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Bölüm 1
Veli Toplantısı

Öğretmen, kapıda bekleyen velilerin çıkardığı gü-
rültüden dolayı ders anlatamıyordu. Herkes kendi 
çocuğundan şikâyetçiydi, adeta birbirleriyle yarışı-
yorlardı; hangisinin çocuğunun daha haylaz olduğu-
na karar vermek oldukça zordu. 

Hayri okula gelmeden önce Uçan Fare’yi almak 
için şekerci dükkânına uğramıştı. Seher ablanın veli 
toplantısı hakkında söyledikleri de biraz kafasını ka-
rıştırmıştı:

“Biliyorum, velilerinizin toplanması sizi biraz ür-
kütüyor,” demişti Seher abla. “Çünkü toplanan insan-
lar mutlaka birbirinden etkilenir, haklısınız. Öğret-
men de toplantıya kadar gizli bir ajan gibi, öğrencileri 
gözlemleyip bilgiler toplar. Veli toplantısında da 
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elindeki tüm gizli bilgileri ailelerle paylaşır. Dikkatli 
olun! Bir öğrencinin hayatı, veli toplantısından önce 
ve sonra diye ikiye ayrılır. Fakat biliyorum, siz çocuk-
lar, bu durumu en fazla bir gün önemsersiniz. Son-
ra da ajanlara, kurallara ve hatta disiplin kuruluna 
rağmen derste konuşmaya, teneffüste maç yaparken 
kavga etmeye, itişip koşarak merdivenlerden inmeye, 
defterinizin kenarlarının kıvrılmasını umursamama-
ya devam edersiniz.”

Yılmaz ilk defa bugün neşeli değildi, bu toplantı 
meselesi onun da canını sıkmıştı. “Daha okul yeni 
açılmadı mı? Nereden çıktı bu veli toplantısı? Niye 
toplanıyorlar ki?” diyerek söylendi.

Sonunda zil çaldı. Kapıdaki velilerin sesinden her-
kesin başı şişmişti. 

Uçan Fare biraz buruktu, keşke onun ailesi de top-
lantıya katılabilseydi. Ama bu mümkün değildi. 

Hayri, koridorun köşesinde tek başına duran an-
nesini gördü. “Saklan hemen, annem burada.”

“Tamam tamam, saklanıyorum.”
Hayri’nin annesi, veliler toplantısı bitene kadar 

onu bahçede beklemesini söyleyip sınıfa girdi. Bu 
toplantı gerçekten kaygı vericiydi.
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“Keşke öğretmenin benim hakkımda söyleyecek-
lerini duyabilseydim,” dedi Hayri.

Uçan Fare, çantadan bir füze gibi hızla çıkardı ka-
fasını. Bu tam ona göre bir işti. “Sen yeter ki iste! Sı-
nıfta bir sıranın altında saklanır, ne konuştuklarını 
dinlerim.”

Hayri isteğinin bu kadar çabuk gerçekleşmesi kar-
şısında tedirgin oldu. “Bilmiyorum ki... Gerek yok, 
boş ver.”

Uçan Fare her zamanki gibi ısrarcıydı. “Hadi ama 
Hayriii!” 

Hayri daha karar vermeden, Uçan Fare çantadan 
atladığı gibi sınıfa geri döndü. Hayri, “ya yakalanır-
san...” demek için kafasını çevirdiğinde çoktan git-
mişti.
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Veliler, küçücük sıralara sığmakta 
zorlanmıştı. Bir devenin bir fare 
deliğine sığmaya çalışması 
kadar komik bir 
manzara vardı.

Öğretmen masasına oturup, numara sırasına göre 
velilerle konuşmaya başladı. Uçan Fare de saklandığı 
yerden konuşulanları duymaya çalışıyordu. Allahtan 
kulakları yeterince, hatta fazla büyüktü.

Öğretmen gıcır bir takım elbise giymiş olan De-
niz’in babasından başladı: 

“Deniz çok titiz, çalışkan hatta mükemmeliyetçi 
bir çocuk...” Baba pek bir gururlandı. “Ama bu mü-
kemmeliyetçiliğini biraz azaltmasına yardımcı olur-
sanız iyi olur, yoksa çocuk mutsuz olur,” diye devam 
edince, babanın yüzü biraz asıldı. 

Yılmaz’ın annesiyle devam etti:
“Yılmaz arkadaş canlısı, girişken, yetenekli bir 
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çocuk.” Annenin ağzı kulaklarına vardı. “Ama dersi 
pek dinlemiyor, sabahları da hep geç kalıyor,” diye ta-
mamlanınca cümle, kulaklara doğru gerilen ağız da 
yeniden aşağılara, çeneye doğru indi. 

Uçan Fare, anne babaların çocuklarından şikâyet 
etmeyi çok sevdiğini, ama bir başkasının kendi ço-
cuklarından şikâyet etmesini hiç sevmediklerini an-
ladı. Öğretmen de önce iyi şeyler sonra kötü şeyler 
söylüyordu; bu bir taktikti galiba. “Ama olmaz ki! Ve-
lilerin mutluluğunu kursağında bırakıyor,” dedi ken-
di kendine.

Öğretmen, “Eveeet, gelelim Hayri’ye... Arkadaşları 
ona Hayalet Hayri diyor, biliyor musunuz?” diye baş-
ladı.

Tıpkı Hayri gibi en arkada oturan annesi, belli be-
lirsiz gülümsedi.

“Hayır, bilmiyordum ama yerinde bir lakap ol-
muş.”

Sabri Öğretmen bu cevaba biraz şaşırdı. Ama belli 
etmemeye çalıştı. Annesi de oğlu gibi biraz garip diye 
düşündü. 

“Hayri sessiz, sakin, pek konuşmayan hatta nere-
deyse hiç konuşmayan bir çocuk. Öğretmenler sever 
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bu tipleri normalde. Ama ben biraz endişeleniyo-
rum,” deyince öğretmen, herkes aynı anda Hayri’nin 
annesine baktı. Endişe kelimesi önemliydi. Kendi 
çocukları adına duydukları utançtan hemen çıkıver-
diler. Daha ciddi bir durum vardı burada.

Hayri’nin annesi soğukkanlılığını kaybetmeden, 
“Hayri bana benziyor sanırım. Konuşmaktan ziyade 
gözlemlemeyi seviyor,” dedi.

Ama öğretmen ısrar etti. “Ben yine de bir rehber 
öğretmenle görüşmenizi tavsiye ediyorum. Belki bir-
kaç test yapar.”

Diğer velilerin gözleri kocaman oldu. Şükür ki 
kendi çocukları için test yaptırmaları gerekmiyordu. 

Hayri’nin annesi testlere inanmıyordu, o nedenle 
öğretmenin tavsiyesini dinlemeye pek niyeti yoktu 
ama sesini çıkarmadı.

Söylenenleri daha iyi duyabilmek için öğretmen 
masasına tırmanan Uçan Fare’nin de gözü korkmuş-
tu. İyi ki onun ailesi toplantıya gelmemişti. Öğret-
men, onun için de neler derdi kim bilir.

Uçan Fare bu kötü senaryoyu düşünürken arkası-
na saklandığı dünya küresini çeviren eli fark etmedi. 
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Hikâyenin bundan sonrası daha hızlı ve olaylı bir şe-
kilde gelişti.

Tıpır ile Kıpır’ın bilmiş annesi Uçan Fare’yi gördü, 
ortalığı ayağa kaldırdı. Küçücük, masum bir fare de-
ğil de sanki kocaman bir ayı görmüş gibi davranıyor-
du. Yangın alarmını bile çalıştırdı. Siren sesleri çalar-
ken bütün veliler, öğrenciler panikle koşarak okulu 
boşalttı. Uçan Fare siren seslerinden ürküp bir deliğe 
saklandı. 

Tıpır’ın annesi olayı daha da büyütmeye niyetliy-
di. “Bu nasıl bir okul böyle? Hiç hijyen değil. Hemen 
belediyedeki tanıdıklarımı arıyorum. Buraya acilen 
Haşerat Timi göndermelerini isteyeceğim!” diye ba-
ğırıyordu.
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Bu arada Tıpır da diğer velilere, “Biliyor musunuz 
fareler de tıpkı bizim gibi gıdıklandıklarında gülü-
yorlar,” diyerek en az annesi kadar bilmiş olduğunu 
göstermekle meşguldü.

Tıpır’ın kendi çocuklarından daha bilgili olduğunu 
düşünüp üzülen veliler, Kıpır’ı görünce üzülmekten 
vazgeçtiler. Çünkü o Tıpır’ın tam tersiydi. Bilgiçlik 
yapmak yerine insanları güldürmeyi tercih ediyordu.

Bütün bu karmaşa esnasında Hayri, annesinin ya-
nında sessizce duruyordu. Uçan Fare’nin yakalanmış 
olmasına, hem hiç şaşırmadığını hem de böyle bir 
durumda ne yapacağını bilmediğini fark etti.

Birazdan okulun önüne kocaman bir araba yanaş-
tı. İçinden maskeli adamlar indi. Aslında daha çok 
dev karıncalara benziyorlardı. Sırtlarında depolar, 
ellerinde hortumlar vardı. Bunlar, Haşerat Timi’ydi. 
Ağır adımlarla, arkalarını ve etraflarını kollayarak 
okula girdiler. Bazı veliler kendini o kadar kaptırdı ki 
onları alkışlayanlar bile oldu. Doğrusu, bütün bun-
ların küçücük bir fare yüzünden olması çok garipti.

Hayri, ‘Keşke daha cesur olsaydım. Şimdi hemen 
bir plan yapar ve Uçan Fare’yi kurtarmayı dener-
dim. Kim bilir, belki de kahraman bile olurdum,’ diye  






