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Bir sınıfta müfettişin geldiği gün ortalık nasıl karışır?

Arkadaşlarının düşüncelerinden beğendiklerini bu alana yaz.

Bunları bildiğinden emin ol!
Bir müfettişin görevi
Süleymaniye Camisi

Fatih Sultan Mehmet
Amerika’nın bulunuşu

Sevgili Kardeşim Zeynep,

15 Kasım 1963

Mektubunu alınca çok sevindim. Sağ ol. Doğrusu,
Ankara'daki okula gidince bizi unutursun sanıyordum.
Mektubunu sınıfta bütün arkadaşlara okudum. Hepsi
de sevindi. Sen buradan gittikten bir iki gün sonra,
hiç unutamayacağım bir şey oldu. Onu anlatayım sana:
Öğretmenimiz bir sabah, okula müfettiş geleceğini söyledi. Çok heyecanlıydı.
Biz de heyecanlanmıştık.

Kendini anlatıcının yerine koy. Bu konuyla
ilgili neler hissettiğini sınıfla paylaş.

Kendini öğretmenin yerine koy.
Bu konuyla ilgili neler hissettiğini anlat.

O gün müfettişin, burada yakınlarda olan başka okullara da gittiğini duyduk. Başka okullardaki
arkadaşlarımıza, müfettişin ne yaptığını sorduk. Onların söylediğine göre, müfettiş her girdiği
sınıfta öğretmene, ”Bir problem yazdırın da öğrencileriniz çözsün.” diyormuş. Sonra, yine
öğretmene, öğrencilere bir şiir yazdırmasını söylüyormuş. Yazılanları gözden geçiriyormuş.
Ondan sonra, birkaç öğrenciye hep aynı soruları soruyormuş. Sorduğu sorular da şunlarmış:
“Amerika kaç yılında keşfedildi?”, ”En çok sevdiğin insan kimdir?”, ”İstanbul'u kim fethetti?”,
”Süleymaniye Camisi’ni kim yaptı?”
Öğretmenimiz bize yeni defterler aldırttı. Karatahtaya çok zor bir problemle çözümünü yazdı.
“Bunu defterinize olduğu gibi geçirin!” dedi. Şiiri de yazdık defterimize. Sonra öğretmenimiz
defterlerimize baktı. Doğru yazıp yazmadığımızı denetledi. Yanlış yazılanları düzeltti.
“Çocuklar, Müfettiş Bey sınıfımıza gelirse, ben size bu problemle bu şiiri yazdıracağım.” dedi.
Bütün bu işler olup bittikten sonra: “Şimdi de bazı soruların cevaplarını öğreneceksiniz.
Müfettiş Bey kaldırıp sorarsa, makine gibi çabuk cevap vereceksiniz.” dedi. Sonra bize, soruları
ve cevaplarını ezberletti.
“Amerika kaç yılında keşfedildi?”
Hep bir ağızdan bağırıyorduk: “1492!”
“Dünyada en çok sevdiğin kim?”
Bu soruya herkes başka türlü cevap verdiği için bir uğultu, gürültü yükseliyordu. Kimimiz
“Atatürk!”, kimimiz “Annem!” ya da “Babam!” diye bağırıyorduk.
Sonra öğretmenimiz üçüncü soruyu soruyordu:
“İstanbul'u kim fethetti?”
Şıp diye cevabı yapıştırıyorduk:
“Fatih Sultan Mehmet.”
“Süleymaniye camisini kim yaptı?”
Öğretmenimiz sorusunu bitirmeden ezberlediğimiz cevabı, hep birden bağırıyorduk:
“Mimar Sinan...” İki gün hep bu sorularla cevaplarını ezberledik. Öğretmenimiz sık sık, “Sakın
unutmayın ha!” diyordu.
Ben artık içimden, arka arkaya cevapları diziyordum:
“1492. Babam. Fatih Sultan Mehmet. Mimar Sinan. 1492. Babam. Fatih Sultan Mehmet. Mimar
Sinan. 1492. Babam…”
Birkaç gün sonra ilk derste müfettiş sınıfımıza geldi.

Öykünün devamında sınıfta bir sorun çıkacak. Sence olaylar nasıl gelişir?

Bilirsin, ben öyle çok heyecanlı değilimdir; ama nedense o gün çok heyecanlandım. Titriyordum
heyecandan. Belki de öğretmenin heyecanı bana geçmişti; çünkü onun ellerinin titrediğini
gördüm.
Müfettiş: “Öğrencilerinize bir şiir yazdırınız.” dedi. Bunun üzerine öğretmenimiz bize: “Yazın!”
dedi ve daha önce defterlerimize yazdırdığı şiiri okumaya başladı. Arkadaşların çoğu şiiri
yazmıyor, yazarmış gibi yapıyordu.
Öğretmenimiz şiiri okumayı bitirdi. Müfettiş, teker teker defterlerimize baktı.
Hiçbirimizinkinde imla yanlışı bulamadı. Öğretmenimize: “Teşekkür ederim, öğrencilerinizi iyi
yetiştirmişsiniz.” dedi. “Bir de matematik problemi yazdırın da çözümlesinler.”
Öğretmenimizin yüzü kıpkırmızı olmuştu. Müfettişin önce problem yazdıracağını, sonra şiir
yazdıracağını sanıyorduk. Bize öyle söylemişlerdi. Müfettiş, soru sırasını değiştirmişti.
Cengiz'in defteri müfettişin elindeydi. Onun için öğretmenimiz eskisinden başka bir problem
yazdırdı. Matematikten hep pekiyi alırım, bilirsin. Artık öyle şaşırmışız ki, problemi ben bile
çözemedim. Defterlerimize bakan müfettiş suratını buruşturdu. Öğretmenimiz çok utanmıştı.
İçimden, “Müfettiş, ah, beni kaldırıp sorsa da makine gibi cevaplar versem.” diyordum.
Öğretmenimizin yüzünü ağartmak istiyordum. Kendi kendime boyuna: ”1492. Babam. Fatih
Sultan Mehmet. Mimar Sinan. 1492...” diye mırıldanıp duruyordum.
Sanki içimden geçenleri okumuş gibi, müfettiş bana: “Sen kalk!” dedi. Sevinçle fırladım.

Süleymaniye Camisi’ni kim yaptı?
İstanbul’u kim fethetti?
Amerika ne zaman keşfedildi?
Hayatta en çok kimi seviyorsun?
Sonradan arkadaşların söylediğine göre müfettiş bana, “Kaç yaşındasın?” diye sormuş. Ben
heyecandan soruyu anlayamadığım için, Amerika'nın keşfini soruyor sandım. “1492 efendim!”
diye bağırdım.
Şaşkınlıktan gözleri büyüyen müfettiş:
“Neee? Kaç yaşındasın?” diye bir daha sordu. Ben de, doğru cevap verdiğimi sanarak,
“1492 efendim!” diye daha yüksek sesle bağırdım.
Müfettiş: “İstanbul'u kim fethetti?” diye sormuş. Ben ezberlediğim cevap sırasına göre,
“Babam.” dedim. Müfettişin, soruların sırasını değiştireceğini önceden hiç düşünmemiştim.
Müfettiş ayağını yere vurup bağırdı: “İstanbul'u kim fethetti?” diye soruyorum.
“Babam, efendim.”
“Senin baban kim?”
“Mimar Sinan.”
“Ağzından çıkanı duymuyor musun oğlum? Babanı soruyorum, Mimar Sinan diyorsun.”
İşte ancak o zaman kırdığım potu anlayabildim! Ama heyecandan ve müfettişin bağırmasından
öyle şaşırmıştım ki, bir türlü kendimi toparlayamıyordum. “Peki, Mimar Sinan ne yaptı?” Artık
büsbütün şaşırmıştım. O şaşkınlıkla: “İstanbul'u fethetti efendim.” diye bağırdım. “Kim?” dedi.
Sözde yanlışımı düzeltmek için: “Mimar Süleyman!” dedim.

Bu daha bir şey değil! Durum daha da karışacak. Peki, nasıl? Fikrini söyle!

Kelimeleri birbirine karıştırdığımı sezinliyordum ama artık toparlanamıyordum.
Müfettiş öyle kızmıştı ki, kızgınlıkla o da şaşırıp:
“Oğlum…” dedi. “Amerika'yı yapan Mimar Sultan Mehmet’tir. Süleymaniye camisini de
keşfeden Fatih Sinan'dır.”
Çocuklar kendilerini tutamayıp kıkırdayarak gülüşmeye başlayınca, müfettiş yanlış söylediğini
anladı. Yanlışını düzeltmek istedi:
“Yani Sinaniye camisini Mimar Süleyman yaptı. Fatih’i Mimar Sultan Mehmet fethetti.” demek
istiyorum.
Yine yanlış söylediğini anlayıp:
“Beni de şaşırttın be çocuk!” dedi.
Kızgınlıkla başını sallaya sallaya, kapıyı hızla çarpıp derslikten çıktı.
Bu olayın beni nasıl üzdüğünü anlatamam. Her hatırlayışımda utanıyorum. Oysa, çabuk çabuk
cevaplar verip öğretmenimizin yüzünü ağartmak istemiştim.
Söz verdiğin gibi, sen de bana orada olup bitenleri yaz, e mi? Mektuplarını bekliyorum. Ben de
sana başarılar dilerim kardeşim.
Sınıf arkadaşın
Ahmet Tarbay
Aziz Nesin, Şimdiki Çocuklar Harika, Nesin Yayınevi (Düzenlenmiştir.)

Okuduğun metni 1 ile 5 arasında puanla!
5, en yüksek puan; 1, en düşük.

Eğlenceli

Heyecanlı

Etkileyici Düşündürücü Sevdim

1.
2.
3.
4.
5.

Ankara’ya taşınan kim?
Öğretmen öğrencileri niçin hazırlamıştı?
Öğretmen öğrencileri nasıl hazırlamıştı?
Müfettiş neden sinirlendi?
Öyküde seni en çok güldüren ne oldu?

1 _________________________________________________
2 _________________________________________________
3 _________________________________________________
4 _________________________________________________
5 _________________________________________________

SÖZLÜ ANLATIM

6 __________________________________________

Sen öğretmenin yerinde olsan…
Sen Ahmet’in yerinde olsan…
Sen müfettişin yerinde olsan…

Sence öğretmen, en baştan itibaren kendini nasıl hissetmiştir?
Sence
Öğretmenin durumuna uygun sözcüklerin altında

koy.

Aziz Nesin’in kısa yaşam öyküsünü yansıtan aşağıdaki cümleleri ,
anlamlı bir paragraf oluşturacak biçimde sıraya koy.
Türkçeden yabancı dillere eserleri en çok çevrilen dördüncü
yazar olma başarısını yakaladı.
Aziz Nesin 1915’le 1995 yılları arasında yaşadı.
Yaşamı boyunca roman, öykü, tiyatro ve şiir dallarında pek
çok ürün verdi.
Heybeliada’da doğup Alaçatı’da öldü.
“Amerika’yı Yapan Mimar” metninin alındığı “Şimdiki Çocuklar
Harika” romanı ile ilgili tanıtıcı bir yazı hazırla.

Aziz Nesin

www.nesinvakfi.org
Aşağıda istenenler için “www.nesinvakfi.org”
adresindeki internet sitesini ziyaret et.
Nesin Vakfı ne zaman ve kim tarafından
kuruldu?
Nesin Vakfı’nın amacını kendi cümlelerinle
yaz.
Projeler sayfasından bir proje seç, sınıfta
sözlü olarak paylaş.

1. Aziz Nesin, “Şimdiki Çocuklar Harika”yı bugün yazmış olsa Zeynep’le Ahmet’e haberleşmek için
hangi iletişim araçlarını kullandırabilirdi?

2. Mektupla iletişim hakkında ne düşünüyorsun?

3. Mektubun, yerini tümüyle e-postaya bırakmasından aşağıdakiler nasıl etkilenir?

Postacı

Kağıt

Gönderen

Alıcı

Kod: s4.t.çk.h2

