
Osman, okulun bahçesindeki büyük ç›nar a¤ac›na da-
yanm›fl, çocuklar› seyrediyordu. Güneflli bir sonbahar
günüydü. Çocuklar dersten yeni ç›km›fllar, bir saate ya-
k›n süre derste oturman›n ac›s›n› ç›kart›rcas›na koflup
oynuyorlard›. Önünden koflarak geçen ufac›k bir sar›fl›n
k›z›n kurdelesi düfltü. 

Osman k›za seslendi: “Küçük, küçük, bak kurdelen
düfltü!”

K›z, kurdelesini yerden ald›, buruflturarak cebine t›-
k›flt›rd›, yeniden koflmaya bafllad›. Osman k›z›n arkas›n-
dan bakt› bir süre. ‘Bu y›l okula bafllam›fl olmal›, daha
pek küçük. Bizim Zeynep’ten bir yafl büyüktür; o, önü-
müzdeki y›l okula bafllayacak,’ diye düflündü.

Önünde k›zl› o¤lanl› bir kalabal›k, güle oynafla gidip
geliyordu. Osman onlardan de¤ildi sanki. Oysa o da,
biraz önce onlarla birlikte dersten ç›km›flt›. Ama aralar›-
na kat›lm›yordu. Ç›nar›n alt›ndaki gölgeli¤i seçmifl, gü-
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neflin alt›nda kofluflanlar› seyre dalm›flt›. Kendi kendi-
ne, ‘‹flte, beflinci s›n›ftay›m,’ diyordu. Bu y›l okulu bi-
tirecekti. Ondan sonra ortaokul, sonra... Osman ac› ac›
gülümsedi. Bunlar gerçekleflmeyecek düfllerdi art›k. Os-
man okumak isterdi. Babas› da onu okutmaktan yanayd›.
“Hevesi varsa okusun okuyabildi¤i kadar. Onu okutmak
için elimden geleni yapar›m,” derdi.

Babas› ayakkab› tamircisiydi. Sabah erkenden evden
ç›kar, dört kiflilik aileyi geçindirebilmek için akflama ka-
dar çal›fl›rd›. Osman’›n okumaya düflkünlü¤ünü, ders-
lerdeki baflar›s›n› gördükçe için için sevinir, “Onu okut-
mak için elimden geleni ard›ma koymayaca¤›m,” derdi.
Babas›n›n övüncüydü Osman. O da, babas›n›n duygu-
lar›n› anlar, onun umutlar›n› bofla ç›karmamak için elin-
den geldi¤ince çal›fl›rd›. Asl›nda kendisine düflen görev
de buydu. Ailede herkesin bir görevi vard›. Annesi sa-
bahtan akflama kadar onlar için u¤rafl›rd›. Yemek yapar,
ortal›k süpürür, çamafl›r y›kar, bütün gün çal›fl›rd›. Zey-
nep’e gelince...

Osman gülümsedi; çok severdi k›z kardeflini. Zey-
nep daha küçüktü. Okula bafllamas›na bir y›l vard›. ‘O
zaman ben okulu bitirmifl olurum. Ben bitirece¤im,
Zeynep bafllayacak,’ diye düflündü. Okulu bitirmek ak-
l›na gelince de surat› as›ld›. Daha çok vard›. Aç›lal› bir-
kaç gün olmufltu. Oysa Osman, bir an önce okulu bitir-
mek ve çal›flmaya bafllamak istiyordu.

Babas› iki ay önce ölmüfltü. Ailenin geçim derdi an-
nesinin omuzlar›ndayd› flimdi. Babas›n›n ölümünden
sonra annesi, evlerde gündelikçi olarak çal›flmaya baflla-
m›flt›. Osman, iflte bunun için sab›rs›zlan›yordu. O çal›-
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flacak, annesi evde oturacakt›. Annesinin çal›flmas›n› is-
temiyordu. Art›k büyümüfltü. Osman varken annesi...

Dalm›fl bunlar› düflünürken, Necati’nin sesiyle ken-
dine geldi.

“Osman, neden öyle yapayaln›z duruyorsun orada?
Gel, top oynayal›m.”

Necati, kolundan tutmufl çekifltiriyordu. Necati’yle
birlikte, Erol’un, Çetin’in, Yusuf ’un yan›na gitti. Oy-
namaya bafllad›lar. Oyunun en tatl› yerinde zil çald›.
Onlar zile ra¤men oyunu sürdürüyorlard›. Bahçe nere-
deyse boflalm›flt›. 

Erol ba¤›rd›: “Herkes gitmifl, biz daha oynuyoruz, ö¤-
retmen s›n›fa girmifltir bile.”

Top, Ahmet’indi. Ahmet topu Yusuf ’tan ald›. S›n›-
fa do¤ru koflmaya bafllad›lar.

Ö¤retmen s›n›ftayd›. Çocuklar›n, koflturmaktan k›p-
k›rm›z›, terli yüzlerine bakt›. Hiçbir fley söylemedi. Utana-
rak, sessizce yerlerine geçti çocuklar. Dersleri “tarih”ti. 

Çetin, Yusuf ’a döndü; “Keflke flimdi dersimiz jim-
nastik olsayd›,” dedi yavaflça.

Yusuf içini çekti. “Keflke!” diyecekti, ama ö¤retmen
bafl›n› onlardan yana çevirmiflti. Sesini ç›karamad›.

Ö¤leden sonra okulun arkas›ndaki arsada maç vard›. Son
ders, maça gidecek olanlara çok uzun geldi. Daha zilin
çalmas›na epeyce zaman kala, Yusuf çantas›n› haz›rlama-
ya bafllam›flt› bile. Ö¤retmen görmesin diye çantas›n› s›-
ran›n içine sokmufl, öteberisini yerlefltiriyordu. Öteki
çocuklarda da bir haz›rl›kt›r bafllam›flt›. Bu, ö¤retmenin
gözünden kaçmad›.
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“Ne oluyor?” diye ba¤›rd›. “Zil çalmadan hepinizde
bir haz›rl›k. Mehmet, ne var? Söyle bakal›m.”

Mehmet susuyordu. Hiç kimsede ses yoktu. Sevim,
Mehmet’le küsülüydü. Bir ara, bu çaban›n nedenini ö¤-
retmene söylemeye niyetlendi, ama sonra vazgeçti. Çün-
kü Mehmet dersten sonra ac›s›n› ç›kar›rd› bunun. 

Ö¤retmen yeniden tahtaya döndü. Biraz sonra zil
çald›. Zilin çalmas›yla s›n›fta gürültü koptu. Ö¤retmen
yine çocuklara döndü. Hepsini teker teker gözden ge-
çirdi. fiimdi ortal›k yeniden sessizleflmiflti. Ö¤retmenin
öylece durup, hiç sesini ç›karmadan çocuklar›n yüzüne
bakmas› iyiye yorulamazd›. Bunun sonucu, s›n›ftan ç›k-
mama cezas› olabilirdi. Ama çocuklar ucuz atlatt›lar. 

Ö¤retmen bir süre sonra, “Haydi bakal›m ç›k›n,”
dedi. “Yaln›z, bir daha böyle bir fley görürsem...”

Sessizce ç›kt›lar. Neredeyse cezaya kalacaklard›. O za-
man da maça gecikirlerdi. Bahçe kap›s›na gelince, maça
gidecek olanlar ok gibi soka¤a f›rlad›. 

Erol, Osman’›n arkas›ndan ba¤›r›yordu: “Gecikme
sak›n!”

Osman söz verdi: “Gecikmem, hemen gelirim.”

Osman, evlerinin kap›s›na var›nca zile bast›. Sonra akl›na
geldi, cebinden anahtar›n› ç›kard›. Kap›y› açt›. Babas›n›n
ölümünden bir süre sonra, annesi çal›flmaya bafllam›flt›.
Evlere gündelikçi olarak temizli¤e gitti¤inde, yan›na
Zeynep’i de al›yordu. Evde kimse yoktu. O hâlâ al›fla-
mam›flt› evde kimsenin olmamas›na. Annesi evdeymifl
gibi geliyordu.

Annesi ona, ö¤leyin yesin diye patl›can, biber k›zart-
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m›flt›. Osman bir yandan yiyor, bir yandan da düflünü-
yordu: ‘Annem neden izin vermiyor sanki? Sabahlar›
okula giderim, ö¤leden sonra da iflte çal›fl›r›m. O zaman
bu kadar çok yorulmaz. Arada bir gider çal›flmaya. Ben
de dersleri gece yapar›m.’

Bu düflünce Osman’a çok yerinde geliyordu, ama
annesi onun d›flarda çal›flmas›na izin vermiyor, “Okulu-
nu bitirmeden çal›flamazs›n,” diye engel oluyordu. As-
l›nda annesi hem Osman’a k›yam›yor, hem de okulunun
yar›m kalmas›ndan korkuyordu. “Okulunu hele bir bi-
tir,” diyordu, “önce diploman› al bakal›m, ondan son-
ras› kolay.”

Osman, yeme¤ini bitirince, maça gitmek için evden
ç›kt›. Bugün maça giderken her zamanki gibi keyifli de-
¤ildi. Kafas›ndaki düflünce a¤›r bas›yordu. ‘Ne olacak
sanki, iflte flimdi maça gidece¤ime çal›fl›r, para kazan›r-
d›m. Annem de yorulmazd› bu kadar. Okulu bitiririm
nas›l olsa.’

“Okulu bitirmek” akl›na gelince gözleri doldu. Ba-
bas›n› hat›rlad›.

Birinci s›n›ftan ikinci s›n›fa geçmiflti. Babas›, Osman’a
s›n›f geçme arma¤an› olarak bir kamyon alm›fl, Osman
kamyonunu çok sevmiflti; ama akl› Ali’nin kamyonuna
gidince, kendininkini çok de¤ersiz buldu. Ali’ye o kam-
yonu amcas› Almanya’dan getirmiflti. Gerçekten çok
güzeldi. Kurulunca yürüyor, yürürken lambalar›n› yak›-
yor, arada bir de korna çal›yordu. Kamyonun bir de dü¤-
mesi vard›. Bu dü¤meye bas›nca kapaklar› iniyor, böy-
lece yükünün boflalt›lmas›na elveriflli duruma geliyordu.
Kocaman bir kamyondu. 
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Osman, babas›na, “Baba, Ali’nin bir kamyonu var,”
demiflti. “görsen, kocaman. Kendi kendine korna çal›-
yor. Arada bir duruyor. Durunca da, arkas›ndaki k›rm›-
z› lambalar›n› yak›yor. Amcas› onu Ali’ye Almanya’dan
getirmifl.”

Babas›, “O¤lum, onlar burada yoktur. Baksana, Ali’ye
amcas› onu ta Almanya’dan getirmifl,” diye karfl›l›k ver-
miflti.

Osman hemen yap›flt›rm›flt›: “Babac›¤›m, bizim s›-
n›fta Zeki diye bir çocuk var. Onun da Ali’ninki gibi bir
kamyonu varm›fl. Onu buradan alm›fllar.”

Babas› sonunda dayanamay›p, “Peki, Osman, bulur-
sam ben de sana onun gibi bir kamyon al›r›m,” demiflti.

Osman, duygulu bir çocuktu. Söylediklerine piflman
olmufltu. O kamyon çok pahal› olmal›yd›. Zeki’nin ba-
bas› varl›kl› biriydi. Ama kendininki varl›kl› de¤ildi. On-
lar babas›n›n kazand›¤›yla ancak geçinebiliyorlard›. 

Osman söylediklerini hemen geri alm›flt›: “Babac›¤›m,
ben bu kamyonu çok sevdim. Baflka kamyon istemem.
Ben kol saatini çok seviyorum. Okulumu bitirdi¤imde
bana bir kol saati al›rs›n.”

Maçta da keyf i yerinde de¤ildi. Maç› seyrederken akl›
babas›nda, babas›yla ilgili an›lardayd›. Eve dönerken dü-
flünüyordu: ‘fiimdi hiç olmazsa, Zeynep’le annem evde
olsalar.’ Kap›y› açt›. Daha dönmemifllerdi. Eve girmeyi
hiç can› istemiyordu. Dersleri geldi akl›na. Bu düflünceyi
çabucak savd› kafas›ndan. ‘Daha okullar yeni aç›ld›. Öde-
vim yok. Az›c›k var ama, onu da gece yapar›m,’ dedi. 

Aliler’e do¤ru yürüdü. Onlar›n evi, kendi evlerin-
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den biraz ilerdeydi. Kap›n›n önünde Ali’nin annesine
rastlad›.

“Semiha Teyze, Ali evde mi?” diye sordu.
Ali’nin annesi, “Evde, Osman. Ödevlerini haz›rl›yor.

Bir fley mi söyleyecektin?” dedi.
Osman sözü de¤ifltirdi hemen. “Oyun oynamak is-

tiyordum,” diyemedi. Yaln›zca, “Yok,” dedi, “bir fley söy-
lemeyecektim. Sordum öyle...”

Ali’yle oyun oynamak istiyordu ama, annesi, “Ödev-
lerini haz›rl›yor,” deyince utand›. Asl›nda, onun da flim-
di evde oturup derslerini çal›flmas› gerekirdi, ama içini
s›k›nt› bürüyordu. Evde annesinin, k›z kardeflinin olma-
mas›na al›flamam›flt› daha.

‘Annem çok yoruluyor, bütün gün d›flarda çal›fl›yor,
gece de evde,’ diye düflündü. Çok ac›yordu ona. Kap›-
n›n önünde kendi kendine oynuyordu. Uzaktan anne-
siyle Zeynep’i gördü. Koflarak yanlar›na gitti. Annesini
kucaklad›, elindeki paketleri ald›. Zeynep’le önden ko-
flarak eve geldiler.

Annesi, eve girer girmez ifle koyuldu. Sonra da bit-
kin bir flekilde sedire oturdu. 

Biraz sonra Zeynep, “Anne, ac›kt›m,” dedi.
Kad›n sedire çöküp kalm›flt›. Çal›fl›rken pek fark›na

varmad›¤› yorgunlu¤unu flimdi olanca a¤›rl›¤›yla duyu-
yordu. Kolunu k›p›rdatacak durumda de¤ildi. Ama ge-
ne de aya¤a kalkt›; “Do¤ru,” dedi. “Ac›kt›k. Hemen
sofray› kuray›m.”

O gece de her zamanki gibi erkenden yatt›lar. Annesi
akflama kadar çal›fl›p yoruluyor, akflam bulafl›klar› y›ka-
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