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Romandaki kişiler, kurumlar ve olaylar tamamen hayal 
ürünüdür.

Yazarların kitap kurgusu ve yazımında eşit katkısı 
bulunmaktadır. 

Yazar sıralaması, yazarların ad ve soyadlarının alfabetik 
sırasına göre belirlenmiştir.
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ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR

Biz, anaokulundan beri yakın arkadaşız. Aslında yazı 
maceramız, ilkokul yıllarımıza dayanıyor. Teneffüs ara-
larında yazdığımız resimli kısa hikâyelerden baskı alarak 
oluşturduğumuz beş on sayfalık amatör kitaplarımız, şu an 
(sadece ama sadece☺)  ailelerimizin kitaplığını süslüyor.  
Bir hayalimiz vardı ve her şey böyle başladı...

Kitabımızı yazmaya 2019 yılının Ekim ayında, 5. sı-
nıftayken başladık. Bir sınıf düşündük; bu, öyle bir sınıf 
ki içinde tüm olmayacaklar olsun! Okulda ders aralarında 
yazmaya başladığımız yazılar bizi, hayalimizde çizdiğimiz 
resme daha da yaklaştırdı. Artık en büyük hevesimiz, ders-
lerimizden arta kalan vakitlerde bir an önce kitabımızı yaz-
mak ve bu sefer macerayı seven diğer yaşıtlarımıza ulaşa-
bilmek için kitabımızı gerçek anlamda yayımlayabilmekti. 
Tabii o zamanlar, Mart 2020’de başlayacak olan pandemi 
dönemi ile bizi bekleyen zorluklardan haberimiz yoktu. 
Zaman zaman moralimiz bozuldu, sıkıldık, umutsuzluğa 
da kapıldık ama pes etmedik ve kitabımızı bitirmeyi başar-
dık. Hatta o ilginç süreçte yazmak bize çok iyi geldi diye-
biliriz. Umarız siz de tamamen hayal ürünümüzün kurgusu 
olan amatör çalışmamızı keyifle okursunuz.

Kitabımızı bitirmemizde bize destek olan, motivasyo-
numuzu artıran ve sıcacık gülümsemesiyle harika vakit 
geçirmemizi sağlayan sevgili Hoca’mız Gizem Pınar KA-
RABOĞA başta olmak üzere, her koşulda yanımızda olan 
sevgili annelerimize ve babalarımıza, kitabın basılmasın-
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da ve yayımlanmasında emeği geçen başta Bihter ŞAHİN 
ve Çağla MİNİÇ ile kitabımızı titizlikle inceleyen sevgili 
Editör’ümüz Ayşe Marika SAĞLAM olmak üzere Yazar-
dan Direkt Yayınevi’nin tüm çalışanlarına, Uzman Klinik 
Psikolog Ezgi UĞUR’a ve kitabımızın kapak tasarımını 
yapan sevgili Gözde YÜKSEL Hoca’mıza sonsuz teşek-
kürlerimizi sunarız.

Aslan Attar & Melek Öztoprak
Konya, 2022
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Merhaba okuyucu! 

BRK & ALY

Biz, Burak ve Alya. Bizler, bu canavar sınıfın AKILLI 
kalan tek öğrencileriyiz. Türünün son iki örneği! Yaşadığı-
mız trajikomik olayları, sınavları, saçma sapan atışmaları 
ve ıvır zıvır olaylarla geçen bir yılı anlatacağız sizlere. İyi 
eğlenceler. 

BRK

Merhaba, ben Burak. On bir yaşındayım ve en iyi arka-
daşım Alya. Alya ve ben dışında on beş çılgın ile birlikte 
İstanbul’daki Çokbilen Koleji’nin 5/B sınıfındayım. (Step-
han Bilal sınıfımıza 18. öğrenci olarak sonradan geldi.) 
Futbol, basketbol gibi sporları severim. En sevdiğim ders-
ler, beden ve fendir. Gofret adında, şişko bir köpeğim var. 

ALY

Merhaba, ben Alya. On bir yaşındayım. Kendimi bildim 
bileli, Çokbilen Koleji’ndeki Burak ve ben dışında on beş 
çılgınla aynı sınıftayım. (BRK’yi saymıyorum) (Stephan 
Bilal sınıfımıza 18. öğrenci olarak sonradan geldi.) Çok 
ama çok sevdiğim ve dünyanın en yaramaz köpeği olabile-
cek, Kömür adında bir köpeğim var. En sevdiğim dersler, 
Almanca ve matematiktir. Dans etmeyi severim. 
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TANITIM

BRK

Size, şimdi sınıfımızdaki diğer on altı öğrenciyi tanıtaca-
ğım: 

FİKRET: Çok cimridir. Bir kuruşunu bile paylaşmaz. Eğer 
beslenmesinden ekstra meyve kalırsa et bulmuş aslan gibi 
kapar ve kaçar. 

KAYRA: Her şeyi bildiğini zanneder ama sürekli ceza alır. 
Öğretmen projeksiyonu açmak istediğinde bir metre ileri 
zıplar ama projeksiyonu darmadağın eder. 

BARAN: Aşırı hareketli aynı zamanda da tembeldir. Kendi 
dünyasında yaşar. Okul kuralları konusunda söz dinlemez. 
Aynı yerde beş dakika boyunca oturması imkânsızdır. 

MEHMET: Biraz kafası karışıklardandır. Bu çocuk, bir ga-
riptir! Gıdık adında, hayalî bir uçan fili vardır. Tuhaf ve 
yersiz şeyler söyler. Örneğin “Uçan Fil’in en sevdiği ye-
mek etli ekmektir.”1 gibi…

TUNÇ: Ana kuzusudur. Tuvaleti, üzerinde WC yazdığı için 
“White Cat”2 olarak adlandırır. Bebekken aldığı tuvalet 
eğitiminde biraz kafası karışmış anlaşılan! 

1 Konya’nın ünlü, yöresel bir yemeği.
2 Beyaz Kedi.
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EMİRCAN: Her kelimenin sonuna, “-can” eki getirir. En 
ufak bir olayda öfke krizi geçirir. Pilot olmak ister ama 
yükseklik korkusu vardır; zıplamaktan bile korkar.

ALİ: 5/A ve 5/C sınıflarından topladığı kişilerle okulda ka-
badayılık yapar. Metal bir kolye ve bileklikler takar. (En az 
üç tane.)

SEDA: Tırnaklarıyla beslenir. Sınavdan önce kâğıtlara 
kopya yazıp, arkadaşlarına satmaya çalışır. Kimse almazsa 
kendisi kullanır.

BAHAR: Aşırı mızmızdır. Eğer herhangi biri, bir konuda 
ondan iyi olursa delirir. Tam bir bilgisayar kurdudur. 

AYÇA: Atasözleri ve deyimleri hep yanlış kullanır. 

ELA: Aşırı çalışkandır. Her gün beş yüz soru çözer. Çok 
yanlışı çıkınca mızmızlanır. Her sınavda sınıf sonuncusu-
dur. 

DURU: İkinci sınıftan beri ergensi tavırlar sergiler. “İ” har-
finin noktasını hep kalp şeklinde yazar. Okulda, “Ergenler 
Kulübü” adında bir kulüp kurmuştur. Ama bu kulübe, sade-
ce büyük sınıflar katılır.

İDİL: Kendisini (ciddi ciddi) kedi zanneder. Her cümlesi-
nin sonunda miyavlar. Teneffüste, bahçede gördüğü böcek-
leri yakalamaya çalışır. Müzik dinlemeyi sever. 

ECE: Çok zengindir. Okula altın kaplamalı ayakkabıyla 
gelir. Eğer birisi onun ayakkabısına yanlışlıkla basarsa çığ-
lığı koparır.
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NAZ: İstifçilik hastalığına (her şeyi biriktirme hastalığı) 
yakalanmıştır. Herkesi kıskanır.

STEPHAN BİLAL: Babası Amerikalı, annesi Karslıdır. 
Omzuna kadar gelen rastalı, sarı saçları vardır. Amerikan 
futbolu oynamayı sever. (Sınıfa, 18. kişi olarak sonradan 
geldi.)

***




