


Kardeşler ama 
Nasıl?

Müdür Yardımcısı Sinan Bey, o akşam kendi 

odasında oturmuş sinirden ne yapacağını bilemez 

hâldeydi. Matematik sınavının soruları ortada 

yoktu ve büyük olasılıkla çalınmıştı. Yedinci sınıf 

matematik sınav sorularını kim neden çalsındı? 

Öğretmenler odasının kapısını gözetleyen kame-

ra görüntülerine göre matematik öğretmeninin 

sınav kâğıtlarını bıraktığını söylediği saatlerde 

odanın etrafında dolaşan hatta içeri giren öğren-
ciler vardı. Zaten şüpheliler de bu öğrencilerdi. 

Sinan Bey olayı duyduğunda, işin doğrusu bu 

kamera görüntülerine güvendiğinden, çok da 
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önemsememişti. Düşündüğünün aksi olmuştu. 

Müdür Yardımcısı odasında kalamadı, bir hışım-

la çıktı. Öğretmenler odasının olduğu koridora 

hızla gitti. Olay yerini bir kez daha incelemek 

istemişti. Daha önce gözünden kaçan bir detay 

olabilirdi. Çocukların, eğer çocuklarsa -başka 

kim olacaktı- sınav kâğıtlarıyla ne yaptıkları 

da merak konusuydu. Sınav kâğıtlarını alanla-

rın amacı neydi? Eğer sınavı birkaç gün ertelet-

mek istemişlerse bunu çoktan başarmışlardı. İyi 

de neden? Yok, eğer maksat okul idaresini kötü 

duruma düşürmekse onu da şu an için başarmış 

görünüyorlardı. Yoksa sınavdan iyi not almak 

için tüm kâğıtları çalmanın bir mantığı yoktu. 

O kadar kâğıdın içinden biri alınsa kimse fark 

etmez, kâğıdı ele geçirenler de istedikleri notla 

dersten geçerlerdi. Bütün bu mantık hatalarının 

yanı sıra Sinan Bey’e göre gerçek suçlu Matema-

tik Öğretmeni Hatice Hanım’dı. Sorular hiç öyle 

ulu orta bırakılır mıydı? Neymiş okula güvenirmiş 

hatta öğrencilerine de güvenirmiş… Matematik 

öğretmeninin güveni şimdi Sinan Bey’i dertlen-

diriyordu. Mantık ve matematik bulmacalarına 

meraklı Sinan Öğretmen için kaybolan kâğıtları 
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bulmak onur meselesine dönüşmüştü. En kısa 

zamanda sınav kâğıtlarını bulmalıydı. Çalınma 

olayının duyulması okul idaresini şimdiden zora 

sokmuştu. Bu okulda hiçbir şey sır olarak kalmı-

yordu. Bunu hemen çözmek gerekiyordu. Yoksa 

bu olay her zaman taşıdıkları bir kambur olarak 

karşılarına çıkacaktı. Sinan Bey aklındaki benzer 

düşüncelerle öğretmenler odasından çıktı. Ara-

dığı ipucunu bulamamıştı. Koridorda ilerlerken 

amaçsızca gezinen gözleri aniden duvarda asılı 

panodaki haftanın matematik sorusuna takıldı. 

Bugün asılmış olmalıydı. Bulmacayı her zaman 

çocuklardan önce çözerdi. Gündelik yaptığı işler 

yetmezmiş gibi bir de bu kayıp sınav kâğıtlarıyla 

uğraşırken nasıl da bakmayı unutmuştu. Hemen 

panoya yaklaştı ve soruyu okudu:

8 tane 8 kullanarak ve sadece toplama işlemi 
yaparak 1000 elde edebilir misiniz?

“Çok kolay bir soru.” dedi kendi kendine. Ce-

vabı zihninden hemen bulmuştu. Zihni bir anda 

zaman yolculuğundaki gibi ertesi güne gitti. Yarın 

kimin soruyu çözüp kimin çözemeyeceğini, kimin 
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yanına gelip ipucu isteyeceğini düşünerek gülüm-
sedi. Sonra tekrar kayıp sınav kâğıtlarını hatırladı. 

“Düşün Sinan düşün…” dedi kendi kendine. 
“Kim veya kimler olabilir?” Sanki düşünmekle 
bulabilecekmiş gibi... 

Eve geç kalmıştı. Tekrar masasına oturdu-
ğunda evden gelen beş cevapsız aramayı gördü. 
Sinan Bey’in motorsiklet kullanma merakı eve 
geç kaldığında ev halkının onu daha da merak 
etmesine neden oluyordu. Her ne kadar kaskını 
takmadan, montunu hatta eldivenlerini giymeden 
motorunu kullanmasa da iki tekerlekte gitmesi 
eşini endişelendiriyordu. O yüzden hemen evi 
arayıp birazdan okuldan çıkacağını söyledi. Eve 
gitmeye niyetlenirken şüpheliler listesini gördü. 
Listenin başında ikizler vardı: Ahmet ile Meh-
met. Bu ikisi sadece görünüş olarak değil tavır 
ve davranış olarak da birbirlerinin tıpkısıydılar. 
Okul formaları aynı yerden yırtıktı. Okul dışında 
bile aynı kıyafetleri giyiyorlardı. Biri hastalandı 
mı diğeri de hasta oluyordu. Birbirlerinin yumurta 
ikizi gibi olan bu iki çocuk -aslında gibisi fazla- 
kameralara iki kez yakalanmışlardı. Öğretmenler 
odasının önünde on beşer dakika arayla iki kez 
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şüpheli görüntüleri vardı. Gerçi yakalanan birisi 
mi, yoksa ikisi ayrı ayrı mı yakalandı, onu da bile-
miyordu. Şüphelerini çocukların sınıf öğretmeni 
Salih Bey’e söylediğinde, derse yetişmesi gereken 
Salih Öğretmen kapıdan çıkarken muzipçe gü-
lerek “Hocam onlar ikiz değil yalnız!” demişti. 
Sinan Bey şaşırmış, nasıl olur demeye kalmadan 
Salih Bey gözden kaybolmuştu. O ana kadar 
onları ikiz zannediyordu. Kendi kendine biraz 
düşünmüş ve herhalde bir sene arayla aynı gün 
doğmuş kardeş olabilirler, demişti. Çünkü Salih 
Öğretmen şaka yapsa bile olsa yalan söylemezdi. 
Sinan Bey’in ilk işi bu sebeple öğrenci dosyalarına 
bakmak oldu. Dosyalarda da aynı gün, ay ve yıl 
doğdukları yazılıydı. Aynı zamanda da aynı anne 
babanın çocuklarıydılar. 

Bak sen şu işe, bu nasıl olabilir? Sınav 
kâğıtlarını bulmadan önce şu soruyu cevaplama-
lıyım: 

Aynı gün, ay ve yılda, aynı anne babadan 
dünyaya gelmiş iki çocuk ikiz değilse bu nasıl 
olabilir?
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siyah ve Beyaz

Ahmet ile Mehmet aynı gün, ay ve yılda, aynı 

anne babadan dünyaya gelen ama ikiz olmayan 

kardeşlerdi. İki kardeş birbirine o kadar çok benzi-

yordu ki onları birbirlerinden ayırt etmek neredey-

se imkânsızdı. Giydikleri kıyafetler de aynı olduğu 

için hangisi Ahmet hangisi Mehmet neredeyse 

hiç bilinemiyordu. Sınıf öğretmenlerinin bu ikili 

hakkında en önemli keşfi, Ahmet Yaman’ın her 

zaman her koşulda doğruyu; Mehmet Yaman’ın 

ise hemen her durumda yalan söylemesiydi. İki 

kardeş fiziksel olarak ne kadar benziyorlarsa ka-

rakter olarak birbirlerinden o kadar farklılardı. 

Arkadaşları onlara Zıt Kardeşler adını bu yüzden 
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vermişti. Mehmet’i tanırsanız ne diyorsa tersini 

yaparsınız olur biter. Örneğin o gün cuma olsun 

ve siz Mehmet’e hangi günde olduğunuzu sorun. 

Alacağınız cevap pazartesidir. Çünkü haftanın 

son iş günü yerine ilk iş gününü size söyler. Gerçi 

söylediklerinin doğruluğunu her zaman bu kadar 

kolay kontrol etme şansınız olmaz. Mesela Kont 

bu kardeşlerin sahip olduğu harika bir kangal kö-

peğidir. Bir gün öğretmeni Mehmet’e evde evcil 

bir hayvan besleyip beslemediğini sorar. Mehmet 

“Evet, besliyoruz.” der. “Kont isminde bir Van 

kedimiz var.” Buradan da Mehmet’in doğru söy-

lemiyorken ne kadar da detaylandırdığı anlaşıla-

bilir. Buradaki doğru olmayan yer sadece kedi ile 

köpek kısmıdır. Mehmet hep yalan konuşsa da 

çok fazla göze batmamasını hem kıvrak zekâsına 

hem de her koşulda doğruyu söyleyen kardeşine 

borçludur. İkisi birbirine karıştığından yalanlar 

ve gerçekler de tam ortadan ikiye ayrılır. Ahmet 

de o kadar doğrucu oluyordu ki arkadaşları bazen 

onun dediklerine de inanmakta zorluk çekiyorlar-

dı. Öyle ki eğlence konusu bile olabiliyordu. Ara-

da sırada iki kardeşi karıştırdıklarından Ahmet’in 

dediğinin tersini yaptıkları da olmuyor değildi. 
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Tersi de oluyor, yalana inanıyorlardı. Anlaşıldı-

ğı üzere burada en önemli problem ikisini ayırt 

etmekti yoksa gerisi kolaydı. 

Sinan Bey öğrencileri sorguladıkları odaya 

girdiğinde oldukça sinirli görünüyordu. Sınav 

kâğıtlarının kaybolmasını araştırırken kamera-

lar bu iki kardeşi olay mahallinde tespit etmişti. 

Görüntülenmişlerdi ama ikisi aynı anda kayıtta 

olmadığı için Mehmet’i mi yoksa Ahmet’i mi 

gördüğünü veya hangisini önce gördüğünü kesti-

remiyordu. İşin tuhaf yanı belki her ikisi de farklı 

zamanlarda kamera kayıtlarına girmişti. On da-

kika önce görüntüdeki Ahmet iken on dakika 

sonra Mehmet olabilirdi veya kardeşlerden biri 

tamamen suçsuzdu. 

Sinan Bey kızgınlığını gizlemeye gerek duyma-

dan öğrencilerini selamladı:

“Günaydın arkadaşlar!”

İki çocuk sözleşmiş gibi aynı anda “Günaydın 

öğretmenim!” dediler. Böyle bir cevaplama şek-

li Sinan Öğretmen'i daha da sinirlendirdi. Aynı 

ses tonu ve aynı anda verilen cevap işinin hiç de 
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kolay olmadığının göstergesiydi. Kendi kendine 
sinirli sinirli gülümsedi ama hemen ciddileşti: 

“Aslına bakarsanız hiç de aydın bir gün değil 
beyler! En azından sizler için öyle olmayacak. Ba-
kın konuyu uzatmaya hiç niyetim yok. Sizlerden 
hemen bir itiraf bekliyorum. Okulun video kayıt-
larında her şey zaten açıkça görünüyor. İkinizden 
biri öğretmenler odasına giriyor ve masanın üze-
rinden spor salonunun anahtarlarını alıyor. Daha 
sonra salondan futbol topunu izinsiz alıp anahtar-
ları tekrar eski yerine koyuyor. Beden eğitimi öğ-
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retmeniniz öğle tatili yaptığından bunlardan ha-
beri bile olmuyor. Zaten her şey on beş dakikada 
gerçekleşiyor. İşin doğrusunu söylemek gerekirse 
kayıtlara başka bir sebepten dolayı bakmasaydık 
biz de fark edemeyecektik. Bu yaptığınız yanlış 
bir davranış ve bence ilk de değil. Görüntülere 
bakılırsa bu işi yapanın tavırları gayet de rahat. 
Ayrıca beden eğitimi öğretmenleri arada topla-
rın kaybolduğundan da bahsettiler. Orada burada 
unutulacağından çok önemsemediklerini de ifade 
ettiler. Sonuçta öyle veya böyle yaptığınız iş hır-
sızlık. Bunun cezasız kalması düşünülemez. Bari 
ikiniz birden yanmayın. Onun için şimdi ikinize 
birden soruyorum. Anahtarları hanginiz aldı?”

Her ikisi aynı anda cevapladı:

“Ben almadım!”

Sinan öğretmen her ikisinin de gözlerinin içi-
ne baktı. Yedinci sınıf öğrencilerinin profesyonel 
yalancı olmak için yaşlarının çok küçük olduğunu 
düşünse de beklediği gibi olmadı. Yalan atanın 
gözlerini kaçıracağını umuyordu. Oysa iki çocuk 
da gayet rahat ve kendinden emin duruyordu. 
Kendi kendine “Çattık şimdi.” dedi. İkisinin veli-
sinin aynı olması hem avantaj hem dezavantajdı. 
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Ya “Birinin hiç suçu yok, ona neden ceza veriyor-
sunuz?” derse ne olacaktı. Daha kötüsü “Onun ol-
duğunu nereden biliyorsunuz, ya öteki yapmışsa?” 
derse ne diyeceklerdi? Verecek yanıtı yoktu ve 
bu durumu hemen çözüme kavuşturmalıydı. Sınıf 
öğretmenleri soruşturmanın dışındaydı. Zaten o 
da çocukları ayırt edemiyordu. Fakat önemli sa-
yılabilecek bir ipucu vermişti. Ahmet her zaman 
doğruyu söylerdi. Bu durumda yapılacak en akılcı 
davranış Ahmet’i ortaya çıkartmaktı. Tam ter-
si de geçerliydi, Mehmet de hep yalan atıyordu. 
Onu bulursa da sorun çözülürdü. Aslında bütün 
mesele kimin kim olduğunu bulabilmekteydi.

“Hanginiz Mehmet’siniz?”

“Benim!”

Yine ikisi birden aynı anda cevaplamıştı.

“Bu iş böyle olmayacak. İçinizden hanginiz 
doğruyu söylüyor?”

“Ben!” dedi her iki kardeş de.

Müdür Yardımcısı durumun düşündüğünden 
daha zor olduğunu daha yeni yeni anlamaya baş-
lıyordu.

Öğrencilerden bir tanesini seçti ve ona sordu:
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“Anahtarları sen mi aldın?”

“Hayır!”

Diğerine döndü ve aynı soruyu tekrarladı:

“O zaman sen aldın?” 

“Hayır!”

“Bu bir şaka değil, oyun oynamıyoruz burada. 
İkinizden biri, belki de ikiniz anahtarları alıp bana 
göre zaman zaman gidip topları çalıyorsunuz. Bu 
önemli bir suçtur. Böyle bir şeye nasıl cesaret 
edersiniz. Şimdi söyleyin bakalım, hanginiz bu 
suçu işledi?”

Kardeşler yine sözleşmiş gibi “Ben yapmadım!” 
dediler.

Sinan Bey çok sinirlendi. Kendini sakinleş-
tirmek için önce içinden ona kadar saydı, sonra 
sandalyeye oturdu. Sakin olmalıydı ama nasıl sa-
kin olsundu? İki çocuk kendisiyle resmen dalga 
geçiyordu. İkisine birden disiplin suçu vereme-
yeceğini iyi biliyordu. Aynı şekilde ikisini affe-
demezdi... Sonra hâlâ matematik yazılı soruları 
da ortada yoktu. Acaba bu iki olay ilişkili miydi? 
Bunu bilmesi için de öncelikle bu olayı açıklığa 
kavuşturmalıydı. 
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“Evet,” dedi kendi kendine, “sakin olmalıyım. 
Öyle bir soru sormalıyım ki alacağım cevap bana 
kimin kim olduğunu göstermeli.”

Sinan öğretmen her iki öğrenciye de 
ayrı ayrı öyle bir soru sordu ki bu soru 
sayesinde anahtarları kimin aldığını 
anladı. Bu soru ne olabilir?
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