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Merhaba arkadaşlar!

Ben Hayati. Hayatımın kopya değil, soyadımın 
Kopya olduğunu en baştan söylemem gerek. Fakat 
hayatımın oldukça özgün olduğunu söyleyebilirim. 
Haylaz olduğum kadar iyi de bir arkadaşım. 

Bu ilk maceramda benimle tanışın... 





YENİ BİR BAŞLANGIÇ

“Bugün bilmediğim bir yarın için 

üzülürsem bugünü yaşamamın ne anlamı 

kalır ki?”

Bembeyaz bir sayfa... Tertemiz, kalem değme-

miş, kirlenmemiş, silinmemiş... Olduğum noktayı 

tarif etmemi isteseniz sanırım tam olarak bu şe-

kilde ifade edebilirim. 

Yeni başlangıçlar çoğu zaman gözümüzü kor-

kutabilir. Alıştığımız hayatı bir kenara bırakıp bir 

yenisine başlamak herkesin harcı değil. Babam 

böyle söylüyor. Sen çok cesur bir çocuksun, diye 

eklemeyi de ihmal etmiyor. Babam böyle söyle-
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yince olmayan cesaretime ben de inanıyorum. 

Fakat aklımdaki soruları da bir türlü susturamıyo-

rum. Yeni okulumu sevecek miyim, sıra arkadaşım 

kim olacak, kopya çektiğim zamanlar arkadaşla-

rım beni ele verecekler mi? Sorular böyle uzayıp 

gidiyor... 

Ben en iyisi annemden duyduğum süslü cüm-

leye geri döneyim. Bembeyaz sayfa meselesi... 

Annem konuya tertemiz, kirlenmemiş bir sayfa 

diye girince acaba bana taş mı atıyor, 

ben yine ne yaptım, diye dü-

şünmedim değil. Annem 

hep yapar bunu. Kıya-

fetlerim kir pas içinde 

eve geldiğimde, “Bu-

gün yine tertemizsin, 

akıllı oğlum.” der. 

Temiz olmadığımı 

da akıllı olmadı-

ğımı da bilirim 

elbet. Bugün de 

öyle oldu işte. 

Ortada temiz bir 

sayfa olmadığına 
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emindim. Sanırım biri annemin sayfalarını kir-

letmiş. 

“Anne, ben sayfa falan görmedim. Elimi bile 

sürmedim. Ödevlerimi bitirdim. Şimdi de arka-

daşlarımın yanına aşağı iniyorum.” derken annem 

elimden tutup karşısına oturttu beni. 

Meğer sevgili anne ve babam ayrılmaya ka-

rar vermişler. Şimdi ayrı ayrı yepyeni birer sayfa 

açacakmışız hayatlarımıza. O sayfa bu sayfaymış. 

“Eee, ben ne olacağım?” diye sordum.

“Sen bizim biricik oğlumuzsun.” diye cevap 

verdi ikisi de. 

“Ben de onu diyorum ya, bir tanecik oğlunu-

zum. Beni ikiye bölemeyeceğinize göre, kiminle 

yaşayacağım ben?” 

Bunu da bana sormadan aralarında kararlaş-

tırmışlar. Babamla birlikte yeni bir şehre taşı-

nıyormuşum. Annem ise bir yıl sürecek işi için 

Amerika’ya gidiyormuş. Aman ne hoş!

Annemin kilometrelerce uzağa gideceğine mi 

üzüleyim, anne babamın ayrılmasına mı yoksa 

arkadaşlarımı terk edip başka bir şehre taşınma-
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mıza mı? Hangisine daha çok üzülmeliyim karar 

veremiyorum. 

“Hayır, hayır, hayır! Annem Amerika’ya git-

mesin, biz de olduğumuz yerde kalalım! Söz veri-

yorum, çok uslu bir çocuk olacağım! Erken yata-

cağım, erken kalkacağım, ödevlerimi zamanında 

yapacağım, sizi hiç üzmeyeceğim! Artık abur cu-

bur yemek için ısrar etmek de yok!”

Anne ve babam üzgün bir şekilde yüzüme ba-

kıp ardı ardına kurdukları cümleleri sıraladılar 

bana. Bir annem konuştu, bir babam, sanki biri 

çalıp diğeri söylüyordu.

Bu olanların benimle hiçbir alakası yokmuş, 

onların kendi aralarında verdikleri bir kararmış, 

benim üzülmeme asla izin vermeyeceklermiş, ben 

de onların mutlu olmalarını istemez miymişim, 

hayat her zaman öyle pürüzsüz değilmiş. Pürüzsüz. 

İşte, bana göre çok da pürüzsüz! Bir kâsesini bir-

kaç dakika içerisinde silip süpürdüğüm çikolatalı 

puding kadar pürüzsüz!

En son babam alıyor sazı eline “Yarınlar hep 

belirsizdir, evlat. Biz bugün mutlu olmaya baka-

lım.” diyor. Biraz düşününce babama hak veri-
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yorum, yarınlar hep belirsiz. Bugün çok iyi an-
laştığım en yakın arkadaşımla yarın kavga edip 
küsebilirim ya da yaz tatili için gitmeyi planladı-
ğım kampa hasta olup gidemeyebilirim. 

Bugün bilmediğim bir yarın için üzülür-
sem bugünü yaşamamın ne anlamı 
kalır ki?

Belki de yeni okulum ve 
yeni arkadaşlarımla çok daha 
mutlu olacağım. Kim bilir? 



OKULDA İLK GÜN

Kimileri gülerken ağzını kapatıyor, 
kimileri ise elleriyle beni işaret edip daha 

sesli gülüyorlardı.

İki gün sonra ben, babam ve kedim Tosun Paşa 
yeni bir şehirde yeni evimizdeydik. Eskisinden 
çok daha büyük bir odam vardı. Tosun Paşa için 
de kocaman bir yatak yapmıştık babamla. Yumoş 
yumoş minderler koymuştuk yatağının içine. O 
da çok sevmiş olacak ki yatağında çıkmıyordu. 
“Tembel bir kedi bu!” dedim. “Acaba kime ben-
ziyor?” diye sordu babam. “Bana değil tabii ki de!” 
diye cevap verdim. “Peki, öyleyse.” dedi babam 
gülerek. Ardından “Yarın sabah erken kalkacak-
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sın, yeni okulunda ilk günün! Marş marş yatağa!” 

diye ekledi. İkiletmedim onu ama bir türlü de uyu-

yamadım. Bizim Tosun Paşa çoktan uyumuştu. 

Öyle böyle dalmış olmalıyım ki sabah babamın 

gür sesiyle uyandım.

“Hayati! Kalk hemen üzerini giyin, geç kal-

dık!”

Uykulu gözlerle sa-

ate baktım. Zil çalmış, 

ilk ders çoktan başla-

mış. Apar topar kıya-

fetlerimi giyip çantamı 

aldım. İlk günden okula 

geç kalmak,  ne güzel, 

diye söyleniyordum 

kendi kendime. Ba-

bam beni duymazdan 

gelip aceleyle üstümü 

başımı düzeltti, saçımı 

ileri geri tarayıp son bir 

rötuş yaparak sağa doğru yatırdı.

“Ne yapıyorsun baba?” diye söylenerek ay-

nanın karşısına geçtim ve sağa yatmış saçlarımı 
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dağıttım. Babam bu davranışım karşısında itiraz 

etmeden beni kapıya doğru çekiştirdi. 

“Derhal çıkmamız gerek!”

Hızlı adımlarla arabaya ulaşıp arka koltuktaki 

yerimi aldım. Her zaman kocaman bir adam ol-

duğumu söyleyen babam, ön koltuğa büyüyünce 

oturacağımı söylüyor. Ben ise ne zaman büyüye-

ceğimi hiç bilmiyorum. 

Neyse ki okul, eve çok uzak değil. Yaklaşık on 

dakika sonra okulun önündeydik. 

“İşte geldik. Arkadaşlarınla iyi geçin, öğret-

menlerini güzelce dinle. Şikayet istemiyorum.” 

diye tembihledi babam.

“Tamam, anlaşıldı.” diye karşılık verdim ben-

de. Kısa bir sessizlik oldu. Ben babama bakıyorum 

o bana. En sonunda babam sessizliği bozdu:

“İnsene oğlum artık!”

“Ne yani, tek başıma mı gideceğim?”

“İstersen elinden tutayım beraber girelim sı-

nıfa, hatta istersen sıra arkadaşın bile ben olabi-

lirim,.” dedi babam, ses tonundan benimle dalga 

geçtiğini anladım. 
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“Peki, peki, harçlığımı alayım öyleyse.” diyerek 

indim arabadan. Babam, annemin her gün verdiği 

harçlığın iki katını uzattı elime.

“Annem daha fazla verirdi.” dedim üzülmüş 

gibi yaparak. Babam bir onluk daha çıkarttı. Böy-

lece harçlığa zam meselesini de çözmüş olduk.

Yeni okulumda ilk gün heyecanı yetmezmiş 

gibi bir de geç kalmanın verdiği ayrı bir stres 

üzerime binmişti. Kocaman adam olmak bunu 

gerektirir, hadi bakalım bi cesaret diyerek önce 

Müdür Bey’in odasını bulup kendimi tanıttım, 

ardından da sınıfımı öğrenip yavaş adımlarla yeni 

sınıfıma doğru ilerledim. Şimdiye kadar her şey 

güzel! Ya şimdi? Ah, keşke teneffüs zili çalsa, diye 

düşünürken sınıfımın önünde buldum kendimi. 

Utana sıkıla kapıyı tıklattım.

“Tık, tık, tık...”

“You can come in.” diye bir ses geldi içeriden. 

Anladık, ders İngilizce. Hiç sevmem. Girelim 

bakalım. 

“Ya Allah bismillah!” deyip sınıfa girdim. Gü-

ler yüzlü, sarışın, güzel bir öğretmen karşıladı beni. 
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“Hello, What’s your name? diye sordu öğret-

men. Neyse ki bildiğim yerden geldi soru. Adımı 

soruyordu, ben de hiç duraksamadan cevap ver-

dim.

“My name is Hayati.”

Bu kadar muhabbet yeter, artık bir yerlere 

oturmalıyım, diye düşünürken öğretmen tekrar 

bir soru yöneltti bana.

“How old are you?”

Hiç düşünmeden cevap verdim.

“Fine, thanks. And you?”

Benim cevabımla tüm sınıf kahkalara boğuldu. 

Kimileri gülerken ağzını kapatıyor, kimileri ise el-

leriyle beni işaret edip daha sesli gülüyorlardı. Ben 

şaşkın şaşkın etrafa bakınırken ön sırada oturan 

iki yandan örgülü, altın saçlı bir kız bana doğru 

fısıldadı.

“How are you, değil, how old are you? Kaç 

yaşındasın, diye soruyor öğretmen.”

“Eleven, I am eleven.” diyerek kekeledim ama 

o uğultuda sesimi işiten olmadı. En sonunda öğ-

retmen gürültüyü susturup oturmam için ön sırayı 
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işaret etti bana. Altın saçlı kızın yanı... Sessizce 
oturdum yerime. Bugünü bir kenara yazdım, tabii 
ki bu kahkahaların bir geri dönüşü olacaktı!
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