
Şubat 2016 da ki ruh halimi anımsıyorum. Sanki tüm bedenim sıkışıyor, 
çaresizlik içinde bir okuldan diğerine görüşmeye gidiyorum. Sorduğum 
sorulara aldığım yanıtlar hep aynı. Daha 1. Sınıfta okuldan, okumaktan, 
yazmaktan, öğretmenlerden, öğrenmekten nefret edişini izliyorum. Her 
akşam okula almaya gittiğimde sırtında kendinden büyük çantasıyla, bir 
sırada oturmuş, öfkeli, çaresiz, sıkkın, yorgun hallerine şahit oluyorum. O 
esprili, sevecen, güldüğünde gözleri parlayan çocuk ne oluyor da okula 
başlayalı daha 6 ay olmamışken bütün dünyanın yükünü sırtına almış gibi 
üzgün, mutsuz… Yapmalıyım ama yapamıyorum diyor, yapamazsam 
öğretmenim çok üzülür diyor. Göz yaşları içinde yazmayı öğrenmeye 
çalışıyor, içli içli ağlıyor. 

Bir radyo programında Meraklı Kedi ebeveynlerini dinliyorum. Çocuk 
katılımı diyorlar, her çocuğun kendi hızında öğrenmesi diyorlar, merak ile 
öğrenme arasındaki güçlü ilişkiden bahsediyorlar, kar amacı gütmüyorlar, 
çocukların oyun hakkından bahsediyorlar. 

İşte bu diyorum, aradığımız okul bu… Araştırıyorum, ebeveynlerin kurduğu 
bir kooperatif okulu olduğunu öğreniyorum, Başka Bir Okul Mümkün 
diyorlar. Gerçekten öyle mi acaba diyor çevremdeki herkes, nasıl olacak, 
eğitim bu çok önemli, alışacak çocuk acele etme, hem çok zeki ondan 
ödev yapmak istemiyor, ortaokulda ne yapacaksın, eninde sonunda 
sistemin içine girecek, hayalciliği bırak… Yok diyorum, “Kaybolan 
çocukluğun telafisi olmaz”, benim derdim onun gülen gözlerini 
kaybetmemesi…

Tanıtım toplantısına gidiyorum, heyecandan yerimde oturamıyorum, onlar 
anlattıkça ruhum ferahlıyor. Dinlerken gözlerim doluyor, içimdeki duyguları
gözyaşlarımla sözcüklere bırakıveriyorum. 

Günlerce haber bekliyorum, 2. Sınıf için 4. Sıradasınız, 3 kontenjan var 
diyorlar. Beklemek çok zor geliyor, her gün arıyorum. Telefonum çalıyor, 
sıra size geldi, kayıt olabilirsiniz diyorlar, iş yerinde mutluluk çığlığı 
atıyorum. 

Okulun ilk günü, heyecanlı, tedirgin. Kapıdan girerken gözlerimin içine 
bakıyor, gidişimi izliyor. Akşam zor oluyor, saatler geçmek bilmiyor. 
Kapıdan içeri giriyorum, ortalıkta koşuşturan çocuklar görüyorum. Ben onu 
ararken, o beni bulup üzerime atlıyor, sarılıyor, kulağıma “ anne, burası iyi 
okul, Meraklı Kedi insanın kalbini çalar” diye fısıldayıp, yanağıma bir 
öpücük konduruyor. İşte o anı sarıp sarmalıyorum, yüreğimin en 
derinliklerinde saklıyorum, ne zaman ihtiyaç duysam çıkarıp güç 
alıyorum…

Şimdi O, Meraklı Kedi’nin ilk mezunlarından olacak. İlkokul onun 
çocukluğunun en tatlı hatıralarında yerini aldı. Benliğini bulma 
yolculuğunda kendiyle barışık, öfkesinin, endişesinin, mutluluğunun, 
mutsuzluğunun, sevdiğinin, sevmediğinin, zevklerinin farkında. 
Paylaşmaktan mutlu olduğu, kavga edip ardından sarıldığı, üzgün olduğunu
gözlerinden anladığı, lakaplar taktığı arkadaşları oldu.



Gideceği ortaokul için kriterlerini belirledi.  Adil olmalı, çocuklarla 
öğretmenler eşit olmalı, İngilizceye önem vermeli, çocukların söz hakkı 
olmalı, öğle arası uzun olmalı.

Bana gelince, ben de bu üç yılda çok ama çok öğrendim. Çok ağladım, çok 
güldüm, çok konuştum, çok dinledim, çok sarıldım, çok çalıştım, çok 
yoruldum, çok kızdım, çok sevindim, çok sevdim… Meraklı Kedi’yi var 
etmeye çalışan, birlik olmanın, birlikteyken farklı olabilmenin güzelliğini 
yaşadığım, sürekli gelişen, değişen, büyüyen bir topluluğun parçası oldum.
Hayallerinin peşinden giden insanların oluşturduğu bu topluluğun, 
değişime, dönüşüme verdiği katkı ile gurur duyuyorum. 

Bu bir veda yazısı değil, mutlu bir “son” da değil, hayallerle döşenen yolda,
bir dönemeçteki taşa basmak üzereyken, epeydir paylaşılmayı bekleyen 
bir iç döküş… Yolun açık olsun Meraklı Kedi!


