
M
ERAKLI KİTAPLAR

Psikoloji







Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Editör: Ebru Akkaş Kuseyri

Kapak Tasarım: Gözde Bitir

Tasarım Uygulama: Güldal Yur toğlu

1. Basım: 2012

2. Basım: 1000 adet, Şubat 2016

ISBN 978-975-07-1550-1

Comment survivre dans un monde de brutes, 

Olivier Grignon & Bernadette Costa-Prades

   © Albin Michel Jeunesse, 2005

© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2012

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak

kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni

olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.Yayıncı Ser tifika No: 31730Hayriye Caddesi No. 2, 34430 Galatasaray, İstanbulTelefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89 Faks: 252 72 33cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com

Kapak Baskı: Azra Matbaası; Ser tifika No: 27857

Adres: Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi D Blok Kat: 3

No: 3/2 Topkapı, Zeytinburnu, İstanbul

İç Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaacılık; Ser tifika No: 12584

Adres: Maltepe Mah. Gümüşsuyu Cad. 

No:16 Topkapı, İstanbul



Bu kitabın sahibi:

....................
.................



İçindekiler

Önsöz 9

Meğer dedem ırkçıymış! 10

Kimse benimle arkadaş olmak istemiyor 14

Bana kalırsa savaş denen şey çok aptalca 17

Bizim fazla paramız yok 20

Annemle babamdan utanıyorum 23

Beni yok sayarak hakkımda konuşuyorlar 25

Kitap okumayı çok seviyorum diye benimle
alay ediyorlar 28

Annem bütün sırlarımı uluorta anlatıyor 30

Bir yerim ağrıyor dediğimde  
“yok öyle bir şey” diyorlar 33

Annemle babam sokaktaki dilencilere hiç para
vermiyor 35

Babam işsiz, hayat çok zor 38

Kavgayı hep ben başlatıyorum 41

Sınav kâğıdındaki soruları okuyorum, okuyorum,
anlamıyorum 44

Çok çirkinim, çoook 47

Suç hep benim üstüme kalıyor 51

Sevmediğim şeyleri zorla yedirmeye çalışıyorlar 53

Sürekli tedavi görüyorum 56

Hırsızlık yaptım ve yakalandım 59

Evdekiler benden bir şey saklıyor galiba 61

Annem ya da babam evi bırakıp gitti. 
O günden beri haber yok 64



Arkadaşım babasından dayak yemiş 66

Çetenin biri beni sürekli rahatsız ediyor. Korkuyorum! 69

Öğretmenim bana durmadan “beceriksiz” diyor 71

Bizim çocuklar sırf kazanmak için spor yapıyor 73

Güya kötü kokuyormuşum, düpedüz iftira bu! 76

Küçük düşürüldüm ama konuşmak istemiyorum 78

Sinirlendiğim zaman kendime hâkim olamıyorum 80

Annemle babam hiç sözlerinde durmuyorlar 81

Kardeşimin ciddi bir hastalığı var 85

Annemle babamı hiç göremiyorum, varsa yoksa işleri! 88

Babam sevdiğim her şeyde bir kusur buluyor 91

Büyükanneciğimin ölmesinden korkuyorum 94

Konuşurken kimse beni dinlemiyor 97

Açlıktan ölen çocuklar var, bu hiç adil değil 100

Annem sürekli evden gitmekle tehdit ediyor 102

İçimde bitmeyen bir hınç var 104

Neden bilmem, durmadan ağlıyorum 106

Annem yalan söyledi. Bir daha asla ona güvenmem 108

Karnımızı doyurmak için hayvanları öldürmemiz
büyük zalimlik 111

Bir korku filmi seyrettim, gözüme uyku girmez oldu 113





Dünyanın acımasız yanını fark eden çocuklara... 

Dostluğun bir işareti olarak...

Kitabın yazarları





9

Önsöz
Hayat her zaman sakin akan bir nehir değildir. 

Dünyada savaşlar, ırkçılık, karnını doyuramayan insanlar da 
var. Ayrıca bir de sinsice yapılan kötülükler var: Bazen senin 
önünde, sanki sen orada değilmişsin gibi hakkında konuşurlar 
ya da sırlarını herkesin önünde ortaya döküverir birileri, kötü 
kokuyormuşsun diye seninle arkadaş olmak istemezler, bazen 
herkes sana gıcık olur… Hatta bazen, annen ya da baban hiç 
haber vermeden seni bırakıp gidiverir. 

Suratına sıkı bir yumruk yesen bu kadar canın yanmaz çünkü 
böyle durumlarda kendini nasıl savunacağını bilemezsin. 

Niye mi? Bunların kötülük olduğunu hemen anlamazsın da 
ondan. 

Ancak bir anda dünya başına çöktüğünde ya da kendini aşa-
ğılanmış hissettiğinde anlarsın işin içinde bir bit yeniği oldu-
ğunu. Sorun şu ki derdini tam anlatamaz, başına ne geldiğini 
tam anlayamazsın. 

Bu kitabı böyle bir şey yaşadığında kendini savunmana yardım 
edebilmek için yazdık. Bütün dünya sanki her şey güllük gü-
listanlıkmış, büyükler hiç kimseye haksızlık yapmazmış ya da 
şiddetin önünü almak kolaymış gibi davranır. Ne var ki işin aslı 
öyle değil. Büyük küçük hepimizin içinde sevginin ikiz kardeşi 
olan bir parça nefret de vardır. Bunun bilincine varmazsak ne 
ona engel olabilir ne de kendimizi ondan koruyabiliriz. Hoyrat 
dünya dediğimiz budur işte… 
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Meğer dedem ırkçıymış!

Demek bunun farkına vardın ve canın sıkıldı… O zaman sen 
ırkçının teki olmamak için ilk adımı attın demektir. 

Dedenin bazı insanlarla kaba saba konuştuğunu ya da “Bunla-
rın yüzünden biz işsiz kaldık,” filan dediğini duyup şok mu ol-
dun? Aslında yaşlılarda çok olur bu çünkü yeniliklere alışacak 
halleri kalmamıştır. Örneğin Fransa’da, yaşlıların çoğu sömür-
gecilik zamanını yaşamışlardır. Fransa o zamanlar Afrika’nın, 
Asya’nın bazı ülkelerine yerleşmiş, sanki kendi memleketin-
deymiş gibi orada yaşayanları yönetmiştir. Bazı yaşlıların, ken-
dilerini birtakım ülkelerin ya da bölgelerin insanlarına üstün 
görmesi o zamanlardan kalma bir alışkanlıktır. Üstelik başka 
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ülkelerden, hatta başka şehirlerden, bölgelerden gelmiş in-
sanlar hakkında atıp tutmak kolaydır, ne de olsa kendilerini 
savunmaları daha zordur. Bir sorun olduğunda da bütün suç 
onlarındır! Sadece yaşlıların değil, gençlerin gözünde de gü-
nah keçisi olup çıkarlar. Fakat dedenin niye böyle davrandığını 
anlayabilmemiz, illa ki onunla aynı fikirde olacağız anlamına 
gelmez… İnsanız; bizden farklı olanları kabul etmekte zorla-
nabiliriz, orası öyle. Yabancılarla karşılaştığımızda içimizden 
ilk gelen onları reddetmektir. Ama sürprizlere açık olmayı, 
başkalarının bize kazandırabileceği şeyleri takdir edebilmeyi 
öğrenmeliyiz: Bizim bildiklerimize benzemeyen yepyeni mü-
zikler, yepyeni yaşama biçimleri ve dinler… 

Oyun sırası sende!

Dedeni başkaları hakkında kötü konu-

şurken duyduğunda, onunla aynı fikirde 

olmadığını açıkça söyle. Ailece sohbet 

ederken de sakın geri adım atma. Gençli-

ğinin taze soluğu herkese iyi gelecektir! 
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Oyun sırası sende! (devam)

Bu konuda dedenin çocuğu yani annen ya da 

baban ne düşünüyor? Senin yaşındayken o 

kendi babasına ne söylemiş? Bir konuş baka-

lım. Sonuç olarak annen ya da baban, ırkçının 

teki olup çıkmadıysa babasına rağmen bunu 

başarmış demektir. Demek ki neymiş: İnsan 

anne-babasından farklı düşünebilirmiş…

Belki annen ya da baban, dedene karşı çıkmaya cesaret edemiyordur. Sence azı-cık korkaklık mı ediyorlar? Haksız sayıl-mazsın. Böyle davranmakla seni hayal kırıklığına uğrattıklarını söyle onlara. Ba-zen anne-babalara hatalarını göstermek iyidir, davranışlarını düzeltmek için bir şansları olur. 
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Oyun sırası sende! (devam)
Yabancı dendiği anda deden gerçekten zıva-
nadan mı çıkıyor? Onlara hakaret mi ediyor? 
İkinci Dünya Savaşı’ndaki gaz odalarından 
bahsedenlerin palavra sıktığını mı söylüyor? 
O zaman buna adıyla sanıyla en hasından 
ırkçılık derler. Anne-babanla konuşup onunla 
daha az görüşebilirsin. Yabancıları sadece 
küçümsüyor mu, yoksa cidden nefret mi edi-
yor, bunu anlamak sana düşüyor. Fakat şunu 
unutma ki kesinlikle aynı fikirde olmasanız 
da ona saygılı davranmak senin görevin. 

ALTIN KURAL!
Farklılıklar bize bir şey “katar”, bizden bir şey

“eksiltmez”…
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Kimse benimle arkadaş olmak 
istemiyor

Kimse, hiç kimse mi? Yoksa sadece arkadaş olmaya can 
attığın iki üç kişiden mi bahsediyoruz? 

Sınıfta ya da mahallede gerçekten tek bir çocuk bile seninle 
arkadaş olmaya yanaşmıyorsa büyük olasılıkla bilmeden sen 
buna zemin yaratıyorsundur. Bize sorarsan belki kendini ye-
terince sevmiyorsundur, ötekiler de bunu hissediyordur deriz. 
Sen kendine değer vermedikten sonra, niye başkaları seninle 
arkadaş olsun ki? Durum buysa seni sevebilecek olanları da 
sen beğenmezsin! Bunu iyice bir düşün bakalım: Nedir kendin-
de bu kadar sevimsiz, itici bulduğun? Ama dikkat! Davranışla-
rınla başkalarını gıcık ediyor da olabilirsin. Kendini hep üstün 
görüyorsan arkadaşların da haliyle sinir oluyor, yüzüne bile 
bakmıyorlardır. 



15

Oyun sırası sende!

Okul dışında çevreni genişletmek için 

takım sporlarını dene. Birlikte bir şey 

yaparken arkadaş olmak daha kolaydır, 

özellikle çekingenler için. Ayrıca hem an-

trenmanları ciddiye alıp hem de iyi bir 

insan olabilirsin… (bkz. “Bizim çocuklar 

sırf kazanmak için spor yapıyor”)

Çoğu zaman bizimle aynı durumda olan-

larla arkadaş olmaya çalışırız. Ötekiler-

den tamamen kopmadığın sürece bu iyi 

bir başlangıç olabilir. Fakat dikkat! Yarım 

armutla yarım elmadan bir bütün meyve 

olmaz. Gerçekten sevebileceğin birileriyle 

yakınlaşmaya çalışsan daha iyi edersin. 
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Oyun sırası sende! (devam)

Güvendiğin bir büyüğüne anlat derdini. Hangi 

yönünü sevimsiz bulduğunu, niye kendini yete-

rince sevemediğini anlat. Annenle baban tartı-

şıp duruyor, sen de bundan kendini mi sorumlu 

tutuyorsun yoksa? Ya da cinsellikle ilgili şeyler 

aklına takılıyor ama bir tek senin aklına geliyor 

mu sanıyorsun? Yok canım, daha neler! Konuş-

tukça bunların senin yaşında son derece normal 

olduğunu göreceksin.

Biraz başkalarını dinle, neler yaptıklarına, neler 
düşündüklerine dikkat et. Kendinle fazla uğraşır-
san içinde arkadaşlığa yer kalmaz.

Sorunun ne olduğunu gerçekten anlayamıyor 
musun? O zaman anlamana yardım edebilecek bi-
rileriyle görüşmen önemli. Derdini içine atma, se-
nin yaşında arkadaşsız kalmak çok can sıkıcıdır. 

ALTIN KURAL!
Sen kendini sevmezsen kimse seni sevemez.
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Bana kalırsa savaş denen şey çok 
aptalca

Haklısın, bütün savaşlar korkunçtur. İnsanlar ku duz hay-
vanlara döner, aptal gibi körlemesine ön derlerin her söyle-
diğine boyun eğerler. Ama bazı sa vaşlardan kaçmanın yolu 
yoktur… 

Niye savaşıyor insanlar? Bu aklını mı kurcalıyor? Çünkü saldır-
ganlık insanların doğasında var, insanın bir yanı hep komşu-
sunun malına sahip olmak ister ya da farklılıkları kabullene-
mez. Savaşları ortadan kaldırmak için insanın içindeki nefreti 
kökünden kazımak gerekir. Belki günün birinde daha barışçı, 
daha uygar bir dünya doğar, kim bilir? Hem zaten Birleşmiş 
Milletler’i ikide bir kavga etmeyelim diye oluşturduk. Birleş-
miş Milletler’de, savaşları durdurmak için elinden geleni yap-
mak üzere anlaşmış iki yüz kadar ülke var. Sen dünya hakkında 
düşünmeye başlamış bir çocuk olarak tıpkı Birleşmiş Milletler 
gibi davranıyorsun: Sorunlarımızı birbirimize girerek değil, 
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