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Bu kitabın sahibi:
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melek özlem sezer

70’li yıllarda çocuktu. Kızardı “Büyüklerimizi sayalım, 

küçüklerimizi sevelim” lafına. Sevginin saygı 

olmadan değersizleşeceğine inanırdı. Neden “Sus, 

büyüklerine cevap verme!” ya da “Su küçüğün, 

söz büyüğün” denildiğini anlamazdı. Sözlerin 

özgürleşmesini ve suyun paylaşılmasını istedi hep. 

Yaş aldıkça bir çocuğu nelerin incittiğini unutmaktan 

korkar, bir defter tutardı: “Büyüyünce yapmayacağım 

şeyler.” Listeyle birlikte boyu da uzadı gitti. 

Kalemse elinden hiç düşmedi. Hem yetişkinler 

hem de çocuklar için şiir, öykü, masal, televizyon 

programları, film ve çizgi film senaryoları yazıyor.

Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları: 

Büyüklerle Dalga Geçme Dersleri, Eldivenlerimi Kim Çalıyor, Eyvah, 

Gölgeler Değişiyor!, Karagöz’ün Gölgesini Kim Çaldı?, Ormanda Tek 

Başına, Sakız Çiğneyen Kedi, Sen Hiç Kebikeç Gördün Mü?



Dikkat! Patlama riski yüksek kitap!
Tehlikeli durumlarda suçu yazara atın.
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Bu kİTAbı kULlanMA
kıLaVuZU 

Duruma, zamana ve kişiye göre hareket etmek… 

Bütün sosyal ilişkilerin altın anahtarı bu. Kimi hoşgö

rülüdür geçersin dalganı, kimi de aksidir, huysuzdur ve 

tehlikelidir attı mı tepesinin tası… Demek istediğim es

pri anlayışı kıt; adaletten ve hoşgörüden uzak olanlarla 

dalga geçmek fayda etmez. Zaten ne demek istediğini 

bile anlamaz çoğu. Yine de hayatın saçma parçalarıyla 

yani “belli bir durumla” dalga geçmek için hiçbir engel 

yok. Bazen dışından, bazen de içinden… Kaldı ki insan

lar tümden iyi ya da tümden kötü değildir. Bazı huyları 

iyidir, bazıları kötüdür, üstelik çoğunun farkında bile 

değildir. O nedenle de kişiyle değil, durumla geç dal

ganı. Kimseyi kırmadan, tümden yok saymadan, acar 

ve tatlı bir tarzla… Kırıcı değil, şakacı desinler sana. 

Aslında şaka yaparken de bağırıp çağırırken söy

lediklerimizle aynı şeyi söylemiş oluyoruz. Neden 
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hoşlandığımız, hoşlanmadığımız, isteklerimiz hep aynı. 

Ama daha yumuşak, sevecen, eğlenceli bir tarz edindi

ğimiz için sonuca daha çok yaklaşıyoruz. Yani “çözüm 

odaklı” düşünüyoruz. Onları incitmeden hatalarını fark 

etmelerini ve bize hoşlanmadığımız tarzda davranmak

tan vazgeçmelerini sağlıyoruz. 

Neden dalgacı olduğuma gelince… Çocuk olmanın 

harika olduğu kesin ama zor olmadığını söylemek 

mümkün mü? Bu kitabı yazarken hem çocukların hem 

yetişkinlerin önerilerini aldım. Gariptir ki şimdi yetişkin 

olanların çocukken deli olduklarıyla şimdiki çocukların 

kızdığı şeyler hemen hemen aynı. Çünkü insan ço

cukken işittiği “gıcık lafları” unutmuyor ve dokuzdan 

doksan dokuza, şikâyetler pek değişmiyor. Ben de bu 

şikâyetlerden yola çıkarak çocukluğum boyunca yaşa

nan tüm “gıcık” durumları işlemeye çalıştım. Bazıları 

şu anda yaşadığınız, bazıları daha küçük yaşlardan 

anımsadığınız sinir bozucu durumlar. Örneğin öcülerle 

korkutulduğunuz zaman belki geride kaldı ama insan 

hep geçmişine bakar değil mi? Öyleyse ara sıra belleği 

tazelemeli… İşte ben de çocukluk boyunca yaşanan 

“gıcık durumlar”dan aklıma gelenleri yazıverdim böyle; 

sen de ihtiyaç duyduğun konularda, kendi tarzınla geç 

dalganı gönlünce. Boşa dememişler, her yiğidin yoğurt 

yiyişi farklı ama sonuçta yediği yoğurt aynı…

Haklarını savunurken kimseyi incitmeden, incitip 

de küstürmeden geç dalganı. Ama sakın ha dikkat, o 

dalga seni kayaya çarpmasın, çarpıp da parçalamasın! 
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Yani sıkıcı, eleştiriye tahammülsüz insanlarla fazla 

uğraşma. En azından bu sırada yüzünde tatlı, sevimli, 

güleç ve barışçıl bir ifade olsun.

Seninle alay edenlere ise sakinlikle ve espriyle kar

şılık ver. Unutma ki karşındakinin gücü yoktur, bu gücü 

ona sen verirsin. Eğer birinin sözünü ciddiye almazsan 

o seni incitemez ki… Bir süre sonra da usanır, tadı 

kaçar, vazgeçer. Dalga geçmek barışçıl bir tavırdır, alay 

etmekse düşmanca. İyisi mi ne izin ver alaya alınmaya 

ne de alay et başkasıyla.

Benden birer kahkaha kuşu dalgacılara!
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Büyüklerle
dALGA gEÇME 
dERSLERİ   1

Misafirler tam evden çıkarken şöyle bir şey söyler: 

“Gel seni bize götürelim, sen bizim kızımız/oğlu

muz ol.” 

Eğer neden yalnızca ben gıcık olayım, annemle 

ba  bam da onlara gıcık olsun derseniz size şu lafı öne

re  bilirim:

“Neden? Annemle babamın bana iyi bakmadığını 

mı düşünüyorsunuz?” 

Yalnızca misafirlerle eğlenmek isterseniz de şunlar 

sorulabilir: 

“Her şeyi böyle hazır mı alırsınız?” 

“Beni, çocuk yapmaya üşendiğiniz için mi istiyorsu

nuz, yoksa yalnızca mükemmel çocuk istediğiniz için 

mi?”

“Tamam! Peki, beni almak için aileme ne kadar 

öde  yeceksiniz? Memnun kalmadığınız takdirde, otuz 
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gün içinde iade etmelisiniz.” (Fişi, faturayı sakın at

mayın.)

“Evinizde benim için hazırlanmış özel bir oda var 

mı? Demek yok ama sonra hazırlarsınız. Öyleyse yarın 

gelin, size vereceğim listedeki her şeyi yapın. Beğenir

sem belki gelirim.” 

“Bu arada emin olun ki sizinki gibi pek çok teklif 

aldım. Ayrıca ailemden de son derece memnunum. Ra

kipleriniz oldukça güçlü yani.” 

Eğer etrafınızdakiler çok zeki esprili ya da anlayışlı 

değilse bunları sakın söylemeyin! İçinizden kıs kıs gül

mekle yetinin. 

Kimileri bu tuhaf şakayı gerçek sanıp ağlıyor. O 

kadar etkileniyorlar ki rüyalarında sokakta kalıyor, 

annebabaları onları terk ediyor ya da bir yabancı gibi 

davranıyor, başlarına olmadık belalar geliyor. Eh, şaka

sı bile kötü dedikleri bu olsa gerek… 

Ama emin olun, aileniz sizi asla kimseye vermez! 

Bu, dünyanın en saçma şeyi olurdu. Bir insan neden 

eve gelen misafire vermek için bir çocuğu dokuz ay 

karnında taşısın, doğursun, beslesin, büyütsün, has

talığında baksın, onca para, zaman ve emek harcasın 

ya da nazını, şımarıklığını çeksin ki? Siz sakın böyle 

şakaları ciddiye alıp üzülmeyin, e mi?



13

Büyüklerle
dALGA gEÇME 
dERSLERİ   2

Başarılı olduğumuz konulardan biri de büyükleri 

çileden çıkarmaktır. Onları pek çok kez bizim yüzü

müzden sinirden kıpkırmızı, saçları çalı gibi dimdik bir 

halde görmüşüzdür. Artık delirmek üzeredirler ve doğ

rusu, bunda da haklıdırlar. Bazen büyük olmak zordur. 

(Hele olur olmaz şeyleri dayatan, huysuzluk eden bir 

çocuğa bakıyorlarsa.) Yine de şu şekilde konuşmalarını 

hiç doğru bulmuyorum: 

“Senin evladın da sana bunları yapsın inşallah!”

“Oğlun, senden beter olsun!” 

“Kızsız kalasıca kızım!”

Size onlar delirmek üzereyken şunları söylemenizi 

kesinlikle önermiyorum: 

“Bana bu söylediklerinin aynısını kaynanandan 

duyarsın inşallah!” 

“Tamam, benim suçlarım bunlar. Peki, annenle ba
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ban da aynı şeyleri söylemiş miydi sana çocukken? On

ların bedduası mı tuttu da, ben sana bunları yaptım?” 

Büyüklerin böyle beddualar etmesi korkunç ve 

haksızca ama yukarıdaki cevapların da pek hoş olduğu 

söylenemez. Üstelik biri beddua edecek kadar çıldır

mışken onunla akıllıca bir tartışma yapıp da çözüme 

ulaşamazsın. Ancak sakin bir zamanda ciddi sorunları 

konuşmak işe yarayabilir. Onun için iyisi mi tartışmayı 

sonraya bırakalım da önce şu gerginliği ortadan kal

dıralım. O kadar tatlı olalım ki herkes kızmayı bırakıp 

gülsün. Mesela onlar diyor ki:

“Sen çok yaramaz, dağınık, söz dinlemez, huysuz 

ve inatçı bir çocuksun.”

Eğer siz de onların kusurlarını saymaya kalkarsanız 

iş, suç bulma yarışına döner. Oysa gönüllerini alacak 

bir atakta bulunursanız hem şaşkınlıktan hem de mut

luluktan bir anda susuverirler. 

“Ama sen çok tatlı bir annesin!”

“Bu kadar kötü bir çocuğun senin gibi bir babası 

olması ne büyük şans! Galiba ben seni çok seviyorum. 

Yok yok, kesin çok seviyorum!” 

Kocaman öpücükler, kocaman gülücükler ve içten

lik, barışmayı hızlandırabilir. Yine de kavgaları tekrar

lamamak için nedenlerini konuşmak gerekir. Öyleyse 

şöyle bir öneride bulunabiliriz:

“Sanırım hepimiz şu anda çok sinirliyiz. Bence her 

iki taraf da kızdığı durumlar, kızma nedenleri, istekleri, 
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önerileri, bir de memnun olduğu şeyler hakkında liste

ler hazırlasın. Ama hemen vermesin bu listeleri. Bir gün 

bekletsin, kendi kendine birkaç kez okusun, iyice dü

şünsün, emin olsun. Sonra da herkes hatalarını kabul 

etsin ve bir çözüm yolu bulalım. Anlaştık mı canım?”
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