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(Metnin Orjinalinde bulunan Gerçek isimler “X” ve “Y” olarak değiştirilmiştir.) 

( X eski eş, Y ise müşterek kızlarını ifade etmektedir.) 

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

28 Kasım 1997 doğumlu kızım Y ile ilişkimiz annesinin art niyetli davranışları nedeniyle tamamen 

kopmuş durumda. Annesi tarafından tamamen izole edildiğinden ne benim ne de soruna çözüm 

bulabilecek birilerinin kendisine ulaşması mümkün olmuyor, görüşmeyi reddediyor.  

Annesi X ile 14 Haziran 2000’de anlaşmalı olarak boşandık. Y’nin velayeti bende kaldı. Ona uygun 

koşullar hazırlamak ve iş hayatımı düzene sokabilmek için kızımı 1 yıllığına annesine bıraktım. Çeşitli 

nedenlerle neredeyse sürekli annesinin yanında kaldı. 2009’a kadar son derece iyi ilişkimiz olan 

kızım, farkına varmama ve önlemeye çalışmama rağmen iki yıl içerisinde benden uzaklaştı ve 2011 

Ağustosundan bu yana da benimle görüşmeyi reddetmeye başladı. 

Bireysel çabalarım sonuç vermeyince akraba ve dost çevresinden yardım istedim. Eski eşim X’in 

akraba çevreleriyle arasının iyi olmaması, insanları çok kolay etkileyebilmesi, benim çevremin de 

kızıma ulaşamamaları beni ilk olarak okul yetkililerinden yardım istemeye yöneltti. Ancak rehberlik 

öğretmeni I… Hanım da kızım gibi X’in etkisi altında olduğundan konuyla ilgilenmediği gibi krizi 

derinleştirecek bir tutum izledi. İlk girişimlerinden sonuç alamayınca başta Aile Bakanlığı, Aile 

Mahkemesi, Milli Eğitim Müdürlükleri ve Rehberlik Araştırma Merkezleri olmak üzere pek çok kişi ya 

da kurumdan yardım istedim. Sonuç alamadıkça çaresiz yine okula başvurdum. Kızımla 

konuşabilecek en etkin merciin okul olduğunu biliyordum. Okul müdürüyle 2,5 yıl süren ısrarlı 

görüşmelerim sonunda müdür beyi ikna etmeyi başardıysam da tayini çıktı. 

Benim bu durumu kabullenip atıl kalmam beklenemez. Sevgi ve özlem boyutu kadar sorumluluğum 

da var. Bir çocuğun babasından uzak, üstelik onun hakkında aslı olmayan olumsuz duygularla 

büyümesinin onun psikolojisinde yaratacağı tahribatı siz de takdir edersiniz. Hayatındaki bu boşluğu 

benden başka birinin doldurması, ben olmadan sağlıklı, fikri ve vicdanı hür, objektif algı yeteneğine 

sahip bir birey olması mümkün değil. Kızımla aramızda 2009’a kadar çok güçlü bir bağ vardı. Bu 

bağın yok olması imkansız. Ne kadar yıpratılsa, törpülense de bu sevginin özü asla yok olmaz. Bu 

dönemdeki aşırı tepkisi de ciddi hayal kırıklığından kaynaklı. Kızımdaki bu olumsuz düşüncelerin, 

tepkilerin ve ayrılığın onunla konuşmadan yok olması mümkün değil, uzun yıllar sonra belki 

gerçekleri anlar. Ama telafisi mümkün olmayan hasarlar ve pişmanlık duygusu yaşar.  

Benim kanuni hakkımı kullanıp kızımı zorla almam bu krizin daha da büyümesine yol açar. Kaldı ki 

kızım doğduğunda milyon dolarlık bilişim projeleriyle uğraşırken şimdi bu süreç nedeniyle sefalete 

düşmüş durumdayım ve o istemiş olsa bile yanıma alabilmem mümkün değil. 

Y’nin son 4 yılda yaşadıklarını “travma” olarak nitelemek kesinlikle abartı olmaz. Ölmüş olsam alışır, 

kabullenirdi bir şekilde. Yakın zamana kadar hayli düşkün olduğu, çok sevdiği babasının kötü bir 

insan olduğunu, kendisini terk ettiğini, hatta doğmasını istemediğini, ruhsal tedavi görmüş, 

(annesinin karakolda verdiği ifadede iddia ettiği gibi), ruh hastası biri olduğunu düşünmesi, benden 

nefret etmesi ve benden kurtulmak için hiç tanımadığı insanlardan yardım istemesi, okul bahçesinde 

gördüğünde korku içinde (fenalık geçirecek kadar) hemen müdür yardımcısına sığınmasının nasıl 

bir duygu olduğunu tasavvur etmeye çalışın bir an için. Oysa bu durumun hain ve sinsi bir kurgu 

olduğunu, benim hala o eski babası olduğumu, hayatımın ona adanmışlığının hiçbir zaman 

bitmeyeceğini ne yazık ki bilmiyor, artık bana hiç inanmıyor, güvenmiyor.  
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Kızımın yaşadıklarını detaylıca anlatabilmeyi gerçekten çok isterdim. Ama kızım hakkında sağlıklı 

bilgiler alabilmem mümkün olmuyor. Benden, benim çevremden veya rehberinde kayıtlı olmayan 

numaralardan gelen çağrıları cevaplamıyor. E-posta adresleri değişmiş. Facebook sayfasını hiçbir 

şekilde göremiyorum. Sadece twitter hesabını görebiliyorum. Okulu evime sadece 300 metre 

mesafede olmasına rağmen onu görmek için okuluna sadece birkaç gün önce son çare olarak gittim 

ama sonuç alamadım. Lise birinci sınıfta okul birinciliğini hedefleyen kızımın şu anki notları çok kötü. 

Arkadaşlarından öğrenebildiğim kadarıyla aşırı sinirli, paranoya ve narsistik kişilik bozukluğunu, 

gerçeklik algısının bozulduğunu düşündüren davranışları var. Küçük yaşlarda astım ve epilepsi 

tedavisi gören kızımda bu hastalıkların nüksetme riski de artmış durumda. 

Hatasız olduğum iddiasında değilim. Kızımın benden kopmasına benim bazı yanlışlarım sebep 

olmuş olabilir, hatta tek sebep ben olabilirim. Eğer böyleyse bunları bilmeliyim. 2009’da başlayan 

uzaklaşma ve ardından kopma sürecinde bu olumsuzluğu giderme çabalarımın bazılarının hezeyan 

altında yapılan hatalı girişimler olduğunu biliyorum. Annesinin benim öğrenebildiklerim dışında daha 

pek çok art niyetli davranışının olduğuna eminim. Kızımı benden uzaklaştırıp bana acı çektirmek 

isterken bu durumun benden çok kızıma zarar verdiğini fark edemiyor.  

Bu süreçte benim çektiğim sıkıntı, yaşadığım acı, annesinin ona hamile kaldığını öğrendiğimden bu 

yana gösterdiğim çaba az rastlanacak cinsten. 4 yıldır giderek artan bir oranda enerjimin ve 

zamanımın neredeyse tamamını kızma duyduğum özlemi bastırmaya, sorunun çözümüne 

harcıyorum. Okulunun, Milli Eğitim İl Müdürlüğünün, Aile Bakanlığı İl Müdürlüğünün ve bağlı 

birimlerinin, daha pek çok kurum ya da kişinin kapılarını aşındırdım. Her birine anlatmaktan dilimde 

tüy bitti, bilgisayarımın tuşları eskidi. Ona yazdığım mesajlar, devlet kurumlarına yazdığım dilekçeler, 

STK ve bazı kişilere yazdığım mektup ve makaleler 2700 sayfayı buldu. Ne iş hayatım kaldı ne de 

özel hayatım. Psikolojim de düşünce sistemim de çöktü. Aşırı üzüntüden kanımda pıhtılaşma eğilimi 

başladı. Ağustos 2011’den bu yana bacaklarımda ve beynimde defalarca damar tıkanıklığı, mitral 

kapak yetmezliği sorunları yaşadım. 2013 Şubat ayında 12 gün hastanede yattım ve kızım bırakın 

ziyaretime gelmeyi, “geçmiş olsun” mesajı dahi yollamadı. 2013 Aralık ve 2014 Temmuzunda sigorta 

primlerimi ödeyemediğim için hastaneye yatmadım.  

Her çocuğun anne ve baba şefkatiyle büyüme hakkı tüm modern anayasaların temel ilkelerindendir. 

Kızımın duygusal ve psikolojik tacizle benden koparılması, yabancılaştırılması bir “çocuk hakkı 

ihlali”dir.  

Sizlerden talebim kızımla bir şekilde görüşüp durumunu tespit etmeniz, bana karşı yaşadığı 

yabancılaşma sendromunu gidermeye çalışmanız, gerekirse kısa bir süreliğine de olsa onu yaşadığı 

ortamdan yalıtmak için koruma altına almanızdır. 

Saygılarımla. 

Murat YARDIMCIOĞLU 
myardimcioglu@yahoo.com  

532-302 55 07 

Keçecipiri M. Hasköy Cami (Camialtı) S. N:21 Hasköy / BEYOĞLU-İSTANBUL 
 
Ek-1: Sürece ilişkin açıklama. 

Ek-2: İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın 2012/69555 numaralı soruşturmasında X Hoşgör ve oğullarının 

karakolda verdiği ifadeler. (Karar no:2012/47643) 
Ek-3: X’in adli psikoloğa verdiği ifade. 

Ek-4: Üsküdar 4.Asliye Hukuk Mahkemesi 2000/298 numaralı davasının 2000/572 numaralı boşanmamıza 

ve Y’nin velayetinin bana bırakıldığına ilişkin kararı. 
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Ek-1: Sürece ilişkin açıklama. 

 

Özet 
Bu süreci özetlemeye çalıştığım bölümdeki anlatımımı “düşmanca” ve çok uzun bulabilirsiniz. Ama 

tabii ki hepsi gerçek, abartısız ve bir şekilde ispat edebileceğim olaylar. Hangileri sizin için önem 

addeder bilemiyorum ama 2010 yılındaki ilk kırılma noktası çok önemli. 

Boşanma sonrası velayeti bende olmasına rağmen çeşitli nedenlerle Y annesinde kaldı. Bu nedenle 

X’le iyi ilişkiler sürdürmek için hayli çaba harcadım. Özellikle 2002 yazından itibaren X’e gitgide artan 

mali desteklerde bulunmak zorunda kaldım. Y ile sorunumuz Eylül 2011’de başlıyor görünse de 

aslında 2009 yazına uzanıyor. 2009 başında benden istediği parayı veremeyince X’in Y’yi kendine 

bağımlı kılarak beni kontrol etme çabaları başladı. 2010 Ağustosunda X’in büyük oğlu B    ’in karşı 

çıkmama rağmen Y’yi illegal bir işte kullanması en ciddi kırılma noktasını oluşturuyor. Bu olayı 

X Y’ye ağabeyini kıskandığım, para kazanmasına engel olduğum şeklinde anlatmış. Benim Y’nin 

doğmasını istemediğimi de söylemiş. O günlerde benden uzaklaşma sürecinde olan Y bana 

mesnetsiz tepkiler göstermeye başladı. Çözüm bulamayınca ağabeyinin illegaliteye meylini, 

annesiyle neden evlendiğimizi ve ayrıldığımızı, yaşadıklarımızı anlatmak zorunda kaldım. Anne ve 

ağabeylerini model almamasını, onlara kanmamasını istedim. O bunu annesini ve ağabeylerini 

kötülediğim şeklinde algıladı. O aşamaya gelmeseydik geçmişteki olumsuzlukları anlatmayı hiçbir 

zaman düşünmezdim. Bu kırılma noktasından sonra Y bana mesafeli davranmaya, bazen 

telefonlarıma cevap vermemeye, çok gerekmedikçe annesinin evinden başka bir yerde 

görüşmemeye başladı. 

2011 Ağustosu ise ikinci kırılma noktası. Yaklaşık 2 yıl içinde Y ellerimin arasından adeta kayıp 

gitmiş, benden hayli uzaklaşmış, tamamen annesine biat etmişti. Y ile sadece annesinin evinde 

görüşebiliyordum, daha doğrusu görebiliyordum. Çünkü aramızda eski bağ tamamen kaybolmuştu. 

Bana politik davranıyor, hiçbir sözümü dikkate almıyor, sıkça yalana başvuruyordu. Üzerinde hiçbir 

etkim kalmamıştı. Dahası annesinin rencide edici söz ve davranışlarına eşlik etmeye başlamıştı. 

Mevcut durumu kabullenmem mümkün değildi. Ne yapacağımı bilemedim, edebi gücümden 

yararlanıp Y’ye uzun bir mektup yazdım ve artık X’le hiçbir şekilde görüşmeyeceğimi, bir süre 

kendisinden de uzak duracağımı söyledim. Y’nin bana olan sevgisinin galip geleceğinden ve hemen 

beni arayacağından emindim. Ama öyle olmadı, X kendisiyle köprüleri atmam nedeniyle bu kez Y’yi 

benden tamamen koparma uğraşına girdi ve başardı. Önce Y’yi kendisini terk ettiğime inandırdı. 

Başaramayınca bu kez kendisini kaçırmayı düşündüğümü söyledi. Birkaç kez ruhsal tedavi görmüş 

bir ruh hastası olduğumu (karakol ifadesinde geçiyor) söylemiş ki buna benzer pek çok detay var. Y 

beni kendisini kaçırma planları yapan ruh hastası biri, annesi ve ağabeylerini de kendisini 

bana karşı koruyan kahramanlar olarak algıladı bir süre. Ben bunun farkında olmadığım için, 

Kasım 2011’de Y’yi Bursa’ya pankreas kanseri nedeniyle günleri sayılı olan babama götürmek 

istemem, Mart 2012’de ise Y’nin benimle düzenli görüşmemesi halinde onu yanıma alacağımı 

söylemem kötü oldu.  

Benim de krizi çözme yolunda hatalarım var. Ben X’in hatalarını örtbas etmeye, bıraktığı boşlukları 

doldurmaya çabalarken o benim hatalarımı bir fırsat olarak değerlendirdi. Şu an Y ile hiçbir şekilde 

diyalog kuramıyorum. Olumsuzluğa sebep olma korkusuyla girişimde bulunmaya korkuyorum. 

Bugüne kadar aracı olmaya çalışanlar ya Y’ye ulaşamadılar ya da X’e inandılar ve benden 

uzaklaştılar. Y şu an psikolojik travma ve daha önce tedavi olduğu astım ve epilepsi 

hastalıkları açısından ciddi risk altında. 
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Benim kızım 1997 Kasım doğumlu. Daha ilk günlerde birbirimize çok düşkündük. Benim bulunduğum 

ortamlarda benden başka kimsede durmazdı. Bazen mutfağa ya da tuvalete giderdim örneğin, 

döndüğümde hemen yine bana gelirdi. Sabahları o uyanmadan evden çıkamazsam çıkmam çok zor 

olurdu, çoğu zaman onu da götürür, ya da öğlen tekrar uyumasını beklerdim. Sabahları erken uyanır 

ve hemen beni aramaya başlardı. İşe giderken tekrar eve dönmek zorunda kaldığım çok olmuştur.  

Annesiyle çok farklı insanlarız. Normalde benim tanış bile olmayacağım biridir. Benden 6 yaş büyük, 

ilkokul mezunu, iki çocuk annesi dul bir kadındı. Bana ilk defa Bursa’da yaşadığımız dönemde, 1995 

Martında telefonla ulaştı. İntihar etmekten bahsetti. Tabii ki müşfik davrandım. Ama benim hakkımda 

telefon numaramdan başka pek çok bilgi topladığını ve gerçek yüzünü kızım doğduktan sonra 

öğrendim. Türlü entrika, hile ve desiseyle hayatıma girdi. Ben 20 yıllık tahsil hayatı olan, iş dışında 

çevre ve toplum sorunlarıyla ilgili faaliyetler yürüten, yazılar yazan, oldukça insancıl, hayır demeyi 

beceremeyen biriydim. Böyle bir durumda ne kadar akıllı bilgili de olsa insanın “sazan”dan farkı 

kalmıyor ne yazık ki. Beni defalarca kandırdı. Ondan ziyade çocuklarını düşünerek hareket ettim. 

Hatta Bursa’da 95 Nisanında evlenip 6 ay sonrasında ayrılınca X İstanbul’a dönüp büyük ağabeyinin 

yanında kalmaya başladı. Öz ağabeyiyle anlaşamadı, çalışmayı da sevmediğinden beni yine 

kandırmayı başardı. Hassasiyetim nedeniyle içine düştükleri durumdan sorumluluk hissettim. 

Çocuklar Bursa’ya dönmek istemeyince ben İstanbul’a geldim. İstanbul’da da bir kez ayrıldık ve bu 

kez de küçük ağabeyinin yanına sığındılar. Ama küçük ağabeyiyle de geçinemedi ve ben yine 

kandırıldım. Bildiğim kadarıyla X hiçbir akrabasıyla görüşmüyor şu an. Hatta her iki ağabeyiyle 

karşılaşmaktan bile çekiniyor. Ama benim tüm akrabalarıyla aram iyidir. Şu anda kaldığım ev X’in 

halasının kızlarına ait. 2012 Martında X’in kendilerini arayıp beni evden atmalarını istemelerine, hatta 

3yıldır kira verememe rağmen aramız iyidir ve durumumu bildiklerinden zaman zaman ararlar, 

yemeğe çağırırlar, kiranın bahsini bile etmezler. Ama onlar da X’in diğer akrabaları da bu konuda bir 

şey yapamıyorlar. 

Evliliğimiz boyunca en çok tartıştığımız konu kızımın yanında sigara içmesiydi, bunu bile 

anlatamadık kendisine. Ne ben, ne çevrem, ne doktor arkadaşlarım. 4 yaşında astım oluncaya kadar 

devam etti bu durum.  

Haziran 2000’de anlaşmalı boşandığımızda kızımın velayeti bende kaldı. Tüm akraba, arkadaş ve  

iş çevrem Bursa’daydı. O nedenle Bursa’ya dönmem gerekiyordu. Ama X’in ve çocuklarının o 

dönemde Y’yi görmek için Bursa’ya gelmeleri pek kolay olmayacaktı. Y’nin o yaşta yollarda ziyan 

olmasına izin veremezdim. Salt ilişkilerinin zayıflamaması için hiç sevmediğim halde İstanbul’da 

kaldım. İş hayatım dibe vurduğundan, işlerimi toparlayıp kızıma elimden geldiğince en iyi ortamı 

hazırlayıncaya kadar 1 yıllığına onu annesine bırakmaktım. Sık sık görmeye gittim, yanıma aldım. 

Ancak her defasında yanından ayrılmak çok zor oluyordu, çok ağlıyordu.  

Boşanma sonrası 2001 sonuna kadar yaşadıklarımız neticesinde X ile hiçbir şekilde 

anlaşamayacağımızı görünce 2002 başında Bursa’ya döndüm. Bir arkadaşımla yaklaşık 250 

milyarlık yatırımla bir iş kurmaya girişmişken 2002 Şubatında doktorların kızıma astım teşhisi 

koyması nedeniyle tekrar İstanbul’a dönmek zorunda kaldım.  

Deneyimli ve başarılı bir bilgisayar programcısı olmama, ayrıca makine teknisyeni (her ikisinde de 

hem mektepli hem alaylıyım), gazetecilik ve yazarlık gibi mesleklerim olmasına rağmen daha 

boşanmadan önce uzman psikiyatr bir arkadaşımın, X’le anlaşabilmek ve kızımı annesiyle 

büyütebilmek için basit yaşamam ve basit bir iş yapmam yönündeki tavsiye ve telkinleriyle 2000 

başında bilgisayar yazılımı işini bırakmış, Üsküdar Fethi Paşa Korusunda bir çay bahçesi işletmeye 
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karar vermiş, tam da o günlerde boşanma konusu gündeme geldiğinden o işe girişememiştim. 2002 

Temmuzunda parasızlık nedeniyle yapacak bir iş bulamayınca geçimimi seyyar pilavcılık yaparak 

sağlamaya ve şu an halen kaldığım evde kalmaya başladım. Hem psikolojik, hem de fiziksel açıdan 

çok zordu. Günde ortalama 16 saat çalışıyordum. Bekar yaşadığım için ayrıca ev işleriyle de 

uğraşmak zorundaydım. Ama ilk günlerde Hasköy Parkının kıyısında bir taraftan pilav satıp para 

kazanırken diğer yandan yanımdaki Y’yle ilgilenmek son derece güzeldi. O günlerde X ücreti 

karşılığında bana yardıma geliyor, işi bittiğinde de Y’yle birlikte hemen yakındaki evlerine dönüyordu. 

Havalar soğuyunca X gelemedi. Kızımla sadece Pazar günleri görüşebilir olmuştuk. X’in yardımı ve 

özellikle kızım olmayınca pilav işi yıpratıcı olsa da Y’nin karşısına dinç ve moralli çıkmaya 

çalışıyordum. Birlikte kahvaltı edip günü onunla geçirmek, onu mutlu ve olumlu yolda görmek her 

şeye değiyordu. Bu durum 2011 Ağustosuna kadar devam etti.  

X’in sigaradan başka gıda konusundaki vurdumduymazlığı nedeniyle Y pek çok şeyi yemez oldu. 

Hatta 2005 Eylülünde bakkaldan aldığı salamın 3 gün boyunca saatlerce kahvaltı sofrasında 

beklemesinden dolayı Y gıda zehirlenmesi yaşadı. Bir gün önce Pazar olduğu için ben de 

kahvaltıdaydım. Salamı görünce sofradan kaldırmış, kedilere vermesini söylemiştim. Ama ertesi gün 

yine kahvaltı sofrasına koymuş. Okulların açıldığı gündü. Y’nin bünyesi zayıf olduğu için okula 

göndermemesini söylemiştim. O gün saat 10:30 sıralarında öğretmeni Y’yi kucağında bana getirince 

şok oldum. Ben Y’yi evde sanıyordum. Y okul müdürünün konuşma yaptığı sırada bayılmış, sırtüstü 

düşüp başını beton zemine çarpmış. X eve götürmek istedi, ben ısrar edince hastaneye götürmeye 

zor razı oldu, benim gelmemi istemedi, zira kendi tezgahımdan başka bir cemiyet için de pilav siparişi 

almıştım. Doktor kontrolünden geçmesinde fayda olacağını düşünüyordum. Daha önce Özel ….. 

Hastanesi’nde çalışan ve hastalandıkça Y’yi kendisine götürdüğümüz doktor arkadaşım E…. 

nedeniyle Y hastane personeli tarafından tanınıyor ve özen gösteriliyordu. Çok az bulunduğu halde 

Y için profesör düzeyinde özel çocuk nöroloğu çağırmışlar. Ben Y’den haber almak için sık sık X’i 

arıyordum. Telefonu meşgule alıyordu. Bir ara sanırım yanlışlıkla açtı. Doktorun “isterseniz Şişli 

Eftal’e götürün” sözünü duyunca ben hemen ocakları kapatıp hastaneye koşturdum. Y’yi acilde bir 

odaya yatırıp koluna serum takmışlardı. Durumu iyi değildi. Hemen kendisini muayene eden doktoru 

aradım, endişelenecek bir durum olmadığını, istersek beyin tomografisini ……. Hastanesinde 

çektirebileceğimizi söyledi. Hemen yakındaki …… Hastanesi’nin aciline götürdüm. Gıda 

zehirlenmesi yaşadığı orada anlaşıldı, 3-4 saat daha geçseymiş kaybedebilirmişiz. X bunu 

Cumartesi akşamı gittikleri düğünde yediği yaş pastaya bağladı. Sözüm ona onca kişi arasında bir 

tek Y’yi etkilemiş ve etkisi 40 saat sonra ortaya çıkmıştı. Salam olayını da ziyarete gelen 

görümcesine anlatırken duydum. Y hastanede 5 gün kaldı. Yapılan inceleme ve tetkikler sonucunda 

epilepsi olduğu ve bayılmasının bundan kaynaklandığı anlaşıldı. X’e bu hatayı nasıl, neden yaptığını 

sorduğumda “çok borcu olduğu için bunalıma girdiğini” söyledi ve daha hastaneden çıkmadan 

benden 12.000 TL koparmayı başardı. Hastane faturasının çok tutacağını düşünemediğimden 

ayırdığım 3.500 TL yetmeyince hastaneye senet imzalamak zorunda kaldım. O dönemde 10 günden 

fazla çalışamadım ve almak için pazarlığını yaptığım lokantayı bugünkü sahibine kaptırdım.  

2003 Kasımında da tesadüfen X’in evine gittiğimde burnuma gelen nahoş kokunun az önce Y’ye 

pişirdiği tavuk pirzolasından kaynaklandığını anlamıştım. Bir hafta önce benim aldığım bir şeydi. Ona 

rağmen yedirmek için ısrar etti ama alıp kedilerin yemesi için yan evin çatısına attım. Bunun için bile 

tartıştık. Bu iki örneği X’in ne kadar vurdumduymaz ve jakoben tavırlı olduğunu anlatabilmek için 

verdim. Buna benzer pek çok yaşamışlıklar vardır. 

Boşanmış olmamıza rağmen X ve çevresi ile iyi ilişkiler sürdürmek için elimden gelen tüm imkanları 

zorladım, her türlü fedakarlığı yaptım. X açısından bu daha çok parasal anlam taşıyordu. Kendi 

zorunlu ihtiyaçlarım dışında tüm paramı 2002 yazından başlayarak onlara akıttım, ta ki 2011 
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Ağustosuna kadar. Kızımın tüm maddi-manevi ihtiyaçlarını karşıladım. Gıda, giyim, temizlik 

malzemesi, akla ne gelirse, sadece Y’nin ihtiyacını değil, tüm evin ihtiyacını gözeterek bizzat kendim 

alıyor, çoğu zaman aldıklarımı götürebilmek için taksi ya da Pazar arabası kullanmak zorunda 

kalıyordum. Ayrıca Y için X’e para bırakıyor, hesabını da asla sormuyordum, bitmeden söylemesini 

istiyordum. Ben tabir caizse karın tokluğuna çalışıyordum.  

Çeşitli sebeplerden yanıma alamadım bir türlü. Annesinin yanında kaldı. Çok güzel, akıcı, gıpta 

edilen bir ilişkimiz vardı kızımla. Annesinin bizim bu durumumuzu kıskandığına tanık oldum birkaç 

kez. 2009 yazına kadar hep böyle devam etti. Onun en mutlu fotoğraflarını ben çektim. Onu hiçbir 

konuda zorlamadım, asla sesimi yükseltmedim. Benim yöntemim Fitzhugh Dodson’un aynı adlı 

kitabında anlattığı “sevgi ile disiplin” yöntemiydi ve psikoloji konusunda hayli mürekkep 

yalamışlığımın da katkısı vardı. Kızımın günlük mutluluğu kadar gelecekteki mutluluğu da önemliydi. 

Sevgi, sağduyu ve bilgiyle donanmış işlek bir zeka sahibi olması, her anlamda vasatın üzerinde bir 

birey olarak yetişmesi için tüm imkanlarımı seferber ettim. Özellikle Mart 2002’de kızıma astım teşhisi 

konulduktan sonra kızım dışında hiçbir şey kalmadı hayatımda, ne arkadaşlarım, ne akrabalarım, ne 

hobilerim, ne müzik, ne kitap, ne de diğerleri. 

Gelir geçer bir örnek olması açısından bir anekdot daha sunmak istiyorum. 2002 Haziranında parkta 

gezerken kızım çimlerin arasındaki sarı çiçekleri koparmak istedi. İzin vermeyince ağlamaya başladı. 

Annesi sert tepki gösterdi, “sen ne biçim babasın, bir çiçeği evladına çok görüyorsun” dedi ve bunu 

çok kişiye anlattı. Ama ertesi gün o günlerde henüz 4,5 yaşında olan kızım, annesi yine birine bu 

konuyu anlattığında aynen şöyle dedi: “O çiçeği benden önce biri koparsaydı ben göremezdim, ben 

koparsaydım benden sonra kimse göremezdi.” Kızım dalından koparılmış çiçek yerine saksıda çiçek 

hediye eder o günden beri. 

O günlerde psikolog bir arkadaşımı onlarda yemeğe davet ettim. Arkadaşım ona çocuğa paralel 

davranış göstermenin önemini anlattı. 2009’a kadar da bu doğrultuda hareket etmeye çalıştı, aksi 

durumlarda bu konuşmayı hatırlatmamın ya da kuzeni rahmetli Aysel’in etkisi oldu. 

Ortalamanın üstünde titiz bir insanımdır. Organik beslenmeye önem verir, kola, gazoz, bisküvi, cips, 

salam-sucuk gibi ambalajlı ya da işlem görmüş gıdalardan, McDonalds, Burger King gibi yerlerden 

uzak dururum. Annesinin kızıma bu tür gıdaları üstelik de adilerini alacağını bildiğimden kaliteli ve 

taze olanlarını topluca alır, her zaman elinin altında olacağından kızımın bunlardan bıkacağını 

umardım. Dışarıda yemek yiyeceğimiz zaman deniz ürünleri, Türk yemekleri yemeyi önerirdim ama 

fast-food vb. konusunda ısrar ettiğinde de kırmazdım. 

Ben disipliner, otoriter ve titizliğim nedeniyle belki de sıkıcı bir konumda kalmama rağmen kızım beni 

çok sever, sözümden asla çıkmazdı. Daha 3 yaşındayken onu tiyatroya götürmeye başladım, 

tiyatroyu sevdirdim, 8 yaşında kendi isteğiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezinde 4 ay tiyatro kursuna 

gitti. Evlerine yürüme mesafesi 15-20 dakika olan spor salonuna yüzme ve aikido kurslarına 

götürmeye erinen X, Halıcıoğlu’ndan Kızıltoprak’a çift vesaitle 4 ay boyunca götürmeye erinmemişti. 

Çünkü Y’nin kurs sonrasında bir reklam ve dizi yıldızı olacağını hayal ediyordu. Ben böyle bir teklif 

gelmesi durumunda asla kabul etmeyeceğimi söyleyince de tartışmıştık.  

Daha küçük yaşlarda Y’yi doğa, çevre ve hayvanlar konusunda bilinçlendirdim. O yüzden Y 

çevrecidir, doğayı ve hayvanları çok sever.  7 yaşındayken çizgi filmden çok özellikle hayvan 

belgesellerini izlerdi ve pek çok hayvan hakkında detaylı bilgiye sahipti, tiyatroda çocuk oyunlarını 

basit bulur, yetişkin oyunlarına, müzikallere, operaya gitmek isterdi. 9 yaşındayken İngilizce 

öğrenmeye başladı. Annesi onu kursa götürmeye erindiği için evde özel ders aldı. Her açıdan çok 

olumlu bir çizgide ilerliyordu. 
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Kızımla hafta sonları evlerinde annesi ve ağabeyleriyle hep birlikte kahvaltı eder, sonra bir yerlere 

giderdik. Akşam dönüşte de olabildiğince akşam yemeğini yine hep birlikte yerdik. Bu ambiyansı 

devam ettirmek için elimden geleni yaptım. Onun da annesinin de tüm ihtiyaçlarını karşıladım. Öyle 

ki annesinin 4 katlı bir bina almasına yardımcı oldum, kiracıyken ev sahibi konumuna geçti, 3 tane 

kiracısı oldu. Tüm para çeşitli bahanelerle benden çıktı. Büyük oğlunu evlendirdi, küçüğünü 

İngiltere’ye dil okuluna gönderdi. “Borç” olarak aldıklarını hiçbir zaman ödemediği halde benden yine 

“borç” istedi. Ama 2009’ta başlangıçta en fazla iki yıl için göze aldığım şartlar nedeniyle artık iyice 

yorulmuş, yıpranmış, güneş enerjisi çiftliği kurmak gibi planlar yapmaya başlamıştım. Bu nedenle 

işim zayıflamıştı. Durumum elverseydi istediği paraları yine verirdim.  

2009, Uzaklaşma ve yabancılaşmanın başlaması 
2009’da kızımın bana olan ilgisinin zayıflamaya, benden uzaklaşmaya başladığını fark ettim. 

Önceleri bunu yaşına bağladım. Ona daha fazla zaman ayırmaya başladım. Annesinden 

kaynaklanabileceği aklıma bile gelmedi. Örneğin annesi ücreti karşılığında bana yardıma geldiği 

günlerde, kızımın her zaman komodinin üzerinde duran resimlerinin yerinde olmadığını fark ettiğinde 

şaşırmış, onları oradan X’in kaldırmış olabileceğini düşünmemiştim. O günlerde evime kızım ve 

annesinden başka gelen hiç yoktu.  

2009 yaz boyu evde özel İngilizce dersi alıyordu. Ama annesi bütün yıl okulda yorulduğunu, yaz 

aylarında da dinlenmesi gerektiğini söylüyordu. Kızım asla yalan söylemezdi ama annesi herkesin 

yalan söylediğini, onun bu avantajdan mahrum kalmaması gerektiğini söylüyordu. Tiyatroya 

yatkınlığı nedeniyle bazı reklam ve film tekliflerine izin vermemem de önemli bir faktör oldu. Buna 

benzer daha pek çok konuda kızımın hoşuna gidecek, gururunu okşayacak şeyler yapıyor, ona adeta 

hanedan üyesi gibi davranıyordu. 

Ben Y’ye hata ve eksiklerini anlatıp çözüm yolları gösterirken X olumsuz örneklerle kıyaslayıp “daha 

kötüleri var” diyerek önemsemiyordu. Y’nin yemek seçme alışkanlığını önemli ölçüde gidermiştim 

ancak annesi bu konuda da onun hoşuna gidecek tarzda hareket etmeye başladı ve Y yine pek çok 

şeyi yemez oldu. Doğal olarak Y hemen her zaman kolay ya da cazip olanı seçti. Onu 

kaybetmemek için annesi gibi davranmak bir çözüm olabilirdi ama bu doğru olmazdı.  

Artık sadece annesinin evinde görüşebilir olmuştuk, benimle bir yerlere gitme konusunda isteksizdi 

ve politik davranıyordu. Kendisini eskisi gibi sevmediğimi iddia ediyordu. Annesi sıkça benimle alay 

ediyor, sinirlendirmeye çalışıyor ve bazen de başarıyordu. Hiçbir zaman kızımın yanında annesiyle 

tartışmadım, sinirlendiğim zamanlar ortamı terk etmeyi tercih ettim. Bu da kızımda “haksız olduğum” 

düşüncesini uyandırdı. 

Benim baba olma isteğim ya da hevesim hiçbir zaman olmadı. Kürtajı hiç tasvip etmem, bana cinayet 

gibi gelir. Yine de X’in 1996 Şubatında benden kaynaklı kürtajı vardı. Y’ye hamile kaldığında kürtajı 

düşünmüş ama X’e sözünü dahi etmemiştim. Sözünü açtığım doktor arkadaşlarımın kendisine 

anlatması da mümkün değil. O yaştaki bir çocuğa “baban senin doğmanı istemedi” şeklinde bir şey 

söylenir mi? Bildiğim çok az şey bile kızımın benden uzaklaşması için yeterli ki daha çok şey 

olduğundan eminim. 

 
 
2010 Ağustos, ilk kırılma noktası 
2010 Ağustosunda yaşadığımız bir olay çok önemli bir kırılma noktası oldu. Ramazanın ilk günü 

Xlere gittiğimde, Y’yi komşularından Tuğba’yla bilgisayarda bir Excel dosyasına isim ve telefon 

numaralarını girmeye çalışırken gördüm. Büyük ağabeyi B    ’in verdiği bir iş olduğunu, daha yeni 
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başladıklarını ve okullar açılıncaya kadar bitirmeye çalışacağını söyledi. Oysa Ramazan ayında 

çalışmadığımdan önceki yıllarda olduğu gibi Y ile birçok şey yapmayı planlıyordum. Y benden hayli 

uzaklaşmış durumdaydı ve bu uzaklaşmayı gidermeye çalışacaktım.  

B ’i aradım, .………. Hastanesi’nden ekran çıktısıyla alınan hasta kayıtlarını bilgisayar ortamına 

girerek diğer hastanelere satacağını söyleyince ben şoke oldum. Bu yaptığının çok yanlış olduğunu, 

böyle bir şeye göz yumamayacağımı, üstelik de Y’yi böyle bir şeye alet etmesinin son derece çirkin 

bir şey olduğunu söyledim. Telefon konuşmamızı duyan X ile de tartışmaya başladık. Ortam gerilince 

oradan ayrıldım. Telefon edip Y’ye o işin yasa dışı olduğunu, anlaşılması halinde B    ’in bu nedenle 

birkaç yıl ceza alabileceğini, derhal bırakmasını söyledim. Ertesi günkü görüşmemizde dediğimi 

yaptığını söyledi. O günlerde Y görüşme isteklerimi çeşitli bahanelerle geri çevirdi. Bir hafta kadar 

sonra Bursa’ya gidip birkaç gün kaldık. Ardından Ayvalık’a gitmek üzere hazırlık yaptığımız bir gün 

B     Y’ye kinayeli bir şekilde “o yüz lirayı babana ver” dedi. Y’ye baktım, başını önüne eğdi, durumu 

anladım. O işe devam etmişlerdi. Aslında bu konuyu yadsımayı başarmış, unutmuştum. B    ’e 

olağanüstü kızdım, o gün kendimi gerçekten çok zor tuttum. Yaptığı o kirli işi, üstelik Y’yi alet etmeyi 

gayet normal bir şey olarak görüyordu. B    ’i ihbar etmeyi düşündüm ama bu ilişkilerimizi iyice 

gerecek hatta kopartacak, Y’ye yansıması hiç de iyi olmayacaktı. Y boş yere sorun çıkarttığımı, B    

’in para kazanmasına engel olduğumu düşünüyordu. Bu olaydan sonra Y ile ilişkimiz canlılığını 

tamamen kaybetti. Ne yaptımsa eski kıvamına getiremedim. Giderek de bana tepkisel 

davranmaya, beni önemsenmeye değmeyecek basit bir insan olarak görmeye başladı ki bu 

düşüncesi halen devam etmekte ve bu kesinlikle kendi fikri değil.  

Ayvalık tatiline böyle gergin bir ortamda başladık. Denizi çok sevdiği halde çeşitli bahaneler üreterek 

denize girmedi, yemek konusunda zorluk çıkardı, anlamsız tepkiler gösterdi. Bir yıl önceki tatilimiz 

çok güzel geçmişti. Tatili yarıda kesmek zorunda kaldık. Tepkisiz kalmam, aldırmamam yanlış 

olurdu. Onun üzerinde başka yaptırım gücüm olmadığından bir süre küstüm kendisine. Bu ciddi bir 

hata oldu. Annesine daha fazla düştü.  

2010 Eylülünde başka çözüm bulamayınca ona öteden beri sorduğu “siz nasıl oldu da evlendiniz?” 

şeklindeki sorusuna cevap teşkil edecek şekilde geçmişimizi anlattım. Annesinin yapmış olduğu kritik 

hataları, kendisi açısından onunla iyi geçinmek için çaba harcadığımı,  sabrımın sınırlarını 

zorladığını, X’in evine artık girmeyeceğimi, özellikle o hasta kayıtları konusunun canımı fazlasıyla 

sıktığını, B    ’in daha öncesinde de illegal ya da etik olmayan girişimlerinin olduğunu, bana olan 

güvenini yitirmemesini söyledim. Her şeyi anlatamadım. Yaptığımın doğru olmadığını biliyordum, 

ancak başka türlü anlatmanın yolunu bulamadım. Y’ye geçmişimizden bahsetmeyi hoş şeyler 

olmadığı için hiç düşünmüyordum. 

Takip eden günlerde ona aldığım çalışma masası ve raf sistemini monte etmek, derslerinde özellikle 

matematikte anlamadığı konularda ve ödevlerinde yardımcı olmak amacıyla yine gitmek zorunda 

kaldım X’in evine. Y de oranın dışında görüşmek istemiyordu zaten. 

O günlerde edebiyat öğretmeni bir hanımla olan arkadaşlığımı ilerletip evlilik kıvamına getirdim. 

Amacım evlenip Y’yi yanıma almaktı. Bu nedenle Y’ye ayırdığım zamanda bir azalma oldu. Diğer 

yandan sanırım X bu olayı bir şekilde duydu ve olumsuz yönde kullandı. Sadece Y’nin değil, 

komşuların, bakkalın bana olan tavırları olumsuz yönde değişmişti. Öğretmen hanımın 19 

yaşındaki erkek çocuğunun son derece problemli olduğunu öğrenince Y’yi öyle bir ortamda 

düşünemedim ve yakınlığımı sonlandırdım.  

O öğretim yılı boyunca Y derslerini bahane ederek dışarıda vakit geçirmeyi çoğu zaman reddetti. 

Ancak birkaç kez, o da ödevleri ile ilgili araştırmalar, çalışma masası almak, Human Body sergisi, 
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Turkuazo gezisi ve Haliç sahilinde demirli İlhan Koman’ın Hulda adlı tarihi gemisindeki eserlerini 

görmek ve iki kez de giysi almak için çıktık.  

X kendisine eskisi gibi hemen her istediğinde para vermediğim için bozuluyordu. Bu nedenle bana 

Y için gereksiz para harcatmaya çalışıyordu. Gereksiz şeyler aldırıyordu. 2010 Nisanında  Y’nin 

gayet güzel bir bilgisayarı olmasına rağmen kabloları bahane ederek bana dizüstü bilgisayar ve 

yazıcı aldırdı. Dahası kızım bilgisayar alım işini B    ’in yapmasını istedi. O da kendisine spot 

piyasadan yarı fiyatına aldığı, sorunlu olduğu halde iade edemediği bilgisayarı yeni bilgisayar diye 

yutturdu. Fatura ve garanti belgesini kaybettiğini söyledi. Kredi kartı slipinden fatura ve garanti 

belgesinin kopyasını almak üzere mağazaya gittiğimde yakın fiyata başka ürünler alındığını anladım 

ama tatsızlık çıkmasın diye sineye çektim. Aynı sene Y’ye profesyonel bir ses sistemi kurmak 

istediğimde X önce evde yer olmadığını söyledi. Ardından mevcut tüplü televizyonu kaldırıp yerine 

duvara monte plazma tv almak şartıyla kabul edeceğini söyledi. Oysa ben hem yer hem de alt kata 

ses gitmemesi açısından zaten duvara monte etmeyi düşünüyordum. İstediği televizyonun fiyatı ise 

piyasaya yeni çıkan bir model olduğu için hayli yüksekti. Sonuçta piyasadaki en iyi kablosuz bir 

kulaklık aldım. Y “sesleri yanında bulunan kişilerin de duyduğu” gibi saçma bir bahaneyle kullanmak 

istemedi. 

Y’nin benden uzaklaşmasından kaynaklı hezeyan, arkadaşlarımdan, alıştığım sosyal ortamdan uzak 

kalmak, doğru dürüst müzik dinleyememek, okumak üzere aldığım kitapların yüzünü bile açamamak, 

8 yıldır çok berbat bir evde kalıp pilavcılık gibi benim için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan son 

derece yorucu ve yıpratıcı bir iş yapmanın etkisi, X’in insanı delirtecek ölçüdeki davranışları (özellikle 

2010’da yaşadıklarımız) bende 2010 sonlarında asabiyet ve tükenmişliğe yol açtı. Bbu durumum ve 

ortalamanın üstündeki titizliğim X’in yabancılaştırmaya, uzaklaştırmaya yönelik art niyetli 

davranışlarıyla birlikte rezonans (dalgaların üst üste binerek yıkıcı etki oluşturması, örneğin deprem 

dalgaları ya da bazı insanların sesleri ile camları kırabilmesi) oluşturdu. En fazla 2 yıl yapmayı 

planladığım o işten başka bir çözüm bulamadığım için Y’yi düşünerek devam etmek zorundaydım. 

2011 yazı 
Okulların kapanmasına yakın (2011 Haziran) yaşadığımız bir olay artık bir pedagog ya da 

psikologdan yardım almam gerektiğini düşündürdü bana. Y 2009 yaz sonuna kadar aldığı İngilizce 

eğitimiyle 5. kuru tamamlamıştı ancak tekrar etmediği ve üstüne düşmediği için unutuyordu. 2010 

yazında bir kursa gitmek yerine kendisi evde çalışmak istediğini söylemiş ama bu konuda hiçbir 

çabası olmamıştı. Onu 2011 yaz tatilinde bir İngilizce kursuna göndermek istiyordum. Bakırköy’deki 

bir kursla görüşmek üzere evden çıkarken ağlamaya başladı. O kadar uzak bir yere gitmek 

istemediğini söyledi. Oysa Halıcıoğlu-Bakırköy arası uzak değildi. Annesi onu kursa götürmek 

istemiyordu aslında ve küçük ağabeyi Be….’un İngiltere’den döndüğünde ona İngilizce öğreteceğini 

söylemişti. Oysa Be……, burada işi insanlara İngilizce öğretmek olan profesyonellerden 

öğrenememişti. Ama bu sözüm de olumsuz algılandı. Onun yaşındakilere hem de ileri seviyede kurs 

düzenleyen iyi bir kurumun çok fazla olmadığını, bu nedenle de seçme şansımızın çok az olduğunu 

anlattım. Kursa gidip sınava girdi. 3. kurdan başlaması gerektiğini öğrenince bunu kabul 

edemeyeceğini söyledi. İnternet kurslarını da kabul etmedi. Israr etmedim. O yaz İngilizce 

konusunda hiç bir şey yapmadı. Bana karşı da anlamsız tepkiler göstermeye devam etti. Tavrının 

sebebini de “ergenlik psikolojisi” olarak dile getiriyordu. Ebeveyne Yabancılaşma Sendromuna (EYS) 

tutulduğundan emin oldum. Ona bir pedagog ya da psikologdan yardım almamızın iyi olacağını 

söyledim. Önce sıcak baktı ancak ertesi hafta sanırım annesinin etkisiyle bu kez tepkiyle karşıladı. 

Ben Y’yi 5. sınıftan itibaren kendi sokağındaki okuldan görece çok daha iyi olan Maçka İlköğretim 

Okuluna aldırmıştım. Maçka İlköğretim Okulunun müdürüyle konuşurken X de yanımda olduğu halde 

benim bunu torpille yaptığımı düşündü ve herkese öyle anlattı. Y SBS sınavında iyi bir liseyi 
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kazanamayınca annesinin aklıyla benim yine torpille iyi bir liseye kaydettirmemi istedi. Böyle bir şeyin 

mümkün olamayacağını, olsa bile başka bir çocuğun hakkını gasp etmiş olacağımızı anlattım. Ama 

annesinin propagandası etkili oldu, benim onu başka liseye yazdırmak istemediğimi, onun 

zekasına güvenmediğimi düşündü. 

Y hiçbir konuda beni dikkate almıyor, her zaman tartışmasız olarak kendisini, annesini ve 

ağabeylerini haklı görüyor, benim karışmamı istemiyor, yalan söylüyordu. Tutum ve davranışları 

rencide eder boyuta gelmişti. Tamamen kontrolümden çıkmıştı. Toplumumuzda çokça gördüğüm ve 

“düşünce tembelliği” olarak adlandırdığım illet Y’ye de bulaşmıştı. Bu, eylem tembelliğine hatta 

asosyal kişiliğe de yol açıyordu. Eskiden gezmeye bayılan, neşeli, hareketli, gezerken bile kelime 

oyunu oynamak isteyen Y artık evden çıkmak istemiyordu. X’in evinde konuşamıyordum, bir bahane 

bulup kaçıyor ya da annesi karışıyordu. 

Ayvalık tatiline zor ikna ettim. Sabahları erken kalkıp çevreyi gezecek, kahvaltı sonrası denize girip 

öğle sıcağında sohbet edecek, Kazdağı’na gidecektik. Ne yazık ki orada da sürekli canı sıkkın, suratı 

asıktı. Benimle olmaktan memnun değildi. Yemekleri beğenmiyor, Kazdağı turu, tekne gezisi gibi 

etkinlikleri istemiyor, hatta 2-3 saatlik Şeytan Sofrası gezisine dahi sıcak bakmıyordu. Eylemsizliği 

tercih ediyordu. Yanında çene çalabileceği bir arkadaşı olsun istiyordu. Her gün birkaç kez annesini 

arıyordu. Kaprisleri can sıkıcı hatta rencide edici oluyordu. Gereksiz tepkiler gösteriyordu. Motel 

çalışanları onu memnun etmek, yemek beğendirmek için adeta seferber olmuşlardı. Erken dönme 

fikrini de kabul etmiyordu. Ergenlikle ilgisi olan şeyler değildi bunlar. Bana tepkili olduğunu 

bildiğimden olabildiğince sakin ve yumuşak davranmaya özen gösteriyordum. Artık tamamen farklı 

bir Y vardı karşımda. O eski, neşeli, hareketli, pozitif düşünceli Y yoktu. Şaşkındım. Konuşmak 

mümkün değildi. Bir önceki sene olduğu gibi annesi tatile birlikte gitme teklifimi kabul etmemişti. 

Yapmak istediğim konuşmayı tatil dönüşüne erteledim.  

Bir akşam motelin kafesinde otururken dönüş için Çarşamba ya da Perşembe gününü tercih 

etmesini, rahat yolculuk etmek açısından biletleri erken almamız gerektiğini, bilgisayarın şarjı 

bitmeden kararını vermesini söyledim. Karar veremedi, bir süre sonra da odaya çıktı. Bilgisayarın 

şarjı bitmek üzereyken biletleri bir gün daha kalmak isteyeceğini düşünerek Perşembe gününe aldım. 

Odaya çıkıp biletleri Perşembe gününe aldığımı söyleyince ağlamaya ve sanki çok kötü bir şey 

yapmışım gibi bana sitem etmeye başladı. Haziran ayındaki İngilizce kursu olayındakinden daha da 

kötüydü tutumu. Her gün mutlaka annesini arayan Y, adeta “beni yanına aldığında neyle 

karşılaşacağını gör” der gibiydi, tabii bilinçsizce. 

İstanbul’a dönerken otobüste uyarıma rağmen ikram edilen vişne suyunu dökünce tepkimin dozunu 

ayarlayamayıp Y’ye ilk kez sert çıktım. Molada çorba içerken elinde dolu kaşık olduğu halde etrafa 

bakınırken uyarınca bu kez o bana tepki gösterdi. O güne kadar Y’ye hep yumuşak davranmış ama 

hatalarını ve eksikliklerini de hoş görmeyip, uygun şekilde söyleyerek düzeltmesini sağlamıştım. 

Babasıydım, gerektiğinde onun iyiliği için sert de çıkmalıydım. Abartılacak bir durum değildi bu. Ama 

son iki yılda annesinin ona karşı son derece sevecen, adeta bir hanedan üyesiymişcesine olan 

davranışları egosunun aşırı yükselmesine yol açmıştı. Sanki babası değil de onun ihtiyaç ve 

isteklerini karşılamakla görevli, sadık ama ukala bir uşaktım. Aynı annesi gibi hata ve eksiklilerinin 

söylenmesinden hoşlanmıyordu artık ve narsistik eğilimleri son bir yılda çok belirginleşmişti. 
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2011 Ağustos, ikinci kırılma noktası 
Y ile son yaptığımız Ayvalık tatili dönüşü (19 Ağustos Cuma) Y annesine sarılıp “bir daha benimle 

tatile gitmeyeceğini” söyledi. Ben X’in “neden” diye sormasını beklerken X’in yüzünde beliren sinsi, 

çirkin, zafer kazanmış komutan edası taşıyan gülümseme, Y’nin benden kopuş sürecinin özeti 

ve simgesiydi. Bu hayatım boyunca karşılaştığım en kötü manzaraydı.  

Aldırmamaya çalıştım, Y’ye ertesi sabah uyandığında beni aramasını söyledim. Buluşacağımız 

günler Y uyandığında beni arardı. İstediği bir şey olup olmadığını sorup yola çıkardım. 15 dakika 

mesafedeydi evlerimiz. Hep birlikte kahvaltı ederdik. Son 1 yılda benden hiçbir şey istemez olmuştu. 

Ben yine de bir şeyler almayı ihmal etmezdim, elim boş gidemiyordum. Bu kez de özellikle organik 

sütte yığılma olur, bozulan, çürüyen, son kullanma tarihleri yaklaşan ürünleri ya atar ya da kendim 

kullanmak üzere akşam dönüşte evime götürürdüm. 

Ertesi sabah Y beni aramadı. O gün (Cumartesi) arayıp yine ertesi gün için aramasını söyledim. 

Aramayınca ben arayıp gittim. Kahvaltı etmeye çalıştık. Y’nin de X’in de gelişimden memnun 

olmadıklarını asık suratlarından net bir şekilde anlayabiliyordum. Y’ye kahvaltı konusunda bazı 

öğütler vermeye çalışınca Y masadan kalktı. Konuşma girişimim başarısız oldu. Bir yerlere gitme 

teklifimi son bir yılda neredeyse hep yaptığı gibi yine reddetti. Evden çıkmak zorunda kaldım. 5 gün 

aramadım. Y benden kopmuştu artık. Ne yapacağımı bilemiyordum. Tekrar sigaraya başladım.  

5 gün sonra Cuma günü arayıp Cumartesi kahvaltı sonrasında gezmeyi teklif ettim. İtiraz etmeyince 

sevindim. Öğleden sonra arayıp kahvaltı ettiğini, hava sıcak olduğu için evde kalmak istediğini 

söyledi. Kahvaltıya çağırmamasının sebebini son zamanlarda sıkça yaptığı gibi yalanla geçiştirdi. 

Konuşmak için evlerine gittiğimde yine o soğuk hava esiyordu bana karşı. X’le Y’nin bana olan tavrını 

ve beslenme alışkanlığını konuşmaya çalıştım. Pek çok şeyi yemiyordu. Eskiden de bu huyu vardı 

ama birkaç şey dışında her şeyi yemeye alıştırmıştım. Özenerek aldığım ve organik olmasına dikkat 

ettiğim meyve ve sebzeler çoğu zaman çürüyordu. X gülümser bir ifadeyle “Y’yi o hale benim 

getirdiğimi, dışarıda güzel şeyler yedirdiğim için evdekileri beğenmediğini, her şeyin iyisini aldığım 

için şımardığını, özellikle İngilizce konusunda onu çok sıktığımı” söyledi. Oysa ben Y’yi hiçbir konuda 

zorlamamıştım. İngilizceden sonra Almanca da öğrenmek istiyordu. X’i çok iyi tanıdığımdan 

söylediklerinden ziyade vücut dilini dikkate alırdım. Y’nin doğumuyla başlayan jakoben (başkalarının 

hak ve düşüncelerine saygı göstermeyip gerekirse şiddet kullanarak kendi düşüncelerini karşı tarafa 

benimsetmesi, bir anlamda “aşırı hak iddia etme kişilik bozukluğu”) tavrı artık tavan yapmış, Y’yi 

tamamen kontrolü altına almıştı. Asıl söylemek istediği gayet açıktı. “Velayeti sende de olsa onu 

ancak benim evimde görebiliyorsun, sen artık matematikteki etkisiz elemansın. Parayı ver, 

gerisine karışma.”  

Benim kabul edemeyeceğim bir durumdu bu. Y’nin tavırları, özellikle telefonu açmaması veya sanki 

yabancı biri ya da personel, uşak arıyormuş gibi “evet” diyerek açması beni yaralıyordu. Mevcut 

durumu kabullenmem mümkün değildi. X’in olumsuz tavırlarına, kaprislerine alışkındım, baş 

edebiliyordum ama Y’nin tutum ve davranışları beni yıktı. 

28 Ağustosta eve kapandım. Uyuyamıyor, hiçbir şey yiyesim ya da yapasım gelmiyordu.  Günde üç 

paket sigara ve bolca kahve tüketmeye başladım. Çözüm bulamıyordum, artık benden kopmuştu. 

Onu yanıma almam gerekiyordu, ancak ne evim müsaitti ne işim. Dahası 10 günlük tatilde bana 

tahammül edemeyen Y’nin benimle kalmayı kabul etmesi mümkün görünmüyordu. Kişiliğinde 

olumsuz katmanlar oluşuyordu. Yalan söylemesi en başta geleniydi. Egosu annesi ve ağabeylerinde 

olduğu gibi iyice yükselmişti. İstediğim yönde ilerlemiyordu. Kız çocuğu olduğunu ve yaşını dikkate 

aldığımda annesine çok bağlanmasını anlıyordum ama benden bu denli soğuması, dahası tepkisel 

davranması normal değildi. Ona karşı disipliner olmam da bu denli soğumasını açıklayamazdı. Bu 
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ancak X’in bilinçli çabalarıyla gerçekleşebilecek bir şeydi. Son Ayvalık tatili dönüşü X’in yüzünde 

beliren o çirkin ifade bunu net bir şekilde doğruluyordu. Artık tamamen annesine biat etmişti ve ben 

matematikteki etkisiz eleman gibiydim.  

X’le tüm bağlarımı koparmaya karar verdim. Artık ona tahammül etmem mümkün değildi, anlamı da 

yoktu. Bu şekilde beni kontrol etmek amacıyla Y’yi kullanmaktan vazgeçeceğini düşünüyordum. 

Onunla muhatap olduğum sürece iki yakamın asla bir araya gelmeyeceği de son derece netti. Y’yi 

yanıma almak için evlenmem şart olmamalıydı, artık büyümüştü. Halletmem gereken bir diğer sorun 

da 9 yıldır geçimimi sağladığım pilav tezgahından da içinde yaşadığım berbat evden de kurtulmaktı. 

Y’yle birlikte kalabilmek için uygun koşullar oluşturmalıydım. 

Y ile ilişkilerimi düzeltmem kolay olmayacaktı. Tamamen annesinin kontrolü altındaydı, beni hiç 

dinlemiyordu. Ona bir süre küsmenin işe yarayacağını düşündüm, daha önce hep faydası olmuştu. 

İş hayatına ağırlık vermeliydim. Hasköy’e taşındığım 2002’den beri göz koyduğum zeminle birlikte 

üç katlı küçük bina aylardır boştu. Orayı gözüme kestirdim. Zemin katı dükkan, orta katı mutfak, üst 

katı da ev olarak kullanacaktım. Sahibiyle konuştum. Depreme karşı güçlendirme yapacaklarını, 

bittiğinde bana verebileceklerini söylediler. Bu işime geldi, zaman kazanacaktım. 

Temmuz sonunda sağ bacağımda beliren problem 3 hastaneye gitmeme rağmen geçmemiş, 

bacağımın üstüne basamaz hale gelmiştim. Bir süre koltuk değneği ile gezdim. 14 Eylülde problemin 

kanımdaki pıhtılaşma eğiliminden kaynaklanan damar tıkanıklığı (DVT) olduğu anlaşıldı. Pıhtılaşma 

eğilimi 2010 yılında aşırı üzüntü nedeniyle başlamıştı. Pankreasımda da damar tıkanıklığı vardı ve 

ilk tetkiklerde kanser sanılmıştı. Bacağım ancak Ekim sonlarında düzeldi. Hayli para harcamak 

zorunda kaldım ve o binayı tutma şansını yitirdim. Şubat 2013’te de aynı sebepten beyin 

toplardamarlarımın tıkanması nedeniyle hastanede yattım, anemi, hipotrioid, kalp kapakçığı 

yetmezliği gibi problemler de çıktı. 

Bacağım nedeniyle çalışamayınca bunalımım arttı. Y’den başka bir şey düşünemiyordum. 

Konuşmanın yarar sağlamayacağını biliyordum. 2011Eylül başında edebi gücüme güvenerek 

mektup yazmayı denedim. Basit bir mektup formunda başlayan satırlar gitgide annesi ve 

ağabeylerinin nasıl insanlar olduklarını, onlara güvenmesinin, onları model almasının hiç de iyi 

olmayacağını, kendi üzerindeki olumsuz etkilerini, nasıl bir araya geldiğimizi, aslında önemli olan 

bazı şeyleri atlayarak yazdığım, yanlış bir şey yaptığımdan daha o zaman şüphe ettiğim bir metne 

dönüştü. Başka bir çözüm de bulamadım. 2010 Eylülünde yaptığımız konuşmayı bu kez yazılı olarak 

tekrarladım. Y’nin hatalarını anlattım. Bazen sitemkar cümleler kullandım, o bunları egosuyla hakaret 

ya da fırça olarak algılamış. Ona göre benim böyle bir hakkım yoktu. Mektubun aramızda kalmasını 

tembihlemiştim. Ama ne yazık ki annesine ve ağabeylerine okutmuş. O mektupta onların 

işlerine gelmeyecek pek çok şey vardı. İnkar da edemezlerdi. Zaten Y’nin de bildiği ya da onların 

inkar edemeyeceği şeyleri yazdım sadece. Y onları kötülediğim şeklinde algıladı. Mektubun bu yönü 

öne çıkarıldı, yani ben 30 sayfa mektup yazıp annesini ve ağabeylerini kötüledim. Bu duruma 

düşmeseydik hiç anlatmazdım ona bunları.  

Onu düşünmeye teşvik etmek amacıyla metafor yaparak bana olan bu tutumu değişmediği takdirde 

kendisiyle görüşmeyeceğimi, 1 yıl içinde aramız düzelmezse İstanbul’dan gideceğimi, her ay ancak 

300 TL gönderebileceğimi anlattım. Bu hareketim kesinlikle tepkisel ya da fevri değildi. Yanlış 

anlama olasılığına karşı sonuna “bunu bir terk etme ya da cezalandırma olarak görmemesini, 

hayatımın ona adanmışlığının bitmediğini, bitemeyeceğini” yazdım.  

O yazıyı yazarken Y’nin bana olan sevgisinden ve okuduğunda beni arayacağından hatta bana 

geleceğinden emindim. Ama öyle olmadı. 20 gün sonra aradığında bu kez telefonu açmadım, e-
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posta göndererek söylemek istediklerini SMS ya da e-postayla iletmesini yazdım. Çünkü 

konuşmalarımız iyi geçmiyordu artık. O e-postaları ne yazık ki ancak iki ay sonra okumuş. Bu dönem 

ciddi bir hataydı ve X için bulunmaz bir fırsattı. 

X’in Y’yi benden koparma çabaları 
2 Ekim 2011’de X’in kiracısı Ö… bana geldi. Aksini iddia etse de X tarafından gönderildiği netti. 

Konuşmamızda artık X’i hayatımdan tamamen sildiğimi anlattım. Ö…. Y’nin adres kaydının 

silindiğini, velayeti bende olduğu için benim halletmem gerektiğini söyledi. Ben de doğal olarak nüfus 

kağıdını getirmesini istedim. Ancak getirmediler. Ben de bir şekilde hallettiklerini düşündüm. Bunun 

bir entrika olduğunu çok sonra öğrendim. 

9 Kasım 2011 Çarşamba Özgür tekrar geldi. Adres kaydı ile ilgilenmediğim için kızımın onu 

“hayatımdan tamamen çıkardığımı” düşündüğünü söyledi. Hemen kızımı aradım, açtı. Ertesi gün 

okul çıkışında buluşmak için sözleştik. Kızımla o gün aynı eski günlerde olduğu gibi neşeli bir 

konuşmamız oldu. Babam pankreas kanseriydi, günleri sayılıydı ve kızımı hiç görmemişti. Kızıma 

durumu anlatınca Bursa’ya dedesine birlikte gitme teklifimi de kabul etmişti o gün. Adres kaydını 

düzeltebilmem için nüfus kağıdının gerektiğini söyledim. Hafta sonu tekrar buluşmak için sözleştik 

ve onu evlerine bıraktım.  

O gün anlattığına göre 2 Ekim akşamı bana gelen Ö…. balkonda annesine “benim kızımı artık 

sildiğimi” söylediğini duymuş, inanamamış, annesine sormuş, annesi doğrulamış. Ben tabii ki böyle 

bir şey söylemedim. Ben herhangi bir durumda böyle bir şey söylemiş olsam bile o yaştaki çocuğa 

bu iletilir mi? Yine sonradan öğrendiğime göre annesi “bak, baban seni tamamen silmiş, adres 

kaydınla bile ilgilenmiyor” şeklinde anlatmış. Nüfus kağıdını onu kaçırmayı düşündüğüm için 

istediğimi, Bursa’ya dedesine götürme teklifimin de bundan kaynaklandığımı söylemiş. Benim zavallı 

kızım da inanmış buna. Bu iki ifadedeki çelişkiyi fark edememesi de normal. 

O hafta sonu ve ertesi hafta sonları ısrarla aramama rağmen telefonu açmadı. 27 Kasım Pazar günü 

akranı olan komşusunu arayıp telefonu kızıma vermesini istedim. Kızıma kendisini 10 dakikalığına 

da olsa görmek ve doğum günü hediyesini vermek istediğimi söyledim. Onca ısrarıma rağmen 

vaktinin olmadığı gerekçesiyle reddetti. Sesi buz gibiydi. 10 Kasımda gayet güzel konuştuğum 

kızımın 12 Kasımda telefonumu açmamasını annesinin etkisinden başka bir şeye bağlayamıyorum. 

Ben de biraz sert bir tonla “o halde vaktin olduğunda ararsın” deyip telefonu kapattım. Bu tavrımın 

yanlış olduğunu 1 saat sonra kavradıysam da yapacak bir şey yoktu. 

Bu beni olağanüstü üzdü, o gün intihar etmeyi düşündüm. Bu amaçla sabah 4 sıralarında Halıcıoğlu 

köprüsüne giderken tanıdıklarıma rastladım. Arabada içki içiyorlardı. Durumumu beğenmediler, beni 

bırakmadılar. O günden sonra kendimi alkole verdim. Sömestrde kızımın beni arayacağına 

inandırdım kendimi.  

Kızımın ilk öğretmeniyle aramız iyiydi. 4. sınıftan sonra kızımı evlerinin yakınındaki okuldan M… 

İlköğretim’e aldırmış olmamıza rağmen bazen bana uğrar, sohbet ederdik. Daha önce gizlemiştim 

kızımın benden koptuğunu ama 2011 Aralık sonlarında bir gün yine kızımı sorunca ağlamaya 

başladım. Hala da biri kızımı sorduğunda çoğu zaman hıçkırıklara boğulurum. Aramızı bulmaya 

gönüllü oldu, hayır diyemedim ama o günden sonra selamı sabahı kesti, telefonlarımı açmadı hatta 

facebook listesinden beni silmekle yetinmeyip engelledi. Aynı şeyi yaşadığım 7 kişi daha oldu. 

Aralık ayının ilk günleri …… Zabıta ekipleri 9 yıldır ilk kez benim pilav tezgahımı kaldırdı. Gelen 

ekiptekilerin çoğunu tanıyordum, bana müşteri olarak pilav yemeye gelirler, riskli günlerde beni 

arayarak o gün çıkmamamı ya da birkaç saatliğine kaybolmamı söylerlerdi. Özür dileyerek önemli 

bir yerden şikayet geldiğini, almak zorunda olduklarını söylediler. Hemen 30 metre ilerimde aynı işi 
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yapan başka biri olduğu halde ona dokunmadılar. Bu süreçte ne zaman kızımın ya da annesinin 

haberdar olabileceği şekilde kızımla ilgili bir girişimim olduysa aynı şeyi yaşadım. 

20 Ocak 2012’de sömestr tatili başladı ama kızım beni aramadı. 25 Ocakta dayım beni aradı, 

telefondaki sesimi beğenmemiş, hemen İstanbul’a geldi ve beni Bursa’ya, Orhaneli’nin Serçeler 

köyüne götürdü. Orası okul öncesi çocukluğumun büyük kısmının geçtiği, çok sevdiğim, ne kadar 

bunalmış olsam da huzur bulduğum bir yerdir. Orhaneli’de alış-veriş yaparken kızımın beni aradığı 

yönünde bir mesaj geldi. Muhtemelen yolda telefonun çekmediği bir yerdeyken aramıştı. Şaşırdım, 

inanamadım. Psikolojim çok çok kötüydü. Yine de aradım. Biri ona benim intihar girişiminde 

bulunduğumu, hastaneden yeni çıktığımı söylemiş. Ne cevap vereceğimi bilemedim. Bir an için 

bunun iyi bir fırsat olduğunu düşündüm. Hemen geri dönmek istediysem de dayım bırakmadı. 28 

Kasımdaki intihar düşüncemden kimsenin haberi olmamıştı. Bu intihar hikayesinin X tarafından 

uydurulduğundan eminim. 

Köyde 9 gün kaldım, kendime geldim. 3 Şubat Cuma günü tekrar İstanbul’a gelip kızımı aradım, 

öğleden sonra buluştuk. Nüfus kağıdını ve fotoğraflarını getirdi. Hava soğuktu, Perpa’ya gittik. Kızım 

bana soğuk ve politik davranıyordu. Hemen nüfus kağıdı ve adres kaydı işini halletmemizi istedi. 

Saat 15:00’ti, 1-2 saatte halledilebilecek bir şey olmadığını, Pazartesi ilgilenebileceğimi söyleyince 

nüfus kağıdını geri almak istedi. Vermeyince de aramızda gerginlik oluştu, gitmek istedi. Evlerinin 

yakınına kadar bıraktım. 

Pazartesi Beyoğlu Nüfus Müdürlüğüne gittim. Nüfus kağıdı fotoğrafsız olduğu için geçersizdi, 

yenilenmesi için adres kaydı olması gerekiyordu, adres kaydı için de geçerli bir nüfus kağıdı. 

Bilgisayara işlenmediği için velayet belgesini istediler. Bendeki kayıptı, muhtemelen bana geldiği 

günlerde annesi almıştı, kızımla ilgili her şey kayıptı. Üsküdar Adliyesine gidip belgenin fotokopisini 

almak istedim. Ancak işleri yoğun olduğu için ertesi güne kaldı. Salı günü belgenin fotokopisini alıp 

Beyoğlu Nüfus Müdürlüğüne tekrar gittim. Kabul etmediler. Tekrar Üsküdar Adliyesine gidip “aslı 

gibidir” yazdırıp mühür ve imza attırdım. Nüfus Müdürlüğü yine kabul etmedi, orijinal belgeyi 

istiyorlardı, tekrar yazdırmam gerekiyordu. Üsküdar Adliyesine gittiğimde yazmak istemediler. 

Çarşamba günü kızımı aradım ve annesindeki velayet belgesini işlemler bitince iade etmek üzere 

okul çıkışında bana vermesini istedim. Annesi vermek istememiş. Akşam kızımla buluşup 

karşılaştığım güçlükleri anlattım. Sorunu ancak Bursa’da halledebileceğimi söyledim. Bursa’ya onu 

da götürmek istedim. Dedesi ve amcaları gelişmeleri bilmedikleri için benim götürmediğimi 

düşünüyorlardı. Hastaneye gideceği gerekçesiyle nüfus kağıdını istedi. Ertesi akşam tekrar 

getirecekti. Ama ertesi akşam görüşmek istemedi, ancak telefonla konuşabildik. Bana karşı çok 

mesafeliydi. Sanki kızımla değil, yeni tanıştığım biriyle konuşuyordum. Nüfus kağıdını kaybettiğini, 

muhtemelen hastanede unuttuklarını söyledi. Yalan söylediğini biliyordum ama yine de inanmak 

istedim. O gün hava çok soğuktu ve şiddetli bir kar yağışı vardı. Evimin bulunduğu Hasköy’den 

Perpa’nın arkasındaki ….. Hastanesine kadar yürüdüm. Son kayıt 2009 Aralık ayına aitti ve epilepsi 

için birlikte gittiğimizi hatırlıyordum. O moral bozukluğuyla şiddetli kara aldırmadan bu kez Kamil 

Koç’un Alibeyköy’deki aktarma merkezine yürüdüm. Bursa’ya gidip yarım saat gibi çok kısa bir 

sürede tüm işlemleri hallettim ve kızımın çok sevdiği ekler pastalardan bir kutu yaptırıp nüfus 

kağıdıyla birlikte aynı gün içerisinde kendisine verdim. 

Resmi ikametgahım Bursa’daydı ve kızımı da ancak kendi adresime kaydettirebiliyordum. Bu kanuni 

bir zorunluluktu. Bunu bile anlatamadım. Annesinin “seni Bursa’ya götürmeye kararlı, ikinci bir iş 

çıkmasın diye oraya kaydettirmiş” telkini daha etkili oldu. Takip eden günlerde kızım benimle 

görüşmekten kaçınmadı ama davranışları olumsuz, tepkisel, soğuk ve politik, gergin, rencide 

ediciydi. Bazen okul çıkışı bir pastanede yarım saat kadar konuşabiliyorduk. Sonradan öğrendiğime 
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göre aslında benimle buluşmak istemiyormuş, bir yandan “benim kötü biri olduğumu ve kendisini 

kaçırmayı düşündüğümü“ enjekte eden annesi “iyi anne” rolü oynayıp “babandır, görüşmelisin” 

demiş.  

Durumunu beğenmiyor, sözlerine inanmakta zorlanıyordum, çok rahat yalana başvuruyordu. 

Sözlerimi yanlış algılıyordu. Uzun konuşmam gerekiyordu onunla ama kaçınıyordu. Okul Rehberlik 

öğretmeni A… Beye durumu anlattım. Anlatırken gözyaşlarımı tutamadığım için beni “üzülmeye 

değer bir durum değil, hallederiz, keşke karşılaştığımız tüm sorunlar böyle kolay olsa” şeklinde teselli 

etti. Ancak beni aramayınca ben gittim. Bana karşı aynı kızım gibi soğuk ve ilgisiz davrandı. 2014 

Eylülünde kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde beni hemen hatırladı. “Samsun’a tayin 

olduğunu, o günlerde kendisinden daha kıdemli olan Işın Hanım’ın kendisini engellediğini” söyledi.  

Kızımın sınıf öğretmeni M…. Beye durumu anlattım. O da ilk anda ilgilendi. İlk fırsatta Y ile 

konuşacağını söyledi. Ama o da ikinci görüşmemizde bana soğuk davrandı. “Y’nin potansiyelini 

yansıtamadığını, aşırı sinirli ve arkadaşlarıyla uyumsuz olduğunu” söyleyip sebebinin ben olduğumu 

ima etti ve işlerinin çok olduğu gerekçesiyle izin istedi. 

9 Mart 2012 Cuma akşamı kızımla yine okul çıkışında buluştuk. Onunla daha detaylı konuşabilmek 

için evime götürdüm. Bunun için ısrar etmek zorunda kaldım. Yolda uzun süre telefonda annesiyle 

konuştu, bana arkadaşıyla konuşuyormuş hissi uyandırmaya çalışıyordu. İlk olarak nüfus kağıdı ve 

diğer pek çok konuda yalan söylemesinin, bana olan soğuk, politik davranışının beni fazlasıyla 

üzdüğünü, rencide ettiğini, yalancılığın çok kötü bir şey olduğunu detaylıca anlattım. Daha 

konuşmamızın başında suratı asıldı. Sinirli bir şekilde telefonuyla oynamaya başladı. 

Bana olan nefretinin ve politik davranışlarının sebebini öğrenmeye çalıştım. Onu her hafta en az 5 

saat görmek istediğimi, aksi takdirde kanuni hakkımı kullanarak yanıma almak zorunda kalacağımı 

esprili bir tarzda söyledim. Böyle bir şey yaparsam “intihar edeceğini” belirtti. Espri kaldırabilecek 

durumda değildi. Hatta beni dinlemek bile istemiyordu. Kendisini kaçırmamdan endişe eden, benden 

nefret eden kızıma böyle bir söz söylemem büyük bir talihsizlikti. Ama o akşam ben böyle bir korkusu 

olduğunu bilmiyordum. Bunu 5 gün sonra ağabeylerinden öğrendim.  

Bir ara mutfağa gittiğimde telefonda sanırım annesiyle konuştu. Söz ister istemez annesine ve 

ağabeylerine geldi. Son nüfus kağıdı olayında yaşadıklarımızı anlattım, annesinin art niyeti son 

derece açıktı. Sinirlendi ve bana öfkeyle bağırmaya başladı. “Sen hala geçmiştesin, hala suçu 

annemde arıyorsun” dedi. Ardından gitmeye davrandı. Engel olmadım, hatta okul çantasını ben 

verdim. Beni beklemesini söyledim ama beklemedi ve çıktı. Montumu ve ayakkabılarımı giyip ben 

de çıktım. O saatte onu sokaklarda yalnız bırakamazdım. Gözden uzaklaşmıştı, koştum. Beni 

görünce o da koşmaya başladı. Amacım onu yakalamak değil, belli bir mesafeden eve varıncaya 

kadar takip etmekti. Öyle olsa evden çıkmasına izin vermezdim. Rahmi Koç Sanayi müzesinin 

karşısındaki otobüs durağında bir adamla bir şeyler konuştu. Adam da karşıdaki müzeyi işaret etti. 

Müzeye yöneldi ve güvenlik kulübesine girdi. Peşinden gittim. Güvenlik görevlileri beni durdurdu. 

İçlerinden birini tanıyordum, babası olduğumu söyledim. Kulübenin penceresini açıp konuşmama 

izin verdi. Annesiyle konuşuyordu. Koç Müzesinde olduğunu, kendisini oradan almasını söyledi. 

Korku ve sinirden elleri titriyordu. Bana büyük bir öfkeyle “seni görmek istemiyorum artık, 

hayatımdan çık” diye bağırdı. 

Bu hayatım boyunca yaşadığım en büyük acı, en büyük utanç, en büyük şok oldu. Bir süre 

şuursuzca sokaklarda dolaştım. Dönüşte müzeye uğrayıp güvenlik görevlileriyle konuştum. Onlara 

“benim psikolojik sorunlarım olduğunu” söylemişler. Eve dönerken müzenin yanındaki parkta küçük 

ağabeyi ile karşılaştım. Kızımın psikolojisini bozduğumu, onu arar veya bir şeyler yazarsam “beni 
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öldüreceğini” söyledi. Konuşma talebimi reddedip tehdidini tekrarladı. Ben de onun gibi biri 

olsaydım o akşam kesinlikle ikimizden biri dünya değiştirirdi.  

Ertesi gün kızıma ve ağabeyine yatıştırıcı mesajlar yolladım. Ağabeyi beni aradı ve 14 Mart’ta iki 

ağabeyi ile benim evimde buluştuk. Konuşmaya çalıştım, ancak başarılı olmadı. Aynı anneleri gibi 

düşünüyorlar, beni suçluyorlardı. 3-4 saatlik konuşmadan bir sonuca varamadık ama onlardan çok 

önemli bilgiler elde ettim. Çok iyi tanıdığım insanlar olduğundan yalan da söyleseler bazı şeyleri 

anlamak güç olmadı. O görüşmede 9 Mart akşamı annelerinin “kızımı benden kurtarma ve beni 

darp etme operasyonu” tertiplediği ama zamanlama hatası yaptıkları fikrine vardım.  

Kızımın benim tarafımdan kaçırılma korkusunu gidermek kolaydı, annesi dava açar, sürekli onun 

yanında kaldığı için velayetini alması hiç de zor olmazdı ama bu korkuyu yaşaması işine geliyordu. 

Velayeti vermeye hazır olduğumu da söylemiştim onlara. 

Takip eden günlerde sonuç alamayacağını avukat arkadaşlarım ısrarla söylemelerine rağmen aile 

mahkemesinde dava açmak için dilekçe yazmaya koyuldum. Yapacak başka bir iş bulamadığım için 

tekrar pilav arabası alıp çalışmaya devam ettim. Bir yandan da kızımla olan sorunu çözmek için 

yardımcı olabilecek insanlara ulaşmaya çalıştım. Aile mahkemesi dilekçemi kabul etmedi. Ekim 

2012’de yazdığım ikinci dilekçe de aynı şekilde reddedildi. 

Tekrar okula yöneldim. Bu kez müdür yardımcısı F…. Beye durumu anlattım. Konudan haberdar 

olduğunu hissettim. Rehberlik öğretmeni F….. Hanımın Y ile konuşmasını sağlayacağını söyledi. 

Ama bu bir türlü gerçekleşmedi, beni oyaladığı belliydi. Nisan sonlarında ısrarlarım sonucunda 

müdür beyle görüşmeye başladım. 2,5 yıl boyunca kendisiyle görüşmek için okula defalarca gittim 

ama sonuç alamadım. Aile Bakanlığına Mart başında Bimer üzerinden gönderdiğim yazıya ilişkin 

Bursa’daki adresime cevap yazısı geldiğini duyunca hemen Bursa’ya gittim. Beni yönlendirdikleri 

birimin KOZA olduğunu anlayınca önce şaşırdım. Pes etmedim, İstanbul’a dönüp Aile Bakanlığı 

birimlerini gezmeye başladım. Beyoğlu …… Çocuk Yurduna üçüncü gidişimde müdür yardımcısına 

durumu anlatırken duyan bir psikolog benimle ilgilendi. Y ile konuşmak için okuluna gitmeyi de kabul 

etti ancak okul müdürü psikoloğun kızımla görüşmesine izin vermedi.  

Kızım o sene öğlenciydi o nedenle okula sabah gitmeye, öğleden sonra gitmek zorunda kalırsam da 

kızımla karşılaşmamaya, teneffüs saatlerine, ders programına dikkat ediyordum. 16 Mayıs 2012 

günü kızımın okuluna öğleden sonra gitmek zorunda kaldım. Günleri şaşırdığımdan o gün beden 

eğitimi dersi olduğunu atlamışım. Okul bahçesine girdiğimde birinin kızıma seslendiğini duydum. 

Gayri ihtiyari çevreme bakındım, ancak göremedim. Onu görme arzumu bastırdım. Beni görmekten 

hoşlanmayacağını biliyordum. Sonradan kızımın o gün beni görünce korkudan müdür yardımcısına 

sığındığını öğrendim. Ben okuldan ayrıldıktan sonra bu kez büyük ağabeyi beni telefonla aradı. 

Benim okulun önünden bile geçmemem gerektiğini söyleyip öldürmekle tehdit etti. Savcılığa 

başvurdum, karakolda ifadeleri alındı. Bu ifadeleri okuyan ama konuyu hiç bilmeyen insanlar iddianın 

doğruluğundan emin oldular. Aynı şekilde Haziran 2013’de annesinin adli psikoloğa verdiği 

beyanatta da yalan söylediği çok net belli oluyordu. Bu olayla başta müdür bey olmak üzere okuldaki 

yetkililerin bana olan şüphe ve önyargılarının ördüğü duvar daha da yükseldi. 

Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü Eyüp Rehberlik Araştırma Merkezi çok yoğun olduklarından 

ilgilenemeyeceklerini söylemişlerdi. Beyoğlu’nda ise böyle bir komisyon yoktu. Mayıs 2012’de 

kızımın dayısı, okullar kapandığında kızımın beni arayacağına söz verdiğini iletti. Ama kızım beni 

aramadı. Haziranın ilk günlerinde ….. Zabıtası arabamı yine kaldırdı. Bir işe konsantre olmaya, 

Kasımpaşa’da bir büfe işletmeye çalıştım ama olmadı. Kızımı aklımdan çıkaramadım. Umudumu ve 

yaşama isteğimi yitirmiştim. O yaz çok kötü geçti. Bana semtteki insanlar baktılar, yoksa açlıktan 
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ölecektim. Aile ve arkadaş çevrem bana kızımı alıp Bursa’ya dönmemi, öğütlüyor, yapacak başka 

bir şey olmadığını söylüyorlar hatta baskı yapıyorlardı. 

Yaz sonuna doğru dayısının girişimiyle kızımla telefonda konuştum. Kendisine zaman vermemi ve 

bu süre zarfında hiçbir girişimde bulunmamamı istedi, süre telaffuz etmedi. Ben bu süreyi yılbaşı ile 

sınırlandırdım. Yine de okullar açıldığında müdür beyle görüşmeye devam ettim. Bir gün beni 

rehberlik öğretmeni I…. Hanıma gönderdi. Konuyu anlatmaya çalıştım ama beni dinlemedi bile, 

konuyu bildiğini, böyle bir misyonlarının olmadığını, aile içi sorunlarla ilgilenmediklerini söyledi. Kısa 

süren görüşmemizde X’in etkisi altında olduğunu net olarak hissettim. Okula geldiğimi kızıma ya da 

annesine söylememesini rica ettim. “Veliye karşı sorumlu olduklarını, doğal olarak söyleyeceklerini” 

belirtti. Kızımın benim okula gelmemden huzursuz olacağını benden önce I…. Hanımın düşünmesi 

gerekirdi. Hemen kızımın veliliğini üstlenmek istediğimi belirten bir dilekçe yazıp velayet belgesiyle 

birlikte müdür yardımcısına verdim ama dilekçeyi muhtemelen işleme koymadılar. X’in okula 

kendisini “X Yardımcıoğlu” olarak tanıtmasının da niyeti hakkında kendilerine fikir vermesi gerektiğini 

söyledim ama dinlemediler. 

Müdür Bey Kasım ayında kızımın beni sömestr tatilinde arayacağını söyledi. İnanmadım ama 

yapacak bir şey de yoktu artık. 6 Şubat 2013 Çarşamba günü kızımın beni aramayacağından emin 

olunca sabah erken saatlerde Bursa’ya kesin dönüş yapmak üzere Kamil Koç’un Alibeyköy’deki 

aktarma istasyonunda otobüs beklerken bayılmışım. Ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Beyin 

toplardamarlarım tıkanmış. 12 gün hastanede yattım. Kızıma SMS ve facebook ile iletmişler. Sınıf 

arkadaşları da söylemiş. Ama bırakın ziyaretime gelmeyi, geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi. 

Kanımdaki pıhtılaşmaya resmi bir teşhis konamıyordu. 30 Eylül 2011’de bir profesör, hastanede 

yattığım günlerde ise bir doçent bunun aşırı üzüntüden kaynaklandığını, halk arasında “kanını 

kurutmak” deyiminin bunu anlattığını, ancak bu konuda anlamlı bir araştırma yapmanın mümkün 

olamayacağını anlattı. Nitekim muayene olduğum hematologlar da aşırı üzüntünün kandaki bir 

maddenin (ismini hatırlayamıyorum) idrara karışmasına ve çay rengini almasına sebep olduğunu 

söylemişlerdi ama pıhtılaşmaya yol açacağını kabul edemiyorlardı. Bu durumu fark ettiğimde hemen 

Clexan adlı iğneyi alıp insülin iğnesi gibi enjekte etmeye başladım. 

Hastaneden erken çıktım ve hemen Bursa’ya, Serçeler köyüne gittim. Kızımı unutmam ve hayata 

tutunmam gerektiğine inandırdım kendimi. Kısa sürede toparlandım ve bir roman yazmaya giriştim. 

Köyde telefonlar pek çekmez. 26 Mart 2013 Salı günü Orhaneli’ye alış verişe giderken telefonuma 

gelen mesajdan kızımın beni aradığını fark ettim. Hemen aradım. Kızım beni sevdiğini, özlediğini 

söyledi ama pek konuşmak istemedi. Hemen o gün İstanbul’a döndüm. Evimi kiraya vermemişlerdi 

hala, bıraktığım şekilde duruyordu. O hafta sonu kızımı yine aradıysam da açmadı. Bir iş yapmam 

gerekiyordu doğal olarak. Maddi sıkıntım iyice artmış, çok borçlanmıştım. Evimin yakınında, ana 

caddede bir öğretmen arkadaşımın ailesinin dükkanı boştu. Benimle ortak lokanta açmak istiyordu. 

Çok iyi anlaştığım biriydi. Konuştuk, anlaştık. Mesleğim olan bilgisayar yazılımını yürütmem mümkün 

değildi. Pilav tezgahını tekrar açtım. Başına da bir eleman koydum. Ben olmayınca bir yıl boyunca 

zabıta müdahale etmedi. Ben durmaya başlayınca 5-6 gün içinde yine kaldırdı zabıta. 

Kızım bir daha telefonu açmadı. Yine eskisi gibi oldu, facebook’tan da ulaşamıyordum, yasaklıydım. 

Mayıs 2013’te emekli bir hakimin yardımıyla tekrar dava açtım, bu kez konu olarak “velayetin 

düzenlenmesi” yazdım, bilirkişi istedim. Bu kez kabul edildi. Bir adli psikolog beni çağırdı, görüştük 

ama EYS’nin ne olduğunu bilmiyordu. Yazdığı raporda benim kızımın adı bile yanlış geçiyordu. 

Benim doğrusal düşündüğümden, başkalarını suçladığımdan bahsediyordu. Benim hakkımda 

yazdıklarının birebir başka dosyalarda da geçtiğini bana yardımcı olan hakimin adliyede çalışan bir 

arkadaşından öğrendim. 27 Haziran 2013’teki ilk celsede asıl sorunun kızımın benden uzaklaşması, 
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benimle görüşmeyi reddetmesi olduğunu söyleyince hakim davanın reddine karar verdi. Tek olumlu 

yanı kızımı görebilmem oldu ama yine sağlıklı bir konuşma geçmedi aramızda. Annesinin haklı 

olduğuna daha da inandı. 

Okuldan da aile mahkemesinden de diğer girişimlerimden de sonuç alamadım. 2013 Aralık başında 

beşinci sınıftaki öğretmeninden yardım istedim. N…. Bey kızımı çok sever, örnek öğrenci olarak 

gösterirdi. Hem akciğer hem de beyin kanseri yaşıyordu ve günleri sayılıydı. X’in telefonu üzerinden 

Y’yle konuşmuş, durumunu anlatmış ama söz bana gelince Y telefonu eski öğretmeninin yüzüne 

kapatmış. N…. Bey çok şaşkındı ve onu mutlaka bir psikoloğa götürmem gerektiğini söyledi. 

19 Aralık 2013’te müdür beyin bana “kızımın benimle konuşmaya hazır olmadığını” söylemesi 

konuyla ne denli ilgili olduğunu, benim havanda su dövdüğümü ortaya koydu. Diğer yandan ortağım 

parasının bittiği gerekçesiyle dükkandaki işleri durdurdu. Bana kırgın olduğunu anlıyordum ama 

sebebini Eylül 2014’te metroda tesadüfen karşılaştığım dayısından öğrendim. Ekim 2013’te X’le 

konuştuktan sonra benimle iş yapmaktan vazgeçtiğini, kendisinin telkinleriyle ortaklığı 

sonlandırmadığını, kendi sorumluluk alanındaki işleri bana yıktığından haberi olmadığını söyledi.  

Takip eden günlerde yine hem beynimde hem de sağ bacağımda damar tıkanıklığı sorunu yaşadım. 

Ortağım kızıma kafayı boş yere taktığımı düşünüyor ve bana kızıyordu. Çevremdeki herkes, 

doktorlar dahil kızımı aklımdan çıkarmamı yoksa sonumun iyi olmayacağını söylüyorlardı. Kızımı ne 

olursa olsun unutmaya karar verdim. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. İşe konsantre olmaya 

çabaladım. Bu arada yanımda part-time çalışan son derece akıllı bir üniversite öğrencisi 

durumumdan etkilenip kızımla temasa geçmeye çalışmış. Telefondan ulaşamayınca facebook’tan 

mesaj yollamış, yasaklanmış tabii.  

Şubat 2014’te neredeyse bir yıldır bitiremediğim işleri bir ayda bitirip 15 Mart 2014’te yokluklar altında 

ucu ucuna da olsa lokantayı açtım. 20 Nisan’a kadar kızımı pek düşünmedim. O gün bir arkadaşımla 

Üsküdar’daki Fethi Paşa Korusuna gittik. Orası kızımla çok sık gittiğimiz bir yerdi ve aklıma 

düşüverdi. Akşam dönüşte e-okul sisteminden kızımın okul durumuna bakınca şoke oldum. İki yıl 

önce okul birinciliğine oynayan kızımın notları çok berbattı, 6 dersi zayıftı, devamsızlığı çoktu. Hafta 

içinde dükkana pilav yemeye gelen gençlerden birinin masada unuttuğu proje ödevinden kızımla 

aynı sınıfta olduğunu fark ettim. Ödevini almaya geldiğinde ona kızımı sordum. Aşırı sinirli olduğunu, 

pek az kimseyle konuştuğunu, bana “paranoya ve narsistik kişilik bozukluğunu, gerçeklik algısının 

bozulduğunu, psikoz ve anksiyete davranışları olduğunu” düşündüren şeyler anlattı. O günlerde 

dükkanda sadece Pazar günleri çalışan, Beşiktaş Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi, kızımın akranı 

olan E…’den yardım istedim. Yaşına göre çok akıllı ve olgun olan E…. de benzer bir sorun yaşıyordu 

babasıyla, görüşse de pek hoşlanmıyordu. Telefonla o da ulaşamadı kızıma. Twitter’dan attığı 

mesaja da olumlu yanıt alamamış. Çeşitli sitelerdeki paylaşımlarını inceleyen Ece de Y’nin sınıf 

arkadaşının söylediğine benzer izlenimlerden bahsetti. 

O günlerde yine damar tıkanıklığı sorunu yaşadım ve depresyonun o bildiğim derin kuyusunda 

buldum kendimi. Ondan sonra ne yaptımsa depresyondan çıkamadım. İlk olarak okula yöneldim 

yine. 2 Haziranda nihayet müdür beyle 4 saati aşkın bir görüşme yaptık ve müdür beyin konuyu 

anladığından emin oldum. Hemen ertesi gün oldukça uzun konuşmuş kızımla.  Onun etkisiyle aynı 

gün öğleden sonra kızım beni aramış. Ne yazık ki ben o gün aşırı yorgun ve uykusuzdum. Dükkanın 

üst katındaki hamakta bitkin bir vaziyette uyuduğumdan çağrısını duymamışım. Akşam üstü fark 

edip aradığımda açmadı. 8 Haziran’da kızım beni tekrar arayarak doğum günümü kutladı ama fazla 

konuşmadı. Ertesi hafta babalar gününde yine aradı. Konuşmaya çalıştım, dükkana davet ettim ama 

bir bahaneyle telefonu kapattı. Bir daha da ulaşamadım. 
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Temmuz sonunda ortağımın 65 bin TL, benim de 105 bin TL harcayarak bin bir emekle açtığım 

lokantayı kapatıp eve kapandım, daha önce yaşamadığım kadar derin bir depresyona girdim. 

Parasızdım ve artık borç alabilecek hiç kimse kalmamıştı. Yaşama isteğim yine kayboldu. Uzun süre 

yemek yiyemedim. Kızımı aklımdan çıkartamıyordum, defalarca aradım, SMS gönderdim ama 

karşımda bir duvar vardı sanki. Kuş uçumu 500 metre mesafede oturuyordu ama ben kendisine 

ulaşamıyordum. Çıldıracak gibiydim, yapacak hiçbir şey bulamıyordum. Çevremin desteğiyle ayakta 

kaldım. Aralık 2013’te Aile Bakanlığına tekrar yazmıştım. Hemen ertesi gün arayıp beni 

yönlendirmişlerdi. Ama iki aylık çabamdan sonuç alamamıştım. O günlerde kaldığım yerden devam 

ettim. Maltepe biriminizdeki B….. Beye ulaşmayı başardım. Kendisi konuyla ilgilendi ve beni 

yönlendirdi. Bir yandan da okul ve Milli Eğitim İl ve İlçe Müdürlükleri nezdindeki çabalarımı 

sürdürdüm. Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezinde görüştüğüm bir uzman da pek çok defa 

duyduğum cümleleri tekrarladı: “Kızını bize getirmelisin.” 

Okuluna gidip müdür beyle bir kez daha konuştum, okullar açılınca gelmemi ve bu sorunu mutlaka 

çözeceğini söyledi. Okullar açılınca gittiğimde müdür bey görevden ayrılmıştı. Yeni görev yerini ya 

da telefonunu vermediler. Işın Hanımla bir kez daha görüşmeyi denedim ama sonuç alamadım.  

Ekim ortasında kızım bana twitter’dan aile danışmanı Av. A’in, “Çocuk Hakları ve Ebeveyne 

Yabancılaştırma Sendromu” yazısının linkini gönderdi. Benim EYS konusunda bazı internet 

portallerindeki ve imza kampanyamdaki yazıları okuduktan sonra bana bu yazıyı tepki amaçlı 

gönderdiğini, benim kendisine EYS uyguladığımı düşündüğünü anladım. Bana gönderdiği yazı 

benim de tanıdığım ve EYS konusunda işbirliği yaptığım Dr. Erkut Erdoğan’ın yazılarından alıntıydı. 

O gün kızımla mesajlaştık biraz: 

@myardimcioglu ve adı üstünde bir sendromun suç olarak kabul edilmesi ne kadar doğru olabilir ki? 
@myardimcioglu bir politikacının anlattıkları kadar aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. 

@myardimcioglu anneme olan nefretini bir kenara bıraksan sen de farkındasın her şeyin ve lütfen 
aptal yerine koyma artık ne beni ne kendini. 
@myardimcioglu sana karşı hislerimi bilmesem; annemin, abilerimin senin hakkında söylediklerini 
bilmesem belki tamam derdim bu anlattıklarına 
@Yecem Benim onlara karşı nefretim yok ama onların bana karşı nefretleri var. Ben nefret ve 
intikam duygularına uzağım. 
@myardimcioglu ve hepsinden önemlisi ben senden hiçbir zaman nefret etmedim, hiçbir zaman 
kötü düşünceler beslemedim. 
@myardimcioglu ama insan nasılsa karşısındakini de öyle görürmüş ya, sen bu durumdasın işte. 
@Yecem "Bana karşı hislerin" nedir? Belli ki olumsuz şeyler, ne yaptım da oluştu sende? 
@Yecem Peki neden bana böyle davranıyorsun? Bir babaya yapılabilecek en büyük işkence 
çocuğundan göreceği bu davranıştır. 
@Yecem Ben onlarla iyi geçinmek için pek çok şeyi görmezden geldim. Kavga etmemeye özen 
gösterdim. 
@myardimcioglu kötü şeyler mi düşüneyim :D 
@Yecem Benim hakkımdaki düşüncelerin kesinlikle yanlış. Bu düşüncelerin sende oluşması nasıl 
mümkün olabilir? Ne yaptım ben? 
@Yecem Onlara sinirlendim ama sinirim onlara değil sana yansıdı. 
@myardimcioglu görüyorum ki hala böyle oluyor. 
@Yecem Hala mı? Ne yapıyorum yahu lütfen söyle, sana karşı sinirli olduğuma dair bir davranış 
söyle. 
@Yecem Neden peki benden uzak duruyorsun? Lütfen bunları sakin sakin konuşalım. 
@myardimcioglu bunu bazen düşünüyorum sonra gitar çalıyorum. 
@myardimcioglu ve cevabını bulduğumda uzun uzun da konuşuruz 
@Yecem Bana karşı olumsuz düşüncelerle dolu olduğun için sözlerimi bile çok yanlış anlıyorsun. 
@myardimcioglu ya.. hasta mısın 
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@Yecem Bu konuşmayı lütfen bir an önce yapalım. Ben üç yıldır seninle bu konuşmayı yapmaya 
çalışıyorum. 
@Yecem Sana olan sevgimden en ufak bir şüphen olmasın. Bu yüzden bu kadar çok acı 
çekiyorum. 
 

Eylül ortalarında Y’ye yaklaşık bir yıl boyunca özel İngilizce dersi veren, 2 yıldır ulaşmaya çalıştığım 

C…. Beye nihayet ulaştım ve durumu anlattım. C….. Bey harikulade bir insandı ve Y onu çok severdi. 

C….. Bey çok sabırlı davrandı. Önce twitter üzerinden bağlantı sağladı ama daha ilk anlarda Y’nin 

soğuk, mesafeli, ilgisiz tavrı karşısında o da Nejat Bey gibi şaşırdı. Aralık ayının ilk haftasında yeni 

telefon numarasını almayı başardı ama Y’nin soğuk, sert, sinirli tavrı karşısında şoke oldu ve bir kez 

daha aramasının hiçbir işe yaramayacağını söyledi. 20 yıllık arkadaşım olan uzman psikiyatr A……. 

A……. da bir denemede daha bulundu ama sonuç alamadı. 

Aile Bakanlığı nezdindeki girişimlerimi de sürdürdüm. Görevlendirdikleri psikologla 9 Ekim 2014 

Çarşamba günü ilk görüşmemiz oldu. Dört hafta sonunda telefonla ulaştığı kızım ve annesiyle çok 

kısa görüşebildiğini, görüşmeye davet ettiğini ancak kabul etmediklerini, benim kızıma “geri zekalı, 

üniversiteye giremezsin, aynı annene benziyorsun” dediğim şeklinde duyum aldığını söyledi. 

Takdir edersiniz ki, bu sözler gerçek olsa bile yukarıda anlattığım gelişmelere sebep olamaz. Kızıma 

asla bu türden aşağılayıcı sözler söylemedim, sesimi yükseltmedim. Kendimle birlikte annesini ve 

ağabeylerini kastederek “aman bize benzeme” şeklinde şakalarım oldu. Eylül 2011’de kendisine 

yazdığım o mektupta beni, annesini veya ağabeylerini model almamasını söylemiştim.   Annesine 

göre çok daha disipliner ve otoriter bir konumda olmama rağmen 2009’a kadar kızımla ilişkimiz 

mükemmeldi. Kızım yaklaşık 5 yıldır beni annesinin gözüne iliştirdiği gözlükle görüyor ve annesi 

tarafından yönlendiriliyor, annesiyle köprüleri atmam nedeniyle de beni suçluyor. 

Daha 2010 Nisanında onu dershaneye kayıt ettirdim. Parasını ödemiş olmama rağmen annesinin 

olumsuz propagandası nedeniyle dershaneye bir kez bile gitmedi. SBS puanı düşük olduğu için iyi 

bir liseye kayıt hakkı kazanamadı ve evlerinin yakındaki klasik liseye kaydolmak zorunda kaldı. Asıl 

önemli olanın üniversite olduğunu, üniversitede okuyacağı bölümün hayatını şekillendireceğini, SBS 

puanını göz önünde tutarak hemen birinci sınıfta test çözmeye başlamasını, aksi takdirde iyi bir 

bölüm kazanamayacağını anlattım. Ama o günlerde tamamen annesine biat etmişti ve zekasına 

güvenmediğim için onu iyi bir liseye kaydettirmediğimi düşünüyordu.  

8 yaşındayken kendi isteğiyle tiyatro kursuna giden, dürüst ve mert tutumuyla, güçlü duruşuyla 

arkadaşları ve çevresi tarafından çok sevilen, saygılı ve sevecen tavırlarıyla öne çıkan, lise birinci 

sınıfta okul birinciliğini hedefleyen Y’nin şimdiki notları ve devamsızlığı, eski öğretmenleri Cengiz ve 

Nejat Beylere karşı davranışı, yok denecek kadar az arkadaşı olması, öğretmenleri ve arkadaşları 

tarafından asosyal ve sinirli bir kişilik yapısına sahip olduğunun ifade edilmesi, dershane yerine kick 

box kursuna gitmesi ve elini sakatlayacak kadar hırsla vurması, annesi ve ağabeyleri gibi şiddete 

eğilimli hale gelmesi, annesinin ya da içinde bulunduğu durumun onu sevk ettiği yön hakkında bir 

göstergedir. 

Y ile annesinin olmadığı bir ortamda görüşmeniz daha yararlı olur. Her ikisinin de, özellikle X’in yüz 

ifadesine dikkat etmenizi öneririm. X eşine az rastlanacak derecede sofistike, sinsi biridir ve insanları 

etkileme konusunda çok başarılıdır. 
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