
Benim tatliş kızım Meraklı Kedi’nin ilk mezunlarından oldu. Yolu açık olacak biliyorum.

Meraklı Kedi’de edindiği birçok deneyim yaşam mücadelesinde ona kılavuzluk edecek. En çok da 
buna güveniyorum. Çok sevinçli, mutlu günleri oldu. Çok zorlandığı anlaşmazlıklar da yaşadı. Her 
anlaşmazlık ve zorlanma bir anlaşmaya dönüşebildi. Hayat gibi sürüp gitti bu döngü. Eli Defne’nin 
yüreğine değen tüm öğretmenler nasıl çabaladınız, emek verdiniz biliyorum. Hakkınız ödenmez. 
Milyonlarca teşekkürlerim kalbimden kalbinize ulaşsın. Nice çocuğun hayatına değin isterim.

2013 yılında bu yola çıkmaya cesaret ettiğimde sonucunun ne olacağını pek kestiremiyordum. 
Ortada Ankara’ya gelip okulu kuracak kimse olmadığını ve bunu kooperatif okulu olarak BBOM 
modelini isteyen ebeveynlerin kurması gerektiğini öğrendiğimde bir çökmüşlük hissine kapıldığımı 
hatırlıyorum. Defnem’in öğrenme merakını törpülemeyecek, yaşam sevincini yaşatacak bir okul 
bulayım derken okul kurma macerasına atıldım.

Nasıl olacak derken toplantı üzerine toplantı, moderatörlükle geçen onlarca saat sonunda Genel 
Koordinatörlük görevini alırken buldum kendimi. Böyle okullara ihtiyaç vardı bunu TED 
Konuşmasını dinlediğim Ken Robinson’dan biliyordum. Ya açamazsak diye içimden geçirdiğimde 
kendime çok güçlü bir sesle ya açarsak ne muhteşem olur diye yanıt verirken buldum hep.

İş ciddileşti, önemi arttı. Sadece Defne için değil başka bir okul ortamından yararlanabilecek 
çocuklar için bir yaşam hedefine dönüştü bu hayal.

Gün gün yol arkadaşlarımın sayısı arttı. Aynı adanmışlıkla sabahlara kadar süren yazışmalar, 
whatsapp konuşmaları, ömürlük dostlukların temellerini attı. Birlikte bir okul açabileceğimize ben 
de onlarla daha çok inandım. Vazgeçmediğimiz her an ilham ve umut olduğumuzu fark ettim. 
Sayısız badireyi omuz omuza atlattık. Ummadığımız anlarda mucizevi destekler aldık.

İlk yıllarda hatırlıyorum her tanıtımda bana “ortaokulda ne yapacak bu çocuklar, travma 
yaşamayacak mı? Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsunuz? Bir faunusta büyüyecekler ne olacak?” 
diye bolca soru soruldu. O gün inandığım şeye bugün de aynı kuvvette inanıyorum ve diyorum ki 
“10 yaşına kadar bir çocuk akademik bilgiye boğulacağına kendini nasıl tanıyacağını, hangi konuda 
ne kadar bilgisi olduğunu değerlendirebilse, öğrenmek istediği konuyu seçip bu konuyu öğrenmek 
için nelere ihtiyacı var onlara bakmayı içselleştirse, yaşamda ayakta kalmak için müthiş bir alet 
çantası olur. Hangi akademik bilgiyi aldığından ziyade o bilgiye ulaşırken yetkinliğyle kolayca 
yaptıklarının farkına varsa, zorlandığı konuları görse ve onları aşmanın binbir çeşidinin olduğunu 
anlasa... Çünkü sorun bir tane çözüm sonsuzdur. Çatışma yaşadığı arkadaşıyla diyalogla nasıl tekrar
anlaşabildiğini deneyimlese mesela... Duygularını bastırmasa, yaşasa ama takılıp kalmadan ne 
yapmak istediğine geçebilse... O zaman hayata hazırlamış olmaz mıyız?”

Bu saydıklarımdan birazını bile öğrenmiş olsa nereye giderse gitsin güç alabileceği bir havızası 
olacak çocukların inanıyorum.

Bu dünyaya doğan her yavru hayatı oyun oynayarak öğreniyor. Yukarıda saydıklarımın birçoğu da 
oyun anlarında kazanılan beceriler aslında. Oyun çok içgüdüsel bir dürtü. Bizi hayata hazırlamak 
için çırpınıyor. Sadece ona alan açmak bile büyük bir kazanç. Ve oyun oynamak çok ama çok 
keyifli. Çünkü hayat da öyle. Ne mutlu çocuklarımıza, oyundan aldıkları keyfi hatırladıkça hayattan
da keyif almayı hep hatırlayacaklar.

Başka Bir Okulu Ankara’da mümkün kılma maceram Defne’nin mezuniyetiyle taçlandı benim için.

Bu okulu var etmeye çalışan her yetişkinin birbirinin yüreğinde eli var. Bundan sonra da hep birlikte
olacağız biliyorum. Sizleri çok seviyorum.  
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