
“+1 Çocuk Dünyayı Değiştirir!”
Yukardaki cümle benim için çok önemli 
çünkü ben bu cümlenin anlamına ve gücüne 
gönülden inanıyorum. Bu cümleyi Kırmızı 
Çocuklar Derneği’nden alıntılıyorum. 
Derneğin kurucusu sevgili Simay Bülbül 
Sarıpınar koruyucu aileliği aktarırken söze bu 
cümle ile başlamıştı.

Çocukları bu 
kocaman 
dünyaya 
hazırlarken 
onların güven 
içinde, sevgi 
görerek aile 
yanında 
büyümeleri o 
kadar önemli ki! 
Maalesef her 
çocuğun hakkı 
olan bu 
durumdan tüm 
çocuklarımız 
yararlanamıyor. 
Nedenleri çok 
çeşitli… Ancak 
neden her ne 

olursa olsun devlet koruması altında binlerce 
çocuk +1 olmak için şefkatli bir el bekliyor. 
İşte bu şefkat ellerinden bir çifti de Nilay ve 
Onat’a çiftine ait. 

Onların on bir yıl süren okul arkadaşlığı önce 
aşka, sonra da evliliğe dönüşmüş. Hikâyeleri 
evliliğe döndüğünde ise zaten çocukları çok 
seven bu çift, önceliklerini biyolojik çocuk 
yapmaya değil, bambaşka bir yöne vermişler. 
İyi ki de böyle yapmışlar… Sohbetimiz 
başladığında karı-koca çok heyecanlılardı. 
Vermek istedikleri mesaj ise o kadar 
önemliydi ki… Bazen kahkaha atarak bazen 
gözyaşlarımızı tutamayarak konuştuk.  Onlar 
doğumdan itibaren devlet koruması altına 
alınmış minik bir erkek evladın anne babası. 
O minik evladın ismini biz de koruma altına 
aldık ve bu yazıda kendisine “ufaklık” dedik.  
Koruma altına aldık çünkü tüm bu süreci 
zamanı geldiğinde uzmanlar eşliğinde anne 
ve babasından duyacak, kafası karışmayacak, 

en doğru şekilde anne ve 
babasının kim olduğunu 
öğrenecek. 

Ufaklık
- “Ufaklık” ile maceranız nasıl başladı? 

- (Nilay) İkimiz de çocukları çok seviyoruz.  
Ve dedik ki biyolojik olarak bir çocuğumuz 
olsa da hayata biraz yenik başlamış ve aile 
ortamında büyüyemeyecek bir çocuğa da el 
verelim. O’nu da alalım bizim çocuğumuz 
olsun ve yola böyle devam edelim istedik. 

- (Onat) Bir başka deyişle “Biz biyolojik anne 
baba olmanın önüne evlat edinme veya 
koruyucu aile olmayı alsak?” dedik. 

- Peki ama ilk 
aşamada 
koruyucu 
ailelik 
kavramını 
nereden 
duydunuz? 
Etrafınızda bu 
konuyu 
deneyimlemiş 
biri var mıydı?

- (Onat) Bu 
konuya ilişkin 

çevremizde deneyimi olan biriyle hiç  
görüşmedik. Ama çocuklara olan sevgimiz 
bizi harekete geçirdi.  Ve kimseyle 
konuşmadan ve hiçbir şey bilmeden 
öncelikle bir evlat edinme prosedürünü 
düşünelim diye yola çıktık. Biz bu yola 
çıkarken bizi bilgi almamız ve detayları 
öğrenmemiz için – daha sonra da 
arkadaşımız oldu- biriyle tanıştırdılar. Bu 
sayede evlat edinme nedir, koruyucu aile 
olmak ne demektir gibi detaylara daha sonra 
vakıf olduk.  Koruyucu aileliği de böyle 
öğrendik. Süreçleri inceledik ve tamam 
dedik.

E-Devlet üzerinden ilk başvuru
- (Nilay) Yaklaşık bir sene önce de 

başvurmaya karar verdik. Süreci okuduk, 
bilgi sahibi olduk. Bununla ilgili çok fazla 
dernek, ulaşılabilecek çok kaynak, eksilerini 
artılarını görebileceğiniz çok yer var. Az önce 
Onat’ın bahsettiği arkadaşımızın bizi 
yönlendirmesiyle koruyucu aile olmaya karar 
verdik. Ve e- devlet üzerinden sadece adres 
ve niyet belirterek başvuru yaptık.

- Ve sanırım sizin de evladınıza kavuşma 
süreciniz başladı?

- Evet… Ama bu 
başvuru 
üzerinden bir ay 
geçti. Hiç 
kimseden ses 
çıkmadı. Kimse 
aramadı. Onat 
her gün soruyor 
“Ne oldu?” diye 
(gülümsüyoruz). 
Çünkü benim 
e-devletimden 
başvurmuştuk. 
Sonunda 
“Dönmediler, 
ben artık 
kurumu 
arayacağım” 
dedim.  Önce 

Bahçelievler’deki kurumu aradım. Onlar 
koruyucu aile birimimin Kadıköy’de olduğunu 
söylediler. Yeldeğirmeni’ndeki Kadıköy Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile iletişime 
geçtim. Ve ilahi güç bizi Barış Bey ile tanıştırdı 
bizi.  Barış Bey bizim bu yolculukta 
danışmanımızdı… Kendisi telefonda bana 30 
dakikada aslında bizi nelerin beklediğini, ne 
yapmamız gerektiğini, her şeyi tek tek anlattı. 
Sadece Barış Bey değil, bu süreçte sosyal 
hizmetlerde yolumuza çıkan herkes çok iyiydi, 
çok bilgiliydi. Pembe bir dünya çizmiyorlar. 
Yaşanabilecek kötü şeyler de dahil başınıza 
gelebilecek her şeyi çok detaylı bir şekilde 
anlatıyorlar. 

- Bu bir test mi? Belki de sizi hazır 
değilseniz yolun başından vazgeçirmeye mi 
çalışıyorlar?

- Aslında buna – koruyucu aile 
olmaya- psikolojik olarak hazır 
mısınız diye bakıyorlar. Günün 
sonunda anne baba olmaya niyet 
ediyorsunuz. Ve anne baba olmaya 
“çalışmak” zor bir şey. Çok kararlı ve sabırlı 
olmanız lazım. Barış Bey de bunların hepsini 
anlattı. Yani ilk olarak sizin niyetinizi anlıyorlar 
ve doğru yönlendirmeye çalışıyorlar Bunu 
başvuru olarak almıyorlar. 

- Peki başvuru ne zaman gerçekleşiyor?

- Size tamamlamanız gereken bir evrak listesi 
veriyorlar. Bunu bir ay içinde tamamlayıp 
götürdüğünüzde başvurunuzu kesinleştirmiş 
oluyorsunuz. 
Hatta Barış Bey 
“Evlat edinme 
ve koruyucu 
aile olmak için 
pandemi 
döneminde 
buranın 
önünde kuyruk 
vardı” dedi. 
Ancak bu ön 
görüşmeyi 
yapan çoğu 
kişi evraklarını 
götürmeyip 
vazgeçmiş. 

Yeni yıl 
hediyemiz “ufaklık” oldu!
- Siz bu ön görüşmeyi yapıp evrak listenizi 
ne zaman aldınız?

- (Nilay)Bize yeni yıla çok yakın bir zamana 
randevu verildi. Ben işaretlere çok inanıyorum. 
Yani bizim araştırma dönemimizde 
oğlumuzun doğmuş olması, üzerine Barış Bey 
ile karşılaşmamız ve görüşmeye yeni yılın 
başlangıç döneminde gitmemiz bize sürecin 
ne kadar keyifli olacağını gösterdi. Evrak 
listesini sanki yeni yıl hediyemizmiş gibi aldık 
(kahkahalar). Hatta o gün arkadaşlarımızla 
buluşacaktık. Gittiğimizde herkese “dayı 
oluyorsun, teyze oluyorsun” dedik. Bir ay 
içinde de evraklarımızı teslim ettik. 

Evraklarımızı teslim ederken de çok 
heyecanlıydık. Çünkü bir niyet mektubu 
yazıyorsunuz.

Ufaklığa Mektup… Nasıl bir 
anne-baba olmayı hayal 
ediyoruz?

- Ve 7 sayfalık o niyet 
mektubunu yazarken 
de hüngür hüngür 
ağladım (bunları 
anlatırken yine gözleri 
doluyor, sesi titriyor. 
Bunlar bir annenin 
daha evladına 
kavuşmadan ama 
kavuşacağını bilerek 
duyduğu mutluluk 
gözyaşları) … (Onat’a 
dönüyor) Sen de çok 
zor yazdın… Çünkü bu 

aslında o bebeğe mektup… orada neden 
bunu istediğinizi nasıl bir çocukluk 
yaşadığınızı, o geldiğinde nasıl bir anne baba 
olmayı hayal ettiğinizi yazıyorsunuz. O 
mektubu yazarken çok ağladım, eşimde çok 
zor ve titreyerek yazdı. O mektubu saklıyoruz. 
Kuruma verdiğimiz her belgenin fotoğrafını 
oğluma göstermek için çektim.

“Evrakları götürdük bıraktık ve o 
evrakları bıraktığımız kişi de 
dünyanın en iyi insanı olabilir.”
- Yani siz e-devlet üzerinden başvurdunuz 
ama bir ay sonra da kuruma da başvurdunuz. 
Peki e-devletten hiç ses çıkmadı mı?

- Neredeyse 6 ay sonra aradılar… 6 Mayıs’ta.  
Ama biz oğlumuza Nisan ayında kavuşmuştuk. 
Kurum ile direkt görüşerek süreçleri 
hızlandırmak mümkün.

- Evrakları teslim ederken size ne dediler?

- Yeldeğirmeni’ndeki Kadıköy Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürlüğü’ndeki herkes gerçekten de 
işlerinde çok iyi. Bize yaklaşık 5 görüşme sonra 
“bebeğiniz size gelecek emin olabilirsiniz” 

dediler. Tabii ki her şey akışında ve 
doğru ilerlerse. Ocak ayıydı,  ben 
yine keyifli bir şekilde çıktım 
oradan. Danışmanımız Barış Bey 
oldu ve her görüşmemizde yeni 
şeyler öğrendik. Tüm bu üç buçuk aylık süreç 
bizim için mart ayı sonunda ev ziyareti ile 
tamamlandı. 

- Ufaklığınız için hangi kriterleri koydunuz? 

- Biz zaten çok kriter koymamıştık. Günün 
sonunda amacımız anne baba olmaktı. Sadece 
bebek olması konusunda çok istekliydik.  
Onun dışındaki konuları çok esnek bıraktık. Bir 
de eğer olursa erkek olmasını tercih ettik. Ama 
kız bebek gelirse asla hayır demeyiz, iki kardeş 
olurlarsa hayır demeyiz de dedik.  Aslına tam 
o noktada size bir sürü soru soruyorlar. 
Konuya çok filtresiz yaklaştık. 

Torun geliyor torun…
- Gelelim bunu her ikinizin de ailelerine 
açıklama konusuna. Duyduklarında ne gibi 
bir yaklaşım ile karşılaştınız?

- (Nilay) Ben 
aileme 
görüşmeden 
çıkar çıkmaz 
haber verdim. 
“Torun geliyor, 
böyle böyle bir 
sürece girdik”, 
diye anlattım. 
Annem ile 
babam 
ağlamaya 
başladılar. 
Ondan sonra 
devamlı sordular “Ne zaman gelecek” diye ve 
ben devamlı güncelleme yaptım. O klasik 
örgülerin örülmesi, eşyaların hazırlanması gibi 
süreçlere Mart gibi geldik. Ama psikolojik 
olarak hazırlığımız karar verdiğimiz anda 
başladı. 

- (Onat) Nilay’ın ailesine anlatması biraz daha 
kolay oldu... Benim tarafa anlatmanın ise biraz 
daha zor olacağını düşündük. Özellikle de 70 

yaşın üzerindeki babama- onlar biraz daha 
eski kuşak dolayısıyla böyle bir şeyi kabul 
etmelerinin daha zor olacağını hesaplamıştık. 
Ama konuştuk, anlattık. Onlar da sağ olsunlar 
hiç düşündüğümüz gibi bir tepki vermediler. 
Başından beri çok destek oldular. Yani o 
noktada biz gereksiz bir stres yapmışız.  Benim 
babam avukat, dolayısıyla işin bu tarafına da 
çok derinden girmiş olduk. 

Ufaklık ile tanışma günü geldi 
çattı, doğum sancısı başladı! 
- Sonunda beklenen telefon geldi ve ne 
oldu?

- Nisan ayında bir sabah dokuzda kuruma 
gittik. Bende de Onat’da da böyle doğum 
sancısı gibi bir sancı, bütün gece uyumadık. 
Camekanın 
ardından bize 
bebeği 
gösterdiler. 
Hikâyesi ve 
süreçlerini 
anlattılar. 
“Hazır mısınız 
tanışmaya, 
sizin için 
tamam mı?” 
dediler. Nasıl 
tamam 
olmayabilir ki? 
Oğlumuz 
orada bir sürü 
insanın içinde 
beni gördü, 
kollarını açıp gülerek bana geldi. O an oradaki 
herkes ağladı. O anı ölümsüzleştirmek için 
arkadaşlarımızı yanımızda götürmüştük ama 
ağlamaktan kimse kavuşma anımızın 
fotoğrafını çekemedi. Biz sarıldık sonra aldık 
bebeği görüşme odasına gittik. Orada bir sürü 
fotoğrafımız var. Yani kavuşma anımız yok ama 
sonrasındaki sarılmalarımızın, öpmelerimizin 
bolca var (hafif gözlerde yaş ama bu kez 
hepimiz gülüyoruz). İki saat içinde hemşire 
görüşmelerini yaptık, oğlumuzun fiziksel 
kontrolleri yapıldı ve bebeğimizi aldık, evimize 
geldik.

- İlk günler neler deneyimlediniz? 
Bu yola girmek isteyenleri neler 
bekliyor?

- (Nilay) Bebeğimiz eve gelmeden 
önce bize şunu söylemişlerdi. İlk iki gün eve 
geldiğinde hiç ağlamayacak, sadece uyuyacak 
ve etrafını izleyecek. Biz pek inanmamıştık. 
Geldiğinde hakikaten de şok içinde iki gün 
boyunca etrafını izledi. Onunla zaman 
geçirdikçe, sevgiyi aldıkça değişti ve dönüştü. 
Tüm ailemizle ve arkadaşlarımızla tanıştıkça 
bebeğimiz bambaşka bir noktaya geldi. 
Tanıştığı herkes onunla güçlü bir bağ kurdu. 
Kısacası onu sevgiyle sardık, öptük, kokladık. 
Aile olmanın tadını çıkarıyoruz.

Bu hikâyede en kıymetli şey bebeğimizin 
değişim sürecine tanıklık etmek.

Bu yola girmek isteyenleri, önce hafif bir 
tedirginlik sonra da tarifi zor duygular ve 
deneyimler bekliyor. Siz verdikçe sevginizin ne 
kadar büyüdüğünü keşfediyorsunuz ve tabii 
tüm sevdiklerinizle beraber büyük bir aile 
olmanın ne kadar önemli olduğunu. Sadece 
anne ve baba olarak bizim değil, çevremizdeki 
herkesin oğlumuzun gelişimine katkısı çok 
kıymetli.

Anne ve baba olmak…
- Peki beklediğiniz gibi anne babalığı 
sevdiniz mi? İçiniz kıpır kıpır oldu mu? 

- (Nilay) Ahhhhh(iç çekiyor). Ebeveyn olmak 
müthiş, inanılmaz. Tabii ki “iyi insan” 
yetiştirmek zorlu bir yolculuk.

- (Onat) Güzel ve zor... Şöyle bir örnek vereyim 
size. Ufaklık bize ilk geldiğinde âdettendir ya 
yatağının kenarına kamera koyduk. Benim hiç 
aklıma gelmezdi, iş yerinde kamerayı açıp cep 
telefonundan “ne yaptı, yattı mı, kalktı mı, ne 
yapıyor” diye seyretmek. Ben Nilay’a mesaj 
atıyorum. “Bak uyanmış gördün mü? Kafayı 
döndürüyor!” (Kahkahalar)... Halbuki Nilay 
zaten bebeğin yanında. Ve ben bunu yapan 
adamlarla dalga geçiyordum (ve yine 
kahkahalar) ... Ve şu an bunu yaşıyoruz ve çok 
da keyif alıyoruz. Heyecanlı bir süreç bizim için. 

- (Nilay) İçim kıpır kıpır. O kadar çok seviyorum 
ki! Uyandığında gülmesi – ki dişleri de çıkıyor 
yavaş yavaş- küçücük elleriyle sarılması, başını 

omzuma 
koyması, 
gözleriyle bir 
şeyler anlatması, 
her gün yeni bir 
şey öğrenmesi. 
Beni hem 
büyüttü hem de 
her anın tadını 
çıkaran bir 
çocuğa 
dönüştürdü 
sanki.

- (Onat) Bunu 
yaşayıp tecrübe 
ettikten sonra, 
tüm çevreme şu 
mesajı 

veriyorum: İmkânınız varsa bir çocuğa değil 
Bahçelievler’deki kampüse gidin çünkü orası 
bambaşka bir dünya, illa ki evlat edinmek 
zorunda değilsiniz. Koruyucu aile olabilirsiniz, 
bir çocuğu okutabilirsiniz, kıyafet veya oyuncak 
alabilirsiniz. Burada bir çocuğa değmek çok 
önemli. Hayata 1-0 hatta 2-0 mağlup başlayan 
bir çocuğa el vermek çok önemli. Arkadaşlarım 
benimle dalga geçiyorlar Brad Pitt gibi oldun 
diyorlar. Evet bu işten keyif alıyorum ve bununla 
ilgili kendi adıma bir farkındalık yaratabilirsem 
ki Nilay ile birlikte bunu kendimize hedef 
koyuyoruz, bir çocuk için daha vesile olursak 
bizden mutlusu olmaz. 

Bundan sonrası için planlar ve 
hayaller...
- Allah sizi evladınızdan hiç ayırmasın… Peki 
bundan sonraki planınızda neler var?

- (Onat) Ben tek çocuğum Nilay iki kardeş ve 
biz çocukları çok seviyoruz. Bizim oğlumuz şu 
anda bizim için ilk tecrübe.  Tabii ki biyolojik 
çocuğumuz da olabilir. Bize hayat yarın ne 
getirir bilemeyiz. Olursa hayatımıza ikinci 
çocuğumuz olarak devam ederiz. Veya başka 
bir çocuğa daha el verebiliriz. Bu bizim 

‘yapacaklarımız’ listemizde var. Eğer 
imkânımız ve gücümüz olursa ikinci 
çocuğu da isteriz.

- (Nilay) Bunun arkasında büyük bir 
emek var. Çok istiyoruz evde başka çocuklarımız 
da olsun. İki 
kardeş, üç 
kardeş 
olsunlar... 
Bunu bize 
zaman 
gösterecek, şu 
anda “anın” 
tadını 
çıkartıyoruz. 
Ama bu konu 
bende şöyle 
bir açılım 
yarattı. Tüm 
zamanımı evet 
oğlumla 
geçiriyorum 
ama aynı 
zamanda 
dışarda anne 
baba ve aile 
sevgisine 
ihtiyacı olan 
çocuklara nasıl destek olabilirim sorusunun 
yanıtını düşünüyorum. Kırmızı Çocuklar 
Derneği’nin gönüllüsüyüm. Başka bir arkadaşım 
ile sorumluluğunu üstlendiği çocuk evleri için 
çalışıyoruz. Bizim evin deposunda- tüm 
arkadaşlarımı seferber ettim- onlara kıyafet, 
eşya, kırtasiye malzemesi, kitap topluyoruz, 
ihtiyaç sahipleri ile paylaşıyoruz.Tüm çocukların 
sağlıklı bireyler olarak yetişmek için en çok 
sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyduklarının farkındayız. 
O nedenle daha çok çocuğa dokunabileceğim 
aktivitelerin içerisinde yer almaya gayret 
ediyorum. 

Çocuğun kime benzeyip 
benzemediği mahrem bir 
konudur! Tüm yetişkinler bu 
konuda hassas davranmalıdır.  
- Tüm bu süreci yaşadıktan, tecrübe ettikten 
sonra bir mesaj vermek isteseniz ne dersiniz? 

- (Onat) Biz daha fazla insanın çocuklarla 
buluşmasını sağlamak istiyoruz, kurumlarda aile 
bekleyen çok fazla çocuk var. Onlara ulaşmanın, 
hayatlarına katkı sağlayıp destek olmanın çok 

yolu var. Bu 
konuda çok 
sayıda kaynak, 
gönüllü olarak 
faaliyet gösteren 
çok sayıda sivil 
toplum kuruluşu 
var. Yeter ki adım 
atmak için 
niyetiniz olsun.

- (Nilay) Bu yola 
çıkmaya 
niyetlendiğinizde 
size bir sürü 
doğru kapı 
açılıyor. 
Deneyimi olan 
arkadaşlarla 
etrafınız sarılıyor. 
Deneyim 
paylaşımı çok 
fazla, her 

ebeveyn yaşadığı süreci anlatmaya istekli ve bu 
paylaşımlar çok yol gösteriyor. Tüm bunlara 
başlamadan önce de Koruyucu Aile Başvuru 
Koşulları ile Evlat Edinme Başvuru Koşulları’nı 
incelemek çok önemli. Çünkü süreçlerdeki 
değişiklikler ve iyileştirmeler, sizi konuyu bir 
adım daha yaklaştırıyor.  

- (Nilay) Ben bir şey daha eklemek istiyorum. 
Bu konu bizim için çok önemli. Bir kadın ve bir 
adamın yanında onlara hiçbir şekilde 
benzemeyen bir çocuk gördüğünüzde “bu 
çocuk size hiç benzemiyor” demeyin. Birincisi, 
her çocuk anne ve babasına benzemek 

zorunda değil. İkincisi ve en önemlisi, 
bilmediğiniz farklı bir hikâye o ailenin 
yollarını birleştirmiş olabilir. Aile 
hikâyeleri mahremdir. Farklılıklara 
yönelik sorduğunuz soruların insanların 
hayatlarında travmalara yol açabileceğini 
öngörebilmek ve hassas olmak gerek. 

Şimdi ve gelecekte, evladımıza bakıldığında, 
sevgi dolu, özgüvenli ve iyi bir birey olduğu 
fark edilsin, ötesinin bahsi bile geçmesin 
istiyoruz.



“+1 Çocuk Dünyayı Değiştirir!”
Yukardaki cümle benim için çok önemli 
çünkü ben bu cümlenin anlamına ve gücüne 
gönülden inanıyorum. Bu cümleyi Kırmızı 
Çocuklar Derneği’nden alıntılıyorum. 
Derneğin kurucusu sevgili Simay Bülbül 
Sarıpınar koruyucu aileliği aktarırken söze bu 
cümle ile başlamıştı.

Çocukları bu 
kocaman 
dünyaya 
hazırlarken 
onların güven 
içinde, sevgi 
görerek aile 
yanında 
büyümeleri o 
kadar önemli ki! 
Maalesef her 
çocuğun hakkı 
olan bu 
durumdan tüm 
çocuklarımız 
yararlanamıyor. 
Nedenleri çok 
çeşitli… Ancak 
neden her ne 

olursa olsun devlet koruması altında binlerce 
çocuk +1 olmak için şefkatli bir el bekliyor. 
İşte bu şefkat ellerinden bir çifti de Nilay ve 
Onat’a çiftine ait. 

Onların on bir yıl süren okul arkadaşlığı önce 
aşka, sonra da evliliğe dönüşmüş. Hikâyeleri 
evliliğe döndüğünde ise zaten çocukları çok 
seven bu çift, önceliklerini biyolojik çocuk 
yapmaya değil, bambaşka bir yöne vermişler. 
İyi ki de böyle yapmışlar… Sohbetimiz 
başladığında karı-koca çok heyecanlılardı. 
Vermek istedikleri mesaj ise o kadar 
önemliydi ki… Bazen kahkaha atarak bazen 
gözyaşlarımızı tutamayarak konuştuk.  Onlar 
doğumdan itibaren devlet koruması altına 
alınmış minik bir erkek evladın anne babası. 
O minik evladın ismini biz de koruma altına 
aldık ve bu yazıda kendisine “ufaklık” dedik.  
Koruma altına aldık çünkü tüm bu süreci 
zamanı geldiğinde uzmanlar eşliğinde anne 
ve babasından duyacak, kafası karışmayacak, 

en doğru şekilde anne ve 
babasının kim olduğunu 
öğrenecek. 

Ufaklık
- “Ufaklık” ile maceranız nasıl başladı? 

- (Nilay) İkimiz de çocukları çok seviyoruz.  
Ve dedik ki biyolojik olarak bir çocuğumuz 
olsa da hayata biraz yenik başlamış ve aile 
ortamında büyüyemeyecek bir çocuğa da el 
verelim. O’nu da alalım bizim çocuğumuz 
olsun ve yola böyle devam edelim istedik. 

- (Onat) Bir başka deyişle “Biz biyolojik anne 
baba olmanın önüne evlat edinme veya 
koruyucu aile olmayı alsak?” dedik. 

- Peki ama ilk 
aşamada 
koruyucu 
ailelik 
kavramını 
nereden 
duydunuz? 
Etrafınızda bu 
konuyu 
deneyimlemiş 
biri var mıydı?

- (Onat) Bu 
konuya ilişkin 

çevremizde deneyimi olan biriyle hiç  
görüşmedik. Ama çocuklara olan sevgimiz 
bizi harekete geçirdi.  Ve kimseyle 
konuşmadan ve hiçbir şey bilmeden 
öncelikle bir evlat edinme prosedürünü 
düşünelim diye yola çıktık. Biz bu yola 
çıkarken bizi bilgi almamız ve detayları 
öğrenmemiz için – daha sonra da 
arkadaşımız oldu- biriyle tanıştırdılar. Bu 
sayede evlat edinme nedir, koruyucu aile 
olmak ne demektir gibi detaylara daha sonra 
vakıf olduk.  Koruyucu aileliği de böyle 
öğrendik. Süreçleri inceledik ve tamam 
dedik.

E-Devlet üzerinden ilk başvuru
- (Nilay) Yaklaşık bir sene önce de 

başvurmaya karar verdik. Süreci okuduk, 
bilgi sahibi olduk. Bununla ilgili çok fazla 
dernek, ulaşılabilecek çok kaynak, eksilerini 
artılarını görebileceğiniz çok yer var. Az önce 
Onat’ın bahsettiği arkadaşımızın bizi 
yönlendirmesiyle koruyucu aile olmaya karar 
verdik. Ve e- devlet üzerinden sadece adres 
ve niyet belirterek başvuru yaptık.

- Ve sanırım sizin de evladınıza kavuşma 
süreciniz başladı?

- Evet… Ama bu 
başvuru 
üzerinden bir ay 
geçti. Hiç 
kimseden ses 
çıkmadı. Kimse 
aramadı. Onat 
her gün soruyor 
“Ne oldu?” diye 
(gülümsüyoruz). 
Çünkü benim 
e-devletimden 
başvurmuştuk. 
Sonunda 
“Dönmediler, 
ben artık 
kurumu 
arayacağım” 
dedim.  Önce 

Bahçelievler’deki kurumu aradım. Onlar 
koruyucu aile birimimin Kadıköy’de olduğunu 
söylediler. Yeldeğirmeni’ndeki Kadıköy Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile iletişime 
geçtim. Ve ilahi güç bizi Barış Bey ile tanıştırdı 
bizi.  Barış Bey bizim bu yolculukta 
danışmanımızdı… Kendisi telefonda bana 30 
dakikada aslında bizi nelerin beklediğini, ne 
yapmamız gerektiğini, her şeyi tek tek anlattı. 
Sadece Barış Bey değil, bu süreçte sosyal 
hizmetlerde yolumuza çıkan herkes çok iyiydi, 
çok bilgiliydi. Pembe bir dünya çizmiyorlar. 
Yaşanabilecek kötü şeyler de dahil başınıza 
gelebilecek her şeyi çok detaylı bir şekilde 
anlatıyorlar. 

- Bu bir test mi? Belki de sizi hazır 
değilseniz yolun başından vazgeçirmeye mi 
çalışıyorlar?

- Aslında buna – koruyucu aile 
olmaya- psikolojik olarak hazır 
mısınız diye bakıyorlar. Günün 
sonunda anne baba olmaya niyet 
ediyorsunuz. Ve anne baba olmaya 
“çalışmak” zor bir şey. Çok kararlı ve sabırlı 
olmanız lazım. Barış Bey de bunların hepsini 
anlattı. Yani ilk olarak sizin niyetinizi anlıyorlar 
ve doğru yönlendirmeye çalışıyorlar Bunu 
başvuru olarak almıyorlar. 

- Peki başvuru ne zaman gerçekleşiyor?

- Size tamamlamanız gereken bir evrak listesi 
veriyorlar. Bunu bir ay içinde tamamlayıp 
götürdüğünüzde başvurunuzu kesinleştirmiş 
oluyorsunuz. 
Hatta Barış Bey 
“Evlat edinme 
ve koruyucu 
aile olmak için 
pandemi 
döneminde 
buranın 
önünde kuyruk 
vardı” dedi. 
Ancak bu ön 
görüşmeyi 
yapan çoğu 
kişi evraklarını 
götürmeyip 
vazgeçmiş. 

Yeni yıl 
hediyemiz “ufaklık” oldu!
- Siz bu ön görüşmeyi yapıp evrak listenizi 
ne zaman aldınız?

- (Nilay)Bize yeni yıla çok yakın bir zamana 
randevu verildi. Ben işaretlere çok inanıyorum. 
Yani bizim araştırma dönemimizde 
oğlumuzun doğmuş olması, üzerine Barış Bey 
ile karşılaşmamız ve görüşmeye yeni yılın 
başlangıç döneminde gitmemiz bize sürecin 
ne kadar keyifli olacağını gösterdi. Evrak 
listesini sanki yeni yıl hediyemizmiş gibi aldık 
(kahkahalar). Hatta o gün arkadaşlarımızla 
buluşacaktık. Gittiğimizde herkese “dayı 
oluyorsun, teyze oluyorsun” dedik. Bir ay 
içinde de evraklarımızı teslim ettik. 

Evraklarımızı teslim ederken de çok 
heyecanlıydık. Çünkü bir niyet mektubu 
yazıyorsunuz.

Ufaklığa Mektup… Nasıl bir 
anne-baba olmayı hayal 
ediyoruz?

- Ve 7 sayfalık o niyet 
mektubunu yazarken 
de hüngür hüngür 
ağladım (bunları 
anlatırken yine gözleri 
doluyor, sesi titriyor. 
Bunlar bir annenin 
daha evladına 
kavuşmadan ama 
kavuşacağını bilerek 
duyduğu mutluluk 
gözyaşları) … (Onat’a 
dönüyor) Sen de çok 
zor yazdın… Çünkü bu 

aslında o bebeğe mektup… orada neden 
bunu istediğinizi nasıl bir çocukluk 
yaşadığınızı, o geldiğinde nasıl bir anne baba 
olmayı hayal ettiğinizi yazıyorsunuz. O 
mektubu yazarken çok ağladım, eşimde çok 
zor ve titreyerek yazdı. O mektubu saklıyoruz. 
Kuruma verdiğimiz her belgenin fotoğrafını 
oğluma göstermek için çektim.

“Evrakları götürdük bıraktık ve o 
evrakları bıraktığımız kişi de 
dünyanın en iyi insanı olabilir.”
- Yani siz e-devlet üzerinden başvurdunuz 
ama bir ay sonra da kuruma da başvurdunuz. 
Peki e-devletten hiç ses çıkmadı mı?

- Neredeyse 6 ay sonra aradılar… 6 Mayıs’ta.  
Ama biz oğlumuza Nisan ayında kavuşmuştuk. 
Kurum ile direkt görüşerek süreçleri 
hızlandırmak mümkün.

- Evrakları teslim ederken size ne dediler?

- Yeldeğirmeni’ndeki Kadıköy Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürlüğü’ndeki herkes gerçekten de 
işlerinde çok iyi. Bize yaklaşık 5 görüşme sonra 
“bebeğiniz size gelecek emin olabilirsiniz” 

dediler. Tabii ki her şey akışında ve 
doğru ilerlerse. Ocak ayıydı,  ben 
yine keyifli bir şekilde çıktım 
oradan. Danışmanımız Barış Bey 
oldu ve her görüşmemizde yeni 
şeyler öğrendik. Tüm bu üç buçuk aylık süreç 
bizim için mart ayı sonunda ev ziyareti ile 
tamamlandı. 

- Ufaklığınız için hangi kriterleri koydunuz? 

- Biz zaten çok kriter koymamıştık. Günün 
sonunda amacımız anne baba olmaktı. Sadece 
bebek olması konusunda çok istekliydik.  
Onun dışındaki konuları çok esnek bıraktık. Bir 
de eğer olursa erkek olmasını tercih ettik. Ama 
kız bebek gelirse asla hayır demeyiz, iki kardeş 
olurlarsa hayır demeyiz de dedik.  Aslına tam 
o noktada size bir sürü soru soruyorlar. 
Konuya çok filtresiz yaklaştık. 

Torun geliyor torun…
- Gelelim bunu her ikinizin de ailelerine 
açıklama konusuna. Duyduklarında ne gibi 
bir yaklaşım ile karşılaştınız?

- (Nilay) Ben 
aileme 
görüşmeden 
çıkar çıkmaz 
haber verdim. 
“Torun geliyor, 
böyle böyle bir 
sürece girdik”, 
diye anlattım. 
Annem ile 
babam 
ağlamaya 
başladılar. 
Ondan sonra 
devamlı sordular “Ne zaman gelecek” diye ve 
ben devamlı güncelleme yaptım. O klasik 
örgülerin örülmesi, eşyaların hazırlanması gibi 
süreçlere Mart gibi geldik. Ama psikolojik 
olarak hazırlığımız karar verdiğimiz anda 
başladı. 

- (Onat) Nilay’ın ailesine anlatması biraz daha 
kolay oldu... Benim tarafa anlatmanın ise biraz 
daha zor olacağını düşündük. Özellikle de 70 

yaşın üzerindeki babama- onlar biraz daha 
eski kuşak dolayısıyla böyle bir şeyi kabul 
etmelerinin daha zor olacağını hesaplamıştık. 
Ama konuştuk, anlattık. Onlar da sağ olsunlar 
hiç düşündüğümüz gibi bir tepki vermediler. 
Başından beri çok destek oldular. Yani o 
noktada biz gereksiz bir stres yapmışız.  Benim 
babam avukat, dolayısıyla işin bu tarafına da 
çok derinden girmiş olduk. 

Ufaklık ile tanışma günü geldi 
çattı, doğum sancısı başladı! 
- Sonunda beklenen telefon geldi ve ne 
oldu?

- Nisan ayında bir sabah dokuzda kuruma 
gittik. Bende de Onat’da da böyle doğum 
sancısı gibi bir sancı, bütün gece uyumadık. 
Camekanın 
ardından bize 
bebeği 
gösterdiler. 
Hikâyesi ve 
süreçlerini 
anlattılar. 
“Hazır mısınız 
tanışmaya, 
sizin için 
tamam mı?” 
dediler. Nasıl 
tamam 
olmayabilir ki? 
Oğlumuz 
orada bir sürü 
insanın içinde 
beni gördü, 
kollarını açıp gülerek bana geldi. O an oradaki 
herkes ağladı. O anı ölümsüzleştirmek için 
arkadaşlarımızı yanımızda götürmüştük ama 
ağlamaktan kimse kavuşma anımızın 
fotoğrafını çekemedi. Biz sarıldık sonra aldık 
bebeği görüşme odasına gittik. Orada bir sürü 
fotoğrafımız var. Yani kavuşma anımız yok ama 
sonrasındaki sarılmalarımızın, öpmelerimizin 
bolca var (hafif gözlerde yaş ama bu kez 
hepimiz gülüyoruz). İki saat içinde hemşire 
görüşmelerini yaptık, oğlumuzun fiziksel 
kontrolleri yapıldı ve bebeğimizi aldık, evimize 
geldik.

- İlk günler neler deneyimlediniz? 
Bu yola girmek isteyenleri neler 
bekliyor?

- (Nilay) Bebeğimiz eve gelmeden 
önce bize şunu söylemişlerdi. İlk iki gün eve 
geldiğinde hiç ağlamayacak, sadece uyuyacak 
ve etrafını izleyecek. Biz pek inanmamıştık. 
Geldiğinde hakikaten de şok içinde iki gün 
boyunca etrafını izledi. Onunla zaman 
geçirdikçe, sevgiyi aldıkça değişti ve dönüştü. 
Tüm ailemizle ve arkadaşlarımızla tanıştıkça 
bebeğimiz bambaşka bir noktaya geldi. 
Tanıştığı herkes onunla güçlü bir bağ kurdu. 
Kısacası onu sevgiyle sardık, öptük, kokladık. 
Aile olmanın tadını çıkarıyoruz.

Bu hikâyede en kıymetli şey bebeğimizin 
değişim sürecine tanıklık etmek.

Bu yola girmek isteyenleri, önce hafif bir 
tedirginlik sonra da tarifi zor duygular ve 
deneyimler bekliyor. Siz verdikçe sevginizin ne 
kadar büyüdüğünü keşfediyorsunuz ve tabii 
tüm sevdiklerinizle beraber büyük bir aile 
olmanın ne kadar önemli olduğunu. Sadece 
anne ve baba olarak bizim değil, çevremizdeki 
herkesin oğlumuzun gelişimine katkısı çok 
kıymetli.

Anne ve baba olmak…
- Peki beklediğiniz gibi anne babalığı 
sevdiniz mi? İçiniz kıpır kıpır oldu mu? 

- (Nilay) Ahhhhh(iç çekiyor). Ebeveyn olmak 
müthiş, inanılmaz. Tabii ki “iyi insan” 
yetiştirmek zorlu bir yolculuk.

- (Onat) Güzel ve zor... Şöyle bir örnek vereyim 
size. Ufaklık bize ilk geldiğinde âdettendir ya 
yatağının kenarına kamera koyduk. Benim hiç 
aklıma gelmezdi, iş yerinde kamerayı açıp cep 
telefonundan “ne yaptı, yattı mı, kalktı mı, ne 
yapıyor” diye seyretmek. Ben Nilay’a mesaj 
atıyorum. “Bak uyanmış gördün mü? Kafayı 
döndürüyor!” (Kahkahalar)... Halbuki Nilay 
zaten bebeğin yanında. Ve ben bunu yapan 
adamlarla dalga geçiyordum (ve yine 
kahkahalar) ... Ve şu an bunu yaşıyoruz ve çok 
da keyif alıyoruz. Heyecanlı bir süreç bizim için. 

- (Nilay) İçim kıpır kıpır. O kadar çok seviyorum 
ki! Uyandığında gülmesi – ki dişleri de çıkıyor 
yavaş yavaş- küçücük elleriyle sarılması, başını 

omzuma 
koyması, 
gözleriyle bir 
şeyler anlatması, 
her gün yeni bir 
şey öğrenmesi. 
Beni hem 
büyüttü hem de 
her anın tadını 
çıkaran bir 
çocuğa 
dönüştürdü 
sanki.

- (Onat) Bunu 
yaşayıp tecrübe 
ettikten sonra, 
tüm çevreme şu 
mesajı 

veriyorum: İmkânınız varsa bir çocuğa değil 
Bahçelievler’deki kampüse gidin çünkü orası 
bambaşka bir dünya, illa ki evlat edinmek 
zorunda değilsiniz. Koruyucu aile olabilirsiniz, 
bir çocuğu okutabilirsiniz, kıyafet veya oyuncak 
alabilirsiniz. Burada bir çocuğa değmek çok 
önemli. Hayata 1-0 hatta 2-0 mağlup başlayan 
bir çocuğa el vermek çok önemli. Arkadaşlarım 
benimle dalga geçiyorlar Brad Pitt gibi oldun 
diyorlar. Evet bu işten keyif alıyorum ve bununla 
ilgili kendi adıma bir farkındalık yaratabilirsem 
ki Nilay ile birlikte bunu kendimize hedef 
koyuyoruz, bir çocuk için daha vesile olursak 
bizden mutlusu olmaz. 

Bundan sonrası için planlar ve 
hayaller...
- Allah sizi evladınızdan hiç ayırmasın… Peki 
bundan sonraki planınızda neler var?

- (Onat) Ben tek çocuğum Nilay iki kardeş ve 
biz çocukları çok seviyoruz. Bizim oğlumuz şu 
anda bizim için ilk tecrübe.  Tabii ki biyolojik 
çocuğumuz da olabilir. Bize hayat yarın ne 
getirir bilemeyiz. Olursa hayatımıza ikinci 
çocuğumuz olarak devam ederiz. Veya başka 
bir çocuğa daha el verebiliriz. Bu bizim 

‘yapacaklarımız’ listemizde var. Eğer 
imkânımız ve gücümüz olursa ikinci 
çocuğu da isteriz.

- (Nilay) Bunun arkasında büyük bir 
emek var. Çok istiyoruz evde başka çocuklarımız 
da olsun. İki 
kardeş, üç 
kardeş 
olsunlar... 
Bunu bize 
zaman 
gösterecek, şu 
anda “anın” 
tadını 
çıkartıyoruz. 
Ama bu konu 
bende şöyle 
bir açılım 
yarattı. Tüm 
zamanımı evet 
oğlumla 
geçiriyorum 
ama aynı 
zamanda 
dışarda anne 
baba ve aile 
sevgisine 
ihtiyacı olan 
çocuklara nasıl destek olabilirim sorusunun 
yanıtını düşünüyorum. Kırmızı Çocuklar 
Derneği’nin gönüllüsüyüm. Başka bir arkadaşım 
ile sorumluluğunu üstlendiği çocuk evleri için 
çalışıyoruz. Bizim evin deposunda- tüm 
arkadaşlarımı seferber ettim- onlara kıyafet, 
eşya, kırtasiye malzemesi, kitap topluyoruz, 
ihtiyaç sahipleri ile paylaşıyoruz.Tüm çocukların 
sağlıklı bireyler olarak yetişmek için en çok 
sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyduklarının farkındayız. 
O nedenle daha çok çocuğa dokunabileceğim 
aktivitelerin içerisinde yer almaya gayret 
ediyorum. 

Çocuğun kime benzeyip 
benzemediği mahrem bir 
konudur! Tüm yetişkinler bu 
konuda hassas davranmalıdır.  
- Tüm bu süreci yaşadıktan, tecrübe ettikten 
sonra bir mesaj vermek isteseniz ne dersiniz? 

- (Onat) Biz daha fazla insanın çocuklarla 
buluşmasını sağlamak istiyoruz, kurumlarda aile 
bekleyen çok fazla çocuk var. Onlara ulaşmanın, 
hayatlarına katkı sağlayıp destek olmanın çok 

yolu var. Bu 
konuda çok 
sayıda kaynak, 
gönüllü olarak 
faaliyet gösteren 
çok sayıda sivil 
toplum kuruluşu 
var. Yeter ki adım 
atmak için 
niyetiniz olsun.

- (Nilay) Bu yola 
çıkmaya 
niyetlendiğinizde 
size bir sürü 
doğru kapı 
açılıyor. 
Deneyimi olan 
arkadaşlarla 
etrafınız sarılıyor. 
Deneyim 
paylaşımı çok 
fazla, her 

ebeveyn yaşadığı süreci anlatmaya istekli ve bu 
paylaşımlar çok yol gösteriyor. Tüm bunlara 
başlamadan önce de Koruyucu Aile Başvuru 
Koşulları ile Evlat Edinme Başvuru Koşulları’nı 
incelemek çok önemli. Çünkü süreçlerdeki 
değişiklikler ve iyileştirmeler, sizi konuyu bir 
adım daha yaklaştırıyor.  

- (Nilay) Ben bir şey daha eklemek istiyorum. 
Bu konu bizim için çok önemli. Bir kadın ve bir 
adamın yanında onlara hiçbir şekilde 
benzemeyen bir çocuk gördüğünüzde “bu 
çocuk size hiç benzemiyor” demeyin. Birincisi, 
her çocuk anne ve babasına benzemek 

zorunda değil. İkincisi ve en önemlisi, 
bilmediğiniz farklı bir hikâye o ailenin 
yollarını birleştirmiş olabilir. Aile 
hikâyeleri mahremdir. Farklılıklara 
yönelik sorduğunuz soruların insanların 
hayatlarında travmalara yol açabileceğini 
öngörebilmek ve hassas olmak gerek. 

Şimdi ve gelecekte, evladımıza bakıldığında, 
sevgi dolu, özgüvenli ve iyi bir birey olduğu 
fark edilsin, ötesinin bahsi bile geçmesin 
istiyoruz.



“+1 Çocuk Dünyayı Değiştirir!”
Yukardaki cümle benim için çok önemli 
çünkü ben bu cümlenin anlamına ve gücüne 
gönülden inanıyorum. Bu cümleyi Kırmızı 
Çocuklar Derneği’nden alıntılıyorum. 
Derneğin kurucusu sevgili Simay Bülbül 
Sarıpınar koruyucu aileliği aktarırken söze bu 
cümle ile başlamıştı.

Çocukları bu 
kocaman 
dünyaya 
hazırlarken 
onların güven 
içinde, sevgi 
görerek aile 
yanında 
büyümeleri o 
kadar önemli ki! 
Maalesef her 
çocuğun hakkı 
olan bu 
durumdan tüm 
çocuklarımız 
yararlanamıyor. 
Nedenleri çok 
çeşitli… Ancak 
neden her ne 

olursa olsun devlet koruması altında binlerce 
çocuk +1 olmak için şefkatli bir el bekliyor. 
İşte bu şefkat ellerinden bir çifti de Nilay ve 
Onat’a çiftine ait. 

Onların on bir yıl süren okul arkadaşlığı önce 
aşka, sonra da evliliğe dönüşmüş. Hikâyeleri 
evliliğe döndüğünde ise zaten çocukları çok 
seven bu çift, önceliklerini biyolojik çocuk 
yapmaya değil, bambaşka bir yöne vermişler. 
İyi ki de böyle yapmışlar… Sohbetimiz 
başladığında karı-koca çok heyecanlılardı. 
Vermek istedikleri mesaj ise o kadar 
önemliydi ki… Bazen kahkaha atarak bazen 
gözyaşlarımızı tutamayarak konuştuk.  Onlar 
doğumdan itibaren devlet koruması altına 
alınmış minik bir erkek evladın anne babası. 
O minik evladın ismini biz de koruma altına 
aldık ve bu yazıda kendisine “ufaklık” dedik.  
Koruma altına aldık çünkü tüm bu süreci 
zamanı geldiğinde uzmanlar eşliğinde anne 
ve babasından duyacak, kafası karışmayacak, 

en doğru şekilde anne ve 
babasının kim olduğunu 
öğrenecek. 

Ufaklık
- “Ufaklık” ile maceranız nasıl başladı? 

- (Nilay) İkimiz de çocukları çok seviyoruz.  
Ve dedik ki biyolojik olarak bir çocuğumuz 
olsa da hayata biraz yenik başlamış ve aile 
ortamında büyüyemeyecek bir çocuğa da el 
verelim. O’nu da alalım bizim çocuğumuz 
olsun ve yola böyle devam edelim istedik. 

- (Onat) Bir başka deyişle “Biz biyolojik anne 
baba olmanın önüne evlat edinme veya 
koruyucu aile olmayı alsak?” dedik. 

- Peki ama ilk 
aşamada 
koruyucu 
ailelik 
kavramını 
nereden 
duydunuz? 
Etrafınızda bu 
konuyu 
deneyimlemiş 
biri var mıydı?

- (Onat) Bu 
konuya ilişkin 

çevremizde deneyimi olan biriyle hiç  
görüşmedik. Ama çocuklara olan sevgimiz 
bizi harekete geçirdi.  Ve kimseyle 
konuşmadan ve hiçbir şey bilmeden 
öncelikle bir evlat edinme prosedürünü 
düşünelim diye yola çıktık. Biz bu yola 
çıkarken bizi bilgi almamız ve detayları 
öğrenmemiz için – daha sonra da 
arkadaşımız oldu- biriyle tanıştırdılar. Bu 
sayede evlat edinme nedir, koruyucu aile 
olmak ne demektir gibi detaylara daha sonra 
vakıf olduk.  Koruyucu aileliği de böyle 
öğrendik. Süreçleri inceledik ve tamam 
dedik.

E-Devlet üzerinden ilk başvuru
- (Nilay) Yaklaşık bir sene önce de 

başvurmaya karar verdik. Süreci okuduk, 
bilgi sahibi olduk. Bununla ilgili çok fazla 
dernek, ulaşılabilecek çok kaynak, eksilerini 
artılarını görebileceğiniz çok yer var. Az önce 
Onat’ın bahsettiği arkadaşımızın bizi 
yönlendirmesiyle koruyucu aile olmaya karar 
verdik. Ve e- devlet üzerinden sadece adres 
ve niyet belirterek başvuru yaptık.

- Ve sanırım sizin de evladınıza kavuşma 
süreciniz başladı?

- Evet… Ama bu 
başvuru 
üzerinden bir ay 
geçti. Hiç 
kimseden ses 
çıkmadı. Kimse 
aramadı. Onat 
her gün soruyor 
“Ne oldu?” diye 
(gülümsüyoruz). 
Çünkü benim 
e-devletimden 
başvurmuştuk. 
Sonunda 
“Dönmediler, 
ben artık 
kurumu 
arayacağım” 
dedim.  Önce 

Bahçelievler’deki kurumu aradım. Onlar 
koruyucu aile birimimin Kadıköy’de olduğunu 
söylediler. Yeldeğirmeni’ndeki Kadıköy Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile iletişime 
geçtim. Ve ilahi güç bizi Barış Bey ile tanıştırdı 
bizi.  Barış Bey bizim bu yolculukta 
danışmanımızdı… Kendisi telefonda bana 30 
dakikada aslında bizi nelerin beklediğini, ne 
yapmamız gerektiğini, her şeyi tek tek anlattı. 
Sadece Barış Bey değil, bu süreçte sosyal 
hizmetlerde yolumuza çıkan herkes çok iyiydi, 
çok bilgiliydi. Pembe bir dünya çizmiyorlar. 
Yaşanabilecek kötü şeyler de dahil başınıza 
gelebilecek her şeyi çok detaylı bir şekilde 
anlatıyorlar. 

- Bu bir test mi? Belki de sizi hazır 
değilseniz yolun başından vazgeçirmeye mi 
çalışıyorlar?

- Aslında buna – koruyucu aile 
olmaya- psikolojik olarak hazır 
mısınız diye bakıyorlar. Günün 
sonunda anne baba olmaya niyet 
ediyorsunuz. Ve anne baba olmaya 
“çalışmak” zor bir şey. Çok kararlı ve sabırlı 
olmanız lazım. Barış Bey de bunların hepsini 
anlattı. Yani ilk olarak sizin niyetinizi anlıyorlar 
ve doğru yönlendirmeye çalışıyorlar Bunu 
başvuru olarak almıyorlar. 

- Peki başvuru ne zaman gerçekleşiyor?

- Size tamamlamanız gereken bir evrak listesi 
veriyorlar. Bunu bir ay içinde tamamlayıp 
götürdüğünüzde başvurunuzu kesinleştirmiş 
oluyorsunuz. 
Hatta Barış Bey 
“Evlat edinme 
ve koruyucu 
aile olmak için 
pandemi 
döneminde 
buranın 
önünde kuyruk 
vardı” dedi. 
Ancak bu ön 
görüşmeyi 
yapan çoğu 
kişi evraklarını 
götürmeyip 
vazgeçmiş. 

Yeni yıl 
hediyemiz “ufaklık” oldu!
- Siz bu ön görüşmeyi yapıp evrak listenizi 
ne zaman aldınız?

- (Nilay)Bize yeni yıla çok yakın bir zamana 
randevu verildi. Ben işaretlere çok inanıyorum. 
Yani bizim araştırma dönemimizde 
oğlumuzun doğmuş olması, üzerine Barış Bey 
ile karşılaşmamız ve görüşmeye yeni yılın 
başlangıç döneminde gitmemiz bize sürecin 
ne kadar keyifli olacağını gösterdi. Evrak 
listesini sanki yeni yıl hediyemizmiş gibi aldık 
(kahkahalar). Hatta o gün arkadaşlarımızla 
buluşacaktık. Gittiğimizde herkese “dayı 
oluyorsun, teyze oluyorsun” dedik. Bir ay 
içinde de evraklarımızı teslim ettik. 

Evraklarımızı teslim ederken de çok 
heyecanlıydık. Çünkü bir niyet mektubu 
yazıyorsunuz.

Ufaklığa Mektup… Nasıl bir 
anne-baba olmayı hayal 
ediyoruz?

- Ve 7 sayfalık o niyet 
mektubunu yazarken 
de hüngür hüngür 
ağladım (bunları 
anlatırken yine gözleri 
doluyor, sesi titriyor. 
Bunlar bir annenin 
daha evladına 
kavuşmadan ama 
kavuşacağını bilerek 
duyduğu mutluluk 
gözyaşları) … (Onat’a 
dönüyor) Sen de çok 
zor yazdın… Çünkü bu 

aslında o bebeğe mektup… orada neden 
bunu istediğinizi nasıl bir çocukluk 
yaşadığınızı, o geldiğinde nasıl bir anne baba 
olmayı hayal ettiğinizi yazıyorsunuz. O 
mektubu yazarken çok ağladım, eşimde çok 
zor ve titreyerek yazdı. O mektubu saklıyoruz. 
Kuruma verdiğimiz her belgenin fotoğrafını 
oğluma göstermek için çektim.

“Evrakları götürdük bıraktık ve o 
evrakları bıraktığımız kişi de 
dünyanın en iyi insanı olabilir.”
- Yani siz e-devlet üzerinden başvurdunuz 
ama bir ay sonra da kuruma da başvurdunuz. 
Peki e-devletten hiç ses çıkmadı mı?

- Neredeyse 6 ay sonra aradılar… 6 Mayıs’ta.  
Ama biz oğlumuza Nisan ayında kavuşmuştuk. 
Kurum ile direkt görüşerek süreçleri 
hızlandırmak mümkün.

- Evrakları teslim ederken size ne dediler?

- Yeldeğirmeni’ndeki Kadıköy Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürlüğü’ndeki herkes gerçekten de 
işlerinde çok iyi. Bize yaklaşık 5 görüşme sonra 
“bebeğiniz size gelecek emin olabilirsiniz” 

dediler. Tabii ki her şey akışında ve 
doğru ilerlerse. Ocak ayıydı,  ben 
yine keyifli bir şekilde çıktım 
oradan. Danışmanımız Barış Bey 
oldu ve her görüşmemizde yeni 
şeyler öğrendik. Tüm bu üç buçuk aylık süreç 
bizim için mart ayı sonunda ev ziyareti ile 
tamamlandı. 

- Ufaklığınız için hangi kriterleri koydunuz? 

- Biz zaten çok kriter koymamıştık. Günün 
sonunda amacımız anne baba olmaktı. Sadece 
bebek olması konusunda çok istekliydik.  
Onun dışındaki konuları çok esnek bıraktık. Bir 
de eğer olursa erkek olmasını tercih ettik. Ama 
kız bebek gelirse asla hayır demeyiz, iki kardeş 
olurlarsa hayır demeyiz de dedik.  Aslına tam 
o noktada size bir sürü soru soruyorlar. 
Konuya çok filtresiz yaklaştık. 

Torun geliyor torun…
- Gelelim bunu her ikinizin de ailelerine 
açıklama konusuna. Duyduklarında ne gibi 
bir yaklaşım ile karşılaştınız?

- (Nilay) Ben 
aileme 
görüşmeden 
çıkar çıkmaz 
haber verdim. 
“Torun geliyor, 
böyle böyle bir 
sürece girdik”, 
diye anlattım. 
Annem ile 
babam 
ağlamaya 
başladılar. 
Ondan sonra 
devamlı sordular “Ne zaman gelecek” diye ve 
ben devamlı güncelleme yaptım. O klasik 
örgülerin örülmesi, eşyaların hazırlanması gibi 
süreçlere Mart gibi geldik. Ama psikolojik 
olarak hazırlığımız karar verdiğimiz anda 
başladı. 

- (Onat) Nilay’ın ailesine anlatması biraz daha 
kolay oldu... Benim tarafa anlatmanın ise biraz 
daha zor olacağını düşündük. Özellikle de 70 

yaşın üzerindeki babama- onlar biraz daha 
eski kuşak dolayısıyla böyle bir şeyi kabul 
etmelerinin daha zor olacağını hesaplamıştık. 
Ama konuştuk, anlattık. Onlar da sağ olsunlar 
hiç düşündüğümüz gibi bir tepki vermediler. 
Başından beri çok destek oldular. Yani o 
noktada biz gereksiz bir stres yapmışız.  Benim 
babam avukat, dolayısıyla işin bu tarafına da 
çok derinden girmiş olduk. 

Ufaklık ile tanışma günü geldi 
çattı, doğum sancısı başladı! 
- Sonunda beklenen telefon geldi ve ne 
oldu?

- Nisan ayında bir sabah dokuzda kuruma 
gittik. Bende de Onat’da da böyle doğum 
sancısı gibi bir sancı, bütün gece uyumadık. 
Camekanın 
ardından bize 
bebeği 
gösterdiler. 
Hikâyesi ve 
süreçlerini 
anlattılar. 
“Hazır mısınız 
tanışmaya, 
sizin için 
tamam mı?” 
dediler. Nasıl 
tamam 
olmayabilir ki? 
Oğlumuz 
orada bir sürü 
insanın içinde 
beni gördü, 
kollarını açıp gülerek bana geldi. O an oradaki 
herkes ağladı. O anı ölümsüzleştirmek için 
arkadaşlarımızı yanımızda götürmüştük ama 
ağlamaktan kimse kavuşma anımızın 
fotoğrafını çekemedi. Biz sarıldık sonra aldık 
bebeği görüşme odasına gittik. Orada bir sürü 
fotoğrafımız var. Yani kavuşma anımız yok ama 
sonrasındaki sarılmalarımızın, öpmelerimizin 
bolca var (hafif gözlerde yaş ama bu kez 
hepimiz gülüyoruz). İki saat içinde hemşire 
görüşmelerini yaptık, oğlumuzun fiziksel 
kontrolleri yapıldı ve bebeğimizi aldık, evimize 
geldik.

- İlk günler neler deneyimlediniz? 
Bu yola girmek isteyenleri neler 
bekliyor?

- (Nilay) Bebeğimiz eve gelmeden 
önce bize şunu söylemişlerdi. İlk iki gün eve 
geldiğinde hiç ağlamayacak, sadece uyuyacak 
ve etrafını izleyecek. Biz pek inanmamıştık. 
Geldiğinde hakikaten de şok içinde iki gün 
boyunca etrafını izledi. Onunla zaman 
geçirdikçe, sevgiyi aldıkça değişti ve dönüştü. 
Tüm ailemizle ve arkadaşlarımızla tanıştıkça 
bebeğimiz bambaşka bir noktaya geldi. 
Tanıştığı herkes onunla güçlü bir bağ kurdu. 
Kısacası onu sevgiyle sardık, öptük, kokladık. 
Aile olmanın tadını çıkarıyoruz.

Bu hikâyede en kıymetli şey bebeğimizin 
değişim sürecine tanıklık etmek.

Bu yola girmek isteyenleri, önce hafif bir 
tedirginlik sonra da tarifi zor duygular ve 
deneyimler bekliyor. Siz verdikçe sevginizin ne 
kadar büyüdüğünü keşfediyorsunuz ve tabii 
tüm sevdiklerinizle beraber büyük bir aile 
olmanın ne kadar önemli olduğunu. Sadece 
anne ve baba olarak bizim değil, çevremizdeki 
herkesin oğlumuzun gelişimine katkısı çok 
kıymetli.

Anne ve baba olmak…
- Peki beklediğiniz gibi anne babalığı 
sevdiniz mi? İçiniz kıpır kıpır oldu mu? 

- (Nilay) Ahhhhh(iç çekiyor). Ebeveyn olmak 
müthiş, inanılmaz. Tabii ki “iyi insan” 
yetiştirmek zorlu bir yolculuk.

- (Onat) Güzel ve zor... Şöyle bir örnek vereyim 
size. Ufaklık bize ilk geldiğinde âdettendir ya 
yatağının kenarına kamera koyduk. Benim hiç 
aklıma gelmezdi, iş yerinde kamerayı açıp cep 
telefonundan “ne yaptı, yattı mı, kalktı mı, ne 
yapıyor” diye seyretmek. Ben Nilay’a mesaj 
atıyorum. “Bak uyanmış gördün mü? Kafayı 
döndürüyor!” (Kahkahalar)... Halbuki Nilay 
zaten bebeğin yanında. Ve ben bunu yapan 
adamlarla dalga geçiyordum (ve yine 
kahkahalar) ... Ve şu an bunu yaşıyoruz ve çok 
da keyif alıyoruz. Heyecanlı bir süreç bizim için. 

- (Nilay) İçim kıpır kıpır. O kadar çok seviyorum 
ki! Uyandığında gülmesi – ki dişleri de çıkıyor 
yavaş yavaş- küçücük elleriyle sarılması, başını 

omzuma 
koyması, 
gözleriyle bir 
şeyler anlatması, 
her gün yeni bir 
şey öğrenmesi. 
Beni hem 
büyüttü hem de 
her anın tadını 
çıkaran bir 
çocuğa 
dönüştürdü 
sanki.

- (Onat) Bunu 
yaşayıp tecrübe 
ettikten sonra, 
tüm çevreme şu 
mesajı 

veriyorum: İmkânınız varsa bir çocuğa değil 
Bahçelievler’deki kampüse gidin çünkü orası 
bambaşka bir dünya, illa ki evlat edinmek 
zorunda değilsiniz. Koruyucu aile olabilirsiniz, 
bir çocuğu okutabilirsiniz, kıyafet veya oyuncak 
alabilirsiniz. Burada bir çocuğa değmek çok 
önemli. Hayata 1-0 hatta 2-0 mağlup başlayan 
bir çocuğa el vermek çok önemli. Arkadaşlarım 
benimle dalga geçiyorlar Brad Pitt gibi oldun 
diyorlar. Evet bu işten keyif alıyorum ve bununla 
ilgili kendi adıma bir farkındalık yaratabilirsem 
ki Nilay ile birlikte bunu kendimize hedef 
koyuyoruz, bir çocuk için daha vesile olursak 
bizden mutlusu olmaz. 

Bundan sonrası için planlar ve 
hayaller...
- Allah sizi evladınızdan hiç ayırmasın… Peki 
bundan sonraki planınızda neler var?

- (Onat) Ben tek çocuğum Nilay iki kardeş ve 
biz çocukları çok seviyoruz. Bizim oğlumuz şu 
anda bizim için ilk tecrübe.  Tabii ki biyolojik 
çocuğumuz da olabilir. Bize hayat yarın ne 
getirir bilemeyiz. Olursa hayatımıza ikinci 
çocuğumuz olarak devam ederiz. Veya başka 
bir çocuğa daha el verebiliriz. Bu bizim 

‘yapacaklarımız’ listemizde var. Eğer 
imkânımız ve gücümüz olursa ikinci 
çocuğu da isteriz.

- (Nilay) Bunun arkasında büyük bir 
emek var. Çok istiyoruz evde başka çocuklarımız 
da olsun. İki 
kardeş, üç 
kardeş 
olsunlar... 
Bunu bize 
zaman 
gösterecek, şu 
anda “anın” 
tadını 
çıkartıyoruz. 
Ama bu konu 
bende şöyle 
bir açılım 
yarattı. Tüm 
zamanımı evet 
oğlumla 
geçiriyorum 
ama aynı 
zamanda 
dışarda anne 
baba ve aile 
sevgisine 
ihtiyacı olan 
çocuklara nasıl destek olabilirim sorusunun 
yanıtını düşünüyorum. Kırmızı Çocuklar 
Derneği’nin gönüllüsüyüm. Başka bir arkadaşım 
ile sorumluluğunu üstlendiği çocuk evleri için 
çalışıyoruz. Bizim evin deposunda- tüm 
arkadaşlarımı seferber ettim- onlara kıyafet, 
eşya, kırtasiye malzemesi, kitap topluyoruz, 
ihtiyaç sahipleri ile paylaşıyoruz.Tüm çocukların 
sağlıklı bireyler olarak yetişmek için en çok 
sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyduklarının farkındayız. 
O nedenle daha çok çocuğa dokunabileceğim 
aktivitelerin içerisinde yer almaya gayret 
ediyorum. 

Çocuğun kime benzeyip 
benzemediği mahrem bir 
konudur! Tüm yetişkinler bu 
konuda hassas davranmalıdır.  
- Tüm bu süreci yaşadıktan, tecrübe ettikten 
sonra bir mesaj vermek isteseniz ne dersiniz? 

- (Onat) Biz daha fazla insanın çocuklarla 
buluşmasını sağlamak istiyoruz, kurumlarda aile 
bekleyen çok fazla çocuk var. Onlara ulaşmanın, 
hayatlarına katkı sağlayıp destek olmanın çok 

yolu var. Bu 
konuda çok 
sayıda kaynak, 
gönüllü olarak 
faaliyet gösteren 
çok sayıda sivil 
toplum kuruluşu 
var. Yeter ki adım 
atmak için 
niyetiniz olsun.

- (Nilay) Bu yola 
çıkmaya 
niyetlendiğinizde 
size bir sürü 
doğru kapı 
açılıyor. 
Deneyimi olan 
arkadaşlarla 
etrafınız sarılıyor. 
Deneyim 
paylaşımı çok 
fazla, her 

ebeveyn yaşadığı süreci anlatmaya istekli ve bu 
paylaşımlar çok yol gösteriyor. Tüm bunlara 
başlamadan önce de Koruyucu Aile Başvuru 
Koşulları ile Evlat Edinme Başvuru Koşulları’nı 
incelemek çok önemli. Çünkü süreçlerdeki 
değişiklikler ve iyileştirmeler, sizi konuyu bir 
adım daha yaklaştırıyor.  

- (Nilay) Ben bir şey daha eklemek istiyorum. 
Bu konu bizim için çok önemli. Bir kadın ve bir 
adamın yanında onlara hiçbir şekilde 
benzemeyen bir çocuk gördüğünüzde “bu 
çocuk size hiç benzemiyor” demeyin. Birincisi, 
her çocuk anne ve babasına benzemek 

zorunda değil. İkincisi ve en önemlisi, 
bilmediğiniz farklı bir hikâye o ailenin 
yollarını birleştirmiş olabilir. Aile 
hikâyeleri mahremdir. Farklılıklara 
yönelik sorduğunuz soruların insanların 
hayatlarında travmalara yol açabileceğini 
öngörebilmek ve hassas olmak gerek. 

Şimdi ve gelecekte, evladımıza bakıldığında, 
sevgi dolu, özgüvenli ve iyi bir birey olduğu 
fark edilsin, ötesinin bahsi bile geçmesin 
istiyoruz.



“+1 Çocuk Dünyayı Değiştirir!”
Yukardaki cümle benim için çok önemli 
çünkü ben bu cümlenin anlamına ve gücüne 
gönülden inanıyorum. Bu cümleyi Kırmızı 
Çocuklar Derneği’nden alıntılıyorum. 
Derneğin kurucusu sevgili Simay Bülbül 
Sarıpınar koruyucu aileliği aktarırken söze bu 
cümle ile başlamıştı.

Çocukları bu 
kocaman 
dünyaya 
hazırlarken 
onların güven 
içinde, sevgi 
görerek aile 
yanında 
büyümeleri o 
kadar önemli ki! 
Maalesef her 
çocuğun hakkı 
olan bu 
durumdan tüm 
çocuklarımız 
yararlanamıyor. 
Nedenleri çok 
çeşitli… Ancak 
neden her ne 

olursa olsun devlet koruması altında binlerce 
çocuk +1 olmak için şefkatli bir el bekliyor. 
İşte bu şefkat ellerinden bir çifti de Nilay ve 
Onat’a çiftine ait. 

Onların on bir yıl süren okul arkadaşlığı önce 
aşka, sonra da evliliğe dönüşmüş. Hikâyeleri 
evliliğe döndüğünde ise zaten çocukları çok 
seven bu çift, önceliklerini biyolojik çocuk 
yapmaya değil, bambaşka bir yöne vermişler. 
İyi ki de böyle yapmışlar… Sohbetimiz 
başladığında karı-koca çok heyecanlılardı. 
Vermek istedikleri mesaj ise o kadar 
önemliydi ki… Bazen kahkaha atarak bazen 
gözyaşlarımızı tutamayarak konuştuk.  Onlar 
doğumdan itibaren devlet koruması altına 
alınmış minik bir erkek evladın anne babası. 
O minik evladın ismini biz de koruma altına 
aldık ve bu yazıda kendisine “ufaklık” dedik.  
Koruma altına aldık çünkü tüm bu süreci 
zamanı geldiğinde uzmanlar eşliğinde anne 
ve babasından duyacak, kafası karışmayacak, 

en doğru şekilde anne ve 
babasının kim olduğunu 
öğrenecek. 

Ufaklık
- “Ufaklık” ile maceranız nasıl başladı? 

- (Nilay) İkimiz de çocukları çok seviyoruz.  
Ve dedik ki biyolojik olarak bir çocuğumuz 
olsa da hayata biraz yenik başlamış ve aile 
ortamında büyüyemeyecek bir çocuğa da el 
verelim. O’nu da alalım bizim çocuğumuz 
olsun ve yola böyle devam edelim istedik. 

- (Onat) Bir başka deyişle “Biz biyolojik anne 
baba olmanın önüne evlat edinme veya 
koruyucu aile olmayı alsak?” dedik. 

- Peki ama ilk 
aşamada 
koruyucu 
ailelik 
kavramını 
nereden 
duydunuz? 
Etrafınızda bu 
konuyu 
deneyimlemiş 
biri var mıydı?

- (Onat) Bu 
konuya ilişkin 

çevremizde deneyimi olan biriyle hiç  
görüşmedik. Ama çocuklara olan sevgimiz 
bizi harekete geçirdi.  Ve kimseyle 
konuşmadan ve hiçbir şey bilmeden 
öncelikle bir evlat edinme prosedürünü 
düşünelim diye yola çıktık. Biz bu yola 
çıkarken bizi bilgi almamız ve detayları 
öğrenmemiz için – daha sonra da 
arkadaşımız oldu- biriyle tanıştırdılar. Bu 
sayede evlat edinme nedir, koruyucu aile 
olmak ne demektir gibi detaylara daha sonra 
vakıf olduk.  Koruyucu aileliği de böyle 
öğrendik. Süreçleri inceledik ve tamam 
dedik.

E-Devlet üzerinden ilk başvuru
- (Nilay) Yaklaşık bir sene önce de 

başvurmaya karar verdik. Süreci okuduk, 
bilgi sahibi olduk. Bununla ilgili çok fazla 
dernek, ulaşılabilecek çok kaynak, eksilerini 
artılarını görebileceğiniz çok yer var. Az önce 
Onat’ın bahsettiği arkadaşımızın bizi 
yönlendirmesiyle koruyucu aile olmaya karar 
verdik. Ve e- devlet üzerinden sadece adres 
ve niyet belirterek başvuru yaptık.

- Ve sanırım sizin de evladınıza kavuşma 
süreciniz başladı?

- Evet… Ama bu 
başvuru 
üzerinden bir ay 
geçti. Hiç 
kimseden ses 
çıkmadı. Kimse 
aramadı. Onat 
her gün soruyor 
“Ne oldu?” diye 
(gülümsüyoruz). 
Çünkü benim 
e-devletimden 
başvurmuştuk. 
Sonunda 
“Dönmediler, 
ben artık 
kurumu 
arayacağım” 
dedim.  Önce 

Bahçelievler’deki kurumu aradım. Onlar 
koruyucu aile birimimin Kadıköy’de olduğunu 
söylediler. Yeldeğirmeni’ndeki Kadıköy Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile iletişime 
geçtim. Ve ilahi güç bizi Barış Bey ile tanıştırdı 
bizi.  Barış Bey bizim bu yolculukta 
danışmanımızdı… Kendisi telefonda bana 30 
dakikada aslında bizi nelerin beklediğini, ne 
yapmamız gerektiğini, her şeyi tek tek anlattı. 
Sadece Barış Bey değil, bu süreçte sosyal 
hizmetlerde yolumuza çıkan herkes çok iyiydi, 
çok bilgiliydi. Pembe bir dünya çizmiyorlar. 
Yaşanabilecek kötü şeyler de dahil başınıza 
gelebilecek her şeyi çok detaylı bir şekilde 
anlatıyorlar. 

- Bu bir test mi? Belki de sizi hazır 
değilseniz yolun başından vazgeçirmeye mi 
çalışıyorlar?

- Aslında buna – koruyucu aile 
olmaya- psikolojik olarak hazır 
mısınız diye bakıyorlar. Günün 
sonunda anne baba olmaya niyet 
ediyorsunuz. Ve anne baba olmaya 
“çalışmak” zor bir şey. Çok kararlı ve sabırlı 
olmanız lazım. Barış Bey de bunların hepsini 
anlattı. Yani ilk olarak sizin niyetinizi anlıyorlar 
ve doğru yönlendirmeye çalışıyorlar Bunu 
başvuru olarak almıyorlar. 

- Peki başvuru ne zaman gerçekleşiyor?

- Size tamamlamanız gereken bir evrak listesi 
veriyorlar. Bunu bir ay içinde tamamlayıp 
götürdüğünüzde başvurunuzu kesinleştirmiş 
oluyorsunuz. 
Hatta Barış Bey 
“Evlat edinme 
ve koruyucu 
aile olmak için 
pandemi 
döneminde 
buranın 
önünde kuyruk 
vardı” dedi. 
Ancak bu ön 
görüşmeyi 
yapan çoğu 
kişi evraklarını 
götürmeyip 
vazgeçmiş. 

Yeni yıl 
hediyemiz “ufaklık” oldu!
- Siz bu ön görüşmeyi yapıp evrak listenizi 
ne zaman aldınız?

- (Nilay)Bize yeni yıla çok yakın bir zamana 
randevu verildi. Ben işaretlere çok inanıyorum. 
Yani bizim araştırma dönemimizde 
oğlumuzun doğmuş olması, üzerine Barış Bey 
ile karşılaşmamız ve görüşmeye yeni yılın 
başlangıç döneminde gitmemiz bize sürecin 
ne kadar keyifli olacağını gösterdi. Evrak 
listesini sanki yeni yıl hediyemizmiş gibi aldık 
(kahkahalar). Hatta o gün arkadaşlarımızla 
buluşacaktık. Gittiğimizde herkese “dayı 
oluyorsun, teyze oluyorsun” dedik. Bir ay 
içinde de evraklarımızı teslim ettik. 

Evraklarımızı teslim ederken de çok 
heyecanlıydık. Çünkü bir niyet mektubu 
yazıyorsunuz.

Ufaklığa Mektup… Nasıl bir 
anne-baba olmayı hayal 
ediyoruz?

- Ve 7 sayfalık o niyet 
mektubunu yazarken 
de hüngür hüngür 
ağladım (bunları 
anlatırken yine gözleri 
doluyor, sesi titriyor. 
Bunlar bir annenin 
daha evladına 
kavuşmadan ama 
kavuşacağını bilerek 
duyduğu mutluluk 
gözyaşları) … (Onat’a 
dönüyor) Sen de çok 
zor yazdın… Çünkü bu 

aslında o bebeğe mektup… orada neden 
bunu istediğinizi nasıl bir çocukluk 
yaşadığınızı, o geldiğinde nasıl bir anne baba 
olmayı hayal ettiğinizi yazıyorsunuz. O 
mektubu yazarken çok ağladım, eşimde çok 
zor ve titreyerek yazdı. O mektubu saklıyoruz. 
Kuruma verdiğimiz her belgenin fotoğrafını 
oğluma göstermek için çektim.

“Evrakları götürdük bıraktık ve o 
evrakları bıraktığımız kişi de 
dünyanın en iyi insanı olabilir.”
- Yani siz e-devlet üzerinden başvurdunuz 
ama bir ay sonra da kuruma da başvurdunuz. 
Peki e-devletten hiç ses çıkmadı mı?

- Neredeyse 6 ay sonra aradılar… 6 Mayıs’ta.  
Ama biz oğlumuza Nisan ayında kavuşmuştuk. 
Kurum ile direkt görüşerek süreçleri 
hızlandırmak mümkün.

- Evrakları teslim ederken size ne dediler?

- Yeldeğirmeni’ndeki Kadıköy Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürlüğü’ndeki herkes gerçekten de 
işlerinde çok iyi. Bize yaklaşık 5 görüşme sonra 
“bebeğiniz size gelecek emin olabilirsiniz” 

dediler. Tabii ki her şey akışında ve 
doğru ilerlerse. Ocak ayıydı,  ben 
yine keyifli bir şekilde çıktım 
oradan. Danışmanımız Barış Bey 
oldu ve her görüşmemizde yeni 
şeyler öğrendik. Tüm bu üç buçuk aylık süreç 
bizim için mart ayı sonunda ev ziyareti ile 
tamamlandı. 

- Ufaklığınız için hangi kriterleri koydunuz? 

- Biz zaten çok kriter koymamıştık. Günün 
sonunda amacımız anne baba olmaktı. Sadece 
bebek olması konusunda çok istekliydik.  
Onun dışındaki konuları çok esnek bıraktık. Bir 
de eğer olursa erkek olmasını tercih ettik. Ama 
kız bebek gelirse asla hayır demeyiz, iki kardeş 
olurlarsa hayır demeyiz de dedik.  Aslına tam 
o noktada size bir sürü soru soruyorlar. 
Konuya çok filtresiz yaklaştık. 

Torun geliyor torun…
- Gelelim bunu her ikinizin de ailelerine 
açıklama konusuna. Duyduklarında ne gibi 
bir yaklaşım ile karşılaştınız?

- (Nilay) Ben 
aileme 
görüşmeden 
çıkar çıkmaz 
haber verdim. 
“Torun geliyor, 
böyle böyle bir 
sürece girdik”, 
diye anlattım. 
Annem ile 
babam 
ağlamaya 
başladılar. 
Ondan sonra 
devamlı sordular “Ne zaman gelecek” diye ve 
ben devamlı güncelleme yaptım. O klasik 
örgülerin örülmesi, eşyaların hazırlanması gibi 
süreçlere Mart gibi geldik. Ama psikolojik 
olarak hazırlığımız karar verdiğimiz anda 
başladı. 

- (Onat) Nilay’ın ailesine anlatması biraz daha 
kolay oldu... Benim tarafa anlatmanın ise biraz 
daha zor olacağını düşündük. Özellikle de 70 

yaşın üzerindeki babama- onlar biraz daha 
eski kuşak dolayısıyla böyle bir şeyi kabul 
etmelerinin daha zor olacağını hesaplamıştık. 
Ama konuştuk, anlattık. Onlar da sağ olsunlar 
hiç düşündüğümüz gibi bir tepki vermediler. 
Başından beri çok destek oldular. Yani o 
noktada biz gereksiz bir stres yapmışız.  Benim 
babam avukat, dolayısıyla işin bu tarafına da 
çok derinden girmiş olduk. 

Ufaklık ile tanışma günü geldi 
çattı, doğum sancısı başladı! 
- Sonunda beklenen telefon geldi ve ne 
oldu?

- Nisan ayında bir sabah dokuzda kuruma 
gittik. Bende de Onat’da da böyle doğum 
sancısı gibi bir sancı, bütün gece uyumadık. 
Camekanın 
ardından bize 
bebeği 
gösterdiler. 
Hikâyesi ve 
süreçlerini 
anlattılar. 
“Hazır mısınız 
tanışmaya, 
sizin için 
tamam mı?” 
dediler. Nasıl 
tamam 
olmayabilir ki? 
Oğlumuz 
orada bir sürü 
insanın içinde 
beni gördü, 
kollarını açıp gülerek bana geldi. O an oradaki 
herkes ağladı. O anı ölümsüzleştirmek için 
arkadaşlarımızı yanımızda götürmüştük ama 
ağlamaktan kimse kavuşma anımızın 
fotoğrafını çekemedi. Biz sarıldık sonra aldık 
bebeği görüşme odasına gittik. Orada bir sürü 
fotoğrafımız var. Yani kavuşma anımız yok ama 
sonrasındaki sarılmalarımızın, öpmelerimizin 
bolca var (hafif gözlerde yaş ama bu kez 
hepimiz gülüyoruz). İki saat içinde hemşire 
görüşmelerini yaptık, oğlumuzun fiziksel 
kontrolleri yapıldı ve bebeğimizi aldık, evimize 
geldik.

- İlk günler neler deneyimlediniz? 
Bu yola girmek isteyenleri neler 
bekliyor?

- (Nilay) Bebeğimiz eve gelmeden 
önce bize şunu söylemişlerdi. İlk iki gün eve 
geldiğinde hiç ağlamayacak, sadece uyuyacak 
ve etrafını izleyecek. Biz pek inanmamıştık. 
Geldiğinde hakikaten de şok içinde iki gün 
boyunca etrafını izledi. Onunla zaman 
geçirdikçe, sevgiyi aldıkça değişti ve dönüştü. 
Tüm ailemizle ve arkadaşlarımızla tanıştıkça 
bebeğimiz bambaşka bir noktaya geldi. 
Tanıştığı herkes onunla güçlü bir bağ kurdu. 
Kısacası onu sevgiyle sardık, öptük, kokladık. 
Aile olmanın tadını çıkarıyoruz.

Bu hikâyede en kıymetli şey bebeğimizin 
değişim sürecine tanıklık etmek.

Bu yola girmek isteyenleri, önce hafif bir 
tedirginlik sonra da tarifi zor duygular ve 
deneyimler bekliyor. Siz verdikçe sevginizin ne 
kadar büyüdüğünü keşfediyorsunuz ve tabii 
tüm sevdiklerinizle beraber büyük bir aile 
olmanın ne kadar önemli olduğunu. Sadece 
anne ve baba olarak bizim değil, çevremizdeki 
herkesin oğlumuzun gelişimine katkısı çok 
kıymetli.

Anne ve baba olmak…
- Peki beklediğiniz gibi anne babalığı 
sevdiniz mi? İçiniz kıpır kıpır oldu mu? 

- (Nilay) Ahhhhh(iç çekiyor). Ebeveyn olmak 
müthiş, inanılmaz. Tabii ki “iyi insan” 
yetiştirmek zorlu bir yolculuk.

- (Onat) Güzel ve zor... Şöyle bir örnek vereyim 
size. Ufaklık bize ilk geldiğinde âdettendir ya 
yatağının kenarına kamera koyduk. Benim hiç 
aklıma gelmezdi, iş yerinde kamerayı açıp cep 
telefonundan “ne yaptı, yattı mı, kalktı mı, ne 
yapıyor” diye seyretmek. Ben Nilay’a mesaj 
atıyorum. “Bak uyanmış gördün mü? Kafayı 
döndürüyor!” (Kahkahalar)... Halbuki Nilay 
zaten bebeğin yanında. Ve ben bunu yapan 
adamlarla dalga geçiyordum (ve yine 
kahkahalar) ... Ve şu an bunu yaşıyoruz ve çok 
da keyif alıyoruz. Heyecanlı bir süreç bizim için. 

- (Nilay) İçim kıpır kıpır. O kadar çok seviyorum 
ki! Uyandığında gülmesi – ki dişleri de çıkıyor 
yavaş yavaş- küçücük elleriyle sarılması, başını 

omzuma 
koyması, 
gözleriyle bir 
şeyler anlatması, 
her gün yeni bir 
şey öğrenmesi. 
Beni hem 
büyüttü hem de 
her anın tadını 
çıkaran bir 
çocuğa 
dönüştürdü 
sanki.

- (Onat) Bunu 
yaşayıp tecrübe 
ettikten sonra, 
tüm çevreme şu 
mesajı 

veriyorum: İmkânınız varsa bir çocuğa değil 
Bahçelievler’deki kampüse gidin çünkü orası 
bambaşka bir dünya, illa ki evlat edinmek 
zorunda değilsiniz. Koruyucu aile olabilirsiniz, 
bir çocuğu okutabilirsiniz, kıyafet veya oyuncak 
alabilirsiniz. Burada bir çocuğa değmek çok 
önemli. Hayata 1-0 hatta 2-0 mağlup başlayan 
bir çocuğa el vermek çok önemli. Arkadaşlarım 
benimle dalga geçiyorlar Brad Pitt gibi oldun 
diyorlar. Evet bu işten keyif alıyorum ve bununla 
ilgili kendi adıma bir farkındalık yaratabilirsem 
ki Nilay ile birlikte bunu kendimize hedef 
koyuyoruz, bir çocuk için daha vesile olursak 
bizden mutlusu olmaz. 

Bundan sonrası için planlar ve 
hayaller...
- Allah sizi evladınızdan hiç ayırmasın… Peki 
bundan sonraki planınızda neler var?

- (Onat) Ben tek çocuğum Nilay iki kardeş ve 
biz çocukları çok seviyoruz. Bizim oğlumuz şu 
anda bizim için ilk tecrübe.  Tabii ki biyolojik 
çocuğumuz da olabilir. Bize hayat yarın ne 
getirir bilemeyiz. Olursa hayatımıza ikinci 
çocuğumuz olarak devam ederiz. Veya başka 
bir çocuğa daha el verebiliriz. Bu bizim 

‘yapacaklarımız’ listemizde var. Eğer 
imkânımız ve gücümüz olursa ikinci 
çocuğu da isteriz.

- (Nilay) Bunun arkasında büyük bir 
emek var. Çok istiyoruz evde başka çocuklarımız 
da olsun. İki 
kardeş, üç 
kardeş 
olsunlar... 
Bunu bize 
zaman 
gösterecek, şu 
anda “anın” 
tadını 
çıkartıyoruz. 
Ama bu konu 
bende şöyle 
bir açılım 
yarattı. Tüm 
zamanımı evet 
oğlumla 
geçiriyorum 
ama aynı 
zamanda 
dışarda anne 
baba ve aile 
sevgisine 
ihtiyacı olan 
çocuklara nasıl destek olabilirim sorusunun 
yanıtını düşünüyorum. Kırmızı Çocuklar 
Derneği’nin gönüllüsüyüm. Başka bir arkadaşım 
ile sorumluluğunu üstlendiği çocuk evleri için 
çalışıyoruz. Bizim evin deposunda- tüm 
arkadaşlarımı seferber ettim- onlara kıyafet, 
eşya, kırtasiye malzemesi, kitap topluyoruz, 
ihtiyaç sahipleri ile paylaşıyoruz.Tüm çocukların 
sağlıklı bireyler olarak yetişmek için en çok 
sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyduklarının farkındayız. 
O nedenle daha çok çocuğa dokunabileceğim 
aktivitelerin içerisinde yer almaya gayret 
ediyorum. 

Çocuğun kime benzeyip 
benzemediği mahrem bir 
konudur! Tüm yetişkinler bu 
konuda hassas davranmalıdır.  
- Tüm bu süreci yaşadıktan, tecrübe ettikten 
sonra bir mesaj vermek isteseniz ne dersiniz? 

- (Onat) Biz daha fazla insanın çocuklarla 
buluşmasını sağlamak istiyoruz, kurumlarda aile 
bekleyen çok fazla çocuk var. Onlara ulaşmanın, 
hayatlarına katkı sağlayıp destek olmanın çok 

yolu var. Bu 
konuda çok 
sayıda kaynak, 
gönüllü olarak 
faaliyet gösteren 
çok sayıda sivil 
toplum kuruluşu 
var. Yeter ki adım 
atmak için 
niyetiniz olsun.

- (Nilay) Bu yola 
çıkmaya 
niyetlendiğinizde 
size bir sürü 
doğru kapı 
açılıyor. 
Deneyimi olan 
arkadaşlarla 
etrafınız sarılıyor. 
Deneyim 
paylaşımı çok 
fazla, her 

ebeveyn yaşadığı süreci anlatmaya istekli ve bu 
paylaşımlar çok yol gösteriyor. Tüm bunlara 
başlamadan önce de Koruyucu Aile Başvuru 
Koşulları ile Evlat Edinme Başvuru Koşulları’nı 
incelemek çok önemli. Çünkü süreçlerdeki 
değişiklikler ve iyileştirmeler, sizi konuyu bir 
adım daha yaklaştırıyor.  

- (Nilay) Ben bir şey daha eklemek istiyorum. 
Bu konu bizim için çok önemli. Bir kadın ve bir 
adamın yanında onlara hiçbir şekilde 
benzemeyen bir çocuk gördüğünüzde “bu 
çocuk size hiç benzemiyor” demeyin. Birincisi, 
her çocuk anne ve babasına benzemek 

zorunda değil. İkincisi ve en önemlisi, 
bilmediğiniz farklı bir hikâye o ailenin 
yollarını birleştirmiş olabilir. Aile 
hikâyeleri mahremdir. Farklılıklara 
yönelik sorduğunuz soruların insanların 
hayatlarında travmalara yol açabileceğini 
öngörebilmek ve hassas olmak gerek. 

Şimdi ve gelecekte, evladımıza bakıldığında, 
sevgi dolu, özgüvenli ve iyi bir birey olduğu 
fark edilsin, ötesinin bahsi bile geçmesin 
istiyoruz.



“+1 Çocuk Dünyayı Değiştirir!”
Yukardaki cümle benim için çok önemli 
çünkü ben bu cümlenin anlamına ve gücüne 
gönülden inanıyorum. Bu cümleyi Kırmızı 
Çocuklar Derneği’nden alıntılıyorum. 
Derneğin kurucusu sevgili Simay Bülbül 
Sarıpınar koruyucu aileliği aktarırken söze bu 
cümle ile başlamıştı.

Çocukları bu 
kocaman 
dünyaya 
hazırlarken 
onların güven 
içinde, sevgi 
görerek aile 
yanında 
büyümeleri o 
kadar önemli ki! 
Maalesef her 
çocuğun hakkı 
olan bu 
durumdan tüm 
çocuklarımız 
yararlanamıyor. 
Nedenleri çok 
çeşitli… Ancak 
neden her ne 

olursa olsun devlet koruması altında binlerce 
çocuk +1 olmak için şefkatli bir el bekliyor. 
İşte bu şefkat ellerinden bir çifti de Nilay ve 
Onat’a çiftine ait. 

Onların on bir yıl süren okul arkadaşlığı önce 
aşka, sonra da evliliğe dönüşmüş. Hikâyeleri 
evliliğe döndüğünde ise zaten çocukları çok 
seven bu çift, önceliklerini biyolojik çocuk 
yapmaya değil, bambaşka bir yöne vermişler. 
İyi ki de böyle yapmışlar… Sohbetimiz 
başladığında karı-koca çok heyecanlılardı. 
Vermek istedikleri mesaj ise o kadar 
önemliydi ki… Bazen kahkaha atarak bazen 
gözyaşlarımızı tutamayarak konuştuk.  Onlar 
doğumdan itibaren devlet koruması altına 
alınmış minik bir erkek evladın anne babası. 
O minik evladın ismini biz de koruma altına 
aldık ve bu yazıda kendisine “ufaklık” dedik.  
Koruma altına aldık çünkü tüm bu süreci 
zamanı geldiğinde uzmanlar eşliğinde anne 
ve babasından duyacak, kafası karışmayacak, 

en doğru şekilde anne ve 
babasının kim olduğunu 
öğrenecek. 

Ufaklık
- “Ufaklık” ile maceranız nasıl başladı? 

- (Nilay) İkimiz de çocukları çok seviyoruz.  
Ve dedik ki biyolojik olarak bir çocuğumuz 
olsa da hayata biraz yenik başlamış ve aile 
ortamında büyüyemeyecek bir çocuğa da el 
verelim. O’nu da alalım bizim çocuğumuz 
olsun ve yola böyle devam edelim istedik. 

- (Onat) Bir başka deyişle “Biz biyolojik anne 
baba olmanın önüne evlat edinme veya 
koruyucu aile olmayı alsak?” dedik. 

- Peki ama ilk 
aşamada 
koruyucu 
ailelik 
kavramını 
nereden 
duydunuz? 
Etrafınızda bu 
konuyu 
deneyimlemiş 
biri var mıydı?

- (Onat) Bu 
konuya ilişkin 

çevremizde deneyimi olan biriyle hiç  
görüşmedik. Ama çocuklara olan sevgimiz 
bizi harekete geçirdi.  Ve kimseyle 
konuşmadan ve hiçbir şey bilmeden 
öncelikle bir evlat edinme prosedürünü 
düşünelim diye yola çıktık. Biz bu yola 
çıkarken bizi bilgi almamız ve detayları 
öğrenmemiz için – daha sonra da 
arkadaşımız oldu- biriyle tanıştırdılar. Bu 
sayede evlat edinme nedir, koruyucu aile 
olmak ne demektir gibi detaylara daha sonra 
vakıf olduk.  Koruyucu aileliği de böyle 
öğrendik. Süreçleri inceledik ve tamam 
dedik.

E-Devlet üzerinden ilk başvuru
- (Nilay) Yaklaşık bir sene önce de 

başvurmaya karar verdik. Süreci okuduk, 
bilgi sahibi olduk. Bununla ilgili çok fazla 
dernek, ulaşılabilecek çok kaynak, eksilerini 
artılarını görebileceğiniz çok yer var. Az önce 
Onat’ın bahsettiği arkadaşımızın bizi 
yönlendirmesiyle koruyucu aile olmaya karar 
verdik. Ve e- devlet üzerinden sadece adres 
ve niyet belirterek başvuru yaptık.

- Ve sanırım sizin de evladınıza kavuşma 
süreciniz başladı?

- Evet… Ama bu 
başvuru 
üzerinden bir ay 
geçti. Hiç 
kimseden ses 
çıkmadı. Kimse 
aramadı. Onat 
her gün soruyor 
“Ne oldu?” diye 
(gülümsüyoruz). 
Çünkü benim 
e-devletimden 
başvurmuştuk. 
Sonunda 
“Dönmediler, 
ben artık 
kurumu 
arayacağım” 
dedim.  Önce 

Bahçelievler’deki kurumu aradım. Onlar 
koruyucu aile birimimin Kadıköy’de olduğunu 
söylediler. Yeldeğirmeni’ndeki Kadıköy Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile iletişime 
geçtim. Ve ilahi güç bizi Barış Bey ile tanıştırdı 
bizi.  Barış Bey bizim bu yolculukta 
danışmanımızdı… Kendisi telefonda bana 30 
dakikada aslında bizi nelerin beklediğini, ne 
yapmamız gerektiğini, her şeyi tek tek anlattı. 
Sadece Barış Bey değil, bu süreçte sosyal 
hizmetlerde yolumuza çıkan herkes çok iyiydi, 
çok bilgiliydi. Pembe bir dünya çizmiyorlar. 
Yaşanabilecek kötü şeyler de dahil başınıza 
gelebilecek her şeyi çok detaylı bir şekilde 
anlatıyorlar. 

- Bu bir test mi? Belki de sizi hazır 
değilseniz yolun başından vazgeçirmeye mi 
çalışıyorlar?

- Aslında buna – koruyucu aile 
olmaya- psikolojik olarak hazır 
mısınız diye bakıyorlar. Günün 
sonunda anne baba olmaya niyet 
ediyorsunuz. Ve anne baba olmaya 
“çalışmak” zor bir şey. Çok kararlı ve sabırlı 
olmanız lazım. Barış Bey de bunların hepsini 
anlattı. Yani ilk olarak sizin niyetinizi anlıyorlar 
ve doğru yönlendirmeye çalışıyorlar Bunu 
başvuru olarak almıyorlar. 

- Peki başvuru ne zaman gerçekleşiyor?

- Size tamamlamanız gereken bir evrak listesi 
veriyorlar. Bunu bir ay içinde tamamlayıp 
götürdüğünüzde başvurunuzu kesinleştirmiş 
oluyorsunuz. 
Hatta Barış Bey 
“Evlat edinme 
ve koruyucu 
aile olmak için 
pandemi 
döneminde 
buranın 
önünde kuyruk 
vardı” dedi. 
Ancak bu ön 
görüşmeyi 
yapan çoğu 
kişi evraklarını 
götürmeyip 
vazgeçmiş. 

Yeni yıl 
hediyemiz “ufaklık” oldu!
- Siz bu ön görüşmeyi yapıp evrak listenizi 
ne zaman aldınız?

- (Nilay)Bize yeni yıla çok yakın bir zamana 
randevu verildi. Ben işaretlere çok inanıyorum. 
Yani bizim araştırma dönemimizde 
oğlumuzun doğmuş olması, üzerine Barış Bey 
ile karşılaşmamız ve görüşmeye yeni yılın 
başlangıç döneminde gitmemiz bize sürecin 
ne kadar keyifli olacağını gösterdi. Evrak 
listesini sanki yeni yıl hediyemizmiş gibi aldık 
(kahkahalar). Hatta o gün arkadaşlarımızla 
buluşacaktık. Gittiğimizde herkese “dayı 
oluyorsun, teyze oluyorsun” dedik. Bir ay 
içinde de evraklarımızı teslim ettik. 

Evraklarımızı teslim ederken de çok 
heyecanlıydık. Çünkü bir niyet mektubu 
yazıyorsunuz.

Ufaklığa Mektup… Nasıl bir 
anne-baba olmayı hayal 
ediyoruz?

- Ve 7 sayfalık o niyet 
mektubunu yazarken 
de hüngür hüngür 
ağladım (bunları 
anlatırken yine gözleri 
doluyor, sesi titriyor. 
Bunlar bir annenin 
daha evladına 
kavuşmadan ama 
kavuşacağını bilerek 
duyduğu mutluluk 
gözyaşları) … (Onat’a 
dönüyor) Sen de çok 
zor yazdın… Çünkü bu 

aslında o bebeğe mektup… orada neden 
bunu istediğinizi nasıl bir çocukluk 
yaşadığınızı, o geldiğinde nasıl bir anne baba 
olmayı hayal ettiğinizi yazıyorsunuz. O 
mektubu yazarken çok ağladım, eşimde çok 
zor ve titreyerek yazdı. O mektubu saklıyoruz. 
Kuruma verdiğimiz her belgenin fotoğrafını 
oğluma göstermek için çektim.

“Evrakları götürdük bıraktık ve o 
evrakları bıraktığımız kişi de 
dünyanın en iyi insanı olabilir.”
- Yani siz e-devlet üzerinden başvurdunuz 
ama bir ay sonra da kuruma da başvurdunuz. 
Peki e-devletten hiç ses çıkmadı mı?

- Neredeyse 6 ay sonra aradılar… 6 Mayıs’ta.  
Ama biz oğlumuza Nisan ayında kavuşmuştuk. 
Kurum ile direkt görüşerek süreçleri 
hızlandırmak mümkün.

- Evrakları teslim ederken size ne dediler?

- Yeldeğirmeni’ndeki Kadıköy Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürlüğü’ndeki herkes gerçekten de 
işlerinde çok iyi. Bize yaklaşık 5 görüşme sonra 
“bebeğiniz size gelecek emin olabilirsiniz” 

dediler. Tabii ki her şey akışında ve 
doğru ilerlerse. Ocak ayıydı,  ben 
yine keyifli bir şekilde çıktım 
oradan. Danışmanımız Barış Bey 
oldu ve her görüşmemizde yeni 
şeyler öğrendik. Tüm bu üç buçuk aylık süreç 
bizim için mart ayı sonunda ev ziyareti ile 
tamamlandı. 

- Ufaklığınız için hangi kriterleri koydunuz? 

- Biz zaten çok kriter koymamıştık. Günün 
sonunda amacımız anne baba olmaktı. Sadece 
bebek olması konusunda çok istekliydik.  
Onun dışındaki konuları çok esnek bıraktık. Bir 
de eğer olursa erkek olmasını tercih ettik. Ama 
kız bebek gelirse asla hayır demeyiz, iki kardeş 
olurlarsa hayır demeyiz de dedik.  Aslına tam 
o noktada size bir sürü soru soruyorlar. 
Konuya çok filtresiz yaklaştık. 

Torun geliyor torun…
- Gelelim bunu her ikinizin de ailelerine 
açıklama konusuna. Duyduklarında ne gibi 
bir yaklaşım ile karşılaştınız?

- (Nilay) Ben 
aileme 
görüşmeden 
çıkar çıkmaz 
haber verdim. 
“Torun geliyor, 
böyle böyle bir 
sürece girdik”, 
diye anlattım. 
Annem ile 
babam 
ağlamaya 
başladılar. 
Ondan sonra 
devamlı sordular “Ne zaman gelecek” diye ve 
ben devamlı güncelleme yaptım. O klasik 
örgülerin örülmesi, eşyaların hazırlanması gibi 
süreçlere Mart gibi geldik. Ama psikolojik 
olarak hazırlığımız karar verdiğimiz anda 
başladı. 

- (Onat) Nilay’ın ailesine anlatması biraz daha 
kolay oldu... Benim tarafa anlatmanın ise biraz 
daha zor olacağını düşündük. Özellikle de 70 

yaşın üzerindeki babama- onlar biraz daha 
eski kuşak dolayısıyla böyle bir şeyi kabul 
etmelerinin daha zor olacağını hesaplamıştık. 
Ama konuştuk, anlattık. Onlar da sağ olsunlar 
hiç düşündüğümüz gibi bir tepki vermediler. 
Başından beri çok destek oldular. Yani o 
noktada biz gereksiz bir stres yapmışız.  Benim 
babam avukat, dolayısıyla işin bu tarafına da 
çok derinden girmiş olduk. 

Ufaklık ile tanışma günü geldi 
çattı, doğum sancısı başladı! 
- Sonunda beklenen telefon geldi ve ne 
oldu?

- Nisan ayında bir sabah dokuzda kuruma 
gittik. Bende de Onat’da da böyle doğum 
sancısı gibi bir sancı, bütün gece uyumadık. 
Camekanın 
ardından bize 
bebeği 
gösterdiler. 
Hikâyesi ve 
süreçlerini 
anlattılar. 
“Hazır mısınız 
tanışmaya, 
sizin için 
tamam mı?” 
dediler. Nasıl 
tamam 
olmayabilir ki? 
Oğlumuz 
orada bir sürü 
insanın içinde 
beni gördü, 
kollarını açıp gülerek bana geldi. O an oradaki 
herkes ağladı. O anı ölümsüzleştirmek için 
arkadaşlarımızı yanımızda götürmüştük ama 
ağlamaktan kimse kavuşma anımızın 
fotoğrafını çekemedi. Biz sarıldık sonra aldık 
bebeği görüşme odasına gittik. Orada bir sürü 
fotoğrafımız var. Yani kavuşma anımız yok ama 
sonrasındaki sarılmalarımızın, öpmelerimizin 
bolca var (hafif gözlerde yaş ama bu kez 
hepimiz gülüyoruz). İki saat içinde hemşire 
görüşmelerini yaptık, oğlumuzun fiziksel 
kontrolleri yapıldı ve bebeğimizi aldık, evimize 
geldik.

- İlk günler neler deneyimlediniz? 
Bu yola girmek isteyenleri neler 
bekliyor?

- (Nilay) Bebeğimiz eve gelmeden 
önce bize şunu söylemişlerdi. İlk iki gün eve 
geldiğinde hiç ağlamayacak, sadece uyuyacak 
ve etrafını izleyecek. Biz pek inanmamıştık. 
Geldiğinde hakikaten de şok içinde iki gün 
boyunca etrafını izledi. Onunla zaman 
geçirdikçe, sevgiyi aldıkça değişti ve dönüştü. 
Tüm ailemizle ve arkadaşlarımızla tanıştıkça 
bebeğimiz bambaşka bir noktaya geldi. 
Tanıştığı herkes onunla güçlü bir bağ kurdu. 
Kısacası onu sevgiyle sardık, öptük, kokladık. 
Aile olmanın tadını çıkarıyoruz.

Bu hikâyede en kıymetli şey bebeğimizin 
değişim sürecine tanıklık etmek.

Bu yola girmek isteyenleri, önce hafif bir 
tedirginlik sonra da tarifi zor duygular ve 
deneyimler bekliyor. Siz verdikçe sevginizin ne 
kadar büyüdüğünü keşfediyorsunuz ve tabii 
tüm sevdiklerinizle beraber büyük bir aile 
olmanın ne kadar önemli olduğunu. Sadece 
anne ve baba olarak bizim değil, çevremizdeki 
herkesin oğlumuzun gelişimine katkısı çok 
kıymetli.

Anne ve baba olmak…
- Peki beklediğiniz gibi anne babalığı 
sevdiniz mi? İçiniz kıpır kıpır oldu mu? 

- (Nilay) Ahhhhh(iç çekiyor). Ebeveyn olmak 
müthiş, inanılmaz. Tabii ki “iyi insan” 
yetiştirmek zorlu bir yolculuk.

- (Onat) Güzel ve zor... Şöyle bir örnek vereyim 
size. Ufaklık bize ilk geldiğinde âdettendir ya 
yatağının kenarına kamera koyduk. Benim hiç 
aklıma gelmezdi, iş yerinde kamerayı açıp cep 
telefonundan “ne yaptı, yattı mı, kalktı mı, ne 
yapıyor” diye seyretmek. Ben Nilay’a mesaj 
atıyorum. “Bak uyanmış gördün mü? Kafayı 
döndürüyor!” (Kahkahalar)... Halbuki Nilay 
zaten bebeğin yanında. Ve ben bunu yapan 
adamlarla dalga geçiyordum (ve yine 
kahkahalar) ... Ve şu an bunu yaşıyoruz ve çok 
da keyif alıyoruz. Heyecanlı bir süreç bizim için. 

- (Nilay) İçim kıpır kıpır. O kadar çok seviyorum 
ki! Uyandığında gülmesi – ki dişleri de çıkıyor 
yavaş yavaş- küçücük elleriyle sarılması, başını 

omzuma 
koyması, 
gözleriyle bir 
şeyler anlatması, 
her gün yeni bir 
şey öğrenmesi. 
Beni hem 
büyüttü hem de 
her anın tadını 
çıkaran bir 
çocuğa 
dönüştürdü 
sanki.

- (Onat) Bunu 
yaşayıp tecrübe 
ettikten sonra, 
tüm çevreme şu 
mesajı 

veriyorum: İmkânınız varsa bir çocuğa değil 
Bahçelievler’deki kampüse gidin çünkü orası 
bambaşka bir dünya, illa ki evlat edinmek 
zorunda değilsiniz. Koruyucu aile olabilirsiniz, 
bir çocuğu okutabilirsiniz, kıyafet veya oyuncak 
alabilirsiniz. Burada bir çocuğa değmek çok 
önemli. Hayata 1-0 hatta 2-0 mağlup başlayan 
bir çocuğa el vermek çok önemli. Arkadaşlarım 
benimle dalga geçiyorlar Brad Pitt gibi oldun 
diyorlar. Evet bu işten keyif alıyorum ve bununla 
ilgili kendi adıma bir farkındalık yaratabilirsem 
ki Nilay ile birlikte bunu kendimize hedef 
koyuyoruz, bir çocuk için daha vesile olursak 
bizden mutlusu olmaz. 

Bundan sonrası için planlar ve 
hayaller...
- Allah sizi evladınızdan hiç ayırmasın… Peki 
bundan sonraki planınızda neler var?

- (Onat) Ben tek çocuğum Nilay iki kardeş ve 
biz çocukları çok seviyoruz. Bizim oğlumuz şu 
anda bizim için ilk tecrübe.  Tabii ki biyolojik 
çocuğumuz da olabilir. Bize hayat yarın ne 
getirir bilemeyiz. Olursa hayatımıza ikinci 
çocuğumuz olarak devam ederiz. Veya başka 
bir çocuğa daha el verebiliriz. Bu bizim 

‘yapacaklarımız’ listemizde var. Eğer 
imkânımız ve gücümüz olursa ikinci 
çocuğu da isteriz.

- (Nilay) Bunun arkasında büyük bir 
emek var. Çok istiyoruz evde başka çocuklarımız 
da olsun. İki 
kardeş, üç 
kardeş 
olsunlar... 
Bunu bize 
zaman 
gösterecek, şu 
anda “anın” 
tadını 
çıkartıyoruz. 
Ama bu konu 
bende şöyle 
bir açılım 
yarattı. Tüm 
zamanımı evet 
oğlumla 
geçiriyorum 
ama aynı 
zamanda 
dışarda anne 
baba ve aile 
sevgisine 
ihtiyacı olan 
çocuklara nasıl destek olabilirim sorusunun 
yanıtını düşünüyorum. Kırmızı Çocuklar 
Derneği’nin gönüllüsüyüm. Başka bir arkadaşım 
ile sorumluluğunu üstlendiği çocuk evleri için 
çalışıyoruz. Bizim evin deposunda- tüm 
arkadaşlarımı seferber ettim- onlara kıyafet, 
eşya, kırtasiye malzemesi, kitap topluyoruz, 
ihtiyaç sahipleri ile paylaşıyoruz.Tüm çocukların 
sağlıklı bireyler olarak yetişmek için en çok 
sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyduklarının farkındayız. 
O nedenle daha çok çocuğa dokunabileceğim 
aktivitelerin içerisinde yer almaya gayret 
ediyorum. 

Çocuğun kime benzeyip 
benzemediği mahrem bir 
konudur! Tüm yetişkinler bu 
konuda hassas davranmalıdır.  
- Tüm bu süreci yaşadıktan, tecrübe ettikten 
sonra bir mesaj vermek isteseniz ne dersiniz? 

- (Onat) Biz daha fazla insanın çocuklarla 
buluşmasını sağlamak istiyoruz, kurumlarda aile 
bekleyen çok fazla çocuk var. Onlara ulaşmanın, 
hayatlarına katkı sağlayıp destek olmanın çok 

yolu var. Bu 
konuda çok 
sayıda kaynak, 
gönüllü olarak 
faaliyet gösteren 
çok sayıda sivil 
toplum kuruluşu 
var. Yeter ki adım 
atmak için 
niyetiniz olsun.

- (Nilay) Bu yola 
çıkmaya 
niyetlendiğinizde 
size bir sürü 
doğru kapı 
açılıyor. 
Deneyimi olan 
arkadaşlarla 
etrafınız sarılıyor. 
Deneyim 
paylaşımı çok 
fazla, her 

ebeveyn yaşadığı süreci anlatmaya istekli ve bu 
paylaşımlar çok yol gösteriyor. Tüm bunlara 
başlamadan önce de Koruyucu Aile Başvuru 
Koşulları ile Evlat Edinme Başvuru Koşulları’nı 
incelemek çok önemli. Çünkü süreçlerdeki 
değişiklikler ve iyileştirmeler, sizi konuyu bir 
adım daha yaklaştırıyor.  

- (Nilay) Ben bir şey daha eklemek istiyorum. 
Bu konu bizim için çok önemli. Bir kadın ve bir 
adamın yanında onlara hiçbir şekilde 
benzemeyen bir çocuk gördüğünüzde “bu 
çocuk size hiç benzemiyor” demeyin. Birincisi, 
her çocuk anne ve babasına benzemek 

zorunda değil. İkincisi ve en önemlisi, 
bilmediğiniz farklı bir hikâye o ailenin 
yollarını birleştirmiş olabilir. Aile 
hikâyeleri mahremdir. Farklılıklara 
yönelik sorduğunuz soruların insanların 
hayatlarında travmalara yol açabileceğini 
öngörebilmek ve hassas olmak gerek. 

Şimdi ve gelecekte, evladımıza bakıldığında, 
sevgi dolu, özgüvenli ve iyi bir birey olduğu 
fark edilsin, ötesinin bahsi bile geçmesin 
istiyoruz.



“+1 Çocuk Dünyayı Değiştirir!”
Yukardaki cümle benim için çok önemli 
çünkü ben bu cümlenin anlamına ve gücüne 
gönülden inanıyorum. Bu cümleyi Kırmızı 
Çocuklar Derneği’nden alıntılıyorum. 
Derneğin kurucusu sevgili Simay Bülbül 
Sarıpınar koruyucu aileliği aktarırken söze bu 
cümle ile başlamıştı.

Çocukları bu 
kocaman 
dünyaya 
hazırlarken 
onların güven 
içinde, sevgi 
görerek aile 
yanında 
büyümeleri o 
kadar önemli ki! 
Maalesef her 
çocuğun hakkı 
olan bu 
durumdan tüm 
çocuklarımız 
yararlanamıyor. 
Nedenleri çok 
çeşitli… Ancak 
neden her ne 

olursa olsun devlet koruması altında binlerce 
çocuk +1 olmak için şefkatli bir el bekliyor. 
İşte bu şefkat ellerinden bir çifti de Nilay ve 
Onat’a çiftine ait. 

Onların on bir yıl süren okul arkadaşlığı önce 
aşka, sonra da evliliğe dönüşmüş. Hikâyeleri 
evliliğe döndüğünde ise zaten çocukları çok 
seven bu çift, önceliklerini biyolojik çocuk 
yapmaya değil, bambaşka bir yöne vermişler. 
İyi ki de böyle yapmışlar… Sohbetimiz 
başladığında karı-koca çok heyecanlılardı. 
Vermek istedikleri mesaj ise o kadar 
önemliydi ki… Bazen kahkaha atarak bazen 
gözyaşlarımızı tutamayarak konuştuk.  Onlar 
doğumdan itibaren devlet koruması altına 
alınmış minik bir erkek evladın anne babası. 
O minik evladın ismini biz de koruma altına 
aldık ve bu yazıda kendisine “ufaklık” dedik.  
Koruma altına aldık çünkü tüm bu süreci 
zamanı geldiğinde uzmanlar eşliğinde anne 
ve babasından duyacak, kafası karışmayacak, 

en doğru şekilde anne ve 
babasının kim olduğunu 
öğrenecek. 

Ufaklık
- “Ufaklık” ile maceranız nasıl başladı? 

- (Nilay) İkimiz de çocukları çok seviyoruz.  
Ve dedik ki biyolojik olarak bir çocuğumuz 
olsa da hayata biraz yenik başlamış ve aile 
ortamında büyüyemeyecek bir çocuğa da el 
verelim. O’nu da alalım bizim çocuğumuz 
olsun ve yola böyle devam edelim istedik. 

- (Onat) Bir başka deyişle “Biz biyolojik anne 
baba olmanın önüne evlat edinme veya 
koruyucu aile olmayı alsak?” dedik. 

- Peki ama ilk 
aşamada 
koruyucu 
ailelik 
kavramını 
nereden 
duydunuz? 
Etrafınızda bu 
konuyu 
deneyimlemiş 
biri var mıydı?

- (Onat) Bu 
konuya ilişkin 

çevremizde deneyimi olan biriyle hiç  
görüşmedik. Ama çocuklara olan sevgimiz 
bizi harekete geçirdi.  Ve kimseyle 
konuşmadan ve hiçbir şey bilmeden 
öncelikle bir evlat edinme prosedürünü 
düşünelim diye yola çıktık. Biz bu yola 
çıkarken bizi bilgi almamız ve detayları 
öğrenmemiz için – daha sonra da 
arkadaşımız oldu- biriyle tanıştırdılar. Bu 
sayede evlat edinme nedir, koruyucu aile 
olmak ne demektir gibi detaylara daha sonra 
vakıf olduk.  Koruyucu aileliği de böyle 
öğrendik. Süreçleri inceledik ve tamam 
dedik.

E-Devlet üzerinden ilk başvuru
- (Nilay) Yaklaşık bir sene önce de 

başvurmaya karar verdik. Süreci okuduk, 
bilgi sahibi olduk. Bununla ilgili çok fazla 
dernek, ulaşılabilecek çok kaynak, eksilerini 
artılarını görebileceğiniz çok yer var. Az önce 
Onat’ın bahsettiği arkadaşımızın bizi 
yönlendirmesiyle koruyucu aile olmaya karar 
verdik. Ve e- devlet üzerinden sadece adres 
ve niyet belirterek başvuru yaptık.

- Ve sanırım sizin de evladınıza kavuşma 
süreciniz başladı?

- Evet… Ama bu 
başvuru 
üzerinden bir ay 
geçti. Hiç 
kimseden ses 
çıkmadı. Kimse 
aramadı. Onat 
her gün soruyor 
“Ne oldu?” diye 
(gülümsüyoruz). 
Çünkü benim 
e-devletimden 
başvurmuştuk. 
Sonunda 
“Dönmediler, 
ben artık 
kurumu 
arayacağım” 
dedim.  Önce 

Bahçelievler’deki kurumu aradım. Onlar 
koruyucu aile birimimin Kadıköy’de olduğunu 
söylediler. Yeldeğirmeni’ndeki Kadıköy Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile iletişime 
geçtim. Ve ilahi güç bizi Barış Bey ile tanıştırdı 
bizi.  Barış Bey bizim bu yolculukta 
danışmanımızdı… Kendisi telefonda bana 30 
dakikada aslında bizi nelerin beklediğini, ne 
yapmamız gerektiğini, her şeyi tek tek anlattı. 
Sadece Barış Bey değil, bu süreçte sosyal 
hizmetlerde yolumuza çıkan herkes çok iyiydi, 
çok bilgiliydi. Pembe bir dünya çizmiyorlar. 
Yaşanabilecek kötü şeyler de dahil başınıza 
gelebilecek her şeyi çok detaylı bir şekilde 
anlatıyorlar. 

- Bu bir test mi? Belki de sizi hazır 
değilseniz yolun başından vazgeçirmeye mi 
çalışıyorlar?

- Aslında buna – koruyucu aile 
olmaya- psikolojik olarak hazır 
mısınız diye bakıyorlar. Günün 
sonunda anne baba olmaya niyet 
ediyorsunuz. Ve anne baba olmaya 
“çalışmak” zor bir şey. Çok kararlı ve sabırlı 
olmanız lazım. Barış Bey de bunların hepsini 
anlattı. Yani ilk olarak sizin niyetinizi anlıyorlar 
ve doğru yönlendirmeye çalışıyorlar Bunu 
başvuru olarak almıyorlar. 

- Peki başvuru ne zaman gerçekleşiyor?

- Size tamamlamanız gereken bir evrak listesi 
veriyorlar. Bunu bir ay içinde tamamlayıp 
götürdüğünüzde başvurunuzu kesinleştirmiş 
oluyorsunuz. 
Hatta Barış Bey 
“Evlat edinme 
ve koruyucu 
aile olmak için 
pandemi 
döneminde 
buranın 
önünde kuyruk 
vardı” dedi. 
Ancak bu ön 
görüşmeyi 
yapan çoğu 
kişi evraklarını 
götürmeyip 
vazgeçmiş. 

Yeni yıl 
hediyemiz “ufaklık” oldu!
- Siz bu ön görüşmeyi yapıp evrak listenizi 
ne zaman aldınız?

- (Nilay)Bize yeni yıla çok yakın bir zamana 
randevu verildi. Ben işaretlere çok inanıyorum. 
Yani bizim araştırma dönemimizde 
oğlumuzun doğmuş olması, üzerine Barış Bey 
ile karşılaşmamız ve görüşmeye yeni yılın 
başlangıç döneminde gitmemiz bize sürecin 
ne kadar keyifli olacağını gösterdi. Evrak 
listesini sanki yeni yıl hediyemizmiş gibi aldık 
(kahkahalar). Hatta o gün arkadaşlarımızla 
buluşacaktık. Gittiğimizde herkese “dayı 
oluyorsun, teyze oluyorsun” dedik. Bir ay 
içinde de evraklarımızı teslim ettik. 

Evraklarımızı teslim ederken de çok 
heyecanlıydık. Çünkü bir niyet mektubu 
yazıyorsunuz.

Ufaklığa Mektup… Nasıl bir 
anne-baba olmayı hayal 
ediyoruz?

- Ve 7 sayfalık o niyet 
mektubunu yazarken 
de hüngür hüngür 
ağladım (bunları 
anlatırken yine gözleri 
doluyor, sesi titriyor. 
Bunlar bir annenin 
daha evladına 
kavuşmadan ama 
kavuşacağını bilerek 
duyduğu mutluluk 
gözyaşları) … (Onat’a 
dönüyor) Sen de çok 
zor yazdın… Çünkü bu 

aslında o bebeğe mektup… orada neden 
bunu istediğinizi nasıl bir çocukluk 
yaşadığınızı, o geldiğinde nasıl bir anne baba 
olmayı hayal ettiğinizi yazıyorsunuz. O 
mektubu yazarken çok ağladım, eşimde çok 
zor ve titreyerek yazdı. O mektubu saklıyoruz. 
Kuruma verdiğimiz her belgenin fotoğrafını 
oğluma göstermek için çektim.

“Evrakları götürdük bıraktık ve o 
evrakları bıraktığımız kişi de 
dünyanın en iyi insanı olabilir.”
- Yani siz e-devlet üzerinden başvurdunuz 
ama bir ay sonra da kuruma da başvurdunuz. 
Peki e-devletten hiç ses çıkmadı mı?

- Neredeyse 6 ay sonra aradılar… 6 Mayıs’ta.  
Ama biz oğlumuza Nisan ayında kavuşmuştuk. 
Kurum ile direkt görüşerek süreçleri 
hızlandırmak mümkün.

- Evrakları teslim ederken size ne dediler?

- Yeldeğirmeni’ndeki Kadıköy Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürlüğü’ndeki herkes gerçekten de 
işlerinde çok iyi. Bize yaklaşık 5 görüşme sonra 
“bebeğiniz size gelecek emin olabilirsiniz” 

dediler. Tabii ki her şey akışında ve 
doğru ilerlerse. Ocak ayıydı,  ben 
yine keyifli bir şekilde çıktım 
oradan. Danışmanımız Barış Bey 
oldu ve her görüşmemizde yeni 
şeyler öğrendik. Tüm bu üç buçuk aylık süreç 
bizim için mart ayı sonunda ev ziyareti ile 
tamamlandı. 

- Ufaklığınız için hangi kriterleri koydunuz? 

- Biz zaten çok kriter koymamıştık. Günün 
sonunda amacımız anne baba olmaktı. Sadece 
bebek olması konusunda çok istekliydik.  
Onun dışındaki konuları çok esnek bıraktık. Bir 
de eğer olursa erkek olmasını tercih ettik. Ama 
kız bebek gelirse asla hayır demeyiz, iki kardeş 
olurlarsa hayır demeyiz de dedik.  Aslına tam 
o noktada size bir sürü soru soruyorlar. 
Konuya çok filtresiz yaklaştık. 

Torun geliyor torun…
- Gelelim bunu her ikinizin de ailelerine 
açıklama konusuna. Duyduklarında ne gibi 
bir yaklaşım ile karşılaştınız?

- (Nilay) Ben 
aileme 
görüşmeden 
çıkar çıkmaz 
haber verdim. 
“Torun geliyor, 
böyle böyle bir 
sürece girdik”, 
diye anlattım. 
Annem ile 
babam 
ağlamaya 
başladılar. 
Ondan sonra 
devamlı sordular “Ne zaman gelecek” diye ve 
ben devamlı güncelleme yaptım. O klasik 
örgülerin örülmesi, eşyaların hazırlanması gibi 
süreçlere Mart gibi geldik. Ama psikolojik 
olarak hazırlığımız karar verdiğimiz anda 
başladı. 

- (Onat) Nilay’ın ailesine anlatması biraz daha 
kolay oldu... Benim tarafa anlatmanın ise biraz 
daha zor olacağını düşündük. Özellikle de 70 

yaşın üzerindeki babama- onlar biraz daha 
eski kuşak dolayısıyla böyle bir şeyi kabul 
etmelerinin daha zor olacağını hesaplamıştık. 
Ama konuştuk, anlattık. Onlar da sağ olsunlar 
hiç düşündüğümüz gibi bir tepki vermediler. 
Başından beri çok destek oldular. Yani o 
noktada biz gereksiz bir stres yapmışız.  Benim 
babam avukat, dolayısıyla işin bu tarafına da 
çok derinden girmiş olduk. 

Ufaklık ile tanışma günü geldi 
çattı, doğum sancısı başladı! 
- Sonunda beklenen telefon geldi ve ne 
oldu?

- Nisan ayında bir sabah dokuzda kuruma 
gittik. Bende de Onat’da da böyle doğum 
sancısı gibi bir sancı, bütün gece uyumadık. 
Camekanın 
ardından bize 
bebeği 
gösterdiler. 
Hikâyesi ve 
süreçlerini 
anlattılar. 
“Hazır mısınız 
tanışmaya, 
sizin için 
tamam mı?” 
dediler. Nasıl 
tamam 
olmayabilir ki? 
Oğlumuz 
orada bir sürü 
insanın içinde 
beni gördü, 
kollarını açıp gülerek bana geldi. O an oradaki 
herkes ağladı. O anı ölümsüzleştirmek için 
arkadaşlarımızı yanımızda götürmüştük ama 
ağlamaktan kimse kavuşma anımızın 
fotoğrafını çekemedi. Biz sarıldık sonra aldık 
bebeği görüşme odasına gittik. Orada bir sürü 
fotoğrafımız var. Yani kavuşma anımız yok ama 
sonrasındaki sarılmalarımızın, öpmelerimizin 
bolca var (hafif gözlerde yaş ama bu kez 
hepimiz gülüyoruz). İki saat içinde hemşire 
görüşmelerini yaptık, oğlumuzun fiziksel 
kontrolleri yapıldı ve bebeğimizi aldık, evimize 
geldik.

- İlk günler neler deneyimlediniz? 
Bu yola girmek isteyenleri neler 
bekliyor?

- (Nilay) Bebeğimiz eve gelmeden 
önce bize şunu söylemişlerdi. İlk iki gün eve 
geldiğinde hiç ağlamayacak, sadece uyuyacak 
ve etrafını izleyecek. Biz pek inanmamıştık. 
Geldiğinde hakikaten de şok içinde iki gün 
boyunca etrafını izledi. Onunla zaman 
geçirdikçe, sevgiyi aldıkça değişti ve dönüştü. 
Tüm ailemizle ve arkadaşlarımızla tanıştıkça 
bebeğimiz bambaşka bir noktaya geldi. 
Tanıştığı herkes onunla güçlü bir bağ kurdu. 
Kısacası onu sevgiyle sardık, öptük, kokladık. 
Aile olmanın tadını çıkarıyoruz.

Bu hikâyede en kıymetli şey bebeğimizin 
değişim sürecine tanıklık etmek.

Bu yola girmek isteyenleri, önce hafif bir 
tedirginlik sonra da tarifi zor duygular ve 
deneyimler bekliyor. Siz verdikçe sevginizin ne 
kadar büyüdüğünü keşfediyorsunuz ve tabii 
tüm sevdiklerinizle beraber büyük bir aile 
olmanın ne kadar önemli olduğunu. Sadece 
anne ve baba olarak bizim değil, çevremizdeki 
herkesin oğlumuzun gelişimine katkısı çok 
kıymetli.

Anne ve baba olmak…
- Peki beklediğiniz gibi anne babalığı 
sevdiniz mi? İçiniz kıpır kıpır oldu mu? 

- (Nilay) Ahhhhh(iç çekiyor). Ebeveyn olmak 
müthiş, inanılmaz. Tabii ki “iyi insan” 
yetiştirmek zorlu bir yolculuk.

- (Onat) Güzel ve zor... Şöyle bir örnek vereyim 
size. Ufaklık bize ilk geldiğinde âdettendir ya 
yatağının kenarına kamera koyduk. Benim hiç 
aklıma gelmezdi, iş yerinde kamerayı açıp cep 
telefonundan “ne yaptı, yattı mı, kalktı mı, ne 
yapıyor” diye seyretmek. Ben Nilay’a mesaj 
atıyorum. “Bak uyanmış gördün mü? Kafayı 
döndürüyor!” (Kahkahalar)... Halbuki Nilay 
zaten bebeğin yanında. Ve ben bunu yapan 
adamlarla dalga geçiyordum (ve yine 
kahkahalar) ... Ve şu an bunu yaşıyoruz ve çok 
da keyif alıyoruz. Heyecanlı bir süreç bizim için. 

- (Nilay) İçim kıpır kıpır. O kadar çok seviyorum 
ki! Uyandığında gülmesi – ki dişleri de çıkıyor 
yavaş yavaş- küçücük elleriyle sarılması, başını 

omzuma 
koyması, 
gözleriyle bir 
şeyler anlatması, 
her gün yeni bir 
şey öğrenmesi. 
Beni hem 
büyüttü hem de 
her anın tadını 
çıkaran bir 
çocuğa 
dönüştürdü 
sanki.

- (Onat) Bunu 
yaşayıp tecrübe 
ettikten sonra, 
tüm çevreme şu 
mesajı 

veriyorum: İmkânınız varsa bir çocuğa değil 
Bahçelievler’deki kampüse gidin çünkü orası 
bambaşka bir dünya, illa ki evlat edinmek 
zorunda değilsiniz. Koruyucu aile olabilirsiniz, 
bir çocuğu okutabilirsiniz, kıyafet veya oyuncak 
alabilirsiniz. Burada bir çocuğa değmek çok 
önemli. Hayata 1-0 hatta 2-0 mağlup başlayan 
bir çocuğa el vermek çok önemli. Arkadaşlarım 
benimle dalga geçiyorlar Brad Pitt gibi oldun 
diyorlar. Evet bu işten keyif alıyorum ve bununla 
ilgili kendi adıma bir farkındalık yaratabilirsem 
ki Nilay ile birlikte bunu kendimize hedef 
koyuyoruz, bir çocuk için daha vesile olursak 
bizden mutlusu olmaz. 

Bundan sonrası için planlar ve 
hayaller...
- Allah sizi evladınızdan hiç ayırmasın… Peki 
bundan sonraki planınızda neler var?

- (Onat) Ben tek çocuğum Nilay iki kardeş ve 
biz çocukları çok seviyoruz. Bizim oğlumuz şu 
anda bizim için ilk tecrübe.  Tabii ki biyolojik 
çocuğumuz da olabilir. Bize hayat yarın ne 
getirir bilemeyiz. Olursa hayatımıza ikinci 
çocuğumuz olarak devam ederiz. Veya başka 
bir çocuğa daha el verebiliriz. Bu bizim 

‘yapacaklarımız’ listemizde var. Eğer 
imkânımız ve gücümüz olursa ikinci 
çocuğu da isteriz.

- (Nilay) Bunun arkasında büyük bir 
emek var. Çok istiyoruz evde başka çocuklarımız 
da olsun. İki 
kardeş, üç 
kardeş 
olsunlar... 
Bunu bize 
zaman 
gösterecek, şu 
anda “anın” 
tadını 
çıkartıyoruz. 
Ama bu konu 
bende şöyle 
bir açılım 
yarattı. Tüm 
zamanımı evet 
oğlumla 
geçiriyorum 
ama aynı 
zamanda 
dışarda anne 
baba ve aile 
sevgisine 
ihtiyacı olan 
çocuklara nasıl destek olabilirim sorusunun 
yanıtını düşünüyorum. Kırmızı Çocuklar 
Derneği’nin gönüllüsüyüm. Başka bir arkadaşım 
ile sorumluluğunu üstlendiği çocuk evleri için 
çalışıyoruz. Bizim evin deposunda- tüm 
arkadaşlarımı seferber ettim- onlara kıyafet, 
eşya, kırtasiye malzemesi, kitap topluyoruz, 
ihtiyaç sahipleri ile paylaşıyoruz.Tüm çocukların 
sağlıklı bireyler olarak yetişmek için en çok 
sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyduklarının farkındayız. 
O nedenle daha çok çocuğa dokunabileceğim 
aktivitelerin içerisinde yer almaya gayret 
ediyorum. 

Çocuğun kime benzeyip 
benzemediği mahrem bir 
konudur! Tüm yetişkinler bu 
konuda hassas davranmalıdır.  
- Tüm bu süreci yaşadıktan, tecrübe ettikten 
sonra bir mesaj vermek isteseniz ne dersiniz? 

- (Onat) Biz daha fazla insanın çocuklarla 
buluşmasını sağlamak istiyoruz, kurumlarda aile 
bekleyen çok fazla çocuk var. Onlara ulaşmanın, 
hayatlarına katkı sağlayıp destek olmanın çok 

yolu var. Bu 
konuda çok 
sayıda kaynak, 
gönüllü olarak 
faaliyet gösteren 
çok sayıda sivil 
toplum kuruluşu 
var. Yeter ki adım 
atmak için 
niyetiniz olsun.

- (Nilay) Bu yola 
çıkmaya 
niyetlendiğinizde 
size bir sürü 
doğru kapı 
açılıyor. 
Deneyimi olan 
arkadaşlarla 
etrafınız sarılıyor. 
Deneyim 
paylaşımı çok 
fazla, her 

ebeveyn yaşadığı süreci anlatmaya istekli ve bu 
paylaşımlar çok yol gösteriyor. Tüm bunlara 
başlamadan önce de Koruyucu Aile Başvuru 
Koşulları ile Evlat Edinme Başvuru Koşulları’nı 
incelemek çok önemli. Çünkü süreçlerdeki 
değişiklikler ve iyileştirmeler, sizi konuyu bir 
adım daha yaklaştırıyor.  

- (Nilay) Ben bir şey daha eklemek istiyorum. 
Bu konu bizim için çok önemli. Bir kadın ve bir 
adamın yanında onlara hiçbir şekilde 
benzemeyen bir çocuk gördüğünüzde “bu 
çocuk size hiç benzemiyor” demeyin. Birincisi, 
her çocuk anne ve babasına benzemek 

zorunda değil. İkincisi ve en önemlisi, 
bilmediğiniz farklı bir hikâye o ailenin 
yollarını birleştirmiş olabilir. Aile 
hikâyeleri mahremdir. Farklılıklara 
yönelik sorduğunuz soruların insanların 
hayatlarında travmalara yol açabileceğini 
öngörebilmek ve hassas olmak gerek. 

Şimdi ve gelecekte, evladımıza bakıldığında, 
sevgi dolu, özgüvenli ve iyi bir birey olduğu 
fark edilsin, ötesinin bahsi bile geçmesin 
istiyoruz.


