerem çok
afl›r› bir ç›k›fl yapt›; ama Türkçeci’nin de bu derece ters
tepki göstermesini do¤rusu beklemezdik. Konu, yar›y›l
tatilinde okumam›z için verdi¤i iki kitapt›. 

Ayla Ö¤retmen, o dersin sonuna do¤ru, yar›y›l›n ilk
Türkçe s›nav›n› ne gün yapaca¤›n› duyurdu s›n›fa. Ar-
d›ndan her zamanki gibi, “S›navda neleri soracaks›n›z,
ö¤retmenim?” makaras› ald› yürüdü. Otuz befl kifliyiz s›-
n›fta. En az yirmi farkl› ses ayn› anda soru soruyordu. 

Tek hareketiyle sustuk. “Befl soru,” dedi. “‹ki soru
tatil okumalar›n›zdan, di¤erleri iflledi¤imiz son befl oku-
ma parças›ndan. Baflka sorusu olan var m›?” 
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Kerem oturdu¤u yerden, “Evet, benim var!” dedi-
¤inde, Ayla Ö¤retmen masas›n› toplamaya bafllam›flt›. “Sor
bakal›m, Kerem,” dedi.

“Ben bu kitaplar› okumad›m ki, ne yapaca¤›m s›-
navda?” 

“‹flte bak, bu senin sorunun, Kerem. Ö¤retmenin
ödev veriyor, sen verilen ödevi yapm›yorsun. Sonucuna
da katlanacaks›n demektir, öyle de¤il mi?”

“Yapmad›m de¤il! Ald›m kitaplar›, okumaya çal›fl-
t›m. Ama okuyamad›m... Daha do¤rusu birini okudum
say›l›r, ama akl›mda hiçbir fley kalmad›. Anlamad›m...”
Sözleri gülüflmelere neden olan Kerem k›pk›rm›z› kesildi.
Bu kez öfkeli bir sesle devam etti. “Haks›zl›k ama bu!
Hiç denemeseydim tamam, hakl› olabilirdiniz belki, ama
ben denedim!.. Denedim ve yapamad›m!”

“Peki, tatilden sonra neden gelip söylemedin bana
böyle böyle diye?”

“‹nanmazd›n›z ki bana! Okumam›fl, bahane bulu-
yor, derdiniz.”

Ö¤retmenin gözlerinde flimflekler çakt› bir anda.
“Saçmalama! Adam gibi edebinizle gelip konufltunuz da
bugüne kadar neyinizi dinlememiflim ben sizin, ha?!” di-
ye ba¤›rd›. Onu daha önce hiç böyle görmemifltik.

“S›nav olaca¤›m›z› söylememifltiniz bir kere!” Ke-
rem de z›vanadan ç›km›fl gibiydi. Sanki a¤z›ndan ç›kan
laflar› kontrol edemiyordu. Tam ö¤retmen, “Bofluna m›
verdim ben onca kitap ad›n› size?” diyordu ki, Kerem
k›s›k bir sesle kendi kendine söylendi: “Söyleseydiniz,
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özet sitelerinden falan bir fleyler yapard›m yani.” 
S›n›f›n bir anl›k sessizli¤ine denk gelen Kerem’in

bu talihsiz f›s›lt›s› Ayla Ö¤retmen’i çileden ç›kard›. Okul
gibi kutsal bir yerde çapulcular›n özet sitelerini nas›l anar-
m›fl›z, kitap okumaya okumaya art›k iki sat›r› bile anla-
maktan aciz hale gelmifliz, zaten hepimiz ayn›ym›fl›z...

Zil çalm›flt›, ama hiçbirimiz yerimizden k›p›rdaya-
m›yorduk. ‹çimizden biri bir fley yapmal›, herhalde onu
sinirlendirdi¤imiz için özür falan dilemeliydik. Ama bu-
nu Kerem yapmamal›yd› galiba!

“Özür dilerim, ö¤retmenim; ama anlamad›¤›m bir
fleyden nas›l s›nav olabilece¤imi gerçekten anlayam›yo-
rum!” Kerem’in sesi ciddi ve sakindi flimdi. Ayla Ö¤ret-
men de duruldu biraz. “Bir dersi anlamad›¤›m zaman, ya
bir arkadafl›mla çal›fl›yorum ya da bilen birilerine dan›-
fl›yorum. Ama verilen ödev bir kitap oldu¤unda, ille de
okumam›z isteniyor. Tamam, baz› kitap iyi gidiyor; ama
baz›s›n›n ya konusunu sevmiyorum ya tipin birine g›c›k
oluyorum ya da baz› fleylerini anlam›yorum. O zaman
okuyam›yorum! S›k›nt›dan ölecekmiflim gibi geliyor–”

“Ç›kabilir miyim, ö¤retmenim?” 
Tuvalete gitmek için art›k bekleyecek hali kalma-

m›fl olan Arda’n›n c›l›z sesinin ard›ndan, ö¤retmen de efl-
yas›n› kapt›¤› gibi s›n›ftan ç›k›p gitti. Veda bile etmedi.

Arda’yla birlikte bir iki kifli daha ö¤retmenin pe-
flinden d›flar› f›rlad›. Geride kalanlar, öylece oturduk. ‹lk
konuflan Tufan’d›. “Yuh be, o¤lum!” dedi Kerem’in omu-
zunu yumruklayarak. “‹flleri berbat ettin. Ne güzel kur-
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mufltuk tezgâh›; gir kitab›n ad›n›, bul özetini!”
Sinem at›ld› hemen: “Bana bak›n, uyan›rlar flimdi!

Üflenmezler, her kitap ödevinden sonra iz sürerler özeti
hangi siteden indirdik diye...”

Öteki dersin zili çald›¤›nda konu da¤›ld›. Ama ca-
n›m çok s›k›lm›flt› benim. Kerem kötü bir çocuk de¤ildir.
Tersine, s›n›fta k›zlara iyi davranan iki kifliden biri odur.
Söylemek istedi¤i fleye bütünüyle kat›l›yordum. Üstelik,
derste ona arka ç›kmad›¤›m için vicdan azab› duyuyor-
dum. Çünkü, ayn› fley ilk yar›y›lda benim de bafl›ma gel-
miflti asl›nda... 

Ben ço¤u arkadafl›m gibi, verilen kitap okuma ödev-
leri için internet sitelerinden özet indirmiyorum. Severim
zaten kitaplar›. Ama o kitab› gerçekten okuyamam›flt›m. ‹ki
hafta baflucumda kalm›fl, her akflam okumaya çal›flm›fl,
becerememifltim. Annem halimi fark edince, “Kitap zorla
okunmaz, k›z›m,” demiflti bana. “Sen kitap okuyan bir ço-
cuksun. Bunu okuyamad›¤›na göre var bir fley. Belki yafl›-
na uygun de¤il, belki konusunu falan sevmedin. Neyse ne!
Söyle ö¤retmenine, baflka kitap önersin sana, onu oku.”

Annemi dinlemifl, gidip Ayla Ö¤retmen’le konufl-
mufltum. “E¤er istedi¤in notu almak istiyorsan bu kitab›
okumak zorundas›n,” demiflti bana. Baflka kitap okuya-
y›m; hatta o kitab›n yerine iki kitap birden okuyay›m,
diye yalvarm›fl, dinletememifltim. “Herkes okuyor da, sana
ne oluyor? Sen ki, en iyi ö¤rencimsin...”

En iyi ö¤rencisi o ödevden bir alm›flt›! Dedim ya,
bence Kerem hakl›yd›...
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