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Devlet Anlatılmaz, Tecrübe Edilir:
Merhamet Tüccarı Olarak Devlet
ve
Başbakanlık
Manisa Vakıflar Öğrenci Yurdu

İsmail UYGUN
“Bu topraklar yüzlerce yıldır böyle…”
Bereketli Topraklar Üzerinde

İnsanın hiç olmasını istemediği anları, anıları ve deneyimleri vardır, buna kişisel tarih de diyebiliriz. Kişileştirilmemiş doğaüstü bir güçle yaşadığınız bir
deneyimse bu, anlatması hepten zordur. Kimseyi sorumlu tutamazsınız. Ağaçtan
düşen adam düşmüştür, onun için yapılacak çok fazla şey kalmamıştır, düşüncesiyle hareket eder, bazı yerli kabileler. Acı kaderleşmiştir artık. Amuletiniz de
yoksa tapındığınız şey bile size yardım edemez. Devlet de kişileştirilmemiş doğaüstü bir güç olarak, hepimizi her yerde, tüm zamanlarda döverek eşitler. Devletin olmayan bedeninde suç bulunamadığı için, modern dünyanın insanları
olarak bizim de acılarımız kaderleşir. Biz de ‘yurt çocukları’ ve bu yurdun çocukları olarak, kişisel tarihimizdeki devlet şiddetini yok saydık. İşler böyle yürüyordu, inanmıştık. Devletin, neferleşmiş ve müritleşmiş bütün aygıtları, bizi
istediği an döverken, “devlete karşı mı geliyorsunuz ulan!” cümlesini de eklemeyi unutmazlardı. Dövenler devletin iktidarsız sureti, bizlerse sadece çocuktuk.
Biz, herkesten daha fazla vatan evladıydık, devleti temsil eden diplomalı ve diplomasız faşistlerin söylemlerine göre. Çoğumuz zenofobi, mizantropi gibi hastalıklara tutulduk, belki son noktada merdümgiriz olanlarımız bile vardır.
Kötü adamlar nasıl anlatılır bilmiyorum ama ‘kötü öteki’yi anlatmayı öğrendim bu süreçte. Milli Eğitim’in faşist, İslamcı, Kemalist neferleri ve müritleri
olarak, ‘iyi vatandaş’ olmaya isteğimiz dışında zorlanırken, okuldan yurda geldiğimiz zaman da ‘devlet ana’mıza akşam yemeği borcumuzu, dayak yiyerek ve
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yüzümüze sövdürerek ödüyorduk. Çoğumuz, borcunu devletin polisi, askeri,
öğretmeni olarak ödemeye devam etmekte. Hepimizin hayalleri vardı ama hep
statükocu hayaller kurabiliyorduk. Bize eziyet eden adamların başına geçip, onlara eziyet edebilmekti kurduğumuz hayal. Meğerse, ufak çaplı bir Türkiye tarihi
yazıyormuşuz haberimiz yokmuş. Bir arkadaşımız ise, çok büyük bir hayalin
peşindeydi. “Cumhurbaşkanı olacağım” diyordu, elindeki Zaman gazetesini sallayarak. Böyle gelmiş böyle giderse olabilir.
Charles Dickens olsa, bu kötü adamları tasvir edebilirdi belki. Ancak biz,
Emine Şenlikoğlu, Vehbi Vakkasoğlu, Yavuz Bahadıroğlu, Halit Ertuğrul, Şule
Yüksel Şenler, Hekimoğlu İsmail, Hüseyin Üzmez, Sevim Asımgil gibi “Müslüman olmayan herkes ölmeli” düşüncesiyle ‘roman’ yazan, yani kaleminden mürekkep yerine irin ve kan damlayan bu ‘kurmaca’ yazarlarını okuduk. Türk olmayan herkes kötüdür furyası da bitmemişti daha. Bütün Türkler; Bahadır, Karaoğlan, Tarkan ve Battal Gazi karakterleri gibiydi gözümüzde. Geniş omuzlu,
kemerli burunlu, vurduğunu amele sümüğü gibi yapıştıran ve de bütün dünya
kadınlarının elde etmek istediği erkek yani. Neyse ki pornografinin yaygınlaşmasıyla bu furya da bitti. Yakın zamanlarda, İbrahim Peygamber’in Türk, Muhammed Peygamber’in “özü özüne, südü südüne Türk” olduğunu duydum ama
pek ihtimal vermedim. Son olarak, Tanrı’nın da Türk olduğunu duyunca, neden
dünyanın bu kadar kötü bir yer olduğunu kavrayıverdim. Faşizm tam bir ergenlik hastalığıydı ve tedavisi yoktu.
Bu ülkede, kimse canavarlaşmış, iğrenç bir karakter yaratamaz, ancak cehennemlik Marksist, komünist ve sosyalist yaratmakta üstümüze yoktur. Bu yüzden,
Nâzım Hikmet okumak isterken Necip Fazıl’a tamah ettik. Görevi olmasa sol
elini kesecek olan, Necip Fazıl’a. Bu tamahkârlığın sonucunda da belleğimiz
kendi tarihimizi yok saydı. Bizim kötülerimiz hep tanımadıklarımız oldu ne
yazık ki. Türkçe romanların geneline bakmak yeterlidir, ‘kötü öteki’yi görmek
için. Neyse, biraz Jules Verne, Muzaffer İzgü, Aziz Nesin gibi yazarlar yoluyla
insanlaşma sürecini başlatmış olanlarımız vardı.
Devlet, “ben sizin anañızım, ben sizin bobañızım” diyordu her höykürüşünde, bir taraftan da anamıza sövüyordu. Zaten höykürmeden konuştuğu bir gün
bile hatırlamıyorum. Sanki bir gün konuşmasa her şey çok güzel olacak. Sorgulamıyorduk, çünkü çok fazla çocuktuk. Çocuk olmak, her şeye hakkı olmaktır
ama bizim yoktu. Aşklarımız, sosyal hayatla kurduğumuz bağ, kendimizle kurduğumuz bağ güdüktü. İyi bildiğimiz tek şey birbirimizle arkadaş olmaktı. Kavgalarımızla, giysilerimizle, ayakkabılarımızla, ekmeğimizle, dolaplarımızla, sabun
ve deterjanlarımızla birbirimize ortak, aynı zamanda birbirimizin önünde yediğimiz dayaklara ve sövgülere gülmeyecek kadar insandık.
Başbakanlık Manisa Vakıflar Öğrenci Yurdu, bizim evimiz değil, devleti daha iyi deneyimleme ve tanıma pratiğimizdi sadece. En azından ben, hiçbir yeri
evim gibi hissedemedim, bu süreçten sonra. Ezop, masallarının bir tanesinde,
aşılanan şeylerin özünden kopartıldığını ve bir daha eski tatlarına dönmeyecekleri anlamında bir cümle söyler. Biz de devletin yumurtalıksız ağacına aşılanmaya
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çalışılan yabanlardık. Bir daha tadımız eskisi kadar güzel ve de kendiliğinden
olmayacaktı.

I. Devlet Ne Söyler, Bakalım Ne Eyler
Haziran 1998’de sabah saat 9 ya da 10’da, Başbakanlık Manisa Vakıflar Öğrenci Yurdu’nda yeni yurt adayları olarak sınava girdik. Bu sınav, Devlet Parasız
Yatılı Sınavı gibi bir şey değildi. Vakıflar Yurdu kendi sınavını yapıyordu. Elli
soru sorulmuştu ve her soru iki puan üzerinden değerlendiriliyordu. Elli puan
üzeri alanlar mülakata hak kazanıyor, maddi ve manevi durumuna göre yurda
kabul ediliyordu. Mülakatta birkaç soru soruluyor ve en çok ta ailevi durumlar
deşiliyordu. Neredeyse hiçbirimizin unutmadığı ender günlerden birisidir bu. Bir
günde sınav, mülakat her şey bitiverdi. Sonraki prosedür belliydi, hepimiz kabul
edilme umuduyla bekledik. Çoğumuz Manisa’nın Alaşehir, Akhisar, Demirci,
Gördes, Köprübaşı, Kula, Salihli, Selendi, Soma gibi ilçelerinin köylerindendik.
Merkeze bağlı Yunt Dağı köylerinden gelenler de vardı. Ben, dokuzuncu yedek
olarak yurda kabul edilmiştim. Kayıt yaptırmaya gelmeyenler olursa onların
boşluğunu biz yedekler dolduracaktık. Neyse ki, böyle bir şey olmadı, birkaç
gün gecikmeyle de olsa kayıt için çağrıldık. Vakıflar Öğrenci Yurdu, o sene kendi tarihinin en fazla öğrenci alımını gerçekleştirmişti. Hatta Selendi’deki
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YİBO’dan öğrenci istenmişti, boş yatakları doldurmak için. Yeni kayıtlarla beraber, 256 kişilik bir sayıya ulaşılmıştı. Yaş aralığı, 11-21 arası değişen 256 öğrenci.
Yurt kaydımız bittiği anda, bizleri yurdun anlaşmalı olduğu bir okula yönlendiriyorlardı. Benim kaydolduğum sene, bir tek okulla anlaşma yapıldığı için, o
okula gönderildik. Şehitler İlköğretim Okulu. Bizden önceki senelerde, Gazi
İlköğretim Okulu da yurt öğrencilerini kabul ediyormuş. Yer, okul, mahalle
adlarının sapıklık ve sapkınlık derecesinde kutsiyete büründürüldüğünü çözemedik tabii. Meğerse devlet ben buradayım demek istermiş. Daha sonra, bizden
önceki “Gazili” arkadaşlarımızla unutulmaz, Gazi-Şehitler maçları yaptık. Sosyal
tarihimize uygun olarak, neredeyse hep biz “Şehitler” kazanırdık. Gazili arkadaşlarımızın durumu bizden daha kötüydü bilirdik, çünkü onlar tek sınıfa toplanmışlardı okullarında. Yurt yetmiyormuş gibi okulda da hocaları tarafından aşağılanıyorlardı. Duyardık ama dertlenemezdik, çünkü bu işler böyle yürüyordu.
Çamaşırlarını buz gibi suyla, kendisi yıkayan 13 yaşındaki çocuklara, “koyun
gibi” kokuyorsunuz diyen ve pedagojik formasyonu olan, öğretmenleri var bu
memleketin. Biz, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün dibinde olduğumuzdan mı bilinmez bu derece bir çirkinlik görmedik öğretmenlerimizden ve farklı farklı sınıflara dağıtılarak, en azından normalleştirildik. Liseli ağabeylerimiz daha şanslıydı,
istedikleri liseyi tercih ediyorlar ve en azından sorulmadıkça yurtta kaldıklarını
söylemiyorlardı. Biz söylemek istemesek de belli oluyordu ne yazık ki. Daha tam
olarak nasıl oturup kalkacağımızı öğrenmeden, kendimizi gözetmeyi öğrenmiştik çünkü.
Okula kayıt yaptırdıktan sonra tekrar yurda döndük. Yatak numaralarımız,
dolap numaralarımız geçici olarak belirlendi. Sene başlarında hiçbir şey yerli
yerinde değildir yurtlarda. Hele bir de yeni öğrenciyseniz durumunuz iyice vahimdir. İkinci kattan yurdun dış kapısına kadar nevresim ve bardak sırasına
geçtik. Üzerimize nevresimle birlikte, bir su bardağını da zimmetlediler. Yurttan
ne zaman ayrılırsanız ayrılın nevresimle birlikte, o su bardağı da istenirdi. Su
bardağı diyorum ama su içmek için değil tabii ki. Kahvaltıda çay içmek için.
Sahip çıkması zor bir nesneydi su bardağı, sürekli yeri değişirdi. Nevresim, battaniye, bunlar sürekli yer değiştirirdi. Eğer kendinize göre işaretleriniz varsa
yatakhane yatakhane dolaşır kendinizinkini bulurdunuz. Bulamazsanız, siz de
yer değiştirirdiniz. Çalmak diye bir şey yoktur, yer değiştirmek diye bir şey vardır. O nevresimler, sadece ara tatillerde yıkanırdı. Yani neredeyse beş ayda bir.
Yurdun hiç çalışmayan bir çamaşırhanesi vardı elbette. Kimse neden diye soramazdı. Devlete neden diye sorulur mu! “Biz sana yemek veriyoz, ıscacık yatak
veriyoz, sen bir utanmadan temiz çarşaf mı istiyon lan” diyordu, devletin neferi
ve müridi bir ağız. Demeye de devam ediyordur eminim. Azrail’den can dağıtmasını beklemiyoruz zaten.
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II. Diplomalı ve Diplomasız Faşistler Arasındaki Yedi Farkı Bulun!

İki resim arasındaki yedi farkı bulmak çok kolaydır. Görülebilir, anlaşılabilir
ve elle tutulabilir bir şeydir. Asla bulunamayacak ve tam anlamıyla anlatılamayacak olan şey ise; işkence edenlerin, her gün daha fazla inanca batmasıdır. Günah
işlemenin korkusuyla yaşayanlar, herkesten daha fazla işkence düşkünü olmuşlardır nedense. İnanmak bütün kusurların üstünü örtecek, her şeyi bir kutsiyet
adına yaptıklarına kendilerini inandıracaklardı. İnanmaya da devam ediyorlar.
Tıpkı Takva filminde olduğu gibi. Bir farkla, kimse bu memlekette yaptığı zulümden kafayı kırmaz. İşkenceciler nedamet getirirlerse bir gün, her ile ‘akıl
hastanesi’ gerekecektir.
1998’den 2002’ye kadar Vakıflar Öğrenci Yurdu’nda dört müdür değişti. İlk
müdürümüzün emekliliği geldiği için çok fazla yurda gelmiyordu. Vakıflar geleneğine uygun bir adamdı ve faşistten çok İslamcı faşistti. Onun da dayağını
yedik ama fazla değil. Herkesin teker teker ne yaşadığını bilmediğim için, kendi
yaşadığım bir durumu anlatabilirim. İlk senemdi ve yurtta ailelerimizle iletişim
kurabilmemiz için telefon odası vardı. Eğer ailelerimiz bizi aramak isterse, o
telefonu arıyorlar ve görüşüyorduk. Tabii bu telefonun bir nöbetçisi olması
gerekir. Ben de o gün telefon nöbetçisiydim ve büyük ihtimalle hafta sonuydu.
Çocuklarını arayan ailelere beş dakika sonra arayın deyip, odadaki mikrofonla
aranan öğrencinin adını anons ediyorduk. Duruma göre bu anons defalarca
yapılabilir. İşte böyle bir günde içeride boş boş oturup gelen telefonları cevaplarken, birden müdürün teftişe geleceği tutunca, beni şu şekilde yakaladı: bacaklarım devletin masasının üzerinde, eşofmanımın bağrı açık ve koltuğa yayılmış
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bir haldeydim. Hem ağzıma tokadı yedim hem de bağrıma yumruğu. Sonra çıkıp
gittim hiçbir şey olmamış gibi yatağıma uzandım. Yapacak bir şey yoktu, geleceğimiz bu heriflerin elindeydi işte. Başka kimler ne yaşadı bilmiyorum ama ilk
müdürümüz en çok sevilen ve aranılan olacaktı, sonraki süreçte. Gelen gideni
aratacaktı. Yeni gelen müdür, benim kişisel olarak bugüne kadar tanıdığım, hem
en faşist hem de en acımasız adamdı. İlk geldiği gün hepimizi topladı ve kendine
göre nedenlerle, “sizi astırırım, tıktırırım, çöktürürüm” gibi cümlelerle, tehditler
yağdırdı gitti. Biz her zamanki gibi dinledik. Faşiste neden diye sorulmaz. Daha
sonra, yurdun alt katında bulunan, yıllardır hiç dokunulmamış yangın tüplerinin
boş olduğunu fark eden müdürümüz, büyük bir akıl yürütme yöntemiyle, bu
tüpleri, “olsa olsa öğrenciler boşaltmıştır” diyerek, okuldaki yirmi günlük devamsızlık hakkından on gün ve üzerini kullanmış olanları yurttan atmaya karar
verdi. Kurban arama töreni başlamıştı bir kere. Veliler geliyor, müdürün kapısını
aşındırıyor ve yalvarıyorlardı. Merhamet tüccarlarının en sevdiği şey de, budur
zaten. El, etek öptürmek genlerimize işlemiş. Kimse atılmadı ama yaşanılan
korku hepimize yetti. Müdür, mesaisi bittiğinde hemen evine gitmezdi. Mütalaa
salonlarına uğrar, içimizden bir kaçımızı seçer, tokadını atar, öyle evine giderdi.
Bahanesi çok, canı kimi çekerse. Kendi anımdan yola çıkarak, belki bu durumu,
yani müdürü daha iyi anlatabilirim. 28 Şubat süreci henüz bitmemişti ve sakız
gibi sünüp gidiyordu her şey. Durmadan müfettişler geliyor ve mescit var mı,
yok mu kontrol ediyorlar ve gidiyorlardı. Evet! Yurtta kocaman bir mescit vardı
ve yeşil halılarla kaplıydı. Biz orada ibadet ediyorduk ama kendi bildiğimiz gibi.
Çoraplarımızı iç içe doldurup top oynuyorduk ve boğuşuyorduk. Bizim Tanrı’ya
yaklaşma biçimimiz, kendimize göreydi. Müfettişler birkaç kere gelip gittiler ve
bizim top sahası kapatıldı. Kimse bizim ne durumda olduğumuzu merak etmiyordu zaten. Ekonomik krizin ne olduğunu tanımlayamasak da, bu süreci ekmek sıkıntısı çektiğimiz günlerde kavrayıverdik. İşte böyle bir süreçte, ekmekler
gün geçtikçe bayat bir şekilde getirilmeye başlandı. Taze olunca bir ekmek yetmiyordu ama bayat olursa yarım ekmekle, güya doyuyorduk. Bazen ekmekler
taze şekilde getiriliyor ve çoğu zaman kilitli duran ekmek dolabında bir gün
bekletilerek, her öğün yarım olarak dağıtılıyordu. Fazlasını alamazdık. İlk zamanlarda ise, ekmekler makineyle dilimleniyordu ve herkes masasına istediği
kadar alıyordu. Kriz ilk önce ekmekleri vurdu. 2000 yılında da hapishane ekmeğine, yani kara ekmeğe dönülecekti. Böyle zamanlarda çocuksanız ve karnınız
doymuyorsa, başka çözümler aramak zorunda kalırsınız. Demir ekmek dolabının kapağını, kilitsiz olan alt tarafından çekerek, yani kapağın bir kanadını
yamultarak ekmek kaçırıyorduk. Tam bir curcuna halidir. Bir taraftan yakalanmaktan korkar, bir taraftan da, o gün kendisini kim tehlikeye atıp ekmek dağıtıyorsa üstüne abanırdık. Ekmekleri koynumuza sokar, hızlıca dolaphaneye koşar
ekmeği saklar ve gece acıktığımızda o ekmeği yerdik. Yurt eve benzemez, istediğimiz anda buzdolabının kapağını açıp peynir zeytin atamazdık ağzımıza. Yemek
verilir ve acıksanız bile diğer öğünü beklersiniz. Böyle bir günde yakalandım işte
müdüre. Yemekten sonra mütalaa saati bitmişti ve acıkmıştım. Hemen dolabıma
gittim, ekmeğimi aldım ve yatakhaneye gittim. Tam ekmeği çiğnerken, müdür
çıkageldi. Ranzadan indim ve hiç unutamayacağım o tokadı yedim. “Ekmek
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çalmak yasak” dedi ve gitti. Müdür, arkasını döner dönmez hırsımdan hıçkıra
hıçkıra ağlayarak, o ekmeği yemeğe devam ettim. O ekmeği sonuna kadar yediğim gibi, her gün ekmek kaçırmaya devam ettim.
Yaz tatilinden döndüğümüzde bu müdür de gitmişti. Başka bir süreç işliyordu artık. Söylentilere göre Vakıflar Yurdu kapanacak ve hemen bir sokak üstümüzde bulunan Akşemsettin İlköğretim Okulu’na bağlanacaktı. Süreç biraz
uzun sürdü ama oradan gelen belletmenlerin yani öğretmenlerin de aynı olduğunu fazlasıyla görecektik. Okulun müdürü, yurdun da müdürüydü ama kısa
süre içinde, ayrıntısını bilmediğimiz bir şekilde öldü. Bir müdür daha geldi okuldan. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniydi. Kimseyi dövdüğüne tanık olmadım ama hakaret her zaman ağzındaydı. Kulaklarıma kazınan en meşhur
cümleleri şunlar: “lañ olum laañ Ermeni misiñiz lañ” ve “cenabet herifler”.
Bunları duymaya alışkındık. Okuldaki ‘din hocası’ndan, yabancıların karılarını,
domuz eti yedikleri için kıskanmadıklarını duyduğumuz da şaşırmıştık biz, esas
olarak. Memleketimizden öğretmen manzaraları işte. Biz de onların yetiştirdikleri cengâver, akıncı ve muhafazakâr demokrat gençlik. Matbuatın, filmlerin, dizilerin faşizmi yetmiyormuş gibi, yüz yüze de bu kötülüğü yaşıyorduk. Daha sonra
lise ikiye geçtiğimde, Vakıflar Yurdu’ndan Manisa Lisesi Pansiyonu’nun sınavını
kazanıp oraya geçtim ama faşist müdürler orada da bitmedi. “Siz olmasanız bu
maarifi ne güzel yönetirdim” diyen, Emrullah Efendiler hâlâ yaşıyordu.

III. Dört Sene Bir Ayı ile Nasıl Yaşanır
Şimdi, “size anlatacağım kişilerin gerçeklikle bir ilgisi yoktur” gibi, bir artistik
cümleyle söze başlamayı çok isterdim. Böyle bir cümleyi kendi tarihinden ve
gerçekliğinden korkanlara bırakalım ve devam edelim. Vakıflar Yurdu’nda, Milli
Eğitim pansiyonlarında olduğu gibi, öğretmenler durmazdı başımızda. Gece
bekçisi olarak iki adam vardı. Diplomalı caniler evlerine gittikleri zaman, bu
adamlar alırdı yerlerini. İki adam diyorum, çünkü eğitimci falan değillerdi. Vakıflar Yurdu’nun yirmi yıllık işçileriydi, bu adamlar. Müdürlerin, belletmenlerin
hepsinin adını unuttuk ama Ayı Usta ve Kel Nusret’i hiçbirimiz unutamadık.
Ayı Usta 130 kilonun üzerinde 1,60 boyunda bir adamdı; Kel Nusret ise 1,90
boyunda kocaman bir adamdı. Nokta ve virgül gibiydiler. İki günde bir yer değiştirerek, gece nöbeti tutarlardı. İlk önce, daha ‘insansı’ olanı anlatarak başlayayım. Kel Nusret, sabah kahvaltısına kadar yani sabah saat 6’ya kadar nöbet tutar,
nöbetçi öğrencilerle kahvaltımızı hazırlar ve giderdi. En fazla ebelerimize söver,
nadiren tokat atar, çok sıkışırsa da kemerine başvururdu. Gece saat 10 civarında
yatıp yatmadığımızı kontrole gelirdi ve sabahları yemek zilini çalarak uyandırırdı.
Uyanmadığımızı düşünürse, teker teker yatakhaneleri dolaşır, “kalkın lan ebesini
siktiklerim” diye bağırırdı. Yurdun, buzhanesinden ve kilerinden aşırdıklarıyla,
evine hiç yiyecek almadan hayatını sürdürdüğü söylentileri dolaşırdı etrafta. Bu
yolla para biriktirip hacca gittiği sanılıyor. Benim hatırladığım en büyük kötülüğü
ise; iki öğrenciyi aynı yatakta uyurken yakaladığı için attırmıştı ve etrafta “ibne
bunlar ibneeee” diye, bağırarak dolaşıyor, bir taraftan da gülüyordu. Atılan öğrencilerden birisi sınıf arkadaşımdı ve “biz sadece uyuyorduk” diyebildi. Diğer
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öğrencinin ise, yurtta abisi vardı ve günlerce utancından yatakhaneden çıkamadı.
Yine hiçbir şey diyemedik, daha doğrusu bu yaşadığımız şeyin kendi aramızda
bile sözünü edemedik.
Ayı Usta ise, hiçbir roman karakteri ve tipiyle tarif edilemez -belki Balzac
tasvir edip, Dostoyevski ruh dünyasını aydınlatabilirdi. Hatta Duvar filminin
Gardiyan Cafer’i bile yetersiz kalırdı bu tarife. Freud, Jung ve Lacan gibi psikanalistlerin bile altından kalkamayacağı, bir ruh idi bu. Türk romanları gibi başladım anlatmaya ve esrarı bozdum ama yapacak bir şey yok. Modern edebiyatçılar,
buna da ‘kurmaca’ diyebilirler endişesiyle açıklama yapıyorum. Ben de yazıyı
kuruyorum ama bir türlü bilincimden ve kişisel tarihimden ayıramıyorum.
Ayı Usta, nöbete başladığı andan itibaren yakamızdan düşmezdi, sürekli katlarda gezer, yatakhaneleri dolaşırdı. Biz de ona görünmemek için, bazen tuvalete
kaçar, bazen de en yakın kuytuya sokulurduk. Onun sesi, devletin sesi gibiydi:
boğuk ve gür; anlaşılmaz ve ağır sövgülü. Bizi gördüğü zaman, “baba geliyo
haooaoo”, “ceryana veririm haoaaoo” derdi. Adlarımızı bilmez, hepimize
“seco” ya da “sayın milletvekilleri” gibi, ne anlama geldiğini bilmediğimiz benzetmelerle seslenirdi. Allahtan mıdır bilinmez, bazen merdiven korkuluklarına
elindeki ‘baba’1 ile vurur, biz de onun geldiğini anlar ve de başımızın çaresine
bakardık. Merdivenden çıkarken önüne çıkarsanız vurmadan geçmezdi. Yine
böyle bir günde, arkadaşım merdivende Ayı’ya yakalandı. Ayı, “domal gavur
çocii” dedi ve vurdu sopayı. İşte o zaman arkadaşım büyük bir komünistlik
yapıp “neden” diye sordu. Ayı, ayıttı “komşuda pişer sana da düşer”.
Sabahları kahvaltı için uyandırmaya geldiğinde, şanslıysak tuvalete kaçmış
olurduk; yoksa vurarak uyandırıyordu. “Kalkın orospi çocikları”, “kalkmayanı
ceryana veririm haa” ve “kalkın anası sikişmişlerrr” diye, böğürürdü. “Kahvaltı
yapmak istemiyorum” bile diyemezdik. Herkesi uyandırdığından emin oluncaya
kadar inmezdi aşağıya. Biz uyanıp aşağıya kadar iner, en son merdiveni geçmemek koşuluyla üst katlara doğru sıra olurduk. Neyse ki tek sıra olmamızı beklemiyordu; yoksa kuyruk son kata kadar uzardı. Biz merdivene toplandıktan sonra
aşağı inmesini beklerken, kenarda kalmaya dikkat ederdik, ortamızdan geçeceği
için vurabilir korkusu yaşıyorduk. İndikten sonra, ilk önce tuvalete gider ve bize
böğürtülerini dinletirdi. Bu onun vazgeçilmez ritüeliydi. Kahvaltıda yumurta
varsa eğer, eziyet devam ederdi. Yumurtaları gece yarısından sabaha kadar kaynattığı için, yumurtaların içi dışına çıkardı. Ayı bunun için kendine uygun bir
çare bulmuştu. Merdiven başında beklememiz de bu yüzdendi. 256 yumurta,
büyük bir süzgeç içinde, birleştirilmiş iki sandalyenin üzerine konur, biz de sırayla alıp geçerdik. Bu sırada Ayı yumurtanın başında bekler, bahtımıza hangisi
çıkarsa onu yerdik. “Seçme yok seçme yok, gavur çocii”.

1Baba:

yaklaşık bir metre boyunda, yetişkin bir adamın başparmağından kalın, ağacı muhtelif
ve aynı zamanda Ayı Usta ile özdeşleşmiş bir dayak aracı. Bazen kafamıza, sıklıkla sırtımıza,
baldırlarımıza ve bacaklarımıza vurur, geçici morluklar ve de hiç geçmeyecek olan travmalar
bırakırdı.
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Ayı’nın kendine özgü fantezileri vardı. Bunlardan birisi de öğrencileri birbirine dövdürmekti. İki kişi kavga etmiş ya da bir ‘taşkınlık’ yapmışsa, odasına
çeker öğrencileri birbirlerine tokatlattırır, kendisi de tekmeyi vurur ve gönderirdi. Öğrenciler içinde kendine özel jurnalciler bulur onlara dokunmazdı. Biz de o
jurnalcileri bulur döverdik. Jurnalci, “Sizi Ayı’ya sölicem” deyip gider ve hakikaten söylerdi. Ayı gene bizi döver. Sonra biz gene jurnalciyi döverdik. Bu süreçte
kazandığımız en büyük özellik buydu: Yılmamak. Sonunda jurnalci pes eder,
istifasını basar ve jurnalcilik el değiştirirdi. İstihbaratçılık her yerdeydi. Bir keresinde, o kadar sert vurmuş olacak ki, baldırım hem yarıldı hem de bütünüyle
morardı. Müdüre şikâyet ettim. Tabii inanmadı, sinirime yenik düşüp baldırımı
gösterdim. “Tamam ben konuşacağım” dedi müdür. Sonra işin peşini bırakmadım ve sordum ne konuştuklarını. Ayı “Kuran-ı Kerim’e el basarım ki, ben
yapmadım” demiş ve müdür inanmış. “Ne yapayım, adam Kuran’a el basarım
diyor, sana mı inanayım ona mı” buyurunca, yapacak bir şey kalmadı. O zaman
anladım, bu kitabın çok mübarek olduğunu ve insanı bütün dertlerinden kurtardığını ve de çok güzel yalan örttüğünü. Yalan yere yemin ettiği için de çarpılmadı ayrıca. Ben Tanrı’nın hazır cevap olduğunu düşünmüştüm hep. Demek ki
yanılmışım. Nerede bu Tanrı? Ayı Usta, Allah’ın adamı olarak, sabahları mikrofondan Kuran kasetleri dinletmeye devam etti. Duymuyor, görmüyor, bilmiyor
ve gülüp-oynamaya devam ediyorduk.

IV. Yatakhaneler, Dolaphaneler ve Yemekhane
Doğal olarak, her çocuk gibi kendi özel alanlarımızı oluşturuyorduk ve bu
özel alanların en önemlisi yatakhanelerimizdi. Yatakhaneler yurdun son katlarındaydı ve her yatakhanede kişi sayısı farklıydı. On iki, on altı, yirmi, yirmi altı
ve elli kişiliğe kadar değişiyordu. Mekân ne kadar ranza alıyorsa o kadar kişi.
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Sanırım, kendimizi en özgür hissettiğimiz yerler burasıdır. Samimi arkadaşlıklar
burada gelişir, soğuk algınlıklarımız burada genişleyip aile olur ve kişisel kırgınlıklarımızı burada tamir ederdik. Kaloriferler yanmadığı için, nefeslerimizle ısınırdı yatakhanelerimiz. Ranzalarımız çamaşır teli işlevi görürdü. Soğuk suyla
yıkadığımız çamaşırlarımızı, çok iyi durulayıp, sıkamadığımız için zeminler sürekli küçük gölcüklerle kaplanırdı. On iki kişilik yatakhanelerde üşür, elli kişilik
yatakhanelerde ise havasızlıktan ne yapacağımızı bilemezdik. Sanırım elli kişilik
olan yatakhanede pencereler sürekli açık tutuluyordu. En önemlisi, güzel bir
oyun alanıdır burası ve önümüz hafta sonuysa bütün planlarımızı akşamdan
yapar takımlarımızı belirlerdik. Birbirimizi üzdüğümüz de çok oluyordu ama
hepsini unuttuk.
Dolaphaneler ise, ayrı bir kata toplanmıştı. Bir türlü oturtulamayan düzen en
çok burayı etkiliyordu. İçerisi çok kirletildiği gerekçesiyle, demir parmaklıklarla
örüldü ve kapısına kilit vuruldu. Sadece günün belli saatlerinde girebiliyorduk.
Kişisel bütün eşyalarımızın kapısına kilit vurulmuştu. Bu uygulamayı başlatanların, kendilerini bildiklerinden şüpheliyim. Yasaklar durmadan artarken, alanlarımız daralıyor ve daha fazla birbirimizi yiyorduk. Her öğrencinin bir elbise dolabı, bir de kitap dolabı vardı. Tarifi imkânsız iki dolap. Sonra, hırsızlık gerekçeleri
öne sürüldü. Kimsenin çalınacak bir şeyi olmadığı için, bunun bahane olduğu
çok açıktı. Öğrenciler paralarını asker cüzdanında taşırdı, yani boyun cüzdanında. En fazla ‘çalınan şey’ ise, sabun ve deterjandır herhalde. Kişisel anım ise
şudur: hayatımda ilk defa ev yapımı bir kek görmüştüm. Arkadaşımın annesi, bir
poşete gazeteye sararak doldurmuştu kekleri. Çok merak ediyordum nasıl bir şey
olduğunu ve aklımı kullanamaz duruma gelmişim ki, arkadaşım dolabının başından ayrılır ayrılmaz, iki dilimini alıp hemen dolabıma sakladım. İlginç bir şekilde
başka bir şey hatırlamıyorum. O gün bu gündür kekten nefret ederim. Bu vicdan azabıyla çok fazla yaşayamadım tabii ve arkadaşıma olan biteni anlattım.
Üzülerek güldük birbirimize. Hırsızlık yapılıyor dedikleri, bunlardan ibarettir ve
hepimizin benzer anıları vardır.
Bütün iş yemek zili çalınıncaya kadardır. Yemek zili çaldığı zaman; top oynamayı, uyumayı, ders çalışmayı, çamaşır yıkamayı ve her şeyi yarıda bırakırdık.
Kendimizden geçerek, bağıra bağıra yemek sırasına geçerdik. Yemekte ne olduğunu gün gün bilirdik. Haftalar döner, yemek listesi aynen uygulanırdı, hepsi
ezberimizdeydi. En sıkıntılı şey ise, sırada beklemekti. Sıra vermeler, arkadaki
kişiyi önüne almalar. Çöpçüler Kralı’ndaki tüp kuyruğu gibi. Hâlâ bir yerde kuyruk
varsa, oradan uzaklaşır işim acele bile olsa, sonra hallederim. Dört sene Vakıflar
Yurdu’nda, iki sene Manisa Lisesi Pansiyonu’nda altı sene boyunca; kahvaltı,
öğle yemeği, akşam yemeği sırası bekleyince, böyle oluyor demek ki. Sıranın
sonunda biteceği aklımıza gelmezdi, ittir kaktır yaşar giderdik işte. Eğer o gün
yemekhane nöbeti sizdeyse, belki o zaman sıraya geçmekten yırtardınız. Vakıflarda yemekhane nöbeti kaçınılmazdı, herkes nöbetini tutardı. Aşçı gelir bizzat
sizi bulur ve o gün yemekte ne varsa bütün sürece katılırdınız. Kuru fasulye,
barbunya, nohut ve lahmacun; bu tip yemeklerde fazla iş düşmezdi ve en fazla
soğan doğrardık. Patates yemeği ve havucun kullanılacağı bir yemeğe denk gelir206
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seniz, işte o zaman işler değişirdi. Zaten 2000’den sonra haftanın neredeyse dört
günü patates yedik. Daha fazla ‘hasan cıbır çorba’2, daha fazla yağlı makarna
yemeğe başladık. 2000’den sonra her şey değişti aslında. Yurt resmen
Akşemsettin İlköğretim Okulu Pansiyonu olmuştu. Hapishaneden gelen bayat
kara ekmek, etin sadece kokusunun geldiği ama kendisinin olmadığı yemekler.
Bizlerse Vakıfların mirası olarak, yavaş yavaş dağıldık. Vakıflar dayağı temsil
ediyordu, Milli Eğitim Pansiyonları da hakareti ve yasakları. İkisiyle de başımız
hoş olmadı.

V. Mütalaa Etmek, Ne Demek?
Geleneksel hoş geldin dayaklarını burada atarlardı bize. Tecrübe kazanıncaya
kadar her gün yersiniz bu dayakları. Liseli ağabeylerimiz sağ olsunlar, bizim
mütalaa salonlarına “bir geçerken uğradım” diyerek gelirler, mütalaa başkanından konuşanlar listesini ister, sonra hepimizi sıraya dizerlerdi. Destekli tokatlarını çenelerimize vurduktan sonra da “konuşmayacaksınız lan amına koduklarım”
böğrültüleriyle sesleri kaybolurdu. Abilerimizin kendine özgü dayak atma ve
sövme biçimleri vardı. Kimisi boğazdan tutup kaldırıp atma tekniğini, kimisi sağ
gösterip sol vurma tekniğini denerdi. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıydı. Ama
çoğunlukla, şu teknik kullanılırdı: ellerimizi arkaya bağlıyoruz ki, -beden eğitimi
derslerinde buna rahat pozisyonu denir- vurulurken müdahale edemeyelim. O
tokat atılsa da gitsek diye dua ederdik. Kimisi zevkine göre elini kaldırır ve bek2 Hasan Cıbır Çorba: Hasan aşçı yamağının ismiydi. Aşçılar değişir o değişmezdi. O hep aşçı
yamağıydı. Yaptığı makarnayı dağıtırken kevgirden yağ akardı. Çorbası ise meşhurdu.
Bildiğimiz mercimek çorbasını yapamaz, mercimekli su içerdik.
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ler, biz gözlerimizi kırpıştıra kırpıştara tokadın inmesini beklerdik. En yaygın
teknik olarak kullanılmaya devam etti. Biz de sonradan gelenlere aynı şeyi yaptık. Dua ederdik ki, tanıdık bir abi gelsin acıtmadan vursun ve gitsin. Köylüm,
memleketlim, toprağım gibi terminolojileri kullanabiliyorsak, dayaktan yırtma
ihtimalimiz vardı. Elimizde ne varsa, onu rüşvet verirdik abilere. Top oynayacak
ayakkabısı olmayan ağabeylerimize ayakkabılarımızı verirdik. Ayakkabı, iki numara büyümüş ve yanlardan patlamış olarak geri gelirdi. Kimimiz de elbiselerini
yıkar, ütülerini yapardı. Abi, kardeş olanların durumu daha acıklıydı. Abi olan
sürekli kardeşine eziyet eder, kardeşine çoraplarını yıkatır, yatağını düzelttirir,
üstüne üstlük olmayan cep harçlıklarını döverek alırlardı kardeşlerinden.
Mütalaa etmek: memleketlini tanımak, köylüne ve yan-yakın köylüne sahip
çıkmak ve de sana herhangi bir durumda direnen kişiyi cezalandırma fırsatı
anlamına geliyordu. Çok derin ve felsefi bir anlamı vardı yani.
Abiler, ikiye ayrılırdı Vakıflar Öğrenci Yurdu’nda: Ülkü Ocakları’na ve Nizam-ı Âlem Ocakları’na takılan abiler. Eğer bunlardan birine takılırsanız, sırtınız
yere gelmezdi, çünkü yiyeceğiniz bir dayak varsa, hiç değilse yabana gitmezdi.
Reis olma ayrıcalığı ve hi[ı]yararşisiyle eziyet etme ayrıcalığını ellerinde bulundururlardı. Reislerin yatakları düzeltilir, yemekhanede yemeğini yedikten sonra
tabağı taşınır, çoğu zaman okul kıyafetleri ütülenirdi. Sonraki dönemlerde ‘hizmet abileri’de dadanmıştı yurda. Bu abiler, Celal Bayar Üniversitesi öğrencileriydi. Onlarla yıldızım pek barışmadı ama yine de içimizdeydiler artık. Biz de, her
vatan evladı gibi faşizmin ve İslamcılığın tadına varıyorduk böylece. Ya bunlardan birisi değilseniz ne olurdu? Bunun mümkün olmadığını şöyle anlatabilirim.
Yurt başkanı seçersiniz. Bu başkan, genel olarak Nizam-ı Âlem Ocakları reisi
olur. Bu olgunun nedenini sonradan anladım. Manisa’nın merkez köylerinden
gelen ve kendilerini Yunt Dağlı olarak adlandıran grup, Ülkü Ocakları’na takılırdı ve neredeyse hepsi hafızdı. Manisa, Karaköy Kuran Kursu’nun rahlelerinden
geçmişlerdi. Merkezi sistemi ve ortodoksiyi temsil ediyorlardı. Merkez ve periferi ilişkisi içinde, periferiden olanlar, merkezi olanlara bilinçsiz bir şekilde üstünlük kurmuştu. İlginç bir şekilde periferiden hiç hafız yoktu. Gerçi hepimiz,
kendimizi Sünni sanıyorduk ama neredeyse hiç alakamız yoktu. Annelerimiz
babalarımız eskiden mezarların üzerine buğday, arpa koyuyordu; şimdi ise elma,
portakal ve şeker koyuyor. Dini gelişimimizi pazardaki meyve ve şeker çeşitliliğinin artışı belirliyordu. Kabaca yurdun çarkından kurtuluş yoktu. Bu çark,
Herman Hesse’in Çarklar Arasında anlattığı soyutluğa benzemez, tuttuğumuz
zaman elimizde kalacak kadar somuttu yaşadıklarımız. Soyut olanı anlamca aşan,
bir somutluktu bu.
Yurt başkanı, altı yedi tane olan mütalaa salonlarının başkanlarını belirler.
Kimi belirleyeceği baştan bellidir. Kendisine itiraz etmeyecek birisini seçer ve
böylece istediği an, mütalaada konuşanlar listesinde adı olanları dövebilme özgürlüğüne sahip olurdu. Analojik olarak bakıldığında çok şey çıkarılabilir buradan. Bu duruma yurt başkanının yaverleri de katılırdı ve tören başlardı. İnsan eti
yeme töreni ama daha çok ‘iç yamyamlık’ gibi. Anlamak için görüp geçirmeye,
anlatmak içinse William Golding ve Joseph Conrad’a ihtiyacımız var. Kimimiz,
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mütalaa başkanı olmaya can atardık, hiç değilse mütalaada dayak yememek için.
İşin kötüsü başkan olursanız, size de dayak yetkisi verilir ve kendi yatakhane,
hatta sınıf arkadaşınızı tokatlamak zorunda kalırsınız.
Mütalaa ederek öğrendik her şeyi ve bu dünyada anlatılamayacak tek şeyin
tecrübe olduğunu anladık. Kişileştirilmemiş doğaüstü bir güçle cebelleşirken,
toplum dışı kaldık ve birbirimizi yedik aslında. Uygun olanlarımız hayatta kaldı,
zayıf olanlarımız ise sonuna kadar bu zulmü yaşadılar.

VI. Cenabetler İçin On Beş Dakika Sıcak Su
Burayı anlatıp, anlatmama konusunda çok düşündüm ama anlatacağım. 1998
senesinde, bizim altıncı sınıfa başladığımız tarihte işler biraz yolunda gibiydi.
Yemeklerde kısıtlamaya gidilmiyor, akşamları ve sabah ezanından önce on beş
dakika sıcak su veriliyordu. Banyo yapabilmek için yurdun zemin katında bulunan ve yaklaşık on kurnası olan banyonun önünde sıraya geçiyorduk. Öncelik,
liseli abilerimizindi. Tabii onlar banyo yapıp çıkıncaya kadar on beş dakika geçiyordu. Biz de ya banyo yapmadan geri dönüyor ya da soğuk suyla yıkanıyorduk.
Neden on beş dakika olduğunu düşündük ve bir cesaretle sorduk. “Su öncelikle
cenabetler içindir, onlara da on beş dakika yeter” diyorlardı. Banyo önünde,
“ben de cenabetim abi girebilir miyim” cümlesini duymak uzak ihtimal değildi
artık. 2000’den sonra, kaloriferler yanmaz oldu ve sıcak su neredeyse hiç verilmemeye başlandı. Bizim çözümümüz ise, özellikle kışın şuydu: on, on beş kişi
toplanıp banyoya iniyorduk, ilk önce bütün çeşmeleri açıp kurnaları dolduruyor,
sonra nefesimizi tutup birbirimize taslarla su fırlatıyorduk. Aslında su savaşı
yapıyormuş gibi yapıp, yıkanıyorduk. Sonraları bir hortum bulduk ve işi eğlenceye döndürdük. Bir kişi hortumun başına geçip su fışkırtıyor, biz de karşısında
toplanıp hoplayıp zıplıyorduk ki, üşümeyelim. Bu sayede Manisa’daki bütün
hamamların yerini öğrendik. Şükür ki yaşıyoruz, şükür ki anlatıyoruz.

VII. Yurt ve Çevresi
Vakıflar Öğrenci Yurdu, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yani nam-ı değer ‘sarı bina’ ile aynı sokakta, Devlet Hastanesi’ne, istasyona ve en önemlisi de
okullarımıza çok yakındı. Arkasında küçük bir toprak saha vardı ve bütün zamanımız neredeyse orada geçerdi. Özellikle hafta sonu, yaz-kış fark etmez sabahtan akşama kadar top oynardık. ‘Geleneksel’ bir yurt çocuğunun, en iyi bildiği şeylerden birisi de top oynamaktır. Çocuksan ve bu dünyada halay başı
olmak istiyorsan eğer, bir futbol topun olmalı. Ayakkabı mevzuna girmiyorum
bile. Sadece, öğle yemeği zili çaldığında içeri girerdik.
Bakkalıyla, kahvecisiyle ve mahallenin yerlisi olanlarla hiç sorun yaşamadık.
Bize alışmışlardı ve benimsemişlerdi sanki. Bakkal sürekli ucuz şeyler bulundururdu. Açık bisküvi, gofret ve bardak ölçüsüyle çiğdem satardı. Dört yıl boyunca
bizden birine bağırmayı bırakın, ters baktığını bile görmedim. Kahvehane çalışanları için biraz sorunduk ama onlar da idare ediyordu. Maçlar şifreli kanalda
yayınlandığı için, kahvehanenin camından maç izlemeye çalışırdık ve etraf bi209
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zimle dolardı. Bazen dayanamayıp, “çocuklar bari kapının ağzını açık bırakın”
diyorlardı.
Bulunduğumuz sokakta, en büyük bina yurttu ama giderek tek katlı evlerin
yerlerini apartmanlar alıyordu. Sokağa ve mahalleye yeni taşınanlar bizden pek
hoşlanmadılar ve bize alışacağa da benzemiyorlardı. Bu durumun örneğini en
kırıcı şekilde yaşadık. Yeni taşınanlar mahallede düğün yapacaklardı ve bizim
pencereden o düğüne bakacağımızı düşünmüş olmalılar ki, idare ile görüşüp bir
çözüm buldular. Hepimizi, en alt kattaki televizyon odasına doldurdular ve pencereleri perdeyle kapatmaları yetmiyormuş gibi, dışarıdan da çarşaflarla örttüler.
Bunun kafamızda nasıl bir yarılmaya neden olduğunu hatırlamıyorum, ancak
bütün olayı ayrıntısıyla hatırladığıma göre, bende derin bir iz bırakmış. O zaman
iktidarsız kelimesinin ne kadar kapsayıcı bir kelime olduğunu bilsem, direkt bu
kelimeyi kullanırdım herhalde. Daha sonra, garip bir olay yaşadık. Bir gece saat
3’te Ayı Usta hepimizi uyandırdı. Tabii gene döverek. Uykuda dövülmek! Nasıl
çıldırmadık hâlâ aklım almıyor. Koridora toplandık. Ayı Usta, durmadan “hangi
orospi çocigi yaptı” diye bağırıyor, gözüne kestirdiği birini tutup “domal lan
gavur çocigi” deyip elindeki ‘baba’ ile vuruyordu. Uykulu gözlerle ne olup bittiğini anlamaya çalışırken, durum belli oldu. Bir arkadaşımız, yeni aldığı lazerli
anahtarlığın heyecanı ile olsa gerek, uyuyamamış ve yoldan geçen birkaç kişiye
doğru tutmuş. Bu kişiler, homo sapiens sapiens türünün bir üst evresi olacaklar
ki, bu duruma dayanamamışlar ve hemen şikâyeti basmışlar. Her şey biter ihbarcı vatandaş bitmez. Sonunda sövgü ve sopa seremonisi bitti, biz yataklarımıza
döndük. Vatandaşlarımızın ‘biricik’ haysiyetleri kurtulduğu için hepimiz mutluyduk. Lazeri tutan bulunamadı ama kimse de ona kızmadı. Çünkü, olay dramatik
olmaktan çıkmıştı artık. Gülerek, bağırarak ve kangıyıp-küngüyerek yatakhanelerimize döndük. Ayı Usta’nın egosunu tatmin etmiş olmanın iç huzuruyla, devlet
anamızın ıscacık yatağına yüzüstü kendimizi bıraktık ve bu dünyada olmayan
yerlerin rüyasına daldık.

VIII. Son Olarak Biz
Biz ‘yurt çocukları’ hastalandığımızda kendimiz hastaneye gittik, elbiselerimizi kendimiz yıkadık, sosyal hayatı kendimiz öğrendik, devlet işkencesiyle başa
çıkmayı tecrübe ettik ama çoğumuzun öğrenemediği tek şey, aile olmak.
Şimdilerde, yurtlarla ilgili haberleri irkilerek okuyor ve izliyorum. Tecavüzler
ve daha nice kötülükler. Biz, Vakıflar Yurdu’nda ve devlet pansiyonlarında bu
anlatmaya çalıştıklarımı yaşadıysak eğer, Yetiştirme Yurtlarındaki çocukların
durumu hepten tartışmaya açıktır.

210

