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Önsöz
Tek çocuk olmak bazen çok can sıkıcıdır! Annenle babanın ilk 
ve son çocuğusundur yani önünde geçeceğin yolu hazırlaya-
cak bir ağabeyin, bir ablan yoktur; ayrıca kendi kanatlarınla 
erken uçmana sizinkilerin gönlü hiç elvermez… Bir taraftan 
bazen abartılı hale gelen aile baskısı, bir taraftan da üç hatta 
iki kişilik aile ilişkileri içinde çoğu zaman yalnızsındır. Sen de 
hayal kurmaya başlarsın… Derken hayallerin seni giderek ele 
geçirir. Kendi kendine çok fazla soru sorar, kafanda sevimsiz 
senaryolar yazarsın. Kardeşin olmadığı için başkalarıyla özel-
likle yaşıtlarınla ilişki kurmakta da antrenmanlı değilsindir. 
İkide bir ezberden başına kakılan lafları da unutmayalım: “Şı-
marığın teki” derler sana, güya “paylaşmayı” bilmezmişsin, 
“bencil”mişsin, “içine kapanık”mışsın… Hatta bazen hem sana 
hem de bir çocuktan fazlasına “cesaret edememiş” annenle 
babana resmen uzaylı muamelesi yapanlar bile çıkar! 
Sen de nasıl etsem de başa çıksam, diye sorarsın kendine. Tek 
çocuk olmak özel bir durumdur, elinde birkaç ipucu olsa rahat 
edersin. İşte bundan dolayı, dillere destan olmuş görüşlerin en 
ağır olanlarını bile çiğneyip geçmekten çekinmemek gerekir.
 
Biz de sana yardımcı olmak için kafandan geçen sorulara 
uygun çözümleri bu kitapta aramanı tavsiye edeceğiz; hem 
ufak tefek sıkıntıların hem de büyük zorluklar için. Oyun sı-
rası sende! Yalnız geçen saatlerinde bu kitap en iyi arkadaşın 
olacak. Sen de kendi fikirlerini ekleyip en iyilerini bize gönder 
mutlaka, olur mu? Hem neden olmasın? Kitabı annenle babana 
da ver, belki seni daha iyi anlarlar!
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Kendimi başkalarından farklı
hissediyorum! 

Etrafındaki ailelerin genellikle iki çocuğu var, sizin evde 
öyle değil diye tuhaf mı hissediyorsun kendini? İyi ama bir 
tuhaflık yok ki bunda! 

Ne oluyor sana? Ne zamandan beri var bu rahatsızlık? Çoğu 
zaman insan başkalarının bakışları yüzünden farklı hisseder 
kendini. Neden sadece söylenen tatsız şeyleri aklında tutu-
yorsun? Kız kardeşleri kadar sevilmediklerini sanan ya da 
ağabeyleriyle ikide bir birbirine giren arkadaşların da kim bilir 
sana ne biçim özeniyorlardır. Açıkça söylemeseler de odanı 
kimsenle paylaşmak zorunda olmadığın için içten içe seni kıs-
kanıyor bile olabilirler! 
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Doğruya doğru, beş altı yaşına gelene kadar kimse bu konunun 
üstünde durmamıştı. Fakat birkaç yıldır okulda “tek çocuk” 
yaftasıyla dolaşıyorsun. Sen de bir tek senin başına geldiğini 
sandığın (ama yanlış biliyorsun) bir durumda kaldığın için 
huzursuz oluyorsun. Birçok ülkede ailelerin beşte birinin tek 
çocuklu olduğunu biliyor muydun peki? 

Oyun sırası sende!

Sınıfta bir sor bakalım, arkadaşların ara-

sında senin durumunda olan birkaç kişi 

vardır büyük olasılıkla. Gördün mü bak, 

demek ki tek çocuk olmak insanın suratın-

dan anlaşılmıyormuş… 
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Oyun sırası sende! (devam)

Başka tek çocuklarla ilişkilerini geliştirmeye 

çalış. Sizinkine benzer ailelerle samimi olur-

san kendini o kadar “tuhaf” hissetmezsin! 

ALTIN KURAL!
Herkes gibi olmak bir mecburiyet değildir!

Sana her söyleneni dinle ama sadece kötü sözleri aklında kalmasın.
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Kalabalık aileler bana daha  
eğlenceli geliyor

Daha hareketli oldukları kesin. Ama eğlence dersen, o her 
zaman olmuyor işte. 

Daha mı eğlenceli? Emin misin? Kalabalık ailelere sorsan çoğu 
“Bizim ev çok eğlenceli,” demeyecektir sana… Hem ayrıca eğ-
lenceli derken tam olarak neyi kastediyorsun? Büyük ailelerin 
daha hareketli, daha canlı, daha içli dışlı olduğunu mu? Bu bir 
bakıma doğru çünkü sayı arttıkça hareket de artar… Anne-ba-
banla sizin daha sakin bir hayatınız var elbette. Ama bu daha 
az eğleniyorsunuz anlamına gelmez ki! Çok hareketli, çok 
konuşulan ortamlar mutlaka “eğlenceli” olacak diye bir kural 
yok. Bazı kalabalık aileler dışarıya çok hoş bir görüntü verirken 
kendi içlerinde birçok gerginlik yaşıyor olabilirler. 
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Oyun sırası sende!

Kalabalık aileleri sakın gözünde büyütme. 

İnsan bazı şeyleri sırf farklı diye elinde-

kinden daha iyi zanneder… 

Sizin evde ortam tatsızsa ne olup bittiğini anlamaya çalış. Belki annenle babanın o ara bir sıkıntısı vardır. Kardeşlerin olsay-dı onların da eve neşe katacakları kesin değil! 



15

Oyun sırası sende! (devam)
Kitaplarda okuduğun, dizilerde seyrettiğin şen şakrak kalabalık ailelere aldanma. Bir araştır bakalım, büyük ailelerin hiç de mutlu olmadığı hikâyeler de bulursun mutlaka. 

Sizin evin olumlu ve hareketli taraflarıyla 

ilgilen ve gözlemle… Annenle babanı, en 

komik arkadaşlarını eve davet etmeye 

heveslendir! 

Hepsi bir yana, istediğin hareketli ortamı 

evin dışında da bulabilirsin: Futbol ta-

kımında, tiyatro grubunda, hatta neden 

olmasın, sizin sınıfta bile! 

ALTIN KURAL!
Evin dışında da bir hayat var! 
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Hayallerde yaşıyorum! 

Yalnız kalınca insan daha çok hayal kurar. Ama kafan hep 
bulutlarda yaşayacak halin yok elbette. 

Tek çocuk olduğun için sık sık kendini hayallere kaptırmanı 
anlayabiliyoruz. Bazı arkadaşlarının aksine, etrafında bir alay 
gürültücü çocuk yok tabii. Sizin ev çok sakin, Kızılderililer gibi 
çığlıklar atarak ansızın odana dalan kimse de yok… Yalnız 
olduğun için hayallere dalmak için pek çok fırsatın oluyor: Ara-
bada giderken, okulda, öğleden sonra tek başına kaldığında, 
bitmek bilmeyen akşamlarda, uzun tatillerde… Bazen aslında 
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bambaşka bir yerde olduğunu hissettiğin oluyor mu? Yakınla-
rın aklın hep bir karış havada diye takılıyor mu sana? Masada 
seni ilgilendirmeyen bir konu konuşulduğunda hayallere sığın-
maktan başka çaren kalmıyordur. Hayaller belki ailenin, çevre-
nin başka türlü olduğu, daha kalabalık bir dünyaya götürebilir 
seni… İyi ki hayallerimiz var! Ama dikkat! Hayal kurmak iyidir, 
sıkıcı anlarına neşe de katabilir. Fakat sürekli, düzenli olarak 
hayal kurmak olmaz. Bu arada, şu an bütün dikkatini bu satır-
lara verebiliyor musun, yoksa aklın başka yere kaydı mı? Alo, 
orası hangi gezegen? Dünya’dan arıyoruz, cevap verin! 

Oyun sırası sende!

Hayallere kendini fazla kaptırırsan bu 

sefer gerçek hayattan kopabilir, hayatın 

güzel tarafını gözden kaçırabilirsin. Hatta 

belki şimdi bile çok hoş şeyler yanı ba-

şından geçip gidiyor, bir sürü eğlence fır-

satını kaçırıyorsundur. Söyle haydi, yazık 

etmiyor musun kendine?  
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Oyun sırası sende! (devam)
Öyküler, senaryolar, piyesler yaz, uydur, şarkı-lar bestele, resimler yap… İstersen yaptıklarını göster ki başkaları da faydalansın! 

Daha düne kadar ne çok oyun oynadığını hatırla bakalım. Oyuncaklarını, bebeklerini, arabalarını çıkar dolaplardan ve hayallerini onlara oynat! Hayallerin elle tutulur hale gelmesi her zaman ilginçtir. Oyun oynamaktan utanma sakın, tam yaşındasın! Hem ayrıca sinema oyuncuları, se-naristler, dekoratörler, film yönetmenleri ne yapıyor sanıyorsun? Basbayağı oynuyorlar! 

Sıkıcı ya da ağır gelen bir durumdan kurtulmak 

için hayallere sığınacağına, sevdiğin insanlarla 

birlikte ol. Hatta iyisi mi annenlerle ya da gü-

vendiğin, sana yol gösterebilecek birine anlat 

bu konuyu. Unutma, her derdin bir çaresi vardır. 

ALTIN KURAL!
Hayal kurmak iyidir ama yaşamayı unutmamak kaydıyla!
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Annemle babam arkadaşlarım 
hakkında her şeyi bilmek
istiyor

Her şeyi mi? Öyleyse bundan rahatsız olduğunu anlatmaya 
çalış ama bütün sorularını toptan reddetmeden. 

Annenle baban seninle ilgili her ayrıntıya dikkat eder. Hatta 
sırf daha iyi ilgilenebilmek için tek çocukta karar kılmış bile 
olabilirler. Sense gençlik çağına adım atıyorsun, dolayısıyla 
arkadaşlarına giderek daha çok ihtiyaç duyuyorsun. Tek ço-
cuklar için arkadaşlar çok önemlidir, hatta bazen kardeşlerin 
yerini tutarlar. Annenle baban arkadaşlarını ince ince sorgu-
luyorsa bunu mutlaka seni kontrol altına almak ya da gözet-
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lemek için yaptıklarını sanma: Kimlerle görüştüğünü merak 
ediyorlar, onları tanımak istiyorlar sadece. Fakat şu da doğru 
ki senin de özel bir alana, arkadaşlarını kendine saklamaya 
hakkın var elbette. 

Oyun sırası sende!

Annenlerle sen birbirinize çok mu bağlı-

sınız? Biraz düşün bakalım: Belki sen de 

onların arkadaşlarıyla çok samimisindir. 

Eğer öyleyse belki sen de hiç çekinmeden 

onlar hakkında soru soruyor, hatta hakla-

rında fikir yürütüyorsundur! 

Küçükken anne-babanla arkadaşların 

hakkında konuşmayı seviyordun büyük 

olasılıkla. Eğer öyleyse seninkiler buna 

alışmıştır. Geçen sene çenen hiç durmaz-

ken bu sene ağzını bıçak açmıyorsa senin 

için endişeleniyorlardır mutlaka… Merak 

ediyorlardır! Sen de biraz çaba göster, 

arada sırada biraz bilgi vermeye alış ki 

onların da içi rahat etsin! 
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