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İdil Pişgin

1989 yılıydı, dünyaya geldim. 2014 yılının 
son ayında Thui’yi sizlerle tanıştırdım. 
Şimdiyse Thui’nin ilkokula başladığı 
zamana tanık olacağız! Yeni kitabımın 
ilk cümlesini Koç Üniversitesi’nin Kimya 
Laboratuvarı’nda yazdım; önümde 
etil asetat ile dolu küçük bir kavanoz 
vardı.  Son noktayı koyduğumda Onk 
Ajans’taydım; bu kez önümde duran 
Irvin Yalom’un sözleşmesiydi. Yeni 
yeni farkına varıyorum: Büyümüşüm. 
Öğrenmişim. Biriktirmişim. Değişmişim. 
Kendi yolumu kendim seçmişim. Bu 
kitapta da kendime baka baka, ilkokula 
başlayan bir çocuğun adım adım 
büyümesini, nasıl öğrenebileceğini, 
ceplerinde neler biriktirdiğini, ne şekilde 
değişebileceğini yazdım. Sayfaları 
çevirme sırası sizde!

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitabı:

THUİ - BAŞKA RENKTE BÜYÜMEK





Çocuklarını fikren ve fiilen özgür yetiştiren öğretmenlere...
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“Thui – Özgürlüğü Kırmızıya Çalan” yayına hazır! 

Bu kez yedi yaşında bir çocuğun gözünden çerçeveye 

aldım yıllar yılı dayatılan anlamsız kuralları, klişe 

cezaları.

Eğitim sisteminin en popüler pozuydu, tüm sını-

fın gözü önünde tek ayakta durmaya çalışan küçük bir 

çocuk. Flaşı iyi ki de açık unutmuşlar. Görülecek ne 

varsa görüldü. Bir gün duyulacaktı da… Çünkü tah-

tanın önünde tek ayak üzerinde durmaya çalışan her 

çocuğun içinden söylediği bir şarkı vardı. 

Bu kitabı yazarken, işittiğim tüm şarkılara eşlik 

ettim. Siz de duyun istedim. Şarkının sözlerini bilin ya 

da bilmeyin, mühim değil. Bu defa deklanşöre basan 

benim, kocaman gülümseyin! HA HA HA!



T

Çocuk tahtaya bir at resmi çizdi ve karşısına geçti.
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İçinde yalnızca bir defter, iki de kalem olan çan-

tam sırtımdaydı. Boynumda asla bitiremeyeceğimi 

bildiğim koca suluk asılıydı. Beslenme çantamın ipini 

tek omzuma asmıştım. Pantolonum bol geliyordu. Bir 

elimle kenarından tutup sürekli yukarı çekiyordum. 

O gün okulun ilk günüydü. Büyükbabamdan baş-

ka kimse yoktu yanımda. Annemle babam çalıştıkları 

için büyükbabamla el ele yola çıkmıştık. Büyükbaba-

mın bir süreliğine okul bahçesindeki bir ağacın göl-

gesinde oturacağını biliyordum. Benimle içeri gelme-

yeceğini söylemişti. Sınıfımı bulabilmem için şubemi 

kocaman, boş bir kâğıda yazarak elime tutuşturmuş, 

bulunca da pencereden el sallamamı tembihlemişti. 

Kendi cebinden çıkarıp dörde katladığı mendili ise 

sağ cebimdeydi.
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“Bir günlüğüne senin olabilir Thui,” demişti men-

dili verirken. “Olur da ağlamak istersen bunu kulla-

nabilirsin.”

Mendilin cebimde olduğunu bilmek beni rahatla-

tıyordu. Ağlamıyordum; 1-C tabelasının altında elleri-

mi ceplerime sokmuş, öylece bekliyordum. Önümden 

aceleci adımlarla bir sürü anne-baba geçiyordu. Her 

biri çocuklarını doğru sınıfa yerleştirmekle meşguldü.

Dayandığım duvardan doğruldum. Kafamı içeriye 

uzatıp gizlice baktım. Gözlerinden yaş süzülen bir 

sürü çocuk vardı. Henüz sınıfa girmeden kapı eşiğin-

de içlendim. İçeri girip, “Yapmayın, ağlamayın böyle 

çocuklar,” demek istedim ama hiçbirini tanımadığım 

için utandım, diyemedim.

Büyükbabam burada olsa kapıdan bir kahraman 

edasıyla girer, tanımasa bile bütün çocukları güldü-

rüp mutlu edebilirdi. Ağlayan tek bir çocuk bile olsa 

üzülür ama üzüldüğünü asla belli etmezdi.

Mesela ağladığım zamanlar tedirgin bakışlarla 

beni süzmek yerine, ne kadar çirkinleştiğimi göster-

mek için karşıma geçer, şipşak fotoğrafımı çekerdi. 

Ben de o fotoğrafa bakıp bir daha ağlamayacağıma 

söz verirdim. Fısıltıyla verdiğim sözü işiten büyükba-

bam beni belimden tutarak kaldırır, havaya fırlatırdı. 

Çok gülerdim, her gülüşümde de hıçkırırdım. Hatta 

öyle ki kesintisiz kahkahalarımı duyan annem telaşa 

kapılır, “Yine hıçkırmaya başladı, ne olur bırak artık 
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baba,” diyerek beni yere indirmesi için büyükbabama 

yalvarırdı.

Şimdiyse ne gülüyor ne de hıçkırıyordum. Kapı 

eşiğinde durmuş, öteki çocukları izliyordum. Tam 

bu sırada omzumda bir el hissettim. Arkama dönüp 

baktım.

“Niçin burada bekliyorsun bakalım?”

Karşımda annem gibi kıvırcık saçlı, güler yüzlü, 

genç bir teyze duruyordu. Yabancılarla konuşurken 

heyecanlanırdım. Böyle zamanlarda aklıma gelen ilk 

şeyi söylemeyi tercih ederdim. Çok ciddi bir konudan 

söz edecekmiş gibi derin bir nefes aldım. Gözlerimi 

karşıdaki beyaz duvara dikerek, “Ağlarken çok çirkin 

oluyorum,” dedim.

Verdiğim cevap oldukça düşündürücü olmalıydı, 

karşımdaki teyze bir süre hiçbir şey söylemeden öy-

lece durdu. Sanırım beni anlamaya çalışıyordu. Son-

ra, “Bütün çocuklara gülmek yakışır, öyle değil mi?” 

diyerek beni nazikçe iteledi. “Hadi, gel de ağlayan 

arkadaşlarını birlikte teselli edelim.”

Tedirgin adımlarla ilerleyerek ön sırada oturan 

bir çocuğun yanına iliştim.  Ağzımı yana kaydırıp te-

bessüm ettim:

“Neden ağlıyorsun, hiç gülmeyecek misin sen 

güzel yüzlüm?”

Omuz silkti, “Sen ne karışıyorsun, sana neymiş 

be!” dedi.
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Bu yaşıma gelmiştim, daha önce böyle bir cevap 

duymamıştım. Gözlerimi kaçırdım, başımı öne eğip 

bekledim. Sınıf penceresinden büyükbabama bakıp 

ona el sallamak istiyordum fakat oturduğum yer du-

var kenarının en ön sırasıydı. Pencereye gitmek için 

tahtanın önünden geçmem gerekirdi. Bunu yapacak 

cesaretim yoktu. Herkesin bana bakmasından çe-

kiniyordum. Korkusuzca kalkıp sınıfın öteki ucuna 

gitmek şu an için başıma gelebilecek en kötü şeydi.

Kıvırcık saçlı kadın tahtanın önünde ellerini ka-

vuşturmuş, bize bakıyordu. Ne yapacağını bilmiyor-

muş gibi üç beş adım attı. Cebinden çıkardığı tebeşiri 

üç kez tahtaya vurdu. Son vuruşunda tebeşir bölündü 

ve bir parçası yere düştü. Düşen parçayı ayağıyla 

kenara ittikten sonra sınıfa dönerek, “Benim ismim 

Yüksel,” dedi. “Sizin öğretmeninizim.”

Sınıfta bir uğultu oldu:

“Kimmiş?”

“Ne dedi o?”

“Ne olmuş?”

“Yüksek mi? Nereden yüksek?”

Sınıf o kadar kalabalıktı ki yalnızca en öndekiler 

teyzeyi duyabiliyordu. Yani Yüksel Öğretmen’i… Öğ-

retmen duvar kenarına doğru yürümeye başladı. Göz 

göze geldik. Hemen gözlerimi çevirip elimi alnıma 

götürdüm.

“Şimdi herkes sıra arkadaşıyla tanışsın bakalım.”
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Kafamı hiç oynatmadan gözlerimi iyice sağa 

kaydırarak sıra arkadaşıma baktım. Sivrisinek sesine 

benzer bir ses çıkararak ağlamaya devam ediyordu. 

Ağlamak denmezdi buna aslında, sızlanıyor gibiydi. 

İyice tedirgin oldum. Her an çıkıp gidecekmiş gibi 

çantamı sırtıma geçirdim. Ellerimi dizlerimin arasına 

koyup oturduğum yerde sallanmaya başladım.

Ağlıyorsa belli ki vardı bir bildiği. Sebebini söy-

leseydi belki ben de onunla birlikte ağlardım. Üstelik 

ben de ağlarken sivrisinek sesi çıkarabilirdim. Söyle-

medi. Belki de hiçbir zaman söylemeyecekti.

Bana göre sınıftaki herkes, içinde sakladığı baş-

ka bir şeye ağlıyordu. Yanımdaki çocuğun en sevdiği 

topu komşularının arka bahçesine kaçmıştı anlaşılan. 

Arka sıradaki saçları iki yandan örgülü kızın bisik-

letinin zinciri atmış ve kız onu tamir ederken elleri 

simsiyah olmuş, asla temizlenememişti. Tahtanın 

önünde durup elleri cebinde ağlayan çocuğun ise 

biricik kuşu açık pencereden uçup gitmiş olmalıydı. 

Hem de bir daha geri dönmemek üzere...

Dirseklerimi sıraya dayayıp düşündüm. Bir ke-

resinde ben de çok ağlamıştım. Büyükbabamla diş 

fırçalarımızı karıştırmıştık. Sabah farkına varmıştım. 

Diş fırçamın ucunu yamuk yumuk gördüğüm zaman 

anlamıştım.

Dünyam başıma yıkılmıştı. Hayatım iki saniyede 

yerle bir olmuştu. Dudaklarım titremiş, boğazımda 
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İdil Pişgin

“Beş yaşındayken daha mutlu bir çocuktum. Çimenlerin
üzerinde yalınayak koştururdum; etrafta duvara çarpacak

bir kapı bulunmazdı. Evlerimize dönmemiz gerektiğini duyuran
zil sesi yerine, annelerin balkonda belirdiği bir mahalleydi bizimki. 

Okuldaysa her şey olması gerektiği gibiydi. Sol baştan
yazılırdı tüm cümleler. Panoda asılı duran resim kâğıtlarında

sağ köşeye çizilen güneş, büyük ve sarıydı.
Dağlar sıralı, evlerin çatılarıysa hep kırmızıydı.”

Thui ar tık 7 yaşında ve okula başlıyor...
Bu macerasında da en iyi arkadaşı büyükbabası,

onu yalnız bırakmıyor...
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