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Okul bitti, okul bittiiiii… 
Ne yani bitti mi şimdi? Nasıl bitebilir ki? Biten sadece 
ilkokul… Sırada ortaokul var. Ortaokul bitince, “Okul 
bitti,” diyecekler bize ama bitmemiş olacak. Biten 
sadece ortaokul olacak. Sonra liseye başlayacağız. Şaka 
gibi değil mi? Çünkü bize yine “Okul bitti,” diyecekler, 
hâlbuki sırada üniversite var. Biri bana “Okul bitti. Artık 
büyüdün,” dediğinde işte kafamdan bunlar geçiyor. Bitmek 
kelimesinin anlamı bu mu? Bitmek bir şeyin tükenip artık 
olmaması değil mi? Çok örnek var bunun gibi. Mesela, yol 
bitti cümlesi… Gülmek geliyor içimden. Yol biter mi? Yol 
bittiğinde karşına çıkmaz sokak falan çıkması gerekmez mi? 
Yol bitmez. Gitmek istediğin yere varırsın. Tabağındaki 
yemek biter mesela. Pil bitebilir örneğin. Başka bir sürü 
örnek bulabilirim. Tükenmez kalemin mürekkebi biter. 
Elmayı yersin, biter ama biten elmanın nesli değil. Sadece 
elindeki elma biter. Devamı buzdolabında ya da mutfaktaki 
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yeri her nereyse orada, yemeni bekleyen diğer elmalar gibi 
lezzetli lezzetli sana bakıyordur. Bakıyor mu? Dediğim lafa 
kendim güldüm şimdi. Elma bakar mı? Yani bakmamalı 
ya da bakamamalı. Çünkü elmanın gözleri yok değil mi? 
Tek bir kelime ne kadar çok anlam içeriyor. Bitti kelimesini 
düşünürken şimdi bir de bakmak kelimesi aklıma düştü.
Düştü mü? Kelime düşer mi? Düşünsenize kelime böyle 
dolabın üstünden aşağı doğru düşüyor. “İmdaaat!” falan 
diyor, hatta “Düşüyorum kurtarın beni!” diyor. Sonra 
benim aklıma düştüğünü fark edip “Neyse ki şu çocuğun 
aklına düştüm,” deyip derin bir nefes alıyor. Yere düşse ne 
olurdu kim bilir? Bacağı falan kırılırdı belki. Ha ha! Benim 
aklımdaki kelimenin bacağı oldu şimdi de. 
Haydaa! Artık kafamda uğraşmam gereken üç kelime 
oldu: Bitmek, bakmak ve düşmek. Kendime “Düşünmem 
gereken kelimeler listesi” yapsam ve bir sözlük edinsem iyi 
olacak. Kim bilir daha bilmediğim ne çok anlamları vardır. 

“Mustafaaa!”
“Efendim anne!”
“Hadi gel oğlum kahvaltın hazır. Bir an evvel evden 

çıkmalıyız, okula geç kalacaksın. Hem bugün okulun ilk 
günü…”
Hani bitmişti okul? Başladı işte! Hem de bugün okulun 

ilk günü. Ne çok ilk gün var. Annem kahvaltı masasında 
keyifle oturmuş beni bekliyordu. Canım anneciğim benim, 
ne güzel hazırlamış sofrayı. 

“Yumurtanı soğutma Mustafa. Heyecanlı mısın bakalım? 
Yeni bir sınıfın ve yeni arkadaşların olacak bugün. Akıllı 
oğlum benim.” Yeni!… İlkokul arkadaşlarım eskidi mi? 
Düşünsenize insan eskiyor. Listeye yeni bir kelime eklendi. 
“Yeni…” Ha ha! Komediye bak. Eklediğim yeni kelime, 
“Yeni” kelimesi. Yeni kelimesine sorsaydık: “Sen hiçbir 
yerde yeni oldun mu?” deseydik bize ne cevap verirdi 
acaba? “Yeni olmaya alışığım zaten, ben hiç eskimiyorum. 
Hep yepyeniyim,” derdi belki de! 

“Oğlum hadii!”
“Tamam anne, yiyorum. Kafamı karıştırma.”     
“Kafamı karıştırma mı? Yemeğini ye dediğimde kafan 

nasıl karışmış olabilir? Haklısın, çok karışık bir işlem ve 
sürekli tekrarlıyoruz. Acıkıyoruz yemek yiyoruz, üç dört 
saat geçince yine acıkıyor ve yine yemek yiyoruz. Yani bu 
döngü kafanı karıştırmış olabilir. Ama yaşamak için yemek 
yemeliyiz. Henüz başka bir çare bulunamadı.” 

“Anne yaa!” 
Annem işte, bu çocuk kelimelerle neden oynuyor bu 

kadar demeyin bana. Annemden alışmış olabilirim.
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Sınıfa girdiğimde birkaç tanıdık yüzün dışında herkes 
yeniydi. Bu durumda sınıfta olmayan ilkokul arkadaşlarımın 
hepsi eski oldu. “Yeni” kelimesini iyi ki listeme eklemişim. 

“Hop! Can arkadaşım Mustafa.” 
“Merhaba Efe.” 
“Üç beş kişi kalmışız, diğerlerinin nereye gittiğini biliyor 

musun?” 
“Bilmiyorum ama Kerem’in gitmiş olmasına üzüldüm. 

Yaz tatilinde bir kere görüştük. Taşınmışlar. Evlerine yakın 
bir okula gidecekmiş.”

“Olsun, hafta sonları görüşebiliriz belki.”         
“Dersler başlayınca görüşebilir miyiz bilmiyorum.” 
“Benim annem, Kerem’in annesiyle arkadaş. Kesin 

görüşürüz.”
“Hop! Öğretmen geldi.” 

Bu sene sıra arkadaşımın Efe olması iyi oldu. Biraz güleriz 

arada, hiç olmazsa. Ne kadar çok tanımadığım insan var 
sınıfta. Şu arkadaki kız; gözlüklü olan, adı ne acaba? Kesin 
akıllıdır. Öyle bir tipi var. Gözlük takmak neden böyle bir 
izlenim bırakır ki? Gözlük takanlar için herkes böyle mi 
düşünüyor? Umarım yalnız değilimdir.
Güler yüzlü bir öğretmene benziyor. Kapıda sınıfa son 
giren öğrencileri bekleyip içerden kapıyı kaparken bütün 
sınıfa gülümsedi. 

“Merhaba arkadaşlar. Yeni eğitim yılının bu ilk gününde 
sizler için yeni olan birçok şey olduğunu biliyorum. 
Bazılarınız için okul yeni, bazılarınız için de arkadaşlarınız 
yeni ama hepiniz için geçerli olan ortak bir yeni var. O 
da artık ortaokul öğrencisisiniz ve bu hepiniz için yeni bir 
şey. Ben de yeni öğretmeniniz Ümit…” Aha! Yine, yeni 
kelimesi… Burada da karşıma çıktı iyi ki listeye almışım. 
Hatta iyi ki liste yapmışım. 

“Şimdi hem ben sizinle tanışayım hem de herkes 
birbiriyle tanışsın. Arkadaşlar sırayla söz alın. Önce 
adınızı söyleyin. Sonra bugün sizin için yeni olan her şeyi, 
içinde “Yeni” kelimesi geçen cümleler kullanarak anlatın 
bakalım.” 
He he! Kesinlikle öğretmen de benim kafadan. Hem 
kendimizi tanıtacağız hem de içinde yeni kelimesi geçen 
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cümleler kuracağız. 
Ders mi başladı sanki? İlginç bir öğretmen… Bir 
merhabayla derse başladı. 

“Hadi ilk sıradan başlıyoruz.” 
“Merhaba, benim adım Özge. Benim için, okul yeni. Bir 

de arkadaşlarımın hiçbirini tanımıyorum.” 
“Özgeciğim! ‘Arkadaşlarımın hiçbirini tanımıyorum,’ 

cümlesinde yeni kelimesi yok. İçinde yeni kelimesi geçen 
cümleler kurmalısın.” 
Evet, kesinlikle ders başlamış. Ne dersi bu acaba? Yalnız 
öğretmen bir taşla iki kuş vuruyor. Hem kendimizi tanıtıyor 
hem de ders yapıyoruz. İyi de bu ne dersi? 

“O zaman baştan başlayayım öğretmenim. Sınıftaki 
kimseyi tanımıyorum. Bu nedenle bu sınıftaki herkesle 
yeni arkadaş olacağım. Ayrıca çantam yeni, bugün ilk defa 
kullanıyorum.” 

“Teşekkür ederiz Özge. Seni tanıdığımıza memnun 
olduk. Şimdi sıra yanındaki arkadaşında…”

“Merhaba, benim adım Özlem. Az evvel Özge’nin 
söylediklerini tekrar etmek zorunda kalacağım, bu nedenle 
yeni bir şey söylememiş olacağım için endişeliyim.” 
Vavv! Çok zekice bir cevap… Kesin iyi anlaşırım ben bu 
Özlem’le. 

“Özlemciğim şöyle yapalım. Arkadaşlarının kurduğu 
cümleler haricinde bugün yaşadığın yeni olan bir şey var 
mı? Bize onlardan bahset.”

“Hımmm… Kalem kutum, kalemlerim, daha doğrusu 
okul araç gereçlerimin hepsi yeni. Son olarak yeni bir 
eğitim yılına başladığımız için ders kitaplarımın da hepsi 
yeni.” 
Hımmm! Hem akıllı hem kurnaz… Bu cümleyi 
kurarak sınıfta geri kalan herkesin bir daha kitabım yeni 
diyemeyeceğini biliyor. Mutlaka arkadaş olmalıyız. Sevdim 
ben Özlem’i...

“Hop! Öğretmenim biz en arkadayız bize sıra gelene 
kadar söyleyecek bir şey kalmayacak ama bu haksızlık.” 
Efe haksızlığa hiç gelemez. Haklı mı haksız mı emin 
değilim ama Efe işte, dayanamaz. 

“Önce adını öğrenebilir miyiz?”
“Affedersiniz öğretmenim. Sıra henüz bana gelmediği 

için adımı söylemedim. Adım Efe ve ben haksızlık 
yaptığınızı düşünüyorum.” 

“Aslında haksızlık yapmıyorum. Bugün sizin için yeni 
olan bir şeyi söylemenizi istedim. Araç, gereç; okulun ve 
arkadaşlarınızın yeni olmalarıyla ilgili cümleler kurduktan 
sonra sıkışıp yeni kelimesinin tüm anlamlarını düşünmek 
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zorunda kalacaksınız. Burada amacımız içinde yeni 
kelimesi olan cümleler kurmak değil sadece. Yeni kelimesi 
olan yeni düşünceler de söylemeniz. Arkadaşlar! Dersimiz: 
“Düşünme.” Düşünme! Ders miymiiişşş? Vay! Çok 
heyecanlı ve komik… Oturup otuz beş dakika boyunca 
düşüneceğiz. Sınavları nasıl olacak acaba? Oturun 
arkadaşlar istediğiniz yerden düşünmeye başlayabilirsiniz. 
Süremiz otuz beş dakika. Önce düşünenler erken çıkabilir. 
Ha ha… Çok eğlenceli. 

“Efeciğim! Otur sen şimdilik yerine. Birazdan ne demek 
istediğimi daha iyi anlayacaksın. Devam edelim arkadaşlar. 
Evet sıradaki!”

“Merhaba. Ben Ali. Bugün benim için yeni olan şey, 
okulun yolu. Eski okulum yaşadığımız mahalledeydi ve 
beni okula her sabah babam bırakıyordu. Ama artık yeni 
bir okula başladım. Bir başka yeni de beni okula babam 
bırakmıyor, artık servis kullanıyorum” 

“Teşekkürler Ali. Arkadaşlar alışmaya başladınız. Evet, 
sıradaki arkadaşımız devam etsin.” 

“Merhaba benim adım İlke. Benim için bugünü ve 
önümüzdeki günleri yeni yapan şey, kardeşimin dünyaya 
gelmesi. Artık sadece İlke değil, ablayım aynı zamanda. 
Hayatımdaki yeni şey, sahip olduğum her şeyi hatta annemi 

ve babamı kardeşimle paylaşıyor olmam.” 
İlke galiba kardeşini kıskanıyor. 

“Bu arada yanlış anlaşılma olmasın, kardeşimi 
kıskanmıyorum. Tam tersine evde onun olması çok 
eğlenceli. Annem ve babam bana eskisi gibi davranmıyor. 
‘Sen artık büyüdün,’ demeleri açıkçası çok hoşuma gidiyor. 
Bir de yeni sorumluluklarım var. Kardeşimin bakımında 
anneme yardım etmek gibi.” 
Ben düşüncemi sesli mi söyledim acaba? Kız resmen 
düşündüklerimi duydu. Bu sınıf  kaç kişi?  Bu böyle ne 
kadar devam edecek? Özge, Özlem, Ali, İlke daha dört 
kişi söyledi sadece. Gerçi hepsi hakkında fikir sahibi olduk. 
Yalnız, ders güzelmiş. Bir yeni kelimesi sayesinde herkesle 
resmen tanışıyoruz. Düşünme dersi tam bana göre. 

“Merhaba. Ben Caner. Bugün benim için yeni olan, bu 
ders ve sizsiniz öğretmenim. İlk defa karşılaşıyorum hem 
sizinle hem de böyle bir dersle.” 
Bravo! Çok iyiydi.

“Hop! Ya öğretmenim bunu ben diyecektim ama yaa!” 
“Efe, sıranı bekler misin?” 

Efe bu işte… O kadar bekleyemez ki! Hiç şaşırmadım 
tepki vermesine.


