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“Ablama,abimevekorumadayetişen
tüm
bireylere”

Bu kitabı okumak için usulca tüm siyasi saiklerinizi bir
tarafabırakın.

Dünya döndükçe korunmaya ihtiyacı olan çocuklar hep
olacak.Çocuklarıkoruyalım.Öncekendimizden.

Önsöz
21. Yüzyılda devlet korumasında yetişen çocuk ve
gençlerin
sesi
olmak
değil,
deneyimleri
ve
yaşamlarıyla ilgili kendi seslerinin duyulmasını
sağlamak en büyük dileğimdi. Az sayıda da olsa çok
güzel örnekler, başarı öyküleri umudumu yeşertmişti.
Elinizdeki bu kitapta gençlerin sesini duyuyor, gücünü
görüyoruz. Gizlenmiyorlar, yüreklilikle “Ben de varım,
sesimi duyun, önyargılarınızı kırın, etiketlerinizi,
ötekileştirmelerinizi bırakın.” diyorlar. Hak temelli
yaklaşımı benimsiyorlar. Ayrımcılıkla mücadeleye hazır
bir gençlik var. “Toplumun değer yargıları bizden
korksun” diyorlar. Bilinçli ve eğitimliler. “Toplumla
aramızda var olan ancak görünmeyen sosyal duvarları
yıkalım”, “Aile temelli yaklaşımlara geçelim.” diyorlar.
“Toplum olarak bizim de bu sürece destek verme
zamanımız geldi” diyorlar. Toplumların geleceğinin,
çocukların kendi potansiyellerine ulaşmasına yardımcı
olmaya dayandığını biliyorlar. “Çocuk Hakları, İnsan
Hakları, Çocuğa Saygı” dillerinden düşmüyor. Çocuğa
saygılı
olmak,
dünyayı
çocuğun
gözleriyle
algılayabilmekolduğununbilincindeler.
Bu kitapta Abdullah Oskay, kendi yaşam öyküsünden
yola çıkarak duygu sömürüsüne başvurmadan açık
yüreklilikle
acı-tatlı
yaşantılarını,
isteklerini,
özlemlerini,
kimseyi
suçlamadan
yargılamadan
anlatıyor. Ailenin önemini vurguluyor. Ayrılık, kayıp,
yas
ve
sahipsizlik
duygularının
ve
sürecinin
zorluklarını, isyanını, öfkesini ve onlarla baş etme
sürecini, sevgisini, aşkını bütün yalınlığı ile aktarıyor
bizlere. Bireyselliğin yok edilmesine direnen, zeki,
çalışkan, hırslı ve yılmayan bir genç var karşımızda.
Dayanıklı, yaşama tutunan, mücadeleci, kaderci
yaklaşıma başkaldıran bir genç. Umudunu canlı tutan

bir kişiyi bularak yoluna devam eden, travmalarına
rağmen, duygusal olarak ulaşılabilen, paylaşan ve
üretenbirgenç.
İyi bir eş ve çocuklarıyla yeniden doğan bir baba.
Yaşadığı
güçlükleri
çocuğuna
yaşatmayacağını
söyleyen hayata sımsıkı tutunan bir baba. Sevgi,
şefkat, anlayış ve şükran dolu duygularla yaşama
teşekkür eden bir birey. Her şeye rağmen onu bugün
bu noktaya getiren yuva ve yurda teşekkür eden bir
genç.
Hayat Sende Derneği ile yeniden doğan, hayata
direnen,adanmışbirkişilik.
Araştırmalar, devlet korumasında yetişerek hayata
atılmış
olan
yetişkinlerde;
belirli
bir
grubun
sağlamlık/dayanıklılık
geliştirerek
olumsuz
deneyimlerini
olumluya
çevirebildiklerini
göstermektedir.
Sosyal projeler aracılığıyla başarı
öykülerini paylaşan ve devlet korumasında yetişmiş
olan erişkinlerden edinilen izlenim, ülkemizde de
hayatına devam edebilen ve sağlamlık gösteren bir
grubun olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yetişkinlerin
başarı öyküleri daha ayrıntılı bilimsel araştırmalar için
ilhamkaynağıdır.
Abdullah Oskay, bu kitabıyla pek çok gence esin
vermekte ve rol modeli olmaktadır. Onun öncü
deneyimlerinden pek çok gencin yararlanacağına
inanıyorum.
Prof.Dr.NeşeErol(KlinikPsikolog)
AnkaraÜniversitesiTıpFakültesi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD
ÖğretimÜyesi,
KorevKurucuBaşkanı

Birçocuğungözündedünyayıgörmek.
Bütünmeselebu.

Bölüm1:DevlettenÖnce

●

“Anne”.Sesyok.

●

“Anne”.Sesyok.

Annem gitmişti. Her zamanki uzun gidişlerinden birisi
olacaktı gene. Alışmıştım artık. Altı yaşına sığdırdığım
bilgelikle,
bir
çocuğun
öğrenmeye
açıklığıyla
sindirmiştimbunuhücrelerime.
Anadolu’da binlerce yıldır yaşamlara ev sahipliği yapan
kerpiç evimizden dışarı çıktım. Kışın akmasın diye
damı tuzlanan, pencereleri her an dökülecekmiş gibi o
tek katlı ev kim bilir kaç nesle evsahipliği yapmıştı.
İlçeye armağan ettiği delilerle komşular arasında
“Eşiğinden mi, beşiğinden mi?” diye alay konusu edilen
o ev, benim doğduğum evdi. “Jo” diye seslendim. Jo,
en sevdiğim canlıydı. Her gece ona sarılarak uyur,
annesiz ve babasız gecelerde onun sıcaklığına ve
verdiği güvene saklanırdım. Can yoldaşı neydi, Jo’da
görmüştüm. Küçük bir bebek köpekken onu bulmuş,
eve getirmiş ve beslemeye başlamıştım. Kırma bir av
köpeğiydi. Artık 1,5 yaşını geçmişti Jo ve onunla
sımsıkıikidostolupçıkmıştık.
Jo. Ne de komik isimdi. Bu Allah’ın unuttuğu ilçeye
gelen bir turist kafilesini görünce, tüm yoksulluklarını
gözler önüne seren evimizin camından atlamış,
kafilenin peşine düşmüştüm. Mahalledeki büyükler
“Mama Papa Donkişot” dersen para verirler demişlerdi.
Turist kafilesinin yanında “Mama Papa Donkişot” diye
diye ilerlerken bir adam para uzatmıştı. Parayı aldıktan
sonra bana adımı sorduğunu söylemişti mahallenin
gençlerinden biri. “Abdullah.” demiştim. O da “Jo”

demişti. Masmavi gözleri, sapsarı saçlarıyla esmerlik
fışkıran memleketimde adam çok garibime gitmişti
amagenedesevmiştim.
Sonraları bir kış günü bulduğum o güzel köpeğe de
“Jo” demiştim. Tüm akrabaların bile üstten bakmasına
alışmış bir çocuk için, taaa binlerce kilometre uzaktan
gelip bir çocuğun kalbine dokunabilen o adam,
sonrasında o çocuğun en sevdiği canlıya isim
verecekti:
“Jo”.
Jo diye seslenince koşarak yanıma geldi. Camdan elimi
içeri uzattım. Sapanım vardı. Anne ve babasız
yaşanılan bu evde, üç yaş büyük abim ve akrabaların
baktığı, zaman zaman yanımıza gelen ablamla
yaşıyorduk. Bir de Jo vardı. Abime bakındım. Yoktu. İş
başa düşmüştü. Yaz sıcağı tepedeydi. Her sabah yufka
içine peynir zeytin koyan yan komşu Elif Teyze işe
gitmişti. Elif Teyze hafta sonu olsa evinin önünde
bulunan “hayat” denilen avlusunu süpürür, biz de
etrafında dolanıp yardım eder öğle yemeğini de
kapardık ama hafta içiydi ve işe gitmişti. Yollanma
vaktiydi.
Bir elimde sapan bir yanımda Jo ilçenin harman
kaldırılan alanına doğru yürüdük. Harmandan arta
kalan buğdaylarla yemlenen kuşlardan nasiplenmek
lazımdı. Hava boğucu sıcak, Jo’yla midelerimiz açtı.
Harman yerine varınca ağaçların gölgesine serildik. Yol
boyunca topladığım taşları ceplerimden çıkardım.
Taşların önce en iyilerini seçmeliydim ki bahtım açık
olsun. İlk beş taşı seçtikten sonra Jo’yla göz göze
geldim. Sessizce beni bekliyordu. Sapanı gerdim ve
ateş! İlk atış boşa gitmişti. Kuşlar artık 10 - 15 dakika
gelmezdi. Yine uzandık. On beş dakika kadar sonra
tekrar gerildi sapan ve “ateş”!. İlk kuşun havadan yere
çakılışını gören Jo bir zıpkın gibi fırladı ve kuşu kapıp

getirdi.
Öğlenin
sıcağı
akşamüstü
serinliğine
dönünceye kadar geçen zamanda tam altı kuş
avlamıştık.Artıkdönüşvaktiydi.
Elektriği olmayan evimize döndük. Hava kararmadan
kuşların tüylerini ayıklamalı ve küçük piknik tüpünde
haşlamalıydık. Abime yeniden seslendim. Abim
koşarak geldi. Kuşları görünce sevindi. “Neredeydin?”
dedim. “Halı dokuma atölyesine gittim. Dizesi 10
kuruştan
altı
dize
bitirdim.
Yemekten sonra
dondurmalar da benden.” dedi. Tüyleri yolunan, hızla
içleri çıkarılan kuşlar şişe geçirilip pişirildi. Çıkarılan
içleri Jo bir nefeste yuttu. Tüm çalışkanlığının bedeli
sadece içler olmamalı deyip bir tane de kızarmışından
attımJo’nunönüne.Odateknefeste
gitti.
Avludaki tüyleri hızlıca süpürdük. Fakirlik belgesi
olduğu için su faturası ödemeyen ama suyu da asla
kesilmeyen çeşmemizden bir leğen su doldurup
döktük. Suların içindeki kanların avludaki gidişini
izledik. Ve artık en sevdiğimiz mevsimin; çocukları
üşütmeyen, meyveleri bol, kuş avlaması en kolay bu
mevsimin en sevdiğimiz anlarına doğru aktık. Abim,
ben ve Jo. Pastaneye ulaşınca topu on kuruştan
hepsinde iki top olacak şekilde üç tane dondurma
aldık. Halısıyla meşhur bu ilçede çocuklar için
karaborsa belliydi. Bir dize karşılığında bir top
dondurma. Altı dize altı top dondurma. Büyüsem de
ben de gidebilsem dediğim halı tezgahlarına biraz
daha büyüyünce gidebilecektim. Biraz daha. Az
kalmıştı.
Dondurmaları alıp dokuz yüz yıllık olduğu söylenilen
çınarın altına gittik. Ulu çınar ilçenin tüm koca
meydanını kollarıyla sarardı. Tam önünde okul
müsamereleri yapılırdı. Simsiyah bir Atatürk Heykeli
vardı. İzlemeye doyamadığım okul müsamereleri işte

tam da orada, önümde oluyordu. Polisin neredeyse hiç
görülmediği, devletin erişemediği ve hissedilmediği o
ilçede, çocukların “Seni Gara Adama götürürüm.” diye
korkutulduğu heykelin tam önünde. Abim, Jo ve ben
Ziraat Bankası’nın bankında oturuyorduk. İlçenin
yaşlılarının çınar ağacının altında çay içtiği, Tanrı’nın
pencerelerini seyreder gibi yavaş yavaş lafladığı ve
gelen gideni çekiştirdiği meydana, komşularımızdan
Eşref Amca yaklaşıyordu. Eşref Amca’nın beni görünce
cebinden küp şekeri çıkarıp, “Abidik, lennn Abidik”
diye çağırıp ağzımı açmamı ve küp şekeri sokuşu bir
olurdu. Aynısı gene olacaktı. Koştum. Abidiğin ağzı
tatlanmıştı.
Zamanın saatle değil güneşle ölçüldüğü bu yerde gün
batmıştı. Mahalleye doğru yol aldık. Yazları mahalle
şendi. Ankara’da, İstanbul’da, Antalya’da, İzmir’de
çalışan aileler annelerini, babalarını ve memleketlerini
görmeye gelirdi. Çocuksuz mahalleye onlar ve
çocukları dolar, mahalle şenlenirdi. Gene öyle bir
akşamdı ve kaçırmamak lazımdı. Mahalleye varınca
saklambacın içinde bulduk kendimizi. Erik ağaçlarının
arkasına saklanıp, duvarların üstünden atlayıp,
yakalambaç, yakartop ve bilumum oyunu oynadıktan
sonraakşamdabitecekti.Vebitti.
Eve dönmeliydik. O annesiz ve babasız eve. Sokak
kapısı hep açık, bazen sarhoşların da yatmak için
geleceği o eve. En dip odada kapıyı sıkıca kilitleyip
abim, ben ve Jo birbirimize sımsıkı sarılıp uyuyacaktık.
Uyuyabilirsek. Ve uyanacaktık. Yepyeni bir güne.
Benden beş yaş büyük ablamın akrabalardan geleceği,
bizi yıkayacağı, evi temizleyeceği yepyeni bir güne.
Artıkuyumalıveuyanmalıydık.
Erkenden kalktık. Her sabah olduğu gibi Elif Teyze’nin
evinin önüne oturdum. Dürülmüş yufka ekmeğimi

bekleyecektim. Hastaneye çalışmaya giden Elif Teyze
kapıdan ekmeğiyle çıktı ve bana uzattı. Uzandım ve uç
kısmından bir parça Jo için bölüp attım. Elimde
dürümü yerken Jo’yla birlikte, güneşin portakal gibi
turuncu olduğu o anda Elif Teyze’yle hastaneye kadar
yürüdük. Sonra da evimize geri geldik. Ablamı
bekleyecektik.
Ablam geldi. 11 yaşında bizlerin kocaman yüklerini
omuzlanmış ablam söylene söylene evi toparlamaya
başlamıştı. Sonra da bizi yıkayacaktı. Yıkarken de ara
sıra dayak atması, dirseğiyle sırtımıza vurması
kaçınılmazdı. Giyinince intikamımız acı olacaktı. Jo’ya
bir bakışla ablamın ayakkabılarını saklatmak ve getir
deyinceye kadar getirtmemek adetimdi. Saklanan
ayakkabılar ablamın özürleri ve öpücükleri ile geri
gelecekti. Değişmeyen rutinlerden biriydi bu. Ve ablam
akşam hava kararmadan akrabaların yolunu tutacaktı.
Ne de olsa babam ölürken “Kıza sahip çıkın da,
erkekler bir şekilde büyür.” diye vasiyet etmemiş
miydi? Biz bir şekilde büyüyecektik, ablam başka bir
şekilde. Modernitenin sihirli çubuğu üçümüze de
değecektiamabambaşkaşekillerde.
Günler ilerliyordu. Yaz bitmişti. Okula başlayacaktım.
Ben de Gara Kemal’in önünde törenlere katılacaktım.
Annem uzaklardan kopup gelmişti. “Hastaneye” diye
gidip gidip üç ay gelmezdi. Eylül başında her üç ayda
bir geldiği gibi babamdan kalan maaşı çekmeye
gelmişti. Okul kaydımı tamamlayıp kıyafetlerimi ve
defterlerimi alıp gene gidecekti. Başkasıyla evlenmişti
uzaklarda. Artık büyümüş ve öğrenmiştim. Anlamıştım
uzakları ve yalnızlığımı. Annem gidecekti. Hastalığı
varsadaiyileşmeyecekti.Vegitti.
Devletin dağıttığı kömürü evimizin önüne bırakıp
gittiler. O eylülde tam üç günde abimle onca yakacağı

kömürlüğe çektik, yorgunluktan neredeyse baygın
şekilde uyuduk. Sonraki günlere bir kabusla uyandım.
Jo’yu belediye zabıtası vurarak öldürecekti. Gözümün
önünde. Hayatımdaki en sevdiğim canlıyı. Anasız ve
babasızlığı unutturan canlıyı. Dünyanın en uysal, en
yardımsever
canlısını.
Zabıtaya
hıçkırarak
bağırıyordum. “Ne yaptı Jo size?”. Bir şey yapmasına
gerek yoktu. Bir devlet griliğinde, yanıtsız bakışlarda
kayboluyordusorularım.
Jo’suz günlere de alıştım. Okul başlıyordu. Elektriksiz,
sobasız, ana babasız, sevgisiz bir dünyada yaşıtlarımla
rekabet edecektim. Edebilecek miydim? Edecektim.
Nasıl olduğunu bilmiyorum ama edecektim. Ablamın
her
okul
gününden
sonra
kütüphaneye
sürükleyişleriyle, beni kitapsız kütüphanede ders
çalıştırmasıyla sınıfın en çalışkanı olmasam da
becerecektim. Okumayı da yazmayı da. Sabahları Elif
Teyze’yle erkenden kalkıp onun verdiği yufka ekmeği
yiye yiye okula bir buçuk saat erken gidip, öğlen de
öğretmenimin evden benim için getirdiği yemeği yiyip
başaracaktım. Akşamları da yeni atanan cami
hocasının eşinin getirdiği yemekler o yılı geçirmemizi
sağlayacaktı. Sobayla ısınan okulda önlüğüm yanarsa
da öğretmenim yama yapacaktı. Hem Aralık maaşını
çekmek için annem gelir, ona bir de lastik çizme
aldırmayıbaşarıpokulakayakayagidersem
tamamdı.
Okumayı sökmek kolaydı. Bir de matematikte sayıları
öğrenirken 89’dan 100’e atlamamayı becerirsem,
ablamı da “O” ları yapabilip çıldırtmasam ve dirsekli
dayaklarını yemezsem okul hayatım süper olacaktı. En
azından sınıfın birçoğundan süper. Okulun müdürüne
“Bu üç kardeşin kafaları süper” dedirtecek kadar. Bir
de hayatımda bana en çok ilgi gösteren, destek veren
öğretmenime aşık olmasaydım. Olabilirim tabi de, en
yakın
arkadaşım
marangozun
oğlu
Memiş’e

söylemeseydim. Karlı bir günde okuldan eve dönerken
Memiş’e söyledim. O da sınıfa söyledi. Bir gün öğlen
sınıfa girdiğimde hep bir ağızdan “Anam da be, Babam
da be, Öğretmenime dicem” temposu içinde bütün
sınıfın benim öğretmenime olan aşkım için tempo
tutması, öğretmenin girince “N’oldu çocuklar?” diye
sorması,
aşkımın
cihana
anlatılışı
karşısında
öğretmenin çağırıp iki tokat atması ve aşkımın daha da
alevlenmesiolmasaiyiydi.
Soğuk ve karlı bir şubat gününde karşı evde oturan
sınıf arkadaşım Sedat’la yürürken kapağı açık
kanalizasyona düşmemiz, “Jo olsa düşmezdik” deyip
gülüşümüz ve çıkmak için çalışmamız, çıkamamamız,
bağıra bağıra en sonunda bir adama sesimizi duyurup
çıkamasak orada ölüp kalacağımız gerçeği de hayatın
bizebirgülümsemesiydiokıştankalan.
Bahar diye bir mevsimin pek uğramadığı bir ilçede kış
bitecek, yaz gelecekti. Her yazdan başka bir yaz.
Bambaşka bir dünyaya bizi sürükleyecek bir yaz.
Modernleşmenin uğramadığı, uğradığı haline de “Gara
Kemal” denilip alay edildiği bu ilçeden bizi alıp
götürecek, modernleşmenin olumlu ve olumsuz
dokunuşlarını hücrelerimize kadar hissettirecek bir yaz
olacaktıoyaz.
İlkokul birinci sınıfın ardından hayat artık ücra bir
ilçedeunutulmuşbuüçkardeşiçinbambaşka
olacaktı.

Hikayeler anlatmak yaratıcı ve direnişçi potansiyeller
barındırır. - Yardımcı Doçent Doktor Nihan Bozok, Nar
TaneleriSosyolojikDeğerlendirmeRaporu

Bölüm2:Devlette
Değişimler insanların hayatlarında hep çok zordur.
Çocukken
çok
daha
zor.
İnsanın
anavatanı
çocukluğuysa, vatansız kalan bir insan kadar zor
doğduğun,
çocukluğunun
geçtiği
topraklardan
uzaklaşmak zorunda kalmak. İşte benim kardeşlerimle
yuvaya gidişim de, alıştığım topraklardan ayrılışım da
birokadarzordu.
Ailesiz bir ortamda, akrabaların ilgilenmediği bir
dünyada, yuvaya gidebilmem için akrabaların verdiği
dilekçeyle başlıyordu hayatımdaki keskin değişim.
İlkokul birinci sınıfı yeni bitirmiştim. Mahalleli arasında
dolaşan bir dedikodu bizim de kulaklarımıza yavaş
yavaş çalınmaya başlamıştı: “Şatırların çocukları
devletalacemiş.Böğünyarıngelirler
deyolar.”
Bu sözlerdi işte bizleri korkutan, şaşkına çeviren,
küçücük dünyamızda nereye saklanacağımızı bilemez
halegetiren.
Ve işte o gün gelmişti. Üzerinde “Resmi Hizmete
Mahsustur” yazan bir siyah Renault Toros yaklaşıyordu
uzaktan bizi almaya. Bizse her zaman oyunlar
oynadığımız mahallemizin camisinin bir köşesine
saklanmıştık. Bize ne kadar büyük, yetişkinlere ne
kadar küçük bir dünyadaydık ki, bizi “hop” diye bulup
çıkardılar. Yanımıza hiçbir şey almadan, Mustafa Kızıl
isimli o uzmanla, ablam, abim ve ben arabaya binip
ömrümüzün en uzun, en farklı, en zor yolculuğuna
çıkıyorduk.

Çocukluğumuz
ayrılıyorduk.

anavatanımızdı.

Anavatandan

Yol o kadar uzun gelmişti ki bana, hayatımda o kadar
uzun seyahat ettiğimi hatırlamıyorum. Arabaya da ilk
defa o gün bindim. Köyde traktörlere binmek,
kasalarında gidip gelmek normaldir ama arabaya ilk
binişim o gündü herhalde. Ve o uzun yolculukta kafamı
cama dayayıp etrafı izledim. İlk defa o küçük ve geri
kalmış ilçemden çıkıyordum. Yol üstünde Eğirdir
Gölünü görmüş ve büyüklüğü karşısında şaşkına
dönmüştüm. Sonra da Isparta’ya, yuvaya varıştı
yolculuğumuzunnihainoktası.
Yuvaya ilk gittiğimizde bizi yıkamışlardı. Saçlarımızı da
kaloriferci abi kesivermişti “gır, gır, gırrr” diyen bir
makineyle. Artık üç numara saçlarımız vardı. Yuvadan
ayrılıncaya kadar hep üç numara kalacaktı saçlarımız.
Eşyalarımızı da doğruca yakmak için kaloriferhaneye
göndermişlerdi. Bu aslında geçmişimizden keskin bir
kopuştu. Geçmiş artık bizim için olmayacaktı.
Modernitenin çubuğu artık bize değmişti. Yarım
adamın yarım adımlarıyla ilerleyen Türk modernitesi
bizedeyarımyamalakdeğecekti.
Yuvaya vardığımız ilk günlerde doğru düzgün yemekler
çıkmasına çok sevinmiştim. Yuva öncesi yaşantımıza
göre bu çok büyük bir lükstü bizim için. Yuvanın
rutinleri de ilginç ama düzenli gelmişti. Hele yuvadaki
onca çocuk bambaşka bir cenneti sunmuş gibiydi bize.
Sürekli
göç
veren
ilçemde
neredeyse
çocuk
kalmamıştı. Yuvadaysa bolca çocukla oyun oynamak
çok zevkliydi. Çocuklarla yuvanın bahçesinde meyve
kasalarının artıklarından tahta kılıçlar yapıyorduk.
Yuvanın parkı da o zamana kadar gördüğüm en güzel
parktı. Kızlı erkekli envai çeşit oyunla, o yaz
çocukluğuma doymuştum. Isparta’nın çeşitli mesire

alanlarına düzenlenen piknikler ve Gölcük, Milas,
Eğirdir Gölü gibi geziler beni büyülemişti o ilk yaz. Bir
de annem gibi olan ablam yanımdayken mutluluğuma
diyecek yoktu. O ablam ki, ne zaman BigBabol sakızı
istesem hemen alırdı. En sevdiğim sakızdı. Bigbabol
benimdi, kimselerin alamadığı. İlk aidiyet ve
derinlemesine mülkiyet duygusu geliştirdiğim nesneydi
o. O mülkiyetsiz ortamda BigBabol yalnızca bana aitti.
Hepdeöylekalacaktı.
Yaz Isparta’da tüm sıcaklığı ve samimiyetiyle geçmişti.
O yazı çok sevmiştim. Ondan sonraki hiçbir yazı da
sevemedim. Geçmişe dönüp üzerine düşününce diğer
yazlardaki eksikliğim herhalde ablamdı. Yoksa yuva
aynı yuvaydı. Zamanın çarklarını, bir günden ötekine
bir aynılık değirmeni içinde tek tek öğüten, bir devlet
griliğindekiyuvaydı.Eksikolanablamdı.
Yaz biterken ablamı Darüşşafaka Koleji’ne yazdırmak
için akrabalardan biri alıp götürdü. Yuvada her gün
arkamı toplayan ablam artık yoktu. Sabahları nöbetçi
öğretmenlerin gelip kontrolünü yaptığı, “Yatakların
üzerine para atılsa zıplayacak.” diye bağırdığı, ablamın
da her gün nizama uygun bir şekilde yaptığı ve benim
de bol bol takdir aldığım yatağımı artık ben yapmayı
beceremiyordum. Ablamın yanımda bir kaya gibi
olduğunu hissettiğim yuva yolculuğum, ablamsız zor
birşeklebürünüyordu.Bensebunu
ancakanlıyordum.
Okullar da açılmıştı artık. Yuvaya giriş çıkışlar çok
daha kesin kurallara bağlı hale gelmişti. Yuvanın
bahçesine ve parka çıkmak neredeyse imkansıza
yaklaşırdı
okul
döneminde.
Ben
ikinci
sınıfa
gidiyordum. Yuva aynı bina içindeki ortalama otuz
kişilik, her biri ayrı tuvalet ve banyoya sahip, 200
metrekare civarında beş bölümden oluşurdu. Bebekler
bölümü, 3-6 yaş bölümü, birinci ve ikinci sınıfların

olduğu kızlı erkekli bölüm, dördüncü ve beşinci
sınıfların kaldığı bir kız ve bir erkek bölümü. Her
bölümden de bir öğretmen sorumlu olurdu. Benim
bölümümün sorumlu öğretmeni ise, kısa boyu, dalgalı
kumral saçları, yeşil gözleri, sert bakışları, hiç
gülümsemeyenhalleriileAytenÖğretmendi.
O yıl Ayten Öğretmenin rahle-i tedrisatından
geçecektik. Bu geçiş oldukça meşakkatli olacaktı.
Tedrisatın işleyişi de oldukça garipti. Okuldan öğleyin
gelip yemeği yedikten sonra etüde girecek, iki saat
ders çalışacaktık. Ayten Hoca da derslerimizde bize
yardımcı olacaktı. Olması gereken buydu. Olansa
Ayten Hoca’nın çocukların hikayelerini dinlemesiydi.
Her gün birini çağırırdı yanına ailesinin hayatını
anlattırırdı. “Al sana bir avuç leblebi, başka ne var
ailende sorun?” Çocuk anlatırdı, Ayten Hoca “Vahh
vahh. Yazık yavruma. Tühh.” Müge Anlı’yla Tatlı Sert
programının olmadığı dönemlerde çocukların hikayeleri
bu boşluğu dolduruyordu. Böyle böyle canlı yayında
biz de tüm çocukların gelmiş geçmişini en ince
ayrıntısınakadaröğrenmişolurduk.
Etüt, canlı yayında dinlenen bir avuç travmadan sonra
“Ne de çabuk geçti iki saat?” dedirtip biter,
öğretmenler giderdi. Meydan, yuvada ve yurtta
personelin çocukları yola getirmek için kullandığı diğer
çocuklara kalırdı. Bizim grubun da başında bizden üç
yaş büyük Sunay diye beşinci sınıfa giden bir kız vardı.
Eli maşalı bir kızdı Sunay. Sayamadığım kadar kardeşi
olan, yuvadaki meşhur çok kardeşli ailelerden birine
mensuptu. Nizip’lerdendi. Soyadıyla meşhur olan
Bazoğlu’lardan, Kanat’lardan, Özler’lerden sonra gelen
bir kardeşler zinciriydi Nizip’ler. Tüm Nizip ailesi
zalimliğiyle meşhurdu. Allah bilir neler yaşamışlardı da
bu kadar zalim olmuşlardı. İleriki yıllarda takip
edebildiğim kadarıyla da ailenin tüm fertleri suça ve

diğer olumsuz davranışlara bulaşmışlardı. İşte
simsiyah saçları, esmer teni, güzel ama öfkeli
bakışlarıyla Sunay Abla ikinci bölümün başkanıydı.
Artık etütlerden sonra ve öğretmenlerin olmadığı diğer
zamanlardaonunzamanıbaşlayacaktı.
Sunay Abla elinde bir sopayla bütün çocukları ip gibi
divana dizerdi. Çocukların hepsini kolları bağlı, hiçbir
şekilde konuşmadan kafaları 30 derecelik açıyla
televizyona dönük, Stalin dönemi Rusyasını hatırlatan
bir nizam içinde oturtur ve ceberutça beklerdi. Yalnızca
tuvalete gidebilmek için izin alabilirdi çocuklar Sunay
Abla’dan. Gidilir ve anında gelirdi. Ders çalışmak, kitap
okumak, dünyayı keşfetmek, oyun oynamak yasaktı.
Sadece TRT 1’in çektiği televizyon hiç konuşmadan
izlenebilirdi. Oyun olarak ise kollarımızı çaktırmadan
açtığımızda yanımızdaki arkadaşın altından onun
yanındaki çocuğu çimdiklemek kalırdı bize. İşte bu
nizam içinde çocuklar olarak payımıza, Berlin
Duvarının yıkılışını canlı olarak izlemek gibi olaylar
düşmüştü. Çocukluğumun yalnızca TRT 1’de geçmesi,
akranlarımın hiç hatırlamayacağı konular üzerinde
oldukça entelektüel bir birikime sahip olmamı
sağlamıştı. Ne pahasına mı? Oyun oynamakla, dünyayı
tanımakla kazanacağım, ileride herhalde çok daha
fazla ihtiyaç duyacağım sosyal ve duygusal zeka
pahasına. Bölümden çıt çıkmadığı sürece, baskı ve
şiddetin hepsi tüm grup öğretmenleri, idareciler,
bakıcılar ve personel nezdinde makul ve makbuldü.
Halbuki rahatlayamıyor, oynayamıyor, konuşamıyor,
gelişimimiziçinkritikmüşevviklerialamıyorduk.
Sunay Abla’ya gelirsek. Sunay Abla biraz manyaktı.
Tüm çocukları oturttuktan sonra kimi çocukları
fantezilerine alet ederdi. “Kimseden ses çıkmayacak!”
diye bir bağırtı koparmasının ardından “Ali, çamaşır
makinesine bakmak için banyoya gidebilir misin?” der

ve Ali’yi banyoya gönderirdi. Sonra kendisi de gider,
“Ben şimdi burada bulaşık yıkıyorum. Sen de arkadan
yaklaşıp benim pantolonumu indiriyorsun.” gibi değişik
laflar eder ve yapmasını beklerdi. Çocuklar korkuyla
karışık
Sunay
Abla’nın
dediklerini
yapardı.
Mecburdular. Bazen geceleri saat beş gibi çocukları
uyandırır, çocukların gözlenebildiği ama çocukların
asla göremeyeceği gözleme odası denilen yere
uyandırdığı çocuğu götürür, pantolonunu indirir ve
kendisininkini de indirdikten sonra çocuğun üzerinde
gelir gelir giderdi. Çocuklarsa böyle bir şaşkınlıkla
sadece ona bakar, sonra yeniden yatağına gider
uyurdu. Sunay Abla’nın çocuklarda hala nasıl iz
bıraktığını
merakederdurum.
Sunay Abla çocukların harçlıklarına da el koyardı.
Annemin bana harçlık olarak verdiği veya devletin
verdiği harçlıkların yarısı Sunay Abla’nındı. Ne yapardı
bilinmezamabuböylecesürdügitti.
Yuvada disiplin her şey demekti. Yuvada kalırken
uyku, disiplin sağlamanın diğer bir aracıydı. Çocuklar
hoyratça ve upuzun saatler boyunca uyutulurdu.
Yatağa
girildiğinde
herkes
başlarını
örtmek
zorundaydı. Pikenin içinde nefessiz kalınca uyunurdu.
Pikenin herhangi bir yerinden hava girip girmediği
kontrol edilir, pike açılırsa veya hava girdiği fark
edilirse bir terlik kafana inerdi. Senin hava alamayıp
uyumandan medet uman bir bakıcı başında dikilirdi.
Sen de çocuk aklınla buna çözümler bulmaya
çalışırdın. Çocuk aklı hep farklı çalışır. Hep ortama
uyum sağlamaya meyillidir bu akıl. Biz de çocuklar
olarak yatağın içinde burnumuzu karıştırır, kanatır ve
burnumuzu yıkamak için lavaboya giderdik. “Ohhh
be!” derdik lavaboya varınca. Burnun kanaması iki
dakikaya dururdu ama yarım saat yatağa gitmezdik.

Burnumuzu kanatmak özgürlüktü. Yarım saat geç
yatabilmekti.
Yuvadaki ilk yılımda unutamadığım bir olay da altıma
kaka yapmamdı. İlkokul ikiye giderken bir gün karnım
çok ağrıyordu. Öğle yemeğini yedik ve okula gitmek
için yuvanın önünde sıraya girdik. Okula götürmekle
görevli anneye “Karnım çok ağrıyor.” dediğimde okula
gitmek istemememe yordu ve “Sıraya geç çabuk.”
dedi. Ben de sıraya geçtim ve okula giderken altıma
kaka yaptım. Okula vardım ve o şekilde sırama
oturdum. İlk dersin teneffüsünde öğretmenler odasına
gidip sınıf öğretmenime ishal olduğumu ve yuvaya
gitmek istediğimi söyledim. Öğretmen de izin verdi ve
yuvaya gittim. Yuvada beni karşılayan bakıcı anneye
hasta olduğum için öğretmen okuldan geri gönderdi
dedim. Sonra da üstümü değiştirip kakalı külotumu
kaloriferin arkasına sakladım. Pantolonumdaki kaka
izlerini de tuvalette temizleyip o hafta külotsuz bir
şekilde okula gidip geldim. Hafta sonu banyoda külot
kontrolü vardı ve benim külotumun nerede olduğunu
bakıcılar sorduğunda külot dağıtımında külot almayı
unuttuğumu söyledim. Bakıcılar pek inanmasa da
üstüme gelmediler. İki ay kadar geçmişti ki, bölümdeki
arkadaşlarımdan Ahmet bir sabah uyandığımızda yatak
odasındaki kaloriferin arkasından benim külotumu
bulmuş, bölümün içinde bağırarak koşturuyordu.
“Abdullah’ın boklu külotunu buldum.” Korktuğum
başıma gelmişti. Yuvada bana da “Boklu Külot” benzeri
bir lakap takılacaktı. Nedense bu olaydan dolayı bana
lakaptakılmadıveböylecekonukapandı.
O yıl o gruptaki anılarım tüm bu şaşkınlıklar içinde
geçti. Ablasız kalmamın şaşkınlığı bir yana, disiplin ve
baskı içinde mahvolmuştum. Derslerinde başarılı bir
çocuk olmama rağmen yuvada olmak, o boğucu
baskıya maruz kalmak çocuk omuzlarıma üstesinden

gelemeyeceğim bir yük yüklemişti. Çocuk gözlerimle
gördüğüm; ne kadar savunmazsızsan o kadar çok
baskıya maruz kaldığındı. Ne kadar küçüksen,
engelliysen o kadar baskı görüyordun. Hızlıca
büyümek istiyordum. O yüzden her gün Allah’a
büyüdükçe birazcık daha azalan baskıdan dolayı diğer
bölüme geçeyim diye dua ettim. Dualarım kabul oldu
mubilmemamabüyüyüncediğerbölümegeçebildim.
Artık daha özgür bir bölümdeydim. Üçüncü sınıfa giden
24 erkek çocuğunun kaldığı bölümdeydim artık.
Bölümler, 100 metrekarelik salon, 12 kişilik iki
yatakhane, lavabo, banyo ve tuvaletten oluşuyordu.
Dördüncü bölümden çıkınca zaten tüm bölümler aynı
gibiydi. Yuva gene aynı sıkıcılıkta idi ama en azından
yuvadan dışarı çıkamadığımız günlerde bölüm içinde
satranç oynamak, ayaklarımızı demir parmaklıklı
pencereden sallayarak “O araba senin, bu araba
benim.” oyunu oynayabilmek, yaramazlık yapabilmek
için küçük özerk alanlar oluşturabilme lükslerine
eriştiğimiz bir bölümdeydik artık. Sunay Abla gibi
ceberut bir başkan da yoktu başımızda. Bu özerk
alanda çocukların birbirine uyguladığı akran şiddeti ise
bu bölümün zor yanıydı. Çocuklar sürekli birbiriyle
kavga ederdi ve herkesin kaçıncı güçlü olduğunu
diğerleri bilirdi. Ben bölümün üçüncü güçlüsüydüm ve
çok da ezilmedim. Herkesin herkese savaşı gibi bir
ortamda büyümek zor da olsa, önceki yılımdan gene
degüzeldi.
Üçüncü bölümde bende en çok iz bırakan anı ise,
kalorifercilerden birinin beni dövdüğü gündü. Yuvada
iki kaloriferci vardı. Öğretmenler genelde çocuklara
karşı kaba kuvvetin en yalın halini bu kalorifercilere
uygulatırdı. İkisi de birbirinden sert mizaçlı, boylu
poslu, sigaradan sararmış dişleri ve bıyıkları ile
Geceyarısı Ekspresinden fırlamış kişileri anımsatırdı

bütün çocuklara. Onları görünce çocuklar yollarını
değiştirir, kaba kuvvetleri ve attıkları çeşit çeşit
dayaklar, acıya duyarsızlaşan çocuklarda eğlence
halini alırdı. “Adem Abi, Ali’yi kolundan tuttu.
Bacaklarının arkasından bir vurdu. Çocuk repçiler gibi
takla attı. Gördün mü?” “Hüseyin Pala elinde kolum
kalınlığında sopayla odaya girdi. Emrah Tekin’in kafaya
bir vurdu. Sopa ortasından çat diye kırıldı. Fırladı gitti.
Allah’tan bölümün camı açıktı da, cam kırılmadan
dışarı uçup gitti sopa. Emrah’ta da ne kafa var be.
Onca dayağa nasıl katlanıyor.” Dayak, artık çocuklar
arasında bir alay malzemesi olup çıkmıştı. Ben de
zamanzamanbunlardannemalanırdım.
Ben derslerim iyi olduğu için genelde diğer
çocuklardan daha iyi muamele görürdüm. Bir gün
Adem Abi “Yemek saati” deyip bölüme girdi ve
televizyonu kapattı. Kemal Sunal’ın bir filminin son
sahneleriydi. Filmin en heyecanlı yeriydi. Bölümün
yarısı yemek için mutfağa gitmiş, diğer yarısı kapalı
olan televizyonun karşısında bekliyor, herkes birbirine
bakarak “Kim açmaya cesaret edebilir?” diyordu.
Cesaret eden ben olmuştum. Adem Abi iki dakika
geçmeden gelmiş, “Kim tekrar açtı televizyonu?” diye
sormuştu. Arkadaşlarım “Abdullah” deyince beni bir
eşya gibi kaldırıp bir duvara çarptı. Oradan çizgi
filmlerdeki gibi süzüle süzüle yere indim. Yerden alıp
tam karşıdaki duvara kaldırıp tekrar çarptı ve gitti. Bu
kadar basit bir iş için, bunca büyük ceza nedendir diye
uzun uzun sorguladım. Adem Abi’nin dayak ata
sporuydu. Ben kenarından geçmiştim. Ya her gün
dayak yiyen, mental geriliği olan Emrah gibi çocukların
hali niceydi. Bilinmeze sürüklenmekti devletin ellerine
teslimedilenkaderleri.Çoğuzaman.
Yuvadaki banyolar rahatlatıcı olmaktan çok stresliydi.
Çocukların hiçbir özel eşyası yoktu. Banyo haftada bir

yapılırdı. Pazar günü kahvaltıdan sonra külot, atlet ve
günlük kıyafet dağıtılırdı. Herkesin bir demir dolabı
vardı. Dolaplar kilitsizdi. Bu dolapta pijama, çorap, diş
fırçası, diş macunu, önlük ve günlük kıyafet olurdu.
Banyonun önünde tüm çocuklar sıra sıra dizilir, sadece
külotla kalırlardı. Her ay düzenli olarak da banyodan
önce saçlar üç numaraya vurulurdu. Külotlarıyla bakıcı
annelerin karşısına dizilen çocuklara talimat verilirdi:
“İndirin külotları.” İnen külotlarda kaka kontrolü
yapılırdı. Külotunda kaka çıkanlar ertesi hafta külot
kontrolüne kakasız külotla çıkabilsinler diye biraz
haşlanmış suyla yıkanmayı ve kafalarına sabunu koyup
tasla vurulmayı hak etmiş olurlardı. O bağırış çağırış
içinde bir saat içinde yirmi dört çocuk yıkanmalıydı. Bu
süreç çocuklar için stres kaynağıydı. Bakıcılar içinse
kan ter içinde kalmak demekti. Yıllar sonra Malatya
Çocuk Yuvası’nda bakıcıların çocuklara banyoda yaptığı
eziyetin basına yansıması, buz dağının sadece görünen
yüzüydü. Banyolarda yuvalardaki çocukları yakmak,
dövmek ve eziyet etmek, yuva bakımının olmazsa
olmazıydı. Malatya Yuvasındaki olayların yarattığı
infial, devletin yuvaları kapatmasının ve aile temelli
hizmetleri yaygınlaştırmasının ilk adımı olacaktı. Ne de
olsabirmusibetbinnasihattanyeğdi.
Saçlar çocuklar için çok özeldir. Kendi özerk alanlarını
adım adım saçlarında keşfeder çocuklar. Yuvalardaki
çocukların özerklikleri hiç kalmasın diye mi nedir,
çocukların saçları düzenli olarak üçe vurulur, bu da
onların herkesin içinde “yuvadan” veya “yuvalı” olarak
etiketlenmesine yol açardı. Okulda, dershanede,
mahallede, kızlar ve erkekler için tek tip saçlar,
çocukların ay gibi parlamasına ve yuvadan olduklarının
anlaşılmasına yeterdi. Üç numara saçların çocukların
üzerinde yarattığı travma o kadar büyüktü ki, çocuklar
her gün lavabonun karşısına saçlarını ıslatır ve sürekli
ıslatılan saçların çim adam gibi çabucak uzayacağını

düşünür, Allah’a da dua ederlerdi. Kızlar için kısa saç
daha da travmaydı. Bir gün dershanede yuvadan bir
kıza öğretmen, “Yavrum kusura bakma, sen kız mısın,
erkek misin?” diye sorunca kız hüngür hüngür
ağlamaya
başlamıştı.
Yuvadaki
çocukların
bireyselliklerini yok eden, özgüvenlerini çökerten en
önemlinedenkısacıkkesilmişsaçlarıydı.
Yıllar sonra sivil toplum çalışmalarına girdiğimde
göreceğim en önemli husus, yuva ve yurtlara ilişkin
akademik araştırmaların en hacimlilerinin yuvalardaki
çocuklarda özbenlik saygıları üzerine olmasıydı. Bu
çocuklarda nasıl öz benlik, öz saygı olabilirdi ki?
Acıma, korku ve merakla bakılmaktan bu çocuklar
bıkıp usanmıştı. Kendilerini toplumsal hiyerarşinin en
altına koymuşlardı. Bu da sıkça öfke patlamaları ve
davranış
bozukluklarıyla
bulundukları
ortamlara
yansıyordu. Bu öyle bir kısır döngüydü ki, çocuklar bu
davranışları
gerçekleştirdikçe
etiketlenmeleri
ve
dışlanmaları
artıyor,
bunlar
arttıkça
çocuklar
sevgilerini bile öfkeyle göstermeye başlıyordu. Son
aşamada ise, yuvalardaki çocukların en az yarısının
dışavurum
davranışları
denilen
davranışları
antidepresanlarla baskılanıyordu. Hala daha birçok
yuvada çok yaygın şekilde en az yüzde 40-50 oranında
anti-depresan kullanıyor çocuklar. Dört yaşındaki
çocukların bile ilaç kullandığını üzülerek gördüğümüz
akademik çalışmalar oldu. Sonrasında ise yurttan
ayrılış süreçlerinde bağımlılık, madde kullanımı gibi
nedenlerin başında işte bu kısır döngü var. Herkesin
kolektifolaraksorumluolduğubirkısır
döngü.
Yuvadaki unutulmayacak anılardan birisi de çiş
seanslarıdır. Geceleri nöbetçi bakıcılar bölüm bölüm
dolaşarak tüm çocukları çişe kaldırırdı. Böylece yuvada
altına işeyen çocukların kalmaması umulurdu. Ama
gene de bolca altına işeyen çıkardı. Çiş seansları için

bile marş bile vardı: “Kalk çişe çişe. Hadi çabuk işe.”
Bu marşla kalkılan çiş seansı, bir tuvaletin önünde
dizilen üç çocukla deliği tutturma oyununa dönerdi
uyku mahmurluğu içinde. Üçer kişi yan yana
dizilmeliydik. Bakıcıların işi daha çabuk bitmeli ve
çaylarına kaldıkları yerden devam edebilmelilerdi. Ve o
üç kişi yan yana dizilip çişlerimizi yaparken çişler
tuvaletin her bir yanına sıçrar, bizler de çişlerimizin
rengini konuşurduk. Açık sarı mı, koyu sarı mı
muhabbeti içinde, en koyu çiş yapan kimse o günün
kazananıolurdu.
Yuvadaki yemek anılarım da pek iç açıcı değil. Herkes
yuvalara ve yurtlara kurban bağışı yapardı ve bizler
yuvadaki çocuklar olarak ülkemizin en etobur kesimini
bile oluşturabilirdik. Hatta et o kadar çıkardı ki, “Yine
mi et?” demekten kendimizi alamazdık. Et çıkması ve
o etlerin zorla yedirilmesi yuvalardaki çocuklarda bir
fobidir. Etler kesilirken yuvanın kalorifercilerinin
yeterince hijyenik kesim yapmayı bilmediklerinden
dolayı etlerin üzerlerinde kıl kalırdı. Bu da yemeklerde
kıl çıkma ihtimalini artırırdı. Yuvalardaki çocuklar da
kıllı etleri gördükçe öğürürdü. Hele bir de nöbetçi
öğretmenin
keyfine göre yemeklerin tümünün
yenilmesi zorunluysa ve çöpe atmak yasaksa o gün
tümçocuklariçincehennemedönerdi.
Ziynet öğretmen diye bir öğretmen vardı. Oldukça
çirkin yüzü, burnunda kocaman beni, sert tavırlarıyla
çocuklar arasında korku estirirdi. Çocuklarsa intikamını
acı alıyordu Ziynet Öğretmenden. Onun yuvanın
kalorifercisiyle basılma hikayeleri çocuktan çocuğa,
kulaktan kulağa aktarılır giderdi. Evliydi de. Bir çocuğu
sevebileceği insanın aklının ucuna gelmezdi. Bir insanı
veya canlıyı sevebileceği de. Bir gün beni ziyarete
gelen annemi yuvaya almamış, “Hanım Hanım, sen git
de bu çocuklar buraya alışsın.” demişti. Halbuki

çocuklar için anne-babaları yarı tanrı gibiydi. Onlara
sarılacak, koklayacak, acılarını ve travmalarını
unutacaklardı. Ne kadar düşük statüden gelirse gelsin
bu çocukların ezici çoğunluğunun aileleri vardı ve
çocuklar her gün yattığında ailelerinin durumunun
düzeldiğini,
onları
bir
gün
yuvadan
temelli
çıkaracaklarını düşlerlerdi. Ama onlara dokunmak
yasaktı. Onların yerine şık gönüllüler gelebilirdi. Sivil
toplumda yıllar sonra karşı çıkılacak, gönüllü turizmi
diye eleştirilecek ve kampanyalara konu edilecek şık
gönüllüler
çocuklara
verdikleri
zarara
rağmen
gözdeydi. Çocuklar bu kadar çok değişen gönüllü ve
personel karşısında kime güveneceğini şaşırmıştı. Bu
onlarda literatürde bağlanma bozukluğu diye geçen
sorunlara yol açıyordu. Bu farkındalığa sahip personel
ise,neredeyseyoktu.
İşte Ziynet Öğretmenin nöbetçi olduğu günlerden
birinde, bir cumartesi akşam yemeğinde Ziynet
Öğretmen “Sadece kaşık sesi duyulacak. Çıt
çıkmayacak. O yemekler bitecek. Bitecek. Kimse çöpe
yemek atmayacak.” demişti. Yemekhanede herkes
birbirinin suratına ekşi ekşi bakarak zorla da olsa
yemekleri yiyordu. Bir ara Ziynet Öğretmen telefon
çalınca yukarıya çıktı. O anda Tekmile isimli bir kız
hızlıca koşarak yemeği çöpe döktü. Ziynet Öğretmen
dönünce çöpe bakıp “Kim attı bu yemeği?” diye sordu.
Çocuklardan bazıları “Tekmile attı.” deyince Ziynet
Öğretmen çöpten yemeği Tekmile’ye aldırıp zorla
yedirdi. Tekmile zaten hırçın bir kızdı. Tüm çocukların
içinde o küçük düşürülüşünden sonra daha da
hırçınlaştı. Yurda geçtiğinde de hep kötü haberleri
geldi onun. Böyle küçük ve seri hatalarla daha nice
canlarkaybolupgidecekti.
Yuvalardaki yemekle ilgili söylenecek en önemli husus
herhalde, yuvalarda yemek yemenin olmadığı, sadece

mideyi doldurmanın olduğuydu. Yemek yemek normal
bir ailede rahatlatıcı bir eylemdir. Aile üyeleri aynı
masa etrafında toplanır ve hep birlikte o günü
değerlendirir.
Ailedeki
bireylerin
toplu
halde
birbirlerine en çok vakit ayırdığı anlardır yemekler.
Yuvada ise, sevgisiz bir şekilde, neredeyse konuşma
olmadan, sona kalan üç kişinin daima nöbetçi ilan
edilerek 130 kişinin masasını temizlediği bir düzende
tüm çocuklar nöbetçi olmamak için can hıraş hızlıca
yemeklerini yerdi. Rahatlatıcı olmadığı kesindi. Yıllar
sonra
yuvalardaki
çocukların
tüm
beslenme
gereksinimleri karşılanmasına rağmen ölümlerine
sebep olan bir hastalığı sivil toplum çalışmalarımda
tanıyacaktım. Kurum bakımı ya da diğer adıyla
hospitalizm. Yeterli ilgi ve sevgiden yoksunsa çocuklar,
dünyanın en iyi yemekleri veya mamaları ile
beslensinler, ölüyorlardı. Yuvalardaki sevgisiz yemek
ortamları, sadece mideyi doldurarak hospitalizme yol
açıyordu.
İnsandan
başka
kimsede
kaynağı
bulunmayan bir şey eksikti yuvalardaki masalarda. O
eksikliğinadısevgiydi.
Yuvada diğer bir sorunsa eğitimdi. Yuvadaki çocuklar
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara devam ediyordu.
Yuvada ayrıca çok sayıda öğretmen çalışmasına
rağmen yeterli ilgi ve destekten yoksun şekilde
eğitimde tutunmak imkansızdı. Etütler olmasına
rağmen bu etütlerden hatırladıklarım hiç iç açıcı değil.
60’lı yaşlarında otoriter Yaşar Dede’nin gruptaki
herkesi karşısına tek sıra dizip çarpım tablosunu
sorması, elinde bir cetvel bilemeyenin eline vurması,
bileni özgür bırakması, bilemeyeni tekrar kuyruğa
sokması, bilinceye kadar dövmesi gibi anılar demeti
etütler. Kimi çocuklar o kadar çok cetvel yerdi ki,
dayağa bağışıklık kazanıp herhalde inatla yapıyorlar
demekten kendimi alamazdım. Bense yuvada dersler
konusunda oldukça başarılı olduğum için hep

sıyrılırdım Yaşar Dede’nin cetvellerinden. Yaşar
Dede’nin uygulamalarının sonuçları pek olumlu değildi.
İstatistiklere göre yurtlardan ayrılan her dört gençten
üçü liseyi bitiremiyor. Sevgisiz, umutsuz, “Ben kimin
akındayım?” diye sormaktan bitap düşmüş çocukların
düşük başarıları, uygulanacak birçok tedbire rağmen
şaşırtmayanbirsonuçtu.
Yuvada hayatımda iz bırakan diğer bir öğretmen ise
Sebahat Öğretmendi. Sebahat Öğretmen kırklı
yaşlarında, her zaman kolları bağlı şekilde duran,
dalgalı saçlarını kafası esince türbanla örtüp kafası
esince açan bir öğretmendi. Ağzında sürekli sakız olur,
sakızın yaşlanmayı geciktirici etkisinden dolayı
çiğnemeyi çok sevdiğini anlatır dururdu. Sebahat
Öğretmenin bir de kusuru vardı. Nöbete kaldığı günler
yatağına işediği anlaşılmıştı. Bir de sık sık yuvaya
gelen Oğuzhan diye bir oğlu vardı. Ben Oğuzhan’ı çok
kıskanırdım. Ne de güzeldi bir öğretmen çocuğu olmak
gözümüzde. Bir gün Oğuzhan’a “Domuzhan” demiştim,
o da annesine söylemişti de bir tokat indirmişti
Sebahat
Öğretmen
yüzüme
ve
eklemişti:
“Benzetiyorsun bari dinimizde haram olmayan bir
hayvana benzet.” Haklıydı. Oğuzhan’la aynı yıl
Anadolu Lisesi sınavına girmiştik. Yurda geçmiştim.
Ben sınavı kazanıp oğlu kazanamayınca, yurttan bir
gün yuvanın bahçesine indiğimde beni yanına çağırıp
her zamanki bağlı kolları ve ağzındaki sakızla, “Sen
nereyi
kazandığının
farkında
mısın?
Zengin
çocuklarıyla aynı okulda okuyacaksın. Kolej eğitimi gibi
bir eğitim alacaksın. Aferin.” demişti. Eğitim ve
motivasyon adına Sebahat Öğretmenden duyduğum
olumlutek
sözbuydu.
Hayatımda iz bırakan bir diğer öğretmen ise, Serkan
Öğretmen’di. Serkan Öğretmen ben dördüncü sınıfa
giderken yuvadaki çocukları İslam’a kazandırmak

misyonuyla gelmiş birisi gibiydi. Her gün öğleden
sonra etüt saatinde gelir, “Bugünkü suremiz Fil Suresi.
İlk ezberleyen benden puding kazanacak.” derdi. İlk
ezberleyen her gün ben olurdum ve puding parasını
bana verir, yuvanın 300 metre ötesindeki markete
gönderip puding aldırırdı. Ben yuvadan çıkışların yasak
olduğu kış döneminde özgürce gidip pudingimi yer,
sallana sallana yuvaya geri dönerdim. Etüt saatlerimiz
o şekilde geçer giderdi. Beni beş vakit namaza
başlatan, takke, tespih ve ilahi kasetleri hediye eden
de oydu. Ben yurda geçtiğimin ilk yılında bir gün
yuvanın bahçesinde müstehcen Tan Gazetesi okurken
beni yuvaya kaydeden Mustafa Kızıl isimli uzmanla
birlikte yakalamıştı. Serkan Hoca’nın yuvadaki
misyonunun ilk başarısızlığıyla yüz yüze kalmasının
hayalkırıklığınıbugünbileunutamam.
Yuvadaki öğretmenlerden hayatımda iz bırakan diğer
birisinin adı ise Mehmet Fülütçü’ydü. Mehmet Fülütçü
35’li yaşlarında, oldukça mütevazi bir yaşama sahip,
kafasında
neredeyse
hiç
saç
kalmamış,
kel
sayılabilecek idealist bir İslam Davası adamıydı.
Oldukça zeki bir adam olan Mehmet Öğretmen, sosyal
yönleriyle de öne çıkıyordu. Satranç, tenis, güreş gibi
farklı
alanlara
çocukları
yönlendiriyor
ve
cesaretlendiriyordu. Her çocukla neredeyse bire bir
ilgilenirdi. Bana satrancı sevdiren kendisi olmuştu.
Saatlerce satranç oynardık. Dördüncü sınıfta onu seri
oyunlarla
yenebildiğimde
günlerce
yuvada
konuşulmuştu. Sonra da zaten turnuvalara katılmaya
başlamıştım.
Din
konusunda
tüm
çocukları
yönlendirmeye gayret ederdi. Mehmet Hoca’nın kötü
de bir huyu vardı. Zaman zaman da olsa tüm çocukları
sıra dayağına çekerdi. Bir keresinde nöbetçi öğretmen
olan Meltem Hoca, ertesi gün grup sorumlumuz
Mehmet Öğretmen’e bizim grup çok yaramazlık yaptı
diye şikayete gelmişti. Mehmet Öğretmen de tüm

grubu Meltem Hoca’nın yanında sıra dayağına
çekmişti. Karşısına geçen çocuğu Meltem Hoca’ya
gösterip
●
●
●

“MeltemHocambunekadaryaramazlıkyaptı?”
“Çok.”
“Açelini.”

Çatcetvel!Sırabanageldi.
●
●
●

“Meltemhocambunekadar
yaramazlık
yaptı?”
“Çok.”
“Öyle mi? Ben bir de bunu akıllı sanırdım. Buna
ikikatıvuralım.”

Çat
Çat.
O
gece
halbuki
Meltem Hoca’nın
tecrübesizliğini ve çaresizliğini görüp o kadar uslu
durmuştum ki, şiddetin sıradanlaştığı bir ortamda,
nasıl gümbürtüye gidilebiliyor ilk defa orada net
görebilmiştim. Şiddeti sıradanlaştırmanın kimseye
faydası olmayacağını o zaman anlamıştım. Şimdi ise,
şiddetsizbirdünyahayalikurmayaçalışıyorum.
Yuvaya birçok kişi veya grup gönüllü çalışmada
bulunmak için gelirdi. Çoğu bir iki gelir bir daha da
gelmezdi. Hayatımda iki gönüllü iz bıraktı bende. Biri
üniversiteden gelen bir öğrenci grubundaki bir ablaydı.
Üç kez geldi bu grup toplamda. Abla bana, “Ben seni
çok sevdim. Hangi takımlısın sen?” dedi. “Fenerbahçe”
diye yanıtladım. “Benim için Beşiktaşlı olur musun?”
dedi. “Olurum.” dedim. O abla birkaç haftadan sonra
mezun olup gitti. Adını hatırlamıyorum, yüzünü de.
Geçmişe dönüp baktığımda, beni iyi ki ruhumu çok
güzel yansıtan bir takım olan Beşiktaşlı yapmış
diyorum.

Gönüllülerden diğer bir iz bırakan kişi ise Özgür
Teyzeydi. Özgür Teyze emekli bir matematik
öğretmeniydi. Yuvaya gönüllü olarak gelmiş ve tüm
çocuklara ders vermek istemişti. İçlerinden yalnızca
benden bir sınıf büyük olan Yadigar ve ben ilgi
göstermiştik. O da yıl boyu hafta içi her gün iki saat
gelip ikimize ders çalıştırmıştı. Hiç yılmadı. Hep
destekledi. Ben dördüncü, Yadigar beşinci sınıftaydı.
Yıl bitmişti ve karneleri almıştık. Yadigar’ın tüm
dersleri beşti. Okulun bahçesinde Yadigar’la oturduk.
Yadigar yuvaya gitmek istemiyordu. “Benim Anadolu
Lisesi sınavım çok kötü geçti. Ben Özgür Teyze’ye ne
diyeceğim?
Lütfen
Abdullah,
karnemi
sınıf
öğretmenime ver. Beni sınıfta bıraksın. Ben bu yıl bir
daha
beşinci
sınıfı
okuyup
Anadolu
Lisesini
kazanacağım.” diyordu. Yadigar Anadolu Lisesini
kazanamadı. Bizim dostluğumuz hiç bitmedi. Hala çok
sıkıikidostuz.Oşimdibirmühendis.
Ertesi yıl gene Özgür Teyze yılmadan geldi, beni
çalıştırdı. Ben Anadolu Lisesini kazandım. Özgür
Teyzeye sarılıp ağladım. Yadigar da kazanırdı ama
Özgür Teyzeyle bir yıl geç tanışmıştı. Özgür Teyze
şimdi muhtemelen ölmüştür. Yadigar’ı ve beni
cennettengülümseyerekizliyordur.
Yuvada iken okulda türlü ayrımcılıkla karşılaşmak
mümkündü. Yuvadaki çocukların tümü aynı kıyafet ve
saç tıraşı, grup halinde bakıcılar nezaretinde okula
gelip
gitme
gibi
nedenlerden
dolayı kolayca
anlaşılabiliyordu. Okuldaki hizmetlisinden müdürüne
herkesin gözünde yuvalılar tek tip, sorun davranış
gösteren, başarı düzeyleri oldukça düşük kişiler olarak
yaftalanıyordu. Sınıfımızda yuvadan sekiz çocuk vardı.
Öğretmen sınavda alınan notlara göre çocukları
oturturdu. Sınıfın son iki sırasında daima yuvadan dört
kişi olurdu. İl düzeyindeki deneme sınavlarının

sonuçları yuvaya gelince arkadaşlarla şakalaşırdık.
Leyla mı, Mualla mı, Ali mi, Mehmet mi sonuncu
olacak? Bazen il düzeyindeki sonuncuların dördü beşi
yuvadangidenonbeşkişilikgruptanoluşurdu.
Benim başarı ortalamam genelde iyi olmasına rağmen
ben de yuvalılara dönük algılardan nasibimi alırdım.
Bilgi yarışmalarında okulu temsil etmeye hak
kazanmıştım. Yarışmaların olacağı gün okul müdürü
gelip uzun uzun, “Yuva çocuğu tembel diyorlar. Yuva
çocuğu yaramaz diyorlar. Ama Abdullah öyle mi?” diye
uzun bir söylev çekiyordu. Sonrasında anlamıştım.
Benim yerime bir subay çocuğu bilgi yarışmalarında
okulu temsil edecekti. Ben yedeğe alınmıştım. Turlar
geçilmeye başlandı yarışmalarda. Her turdan sonra da
orduevinde yemek yiyorduk. Finale kalan üç okuldan
biri olmuştuk. On soruluk dilimde bir okul
daha
elenmiş ve Isparta’nın en iyi okulu olarak gösterilen
Fevzipaşa İlkokulu ile yedek sorulara geçmiştik. Yedek
sorular beş taneydi. Dördüncü yedek soru dün gibi
aklımda: “Dünyadaki ilk yazılı kanunları kim
yapmıştır?” Fevzipaşa Okulu’nun cevabı Hammurabi.
Bizim okulun cevabı ise Hammurrabi idi. İki “r” vardı.
Tarih Öğretmeni olan müdür yardımcısı Sabiha
Öğretmenimiz sıçradı. “Bu da doğru.” Sosyal makinası
olarak okulda ün salmış olmamın verdiği özgüvenle
Sabiha Öğretmene sessizce, “Ama hocam bizimkinde
iki ‘r’ var.” dedim. Önce jüri doğru kabul etti bizimkini.
Sonra Fevzipaşa İlkokulu itiraz etti. İl Milli Eğitim
Müdürlüğü arandı ve bizim cevabımız kabul edilmedi.
Tarih Öğretmenimiz bana bakıp boynunu büktü.
Yenilenhakkımıilahiadaletyerdebırakmamıştı.
Yuvada çalışan bakıcılardan hayatımda iz bırakanların
sayısı azımsanacak gibi değil. Bakıcıların çoğu her
nedense uyguladıkları şiddetleriyle aklımda kalmıştı.
Kendisi de yurtlarda yetişen ve yine kurumda bakıcı

olarak çalışan, oldukça kilolu, peltek, erkeksi
görünümüyle Emin Abla diye çağrılan Emin(e) Abla bu
bakıcıların en zorbasıydı. Sıra dayakları meşhurdu.
Sinirlendiği bir çocuğu dilini dişleri arasında katlayarak
evire çevire dövmesiyle çocuklar arasında tam bir
fenomendi. Çocuklar da birbirini dövmek istediğinde
Emin(e) Abla gibi dövmek için dillerini dişleri arasında
katlarveevireçevirevururdu.
Diğer bir bakıcı da Perihan Anneydi. Perihan Anne
yapması gereken işleri asla kendi yapmaz, çocuklara
yaptırırdı. İşi buydu. İkindi kahvaltısında bölümdeki
çocuk sayısı yirmi yedi ise mutfaktan otuz portakal
getirir, seçtiği üç çocuğa bölümü süpürtür ve paspas
attırır, onlara portakalları ikişer tane verirdi. Perihan
Anne’nin bir de güzel yanı vardı. Çocukların arasında
biraz rahat gezinirdi. Bacaklarını atınca apış arası
görünürdü mesela. Ya da göğüsleri hep sere serpeydi.
Freudcu analizlerdeki ödipal komplekslerde yuvadaki
erkekçocuklariçin“anne”PerihanAnneydi.
Bir diğer bakıcı da Gülten Anne’ydi. Bakıcılar vardiyalı
çalıştığı için okuldan yuvaya gelirken yuvanın
girişindeki bölümde bakıcı annenin kim olduğunu
görürdük. O gün Gülten Anne görevli bakıcıysa vay
halimize demekti. Üstümüzü çıkaracak, yemeğimizi
yiyecek; Gülten Anne’nin önünde, televizyonun
karşısında ip gibi dizilecektik. Gülten Anne elinde
sopasıyla başımızda bekleyecek ve o güzel Latin
dizisini, Isabella’yı açacaktı. Onunla 8.30’a kadar o
diziyi izleyip yatacaktık. Yatarken de pikeleri kafamızın
üstüne
çekecek
ve
havasızlıktan
uyuyacaktık.
Boğuşmak, konuşmak, ders çalışmak gibi tüm
eylemler yasak olacaktı onun nöbetinde. Gülten Anne
varsa karalar bağlamak okuldan gelirken başlar,
yatıncasonbulurdu.

Yuvadaki bakıcıların içinde en sevimlisi ise Küçük
Anne’ydi. Adını hatırlamıyorum ama herkes Küçük
Anne derdi. Küçük Anne altmışlı yaşlarında, boyu 1.50
civarında, ağzından hiç kötü söz çıkmayan, çocuklar
üzerinde baskı kurmayan, tatlı mı tatlı bir yurdum
insanıydı. Onun nöbetlerinde yatma saati sürekli
sarkar, herkes dilediğince yaramazlık yapar, en
sonunda da onun ağlamaklı ses tonu içinde ve masal
anlatması sözü karşılığında yatağa girerdik. Küçük
Anne bize masal anlatmaya başlardı. Bizler masalı
dinlerken, bir de bakardık ki Küçük Anne uyumuş. Onu
da uyandırmadan küçük yaramazlıklara devam eder,
sonra da uyurduk. Öyle tatlı bir anneydi ki o, herhalde
bütünçocuklarınkalbindetahtkurmuştu.
Yuvadan ayrılış vakti artık yaklaşıyordu. Ben Anadolu
Lisesi sınavlarına çalışıyordum. Derslerim oldukça
iyiydi.
Dershaneye
yazılmıştım
ama
gitmek
istemiyordum. Yuva öğretmenleri yuvadaki öğrenciler
için dershanelere gidip bedavadan kontenjan açtırırdı.
Her çocuk gidemezdi dershaneye. Ama başarılı ve
ortanın üstünde dersleri olan öğrenciler dershanelere
hatır gönülle yerleştirilirdi. O dönem yuvadaki
çocuklardan biri dershanede lavaboyu kırmıştı ve
yuvadan gelen bütün öğrencilerin dershaneyle ilişiği
kesilmişti. Ben başta dershanedeydim ama bu tarz
sürekli hayır hasenatla bana yanaşılması zoruma
gidiyordu. Dershanenin bana yeterli katkı sunmadığını
da düşünüyordum. Dershaneye gitmemeye başladım.
Gözümde de ilkokul beşinci sınıf boyunca geçmeyen ve
bir gözümün ortasında sürekli kan oturmasından
kaynaklı bir hastalık ortaya çıkmıştı. Zaman zaman
ışıkta kalmak o kadar yorucu oluyordu ki, ışıktan
kaçıyordum. Dershane yönetimi il düzeyindeki seviye
tespit sınav sonuçlarım oldukça ileri olunca yuva
yönetimini arayıp başarı istatistiklerini artırdığımdan
dolayı
reklamlarında
da
kullanmak
amacıyla

“Öğrencimiz nasıllar? Dershanemize devamlarını
istirham ederiz.” mealinde sözler edince, yuva
yönetimi dershaneye devam etmem konusunda ne
kadar istemesem de beni uyardı. Ben de dershaneye
yarımağızlagidipgeldim.
Sınava girmiştik. Tercih dönemleri yaklaşıyordu.
Eskiden sınava girmeden önce formlar doldurulur,
tercihler yapılır, sonra sınava girilirdi. Yuvadaki grup
sorumlum İslami eğilimleri oldukça yüksek bir hocaydı.
Benim formumu doldurup okula gönderdi. Benim
Anadolu Lisesini kazanmam okulda ve dershanede
bekleniyordu. Yuvada da bakıcı anne Emin(e) Abla bile
sınavdan önceki gün bölümü birlikte ziyaret ettiği
müdür baba ve hemşire ablaya “Bu bölümden bir tek
Abdullah Anadolu Lisesini kazanır.” diyordu. Müdür
Baba ekliyordu: “Kazanan kız olursa altın bilezik, erkek
olursa bisiklet alacağız. Söz.” Buna rağmen yuvadaki
grup sorumlum Mehmet Fülütçü, Anadolu Lisesi’nden
çok daha düşük puanlı bir okul olan Anadolu İmam
Hatip Lisesini yazmıştı ilk tercihim olarak. Formu okula
götürdüğümde idealist bir Kemalist olan sınıf
öğretmenimçığlığıbasmıştı.
●
●
●
●

“Olamazböylebirşey.Kimyaptıbunu?”
“Yuvadakigrupöğretmenim.”
“Senmiistedin?”
“Ben benim için ne iyi olur bilemiyorum
öğretmenim.”

Hitler ile Kızılordu arasında sıkışan Müslüman Azınlıklar
gibi kalmıştım. Sınıf öğretmenim aldı daksili eline,
tercihlerin ilk sırasına Anadolu Lisesini yazdı. Formu
gönderdi ve ekledi: “Sorumluluk benim.” Böylece
büyüklerin dünyasında bir çocuğun siyasi bir obje
olarakelealınışınınilkeldencanlıtanığıolmuştum.

Talihin bana sürekli kötü sürprizler yapmasından
dolayı
Anadolu
Lisesini
kazanamazmışım
gibi
geliyordu. Kazanmıştım, ama takip eden yoktu ki.
Sonuçlar postaya verilirdi ve elimize ulaşması için
oldukça zaman geçerdi. O arada benim kaydımı
yuvadan Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı Süleyman
Demirel’in memleketi olarak nam salmış İslamköy
kasabasında bulunan 13-15 yaş grubu çocukların
kaldığı yurda aktarmışlardı. Isparta’daki sistemde
erkekler için 12 yaşından sonra İslamköy Yurduna
ortaokul okumak için gidilir, oradan da 16-18 yaşında
Isparta’daki yuvanın yanındaki yurda lise okumak için
gelinirdi. Kızlar da 13-18 yaş arasında Atabey
ilçesindeki yurtta kalırdı. Atabey’de ve İslamköy’de o
kadar çok baskılanırdı ki bu çocuklar, Isparta onlara
cennetgibigelirdi.
Herhalde benim için de ne bisiklet ne de başka bir
şeydi Anadolu Lisesi sınavına çalışmak. İslamköy
nefret edilesi bir şekilde anlatılırdı tüm çocuklar
tarafından. Zaten o kadar sorun çıktı ki İslamköy
ahalisiyle yurttaki çocuklar arasında, İslamköy’deki
yurt çok geçmeden kapatılacaktı. Ben İslamköy’e
gitmeden önce bir gün eski okuluma uğradım. Baktım
camında “Anadolu Lisesini Kazananlar” diye bir duyuru
var. Adım vardı. Öyle mutlu olmuştum ki, abimin
yanına koşmak istedim. Anneme koşsam neyi
kazandığımı anlamazdı ki bile. Koşarken abimin
yurdun üstündeki parkta oturduğunu görüp “Abi
kazandım.” diye bağırarak futbolculardan gördüğüm
gibi üçlü çektirdim. Sonra da yanına koşup sarıldım.
Ondan ayrılmamak da çok güzel olacaktı. Yuvanın
haberinin olması zaten şaşırtıcı olurdu. Ertesi gün
yuvaya muzaffer bir komutan edasıyla girip Müdür
Baba’nınyanınagittim:
●

“Bisikletsözünüzvardı.”

●

“Hazırlanöğledensonraalalım.”

Buydu. Artık kaydım da okulumdan dolayı İslamköy’de
değil,IspartaYurdundaolacaktı.
O yaz, tüm çocukların hayali bisikletimin üzerinde uça
uça geçti. Annem o yıl yaz tatili için yanına izne
çıkarmıştı beni. Öyle özgürdüm ki. Yuvadaki çocukların
bahçeye çıkacakları saatlerde yuvaya giderdim. Hem
bir gurur vardı paylaşmak istediğim hem de bisikletsiz
çocukluğa mahkum edilenlerle bana hediye edilen
bisikleti sonuna kadar paylaşma isteğim. Toplum bizi
itmiş, bizse etkiye tepki olarak yuvada bir alt kültür
oluşturmuş, her şeyimizi paylaşmıştık. Evet zaman
zaman birbirimize acımasızdık. Akran zorbalığı yapar,
lakaplar takardık. Şiddetin sıradanlaştığı bir ortamda
birbirimize şiddet uygulayabilirdik. Öyle bir alt
kültürdü ki, mülkiyet duygumuz bile gelişmemişti. İç
çamaşırlarımıza kadar birlikte kullanıyorduk. Mülkiyet
duygusunun
gelişmemesi
okulda
hırsızlık
gibi
algılanıyordu ama olan aslında paylaşımdı. Biz
yuvalardaki çocuklar olarak dışarıda birbirimizi delice
savunur, en mutlu haberlerimizi, eşyalarımızı, her
şeyimizi, hatta hastalıklarımızı bile paylaşırdık. Bana
hediye edilen bisiklet de bu paylaşımdan sonuna kadar
nasibini almalıydı. Aldı da. O yazı çıkaramadı. Hep
birliktebozmuştuk.
Birçok kötü anısıyla, şiddetin sıradanlaşması ve
boğucu baskısıyla yuva yaşamı bitiyordu. Bir sosyal
hizmet uzmanının söylediği Isparta Yurdunun 10
üzerinden 7 puan alabileceğiydi. Yuva ise 10 üzerinden
3’ü bile hak etmiyordu ona göre. İşte 3’ten 7’ye
sıçrıyordum. Büyük bir özgürlük beni bekliyordu.
Hayatilkdefabenimiçinyenidenbaşlıyordu.

Bunca zorluğun arasında umut da yeşeriyordu. Tıpkı
romanlarda ya da filmlerde olduğu gibi, en zor
anlarda, savaşların bile içinde aşk vardı. Ve ben de
çocukluğumda yuvada aşıktım. Onunla beraber yuvaya
girmiştik. Adı Hatice’ydi. O da ilkokul ikiye giderken
gelmişti. Masumiyeti, gülüşü o kadar hoşuma giderdi
ki, onu ne zaman görsem kıpkırmızı kesilirdim. Onun
da en yakın arkadaşı bana aşıkmış. Ne arkadaşı bana
açılabildi, ne de ben ona. Onun aşkı o zor anlarda beni
ayakta tutardı. Derslerime çalışmama motive ederdi.
Onunla çok güzel anlar olacaktı. Ama bunun için biraz
beklememizgerekecekti.

Başkalarınınçocuklarınısevmedenkalkınamayacağız.

Bölüm3:Yurtta
İlkokul bittiğinde yuvadaki tüm arkadaşlarım İslamköy
Yetiştirme Yurduna gitmişti. Bense 15 yaşından küçük
çocukların olmadığı Isparta Yurduna 12 yaşında
geçmiştim. Bu da benden sonra en küçük kişinin
benden üç yaş büyük olacağı anlamına gelecekt.
Oldukça özgür bir ortamda, Anadolu Lisesi’ni
kazanmamdan dolayı gözbebeği bir çocuk olarak artık
yurttaydım. Sorun davranışlarım arkadaşlarıma göre
azdı. Akıllı uslu, derli toplu bir öğrenci olarak gelip
gidiyordum.
Artık Isparta Anadolu Lisesi’nin hazırlık sınıfına
başlayacaktım. Okul başlamadan şehrin varlıklı
ailelerinden birisi olan Ülker Teyze yuvayı arayıp
başarılı bir çocuğu giydirmek istediğini söylemişti. Yurt
idaresi de benim adımı vermiş ve buluşturmuştu. Ülker
Teyze’yle alışverişe gittik. Ülker Teyze’yle bana alacağı
eşyaları seçerken “Şunu da dene.” demişti. Soyunma
kabinleri doluydu. “Şurada çıkarıver bir şey olmaz.”
diye eklemişti. Kulağına eğilip “Ama benim külotum
yok içimde.” demiştim. Gerçekten de verilen
malzemeler yetmiyordu. “O zaman külot da alırız.”
deyip gülümsemişti Ülker Teyze. Aldığım yeni eşyalarla
yurdadönerkenmutluydum.
Ülker Teyze’nin sonradan iki çocuğunun da Anadolu
Lisesi’nde olduğu, birisinin benden iki yaş büyük,
diğerinin de akranım olduğunu öğrenecektim. Benimle
yaşıt olan oğlunun adı Nuri’ydi. Yedi yıl boyunca kanka
olduğumuz, her türlü yaramazlığı yapacağımız, bizim
dönemimizin en fırlama tipleri denilebilecek iki arkadaş
olup çıkmıştık. Nuri’yle hala çok iyi görüşürüz. Bir gün
okulun müdürü Nuri’nin disiplin cezası aldığının
ertesinde Ülker Teyze’yi yanına çağırıp “Oğlunuzun
adam olmasını istiyorsanız Abdullah’la arkadaşlık

etmesini engelleyin.” demişti. Nuri’yle birbirimizi
bırakamadık. Ülker Teyze de bana gene kıyamadı.
Evine gittiğimizde her zaman en iyi yemekleri yaptı.
Yardımlarını hiç esirgemedi benden. Her türlü
yaramazlığımıza rağmen Nuri de ben de çok iyi yerlere
geldikgenede.Kendisişimdibirakademisyen.
Okul hayatımda unutmadığım anlardan birisi yurdun
bana verdiği ayakkabıyla okula gitmekti. Okulda tören
sırasında Ömer isimli sınıf arkadaşımın dönüp bana
“Aaaa! Palyaço ayakkabısı giymiş.” diye tüm sınıfın
içinde
seslenişini
asla
unutmuyorum.
Yurttaki
hocalarıma
söylediğimde
başka
ayakkabı
yok
demişlerdi. 3 gün okula gitmedim. Bir Ramazan
günüydü. Yurttan terliklerimi giyerek çıktım ve teravih
sırasında bir camiye geldim. Terlikleri bırakıp
ayaklarıma çok güzel olan bir botu giyip çıktım gittim.
Eğitimime devam etmek için hayatımda ilk defa
hırsızlık yapmak zorunda kalmıştım. Ondan sonra da
ayakkabı takıntısı oluştu bende. Anneme alması için
yalvarıp mağazaya götürdüğümde Adidas Tortion’ı
göstermiştim. Annem fiyatını mağazadaki görevliye
sorunca “Araba mı satıyon birader?” demişti. Ben de
artık yazları ve cumartesi pazarları en iyi ayakkabıları
satın almak için çalıştım durdum. Üniforma aynıydı.
Ayakkabı ise farklı. Ve o en iyisi olmalıydı. Lunaparkta
çalışmaktan çatı ve inşaat işçiliğine, demirciliğe,
boyacılığa ve marangozluğa kadar birçok farklı işte
çalışıp her okul döneminde iyi bir ayakkabıyla okula
başlamak benim için olmazsa olmaz olmuştu. Yurttan
ayrıldıktan sonra da bu takıntı devam etti. Yıllar sonra
bir Ramazan Bayramında misafirliğe gittiğimizde
bayram için aldığım ayakkabılarım çalındığında hiç
üzülmedim. “İnşallah benim gibi ihtiyacı olan birine
gitmiştir.”dedim.

Ortaokul hayatımda beni en çok etkileyen ikinci olay
ise beden eğitimi dersinde Nazi Subayı gibi bir kadın
olan beden öğretmeninin haksızca uyguladığı psikolojik
şiddetti. “Önümüzdeki hafta beden eğitimi dersine
kimse eşofmansız gelmeyecek.” demişti. Benim
eşofmanım
yoktu.
Daha
doğrusu
yurttan
dağıtılmamıştı henüz o yılki eşofmanlarımız. Ertesi
hafta ya okula gitmemek ya da gidip beden dersinde
durumu açıklamak kalıyordu. Derste tek eşofmansız
bendim. Beden Öğretmeni tek kelime etmeme izin
vermeden okulun bahçesinde bana emri vermişti: “Yat
yere. 10 şınav, 50 mekik.” Lacivert okul üniformam
toza bulanmıştı. Ayağa kalktım. “Herkes dersime
eşofmanla gelecek.” diye bağırıyordu öğretmen. Bense
arkadaşlarımın içinde küçük düşmem nedeniyle ayağa
kalkıp sıraya geçtikten sonra başımı öbür tarafa
çevirmiş,gözlerimdekiyaşlarısilmekle
meşguldum.
Bu ve benzeri zorluklarım beni makinalaştırıyordu.
Acıya duyarsızlaşıyordum. Başkalarına acı vermeye de.
Ne kadar okul dışında çalışıp para kazansam da
arkadaşlarımın sosyoekonomik seviyesine yetişmem
çok zordu. Liseye geçerken grup sorumluma “Hocam
beni normal bir liseye veya ticaret meslek lisesine
gönderin.” diye yalvarıyordum. O da bana sürekli
bununimkansızlığınıanlatıyordu.Göndermedide.
İdarecilere göre yurtta pek sorun çıkaran biri değildim.
Okulda ise bambaşka bir ben oluyordum. Yurtta kötü
bir
arkadaş
çevresi
de
edinmiştim.
Şansım
etiketlenmemi engellemişti. Özgür diye o yurttan o
yurda gönderilen Sakaryalı bir çocuk vardı. Benden bir
yaş büyüktü. Benim akranım yurtta neredeyse yoktu.
Özgür’le takılmaya başladım. Özgür neredeyse
profesyonel bir hırsızdı. Yurttan bir ekip kurmuş,
gözüne kestirdiği büfeyi soyuyordu. Özgür benim
arkadaşım
olmasına
rağmen
onunla
hırsızlık

seanslarına gitmiyordum. Büyüme hormonu alan ama
buna rağmen küçücük kalan bir arkadaşımız vardı.
Onu büfenin camından sokuyor, içeriden çam fıstığı,
sigara, kola, gibi türlü türlü malzemeyi yurda
taşıyorlardı. Ben de onların getirdiklerinden yiyerek
nemalanma suçu işliyordum. Hayat bedavaydı
neredeyse. Yurtta kolaları hayır olsun diye gönderdiler
deyip iftarda dağıtıyordu mesela. Özgür ve ekibi, on
yedinci
işlerinde
büfecinin
kurduğu
tuzakla
yakalanmıştı.
Ertesi
gün
yerel
gazetelerdeki
manşetlerde bizim ekip vardı: “Sanayi fareleri
yakalandı.” Özgür artık başka bir yurda gönderilecekti.
Onun bir kız meselesi yüzünden yediğim dayak ve
hayatta kalmanın bin bir yolunu öğretişinden sonra
Özgürhayatımdançıkıpgitti.
Yurtta unutamadığım anılarımdan birisi de yine bir
bayram gününe denk düşer. Bu satırlar yazılırken yine
bir bayram günü. Bayramlarda yurdun gediklisi üç beş
kişiden biri olarak beklerken, yurdumuza başka bir
yurttan sadece bayram için gelen bir çocuğu tanıştırdı
nöbetçi öğretmen. Adı Ali’ydi. Sinop Yurdunda
kalıyordu. 17 yaşındaydı. Isparta’da büyükannesi ve
büyükbabasıyla kalan, hayatında hiç görmediği bir
kardeşi vardı ve onu aramak için gelmişti. Elinde yarım
yamalak bir adres ve dedesinin ismi, belirtilen
mahallerde bayram boyu dedesinin evini aradık.
Sonunda bulduk. Girdik eve oturduk. Ali kendisini
tanıttı. Dedesi ve nenesiyle kucaklaşıp, uzun uzun
ağlaştı. Dedesi fakirlikten Ali’yi arayıp soramadığını
söyledi.
●
●

“Kardeşimnerede?”diyesorduAli.
“Birazdaniştengelir.”dediler.

Ali’nin kardeşi geldi. Öyle sarıldılar, öyle sarıldılar ki
gözyaşları sel oldu. Ben tabi Müge Anlı gibi

kavuşturmuş
ve
mutluluk
duymuştum
Ali’nin
kardeşiyle buluşma anında duyduğu heyecandan. Boş
boş geçecek bir bayramken, Ali’ye hiç bilmediği bir
şehirde yardımcı olabilmiştim. Ertesindeki üç günde de
gittik Ali’yle kardeşine. Ali ve kardeşi birbirlerinin
telefonlarını aldılar, “Bir daha asla birbirimizi habersiz
bırakmayacağız.” dediler ve ayrıldılar. Sonra Ali’yi
otogara bıraktım. Ali o kadar iyi huylu bir çocuktu ki,
onunla tekrar görüşebilmeyi çok isterdim. Biz de
numaralarımızı verdik. Ama bir daha araşamadık. Yıllar
sonra sivil toplumda çok başarılı bir kampanya
yürütmüştük. Adı “Kardeşler Ayrılmasın” idi. Bu
kampanyayı tasarlarken Ali’yle kardeşinin o masum
sarılışları hep aklımdaydı. Başka kardeşler onlar gibi,
benveablamgibiayrılmamalıydı.
Yuva ve yurtlardaki çocuklar bütün iktidarlar
tarafından kendi davalarına kazandırılacak siyasi
özneler olarak görülmekteydi. Bir gün yuvadaki
öğretmen,
sonradan
bir
trafik
kazasında
kaybedeceğimiz Mehmet isimli bir arkadaşımıza
“Nereden geliyorsun?” diye sorduğunda “Mescitten.”
yanıtını alınca ağız burun dalmıştı. Nöbetlerinde bile
alkol alan bir hocaydı Ramazan Hoca. İktidar
değiştikçe hocalar, hocaların tutumları, yurttaki
işleyişler de değişirdi. Sol eğilimli iktidarlar zamanında
Ramazan ayında sabah kahvaltısında sucuklu yumurta
çıkar,
çocuklar
bu
teşvikle
oruç
tutmamaya
özendirilirdi. Sağ eğilimli iktidarlarda ise sahurda
sucuklu yumurta çıkar, sabah kahvaltı çıkarılmazdı.
Sağ eğilimli bir hükümet döneminde tüm çocukların
teravih namazına inmesi için anons yapılmıştı. Tüm
etkinlik alanları ve televizyon odası kilitlenmiş,
çocukların bekleyebileceği alanlar olarak sadece
koridorlar kalmıştı. Çocukların büyük kısmı mescide
inmişti. Din görevlisi koridorda bekleyen, Allah bilir
hangi ağır aile travmasından sonra Erzurum’dan alınıp

Isparta gibi bir yere, bin kilometre ötedeki bir yuvaya
gönderilen üç kardeşten biri olan Kurban isimli
arkadaşasordu.
●
●

“Oğlumsennedennamazagelmiyorsun?”
“Namazkılmakistemiyorumhocam.”

Hoca Kurban’a bir vurdu, Kurban’ın burnu kanamaya
başladı. Kendine has konuşma şekliyle “Hocam,
hocam, burnumu yıkayıp hemmennn geliyorum.” dedi
Kurban. Geldi de. Namaz kıldıran Hoca’nın arkasına
geçti ve namaza başladı. Hoca tam secdeye vardığında
Kurban, hocanın poposuna tüm gücüyle bir tekme attı
ve hoca yüz üstü kapaklandı. Sonra da kaçtı ve vali
konağının önüne gitti. Kurban bir protokol çocuğuydu.
Bayramlarda ya da özel günlerde valiler yuva ve
yurtlara ziyaretler gerçekleştirirdi. Kurban’ın sesi çok
güzeldi. “Sevdiğine sözü olan, bir kilim dokur, Kilimin
dilinden ancak anlayan okur,” diye türkülere bir
başladı mı, dinleyen herkeste iz bırakırdı. İşte tam da
buna güvenerek Vali Konağı’nın önünde Vali’yi
beklemiş, durumu anlatmış, yurda dayak yemeden,
hattakahramancabiredayladönebilmişti.
Kurban’dan tekme yiyen Din Görevlisi bir gün bana da
dokundu. Bir Ramazan ayında öğle arası yurda yemek
yemek için gelmiştim. Yemekhanede sadece ben
vardım. Yemeğimi aldım ve oturdum. Din Görevlisi
geldi, yemekhanede üç beş volta attı oruç tutmadığım
için bana ağır sözler söylemeye başladı. Ben hiç istifimi
bozmadan yemek yemeye devam ettim. Bir anda
sinirlendi ve tabağımın olduğu masaya avucunun içiyle
öyle bir vurdu ki, tabağım zıpladı ve yemekler
döküldü. Üstüm de kirlenmişti. Kalktım, üzerimi
temizleyip okula geri gittim. İstifimi bozmamayı
başarabilmiştim.

Yurttaki yatak odalarımız dört kişilikti ve çalışkan
öğrencileri genelde aynı yatak odalarına verirlerdi.
Eskişehir’den bir çocuğun yurda geldiği ve bizim
çalışkan grubun yatak odasına verileceği söylendi.
Çocuk tiner bağımlısıydı. Rehabilitasyon desteği hiç
almamıştı. 14 yaşındaydı. Hiç okula gitmemişti. Bir
gün tinerci arkadaşlarıyla yaptığı kavgada burnunun
ucunu arkadaşları kesmişti. Burnu dolma gibiydi.
Oraya her kim monte ettiyse burnunun ucunda bir
kapak gibi durmaktaydı kesilmiş burun. Bizler Anadolu
Lisesi’nde okuyan başarılı grup olarak artık bu çocuğa
iyi örnek olacak, onu hayata hazırlayacaktık. Müdür
Yardımcısı da okuma yazma bilmediği için her gün
imza yerine parmak bastırıyordu Osman’a. Parmak
bastığı metinde aynen şu yazıyordu: “Bir daha asla
tiner ve bali kullanmayacağım.” Yeterli rehabilitasyon
olanağı olmayınca çözümler de bu şekilde oluyordu.
Osman oldukça sessiz bir çocuktu. Krize girdiği
anlarda gözü hiçbir şeyi görmüyor, gerekirse ikinci
kattanatlayıptineralmayagidiyordu.
Osman bir gün yurttan kaçtı. Bir tinerci grubuyla
Antalya’da bir Rus turisti gasp edip öldürenlerden
birisinin o olduğunu öğrenecektik sosyal hizmet
uzmanımızdan. Şöyle bitirecekti sözlerini o uzman:
“Devlet istese sokak çocuğu sorununu bitirmez mi?
Bitirir. Madde bağımlısı çocuk sorununu bitiremez mi?
Bitirir. Ama anlayın. Bunların tümü sektör. Hakimi,
savcısı, avukatı, doktoru, polisi, gardiyanı, güvenliği.
Bu bir sektör.” Gerçekten sektördü. Yıllar sonra sivil
toplumagirincebusektörüçokdaha
iyianlayacaktım.
Ortaokul döneminde yurtta akranı olmayan tek kişi
olarak uzun süre kaldıktan sonra adım adım büyüdüm,
artık liseye başlıyordum. Akranlarım olacaktı. Üç yıllık
bir aradan sonra yuvada kardeş bildiğim, birlikte
büyüdüğüm arkadaşlarım yurda dönüyordu. Ben de

“Ankara’dan abim gelmiş, evde bir bayram havası”
edasıyla öyle seviniyordum ki. Hem büyüdükçe
büyüklerin baskısı da azalıyordu. Bu da işin en güzel
taraflarından biriydi. Büyümenin zor yanı ise,
küçüklerine model olmak, onların gereksiz çıkışlarını,
yaramazlıklarını düzenlemek için sorumluluk almak
gerekliliğiydi. Bunu da adım adım becermeye,
öğrenmeyebaşlıyorduk.
Lise hayatımın iki yılı oldukça zor geçti. Sayısal
derslerde dibi görüyordum. Çok istememe rağmen düz
lise veya ticaret lisesine kaydolmayı becerememiştim.
Sözelde hala sosyal makinası olarak ünüm devam
ediyordu. Okuldaki arkadaşlarımla bolca okuldan
kaçıyor, bilardo ve okey salonlarında gençliğimizi
tüketiyorduk.
Bazen
zalimce
davranışlar
içine
girebiliyor, okulda veya Isparta’da adım belaya
çıkıyordu.
Kavgacı,
girişken,
hırslı,
dostlarının
arkasında sonuna kadar duran birisi olarak nam
yapmıştım. Hayatı uçlarda yaşıyordum. Hiçbir şeyden
korkmuyordum. Her gün “Otuzumu görmeden
ölürüm.” diye düşünüyordum. Ya ölürüm, ya da
öldürülürüm. Bir boşluk duygusundaydım. Taa ki bir
günogelenekadar.
O gelmişti. Neredeyse on yıldır görmediğim, yuvaya
girinceye kadar annem gibi olan ablam gelmişti.
Hayatımın en dalgalı dönemlerinden birinde, öğle
arasında yurda yemeğe geldiğimde, yemekhanenin
yanındaki bekleme salonunda ablam oturuyordu. Artık
sanki iki yabancı gibiydik. Şarkikaraağaç’ta bizim
istenmediğimizi; kendisinin okul yazın kapalı olduğu
için zoraki burada kaldığını; ne zaman bir gün seninle
kalalım diye abimle yalvarsak, bir gün, tek bir gün bile
bizimle
birlikte kalamayacağını, kendisinin zor
sığındığını, istedikleri olmayınca çılgına dönen bana
bağıra bağıra anlatırdı. O kadar bağırırdı ki,

sevilmediğimi, istenmediğimi annem gibi gördüğüm
ablamdan duyunca çılgına dönerdim. O sanki artık
hayatımdan gitmiş gibiydi. Yoktu. Ama karşımdaydı.
Erken yaşta yüklendiği yükler yetmiyormuş gibi,
yurdun ve okulun en haylaz çocuğunu karşısına almış,
“Ablacığım, yurttaki hocalarınla görüştüm. Anadolu
Lisesi’nde okuyorsun. Çok iyi bir okul bu. Ama
derslerin ve davranışların kötüymüş. Ben artık
İstanbul
Üniversitesi
İngilizce
Öğretmenliğini
kazandım. Burslarım da olacak. Hem de çalışacağım.
Sana artık elimden ne geliyorsa yapacağım. Sen
benim için çok değerlisin. Yanında şimdiye kadar
imkansızlıktan olamadım. 16 yaşındasın. Haydi
toparlan canım kardeşim.” diyordu. Bense tüm
ergenliğimle ona soruyordum: “Abla benim en çok
neremi seviyorsun?”. Yanıtlamıştı gülümseyerek.
Küçükken düşüp kırdığı ön dişi kırık bir cam gibi
parlamıştı:“Gözlerini.”
Sonrasında o dalgalı yaşamıma girmişti. Bana
walkman alıyor, şarjlı pil makinesi gönderiyor, müzik
zevkimi geliştirmeye çalışıyor, kitaplar yolluyordu.
Matematikten özel ders alıyordum. Hem de Isparta’nın
en iyi matematik hocasından. Bankamatik kartı
vermişti bir de. Para yatırıyordu. Ama bende ne gam!
İyi bir okulda, sosyoekonomik statüsü yüksek ailelerin
çocuklarıyla okumak zordu. Özel ders paralarını
okuldan arkadaşlarla bilardo salonunda tüketiyorduk.
Sahte karne hazırlamıştım bir keresinde ablam mutlu
olsun diye. Derslerim vasattı ve ablam bu duruma
üzülüyordu. Bir keresinde telefonda para isteyince
sormuştu hiddetle: “Oğlum sen parayı su niyetine
içiyor musun? Ben sana para göndereyim diye otobüse
para vermemek için her gün sekiz kilometre
yürüyorum.”

Ablama resim öğretmenim aracılığıyla iyi de bir iş
ayarlamıştık. Varlıklı ve dul bir hukukçunun oğlunun
mürebbiyesi olmuştu. Maaşı yerindeydi. Kadın da
ablama çok şey kattı. Bir gün sinemaya gitse, ertesi
gün ablama bilet aldı, onu gönderdi. Ablamın
kafasındakiaydınlıkgiderekartıyordu.
Ablamın
hayatıma
girdiği günlerde ben aynı
vurdumduymazlığa devam ediyordum. Çok para
harcıyordum. Sürekli uyarılar alıyordum. Aslında tek
yapmaya
çalıştığım
statü
olarak
okuldaki
arkadaşlarıma yetişebilmekti. Ama yurtta kalan bir kişi
için
gerçekten
çok
yüksek
miktarlarda
para
harcıyordum. Yurt idaresi sürekli harçlığımı kesmekle
tehditediyordu.
Lise ikinci sınıfa geçtiğimde artık yurt hayatından iyice
sıkılmıştım. Eve çıkmak, evde kalmak istiyordum.
Yurdun baskısı, boğuculuğu; her ne kadar izinsiz
olarak öğretmenler tuvaletinin camından kaçsam da
arkadaşlarımla istediğim saatlerde buluşamamam beni
sıkıyordu. İşte tam da o anlardan birinde hep kardeş
bildiğim, sonrasında Hayat Sende Derneği’ni de birlikte
kuracağımız benden iki yaş küçük Bayram’la
tartışmıştık. O anda yine aynı sınıflarda okuduğumuz,
kardeş bildiğim Oktay araya girmiş, burnuma bir kafa
atmış, burnumdan oluk oluk kan akmaya başlamıştı.
İşte o gün yurttan kaçtım. Uzunca bir süre
dönmeyecektim.
Yurt
idaresi bana ulaştığında
“Annemin yanında kalmak istiyorum.” dedim. Onlar da
benim inadımı görünce ayni nakdi yardım denilen
uygulamayla beni annemin yanına gönderdiler. Lise
ikinci sınıfının ikinci yarısını ve üçüncü sınıfın ilk
dönemini yurtta yalnızca kaydım kalacak şekilde
annemin
evinde,
üvey
babamla
birlikte
tamamlayacaktım.

Annemin evine gittiğimde hayatın zorlukları üst üste
geldi. Lise ikinci sınıfta zaten derslere pek
asılmıyordum.
Evde de doğru dürüst yemek
pişmiyordu. Yurdun vereceğiz dediği ayni ve nakdi
yardımlar bir türlü düzenli gelmiyor veya hiç
gelmiyordu. Bütün bunlara rağmen ben yurtta
kalmamanın
verdiği
özgürlükle
bolca
geziyor,
arkadaşlarımlabirliktegençliğintadınıçıkarıyordum.
Lise ikinci sınıfta hayatımdaki en büyük kırılmalardan
birini yaşadım. O yıl beden dersimiz yoktu ve bir ders
boştu. Biz de boş dersimizde bahçeye inmiş ve beden
dersi olanlarla sınıf maçı yapmak için konuşuyorduk.
Düdük çalarak yaklaşan beden hocası “Yalnızca bedeni
olanlar oynayacak.” diye bağırıyor, bizi sahadan
çıkarmaya çalışıyordu. Ben yanına gidip “Hocam zaten
hiç beden dersimiz yok, biz de oynasak ne olur?”
dediğimde boynuma tüm okulun önünde yumruğu
indirdi. Ben de kendimi tutamayıp beden hocasının
yüzüne tükürüp onun da verdiği şaşkınlıkla hocayı fena
patakladım.
Sakinleşemiyordum.
Isparta’nın
zenginlerinden birinin çocuğu da beden dersinde top
oynayabilelim diye hocayla konuşmak için benim
yanıma gelmişti. Ben de “Hasan’a niye vurmadın. O
zengin, değil mi?” diye, yenice öğrenmeye başladığım
sınıfmücadelesindendemvuruyordum.
Sonrasında ise namımız iyice yürüdü ama yaklaşık üç
ay
disiplin
kovuşturması
geçirdim.
Neredeyse
tasdiknamem elime verilecekti ve ben bunu bile
umursamazşekildedavranıyordum.
Yaz ortasında bir çay bahçesinde çalışırken Mehmet
isimli bir arkadaşımıza "Artık hayat benim için böyle
akmalı, eğitimden bana hayır gelmeyecek.” derken,
ortaokul arkadaşımın babası olan il disiplin kurulu
başkanı olan müdür çalıştığım yere çıkıp gelmiş,

savunma vermemi, aksi takdirde eğitim hayatımın
sonlanabileceğini
ifade
etmişti.
Bense
“Uğraşamayacağım.”
dediğimde,
kendisinin
uğraşacağını, zeki bir çocuk olduğumu, ne derse aynen
yazmam gerektiğini, ucuz bir cezayla yırttıracağını
söylemişti.Dediğinideyaptı.
O yaz bitmiş, ben lise üçüncü sınıfa başlamak için
okula gitmiştim. Müdür yardımcısı beni yanına çağırıp
“Abdullah, beş gün uzaklaştırma aldın, bu hafta okula
gelemezsin.” demişti. Ben de eve gidip düşünmekten
ve kendime çeki düzen vermekten başka yol
bulamadım.Düzelecektim.Başkayol
yoktu.
Lise üçüncü sınıfa giderken ülke ekonomik krizle
boğuşuyordu. Tasarruf tedbirlerinden dolayı sokak
aydınlatmaları
çalışmadığından
sokaklar
zifiri
karanlıktı. Bir gün karanlıkta arkadaşıma ders
çalışmaya giderken karşıdan,
yürüyüşü okuldaki
yaramaz tayfadan bir arkadaşıma benzeyen birisi
geliyordu. Karanlıkta seçmem imkansızdı. Yanımdan
geçti gitti. Ben arkasından adıyla “Afşin” diye
bağırdım. İrkildi. Afşin’di. Annesi babası Sümerbank’ta
işçi olan, Isparta’da valinin kızıyla çıkan, oldukça zeki,
çalışkan ve parlak bir öğrenciydi. Ve Afşin çıktığı kızın
Isparta’nın o meşhur İstasyon Caddesindeki bir
kafesinde yine okuldan başka birisiyle öpüştüğünü
görmüş, kollarını jiletlemiş ve kendisini atmak için
Kirazlıdere’ye yürüdüğünü söylüyordu. O an Afşin’i alıp
yurttan henüz yenice çıkmış bir arkadaşım olan
Süleyman’ın evine götürdüm. “Senin evinde bu gece
kalabilir miyiz?” dedik. “Tabi.” dedi Süleyman. Afşin’in
annesine mesaj atıp onu merak etmemesini, sağ salim
kendilerine teslim edeceğimizi belirttik. Üç gün o evde
Afşin’le kalıp dertleştik. Sonra bir gün de annemin
evine götürdüm. Daha sonra Afşin de hazır olunca
ailesini arayıp adresimi verdim ve “Afşin’i buradan

alabilirsiniz.” dedim Ailesi gelip Afşin’i aldı ve o büyük
minnet duygusuyla bana oldukça önemli sınav setleri
armağan ettiler. Afşin o yıl kendisini toparladı ve Tıp
Fakültesini kazanıp doktor oldu. Bense bir kişiyi
yaşamıngüvenlikıyısındatutabilmiştim.
Ertesi hafta okula başladım. Derslerime çok sıkı
asıldım. Hemen hepsini o dönem toparladım.
Üniversite sınavına da çalışmaya başlamıştım. Üvey
babamın evinde, gece üvey babam kahveden gelip
“Elektrik faturası çok geliyor.” deyinceye kadar
çalıştım. Hatta daha fazlasını da. O ışığı kapatıyor, ben
soğuk odada, mum ışığında daha da hırslanarak
çalışıyordum. O yıl tüm derslerim beş düşmüştü. Ama
üvey babamın anneme ettiği laflar artık ağrıma
gidiyordu. Bir gün evden çıktım gittim. Karlı bir gündü.
Sabah beşe kadar dolandım. En son polis karakolunun
önüne gidip “Abi, burada yatabilir miyim? Evden
kaçtım. Gidecek yerim yok.” dedim. “Tabi.” dedi polis
memuru.
Sabah
da
uyandırdı.
Artık
eve
gitmeyecektim.
Benden bir yıl önce yurttan çıkan Yadigar can dostum
Isparta’da yine yurttan bir arkadaşıyla ev tutmuştu.
Yadigar’a ulaşıp gidecek yerimin olmadığını söyledim.
Yadigar da “Burada kalabilirsin. Ben beceremedim iyi
bir yer kazanmayı, bari sen kazan. Çalış burada.” dedi.
Orada da derslerime çalıştım. Gene de zorlanıyordum.
Yurt nispeten daha iyi olacaktı. Gidip tekrar yurda
dönmek istediğime ilişkin dilekçemi verdim. Döndüm
de.
Lise üçüncü sınıfın ikinci yarısında artık yurttaydım.
Daha
verimsiz
bir
tempoda
derslerime
çalışabiliyordum. O zamanlarda hayatıma, bundan
sonraki hayallerime damga vuracak, etki edecek dört
kişi girdi. Bunlar yurda yeni gelen idealist bir sosyal

hizmet uzmanı, Hacettepe Üniversitesi’nden gelen iki
stajyer sosyal hizmet uzmanı, bir de sözleşmeli olarak
işebaşlayanhemşireEmelAblaydı.
İdealist sosyal hizmet uzmanı yurda hiç alışık
olmadığımız
katkılarda
bulunmuştu.
Fikirlerini
korkusuzca savunmasının yanı sıra, ilk defa sinemaya
ve
süpermarkete
gitmek,
doğa
yürüyüşlerine
çıkarmak, sinema kulübü kurmak, bolca kitap
okutmak, sporu daha etkin kullanmak gibi bin bir türlü
çalışmayla yurdu modern bir köy enstitüsü haline
getirmişti. Kardeşinin Isparta’da dil okulu vardı ve
gitmek
isteyen
tüm
öğrencileri
ücretsiz
kaydettiriyordu.
Onun
kültüründen,
yaşam
felsefesinden
etkilenmek
için
yanından
hiç
ayrılmıyordum. Kafam biraz çalışınca abi-kardeş gibi
olmuştuk.
Stajyer sosyal hizmet uzmanları yurtta bir dönem
çalışacaklardı. Misafir odasında kalıyorlardı. Oldukça
salaş yaşam tarzlarıyla üniversite öğrenciliği ne
demekmiş onlarda görüyor ve özeniyordum. Her
akşam odalarında birlikte çay-kahve içiyor, siyaset
konuşuyorduk. Dinledikleri müziklerle beni taşralılıktan
enternasyonalizme
taşıyorlardı.
Onlardan
öyle
etkileniyordum ki, ders çalışma kavramını yanlarında
unutuyordum. Ama ne olmam gerektiğini biliyordum.
Gecikmiştim biraz iyi yerleri kazanmak için ama bugün
olmasada
yarınçokiyibiryerkazanıp
okuyacaktım.
Hayatıma dokunan son kişi ise Emel Abla’ydı. Emel
Abla sözleşmeli hemşire olarak yurtta göreve
başlamıştı. Her gün onun dilini konuşabilmek için ben
de vakit buldukça okumamı istediği kitapları okumaya
çalışırdım. Beni her gün daha iyiye motive etmeye
çalışırdı. Sonraki yıllarda da üniversitem bitinceye
kadar bağımız hiç kopmadı. Ben İzmir’de üniversite

okurken o da orada yüksek lisans ve doktora yaparken
görüşmeye devam ettik. Sonrasında ise akademisyen
oldu.
Daha önce hiç böyle iyi insanlarla yurdun idare
edilebileceğini hayal etmemiştim. Ama onlar vardı.
Devir iyiye doğru değişmişti. Ve ben de bu iyiye doğru
değişen devirden payımı en iyi şekilde almalıydım.
Değişmeli,
kendimi
değiştirmeli,
geleceğimi
zorlamalıydım.
İşte tam da öyle bir dönemin içinde benimle akran
olmasına rağmen, pasaklı ve çekingen halinden dolayı
herkesinezdiğiEmrahbirgünyanımageldi.
●
●
●
●

“Abi,banatecavüzediyorlar.”
“NasılolurEmrah,müdüresöylemedinmi?”
“Geçen yıl Müdür Yardımcısı Mehmet Hoca’ya
söyledim. Yoktur öyle bir şey dedi ve üstünü
kapattı.”
“TamamEmrah.Benilgileneceğim.”dedim.

Yurdun
artık
en
büyüğüydüm.
Çocukların
sorumlulukları üstüme, yeni kazandığım idealizmle işte
buşekildebiniyordu.
Daha sonra yurdun kimi diğer büyükleriyle görüştüm.
Olayı araştırdıkça otuza yakın çocuğun (yurdumuz
güreş sporunda uzmanlaşmış bir yurttu) güreş
odasında başta güreşçiler olmak üzere on iki büyük
tarafından tecavüze uğradığını anladım. 
Ve müdürün
karşısına çıkıp tüm cesaretimle şunu söyledim:
“Hocam, yurtta büyükler küçüklere tecavüz ediyor.
Geçen yıl Mehmet Hoca’yla konuşmuşlar. Kimse bir
şey yapmamış. Eğer gene yapılmazsa ben Vali’ye gidip
durumuanlatacağım.”

O gece tüm yurt ve yuva hayatımdaki en uzun
gecelerden biriydi. Tüm idareciler ve öğretmenler acil
olarak yurtta toplandı. Benim belirttiğim tecavüzcüler
tek tek sorgulandı. Tecavüzcülerin on ikisi de aynı
gece yurttan ayni nakdi yardımla çıkarıldı. Tecavüze
uğrayan çocuklara hiçbir psikolojik destek verilmedi.
Olayın üstü kapatıldı. Tecavüzcüler olayı benim ortaya
çıkardığımı bildi. Hemen hepsi benden çok daha
güçlüydü. O günden sonra Isparta’da en az 4 kişiyle ve
üzerimde bıçakla gezmek zorunda kalacaktım. Halim
niceolabilirdi.Gezdimde.
Ben Isparta’dan ayrıldıktan sonra olay kamuoyuna
yansıdı.
Hocalar
arasında
hizipler
olurdu
ve
muhafazakar bir hoca merkezden Isparta’nın bir
ilçesine gönderilmişti. O da yönetime kızıp Akit
Gazetesine tam sayfa olayın iç yüzünü anlatan bir
haber yaptırmıştı. Sonrasında da müfettişler gelmiş,
yurdun bütün idarecilerini sağa sola sürerek sorunu
çözmüşlerdi. Hepsi ceza ehliyetine sahip tüm
tecavüzcüler ellerini kollarını sallayarak gezmeye
devam etmiş, tecavüze uğrayanlara ise hiçbir
psikososyal hizmet verilmemişti. Benim bir yere kadar
götürebildiğim olay, hizipler arasındaki mücadeleyle
ayyuka çıkmıştı. Hizipler içinse yorgan gitmiş, kavga
bitmişti.
Tam da o zamanlarda, üniversite sınavı geçtikten
sonraki günlerden birinde, yurdun üstündeki parkta,
yuvadaki çocukluk aşkım olan, daha önce birkaç kez
haber gönderip hep umutsuz cevaplar aldığım
Hatice’nin kardeşlerinden birini gördüm. “Ablanız ne
yapıyor?” dediğimde “Yurtta.” dediler. “Ona söyler
misiniz Abdullah seni şu kafede haftaya konuşmak için
bekliyor.” dedim. Bekledim de. Ve o hafta gerçekten
zor geçti. Çocukken yuvada beni seven Elif, Hatice’yi

“Ne olur git.” diye zor ikna etmişti. Hatice gelmişti ve
biz onunla fırtına sağnak bir aşka düşmüştük.
Sonrasında o, üniversite sınavını kazanmasına rağmen
tercih yapmadı ve abisinin yanına gitti. Görüşmeye
devam ettik. Hatice’yle olan ilişkimiz bambaşka bir
boyutaevrilecekti.
Yurt hayatımın en zor dönemi üniversite sınav
sonuçlarının
açıklandığı
dönemdi.
Dört
yıllık
üniversitelere ucu ucuna yerleşecek bir puan almıştım.
Ya tercih yapmalı ya da yurttan çıkmalıydım. Tercihler
için on günüm vardı. Yurttan çıksam doğru dürüst
gidecek bir yerim yoktu. Bir yıl daha üniversiteye
çalışsam çok daha iyi bir puan alabilirdim. Dokuz gün
düşündüm. Ablamla barışsak, yanına gidip hem çalışıp
hem derslerime mi odaklansam, turizm sektörüne
ucuz işçi olarak mı gitsem gibi delice birçok soru içinde
yurdun kütüphanesinden topladığım dünya klasikleri
ile annemin evine kapandım. Hayat kapkaraydı.
Tünelinucundasankihiçbirışıkyoktu.
Tam o anda hayatımı değiştirecek bir kitapla, Jack
London’ın Martin Eden’iyle tanıştım. Kendisini baştan
yaratan, hayata meydan okuyan, çamaşırhanelerde
çalışırken hırsıyla çok ünlü bir yazar olan Martin
Eden’in o muhteşem hikayesiyle. Aynen Martin Eden
gibi olacaktım. Ama hayatım nasıl olmalıydı? Yurt
idaresine “Korunma kararımı bir yıl daha uzatın,
üniversite sınavına bir kez daha çalışayım” diye
yalvardım. Uzatılmayacağı söylenince de onuncu gün
tercihimi yaptım ve Afyon Kocatepe Üniversitesi
SosyolojiBölümüneyerleştim.
Sonuçlar tam da doğum günüme yakın bir zamanda
açıklandı. Hayatıma en çok etki eden adamlardan birisi
dediğim Ali Yıldırım hoca beni ve arkadaşlarımı
Isparta’nın güzel bir kafesine, doğum günümü ve

yurttan ender de olsa dört yıllık üniversiteyi kazanan
biri çıkma başarısını kutlamak üzere götürdü. Tam
doğum günü kutlamamızın ortasında Ali Hoca’nın
telefonu çaldı ve hepimiz yurda dönmek zorunda
kaldık.
Yurtta bir arkadaşımız, birçok yurttan sürülmüş;
yeterli rehabilitasyon desteği almamış; on ikinci
sürgün yurdu olarak bizim yurdumuza gelmiş; Ali
Hoca’nın ve diğer hocaların tüm desteğine rağmen
öfke patlamalarına engel olamayan bir gençti. İşte o
genç, tam da bizim doğum günü kutlamamızın
ortasında, yurdun en sessiz, sakin ve güleç yüzlü
çocuklarından birisine kürekle saldırmış ve belini
kırmıştı. Daha önce de pek çok kavgaya karışan bu
gence doğum günümüzün iptal edilmesinden dolayı da
kızmış ve üstüne yürümüştük. O yürüyüşün ardından
herkes idarecilerin lojmanlarına protestoya gitti. Artık
isyan boyutundaydık. Sonrasında o genç bizim
yurdumuzdandagönderildi.
Bense bu dalgalanmalar içinde Isparta Yetiştirme
Yurdundanayrılıyordum.

İnsan, uçurumun kenarına gelmeden kanatlanamaz.
NikosKazancakis

IV.Bölüm:YurttanSonra
Üniversiteyi kazanınca koruma kararım uzatılmış,
Isparta Yetiştirme Yurdundan Afyon’a naklim alınmıştı.
17 Eylül 2001 günü o meşhur ikiz kuleler saldırısının
gölgesinde,
yanımda
görevli
bir
öğretmenle
Isparta’danAfyon’agidiyordum.
Afyon’a vardığımızda ilk işimiz okul kaydımızı
yaptırmak
olacaktı.
Okula
vardığımızda
bizim
yurdumuzdan bir yıl önce çıkmış ve üniversitede
memur olan bir arkadaşımıza ulaştık. İşlemlerimizi
hızlıca
çözdü.
Üniversite
kaydımız
tamamdı.
Sonrasında da Afyon Yetiştirme Yurduna vardık.
Evraklarım teslim edildi. Öğretmenimle vedalaştım.
Kredi ve Yurtlar Kurumuna yerleştim. “Daha iyisini
yapabilirim aslında.” diye diye zoraki seçtiğim bir
tercih olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji
Bölümüne başlamıştım. Ne olabileceğimi sordum
yurttaki sosyal hizmet uzmanına. “Gardiyan olursun.”
demişti. O anda işte benim okul hayatımın bu bölümü
bitecekti. Okula iki üç ay öylesine gidip geldim.
Burslarım yatıyordu. Isparta yurdundan ayrılıp
Afyon’da
çalışan
arkadaşların
bekar
evlerinde
takıldığımız iki üç aydan sonra Kredi ve Yurtlar
Kurumu devamsızlıktan dolayı beni yurttan çıkarmak
istedi.
Afyon’da çocukluğumun aşkı, geç eriştiğim sevgilim
Hatice’yle görüşmeye devam ettim. Hatice, Konya’nın
bir ilçesindeydi. Ve sevgimiz, aşkımız giderek
alevlenmekteydi. O süreçte ben artık yurtta kalmak
istemediğimi; evlenmek, hayata karışmak istediğimi
anlıyordum. Hatice de bir hayata kanatlanmak
istiyordu. Ve evlenmeye karar verdik. Artık yurttan
ayrılıp hayata atılacaktık. Daha on sekiz yaşımızı yeni
doldurmuştuk. Evlenir evlenmez yurtla ilişkimizin tümü

kesildi. Arkamızda hiçbir destek olmadan hayatın
ortasındaydık.
İlk zamanlar çok ama çok zordu. Hayatımızı organize
etme becerilerimiz olmadan, bunları bir ailede
deneyimlemeden, çalışacak bir işimiz yokken hayata
tutunmaya çalışıyorduk. Günlük işlerde çalışarak
geçimimizi sağlıyorduk. Tam beş ay sonra Hatice
kamuda memurluğa başladı. Afyon’dan İzmir’e
atanmıştı. Dokuz ay sonra da ben İzmir’de işe
başladım.
Aslında bundan sonrası pek de zor değil. Tolstoy’un
dediği gibi, bütün mutlu ailelerin hikayeleri aynıdır.
Mutsuz ailelerin her birinden ise bir roman çıkar.
Hayatın bundan sonrası tipik bir orta sınıf yaşayışı
içinde; sevgi, saygı, anlayış ve şimdilik iki çocukla
sürdügitti.
Farklı olan, hayatımıza değer kattığımız tek konu ise,
yarım kalan eğitimlerimize devam etmemiz idi. 20
yaşında baba olmuştum ve oğlumu elime alır almaz
“Ben senin için okuyacağım yavrum.” demiştim. O yıl
üniversite sınavlarına tekrar çalışıp Dokuz Eylül
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazandım.
Hem tam zamanlı bir işte memur olarak çalışıyor hem
de okula gidiyordum. Okulumu dereceyle bitirdim.
Yabancı dilimi çok iyi seviyeye getirdim. Sonrasında
askerlik, sınavlar derken oldukça prestijli bir işe geçiş
yaptım. Yıllar sonra, çocuk koruma alanına ömrünü
vermiş Profesör Doktor Neşe Erol hocamızla
görüşürken bana aynen şöyle demişti: “Abdullah, bazı
insanlar çocuklarıyla yeniden doğar. Sen çocuğunla
yeniden doğmuşsun.” Gerçekten de öyleydi. İlk
çocuğumla yarım kalan eğitimime devam ettim.
İkincisi doğduğunda ise, hayatımda iyi ki yaptım

dediğim Hayat Sende Derneğinin kuruluşunda yer
aldım.Hayatımınenverimliyıllarıydı.
Hayatımın bu dönemi “Geride kalan kardeşlerim için
neler yapabilirim?” sorusuna yanıt aramakla geçti.
Üniversitede
okuduğum yıllarda önce ufaktan,
yuvalarda gönüllülük çalışmalarında bulundum. Sonra
suça sürüklenen çocuklar, koruma altındaki çocuklar,
özel alt grup denilen mental geriliği olan çocuklarla
çalışan farklı sivil toplum örgütleriyle çalıştım.
Öğrendiğim, gözlediğim, kimisinin idealizmine hayran
kaldığım, esin aldığım bir yolculuktu bu süreç benim
için. Ben de sosyal sorunları izlemek yerine onların
çözümününbirparçasıolmalıydım.
İşim icabı sık sık Ankara’ya geldiğimde yuvadan beri
arkadaşım olan Bayram’da kalırdım. Ona hep “Bir
dernek kuralım. Yurttan ayrılan bireylerin hayatında
fark yaratsın.” derdim. 2012 yılında tayinim Ankara’ya
çıkınca, hep dile getirdiğimiz o derneği kuralım diye
çalışmalara başladık. Yine aynı kurumda çalıştığımız
yurttan bir abi “Dernek kurmayın. Benim de üyesi
olduğum bir dernek var. Yurttan ayrılanlar tarafından
kurulmuş. Pek aktif değil. Onu canlandıralım.” dedi.
Biz de o dernekle tanışmaya gittik. Yönetimi bize
devretmeye karar verdiler. O dernek sonradan çocuk
koruma sisteminde en çok ses getiren derneklerden
birisi olacaktı. İşte Hayat Sende Gençlik Akademisi
Derneği böyle ortaya çıktı. Yaş ortalaması 23 olan
yalın ayak başı kabak bir avuç genç, sadece
gençliklerine ve enerjilerine güvenerek, toplumsal
pozitif dönüşümde öncü rol oynayan, sosyal etkisi
yüksek, sürdürülebilir bir yapıyı kuracaktı. Sonradan
sivil toplumdaki çalışmalarımda öğrendiğim gibi, en iyi
sosyal
girişimciler
çocukluklarında
travma
yaşayanlardan çıkıyordu ve bizde de travmadan bol bir
şeyyoktu.

Hayat Sende koruma altında kalan çocuk ve gençler ile
yurtlardan ayrılan gençlerin hayatlarına ışık olmak için
çalışıyor. Hem bu çocuk ve gençlerin insan kaynağı
kalitesini artırmak, hem de haklarını savunup sorunları
hakkında farkındalık oluşturmak odaklandıkları temel
alan. İşte bu idealizmle kurulan Hayat Sende, ulusal
veuluslararasıbirçoködülünsahibi.
Bu satırların yazarı, derneğin öncüsü olarak çocuk
koruma alanına getirdiği yenilikçi yaklaşımlarla
uluslararası alandan da birçok ödül alacaktı. Henüz
otuzlarının başında, idealizminin ve verimliliğinin
doruklarında, kariyerinden, ailesinden, çocuklarından
da çalmak pahasına çocuk davasına gönlünü
kaptıracaktı. İyi de olacaktı. Hayat Sende’de hep
dedikleri gibi, gelecek onundu. İnsan yaptıklarının
değil, yapacaklarının toplamıydı. Yapılacak çok iş
vardı.Baştadadünyayasevgiekmek.

Yuvalarınolmadığıbirdünyamümkün.
YuvalarKapatılsın!

V.Figürlerim
Bir çocuğun hayatında yetişkin figürleri sabittir. Anne
baba ve yakın akrabalardır bunlar. Yuvada ve yurtta
yetişince ise, yetişkin figürleri, gönüllü veya personel
fark etmeksizin sürekli değişir. Birileri gelir ve gider ya
da sen geride bırakırsın. Onlarca kişinin iz bıraktığı
yamalı bohça mı, rengarenk bir desen mi olduğumu
mu ise, bu yaşta bile hala anlayamadım ama ailenin
tüm toplumların temeli olduğunu bilerek hayatımda
yeralanailefigürleriminyeriniaşağıyaaldım.
Annem
Hayatımda en çok iz bırakan kişi annemdir. Onu hiç
yargılayabilme şansım olmadı. O bir akıl hastasıydı.
Oldukça zekiydi aslında. Üç kardeşimizin üçü de
okulda başarılarıyla sıyrılınca herkesin üzerinde
hemfikirolduğukonuzekamızıannemizden
aldığıydı.
Annem ilginç insandı. Bir an kalkar güler, oynardı.
Kendi kendine konuşurdu. Bazen öyle severdi ki, insan
sevilmeye doyamazdı. Bazen de heyheyleri üzerinde
olur, herkese ve her şeye söylenir, kızar, bağırır,
çağırırdı.
Annemin yüreği hep çocuklarıyla doluydu. Ebeveynlik
becerilerini yerine getirmez, getiremezdi. Hele de
babam ölünce neredeyse iki üç ayda bir eve uğrar
olmuştu. Ama onu görmek, ona kavuşmak, o çok derin
sessizlikveyalnızlıktabanailaçgibigelirdi.
Annemin olmadığı günlerde bize mahalledeki komşular
veya akrabalar bakardı. Özellikle cami hocasının her
gün eve akşam yemeği getirişi, hastanede temizlikçi
olarak çalışan yan komşumuz Fadime Teyzenin

sabahları bize yufka ekmek içinde peynir-zeytin
vermesi, okulda öğretmenimin bana öğretmenler
odasında simit yedirmesi annesizliğin getirdiği o
günlerden hatıraydı. Bazen de annem, babamdan
kalan maaşla bizi başka ailelere 2-3 haftalık baktırırdı.
O günler bizim için gerçek aile sıcaklığını gördüğümüz
anlar olurdu. Düzenli yemek, kahvaltı hepsi o kadar
ilginç gelirdi ki. Sonra yine gene Isparta’nın kapitalist
dönüşüme
uyum
sağlayamamış
Şarkikaraağaç
ilçesindekievdeabimlekalışlarımızolurdu.
Annem bir gün hastaneye gidiyorum diye çıkıp
gitmişti. Gerçekleri bilmiyorduk tabi. Her gün Allah’a
dua ediyorduk annemin hastalığı iyileşsin gelsin artık
diye. Sürekli uzayan hastane süreleri artık bizim de
takadimizi tüketmişti. Yıllar sonra öğrendik ki, annem
bir huzurevine kaydolmuş, orada kalmakta imiş.
Sonrasında
sorunları
artınca
oradan
çıkarmak
istemişler. Huzurevinin bekçisi de yaşlı bir akrabasının
evlenmek isteyeceğini düşünerek annemle onu
tanıştırmışveIsparta’daevlenmişler.
Annem gene de bizler için çok değerliydi. Ayda bir, iki
ayda bir ilçeye gelip gidişleri, pazara gidip elleri dolu
dolu gelişleri hiç aklımızdan gitmezdi. O zamanlar bir
haftadaolsabizcennetiyaşardıkevde.
Kardeşlerimle birlikte ben 7 yaşındayken Isparta’ya
çocuk yuvasına gidince annemin yeni evinin de oraya
15 dakika uzaklıkta olduğunu öğrenmiştik. Daha
doğrusu
annem
Şarkikaraağaç’a
bizi görmeye
geldiğinde
bizi
çocuk
yuvasına
kaydettiklerini
öğrendiğinde deliye dönmüş ve bizi gelip bulmuştu.
Ben yurttan ayrılıncaya kadar da yuvaya ve yurda 15
dakika uzaklıktaki o evde, hep canı bizim için atacak
şekilde yanımızda olmaya çalıştı. Okumak, adam
olmak gibi konular annemin lügatında yer almıyordu.

Varsa yoksa küçük de olsam onunla gül toplamaya
gitmek, kiraz çapalamak, elma toplamak gibi işlerde
yer almalıydım. Veya o meşhur Isparta Halısını
dokumaktı onun gözünde yerim. Sabahın beşinde
yurdun camına vurup bekçiyi ve beni uyandırıp beni
elmaya, güle, kiraza götürmek için çabalardı. Çalışıp
para kazanma yaşım onun için 12 idi. Paraları da hep
vereceğim der, sonrasında vermez, gider ablama,
abime,banaçeyizalırdıkendince.
Annem çok farklı bir insandı. Doğayla barışıktı.
Hayvanları hep çok sevdi. Onun hayatına ömrümün
birçok anında çok özendim. Erasmus’un o meşhur
“Deliliğe Övgü” kitabındaki gibi bir yaşamı vardı.
Mahalledeki çöpler yazın kokmasın diye yanlarına dut
ağacı dikendi. Tüm kedileri, köpekleri doyurandı.
Mezarda ölüler rahat uyusun diye temizleyendi. Her
hali bir garipti. Bana üç tavşan hediye alan, ve bir yıl
içindesayısı100’eçıkıncaşaşkınadönendi.
Annem yuvaya sık gelmek, aklınca tüm çocukların
annesi olmak için çok çalışırdı. Maaşı aldığında
fıstıklar, kolalar, ve bilumum hediyelerle yuvaya
ziyaretçi salonuna gelirdi. Sererdi ortaya sofra bezini,
çocuklara ziyafet verirdi kendince. Çoğu zaman beni
görmek için gelir, öğretmenler görüştürmezdi. Ne de
zalimceydi bir annenin çocuğuna, bir çocuğun
annesine sarılamaması. Bir gün ikinci katın camında,
parmaklıkların
arkasından
benimle
konuşmaya
çalışması ve bana okul harçlığı vermek için
uğraşmasınıhayatımboyuncaunutamam.
Annemi hayatım boyunca yargılayamadım. Çocukken
ona çok kızdım. Sokaklarda onunla yürürken okul
arkadaşlarım görecek, kendi kendine konuşmasını
yargılayacak diye ben de sanki onunla konuşur gibi
yapardım.Annemiyargılayamadım.Hiç.

Annem benim için ne miydi? Bir sıcaklıktı her şeye
rağmen. Ben onun aklının bir köşesindeydim. Bana bir
şey olsa benim için dünyada en üzülecek kişiydi. Ben
onun “miniş”iydim. Parayı kullanmayı becerememesine
ve çevresindeki insanların ona imzalar attırıp mallarına
el koymasına, pahalı şekilde kötü malzemeleri
satmasınarağmen,annemnealdıysa
bizim
için
alırdı.
Yıllar geçti. Üniversitede Medeni Hukuk dersinde
vasilik diye bir kavramını öğrenmiştim. Anneme gene
imza attırıp elinde kalan birkaç arsayı da almaya
çalıştıklarını akrabalar haber verince annemin vasisi
olmak için dava açtım. Yıllardır vasisiyim. Tüm her
şeyinden sorumlu olmak çok ağır bir yük ama annem
benimiçinhalaçoközel.
O her zaman neşeli anlarında söylediği “Hacel ovasını
engin mi sandın, Ayağında potini var zengin mi
sandın” türküsü ile çocukluğumun bağlarından bana
gülümsüyor.
Ablam
Ebeveynlik becerilerini anne veya baba yerine
getiremediğinde genelde ailedeki en büyük çocuk bu
rolü üstlenir. Hem de çocukluğundan çalınma
pahasına.
Ablam tam da böyle bir çocuktu. Annem gibiydi. Her
şeyimden o sorumluydu. Abim ve benim fiziğimin
aksine küçücük boyu, çelimsiz haliyle benim için küçük
bir dev kadındı o. Atom karıncaydı. Beni yıkayan, ders
çalıştıran, zorla kütüphaneye götüren, her şeyime
koşturanablamdı.

Ablam bizi sinirlenince çok da döverdi. Küçücük
omuzlarındaki yük ona öyle ağır geliyordu ki. Bizimse
ablamızdan
intikamımız
köpeğimiz Jo’ya onun
ayakkabı ve terliklerini saklatmaktı. Jo’yla o kadar
bütünleşmiştim ki, o benim yoldaşım, sırdaşım her
şeyim olmuştu. Jo ben demeden asla ablamın
ayakkabılarını sakladığı yerden geri getirmezdi. Jo’yu
zabıtazehirleyincebenyıkıldım;ablam
kurtuldu.
Bir gün kara kışın tam ortasında karşı komşumuzun
oğlu Sedat’la yürürken karların üstünü kapadığı
kanalizasyona düştük. Çokça bağırışlarımızdan sonra
bir amca gelip bizi kurtardı. Evlerimize döndük.
Annemin evde olduğu ender günlerden biriydi. Annem
ben kuruyayım diye üzerimdeki eşyaları bile
çıkarmadan güneşe koydu camın önünde. Sedat’ı ailesi
pırıl pırıl yıkamış, giydirmiş, kanalizasyona düştüğü
eşyalarını atmış, sokağa göndermişti. Bense onu
izliyordum. İlçemden gerçek dost diye hatırladığım tek
çocuktu. Gülümsemiştik birbirimize. Ablam okuldaydı.
Gelince beni o halde görünce yıkadı. Eşyalarımı
değiştirdiverahatbirnefesalmıştım.
Bize yemek getiren cami hocasının bir oğlu vardı. Deli
Mehmet. Deli Mehmet bana çok eziyet ederdi. Ne
kadar da çok deli vardı hakikaten. Modernleşmeden o
kadar uzak bir köşede idi ki ilçemiz, Ahmet Haşim’in
deyimiyle insanlara bakmak, isli bir camın arkasından
dünyayı izlemek gibiydi. Modernleşme dalgaları
vurdukça deliler duvarlar arkasına hapsediliyor şimdi.
İşte o delilerden biri olan Deli Mehmet bir gün beni
dövmüştü ve o küçük dev kadın, kendi cüssesinin iki
katı olan o çocuğa öyle bir saldırmıştı ki, tam bir
amazonkadınıgibiolmuştu.Öylebirablaydı
işte.
Ablam
tam
bir
çıkmazdı.
İlkokul

kitapkurduydu.
Kütüphaneden
bire
giderken
“O”
harfini

yapamadığım bir gece sayfalarca “O” harfini ona
yaptırıp sildiğimi ve üzerinden geçtiğimi hatırlıyorum.
O kadar sinirlenmişti ki bu zorunlu göreve. İstediğim
yapılmayınca tüm camı ve çerçeveyi indireceğimden
emin olduğu için yapmıştı. Abimi ve beni sürükleyerek
götürmeye çalışır, ben giderdim; abim kaçardı.
Sonrasında Darüşşafaka Lisesi’ni kazandı ve artık kolej
eğitimialacaktı.
Ablam onca yükün altında hep ezildi. Ablama
akrabalarımız bakmıştı. Babam öldüğünde vasiyet
etmiş: “Kıza iyi bakın da, oğlanlar bir şekilde büyür.”
Akrabalar onu geceleri evde bırakmazdı. Genelde
onlarda kalırdı. Gündüzleri ise bizim peşimizde
koşturmaktanbitapdüşerdi.
Bizleri yuvaya alırlarken ablamı da alıp götürmüşlerdi.
İlkokul birinci sınıfı bitirmiştim ve İç Anadolu’yu kasıp
kavuran yaz sıcağının ortasında ablam, abim ve ben
artık yuvaya varmıştık. Ablamı biz yuvaya alışalım diye
getirmişlerdi. Ben yuvaya gittiğimde altıma çiş
yapmaya başlamıştım. Ablam erkenden kalkar,
çarşafımı değiştirir, yeni çarşafları takar, her şeyimle
ilgilenirdi. Hamarat bir kız olduğu için yuvada gözde
çocuklar arasında yerini almıştı. Hatta yuvadaki bakıcı
annelerin gözde çocukları, haftasonları onlarla evlerine
giderdi ve Ayten Anne ablamı her haftasonu
götürmeyebaşlamıştı.
BigBabol sakızı benim için her zaman çok değerlidir.
Ne zaman o sakızı marketlerde, büfelerde görsem
fiyatını bile sormadan alırım. Ablam benim sakızı çok
sevdiğimi bilirdi. Daha yuvaya gitmeden mahalle
bakkalından aşırdığım BigBabol sakızların haddi hesabı
yoktu. Bir gün DomDom Bakkalı beni yakalamış ve iyi
de bir pataklamıştı. Dükkandan çıkarken popoma da
bir tekme indirmişti ve ben yere kapaklanmıştım.

Kapaklanmamla birlikte altıma da çişimi salıvermiştim.
Tüm ekip katıla katıla gülmüştü. Ben de dahil.
DomDom Bakkal da dahil. İşte ablam benim BigBabol
sakızına zaafımı bilirdi. Yuvadan aldığımız harçlıklarla
doğrudan bakkala gider, bana BigBabol alırdı. O
sakızlarıntadıdamağımdanhiçgidemedi.
Okullar açılmadan önce babamın ilk eşinden olan abim
askerliğini yapıp gelmiş, ablamı, abimi ve beni
yuvadan çarşı iznine çıkarmış, bolca da gezdirmişti.
Ben her zamanki şımarıklığımla her şeyden istemiş ve
aldırmıştım ablamın tüm kızgın bakışları arasında.
Ablam abimin de durumunun iyi olmadığını biliyordu
ve bana yeni bir şeyler aldırmamam için söylenip
duruyordu. O gün zaten ablamla hayatımızın uzun
solukluayrılıkgünüymüş.Sonradan
farkettim.
Ertesi gün uyandım. Ablam yoktu. Ablam gitmişti.
Üvey abim, ablamı Darüşşafaka Kolejine yazdırmak
için yuvaya gelmiş, bizi çarşıya çıkarmış, sonra da
ablamı alıp gitmişti. Ablamla artık on uzun yıl boyunca
görüşemeyecektik. O yaşıma kadar annem olmuş
ablamdan ayrılmıştım. O gün hiç ağlamadığım kadar
ağladığımı
hatırlıyorum.
BigBabolsuz
günler
başlıyordu.
Ablam
artık
yalnızca
yazları
ve
tatillerde
Şarkikaraağaç’a
izinli
geliyordu.
Halamın
kızı
sahiplenmişti
bu
sürelerde
ablamın
bakımını.
Annemse, bazen yuvadan ve yurttan bizi izinli çıkarır,
sonra da maaş çekmek için ilçeye götürür, maaşı alır,
çarşıdaki pidecide bir pide yedirir, sonra da akşama
geri yuvaya teslim ederdi. Annem gibi olan ablamı,
işte o anlarda yalnızca bir kaç kez Şarkikaraağaç’a
gittiğimde görebildim. Sonrası onun ve benim için
boşluktu.

Ablamı
çok
zorladım.
Hayatın
uçlarındaydım.
“Otuzumu görmeden ölürüm.” dediğim günlerdi.
Disiplin cezaları aldım. Ama gene de lise sona giderken
kendimi hep şöyle telkin ettim: “Ablam için
çalışıyorum.” Tabii ablam için çalışıyordum ama ablam
benimleuğraşmaktançoktantükenmişti.
Sonrasında lise son’da herkesin sınava girmek için
rapor aldığı aylarda ablamı aradım. “Abla ben senin
yanında derslerime daha iyi çalışabilirim. Yanına rapor
alıp geleyim mi?” diye sorduğumda “Evet” deyince
gözlerim parlamıştı. Gittim. Pek de hayra alamet
olmamıştı gidişim. Bambaşka kültürlerle yoğrulmuş,
aynı candan, aynı kandan iki kardeş, zamanın
değirmeninde iki yabancı olmuşlardı. Ablam geç
modernleşen bu ülkede, aydınlanmanın eşiğinden
geçmiş, ununu elemiş, eleğini asmıştı. Ben hala taşra
kafasındaydım. Ağır bir aksanla, hayatında hiç doğru
düzgün bir aile ortamı görmemiş ben, onun hayatında
ayrık otu gibi kalmıştım. Bambaşka kültürlerin içinde
yetişmiş iki kardeş, daha iki hafta geçmeden yol
ayrımınagelmişti.
Bir gün ablam bana sormuştu: “Tezgahın üstünde
param vardı. Sen mi (ç)aldın?” Bir de ev arkadaşı
vardı ama benden şüphelenmişti. “Abla ne diyorsun?”
diyebildim. Ağladım. Gitmek istiyorum deyip valizimi
toplayıp çıktım. O anda bende ben kalmamıştı. Sınava
45 gün vardı ve ben resmen hizmet dışıydım. Hayatımı
düzene sokmak için girmişti. Çok da iyi etmişti. En
çok ihtiyacım olduğu anda daha da dalgalı bir halde
kalakalmıştım. Hiç olmadığım kadar. Kötü bir sınav
geçti.Takipedenzorzamanlardapeşisıra
geldi.
Ablam ilginçti. Bana benzer aslında. Hırslı, mekanik bir
kafa, tekdüze bir yaşam. Aşırı çalışkan, ne istediğini
bilen, tuttuğunu koparan. Hayat ona öğrettikleriyle

acıma, şefkat ve merhamet duygularını biraz
törpülemişti. Sonrasında biz ablamla bu kaslarımızı
adım adım geliştirmek için çalıştık. Bir noktaya kadar
da başarılı olduk. Gitmemiz gereken yolumuz ise hala
çok.
Bebekliğinde
delice
sevilmeyen
çocuklar
ergenlikten sonra sevgiye alışabilir ve sevgi dilini
konuşabilir. Biz de sevginin dilini ergenlikten sonra
öğrenilen yabancı dillerin aksanlı olması gibi aksanlı bir
şekilde konuşmayı öğrenecektik. Öğrendik de ve hala
daöğreniyoruz.
Ben sonradan eğitimde ataklar yapabildikçe, kafamı
aydınlatabildikçe, ona yetişebildikçe aramız düzeldi.
Hayatımdaki en güzel sırdaşım oldu. Her yazımızı
birliktegeçirmeyebaşladık.İyikideoldu.
Ablamşimdisevgilieşiveikiçocuğuylaoldukçamutlu.
Abim
Abim can dostumdu küçükken. O kimsenin olmadığı
evde, ben ve abim kalırdık. Ablam akrabalarda olurdu.
Annemse çoğu zaman olmazdı. Olması zaten daha
büyük riskti. Duldu ve sarhoşlar camlarımızı tıklatırdı,
korkardık. Olmadığında da gelirlerdi. İşte biz abimle o
günlerde hep nöbetleşe uyumaya çalışırdık. Abimin
elinde bir odun, camın önünde oturur, sarhoş gelirse
başına vuracak sanki, o cesaretle beklerdi. Sabahın ilk
ışıklarına kadar beklediği ve camın önünde sızıp
kaldığını sabah kalkınca anlardım çokça. Ben çoktan
uyumuş olurdum beş altı yaşarında. Abim benden
yalnızcaüçyaşbüyüktüvegözümde
kocamandı.
Abimle ilişkimiz hayatta kalma mücadelemizdeki can
dostluğuna rağmen hep garipti. Hayatım boyunca beni
kazıkladı. Kötü alışkanlıkların çoğuna da onunla

bulaştım. İlkokulda müdürümüz “Üç kardeşin içinde en
zekiAhmetamakafasıhephaşerelikte.”derdi.
Abimle yuva ve yurtta ayrılmadık. Yuvaya gittiğimizde
de yuva idaresinin ilk işi bizleri toplu sünnet
programına dahil etmek oldu. Annem her yıl yazın
sünnet yaptıracağını söyler durur ama bir türlü
yaptırmazdı. İşte yuvadaydık ve sünnet oluyorduk.
Annem de sünnetimize koşmuş gelmişti. Ve bizlere her
düğünde
yaptığı
gibi,
para
kullanımındaki
bonkörlüğüylebireraltınsaattakmıştı.
Aylar geçti. Abim yuvadan artık yurda geçmişti. Yurtta
kalmak daha özgürceydi. Dışarı çıkmak daha kolaydı
mesela. Abim altın saatini satmış ve atarilerde yemişti.
Ben bilmiyordum bunu tabii. Bir gün yuvanın camına
gelip, “Kardeşim, annemin yanına gideceğim. Saatim
dün Sezai’yle boğuşurken çat diye kırıldı. Tamirciye
verdim. Saatini bana versen de anneme gidip gelsem.
Sonra geri getiririm. Şimdi saati kolumda görmezse
çok üzülür.” demişti. Ben de safça ona inanıp saatimi
verdim. Saatin gidiş o gidişti. Satılmış ve atarilerde
harcanmıştı.
Abimin bana attığı kazıklar yalnızca bunlarla sınırlı
değildi.
Kahve
alışkanlığını
da
bana
abim
kazandırmıştı. Bayramda yurdun gediklisi olarak kalan
yalnızca yedi kişi olurduk. Diğerleri ailesinin yanına
izne giderdi. Isparta da bomboş olurdu. Yurda gelen
bağışlarla hocaların elini öptükten sonra ilk gün bizlere
bayram harçlığı verilirdi. Valiye de baba derdik ve ilk
gün mutlaka uğrardı o da yurda ve yuvaya. O bayram
harçlığını aldıktan sonra üç beş torpil patlatırdık.
Sonrasında da ver elini kahvehane. İşte o kahvelere ilk
abim götürmüştü beni. Ben kahvedeki dörtlü yurt
grubunun en küçüğü olurdum. 13 yaşında idim.
Kahvede genelde çay içerdik ve hesap kime kalırsa o

öderdi. Oyunun bana gittiğini gören abim kahveci
gelince diğer iki kişi çay dediği anda “Ben kola
istiyorum.” dedi. Diğerleri de “O içerse biz de kola
içeriz.” dedi. “Abi bak, yapma etme. Ben de bir milyon
var. Bütün param gider. Parasız kalırım,” dediysem de
dinletemedim. “Abi bak üçüncüsün. Oyun sana kalırsa
ödemem. Cebinde paran yok. Kalırsın burada.” dedim.
Abim de “Ödeme. Zaten oyun sende” dedi. Allah’ın bir
mucizesi bana güzel taşlar gelince oyun abime kaldı.
Bizdehesabıödemedençıkıpgittik.
Yurda vardık. Saat 22.30 olmuş, kapılar kilitlenmişti.
Yurttaki görevli öğretmen abin nerede? Dedi. Ben de
“Hocam kahvededir. Kapıyı açın, alayım, geleyim.”
dedim. Çıktım gittim. Neredeyse kahve kapanacak.
Abim kahvede tek başına kalmış, taşları bir düz bir
ters diziyordu. Kahveciye borcu ödedim ve birlikte
yurda doğru yola koyulduk. Hiç konuşmadım. Abim de
kahvede saatlerdir beklemekten dolayı çok sinirliydi ve
söyleniyordu. Ben kardeşi olarak onu orada nasıl rehin
koyarmışım gibi laflar ediyordu. Yurda vardık. Yıllar
sonra Dünyanın Finansal Tarihi diye bir kitap
okuyacaktım. O kitabın ana fikri finansal piyasalar
gelişmezse tefeciliğin gelişeceğiydi. Yurt varsa tefeci
de vardı. Abim yurdun tefecisi Rıfat’tan kahvede
ödediğim bir milyon lirayı borç almış, aybaşında da 1,5
milyon lira ödemeyi taahhüt etmişti. Ben televizyon
odasında yatarak televizyon izlerken parayı bana
doğru fırlatmıştı. “Al!” dedi. Ben de sinirlenip,
“Hayatım boyunca beni kazıkladın. Yetmedi mi? Olmaz
olsun senin gibi abi.” diye ağlamaya başladım. “Bu
parayıistemiyorum.Seningibiabimyok.”dedim.
Abim parayı aldı. Ağlamama dayanamamıştı. Yurdun
arkasındaki camdan kaçardık. Oradan kaçmış bira alıp
gelmişti o paraya. “Al kardeşim, içelim. Affet
kardeşim.” diyordu. Hayatımdaki ilk birayı da abimle

böylece içmiş oluyordum. Sonrasında da bir daha seni
üzmeyeceğim, kazıklamayacağım diye sarılıyordu.
Amacançıkacakhuyçıkmayacaktı.
Yıllar geçti ama abim değişmedi. Memuriyete
başlamasına rağmen sıkça anneme gelip para isterdi.
Annem de tarla satar, maaşından ve dişinden
tırnağından aktardığını abime verirdi. Bir gün gene
abim gelmişti İzmir’den ve annemden para istiyordu.
Annem vermeyi reddediyordu. Ertesi gün okuldan
geldiğimde abim borçlardan dolayı kendini asmak için
tavana ip geçirmiş, masa ve sandalyeyi koymuş,
kapıyı kilitlemişti. Annem bana “Koş Abdullah, abin
kendini asıyor.” dediğinde kapıyı omuz vurup açmış ve
abimi indirmiştim. Daha teşebbüs aşamasındaydı ama
korkmuştum. Annem hala Nuh diyor peygamber
demiyordu.Sonrasındaabimialıpyurdagittim.
Yıllar önce abime babamdan kalan maaşımızı annem
çekmesin, harcamayı bilmiyor, yurt çekip üzerimize
yatırsın dediğimde abim dinlememişti. Bense ısrar
etmiştim ve benimki üzerimde birikmişti. Abimle yurt
müdürünün karşısına oturduk. Yurt müdürüne,
“Abimin çok borçları var. Sıkışmış ve bunalımda. Ben
üzerimde biriken parayı ona vermek istiyorum.”
dedim. Yurt müdürü ise, “Bak Abdullah, ben abini
tanıyorum. Grup hocalığını yaptım. Abin bu parayı da
alır ve borcunu ödemez. Sen yurttan çıkınca veya
üniversiteye gidince bu para sana lazım olacak.
Verme.” dedi. Bense, “kanı kanımdan, canı canımdan.”
diye kestirip attım. Ve ertesi gün yurttan bir hocayla
tüm parayı çektik. Abim bana bir telefon ve bir kot
pantolon alıp gitti. Borçlarını da ödemedi. Bir ay sonra
da sürgün haberi geldi İzmir’den Adana’ya. Benim
paralargitmişti.

Evlenince ise abim Allah var bana çok yardım etti.
Askerliğinde de ben ona çok yardım ettim. Böyle tatlı
bir dayanışmamız oldu. Askerden gelince evlendi.
Kendi yuvasını kurdu. Evliliğine herkes üç ay ömür
biçmişti. Eşiyle mutlu olmayı başarabildi. Evliliğine üç
ay biçenler otuz üçüncü üç aylarını geçenlerde saydı.
Üçdeçocuğuyla.
Babam
Babam ailemdeki benim için en belirsiz insan. Ben
henüz üç buçuk yaşındayken öldü. Babam bir bekçiydi.
Kahverengielbiseleriiçindedüdüğüylegezerdi.
Babam güzel içerdi. Bir gün maaşını çekip içmiş ve eve
geldiğinde düşmüştü. Maaşı yerlere saçılmış, üstüne
de kusmuştu. Annem de paraları suya tutmuş,
mandallakurumalarıiçinasmıştı.
Babamla ilgili anılarım zihnimde kesit kesit. Evde bir
gün takma dişlerini çıkarıp elma soyduğunu ve bir
dilimini de bana verdiğini hatırlıyorum. Bir keresinde
de düğünde güzelce içtiğini, yöremizin meşhur tahta
kaşıklarıyla oyun havası oynadığını hatırlıyorum.
Sonrası, duvarda asılı resmiyle yeşil gözlü ve boylu
posluadamınbanabakışlarıydı.
Babam akciğer kanserinden öldü. Konya’ya tedaviye
gider ve her gelişinde mevlana şekeri getirirdi. Bu
şekerinyerihalakalbimdeçoközeldir.
Babamla ilgili son ve hüzünlendiren anım ise, onun
öldüğü gün tüm akrabaların ve tanıdıkların evimize
toplanmasıydı. Biz evimizdeki kalabalıktan şaşkındık.
İlk defa böyleydi ev. Ben öldüğünü anlamamıştım.
Akrabalar abim ve bana paralar verip oyun

oynamamızı istiyorlardı. Oynadık. Sonra da babamı
gömdüler.
O deli çınar 57 yaşında, üç kardeşi akıl hastası bir
kadınla bırakıp, akrabalara “Kıza sahip çıkın, erkekler
birşekildebüyür.”demişvegöçüpgitmişti.
Dediği gibi de oldu. Kız bir şekilde, erkekler başka bir
şekildebüyüdü.

Yedi yaşında önünde sadece inşaat işçiliği gibi bir
kariyer yolu olan beni bugün bu noktaya getiren yuva
veyurdaherşeydenbağımsızolarakteşekkürederim.

Sonsöz
Otobiyografi yazmak dünyanın en zor işlerinden birisi.
Benim için de çok zordu. Ankara Üniversitesinde
düzenlenen Kurum Bakımından Topluma Geçişte
Çocuklar
Sempozyumunda
ilk
kendi
hikayemi
anlattığımda hıçkırarak ağladığımı, benimle birlikte
tüm salonun ağladığını hatırlıyorum. Sonrasında
Etiketsiz Eğitim projesinde de eğitimdeki ayrımcılıkla
ilgili sunum yaparken ağlama krizine girmemi
hatırlıyorum
yine. Unutmak istediklerimiz asla
unutamadıklarımız.
Bu kitabı çıkarmaya onlarca farklı yerde sunumlar
yapmaya
giderken
hazırladığım
metinleri
ve
blogumdaki yazılarımı derleyerek oluşturdum. Yoğun iş
temposunun içinde koruma altındaki çocukların sesi
olabilmek için hazırladım. Kitabın okuyucularından tek
dileğim, bu ülkede gördüğüm en önemli sorun empati
eksikliğinialgılamalarıveempatikurmaları.
Umarımçocuklarınsesiolmayıbaşarabildim.
Sevgilerimle.

Ekler:
Yazı1:YuvalardaGönüllülük.AmaNasıl?
Gönüllülük deyince birçok insanın aklına hemen çocuk
yuvaları gelir. Peki, gerek gönüllülerimiz, gerekse
kurumlarımızın
idarecileri
bu
süreci
doğru
yönetebiliyor
mu?
Birçok
hassasiyeti
içinde
barındırması gereken yuvalarda gönüllülük kavramını
tam olarak ele alabiliyor ve çocuk refahına katkı sağlar
bir hale getirebiliyor muyuz? Veya gönüllü olacağız
diyerekyapılanhatalarneler?
Öncelikle gönüllü, bir kurumun toplumla kurduğu
diyalogtur. Yanı sıra, kurumun iş süreçlerini ve
otokontrol
mekanizmalarının
gelişmesini
sağlamaktadır. Bu yönüyle idarecilere kendi günlük
rutinlerinde
göremediği
konularda
yardımcı
olmaktadır. Gönüllüsü olmayan bir kuruluş krizler
dolayısıyla patlamaya hazır bir bomba gibidir. Bu
yönüyle, kurumların gönüllü katkısını artırması ve bir
strateji dahilinde gönüllü yönetimini ele alması
önemlidir. Ülkemizde ise, gönüllüğe ilişkin bir kanunun
çıkmasıönemlidir.
Devletin
ve
yöneticilerin bu alanda yapması
gerekenlerden daha önemlisi ise, gönüllülerin kendi
katkıları konusundaki öz sorgulamalarıdır. Çabuk
sıkılan, çabuk yorulan ülkemiz gönüllü profili çocuklara
faydadan
çok
zarar
getirmektedir.
Üzülerek
söylemeliyiz ki, gönüllüler birçok noktada kurumlarda
kalan çocuk ve gençlerin sorunlarını artırmaktan başka
birişeyaramamaktadır.Nasılmı?
●Çocuklaratutamayacaklarısözlervererek,
●İdarecilerlegereksizpolemiğegererek,

● Çocukların günlük rutinini değiştirmeye ve kendileri
içinesnetmeyeçalışarak,
● Kendi hayatları için gereksiz gördüğü malzemeleri
yuvaveyurtlarabağışlamayaçalışarak,
● Kuruluşa gelirken yanlarında getirdiği yiyecekleri
kendielleriyledağıtmayaçalışarak,
● Çocuklarla ilişkilerinin sınırını bilemeyip özel
hayatlarıylailgilibilgiedinmeyeçalışarak,
● Her ne kadar gönüllü olarak geldiğini belirtse de,
çocuklaradokunmaktançekinerek,acıyarak
bakmak,
● Çocuklara yaptıkları yardımları basında ziyadesiyle
yansıtmayaçalışmak,
● Sosyal Hizmet Kuruluşlarını Ziyaret Yönergesi
kapsamında ses ve görüntü kaydı almak yasak
olmasına rağmen bunları almak, bunu sosyal medyada
veya diğer mecralarda paylaşmak, (bu husus, töre
nedeniyle kurumlarda bulunan çocukların bilgilerinin
istenmeyen kişilerin eline geçmesine neden olabileceği
içinözelönemarzetmektedir.)
● Ve bunlardan da önemlisi, hak temelli çalışmak
yerine vicdan temelli çalışmalar yaparak, kendi kişisel
tatminlerini önceleyecek çalışmalar yapmak. Bu ve
benzeri sorunlar kurumlarda yetişen çocukların birçok
yöndenörselenmesinenedenolmaktadır.
Kuruluşlarda kalan çocuklarda görülen bağlanma
bozukluklarının en önemli nedenlerinden birisi, bakım
verenlerin ve gönüllülerin sürekli değişmesi, verdikleri
sözleri tutmadıklarından dolayı çocukların yetişkinlere
olan güveninin kaybolmasıdır. Ayrıca, çocukların
psikolojisini bilmeden travma yaratacak şekilde
davranışlargözlemlenebilmektedir.
Hayat Sende olarak bizler hak temelli çalışmaları
önceleriz. Yuvalarda ve yurtlarda yapılan gönüllülük
çalışmalarının hak temelli olduğu noktada önem arz
ettiğini düşünmekteyiz. Kısaca açıklamak gerekirse,

“çocuk korunmaya muhtaç değildir, bu hakkıdır.”
deriz. Veya çocukların Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesine göre, “Her çocuk bir aile yanında hayata
hazırlanmalıdır.” ilkesi uyarınca aile yanında hayata
hazırlanması gerektiğini savunuruz. Bu noktada,
koruyucu ailelik üzerine eğitimler alıp, sokaklarda
topluma koruyucu aileliği anlatmak, bizce en hayırlı
gönüllülük biçimlerinden birisidir. Elbette diğer
gönüllülüklerdeönemlidir.
0-12 yaş grubunda kalan çocuklara düzenli ve sistemli
bir şekilde derslerine yardımcı olmak önemli bir
gönüllülük olacaktır. Veya bakım veren anneler
çalıştıkları
vardiyalarda
ortalama
20
çocuğa
bakmaktadır. Bu durumda da, bakım verenlerin iş
yükü
katlanılamaz
boyutlara
gelebilmekte
ve
kurumlarda
zaman
zaman
istenmeyen
şiddet
olaylarının
patlamasına
neden
olabilmektedir.
Gönüllüler bu noktada bakım verenlere çocukların
beslenmesi, banyo yaptırılması, altlarının değiştirilmesi
gibi konularda destek olabilmelidir. Bu noktada
vurgulanması gereken diğer bir konu da, gönüllülük
çalışmaları yapılırken, devlet korumasındaki gençlerin
ihmal edilmesidir. Bu noktada, kanıta dayalı yapmış
olduğumuz
çalışmalarda gördük ki, gönüllülük
çalışmalarının hemen tümü 0-12 yaş grubuna yönelik
olarakyapılmaktadır.
Toplumun devlet korumasındaki çocuklara ilişkin
yaklaşımı 12 yaşına kadar acıma, 12 yaşından sonra
ise korkudur. Devlet korumasındaki gençler ise,
duygusal dünyalarının en hızlı geliştiği dönem olan 12
yaş ve sonrasında, en çok ihtiyaç duydukları zamanda
yalnız kalmaktadır. Gençlik çalışmalarının da yoğun bir
şekilde içinde olan Hayat Sende olarak her zaman,
kendine özgü ihtiyaçları olan gençlik gruplarının da
bulunduğunu,bu grupların Hayat Sende’nin yaptığı gibi

spesifik şekilde çalışılmasını vurguluyoruz. Gençlere
yönelik çalışmalarda ise, etkili psiko-sosyal rehberlik
ve mentorluk desteği verebilecek gönüllülere ihtiyaç
bulunmaktadır. Son olarak, devlet korumasındaki
çocuk ve gençlere yönelik gönüllülük yaparken, çocuk
alıp vermek, kimsesiz çocuk, evlatlık gibi çocukları
değersizleştirici söylemlerden kaçınılması çocukların
kendilerini
değersiz
hissetmelerinin
önlenmesi
gerekmektedir.
Devlet korumasında kalan çocuk ve gençlere ilişkin
gönüllülük yaparken, yolunuzun açık, gücünüzün bol,
sosyalfaydanızınçokolmasıdileğiyle.

Yazı 2: Yuvaları kapatmalı, çocuklarımızı ailede
büyütmeliyiz
Yaygın deyimiyle yetimhaneler, resmi adıyla çocuk
yuvaları geleneksel toplumda yoktu. En kötü ihtimalle
ailesi olmayan, yoksul olan çocuklar bir eve besleme
olarakgirerdi.
Savaşın kitleselleşmesi ve toplumun tümüne etki
etmesiyle birlikte yetimhaneler ortaya çıkmaya
başladı. Ülkemizde de ilk yetimhanelerin 1911-12
yıllarındaki Balkan Savaşlarından sonra ortaya çıktığı
görülür. Daha sonra da Doğu Cephesinde Kazım
Karabekir’inyetimhanelerkurduğubilinir.
Sonrasında ise yetimhaneler giderek arttı. Devletin
sosyal hizmet uzmanları uzak bölgelerdeki yoksul
ailelere çocuğunuzu okutmak için en iyi yol onu yurda
vermek dedi. Ve yetimhaneler, insanın doğasında
bulunan aile ve toplum içinde büyümesine inat, pıtırak
gibiheryerdebitmeyebaşladı.
Gelişmiş
ülkelerde
yetimhanelerin
çocukların
gelişimine verdiği zararlar, 1920’lerden itibaren
anlaşılmaya başlandı. Örneğin Cumhuriyet’in ilk
yuvasını kuran Fuat Umay, ABD’ye yaptığı gezide
yuvaları incelemiş ve anılarını derlediği kitapta yuva
bakımının zararları hakkında ABD’li bilimadamlarının
görüşleriniaktarmıştır.
“Yetimevlerinde,
büyük
yemekhanelerde
kalabalık olarak yatanların, aileleriyle ilişkide
bulunmayanların, kışla hayatı yaşayanların
duygularında gelişme ve aile arasında büyüyen
çocuk kadar incelik ve içtenlik olmadığından,
yaşam savaşında başarılı olamadıkları kanısı

oluşmuş. Kışla yaşamındaki çocuklar görgü,
duygu konusundaki eksiklik nedeniyle aileye
karşı, arkadaşlarına karşı sert davranmaktan
kendilerini alıkoyamıyorlar. Bu nedenle bu
çocukların aile kurması da mutlu sonuçlar
vermiyormuş.
Bu durumu uzun süren inceleme ve araştırma
sonucunda anlamış bulunan Doktor Reeder
kurduğu cidden güzel kurumda, çocukları aile
arasında yaşatan bir düzen meydana getirmiş.
(...) Bu yöntemde çocuk başına masraf çok. Bu
nedenle ancak ABD gibi zengin ülkelerde
uygulanabilir.” (Dr. Mehmet Fuat Umay, Bir
Devrimci Doktorun Anıları, İş Bankası Kültür
Yayınları,İstanbul,2014)
Yuva bakımının zararları çocukların gelişimlerinde çok
daha fazla olumsuzluğa neden olmaktadır. Yuvalarda
0-3 yaş arası çocuklar 18 saate kadar karyolaların
arkasında kalmaktadır. Ayrıca, bakım verenlerle
temasları çok yetersizdir. Birebir bakım verenin
olmaması, bakım verenlerin ve gönüllülerin sürekli
değişmesi çocuklarda bağlanma bozukluklarına yol
açmaktadır. Bu durum ileriki yaşamlarında suça ve
fuhuşa sürüklenmelerine neden olabilmekte, aile
hayatına da olumsuz etkilerde bulunabilmektedir.
Ayrıca,
dil
becerileri,
psikomotor
becerileri
gelişememektedir. Personelde de yuva çocuğu geç
konuşur gibi klişeler oluşmuştur. Bu durum, çocukların
sorunlarında profesyonel destek arama süreçlerini
geciktirmektedir.
Yuvalardaki çocuklarda davranış bozuklukları da
oldukça yaygındır. Yıllardır koruma altındaki çocuklarla
çalışan Klinik Psikolog Prof. Dr. Neşe Erol’un
bulgularına göre, normal bir ailede yetişen her yüz

çocuktan
9’u
davranış
bozukluğu
sergilerken,
koruyucu ailedeki çocuklarda bu oran yüzde 12,
yuvalardakiçocuklardaiseyüzde47’dir.
Yuvalar çocukların sosyal dışlanmalarının da ana
kaynağıdır. Yuva ve yurtlarda yetişen çocuk ve gençler
toplumsal yargılamalarla, dışlamalarla karşı karşıyadır.
Çocuklara karşı acıma, korku ve merakla karışık bakış
açısı çocukların kendilerini toplumsal hiyerarşinin en
altına koymalarına neden olmakta, çocuk ve gençler
bireyselleşememekte, yuva çocuğu, yurt çocuğu gibi
kategorizeedilmektedir.
Yuva ve yurtlardaki çocuklar eğitim sisteminin içinde
de birçok önyargıyla karşılaşmakta ve özellikle
ortaokul
döneminde
eğitim
sisteminin
dışına
çıkmaktadır. Bu durumun ana nedeni, öğretmenlerin
bu çocuk ve gençlerin sorunlarıyla mücadele
kapasitelerinin yetersiz olmasıdır. Yoksulluk zincirinin
kırılmasındaki ana unsur olan eğitim erişme hakkından
toplumsal etiketlemeler nedeniyle dışarı itilme, yuva
ve yurtta yetişen gençlerin hayatlarında ana
belirleyicidir. Ayrıca, eğitim sisteminde veliler de çocuk
ve gençleri etiketlemekte, suçla ve kötü davranışlarla
ilişkilendirmekte, çocuklarına ve öğretmenlere baskı
yaparak yuva ve yurtta yetişen çocuk ve gençlerle
arkadaşlıkyapılmamasınısağlamaya
çalışmaktadır.
Kapalı kurumların doğaları gereği şiddet üretmesinden
dolayı kurumlarda akran şiddeti ve personel şiddeti de
oldukça yaygındır. Bu durum, kurumlardan birçok
çocuğun kaçmasına neden olmaktadır. Örneğin 2013
yılında 536 erkek, 537 kız çocuğu kurumlardan
kaçmıştır. Avrupa çapında da çok yaygın olan
kurumlardan
kaçma
durumu,
çocukların
suça
sürüklenmelerine zemin hazırlamaktadır. Ayrıca,
çocukların ticari ve cinsel sömürüsü ve ticaretinde

kurum bakımının ana nedenlerden birisi olduğu sıkça
dilegetirilenhususlardanbirisidir.
ÇözümAileTemelliHizmetler
Yuvaların bu zararları uzun yıllardır tartışılmasına
rağmen, dünyada yuvalarda bakılan çocuk sayısı hızla
artmaktadır. Kimi tahminlere göre 8 milyon, kimi
tahminlere göre 17 milyon çocuk doğal ortamı olan
biyolojik ailesinden uzakta, yuva ortamında hayata
hazırlanıyor. Dünya çapında yuvaların kapatılması
gerektiğini belirten yaklaşımlar giderek hakim hale
gelse de, azgelişmiş ülkelerde yuvaların sayısı hızla
artmaya devam ediyor. Daha fazla bağış çekmek için
çocukları aç bırakmak; çocukları yasal olmayan
yollardanevlatedinmekgibiuygulamalar
da
artıyor.
Yuvaların kapatılmasını savunan yaklaşımlar Birleşmiş
Milletler ve Avrupa Birliği’nde artık neredeyse norm
haline gelmiş durumda. Avrupa Birliği, yuva ve yurt
bakımına harcanacak tek kuruşum yok diyor. BM ise
Çocuklara İlişkin Alternatif Bakım Modelleri Rehberinde
çocukların önce biyolojik ailesinde, bunun mümkün
olmaması halinde ise koruyucu ailede yetişmesini
tavsiye ediyor. Anayasamızda ve BM Çocuk Hakları
Sözleşmesinde de aile, çocuklar için hak olarak
tanımlanıyor.
Ülkemizde ise, çocuk koruma sistemindeki yuva bakım
modelinden aile temelli hizmet modellerine yöneliş
2005 yılında Malatya Çocuk Yuvasındaki dayak
skandalının ardından gerçekleşmeye başladı. Çocuk
yuvası ve yetiştirme yurdu olarak bilinen kışla tipi
bakım modelleri yerini, çocuk evi ve sevgi evlerine
terk ediyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın
himayelerinde, 2012 yılından beri koruyucu ailelik

hızla yaygınlaştırılıyor. 2012 yılında ülkemizde
korunmaya ihtiyacı olan çocukların yalnızca yüzde 10’u
koruyucu ailedeyken, bugün ülkemizde koruma
altındaki 17 bin çocuğun yüzde 30’u koruyucu aile
modelinden yararlanarak hayata atılıyor. Evlat edinme
sayıları da son yıllarda, yıllık ortalama 300
seviyesinden 700 seviyesine çıktı. Kurumlar da
oldukça hızlı bir dönüşüm geçirdi. Aileye dönüş
projeleriyle binlerce çocuk, verilen maddi desteklerle
biyolojik ailesinin yanına döndürüldü. Yoksulluktan
çocukların
yuvalaraalınmasıneredeysesıfırlandı.
Tüm bu olumlu dönüşüme rağmen daha da gidilmesi
gereken çok yol var. Önümüzdeki dönemde hem bu
hızlı büyümeyi sindirmeli, hem de hala aile ortamından
uzakta büyümek zorunda kalan çocukların aileye
kavuşması için kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmeliyiz.
Dahası, birçok İslam ülkesinde halen aile temelli
hizmetler
kültürel
sebeplerden
dolayı
geliştirilememekte.
Hızla
bu
alanda
kapasite
geliştirerek bu ülkelere teknik destekler vermeli,
azgelişmiş
ülkelerde
yetimhane
yapımlarını
desteklemeyi bırakmalı ve tüm dünya çocukları için
ailedebüyümehakkınısavunmalıyız.
Hep dediğimiz gibi, “başkalarının çocuklarını sevmeden
kalkınamayacağız.”
Bu yazı ilk olarak Al Jazeera Turk’te 24 Mart 2016’da
yayınlanmıştır.

Yazı3:Temelli/Permanent
Söküldün kökünden bir gün ve kaldığın köyden,
bildiğin yerden, yerinden yurdundan “Resmi Hizmete
Mahsustur” yazan bir siyah arabayla alınıp götürüldün.
Bilmediğin limanlara, bambaşka yerlere, onlarca
çocuğun arasına. Düşlerin değişmişti artık. Dünyan
değişmişti. Köyündeki eşeklerin ve atların dünyasından
arabaların dünyasına geçmiştin. İnsanların değişmişti.
Kasketli amcalardan kukuletalı kadınların dünyasına
geçmiştin. Umutların değişmişti. Sevgilerin. Hayallerin.
Ama bu yeni dünyada tek bir şey değişmemişti: “Geri
dönüp koğuşunda yattığın yatak ve soğuk duvarlar”.
Ve
sen
o
yatakta
ve
duvarlarda
çocuksu
masumluğunla yeni ve yepyeni hayaller büyütüyordun.
Kah köyündeki evini modern mimariye uygun yeniden
inşa ediyor, kah da içine konsept iç mimariyi
sokuyordun. Yeni görüyordun bunları ama bir çocuğun
öğrenmeye açıklığıyla hemen alıyordun beyninin bir
köşesine ve uyarlıyordun. Sonra annen ya da baban,
ya da abin, ya da ablana yeni kıyafetler giydiriyordun.
Ayaklarını salladığın demir parmaklıklardan dışarıya
bakıp geçen onlarca arabayı yanındakine gösterip, bu
araba bizim, şu araba senin olsun diye kavga
ediyordun. Ve bunların hepsini tek bir şarta
bağlıyordun: Annemin hastalığı iyileşecek, yazın
gelecek,beniyuvadantemelliçıkaracak.
Her annenin ya da babanın çocuğuna söylediği
yalanlar hem farklı hem benzerdi. Ama hepsi
“Temelli”ye bağlanırdı. Ve o temel yuvada kalan
çocukların en kıymetli hazinesiydi. Ancak yurda
geçtiğinde, on üç yaşına geldiğinde anlıyordun tüm
düşlerinintemelsizolduğunu.
Ama düşleri gerçeğe dönüşenler de vardı. Ara ara
çocuklar arasında bir fısıltı konuşulurdu: “Ayşegül’ü
evlatlık alacaklarmış, evlatlık alacak olan ailenin

mersedes’i varmış.” Veya “Ahmet gidiyo olum. Birileri
koruyucu bilmem ne olup temelli götürecekmiş.” O
ailelerin çocuğu olmak için yuvadaki çocukların kimi
yeni bir yaşama girecek olmanın verdiği tereddütle
çekinir ve gitmek istemezdi. Ama gene de içinden
sevinirdi. Ne olsa onlarca çocuk içinden onu
seçtiklerine göre “yakışıklı”ydı, “tatlı”ydı, “güzel”di.
Artık gitmese de gam yemezdi. Kimi ise uça uça
gitmek ister, kurmuş olduğu düşlere yelken açmayı
sabırsızlıkla beklerdi. Zaman içinde gidemezse,
büyümeninverdiğibilgelikledüşleriniküçültürdü.
Her şekil ve şart altında, düşler büyür, gerçekleşir ya
da silinir giderdi. Geçen her saniye, düşler atölyesinin
torna tezgahına o çocukların hayallerini sokardı. Ama
yalnızca şanslı çocukların düşleri bambaşka olacaktı.
Artık onlar, mutlu azınlıktı. Ve o Pinokyo’lar Gepetto
Amcalarının tezgahını bulmuştu. İşlenmek ve pırıl pırıl
olmakiçin.

Yazı4:DostumAbdullahOskay’a
Mektup
YoldaşımAbdullahOskay,
33 yaşıma merhaba dediğime göre 28 yıllık kadim
dostum olmuşsun. Seninle yollarımız Isparta Çocuk
Yuvasında kesişti. Ortak mücadelemiz de yuvadaki
toplu sünnette aynı sünnetçinin önüne birlikte yatarak
başladı. Farklı bölümlerde bulunduğumuz için o dönem
çok ortak anımız olmasa da "nasılsın?" sorusunun
ingilizce anlamını "I love you" olarak öğretmen ve bu
bilgi
ile
yuvaya
gelen
gönüllülere,
okulda
arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize karşımıza çıkan
bilumum
herkese
"I
love
you"
dememiz
muzipliklerinden aklımda kalan en belirginlerden oldu.
Belki de o yaramazlık bugünkü mücadelemizin
habercisiydi.
Ortaokulda
senin
Anadolu
Lisesini
kazanarak
Isparta'da kalman, benim de yurtların boşaltılması
politikasıyla saçma sapan bir yöntem ile Uluborlu
Lisesine yatılı olarak gönderilmemle yollarımız ilk defa
ayrılmış oldu. Yüzlerce arkadaşımız bu politika
yüzünden
hayatın
çıkmazlarına
sürüklenerek
kayboluyordu.
Birçoğu
yurttan
kaçtı,
hayatın
bilinmezlerine doğru yol aldı. O arkadaşlarımızın bir
kısmıbugünkarşımızaintiharhaberleriyleçıkıyor.
Farklı yerlerde benzer acıları ve neşeleri aynı anda
yaşıyorduk. Çocuk koruma sisteminin vasatlığı ve
acımasızlığı sürekli ensemizdeydi. O günler hep bizi
bugünehazırlıyordu.Aslındayoğruluyorduk.
Lise yıllarımızda bir araya gelişimiz dostluğumuzu
pekiştiriyordu ama o döneme ilişkin çok şey
yazmayacağım çünkü sayfalara sığmayacak kadar
uzun olur bu. Ama değinmek istediğim iki konu var.

Bunlardan biri birlikte ortaya çıkardığımız istismar
vakası ve Vakit Gazetesinin haber manşeti "İşte O
Bina", bir diğeri korku salan "Kara Murat Efsanesi”ni
birlikte
yıkıp,
efsaneyi
dövmemiz
sonra
da
kaçmamızdı. Bir de üniversite hazırlık odamızın
camındaki ayrık demir parmaklıklardan her gün ders
çalışırkenkolaçekirdekalmakiçinkaçmışlığımız.
Kader (sistem) bizleri sürekli yollara sürüklüyordu. Bu
yollar acımasız ve yoksulluk doluydu. Sen çocuk
denecek yaşta evlenmiştin (kesinlikle doğru insan)
yaşam mücadelesi için okulunu bırakarak emek yoğun
işlerde çalışmaya başladın. Ben de barınabilecek
herhangi bir yurdun hatta kiralanabilecek ev stoğunun
dahi olmadığı turistik bir beldede yalnızca Başbakanlık
bursuyla
hem
barınmaya
hem
de
yaşamsal
ihtiyaçlarımı karşılamaya çalışıyordum. Tabii ki
yetmesi mümkün değildi ve çalışarak okumak
zorundaydık. Çocuk koruma sisteminin dahilindeydik
ama sistem bizi görmüyordu. Sana anlattım mı
bilmiyorum, bağlı bulunduğum kuruluştan (Fethiye
Yetiştirme Yurdu) bir defa aramışlardı ve konuşmamız
on beş saniye kadar sürmüştü. Öldüğüme ilişkin
haberler yayılmış ve yalnızca hayatta olup olmadığımı
teyit için aramışlardı. İlk defa çocuk koruma sistemini
ozamansorgulamayabaşladım.
Yurtta yetişen tüm dostlarımızla olduğu gibi seninle de
iletişimimiz hiç kopmadı. Mezun olduk, iş dünyasına
karıştık, düzenimizi kurduk, yaşadığımız şehirlerde
birbirimizi ağırladık, zor zamanlarımızda bir araya
geldik, heyacanlarımızı paylaştık, geçmişi yad ettik ve
her defasında yanlış uygulamaları eleştirdik. Ama kalıcı
olarak başkente gelişin ortak mücadelemizin daha
anlamlı bir şekilde Hayat Sende ile vücut bulmasına
vesileoldu.

Çocuk koruma sistemine iyi katkılar sunabilmek, hatalı
uygulamaları değiştirebilmek için ilk adımı attık.
Değişime inanan insanlara ihtiyacımız vardı. Çünkü
inanan bir kişi inanmayan yüzlerce kişiye bedeldi.
İnanan bir ekip kurabilmek için çalmadığımız kapı
kalmadı. Düne bakınca doğru yolda olduğumuzu
görebiliyorum.
Bu süreçte de aldığımız alkışlar kadar saldırıya da
uğradık. Yurtlu olduğumuz için utandığımızdan
derneğin adını Hayat Sende koydular diyenlerden,
bizleri çeşitli siyasi sınıflara sokmaya çalışanlara kadar.
Bize kimileri komünist, kimileri Ak Partili, kimleri solcu,
kimileri de ülkücü dedi. Kimileri de taraf olmazsanız
bertaraf olursunuz dedi. Ama başından beri tarafımız
hep çocuk oldu. Bu amaç için bambaşka hayatlardan
kişileri bir araya getirdik. Güzel de yaptık. Çok şeyi
değiştirdik. Birçok kez tükenmenin eşiğine geldik ama
herkaramsarlıkbizeyeniışıklaryaktı.
Zaman
uçarcasına
geçti.
Dostluğumuzu
da
pekiştirerek. Geçmişten daha güçlüyüz. Aynı amaç için
mücadelemiz devam ediyor. Ama yine ayrılık vakti
geldi. Kardeşler yine ayrılıyor. Bu sefer şehirlerimiz
değil ülkelerimiz de ayrılıyor. Üç aylığına gidiyorsun
ama en az üç sene uzatılacağı hissiyatındayım.
Hüzünlüyüm çünkü uzun süre bir yanım boş kalacak.
Uzun süre yüz yüze paylaşıp dertleşemeyeceğiz, çok
dolacağız.
Kuveyt'te mutlu olacağına inanıyorum, hem devletimiz
hem de derneğimiz için güzel işler çıkartacaksın. Sana
değer verdiğimizi, hayallerimiz peşinde hep birlikte
umutlakoşacağımızıunutma.

Lise yılları heyecanında gönlümüzdekilere söylemek
için ezberlediğimiz parçayı hatırlatayım sevgili eşin
Hatice'yeokursun.
Eyesmerhüznünühicrandanbesleyensevgili
Kendinibanabeniyollarasürgünetmeden
bil
ki
Mavidüşlerinesardığınoacardelikanlı
Seniveaşkınızehirbiryüreklekuşandı
Ama gün olur ve umutlar da yenilirse kalleş bir
kurşuna
Birlikolupbüyüttüğümüzışıklarısönersanma
Veunutmagülüşüyaralım
Ouslanmazinadınyarısısendiğeriben
olduktan
sonra
Serüvencinseninasılolsaneredeolsabulur
(AhmetCanAKYOL)
KardeşinBayramTUNÇBİLEK

Yazı5:LüküsKamara
Yıl 1990. İlkokul birinci sınıfı yeni bitirmişim. Dersler
hallice.İçAnadolu’nunkurakbiryazındayız.
Derken derken üzerinde “Resmi hizmete mahsustur”
yazanoTorosgeldivebizibirdevlet
griliğinegötürdü.
Yuvaya gittiğim o günlerde önce düzenli yemeğe çok
sevinmiş, meyve kasalarının artıklarından yaptığımız
tahta kılıçlarla bolca oynamış, Göller Bölgesinin
göllerinidiyardiyargezmeninkeyfiniçıkarmıştım.
Sonra sonbahar gelmeye başladı. Hem ne sonbahar.
Yapraklar dökülürken, yuvanın bahçesini her akşam
bütün çocuklar süpürmeye başladık. Yöresel ağızda
“gazel” denilen yaprakları Isparta’nın merkezinde
insanların atmasına çok şaşırmıştım. Yaşadığım ilçede
gazel, yufka ekmek için pişirmek için kullanılan en
değerli hammaddeydi. Yuvanın bahçesinde ise gazeller
süpürülür, çuvallara doldurulur ve çöpe atılırdı. Devasa
ağaçların getirdiği o gazel yığını, aralıksız iki ay kadar
sürerdi. Bizim de her akşam yemeğinden önce onları
süpürmemizveçuvallaradoldurupatmamıztabi.
Bu işi zevkli hale getirmek için yuva yöneticileri iş
bitiminde yuvanın hemen yanında bulunan yurdun çay
bahçesinde tüm çocuklara gazoz ısmarlardı. Dört kişilik
masalarda tokuştura tokuştura içtiğimiz o gazozların
tadı, Sezen Aksu’nun o meşhur şarkısının eşliğinde
bizehayatıgetirirdi.
“Estiriradayeliestirir,
Senisevindirir,
Beniküstürür,
Lüküskamaradakimleroturur?”

O an işte o gazozla bizler de lüküs kamaradaydık.
Bizimkamaramızda.
Burutinyıllaryılıdevametti.
Sonra büyüdük. Artık yuvanın kenarındaki yurttaydık.
Yıllarca
gölgesinde
serinlediğimiz,
bahçesindeki
çimenleri her yaz ellerimizde çim kesme makaslarıyla
kestiğimiz, yurda gelir olsun diye yurttaki gençlerce
işletilen, Ispartalı’nın yurttaki çocuklarla diyalog
kurduğu hem düğün salonu hem de çay bahçesi olarak
işletilen ağaçlarımızın kesilmesi gerektiği yuvaya
Belediyetarafındanbildirilmişti.
Bunun üzerine yurt yönetimi her akşam yemeği öncesi
kesilen ağaçların istiflenmesini yemeğe girmek için
şart koşuyordu. İstifledik de. O ağaçlarla, o doğayla
tümbütünleşmemizeinat,içimizacıyarak.
Üzülmüştük. Biz zaten büyümüştük ya, yuvadaki
çocukların o sonbahardaki en önemli sosyalleşme
alanlarındanbirisinigötürmüştük.
ArıkonlarınLüküsKamaralarıyoktu.
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Devlet korumasında kalan çocuk ve gençlerin temel
yaşam becerilerini kazanmış şekilde eşit ve ayrımcılığa
uğramadan hayata atılması için çalışan Hayat Sende
Derneği’nin kurucusu, Koruyucu Aile, Evlat Edinme
Derneği Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda bir kamu
kurumunda dış ticaret uzmanı. Koruma altındaki
çocuklarla yaptığı çalışmalar ve ülkemizde sivil
toplumun gelişimine verdiği desteklerle Bilgi Genç
Sosyal Girişimci Ödülünü aldı, JCI tarafından Senato
Özel Ödülü’ne layık görüldü. Sabancı Vakfı tarafından
Fark Yaratan kişi ve dünyanın en büyük sosyal
girişimcilik
ağı
Ashoka
Vakfı
tarafından
da
AshokaFellow
seçildi.
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Duyarlılık Ödülünü alan Oskay, Asia21 Girişimi
tarafından da Asya’nın En Etkili 25 Genç Liderinden biri
seçildi.

SizdeHayatSendeDerneği’nekatkıda
bulunun,
korumaaltındayetişençocukvegençlerinhayatlarına
ışıkolun.
Bağışlarınıziçintıklayın.
www.fonzip.com/hayatsende/bagis

