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Önsöz

Annenle baban ayrıldılar. Kendini üzgün hissediyor olmalısın. 

Senin bu işte hiçbir suçun yok elbette; yine de durumun bazı 

sonuçlarına katlanmak zorunda kalıyorsun! Bu şekilde, sana 

daha az kavga edecekleri sözünü vermişlerdi, ama açıkçası 

pek de bir fark göremiyorsun… Bazen babanı, pek de sevimli 

bulmadığın bir üvey anneyle ya da eşyalarını karıştıran pis 

yumurcaklarla paylaşmak zorunda kalıyorsun… Belki de her 

hafta ev değiştirmek zorunda kalıyorsundur ya da babanı 

doğru düzgün göremiyorsundur. İmdat! Bu sıkıntılı durumlarla 

nasıl baş edilir? Tamam, önce bir sakin olalım… Bu kitapta, 

annenle babanın ayrıldıkları zamandan beri karşına çıkan 

sorunların üstesinden gelmeni sağlayacak yollar bulacaksın. 

Kitap aynı zamanda bu yeni durumun hoş yanlarını görmeni 

sağlamaya da yardımcı olacak. Bir tane bile göremiyor musun? 

İyice düşün bakalım. Her şeyden önce, zamanla annenle baban 

daha az kavga etmeye başlayacaklar, kafa dinleyebileceksin… 

Sonra, ne kadar değerli olduklarının belki de henüz farkında 

değilsin, ama yeni hayatın sana pek çok farklı deneyim ka-

zandıracak. Babanın ve annenin evinde farklı farklı âdetler 

var, kendi alışkanlıkları doğrultusunda yaşıyorlar, farklı arka-

daşları var. Bugün için sinirine dokunan şu üvey anne, üvey 

baba… Gün gelecek, onları tanıyıp anlamayı, belki de sevmeyi 

öğreneceksin. Hem, hayatta insanın ailesi ne kadar genişse, 

örnek alacağı o kadar çok kişi olur. Çok daha fazla korunup 

kollanır! Son olarak, işin hiç de yabana atılmayacak bir diğer 

iyi tarafı daha var: Çoğunlukla daha fazla özgürlük ve daha 

fazla sorumluluk tanınıyor sana. Bu da, ileride hayatla daha 



kolay başa çıkmanı sağlayacak. Anne-babaların nasıl olduğu-

nu bilirsin! İşlerine geldiğinde, koca çocuk olursun gözlerinde! 

Özetle, değiştiremeyeceğin bir duruma sızlanmak yerine, ona 

uyum sağlamayı denemelisin. Bu sayfalar dolusu yazıyı, bunu 

gerçekleştirmede sana yardımcı olmak için yazdık…



Beni yanlarında fazladan bir gün
tutmaları gerektiğinde, annemle
babam söylenip duruyor

Söylenmelerinin nedeni, yanlarında fazladan bir gün kal-
man değil. Birinden biri, birlikte aldıkları karara uymuyor 
da ondan…

Annenle babanın, sen onlarla birlikte değilken yapacakları baş-
ka işleri oluyor. İşe gitmek ya da arkadaşlarıyla buluşmak için 
dışarı çıkmaları gerekebiliyor. Ayrıldıkları sırada belli kurallar 
üzerinde anlaşmaya vardılar. Birinden biri bunlara uymadığın-
da, diğeri öfkeleniyor. Önceden planladığı bir şeyi yapamazsa, 
kendini engellenmiş hisseder insan. Sana da aynısı olmaz mı? 
Arkadaşlarınla sinemaya gitmeyi kararlaştırmışken, son anda 
küçük kız kardeşine bakman gerektiği söylense pek de hoşuna 
gitmezdi herhalde. Küçük kız kardeşini sevmediğinden değil 
elbette… İsteklerine saygı duyulmadığı duygusuna kapılırsın 
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da ondan. İşte gördüğün gibi, annen baban söyleniyorlarsa, 
bunun seninle hiçbir ilgisi yok! Hem sonra, hatırlasana, onlar 
birlikteyken de zamanı doğru kullanma konusunda kavgalar 
çıkıyordu. Annen veli toplantısına zamanında gelmiyordu, ba-
ban futbol maçının ortasında çıkıp gidiyordu…

Oyun sırası sende!

Programı hep son anda iptal eden an nenle 

ya da babanla açık açık konuş ya da durumu 

kabullen! Onun tam bir oyunbozan olduğunun 

farkına vardıysan, sen de ona uy. Verdiği her 

söze harfi harfine uyacakmış gibi bir beklenti-

ye girme. Yedek bir program yaparsan daha az 

hayal kırıklığı yaşarsın. Arkadaşlarına önce-

den haber ver: “Belki de size katılırım, anneme 

ya da babama bağlı.”

Belleğini tazelemesine yardımcı olacak şöyle 

bir kısa mesaj gönder ona: “Hatırlar mısın 

bilmiyorum, ama senin bir kızın var, adı da 

Zeynep, 11 yaşında. Onu yarın eskrim kursuna 

götürmesi gereken kişi de sensin.”

ALTIN KURAL!
Başkalarının hataları başkalarına aittir, sana değil.



12

Beni ikisi birlikte evlat edindiler, 
ayrılmaya hakları yok!

Bu ayrılık yüzünden bir kez daha terk edilmekten korku-
yorsun belki de. İçin rahat olsun, söz konusu bile değil. 
Onlar ömür boyu senin anne ve baban olarak kalmaya söz 

verdiler.

Evlat edinilen çocuklar, evlat edinilmemiş çocuklarla aynı 
haklara sahiptirler. Artık aynı çatı altında yaşayacak olmasalar 
bile annenle baban seni yetiştirmeye devam edecekler. Her ne 
olursa olsun, onların çocuğu olarak kalacaksın, onların soyadı-
nı taşıyorsun, mirasçılarısın. Sana karşı olan görevlerini yerine 
getirmezlik edemezler. Seni sevecekler, koruyup kollayacak-
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lar, besleyecekler… Ama kanunlar boşanmalarına bir yasak 
getirmiyor. Aşkları seni evlat edinmeden önceki zamanlara 
uzanıyor. Onları birbirlerine bağlayan bağ, sana bağlayan bağ-
dan ayrı. Hangisiyle birlikte kalacağın konusunda tartıştılar 
mı? Seni sevdiklerini, değer verdiklerini kanıtlıyor işte bu! Seni 
üzdükleri için suçluluk duyuyor olmalılar.

Oyun sırası sende!
Onlara güvenmeye devam et. Bir-
birlerine karşı hissettikleri sev-
giyle sana duydukları sevgiyi ka-
rıştırma.

Anne-babana korkularından söz et. 

Seni mutlaka rahatlatacaklardır.

Büyükannelerinle, büyükbabalarınla, 
amcalarınla, dayılarınla, teyzelerinle, 
halalarınla daha fazla zaman geçir-
meye bak. O aile hâlâ senin ailen.
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Oyun sırası sende! (devam)

Kendini çok mutsuz ve çaresiz hissediyorsan, konu-

nun uzmanıyla konuşmayı istediğini söyle.

Boşanma sıkıntısını yaşadığın şu gün-lerde, seni dünyaya getiren anne-baban hakkında sorular soruyor musun kendi kendine? Seni evlat edinen anne babanla bu konuyu konuşmaktan çekinme. Onları merak etmen çok normal.

ALTIN KURAL!
Annenle babanın birbirlerinden ayrılma hakları var, 

ama seni yetiştirme yükümlülükleri hâlâ devam ediyor.
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Üvey kardeşlerim oyuncaklarımı 
kırıp döküyorlar, kimse de onlara 
bir şey demiyor…

Babanın evine iki haftada bir geliyorsan, kendine ait bir 
köşen olması ve eşyalarına iznin olmadan dokunulmaması 
elbette önemli…

Üvey kardeşler de çoğu zaman öz kardeşler kadar can sıkıcı-
dırlar! Onlarla iyi anlaşmak zorunda değilsin elbette, ama aynı 
çatı altında yaşamak durumunda bırakıldığınıza göre, arkadaş 
olmaya çalışmakta yarar var. Fikrimizi soracak olursan, birbiri-
nizin kuyruğuna basacağınıza, el sıkışıp barışmanız hepinizin 



16

çıkarına… Hem belki de onlar da senin gibidir, bu boşanma 
onları da sarsmıştır. Bu durumun sorumlusu onlar değil, onlar 
da böyle olsun istemezlerdi elbette! Zamanla birbirinizi daha 
iyi tanıyacaksınız. Hem bazen gerçek kardeşler olmanın yolu 
birkaç anlaşmazlıktan ve kırık oyuncaktan geçer.

Oyun sırası sende!
Eşyalarını ulaşamayacakları bir yere koy ve 
onlarınkine zarar vermekten kaçın.

Anne-babana sen ortalıkta yokken oyun-
caklarına göz kulak olmaları gerektiğini 
söyle. Üvey kardeşlerinin küçük olmaları 
onlara her şeyi yapabilme hakkını vermez. 
Oyuncakların kırıldığını görmek hiç de hoş 
değildir çünkü bir parçan gibidir onlar.

Anahtarla kilitlenebilir bir oyuncak sepeti 

ile eşyalarını yerleştirmek için etiketinde 

adın yazılı bir çekmece iste.
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Oyun sırası sende! (devam)

Aslında sevinmelisin. Sana ait şeylerle ilgilenme-

leri, seninle ilgilendiklerini, nasıl biri olduğunu 

anlamaya çalıştıklarını gösterir. Sen iyisi mi hep 

birlikte oyun oynamayı teklif et. Birbirinizi daha iyi 

tanımanın harika bir yoludur bu.

O kadar da titizlenme. Oyun takımını yerinden bir santimcik oynatmış olabi-lirler. Oyuncaklarınla oynuyorlar diye onları ille de bozacak değiller ya!

Ortaklaşa kullanabileceğiniz oyuncaklar 

isteyin. Böylece o oyuncaklar hepinize 

birden ait olacak. Böylelikle hem daha 

kocaman hediyeler almış olacaksınız hem 

de hiç kimse onları kırmayacak!

ALTIN KURAL!
Eşyalarına saygı duyulmasını öğretmesi,

insanın kendisine saygı duyulmasını öğretmesidir.



Annem, babamın yeni doğan
bebeğinin kardeşim olmadığını 
söylüyor

Aslında, kendisinin o bebeğin annesi olmadığını söylemek 
istiyor. Yine de o senin kardeşin, çünkü babanın oğlu… Za-

ten “üvey” sözcüğü de bu yüzden kullanılıyor. 

O, ister öz, ister üvey kardeşin olsun, senin ailenin bir parçası. 
Şayet sen bir kızsan, ileride onunla evlenemezsin örneğin. Ba-
banın mirasçılarından biri olacak ama annenin mirasçısı olma-
yacak. Pekiyi, annen neden böyle söylüyor öyleyse? Bu ayrılık 
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onu hâlâ üzüyor demek ki. Bu bebeğin doğumu da onu azıcık 
kızdırmış olmalı. Senin doğduğun gün babanla birlikte yaşa-
dıkları sevinci hatırlatıyor olmalı ona. O zamanlara dönmeyi 
isterdi. Günün birinde onun da yeni bir bebeği olursa, emin ol, 
babanın çocuğunun da kardeşin olduğunu söyleyecektir sana. 

Oyun sırası sende!
O bebeği sevmekten alıkoyma 
kendini. Annenin öfkesi zamanla 
geçecektir.

Anneni de kızdırma. Ondan sürekli 

“kardeşim” diye söz etmek yerine  

adını kullan. Sonunda ona alışacaktır 

nasıl olsa.

ALTIN KURAL!
İnsanın ne kadar çok kardeşi olursa,

o kadar güçlü olur.
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