
YAŞ

8

9

10

+

M
ERAKLI KİTAPLAR

ISBN 978-975-07-2436-7







Yayın Koordinatörü: İpek Şoran
Editör: Ebru Akkaş
Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir Tufan
Tasarım Uygulama: Recep Eren

Can Sanat Yayınları 

Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.

Yayıncı Sertifika No: 43514

Maslak Mh. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9/25 Sarıyer, İstanbul

Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89

Faks: (0212) 252 72 33

cancocuk.com  cancocuk@cancocuk.com

Baskı ve Cilt: BPC Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sertifika No: 48745; Adres: Osmangazi Mah.

Mehmet Deniz Kopuz Cad. No:17/1 Esenyurt, İstanbul

1. Basım: 2014

7. Basım: 1000 adet, Aralık 2022

ISBN 978-975-07-2436-7

© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2014

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak 

kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni 

olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.



Bu kitabın sahibi:

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



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:

zdenBÜYÜKLERLE DALGA GEÇME 
DERSLERİ

ELDİVENLERİMİ KİM ÇALIYOR?

EYVAH, GÖLGELER DEĞİŞİYOR!

KARAGÖZ’ÜN GÖLGESİNİ
KİM ÇALDI?

ORMANDA TEK BAŞINA

SAKIZ ÇİĞNEYEN KEDİ

SEN HİÇ KEBİKEÇ GÖRDÜN MÜ?

DON KİŞ



Çocukluğuma… 

Ve çocukken tanımış olmak isterdim dediğim dostlarıma, yaren-
lerime… Semih Erelvanlı’ya, Cavit Nacitarhan’a, Can Soysal’a, Yaprak 

Parlakoğlu’na, Taylan Alkan’a… 

Öğretmenim olsalardı daha güzel ve doğru bir hayat kuracağıma 
inandıklarıma ve eleştirileriyle çocuklar için daha iyi kitaplar yazmam 

için desteklerini sunanlara: Emel Küçük’e, Cahit Ökmen’e, 
Davut Demirel’e, Mehmet ve Hüsne Tutar’a, Ayşe Aksoy’a… 

Dramanın insanın kendini keşfine ve sosyal barışa katkısını 
öğretene, Zafer Gecegörür’e… 

Ve asıl öğretmenim olan tüm çocuk arkadaşlarıma

Sevgimle, muhabbetle…
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Büyüklere
mEKTUPLAR   1

Sevgili anneciğim,

Bugün eve geldiğimde işittiğim sesler şunlardı: 

Tak tak tak: Doğranan sebzeler
Fok fok fok: Tencerede kaynayıp fokurdayan su
Cız cızz, coss: Tavada kızaran patlıcan, biber
Çıt çıt çıt: Üçe bölünen yeşil fasulyeler

Derken şıngır mıngır: Çatallar, tabaklar
Sonra pat küt pat: Toplanan sofra
Sonra har har harrr: Elektrik süpürgesi
Sonra hın hın hınnn: Çamaşır makinesi

Gözümün önünde hep fın fın dönen bulaşık tel-
leri, paspaslar, toz bezleri…

Bunların sonu yok ki!
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Bir de benim sorularım ve senin ertelediğin yanıt-
lar var tabii:

“Anneeee!”
“Sonra canım, sonra!”

“Anne, bugün ne oldu biliyor musun?”
“Hıım? Canım, bak çok işim var görmüyor mu-

sun?” 

Fıs fısss fıss… (Ütüye geçti.)

“Anneee!”
“Aa, çamaşır makinesini unuttuk. Geç olmadan 

bir posta daha çamaşır yıkamalı.”

Hiiiii! (Kapıdaki lekeleri fark etti.)

“Anne, ben bugün bir karar aldım.”
“Odanı toplamaya mı karar verdin? İyi, hemen 

başla o zaman. Yarın misafir gelince odanı çöplük 
sanmasın.” (Bu da benden: Hah hah ha!)

Odamı toplayıp yanına gelmişken…
Zırrr… (Telefonu çaldı. Patronuyla konuşuyor.)

“Anneee, bugün okulda ne oldu, biliyor musun?”
“Gevezelik edeceğine odanı toplasan tatlım…”

Şıp şıp şıp… Gözyaşlarım kâğıda düşüyor. Bugün 
mesleğimi seçtiğimi ve burs kazandığımı bir türlü 
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söyleyemedim. Sana mektup yazıyorum. Sonra sen 
geliyorsun.

“Ne söyleyecektin diye sormaya gelmiştim, ca-
nım. Aa, ama sen ders çalışıyormuşsun. İyi bari sonra 
konuşuruz, ben de bu arada kardeşinin odasını top-
layayım. Ayy, daha bir de babanın söküğünü dikecek-
tim. Tüh, ne çok şey unutuyorum!”

Eh, bir insan hem evin tüm işini tek başına yap-
maya hem de para kazanmaya uğraşırsa pek çok 
şeyi unutur tabii. Örneğin kızını dinlemeyi… Hatta ne 
kadar çok, “Sonra canım,” dediğini de fark edemez, 
değil mi? 
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Bunları okurken üzüldüğünü biliyorum. Ama bu 
mektubu seni üzmek için değil, bir çözüm bulmak için 
yazıyorum. 

“Sonra” geldi mi anneciğim?
Bence bu “sonra”lar çok zor gelir. Her gün bunca 

işi yapmanın insanı ne kadar bıktıracağını anlamak 
benim yaşımda bile zor değil. Sen bizi çok sevdiğin 
için bu koca yükü her gün sırtlanıyorsun. Ama unut-
ma ki ben de seni çok seviyorum ve bütün bu işleri 
olabildiğince benimle birlikte yapmanı istiyorum. 
Çünkü:

 
1. Seni yorgun görmek istemiyorum.
2. İşten yorgun gelip üstüne bir de ev işleri yapar-

ken benimle ilgilenemediğin için üzülüyor ve birazcık 
sinirli oluyorsun. Bu işlerde sana yardım edersem 
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birlikte bir şey yapmanın mutluluğunu yaşayacağım.
3. Büyüyorum ve bazı şeyleri öğrenmem gerek. 

“Ev işi öğreneceğine, git derslerine çalış,” diyebilir-
sin. Ama bağımsız bir insan olabilmek için her işimi 
kendim yapabilmeliyim. Yoksa hep başkalarına muh-
taç kalırım.

4. Tembelliğe alışırsam bir gün bunları kendim 
yapmam gerektiğinde zorlanırım. 

5. Benden yalnızca ders çalışmamı ve çocukluğu-
mu rahat yaşamamı istiyorsun. Ama bence ev işlerine 
katılmak o kadar kötü bir şey değil. Çünkü bu sırada 
yalnızca ev işlerini değil, el becerilerimi geliştirmeyi, 
başkalarını anlamayı, sorumluluk almayı da öğreni-
rim. 

6. Tabii çıkıp cam sileyim, ütü yapıp elimi yaka-
yım demiyorum. Ama basit işlerde sana yardım ede-
bilirim. Etrafı toplarım, toz alırım, püsküllü sopayla 
yerleri silerim, bu sırada da bakarsın eğlenirim. 

7. Tabii ben bunları yaparken erkek kardeşime 
hiçbir şey yaptırmazsan üzülürüm. O neden becerik-
siz ve sorumsuz biri olarak büyüsün ki? Annesi de 
babamı böyle yetiştirmemiş olsaydı hayatımız daha 
kolay olmaz mıydı? 

8. Eğer bir başkasının -bu annem olsa bile- benim 
yerime çalışmasına alışırsam bencil bir kişilik geliş-
tiririm. Bencil bir insanın sevgisi de bencil olur, öyle 
değil mi? Oysa ben sana olan sevgimin bencilleşme-
sini istemiyorum. 

9. Bütün bu işleri yaparken sohbet etmek için ne 
çok zamanımız olacak farkında mısın? Hem seninle 
birlikte bir işi başarmak hoşuma gidecek doğrusu.
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10. Kitap okumak, kendini geliştirmek, hobile-
riyle uğraşmak için fırsat bulan, huzurlu bir anneyle 
gelecekte çok daha mutlu olurum.

Anneciğim büyümeme ve kendine yetebilen, 
paylaşmayı bilen bir insan olmama izin ver lütfen. 
Birlikte taşıyalım günlerimizi. Bir ucunda sen, bir 
ucunda ben…

 
Seni çok seven kızın
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Büyüklere
mEKTUPLAR   2

Aile büyüklerime,

Dün annem telefonda arkadaşıyla konuşurken 
kulak misafiri oldum. Beni bugünlerde üzgün, dal-
gın gördüğü için endişeli olduğundan söz ediyordu. 
Herhalde karşıdaki teyze neden diye sormuş olacak 
ki şöyle dedi:

“Ay ne bileyim, hiçbir derdini söylemez ki bu 
çocuk. Sır küpü mübarek. Çocuğum anlatsan da so-
runun neyse hep birlikte çözsek, değil mi ama? Hayır, 
babasına da anlatmıyor. Kaç kere kapısına gitti adam, 
görsen acırsın vallahi. Komşunun oğlunu pek sever, 
ağabeyi sayıyor, bir tek ona açılıyor. Biz sanki o ço-
cuktan kırk kat yabancıyız.” 

Konuşmanın bundan sonraki kısmında sık sık, 
“Ya yaa… Off, ne olacak bu çocukların hali? Haklısın 
şekerim. Aa bilmez miyim?” gibi şeyler duydum. Yet-
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mezmiş gibi üstüne teyzem geldi, başladılar bir daha 
dertleşmeye. Sonra dayı, baba, büyükbaba, amca, 
kim varsa… 

Merak ediyorum, gerçekten sizi işittiğimin farkın-
da değil misiniz yoksa sesiniz kafamın içinde gümle-
sin diye mi bu kadar yüksek sesle konuşuyorsunuz?

Dedim ya, bütün aile benden söz ediyordunuz. 
Boyu, benim boyumun iki katı olan onca insanın kar-
şısında konuşmak yerine, neden mektup yazdığımı 
da tahmin edersiniz. Ne de olsa sık sık lafım kesi-
lecekti, dahası ben sizin karşınızda kendimi güçsüz 
hissedecektim. 

Neden mi sizinle konuşmuyorum da gidip komşu 
ağabeye anlatıyorum? Çünkü bir büyüğe danışmaya 
ihtiyacım var ve o bana ufaklık demiyor. Önce dinli-
yor, sonra cevap veriyor. Rahatsız olduğum şeylerin 
adının da “iletişim engelleri” olduğunu söylüyor. 

Şimdi kendinizi bir çocuğun yerine koymanızı rica 
ediyorum. Biri size şu lafları etse onunla derdinizi, 
sırrınızı paylaşır mıydınız?

“Sus, bana cevap verme!”

Susunca da:
“Neden konuşmuyorsun ha, dilini mi yuttun? 

Olanları doğru dürüst anlatsana!”

Anlatınca:
“Yalan söylüyorsun!”

Bu laflara içerleyip arkadaşlarla konuşmaya gi-
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dince: 
“Neden arkadaşlarına anlatıyorsun da bana an-

latmıyorsun? Neden benimle arkadaşlarınla konuştu-
ğun gibi konuşmuyorsun?”

Ama siz de benimle arkadaşınızla konuştuğunuz 
gibi konuşmuyorsunuz ki! “Ben arkadaşınım senin,” 
diye başlayan cümleler kurduğunuzda, “Eyvah sırla-
rımı istiyor. Sonra da ya ceza ya öğüt gelecek,” diye 
düşünüp korkuyorum. Unutmayın ki henüz dünya 
hakkında çok az şey bilsem de sezgilerim gerçekten 
güçlü. Dürüst olmadığınızda bunu rahatlıkla hissede-
biliyorum ama duygularımı tam olarak ifade edemi-
yorum. 
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Bazen birisine kırıldığımı söylüyorum. Siz de he-
men şöyle diyorsunuz: 

“Hadi canım, saçmalama. O bizim akrabamız, 
öyle darılma falan olmaz. Sen alıngansın, her şeyi 
abartıyorsun. Hem bunda üzülecek bir şey yok.”

Neden kırıldığımı söylemeye bile fırsatım olmu-
yor ve bir kez daha kırılıyorum. 

“Alıngansın, saçmalıyorsun, abartıyorsun!” 

Yalnızca bu laflar bile kendimi kötü hissetmem 
için yeterli. Keşke aramızda ne geçtiğini ne düşünüp 
ne hissettiğimi dinleseydiniz… Ve şu sorumu işitsey-
diniz: İlişkilerimi kendi aklımla değerlendirmezsem, 



m
el

ek
 ö

zl
em

 s
ez

er
  

 b
üy

ük
le

re
 m

ek
tu

pl
ar

17

onlar hakkında fikir yürütmezsem, kendimi hiçbir 
şeye kırılmaya hakkı olmayan biri olarak kabul eder-
sem; ileride hayatla nasıl başa çıkarım? 

Geçenlerde, “Off anne! Hiç bunları konuşacak 
havada değilim,” dediğimde, annem alınmıştı. Düşü-
nünce onu anlıyorum. Ben de bir iletişim engeli koy-
muşum. Ama bunu da kendi kendime öğrenmedim ki!

Sonuç olarak; deneyimlerinizden yararlanmaya, 
öneri almaya, derdimi ya da sevincimi paylaşmaya ih-
tiyacım var. Lütfen bana bunun için fırsat verin. Duygu 
ve düşüncelerime değer verildiğini bileyim. 

Sizi çok seven
Suskun geveze bir çocuk
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