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BİRİNCİ BÖLÜM

KAYIT

Ayşe’nin gözleri gördükleri karşısında iri iri açılmıştı. 
Bu okul, köydeki okula hiç benzemiyordu. Arkasındaki 
ağaçların göründüğü yüksek duvarlarla çevriliydi. Süslü, 
kocaman bir kapısı vardı. Kapının üstü bir köprü gibiydi. 
Üzerinden yemyeşil yapraklı sarmaşıklar, renk renk çi-
çekler sarkıyordu.

Ayşe, şaşkınlıkla daha önce hiç görmediği bu kapıya 
bakarken annesinin sesiyle kendine geldi.

“Yürüsene biraz. Ne bakınıp duruyorsun öyle?”
Ayşe, hiç sesini çıkarmadan annesinin arkasından yü-

rüdü. Kapı kocaman bir bahçeye açılıyordu. Bahçenin or-
tasında da saraylara benzeyen beyaz bir bina yükseliyordu. 
Üç katlı bu binanın oymalı bir kapısı ve pencereleri vardı.

Ders saati olduğu için okul bahçesi bomboştu. Yalnız 
okulun kapısında yaşlı bir adam oturuyordu. Adam, Ayşe 
ile annesini görünce ayağa kalkarak ne istediklerini sordu. 
“Çocuğu okula yazdıracağız da...” dedi Ayşe’nin annesi. 
Adam şaşkınlıkla Ayşe’ye bakarak, “Bunu mu?” dedi. 
Annesi sesini çıkarmadı. Ayşe’nin canı sıkıldı.

Adamcağız şaşırmakta haklıydı. Çünkü Ayşe, bir met-
reyi birkaç santim ancak geçen boyu, incecik narin vücu-
duyla çok ufak tefek bir çocuktu. Küçücük yüzündeki iri 



6

kara gözleri pırıl pırıl parlıyor, yüzüne zeki bir anlatım 
veriyordu. Minicik kalkık bir burnu, biçimli bir ağzı var-
dı. Dalgalı kumral saçları fazla uzun değildi. Buna kar-
şın bir bölümü tepede bir kurdeleyle toplanıp bağlanmış-
tı. Üzerindeki siyah önlük dizlerine dek iniyordu. Elleri, 
ayakları da ufacıktı.

Hademe, bir süre onun kısacık boyunu, minicik elleri-
ni, ayaklarını inanmaz bakışlarla süzdükten sonra, “Be-
nimle gelin,” dedi. Ayşe ile annesi onu izlediler. Ayşe’nin 
sıkıntısı iyice artmıştı. Kendisini okula alıp almayacak-
larını merak ediyor, içten içe üzülüyordu. Yaşlı adamın 
arkasından beyaz mermer merdivenleri çıkarken üzüntü 
ve heyecanı artmış, kalbi hızlı hızlı çarpmaya başlamıştı. 
Acaba müdür ne diyecekti? Kendisini okula alacak mıydı?

Ayşe, üzüntüyle içini çekerek köydeki okulunu anım-
sadı. Köyde, yaşı küçük olmasına karşın onu kayıtsız 
olarak okula almışlardı. Ayşe, yılsonunda sınıftaki öteki 
arkadaşlarıyla birlikte okuma yazma öğrenince öğretmeni 
onu ikinci sınıfa geçirmişti. Köyde kalsalardı şimdi ikinci 
sınıfta okuyor olacaktı. Oysa ailece İstanbul’a göçmüşler-
di ve şimdi o ve ablası yeni bir okulda okumaları gereki-
yordu. Ama Ayşe’nin 2. sınıfa kaydı konusunda bir karı-
şıklık olduğundan, okul açıldığı gün ablasıyla birlikte bu 
yeni okula gelememişti. Üstelik boyu da çok küçük oldu-
ğu için, kimse onun ikinci sınıfa gideceğine inanmıyordu. 
Müdür, annesine okul açıldıktan bir hafta sonra çocukla 
birlikte gelmesini söylemişti.

Bu nedenle Ayşe, kentteki bu yeni okulu ilk kez görü-
yordu. Tanımadığı müdürden, öğretmenden ve hatta yeni 
tanıdığı hademeden bile çok korkuyordu. Acaba onu okula 
kabul edecekler miydi? Ayşe, bunları düşünürken büyük 
bir kapının önünde durduklarını gördü. Annesi kapıyı vu-
rurken Ayşe heyecandan titriyordu. Kapı açılınca annesi 
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Ayşe’yi elinden tutarak içeri soktu. Ayşe, çekinip utan-
dığı için çevresine bakamıyordu. Bu nedenle yürürken 
yalnız önünü görüyordu. Yerdeki kırmızı desenli halı çok 
güzeldi. Ayşe, halının bittiğini ve bir masanın ayaklarını 
görünce, çekinerek başını kaldırdı. Pencerenin önündeki 
kocaman oymalı masayı ve masanın başındaki kadını gö-
rünce birden çok şaşırdı. Müdür masasında orta yaşlı, şiş-
man, sert yüzlü bir kadın oturuyordu. Kadın, yer yer be-
yazlanmış saçlarını tepesine toplamıştı. Ayşe’nin annesini 
görünce başını kâğıtlardan kaldırdı. Pek belli etmemeye 
çalışarak Ayşe’ye bakıp sordu: “Getirdin mi çocuğu?”

Ayşe kadının ciddi yüzünden, sesinden çok korkmuştu.
Annesinin arkasına saklanmak istedi ama kendini tuttu.
Müdür, annesinin uzattığı kâğıtları aldı, inceledi. Ay-

şe’nin köydeki öğretmeninin verdiği karneye baktı. Oda-
da uzun bir sessizlik oldu. Ayşe soluğunu tutarak, müdü-
rün ne diyeceğini merakla bekledi.

“Okuma yazma biliyor musun Ayşe?” diye sordu kadın 
ansızın. Ayşe kendisine soru sorulmasını hiç beklemediği 
için birden şaşırdı. Kıpkırmızı oldu yanakları. Hiçbir şey 
söyleyemedi. Yalnızca önüne bakıp sustu.

“Biliyor müdire hanım,” dedi annesi hemen. O da Ay-
şe’yi ikinci sınıfa almayacaklar diye çok korkuyordu.

 “Çok küçük,” dedi müdire hanım düşünceli düşünceli. 
“Üstelik sınıflarımız çok kalabalık. Bakalım, ikinci sınıf 
öğretmenleri ne diyecekler?”

Müdire hanım bunları söyledikten sonra bir zile bastı. 
Biraz sonra içeri yaşlı hademe girdi. “Ahmet efendi, 2-A 
sınıfının öğretmeni Celal beye odama gelmesini söyle,” 
dedi. Hademe çıkıp gittikten sonra odada kimse konuşma-
dı. Müdire hanım önündeki kâğıtları inceliyor, bir şeyler 
okuyordu. Ayşe, bir yandan onu süzerken bir yandan da 
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merak ve heyecanla gelecek olan öğretmeni bekliyordu. 
Acaba nasıl bir öğretmen gelecekti?

Kapı açılınca Ayşe çekinerek arkasına döndü. İçeri 
otuz yaşlarında zayıf, sarışın bir adam girmişti. Özenli 
giyimi köydeki öğretmenine hiç benzemiyordu. Adamın 
sinirli bir hali vardı. Ayşe belli etmemeye çalışarak onu 
izlemeye başladı.

“Buyurun müdire hanım. Beni istemişsiniz.”
Müdire hanım, bir süre önündeki kâğıtlara baktıktan 

sonra, “Nakil gelen bir öğrencimiz var. Sizin sınıfınızın 
durumu uygun. Onu size vermeyi düşünüyorum,” dedi.

Öğretmen dönerek Ayşe’yi baştan ayağa süzdü. Birden 
yüzü asılmıştı. Sinirli bir sesle, “Bu mu?” dedi.

“Evet. Çok küçük görünüyor ama okuma yazmayı öğ-
renmiş.”

“Nereden geliyor?”
“Tokat’ın Reşadiye ilçesinden.”
Öğretmenin kaşları çatılmıştı. Bir süre daha Ayşe’yi 

süzdükten sonra sinirli bir şekilde konuşmaya başladı: 
“Alamam. Sınıfım çok kalabalık. Hem zaten bu çocuk köy-
den geliyor. Hiçbir şey öğrenmemiştir. Öbür sınıfa verin.”

Öğretmen bunları söylerken Ayşe’ye ters ters bakıyor-
du. Müdire hanımın canı çok sıkılmıştı. Ayşe’ye ve anne-
sine baktı. Her ikisi de öğretmenin bu konuşmalarından 
ürkmüşler, seslerini çıkarmadan önlerine bakıyorlardı. 
Öğretmenin bu karşı çıkışına müdire hanım hem sıkılmış 
hem de kızmıştı. Önündeki kayıt defterine bakarak kararlı 
bir sesle konuştu: “Öbür sınıfa veremem. Sizden çok daha 
kalabalık. Bu öğrenciyi size vermek zorundayım.”

Birden öğretmenin yüzü kıpkırmızı oldu. Mavi gözleri 
de çakmak çakmak yanıyordu. Çok öfkelenmişti. Bağıra-
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rak konuşmaya başladı: “Alamam. Sınıfım çok kalabalık. 
Zaten bu hiçbir şey bilmiyordur. Hem siz de hep böyle dö-
küntüleri bana veriyorsunuz.”

Müdire hanım öğretmenin bu çıkışı karşısında donup 
kalmıştı. Şaşkınlıkla, inanmazlıkla öğretmene baktı. Bir 
öğretmen nasıl olur da bir çocuğun, öğrencinin yanında 
böyle konuşabilirdi?! Bir yandan da çocuğun düştüğü du-
rumu düşünüyordu. Sıkıntıyla, çocuğa ve annesine baktı. 
Öğretmen çocuğa döküntü demişti. Ancak çocuğun hiç de 
öyle bir hali yoktu. Gerçi okullarına gelen öteki öğrenci-
lere pek benzemiyordu ama temiz bir çocuktu. Birden öğ-
retmene çok sinirlendi. Sözleriyle hem çocuğu ve annesini 
yaralamış hem de kendisine karşı çıkmıştı. İstese zorla ço-
cuğu onun sınıfına verirdi. Yetkisi vardı. Hem öğretmene 
de sözünü geçirmiş olurdu. Ama çocuğu düşünmesi gere-
kiyordu. Çocuk kendisinden döküntü diye söz eden öğret-
meni sevebilecek, onun sınıfında mutlu, başarılı olabilecek 
miydi?

Müdire hanım bunları düşünürken yine Ayşe’ye baktı. 
Küçük kız da annesi de suskunluk içindeydiler. Çocuğun 
yanakları kıpkırmızı olmuştu. Korkunç bir düş kırıklığı-
na uğradığı her halinden belliydi. Bir öğretmenin böyle 
olabileceğini bir türlü aklı almıyordu Ayşe’nin. Köydeki 
öğretmenini anımsadı ansızın. Halil öğretmen Ayşe’yi 
çok severdi. Derslerde kendisiyle ilgilendiği gibi, ders 
aralarında, yolda, sokakta gördüğü zaman da mutlaka 
yanına çağırır, sever okşardı. Öteki öğretmenler de çok 
severdi Ayşe’yi. Bazen okul bahçesinde arkadaşlarıyla 
oynarken bir elin kendisini yakaladığını duyar, korkuy-
la irkilirken kendisini öğretmenlerden birinin kucağında 
bulurdu. Okulun en küçük öğrencisi olduğu için öğret-
menleri onunla böyle oynamaya bayılırlardı. Oysa bu 
öğretmen...



10

Bunları düşünürken Ayşe’nin gözleri dolmuştu. Ne-
redeyse ağlayacaktı. Müdire hanım, onun bu durumunu 
sezince kararını verdi. Müdür olduğunu anımsatan bir ses 
tonuyla konuştu: “Sizinle bu konuyu sonra konuşacağım 
Celal bey. Şimdi sınıfınıza gidebilirsiniz.”

Öğretmen odadan çıktıktan sonra, bu kez 2-B sınıfının 
öğretmeni Nuran hanımı çağırttı. Ayşe, öğretmenin geli-
şini beklerken üzüntü ve umutsuzluk içindeydi. Kim bilir 
bu gelecek olan nasıl bir öğretmendi? Bakalım, o kendisini 
sınıfına kabul edecek miydi? Buradaki öğretmenler köyde-
ki öğretmenlere hiç benzemiyordu. Keşke buraya hiç gel-
meselerdi.

Ayşe düşüncelerine dalmışken bir kadın sesiyle irkildi. 
İçeriye otuz beş yaşlarında, şişman, uzun saçlı bir kadın 
girmişti. Ayşe, biraz korku biraz da merakla bu kez onu 
gözlemeye başladı.

Müdire hanım, karşısındaki koltuğa oturan öğretmene 
Ayşe’nin durumunu anlattı. Kadın dönerek Ayşe’yi ince-
lemeye başladı. Bir süre yüzünü, saçını, başını, giysileri-
ni, ayakkabılarını ve Ayşe’nin annesini süzdükten sonra, 
kuşkulu bir tavırla konuşmaya başladı.

“Bilmem ki, sınıfın seviyesine uyabilecek mi? Çok da 
küçük. Hiç ikinci sınıfta okuyacak bir öğrenciye benzemi-
yor. Birinci sınıfa devam etmesi daha uygun bence. Hem 
köyde pek iyi öğretim yapmıyorlar. Doğrusu okuma yaz-
ma bildiğinden bile kuşkuluyum. Hem, biliyorsunuz, sını-
fım çok kalabalık. Son gelen öğrenciyi bana vermiştiniz. 
Alsam bile onu oturtacak yerim yok.”

Müdire hanımın canı sıkılmıştı. Bir süre elindeki ka-
lemle oynayarak düşündü. Sonra Ayşe’nin annesine, “Gö-
rüyorsunuz ki sınıfların durumu pek uygun değil. Birinci 
sınıfa alalım onu. Hem daha iyi yetişir. Zaten boyu da yaşı 
da pek küçük,” dedi.
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“Ama okuma yazma biliyor müdire hanım. Bir yılına 
yazık olacak. Bir şeyler yapamaz mısınız?” dedi telaşla 
Ayşe’nin annesi.

Ayşe üzüntüsünden ölecek gibiydi. Kimse kendisini is-
temiyordu.

‘Keşke köyde kalsaydık,’ diye geçirdi içinden. Müdire 
hanım, bir süre yine çocuğu süzdü. Sonra öğretmene, “Bir 
sınav yapalım Nuran hanım. Eğer çocuk okuma yazma bi-
liyorsa sınıfınıza alırsınız. Bilmiyorsa birinci sınıfa kayde-
deriz. Bakın, geçen yılki karnesi pek de kötü değil,” dedi.

Öğretmen karneyi alıp baktı, yine de kararsızdı. “Bil-
mem ki, köyle burası bir değil ama sizin dediğiniz gibi 
olsun. Bir sınav yapalım. Eğer başarırsa alırım. Bir yerle-
re sıkıştırırız. Biraz uğraşacağım ama ne yapalım,” dedi.

Müdire hanım, yanındaki dolaptan bir ikinci sınıf der-
gisi çıkararak masanın üzerine koydu.

“Haydi gel bakalım Ayşe. Şurayı oku.”
Ayşe, sınav sözünü duyduğundan beri tir tir titriyor-

du. Ya bilemezse? Ya okuyamazsa? Gerçi okuma yazma 
öğrenmişti ama aradan koca yaz tatili geçmişti. Bildik-
lerinin birçoğunu unutmuştu. Ama okuması gerekiyordu. 
Yüreği küt küt atarak müdire hanımın masasına yaklaştı. 
Öğretmen de yanına geldi. Ayşe’nin heyecanı iyice art-
mıştı. Dergiye baktı. Yazılar gözünün önünde oynuyordu 
sanki. Baktı... Baktı... Yazıları yerine oturtmaya çalıştı. 
Annesi kolundan çekiştirip duruyordu kaygılı kaygılı. 
“Okusana haydi,” diye fısıldıyordu bir yandan da.

Öğretmen, bir süre onun okumaya çalışmasını izledi; 
sonra, “Bilmiyor, baksanıza,” dedi.

Müdire hanım, dergideki yazıyı parmağıyla gösterip 
sakin bir sesle konuştu: “Haydi kızım, bak şurası. Hece-
leyerek oku.”
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Müdire hanımın sesinin yumuşaklığı Ayşe’yi yürek-
lendirmişti. Gösterilen yere baktı. Harfler oynamıyor-
du artık. Alçak sesle ve heceleyerek okumaya başladı: 
“Ü-ni-te Bil-gi-si. Ay-lık okul der-gi-si.”

Ayşe’nin annesi birden rahatlamıştı. Eliyle derginin 
başka bir yerindeki yazıyı gösterdi. “Haydi şurayı da oku.”

Ayşe, gözlerini iyice açarak yazıya dikkatle baktı ve 
yazıyı bu kez hecelemeden okudu: “Okul hayatımız.”

“Görüyorsunuz, okuyor. İsterseniz başka yerden de 
sorun,” dedi Ayşe’nin annesi.

Öğretmen çocuğu sınıfına almaya gönüllü görün-
müyordu. “Pek iyi değil ama. Benim sınıfımın seviyesi 
bundan çok yüksek. Bilmem ki, sınıftaki öteki çocuklara 
yetişebilecek mi?” diye mırıldandı.

Ayşe’nin annesi heyecanla atıldı: “Yetişir öğretmen 
hanım, yetişir. Biz çalıştırırız. Ablası var.” Yardım umar 
gibi müdire hanıma baktı.

Müdire hanım, biraz düşündükten sonra kararlı bir 
sesle konuştu: “Çocuğu sınıfınıza kaydediyorum Nu-
ran hanım.” Sonra Ayşe’nin annesine döndü. “Siz de söz 
verin bana. Çocuğu çalıştıracaksınız. Öğretmeninden 
şikâyet duymayacağım. Haydi Ayşe, öp bakalım öğret-
meninin elini. Şimdi birlikte sınıfınıza gideceksiniz. 
Derslerine çalış, öğretmeninin sözünü dinle, arkadaşla-
rınla iyi geçin.”

Sevinç ve heyecandan Ayşe’nin yüreği kuş gibi çar-
pıyordu. Öğretmeninin yanına yaklaştı. Nuran hanım da 
çocuğa gülümsedi. Ayşe birden onun çok güzel olduğunu 
düşündü. Öğretmenin elini öptükten sonra, annesi onu 
müdire hanıma doğru itti. Ayşe, müdire hanımın da elini 
öptükten sonra, öğretmenle birlikte odadan çıktılar. Sı-
nıfa giderken heyecandan çevresini bile göremedi.
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Sınıfın kapısı açıktı ve çocuk sesleri koridora taşıyordu.
Gürültüyü duyunca öğretmenin yüzü asıldı.
Çocuklar öğretmeni sınıfın kapısında görünce, birden 

sus pus oldular. Gözleri öğretmenin yanındaki Ayşe’ye ta-
kılmıştı.

Öğretmen onları fazla merakta bırakmadı. Yanakları 
kıpkırmızı olmuş, önüne bakan çocuğu sınıfın ortasına 
getirerek öğrencilerine tanıttı: “Çocuklar, bu Ayşe arka-
daşınız. Bundan sonra sınıfımızda okuyacak,” dedi. Sonra 
Ayşe’yi oturtacak bir yer aramaya başladı. Boyu küçük 
olduğu için ön sıralarda oturması gerekiyordu. Ama ön sı-
ralar doluydu. Hem çocuğun kılığı...

Öğretmen Ayşe’yi geçici olarak, o gün boş olan bir 
yere oturttu. Bir süre sonra da ders anlatmaya başladı. 
Öğretmenin sesini dinlerken Ayşe’nin içini bu kez yeni 
bir korku ve merak kaplamıştı. Acaba arkadaşları nasıldı? 
Onu sevecekler, onunla oynayacaklar mıydı?


