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Önsöz
Okul iyi bir yerdir. Annenle babandan uzakta, sana ait bir 
dünyadır. Bir sürü güzel şey yaparsın orada: Sınıfta kahkaha-
larla güler, kantinde arkadaşlarınla şakalaşır, bahçede itişip 
kakışırsın. Teneffüslerden kalan zamanda da derslere girersin 
tabii. Sınıfta, bilmediğin dünya kadar şey öğrenirsin. İyi notlar 
alınca sevinirsin sevinmesine ama her yıl biraz daha büyüdü-
ğünü, biraz daha akıllandığını anlayınca da sevinirsin. 
Okul bazen de zordur. Neden dersen, mesela canın istese de 
istemese de ders çalışman gerekir. Bazen yüzü asık olsa bile 
öğretmenini hiç sesini çıkarmadan dinlemek zorundasındır. 
Durup dururken yaramaz çocuğun teki canını sıkar, ayrıca 
harfiyen uyacağın bir sürü kural vardır… Sorunlar saymakla 
bitmez yani! Biz hepsini senin için sınıf sınıf ayırdık, her biriyle 
başa çıkabilmen için tavsiyelerde bulunacağız şimdi. 



• Öğretmen dediğin robot değildir! Onlar da 

senin benim gibi insan. Herkes gibi ufak tefek 

kusurları olabilir, anlayışlı ol… 

• Doğruya doğru, annelerle babalar notlara 

biraz takıntılı olabiliyorlar. Rahat etmek isti-

yorsan güzel güzel dersini çalış, o zaman ikide 

bir tepene dikilmezler…

• Arkadaşlar, onları kendin seçtiysen ve sana 

saygı gösteriyorlarsa iyidirler. Sakın sana 

saygısızlık etmelerine izin verme… Bu arada, 

sen de kimseye saygısızlık etme tabii!

Seni kitapla baş başa bırakmadan önce

şu üç temel kuralı hatırlatmak isteriz… 



Derste sıkıntıdan patlıyorum…

Her yıl aşağı yukarı bin saatini sınıfta, sırada oturarak ge-
çirdiğini biliyor muydun? 

Tam bin saat esneyip durmak biraz tuhaf yani… 

Sınıfta canının sıkılması normal değil. Arada bir herkesin ba-
şına gelir ama sabahtan akşama kadar sıkıntıdan patlıyorsan 
o zaman bir yanlış var demek. Ya dersleri bütün arkadaşla-



11

rından daha hızlı anlıyorsundur ya dersten kopmuşsundur ya 
da aklında başka dertler vardır. Her ne olursa olsun, harekete 
geçmek şart! Diyelim ki birinci şık geçerli: Sınıf seviyesinin 
üstündesindir ve öğretmen, senin bir kerede şıp diye anladığın 
konuyu tekrar tekrar anlatıp durmaktadır. Haliyle canın sıkılır. 
İkinci şıkta, tam tersine, geride kalan sensindir. Daha sen ne 
olduğunu anlayıp birinci konuyu tam sindiremeden öğretmen 
yeni bir konuya geçivermiştir. O zaman iyice hevesin kırılır, 
havlu atarsın. Ama söylemediler deme bak, o zaman tehlikeli 
bir noktadasın demektir: Dinlemeye dinlemeye ipin ucu iyice 
kaçar, geride kaldıkça arayı kapatmak iyice zorlaşır. Ve son 
olarak üçüncü şık: Moralin bozuktur, üstelik belki farkında bile 
değilsindir. Aslında canın okula değil her şeye sıkkındır: İçin-
den ne oynamak gelir ne sokağa çıkmak ne arkadaşlarınla gö-
rüşmek. Bütün gün yatıp televizyon seyretmek istersin. Bunu 
mutlaka büyüklerden biriyle konuşmalısın çünkü böyle devam 
edemezsin. İsteksizliğin bu kadarı kötü bir şey ve merak etme, 
bundan kurtulmanın yolları var. 
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Oyun sırası sende!

Sizin sınıf sence ağır çekimde ders yapı-

yorsa öğretmenine rica et, sana bir ödev 

versin, git kütüphanede fazladan araş-

tırma yap ya da dersleri iyi olmayan bir 

arkadaşına yardım et. Böylece zaman kay-

betmemiş olursun. 

Tam tersine, dersten koptuysan bunun 

çaresi devekuşu gibi kafanı kuma gömüp 

“Bana ne!” demek değil. Annenle baban-

dan ya da öğretmeninden yardım iste. 

Sana eski dersleri yeniden gözden geçir-

mek için bir program çıkarsınlar. Ayrıca 

çalışma yöntemlerinde mi bir şey var, ona 

da bir bakarsınız. Temelsiz ev ayakta dur-

maz. Bilgi de böyledir: Temel bilgiler iyi 

oturmadıysa gerisini anlamazsın… 



13

Oyun sırası sende! (devam)
Birisi, azıcık geç anlıyorsun diye seninle dal-ga mı geçti, kalbini mi kırdı? Bazen küçücük, hain bir cümlecik bütün hevesimizi kaçırıve-rir. Sakın pes etme, insanlar çalışmanı eleş-tirebilir, orası öyle ama kişiliğini değil. 

Ders çalışacak, daha doğrusu parmağını kı-pırdatacak halin mi yok? Hemen git annenle babana söyle, seni alıp bu işlerden anlayan birine götürsünler. İnsanın bütün gücünü emen depresyon diye bir hastalık var, belki ona yakalanmışsındır. Dersi yine can kula-ğıyla dinlemek, eskisi gibi yaşama sevinci-ne kavuşmak için bu hastalıktan kurtulmak gerek! 

ALTIN KURAL!
Can sıkıntısıyla tembelliği birbirine karıştırmayalım… 



Öğretmenin kuzusuyum ama
böyle olmayı ben istemedim ki! 

Şöyle bir hesapla bakalım: Seni sevmeyen öğretmenler de 
mutlaka vardır, o zaman durum 1-1 demektir! Haydi, itiraf 
et, belki biraz can sıkıcı ama büyütülecek kadar değil…

Doğruya doğru, nedir şikâyetin? Sana gıcık olsa daha mı iyi? 
Belki de o öğretmenin gözünde ideal öğrenci sensindir ya da 
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ona sevdiği birini hatırlatıyorsundur, kim bilir… Hepsi bir yana, 
bunda senin hiçbir payın yok, ayrıca öğretmenin kuzusu olma-
nın utanılacak bir tarafı da yok! Evet, öğretmenin üstüne titre-
mesi bazen biraz rahatsız edici olabilir çünkü torpilli sanılmak 
hoş bir şey değil. Gerçi sevilmemekten daha beter sayılmaz 
hani (Bk. Beni görmeye bile katlanamayan bir öğretmenim 
var). Ama daha önce söylediğimiz gibi öğretmenler de insan-
dır, onların da ufak tefek kusurları olacak tabii… Senin öğret-
menin de sana zaafı var demek ki! İnsanın böyle göze batması 
çok sinir, kabul çünkü arkadaşların göze girmek için özellikle 
uğraşıyorsun sanabilirler, üstelik hiç öyle olmadığı halde.

Oyun sırası sende!

Öğretmeni kendinden soğutmak için soy-

tarılıklar yapmaya kalkışma. Kocaman bir 

insan seni seviyorsa demek ki sevilecek 

bir çocuksun. Tadını çıkar! 

Bir öğretmenin seni çok sevmesini arka-

daşlarına “affettirmek” için olmadık iş-

lere kalkışma. Belki de sadece çalışkan 

olduğun için seviliyorsundur, eh, bu da bir 

kusur sayılmaz! 
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Oyun sırası sende! (devam)

“Ben ne yaparsam yapayım öğretmenim beni 

hoş görür,” deyip dersleri asmaya kalkma 

sakın. Yoksa bir sonraki yıl kötü sürprizlerle 

karşılaşabilirsin… 

Aman dikkat! Eğer bu öğretmen fazla ileriye 

gidiyorsa sınıfta bir tek sana soru soruyor, 

okul dışında da seninle görüşmeyi filan isti-

yorsa öğretmenlikten çıkmış demektir. Şikâ-

yet etmekte yerden göğe kadar haklısın. 

ALTIN KURAL!
İnsanın bir öğretmen tarafından sevilmesi şart değil 

ama bir kabahat da değil… 



Sınıfın karşısında konuşmaya
korkuyorum… 

Emin ol, bu bir sürü insanın başına gelir. Seni dinleyenlerin 
de çoğu bu haldedir… 

Bütün sınıf gözünü dikmiş sana bakıyor, sense tir tir titriyor-
sun. Dünyada bundan daha normal bir şey yok! Aslında o an 
tek düşündüğün nasıl göründüğün ve bu söyleyeceklerinin bile 
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önüne geçiyor. Gelgelelim topluluk karşısında konuşma yap-
maya alışmalısın çünkü tartışmalara katılmak, kendi görüşünü 
söylemek, soru sorulduğunda cevap vermek bir gerekliliktir. 
Ama söylesene, seni korkutan sahiden kalabalık karşısında 
konuşmak mı, yoksa tam tersine seni beğenmeyeceklerinden 
ya da üç-dört arkadaşının seninle dalga geçeceğinden mi çe-
kiniyorsun? Hayallerini yıkmak gibi olmasın ama söyleyecek-
lerin fırtınalar filan yaratmayacak. Sorunun sonucunu yanlış 
hesaplasan bile dünya dönmeye devam edecek. Cevabı söyle-
yince belki ayakta alkışlanmayacaksın ama zannettiğin kadar 
kötü de görünmeyeceksin. Haydi, topla bakalım cesaretini! Atıl 
ileri! Arada bir saçmalasan da büyütecek bir şey yok… 

Fakat konuşma yapacağını düşününce korkudan karnına ağ-
rılar filan giriyorsa o zaman anne-babanla konuş. Demek ki 
çekingen bir yapın var. Bu, günlük hayatında başka konularda 
da sana ayak bağı olabilir. Bir büyüğün yardımıyla kendine 
güvenini yeniden kazanmalısın. 

Oyun sırası sende!

Sevdiğin bir arkadaşını seçip gözlerini 

gözlerine dik. Arkadaşın sınıfın en arka-

sında oturuyorsa daha da iyi, o zaman 

daha yüksek sesle konuşup başını dik 

tutmak zorunda kalırsın… Sen ona konuş, 

bu sanki karşında tek bir kişi varmış gibi 

hissetmene yardım eder. 
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Oyun sırası sende! (devam)
Tiyatro dersine git, topluluk karşısında ko-nuşmaya alışırsın; metinleri ezberlemek işi kolaylaştırır. 

Konuşma yapmadan önce moralini yükselt-mek için başarıyla üstesinden gelebildiğin bir durumu aklına getir. Görüyorsun ya, iste-yince yapabiliyorsun! 

Söyleyeceklerini içinden tekrar et. Konuşur-ken de hiç acele etme. 

“Sınırlı” bir kitle karşısında alıştırma yap: Annen, kardeşin, büyükannen, en iyi arka-daşın… 








