
İyi okuyan mı güzel yazar? Yoksa güzel yazan mı iyi okur? 
Buna yanıt bulmak zor. Kimbilir… Okumak ve yazmak, ikiz 
kardeştirler belki de. 
Bazen, kitaplarımda kendi hayatımı yazıyor muyum diye 
merak ederler. Öyküler, romanlar… elbette kurgu hepsi de. 
Ama çok seyrek de olsa araya bazı anılar sıkıştırmamış değilim. 
Hangileri mi? Yo hayır, söylemem. Bu kitaptaki anılar size ipucu 
olabilir ama… Kitaplarımı okuyup hangisi gerçek hayatımdan, 
hangisi kurgu, kolayca tahmin yürütebilirsiniz artık. 
Çocukken yazdıklarımın kitap olup olmadığı da merak edilir. 
Hayır. Deneyimlerimi artırdığımda daha güzel yazabilecekken 
o yazı alıştırmalarını niye yayımlayayım ki? Onlar beni bugüne 
taşıyan çalışmalardı yalnızca. Defterler dolusu şiir, defterler 
dolusu öykü yazmamış olsam, dilimi başarıyla kullanmayı, 
duygu ve düşüncelerimi sözcüklerle ifade edebilmeyi nasıl 
öğrenebilirdim? 
Kuşkusuz yoluma ışık tutan, hayatıma yön veren okuluma, 
öğretmenlerime, sınıf arkadaşlarıma, aileme, bir de Ay’a 
teşekkür borçluyum… Herkes, her şey hayatıma farklı değerler 
kattı. Okul anılarımı yazmamın nedeni hem hayata teşekkür 
etmek hem de bir yazarın çocukken neler düşündüğünü, neler 
yaptığını merak eden okurlara ipucu vermek... 

Aytül Akal, 2020
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Okul anılarımı yazmaya başladığımda, o günleri hatırlamak-
ta güçlük çekeceğimi sanmıştım. Oysa düşündükçe öyle çok 
anı geldi ki aklıma, bu kitabın sayfalarına sığdıramadıklarım 
oldu… Meğer okulda yaşananlar hiç unutulmuyormuş… 
Üstelik sevinçli ya da üzücü, gurur verici ya da utandıran, ya-
şanan her olay insanın kendini anlaması, gelişmesi ve dünyayı 
daha iyi kavraması için paha biçilmez bir sınavmış.

İlkokuldayken okul numarasıyla çağrılırdık. Benim numa-
ram 205’ti. Bu nedenle, o zamanlar aynı sınıfta olduğum arka-
daşlarımın ilk isimlerini hatırlamam bile mucize sayılır. Ancak 
adını hatırladıklarımın çoğunun da soyadını bilmediğim için 
artık onları sosyal medyada araştırıp bulmam mümkün değil. 
Siz akıllılık edin, okul arkadaşlarınızı hem adı hem soyadıyla 
defterinize not edin. Böylece çok çok uzun yıllar sonra bile 
onlarla iletişim kurabilir, neler yaptıklarını öğrenebilirsiniz. En 
ilginci de, kendinizi onların gözünden görüp çocukluğunuzu 
yeniden tanımanız…

Okul arkadaşlarıma bu kitaba ve yaşamıma katkıları için 
teşekkürlerimle...

A. A.




