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OKUL   SEVGİSİ 
 

Hüseyin, şehre hayli uzak köylerinde, ailesiyle yaşayan küçük bir çoçukmuş. Her gün 

ağabeyi Haydar ile birlikte okula gitmek ister ama henüz okul çağında olmadığı için 
babasından izin alamazmış. Sabah babası erkenden tarlaya gider, annesi kahvaltıyı hazırlar, 

ağabeyi okula gittikten sonra annesi de tarlaya babasına yardıma gidermiş. Hüseyin evde 
dedesi ve ninesi ile birlikte kalır ancak canı çok sıkılırmış. 
 

Bir kış günü yine herkes evden çıktıktan sonra Hüseyin, sobanın yanında uyuklayan dedesi 
ve ninesine bakmış. Kendi kendine “Kimse benimle oynamıyor. Ne kadar sıkıldığımı 

anlamıyorlar. En iyisi okula gitmek. Orada arkadaş da vardır, oyun da. Kitaplar okunuyor, 
tahtaya yazı yazıyorlar, çok eğleniyor olmalılar. Evet, evet ben okula gitmeliyim.” demiş ve 
evden çıkmış. 

 
Okulun yolunu bildiği halde, köydeki köpeklerden de korkuyormuş. Yok yok evlerine yakın 

yerlerdeki köpekler hiç havlamamışlar çünkü hepsi Hüseyin'i tanıyorlarmış. Ama tarlaları 
geçip, bayağı uzaklaşınca bütün yabancı köpekler peşine düşmüş. O sırada karşısına bir 

adam çıkmış. Hüseyin'i karların içinde bata çıka koşarken görünce, “nereye böyle oğlum, 
köyden uzaklaşma çok, geri dön” demiş. Hüseyin, adamı gören köpeklerin bir anlık 
duraklamalarını fırsat bilerek, bir koşu okula ulaşmış. 

 
Ancak, öğretmenin kızmasından ve onu geri göndermesinden korktuğu için içeri bir türlü 

giremiyormuş. Üşümüş de, öylece ağabeyinin sınıfının camlarına yüzünü dayamış içeriyi 
seyrederken, öğretmen bir an cama doğru dönmüş ve Hüseyin'i görmüş. Bir işaretle içeri 
girmesini söylemiş. “Bu soğukta dışarda ne yapıyorsun sen?” Hüseyin, daha cevap 

veremeden, sınıftakiler atılmış. “O, Haydar'ın kardeşi öğretmenim” 
“Niye geldin okula? Yoksa bir şey mi oldu?” 

“Ben de okuma yazma öğrenmek istiyorum. Aslında bazı harfleri öğrendim bile. Ama daha 
çok okumak, her şeyi öğrenmek istiyorum.” 
“Demek sen harfleri biliyorsun. Hadi bana ismini söyle ama harf harf söyleyeceksin.” 

“Peki efendim: he,ü,se,e,ye,i,ne” 
“Aferin sana Hüseyin, sen çok akıllı bir çocuksun. Babanla konuşacağım ve seni okula 

göndermesini söyleyeceğim. Hadi şimdi sıraya geç otur.” 
 
Hüseyin o günden sonra ağabeyi ile beraber okula gitmiş. Kısa süre içinde sınıftaki 

arkadaşlarının bilgisine yetişmiş hatta kimilerini geçmiş bile. O kadar hevesliymiş ki, 
isteyerek okula gidiyor, bilmediklerini soruyor, öğrenmeden vazgeçmiyormuş.  

 
 
Öykü ile ilgili sorular: 

 
1. Hüseyin’in canı evde neden sıkılıyormuş? Okula gitmeye nasıl karar vermiş? 

2. Okul yolundaki zorlukları nasıl aşmış? Bu gücü nerden bulmuş olabilir? 
3. Öğretmen Hüseyin’e nasıl davranmış? 
4. Sizce Hüseyin’in bu kadar başarılı olmasının sırrı nedir? 

 
 

 

 Öyküyü resimlendirin ve bize yollayın. Galerimizde sergilensin. 

 Siz de Merak Değerine ait bir Öykü Yazın. Aramıza Katılın. 
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