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Okulun idari koridorunda bulunan müdür odasnn 
girişinde üç öğrenci bekliyordu. Mahçup ve sessiz. 

O gün, orada tam odaya bakan köşede, yeterince 
büyük olmadklarn düşündüler ya da yeterince 
küçük…

İçinde bulunduklar yaşlar, on ikiler, on üçler, ne zor 
yllard. Bazen nasl da büyük saylyorlard, bazen 
de çocuk! Hiç kimse ne düşündükleriyle ya da nasl 
düşündükleriyle ilgilenmiyordu. Gelişmekte olan 
vücutlarn içine skşmş küçük ruhlar, pek ciddiye 
alan yoktu.   

Koridordaki üç öğrenci, üç ayr hayat; üç farkl kalp 
atşyla odann girişinde kalmşlard. 

KAPININ AÇILMASINI BEKLERKEN…
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Fazla yaklaşmadan çok da uzaklaşmadan. Seviyeli 
bir uzaklktan kapya bakyorlard. Yanlarndan geçen 
arkadaşlaryla bile göz göze gelmeden…

  “Orada beklemeyin, koltuklara oturabilirsiniz.” 

dedi sekreter hanm. Gözüyle bekleme bölümünü 
işaret etti. 

  “İçeriden çağrdklarnda sizi yollarm.”

Yavaş ve çekingen hareketlerle geniş koltuklara geçti-
ler. Oturunca içine gömüldüler. Birbirlerine bakma-
dan gözlerini, yine kapya diktiler. Doktordan sevinçli 
bir haber bekleyen hasta yakn gibi, doğumhaneden 
haber bekleyen bir baba aday gibi. 

O gün karar günüydü. Üç öğrenci için en önemli 
gündü. Okul yaşamlarnn en uzun günüydü. O kap 
açldğnda ne çeşit bir ceza alacaklarn düşünmeden 
edemiyorlard. Büyük sayldklar için hatr saylr bir 
ceza m? Yoksa çocukluklarna verilecek bir sözlü ihtar 
m?

Altnc snfn bitmesine çok az kalmşken, neredey-
se artk yedinci snf saylacaklarken, müdür beyin, 
velileri de içine katan bu toplants, bir türlü sonlan-
myordu. 
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Onlar kapnn önünde titreşirken aileler de içeride 

heyecanla konuşuyordu. Kapya yaklaşanlarsa dşar 

taşan sesleri duyunca içeri girmekten vazgeçip yol 

değiştiriyordu.

Sekreter ise devaml olarak
 

  “Müdür bey meşgul,” diyordu. 

Neden meşgul olduğunu ise üç küçük yürek, çok iyi 

biliyordu. 

Oysa son aylar ne güzel geçmişti. Yeni arkadaşlklar, 

yepyeni öğretileri, küçük yaşamlarna katmşlard. 

Öğrenciliği hayatn bir parças sayarak ilk tecrübele-

rini kazanmşlard. Okulun yolunu kendini keşfetme 

yollarndan saymşlard. 

Ah, bir içeri girebilseler! Onlara da savunma hakk 

verilse! 

Kuşkusuz yanlş anlaşldklarn söyleyeceklerdi, belki 

de içtenlikle af dileyeceklerdi. Her şeyin ama her şe-

yin bilgiye aç yanlaryla ilgili olduğunu, baz olaylara, 

gerçeğe ulaşmak için karştklarn itiraf edeceklerdi. 

Ah, o kap bir açlsayd!
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İdareciler, ilk toplantnn velilerle olmasna karar 
vermişlerdi. Bir bakma ilk savunma şansn ailelere 
sunmuşlard. Belki de, henüz bilinmiyordu. 

İçlerinden biri müdür beyin onlar nasl çağracağn 
merak etti. 

  “Size mi telefon eder?”

  “Genellikle. Misa rleri dahili telefondan davet 
eder.”

Birbirlerine baktlar, o anda orada misa r 
olmadklarn akllarndan geçirdiler. Sonra yine sm-
sk kapal kapya baktlar. Endişeyle ve yaşlarndan 
büyük bir korkuyla…..

Sanki her zil onlar için çalyordu. Sanki o gün okulun 
tüm işleri durmuştu, sadece o üç yaramaz, en önemli 
gündem maddesiydi. Sanki tek sorun onlard!   

Kalkp gitseler, 

  “Daha sonra uğrarz,” deseler olmaz myd? 
Bu davranşlar da çocukluklarna verilemez miydi?
Yaşlarndan büyük bu uzun saatleri, onlar buram bu-
ram terleten, oturduklar yere çivileyen bu dakikalar, 
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“Biraz daha büyüdüğümüzde yaşasak,” deseler, ol-

maz myd? Onlar bir anlayan çkmaz myd? 

Sekreter hanm, önündeki bilgisayarla ve gelen gide-

ne cevap vermekle uğraşrken onlar bir kapya, bir de 

telefona bakyorlard. Aslnda koridordan gülerek ge-

çen arkadaşlarnn yerinde olmak istiyorlard. Birbirle-

rinin omuzlarna yaslanmak, yüksek sesle konuşmak, 

koridorlardan koşturarak geçmek istiyorlard. 

Çocuklar ve sekreter hanm birbirlerine bakarken 

kap, birden bire açld. Şaşrdlar. Ne zamandr o ka-

pnn açlmasn beklemelerine rağmen öylesine baka 

kaldlar.

Yürekler çarpt, gözler müdür yardmcsna takld.  

Sekreter hanm gülerek, ayağa kalkt. 

Müdür yardmcs ise çocuklara bakmadan fsldar 

gibi konuştu. Yine de söyledikleri oday doldurdu.

  “Beş dakika sonra çocuklar içeri yollayn!”

Kadn 

  “Tabii efendim,” dedi.
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Müdür yardmcs odann kapsn kapatrken onu 
izleyen üç küçük göze hiç aldrmad.

  “Öf…neden beş dakika?” dediler. 

Oysa beş dakikaya değil, beş saniyeye bile dayana-
cak güçleri kalmamşt.  

  “Sabrmz ölçüyorlar,” dedi kz olan. Başn yeniden 
aşağya indirdi. 

Sekreter hanm, bir deftere bakt, bir şeyler karalar 
gibi yapt, söylendiği üzere beş dakikay doldurdu. 
İşe yaramayan işlerle… Çalşyormuş gibi yaparak. 
Sonunda saatine bakt ve 

  “içeri girebilirsiniz,” dedi.

Çocuklar, koltuklarndan hzla kalktlar. Doğruca ka-
pya yöneldiler. İçlerinden biri, usulca kapya vurdu. 
Bir kez. Her zamanki gibi sertçe vurmad. Titrek bir 
vuruştu. 

  


