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Okuldan tiksiniyorum.
Dünyadaki her fleyden daha fazla tiksi-

niyorum ondan.
Ve hatta daha da fazla...
Okul, hayat›m› mahvediyor.

Üç yafl›ma kadar mutlu oldu¤umu söyle-
yebilirim. Tam olarak hat›rlayam›yorum ama,
bence her fley yolundayd›. Oyunlar oynuyor,
Küçük Boz Ay› kasetimi on kez üst üste izli-
yor, resimler çiziyor ve çok sevdi¤im oyuncak
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köpe¤im Grodoudou’ya binlerce öykü uydu-
ruyordum. Annemin anlatt›¤›na göre, küçük-
ken odamda yaln›z bafl›ma saatlerce konuflup
dururmuflum. Bundan da, mutlu oldu¤um
sonucuna var›yorum. 

Hayat›m›n bu döneminde herkesi sever-
dim ve herkesin de birbirini sevdi¤ine inan›r-
d›m. Ve sonra, üç yafl befl ay›m› doldurdu-
¤umda, gümm! Okul.

Anlafl›lan, o sabah okula çok mutlu git-
miflim. Annem ve babam bütün tatil boyun-
ca ayn› hikâyeyle kafam› fliflirmifl olmal›lar:
“Çok flansl›s›n, can›m, çok iyi bir okula gide-
ceksin...”, “fiu yepyeni güzel okul çantas›na
bak! Seninle güzel okuluna gitmeyi bekliyor!”
V›d› v›d› v›d›... Galiba o ilk gün a¤lamam›flt›m.
(Merakl› biriyimdir; san›r›m, nas›l oyuncak-
lar› ve ne tip legolar› falan oldu¤unu görmek
istiyordum...) Yanl›fl hat›rlam›yorsam, yemek
saatinde eve oldukça memnun gelmifl, iyi ye-
mifl ve harika geçen sabah›m› Grodoudou’ya
anlatmak için odama dönmüfltüm.

E tabii, e¤er bilseydim, o son mutlu da-
kikalar›n doya doya tad›n› ç›karmaya bakar-
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d›m, çünkü tam o andan sonra hayat›m ray›n-
dan ç›kt›.

“Haydi, geri dönüyoruz,” dedi annem.
“Nereye?”
“E tabii ki, okula!”
“Hay›r.”
“Hay›r ne?”
“Bir daha oraya gitmeyece¤im.” 
“Öyle mi? Neden peki?”
“Çünkü yeter, nas›l bir yer oldu¤unu

gördüm ve ilgimi çekmedi. Odamda yapacak
bir sürü fleyim var. Grodoudou’ya, yata¤›m›n
alt›na gömdü¤ü bütün kemikleri bulmas›na
yard›m etmek için özel bir alet yapaca¤›m›
söyledim; yani art›k oraya gitmeye vaktim
yok.”

Annem diz çöktü, bense bafl›m› iki yana
sallad›m.

Israr etti, a¤lamaya bafllad›m.
Beni kald›rd›, ba¤›r›p ça¤›rmaya bafllad›m.
Sonunda, o da bana tokad› patlatt›.
Bu hayat›mda ilkti.
‹flte.
Okul buydu.
Kâbusun bafllang›c›.
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Annemle babam bu hikâyeyi bin kez
anlatt›lar. Arkadafllar›na, ilkokul ö¤retmenle-
rime, lise ö¤retmenlerime, psikologlara, dik-
siyon uzmanlar›na ve rehberlik ö¤retmenine.
Ben de bu hikâyeyi her duyuflumda, hâlâ Gro-
doudou’ya kemik taray›c›s›n› yapmad›¤›m›
hat›rl›yorum.

fiimdi on üç yafl›nday›m ve alt›nc› s›n›f-
tay›m. Evet biliyorum, bunda garip bir fleyler
var. Size hemen aç›klayay›m –boflu bofluna
parmak hesab› yapman›za gerek yok. ‹ki kez
s›n›fta kald›m: ‹kinci ve alt›nc› s›n›flarda.

Tahmin edebilece¤iniz gibi, okul her za-
man bizim evin dram› olmufltur... Annem
a¤lar, babam beni paylar ya da tam tersi olur
–annem azarlar, babam hiçbir fley söylemez.
Onlar› böyle görmek beni üzüyor, ama ne
yapabilirim ki? Bu durumda onlara ne diye-
bilirim? Hiçbir fley. Hiçbir fley diyemem, çün-
kü en kötüsü a¤z›m› açt›¤›mda oluyor. Onlar
papa¤an gibi ayn› fleyi tekrarlay›p duruyor: 

“Çal›fl!”
“Çal›fl! Çal›fl! Çal›fl!” 
“Çal›fl!” 
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Tamam, anlad›m. O kadar da aptal de-
¤ilim yani. Ben de çal›flmak isterdim; ama
sorun bunu yapamamam. Okulda olup biten
her fley bana anlafl›lmaz geliyor. Her fley bir
kula¤›mdan girip di¤erinden ç›k›yor. Yüzlerce
doktora götürüldüm –gözlerim, kulaklar›m,
hatta beynim için. Ve bütün bu bofla giden
zamandan ç›kar›lan sonuç, konsantrasyon
sorunum oldu¤uydu. Hadi ya! Ben neyim
oldu¤unu çok iyi biliyorum, bana sorman›z
yeterli. Hiçbir sorunum yok benim. Hiçbir
sorunum. Yaln›z, bunlar›n hiçbiri ilgimi çek-
miyor, o kadar.

‹lgimi çekmiyor. Nokta.

Okulda yaln›zca tek bir y›l›m mutlu geçti;
o da, Marie adl› bir ö¤retmenle geçirdi¤imiz
anas›n›f› y›l›yd›. Onu asla unutmayaca¤›m.

Marie’yi bugün yeniden düflündü¤üm-
de, o yaln›zca hayatta yapmaktan zevk ald›¤›
fleyi, yani bir fleyler yaratmay› ve üretmeyi
sürdürmek için ö¤retmen olmufl diyorum.
Onu hemen sevmifltim. ‹lk günün ilk saba-
h›ndan beri. Kendi dikti¤i giysileri ve ördü-
¤ü kazaklar› giyiyor, kendi yaratt›¤› tak›lar›
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tak›yordu. Onunlayken eve bir fley götürme-
di¤imiz tek gün bile yoktu: Kâ¤›ttan bir kir-
pi, süt fliflesinden bir kedi, hindistancevizi
kabu¤undan bir fare, ufak tefek eflya, desenler,
resimler, kolajlar... O, elimize hamur de¤mesi
için Anneler Günü’nü bekleyen ö¤retmen-
lerden de¤ildi. Bize hep, baflar›l› bir günün,
bir fley üretti¤imiz gün oldu¤unu söylerdi. 

Geriye bakt›¤›mda, bu mutluluk y›l›n›n
ayn› zamanda bütün mutsuzluklar›m›n da
kayna¤› oldu¤unu düflünüyorum; çünkü çok
basit bir fley o günlerde kafama dank etti:
Ellerim ve onlar›n üretebilecekleri d›fl›nda,
dünyada hiçbir fley beni ilgilendirmiyordu.

Marie’yle ilgili söyleyece¤im son fley,
ona ne borçlu oldu¤umu bildi¤im. Ona do¤-
ru dürüst bir birinci s›n›f borçluyum. Çünkü,
o kiminle karfl› karfl›ya oldu¤unu iyi anlam›fl-
t›. Ad›m› yazmam gerekti¤inde gözlerimden
yafllar süzülüverdi¤ini, hiçbir fleyi akl›mda
tutamad›¤›m› ve benim için bir tekerlemeyi
yinelemenin tam bir kâbus oldu¤unu bili-
yordu. 

Y›l›n sonunda, en son gün, onunla veda-
laflmaya gittim. Bo¤az›m dü¤ümlendi ve ko-
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nuflmakta zorland›m. Ona hediyemi verdim:
Kopçalar ve raptiyeler için ayr› ayr› çekme-
celeri ve bir silgi koyma yeri falan olan süper
bir kalemlik. Bunu tamamlamak ve süslemek
için saatlerce u¤raflm›flt›m. Hofluna gitti¤ini
ve onun da benim kadar duygulanm›fl oldu-
¤unu görebiliyordum. 

“Benim de sana bir hediyem var, Grégo-
ire,” dedi bana.

Hediye, koca bir kitapt›. 
“Gelecek y›l Bayan Daret’nin s›n›f›nda

büyüklerle olacaks›n ve çok çal›flman gereke-
cek...” diye ekledi. “Neden biliyor musun?”

Bafl›m› sallad›m.
“Bu kitab›n içindeki her fleyi okuyabil-

mek için...”

Eve var›r varmaz annemden bana kitab›n
ad›n› okumas›n› istedim. Koca kitab› dizleri-
nin üstüne koydu ve okudu:

“Küçük Eller ‹çin 1000 Beceri. Vay vay
vay, bir y›¤›n da¤›n›kl›k bizi bekliyor desene!”

Bayan Daret’den nefret ediyordum. Se-
sinin t›n›s›ndan, tav›rlar›ndan ve her zaman
gözde ö¤renciler seçmek gibi tuhaf bir merak›
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