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wSivil kurumlar yetersiz
Türk ailelerin en önemli problemlerin baþýnda gelen Jugendamt konusunda Almanya’da ki
Türk sivil toplum kuruluþlarý yetersiz. Bu konuda uzmanlaþmýþ onlarca Alman sivil toplum
kuruluþuna karþýlýk Türk ailelere yardýmcý olacak kurum maalesef yok denecek kadar az.
Birkaç eðitim derneðinin Jugendamt ile iþbirliði yaparak bazý sorunlara çözüm aramasý
yetersiz kalýyor. Türk aileleri bu konuda bilgilendirecek, yaþanan sorunlarýn çözümünde
aktif rol üstlenecek kurumlarýn varlýðýna olan ihtiyaç göze çarpýyor.

7 ARALIK PAZARTESÝ ZAMAN

Ümit Burcu

Her ülke çocuklarýna sahip çýkmak ister. Bunun
için de deðiþik kurumlar kurar. Türkiye’deki Çocuk
Esirgeme Kurumu’na muadili olarak Almanya’da
da Gençlik Daireleri (Jugendamt) var. Bu kurum
kimsesiz çocuklara veya ailesinin sahip çýkamadý-
ðýna inanýlan çocuklara bazen ailesinin isteðiyle
bazen de zorla el koyuyor. Kendi yurtlarýnda veya
anlaþtýðý bakýcý aileler vasýtasýyla onlarý yetiþtirme-
ye topluma kazandýrmaya çalýþýyor.

Bu haliyle hayýrlý bir iþ yaptýðý söylenecek
Jugendamtlarýn Alman toplumunda çok sevimli
bir görüntüye sahip olduðunu söylemek zor. Türk-
ler arasýnda ise Jugendamt’ýn imajý daha da kötü.
Jugendamt’ýn Türkler tarafýndan çocuk kaçýran,
aileleri mahveden bir kurum olarak görüldüðünü
söylemek abartý olmayacaktýr.

Gazete olarak yayýn kurulumuzda bir çok kez
Jugendamt’ý tartýþtýk. Þunu gördük ki, Türk toplu-
munun neredeyse hiç bilmediði bu kurumu, biz de
gazeteciler olarak çok iyi bilmiyorduk.

Almanya’nýn bu çok önemli kurumu hakkýnda
hem kendi açýðýmýzý kapatmak, hem de Türk top-
lumunu olumlu olumsuz tüm yönleriyle Jugen-
damt hakkýnda bilgilendirmek için bu diziyi hazýr-
lamaya karar verdik.

Arkadaþýmýz Ýsmail Çevik bir kaç aylýk araþtýr-
ma sonrasýnda yaklaþýk iki hafta sürecek bir dizi
hazýrladý. Dizide kurumla alakalý bilinmesi gere-
ken bütün hususlar yer alýyor.

Bu diziyi özellikle annelerin ve babalarýn mut-
laka okumasý gerektiðini belirtiyoruz. Erkeklerin
yaný sýra, þahit olduðumuz olaylardan hareketle,
ondan daha da önemli olarak genç kýzlarýn da
okumasý ve mümkünse ailenin teþvikiyle okutul-
masý veya birlikte okunmasýnýn çok faydalý olaca-
ðýný söylemek istiyorum.

Çünkü el koyma olayý el koyma ile biten bir
olay deðil. Yýllarca sürebiliyor. Çocuklarýna el
konulan aileler aðýr bir ekonomik baský altýna da
giriyor. Mesela halen sürmekte olan Bielefeld þeh-
rinde olayda kýzýný geri alamayan Türk aile masraf-
larýn altýndan kalkmak için evini satýlýða çýkarttý.

Sadece çocuðu deðil, ailenin tüm fertlerini
baský altýna alan hem maddi hem de manevi
dramlarýn iyi bilinmesi gerekiyor. Öðrendiðimiz
kadarýyla çocuklarýn gittikleri yerler aileden daha
iyi þartlar sunmuyor. Geri dönüþü olmayan piþ-
manlýklar söz konusu. O yüzden hem veliler hem
de çocuklarýn “testi kýrýlmadan önce” gerçekleri
bilmesi her iki gurubu da daha sabýrlý ve mantýklý
davranmaya itecektir.

Jugendamtlar bilinmezlikleri, neredeyse hiç bir
yetkilisinin tanýnmamasý, bazen polis, bazen savcý,
bazen de hakim haline gelebilen esrarlý gücü,
baþta okullar olmak üzere neredeyse tüm resmi
kurumlarýn desteðini almasý yönüyle ilginç bir
kurum. Belediyelere baðlý görünmesine karþýlýk,
direttiði noktada söz dinlemeyen, dediðini yapan
bir kurum olduðunu da söylemek mümkün.

O yüzden “kontrolsüz güç, güç deðildir” diyo-
ruz. Ýnsanlarýn kendilerini ‘layüsel’ gördükleri
noktada ne kadar tasvip edilemeyecek iþlere imza
attýðýnýn en bariz örneði Türkiye’de süren Ergene-
kon davasýyla ortaya çýkýyor.

Bu diziyle biz okurlarýmýza Jugendamt’ý tanýt-
maya çalýþýrken, yetkililere de þu mesajý vermek
istiyoruz.

Türk toplumu çocuklarýna el koyan Jugen-
damt’a güvenmek istiyor. Bunun için de bu kuru-
mun el koyduðu çocuklarýn akýbetini öðrenmek
istiyor. Ailesinden alýnan çocuklar daha iyi bir
ortama mý gidiyor, gittiði yerde neler yapýyor, neler
öðreniyor, okulunu bitiriyor mu?, Jugendamt’ýn el
koyup üniversite mezunu yaptýðý, iþ sahibi yaptýðý
kaç çocuk var. Ne kadarý iþsiz veya vasýfsýz. Aile-
sinden koparýlan bu çocuklar yarýn Jugendamt’la
iliþkisi kesilince kime dayanýr, kimden destek alý-
yorlar. Jugendamt sonrasý bu çocuklarýn akýbeti ne
oluyor. Bunlarýn istatistiki sayýlarý var mý?

Özetle bu kurumlarýn daha iyi iþler yapmasý
için bizler de destek olmak istiyoruz. Bunun için de
doðru bilgilerle aydýnlatýlmayý bekliyoruz.

Mahmut Çebi
Zaman Gazetesi Avrupa

Yayýn Yönetmeni

Türk aileler tarafýndan en çok ismi zikredilen 
kurumlarýn baþýnda gelen gençlik dairesi 
Jugendamt, maalesef ayný ölçüde tanýnmýyor.
Yetkili belediye baþkanýna baðlý olarak 
çalýþan bu kurumlar, mahkeme kararý 
olmadan çocuklara el koyamýyor. 
Yasalara göre Jugendamt’larýn el 
koyduðu çocuklara yetiþtikleri kültür, 
inanç ve dillerini yaþama imkanýný 
saðlama sorumluluklarý var. 

Sevgili Nurgül,
Öfke aslýnda normal ve saðlýklý
bir duygudur, gereklidir. Fakat
kontrolden çýkýp da yýkýcý hale
dönüþtüðünde, okul ya da iþ
hayatýnda, kiþisel iliþkilerde
sorunlara yol açar. Ýçine buharlý
basýnç sýkýþtýrýlmýþ düdüklü ten-
cere, eðer supabý aracýlýðý ile
dýþarýya biraz buhar aktaramaz
ise ne olur? Tabii ki patlar!

Evet kýzým,
Ergenlik dönemi dengesiz ve

düzensiz bir evredir. Bu dönem,
bir çeliþkiler dönemidir. Bu yaþta
duygularýn þiddet kazandýðý
görülür. Bunlar sinirlilik, öfke,
baðýrma ve her þeye karþý gelme
gibi özelliklerdir.

Sizin delikanlý da olduðu gibi
öfke duygusuna saldýrganca
davranýþlar gösterme tepkisi
eþlik edebilir.

Deðerli evladým,
Biz anne babalar kendi bek-

lentilerimize uygun çocuklar

istemekteyiz. Ve onlarý sürekli
olarak deðiþtirmeye çalýþýyoruz.
Ergenlik dönemindeki gençler
ise buna direniyorlar ve bu
dönemde aile ile bir güç savaþýna
girmeye baþlýyorlar. Engellen-
meler ergende öfke ve tepki
doðurur. Bizler haklý olarak saygý
görmek istiyoruz. Bunca yýllýk
fedakârlýðýmýzýn karþýlýðýnýn bu
olmadýðýný düþünüyoruz. Aile-
de çatýþma büyüyor.

Çocuklarýmýzý ya dinlemiyo-

ruz ya da kendimizi onlarýn yeri-
ne koymuyoruz. Empati yapmý-
yoruz.

Çocuðunuza anlayýþla ve
sevgiyle yaklaþýn. Aile sýcaklýðýný
hissettirin ona. Maddi ceza ver-
mek yerine, sizin sevginizi kay-
bedeceði ve sizin üzüleceðinizi
bilmesi onun için yeterli bir
cezadýr.

Anlayýþ, sabýr ve dua ile deli-
kanlýnýn uslanacaðý günleri bek-
lemelisiniz.

Jugendamt geçen yýl 32  bin
300 çocuðu ailesinden aldý 
1

Almanya’da her geçen yýl ülkede Jugendamt tarafýndan
el konulan çocuklarýn sayýsýnda artýþ görülüyor. Geçen

yýl yaklaþýk 32 bin 300 çocuk ailesinden uzaklaþtýrýlarak yurt-
lara ya da bakýcý ailelere yerleþtirildi. Jugendamt konusunda
uzman olan Dr. Karin Jäckel yýlda ortalama 83 bin çocuða
müdahale edildiðini belirtiyor.

Almanya genelinde el konulan çocuklarýn yaklaþýk 6 bini
göçmen çocuklarýndan oluþuyor. Her ne kadar kurumlar bu
konuda kayýt tutmadýklarýný söyleyip net açýklama yapmasalar
da ülke genelinde el konulan ve evlatlýk olarak bakýcý ailelere
verilen ve Jugendamt yurtlarýnda barýnan Türk kökenli çocuk
ve genç sayýsýnýn 1500-2000 arasý olduðu tahmin ediliyor.

Ayrýca Alman vatandaþlýðý olan göçmen çocuklar kayýtlara
“Alman” olarak yazýldýðý için genel oran içindeki göçmen
çocuk sayýsýnýn bilinen orandan daha yüksek olduðu belirtili-
yor. Geçen sene el konulan çocuklardan 5 bin 800 ünü 6 yaþýn
altýndaki çocuklar oluþtururken, her dört çocuktan birisi 6 ile
13 yaþ arasýndaki çocuklardan oluþuyor.

Jugendamt’larýn aldýðý çocuklarda kýz oraný erkek çocuk
oranýna göre fazlalýk gösteriyor. Geçen sene alýnan 32 bin 300
çocuk ve gencin 14 bin 760’ý erkek, yüzde 17 bin 540’ý da kýz
çocuðu olarak kayýtlara geçti. Çocuklarýn el konulmasý sebep-
leri arasýnda aile içi problemler yüzde 22, çocuðu ihmal etme
yüzde 13, çocuklarýn suça karýþmasý yüzde 6, okul ve eðitim
problemi yüzde 5, þiddet yüzde 10 ve çocuðun uyum sorunu
yüzde 7 olarak göze çarpýyor.

Her kurumdan Jugendamt’a haber 
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Gençler bizzat Jugendamt kurumuna baþvurabildikleri
gibi diðer baþka kurum ve kiþiler de çocuðun yardýma

ihtiyacý olduðunu düþünerek Jugendamt’ý haberdar edebili-
yor. Okul ve arkadaþ çevresinde “Annen baban kýzarsa
Jugendamt’a gidersin” þeklinde devamlý olarak

telkinde bulunulan Türk gençleri ise ailelerine isteklerini
kabul ettirmek için çoðu zaman Jugendamt’ý tehdit olarak
kullanabiliyorlar.

Okullarda devamlý yaramazlýk yapan , derslere ilgi göster-
meyen, üstüne baþýna bakýlarak ailesinin ihmal ettiði düþünü-
len öðrenciler, okul idaresi tarafýndan Jugendamat’a bildirile-
biliyor. Buna ek olarak eðer bir öðretmen bir yýl boyunca çocu-
ðun anne ya da babasýný veli toplantýsýnda görmezse “Bu aile
çocuðunun eðitimi ile ilgilenmiyor.” þeklinde düþünerek okul
idaresine baþvuruyor. Okul idaresi de durumu çocuðun otur-
duðu caddeden sorumlu Jugundamt memuruna bildiriyor.

Okullarýn yanýnda, doktorlar, polis, belediye kurumlarý,
çocuðun ailesinin komþularý da durumdan Jugendamt’ý
haberdar edebiliyorlar.

Geçen yýlýn kayýtlarýna göre Jugendamt’ýn el koyduðu
gençlerin yaklaþýk yüzde 9’su Jugendamt’a bizzat baþvurarak
ailelilerinden ayrýldý. 14 bin çocuða ve gence ise ailelerin, sos-
yal kurumlarýn, polisin bildirmesi üzerine el konuldu. Sorun-
lu olduðu gerekçesi ile öðretmenlerin bildirdiði öðrenci
sayýsýnýn bin olduðu açýklandý.
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Almanya’da gençlere ve çocuklara yardým etmek
amacý ile kurulmuþ olan Jugendamt (Gençlik

Dairesi) Türk aileler tarafýndan çok bilinmiyor. Ýlk
1900’lü yýllarýn baþýnda kurumsallaþmaya baþlayan
Gençlik Daireleri Ýkinci Dünya Savaþý (1945) sonrasý
Ýçiþleri Bakanlýðý’nda Polis teþkilatýnýn bir birimi olarak
faaliyet gösterdi.

1970’lere kadar daha çok kontrol ve müdahale
kurumu olarak tartýþmalarýn merkezinde olan
Jugendamt, 70’lerden sonra çalýþmalarýnýn merkezine
gençlere ve ailelerine sosyal, pedagojik ve psikolojik
yardým amacýný yerleþtirdi ve belediyelere baðlý bir
kurum haline getirildi. Buna ek olarak çocuklarýný ihmal
eden ve þiddet uygulayan ailelerin çocuklarýný
ellerinden alma fonksiyonunu yerine getirmeye devam
ediyor.

Evlatlýk ve bakýcý ailelilere çocuklarýn yerleþtirilmesi
konusunda aktif çalýþan Jugendamt, mahkemede de bu
konularda taraf olabiliyor. Buna ek olarak çocuklar için
uygun bakýcý aileler bulunmasýný saðlýyor. Çocuk ve
Gençlik Yasasý (KJHG- Sozialgesetzbuch VIII (SGB
VIII)’e göre çalýþmalarýný yürüten Jugendamt
Kurumlarý, çalýþmalarýnda sivil toplum kurumlarýndan
(Frei Träger) yardým alabiliyor.

Jugendamt’lar belediyelere baðlý çalýþýyor 
Aileler Jugendamt ile sorun yaþadýklarýnda baþvurabile-
cekleri bir muhatap bulamamaktan þikayet ediyorlar.
Çocuk ve Gençlik Yasasý’na göre her belediye
Jugendamt Kurumu’nu kendi içinde yapýlandýrmak
zorunda. Jugendamt kurumu için her belediyede yetk-
ili bir belediye baþkaný bulunuyor. Jugendamt’ýn çalýþ-

malarýndan sorumlu olan belediye baþkanýna bu kuru-
mun direktörü düzenli olarak bilgi veriyor.

Yetkili belediye baþkanýnýn sorumlu olduðu kurum-
da, Yönetim (Verwaltung) ve Gençlere Yardým
Komisyonu (Jugendhilfeausschuss) olmak üzere iki
farklý idari yapý söz konusu. Bir araya gelen yerel
Jugendamt’lar Eyalet Gençlik Daireleri Yönetimi’ni
oluþturabiliyor. Jugendamt yönetiminde Belediye
Baþkaný ve ilgili Belediye Meclis Üyelerinin aktif
katýlýmlarýnýn olmasý kurumun siyasi hareket edeceði
eleþtirilerine neden oluyor.

Doðrudan müdahalesi olmasa da eyaletlerdeki Aile
Bakanlýklarý da Jugendamt’larýn çalýþmalarýný takip
ediyorlar. Görevini yerine getirirken oldukça geniþ bir
hareket alanýna sahip olan Jugendamt’larýn çalýþ-
malarýný yakýndan takip edecek bir kontrol ve denetim
birimi yok.

Mahkeme kararý olmadan çocuða el koyamýyor  
Bilinenin aksine Jugendamt’lar bir çocuðu hayati
tehlike ya da aþýrý bir ihmal olmadan alma yoluna git-
miyor. Bu hem masraflý hem de büyük sorumluluk
gerektiriyor. Kurumun çocuðu ailesinden uzaklaþtýr-
masý kaçýnýlmaz ise bu durumda mahkeme kararý
gerekiyor. Yasalara göre çocuk ancak hayati tehlikesi
olduðu zaman mahkeme kararý beklenmeden aileden
alýnabilir.

Almanya’da ailenin hakký Anayasa tarafýndan
güvece altýna alýnmýþ ve en iyi korunan haklardan biri-
sidir. Mahkeme Jugendamt’a çocuðun nerde kalabile-
ceðine karar verme hakkýný verse bile çocukla ilgili diðer
bütün haklar ailenin elinde bulunmaktadýr.

Öfkeli çocuða
yaklaþma

þekli

BAÞLARKEN

Kontrol edilemeyen güç
güç deðildir: Jugendamt

Sekizinci sýnýfa giden oðlum
bu günlerde aþýrý derecede
sinirli ve saldýrgan olmaya
baþladý. Bir türlü kendisine
hâkim olamýyor. Birkaç defa
da sokakta kavga etti. Aile
olarak çok tedirgin bir
durumdayýz. Evde huzuru-
muz kalmadý. Bu hep böyle
devam eder mi? Yoksa ergen-
lik dönemine ait geçici bir
problem midir? Önerilerinizi
bekliyoruz.

Nurgül K.

1
icevik@eurozaman.de

Bilinmeyen yönleri ile

Jugendamt
(Gençlik Dairesi)

Jennifer M. Berlin’de yaþýyor, 19
yaþýnda. Küçücük yaþta Gençlik Dai-
resi (Jugendamt) tarafýndan zorla
ailesinden koparýlarak yurda yerleþ-
tirilmiþ. Henüz 11 yaþýndayken farklý
bir dünya ile tanýþýyor Jennifer. 6
yýllýk yurt dönemi ile ilgili
anlattýklarý ise insanýn tüylerini
ürpertiyor. Yurda alýndýktan
kýsa bir süre sonra bir istismar
neticesinde bekaretini kaybe-
den, 12 yaþýnda intihar teþeb-
büsüne kalkýþan, Türk ve Arap
arkadaþlarý ile istememesine
raðmen zorla dini ayinlere
götürülen, alkol ve sigara
ortamlarý ile tanýþan Jenni-
fer’in ‘halen korkuyorum’
dediði olay ise en yakýn kýz
arkadaþýnýn yurdun bahçesin-
de 4 kiþinin gözleri önünde
tecavüze uðramasý olmuþ.
Bugün 19 yaþýnda olan Jenni-
fer’in tek isteði ise ailelerin
çocuklarýna sahip çýkmalarý.  
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wBir feryad !
Ne yapacaðýmý bilmiyorum. Çaresizim, elimden bir þey
gelmiyor. Keþke bilmediðim þeyleri imzalamasaydým.
Buranýn kanunlarý dilini bilmediðim için birçok konuda
kandýrdýlar. Ýmza vermek istemediðim zamanlarda
“Daha kötü olur” diyorlardý. 

8 ARALIK SALI ZAMAN

Ümit Burcu

Sevgili Kýzým,
Aþkýn nerede, ne zaman ve

ne þekilde karþýmýza çýkacaðý belli
olmaz. O, gönlümüzün davetsiz
misafiridir. Sizin oðlunuz da bu
kuralýn dýþýnda kalamazdý. Zaten
anne baba olarak siz de böyle bir
þeyi bekliyordunuz. Korktuðunuz
baþýnýza geldi demiyorum.
Çünkü korkulacak bir durum
yok. Beklediðiniz bir haber vak-
tinden önce geldi, hepsi o kadar.
Panik yaþamanýza gerek yok.

Oðlunuz size göre daha çocuk
olsa da artýk o lise bitirme çaðýna
gelmiþ bir delikanlýdýr. Ergenlik
döneminin fýrtýnalý son günlerini
yaþamaktadýr.

Oðlunuzun duygularýný anla-
maya çalýþýn. Bir ergene göre “-
Aþýk olmak” sizin anladýðýnýzýn
çok ötesinde bir anlam ifade eder.

Oðlunuz þu anda “aþýk olma-
yý” büyümekle, yetiþkin olmakla
eþ deðer görmektedir. Hayatýnda
ilk defa hissettiði bu duyguyu

kaybetmek onu çok korkutur.
Dünyayý toz pembe görür, daldýðý
tatlý rüyasýndan uyandýrýlmak
istemez. Esen kavak yelleri gön-
lünü doldurmakta, benliðini sar-
maktadýr.

Ýþte bizim anlamakta zorlan-
dýðýmýz bu duyguyla baþ etmekte
zaman zaman sýkýntýlý bir süreç
yaþar. Sadece derslerinde deðil,
baþka alanlarda da baþarýsýzlýklar
söz konusudur, ama geçicidir.Bu
yaþlardaki ergenler “Âþýk oldum”

dediði zaman ailelerin ilk yaþa-
dýklarý duygu, çocuklarýný kaybet-
me korkusudur. Ergenin o anda
hissettiði duygularý anlayamadýk-
larý için panikleyip anlamsýz
cezalar uyguluyorlar.

Sizin gibi bilinçli bir ailenin
anlamsýz ve faydasýz bir yola baþ-
vuracaðýný zannetmiyorum.

Eðer oðlunuz aþýk olmanýn ne
anlama geldiðini, yaþadýðý duru-
mu ve duygularý kendisi fark
ederse hayal ile gerçek arasýndaki

ayýrýmý da daha kolay yapabilir.
Gerçekçi düþünmeye baþlar.
Derslerini de ihmal etmez. O-
nunla açýk açýk konuþmanýz ve
aþýk olmanýn ne anlama geldiðini
anlatmanýz gerekir. Bunu siz
yapamazsanýz ailedeki iyi anlaþtý-
ðý bir büyüðünün anlatmasý gere-
kir. Ama mutlaka ciddiye alýnýp
anlatýlmasý gerekir. En güzeli de
bir uzmandan yardým almanýz
yavrunuzun geleceði için çok
önemlidir.

Göçmen ailelere daha
mý sert davranýlýyor? 
1

Avrupa Parlamentosu 2008 Raporu’nda
Jugendamt’larýn göçmen aileler yönelik

uygulamalarýnýn çoðu zaman insan haklarýna
aykýrý olduðu belirtildi. Göçmen ailelerin mað-
dur edildiðinin vurgulandýðý raporda ayrýca bu
kurumlara karþý vatandaþlarýn yaptýklarý baþvu-
rularda Alman mekanlarýnýn sessiz kaldýðý dile
getirildi. Jugendamt’larý sýnýrsýz yetkiye sahip
olduklarý gerekçesi ile eleþtiren AP, bu kurumun
çalýþanlarýnýn ise ailelerden daha fazla çocuk
üzerinde haklarýnýn olduðuna deðindi.

AP Baþvuru Komisyonu’nun 2009 baþýnda
yayýnladýðý raporunda göçmen ailelere yönelik
Jugendamt’ýn “Göçmen ailelerden alýnan
çocuklarýn velayet haklarý hýzlý bir þekilde ailele-
rinden alýnýp Alman bir aileye veriliyor. Bu
çocuklarýn yurt dýþýna çýkarýlmamasý için önlem-
ler alýnýyor. Alman aileye verilen ya da Jugen-
damt yurduna yerleþtirilen çocuklarýn kendi dil-
lerini ve kültürlerini yaþamalarý engelleniyor.

Alýnan çocuklarýn aileleri ile iletiþimlerini
kesmek ve ailenin hukuki mücadelesini engelle-
mek, onlarý ceza ya da baþka bir þey ile tehdit
etmek. Çocuklara ait bilgi ve belgeleri gizli tut-
mak.” gibi birçok hukuk dýþý uygulamalarý oldu-
ðu iddia ediliyor. Jugendamt’larýn siyasi bir
kurum gibi hareket ettiði uyarýsýnda bulunan
AP, bu kurumlarýn polis ve adalet teþkilatlarý ile
uluslararasý hukuk standartlarýnýn dýþýnda bir
iliþkileye sahip olduðunu vurguladý.

AP, ayrýca Almanya’da ki Jugendamt kuru-
munun uygulamalarýnýn Avrupalýlýk düþüncesi
ile çeliþtiði bilgisine yer verdi. AP Baþvuru
Komisyonu Raporu’nda son olarak, Jugendamt
kurumlarýnýn bir an önce çocuklarýn ve ailelerin
haklara gözetilerek yeniden yapýlandýrýlmasýný
tavsiye edildi. Buna ek olarak ise bu kurumlar
tarafýndan el konulan çocuklar ile ailelerinin
þartsýz olarak görüþtürülmesi, ailelerin Jugen-
damt’lara karþý hukuki mücadeleleri ve haklarý
konusunda bilgilendirilmesi, bütün çocuk ve
gençlik dairelerinin demokratik ülkede olmasý
gerektiði üzere denetlemeye tabi tutulmasýnýn
gerekliliðine deðinildi.

Avrupa Konseyi de daha önce yayýnladýðý bir
raporda Jugendamt’larýn insan haklarýný ihlal
ettiðini belirtti. 2007 yýlýnda Bamberg’de yapýlan
“Jugendamt’lar ve Avrupa Ýnsan Haklarý Bildir-
gesi” isimli bir sempozyumun kapanýþ bildirge-
sinde bu kurumlarýn çalýþma þeklinin ve dene-
tim dýþýnda tutulmasýnýn insan haklarýna aykýrý
olduðu vurgulandý.

Almanya AHÝM’de mahkum oldu
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Bazý ailelerin çocuklarýný haksýz yere aldýðý
gerekçesi ile mahkeme yoluna baþvurmasý

ve davalarýn Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkeme-
si’ne kadar gitmesi birçok defa Almanya’yý
mahkum ettirdi. Toplumsal olarak gerekli bir
kurum olmasýna raðmen bazý durumlarda keyfi
davrandýðý gözlenen Jugendamt, Almanya’yý
insan haklarý ihlali nedeni ile yargýlatabiliyor.

Aralarýnda bir Türk vatandaþýnýn da olduðu
maðdur aileler AÝHM’de kazandýklarý dava ile
çocuklarýnýn tekrar geri dönmesini saðladýlar.
Kazým Görgülü isimli Türk vatandaþýnýn 2000
yýlýnda baþlayan mahkeme süreci 2004 yýlýnda
AÝHM’e kadar uzanmýþ ve AÝHM, Almanya’nýn
Görgülü’ye 15 bin Euro acý parasý ödemesine
karar vermiþti.

Bir çocuðun Alman aileye evlatlýk verilerek
köklerinden uzaklaþtýrýlmasýnýn insan haklarýna
aykýrý olduðunu hükmeden mahkeme, bunun
ancak olaðanüstü durumlarda olabileceðinin
altýný çizdi. Uzmanlar çocuklarý Jugendamt tara-
fýndan alýnan ailelere mahkeme sürecinin uzun
yýllar sürebileceði uyarýsý yapýyor ve ayrýca
küçük çocuklarýn ilk altý ay içinde ailesine geri
dönüþünün saðlanamamasý durumunda geri
alýnmasýnýn oldukça zorlaþtýðýný belirtiyorlar.

Jugendamt’tan haberler

Oðlumuz bu sene lise bitirme sýnavlarýna (abitur) hazýr-
lanýyor. Ayný sýnýfta okuyan bir kýza aþýk olmuþ.
Derslerine odaklanmasýný istiyoruz. Dikkatinin daðýl-
masýndan dolayý derslerinde baþarýsýz olmasýndan
korkuyoruz. Biz bunu çok erken ve vakitsiz bulduðumuz
için istemiyoruz, onu nasýl unutturacaðýz, bize bu konu-
da yardým edin. Tavsiyelerinizi bekliyoruz.

Dertli Anne
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“Kýzýmla artýk anlaþamýyoruz”
diyen Emine Usta, kýz çocuðundan

altý yýldýr ayrý kalan bir anne. Kýzý Ýlve
þuan 13 yaþýnda ve yedi yaþýndan itiba-
ren Alman bakýcý bir ailenin yanýnda
kalýyor. “Dayanacak gücüm kalmadý”
diyen Emine haným, Ýlve’yi senede bir ya
da iki defa ancak görebildiðini belirtti.
Altý yýldýr annesinden uzak olan Ýlve ise
ilk zamanlar annesine mektup yazmaya
çalýþmýþ. Zamanla mektuplar azalmaya
baþlamýþ ve dili Almancaya dönmüþ.
Sonra hiç yazmamaya baþlamýþ. 14
Mayýs 2006 tarihinde annesine çiçekler
çizerek gönderdiði bir mektubunda Ýlve,
“Canim anneciðim. Sýcaðýn sinmiþ bana.
Seni severim ana. Sensin bana kan
veren, sensin bana can veren. Küçükken
yudum yudum, sütlerinle uyudum.
Kulaðýma ninniler neler söyledin neler.
Beni büyüttün beni yürüttün ana. Göre-
meyince seni kucaklarým gölgeni. Seni
seven kýzýn Ýlve”. þeklinde özlemini yaz-
mýþ. Kýzýný çok özlediðini söyleyen
Emine Usta çocuðundan nasýl ayrý kaldý-
ðýný ve yaþadýklarýný anlattý.
Ýlk ne zaman Jugendamt ile tanýþtýnýz? 
Kýzam Ýlve ilkokula giderken öðretmeni
kolunda bir morluk görmüþ. Ne olduðu-
nu sormuþ. Kýzýmda „önce düþtüm“
demiþ öðretmenleri inanmamýþ. Sonra
neden düþtüðü konusunda sýkýþtýrmýþlar.
O da “Abim yaptý.” demiþ. Bu olay
yaþandýðýnda kýzým 6 yaþýnda oðlum 9
yaþýndaydý. Bunlar beni okula çaðýrdýlar.
Okul müdürü abisinin Ýlve’yi dövdüðünü
söyledi. Ben dövdüðünü görmedim. “-
Ýlve onun kardeþi, döver de sever de,
kavga da ederler.” dedim.
Madem Jugendamt oðlunuzun kardeþine þiddet
uyguladýðýný iddia ediyor, oðlunuzu psikologa
götürmeyi istemedi mi?
Oðlumla hiç ilgilenmediler. Bir iki defa
psikologa götürdük bir þey çýkmadý.
Madem onlara göre o zaman sorunlu
olan oðlumdu neden ona yardýmcý
olmadýlar? Onu almaya çalýþmadýlar.
Sonra neler oldu?
Okul yönetimi olayý Jugendamt’a haber
verdi. Bunlar çocuðu psikologlara götür-
meye baþladýlar. Sonra Jugendamt çalý-
þaný beni yanýna çaðýrdý. “Senin kýzýný
abisi, dedesi dövüyormuþ” dedi. Bende
“öyle bir þey olamaz bu mümkün deðil.
Dedesi kýzýyorsa da onun dedesi.” diye-
rek þaþkýnlýðýmý dile getirdim. Memur, “-
Biz sana bir bakýcý bulalým, sen iþten eve
gelinceye kadar kýzýnla bakýcý ilgilensin.”
teklifini yaptý.
Bakýcý ne kadar süre çocuðunuzla ilgilendi? 
Önce bir yýllýk bir sözleþme yaptýlar.
Kýzým okuldan çýkýnca ben iþten çýkýp
gelip alýncaya kadar bakýcý kadýnýn
yanýnda kalýyordu. Sonra sözleþmeyi iki
yýla çýkardýlar. Maalesef kadýn çocuðu-
mun aklýna girmiþ eve gelince Ýlve “-
Anne ben akþamlarý da Christina’da
kalabilir miyim?” diye sormaya baþladý.
Hatta kýzým, bakýcý Christina’nýn Jugen-
damt memuruna “Ýlve devamlý bende
kalabilir mi?” diye sorduðunu duymuþ.
Maalesef ben önce bunlarý hiç önemse-
memiþtim. Önce benden üç ay kalabile-
ceðine dair yazýlý izin aldýlar.

Neden bakýcýnýn yanýnda kalmasýný istediler? 
Jugendamt memuru beni yine yanýna
çaðýrdý. “Aileden baþka kimse gelmesin”
dedi. Yaptýðýmýz görüþmede “Ýlve, okul-
da çok kötü, dersleri iyi deðil. Eðer Chris-
tina’nýn yanýnda kalýrsa notlarý düzelir.”
dediler. Ben de üç aylýk imza verdim ve
gidiþ o gidiþ. Daha sonra bir de doktora
götürebilmesi okul ile ilgilenebilmesi için
imza aldýlar. Sözde her gün kýzýmý göre-
bilecektim ama imzayý verdikten bir süre
sonra ancak randevu yaparak Ýlve’yi
görebileceðimi söylediler. Bir daha çocu-
ðum eve dönmedi ve randevu bile ver-
memeye baþladýlar görüþmek için. Birkaç
defa yolda karþýlaþtýk ama çocuðu bakýcý
kadýn arkasýna sakladý.
Bakýcý kadýnýn masraflarýný kim üstleniyordu?
Ben aylýk bir miktar ödüyordum. Jugen-
damt’ta ödeme yapýyordu.
Okul notlarý iyileþti mi bu süreçte?
Bu konuda bana bir þey söylemediler.
Bilmiyorum. Benden aldýktan sonra
Ýlve’yi önce Sonderschule’ye götürmüþ-
ler. Ama sonra sanýrým tekrar normal
okula geçmiþ. Ýnsan þaþýrýyor, “dersleri
kötü, bakýcý ailede notlarý iyileþir” diye
aldýlar sonra daha da kötü oldu.
Hiç avukatla görüþmediniz mi bu süreçte? 
Maalesef, keþke baþtan bir avukatla
hareket etseydim. Almancada bilmedi-
ðim için birçok þeyin ne anlama geldiði-
ni bilmeden imzaladým. Sonraki süreçte
Türk ve Alman avukatlara gittim ama
sonuç alamadým. Avukatlar Jugendamt’a
karþý dava almaya çekiniyorlar. Avukat,

önce “Çocuðun velayetini sana alacaðýz”
sonra “Kýzýný sýk sýk göreceksin” dedi
ama bir þey yapmadý.
Mahkeme oldu mu?
Oldu. Hakim bir sene bakýcý ailenin
yanýnda kalmasýna ve sonra ailesine veri-
lip verilmeyeceðine bakýlacaðýna karar
verdi. Alman bir avukat vardý, mahke-
meye gelmedi. Çocuðu da getirmiþler
ama salona getirip konuþturmadýlar.
Baþka bir odada tutmuþlar. Jugendamt
memuru “Çocuðunu tekrar görmek isti-
yorsan zorluk çýkarma, söylenenleri
kabul et.” dedi. Ben de kabul etmedim.
Mahkeme sonrasý iki ayda bir tercüman
aracýlýðý ile görüþüyordum. Sonra görüþ-
türmemeye baþladýlar. Bir kaç hafta sona
Jugendamt’tan çocuðun velayet hakký-
nýn elimden alýndýðýna dair bir yazý geldi.
Ýkinci mahkeme olmadý mý?
Oldu ama kýzým bir daha evine döneme-
di. Bu davaya bakacak bir avukat bula-
mayýnca kendim de bir þey yapamadým.
Çocuðu mahkemeye de getirmediler.
Size yardýmcý olmasý için nerelere baþvurdunuz? 
Türkiye’de Dýþiþleri Bakanlýðý’na baþvur-
dum ama bir sonuç gelmedi. Burada
Frankfurt Baþkonsolosluðu’na haber ver-
dim ama maalesef sekreteri aþamýyorsu-
nuz. Oradan da bir yardým gelmedi.
Ýlve þimdi nerde kalýyor?
Kýzým önce iki yýl baþka bir Alman baký-
cý ailenin yanýnda kaldý. Daha sonra
baþka bir Alman bakýcý aileye evlatlýk
olarak verildi. O aile kýzýmla birlikte saný-
rým iki ya da üç çocuða daha bakýcý aile-

lik yapýyor. Ýlk görüþmemizde “Keþke bu
çocuðu annesinden ayýrmasalar” diyen
bakýcý kadýn, bir dahaki görüþmemizde
tam tersi bir tavýr takýndý. Neden böyle
oluyorlar anlamýyorum.
Çocuðunuzun davranýþlarýnda deðiþiklik var mý? 
Kýzýmla maalesef dil konusunda anlaþa-
mayacak duruma geldik. Neredeyse
Türkçeyi unutmuþ ben de Almanca
konuþamýyorum. Bu duruma çok üzülü-
yorum. Kendi kültüründen, dilinden
uzak. En son kýzýmýn MS hastasý olduðu-
na dair bir mektup geldi. Bana “Kýzýn çok
kötü olabilir, tekerlekli sandalyeye mah-
kum olabilir. Her þeye hazýrlýklý ol.”
dediler. Ben bir anne olarak buna nasýl
üzülmeyeyim. Kýzým hem hasta hem de
evinden uzak. Bana göstermiyorlar. Bu
çok acý bir durum. Psikolojim bozuldu.
Çocuk için sizden maddi yardým istiyorlar mý?
Zaten çocuk parasýný doðrudan bakýcý
aile alýyor. Benim gelir durumuma göre
istedikleri olabiliyor. Mesela çocuðumu
bakýcý aile doktora götürmüþ. Faturayý da
bana göndermiþler. Ben ödedim.
Jugendamt hiç açýklama yapmýyor mu?
En son 2009 Mart ayýnda bir mektup
gönderdiler. “Anlaþma yapalým, avukat
tutup mahkeme sürecini uzatma” teklifi
yapýyorlardý. Bunun karþýlýðýnda tabiî ki
çocuðu geri vermeyecekler sadece ayda
bir defa görüþmemize izin vereceklermiþ.
Görüþmede de eve dönmeme olaylarý
açmama garantisi istiyorlar. Çocuðun
psikolojisi bozuluyormuþ. Koca ailenin
psikolojisini bozdular.
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Ýlve ile en son bir yýl önce biraraya geldiðini belirten Emine Usta,  ‘Bir araya gelsek de artýk anlaþamýyoruz. Kýzým
Türkçeyi unutmuþ bende Almanca bilmiyorum.’ diyor. 

Ergenlikte aþk

6 yýl önce kýzýnýn Jugendamt tarafýndan alýnarak Alman bakýcý aileye evlatlýk verildiðini söyleyen 
Emine Usta, “Kýzýmý üç aylýðýna evden aldýlar. 6 yýl geçti eve dönemedi. Çocuklarýnýza sahip 
çýkýn. Kýzým sadece evden uzak kalmadý, dilini ve kültürünü de unuttu” dedi.

‘Kýzýmý 3 aylýðýna aldýlar
6 yýldýr bekliyorum’

En son 1 yýl önce gördüm
Bundan yaklaþýk 1 yýl önce görüþ-
tüm. Jugendamt çocukla görü-
þürken yanýmýzda bir memur
bulunduruyor. Ne konuþmam ya
da konuþmamam gerektiðini
önceden söylüyorlar. Kýzýmla

görüþtüðümüzde benden aile resmini istemiþti. Bir de
„Anne ben neden eve dönemiyorum“ diye sormuþtu.
Bende yanýmda olan aile resmini göstermiþtim. Memur
bunu “Ýlve annesi ile görüþtüðünde üzülüyor ve bu psi-
kolojisini etkiliyor.” diye rapor tutmuþ. Bundan sonra
görüþtürmeme kararý aldýlar. Tam bir yýldýr ne bir
haber aldým ne de bir sesini duydum. Aileler çocuklarý-
na sahip çýksýnlar. Okulu ile yakýndan ilgilensinler. Okul-
dan eve geldikleri zaman yalnýz býrakmasýnlar. 
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Kýzým artýk Türkçe yazamýyor
Önceleri doðum günümü hatýrla-
yýp Türkçesi kötü de olsa bir þey-
ler yazýyordu. Bundan bir kaç
sene önce þöyle yazmýþtý „Anne
ben seni çok seviorum, yarýn beni
görmeye kel. Ben heb senin

yaninta galmag isdiorum.” 14. 08. 2007 tarihinde ise
„**Ablam aradi burayý. Kadýna dedi ben neye arayami-
orum. Ben cok korkiorum anne. Beni armak istorsan
söylen kadina.” þeklinde yazdý. Dört sene önce Kurban
Bayramý’nda „Nasilsin. Seni cok öseedim. Seni cok sevi-
orum. Selam babaneye, dedeme. Abime Ablama, hala-
ma, enischteye. Amcama“. diye yazdý. Sonra hem Türk-
çe yazamaz oldu. Önce Almanca yazmaya sonra da yaz-
mamaya baþladý.  (Ýlve’nin annesine yazdýklarý orijinal
olarak verilmiþtir. )
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wEy geçler !
Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eðer siz meþru dairede kalmazsanýz,
o gençlik zayi olup baþýnýza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette
kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eðer Ýslam
terbiyesiyle o gençlik nimetine karþý bir þükür olarak iffet ve namus-
luluk ve kulluk yolunda sarf etseniz, o gençlik manen baki kalacak ve
edebi bir gençlik kazanmasýna vesile olacak.

9 ARALIK ÇARÞAMBA ZAMAN

Ümit Burcu

Deðerli kardeþim, ilginize
teþekkür ederiz. Çocuklarýnýz
için endiþe duymakta haklýsý-
nýz. Üzülerek belirteyim ki, çok
basit sebeplerden dolayý aileyi
terkedip giden çocuklar var.

Keþke dememek için þunla-
ra uymanýzda yarar vardýr.

1- Öncelikle çocuklarýnýza
sevginizi davranýþlarýnýzla elle
tutulur, gözle görülür biçimde
somut olarak gösterin ve onlara
zaman ayýrýn.

2-Onlarla konuþun, sorun-
larýný dinleyin ve birlikte çözüm
yollarý bulmaya çalýþýn.

3- Çocuklarýn görüþ, duygu
ve düþüncelerini önemseyin.

4- Çocuklarýnýza adil olun.
5- Evde bazý kararlar alýrken

çocuklarý da düþünün. Onlarý
zorlayacak baðýmsýzlýklarýný
etkileyecek kararlar almayýn.

6- Çocuklara iyi örnek
olmaya çalýþýn. Çocuklar anne
babalarýný taklit ederek büyür-

ler ve ona göre davranýþ tarzlarý
geliþtirirler.

7- Disiplin adýna dayak
baský ve veya þiddet uygulama-
yýn. Karþýlýklý konuþarak kural-
larý birlikte oluþturun.

8- Sabýrlý ve anlayýþlý olun.
Çocuklar genellikle ergenlik
döneminde evden kaçmaya
meyillidirler.

9- Çocuðunuza deðer verdi-
ðinizi gösterin, zorlandýðý
durumlarda yanýnda olacaðýnýzý

hissettirin ve onunla konuþun.
10- Hiçbir þekilde çocuðu-

nuzu baþkalarýyla veya kardeþ-
leriyle kýyaslamayýn.

11-Anne-baba olarak kendi
aranýzda yaþadýðýnýz sorunlarý
mümkün olduðunca çocuklar-
dan uzak tutun, eðer çocukla
ilgili bir sorun varsa bunu bera-
ber çözün.

12- Çocuðun arkadaþ
seçme, oyun oynama, beðenile-
rini ifade etme gibi doðal hakký

olan konularda kendi kararlarý-
ný vermesine engel olmayýn.

13-Koyduðunuz yasaðýn
neden gerekli olduðunu anla-
týn, ikna edin.

Ýnþallah korktuðunuz baþý-
nýza gelmez. Huzur ve mutlu-
luk dileklerimle...

Bize yazýn:  
umitburcu@eurozaman.de
Sprendlinger Land Str. 107
63069 Offenbach  

Jugendamt çoçuðun
kültürünü yaþamasýný
saðlamak zorundadýr 
1

Göçmen ailelerin ve uzmanlarýn en çok
eleþtirdiði konulardan birisi ise çocuk-

larýn alýndýktan sonra kendi kültürü, dili ve
inancýndan koparýlarak Alman bir aileye
evlatlýk verilmesi ya da Jugendamt yurtlarýna
yerleþtirilmesi, ailesi ile iletiþimin koparýlmasý
oluyor. Oysa yasalar Jugendamt’a çocuðun
önceki yetiþtiði kültür ve dilininin yaþatýlmasý
sorumluluðunu yüklüyor.

Jugendamt’ýn sorumluluðunu düzenleyen
§ 9 SGB VIII’a göre hem bakýcý aile hem de
Jugendamt çocuða, asýl ailesinde yaþanan
kültürel, inanç, sosyal ve tüm yaþam þartlarý-
na uygun ortam hazýrlamasý gerekiyor ve asýl
ailesi için önemli olan tüm deðerleri de çocu-
ða aktarmasý sorumluluklarý arasýnda bulu-
nuyor.

§ 37 SGB VIII ise Jugendamt, çocuðun
ailesinden alma yerine öncelikle çocuk ile
annesi ve babasý arasýnda ki sorunlarý çözme
yoluna gitmek zorunda. Çocuðun ailesinden
baðýmsýz hareket etmemesi gereken Jugen-
damt,eðer çocuk bakýcý aile verilmiþse bile asýl
aile ile bakýcý ailenin çocuðun iyiliði için ortak
hareket etmelerini saðlamak zorunda. Asýl
aileyle § 36 II SGB VIII’ya göre yardým planý
(Hilfeplan) yapmak zorunda olan gençlik
dairesi, çocuðun evden ayrýldýðý günden iti-
baren devamlý bu yardým planýný protokol
olarak yenilemek zorunda.

Jugendamt’ýn aileden çocuðu almasýnýn
en son adým olduðunu gösteren Art. 6 II GG,
Art. 8 I EMRK’e göre Jugendamt „Anne baba
hakkýný“ kendisinde göremez .Ýlgili yasaya
göre çocuðu büyütmek, eðitmek annen baba-
nýn hakkýdýr ve eðer çocuk ile aile arasýnda
sorun çýkarsa Jugendamt ancak bir takým
desteklerle bu sorunun giderilmesinde yar-
dýmcý olabilir. Yine § 36 II 3 SGB ve § 33 SGB
VIII’e göre Jugendamt çocuðun iyiliði için
ailesinin sunduðu çözümleri kabul etmek
zorunda ve ailenin isteði doðrultusunda
çocuðun baþka bir aile yerine akrabasýna
(tarafsýz olmak kaydý ile) evlatlýk olarak veril-
mesini kabul etmek durumunda.

Çocuklarý mahkeme sürecinde bile ailesi
ile iletiþimde tutmak zorunda olan Jugen-
damt, § 1684 IV BGB kanununa göre mahke-
me sonuçlanana kadar anne baba ile çocuðun
iletiþimini saðlamalý ve anne babanýn da bu
süreçte çocuðunu görme hakký olduðunu
unutmamasý gerekiyor.

Türkler bakýcý aile olabilir
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Türk ailelerden alýnan çocuklarý yine
Türk aileye evlatlýk olarak vermeye

sýcak bakmayan Jugendamt kurumlarý son
zamanlarda bu anlayýþlarýndan vazgeçmiþi
benziyor. Son zamanlarda çocuklarýn kültür
ve dillerinden uzaklaþtýrýldýðý eleþtirilerini
dikkate alan birçok Jugendamt kurumu
Türklerin bakýcý aile olmasý konusunda çalýþ-
malar yapýyor. Hamm ve Mönchengladbach
þehirlerindeki Jugendamt kurumlarý Türk
ailelere yönelik baþlattýðý Türkçe dilinde taný-
tým kampanyalarý ile Türk aileleri bu yönde
teþvik ediyor.

Özelikle çocuðun yetiþtiði kültürü ve dili-
ni devam ettirmesi için Türk ailelerin yanýna
verilmesinin önemli olduðunu söyleyen
Mönchengladbach Jugendamt uzmaný
Monika Ferfers, Türkleri bu konuda duyarlý
olmaya davet ediyor. Yeþiller Partisi Federal
Milletvekili Ekin Deligöz de Zaman’a yaptýðý
açýklamada Jugendamt sorununa çözümün
yine Türkler de olduðunu söyleyerek bakýcý
aile olmaya davet etti.

Jugendamt’tan haberler

1
Çocuðu alýnan ailelerin karþýlaþtýk-
larý zorluklardan birisi de dertlerini

anlatacak muhatap bulamamalarý.
Jugendamtlar yerel yönetimlere baðlý
olarak faaliyette bulunuyorlar. Her bele-
diyede ilgili bir belediye baþkaný bu
kurumlarýn çalýþmalarýný yakýndan takip
ediyor. Belediye baþkanlarý aylýk olarak
düzenledikleri halk konuþma günlerinde
vatandaþlarýn þikayetlerini dinliyorlar.
Jugendamtlar bir çocuðun velayetini
aldýðý zaman yetkili belediye baþkanýný
muhakkak bilgilendirmek zorunda.
Offenbach ve çevresi Jugendamt’lardan
Sorumlu Belediye Baþkaný Birgit Simon,
hangi þartlarda çocuða el konulduðunu
ve sonrasýnda ailenin hangi haklarýnýn
olduðu, sürecin nasýl iþlediðini anlattý.
Jugendamt’ýn çocuðu tek baþýna alma yetkisi yok
Eðer bir çocuk ailede ihmal ediliyor, yete-
rince bakýlmýyor ve aç býrakýlýyorsa,
çocuk aile içinde yaþadýklarýndan dolayý
okulda baþarýsýz olursa, çocuðun ailede
kalmasý çocuk açýsýndan sakýncalý görü-
lürse bu durumda aileden alýnýr. Çocuðu
alma, eðer çok acil bir durum yoksa en
son baþvurulan bir yöntemdir. Burada
kesinlikle Jugendamt çocuðun alýnma-
sýna tek baþýna karar vermez. Mahkeme
kararý olmak zorundadýr. Jugendamt
ancak çocuðun hayati tehlikede olduðu
acil durumlarda, çocuðu mahkeme kara-
rý olmadan alma hakkýna sahiptir.
Çocuðu almada aile ile iþbirliði önemli
Biz zor durumda olan bir çocuðu aldýðý-
mýzda bile ilk önceliðimiz çocuðun duru-
munun iyileþmesi için aile ile iþbirliði ve
anlaþma yolu olur. Eðer aile “Biz Gençlik
Dairesi ile çalýþmak istemiyoruz.” derler-
se bu durumda mahkeme yoluna gidilir.
Jugendamt eðer aile ile anlaþamazsa
çocuðun velayeti için 72 saat içinde mah-
kemeye baþvurur. Mahkeme ön kararýn-
da çocuðun ailede mi yoksa Gençlik Dai-
resi’nde mi kalacaðýna karar verir. Asýl
karar ise bilirkiþi ve psikologlarýn çalýþ-
malarý dahilinde daha sonraki süreçte
verilir. Medyada devamlý olarak “Bütün
kararlarý Jugendamt veriyor.” þeklinde
yanlýþ bir algýlama var.
Dini kimliðin oluþturulmasý ailenin hakkýdýr
Almanya’da çocuðun 14 yaþýna kadar
dini kimliðinin oluþmasý ailesinin kont-
rolündedir ve bu ailenin hakkýdýr.Ama
çocuðun Alman yasalarýna göre 14 yaþýn-
dan dini konularda kendi kararýný verme
hakký vardýr. Eðer bir aile Jugendamt
denetiminde olan 14 yaþýndan küçük bir
çocuðunu “Hýristiyan bir yurt ya da aile-
de kalmasýný istemiyorum.” dediðinde
biz bunu dikkate almak zorundayýz.
Çocuðu bu durumda böyle bir yurda
veremeyiz. Biz ailenin kültürel ve dini
taleplerini gözetmekle sorumluyuz.
Kültürel ve dini farklýlýklarý anlamaya çalýþýyoruz
Çocuðu ile sorun yaþayan bir çok farklý
milletten aile var. Bunlar ayný zamanda
farklý din ve kültürden. Biz Gençlik Dai-
resi olarak bu kültürel farklýlýklarý anla-
maya çalýþýyoruz. Bazý konular ve sýnýrlar
var ki biz anlayamýyoruz. Anlamak

istemediðimiz ya da ön yargýlý yaklaþtýðý-
mýz için deðil, gerçekten anlayamýyoruz.
Bunun için zaman ve karþýlýklý iletiþimi
artýrmamýz gerekiyor. Bir Türk aile ile
sorun yaþadýðýmýzda eðer Alman aileyle
bir defa konuþuyorsak Türk aileyi anla-
mak için üç defa konuþuyoruz. Bu çevre-
yi ve kültürü tanýyan çalýþanlar istihdam
etmeye özen gösteriyoruz. Bazý kültürel
gözüken davranýþlar burada hukuken
yasak. Mesela çocuk eðitiminde „döv-
mek“ bir yöntem deðil ve bizde yasak.
Ne sebeple olursa olsun hiçbir aile çocu-
ðunu dövemez. Bu bazý kültürlerde fark-
lý, bazý ailelerde bu normal görülüyor.
Bundan elli yýl önce Almanya’da çocu-
ðun dövülmesi çok normal karþýlanýyor-
du ama þimdi öyle deðil. Buna kesinlikle
müsaade edilmiyor. Eðer çocuk ailesin-
den bir defa þiddet görüyorsa kimse
bunu fark etmiyor. Tabiî ki vücudunda ve
yüzünde morluk yoksa. Eðer devamlý
þiddet olayý oluyorsa ve vücudunda mor-
luklar, izler görülüyorsa, çocukta arka-
daþlarýna ya da öðretmenine anlatýyorsa
veya çocuk artýk okuldan annesinin veya
babasýnýn almasýndan memnun olmu-
yorsa, ailesinden korkmaya baþladýysa
Jugendamt müdahil olur.
Çalýþanla sorun yaþayan aile þikayette bulunabilir
Eðer Jugendamt çalýþanlarýn uygulama-
sýndan memnun olmayan ve haksýzlýða
uðradýðýný düþünen bir aile varsa bunu
ilgili belediye baþkaný ya da Jugendamt
direktörüne bildirebilir. Mesela benim
belediye baþkaný olarak ayda bir defa
vatandaþla buluþma saatim var. Bu
konuþma saatinde vatandaþlar bana
sorunlarýný aktarabilir. Sadece aileler
deðil gençlerde gelebilir. Böylece büro-
krasiye takýlmadan ulaþabilirler. Vatan-
daþlarýn sorunlarýný ciddiyetle takip edi-
yoruz. Çocuklarýn aileye karþý Jugen-
damt’ý tehdit olarak kullandýðýný biliyoruz.
Jugendamt’larýn kontrol mekanizmasý farklý
Gençlik Dairesi’nin aileden çocuðu

almasý ve yapýlan uygulamalar ilgili kont-
rol mekanizmasý öncelikle hakimlerin
denetimindedir. Fakat genel olarak
Gençlik Daireleri’nin denetimini yerel
yönetimler ve yetkili belediye baþkaný
yapar. Yani kontrol yetkisi öncelikle yet-
kili belediye baþkanýndadýr ama sonra-
sýnda il genel meclisi de kontrol edebili-
yor. Jugendamt bir aileye müdahale ede-
cekse bunu kesinlikle tek baþýna yapa-
maz. Çalýþan burada kendisi inisiyatif
alamaz. Jugendamt birçok kararýný yapý-
lan ortak görüþmeler sonrasý belirler.
Kurum çalýþanlarý keyfi hareket edemez-
ler ve hiçbir olaya tek baþlarýna müdaha-
le edemezler. Aileye yapýlacak teklifler de
bir komisyon kararý sonrasý kararlaþtýrýlýr.
Ailenin Jugendamt uygulamasýndan
memnun olmadýðý durumda ise ya yetki-
li belediye baþkanýna baþvurmasý ya da
mahkemeye gitmesi gerekir. Ailelerden
ya da dýþarýdan Jugendamt çalýþanlarý
için þikayet aldýðým oluyor. Ama þikayet-
lerin çok azý çalýþanlarýn uygulamalarýn-
dan oluyor, çoðunluk olarak insanlar
çalýþanlarýn daha fazla aileye müdahale
etmesini talep ediyor.
Çalýþanlarýn eðitimli olmasý gerekiyor
Baþka bölgedeki Jugendamt çalýþanlarýný
bilemiyorum ama bizim çalýþanlarýmýzýn
kesinlikle yüksek okul (Fachhochschule)
mezunu olmalarý gerekiyor. Sosyal çalýþ-
ma, psikoloji, pedagojik ve hukuki konu-
larda eðitimli olmasý gerekiyor. Kurum içi
bilgilendirme seminerleri de düzenli ola-
rak yapýlýyor.
Jugendamt çocuk ve aile bilgilerini  paylaþamaz
Kurum olarak kesinlikle özel bilgileri
üçüncü kiþiler ile paylaþamayýz. Doktor-
larda olduðu gibi Jugendamt da bilgileri
gizli tutmak zorunda. Ama ne zaman aile
ve taraflar bu konuda bize açýklayabilirsi-
niz derse, biz o zaman açýklayabiliriz.
Çocukla ilgili yaþananlarý okuldaki öðret-
mene bile söyleyemeyiz. Burada ailenin
korunmasý önemli. Biz ancak mahkeme

huzurunda konuþabiliriz. Aile burada
okul, öðretmen ve diðer insanlar öðrenir-
se daha iyi olacaðýný düþünüyor.
Jugendamt, çocuðun kültür, dini ve dilini yaþama-
sýna imkan saðlamakla yükümlü
Yasalarda belirtildiði gibi Jugendamt’ýn
sorumluluklarýndan birisi de aileden alý-
nan bir çocuðunun kendi dilini, dinini ve
kültürünü yaþamasýna olanak sunmasý-
dýr. Daha önce dediðimiz 14 yaþýna kadar
dini eðitimini aile belirleyebilir. Biz bu
konuda talep gelirse dikkate alýrýz. Mese-
la bizim burada beraber çalýþtýðýmýz
bakýcý (Pfelegeeltern) Türk aileler var. Bu
bizim için daha kolay oluyor. Çocuk
kendi kültürünü ve dilini yaþamaya
devam edebiliyor. Eðer bu çevreden
bakýcý aile olmak isteyen Türk aileler
çýkarsa biz memnuniyet duyarýz. Þartlarý
taþýyan her aile bakýcý ya da günlük baký-
cý aile olabilir. Ne kadar fazla çocuðun
kendi kültür çevresinden koruyucu aile
olursa o kadar iyi.
Bakýcý aile olmak için çocuk tecrübesi önemli
Bakýcý aile olabilmek için bazý þartlarý
taþýmak gerekiyor. Bunlarýn baþýnda aile-
nin çocuk tecrübesinin yani kendi çocuk-
larýnýn olmasý gerekiyor. Biz iyi anne-
baba olabilecek kiþiler arýyoruz. Çünkü
bu aileler normal bir çocuða bakýcýlýk
yapmayacaklar. Kendi ailesi ile sorun
yaþamýþ, sorunlu bir çocuðun bakýmýný
üstlenecekler. Bunun yanýnda bakýcý
ailenin çocuðun gerçek ailesi ile de yakýn
iþbirliði içine girebilecek olmasý gereki-
yor. Çünkü buradaki amaç çocuðun en
kýsa zamanda kendi ailesine geri gitmesi.
Çocukla ailesi arasýnda iletiþimi yeniden
kurmak önemli olan. Kültürel olarak da
uyuþmasý gerekiyor. Türk ailelerde baký-
cý aile olarak çocuklara yardýmcý olabilir-
ler. Bunu memnuniyetle kabul ederiz.
Jugendamt olarak aile ile problemi olan
çocuðu yurtlara yerleþtirme yerine önce-
likle yakýn akrabalarýna yerleþtirmek
isteriz. Çocuðun uyumunu hýzlandýrýr.

Çocuðunuzun evden
kaçmamasý için...
Gazetenizin ailem sayfasýndaki Jugendamt’la ilgili yazý dizisini takip
ediyorum. Evden kaçan çocuklarýn olduðunu duyuyordum fakat
konunun bu kadar önemli olduðunu bilmiyordum. Þimdi biz de ciddi
olarak çocuklarýmýz için endiþe etmeye baþladýk. Acaba bizim çocuklar
da evden kaçarlarsa? Þimdiden önlem almak istiyoruz. Bu konuda
neler önerirsiniz?

Berlin’den Kum ailesi

3

Jugendamt’ýn el koyduðu çocuklarýn kendi kültür ve dilini unutmamalarýnda Türk ailelere büyük 
sorumluluk düþtüðünü ifade eden Offenbach Jugendamt’dan sorumlu belediye baþkaný Birgit Simon, 
‘Türk aileler bakýcý aile olsunlar. Hem çocuða hem de Jugendamt fayda saðlarlar’ dedi. 

Türk aileler bakýcý aile olsunlar

Bazý aileler çocuklarýný gerçekten ihmal ediyor
Maalesef birçok ailenin çocuklarýný ihmal ettikleri de bir gerçek. Bazý anneler var ki çocuðu-
nu evde yalnýz býrakýp birkaç gün baþka yerlere gidebiliyor. Çocuk bakýmsýz ve yalnýz baþýna
evde kalýyor. Ya da bazý annelerin psikolojik sorunlarý oluyor, uyuþturucu baðýmlýsý veya
alkolik oluyorlar. Böyle aileler çocuklarý ile ilgilenmiyorlar ve çocuklar hayati tehlike yaþýyor.
Bu durumda çocuklarý korumaya almak Jugendamt’ýn bir görevi. Diðer durumlarda ise aile-

ler ile oturup nelerin yolunda olmadýðýný konuþuyoruz. Çocuklarýnýn daha iyi yetiþmeleri için neler yapmala-
rý gerektiðini, neleri deðiþtirmeleri gerektiðini uzmanlar aracýlýðý ile söylüyoruz.

1

Jugendamt’larýn çocuðun kültürel farklarýný gözetmek
zorunda olduðunu söyleyen Simon, “Türk aileler bakýcý
aile olsun bu hem alýnan çocuklarýn uyumunu kolay-
laþtýrýr hem bize yardýmcý olurlar.”dedi.

Anne babanýn çocuðumuzu dövmüyoruz demesi yeterli deðil
Çocuða karþý anne babanýn „Biz þiddet uygulamýyoruz. Kardeþi, büyük annesi- babasý,
ablasý, abisi dövüyor.“ demesi çözüm deðil. Anne-baba çocuðu korumakla yükümlüdür.
Eðer aile bunu gerçekleþtiremiyorsa Jugendamt sorumluluðu üstlenmek zorunda.
Mahkemede anne babanýn, „Biz yapmadýk“ demesi yeterli deðil. 1

Mahkeme ailenin bütün haklarýný elinden almaz
Almanya’da ailenin hakký Anayasa tarafýndan güvece altýna alýnmýþ ve en iyi korunan hak-
lardan birisidir. Bu bir prensiptir. Eðer mahkeme Jugendamt’a çocuðun nerde kalabileceði-
ne karar verme hakkýný verse velayet hakký  aile kaldýðý sürece çocukla ilgili diðer bütün hak-
lar ailenin elinde bulunur. Biz mahkeme kararýndan sonra bile aile ile iþbirliði yollarýný ara-
mak zorundayýz. Jugendamt’ýn sorumluluklarýndan biriside mümkün olan en kýsa zamanda

çocuðun ailesine tekrar geri dönmesidir. Bu yasal bir hedef ve sorumluluktur. Ayný zamanda en önemli iþlev-
dir. Amacýmýz hiçbir zaman çocuðun muhakkak bizde kalmasý olmaz.

1

Aile çocuðunun eðitimi ile ilgilenmeli
Mesela bir çocuk kýþýn okula sandal ile geliyorsa ya da yanýnda yemek getirmiyorsa, okulda
ihtiyaç olacak bir þey için ailesinden para alamýyorsa, aile çocuðunun veliler toplantýsýna
(Elternabend) gelmiyorsa öðretmenler öncelikle durumu aileler ile konuþmaya çalýþýyorlar
eðer sonuç alamazlarsa Jugendamt’a haber vererek, çocuklarýn aileleri ile konuþmalarýný
isteyebilir. Burada Jugendamt’ýn prensibi kesinlikle yardýmdýr, müdahale deðil. Bir çocuðu

almak Jugendamt için en zor olan yoldur. 

1
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wGenç adam!
Dön bir kere de kalbinin ve ruhunun soluklarýna kulak ver! Geril ve nefsinle hesap-
laþmaya hazýr ol! Ýçinde aðaran inanç þafaðýyla doðrul ve ucu vicdanýnda belirip
Hakk’a doðru uzanan ýþýktan yollarda yürümeye koyul! Bu altýn yol zaman ve
mekânýn hem içinden hem de dýþýndan geçer. Sen ruhunu saran mânâ ve önünde-
ki kutsî hedefin ýþýl ýþýl parýldadýðýný ancak bu yolda görecek; görecek sonra da bu
sonsuz ve çarpýcý hakikatin sihirli güzelliðine kapýlýp gideceksin!

10 ARALIK PERÞEMBE ZAMAN

Ümit Burcu

Müslüman ailenin dini ve kültürüne
göre bir yaþam uygulanmýyor 
Jugendamt farklý kültürlerden ve inançtan aldýðý bir çocuðu
kendi diline ve kültürünü yaþayacaðý bir ortam hazýrlamak
adýna yasal olarak yükümlülüðü var mý? 

1
SGB VIII’nin 9. maddesinde gençlik daire-
lerinin hizmetlerini þekillendirirken ve

görevlerini yerine getirirken nelere dikkat etmesi
gerektiði yazýlýdýr. Buna göre

1. Çocuðun velisinin belirlediði yetiþtirmenin
temel esaslarý ve de velinin ve çocuðun dini yetiþ-
me haklarý dikkate alýnmalýdýr.

2. Çocuðun veya gencin baðýmsýz ve sorum-
luluk bilinci ile davranma (hareket etme) yetene-
ði ve ihtiyacý ve de genç insanin ve ailesinin özel
toplumsal ve kültürel ihtiyaçlarý ve özel durumla-
rý göz önünde bulundurulmalýdýr.

3. Kýz ve erkeklerin özel durumlarý göz önün-
de bulundurulmalýdýr.

Ayrýca Jugendamt’ýn hizmetinden yararlanan
kimsenin bu hizmeti alacaðý kurumu veya aileyi
seçme hakký vardýr. Jugendamt bu hakkýn oldu-
ðunu hizmeti alacak kiþiye söylemekle yükümlü-
dür. Aþýrý bir maddi gideri yoksa kiþinin bu isteði
yerine getirilmelidir. Evet yasal olarak, koruma
altýna alýnan bir çocuða Jugendamt tarafýndan
bakýcý ailede veya bir yurtta koruma hizmeti veri-
liyorsa, o çocuðun dini ve kültürel yapýsý hizmet
þekillendirilirken göz önünde bulundurulmalýdýr.
Bu özellikle Müslüman ailelerin çocuklarý için
domuz eti içermeyen yiyeceklerin hazýrlanmasý-
na özen göstermek þeklinde oluyor. Ancak bu
koruma altýndaki çocuðun mensubu olduðu dini
topluluðun ve kültürel yapýnýn gereklerine göre
yaþamýný þekillendirme anlamýnda tam olarak
uygulanmýyor. Ancak þunu de belirtmek gerek,
Jugendamt’lar koruma hizmetlerini çoðunlukla
özel yurtlar veya bakýcý aile aracýlýðý ile veriyorlar.
Gerek özel yurtlar, gerek de koruyucu aileler de
verilen hizmet bir Müslüman’ýn yaþam biçimi
veya kültürel yapýsý çok da göz önünde bulundu-
rulmadan düzenlenmiþtir. Ancak Jugendamt
tarafýndan verilen koruma hizmetinin sunulduðu
ve bu hizmeti verirken bir Müslüman’ýn dininin
ve kültürünün göz önünde bulundurularak hiz-
metin þekillendirildiði bir kurum pekala müm-
kün. Koruma altýna alýnan kiþilerin tercih haklarý
olduðundan böyle bir kurum bu alandaki bir açýðý
da kapatýr kanaatindeyim. Bu her þeyden önce
insana bir yatýrým, ayný zamanda ticari bir yatý-
rým. Çünkü bir yurtta koruma altýna alýnan her
çocuk için ciddi miktarlarda paralar harcanmak-
tadýr.

Koruma altýna almanýn gerekçeleri: 
Jugendamt hangi gerekçelerle çocuðu ailesinden uzaklaþtý-
rabiliyor? Bu gerekçeler yasada açýkça belirtilmiþ midir? 
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Evvela gençlik dairesinin çocuðu ailesinden
uzaklaþtýrmasýnýn yasada “korumaaltýna

alma“ þeklinde ifade bulduðunu belirtmek gere-
kiyor. Koruma altýna almanýngerekçeleri þu þekil-
de sýralanýyor:

- Çocuðun istemesi
- Acil bir durum karþýsýnda çocuðun koruma

altýna almayý gerektirmesi
- Yabancý bir çocuk ya da gencin yetiþkin bir

kiþinin eþliðinde olmadan Almanya’ya gelmesi
ve ebeveynsiz Almanya’da kalmasý.

Bu üç durumun yasada belirtilmesine raðmen
koruma altýna almanýn gerekçelerinin yasada
açýkça yazýldýðýn söyleyemeyiz. Özellikle birçok
koruma altýna alma kararýnýn gerekçesi olan
çocuðun salahiyetine yönelik acil bir tehlike (eine
dringende Gefahr für das Wohl des Kindes)
oldukça soyut ve genel bir taným olarak sýkça kul-
lanýlýyor. Birçok biçimde yorumlanabilen bu
soyut kavramlarýn içinde bulunduðu yasal
düzenlemeler maalesef keyfi uygulamalara çok
iyi bir zemin teþkil eder ve birçok tartýþmalý kara-
rýn ortaya çýkmasýna sebebiyet verebilir. Elbette
koruma altýna almayý haklý çýkaracak her türlü
durum ile ilgili somut yasal düzenlemenin yapýl-
masý mümkün deðil ancak Kindeswohl gibi, keyfi
kullanýlmaya müsait plastik bir kavramýn üzerin-
den ailelere müdahale edip ‘çocuklarý koruma
altýna alýyoruz’ diye çocuklarý ailelerinden uzak-
laþtýrmak da birçok tartýþmalý kararýn ortaya çýk-
masýna sebep olur ve gençlik dairesi gibi önemli
ve gerekli bir kurumu da sorgulanýr hale getirir.

Sevgili Hasan, herkes kendi
duygu ve düþüncesinde bir
dünya kurulmasýný ister. Aids
hastalýðý taþýyan bir kiþinin o
mikrobu herkese bulaþtýrmak
istemesi gibi. Ailesi olmayan,
sýcak bir aile ortamýndan yoksun
bulunanlar baþkalarýnýn da ayný
þekilde yuvasýz olmasýný, ailele-
rinin bulunmamasýný isterler.

Düþün bir kere Hasan’ým,
sen doðduðunda ailen ne kadar
sevindi. Nur topu oðlumuz

doðdu diye dualar ettiler, kur-
banlar kestiler.

Þimdiye kadar seni üzen
canýný sýkan üç þey varsa; seni
sevindiren büyüdüðünde gurur-
la “hey gidi günler!” diyeceðin
yüzlerce güzellikler yaþadýn. Bir
dediðin iki edilmedi. Senin
okulda ve arkadaþlarýn arasýnda
mahcup olmaman için annen ve
baban nelere katlanmadýlar ki?
Þimdi onlarý mahcup etmemek
için sýra sende deðil mi?

Sevgili Hasan’ým, evden git-
meden önce þunlarý da düþün-
mende fayda görüyorum:

-Þimdiye kadar evden kaçan
çocuklarýn hiç birisi saðlýklý bir
biçimde yaþadýklarý sorunlara
çözüm bulamadýlar. Problemleri
daha da arttý.-Evi terk ettiðinde
ne tür zorluklarla karþýlaþacaðýný
tahmin edebiliyor musun?

-Evden kaçmanýn çözüm
olmadýðýný bilecek bir yaþtasýn.-
Evini terk etmiþ birisini tanýyor-

sundur veya sokakta yaþamakla
ilgili bir takým gerçek dýþý hayal-
lerin olabilir.

-Unutma ki, evden kaçanlar,
evden kaçma deneyimini abar-
tarak ve yücelterek anlatýrlar.

-Senin de onlara katýlman
için ballandýrarak anlatýrlar.

Þuna inan ki hiç bir yer, hiç
bir kimse anne kucaðý kadar
sýcak deðildir. Hiç bir kimse seni
annen ve baban kadar karþýlýksýz
sevmez.

Dünyadaki bütün çocuklarý
bir araya getirseler, anne babana
“hangi çocuðu istersiniz?” diye
sorsalar. Ailen yine de Hasan’ý
seçerlerdi. Öyleyse sen de baþ-
kalarýný ve baþka yerleri deðil,
aileni seç. Onlara darýlma, sarýl
ve mutlu ol.

Bize yazýn:
umitburcu@eurozaman.de
Sprendlinger Land Str. 107
63069 Offenbach  

Hans gibi evden gitmek
isteyen Hasan’ým!
Bana göre bizim ailede anlayýþ yok. Kavga ve tartýþma hiç eksik
olmaz. Herkes baðýrarak konuþur. Ýletiþim bozukluðu yaþayan bir
aileyiz. Artýk bunaldým ve dayanacak gücüm kalmadý.
Düþündüðümde gitmem gereken sebeplerin, kalmam gerekenler-
den daha  fazla olduðu sonucuna  varýyorum. Baskýcý ve sýkýcý bu
aile ortamýndan uzaklaþmak, istediðim gibi yaþamak istiyorum.
Kardeþlerimden ayrýlmak ta gücüme gidiyor. Ne yapacaðýma karar
veremiyorum.

Hasan Akköprü

Jugendamt’ýn istediði zaman çocuðu ailesinden uzaklaþtýramadýðýný söyleyen hukuk uzmaný Kemal Çal, “Bunun için mahkeme süreci ve 
yasal gerekçeler var. Yasalar çocuðu yetiþtirme görevini aileye, bu süreci gerektiðinde denetleme görevini ise Jugendamt’lara
veriyor.” diyor. Çal, Türk ailelerin Jugendamt’ý yeteri kadar tanýmadýðýný söyledi.

‘Türkler Jugendamt’ý tanýmýyor’
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Birçok ailenin düþündüðünün
aksine Jugendamt her istediði

zaman çocuðu ailesinden uzaklaþtýramý-
yor. Bunun için mahkeme süreci ve
yasal gerekçeler gerekiyor. Jugendamt
hangi yasal gerekçelerle çocuðu ailesin-
den uzaklaþtýrabilir? Bu kurumun temel
hukuksal problemleri nelerdir? Türk
toplumu arasýnda Jugendamt’a karþý
dava kazanýlamaz algýsý ne kadar ger-
çek? Ailenin Jugendamt’a karþý hangi
yasal haklarý var? Aileler Jugendamt ile
yaþadýklarý hukuki süreçte nelere dikkat
edip, nasýl hareket etmeliler? gibi Jugen-
damt’larýn hukuki yönünü bu alanda
uzman Avukat Kemal Çal ile konuþtuk.
Jugendamt’ýn yetkisi nelerdir? Nasýl icra ediyor? 

Jugendamt’ýn görevleri Sozialge-
setzbuch VIII’de (SGB VIII) de düzen-
lenmiþtir. SGB VIII’nin birinci maddesi-
nin birinci bendinde çocuk eðitimi için
“Geliþiminin desteklenmesi, sorumluluk
sahibi ve toplum hayatýna katýlabilme
yeteneðine sahip bir þahsiyet olarak
yetiþtirilmek her genç insanýn hakkýdýr.”
denilir. Ýkinci bende de “Çocuklarýn
bakýmý ve yetiþtirilmesi anne ve babanýn
doðal hakký ve öncelikli görevidir. Devlet
ise bu görevin icrasý esnasýnda denetleyi-
cidir” diye belirtilmiþtir. Almanya’da
devlet bu gözetleyici ve denetleyici göre-
vini Jugendamt aracýlýðý ile yapar. Genç-
lik Daireleri bu denetleyici görevini sade-
ce pasif gözetleyici olarak yapmýyor. Bu
görev aile içerisinde çocuk eðitimi esn-
asýnda aileye danýþma hizmetinden baþ-
layarak koruma altýna alýp bir yetiþtirme
yurduna yerleþtirmeye kadar çok deðiþik
biçimlerde icra ediliyor. Ayrýca gençlere
karþý açýlan mahkemelerde gençlik dai-
relerinin önemli bir fonksiyonu var. Yine
yetiþtirme yurtlarýnýn çalýþtýrýlma müsaa-
desi, denetlenmesi ve koruyucu aile
olma kararý gençlik dairelerinin görevle-
rinden bazýlarýdýr.
Jugendamt’ýn özgür bir hareket yapýsý görülüyor.
Kurum yasal olarak kim nasýl denetliyor?

Gençlik dairesinin verdiði kararlarý
denetleyen bir üst kurum yok. Kararlarýn
yasaya uygunluðunu, eðer kararýn
muhatabý olan kiþiler itiraz ederlerse
idari ve sivil mahkemeler kontrol ediyor.
Mahkeme kararý olmadan çocuk alýnabilir mi?

Bir çocuðun koruma altýna alýnmasý,
o çocuðun ailesinin yanýndan alýnýp
baþka bir koruyucu aile veya bir yurda
yerleþtirilmesi þeklinde oluyor. Bu durum
çocuðun velayetinin bir parçasý olan
çocuðun ikamet edeceði yeri belirleme
hakký ‘Aufenthaltsbestimmungsrecht’e
bir müdahale anlamýna geliyor. Velaye-
tin sahibi anne yada baba bu hakkýný
isteyerek gençlik dairesine devrediyorsa
bu durumda koruma altýna alma mahke-
me kararý olmadan da uygulanabiliyor.
Zaten bir çocuðu salahiyetine yönelik
acil tehlikeden dolayý koruma altýna
almanýn koþulu, ya çocuðun velisinin
onayý yada mahkeme kararý ile müm-
kün. Çocuk velisinin itirazýna raðmen
mahkeme kararý olmadan koruma altýna
alýnýrsa ya çocuk en kýsa zamanda velisi-
ne geri verilmek zorundadýr veya çocu-
ðun koruma altýna alýnmasý ile ilgili bir
mahkeme kararý çýkarttýrýlmalýdýr. Bunun
bir süresi yoktur. Yasa ‘en kýsa zaman-
dan’ bahseder. Pratikte ise bu süre 1 ile 4
hafta arasý deðiþiyor. Burada þunu da
eklemek gerekiyor. Daha önce gençlik

daireleri velilerin itirazýna raðmen
çocuklarý koruma altýna alamýyorlardý.
Daha sonra gençlik dairelerinin bilgisine
raðmen, aileleri tarafýndan ihmal edilen,
þiddet ve tacize maruz kalan hatta çocuk
ölümleri ile sonuçlanan olaylarýn çoðal-
masý veya basýnda yoðun bir biçimde
haber olmasý üzerine gençlik dairelerinin
yetkileri arttýrýldý. Bunlardan bir tanesi
de, ailenin itirazýna raðmen çocuðu
koruma altýna alma yetkisidir.
Hukukçu olarak Jugendamt kurumunda hangi
temel hukuk sorunlarýný görüyorsunuz? Bu sorun-
larýn giderilmesi için sizce neler yapýlmalý?

Gençlik dairelerinin görev alanlarý ile
ilgili olarak var olan yasal düzenlemeler
yeterlidir denilebilir. Ancak Kindeswohl
gibi, bir çocuðu koruma altýna alýrken en
önemli kýstas olan ve yanlýþ kullanýlmaya
müsait bir kavram en azýndan bazý
örnekler ile somutlaþtýrýlmalýdýr. Bir diðer
sorun Jugendamt’ý denetleyici bir meka-
nizmanýn olmamasý. Bu denetlemede
kasýt, hem gençlik dairelerinin kararlarý-
nýn bir üst kurum tarafýndan denetlen-
mesi hem de bakýcý aile veya yetiþtirme
yurtlarýndaki yapýlan bakýmýn baðýmsýz
bir kurum tarafýndan denetlenmesidir.
Gençlik dairelerinin kararlarý ile ilgili ola-
rak mahkemelerin önemli bir denetleyici
görevi var. Ancak mahkemeler bu denet-
leme iþlevini, Jugendamt kararýna bir iti-
raz yapýlýr ve mahkemeye intikal ettirilir-
se yerine getirebiliyorlar. Yurtlarda ve
bakýcý ailelerde verilen hizmet ile ilgili
olarak bir denetleme mekanizmasý maa-
lesef þu an mevcut deðil. Gençlik dairele-
rinin çalýþanlarý ‘Gençlik Polisi’ deðil.
Maalesef bazý icraatlarda gençlik polisi

þeklinde algýladýklarý izlenimi doðuyor.
Kindeswohl (çocuk salahiyeti) tanýmlamasýnýn
bazen haksýz yere anne-baba’nýn yetiþtirme hak-
kýnýn önüne geçmesini hukukçu olarak nasýl
deðerlendiriyorsunuz?

Kindeswohl gerekçesi ile bir ailenin
birliðine müdahale ederken, gençlik dai-
releri oldukça hassas olmalý. Evvela,
gençlik dairelerinin bir karar verilmeden
doðru ve bütün taraflar için faydalý olan
kararý vermek için iki düzlemde çok iyi
tahlilde bulunmasý gerekir. Birincisi,
çocuðun salahiyetinin ne kadar tehlikede
olduðu yönünde verilere dayanan,
objektif, doðru bir tespitte bulunmak.
Ýkincisi de, tespit edilen sorunu ortadan
kaldýrmak için verilen hizmetlerden han-
gisinin en uygun olduðuna karar ver-
mek. Daireler yetkilerini kullanýrken,
bazen yeterince hassasiyet göstermeyip,
taraflarýn dikkate alýnmasý gereken bazý
haklarýný ihlal ettiði düþüncesindeyim.
Jugendamt’ýn insan haklarýna gösterdiði hassasi-
yet nasýl deðerlendiriyorsunuz?

Temel hak ve özgürlüklerin ihlalinin
tespiti mahkemelerin görev alanýna giri-
yor. Ancak gençlik dairelerinin verdiði
kararlar ve uygulamalarý, toplumun
büyük bir kesimi vebirçok önemli kiþi ve
kuruluþ tarafýndan keyfiyetlik suçlamasý
ile eleþtiriliyor. Benim kiþisel düþüncem
de gençlik dairelerinin karar ve uygula-
malarýnda yetki sýnýrlarýný aþan, verilen
hizmetin amacýna denk düþmeyen ve
temel hak ve özgürlüklere karþý gerekli
hassasiyeti göstermeyen bir tutum içeri-
sinde olduðudur. Bu durum en ziyade
kurumun varlýðýnýn ve verdiði hizmetle-
rin sorgulanmasýna sebep oluyor.

Aileler Jugendamt ile yaþadýklarý hukuki süreçte
nelere dikkat edip nasýl hareket etmelidir?

Bazý durumlarda aile ile gençlik dai-
resi arasýnda verilecek hizmet veya biçi-
mi ile ilgili olarak uyuþmazlýk olabiliyor.
Maalesef birçok durumda aileler haksýz
yere maðdur da olabiliyorlar. Bu durum-
larda herhangi bir belge imzalamadan
veya herhangi bir söz vermeden önce bir
hukukçuya danýþýlmasýnda fayda vardýr.
Bir de gençlik dairelerinin daha sonra
kiþilerin aleyhinde kullanacaðý, abartýl-
mýþ, agresif davranýþlarda da bulunma-
maya özen göstermek gerekiyor. Eðer bir
uzlaþma mümkün deðil ise, çözümün
hukuki bir zeminde aranacaðýný karþý
tarafa göstermek gerekiyor. Aslýnda
gençlik daireleri ailelere hizmetlerini
sunarken, ailelerin yanýnda olmasý gere-
kiyor. Ancak roller bir anda yer deðiþtire-
biliyor ve taraflar karþý karþýya gelebili-
yor. Gençlik daireleri çocuðu ailesine
karþý koruyormuþ gibi bir hava oluþturu-
yor. Aileler böyle bir suçlama ile karþý
karþýya kaldýklarýnda dahi sorunun çözü-
münü zorlaþtýracak agresif davranýþlar-
dan kaçýnmalarý gerekiyor.
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Bazen olmasý gerekenden
daha sert önlem alabiliyor

Bazen aileler iyi niyetli yardým
amacý ile Jugendamt’a baþvuruyor,
fakat çocuðunu elinden alabiliyor-
lar. Bu adaletli bir davranýþ mý?
Maalesef bu çok sýk karþýlaþýlan bir

durum. Tabii bütün bu durumlarda gençlik daireleri
durumu yanlýþ tahlil edip, yanlýþ kararlar veriyorlar
demek istemiyorum. Ancak bazý durumlarda gençlik
daireleri sorunu olduðundan daha vahimmiþ gibi tahlil
edip, durumu çocuk için hayati tehlike varmýþ gibi bir
boyutta yorumluyor ve olmasý gerekenden daha sert
bir önlem alýyor. Örneðin aileye çocuðu yetiþtirirken
danýþma hizmeti sunmak yeterli olacakken, çocuðun
ailesinin yanýnda kalmasý çocuk için bir tehlike teþkil
edecek gerekçesi ile bir yurtta kalmasýna karar veriyor.
Bu kararýn ve gerekçelerinin yanlýþ olduðunu mahkeme
yolu ile tespit ettirmek bazý durumlarda aylarý alýyor.
Bu duruma benzer birçok olay yaþadým. Kýsa bir süre
önce bir duruþmaya katýldým. Bu davada ergenlik yaþý-
na giren bir çocuðun annesi, gençlik dairesine baþvu-
rup yardým talebinde bulunmuþ. Gençlik dairesi de
çocuk davranýþ bozukluklarý gösteriyor gerekçesi ile
çocuðu bir yetiþtirme yurduna yerleþtirmiþ.  Çocuðun
ayrý yaþayan babasý bana baþvurdu. Biz de mahkemeye
çocuðun velayetinin babaya verilmesi için dilekçe ver-
dik. Katýldýðýmýz her duruþmada babaya yeni suçlama-
lar yapýldý ve çocuðun davranýþ bozukluklarý ile ilgili
olarak yani belgeler sunuldu. Durum öyle bir hal aldý ki,
müvekkilim çocuðu ile ancak bir pedagog gözetiminde
görüþür oldu. Biz de bu iddialarý ortadan kaldýrmak için
bilirkiþi raporu hazýrlanmasý talebinde bulunduk. Bilir-
kiþi hazýrladýðý raporda çocuðun bizim dilekçemiz doð-
rultusunda babasýna verilmesinin çocuðun salahiyeti
için iyi olacaðý yönünde fikir bildirdi. Görüþmelerde
eþlik eden pedagog da ayný yönde fikir belirtti. Hakimin
de kanaati bu yönde geliþti. Ancak gençlik dairesini bu
anlamda ikna etmek mümkün olmadý. Hatta hakim bu
kanaatini bildirince, çocuðun baþlayan terapisini kes-
mek ile tehdit ettiler. Nihayetinde mahkeme çocuðun
velayetini babasýna verilmesine karar verdi. Þunu da
unutmamak gerekiyor; yetiþtirme yurtlarý ve diðer bazý
hizmetler ayný zamanda bir sektör teþkil ediyor. Bu sek-
tördeki maddi çýkarlarýn kararlar üzerinde bir etkisinin
olmasý ihtimali de olabilir. Hiçbir kurumu asýlsýz olarak
suçlamamak gerekir, gençlik daireleri bir çocuðun iki
tane bakýcýsý ve çok az kontrolün olduðu bir yetiþtirme
yurdunda kalmasýnýn, babasýnýn yanýnda aile ortamý
içerisinde kalmasýndan daha iyi olacaðýný düþünüyor ve
bunda ýsrar ediyorsa ve bu ýsrarý bilirkiþilerin ve uzman-
larýn karþý yöndeki fikirlerine raðmen yapýyorsa, doðal
olarak ýsrarýn sebepleri olarak her türlü ihtimal göz
önünde bulundurulmalýdýr. 
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Bir çocuðun velayetinin anne ve babasýnýn ortak hakký olduðunu belirten Hukukçu  Kemal Çal,  velayetin ancak mah-
keme yolu ile baþka bir kiþi veya bir kuruma devredilebileceðini söyledi.  Çal, “Çocuk için faydalý ise devretme iþlemi
ailenin izni olmadan hatta ailenin itirazýna raðmen de yapýlabilir.” diyor. 

Bilgi eksikliði korkutuyor
Türk toplumu arasýndaki Jugen-
damt’a karþý dava kazanýlmaz algý-
sýnýn sebeplerinden bir tanesi ve ya
en önemlisi bilgi eksikliðidir. Jugen-

damt’ýn kararlarý veya yaptýðý icraatlar da bir yasal
zemin üzerinde olmak zorundadýr ve yasaya uygunlu-
ðu her an denetlenebilir. Jugendamt da kararlarýný ve
icraatlarýný dayandýrdýðý yasalarý her zaman doðru
uyguluyor iddiasýnda da bulunulmaz. Jugendamt’ýn
verdiði karar yasalar nezdinde doðru deðilse, Türk ya
da Alman, milliyetinden baðýmsýz olarak bu kararý
ortadan kaldýrtabilir. 

1
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wEy zevk ve lezzete müptela insan!
Ben yetmiþ yaþýmda binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hâdiselerle
aynelyakîn bildim ki: Hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sev-
inç ve hayattaki saadet, yalnýz îmandadýr ve îman hakikatlarý
dâiresinde bulunur. Yoksa dünyevî lezzette çok elemler var. Bir
üzüm tanesi yedirir, on tokat vurur, hayatýn lezzetini kaçýrýr.

11 ARALIK CUMA ZAMAN

Ümit Burcu

YAZAR DR. KARIN JÄCKEL: 

Jugendamt uluslararasý
standartlara göre yeniden
yapýlandýrýlmalý

1
Öncelikle idari denetim mekanizmasý
olmalý, bireysel kararlar kontrol edilebilme-

li ve hata varsa telafi edilebilmeli. Jugendamt’lar
yeniden uluslararasý standartlara göre yapýlandý-
rýlmalý. Çalýþanlarýn eðitimine önem verilmeli ve
iyileþtirilmeli. Ayrýca ailelerinden alýnan çocukla-
rýn verildiði bakýcý ailelerin hangi þartlara, hangi
eðitime sahip olacaklarýnýn da bir standardý yok.
Genelde aileler “ben bakýcý aile olmak istiyo-
rum.” deyip baþvuruyorlar, belki aileye bir kaç
soru soruluyor, o kadar. Münih’te bakýcý annenin
çocuðu öldürmesi vakasýný biliyoruz.

Alman - göçmen fark etmeden
çocuða el koyuluyor

1
Ben 20 yaþýndan itibaren çocuklarýn ailele-
rinden alýnmalarý ile ilgilenmeye baþladým.

Eðer Jugendamt çalýþaný bir çocuðun ailesinden
alýnmasýný istiyor ve önemli görüyorsa, Alman
veya göçmen aile fark etmiyor. Jugendamt, “þu
ya da bu olursa çocuða el konur.” þeklinde bir
prensipler yok. Kurum çalýþan gerekli görüyorsa
çocuk aileden koparýlýyor.

Jugendamt ayný zamanda
ekonomik bir sektör 

1
Maalesef Jugendamt çocuðu ailesinden
koparmasýndan sonra bir de aileden de

bakým ücreti talep ediliyor. Jugendamt’ýn çalýþ-
malarý ayný zamanda en basit çalýþanýndan yurt-
lara, bakýcý ailelere kadar büyük bir ekonomik
sektörü oluþturuyor.

Aileler uzun yýllar sürecek
mücadeleye hazýr olsunlar

1
Jugendamt için beni arayan onlarca aile var.
Onlara mahkemeye gidip sonuna kadar

çocuklarý için mücadele etmelerini tavsiye ediyo-
rum. Bu uzun yýllar sürecek bir mücadele olabilir,
hatta sonunda kayýp da edebilirler. Birçok aile
hakimi “Aileler kendilerini Jugendamt’a karþý
çaresiz hissetmesinler.” diyor ama kýsmen öyle.
Ben gönüllü olarak yýllardýr Jugendamt’ýn çalýþ-
malarýnýn denetim altýna alýnmasý için mücadele
ediyorum. Bunun için yüzlerce aile ile birlikte
Avrupa Birliði Baþvuru Komisyonu’na dilekçe
verdik. Baþvuru Komisyonu, hazýrladýðý çalýþma
raporunda Jugendamt’lara acil þekilde denetim
mekanizmasý getirilmesini istedi. AB Baþvuru
Komisyonu’nun raporu için Federal Aile Bakan-
lýðý’na yazdýðýmda bakanlýktan “Almanya olarak
bu raporu dikkate almak zorunda deðiliz.” ceva-
bý geldi. Böyle bir rapor olduðuna önce inanma-
dýlar. Sonra ise “Bir kaç küçük hata var. Onlarý
düzelttik. Yoksa Jugendamt çok iyi çalýþýyor. Bu
rapor AB Baþvuru Komisyonu’nun þahsi giriþimi”
dediler. Çok ciddiye almadýlar. Benim elimde
bakanlýðýn verdiði cevaplar mevcut.

Sevgili dertli baba,
Anlattýðýnýza göre her

þey normal. Bu konuyu ken-
dine dert edindiðine, dua
ettiðine göre Rabbim sana
bir kolaylýk gösterecektir
inþallah.

Çocuðun evden kaçma
nedenlerine bakmamýz
gerekmektedir. Bunlar neler
olabilir?Evden kaçmanýn bir
veya bir çok nedeni olabili-
yor. Bunlar:1- Heyecan ve

macera yaþamak arzusu
bazen baskýn geliyor.2 -Aile
içinde yaþanan sorunlardan
kaçmak istiyordur.3- Arka-
daþ, akran grubu, okul ve
çevre gibi kaçmayý özendirici
ortamýn etkisi olabilir.4-Ço-
cuðun arkadaþ seçimine,
kýyafet zevkine, dýþarýda
kalma süresine karýþýlmasý
gibi nedenlerle aileyle çatýþ-
ma yaþamasý.5-Okul ve
kurallar karþýsýnda zorluk

yaþamasý yüzünden aranýza
soðukluk girmesi neden ola-
bilir.6-Ailede ihtiyaç duydu-
ðu desteði bulamamasý, aile-
nin çocuðu maddi olarak
desteklememesi nedeniyle
evden kaçma olabilir. 7-Aile
içinde veya çevresinde
evden kaçan birisinin olmasý
ve onu örnek almasý.8-Kýzý-
nýzýn kafasýndaki meþhur
olma, para kazanma gibi
hayallerini gerçekleþtirme

isteði evden kaçmasýna
neden olabilir.

Bir musibet bin nasihat-
ten iyidir. Tekrar bir acý daha
yaþanmamasý için bir aile
danýþmanýndan kýzýnýzla
beraber yardým almanýzda
fayda vardýr.

Bize yazýn:
umitburcu@eurozaman.de
Sprendlinger Land Str. 107
63069 Offenbach  

Dertli babaya
tavsiyeler
Kýzým evden kaçtý. Üç ay bizden ayrý yaþadý. Sadece
telefon ve internetten görüþtük. Daha sonra arkadaþla-
rýnýn ve akrabalarýmýzýn ýsrarý üzerine eve döndü. Biz
inançlý, namazýný kýlan, normal bir aileyiz. Baský yok,
dayak yok. Yine de kardeþleriyle konuþurken onlara “-
kaçar giderim” diyormuþ. Bu durumda ne yapalým?
Çocuðun evden kaçma nedenleri neler olabilir sizce?

Dert Babasý

Jugendamt konusunda uzman yazar Dr. Karin Jäckel, çocuklarýn Jugendamt kontrolünde kötü alýþkanlýk edinmelerinin bilinen bir þey 
olduðunu vurgulayarak “ Çocuk bir anda farklý yabancý bir bakýma maruz kalýyor. Bir de 14 yaþýndan sonra çocuðun alkol almasýný, 
cinsel birlikteliklerini normal karþýlýyorlar. Jugendamt yurtlarýnda ailelerinden olduðundan daha fazla özgürlük (!) ortamýna 
kavuþuyorlar. Çocuk bunu sýnýrlayamýyor ve birçok kötü alýþkanlýk edinebiliyor.”dedi.

1
Almanya’da Jugendamt ile sadece
göçmen aileler sorun yaþamýyor.

Birçok Alman aile de çocuklarýnýn haksýz
yere ellerinden alýndýðý gerekçesi ile
mahkemeye gidiyor.Gençlik Kurumla-
rý’nýn uygulamalarýnýn Avrupa hukuk
standartlarýna uygun olmadýðýný söyle-
yen Dr. Karin Jackel, “Jugendamt’larýn
baðýmsýz olmasý temel problemlerden
birisi. Diðer bir problem ise el konulan
her beþ çocuktan birisine mahkeme
sürecinin yapýlmamasý” diyor. Çocuk
kitaplarý ve Jugendamt üzerine araþtýr-
malarý ile ünlü yazar Dr. Jackel, kurum
çalýþanlarýnýn yeterince kontrol edilme-
mesinin haksýz uygulamalara sebep
olduðunu belirtiyor. Lübnanlý bir anne-
nin Jugendamt’a karþý verdiði mücade-
leyi “Oðlum olmadan hayýr!- Nicht
Ohne mein Sohn” ismi ile kitaplaþtýran
Dr. Jackel, “Jugendamt binlerce annenin
göz yaþýna sebep oluyor.” diyor. Dr. Jac-
kel ile Jugendamt’ýn temel sorunlarýný
anlattý.
Gençlik dairelerinin baðýmsýz hareket etmesi
temel sorunlardan

Almanya’da çocuklarýn refahýný
koruma adýna Jugendamt’larýn baðýmsýz
hareket etmelerini bir sorun olarak
görüyorum. Ýdari denetim mekanizmasý
olmadýðý için genelde çalýþanlarý kendi
düþüncelerine göre ve ön yargýlarý ile
karar verebiliyorlar. Yasalara göre yerel
kurumlar baðýmsýz olduðu için çalýþma-
larýný denetleyecek baðýmsýz bir idari
yapý maalesef yok.
Siyasiler çocuklarýn Jugendamt müdahaleleri ile
daha iyi korunacaðýný düþünüyor

Ben siyasilerce de Jugendamt
kurumlarý tarafýndan ailelere müdahale
edilmesinin istendiðini söyleyebilirim,
böylece çocuðu daha iyi koruyacaklarýný
düþünüyorlar. Siyasi irade çocuklara
profesyonel bakým vermek istiyor. Dev-
let çocuklarýn anne ve babalarýna ihtiyaç
olmadan da profesyonel þekilde yetiþe-
bileceklerini göstermek istiyor. Bunun
ben bayanlarýn daha fazla meslek haya-
týna yönelmelerine sebep olduðunu
düþünüyorum. Burada deðiþik hedefler
bir arada toplanýyor.
Jugendamt yurtlarý gerekenden daha özgür

Çocuklarýn Jugendamt kontrolünde
kötü alýþkanlýk edinmeleri bir fenomen.
Çocuk bir anda farklý yabancý bir bakýma
maruz kalýyor. Bir de 14 yaþýndan sonra
çocuðun alkol almasýný, cinsel birlikte-
liklerini normal karþýlýyorlar. Jugendamt

yurtlarýnda ailele-
rinden olduðun-
dan daha fazla
özgürlük (!) orta-
mýna kavuþuyorlar.
Çocuk sýnýrlayamý-
yor ve birçok kötü
alýþkanlýk edinebi-
liyor.
Kurum çalýþanlarýnda
“çocuða en iyi bakýmý
biz veririz.” düþüncesi
var

Öncelikle bu
kurumlarda çalý-
þanlarýn kalifikasyonlarýnýn bu alanda
çalýþmak için yeterli olmadýðýný söyleye-
biliriz. Bu önyargýlarýn oluþmasýna ve
çalýþanlarýn kafasýnda “Alman ulusal
düþüncesine fikslenme ve çocuða en iyi
bakýmý biz veririz” düþüncesini meyda-
na getiriyor. Jugendamt çalýþaný, bazen
bir çocuðun annesi ile Ýtalya’ya taþýnma-
sýný, çocuðun refahý için tehlike olduðu-
na karar verebiliyor. Bir çok anne yada
babanýn çocuðunu Almanya dýþýna
çýkarma giriþimleri nedeni ile tutuklama

tehdidi ile karþý
karþýya geldiðini
biliyoruz. Çalýþan-
larýn yaptýklarý
sadece ön yargý-
dan kaynaklaný-
yor. Uluslararasý
s t a n d a r t l a r ý n
Jugendamt çalý-
þanlarýna da öðre-
tilmesi gerekiyor.

Medya ve siyasiler bu
kurumu eleþtiremiyor 

Ben þahsen bir-
çok defa Alman

medyasýnda bazý haksýz uygulamalar
için makale yazýlmasý konusunda giri-
þimlerde bulundum. Bir defasýnda Der
Spiegel dergisinden bir muhabire bu
konuda bir geniþ bir çalýþma yapýlýp
yapýlmayacaðýný sormuþtum. O muhabir
de bana “Bizim de çocuðumuz var ve
Jugendamt’ýn bize sorun çýkarmasýndan
korkuyoruz.” dedi. Bazýlarý bu kurumla-
rýn iþlerini çok iyi yaptýðýný söylüyor, “-
Çünkü çocuðuna bakamayan ve anlaþa-
mayan anne baba sayýsý her geçen gün

artýyor.” þeklinde düþünüyorlar. Burada
gerçekten Jugendamt’larý eleþtirmekten
korkuyorlar, çünkü arka planda kendile-
rine karþý nasýl bir tavýr alýnacaðý bilin-
miyor. Bu kurumlarý eleþtirmek ayný
zamanda siyasiler tarafýndan da isten-
miyor. Siyasiler “Belli küçük hatalar ola-
bilir ama bu kurumlar iþini çok iyi yapý-
yorlar. Biz Jugendamt’lara daha fazla
yetki vermeliyiz. Aileler çocuklarýnla iyi
ilgilenemiyorlar, eðitimlerine destek
veremiyorlar. “diye düþünüyorlar.

Çocuklarýn kaldýðý yurtlarda yaþanan
bazý skandallar çocuða zarar vermesin
diye kamuoyuna yansýtýlmýyor. Bu
doðru bir davranýþ olabilir ama bu
Jugendamt’ýn yaptýðý hatalarýn eleþtirile-
memesi için kullanýlmamalý. Medya,
Jugendamt’larýn hatalarýný ve skandalla-
rýný çocuðu koruyarak verebilmeli.
Jugendamt’ýn diðer kurumlarla kutsal ittifaký var 

Gençlik Dairesi ile birçok kurumun
kutsal bir ittifak içinde olduðunu düþü-
nüyorum. Mahkemeler, polis, okul v. s
Jugendamt’larýn planlarýnýn hayata geçi-
rilmesi için yardýmcý oluyorlar. Jugen-
damt, bir çocuðu ailesinden alacaðý
zaman polis ile geliyor. Karþý çýkan
çocuk yada aile üyesi kelepçe ile götürü-
lebiliyor. Bütün bunlar “Çocuðun refa-
hý” adý altýnda yapýlýyor. Bunu anlamak
mümkün deðil. Çocuðun ailesinden
kopmamak için aðlamasý yalvarmasý iþe
yaramýyor. Bu þekilde yaþanmýþ onlarca
drama var. Ýnsan haklarýna aykýrý hare-
ket ediyorlar. Ailelere þans vermiyorlar.
2007 resmi rakamlarýna göre günlük
ortalama 77 çocuk ailesinden alýnýyor.
Bir profesör tarafýndan yapýlan araþtýr-
mada el konulan her beþ çocuktan birisi
için hiçbir þekilde mahkeme süreci
yaþanmadýðý belirlendi.
Çocuðun refahý her yöne çekilebiliyor 

Bu yasada tanýmlanmamýþ. Sadece
çocuðun refahý deniyor ama nedir?
Hangi hallerde bu tehlikeye girer? Bir
açýklama yok. Bu nedenle her Jugen-
damt çalýþaný çocuðun refahýný farklý
tanýmlýyor. Mesela iki sene önce ailesin-
den alýnmýþ bir çocuðun mahkemesine
katýlmýþtým. Hakim, babasýndan kork-
tuðu gerekçesi ile çocuðun bakýcý ailede
kalmasýna ve babasý ile görüþtürülme-
mesine karar vermiþti. Düþünebiliyor
musunuz iki sene önce babasýný çok
seven bir çocuk þimdi babasýndan kor-
kuyor ve bu çocuðun refahýný tehlikeye
atýyor. Bu kabul edilebilir bir þey deðil.5

Alýnan Türk çocuklar Türk ailelere evlatlýk verilmeli
Eðer bir Türk çocuðu ailesinden alýnmak zorunda ise, bu çocuðun Türk bakýcý aileye verilmesi o
çocuk için çok daha faydalý. Göçmen kökenli ailelerden alýnan çocuklar sadece ailesini deðil
kültürünü de kaybediyor. Bu çocuk için iki kat daha acý verici bir durum.  Jugendamt birçok kurum,
kuruluþ, resmi yurtlar, yardým kuruluþlarý vs. iþbirliði yapýyor. Türk dernekleri yurt açabilir ama asýl
çözüm mümkün olan en az çocuðun ailesinden koparýlmasýdýr ya da çocuða en optimum yardýmý

yapabilmektir. Ailesinden koparmak deðil. 

1

Çocuðun refahý adý altýnda insan haklarýna aykýrý uygulamalar yaþandýðýný ifade eden Dr. Jackel, “Her Jugendamt
çalýþaný çocuðun refahýný farklý tanýmlýyor. ”dedi. 

“Göçmenlere yönelik çocuðun uyumunu öne çýkartýyorlar”
Karlsruhe’de Jugendamt ile aile arasýnda yaþanan bir olayda, “Çocuk evde Türkçe konuþtuðu için
Almanca öðrenemiyor.” gerekçesi öne sürülmüþ ve çocuða el koyulmuþ. Jugendamt’ýn görevi,
çocuðu ya da genci içinde yaþadýðý topluma entegre etmektir. Fakat Gençlik Dairesi çalýþanlarý
göçmen ailelere yönelik bunu “çocuk çok iyi þekilde Almanca konuþmalý, eðer çocuk ailede Alman-
ca konuþamýyorsa çocuðun refahý (Kindeswohl) tehlikeye giriyor. Çocuk öncelikle içinde yaþadýðý

topluma uyum saðlamalý” þeklinde yorumluyorlarsa bu bir skandaldýr. 

1

‘Gençler Jugendamt kontrolünde
kötü alýþkanlýklar ediniyor’

DR. KARIN JÄCKEL YAZAR



ailem
wÝnsan ve vazifesi nedir?
Ey arkadaþ! Sen kendini baþýboþ zannetme. Zira þu dünya misa-
firhanesinde hikmet nazarýyla  baksan; hiçbir þeyi gayesiz,
nizamsýz, baþýboþ göremezsin. Nasýl sen nizamsýz, gayesiz ola-
bilirsin?Ýnsan ebed için yaratýlmýþtýr. Onun hakiki lezzetleri,
ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi ebedi iþlerdedir.
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Yurtta kötü alýþkanlýklara bulaþtýn mý?

1
O zamana kadar sigara, alkol, esrar nedir
çok bilmiyordum ama öyle bir ortama

girince 14- 15 yaþlarýnda sigara paketi ve alkol
almaya baþladým. Esrar içtiðim oldu. Maalesef
yurttaki en hafif uyuþturucu esrar diyebiliriz.

Yurtta görevli pedagoglar bunlarý
görmüyorlar mýydý?

1
Kesinlikle biliyorlardý ama bir þey yapmý-
yorlardý ya da yapmak istemiyorlardý.

Mesela 14 yaþýndaki bir kýzýn 33 yaþýnda bir erkek
arkadaþý vardý. Her gün kýzýn odasýna geliyordu
orda istediði kadar kalýyordu. Ben bunu çok
yadýrgamýþtým. Normalde kanunen yasak bir
durum. Gidip memura þikayet ettim ama bana “-
þimdi biz bunu yasaklarsak kýz bize güvenmez ve
buradan kaçmaya çalýþýr. Bizde ona yardýmcý ola-
mayýz.” dediler. Onlarýn yaklaþýmlarýnla kýz
zaten isterse her zaman istediði yerde adamla
buluþacaktý. Öyleyse burada buluþmasýna göz
yumulsun diyorlardý.

Çalýþanlar ara ara uyuþturucu ve esrar kontro-
lü yapsalar da önüne geçemiyorlardý. Gençler
nargileye benzeyen bir alet vardý, onlarý gizli bir
yere saklýyorlardý ve fýrsat buldukça esrarlarýný
onunla içiyorlardý.

Ýdrar testinde esrar ya da uyuþturucu
madde çýkanlar ceza alýyor muydu?

1
Ýdrar testlerinde uyuþturucu maddeye rast-
lananlardan her iki ayda yapýlan diðer test-

lerde uyuþturucu oranýnýn düþmesini istiyorlardý.
Bu kiþilere harçlýklarýný vermeme ya da yurttan
atma gibi cezalar uyguluyorlardý. Bu testleri
genelde okuldan zayýf not getirince ya da sabah-
larý okula kalkamazsan yapýyorlardý.

Anne özlemi hiç duymadýn mý? 

1
Yurda yerleþtikten bir süre sonra anne özle-
mi duydum. Özellikle orda kalan diðer

çocuklarýn halini gördükçe annemi daha çok
özledim. Bir taraftan acaba bende mi bu çocuklar
gibi olacaðým korkusu vardý. Diðer taraftan bir
genç için çok özgür ortam. Ama büyüdükçe o
ortamýn ne kadar kötü olduðunu anladým. Anne-
me kýrgýn da olsam onun terzi dükkanýna gidi-
yordum onun yanýnda olmayý istiyordum.

Yurtta kalýrken “Ben kimim, kimliðim
ne?” diye sorduðun olmadý mý? 

1
16- 17’li yaþlarýmda yurtta yalnýz baþýma
kaldýðýmda, genelde Allah var mý, nerde?

Kendi kendime sorular soruyordum. Allah’ýn
varlýðýna inanýyordum bu inancým da yeni yeni
olgunlaþýyor. O zamanlar dýþlanmaya rastladýðý-
mý hissetmediðim için ben Türk müyüm Alman
mýyým diye düþünmemiþtim. Sonralarý önce
insan olduðumu sonra Türk olduðumu anladým.
Kimliðimle gurur duyuyorum ama kültürümü ve
dilimi maalesef yeni yeni keþfediyorum. Türk
olduðumu anladýktan sonra benim bir kimliðim
ve kültürüm olmalý ve bu zamana kadar yaþadýk-
larýmdan farklý olmalý diye sorguladým. Þimdi
kendi kendime ben Türküm ve Almanya’da yaþý-
yorum diyorum. Ýstesen de istemese de Alman
toplumu seni Türk kategorisine sokuyor. Alman
olmaya çalýþmanýn bir faydasý yok. Ben daha
sonra kendimi Almanya’da yaþayan bit Türk ola-
rak tanýmlamaya baþladým, bu da bir kategori
ama kendimi böyle tanýmlamam ve Türk olarak
yaþamak benim daha çok hoþuma gidiyor.

Mehmet kardeþim,
Çocuðunuzun söyle-

diði tehdit içeren bu söz-
leri kesinlikle boþ konuþ-
malar olarak deðerlen-
dirmeyiniz. Ciddiye
almanýz ve çok acil
önlem almanýz gerek-
mektedir. Anlattýðýnýza
göre çocuðun risk içinde
olduðu görülmektedir.
Þiddet içeren davranýþta
bulunmuyor fakat,

düþünce ya da planlarýn-
da hep yakýp, yýkmak
var. Bu durumda yapma-
nýz gereken derhal bir
çocuk ve ergen ruh saðlý-
ðý uzmanýna baþvurul-
malýdýr.

Ayrýca yapmanýz
gereken çok önemli bir
þey de profesyonel yar-
dým alýnýp tehlike orta-
dan kalkýncaya kadar
çocuðunuzu yakýn göze-

timde bulundurmalýsýnýz.
Ciddi tehditler yönel-

ten çocuðunuzun uzman
tarafýndan deðerlendiril-
mesi ve uygun tedavile-
rin baþlatýlmasý sorunlu
çocuða yardýmcý olabilir
ve bir trajedi yaþanmasý
riskini azaltýr inþaallah.

Unutmayýnýz ki,
Ergenlerin özellikle

intihar düþünceleri acil
müdahale gerektiren bir

durumdur. Ýntiharla ilgili
sözler ya da davranýþlar
sergiliyeyen oðlunuzu
zaman geçirmeden
uzmana götürmenizi
önemine binaen tekraren
söylüyorum.

Bize yazýn:
umitburcu@eurozaman.de
Sprendlinger Land Str. 107
63069 Offenbach  

‘13 yaþýmdan beri Jugendamt yurtlarýndayým’ diyen Kaan T, kültür ve dilini yeniden keþfetmeye baþladýðýný söyledi. Aile sevgisinden uzak
büyümenin çok zor olduðunu vurgulayan Kaan, “Bazýlarýnýn ailesine duyduðu sevgiyi görünce kendi adýma üzülüyorum” diyor.
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Ailelerinden Jugendamt tarafýndan alýnan çocuk-
lar ya Jugendamt’a baðlý yurtlarda ya da bakýcý

ailelerde kalýyor. Yurtlarda kalanlar genelde yaþ grupla-
rýna göre ayýlarak kendilerine tahsis edilen odalarda
yaþýyorlar. Sosyal pedagog eþliðinde yaþamlarýný sürdü-
ren gençler kýsmý bir özgürlük ortamýna kavuþuyor.
Kaan T.’de bu gençlerden birisi. 13 yaþýnda doðum
gününe bir kaç gün kala annesinden ayrýlarak Jugen-
damt’a baðlý bir yurtta kalmaya baþladýðýný söyleyen
Kaan, þuan 24 yaþýnda ve üniversite eðitimi alýyor.
Jugendamt memurlarý anneme “Kaan’ý yurda alalým
daha iyi olur” dediklerinde annesinin bunu kabul etme-
sini hiç affedemediðini söylüyor. Resminin yayýnlanma-
sýný istemeyen Kaan’ýn bu isteðini anlayýþla karþýladýk ve
arka plandan resim kullandýk. 19 yaþýna kadar baþka
gençler ile bir yurtta kaldýðýný belirten Kaan T, nasýl
yurda taþýndýðýný, yaþadýklarýný ve duygularýný anlattý.
Çok kýsa kendinden bahsedebilir misin? 

Frankfurt doðumluyum. Ýki kardeþiz. Beþ yaþýna
kadar Ýstanbul’da anneannemin yanýnda kaldým. Sonra
tekrar Almanya’ya geldim. Anaokulu ve sonrasýnda
ilkokul dörde kadar sorun yaþamadým. Annem ve
babam ayrý yaþýyorlardý. Annemin terzi ve kuru temizlik
iþi vardý. Çoðu zaman on beþ saat çalýþýyordu. Beþinci
sýnýftan sonra arkadaþ gruplarýna dahil olmaya baþladým
ve sorunlar baþladý.
Jugendamt neden ve ne zaman seninle ilgilenmeye baþladý? 

On üç yaþýnda, Gesammatschule 6. sýnýftaydým. Çok
yaramaz deðildim. Okulda bir defa kavga ettim bir defa
da okulun bahçesinde tanýmadýðým birisi yanýma geldi.
Okul müdürü o an yanýma gelerek “Sen yabancý kiþile-
ri okula çaðýramazsýn, söyle dýþarý çýksýn.” dedi. Ben
tanýmýyorum desem de bu tartýþmalarý baþlattý. Okul
müdürüne sessizde olsa bir hakaret ettim. Bunu duydu
ve anneme söyledi. Bunlardan sonra bazý þeyler üst üste
gelince okul yönetimi Jugendamt’a bildirmiþ. Önce
Jugendamt’tan sosyal pedagojik aile yardýmý (Sozialpe-
dägogische Familienhilfe) aldýk.
Sosyal pedagog ile neler yapýyordunuz?

Haftada bir gün sosyal pedagog gelip benimle konu-
þuyordu. Genelde Mc Donalds’a gidip bir þeyler yiyor-
duk. Bu bir çocuk için güzel bir þeydi. Pedagog annem-
le de ayrý konuþuyordu. Bu görüþme altý ay sürdü.
Sonra ne oldu?

Bu sürenin sonunda Jugendamt’da annem, ben ve
Jugendamt memuru bir araya geldik. Annem benden
eve geç geliyorum, söz dinelemiyorum, televizyonu
kapatmýyorum diye þikayetçiydi. Pedagog anneme “Siz
çok çalýþtýðýnýz için çocuðu eðitmek için vaktiniz kalmý-
yor. Derslerine yardýmcý olamýyorsunuz. Siz sadece
geceleri belli saatlerde ayný evde kalýyorsunuz” dedi.
Annem de “Benim elimden gelen bir þey yok çalýþýp
ailemi geçindirmem lazým” þeklinde cevap verdi. Araya
giren diðer Jugendamt çalýþaný ise “Bu böyle olmaz, biz
en iyisi Kaan’ý yatýlý bir yurda koyalým. Yetiþmesi daha
saðlama alýnýr.” dedi. Birkaç dakika sonra annem “iyi
öyle yapalým” deyince ben anneme çok kýzdým.
Çok duygusal anlar yaþadým....

Anneme sanki yurda gitmem eðitimim ve yetiþmem
için hayati öneme sahip gibi yaklaþtýlar. Onlar öyle
konuþunca annem de kabul etmek zorunda kaldý. Çok
tuhaf bir durumdu. Annem onaylayýnca o zaman ben
de yurda giderim demiþtim. Keþke annem “oðlumu
veremem” deseydi. Ona hala bu nedenle kýrgýným.
Annen seni ihmal ediyor muydu? 

Annem günde ortalama 15 saat çalýþýyordu. Ben
okula çok fazla ilgi göstermiyordum. Dersleri yapmýyor-
dum. Okulda genelde arkadaþlarla buluþup onlarla
parka veya top oynamaya gidiyorduk. Bazý günlerde
atari solanlarýnda zaman geçiriyordum. Annem sanki
beni bir köþeye itti ve hiç ilgilenmedi. Bu nedenle o
zamanlar anneme küsmüþtüm.
Jugendamt yurdu günleri böylece baþlamýþ mý oldu? 

Bu karar verildikten yaklaþýk 3 hafta sonra benim
için uygun bir yurt bulunduðu söylendi. Bu üç haftalýk

süre anneme çok soðuk davrandým.Sonra 8 Þubat
1993’de Jugendamt Frankfurt’ta bir yurda yerleþtirdi.
Arkadaþ çevren ile baðýn kesildi mi? 

Ayný okula gidiyordum ama önceki arkadaþlarýmla
çok sýk görüþemiyordum. Yurtta kalanlar okuldan çýkýn-
ca belli bir zaman sonra yurda dönmek zorundalardý.
Çünkü kurallara uymayanlarýn ve geç kalanlarýn harçlý-
ðýný kesiyorlardý veya oda yurt anahtarýný alýyorlardý.
Yurtta neler yapýyordunuz?

Yurtta belli gruplar vardý. Her katta iki kýz iki erkek
kalýyordu. Benim grubumda da dört kiþi bulunuyordu.
Ýki tanede pedagogumuz vardý onlarla buluþuyorduk.
Sabah okul saatinde kaldýrýyorlardý. Kahvaltý imkaný
vardý. Okula gidip geliyordum. Ev ödevlerine yardým
ediyorlardý. Sýra ile temizlik (banyo, mutfak, ara koridor
ve merdiven) ve bazen de yemek yapýyorduk. Herkesin
kendi odasý vardý. Mutfaðý ve banyoyu ortak kullanýyor-
duk. Üç katlý bir binada kalýyorduk. Her katta dört kiþi
kalýyordu. Sadece binanýn giriþ kýsmýnda gece bir nöbet-
çi bulunuyordu. Katlarda yaþayan öðrencilerin yaþ grup-
larýna göre ayrýlmýþtý. 16 yaþýna kadar saat 22’ye 18
yaþýndan sonra da saat 24:00’a kadar dýþarýda kalabiliyor-
duk. Gece gelince biraz kýzsalar da yine de alýyorlardý.
Yurtta ne kalanlara ne kadar harçlýk veriliyor? 

Haftalýk yaklaþýk 10 Euro harçlýk veriyorlardý. Her
hafta içinde mutfak parasý da alýp sýra ile alýþveriþe gidi-
yorduk. Bir de yaþa göre aylýk harçlýk veriyorlardý. Bir
çocuk için oldukça fazla bir harçlýk veriyorlar.
Yurda taþýndýktan sonra annenle görüþmeye devam ettin mi? 

Evden ayrýldýktan sonra anneme hem küstüm hem
de kýrgýndým. Annemden koptum uzun zaman görüþ-
medim. 13-14 yaþýnda çevremde “Kaan, evden çýktý,
Jugendamt mý aldý, annesi mi kovdu?” þeklinde tuhaf
düþünceler dolaþýyordu. Bir sene hiç görüþmemiþtik.
Birde yurttaki çocuklar ile ve pedagoglarýn programlarý
tüm vaktimi aldýðýndan annemi düþünmeye fýrsat kal-
mýyordu. Jugendamt yurduna çýktýktan sonra annem
tam bir yýl sonra doðum günümde beni aradý. Sonra
yine ara ara görüþmeye baþladýk.
Yurttan ne zaman ayrýldýn? 

Liseyi bitirme sýnavlarýna (Abitur) baþladýðýmda
Jugendamt’ýn yurdundan çýkýp ayrý bir eve taþýndým. 18
yaþýna geldiðinde Jugendamt’ýn seninle ilgilenen peda-
gogu güveniyorsa baþka bir eve çýkmana izin veriyor. Bir
yýl kendime bir ev bulmak için uðraþtým.
Bulduðun evin kirasýný kim karþýlýyor? 

Ýlk seneler Jugendamt üstleniyor, yani Jugendamt
aracýlýðý ile Emlak Dairesi (Wohnungsamt) ödüyordu.
Jugendamt’tan ise harçlýk almaya devam etmiþtim.
Yurtta baþka Türk var mýydý? Arkadaþlarýn nasýldý? 

Maalesef tek Türk bendim. Daha önce bir Türk kýzý
kalmýþ, arada yurdu ziyarete geliyordu. (Hamile kaldýðý
için evden kaçmýþ.) Bazý arkadaþlarým yaramazlýk yaptý-
ðý için yurttan kovuldu. Þunu söyleyebilirim ki yurtta en
sorunsuz çocuk bendim. Ne alkolüm, ne sigaram ne de
uyuþturucu baðýmlýlýðým vardý. (Ben sadece annem ilgi-
lenmediði ve küçük yaramazlýklar yaptýðým için gitmiþ-
tim). Fakat alkol, sigara ve uyuþturucu maddeleri yasak
olmasýna raðmen bunlarý rahatlýkla yurt içinde de kulla-
nan gençler vardý. Bazýlarýný da maalesef onlardan göre-
rek ben de denedim. Bir çok nedenlerden dolayý o yurda
getirilen çocuk ve genç vardý. Bir Alman kýz vardý mese-
la. 15 yaþýnda vücudunu satarken polisler bulmuþlar,
oraya getirmiþler. Diðer bir kýz vardý. Ona da kilisede
tecavüze edilmiþ küçük yaþlarda. Afrikalý iltica etmiþ bir
kýz vardý. Çok þey yaþamýþ olmalý ki geceleri baðýrýyor-
du, aðlýyordu. Erkeklerde ise geliþ nedeni çoðunlukta
alkol, esrar kullanýmý olarak öne çýkýyordu. Göze çarpan
diðer bir özelliði ise yurda getirilen çocuklarýn çoðunlu-
ðunun anne ve babasýnýn ayrýlmýþ olmasýydý. Bir de
babasý annesi ölmüþ çocuklar da vardý. Benim kaldýðým
katýn grubunda Mario diye birisi kalýyordu. Devamlý
uyuþturucu alýyordu, bir defasýnda intihar etmeye kal-
kýþmýþtý. Ondan çok korkmuþtum. Falk diye bir çocuk
vardý o da günde 20 tane filan esrar sigarasý içiyordu.

Problemli gençlere sesleniyorum; 
Özellikle annesinin yalnýz yetiþtirmeye çalýþtýðý gençler
dikkat etsinler. Ben yaþadýklarýmdan anladým ki annem
bizi yetiþtirmek için gece gündüz çalýþýyormuþ ama yara-
mazlýklarýmla ben annemin yükünü daha da zorlaþtýrmý-
þým ve belki hale anneme beni býraktýðý için kýrgýným ama

onu ben çaresiz býraktým. Bu nedenle beni annemin elinden aldýlar. Belki
sizde 14- 15’li yaþlarda bazý þeyleri sorun yapýp ailenize küsmüþ olabilirsi-
niz. Ama þunu bilin ki anne baba ve aile baðý çok önemli.  Belki bir gün sizde
benim gibi bunu geç anlayacaksýnýz ama bunu ne kadar erken fark ederse-
niz o kadar önemli. Fakat aradan geçen zamaný geri getirip o zamanda aile-
nizle yaþayamadýklarýnýzý telefi edemiyorsunuz.
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Jugendamt yurdunda kendi
kültürümü ve dilimi unuttum

Þiddetli tehditte bulunan
bir çocuðun anne ve
babasý ne yapmalýdýr?
16 yaþýndaki oðlum bir kaç haftadan beri hiç iyi deðil. Duymaya hiç
alýþkýn olmadýðýmýz þeyleri söylüyor. Açýkca bizleri tehdit ediyor. 
"Mahvedeceðim hepinizi!", "Yakacaðým bu evi!", "Kaçacaðým bu
evden!", "Bir daha yüzümü bile görmeyeceksiniz!"  gibi çok tehlike-
li tehditler savuruyor.Depresyon geçiriyor olabilir mi? Ne yap-
malýyýz? Nereye  götürmeliyiz? Yardýmlarýnýz için teþþekkür ederim.

Mehmet Ocak

Annemin iþi gerçekten zormuþ 
Þimdi düþünüyorum ki annemin iþi gerçekten zormuþ.
Yardým edeni yok. Bir taraftan evi geçindirmesi diðer
taraftan da bize bakmasý gerekiyordu. Kardeþimle bizi tek
baþýna yetiþtirmeye çalýþtý. Bunun için bu problemleri
yaþadýk. Aileden uzak yurtta kalmak tuhaf bir histi. Hala

içimde maalesef bir aile duygusu, aile baðý kuvvetli deðil hatta yok. Baþka
insanlarda ailesine derin bir baðý görünce bende niye yok diye çok üzülü-
yorum.Annemle de bir baðým var ama maalesef o kadar kuvvetli deðil.

Aileler çocuklarýnýn geleceðini düþünmeli. O çocuðu yetiþtirmek bence
aile için en büyük kazançtýr. Aileler için saatlerce çalýþma yerine çocukla
ilgilenmekte daha deðerli bir iþ olmalý. Anne baba çocuðunu sevgi ve þef-
katle yetiþtiriþe eminim çocuklarý da onlar yaþlanýnca ayný sevgi ve þefkat-
le muamele edecektir. Aileler sorunlarýna çözümü yine aile içinde arasýn-
lar, dýþarýda aramasýnlar.
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ailem
wEy arkadaþ!
Ýnsan bir yolcudur. Sen burada misafirsin. Ve buradan da diðer
bir yere gideceksin. Misafir olan kimse, beraberce getiremediði
bir þeye kalbini baðlamaz. Bu menzilden ayrýldýðýn gibi, bu
þehirden de çýkacaksýn. Ve keza, bu fani dünyadan da çýkacak-
sýn. Öyle ise aziz olarak çýkmaya çalýþ.

14 ARALIK PAZARTESÝ ZAMAN

Ümit Burcu

17 yaþýndaki kýzýmýz hiç bir sebep yokken evden ayrýldý. Üç
gün sonra telefon etti. Tek baþýna yaþayan bir alman kýz
arkadaþýnýn yanýna yerleþtiðini söyledi. Önce telefonunu
açmadý, daha sonra “beni rahatsýz etmeyin ben eve gelmek
istemiyorum“ dedi. Benim ve kardeþlerinin ýsrarlarý karþý-
sýnda bir kaç gün sonra gelebileceðini söyledi.
Acaba kýzým neden evden ayrýlmak istedi? Eve döndüðün-
de ne yapmalý ve nasýl davranmalýyýz? Anne Yüreði

Kýzýný özleyen dertli anne,
Allah sabýr versin. Kýzýnýzýn gönlünü

yumuþatsýn ve size kavuþtursun. Kýzýnýz
neden kaçmýþ olabilir? Bunu düþünmeniz
gerekir. Evden kaçmanýn sebebleri, aile
içindeki iletiþim yetersizliði, aile baskýsý ve
ergenlik döneminin özellikleri olabilir. Kýz
olsun oðlan olsun evden kaçan gençlerin
kendilerine göre tutarlý bir deðil, pek çok
nedenleri bulunuyor.

-Alýþýlagelmiþ yaþam biçimini deðiþtir-
mek,

-Büyüyüp olgunlaþmýþ olduðunu kanýt-
lamak,

-Geçici de olsa huzur bulmak,
-Deðerli görülmek ve kabul görmek,
-Yeni bir yuva ve yaþam aramak bu

nedenlerin baþlýcalarýdýr.
Bu sebeblerin dýþýnda evden kaçma;

kiþisel rahatsýzlýklar dýþýnda, aile gerginlik-
lerine de bir tepkidir. Aile sorunlarý deðer
çatýþmalarý, sosyal konularda çatýþma, okul
baþarýsýzlýðý, ana-baba tarafýnda ihmal ya
da reddediliþ gibi nedenlerden kaynaklan-
maktadýr.

Sevgili kardeþim,
Ýþin ilginç yaný, evden kaçan gençlerin çoðu
ana-babalarýný sever ve sayarlar. Bu kaçýþ,
size ders vermek, sizi korkutmak içindir.
Çünkü, ana-baba anlamamakta ya da bek-
lentilerinde ve kurallarýnda son derece katý
davranmaktadýr. Çocuðunuz ikna olup eve
geldiðinde:

-Ani tepkiler vermeyin. Sakin olmaya
çalýþýn döndüðü için memnun olduðunuzu
onu merak ettiðinizi ifade edin.

- Çocuðun eve alýþmasý, rahatlamasý,
yemek yemek, uyumak, banyo yapmak gibi

ihtiyaçlarýný gidermesi için zaman tanýyýn.
- Saðlýk durumunu kontrol edin.

Müdahale gerektiren bir durumu varsa
doktora baþvurun.

- Evden kaçmasýna neden olan soru-
nun çözümü için ona destek olacaðýnýzý
belirtin. Bunun için neler yapabileceðinizi
konuþun.

- Hem kendiniz hem de çocuðunuz
uzman kiþilerden destek alýn. Ayný hataya
düþmemek için bu yardým gereklidir.

Aile olarak kenetlenmenizi, eski mutlu
günlerinize tekrar kavuþmanýzý dilerim.
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Jugendamt, bakýcý ailenin bulunamadýðý
durumlarda sorunlu olan gençleri ve

çocuklarý kendine baðlý yurtlara yerleþtirebildiði
gibi belli kiliselere baðlý kilise yurtlarýna da yer-
leþtirebiliyor. Özellikle Baden- Wüttemberg
eyaletinde Jugendamt’larýn, yüzde 80 oranýnda
kilise yurtlarý ile iþbirliði içinde çalýþtýðý söyleni-
yor. Bu kilise yurtlarýna ise Jugendamt’larýn
çocuk baþýna 70 ile 120 Euro günlük para ödedi-
ði belirtiliyor. Bayan ve bayanlarýn ayný ortamý
paylaþtýðý yurtlarda bir genç en fazla 24 yaþýna
kadar kalabiliyor.Baden-Wüttemberg eyaletin-
de kiliseye ait bir Jugendamt yurdunda meslek
eðitimi alan ve bir süre orada çalýþan Erdal
Uyar, bu yurtlarda gençlerin yaþadýklarýný ve
günlük yaptýklarýný anlattý.

Gençleri yeniden okul ve iþ hayatýna kazandýrma
projesi yapýyorduk
Jugendamt’ýn finanse ettiði bir yurtta pedagojik
bir meslek eðitimi aldým. Jugendamt’larýn bir
þekilde kontrolüne aldýðý gençleri yeniden okul
ve iþ hayatýna kazandýrma projeleri yapýyorduk.
Çalýþtýðým yurtta 17 ile 24 yaþ arasý gençler kalý-
yordu. Bu gençler ya Jugendamt tarafýndan
yönlendiriliyor ya da kiliselerin talep merkezine
(Zulaufstelle) baþvuru yapan gençlerden oluþu-
yordu. Bazý aileler ise „Biz artýk bu çocuða evde
bakamýyoruz.“diyerek buralara baþvurup
çocuklarýnýn alýnmasýný istiyordu. Çalýþtýðým
yurda Jugendamt’ýn küçük yaþlarda aldýðý belli
yurtlarda kalmýþ ama 17 yaþýna gelmiþ gençler
de gönderiliyordu.

Çocuklar odalarýný istedikleri gibi þekillendiriyor
Yurda gelen gençler tekli veya çoklu þekilde
odalarda da kalabiliyorlar. Yurt tarafýndan çocu-
ðun odasýna bir yatak, dolap, masa ve buz dola-
bý veriliyor. Çocuk istediði gibi odasýný þekillen-

direbiliyor. Gençler kendilerince bu odalarda
dünya oluþturuyorlar. Bazýlarý kaldýklarý yerleri
maðara haline getiriyor. Yurt çalýþanlarý çocuk-
larýn odasýna çok karýþmazlar.

Kýz erkek birlikte kalýyor
Eskiden yurtlarda bay bayan ayrýmý yapýlýyordu
ama bir kaç yýldýr, „Kýz erkek karýþýk olursa içer-
de daha deðiþik bir denge olur. Sakin davranýr-
lar.“ düþüncesi ile þimdi karýþýk kalabiliyorlar.

Gençlere harçlýklarý kilise veriyormuþ gibi veriliyor
Kiliselere ait Jugendamt yurtlarýnda kalan genç-
lere Jugendamt ve duruma göre Federal Ýþ Ajan-
sý (Agentur für Arbeit) tarafýndan belli harçlýk
taksim ediliyor. Bu paralar gençlere genelde
devlet tarafýndan deðil de „Bak kilise sana yar-
dým veriyor.“ þeklinde veriliyor. Bu da ister
istemez çocuklarda „Kilise olmasa ben zor
durumda kalacaðým.“ düþüncesinin oluþmasýna
neden oluyor. Gençlere üstü kapalý bir þekilde
kiliseye baðýmlýlýk duygusu aþýlanýlýyor.

Yurt denetimleri günlük ve aylýk yapýlýyor
Yurtlarda her sabah bir görevli, yardýmcýsý ile
birlikte „görüntü denetimi“ adý altýnda odalarý-
na giderek bir problem olup olmadýðý kontrolü
yapýyor. Aylýk olarak ise odalarýn içine girilip,
dolaplar açýlarak, yataklarýn altlarý kontrol edile-
rek, yasa dýþý bir þey olup olmadýðýna bakýlýyor.

Bazý gençler uyuþturucu alýyor
Bazý zamanlarda yapýlan kontrollerde uyuþturu-
cu alan gençlere rastlanýyor. Uyuþturucu alan
gençlerde bulunan malzemeler alýnarak özel bir
yere konuyor. Eðer bir gün genç, yurttan ayrýldý-
ðýnda isterse kendisine uyuþturucu aldýðý aletle-
ri geri veriliyor.

Gençlerin kültürel farklýlýklarý dikkate alýnmýyor
Jugendamt gençleri belli kurum ve yurtlara yön-
lendirmeyi sadece pedagojik bakýþ açýsýna göre
yapýyor. Kültürel ve dini farklarý dikkate alýnmý-
yor. Kantini olan yurtlarda farklýlýk olsun diye
vejetaryen yiyeceklerde satýlabiliyor ama dini
hassasiyetlerden dolayý deðil. Kilise yurtlarýnda
Noel akþamý toplu yeme içme gibi programlar
olabiliyor ama baþka zamanlarda mesela bay-
ramlarda bir aksiyon yok.

Jugendamt yurdunda kalan gençlerde bir hedefsizlik
ve boþluk var
Gençlerin yaþamlarýnda bir boþluk, hedefsizlik
oluyor. Gençlerden oluþturulan gruplar peda-
gojik çalýþmalar için yurt çalýþanlarý arasýnda
paylaþtýrýlýyor. Her çalýþan belli çocuklarla
yakýndan ilgileniyor. Onlara belli hedefler veril-
meye çalýþýlýyor. Buna raðmen gün içinde çok
yakýndan ilgilenme olmuyor. Eðer Federal Ýþ
Ajansý genci bir yere gitmeye mecbur tutuyorsa,
gencin oraya gitmesi saðlanýyor.

Akþam saat 20.00’den sonra  gençler kendi baþlarý-
na kalýyor 
Hafta arasýnda gençler akþamlarý kendi baþlarý-
na kalýyor. Birçok defa sabahlarý akþam uyuþ-
turucu almýþ ya da aþýrý alkolden komaya girmiþ
gençler ile karsýlaþabiliyorsunuz.Alkol kontrolü
yapýlmýyor ama biliniyor ki çocuk akþam elinde
torbayla geldiðinde torbada alkol var fakat bir
müdahale yapýlmýyor. Uyuþturucu yasak ama
odaya girdiðinizde kokudan çocuðun halinden
uyuþturucu aldýðýný fark ediyorsunuz. Hatta yurt
çalýþanlarý maalesef „Alkol alan genç agresif,
uyuþturucu alan genç sakin oluyor.“düþüncesi
ile üstü kapalý uyuþturucuyu daha iyi bulduklarý
söylenebilir. Çalýþanlar „Galiba yine iyi uyuþtu-
rucu var, gençler sakin“ þeklinde kendi aralarýn-
da espri yapýyorlardý.

Türk çocuklarý aile problemlerinden yurda geliyor
Benim yurtta kiþisel gözlemim Türk çocuklarý-
nýn genelde aile içinde yaþadýðý problemler
nedeni ile aileden koptuklarý þeklinde oluþtu..
Birde belli bir serbestliðe alýþmýþ çocuða ailesi
tarafýndan bazý kýsýtlanmalar baþlayýnca sorun
yaþayan gençler çözümü aileden kopmada
buluyorlar. Benim çalýþtýðým yurtta böyle Türk
çocuklarý da vardý. Diðer bir grup ise maalesef
uyuþturucuya bulaþmýþ gençlerden oluþuyordu.
Uyuþturucu nedeni ile evden uzaklaþtýrýlmýþ
Türk gençleri de var. Aslýnda gençler bu þekilde
tedavi yerine daha kötü dünyanýn içine itilmiþ
oluyorlar. Ailesi ile iletiþime geçen Türk gençle-
rinde kýsa zamanda iyileþmeler görülüyor ve bu
çocuk kýsa zamanda ailesinin yanýna dönebili-
yor. Jugendamt Türk aileden çocuðu alýrken,
çocuðun yetiþme þartlarý ve yetiþtiði dünyaya
göre almýyor, kurum ve çalýþanlarý kendi algýla-
rýna göre hareket ediyor. Çocuðun dünyasýnýn
bilinmeden alýnmasý, ailesi ile olan irtibatýnýn
kesilmesi derin sorunlara yol açýyor. Alkol,
uyuþturucu alýþkanlýðý olmayan çocuklar diðer-
lerinin yanýna yerleþtirilince bu çocuklara da
yazýk oluyor.

Çocuk baþýna günlük 70 ile 120 Euro arasýnda para
ödeniyor 
Jugendamt çocuðu yurtlara gönderirken belli
istekleri ve hedefleri oluyor tabiî ki. Bunun için
kilise yurtlarýna çocuk baþýna günlük 70 ile 120

Euro arasýnda deðiþen para ödüyor. Okula, iþe,
hayata alýþtýrýlmasý isteniyor ama bu zamana
kadar elde edilmiþ bir baþarý yok denecek kadar
az. Gençlere yönelik ciddi bir program yok,
fakat 2006- 2007 yýlýnda yurtlara baský yapýldý.
Programlarýn hazýrlanmasý, evi andýran alterna-
tif yerlerin oluþturulmasý istendi.

Aile ne kadar uzak olursa o kadar iyi düþüncesi var
Jugendamt’ýn el koyduðu çocuklarý en kýsa
zamanda ailesi ile tekrar iletiþime geçirme
hedefi var mý bilmiyorum ama benim gördü-
ðüm, uygulanacak pedagojik programlar için
çocuk aileden ne kadar uzak olurda o kadar iyi
olacaðý düþünülüyordu.“Aile ile çocuðun iletiþi-
mini ne kadar engellersek o kadar rahat ederiz.“
algýsý var. Çocukla yapýlan hiç bir planda çocuk
için „Ailemle iletiþime geçeceðim.“ maddesine
yer verilmiyor. Jugendamt’ýn sanýrým zaten
böyle bir beklentisi yok, bu zamana kadar böyle
bir kelimede duymadým. Benim ilgilendiðim
grupta bir genç vardý. Gence„Kýz kardeþim ile
iletiþimi sýklaþtýrmak istiyorum.“diye hedef koy-
muþtuk. Ben zamaný geldiðinde hatýrlatýyor-
dum. Burada çalýþanýn tutumu, yönlendirmesi
çok belirleyici.

Göçmen kökenli çalýþan yok denecek kadar az
Maalesef Jugendamt kurumlarýnda çalýþan göç-
men kökenli sayýsý bir ikiyi geçmiyor. Bu
kurumlarda gençlerle ilgilenecek kiþilerin aslýn-
da bu iþi öncelikle para için yapmamalarý gere-
kiyor, çünkü ilgilenecek gençler problemli,
hayata küsmüþ, hedefi olmayan kiþilerden olu-
þabiliyor.Sýcak bir ilgi bekliyorlar. Yurtta Türk
çalýþan olmasý, Türk gençlerinin üzerinde çok
olumlu etki yapýyordu.

Kilise yurdunda çalýþmak için kilisenin genel anlayý-
þýna karþý gelmemeniz gerekiyor 
Kiliselere baðlý kurumlarda çalýþmak ya da mes-
lek eðitimi almak için, kilisenin genel anlayýþýna
karþý gelmeyeceðinizi, dini ve inanç dünyanýzý
yansýtmayacaðýnýzý taahhüt etmeniz gereki-
yor.Kiliseye baðlý kurumlar olmasýna raðmen,
dini içeriði olmayan yurtlar olarak gözüküyor.
Kilise yurtlarý, Jugendamt’a baðlý faaliyet göste-
riyor ama doðrudan denetim yapýlmýyor. Kilise-
ye ait bir kutlama ya da program varsa bunun
duyurusu yapýlabiliyor ama kimseyi katýlým için
mecbur tutulmuyor.

Yurt açmak çok zor deðil
Jugentamt’lar birçok eyalette kilise yurtlarý ile
çalýþýyor. Derneklere baðlý yurtlar da açýlabilir.
Bu çok zor deðil. Pedagoglarýn,uygun mekaný-
nýn olmasý, çocuklara yönelik belli projelerin uy-
gulanmasýný taahhüt ettikten sonra açmak
sorun olmaz. Finans kaynaðý Jugendamt olduðu
için bu kurumun sizin yurdunuzu da diðer yurt-
larla ayný iþbirliði kategorisine koymasý gereki-
yor. Size gelen gençleri baþka yurda kaydýrma-
malý. Yani yurdun ayakta kalmasý için Jugen-
damt’ýn sizinle çalýþmasý gerekiyor.

Jugendamt’lar kiliseler için iyi bir gelir kaynaðý
Gelirleri iyice azalan kiliseler, bu yurtlar sayesin-
de ciddi maddi kazanç elde ediyorlar. Devlet bir
nevi Jugendamt aracýlýðý kiliselere gelir saðlý-
yor.Yoksa bu kilise yurtlarýn ayakta durmasý
mümkün deðil.Çocuk baþýna günlük 70 ile 120
Euro arasý yardým önemli bir miktar.

‘Türk çocuklarý ailevi problemler ve
uyuþturucudan Jugendamt’a düþüyor’ 

Çocuðu evden kaçan ailenin yapmasý gerekenler

7

Çocuða ve gence uygulayacaðý pedagojik ve psikolojik  programýn verimli olabilmesi için Jugendamt’ýn çocuðu ailesi 
ile görüþtürmemeye çalýþtýðýný söyleyen; Jugendamt’ýn iþbirliði yaptýðý ve gençlerin kaldýðý bir yurtta uzun 
zaman çalýþan Erdal Uyar, ‘Jugendamt’ta çocuk aileden ne kadar uzak olursa o kadar faydalý olur 
düþüncesi var.’ dedi. Uyar, ayrýca ‘Akþam saat 20:00’dan sonra yurtlarda tek baþlarýna kalan gençler, 
gece alkol ve uyuþturucu alabiliyor.’ dedi. 

Genç temiz gelip alkol ve
uyuþturucuya bulaþabiliyor

En üzücü taraflardan
birisi de ailede yaþadýðý
problem nedeni ile
Jugendamt’a baðlý yurda

alkol ve uyuþturucu almayan bir gencin
gelip, üç ay sonra baðýmlý hale gelmesi
oluyor.Ailesi ile problem yaþayýp ta
yurda gelen bazý gençler ise bir zaman
sonra geldiklerine çok piþman oldukla-
rýný duyuyorduk. 24 saat çocuklar takip
edilmediði için kontrol etseniz de bir
fayda saðlamýyor.Yapýlanlar anlýk kýsa
çözümler oluyor.

Devlet bu iþler için çok büyük para-
lar harcýyor ama maalesef bu paralar
çocuklara çok yansýmýyor. Çalýþanlar iyi
maaþlar alýyorlar. Yurtta kalmaya baþ-
layan çocuk kýsa sürede uyuþturucuya
alýþabiliyor, sonra çocuðu terapiye gön-
deriyorsunuz. Bütün bunlar devletin
parasý ile oluyor.Terapi sonrasý çocuðu
yine ayný yurda alýyorsunuz. Bu bir
paradoks. Özellikle farklý bir kültürden
gelen Türk gencinin Jugendamt yurtla-
rýnda alkole ve uyuþturucuya baþlama
süreci daha hýzlý oluyor. Bütün prob-
lemli çocuklarý bir araya getirdiðinizde
çocuklarý tedavi etmiyorsunuz, aksine
sorunlarý derinleþtiriyorsunuz. 

1ERDAL UYAR
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wGenç adam!
Önce kendini keþfetmekle iþe baþlayacaðýn bu yoldaki her hamlende sanki unuttuðun bir kýsým
gerçekleri ilk defa hatýrlýyor gibi olacak iç dünyanda buudlaþdýkça buudlaþacak baþtan baþa renk-
ler ýþýklar içinde derin ve engin bir huzur kuþaðýna ereceksin!Ýçinde ýþýldayan inanç meþalesinin
aydýnlýðýnda zaman ve mekânýn her köþesine ötelerden gelen nurlarýn dalga dalga yayýldýðýný
görecek; inancýn ýþýktan güçlü kollarý arasýnda o kadar yükseleceksin ki; süpernovalarý pulsarlarý
ve karadelikleri mekânýn baðrýnda açýlýp kapanan güller tomurcuklar gibi görecek ve seveceksin...

15 ARALIK SALI ZAMAN

Jugendamt ile hangi alanlarda iþbirliði yapý-
yorsunuz?

Gençlik daireleri ile birkaç alanda
iþbirliði yapýyoruz .Öncelikle Avrupa
Birliði Projeleri kapsamýnda gençlere
meslek eðitimi yeri bulma konusun-
da Gençlik dairesi bizim partnerimiz.
Ýþ ve meslek eðitiminden kopmuþ
olan gençleri tekrar motive etmek ve
onlarý meslek hayatýna ve sosyal
hayata kazandýrmak için yürüttüðü-
müz bir projede Gençlik Dairesi ile
beraber çalýþýyoruz. Bu kapsamda
gençlere haftada iki defa danýþman-
lýk hizmeti sunuyoruz.

Diðer bir iþbirliði ise „Sosyal eði-
tim amaçlý aile yardýmý- sozial päda-
gogische Familienhilfe“ alanýnda
yapýyoruz. Alman Çocuk ve Gençlik
Yasasý çerçevesinde çocuklarýnýn aile
içi ve sosyal eðitimi alanýnda zorla-
nan aileler, eðitim yardýmý talep ede-
bilirler. Yasalara göre çocuklarýnýn
eðitimi için uzman talep eden ailele-
re belediyeler bünyesindeki Gençlik
dairelerinin eðitim uzmaný gönder-
me yükümlülüðü var. Sadece anne
veya baba tarafýndan yetiþtirilmeye
çalýþýlan, okula gitmek istemeyen,
içine kapanýk, þiddete eðilimi göste-
ren eve akþamlarý geç gelen çocuk
varsa, ailenin kendisi ya da okulu
Jugendamt’a baþvurarak yardým
talebinde bulunabiliyor. Bu gibi
konularda Gençlik daireleri ile iþbir-
liði çerçevesinde ailelere yardým
götürüyoruz. Sorunun büyümeden
çözülmesine katkýda bulunuyoruz.
Aileler yardýmý kimden alacaklarýna kendile-
ri karar verebiliyor mu? 

Jugendamt’a deðiþik kurumlar
baþvurabildiði gibi ailelerin kendileri
de talepte bulunabiliyor. Gençlik
dairesi, öncelikle aile ile bir ön görüþ-
me yapýyor. Sorun tespiti yaptýktan
sonra, bu aile için faydalý olabilecek
bir yardým planý hazýrlýyor ve faydalý
olacaðý düþündüðü kurumla iþbirliði-
ne götürmeye çalýþýyor. Aileler,
Gençlik dairesine “Ben Kubi’den ya
da belli bir dernekten ya da belli bir
kiþiden yardým istiyorum.”diyebilir.
Gençlik dairelerinin yardýmý kimin
vereceðini belirlerken aileler söz
hakkýna sahip.Tabiî ki yardýmý veren
kiþi yada kurum bu konuda uzman
olmasý gerekiyor.
Jugendamt ile iþbirliði yapmak isteyen der-
nekler hangi þartlarý taþýmasý gerekiyor?

Gençlik dairesinin iþbirliði
yapacaðý dernek ilk olarak belli þart-
larý yerine getiren tasdikli bir dernek
olmasý gerekiyor. Jugendamt ile
isbirligi yapmak isteyen derneklerin
öncelikle Cocuk ve Gençlik Yardým
Yasasý”ný (Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz) çok iyi bilmeleri gerekiyor.
Ýkincisi ise bu derneklerin tüzükle-
rinde bu tür çalýþma alanlarý ve sosyal
hizmetler bölümünde uzman bulun-
durmasý. Bu uzmanlarýn yaptýklarý
iþleri danýþabilecekleri bir üst gözet-
me mekanizmasýnýn olmasý da þart.
Bu iþbirliðinin illa dernek içinde
olmasý gerekmiyor. Baþka bir birim-
den de bu hizmet alýnabilir. Gençlik
daireleri, iþbirliði yapacaðý dernekler-
den yeteri kadar büro alaný ve ekip
çalýþmasý gibi çeþitli þartlar da bekli-
yor. Bu þartlarý yerine getiren her
dernek bulunduðu yerdeki Jugen-
damt’a baþvurup, iþbirliði için talepte
bulunabilir.Gençlik dairesi, bu der-
neðin baþvurusuna ilgi duyarsa
anlaþma yapabiliyor. Eðer eksikler
varsa anlaþtýklarý dernekten bu
eksiklikleri gidermesi istiyor. Bu
uzun ve uðraþlý bir süreç olabilir.
Gençlik dairesi, iþbirliði yaptýðý der-
neðin göçmen derneði olup olmadý-
ðýna bakmýyor, sadece uzmanlýk
derecesine önem veriyor. Alman-

ya’nýn her kentinde Gençlik daireleri
kendi kriterlerini kendi belirliyor.

Bu iþi yapmak isteyen dernekler
çok iyi düþünmeli. Bu kolay bir iþ
deðil ve hayretler içinde kalýnabile-
cek olaylarla karþýlaþmak mümkün.
Bu alanda çalýþmak isteyen elaman-
larýn öncelikle soðukkanlý olmalarý
önemli.

Bu iþbirliðinde sizin gibi dernekler nasýl bir
sorumluluk ve sosyal fayda saðlayabiliyor? 

Gençlik dairelerinin bazen kendi
görüþ açýlarýna göre doðru olan fark-
lý uygulamalarý olabiliyor. Bize yar-
dým istemek için bir Türk aile geldi.
Çocuðunu yetiþtirmekte sýkýntý çekti-
ði gerekçesiyle Gençlik dairesi bu
aileye Alman bir uzman tahsis edili-
yor.Alman sosyal eðitim uzmaný, “-
Sizin hayatýnýzda kendiniz için
yaþam alaný kalmamýþ.Her þeyi
çocuklarýnýz için yapýyorsunuz. Bu ne
size iyi geliyor ne de çocuklarýnýza.
Onun için oðlunuzu geçici bir süre
için Gençlik dairesine baðlý çocuk
yurduna yerleþtireceðiz. Hem o tek
baþýna olmayý öðrenir sizde kendini-
ze zaman ayýrabilirsiniz. Kýzýnýzda 18
yaþýna geldiði için artýk evden ayrýl-
sýn. Bende 18’imde ayrýlmýþtým.”di-
yor. Alman uzman kendisine göre
doðru olan þeyi söylüyor ama bu
görüþ açýsý Türk aile yapýsýna aykýrý
bir talep. Anne panikleyerek bize
gelip yardým istedi. Biz Gençlik dai-
resi ile konuþtuk ama maalesef
bazen “Eðer bir Türk uzman, Türk
bir aileye bakarsa araya profesyonel
mesafe koymayabilir” düþüncesi ile
karþý karþýya kalabiliyoruz. Daha
sonraki süreçte bu aileyle biz ilgilen-
dik. Çocuðun yurda yerleþtirilmesini
önledik.Þimdi bu çocuk, liseye
(Gymnasium) gitmeyi baþardý. Yine
bir okulda bir çocuk yüzünden okul,
aile ve Gençlik dairesi (Jugendamt)
birbirine girmiþti. Biz olaya müdahil
olduk. Verdiðimiz hizmetle sorumlu-
luðu üzerimize aldýk. Þimdi o çocuk
da liseye gidiyor.

Bu þekilde Frankfurt ve çevresin-

de çoðunluðu Türk olmakla birlikte
30 farklý milletten 20 uzmanýmýzla
ailelere danýþmanlýk hizmeti götürü-
yoruz. Çeþitli okullarda da çocuklara
yönelik sosyal ve eðitim alanlarýnda
hizmetler sunuyoruz ve böylece
Frankfurt’ta günlük yaklaþýk 2 bin
öðrenciye ulaþýyoruz. Bizim gibi fark-
lý kültürlerden gelen dernekler ve
uzmanlar hizmet götürdükleri ailele-
rin kültürlerini, korkularýný, çekince-
lerini iyi anlayabiliyor. Bu da Gençlik
dairelerinin iþini epey kolaylaþtýrýyor.
Jugendamt ile ailelerin birbirlerine bakýþ
açýsýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? 

Türkler genelde “Gençlik dairesi
bizim çocuklarýmýzý bizden almak
istiyor” diye düþünüyor ama bu
kurum büyük sorumluluk altýnda.
Görev alaný içindeki her çocuktan
kanunen sorumlu. Bunun için çok
hassas davranýyorlar. Bazen bu has-
sasiyet göçmen toplumun kültürel
yapýsýný bilmemekle birleþince büyük
sorunlar oluþturabiliyor. “Çocuk
benim deðil mi? Döverim de severim
de” gibi ifadeler Almanya’da anlayýþ-
la karþýlanmýyor.Böyle bir ifadeyi
duyan Alman bir uzman, ön yargý
içinde istenmeyen kararlar verebili-
yor. Aileler düþünce yapýlarýný deðiþ-
tirmeleri gerekiyor.Çocuk sizin de
olsa yasalar size belli bir davranýþ
çerçevesi çiziyor.
Aile ile kurum arasýnda ki sorunun mahke-
meye gitmesini engelleyebiliyor musunuz?

Kubi olarak aile ile Gençlik daire-
sinin mahkeme sürecinde, çocuðun
haksýz yere yurda yerleþtirilmesini
engellemeye çalýþýyoruz. Eðer çocuk
Gençlik dairesine baðlý yurda geçer-
se bizim görevimiz bitiyor. Çünkü
oradaki çocuklara baþka uzmanlar
bakýyor. Aslýnda Jugendamt’larýn
çocuklara el koymasý maliyeti yüksek
olan bir iþ. Bir çocuðun böyle bir
kuruma günlük maliyeti 130 ile 150
Euro arasýnda. Biz ise farklý bir söz-
leþme ile çalýþtýðýmýz için daha farklý
bir ücret alýyoruz. Bu iþi yapmak iste-
yen dernekler büyük sorumluluk ala-

caklarýný unutmamalýlar. Gençlik
dairesi ile iþbirliði yaptýðýnýz her
çocuk için ayrý bir sözleþme yapýyor-
sunuz. Eðer sizin sorumluluðunuz-
daki bir çocuða herhangi bir þey olur-
sa, mahkemelik olabilirsiniz. Bu iþi
yapmak isteyenler Çocuk ve Gençle-
ri Koruma Yasasýndaki 8a maddesini
mutlaka iyi okumalýlar.
Jugendamt ile iþbirliðinin belirli bir süre
kýsýtlamasý var mý?

Þartlarý tamamlayýp Gençlik dai-
resi ile iþbirliðine baþladýðýnýzda bir
hata yapmadýðýnýz sürece iþbirliði
devam eder. Kaliteli ve profesyonel
hizmet sunduðunuz sürece problem
olmaz. Gençlik dairesinin sözleþme
karþýlýðý belli bir aile veya belli bir iþ
hacmi vereceðini taahhüt etmez ama
ailenin çocuklarý ile yaþadýðý her türlü
sorunda sizden yardým isteyebilir.
Jugendamt çalýþanlarýnýn göçmenlerin kül-
türleri hakkýnda bilgisi nasýl?

Yaþanan olaylardan ve tecrübele-
rimizden görüyoruz ki, Gençlik dai-
relerinin göçmen ailelerin kültürel
farklýlýðý hakkýnda önemli bir bilgi
eksikliði var. En önemlisi Gençlik
dairelerinin ve de ailelerin bu alanda
çalýþan kurum temsilcileri ile olay
mahkemeye intikal etmeden zama-
nýnda görüþmeleri. Ýkincisi bu
kurumlar bu kültürleri tanýyan
uzmanlarý istihdam etmeye önem
vermeliler. Türk toplumun çocuk
eðitimi konusunda imajý maalesef
oldukça kötü. Bunun için aileler dik-
katli olmalý. Bir Alman baba çocuðu-
na bir tokat vursa yansýmasý nerdey-

se hiç olmuyor ama bir Türk baba söz
konusuysa, yanlýþ deðerlendirmeden
doðan ön yargýlar nedeniyle bunun
yansýmasý on kat fazla oluyor.

Sizce bazý konuda aile haksýz mý? Aileler
sorun yaþamak için neler yapmalý?

Bazý gençler, ailenin Jugendamt
korkusunu kullanýyor. Aileler çocuk-
larýna þefkatle ve sevgiyle yaklaþsýn-
lar. Birçok konuda daha sabýrlý ve
anlayýþlý davranmak gerekiyor. Bu
çocuk istediði her þeyi yapsýn anla-
mýnda deðil. Tehditkar ve þiddet eði-
limli davranýþlardan uzak dursunlar.
Böyle bir olayla karþýlaþýrlarsa bulun-
duklarý çevrede mutlaka bir uzman
arasýnlar. Bazen aile içinde anne
babalarý korkutan olaylar da oluyor.
Mesela bazý gençlerin “Baba sen
beni döversen Gençlik dairesine
giderim.”diye ailelerini korkuttuklarý
da görülüyor. Türk aileleri kendini
ifade etmekte güçlük çektikleri için,
yanlýþ anlaþýlmaktan, ön yargýlarla
karsýlaþmaktan korktuklarý için bazý
zaman kendileri için faydalý olan hiz-
metlerden korkup uzak duruyorlar.
Türk aileleri ve Alman aileleri benzer
korkular yasýyorlar ve Gençlik daire-
leri ile benzer sorunlarý oluyor. Tek
fark ise Almanlar aileleri dil ve kültür
farklýlýklarý yaþamadýklarý için arada-
ki sorunlarý en aza indirebiliyorlar.

UYARI: Zaman Gazetesinde
yayýnlanan ‘Bilinmeyen Yönleri ile
Jugendamt’ dizisinde yer alan yazý
ve resimler izinsiz kullanýlamaz.

‘Türk dernekleri, çocuðun
Jugendamt’a düþmesini önleyebilir’

Þartlarý uyan dernekler Jugendamt’a baþvurabilir   
Gençlik dairesinin iþbirliði yapacaðý dernek ilk olarak belli þartlarý yerine
getiren tasdikli bir dernek olmasý gerekiyor. Jugendamt ile isbirligi yap-
mak isteyen derneklerin öncelikle Cocuk ve Gençlik Yardým Yasasý”ný (Kin-
der- und Jugendhilfegesetz) çok iyi bilmeleri gerekiyor. Ýkincisi ise bu der-

neklerin tüzüklerinde bu tür çalýþma alanlarý ve sosyal hizmetler bölümünde uzman
bulundurmasý. Bu uzmanlarýn yaptýklarý iþleri danýþabilecekleri bir üst gözetme meka-
nizmasýnýn olmasý da þart. Bu iþbirliðinin illa dernek içinde olmasý gerekmiyor. Baþka bir
birimden de bu hizmet alýnabilir. Gençlik daireleri, iþbirliði yapacaðý derneklerden yete-
ri kadar büro alaný ve ekip çalýþmasý gibi çeþitli þartlar da bekliyor. Bu þartlarý yerine
getiren her dernek bulunduðu yerdeki Jugendamt’a baþvurup, iþbirliði için talepte bulu-
nabilir.Gençlik dairesi, bu derneðin baþvurusuna ilgi duyarsa anlaþma yapabiliyor. Eðer
eksikler varsa anlaþtýklarý dernekten bu eksiklikleri gidermesi istiyor
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ARÝF ARSLANER KUBÝ GENEL MÜDÜRÜ

Jugendamt (Gençlik dairesi) ile Türk
aileler arasýnda iletiþim sorunu göze

çarpýyor. Ýki tarafý da tanýyan ve sorun
büyümeden çözümde yardýmcý olacak,

ön yargýlarýn karþýlýklý yenilmesinde
katký saðlayacak kurumlara ihtiyaç

olduðu bir gerçek. Yýllardýr Frankfurt ve
çevresinde Gençlik daireleri ile iþbirliði
içinde olan Kültür ve Eðitim Derneði

(Kubi e. V) ailelerin sorunlarýný büyüme-
den çözülmesine yardýmcý olmuþ.

Gençlik daireleri ile iþbirliðinin zorlu bir
süreç olduðunu söyleyen Kubi e. V

Genel Müdürü Arif Arslaner, „Bu büyük
sorumluluk ve birçok þartý bulundur-

mayý gerektiren bir iþbirliði.“dedi.
Gençlik dairelerinin kanunun verdiði

yetki çerçevesinde çocuklar ile ilgili en
küçük ihtimali dahi deðerlendirip iþini
ciddiye almasýnýn bazen Türk toplumu
tarafýndan yanlýþ anlaþýldýðýný söyleyen

Arslaner, Gençlik dairelerinin de
Türklerin kültürel özelliklerini dikkate
almasý iþleri kolaylaþtýracaðýný belirtti.
Arslaner, Almanya’da sadece Berlin,

Frankfurt, Hanau, Bochum þehirlerinde
bazý göçmen kökenli derneklerin

Gençlik daireleri ile sorun yaþayan ailel-
erde olayýn mahkemeye intikal

etmeden çözülmesinde yardýmcý olduk-
larýný söyledi. 70 çalýþaný ile büyük bir

yapýya sahip olan Kubi Derneðinin
Genel Müdürü Arslaner, Gençlik

daireleri ile iþbirliðini ve yaþadýklarý
tecrübeleri Zaman’a anlattý. 

Almanya’da çok az derneðin Jugendamt ile iþbirliði yeterliliðine sahip olduðunu söyleyen Kültür ve Eðitim Derneði (Kubi e. V) Genel  Müdürü Arif Arslaner, 
“Zor ve sorumluluk gerektiren bir iþbirliði ama kültürel farklýlýklardan kaynaklanan sorunlarýn çözümünde önemli görevler üstleniyoruz.” 
diyor. Kubi e. V, olayýn mahkemeye taþýnmadan çözülmesinde aktif rol alýyor. 

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Çocuklarýmý asla oraya göndermem 
1

Yanlýþ yaptýðýmýz her ödev için de dayak yiyorduk. Her fýrsatta. Günlük
yaþamýmýz çok sertti.” dedi Gençlik dairesinde çocuklarýn erken yaþlar-

da (14/15 yaþlarýnda) cinsel temaslarda bulunduklarýný da sözlerine ekleyen
Türk kökenli vatandaþ, kendi çocuklarýný böyle bir kuruma göndermemek için
elinden gelen her þeyi yapacaðýný ifade etti. Özellikle aile yaþamýný tadan
çocuklarýn her fýrsatta ailelerine geri dönmeye çalýþtýklarýný, fakat buna müsa-
ade edilmediðini dillendiren Barbaros, ‘Yetkililer, bir çocuðun ailesinden alýn-
masýyla o çocuðun geleceðine yüzde 80 zarar vereceklerini bilmeliler.' þeklin-
de konuþtu. Çocuklarýn yüzde 80'inin hayatýnýn mahvedildiðinin altýný çizen
Barbaros, bu kurumda yetiþen bazý arkadaþlarýnýn hayatlarýnýn þu an çok kötü
olduðunu belirtti. Kendi çabasýyla eðitimine gereken önemi verdiðini söyle-
yen Barbaros, çocuklarýn eðitimlerinin çok önemli olduðunu söyledi ve özel-
likle göçmen kökenli çocuklarýn, iyi bir eðitim almalarýný tavsiye etti.

Birçok gencin Jugendamt’a düþmesini önledik            
Jugendamt’lar bazen kendi görüþ açýlarýna göre doðru olan farklý uygula-
malarý olabiliyor. Bize yardým istemek için bir Türk aile geldi. Çocuðunu
yetiþtirmekte sýkýntý çektiði gerekçesiyle Gençlik dairesi bu aileye Alman
bir uzman tahsis ediliyor.Alman sosyal eðitim uzmaný, “Sizin hayatýnýzda

kendiniz için yaþam alaný kalmamýþ.Her þeyi çocuklarýnýz için yapýyorsunuz. Bu ne size
iyi geliyor ne de çocuklarýnýza. Onun için oðlunuzu geçici bir süre için Gençlik dairesine
baðlý çocuk yurduna yerleþtireceðiz. Hem o tek baþýna olmayý öðrenir sizde kendinize
zaman ayýrabilirsiniz. Kýzýnýzda 18 yaþýna geldiði için artýk evden ayrýlsýn. Bende 18’imde
ayrýlmýþtým.”diyor. Alman uzman kendisine göre doðru olan þeyi söylüyor ama bu görüþ
açýsý Türk aile yapýsýna aykýrý bir talep. Anne panikleyerek bize gelip yardým istedi. Biz
Gençlik dairesi ile konuþtuk ama maalesef bazen “Eðer bir Türk uzman, Türk bir aileye
bakarsa araya profesyonel mesafe koymayabilir” düþüncesi ile karþý karþýya kalabiliyo-
ruz. Daha sonraki süreçte bu aileyle biz ilgilendik. Çocuðun yurda yerleþtirilmesini önle-
dik.Þimdi bu çocuk, liseye (Gymnasium) gitmeyi baþardý.

1
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Þuan Mönchengladbach Jugendamt’ýnda kaç göç-
men kökenli çocuða ve gence yardým götürüyorsu-

nuz? Bunlardan ne kadar Türk ve ne kadarý ailesinden
uzakta bakýcý ailede ya da yurtta kalmak zorunda?
Farklý kültür ve etnik kökenden çocuk ve
gence yardým götürüldüðü için istatistiki
kayýtlarda “Göçmen kökeni” net belirtilme-
mektedir. Bu nedenle Jugendamt’ýn kaç göç-
men kökenli genç ile ilgilendiði konusunda
net bilgiler yok. Buna ek olarak tabiî ki Juge-
namt’ýn eðitim yardýmý verdiði Türk kökenli
çocuk ve gençler mevcut. 2009 Ekim ayý itiba-
ri ile bizimle bakýcý aile olarak iþbirliði yapan
toplam 322 aile mevcut. Bunlardan 14’ü Türk,
Afrikalý, Polonyalý, Rus olmak üzere deðiþik
etnik gruplardan oluþuyor. Genelde küçük
çocuklar öncelikli olarak bakýcý ailelere veril-
meye çalýþýlýyor. Gençler ise yurtlara, çünkü
onlarýn hayata dair bir fikirleri ve tecrübeleri
var. Gençlerin nerede kalacaklarý onlarýn
istekleri doðrultusunda belirleniyor.
Jugendamt hangi nedenlerden dolayý bir çocuðu ailesin-
den uzaklaþtýrabilir? 
Aile veya aileden birisi aðýr hastaysa, karý
kocanýn ayrýlmasý, anne baba arasýnda þid-
det, anaokulunda veya okulda zorluk yaþan-
dýðýnda Jugendamt’a baþvurarak yardým
talep edebiliyor. Çoðu zamanda çocuða ve
gence aile üyeleri, arkadaþlarý ve tanýdýklarý
destek vermedikleri zaman bize baþvurabili-
yor. Jugendamt ailenin itirazýna resmen
ancak çocuðun salahiyeti (Kindeswohlge-
fährdung- saðlýðý, ruh saðlýðý, geliþimi,refa-
hý) söz konusu olduðu zaman el koyabilir ve
akabinde Aile Mahkemesi haberdar edilir ve
mahkeme süreci baþlar. Fiziki ve psikolojik
baský, þiddet, taciz, çocuðun bakýmý sorumlu-
luðunun yerine getirilmemesi, anne babanýn
yokluðu gibi çocuðun varlýðýna zarar verecek
sebeplerin ortaya çýkmasý Jugendamt’ýn
müdahale etmesini gerektirebilir.
Bir çocuðun ya da gencin Jugendamt’ýn yardýmýna ihtiya-
cý olduðuna kim karar veriyor? Bu çocuklardan sizi kim
haberdar ediyor?  Bunun için hangi kurumlarla iþbirliði
yapýyorsunuz? (Okul, polis etc.) 
Bir gence süreli ya da süresiz yardým için
anne babasý yada hukuken velayeti bulunan
kiþi tarafýndan Jugendamt’ýn Çocuk, Genç
ve Aile birimine baþvuruda bulunuluyor.
Burada yardým için gerekli þartlarýn varlýðý
kontrol edilir. Ailelerin ve hukuken velayeti
elinde bulunduranlarýn bu süreçte Jugen-
damt ile iþbirliði yapmalarý çok önemli. Yar-
dýma ihtiyacý olan çocuklarý aileleri, çocuk
ve gençlerin kendisi, komþularý, anaokullarý
ve çocuk yuvalarý, okullar, doktorlar, hasta-
neler ve polis bildirebiliyor. Bilgiler Jugen-
damt tarafýnda güvenli þekilde muhafaza
edilir ve üçüncü kiþilere verilmez.
Þuan kurumunuzun görev alanýnda kaç Türk kökenli baký-
cý aile (Pflegefamilien) var?  
Mönchengladbach’da þuan altý Türk aile baký-
cý aile olarak bizimle iþbirliði içinde çalýþýyor.
Neden Mönchengladbach Jugendamt’ý olarak Türk ve göç-

men ailelerin bakýcý aile olmasýný istiyorsunuz? 

Eðer bir çocuk yada genç kendi ailesinde yaþa-
mayacaksa çocuk aileden uzaklaþtýrýlacaksa
gencin ve çocuðun baþka yerde kalacak olma-
sý hayatýnda büyük deðiþiklikler ve yabancýlýk-
lar meydana getiriyor. Çocuðun benzer ve
ayný kültür çevresinde kalmasý ise çocuða
güven veriyor. Bu güven ise çok önemli.

Bakýcý ailenin çocuðu kendi kültüründen olmasýnýn
avantajlarý nedir?

Bakýcý ailenin çocuðun kültüründen olmasý o
çocuða ve gence uyum saðlama imkaný sunar.
Çocuk hangi kültür çevresinde yaþamak iste-
diðine veya yaþayabileceðini görebilir. Çocuk
ayný zamanda Alman kültürü ve uyumu
uzlaþtýrabilir ve buna ek olarak ailesinin geldi-
ði ülkenin deðerlerini tanýyabilir.

Bakýcý aile olacaklar sizce hangi zorluklarla karþýlaþa-
caklarýný bilmeleri gerekiyor? 

Çocuk yada genç öz ailesinden ayrýldýðý için
psikolojik kriz döneminde olabilir. Bu nedenle
daha fazla yardýma ve bakýcý ailenin daha dik-
katli davranmasýna ihtiyaç olabilir. Çocuða
destek olunmasý çok önemli. Bu bakýcý aile için
aileye yeni katýlan üyeyi tanýma ve aileye bað-
lama adýna daha fazla zaman ve gayret anla-
mýna geliyor.Bu süreçte ailenin diðer üyeleri-
nin bazý istekleri dikkate alýnmayabilir. Evlat-
lýk olan çocuk veya genç aileye yabancý olaca-
ðý için farklý davranýþlar sergileyebilir ve aile
üyeleri öncelikle bu deðiþikliðe alýþmalarý
gerekebilir. Bazen bakýcý aile sabrýný sonuna
kadar kullanmak zorunda kalabilir, sorunlarla
baþa çýkmayý ve problemi tanýmlamayý öðren-
mek zorunda kalabilir.

Bakýcý aile çocuða ne kadar süre bakmakla yükümlü? 

Bu süre çocuðun ve gencin neden evlatlýk
verildiðine baðlý olarak deðiþebilir. Mesela
eðer bir çocuk hastalýk nedeni ile bakýcý aileye
verildiyse bu sadece birkaç gün olabilir.Bazý
bakýcý ailelerde çocuklar yýllarca kalabiliyor. Bu
çocuðun öz ailesinin çocuðu geri almak
istememesi ya da alamamasý durumlarýnda
söz konusu olabiliyor. Genelde ise çocuk reþit
olduðu zaman bakýcý ailede ki süresi bitebili-
yor. Öte yandan çocuðun bakýcý ailede ne
kadar süre kalacaðý ve hedefler önceden aile
ile konuþuluyor.

Bakýcý olan ailelere çocuðun eðitiminde ve sorunlarý-

nýn çözümünde hangi yardýmlarda bulunuyorsunuz?

Bakýcý aileler evlatlýk almadan önce hazýrlaný-
yorlar ve bakýcýlýk süresince de danýþmanlýk
hizmeti alýyorlar. Jugendamt düzenli olarak
aile ve çocukla iletiþime geçiyor. Ýhtiyaç oldu-
ðunda ve olaðanüstü durumlarda gözetmen-
lik, eðitim, yetiþtirme yardýmlarý verilebiliyor.

Çocuðu alan aileye çocuðun gideri için aylýk bir ödeme
yapýlýyor mu? 

Jugendamt’lar eðer çocuk “Yetiþtirme yardý-
mý- Hilfe zur Erziehung” kapsamýnda evlat-
lýk verildiyse ailelere bakýcýlýk parasý ödüyor.
Bakým parasý çocuðun evlatlýk ailede geçi-
mini saðlayacak miktarda oluyor. Yani
çocuk için evin kirasýnýn bir kýsmýný, harçlý-
ðý, kýyafet parasýný, ve bos zamanlarýnda
eðlence için harcayacaðý para ödeniyor.
Buna ek olarak bakýcý aileye “Yetiþtirme
parasý- Erziehungsbetrag” veriliyor. Bakýcý
aileye verilen eyaletlere ve þehirlere göre
deðiþiklik gösteriyor. Mönchengladbach’da
2009 yýlýnda 0-7 yaþ arasýnda ki çocuklar için
bakýcý aileye aylýk 677 Euro, 7- 14 yaþ ara-
sýndakiler için 744 Euro ve 14- 18 yaþ ara-
sýnda ki çocuklar için ise 844 Euro bakýcý
aileye para ödeniyor.

Türk aileler Jugendamt’a þüpheli yaklaþtýklarý gözle-
niyor. Sizce Türk ailelerin bakýcý aile olmasý arada ki
güveni artýrabilir mi? 

Jugendamt’ýn danýþma ve kontrol görevini
aileler genelde aileye müdahale ve sert bir
kontrol olarak algýlýyorlar. Bakýcý aile olma
sürecinde aileler birçok baðlantý ve hukuki
durumu öðreniyorlar.Bunun dýþýnda farklý alý-
þýk olunmayan bir aile sistemine vakýf oluyor-
lar.Bu vatandaþlar arasýnda güveni saðlýyor.
Bakýcý aileler arasýnda ki iletiþimler tabiî ki
Türk bakýcý aileler arasýnda da güveni artýrýyor.
Birçok zaman bakýcý aileler baþkasýndan güzel
sözler duyduklarý zaman mutlu oluyorlar.
Türk bakýcý aileler de bir çocuðu evlatlýk alarak
ve Jugendamt’ýn yardýmýný olumlu algýlayarak
güven ortamýnýn oluþmasýný saðlayabilirler.

Bakýcý ailenin dini deðerlere önem vermesi ve evde
baþörtüsü takan birilerinin olmasý bakýcý aile olmaya
engel olur mu? Burada nelere dikkat ediyorsunuz?
Ailede çocuðun alacaðý din ve inanç deðerle-
ri, demokratik deðerlerle ve Alman çocuk
yetiþtirme þartlarý ile uyum içinde olmasý

gerekiyor. Buna ek olarak gencin bu inancý
isteyip istemediði konusunda kendisi karar
vermesi gerekiyor, çocuðun ne kadar istedi-
ðine bakmak önemli. (Din özgürlüðü).
Evlatlýk olarak verilecek çocuðun seçiminin
dikkate alýnmasý için ailenin dini deðerlere ne
kadar baðlý olduðu baþvuru sürecinde konu-
þulmasý gerekiyor. Bakýcý aile bu süreçte
Jugendamt’ýn bay ya da bayan memurlarý ile
iþbirliði içinde olacaðý için bakýcý anne ya da
bakýcý babanýn buna hazýrlýklý olmasý ve bunu
bilmeleri lazým.Ýletiþimin deðerlendirilmesi
için kiþinin mimik ve vücut dilini, el kol ve
jestlerini okuyabilmek önemli. Bizim deðer-
lerimize göre kapalý þekilde örtünme bu say-
dýðýmýz deðerlerin okunmasýný sýnýrlayabilir
ama bir baþörtüsü sorun ve engel olmaz.

Arzu edilirki Türk ailelerde Alman kurum-
larýna daha fazla güvenir, iþbirliði içinde çocuk
ve gençlere kendi kültür çevrelerinden gelen
kiþiler olarak daha fazla yardýmcý olabilirler.
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Jugendamt ile Türk ailelerin yaþadýðý sorunun
çözümü yine Türk ailelerin elinde bulunuyor.
Birçok Türk veya Müslüman aileden alýnan
çocuk, Müslüman aile bulunamadýðý için
Jugendamt yurtlarýna ya da Alman ailelere
evlatlýk olarak verilmek zorunda kalýyor. Türk
aileler bakýcý aile olma konusunda çok istekli
davranmýyor. Oysa üç aylýk çocuktan 18
yasýnda ki gence kadar birçok ailesinden
uzaklaþmýþ çocuk, Türk bakýcý aileler
tarafýndan sahip çýkýlabilir. Almanya’nýn bazý
belediyeleri bu alanda eksikliði gördüðü için
Türk aileleri bakýcý aile olarak kazanmak için
kampanyalar baþlattý. Bunlardan birisi de
Mönchengladbach Belediyesi.
Mönchengladbach Jugendamt’ý þuan 322
aileye  evlatlýk olarak çocuk teslim etmiþ
durumda. Bunun ise sadece altýsý Türk aile.
Türk ailelerin ilgi göstermediði bakýcý aile
olmanýn þartlarý nelerdir, nereye baþvurmak
gerekiyor? Bakýcý ailenin çocuðu kendi
kültüründen olmasýnýn avantajlarý nedir?
Bakýcý aile çocuða ne kadar süre bakmakla
yükümlü? Çocuðu alan aileye çocuðun gideri
için aylýk bir ödeme yapýlýyor mu?  sorularýnýn
cevabýný Mönchengladbach Jugenamt
Kurumu’nun Bakýcý ailelerden sorumlu
uzmaný Monika Ferfers ZAMAN’a açýkladý. 

Türk ailelerin bakýcý aile olarak çocuk ve
gençleri evlatlýk alarak çocuklarýn kendi
kültür ve dilini unutmamalarýna
yardýmcý olabileceklerini söyleyen
Mönchengladbach Jugendamt uzmaný

Monika Ferfers, “Bakýcý aile olmanýn þartlarý zor deðil,
Jugendamt gerekli desteði veriyor.”dedi. 

1

Bakýcý aile olma çeþitleri 
Jugendamt, üç aylýk çocuktan 16- 17 yaþýnda ki
gence kadar ailesinden alýnan çocuklarý süreli,
süresiz, haftalýk, günlük bakým gibi deðiþik þekil-
lerde bakýcý ailelere veriyor.

Süresiz bakým þekli
Süresiz bakýcý aile durumlarýnda ailesinden alý-
nan geri dönmeyen veya dönemeyen çocuk
duruma göre reþit oluncaya kadar ailenin yanýn-
da kalabilir. Burada çocuða yeni bir yaþam orta-
mý ve kendisini rahat hissedeceði bir ev ortamý
sunulur. Çocuk bakici ailenin yardýmý ile zorluk-
larý çözmeye ve olumlu kazanýmlar elde etmeye
baþlar. Duruma göre çocuk tekrar asýl ailesinin
yanýna dönebilir. Çocuðun kalma süresi konu-
sunda Jugendamt ile irtibat halinde kalýnabilir.

Süreli bakým þekli
Kýsmen sorunlu ailelerden belli nedenlerle alý-
nan çocuklar her þeye raðmen ailesine dönmek
isterse ailede ki Jugendamt’ýn ön gördüðü sorun
çözülürse çocuk asýl ailesine dönebilir.
Bu süre içinde bakýcý aile çocuðun kiþiliði, saðlýðý
ve eðitimi ile yakýndan ilgilenir.
Çocuðun yararý için ailesi ile iletiþim kurulmasý
gerekebilir. Bu süre bir kaç gün olacaðý gibi bir
kaç yýl da sürebilir.

Kýsa süreli bakým þekli
Çocuðun ailesi, anne veya babasý belirli bir süre
çocuða bakacak durumda deðilse, örneðin hasta-
nede tedavi altýnda iseler, Jugendamt çocuðu kýsa
süreliðine bakýcý aileye verir. Bu süre içinde bakýcý
aile çocuðun bakýmýný üstlenip, ailesi ve varsa
kardeþleri ile aralarýndaki iletiþimi saðlamasý
gerekebilir. Bazý durumlarda günlük bakýcý aile
(Günlük bakýcý anne- Tagespflegemutter) olarak
çocuðu okuldan sonra akþama kadar bakýp
akþam ailesine verme durumlarý da olabiliyor.

Uzman bakým þekli 
Bu bakým þekline, çocuklarý ile kriz yaþayan fakat
çözemeyen ailelerin çocuklarý girer. Uzun dönem
ailesine dönemeyecek ailelerin çocuklarý bu
alanlarda uzman bakýcý ailelere evlatlýk verilir. Bu
bakýcý ailelerden çocuðun asýl ailesine de belli
þartlarda yardýmcý olunmasý istenebilir.
Bu bakým þekline genellikle Jugendamt”ýn mah-
keme, bilirkiþi ve taný koyma yetkisi olan birimler
gibi dýþ kurumlara baþvurduðu durumlarda ter-
cih edilir. Bu bakim çeþidinin zamaný sýnýrlýdýr.
Böyle bir bakýmý üstlenen kiþi, uzman kiþi olup
mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olmalýdýr.

‘Türk aileler bakýcý aile olsun, þartlarý çok zor deðil’

Jugendamt kurumunun bakýcý aile birimi
düzenli olarak bilgilendirme toplantýlarý
yaparak yada birebir konuþmalarla
“bakýcý aile ve evlatlýk” konusunda bil-
giler verebiliyor. Bu konuya ilgi duyan
vatandaþlar özel bilgilerin yer aldýðý
baþvuru formu dolduruyorlar. Gelir
durumlarýný ve hayat anlayýþlarýný anlat-
týklarý yazýlý belgeyi temiz kaðýdý ile bir-
likte ilgili birime veriyorlar. Orada ki
yerel Saðlýk Müdürlüðü (Gesundheit-
samt) ailenin bütün fertlerini fiziki ve
psikolojik olarak evlatlýk alýp alamaya-
caklarý yeterliliðe sahip olup olmadýk-
larýný araþtýrýyor. Buna ek olarak bakýcý
aile olmak isteyen aileler evlerinde
ziyaret ediliyor yada büroda görüþmeler
gerçekleþtiriliyor. Aile çocuk yetiþtirme
yeteneðine sahip olmasý, çocuðun öz
ailesi ve Jugendamt ile iþbirliði yapmaya
hazýr olmasý gerekiyor. Bakýcý olacak olan
aile ile çocuk ve genç için nelerin hede-
flendiði bütün detaylarý ile konuþuluyor.
Baþvurusu olumlu karþýlanan aileler
“Bakýcý aile seminerine” katýlýyorlar ve
diðer bakýcý ailelerle de iletiþime geçe-
biliyorlar. Ailede konuþma dili Almanca
olmasý yada bakýmý sorumluluðunu
üstlenecek kiþilerden en az birisinin
Almanca konuþuyor olmasý önemli.

Bakýcý aile
(Pflegefamilien)
olmak için hangi
þartlarý taþýmak
gerekiyor? Nereye
baþvurulmasý lazým? 

YASAL UYARI: Zaman Gazetesinde yayýnlanan ‘Bilinmeyen Yönleri ile Jugendamt’ dizisinde yer alan yazý ve resimler izinsiz kullanýlamaz.

Türk aileler için özel
broþür hazýrlayan
Mönchenglad-
bach Jugen-
damt’ý 
Türk ailelere
“Bakýcý aile olun,
hem çocuklarýn
kültürünü ve dili-
ni unutmamala-
rýný saðlayýn
hem de Jugen-
damt’a yardýmcý
olun.” çaðrýsý
yapýyor. 
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EY GENÇLER!
Hayatýn lezzetini, zevkini isterseniz haya-
týnýzý imanla hayatlandýrýnýz ve farzlarý
iþlemekle ziynetlendiriniz ve günahlardan
çekinmekle muhafaza ediniz.

17 ARALIK 2009 PERÞEMBE ZAMAN

OSMAN NURÝ DENÝZLER BAD OEYNHAUSEN 

Jugendamt (Gençlik dairesi) ile  ne zaman
tanýþtýnýz?
Bundan yaklaþýk bir yýl kadar öncey-
di. Liseye (Gymnasium) giden
oldukça da baþarýlý olan kýzým Ruki-
ye’nin kendilerinde olduðunu bildir-
men bir telefon gelmesi ile Jugenamt
ile tanýþmýþ olduk.Kýzýmýzýn onlarda
olduðunu bilip bilmediðimizi sordu-
lar. Bizde bilmediðimizi ve kýzýmýzýn
oraya nasýl geldiðini ve orada niçin

bulunduðunu sorduk. “Rukiye”yi kýz arka-
daþý Robina ve annesi onu buraya getirdi.”
dediler. Þaþýrmýþtýk kýzýmýzýn orada ne iþi
olabilirdi ki. Meðerse kýzýmýzý Gençlik Dai-
resine götüren, kýz arkadaþý Robina ve
annesiymiþ.
Yani kýzýnýzýn Jugendamt’a düþmesine Robina mý
sebep oldu?
Rukiye, son zamanlarda Robine ile arkadaþ-
lýk etmeye baþlamýþtý. Robina zaman zaman
bize gelir kýzýmda onlara giderdi. Oysa Robi-
na kýzýmýn aklýna girip, “Annen baban kýzar-
sa, bunu derse þunu derse Jugendamt’a
gidersin. Hatta oraya gidersen daha rahat
gezeriz.” diyormuþ. Kýzýmýzýn kaybolduðu
gün Robina bizimle beraber hiçbir þeyden
haberi yokmuþ gibi bizimle beraber Ruki-
ye’yi aradý. Halbuki baþtan beri kýzýmýzýn
nerede olduðunu biliyormuþ. Ne kýzýma bir
tokat vurmuþluðum ne baðýrmýþlýðým var.
Neden böyle oldu anlamýþ deðilim. (Robi-
na’ýn annesi Alman babasý Pakistanlý.)
Kýzýnýzýn Gençlik Dairesi’nde olduðunu öðrendikten
sonra ne yaptýnýz?
Kýzýmýzýn orda ne iþi olduðunu eve dönme-
sini istediðimizi söyledik.Yetkililerde bize
ertesi günü gelmemizi söylediler. Rukiye’yi
deðil bize vermek göstermediler bile.Yetkili-
ler bizimle sadece konuþacaklarýný þimdilik
kýzýmýzý bize vermeyeceklerini ifade ettiler.
Peki neden vermeyeceklerine dair bir þey söylediler
mi?
Evet. Onlara göre “Rukiye evde þiddet yaþý-
yormuþ. Baþýný örtmesi için zorlanýyormuþ.
Okul harici arkadaþlarý ile görüþmesi yasak-
lanýyormuþ. Sadece Türk kökenli olan kiþiler
ile arkadaþlýk yapabilirmiþ. Rukiye’nin evde
sadece ders çalýþmasý gerekirmiþ (ailesi
baþka bir þeye izin vermiyormuþ). Hiç boþ
vakti yokmuþ.Ýstediði gibi giyinmesi yasak-
mýþ. Onu kimse sevmiyor ve saymýyormuþ.
Ailesi onu ne maddi ne manevi destekliyor-
muþ.” gibi sebepler varmýþ ve bu nedenlerle
Rukiye’yi veremeyeceklermiþ.
Jugendamt’ýn öne sürdüðü sebepler ne kadar gerçekçi? 
Gençlik Dairesi gibi önemli bir müessese bu
kadar basit þekilde insanlarý araþtýrmadan
soruþturmadan kendi kafasýnda tasarladýðý
önyargý ve fikirlerle karar vermemeli. Bu
facia olur ki nitekim bizdeki öyle oldu.

Bir kere evde þiddet yaþayan çocuðun
psikolojisi bozulur bu da hem okul dersleri-
ne hem de toplum iliþkilerine yansýr ki kýzý-
mýz okulunda baþarýlý bir öðrenci ve lise tale-
besi. Ve çevresiyle de gayet iyi iliþkiler için-
de. Arkadaþlarýnýn evlerine gidip gelmesi
bunun bir göstergesi deðil mi?
Sizin tarafýnýzdan baþýný örtmesi için bir baský var
mýydý?
“Baþýný örtmesi için zorlanýyormuþ.” deni-
yor. Üç kýzým var. Üçünü de bu konuda ser-
best býraktým. Bunu diðer kýzlarýma sorarak
ve görerek öðrenebilirlerdi. Hukuk fakültesi
okuyan kýzýmýn baþý açýk. Baþka bir þehirde
tek baþýna kalýyor. Týp fakültesi okuyan kýzý-
mýn da baþý kapalý. Kendi isteði ile kapandý.
O da baþka bir þehirde yalnýz okuyor.

Yine okul haricinde arkadaþlarý ile görüþ-
mesi yasaklandýðýný söylüyorlar. Ben kendi-
lerine birçok resim gösterdim. O resimlerde
hiç arkadaþlarý ile görüþmeyen birisi gibi
durmuyor. Yada sadece Türk arkadaþlarý ile
görüþmesine müsaade edildiði ithamý da
asýlsýz. Kýzýmýn yine Alman arkadaþlarý ile
çekildiði birçok resmi var. Fotoðraflarda ki
giyimine baktýðýnýzda hiç elbise yasaðý geti-
rilmiþ bir çocuða benzemiyor.

“Ailesi maddi manevi desteklemiyor-
muþ” diyorlar nereden biliyorlar. Acaba hiç
Rukiye’nin ailesini soruþturdular mý? Benim
çocuklarým için yaptýklarým ortada, onlarýn
eðitimi, topluma faydalý olmalarý için çalýþý-
yorum. Her türlü desteði veriyorum.
Jugendamt memuruna bunlarý araþtýrmasýný söyleme-
diniz mi? 
Söz konusu Türk Ailesi olduðunda fazla
araþtýrma ve soruþturmaya gerek duymuyor-
larmýþ. Çünkü Türk aileleri genelde hep
aynýymýþ. Kadýnlarý cahil oluyormuþ. Hep
evde oturuyorlarmýþ. Evlerde hep baský uy-

gularlarmýþ. Hayatýmda bukadar ön yargýlý
sözler duymamýþtým. Çok üzüldüm.
Jugendamt çaliýþanlarý evinize gelmedi mi? 
Bizimle ilgilenen Jugendamt çalýþanýný evi-
mize davet ettik. Kýzýmýzýn odasýný göster-
dik. Kendisi gördüðü oda karþýsýnda çok
þaþýrdý ve ne dedi biliyor musunuz? Aynen
ifadesini söylüyorum “Kýzýnýz bir prenses
gibi yetiþmiþ. Ýstediði her þey yapýlmýþ ve
þýmartýlmýþ. Rukiye’nin bana söylediði
sebepler ile gördüklerim ayný deðil uyuþmu-
yor.”Ýþte böyle söylemesine raðmen çocuðu-
muzu bize geri vermediler.
Bütün bunlardan sonra sebep olarak ne öne sürdüler? 
Þimdi de kýzým ölüm korkusu çekiyormuþ
onun için veremezlermiþ.Kýzýmýzý görmek
istedik.Reddettiler. Randevu verdiler. Yaný-
mýzda komþularýmýz K. ve eþi G. Öztürk ile
kýzlarý B. Öztürk ve üniversite okuyan iki
kýzýmla gittik. Bütün söylenenlerin asýlsýz
olduðunu kýzlarýmýn yaþam tarzlarýný kendi-
lerinin belirlediðini görmelerine raðmen
yetkili memur, üniversite okuyan kýzlarýma
dönerek þöyle dedi: „Siz ikiniz evde yaþadý-
ðýnýz süre boyunca ailenizin istediði gibi iyi
çocuk rolünü oynadýnýz. Þimdi evden ayrýl-
dýnýz ve mutlaka evde yaþayamadýklarýnýzý
uzaklarda yaþýyorsunuz. Týpký bir Alman
kýzýn hayatýný yaþadýðý gibi yaþýyorsunuz.
Sonuç ta siz de bir Müslüman Türk ailesisi-
niz. Ben sizin gibi çok aile gördüm. Evlerin-
de her zaman þiddet ve baský vardý. Karde-
þiniz Rukiye buna dayanamadý. Siz dayan-
dýnýz.” dedi. Bize de dönerek, “Ben size
Rukiye’yi versem, onu öldürmeyeceðinizi
yada en azýndan Türkiye’ye kaçýrmayacaðý-
nýzý nerden bileyim.’’ gibi ön yargýlý ifadeler
kullandý.
Sizin tepkiniz ne oldu?
Biz kýzýmýzýn arkadaþlarý tarafýndan kandýrý-
lýp, “evden kaç git, gençlik dairesi sana ev
tutar ve bizde senin yanýna taþýnýrýz sonra da
istediðimiz gibi yaþarýz.“ dendiðini biliyoruz.
Bugüne kadar geçen süreçte arkadaþlarý kýzý-
ma sadece zarar verdi ve vermeye de devam
ediyorlar. Bunlara inanmamalarýný ve kýzý-
mýzý eve geri göndermelerini istedik. Bize
inanmadýlar ve çocuðun velayetini elimizden
almak için olayý mahkemeye taþýdýlar.
Mahkeme de neler oldu?
Öncelikle Jugendamt,§ 1666 BGB kanununa
göre bize isnat edilen sebepleri ispat etmek

zorundaydý. Bunu mahkemede ispat ede-
mediler. Mahkeme bize isnat edilen suçlarýn
asýlsýz olduðunu beyan etmesine raðmen,
Rukiye’nin korku çektiði ve bu sürede kaldý-
ðý bakýcý aileye alýþtýðý ve þimdi yerinin
deðiþmesi ve asýl ailesine dönmesi duru-
munda psikolojisinin bozulacaðý gerekçesi
ile Rukiye’yi bize vermedi. Biz kýzýmýzý daha
erken görmek için hakimin bize önerdiðini
yaptýk ve davayý durdurmuþtuk. Böylece
dava sonuçlanmadý fakat mahkeme her iki
tarafa da birer görev verdi. Hukuk okuyan
kýzým kardeþine mektup yazacak. Gençlik
dairesi de araya bir arabulucu koyacak ve 3-
4 hafta içersinde Rukiye ve ailesi arasýnda
telefon görüþmesi saðlayacak. Bu süre
boyunca Rukiye alman bakýcý ailesinde
kalacak ve §§ 1629 ff. BGB kanununa göre
bakýcý aile de Rukiye ve ailesi arasýnda irti-
bat kurma vazifesi yapacak.

Bakýcý aile bu görevi yerine getirmediði
gibi gençlik dairesi de bu konuda aileyi
uyarmadý.Ýkisi birlikte suç iþlemiþ oldular.

Rukiye bu olanlarý anlayamaz, zorluk
çeker ve psikolojisi bozulur diye bir kaç defa
hem yazýlý hem sözlü lütfen bir psikolog
tutulsun diye adeta yalvardýk. Kurum bunu
da dikkate almadý.Bize siz çocuðunuza deli-
mi demek istiyorsunuz neden psikolog isti-
yorsunuz dediler.
Bu süreçte avukatýnýz yok muydu?
Vardý. Hatta o günkü avukatýmýz “davayý
kesin kazanýrýz”.dedi. Sonra neden bilmiyo-
rum ama avukat birden tavrýný tam deðiþtir-
di. “Baþka mahkemeye gitmeyin, gençlik
dairesini þikayet etmeyin ve kimse ile uðraþ-
mayýn” dedi.
Ablasý Rukiye’ye hiç mektup yazmadý mý? 
09.03.2009 tarihinde 5 sayfalýk mektup
yazdý. 18.03.2009 tarihinde bize bir yarým
sayfalýk mektup geldi. Sözde Rukiye yaz-
mýþ.Çünkü ne kelime hazinesi, ne el yazýsý,
ne imza ne de bizden Rukiye için istenen
eþyalar Rukiye’ye ait.
Baþka kurumlara baþvurmadýnýz mý? 
Almanya Cumhurbaþkanlýðý’ndan tutun,
Baþbakanlýk, Federal Aile Bakanlýðý, Kuzey
Ren Vestfalya Aile Bakanlýðý, Eyalet Parla-
mentosu Baþvuru Komisyonu, Entegrasyon
Kurumlarý, Alkol ve Uyuþturucu ile Mücade-
le Kurumu, Bad Oeynhausen Belediyesi,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýnsan Haklarý

Komisyonu, TC. Baþbakanlýk Aile Müdürlü-
ðü, T.C Münster Baþkonsolosluðu gibi daha
birçok kurum ve kurulaþa baþvurduk. Sonuç
alamadýk.
Kýzýnýz evden ayrýlýnca alkol almaya baþladýðýný duydu-
ðunuzda ne yaptýnýz?
Bunun önüne geçilmesi için ilgili Jugendamt
memuruna baþvurduk. Bize bir mektup gön-
derdiler. Mektupta þunlar yazýyordu.“Rukiye
16 yaþýnda ve alkol içme hakký var. Bu bir
genç kiþi için çok normal. Evden götüren
arkadaþlarýma içiyor. Biz bunu çok normal
olarak karþýlýyoruz. Onun için içmesine de
izin veriliyor.“ Sadece bununla da sýnýrlý
deðil, yetkili memur kýzýma ailesinin onun
hayat þartlarýný kýskandýðýný. Rukiye’nin iste-
diði gibi okuyup kendini geliþtirebileceðini
ve istediði gibi meslek sahibi olabilecek
annesi gibi basit bir ev hanýmý olarak kalma-
yacaðýný demesi daha ilginç. Bu sözler için
Bielefeld savcýlýðýna 04.05.2009 tarihinde
dava açtýk. Ama þu ana kadar haber gelmedi.
Bu olanlardan sonra Gençlik Dairesi nasýl tavýr takýndý?
Hayýr. 27.04.2009 tarihinde eþim ile ben
gençlik dairesine çaðrýldýk. Bizimle birlikte
gelen komþularýmýzý daireden çýkarttýlar.
Yani þahitlik edecek kimse bulunmamasý
için.Baþbaþa kaldýk. bize dediler ki, „Ya bize
olan tüm þikayetleri geri çekersiniz, ya da
hukuk okuyan kýzýnýzýn üniversite hayatýný
zorlaþtýrabiliriz. Kýzýnýz hakim yada savcý
olarak Almanya’da çalýþmak istiyorsa, savcý-
lýkta þikayeti olmamasý gerekir. Bize karþý
yazýlan tüm þikayetlerini kýzýnýz sizin ona
verdiðiniz vekalet ile yazmýþ, ama bize iftira
atýyor diyerek bizde þikayette bulunabiliriz.„
Siz ne dediniz?
Biz sonuna kadar hakkýmýzý arayacaðýmýzý ve
bu iþin peþini býrakmayacaðýmýzý söyledik.Bu
tehditkar davranýþlar karþýsýnda geri adým
atmadýk.
Bunun üzerine28.04.2009 tarihinde bir daha
gençlik dairesine çaðrýldýk. Bu kez kardeþim
Orhan Özcan ile gittik.Bize bu sefer dediler
ki: “Geçmiþte hatalarýmýz oldu. Ama biz
geriye bakmayalým, geçenleri unutalým. Bir-
likte geleceðe yönelmemiz gerek. Onun için
þimdi size bir belge sunuyoruz bu belgeyi
imzalarsanýz daha iyi anlaþabiliriz.”
Nasýl bir belge imzalatmak istediler?
Tüm þikayetler geri alýnacak. Eðer kurumla
bir sorun olursa üçüncü kiþiler ile çözüm

aranmayacak. Sadece aile ve Jugendamt yet-
kilileri bir arya gelip sorunu çözmeye çalýþa-
cak. Hukuk okuyan kýzým ise tamamýyla ara-
dan çekilecek. Hiç bir söz hakký kalmayacak.
Tabiî ki bunu imzalamadýk. Ve yine Bielefeld
savcýlýðýna þikayette bulunduk ama bir haber
çýkmadý.

Kýzýnýzýn hamile kaldýðýný size nasýl söylediler? Ne yap-
týnýz?
05.05.2009 tarihinde eþim ile ben acil hasta-
neye çaðrýldýk. Kýzýnýz çok hasta dediler. Biz
hemen hastaneye gittik ve kýzýmýzý ilk kez
orada gördük. Kýzýmýzý bitkin, zayýf , bembe-
yaz bir çehre ve robot gibi hareket eden bir
halde gördük. Jugendamt memuru Ruki-
ye’ye dedi ki ;
“Ailene ne olduðunu almanca anlat Türkçe
konuþman yasak. “Kýzým bize sarýldý ve
yüzümüze bakamadan aðlayarak kaçtý.
Jugendamt çalýþanlarý Rukiye’nin 2 haftalýk
hamile olduðunu söylediler. Þimdi ne yapa-
lým diye hem eþime hem bana sordular. Biz
bu soru üzerine þunu dedik; þimdiye kadar
hiç bizi dinlemediniz. Kýzýmýzý bakýcý ailede
sigaraya alýþtýrýyorlar dedik“normal” dedi-
niz. Alkole alýþtýrýyorlar dedik “normal”
dediniz. Okulda dersleri çok kötüledi dedik
“normal” dediniz. Bizim ile görüþtürmek
zorundasýnýz dedik “kýzýnýz istemiyor lafýnýn
altýna sýðýndýnýz”. Bütün bu aklý ve saðlam
düþünceyi bozan kötü alýþkanlýklardan sonra
da kýzým hamile kaldý. Þimdimi bize ne
yapalým. çocuðu aldýralým mý diye soruyor-
sunuz. Þimdiye kadar nasýl her þeyi biliyor-
duysanýz, þimdi de bilin. Bir defacýk olsun
bizim dediklerimizi dikkate aldýnýz mý?
Hayýr. Hep kendiniz düþündünüz hep ken-
diniz karar verdiniz.?” dedik.

Tepkileri ne oldu?
Bize dediler ki: “Almanya’da 14 yaþýnda
dünyaya çocuk getirmek çok normal, 16
yaþýnda hele hele hiç problem deðil.Artýk
olanlar geçmiþte kaldý.Þimdi biz gelecek
adýna ne yapabiliriz ona bakalým.” dediler.
Kýzýmýza kürtaj yaptýrmýþlar. Bu ne eþimin
ne de benim haberim olmadan yapýlmýþ.

Ýkinci mahkeme olmadý mý?
Oldu ama anlamadýðýmýz þekilde avukatýmýz
davadan çekildi. 27 avukata yazdýk, davayý
kabul edecek bir avukat bulamadýk.Bu
nedenle hukuk okuyan kýzým savundu.
Kýzým eve dönmek istemiyorsa ona tanýdýðý-
mýz baþka bakýcý aileler ayarladýk, yeter ki
sigara ve alkole alýþtýrýldýðý alman bakýcý aile-
den alýnsýn ve o ortamdan çýksýn dedik.Psi-
kolojik yardýmlý yurtlar önerdik, Berlin’de
psikolojik yardýmlý okul önerdik ve ön kayýt
yaptýrdýk
Hakim ise sadece þöyle dedi;

“Olan olmuþ artýk þimdi konuþmamýz
gerekenler bundan sonra Rukiye’nin gele-
ceði için hangi önlemleri almamýz gerekir.”
Buna raðmen tek dedikleri ve dillerinden
düþürmedikleri ise, “Rukiye þuanda durduðu
bakici aileden çok memnun. Orda kendini
sevilmiþ hissediyormuþ. Bu nedenle kendini
aileye adapte etmiþ görüyor.”Halbuki hep
Rukiye’nin adýna konuþuyorlar. Bu dedikle-
rini þu ana kadar kýzýmýn kendinden bir
türlü iþitemedik

Ýkinci mahkeme nasýl sonuçlandý?
Mahkemede aleyhimize hiç bir þey olmadýðý
halde biz kaybettik. Bize gönderilen kararda
“ Ablalarý hukuk ve týp gibi yüksek tahsil
okuduðu için ister istemez anne ve baba da
ayný þeyi Rukiye’den de beklediler. Bu bek-
lentiler Rukiye’de psikolojik baský oluþtur-
du. Ablalarý da ister istemez Rukiye’ye baský
yaptýlar ve onu eðittiler. Bu nedenle ne
annede ne babada bir suç yoktur ama bek-
lentileri çok büyük olduðu için Rukiye’yi
ister istemez sýktýlar. Bu Rukiye için bir tehli-
ke. Rukiye’yi bu tehlikeden korumak için
onu mecburen bu aileden çýkartýp baþka bir
bakýcý aileye vermemiz gerekiyor. Üstelik,
Rukiye’yi þimdi evlatlýk olarak kaldýðý aile-
den çýkarýrsak, onu ruhsal olarak ikinci bir
tehlikeye sokarýz. Onun için þimdi durduðu
ailede durmasý gerekir.” deniliyor. Kýzým
hale ayný Alman ailede evlatlýk olarak kalý-
yor, velayeti de onlarda.

Bundan sonra ki süreçte ne yapmayý düþünüyorsunuz?
Biz kýzýmýzý seviyoruz ve ailesine dönmesini
istiyoruz. O daha küçük hata yapabilir.
Bütün olanlara raðmen o benim kýzým ve
hatasýný anlamadýðýný düþünüyorum. Anla-
dýysa bile Jugendamt geri dönmesini istemi-
yor. Bir üst mahkemeye itiraz ettik. Eyalet
mahkemesinde dava görülecek. Evimizi de
satýp gerekirse Avrupa Ýnsan Haklarý Mah-
kemesi’ne kadar gideceðiz.
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16 yaþýnda Jugendamt’a düþüp alkol almaya
baþlayan, hamile kalýp kürtaj yapýlan Rukiye’nin
babasý Ramazan Özcan; “Kýzýmýz için evimi satýp
Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi’ne kadar
gideceðiz.” diyor. Haksýz yere ön yargýlarla

ailesinin periþan edildiðini söyleyen Ramazan ve Nurran
Özcan, “Bütün söylenenlerin asýlsýz olduðunu ispat
etmemize raðmen kýzýmýzý geri alamýyoruz.”dediler. 

1

‘Kýzýmýz için evi satýp AÝHM’e kadar gideceðiz’

YASAL UYARI: Zaman Gazetesinde yayýnlanan ‘Bilinmeyen Yönleri ile Jugendamt’ dizisinde yer alan yazý ve resimler izinsiz kullanýlamaz.
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EY ÝNSAN!
Eðer yalnýz Allah’a kul olsan, bütün mah-
lukat üstünde bir mevki kazanýrsýn. Eðer
ubudiyetten yüz çevirsen, ibadet yapmaz-
san aciz mahlukata zelil bir abd olursun.

18 ARALIK 2009 CUMA ZAMAN

Almanya’da zamanlarýnýn büyük kýsmýný okulda ya da dýþarý-
da arkadaþlarý ile geçiren çocuklara karþý aileleri nasýl
davranmalý, onlarýn kontrolünü nasýl yapmalý? 
Bizde çocuk terbiyesi ile ilgili güzel bir söz var.
‘Çocuk kuþa benzer çok sýktýðýn zaman ölür, aþýrý
serbest býraktýðýn zamanda uçar gider.’ Aileler bu
nedenle çocuðu karþý ne nefes aldýrmayacak
kadar yasakçý, kontrolcü ne de aþýrý özgürlükçü
olacak. Burada dengeyi iyi ayarlamalarý gerekiy-
or. Bu durumda çocuk farklý arayýþlara giriyor.
Kendini diðer arkadaþlarý ve diðer ailelerle
kýyaslayarak anne babaya karþý içten içe bir düþ-
manlýk besleyebiliyor.
Çocuklarýn isteklerine karþý anne babanýn sýnýrý nasýl
olmalý? Anne baba çocuðun isteðine „ Hayýr“ diyecekse
bunu nasýl anlatmalý? 
Biz ailelere haftada en az bir defa „Aile toplantýsý“
yapmalarýný tavsiye ediyoruz. Bu telefonlarýn kap-
atýldýðý, misafir kabul edilmediði, güzel yemek-
lerin yapýldýðý ve bütün aile fertlerinin katýldýðý bir
aile saat olmalý. Bu aile saatinde çocuklar istekleri-
ni, sorunlarýný anne babasýna aktarabilir, anne
babada bu isteklere cevap verebilir. Özellikle
ergenlik döneminde ki çocuklarýn „Annem
babam beni yanlýþ anlýyor“. Aile saati anne
babanýn da „Kýzým, oðlum beni dinlemiyor“ tep-
kilerinin rahatça çözüme kavuþturulacaðý imkaný
sunuyor. Anne baba çocuklarýna hangi mesajlarý
vereceklerini önceden aralarýnda kararlaþtýrmýþ
olmalarý gerekiyor. Aile saati içinde çocuklarýn
kendilerini tenkit etmelerini sonuna kadar aktif
olarak dinleyecekler, tepki göstermeyecekler.
Sebebini, hikmetini iyice anlayamaya çalýþacaklar.
Aile çocuða yasakladýklarý ya da istemedikleri bir
þey varsa bunun sebebini çocuða mutlaka uygun
bir dille açýklamalýlar.Bunu yapamýyorlarsa bir
uzmandan, psikologdan ya da eðitim uzmanýn-
dan yardým almalarý gerekiyor.
Jugendamt’a düþen birçok çocuðun yanlýþ arkadaþ kur-
baný olduðunu görüyoruz. Aileler çocuklarýný yanlýþ
arkadaþlýklardan nasýl koruyabilir?
Anne baba öncelikle çocuðun yanlýþ arkadaþýný
tenkit ederek iþe baþlamamalý. Bize göre yanlýþ
olan bu arkadaþlýk çocuða göre çok doðru ola-
bilir. Arkadaþýnýn saç modelini, dinlediði müziði
eleþtirerek iþe baþlamamak gerekiyor. Önce aile
arkadaþlýðýn doðal bir ihtiyaç olduðunu unutma-
masý lazým. Aile çocuðuna küçük yaþlardan yani
anaokulundan ve ilkokuldan itibaren arkadaþ
edinmesini bizzat kendisi temin etmelidir. Anne
babalar kendi milli ve manevi deðerlerine paralel,
çocuðuna negatif þeyler aþýlamayan aileleri
bulup, aile insana ters gelse de çocuðunun hatýrý
için o ailelere zaman zaman gidip, aileleri davet
edip çocuðunun o ailenin çocuðu ile arkadaþlýk
kurmasýný saðlamalý. Çocuðuna alternatif
arkadaþlýklar sunmalý. Çocuðu arkadaþ edine-
miyorsa bunun psikolojik bir sorun olacaðýný
düþünerek öðretmeni ve bir uzmanla da görüþüp
çözüm yollarý aranmalý. Ya aile çocuðunun
arkadaþ bulmasýný saðlayacak ya da çocuðunun
bulduðu arkadaþa razý olacak.
Çocuklar okuldan eve gelince anne baba onlarýn gün-
lerinin nasýl geçtiðini anlattýrmalý mi? Çocuklar okulda
yaþadýklarýný anlatýrken neye dikkat etmeli? 
Çocuklarýn zamanlarýnýn büyük çoðunluðu okul-
da geçiyor. Anne baba çocuðunun gün içinde
neler yaptýðýný mutlaka bilmeli ama bu karakolda
ifade alan polis sorgulamasý gibi olmamalý.
Çocuðu ile bir arkadaþ gibi konuþarak, “Bugün
seni sevindiren, üzen bir þey oldu mu?” þeklinde
yaklaþýlabilir. “Hadi anlat bakalým bugün Alman-
ca’da ne öðrendin, matematikte ne iþlediniz?”
diyerek yaklaþýlmamalý. Çocuk bunu anlatmaz.
Mutlaka anne baba çocuk okuldan geldikten
sonra ya da akþam yatmadan önce çocuðuna
vakit ayýrmalý. Bu çocukla beraber oturup film
seyretmek ya da bilgisayarda bir þeyler yapmak
þeklinde olmamalý. Çocuðu can kulaðý ile din-
leyip sözlü olarak ya da mimiklerle onaylamak
lazým. Çocuðun anlattýklarý psikolojik durumu
hakkýnda izlenim vereceði için aile bunu iyi
deðerlendirmelidir.
Çocuða günlük yaþadýklarýný anlattýrmada rol daðýlýmý
önemli mi? Yani kýz çocuðunla annesi, erkek çocuðunla
babasý mý konuþmalý?
Çocuk eðer ergenlik çaðýnda ise bu ayrým önem-
li. Bu yaþlarda kýz çocuðu bazý sorunlarýný babasý-

na anlatamayacaðý gibi erkek çocukta annesine
anlatamayabilir.13 – 14 yaþýna kadar çocuklar bu
ayrýmý yapmadan anlatabiliyorlar. Annenin ya da
babanýn dinlemesi fark etmiyor.
Anne bir iþine kýz çocuðuna yardým ettirirken
arada sorabilir baba da ayný þekilde erkek çocuða
anlattýrabilir. Ama daha sonra yatmadan önce
baba kýza anne de oðluna sorarak çocuðun farklý
anlatýp anlatmadýðýný anlayabilirler. Ama önemli
olan çocuðun o gün okulda yaþadýklarýnýn anlat-
týrýlmasýdýr. Çocuðu dinelemezlerse çocuk içine
kapanabilir bu da istenmeyen sonuçlar doðura-
bilir.
Jugendamt genelde okullarda ki öðretmen aracýlýðý ile
okulda ki çocuðun durumundan haberdar oluyor. Bu
süreçte ailelerin öðretmen ile iletiþimleri nasýl olmalý? 
Aileler mutlaka ama mutlaka çocuðu en iyi okul-
da da olsa, öðretmenler yüzde yüz güvenilir de
olsa çocuklarýnýn okullarý ve öðretmenleri ile
iletiþim halinde olmalýlar. Dil konusunda sorun
yaþayan anne babalar “Ben dil bilmiyorum” diy-
erek toplantýlara katýlmamazlýk etmemeliler.
Öðretmeni ile iletiþimde olan ailelerin çocuklarý-
na, öðretmenleri ayrý bir deðer veriyor. Öðret-
men “Bu anne babasý tarafýndan takip edilen bir
çocuk ” diye daha dikkatli davranýyor. Ayrýca
bizim görmediðimiz þeyleri de öðretmeni fark
edebilir. Çocuk sýnýfta kavgacý ise bunun için
çözüm yolu aranabilir. Þunu da unutmamak
gerekiyor ki, çocuðuna az da olsa þiddet uygu-
layan anne babanýn çocuðu okulda kavgacý oluy-
or. Çocuk ailenin yanýnda çok sessiz, itaatkar ola-
bilir ama okulda problemi davranýþlar sergileye-
biliyor. Bunun için öðretmenin vereceði bir iþaret
bizde ki yanlýþý gösterebilir.
Bir aile çocuðunun yalan söylemeye baþladýðý, sigara
içtiði ya da alkol denediði gibi kötü alýþkanlýklarýný fark
ederse tepkinin ölçüsü ne olmalý? Çocuk aileden uzak-
laþtýrýlmadan nasýl çözüm yolu takip edilmeli?
Bizim dinimiz günah iþleyen bir kimseye kapýyý
tamamen kapatmýyor. Aile de çocuðuna tama-
men kapýyý kapatýp, alkol alan, yalan söyleyen,
kötü alýþkanlýk eden çocuðuna “Senin gibi oðlum,
kýzým yok; ya da böyle bir þey duyduðum an þunu
yaparým, bunu yaparým” þeklinde tehditkar olma-
malýyýz. Biz aileler olarak çocuða çýkýþ yolu sun-
mazsak kendisi çözüm bulur evden kaçar, Jugen-
damt gibi kurumlara sýðýnabilir.Çocuk anne
babadan korkmalý ama bu çocuðu aileden uzak-
laþtýracak bir korku olmamalý. Çocuk babasýndan
korkuyorsa “Anneme sýðýnýrsam annem beni
anlar, beni savunur” demesi lazým. Ya da
anneden korkuttuðu zaman „babam merhamet-
lidir, babama sýðýnýrsam beni korur, anlar“demesi
önemli. Hem anne, hem de baba çocuða korku
veriyorsa bu tehlikeli sonuçlara götürebilir.
Çocuk, alkol, sigara ya da Allah korusun hýrsýzlýk
denediyse hemen telaþa kapýlýp korkmamak
gerekiyor. Soðukkanlý olup konunun uzmaný
psikologdan yardým alarak çözüm yollarý araþtýrýl-
malý. Çocuða þefkat ve merhametli yaklaþmak
önemli. Çocuðun anne babadan korktuðu için
kötü þeyler yapmamasý deðil önemli olan. „
Çocuðun; “Ben alkol alýrsam babam, annem çok
üzülür. Anne babamýn sevgisini kaybederim.”
þeklinde hareket etmesi saðlanmalý. Anne
babanýn þefkatinden yoksun yetiþen çocuklar
þiddete meyilli oluyorlar. Bunun için anne
baba güneþ gibi olmalý. Ne çok fazla yaklaþýp

çocuðu yakmalýlar ne de çok fazla uzaklaþýp
çocuðu üþütmeliler. Sevgi, þefkat verilmeli ama
çok fazla da þýmartmamalýlar.

Jugendamt ile sorunlarýn birçoðu karþýlýklý ön yargýlardan
kaynaklanýyor. Mesela bir baba sahiplenmenin, sevginin
þefkatin göstergesi olan „Kýz benim deðil mi döverim de
severim de“ deyince Jugendamt bunu „Bu baba kýzýna þid-
det uygulayýp namus cinayeti iþleyebilir ya da zorla
evlendirebilir.“ þeklinde düþünüp çocuðu alabiliyor.
Ailelerin çocuk eðitiminde söylemlerini ve davranýþlarýný
da deðiþtirmeleri ne kadar önemli? 
Anne babalar bu durumda „Benim ne söylemek
istediðim kadar karþýdaki kiþinin de beni nasýl

anlayacaðý önemli.“ diye düþünmeliler. Her
doðruyu her yerde söylemek de doðru
deðildir.Bizim toplumumuzda anne babaya saygý
çok önemlidir. Anne baba döver de severde sözü
bunun bir göstergesi olabilir. Ama bu doðruyu
her yerde söylemek doðru deðildir. Jugendamt
babanýn „Ben çocuðumu döverim“ sözünün
sonuna noktayý koyuyor. Ama burada cümle bit-
miyor aradaki virgülün sonrasý yani „severim“
kýsmýný da görmezden gelmemek gerekiyor. Ön
yargýlý yaklaþýp cümlenin ilk kýsmýný alacak
kiþilere karsý yanlýþ anlaþýlmaya neden olmamak
için söylenen sözün nereye gittiðini ölçmek
gerekiyor. Kanunen bir baba olarak haklarýnýn
olduðunu ve buna karþýlýkta tabiî ki çocuðunun
da haklarýnýn olduðunu unutmadan hareket
edilmesi lazým.
Alman toplumunda „Türkler çocuk eðitiminde þiddet kul-
lanýyor“ þeklinde bir ön yargý var. Sizce çocuk eðitiminde þid-
det bir araç olmalý mý? 
Aslýnda bazen hem Alman hem de Türk anne
babanýn çocuðuna çok az da olsa þiddet göster-
diði bir realite. Fakat bizim dini deðerlerimize
baktýðýmýzda çocuk eðitiminde þiddete kesinlikle
karþý çýkýldýðýný görürüz. Mesela Peygamber
efendimizin 12 yaþýndan itibaren yanýnda yetiþen
Hz. Enes, „on yýl yanýnda kaldým. Yapmam
gereken þeyleri yapmadýðýmda ya da yanlýþ bir
þey yaptýðýmda hiçbir zaman bana kýzmadý,
azarlamadý.“diyor. Bu gösteriyor ki Peygamber
efendimizin eðitimde þiddet modeli yoktur. Þid-
det hiçbir þeyi deðiþtirmez.Ýslam anlayýþýnda
böyle bir þey yok. Eðer çocuðuna þiddet uygu-
layan anne baba varsa bu dinden deðil, belki o
anne babanýn çocukluðu ile ilgili bir
durumdur.Bu bizim kültürümüzde de olmayan

bir þey ama bazen insanlarda bazý
alýþkanlýklar olabiliyor.

Psikologlardan yardým alýn-
abilir.
Almanya’da okuldan, çevresinden

devamlý “Ailen bir þey derse
Jugendamt’a git” telkinini
iþiten çocuklar ve gençler istek-
lerini kabul ettiremedikleri
zaman “Jugendamt’a giderim”

tehdidi yapýyorlar. Bu
þekilde tehdit

edilen
aileler

nasýl
hareket
etmeli? 

Aileler, çocuklarýna Jugendamt’a gittiklerinde
kendilerini güzel bir ortamýn beklemediðini
anlatmalýlar. Hiçbir þeyin aile sýcaklýðýnýn yerini
tutmayacaðýný bilmeliler. Özellikle birçok yerde
rehberlik hizmeti sunan kurumlara büyük
sorumluluk düþüyor. Bu kurumlar ya da uzman
bir psikolog gençlere anne baba þefkatinden yok-
sun büyürse nelerin olacaðýný detaylý bir þekilde
anlatmalýlar. Oralarda alkol, sigara gibi kötü
alýþkanlýklar edinebileceði kötü yola gidilebileceði
söylenmelidir.
Genelde Jugendamt ile sorun yaþayan ailelerin büyük
çoðunluðunun ayrýlmýþ, çocuðunu tek baþýna yetiþtirm-
eye çalýþan anne ya da baba olduðu görülüyor. Sizce
çocuk için aile kurumunun devamlýlýðý ne kadar önemli? 
Avrupa’da bizi bekleyen en büyük tehlikelerden
birisi aile kurumumuzun yýkýlmasý. Türk aile sis-
teminin korunmasý çok önemli. Yýkýlan aile
enkazýný altýnda ise maalesef çocuklar kalýyor.
Prof. Nevzat Tarhan, bu konuda þöyle diyor:
“Baba ya da anne öldüðü zaman çocuk bu ölüm
olayýný kabulleniyor.Çabuk atlatýp travma
yasamayabiliyor. Fakat anne ayrýlmýþ baþka bir
erkekle evlenmiþ veya baba baþka bir kadýnla
evlenmiþ. Þimdi çocuk hangisine anne ya da
baba diyecek. Çocuk ayrýlmada çok büyük trav-
ma yaþýyor.” Çok basit nedenlerden dolayý ayrýl-
ma olmamasý gerekiyor. Evliliðin özelikle ilk 4-5
yýlýnda yaþanan sorunlarda uzmandan yardým
alýnmasý önemli. Birde maalesef bayanlar bazen
küçük sorunlarda bile “Ben boþanýrým, sosyal
yardým kurumu (Sozialamt) bakar, nasýl olsa
sosyal güvence var.” diye düþünmeleri çok doðru
bir yaklaþým deðil. Küçük çocuklar maalesef
anneyi babayý daha tanýyamadan öksüz ya da
yetim yetiþiyor. Aile sistemini ayakta tutarak
içinde yaþadýðýmýz topluma da örnek olabiliriz.
Sorunlu Türk gencinin bu topluma faydasý olmaz 
Biz Alman eðitimcilere ve siyasiler mesleksiz,
eðitimsiz sorunlu gençlerin bu topluma faydalý
olmayacaðýný söylüyoruz. Alman makamlarýyla el
birliðiyle Türk gençlerinin eðitim kalitesini artýr-
malýyýz. Karþýlýklý ortak bir noktada buluþmamýz
gerekiyor.
Bazý ailede hem baba hem de anne çalýþýyor ve çocukla
vakit geçirmek istenen seviyede olmuyor. Aileler çalýþ-
ma konusunda nasýl bir yol izlemeli? 
Bu tip anne babalara “Parayý her zaman kazan-
abilirsiniz, ama çocuðunuz elinizden öyle ya da
böyle çýkar giderse, inanç ve kültürden uzak
yetiþirse, çocuðunuzu kaybederseniz onu tekrar
kazanamazsýnýz.” þeklinde sesleniyoruz. Bu
konuda hýrs göstermemek gerekiyor. Birisi
çalýþýrken birisi muhakkak evde olmalý.
Bütün bunlardan sonra ve her þeye raðmen çocuk
evden uzaklaþýp ve Jugendamt’ýn kontrolüne geçerse
aile bundan sonra ne nasýl bir tavýr takýnmalý? 
“Bir musibet kýrk nasihatten iyidir.” deyip anne
baba hatalarý varsa onun öz eleþtirisini yapmalý.
Varsa diðer çocuklarýna dikkatli davranmasý
gerekir. Böyle bir þey baþýna gelen aile bunu sak-
lamak yerine gazete ve televizyonlara gidip bir
piþmanlýðý varsa onu söylemesi ve diðer insanlarý
yanlýþ yapmamalarý konusunda uyarmasý lazým.
Çünkü bu davranýþlarý yüzlerce ailenin yanlýþ
yapmasýný ve Jugendamt ile sorun yaþamasýný
önleyecektir. Aileden uzaklaþýp Jugendamt’ýn
kontrolünde olan çocuðuna da kapýyý hep açýk
tutmak gerekiyor. O çocuða þefkat ile yaklaþmak;
varsa hatalarýný anlamasýný saðlamak, görüþme
imkanlarýný çok iyi deðerlendirmek gerekiyor.
Jugendamt’lar Türk bakýcý aile bulamamaktan
þikayet ediyor. Türk ailelerin bakýcý aile olma
konusunda istekli olmalarý gerekmiyor mu?
Þartlarýný taþýyan Türk aileler muhakkak bakýcý
aile olmayý düþünmeliler.Bir Türk gencinin
Alman ailenin yanýna evlatlýk olarak verilmesi ve
kendi kültüründen, dilinden, inancýndan uzak
yetiþmesi hepimizi bu sosyal sorumluluða itiyor.
Bu Jugendamt’ýn iþini kolaylaþtýracaktýr, çünkü
çocuk kendi kültüründen gelen bir ailede ken-
disini daha rahat hissedecektir ve daha verim
alýnacaktýr. Bu çocuklara sahip çýkma bizim

inancýmýzýn da bir gereðidir.
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YASAL UYARI: Zaman Gazetesinde yayýnlanan
‘Bilinmeyen Yönleri ile Jugendamt’ dizisinde
yer alan yazý ve resimler izinsiz kullanýlamaz.
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Almanya’da birçok aile çocuklarýnýn ellerinden kayýp gideceði endiþesi taþý-
yor. Farklý kültürde çocuk yetiþtirmenin zorluðunu yaþayan Türk aileler,
çocuklarý dýþarýda yanlýþ arkadaþlýklar ve kötü alýþkanlýklar edin-
diðinde ne yapacaðýný bilemiyor. Çocuðunu aþýrý denetleyen aile
de, çok serbest býrakan aile de sonuçta zararlý çýkýyor. Günün
büyük kýsmýný okulda ve dýþarýda farklý çevrede geçiren çocuklarý
için aileler neler yapmalý? Bazý isteklerini kabul ettirmek için
“Jugendamt’a giderim” tehdidi yapan çocuklara karþý anne baba-
nýn tepkisi ne olmalý? Aile çocuðunun okulda yaþadýklarýný ve
gününün nasýl geçtiðini anlatýrken hangi ayrýntýlarý dikkate alma-
lý? Okulda öðretmene ya da Jugendamt’a karþý “Çocuk benim
deðil mi döverim de severim de ”sözü ne kadar doðru? 

Türk ailelerinin Jugendamt ile sorun yaþamamalarý için yap-
malarý gerekenleri Aile Danýþmaný Halil Þimþek Zaman’a anlattý. 

1

Ümit Burcu

Sevgili kýzým,
Bu soruyu sorman bile kafanda böyle bir
þey olduðunu gösteriyor. Evlilik kararý,
hayatýnda vereceðin en önemli bir karardýr.
Ailenin rýzasýný almadan gittiðin için ailen-
de adam yerine konulmazsýn, deðerin
olmaz. Kaçýp gittiðin yerde de adam yerine
konulmazsýn. “Sen kaçýp geldin, oðlumuza
yamandýn...” gibi ifadelerle suçlanýrsýn
hep. Bizim komþunun kýzý kaçtý. 2 ay sonra
kaynanamdan, görümcenden ve eþimden

dayaktan beter laflar yiyorum diyerek geri
geldi... Beþinci ayda boþandýlar.

Anlattýðýna göre, eþiyle ilk tartýþmala-
rýna þahit olan kaynanasýnýn yorumu
þöyle oluyor: “Biz seni istemedik ki sen
kendin geldin.”

Evet bu kýz diyor ki: “Hayatýmda ken-
dimden nefret ettiðim baþka bir an daha
olmamýþtý...” Senin anlayacaðýn ben bu
güne kadar "aferin bana iyi ki kaçmýþým"
diyen biriyle karþýlaþmadým.. "Ben kaçtým,

piþman deðilim, sen de kaç, aileni dinleme"
diyeni hiç duymadým. Genelde okumadan,
meslek edinmeden kaçýyorlar ve yýllar sonra
bunun cezalarýný çekip, bin piþmanlýk yaþý-
yorlar. Ana baba rýzasýný almadan yapýlacak
iþten, atýlacak adýmdan ne hayýr gelir ki?

Evde kalsan da, aþktan ölsen de sakýn
kaçma. Çünkü seni bu yaþa kadar getir-
miþ anne babanýn baþýný yere eðdirme.
Anne babaný ezip kaçma. Geç de olsa
elbet bir güzel yolu bulunur. Hayýrlý bir
kýsmetin çýkar.

Kaçan kýzlar mutlu olsalar bile düðün-
lerde kýzlarýn telli duvaklý gelin olduklarý-

ný gördükçe “keþke kaçmasaydým, keþke
bekleseydim de ben de böyle gelin olsay-
dým” diyorlar.

Bekle sabret çünkü, ailesinden baþka
kimse yok insanýn yanýnda...

Evlenecek olan senin gibi kýzlarýmýza
telini, duvaðýný sürüyerek baba ocaðýndan
çýkmayý Rabbim nasip etsin! Amin.

BÝZE YAZIN  
e-mail: umitburcu@eurozaman.de
Adres : Sprendlinger Land Str. 107-109 
63069 Offenbach  

Merhabalar,
Bekarým, ev kýzýyým. Aslýnda aklýmda kaç-

mak yok ama yakýn arkadaþýmdan biri
geçen hafta sevdiði oðlanla kaçtý. Acaba

bu þekilde kaçarak evlenenler hayatlarýn-
dan memnun mu? Ya da kaçtýðý için koca-
sý veya ailesi nasýl davranýyorlar? Deðerin-

de bir eksilme oluyor mu? Neler deðiþi-
yor? merak ediyorum. Bu konuda hayat
tecrübesi olanlar, ya da bu konuyla ilgili
fikri olanlar ne diyorlar bir þeyler öðren-

mek istiyorum. Teþekkür ederim. Kül Kedisi

“Aferin bana iyi ki kaçmýþým” diyen birisini duymadým

Aileler, Jugendamt ile sorun yaþamamak için neler yapmalý? 



ailem 19 ARALIK 2009 CUMARTESÝ ZAMAN

SORUMLULUK AÝLELERDE
Jugendamt ile sorun yaþamak istemeyen aileler önce-
likle çocuklarýnýn eðitimi ile yakýndan ilgilenmeliler.
Ailenin, çocuðun okulda arkadaþlarý ve öðretmeni ile
nasýl iletiþim kurduðundan, derslere katýlýmý konula-
rýnýn takibini yapmasý önemli. Anne babanýn çocuðu-
nun okul dýþýnda da kiminle arkadaþlýk ettiði, zama-
nýný nasýl ve kimlerle geçirdiðinin bilmesi, yanlýþ dav-
ranýþlar ve arkadaþlýklar edinmesinin önlenmesi gere-
kiyor. “Ben gece gündüz çalýþýyorum. Daha ne yapa-
yým”, “Çocuk benim deðil mi döverim de severim de”
gibi çocuk eðitiminden uzak yaklaþýmlarýn sergilen-
memesi önemli. Jugendamt’ýn okullar aracýlýðý ile
çocuklarýn durumundan haberdar olduðu dikkate
alýndýðýnda anne babanýn veli toplantýlarýný ihmal
etmemelerinin önemi daha da belirginleþiyor.

Diðer göze çarpan nokta ise Jugendamt ile sorun
yaþayanlarýn büyük çoðunluðunun ayrýlmýþ eþler
olmasý. Jugendamt maðduru kiþilerin çoðunluðunu
maalesef kocasýndan ayrýlmýþ anneler oluþturuyor. Bu
da aile kurumunun ne kadar önemli olduðunu ortaya
koyuyor. Bu konuda Aile Danýþmaný Halil Þimþek’in
sözünü tekrar aktarmakta fayda var. Aile Danýþmaný
Þimþek bu konuda “Avrupa’da bizi bekleyen en
büyük tehlikelerden birisi aile kurumumuzun yýkýl-
masý. Türk aile sisteminin korunmasý çok önemli.
Yýkýlan aile enkazýný altýnda ise maalesef çocuklar
kalýyor. Prof. Nevzat Tarhan, bu konuda þöyle diyor:
“Baba ya da anne öldüðü zaman çocuk bu ölüm ola-
yýný kabulleniyor. Çabuk atlatýp travma yaþamayabili-
yor. Fakat anne ayrýlmýþ baþka bir erkekle evlenmiþ
veya baba baþka bir kadýnla evlenmiþ. Þimdi çocuk
hangisine anne ya da baba diyecek. Çocuk ayrýlmada
çok büyük travma yaþýyor.” Çok basit nedenlerden
dolayý ayrýlma olmamasý gerekiyor. Evliliðin özellikle
ilk 4-5 yýlýnda yaþanan sorunlarda uzmandan yardým
alýnmasý önemli. Birde maalesef bayanlar bazen
küçük sorunlarda bile “Ben boþanýrým, sosyal yardým
kurumu (Sozialamt) bakar, nasýl olsa sosyal güvence
var.” diye düþünmeleri çok doðru bir yaklaþým deðil.
Küçük çocuklar maalesef anneyi babayý daha tanýya-
madan öksüz ya da yetim yetiþiyor. Aile sistemini
ayakta tutarak içinde yaþadýðýmýz topluma da örnek
olabiliriz. Örnek olmalýyýz.’ Diyerek önemli bir uyarý-
da bulunuyor.

ÇÖZÜM BAKICI AÝLELÝKTE 
Almanya’da ki Türk toplumu Jugendamt ile yaþanan
sorunlara bakýcý aile olarak çözüm üretebilir. Ailesin-
den alýnan birçok çocuk ve gencin dilini ve kültürünü
unutmamasý için Alman aileye verilmesi yerine Türk
aileler alarak katkýda bulunabilirler. Bakýcý aile olma
þartlarý da tahmin edildiði gibi çok zor deðil.

Çocuklarla birlikte yaþamaktan mutluluk duyan
ve onlara sevgiyle yaklaþýp ihtiyaçlarýný karþýlayan,
eðitmek, onlara hedef vermek isteyen aileler bakýcý
aile olabilir.
Aranan þartlar: 
Bakýcý aile olmak isteyen aileler bulunduklarý yerdeki
Jugendamt kurumuna neden bakýcý aile olmak iste-
diklerini ve dünya görüþlerini belirttikleri dilekçe ile
baþvuruda bulunmalarý gerekiyor. Ailenin ve fertleri-
nin bakýcý aile olmaya uygun olup olmadýðýný belirle-
mek için baþvuru sürecinde saðlýk dairesi tarafýndan
doktor muayenesi yapýlýr ve Jugendamt memuru
mülakat gerçekleþtirir. Polisten alýnmasý gereken bel-
gede siciliniz temiz olmalýdýr. Geliriniz geçiminizi
karþýlamalýdýr. Bakýcý aile bu süreçte devamlý Gençlik
Dairesi memurlarý ile iletiþim içinde olacaðýný unut-
mamalý. Ayrýca diðer aile bireylerinin de, baþka bir
çocuðun bakýmýný üstlenme durumunu pozitif gör-
meleri gerekmektedir. Aile içi konuþulan dil Almanca
olmalý yada bakým ve eðitimi üstlenen kiþi Almanca
konuþmalýdýr. Birçok belediye günlük bakýcý anneler
bulmak için kampanyalar yapmakta ve kurslar
düzenlemekte. Jugendamt’lar eðer çocuk “Yetiþtirme
yardýmý- Hilfe zur Erziehung” kapsamýnda verildiyse
ailelere bakýcýlýk parasý ödüyor. Bakým parasý çocuðun
evlatlýk ailede geçimini saðlayacak miktarda oluyor.
Yani çocuk için evin kirasýnýn bir kýsmýný, harçlýðý,
kýyafet parasýný, ve bos zamanlarýnda eðlence için
harcayacaðý para ödeniyor. Buna ek olarak bakýcý aile-
ye “Yetiþtirme parasý- Erziehungsbetrag” veriliyor.
Bakýcý aileye verilen eyaletlere ve þehirlere göre deði-
þiklik gösteriyor. Mönchengladbach’da 2009 yýlýnda
0-7 yaþ arasýnda ki çocuklar için bakýcý aileye aylýk
677 Euro, 7- 14 yaþ arasýndakiler için 744 Euro ve 14-
18 yaþ arasýnda ki çocuklar için ise 844 Euro bakýcý
aileye para ödeniyor.

JUGENDAMT GÖÇMEN AÝLELERE ÖN YARGILI YAKLAÞMAMALI 
Göçmen ailelerin en çok maðdur olduðu taraflardan
birisi de Jugendamt memurlarýnýn ön yargýlý yaklaþ-
masý. Türk ailelere karþý çok fazla tolerans gösterme-
yen kurum, anne babanýn „Kýzým, oðlum için gece mi
gündüzüme katýp çalýþýyorum. Daha ne yapayým?“,

„Kýzým deðil mi severim de döverimde“ sözünü
Jugendamt memuru „Bu aile çocuðuna þiddet uyula-
bilir, namus cinayeti iþleyebilir ya da zorla evlendire-
bilir“ þeklinde önyargýlý yaklaþabiliyor. Çocuðun
hayatý tehlikesi olmadýðý halde aileden uzaklaþtýrma
yoluna gidebiliyor. El konulan çocuklar ise aileden
uzaklaþtýrýlýp görüþtürülmeden velayeti en kýsa
zamanda Alman aileye verilebiliyor. Çocuðun kültü-
rünü ve dilini yaþatmasý temin edilmiyor. Kurum
daha fazla Türk bakýcý ailelere kazanarak güven orta-
mýný oluþturmayý amaçlýyor.

SÝVÝL TOPLUM KURUMLARI ÝNSÝYATÝF ALMALI 
Bu konuda göze çarpan en büyük eksiklik ise Jugen-
damt ile iþbirliðine gidebilecek Türk sivil toplum
kurumlarýnýn yok denecek kadar az olmasý. Bu alan-
da ailelere yardýmcý olacak uzmanlaþmýþ bir dernek
yok. Onlarca Türk aile bu sorunu yaþadýklarý halde
aralarýnda dayanýþmayý saðlayacak onlarýn haklarýný
arayacak bir dernek çalýþmasýna gidilmiyor.

BÝTTÝ

Jugendamt yazý dizisi süresince gelen tepkilerden yaþanan olaylarýn ve 
maðdur olan Türk aile sayýsýnýn tahmin edildiðinden daha fazla 
olduðu görüldü. Jugendamt konusunda çözüm yine Türk 
ailelerde, sivil toplum kurumlarýnda ve Jugendamt’larýn ön 
yargýlý yaklaþmamalarýnda yatýyor. 

YASAL UYARI: Zaman Gazetesinde yayýnlanan ‘Bilinmeyen Yönleri ile Jugendamt’ dizisinde yer alan yazý ve resimler izinsiz kullanýlamaz.
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Zaman Gazetesi’nin yayýnladýðý „Bilinmeyen Yönleri ile
Jugendamt“ yazý dizisi  okuyuculardan ve Türk toplumun-
dan büyük ilgi gördü. Bugün son bulan yazý dizisine
birçok okurumuz telefon, mektup ve e-mail yolu
ile ulaþýp teþekkürlerini ve yaþadýklarý olaylarý
aktardýlar. Türk toplumu arasýnda yaþanan
Jugendamt vakalarýnýn ve bilgi eksikliðinin tah-
min edilenden çok daha fazla olduðu görüldü.
Çocuklarý elinden alýnan birçok aile hukuki süre-
ci takip edecek bir avukat bulamadýklarý gibi
Türk Konsolosluklarý’nda da sekreteri aþýp
Konsolosa ulaþamamanýn sýkýntýsýný yaþadýklarýný
dile getirdiler. Bize ulaþan bazý okuyucular da
çevrelerinde çocuðu ellerinden haksýz yere alýn-
maya çalýþýlan birçok Türk ailenin çocuðu ile
kaçak hayatý yaþadýðýný ilettiler. Bazýlarý çözümü
çocuðunu Türkiye’ye götürmekte bulurken
bazýlarý akrabalarýna sýðýnmýþ. Jugendamt gibi
çocuk ve gençleri koruma sorumluluðunu aktif
olarak yerine getiren bir kurumun varlýðý çok
önemli fakat Jugendamt bu sorumluluðunu yer-
ine getirirken aileleri maðdur etmemesi gerekiy-
or. Türk ailelerden alýnan çocuklarýn dillerini ve
kültürlerini unutup kimliklerini kaybetmemeleri
için çözüm yine Türk ailelere düþüyor. Aileler
bakýcý aile olarak birçok çocuða ve gence belli
bir süre sahip çýkabilirler. 

1

Jugendamt konusunda kime hangi sorumluluk düþüyor?

Müslüman ailelerin koruyucu-bakýcý aile olmalarý
konusunda açýklama yapan ilahiyatçý Halil Þimþek,
‘Baþta Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn kaynaklarý
olmak üzere Ýslami kaynaklarda geçtiði üzere bu
konunun en hassas yönü koruyucu ailesi olduðu-
muz çocuðun eriþkin olmasý durumunda
namahrem olmasýdýr. Koruyu-bakýcý aile olarak
aldýðýmýz çocuklar eriþkinlik çaðýna gelmiþse, diðer
aile bireyleri ile namahremlik hususuna dikkat
edilmelidir. Zira o çocukla aramýzda namahremliði
ortadan kaldýracak derecede kan baðý ya da süt
baðý mevcut deðildir. Buna dikkat edilmeli.
Koruyucu aile olacaklarýn þayet mümkünse küçük
yaþtaki çocuklarý tercih etmeleri bu konudaki
sakýncalarý da ortadan kaldýrmýþ olacaktýr. ’ dedi.

Koruyucu aile olmak
isteyen Müslümanlar
namahreme dikkat etmeli
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