
Bir anda biri size “anne” diyor… Üstelik bu 
bebeklikten başlayan bir yolculuk da değil! Çok 
farklı bir duygu, anlatması mümkün değil 
gerçekten.

Yapılan pek çok araştırma, çocuklarımızın gerek zihin-
sel gerekse psikolojik gelişiminde sevgi dolu bir ailede 
büyümelerinin önemini ortaya koyuyor. Devletin ko-
ruması altındaki çocuklarımızın da sevgiye dayalı aile 
temelli bir bir bakım altında yetişmesi de aslında tüm 
toplumun üzerinde durması, destek vermesi beklenen 
bir gerçek. Özellikle nitelikli ve farkındalığı, yüksek ko-
ruyucu ailelik konseptini doğru anlatmak ve aktarmak 
için pek çok dernek bu konuda gönüllü olarak çalışıyor. 

İşte bu derneklerden biri de 2012 yılında kurulan İstan-
bul Koruyucu Aile Derneği… Derneğin Yönetim Kurulu 
Başkanı Neşe Gökalp ile hem kendi hem de derneğin 
yolculuğu konuştuk. Neşe Hanım’ın kendi yolculuğunda 
da 14 yaşında amcası tarafından evlat edinildiğini öğren-
mesi – ki bu çok geç bir yaş- gibi önemli dönemeçler 
var. Ama hayatı zorluk ve kolaylıklarıyla kabul ederek, 
binlerce çocuğun hayatına dokunarak koruyucu ailelik 
sistemini aktarmaya, anlatmaya ve teşvik etmeye devam 
ediyor. İyi ki böyle insanlar var! 
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Neşe Hanım, siz bu ülkede koruyucu ailelik 
kavramını tanıtmaya çalışan kişilerden birisiniz. 
Dernek aslında bu konuda çalışan hemen hemen her-
kes gibi gönüllülükten de öteye geçmiş 
durumda. Bununla yatıp bununla kalkıyorsunuz!
Peki bu noktaya nasıl geldiniz? 
- Bizim çocuğumuz olmadı. Bu öyle bir dönem ki 
sonrasında artık olmayacağına inanıyorsunuz. İşte böyle bir 
dönemde oturduğumuz yere çok yakın Üsküdar Hasan Tan 
Çocuk Yuvası vardı, gönüllü olarak orada çalışmaya, gidip 
gelmeye başladım. Sonra 1999 depremini yaşadık. Telekom’da 
çalışıyordum ve iş icabı Adapazarı’na gittim. Çocuklarını devlet 
korumasına vermiş olan çok aile ile karşılaştım ve bu durumdan 
etkilendim. Yani sizin gönüllü çalışmanızı 

tetikleyen bu olaylar zinciriydi. Peki koruyucu aile-
lik kısmına nasıl geçtiniz? O zaman çok 
yaygın ve bilinen bir kavram değildi?
-İstanbul’a döndüğümde yuvaya daha da sık 
gitmeye başladım, yine gönüllülük çerçevesinde. 2005 yılının 
sonlarına doğru – karar vermek zaman aldı- “koruyucu ailelik 
sisteminden” bahsettiler. İlk defa duyuyordum. O zaman 
daha kolaydı, her çocukla ilgileniyordum. Sırayla çocukları 
dışarı çıkartıyordum. Ama böyle bir sistemi duyunca kurum-
daki uzmanla görüştüm… 
Hangi çocuğu düşünüyorsunuz diye sordu, ben de “size 
bırakıyorum” dedim. Çünkü çoğu çocuğu tanıyordum… 
Bu konuşma bize oğlumuz Mehmet’i getirdi. 
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Kimler Koruyucu Aile olabilir?



Yani Mehmet ile birlikte gönüllülükten 
koruyucu aile olmaya geçtiniz. Çok da iyi 
yapmışsınız, sizi bir kere daha gönülden 
tebrik ediyorum. Peki Mehmet de sizin 
tanıdığınız ilgilendiğiniz bir çocuk muy-
du?
-  Aslında tanıyordum ama çok ilgilendiğim bir 
çocuk değildi, sessiz bir yapıya sahipti. Uzman 
ile konuşmamız sonrasında yanımıza geldiğinde 
üzerinde judo kıyafeti vardı, üst katta spor 
salonunda antrenman yapıyordu (gülüyor). Yeni 
hayatımız böyle başladı. Eşimle birlikte aldık 
dışarıya çıkardık, getirdik. Alışma sürecimizi 
atlattık. Akabinde koruyucu ailelik sözleşmesini 
imzaladık. 

Oğlunuza kavuştuğunuzda Mehmet kaç 
yaşındaydı? 
- Tam dokuz buçuk yaşındaydı. Çünkü o yuvanın yaş aralığı o 
dönem 06-10 yaştı. Hatta yaşça daha büyükler de vardı. 
Mehmet hayatımıza girdikten sonra da yuvayla irtibatımızı 
hiç kesmedik. İnsanlar genelde bir çocuğu eve götürdüğünde 
bütün irtibatlarını kesiyorlar.  Çocuk o yaşantıyı unutsun 
diye… Ama ben o şekilde düşünmedim. Yakındık 
yuvaya ve arkadaşlarını hepsini görüyordu. 

Mehmet ile yeni bir hayat yolculuğuna başlamak 
nasıl bir deneyimdi? 
- Orayı iyi açıklamak lazım… Başlangıçta bir dönem gönüllülük 
gibi devam ediyordu, bizim irtibatımız Mehmet ile sadece 
hafta sonlarıydı.  O arada Mehmet’in eğitimindeki gelişmeyi 
desteklemek adına bir takım kurslara götürüyorduk. Bazen 
geç geldiğimiz için yuvadakiler de “çocuk sizde kalabilir” bu 
gece diyorlardı. Haftanın belli günlerinde biz de kaldığı zam-
anlar oldu ama o çok kısa sürdü. Sonra koruyucu ailelik 
sözleşmesini imzaladık ve tamamen evimizde kalmaya 
başladı. 

“Kan bağı değil can bağı çok önemli.”
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Nasıl bir duygu yaşadınız eşinizle birlikte? 
- İlk zamanlar benim için çok önemliydi. Daha önce evimde 
hiç çocuk yaşamamış, ilk defa bir çocuğun ebeveyni oluyor-
sunuz, çocuk sizi tanıyor siz çocuğu tanımıyorsunuz. Ama işte 
her şey sevmekle başlıyor! Sonuçta hepimiz insanız, duygular-
la örüntülüyüz. Bir zaman sonra aranızdaki o bağ kuvvetleni-
yor, yan yana durmak zaten sizi güçlü kılıyor. Bizim de öyle bir 
dönemimiz oldu ve o dönemi çok güzel geçirdik. Mehmet’in 
elinden tutup Üsküdar’da geziyoruz, o duygu bambaşka bir 
duygu (gülümsüyor). Ebeveyn olduğunuzu, anne olduğunuzu 

“Her şey sevmekle başlıyor!”… 
“Yan yana durmak sizi güçlü 
kılıyor”.

- Kan bağı değil can bağı çok önemli. Bir gün bir bakıyorsunuz 
zaten büyümüş. O ilk zamanlar biraz yavaş geçiyor gibi geliyor 
size. Mehmet ilk geldiği zamanlar bize anne- baba demedi. 
Tabii ki biz de öyle bir şey beklemedik. Kardeşimin oğlu vardı, 
o bana “hala” diyordu. Mehmet de bana “hala” dedi.  Yeğen-
im, eşime de amca diyordu, dolayısıyla ona da “Orhan amca” 
diyordu (gülüyor).

“Bir çocuğun elinden 
tutmakla farklı 
bir şeyler yaptığınızı 
hissediyorsunuz.”



Peki ne zaman anne-babaya geçtiniz? Çocuğunuzun 
ağzından dökülen bu kelimeler duygusal olarak çok 
önemlidir aslında. 
- Bir anımız var onu anlatayım hemen. O zamanlar eve damacanalarla su 
geliyordu. Kapı çaldı sucu geldi. Kapıyı açtı bana seslenmesi gerekiyor ya, 
işte o zaman ilk defa bana “anne” diye seslendi (kahkahalar)… Orhan da 
Mehmet’e mahallenin çocuklarıyla birlikte bisiklet öğretiyordu. İşte orada 
da ona ilk defa “baba” dedi.

Peki ilk anne dediğinde ne hissettiniz? 
- Bir anda gerçekten çok farklı hissettim. Bir anda biri size “anne” diyor. 
Üstelik bu bebeklikten başlayan bir yolculuk da değil. Zannediyorum o 
gün ikimiz için de o bağ kurulmuştu! O dönemde gittiğimiz bir psikolog 
da öyle demişti. Bu bağ hemen öyle bir anda kurulmaz diye. Küçüklükten 
başlayan bir bağlanma teoremi varmış. Ben mühendisim hiç o konularda 
bilgim yoktu. Bir sürü şeyi de bilmiyorduk ama Mehmet sayesinde çok 
şey öğrendik. Hayatımızın o döneminde o bize farklı bir öğrenim, kazanım 
oldu. Sevgi dolu bir aile olduk. 

Hala ve amcadan, anne 
babalığa geçiş…



Mehmet büyüdü, okulunu bitirdi. 
Sırada ne var? Artık evden ayrılma vakti 
geldi mi? 
- Devlet koruması altındaki çocuklarımızın 
memuriyet hakları var. Şimdi Mehmet atanmayı 
bekliyor. İnşallah iş hayatında da aynı başarıları 
gösterir… şehir dışına falan çıkarsa bizde oraya 
gidip bir ev kurup belki kendi başına yaşaması 
için bir şans veririz. Ama anne sen beni 
bırakmazsın diyor (gülüyor).

Çocuğunun gitme endişesi olan 
aileleri çok iyi anlıyorum ama hiçbir çocuk 
bizim değildir sonuçta. Her çocuk biyolojik 
de olsa dünyaya gelmiş bir bireydir.

Mehmet artık 24 yaşında! 
Üniversitede yönetim 
bilişim sistemleri okudu, bilgisayar 
programcısı oldu. 



Koruyucu ailelik sistemindeki ailelerin en 
çekindikleri kısım çocukların biyolojik ailelerine 
dönmeleri… Aslında ben bu duyguyu anlamakla 
birlikte bundan çok da korkulmaması gerektiğini 
düşünüyorum. Siz de bu konu nasıl gelişti? 
- Koruyucu aile olduğumuzda biz de görüşme ihtimali olur 
diye düşünüyorduk. Ama Mehmet’in durumu farklı gelişti. 
Şu ana kadar arayanı soranı olmadı. Kayıtlarda da aile bilgi-
si tam gözükmüyor. Şu anda onun için bir hikâye var ama 
doğruluğu teşhis edilmemiş bir hikâye. Ama eğer olsaydı 
biz mutlaka görüştürürdük, benim açımdan hiç sıkıntı yok 
fakat bu şekile evrilmem de zamanla oldu. İlk zamanlarda 
paylaşamıyorsunuz, koruyucu aile olup da çocuğunun gitme 
endişesi olan aileleri çok iyi anlıyorum ama hiçbir çocuk 
bizim değildir sonuçta. Her çocuk biyolojik de olsa dünyaya 
gelmiş ayrı bir bireydir.

- Küçük bir çocuğu büyütüp biyolojik ailesine dönmesi 
çok zor fakat sistem de bunu gerektiriyor. Koruyucu ailelik 
sistemi bir dönem bir ailenin bir çocuğa koruyuculuk yap-
masıdır. Biz Türkler duygusal kişileriz, sevgiyle yaklaşıyoruz 
ama bizim de buna alışmamız lazım çünkü bu çocukların 
gerçekten yuvada büyümemesi, sevgi dolu bir aile yanında 
büyümesi lazım. Bir çocuğun iki ailesi olabilir! 

“Biyolojik ailelerin de şunu 
anlaması lazım: Çocuğa o zorlu 
döneminde bu aileler destek oldu.”



- Biyolojik çocuklar için de çok benzer şeyler var yani. Benim 
de evlat edinilme durumum oldu. Beni amcamlar büyüttü. 
Bu durumu ben 14 yaşında çok geç öğrendim. Ne kadar 
yanlışmış bana küçükken söylenmesi gerekirmiş ama yine 
de atlatıyorsunuz. Benim artık kim olduğumu öğrendiğim-
de yakınımdaki insanlar akrabalarımdı. Onlara da biraz hak 
veriyorsunuz zaman içinde. Anneme bazen anne diyordum 
bazen de Sema anne. Hepimizin yolculuğu farklı. 

“Bir anne babadan doğmakla 
bitmiyor bu yolculuk… 
Ben evlat edinildiğimi 14 yaşında 
öğrendim” 

Neşe Gökalp ile sohbetimizin ilk bölümünü böylece
noktalıyoruz. Ama daha benim koruyucu 

ailelik ve dernek ile soracağım çok soru, Neşe Hanım’ın 
aktarmak istediği deneyim ve bilgiler bitmedi. Özellikle 
koruyucu aile olmak isteyenler okumasını tavsiye ettiğim 

ikinci bölümde tekrar buluşmak dileği ile….




