Ben de Çocuktum
Öykü Aziz Nesin'in doğumundan başlayarak, onbir yaşına kadar kendi yaşam öyküsünü konu alan eserde, Nesin'in
anne, baba, kız kardeş ve kendisinden meydana gelen ailesinin hayatı anlatılır. Savaş yıllarının bitimine rastlayan
doğumunda, ülke hala büyük bir sefalet ve yokluk içindedir. Nesin'in ailesi de oldukça fakir bir ailedir. Her zaman
yoktan var etmeninin, olanı değerlendirmenin ve tasarruflu yaşamın zorunlu olduğu dönemde; Nesin ailesi var oluş
mücadelesi vermektedir. Anne ve babası gururlu insanlardır, fakir oldukları aşikardır, fakat yine de Aziz'in bayramlarda
diğer komşu çocukları ve akrabalar gibi harçlık toplaması, aile dışında herhangi birinden bir şey alması kati suretle
yasaklanmıştır. Oğullarının akranları gibi dışarda top oynamasına, bilye oynamasına dahi müsaade etmezler. Özellikle
babası, Cumhuriyet'in gelmesinden rahatsız olan, hurafelere inanan bir adamdır. Aziz'in oyun gibi gereksiz şeyler
yerine, iyi dini temel almasına, vakitlerini hadis ve sure ezberleyerek geçirmesine dikkat eder. Annesi ise Aziz'in aklının
erdiği dönemlerde verem hastalığına yakalanmıştır. Parasız olmasına rağmen babası, şartlarını zorlar, tüm duydukları
tedavi yöntemlerine ve hekimlere baş vurur. Aziz'in severek baktığı bir tavuk sayesinde yumurta satmaya başlarlar ve
biraz para sahibi olurlar. Aziz'in arkadaşı olmamasından ve terbiyesinden ötürü sosyal ilişkileri zayıftır, yanına yaklaşan
her çocuktan dayak yemektedir. Ancak, çevredeki insanların telkinleri ile insanlarla nasıl başa çıkacağını öğrenir.
Kişiler
Aziz Ailesini çok seven terbiyeli bir çocuktur. Sokakta gördüğü komşu çocukları ile arasında ciddi bir fark olmasından
dolayı mahcubiyet hisseder. Hatta bu kendisi için yıllar sonra aşabileceği bir aşağılık duygusu meydana getirmiştir.
Oldukça duygusal yapıdadır, sık sık ağlar. Ailesinin ekonomik durumundan ve aile terbiyesinden ötürü çok tutumludur,
kendisinde olmayan şeylere heves etmez, tok gözlüdür. Kavgayı sevmese de, çevresindeki terbiyesiz ve gaddar çocuklar
yüzünden kendini hep kavgada bulur.
Baba Nesin'in babası çok fakir bir adamdır. Fakirlik kendisinde ailesine karşı bir mahcubiyet haline gelmiştir. Ne var
ki, bu duygunun geri dönüşümü, annesine öfke olarak tesir eder. Son derece gururludur, kimseden bir şey alınmasına
müsaade etmez. Ancak, hurafelere inanan cahil bir adamdır.
Anne Çilekeş, sefalet içinde nasıl yaşayacağını öğrenmiş bir kadındır. Çocuklarına ve ailesine karşı sevgi doludur.
Ancak, Aziz henüz ilkokul öğrencisiyken verem hastalığına yakalanır. Son yılları hep yatalak geçer.
Temalar
Gururlu Olmak Nesin Ailesi'nin fakirliği aşikardır, fakat onlar bu durumu çevrelerine yansıtmak istemezler. Herhangi
birinden bedelsiz bir şey almayı ayıp sayarlar. Nesin eserinde, ailesinin şıladığı haysiyet meselesinin para ile alakalı
olmadığını ve önemini vurgular.
Sevgi Eserde ciddi olarak ekonomik sıkıntılar içindeki ailenin mücadesi işlense de ailenin birbirlerine olan sevgi bağı
anlatılır.

