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Hem büyük hem küçük

Okulun ilk günü. Banu için geçmiş 

yıllardakinden çok farklı bir başlangıç bu: 

Anaokulundan beri devam ettiği okuldan 

ayrılıp 6. sınıfa başlayacak. Geçen yılki 

arkadaşlarının birçoğu da bu yeni okula geçti, 

sınıfın en az yarısını tanıyor; yine de pek 

rahat hissetmiyor kendini. Özellikle, ders 

aralarında koridordayken biraz korkuyor.

'Çok tuhaf,' diye 

düşünüyor Banu, 

'geçen yıl 
kendimi büyük 

sanırdım; 

bugünse 

kendimi 

küçücük 

hissediyorum.' 
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Arkadaşları da, yalnızca büyüklerin olduğu bu 

koridorda kendilerini kaybolmuş hissediyorlar; 

tıpkı herkesten korktukları anaokulu 

yıllarında olduğu gibi...

Hiç kolay değil! Büyürüz, bizden daha küçükleri 

görüp kendimizi büyük hissederiz; sonra birden 

gerilediğimiz izlenimine kapılırız: Kendimizi ye-

niden küçük hissederiz.

Gelecek yıl 7. sınıfa geçtiğinde Banu da 6. sı-

nıfa yeni gelenleri görünce kendini büyük hisse-

decek; 9’lar öğle tatiline çıktıklarındaysa, Banu bir 

kez daha küçük olduğunu düşünecek!

“Büyük olmak” ve “küçük olmak” ne anlama 

geliyor; bilmek zor.

Kimi zaman kendimizi bir yoyo gibi hissede-

riz: Küçük, sonra büyük, sonra yine küçük...

Şu iki şey kesindir: Bütün büyükler bir za-

manlar küçük olmuştur ve bütün küçükler de bü-

yüyecektir.

En sonunda bir gün, sonsuza dek büyük olu-

ruz; buna “yetişkin olmak” denir. Bir yetişkin, 

yalnızca daha büyük biri değildir; o, bundan son-

ra hep büyüktür.



KÜÇÜKLER VE BÜYÜKLER 7

Ayrıca Viktor televizyon seyrederken, 

eğer evdeki büyükler başka şey izlemek 

istiyorlarsa, ona fikrini sormadan kanalı 

değiştiriveriyorlar.

Karin ’le ablası aynı odayı paylaşıyor. Karin 

odada oynarken ablası gelirse, oda kendine 

kalsın diye Karin'i başka yere yolluyor.

Büyükler küçüklere kolaylıkla söz geçirebiliyor 

ve her şeye hakları olduğunu düşünüyorlar. Ne-

deni basit: Çünkü daha güçlüler. Sanki daha güç-

lü olmak, onlara bütün hakları verirmiş gibi.

Oysa büyükler arasında “en güçlünün yasa-

sı” çoktan geride kaldı: Dükkânlarda en iriyarı 

olan en öne geçemez; bir trende çok güçlü, dev 

gibi bir adam yer bulamazsa, daha küçük birine 

kalkmasını ve yerini kendisine bırakmasını em-

redemez; bir apartmandaki en güçlü kişi, dairesi 

yeterince büyük değilse, gidip de komşusunun 

evine el koymaya kalkışamaz...

Yine de küçükler ve büyükler, hatta çocuklar 

ve yetişkinler arasında bile “en güçlünün yasası”na 

hâlâ sıkça rastlanır.
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Kafadan hasta bazı  
yetişkinler vardır

Hügo o günü çok iyi hatırlıyor; bir salı 

günüydü. Okul çıkışında bir kadın bekliyordu.

Hügo onu tanımıyordu ama kadın, Hügo'nun 

annesiyle çok yakın arkadaş olduklarını ve 

annesinin kendisini arayıp Hügo’yu almaya 

gidemeyeceğini haber verdiğini söyledi. 

Bu yüzden, Hügo’ya evine kadar o eşlik 

edecekti. Ama önce, bir şeyler atıştırmak 

için onu kendi evine götürecekti; arabası 
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hemen oracıkta, okulun önündeydi.

Hügo arabaya baktı. Güzel bir arabaydı ama 

içerisi görünmüyordu: Camlar siyahtı.

“Evde yemeyi tercih ederim, yürüyerek 

gidebiliriz,” dedi Hügo. Annesinin çok yakın 

arkadaşı olduğunu söylemesine rağmen, 

bu kadını daha önce hiç görmemiş olmasına 

şaşırmıştı.

“Ama benim evimde sana göstermek 

istediğim, çok ilgini çekecek bir şey var,” 
dedi kadın. “Bir köpeğim var; Dalmaçyalı. Dün 

gece bembeyaz 7 yavru doğurdu. Çok tatlılar; 

süt emmek için annelerinin altında dönüp 

duruyorlar.”
“Gerçekten mi?” dedi Hügo. “Daha önce 

hiç yeni doğmuş köpecik görmemiştim.”
“O zaman gel gidelim; hem uslu durursan 

yavrulardan birini sana veririm, annen kabul 

etti bile.”
Hügo şaşırmıştı; ailesi eve köpek almaya 

hep karşı çıkardı. Apartmanda köpek 

beslemenin imkânsız olduğunu söylerlerdi. 

Üstelik, Dalmaçyalı büyük bir cinsti! Ama 

sonuçta fikir değiştirmiş olabilirlerdi; 


