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İLKSÖZ  

Füsun Öztürk 

Başlarken 

Sivil toplum, benim için daha iyi bir toplum ve daha aydınlık bir gelecek demek. Eleştirmek için 
değil, değiştirmek için harekete geçmek, yollara düşmek demek. O yolların engebelerinden 
korkmamak, beraber yürüdüğünüz insanların sayısı arttıkça, daha da coşkuyla yürümek demek. 
Değişime inanan, değişim için kendi gücüne inanan ve destanları hayata geçiren insanlar demek. 
Sivil toplum benim için umut demek. 

İşte bu umudun içinde öyle insanlar var ki, onlar çok özel. Onlar yaptıklarıyla ve yaşattıklarıyla 
içinde yaşadıkları topluma ve insanlara hizmet için dünyaya gelmişler. Onlar, sivil toplumun yüz 
akı olanlar. Onların güneşli bir geleceğe uzanan yola döşedikleri taşlar daha bir uzun ömürlü, 
gökyüzüne astıkları yıldızların ışıkları daha bir parlak.  

İşte onlardan biri; benim sivil toplumdaki ilk çalışma arkadaşım, Hülya Hanım. Birlikte olduğumuz 
sivil toplum kuruluşundan ayrıldıktan sonra gittiği yollarda, girip çıktığı sokaklarda gönüllü yol 
arkadaşı olmak için peşinden koştuğum Hülya Ablam. Ve birlikte ürettikçe, çalıştıkça, paylaştıkça 
güzel gülüşlü, maviş gözlü arkadaşım, dostum Hülyacım. 

İşte bu nehir şöyleşisi, Hülya Denizalp’in hayatını anlatmak için değil, yaşam öyküsü kitap olmaya 
değer bir insanın altmış yıllık hayat, kırk yıllık gönül hikayesini anlatmak için yapıldı. Ben sadece 
aracılık ettim. Havaya karışıp uçmasın diye yazıya döktüm. İz bıraksın diye. 

İşte bu izi oluştururken, iki yıl boyunca destekleriyle yüreklendiren, hayatı kolaylaştıran ve 
kitabımıza değer katan insanlar oldu. Kalpten gelen teşekkürlerim onlara. Atilla Birkiye, Belgin 
Sunal, Beyhan Sunal, Emel Atik Kaynarkan, Işıtan Gündüz, Kenan Kocatürk, Kevser Yavuz Çimenli, 
Semih Gümüş, Serhat Baysan, Sevgi Demircan Aygün, Suna Öztürk ve Yasemin Öztürk Çamur: İyi 
ki varsınız. 

Daha güzel bir dünya ideali için iyi işler yapan insanların hep bir gün bir yerlerde buluşacağına 
inanıyorum.  

Bizim Hülya ile buluştuğumuz gibi, şimdi bu satırları okuyorsanız, sizinle de olduğu gibi.  

İstanbul, Şubat 2015  
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ÖNSÖZ   

Ayzen Atalay  

Kalabalığın arasından sıcacık ve güçlü sesiyle çıkıverip, sizi sımsıkı, yumuşacık sarıveren kişidir 
Hülya Abla. O kadar samimi ve bir o kadar da gerçek insan. 

İlk kez tanışıyorsanız onunla o ilk anların yabaniliği, bilinmezliği dakikalar içinde erir ve sizin 
Hülya Ablanız oluverir bir anda. Neşesi, kahkahası şefkati sarıverir etrafı... 

Konuşurken renkli ışıl ışıl gözleriyle tüm dikkatini hissedersiniz üzerinizde; dinler, anlar, düşünür 
ve ondan sonra konuşur. Kelimelerinin lezzeti, dolu dolu geçen bir hayatın süzgecinden 
damıtılmasından gelir. 

Bu kitabın sayfalarını çevirirken, dopdolu bir hayatla karşılaşacaksınız. Vatanına milletine hayırlı 
bir evlat olarak yetiştirilen, ailenin en küçük çocuğu tekne kazıntısı Hülya ile tanışacaksınız, 
ardından hayatı, kendini ve yaşadığı dönemi sorgulayan ama bir yandan da ideallerine sıkı sıkı 
sarılan, ne olursa olsun o ideallerden vazgeçmeyen genç Hülya gelecek peşi sıra... Sayfaları 
çevirdikçe yepyeni Hülya’larla karşılacaksınız, anne, aktivist, öğretmen, GENÇTURcu, radyocu, 
TEGV’ci, ASHOKAcı... Liste uzayıp gidiyor... 

Hayat ona ne getirirse getirsin, geleni büyük bir olgunlukla ve açıklıkla kabul edecek kadar gönlü 
zengin bir insanla tanışacaksınız. Gün gelmiş bir paşa kızı olmayı yaşamış, gün gelmiş Türkiye’nin 
kuş uçmaz kervan geçmez noktalarında mütevazi bir hayat sürmüş. “Her koşulda çözüm 
üretmen ve adapte olman gerekiyor” der Hülya Abla. Ve dediğini de yaşar... Hayat ona türlü 
türlü deneyimler kazandırırken değişmeyen tek bir şey olmuş yaşamında “içinde yaşadığı toplum 
için fayda üretmek”... “Fark yaratmak” ile “fark edilmek” arasındaki farkı genç yaşta anlayacak 
kadar zeki ve yaşamı boyunca kararından dönmeyecek kadar da yürekli bir kadın. Hiç bitmeyen 
merakı ve öğrenme aşkı ile hayatı “YAŞAYARAK ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN” insan. Şefkat ile aklı 
buluşturmayı, yenilik ile deneyimi harman etmeyi başarabilen, en önemlisi de tüm bunları kendi 
yaşamı ile yaşamdaki duruşu ile gençlere aktarabilme yeteneği ve cesareti gösterebilen insan. 

Türkiye’de Sosyal Girişimci denildiğinde akla gelen ilk isim Hülya Denizalp. Belki de dünyada 
“Sosyal girişimci” diye bir kavram yok iken, o daha gençlik yıllarında sahip olduğu hayat görüşü 
ve karakteri ile Sosyal Girişimciliği çoktan varetmişti oysa ki. 

Hülya Abla, öyle kolay kolay kabul etmez, her şeyi önce kendi akıl ve gönül süzgecinden geçirir. 
Belki de o yüzden ondan gelen elektronik postaların altında uzunca bir süre şu Çin atasözü yer 
aldı.“Değiştirebileceklerimi değiştirme gücü, değiştiremeyeceklerimi kabullenme sabrı, iki 
arasındaki farkı anlamak için de akıl ihsan eyle Yarabbi.”  Hülya Abla’nın hayatında çok şey 
değişti belki, ama değişmeyen bir şey vardı. İnancı. Bugünlerde ondan gelen elektronik 
postalarda bu inanç şu satırlarla hayat buluyor. 
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Bir mıh bir nalı, Bir nal bir atı, Bir at bir insanı, Bir insan bir toplumu kurtarabilir. 

Editör Yardımcısı Gözde Bertuğ'dan 

Bu kitabın satırlarına çok sonra dahil oldum ben; o da teknik olarak... 

Gönlüyle bu satırları inşa eden Hülya Denizalp "Son bi' göz atar mısın?" diye sorduğunda nasıl 
büyük bir işin altına girdiğimi anlamamışım. 

Kelimelerin nasıl yetersiz kaldığını anlatıyor aslında bu kitap; satırlara sığmayan bir gönül 
hikâyesi bu. Aklımı ve gönlümü dengede tutmayı - en azından gayret etmeyi - öğrenmemi 
sağlayan teyzem, meğer cesaretini de emsal almam gerekenmiş.  

İlmek ilmek işlediği ömrünün bir kitapta hayat bulması, hem yarattığı güzellikleri gösteriyor, hem 
de aslında hiç de yeterli olmadığını... 

Kapılarını hiç kapamadığı gönlünün ve güzel ömrünün en güzel dönüm noktalarına yer veren bu 
gönül söyleşisi adeta "isteyene" ışık tutmak için ortaya çıkmış gibi… 

İyi ki varsın, sensiz eksik olurdum. 

Yeğenöten  
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GİRİŞ  

 

Kitabın adının “ Bir Gönül Hikâyesi “ olmasını ben istedim.  

Çünkü GÖNÜLLÜLÜĞÜN gönülden olması gerektiğini fark ettiğimden beri GÖNÜL kelimesinin 
hayatımı şekillendirmede çok önemli bir rol oynadığını idrak ettim. 

İşim, eşim, kızım, ailem, arkadaşlarım velhasıl herşeye hep gönül verdim 

Yıllardır çeşitli konferans-panel konuşmalarının sonunda bana bazı kişiler kitap yazmamı 
önerirlerdi. Bu öneriyi ilk duyduğumda  9 yıl önce Trabzon’da bir söyleşideydim. Şaşırıp 
kalmıştım. Bir gençten böyle bir öneri hiç beklemediğim bir şeydi. Sonra yaklaşık 5 yıl kadar önce 
Füsun bana “Sen yaşadıklarını, düşüncelerini içeren bir kitap yazsana” demişti. Daha da çok 
şaşırdım. Bunu söyleyen kişi, iletişim uzmanı olup piyasa koşullarını ve aynı zamanda beni de 
bilen bir kişi idi.“Ayol ben kim, kitap yazmak kim? Hem kim okur benim kitabımı?“ dedim.  

Beni ikna edemeyince, büyük bir sorumluluğu üstlenip, geçen sene benim hasta yatağımda her 
hafta gelip bana sordu ben cevap verdim. Hem bana manevi destek verdi, hem de bu nehir 
söyleşi kitabının ortaya çıkmasını sağladı. Zaten Füsun bana hep ayna tutmuş ve beni 
desteklemiş bir kişidir. Bu da arkadaş konusunda ne kadar şanslı olduğumun güzel bir örneğidir. 

Bu kitapta hayatım ile ilgili samimi duygu ve düşüncelerimi bulacaksınız. Söyleşi sırasında ve 
kitabın taslağını sonradan okurken ben de kendimi yeniden keşfettim. Bu nedenle, bu önsözde 
bazı konuların altını çizmek istedim ki hayatımın bir özeti olsun. 

Hülya Denizalp kimdir? 

Oldum olası, kendisini ve dünyada olan bitenleri anlamaya çalışan birisi.  

Yaşayarak, okuyarak, duyarak, gezerek, öğrendiklerinden ders çıkartıp başkaları ile paylaşmayı 
seven kişi. 

Hayat felsefesi: Gönül vermek! Kızına, ailesine, eşine, işine, sevdiklerine gönül vermek. 

Çalışma ilkeleri: Çözümün parçası olmak ve sistemli bir ekip çalışması. 

Gelişime ve değişime inanan bir kişi. 17 yaşımdan beri, değişim için çuvaldızı kendime batırmaya 
çalışırım. 

En değişmeyen şeyin değişim olduğuna inanırım. 

Yapıcı eleştiriye inanır ve uygulamaya çalışırım. 
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Çözüm önerisi getiremediğim konularda ahkâm kesmek istemem. 

Sıra teşekkür listemde; 

En büyük teşekkür Füsun Öztürk’e! Bana inandığı ve bu büyük işi üstlenip 2 yıldır bıkmayıp 
usanmadan sonuçlandırmaya uğraştığı için… 

İkinci büyük teşekkür kızıma. Kızım, Sevgi Demircan Aygün, benim medar-ı iftiharımdır! 
Defalarca “iyi ki doğurmuşum” dediğim evladım burada da destek verdi ve sonsözü Sevgi yazdı. 
Beni ağlatan ve “bir anneye bundan büyük hediye olmaz” dedirten bir sonsöz…  

Üçüncü teşekkür, kitabın önsözünü yazan Ayzen Atalay Durmuşoğlu’na. ASHOKA sayesinde 
tanıştığım günden beri, medya dünyasındaki ilkeli duruşuyla benim saygı ve sevgi duyduğum 
genç arkadaşım. İhtiyacım olan her zaman yanımda olan güzel insan. Yazdığı çok güzel önsözü ile 
beni mahcup etti. 

Kitabı okuyarak farklı görüş açıları ile bizi yönlendiren; Yasemin Öztürk Çamur, Gülsen Tuncer, 
Dilek Cesur, Meral Yıldırım’a da çok değerli yorumları için çok teşekkür ediyorum. 

Tabii ki kitabın sonunda duyguları ve düşünlerini paylaşarak yer alan gençlere teşekkür etmeden 
nasıl geçebilirim? Hayatı benimle bir yerlerde kesişmiş gençler ile Füsun yazıştı ve benimle 
etkileşimlerini öğrendi. 

Sondan bir önceki teşekkürümü ise son okumayı yapan ve e-kitaba dönüştürüp yayınlanır hale 
getiren yeğenötem Gözde Bertuğ'a gönderiyorum. Yoğun hayatının içerisinde bir de bununla 
uğraştı. 

Son teşekkür de siz okuyucular.  Bu kitabı alarak, gençlerin güçlendirilmesi için kurduğumuz 
YAŞÖM'e destek oldunuz  

Mart 2015  

 

 

Ağustos 2020 Güncelleme  

Temmuz ayında 40 yıllık Dostum Zafer Yılmazda okuyarak çeşitli eklemeler yaptı.  

Ona da bu vesile ile çok teşekkür ederim. 
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Birinci Bölüm 

Vatanına Milletine Hayırlı Bir Evlat Olmak Üzere Yetiştik 

 

Bugünden 50'li yıllara gidelim önce, çocukluğunun ilk yıllarına.  

Sivas'ta doğmuşum. Sivas'tan hiçbir şey hatırlamıyorum. Sivas'ta çekilmiş fotoğraflara 
bakıyorum. Annem, babam ve benden yedi ve on yaş büyük olan ablamla ağabeyim var. Ben 
kundakta bebeğim. Gayet gözleri parlayan bir aile var. Benim gözlerim kapalı. Ben ailenin tekne 
kazıntısıydım. Bu bana hem artılar hem eksiler getirdi. Artılar getirdi; ablamla ağabeyimin sahip 
olamadıkları bir sürü hak ve özgürlüklere sahip oldum. Eksiler getirdi; ben hep tekne kazıntısı 
kaldım. Çünkü onlara hep yetişmeye çalıştım. Benden büyüktüler, bir anlamda tek çocuk gibi 
büyüdüm. Ablamla ağabeyimin birbirine yaşça yakınlığı onları iki kardeş yaptı, ama ben hep 
ablamla ağabeyim gibi olmaya özendirildim, zaten onlara yetişeceğim diye herhalde 17–18 
yaşıma kadar koştum ben. Ondan sonra giderek kendime “Yahu dur bir dakika, biraz da ben 
kendim ne istediğime bakayım” dedim. Ben çok küçükken babam Sivas'tan sonra İzmir'e tayin 
olmuş. Babamın tayiniyle, İzmir Abdullahağa'da tek katlı bir lojmanda oturduk deniz kenarında. 
İzmir'de yine bir sürü misafirin gidip geldiği, yine son derece hareketli, neşeli, bana özel doğum 
günlerinin yapıldığı 60'lı yıllardaki günleri, fotoğraflarda görünce hayal meyal hatırlıyorum. 
Annemin çok aktif, sosyal bir kadın olduğunu, hatta doğal bir lider olduğunu sanıyorum. 
“Sanıyorum” niye diyorum? Çünkü ben artık genç kız olup bilinçlendiğimde, annemin 
menopozuna denk gelme sıkıntısı yaşadık ikimiz de. Benim ergenlik çağım, onun menopoz 
dönemi birbirimizi zorladı. Arkasından, subay olan babamın tayiniyle İstanbul'a geldik.  

Sivas'tan ayrıldığında kaç yaşındaydın?  
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Sivas'tan 2,5 yaşında ayrılmışım. İlkokul birinci sınıfı İzmir'de okudum. Ondan sonra İstanbul’da 
ilkokulu bitirdim, arkasından ortaokul ve liseyi Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde okudum. 
Bunların hepsinin bana çok şey kattığını artık biliyorum. Benim yaşayarak öğrenmeye inanmış bir 
kişi olmamın temelinde bu yatıyor zaten. Sürekli yer değiştirmeler insanın adapte olmasını 
zorluyor. Zorluklar da senin gelişimine katkı sağlıyor. Ya adapte oluyorsun, ya dışarıda 
kalıyorsun. Sanıyorum bizim gibi tayin edilen memur çocuklarının bu becerisi gelişiyorsa, bu 
sayede gelişiyor. Gelişemiyorsa da bu yüzden gelişemiyor olabilir. O dönemden pek arkadaşım 
olmadığı için bunun hangisi daha ağır basıyor bilemiyorum. Ama benim kendi adıma her gittiğim 
yeni okulda yeniden uyum sağlamaya çalışmak gibi bir problemim oldu. Bir de ablan, ağabeyin 
önünde hep örnek gösteriliyor, anı defterine bile baban tarafından yazılıyor ancak onun ne kadar 
baskı olduğunu yıllar sonra anlayabildim tabii. Ve ilkokul biri hatırlamıyorum ama sadece 
okumada “r” harfini çözemediğimi hikâye olarak hatırlıyorum. 

Kendini içinde bulduğun ilk duyguları hatırlıyor musun?  

Duygu derken, ne kastediyorsun bilemiyorum ama bu sorunun bana çağrıştırdığını söyleyeyim, 
çok sakin bir çocukmuşum. Sessiz bir çocukmuşum, hatta çocukluğumu bırak, benim ne kadar 
konuşkan olduğumu ve ne kadar sosyal olduğumu yakın çevrem söyler, hâlbuki ben ortaokul ve 
lisede sessiz, az konuşan biriydim. Birkaç arkadaşım vardı, onlarla şamata yapardık ama sosyal 
biri değildim. Hele böyle topluluk önünde konuşmaya hiç cesaret edemezdim, yüzüm kızarırdı. 
Çok utangaç biriydim. Sonuçta ilkokul öncesine döndüğümde net hatırladığım o zaman 
Abdullahağa'daki eve gelen giden misafirlerin bolluğu; bir sürü yemekler yapılır, misafirler 
ağırlanırdı. Annem de sürekli yemek yapar, hizmet ederdi. Ablamla ağabeyimi hemen hemen hiç 
hatırlamıyorum. İlk ablamla ağabeyimi yani birlikteliğimizi hatırlamam İstanbul'a denk geliyor. 
Üçümüz aynı odada kalıyorduk. Öyle özel oda falan yok. 

Kendine ait odan hiç oldu mu peki?  

Oldu. Ortaokul ve lisede tam anlamıyla tek çocuk gibi oldum ben. Ortaokul lisede hem babamın 
rütbesi yükselmişti o yüzden lojmanımız büyümüştü, hem de ablamla ağabeyim üniversitede 
okudukları için İstanbul'da kalmışlardı. Bu nedenle özel odam vardı. Çünkü onlar evde yoktu. 

İzmir’den İstanbul’da hangi okula geldin?  

Önce Fatih'te Yavuz Selim İlkokulu'ndaydım ve çok başarılı bir öğrenciydim, annemin arkadaşı 
ilkokul öğretmenimdi. Okulun gözbebeği öğrencilerden biriyken babamın tayiniyle 
Fenerbahçe'ye gittik. Fenerbahçe Nurettin Teksan İlkokulu'nda ben sonlara geçtim; hayatımın ilk 
kırılma noktası diyebilirim. 
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Ne açıdan? Ne olmuştu?  

Ben oraya adapte olamadım. Bunu tabiİi yıllar sonra anlıyorum. İyi bir çocuk sokağa çıkmazdı 
bizim zamanımızda ve benim çevremde. Evinde otururdu, derslerini yapardı, vakit kalırsa hafta 
sonu iki saat sokağa çıkardı. Ve ben bunu gayet normal buluyordum. Sportmen bir yapım 
olmadığı için zaten sokak oyunlarında da başarılı değildim. Çıktığım zaman da ne yakartopta 
kimseyi vurabilirdim, ne istopta topu tutabilirdim. O yüzden de o kısır bir döngüye dönüşüyor. 
“Zaten ben istemiyorum” diyorsun. Zaten sen “istenmiyor” oluyorsun. Körebede kaçamazdım, 
koşamazdım. Artık yumurta mı, tavuk mu onu bilemiyorum. Ama sonuçta Yavuz Selim 
İlkokulu’nda derslerimde en başarılılardan birisiydim, 23 Nisan törenlerinde Atatürk'ün 
resimlerini taşıyan en öndeki kızken, Fenerbahçe’de sıradan biri olmanın çok sıkıntısını yaşadım. 
Bu arada kilo almaya da başlamıştım, büyük bir ihtimalle hem ergenlik, hem de o sıkıntının 
getirdiği bir yemek yemek duygusu iyice artmıştı... Kedilere çok merak sardım. En büyük 
arkadaşım kedilerdi. Fenerbahçe'de evden dışarı çıktığım zaman peşime bütün kediler takılırdı. 
Evde kimsenin olmadığı zamanlarda onları eve alır, yemek yedirirdim. Komşular espri yaparlardı; 
“Hülya'yı bulmak istiyorsanız kediler nerede ona bakın” derlerdi. Kedilerin insan ilişkilerinde 
sıkıntı yaşayanların çok sevdiği bir hayvan olduğunu kırklı yaşlarımda öğrendiğim zaman, 
birdenbire kedilere ilgim bitti. Yani o bir çıkış noktası, farkındalığımın getirdiği bir tepkiydi 
herhalde. 

Çevre mi sana farklı geldi? Sonuçta daha sosyetik bir semt Fenerbahçe.   

Büyük bir ihtimalle. Kendi kızımda bu ruh halimi hatırladım. Onu ilkokula gönderdiğim zaman 
birdenbire benim o günlerde hissettiklerimi hatırladım. Annem eğitimli bir insandı, dikiş 
öğretmeniydi. Kendi üst başını kendi dikerdi, bizim elbiselerimizi dikerdi ve bunlardan ben 
Fenerbahçe'de oturana kadar en ufak bir sıkıntı duymamıştım. Fenerbahçe'de diğer anneler 
nasıldı hiç hatırlamıyorum ama kendi annemin farklı olduğunu hatırlıyorum. Benim o bir tanecik, 
onu ona katarak yoktan var eden, şu anda da gurur duyduğum, saygı duyduğum annemden o 
gün rahatsız olduğumu hatırlıyorum ve o duyguyu Sevgi (Kızı) Levent İlkokulu'na gittiğinde, sınıf 
profilini görünce idrak ettim ve süslene püslene gitmeye başladım okula. “Benzer duyguları kızım 
yaşamasın” diye. Bu arada benim annem ne cahildi, ne hal tavır bilmez biriydi. Böyle olduğu 
halde onu yaşadım, ne olmuştu, ne oldu da öyle hissettim, bilmiyorum. Diyorum ya başkalarını 
hiç hatırlamıyorum ki, sınıfta subay çocukları da vardı. Büyük olasılıkla öğretmenin yaptığı bir 
ayrımcılık vardı çünkü Sevgi'de de aynı ayrımcılığı öğretmende gördüm. 

Kendi kendine olduğunda ne yapardın, ne oynardın?  

Hep evcilik oynardım. 

Oyun arkadaşların var mıydı, yalnız mıydın?  

Ben hep tek hatırlıyorum kendimi. Sokağa çıkamıyorsun, zaten evdekiler de senden büyük. 
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Babanın mesleğinden dolayı sık yer değiştirme engelliyor muydu arkadaş edinmeni?  

Ahbapların çocukları vardı, gider gelirdik ama onlar benim gündelik yaşantımda değillerdi. Öyle 
yer etmiş bir çocukluk arkadaşım yok. İlkokulda sınıf arkadaşım vardı, Yavuz Selim'de, Billur diye. 
Beğendiğim çocuklar vardı ilkokuldayken, onları da hatırlıyorum adları ve soyadlarıyla. Ortaokul 
lisede iki tane yakın arkadaşım vardı. 

Çocukken ne olmak isterdin?  

İlkokuldayken her ilkokul öğrencisi gibi öğretmenimi çok seviyordum. “İlkokul öğretmeni 
olacağım” diyordum. Sonra lisede psikolojiyle tanıştım ve psikoloji okumak istedim. Psikoloji 
oldum olası benim için önemlidir. Hem ilgimi çeker, hem de önemli olduğuna inandığım bir bilim 
dalıdır. Sonradan, psikoloji okumayı hiç düşünmedimiçünkü o sıralarda hiçbir popülaritesi yoktu 
psikolojinin. İşletmeyi istedim.  

Üniversiteyi kazanıp liseyi bitiremeyince -ki büyük bir kırılma noktası oldu, belki de hayatımın en 
önemli kırılma noktasıdır- bocaladım. Şunu da yapmadım ne ailem yaptı, ne ben, ne de aklımıza 
geldi; üniversite kazanınca başkaları şaşırdı yahu ailen hocalara gidip “Hocam bakın kızımız ikinci 
tercihini kazandı bir şeyler yapılamaz mı, demediler mi diye?”, demediler. 

Dürüstlermiş anlattıklarına bakılırsa. Oyuncaklarını hatırlıyor musun? Bebeklerle oynayan bir 
çocuk muydun?  

Evet, bebeklerle oynardım. Bir de kedilerle. Bizim lojmanda Sema diye bir arkadaşım vardı. O da 
benim gibi fazla dışarı çıkmazdı, yıllar sonra ikimiz de üniversiteyi bitirdiğimiz bir sırada 
karşılaştık. O zaman yine bugünkünden farklı düşünüyormuşum demek ki. Dedik ki; “İyi ki 
çıkmamışız sokağa” çünkü o sokağa çıkan arkadaşların hemen hiçbiri okuyamamış. O zamanki 
verilerimiz ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ama bugünkü kafamla, “Yaa bunun ortası yok muydu 
acaba?” diyorum. Ortaokul ve lisede de yine iyi bir öğrenciydim. 

Liseyi nerede okudun?  

Ankara Deneme Lisesi'nde okudum. Annem araştırmış Ankara'nın iyi okullarından birisi olduğu 
için oraya kayıt yaptırmışlar. Bir de ben deneme ilkokulundan mezun olmuştum. Beni sınava tabi 
tuttuklarını hatırlıyorum. Zaten benim hedefim yüksekti, ağabeyimle ablama yetişmem 
gerekiyordu. Bahçelievler Deneme Lisesi çok iyi bir okuldu, derslerle aram iyiydi. Ergenlik çağıma 
girince derslerle aram bozulmaya başladı. Ve ben her sene takdir getiren, teşekkür getiren 
Hülya, lise birde ikmale kaldım ve saçlarım döküldü. Böyle 1 lira büyüklüğünde tepem açılmıştı. 
Doktora götürdüler, “Ne oldu bir yakınını mı kaybettin?” dedi. Dedim ki “İkmale kaldım.” 
“Demek ki, çok baskı var çocuğun üzerinde” dedi. O baskı babamın baskısıydı. Aslında başarıya 
çok endeksli bir adamdı rahmetli. Gerçi şimdi bakıyorum da kim başarıyı sevmiyor ki? Kim 
çocuğunu başarılı olmasını istemiyor ki? Önemli olan denge kurmak galiba. 
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Asker olması nedeniyle mi?  

Bilemiyorum. Pederşahi bir aileydik, babam çekindiğimiz ama korkmadığımız bir babaydı. Anne 
şefkati sevgiyi, baba otorite ve disiplini temsil ediyordu. 

Anne her an yanımızdaydı ama anne de otoriterdi. Bizim ayağımızın altında halı olan bir kadın 
değildi, onun da prensipleri vardı. Bir de önünde ağabeyin ve ablan var ve başarılı olarak 
sunuluyor sana. Sonra ağabeyimin ben daha orta sondayken evlenmesi, ablamla benim 
yakınlaşmama neden oldu. Ve bu sefer idolüm ablam oldu.  

Oyuncağa geri dönersem kedilerle oynardım, evcilik oynamayı severdim. Oyuncağım bebeklerdi. 
Sokakta da oynamadığım için hayal gücüm bayağı genişti. Kendi kendime çok oynardım. Fazla 
oyun arkadaşım da yoktu. 

1960’ı yani 27 Mayıs’ı hatırlıyor musun?  

Evet, 1960'ta beş yaşındayım. Benim hissettiğim, bana yer etmiş bir şey yok. Sadece babam 
değil, annem de çok idealist bir kadındı. Bu nedenle herhalde biz üç kardeş de aktif yurttaş 
olduk. Hepimiz ülkemiz için bir şeyler yapmaya çalıştık. 

Annen klasik ev kadını değildi zaten, değil mi?  

Annem daha 16 yaşındayken -tabii sonradan öğreniyorum ben bunu- Ayvalık'ta öksüzler 
yuvasına gidip gönüllü olarak öğretmenlik yapmış biri. Liseyi bitirdikten sonra kısa bir dönem 
İstanbul'da bir eğitim alarak öğretmen oluyor ve İzmir'in bir köyüne öğretmen olarak gidiyor, 
gönüllü olarak. Zaten annemle babam, annem öğretmen olarak çalışırken Tire’de tanışıyorlar. 
Ama,ne acıdır ki, bugün gülüyorum ama o zamanlar ağlamıştım, annemin o zamanlar çok emek 
verdiği bir sürü öğrenci yetiştirdiği o köye ben beş yaşındayken, ailecek yine gittik. O sıralar 
İzmir'deyiz ya. Tabii çok sevindiler, bizi karşıladılar, ağırladılar ve bize şalvar giydirmek istediler. 

Niye acaba?  

Ben yıllar sonra köylerde kamp yapmaya başladıktan sonra niye olduğunu anladım. 

Onlardan biri olmamızı istediler büyük bir ihtimalle. Ben “Giymeyeceğim” diye tutturdum ve 
hüngür hüngür ağladım. O zaman bana çok kötü gelmişti. Ve yıllar sonra ben köylerde kampa 
gittiğimde şalvar giydim. Annem “Bunu gördüğüme çok memnun oldum o zaman senin o tepkini 
hiç anlayamamıştım zaten” dedi. Sonuçta annemle babam tam Atatürk Cumhuriyeti'nin 
gençliğiydi. Kemalist gençlerdi. İkisi de birbirinden idealistti. Bizim boğazımızdan en ufak bir 
haram lokma geçmesin diye çok hassastılar. Vatanını düşünmeden yaşamak diye bir kavram 
yoktu ki hayatımızda, biz zaten vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmak üzere yetiştik. Babamın 
yazdığı her şeyde, annemin ettiği her duada “Vatanına milletine ailesine faydalı bir evlat” diye 
dua edilerek büyütüldük bizler. Daha önce de söylediğim gibi bu sayede bütün çocuklar olarak 
da hep toplumsal konularda aktif olduk.  



14 

Bunlar ilk değerler miydi?  

Büyük bir ihtimalle. “Kendisine faydalı” lafını ben otuzundan sonra öğrenmeye başladım. Hani 
kendime faydalı olmayabilirim ama çevreme faydalı olmam lazım. Kırklı yaşlardan sonra bunun 
fazlasının da zararlı olduğunu düşünmeye başladım. Ama büyütülme şeklimiz buydu. Ve hatta 
ağabeyim yıllar sonra “Bizi o kadar gerçek dışı yetiştirdiniz ki, hayata hazırlamadınız bizi, herkes 
kendine yontmaya çalışırken siz bizi hep başkalarını düşünecek şekilde yetiştirdiniz” diyerek 
eleştirmiştir annemle babamı. 

Bizim Ankara'ya gittiğimiz 66 yılından 72 yılına kadarki, 12 Mart'ın da olduğu dönem, babamın 
general olarak bulunduğu, artık daha üst tabakadan olduğumuz, benim halktan iyice kopuk 
olduğum ve tek çocuk olmanın getirdiği avantajları kullandığım ama bir taraftan da namuslu bir 
memurun çocuğu olduğum için de bunun dezavantajlarını yaşadığım bir dönemdir. 

Bir anımı anlatmak istiyorum. Benim ilk zincirlerimi koparma hikâyem olarak görürüm ben onu. 
İki tane hikâyem var aslında; birincisi orta ikide, yarıyıl tatilinde İstanbul'a gelmek istedim ben. 
Annem nasıl gideceğimi sordu, “trene binip gideceğimi” söyledim. 

Ankara'dasınız değil mi o sırada?  

Evet. “Emin misin?” dedi annem. “Eminim” dedim ve ben bütün cesaretimle İstanbul'a geldim. 
Tabii ablam karşıladı beni ve ben de 8 saat kendi başıma yolculuk yapabildim. O zaman 
çevremde bir sürü arkadaşım, anneleri çok hayret etmişlerdi ve annemi de kimisi takdir, kimisi 
tenkit etmişti.  

Sonra lise birde ergenlik çağımın iyice zorladığı bir dönem. Ailede bir takım değişimler yaşanıyor. 
Aslında en küçük çocuk olmanın avantajı, ablamla ağabeyimin sahip olmadığı bir sürü hakka ben 
daha küçük yaşlarda sahip oldum. Bunlardan biri de hafta sonları arkadaşlarımla yalnız sinemaya 
gitmekti. Bir yere gideceksem izinle gidiyordum ama gidebiliyordum. Bu arada aldığım harçlık 
yetmiyor diye bir işe girip çalışmak istedim.  

Kaç yaşındasın?  

Kaç yaşındayım? 15 yaşındayım. Lise 1’de okuyordum. Bir şeyler yapmak istiyorum ne yapmak 
istediğimi de hatırlamıyorum. Ağabeyim evlendi bu arada. Sonuçta tek maaşla üç çocuk 
okutuluyor. İkisi İstanbul’da üniversitede okuyor. Annem daha önceki yıllarda ağabeyimin pek 
çok giysisini düğmelerin yerini değiştirerek, kumaşı ters yüz ederek ablama yapmış fakat benim 
öyle bir sıkıntım olmadı. Çünkü bana gelene kadar zaten bir sürü giyecek işlemden geçmişti. 
Büyük bir ihtimalle koşullar da biraz daha iyileşmişti herhalde. Üstüne üstlük bir de ağabeyim 
evlendi. Paşalara layık bir düğün olsun diye zerdeli pilavlı düğün yapıldı, her ne kadar orduevinde 
yapıldıysa da ağabeyimini evlilik masraflarını biz iki sene boyunca taksit taksit ödedik ve ben o 
gün karar aldım; kendim evlenirken annemle babama hiçbir kuruş harcatmayacağım diye. 
Hakikaten de öyle yaptım. Ondan on sene sonra evlendim ama bir kuruş bile harcattıradım. 
Haklarını yemeyeyim tabii ki bazı şeyler yaptılar ama en azından borç yaptırmadık. 
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Çocukluk anılarına geri dönmek istiyorum. Şu şalvar hikâyesi çok hoştu. Onun gibi hatırladığın 
ya da başkalarının sonradan senin hakkında anlattığı, o dönemlere ilişkin başka hikâyeler var 
mı? 

Çok süslüymüşüm. En çok anlatılan öykü oydu. Ailede en küçük olmanın dezavantajı mı 
bilmiyorum; hem anne, hem baba tarafında ailevi ilişkileri ben doğru dürüst hatırlamıyorum bile. 
Çünkü ben büyüdüğümde çevremizde çok fazla kimse kalmamıştı. Evimiz dolup boşalırdı dediğim 
dönemde de ben çok küçüktüm. İşte o dönemde yanlış hatırlamıyorsam, 1960 İhtilali nedeniyle 
bizi (o zaman eniştem, halamın kocası Düzce'de orman mühendisi olarak çalışıyormuş) oraya 
göndermişler, ben hep böyle süslenir püslenir, gözlükleri gözüme, çantayı koluma takar hep 
“Baloya gidelim” dermişim. Anlattıkları en önemli hikâye odur. Fotoğraflara baktığım zaman da 
hatırladığım için mi ne bilmiyorum, askeri gazinolarda özel günler olur ya bayram, yılbaşı falan, 
oralarda da pek mutlu gözüküyorum. 

 

Mutlu bir çocukluk muydu? 
Hatırladığında böyle der misin?  

Nötrüm. “Ay ne güzel bir çocukluk 
geçirdim” de demiyorum, “Ah 
neler çektim” de demiyorum. İki 
tarafa da ibre oynamıyor ama 
ilkokul beşi hatırlayınca içim 
kasılıyor, sıkıntılı bir sene. 

Hülya Denizalp 3 aylık 

Hani Fatih'ten...Fenerbahçe'deki okula geldiğin.  

Evet. Hatta oradaki bir öğretmen hasta olup ameliyat olduğunda, (o sırada asteğmenler vekil 
öğretmen oluyordu, bilir misin bilmiyorum) bir asteğmen geldi. Adam geldiğinden itibaren 
herkesi sürekli dövüyor “Sizi şımarıklar” diyor, “Bulmuşsunuz böyle her şeyi tabii” diyor, o da 
geri kalmış bir bölgenin okulundan gelmiş “Biliyor musunuz bir başka yerde milletin ayağına 
giyecek pabucu yok. Siz burada bilmem neyi beğenmiyorsunuz” diyor, öğrencilerin kafasına 
kitabı indiriyor, cetveli indiriyor. Ben böyle için için sevindiğimi hatırlıyorum. Orada bir yaram var 
belli ki. Benim hıncımı alıyor güya. Fakat sonunda bir kitap da ben kafama yedim. Ben bile yedim 
kitap. Neden yedim hatırlamıyorum ama o ortamın sadece beni rahatsız etmeyip, öğretmeni de 
rahatsız etmiş olduğunu çok net hatırlıyorum, ki ben doğuya gidip, buraya döndüğüm zaman 
buradaki gençlerin “Ay onu beğenmem, ay bunu yemem” dedikleri zaman, geliyorlar bana, kim 
bilir o adam neler hissetti. 
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İkinci Bölüm 

Kendi Halinde, Mütevazı, Tipik Bir Genç Kızdım 

Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi - 1972 

İlk gençliğinde bir çalışma hikâyen var senin? Kaç yaşındaydın?  

15 yaşındaydım. Ankara Tandoğan'da ordu pazarı vardı, tezgâhtar aranıyor diye bir ilan gördüm 
ve gittim dedim ki: “Ben çalışmak istiyorum.” Aylardan Mayıs. “Evladım sen emin misin? Kimin 
kızısın?” diye sordular. Söyledim. “Babanın haberi var mı?” diye sordular “Yok ama 
söyleyeceğim, ne var bunda?” dedim. “İyi, peki” dediler “Öyleyse yarın gel başla.” “Ama okul 
var” dedim. “Okul çıkışı gel” dediler “Sonra okullar tatile girince de tam gün gelirsin.” Ben eve 
gittim büyük heyecanla, anneme anlattım, annem de çok heyecanlandı “Aslansın” dedi fakat 
ancak 20 gün işe gidebildim. 

Baban bir şey demedi mi?  

Babamda ses yok. Ama sonunda ses gelmeye başladı. Çünkü beni orada tezgâhtar olarak gören 
tanıdıklar bana gelip “Evladım annen baban nasıl, iyi mi?” diyor, o kadar farklı bir devir ki, yıl 69, 
70'ler, bilmiyorum sen o dönemlerde nerede, ne yapıyordun? 

Ben de Ankara'daydım.  

Bir genç kızın çalışmasını bırak, hele ki bir paşa kızının çalışması, bir de tezgâhtar olarak çalışması 
ayıp, acayip, şimdi neredeyse çalışmamak ayıp, o zamanlar çalışmak ayıptı. Beni parfümeri 
reyonuna vermişlerdi. Belki de özellikle o reyona verdiler, hani daha şık diye. Ben mutlu mesut 
çalışıyorum. Aradan bir süre geçince babam çekti beni karşısına “Artık gitmeyeceksin” dedi. Nasıl 
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ama ben de ertesi hafta maaşımı alacağım 481 lira, o kadar içime oturmuş ki. “Baba ne olur bir 
hafta daha çalışayım maaşımı alacağım” dedim. “Hayır, ben gelen telefonlardan usandım her 
kafadan bin bir türlü ses çıkıyor” dedi ve öylece kaldı. 

Baban aslında senin çalışmana karşı olduğundan değil, çevrenin baskısından korktuğu için 
engel olmuş.  

Aynen. Üç hafta bana ses çıkarmayıp, büyük bir ihtimalle annemle konuştular, annem belki 
“Bırak çalışsın çocuk” dedi, o da “Aa ne güzel” dedi ama çevreden öyle laflar geldi ki. “Şefik ne 
oluyor kızına?” diye arayan mı olmamış ki bana gelip “Annen baban iyi mi?” diye soruyorlardı, 
“İyi” diyordum, onu neden sorduklarını idrak etmiyordum. Aslında annem çok açık fikirli bir 
kadındı. Yani annemin açık fikirli olduğundan eminim, belki babamı da o ikna etti veya babama 
da tuhaf gelmedi başta ama sonra gelen mahalle baskısı benim bir hafta daha gidip de maaşımı 
almama engel oldu. Hatta yıllar sonra kendi kendimi sömürdüğüm zaman demiştim ki, “o zaman 
sigortalı olsaymışım ben” , kim bilir bana nasıl faydası olacakmış. Kısacası benim için çok önemli, 
değerli bir anıdır. 

Peki, bir hayal kurmuş muydun, o 481 lirayı aldığın zaman yapmak istediğin neydi?  

Hiç hatırlamıyorum. Sadece istediklerimi yapabilme amacım vardı. Sinemaya gitmek, gezmeye 
gitmek gibi. Ablam üniversitede tarih ve konservatuvarda okuyordu, ağabeyim diş hekimliği ve 
konservatuvarda okuyordu, ben ailenin daha gerçekçi çocuğu olarak görürdüm kendimi. Mesela, 
lisede ikmale kaldım ama lise sona geldiğimde, geleceğin mesleğinin işletme olduğuna karar 
verip, işletme okumak istedim. Kendime hakikaten hayret ediyorum. 1972 yılında dershane, 
rehberlik gibi hiçbir destek verecek kurum yoktu. Veya vardı da biz bilmiyorduk. Okulumuz iyi bir 
okuldu ama o zaman işletme daha popüler olmayan bir bölümken, ben “Bu işte gelecek var” 
deyip İşletme Bölümü'nü yazdım ve ikinci tercihim olarak kazandım. İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi 1970’lerde, benim çevremde, en itibarlı okullardan birisiydi. Ama maalesef liseyi 
bitiremedim. 

Babanın mesleğinin avantajını yaşadın mı hiç?  

Biz babamızın mesleğinin avantajını ne kadar gördük bilemiyorum, mutlaka gördük, en azından 
görgü olarak gördük. Ama başka paşa çocuklarında gördüğümüz; babasının rütbesini kullanarak 
kendisine bir pay çıkarmak gibi hiçbir zaman öyle bir hakkımız olmadı. Tam tersi babamızın 
“başını yere eğdirmememiz gerektiği” öğretildi bize ve o yüzden ben orduevlerine yıllarca 
gitmek istemedim. Niye gideyim ki? Oraya gittiğim zaman baskı altında hissediyorum kendimi, 
farklıyım ama o farklılığın fark edilmemesi gerekiyor. Babam daha hayattayken, son on beş sene 
önce filan, “Ya, orduevleri de ne güzelmiş, uygun fiyatlıymış, gayet de derli toplu yerlermiş” 
diyerek gidip keyfini sürdüm. Yoksa ondan önce “Aman askeri yer mi, Allah korusun” derdik üç 
kardeş de, demek ki bu genel durum. Babam tabii disiplinli biriydi. Muhakkak o disiplinden çok 
şey öğrendik. Saygımız vardı. Ama korkmazdık. Çekinirdik ama bir defa bir fiske bile 
yememişimdir babamdan, sadece gözlerime bakardı, annem de babam da bakardı ve yeterdi 
zaten, başka bir şeye gerek yoktu, bakışları ile bize herşeyi anlatırlardı.  
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O dönemde hangi kitapları okuyordun?  

Hep aşk kitapları okurdum. Muazzez Tahsin çok okurdum. Kerime Nadir çok okurdum. Resimli 
roman, fotoroman, Ses Dergisi çok okurdum, tipik bir genç kızdım yani. Kendi kendime platonik 
bir aşkım vardı. Bu arada sık sık hastalanmaya başladım, anjin oluyordum, okuldan kopmaya 
başladım. Bunların hepsi herhalde birbirini tetikledi ve ben lise sona geldiğimde neredeyse okula 
gitmek istemiyordum. Gidiyordum ama eski bilgilerle idare ediyordum, çalışmıyordum. 

Ya da Tom Sawyer, Pal Sokağı Çocukları?  

Ne diyorsun, kitap hediye edildiğinde nefret ederdim ben. Halam bana her doğum günümde çok 
anlamlı bir yazıyla kitap hediye ederdi, sinir olurdum ve ben çevremdeki çocuklara yıllarca kitap 
alamamışımdır bu duyguları yaşatmamak adına. Gerçekten talep edilmedikçe almamışımdır. 
Annem resimli roman, fotoroman okumamı hiç istemezdi, gizli gizli okurdum. Eve Cumhuriyet 
Gazetesi gelirdi. Evde entelektüalite ne seviyede bilmiyorum ama bir anlamda 68 kuşağı 
sayılacak bir ağabey ile abla, eylemlere karışmamışlar ama sonuçta o ortamda yaşamışlar, bir de 
zaten ülkü sahibi Kemalist bir anne baba var, ben de sanıyorum onlara biraz tepki vardı veyahut 
o dönemin koşullarının genciydim. Demin söyledim ya şalvar giymeyeceğim diyen Hülya, lisede 
Türk filmlerine giden; hem dalga geçen hem bayılan Hülya. Evde televizyon var, kaloriferli evde 
oturuyoruz, artık sınıfımız değişmiş. Ben o dönemime baktığımda kendi halinde, mütevazı tipik 
bir şehirli genç kızdım. 

 

Hülya Denizalp 15 yaşında  annesi ve ablası ile birlikte 

 

Ergen olduğunda güzel buluyor muydun kendini?  

Kendimi güzel buluyor muydum bilmiyorum ama yakın arkadaşlarımdan birisi, saçlarımı 
açmamamı -ki bence çok güzel sarı saçlarım vardı- beni çok adi gösterdiğini söylerdi. Ben de 
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saçlarımı açamazdım. Neden o kızdan o kadar etkilenmişim? Büyük bir ihtimalle kıskanıyordu. 
Bana asılan çok olurdu yollarda, “Tabii” derdi bana, “Saçların seni hafifmeşrep gösteriyor, o 
yüzden asılıyorlar” derdi, ben de o kızın dediğini kabul edip, iyice kapardım kendimi. Tabii bunu 
fark ettiğimde, iş işten geçmişti.  

Belki klasik Türk tipi olmadığın içindir, sarışın mavi gözlüsün.  

Bilemiyorum. Ama topluydum, balık eti denilen kilodaydım, ortaokul lisede o kadar değildi. Gerçi 
yine de bana yolda asılan çok olurdu. Belki de senin dediğin nedenle olabilir. 

Ergen iken kilolu muydun?  

Ergenlikten önce boylu ama normal bir çocukmuşum. Ergenlikle birlikte hep kilo sorunu 
yaşadım. Annem kilo vereyim diye çok debelenirdi. Kendimi çirkin bulmazdım. Ama kilomla 
dalga geçerdim. Sonradan bunun bir savunma mekanizması olduğunu düşünmeye başladım. 
Hayallerimde hep zayıflamak yer alırdı. 

Müzikle ilişkini de sormak isterim. Yerli mi dinlerdin, yabancı mı?  

Ergenlik döneminde hep yabancı müzik dinlerdim. Ablamla ağabeyim Türk Müziği 
Konservatuvarı'nda okuyorlardı ama herhalde benim çevremde Batı müziği makbuldü ki ben, 
hep batı müziğiyle ilgilenirdim. O zaman şimdiki gibi Türk Pop Müziği de yoktu zaten. Nilüfer, 
Cem Karaca, Barış Manço, Modern Folk Üçlüsü benim lise yıllarımda yavaş yavaş ortaya çıkmaya 
başlamıştı. Radyodan yabancı parçalara istekte bulunurdum. Yaptığım belki de en önemli sosyal 
etkinlik oydu. Hatta gece odamda radyo dinlerken adımı duyunca hoşuma giderdi. Bir de okulun 
korosunda yer alıyordum. 5 sene boyunca mezzo soprano olarak koroda yer aldım, mezzo 
soprano partisyonları hoşuma gitmese de sosyal etkinlik olarak yapmaktan zevk aldım. Orta 
sondan itibaren arkadaşlarımla sinemaya gitmeye başladık. Onun dışında erkek arkadaş 
deneyimim bile olmadı. Benden hoşlanan bir çocuk vardı ama bir kere bile konuşmadık. Resimli 
romanlar okuyordum, ama sosyal açıdan asosyaldim. Hep iki arkadaşımla birlikte evlerimizde 
oturup sohbet ederdik. Bir arada olmadığımız zamanda da uzun telefon görüşmeleri yapardık. 

Hobiler, ilginin olduğu, yeteneğinin olduğunu hissettiğin alan var mıydı?  

Müzik. Liseden sonra iki sene konservatuvara gittim. Ağabey ve ablanın, özellikle ablamın 
etkisiyle. Üniversiteyi kazanıp da gidemediğim o iki sene, babam da emekli olduğu için, o sene 
İstanbul'a taşındık. Ablam konservatuvarda hocaydı, Türk Müziği Bölümü'nde. Ben de 17 yaşında 
hayatta ne yapacağımı şaşırmış durumdaydım. O sene benim için hayatımın en zor ama sonra 
düşündüğümde de çok faydalı olan bir senesiydi. Çünkü başarıya endeksli bir ailede başarısız 
olmuşsun. Kendimde beğenmediğim taraflarımı atmak, beğendiğim taraflarımı geliştirmek 
kararını aldığımı hatırlıyorum. Benim 18 yaşım, hayatımı yeniden çattığım dönemdir. Hakikaten 
Hülya Denizalp asıl o zaman başlıyor bence. Mutlaka çocukluk var ama asıl Hülya'nın ortaya 
çıkması o dönemdir. Konservatuvara gitmeye karar verdim. Hem Batı Müziği Şan Bölümü’ne, 
hem Türk Müziği Bölümü'ne. Yarı zamanlı konservatuvarın sınavları basitti. İki bölümü de 
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kazandım. Hatta ablam öğretmenim oldu. Ben de “ablamın torpil yaptığı zannedilmesin” diye 
kimseye kardeşi olduğumu söylemiyordum. Şan bölümünü bir sene sonra bıraktım. Cazip 
gelmedi. Türk Müziği Konservatuvarı'nın da iki sene sonunda bana göre olmadığını anladım, 
bıraktım. Konservatuvarda tatmin olmayacağıma karar verip tekrar liseye dönüp bitirdim, 
üniversite sınavına girdim. O zaman direk mezun olmazsan bir yere yerleştirme yapılmıyordu. 
Ben Eylül'de mezun olunca tek seçeneğim sınavla girilen üniversiteler kaldı. Güzel sanatlar çok 
cazip geliyordu ama kazanacağımı tahmin etmiyordum. Ortaokulda resim yapardım, fena değildi 
ama çevremdeki bir sürü kişiye göre “resim yapmaktan çok zevk alıyorum” gibi bir hissim yoktu. 
Sonunda yine ablam beni bir yetenek kursuna yazdırdı. Ablam, elimden çok tutmuştur, 
annemden çok ablam elimden tutmuştur o dönemde. Bir ay bir kursa gittim. O kursun 
sonucunda mı, yoksa üniversite puanım sayesinde mi bilmiyorum, kazandım. Sanatsal yetenek 
gerektiren konular dediğinde ben ailenin en yeteneksiziyim. O zaman bunun farkında mıyım 
bilmiyorum, ama en azından bilinçaltında farkındayımdır çünkü ağabeyim eline aldığı her 
enstrümanı çalar, ablam konservatuvarın gözdesi. Bence ben orada var olamayacağımı anladım, 
o yüzden oradan uzaklaşmış olabilirim.  

Anne babada bir hobi var mıydı? Biz hobileri olan ebeveynlerin olmadığı bir kuşağız bence. 
Seninkiler bu açıdan nasıldı?  

Bence annemde alası vardı. Bugünün tanımlamasındaki hobiler gibi olmayabilir ama marifet 
üretmek ise annem buna çok güzel bir örnek idi. Annem beş dakika boş durmayan, sürekli 
üreten bir kadındı, babam da işine âşık bir adamdı. Babam zaten emekli olduğu zaman çok sıkıntı 
çekti. 45 sene bilfiil çalışmış adam, sabah yedi, akşam yedi çalışmış, ondan sonra evde oturunca 
ne yapacağını şaşırdı. Anneme gelince; annem dikiş diker, örgü örer, dantel yapar, geleneksel 
ama sürekli üretirdi, bahçe çapalardı, (bir yazlığımız vardı İzmir'de). Babamda hiç yoktu, fakat 
sonra kendini toparladıktan sonra, kitap çok okurdu, anılarını yazmaya çalıştı, birkaç tane onun 
zamanında yapılan tarihi askeri eserlerin envanterini çıkardı, kendisinin yapılmasına önayak 
olduğu çalışmaları kaleme aldı. Askeri kışlalarla ilgili albüm hazırladı mesela. Sadece Türkiye'de 
değil Balkanlar da dâhil olmak üzere, babamın zamanında ve yönetiminde restore edilmiş olan 
kışlaların albümünü hazırladı. Şehitlikleri kaleme aldı. Hatta çok şükür o hayattayken ben onu 
kitap olarak bastırttım. Tabii çok mutlu oldu.  

Sen ergenlik sıkıntılarını ne zaman yaşamaya başladın?  

Annemin söylediği “12 yaşına kadar melek gibiydin ondan sonra ne olduysa oldu” dediği dönem 
Ankara'ya mı yoksa Fenerbahçe'ye mi denk geliyor emin değilim. Fenerbahçe olabilir. Orada bir 
şeyleri kırma ihtiyacı duyduğumu hatırlıyorum. Ankara'da daha fazla olmuş olabilir ama demin 
söylediğim gibi orta ikideki ilk “ben yaparım” tavrım; “ben İstanbul'a giderim” dediğim olaydır. 

Niye İstanbul?  

İstanbul benim için özlem duyulan bir yerdi. 
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Abla ağabey İstanbul'da diye mi?  

Büyük ihtimalle. Ablama ağabeyime gideceğim herhalde. Arkadaşlarım da sonradan 
söylüyorlardı “Sen hep İstanbul'a gitmek istiyordun” diye. “Ankara'yı hiçbir zaman istemedin” 
diyorlar. Ben öyle hatırlamıyorum ama söylemim öyleymiş belki de, yani İstanbullu olmak, 
İstanbul'da olmak. Mesela lisede andaçta “Yurt dışında okumak isteyen Hülya'ya başarılar 
dileriz” demişler. 

“Mişler” diyorsun, hatırlamıyor musun?  

Hatırlamıyorum. Niye demişim, nerden çıkmış, o devirde çevremde yurt dışında okuyan mı var. 
Hep İstanbul'a gelmek istediğimi çok iyi hatırlıyorum da, yani yurt dışında okumak niyeti olan 
Hülya “Allah Allah” diyorum, geçmiş yıllarda elime geçip andacı okuduğumda şaşırdım kaldım. 
Yine de sessiz bir çocuktum en başta söylediğim gibi belki anneme babama karşı çıkıyordum, 
özellikle anneme karşı çıkıyordum. Annemle çatışıyordum veya derste hocaya pasif direniş 
yapıyordum, hocayı dinlemiyordum, arkadaşlarla konuşurduk derste, sonra hoca “Hülya ne 
oluyor?” dediğinde, “Yok bir şey hocam” deyip dayılanırdım. Onun dışında pek de bir asiliğim 
yoktu benim. Örneğin liseyi bitirene kadar hiç okul kırmamışımdır. Esas benim başkaldırışım 
üniversiteyle beraberdir. Aileme değil, topluma başkaldırışım üniversitedir. Belki de bu 
başkaldırış, “Ben de varım!” demek içindi.  

Ergenlikte birden eller ayaklar büyür derler ya senin de böyle hatırladığın neler var?  

Birkaç şey geliyor aklıma. Çok düşerdim. Artık “düşe düşe edepli düşmeyi öğrendim” derdim. Bir 
de büyük ihtimalle annem bendeki değişiklikleri gördüğü için odamdaki kütüphaneye bir cinsel 
eğitim kitabı koymuş. Onu da öyle bir koymuş ki ben göreyim diye, hafif çıkık şekilde. Ve ben o 
saflığımla annemin koyduğunu düşünmüyorum, aklıma bile gelmiyor, buldum diye, heyecanla 
oturup okuduğumu hatırlarım. 

Anneye bravo.  

Tabii. Yine annemin benim birini beğendiğimi anlayıp, ben “Böyle bir çocuk var” dedikten sonra 
zırt pırt okula gelmesi, ama çeşitli bahanelerle “Ben şuradan geçerken bir uğrayayım, dedim” 
gibi gelmesi var ve ben aynı şeyleri kızıma yaptım. Bence o çok güzel bir tavırdı, beni rahatsız 
etmeden, taciz etmeden, küçük düşürmeden. “Vay ne yapıyorsun?” demeden veya ilgisizlik 
göstermeden. Ben de neden geldiğini hiç anlamadım. “Aa, annem ne arıyor hep burada?” 
demedim mesela. 

Kızın senin niyetini anladı mı?  

Kızım ne yaptığımı anladı mı bilmiyorum ama ondan bir tepki gördüğümü de hatırlamıyorum. 
Sevgi'yle daha yakın iletişimde bulunabilmek ve takip edebilmek için okul aile birliğinde görev 
almıştım. Böylelikle okulda neler olup bittiğini takip edebiliyordum. Sevgi, İstanbul Erkek 
Lisesi'nde okudu. Orta sondayken bir gazete haberi yüzünden her hafta okula gitmeye 
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başladığımı hatırlıyorum. Lisede arkadaşları barlara gitmeye başlamıştı, ben izin vermiyordum. 
Bir kere izin verdim gecikince deliye döndüm. Fakat ondan sonra bana Anneler Günü’nde yazdığı 
bir kartla, (hâlâ çerçeveletilmiş olarak saklarım) Sevgi'nin artık büyüdüğünü ve sorumluluk 
alabildiğini idrak etmiş oldum. Ondan sonra rahatladım. Ben Pentagram konserine bile gittim 
Sevgi'yle. “Bu metal müziğini dinleyenler normal olamaz” diye, düşünüyordum. Sevgi de saçının 
ensesini kazıtmıştı bir de üstüne üstlük. “Ben gidiyorum” deyince, ben de “Ay Sevgi, ben de çok 
merak ediyorum ben de geleceğim ne olur, ne olur” dedim. Gittim, tabi içeride duramadım o 
ayrı mesele. O ikinci önemli olaydır bizzat annemden örnek aldığım. Üçüncü olay babam çok 
seyahat ediyordu işi, görevi gereği, annem de zaman zaman onunla gidiyordu. Onlardan mesela 
hiç memnun değildim çünkü beni birilerine bırakırlardı. O gittiğim yerde hep eğreti hissederdim 
kendimi, hatırladığım bir de o var. Bir de üstüne üstlük bir çocuğu İstanbul'da okuyordu. Kadın 
bin bir parçaya bölünüyordu büyük bir ihtimalle. Benim için zor bir dönemdi.  

Peki, ülke ne haldeydi? 12 Mart olmuş muydu?  

12 Mart; işte o zaman bizim Deniz Gezmişlerin yakalandığını öğrendiğimizde derin nefes 
aldığımız “Ooh be neyse ülke kurtuldu” dediğimiz bir dönemdi. Demin dedim ya “iki ayrı 
taraftaydım” diye. “Ülkeyi batırıyorlar” diye düşündüğüm bir dönemdi. Sadece şeyi hatırlıyorum 
bir genç kızı rehin almışlardı. 

Sibel.  

Ama onun anılarını sonraki yıllarda okuduğumda kalakaldım. “Sibel, çok iyi davrandılar” demiş. O 
zaman bizim bulunduğumuz lojman hep generallerin kaldığı bir lojman. Korumalar filan var. 
Orada fanus içerisinde yaşıyoruz. Algılaman da ona göre oluyor. O açıdan algılıyorsun tabii. Hatta 
babam 12 Mart'ı yapanların fotoğrafını çerçeveletip duvara asmıştı. 

Sonra da hala aynı fikirde miydi acaba?  

Yok. Faruk Gürler Paşa'yı çok severdi babam, Faruk Gürler Paşa’yı harcadılar diye çok üzülmüştü. 
Sonra büyük bir ihtimalle Faruk Gürler'in adamı olduğu için babamı da emekli ettiler herhalde. 
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Üçüncü Bölüm 

Bizim Genler Baştan Bozuk 

Hülya Denizalp 5 yaşında ailesiyle birlikte yılbaşı balosunda 

Hülya sen çabuk mu büyüdün?  

Evet, doğru tahmin çabuk büyüdüm. Hep ablamla ağabeyime yetişme derdim oldu. Ankara'ya 
gittiğimizde Bahçelievler'de iki katlı bir evde bir sene kaldık. O bir sene zarfında ben Ankara 
Deneme Lisesi'nde benim için çok iyi bir eğitim olduğunu sonradan idrak ettiğim bir sürece 
girdim. Tam gün bir eğitimdi. Modern fen bilimleri, modern matematik, modern mantık 
görüyorduk. O eğitimin benim hayatımda sorgulama, algılama açısından yeri büyük. Özellikle 
modern mantığın önemli bir katkısı olduğunu idrak etmişimdir. O okulun; her ne kadar sosyal 
değilsem de, benim alanımı genişleten bir eğitimi vardı. O okulda okurken yaz aylarında hep 
İstanbul'a gelirdik. Babam o sıra Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanı’ydı. 
Herhalde onun getirdiği bir imkânla Fenerbahçe Kampı'nda biz üç ay kalırdık. Gerçi söylemiştim, 
babamın nüfuzunu kullanmak yetkisi hiçbir zaman verilmedi bize ama imkânları da oldu. 
Bunlardan birisi de buydu. 

Kampçılık sende o zamandan başlamış demek ki.  

İkisinin adı da kamp ama içerik çok farklı. Onlar, askeri kamptı tabii ki, tatil kampı, benim çalışma 
kamplarımdan çok farklı. Orada her yaz üç ay kaldım, yüzdüm. Doğanın kirlenmesini ilk fark 
ettiğim olaylardan biri o kamptadır. Gözüm mikrop kapmıştı. Doktora gittiğimde “denizden” 
demişti. Ve denizin kirlenebileceğini ilk o zaman fark ettim. Çevrenin kirlenebileceğim öğrenmek 
de benim için bir ilkti. 
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Ortaokul ve lise yıllarındaki tatillerimizde, hem yaz aylarında hem de bayramlarda babamın baba 
ocağı Çamlıca'ya gelir el öperdik. Ben çok sıkılırdım. Hiç gülümsemeyen bir büyükbabam ve 
büyükannem vardı. Annemlerin akrabaları ise Ayvalık ve İzmir'deydi, yaş farkı nedeniyle onlarla 
yakın diyalogum olamadı. Benim akrabalarla aram çocukluğumdan itibaren fazla yakın olmadı. 

Ortaokul-lisede yakın arkadaşların var mıydı?  

Ankara'dayken ortaokul, lisedeki o iki arkadaşım dışında benim altı sene boyunca sosyal hayatım 
diyebileceğim başkaca da kimse yoktu. Bir tek o iki arkadaşım. Evde oturuyoruz. Ben onlara 
gidiyorum, onlar bana geliyor. Sinemaya gidiyoruz. Kızılay'da dondurma yemeğe gidiyoruz. 
Dolaşıyoruz. Ben ya onunla, ya öbürüyle bazen de üçümüz birden görüşürdük. Benim hep 
hayalim lise bittiğinde İstanbul'a gitmekti. O yüzden Ankara'dan İstanbul'a giderken çok 
üzüldüğümü hatırlamıyorum. Arkadaşlarımıza mektuplar yazardık o zamanlar. Trenle gitmiştik, 
yataklı vagonla, o beni çok etkilemişti. Fotoğraflarımız da var. O benim anılarımda çok yer etmiş. 
Gittiğimde bir de liseyi bitiremediğim için, o iki sene benim en zor senelerim. Arkadaş yok doğru 
dürüst ve o dönem benim hep ablamın arkadaşlarıyla gezdiğim dönem. Hatta daha sonra 
üniversiteye girip, kendi arkadaşlarım olduğu zaman ablamın arkadaşlarından biri şunu demişti: 
“Ay Hülya çok sevindim, hep üzülüyordum bu kız niye kendi yaşıtlarıyla dolaşmıyor diye”. Ben 
onu duyduğum zaman kafama dank etti. Doğru ben hep kendimden en az 5–6 yaş büyük kişilerle 
beraber geziyorum, onların çevresindeyim, kendi yaşımı yaşayamadım. 

Kadının toplumdaki yeriyle ilgili annen sana nasıl bir örnekti?  

Kadının rolü anlamında, ben ailemizde kadının ezildiğini düşünmüyorum ve annemi hep güçlü bir 
kadın olarak hatırlıyorum. Yani ezilen bir kadın değil. Gerçi annem açık yüreklilikle hep 
söylemiştir: “Kendi geliriniz olsun. Gün gelir yüzünüze vurulur. Son pişmanlık fayda etmez. İşte 
ben baban istemediği için işimi bırakmakla büyük hata ettim.” Bu annemin baş nasihatlerinden 
biriydi. Kendi yaptığı hataları bizim yapmamamız için oturur, çok güzel arkadaşça sohbet ederdi. 

Annemi ben iyi bir anne olarak hatırlıyorum. Eğer babam izin verseydi belki çok daha fazla şeyler 
yapabilirmiş. Babam da “kadının yerinin çocuklarının başı olması gerektiğine” inandığı için, 
annem onun izin vermediğini söylerdi. Üniversitede politize olmaya başladığım zaman; kadın 
hareketini, kadının çektiklerini, üniversitede arkadaşlarımdan duyduğumda inanamadım, 
bahsedilenler benim çevremde hiç görmediğim şeylerdi. Bir tek teyzemlerden birisini kocasının 
dövdüğü söylenirdi kendi gözümle görmemiştim. Onun dışında benim çevremde gerek 
ağabeyim, gerek babam kadına değer veren saygı duyan kişilerdi.  

Annen senin için iyi bir rol modeldi o zaman.  

Bence annem doğal bir liderdi. Babam da bundan çok memnundu. Çünkü babam her şeyi 
anneme bırakmış. Bunu da gururla söylerdi. “Ben hiçbir şeye karışmam, maaşımı aldığım gibi 
veririm Nefise'ye geri kalanını o halleder” derdi. Yani babamın görevi para kazanıp eve 
getirmekti. Geri kalan bütün aileyle ilgili işlerden annem sorumluydu. 
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Şimdi hatırladım; o dönem erkeğe dışişleri bakanı kadına içişleri bakanı derlerdi karı kocalar 
birbirinden bahsederken.  

Benim annem dış işleri bakanıydı da aynı zamanda. 

Dışişleri derken dışarıda çalışan, eve para getiren, para kadına verildiğinde de kadın da içişleri 
bakanı evi geçindirecek, çocukların okullarına gidecek, veli toplantılarına katılacak. Misafir 
ağırlanacaksa yemek sofralarını kuracak. Aslında cinsiyet rolleri çok oturmuş aile yapılarına 
doğduk biz. Anne çalışmıyor ev kadını. Baba dışarıda çalışıyor, disiplini otoriteyi temsil ediyor. 
Senin babanı bilmiyorum ama ben babamın ömrüm boyunca mutfağa girip bir şey yaptığını 
asla görmedim.  

Benim babam da “Yapamam ki” derdi ve kendi yapamamasından bırak üzüntü duymayı, gurur 
duyardı. Annemin başarısını da överdi. Adam 94 yaşında vefat ettiğinde bile hâlâ bir yumurta 
kırmayı bilmediğinden gururla bahsederdi. 

Benim babam erkeklik rollerinde de feciydi. Ampul bile değiştiremezdi. Tamirciler de yoktu 
bugünkü gibi.  

Aynen. Senin babanla benziyor ama başka babalarla benzemezdi babam. Dediğin gibi belirli 
roller vardı. Ve bundan en ufak bir garipseme duymamıştım. Hatta başka şeyler yapan babaları 
gördüğüm zaman tuhafıma gitmiştir benim; “Aaa adama bak yemek yapıyor” diye. Erkek değil 
sanki o. 

O kadar şartlanmışım ki. Senin dediğin tamir işlerine gelince, zaten asker olmasının getirdiği bir 
avantajla tamir işlerini hep yapan birileri var askeriyede. Zaten lojmandaysan onun genel bir 
sistemi oluyor.  

Siz hep lojmanda mı oturdunuz? Lojman kültürü diye bir durum var mıydı?  

5 yaşından, 18 yaşına kadar iki sene hariç biz hep lojmanda oturduk. Lojman kültürüne gelince, 
büyük bir ihtimalle orada çok dikkatli davranmışlar. Benim yine sonradan idrak ettiğim, hiç 
kimseyle fazla samimi değillerdi. Dışarıdan çok gelen giden olurdu ama böyle sabah kahvelerine 
bir takım hanımlar gelsin, olmazdı. Çat kapı kimse giremezdi eve. Biz de kimseye gitmezdik. Hani 
“Bir maniniz yoksa” diyen o hikayeler olurdu ya. Ben eşimin askerliği için Diyarbakır'a giderken 
bana anne ve babamın söylediğini düşündüğüm zaman, o zaman bilinçli yapıldığını anlıyorum. 
“Bak evladım küçük yerlerin lafı çok olur. Onun için sakın ha öyle herkesle hemen samimi olma, 
hemen herkese güvenme, önce bir uzak dur, sonra yavaş yavaş deneyerek ilişki kur” dediklerine 
göre, onlar bu konuda yaşadıklarından dolayı mesafeli durmayı tercih etmişler. Yani orada zaten 
benim yaşıtım yoktu diyorum ya. 
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Hiyerarşi olduğu için olmuş olabilir mi?  

Babamın onu koruduğuna eminim. Babam çok seçiciydi. Veya beğenmediği kişiye hiç yüz 
vermediğini, “Onunla konuşulacak bir şey yok” dediğini, öyle kolayına kimseleri beğenmediğini 
hatırlıyorum. Hatta beğenmediği kişi geldiği zaman surat asardı. 

Annene karışır mıydı? “Sen paşa eşisin o yüzbaşının karısı, aman ha” falan diye.  

Bizim şansımız vardı; biz hiç garnizonda olmadık. Yani benim babam ben ilkokuldaykenden 
başlayarak hep daire başkanlığı yaptı. O yüzden belirli bir garnizona değil, bir şehre, hatta 
Türkiye'ye yönelik sorumlulukları vardı. O yüzden muhatap olmak zorunda kaldığı, Ankara'da 
başkanı olduğu yerde bir sürü insan vardı ama onlardan görüştüğümüz yalnızca iki aile vardı. O 
konularda babamın bayağı stratejik davrandığını tahmin ediyorum. Zaten askeriyede rütbelere 
göre lojmanlar vardı. Öyle yüzbaşıyla paşa yan yana olamaz. Paşalar ayrı yerdedir, albaylar ayrı 
yerdedir, küçük rütbeliler ayrı yerdedir. Yine ona rağmen tahminim benim babamın bu konuda 
çok dikkatli olduğudur. Diyarbakır'a gidip geldikten sonra annemle babamın aslında bize kendi 
idrak ettikleri bir sürü hayat gerçeğini aktarmadığını, o anlamda bizi çok idealist yetiştirdiklerini, 
hiç gerçekçi yetiştirmediğini düşünmüşümdür. Çünkü onlar hayatın getirdiği gerçeklere göre 
davranmışlar, davranmışlar derken üçkâğıt anlamında değil ama işte ne bileyim “Paşanın 
hanımına gitmelisiniz” dediği zaman annem bana, ben de “Niye gidecekmişim ki?” dediğim 
zaman annem bana “Evladım, öyledir yapman lazım” diyor, ancak sanki annem hiçbir zaman 
öyle bir şey yapmamıştır sanıyorum ben. Ama sonra öğreniyorum ki, nerede ne gerekiyorsa 
onun raconuna uygun davranmış. Belki el etek öpmemiş, dalkavukluk yapmamış ama dışarıda 
kalmayacak kadar da gerekeni yapmış. İdeal insan yapmaya çalıştılar bizi ama o ideal insan 
olurken biz üç kardeş toplumdaki gerçekleri idrak edemeyip o yüzden sıkıntı çektik. O nedenle 
artıları eksileri olduğunu düşünüyorum, ne menfaatperest insan yetiştirmek, ne de hayata 
adapte olamayacak kadar sıkıntı çekmek doğru bence.  

Annene ev işlerinde yardım eder miydin?  

Mecbur etmedikçe etmezdim. Annem ablamın yardım etmesini hiç istememiş, benden de hep 
yardım etmemi istedi. Ben anneme yardım etmek istemiyordum. Annem de istiyordu, çünkü 
demin de söylediğim gibi artık yaşı ilerlemişti, hali mecali azalmıştı. O söyleniyordu, ben 
söyleniyordum. Kendi odamı kendim düzenlerdim. Ama ablamla ayrıldığımız noktalardan biri de 
odur; annem dermiş ki ablama; “Evladım sen dersini çalış başka bir şey istemiyorum”. Benden 
isterdi. “Şunu yap”, derdi, “bunu yap” derdi ve ben de tepki koyardım. Ama sonuçta ev işi 
yapmaktan haz etmezdim. Ne yapardım? Öyle düzenli bir sorumluluğum yoktu, tek 
sorumluluğum odamı derli toplu ve temiz tutmaktı. Onun dışında hatırladığım fazla bir iş yok. 

Merakın var mıydı peki yemek yapmaya, pasta yapmaya mutfağa girip de?  

Oldum olası bir şey aklıma düştüğü zaman mutlaka onu takar, yapardım. Fakat mutfağa pek 
meraklı olmadım o dönemde. Lisede beklemeli olduğum dönemde, hep sıkıntıdan “Onu 
yapayım, bunu yapayım” dediğim şeylerdi. 17 ile 20 yaş arası o üç sene sanıyorum hayatımın en 
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çok değişikliği denediğim dönemi oldu. Burda Moda dergisi vardı. Ondan kalıp çıkarıp elbise, 
gömlek de dikmişimdir. Tığ işi de yapmışımdır. Yelek, çanta, sehpa örtüsü de örmüşümdür. Veya 
temizlik yapmak istiyorsam girip evi köşe bucak da temizlemişimdir. Daha çok lise sondan sonra, 
yani konservatuvar döneminde, ablamla evde yalnız yaşadığımızda ise tabii ki işleri ortak 
yapardık. Hatta bir keresinde ablamın evde piyanosunu çekeyim derken düşürüp ayağımı kırdım. 
Ayağımın üstüne düştü. Parmağım kırılmış. O can havliyle nasıl kaldırdıysam tek başıma 
piyanoyu, sonra dört kişi kaldıramadı piyanoyu yerden. 

Piyanonuz mu vardı evde?  

Piyano vardı evet. Bu hani duvar piyanosu denilenlerden. Daha önce de söylediğim gibi, ben 
ilkokul beşteyken ablamla ağabeyimin hem konservatuvara hem üniversiteye gidiyorlardı. O 
sırada piyano istemiş ablam. O piyanoyu almışlardı. Beş altı sene öncesine kadar da ablamın 
evindeydi. 

Çalıyor muydunuz hepiniz?  

Yok, ben çalmıyorum. Ablam çalıyordu. Ağabeyim zaten eline aldığı her enstrümanı çalardı. 
Benim arada bir özenip birkaç parça çalmışlığım vardır. 

Peki, sen konservatuvarı “ablan ağabeyin gitti” diye mi istedin?  

Büyük bir ihtimalle. 

Ya da sizin ailede gerçekten böyle müziğe bir yatkınlık veya sevgi mi var? Veya o dönemin 
havalı bir şeyi miydi konservatuvara gitmek? Genelde o yıllar için konservatuvara gitmek 
isteyen gence engel olan ailelerden bahsedilir, sizde bir yol açılıyor; ağabey gidiyor, ardından 
abla, yıllar sonra sen. 

Mutlaka onların etkisiyle gittim ben. Ağabeyime gelince; aslına bakarsan kendisi lisede okurken 
çok yetenekli ve sesi çok iyi bulunduğu için hocası konservatuvara gitmesini istiyor. Annemin 
istemesine ve babamın ailesi İstanbullu olmalarına rağmen mesleki olarak konservatuvarı uygun 
bulmuyorlar. Sonradan hobi olarak yarı zamanlı gitmesini kabul ediyorlar. Ablamın 
konservatuvarı ve tarih bölümünü okumasında akrabamız Nezihi Ağabey'in (Aykut) etkisi 
olduğunu söylerler yani o nedenle gitmiş olabilirler. Aslında bizde aile meclisi toplandığında 
müzik yapılırdı hep birlikte, fasıl yapılırdı ve o bizim geleneğimiz gibiydi. Babamın da sesi çok 
güzeldi. Babam askeri lisedeyken tiyatro oynamış, O da orada çok yetenekli bulunmuş, yine aile 
uygun görmemiş. Sonuçta bizim referans ailemiz babamın ailesiydi bence. 

Annemin ailesi daha halktan bir aile, baba İstanbullu burjuva bir aile. Hatta annemi de 
istememişler, babama az bulmuşlar. Babam annemi beğeniyor, evlenmek istediğini söylüyor, 
uygun bulmuyorlar, onun üzerine babam nikâh davetiyesi gönderiyor kendi ailesine, 
“Evleniyoruz, arzu eden buyursun” diye. Tabii annemin ailesi de kızı gelip istemediler diye sorun 
yapıyor. Annemin ailesi de Ayvalık'ta bilinen bir aile. Annemi tanıyanlar Ayvalık'ın en güzel, en 
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alımlı, en akıllı genç kızıydı derler. Annem de kendi çevresinde bir numara. Her iki aile de karşı 
çıkınca bunlar kendi başlarına evleniyorlar. 1944 yılı için büyük bir olay tabii.  

Bir başkaldırış.  

Ben hep ablama derim zaten; bizim genler baştan bozuk diye. Annemiz ve babamız geleneksel 
yapıya o dönemde başkaldırmış. Onlar bunu hep başka açıdan anlatırlardı; “Biz birbirimizi o 
kadar çok sevdik ki, kimseyi dinlemedik”. Bir “sevgiye saygı” gibi algılanıp anlatılırdı, başkaldırış 
gibi değil. Benim algılamam da öyleydi, annemle babam öyle çok sevmişler ki birbirlerini, her 
şeyi göze alıp, evlenmişler. Ama sonra bir düşünüyorsun kolay iş değil bunu yapabilmek. Sonuçta 
senin soruna döneyim sanat baba tarafımda var. Meslek olarak olabilecek bir şey değil ve 
referans grup da baba tarafı olduğu için hobi olarak tamam ama meslek olarak yapılmaması 
gereken bir şey olarak kabul görmüş. 

Aslında baban da tiyatro yapmak isterken izin verilmediğinde “Benim ailem izin vermedi 
meslek olarak seçmeme, ben çocuklarıma izin vereyim” dememiş.  

Belki de gitmediği için çok üzülmemişti. Belki de zamanla ailesine hak verdi. Ama sonuçta 
ağabeyim konservatuvara gidemedi. Hani yazın ben ordu pazarında çalışırken maaşımı almaya 
gitmeme bile izin vermemişti hatırlarsın, sonuçta babam için çevre baskı kurdu mu bitiyor. 
Çevrede büyük bir reaksiyon görmüyorsa sesi çıkmıyor ama itibarına dokunacak bir şey olduğu 
zaman sınırlarımız orada bitiyordu sanıyorum. Egoist demeyeyim ama babamın korumak istediği 
bir itibarı vardı, korumak istediği bir şerefi, onuru, haysiyeti vardı, biz de bunu korumakla 
görevliydik. Ama bu hepimize fayda da getirdi, bir yerde zorladı. İkisi bir arada sanıyorum. 

Abla ve ağabey üniversite için başka şehirde, sen aile yanında. Peki, yazları mı bir araya 
gelirdiniz?  

Yazları da bir araya gelmezdik. Ağabeyim zaten ben 15 yaşındayken evlendi. Sonuçta biz 
ağabeyimle hemen hemen hiç bir araya gelemedik. Ben on iki yaşındayken ayrıldık ağabeyimle, 
zaten aramız 10 yaş. Ondan sonra daha bir araya gelemeden evlendi. Ablam arada bir Ankara'ya 
gelirdi. İki hafta filan kalırdı. Onun dışında yazın bir araya gelmişizdir, bir de biz Ankara'dan 
İstanbul'a taşındığımızda yedi sene beraber yaşadık. Önce ailecek yaşadık, sonra annemle 
babam İzmir'e taşındı. Ablamla ikimiz birlikte üç sene yaşadık. Zaten ablamla bizim arkadaş 
olduğumuz dönem o dönemdir. Ondan önce ben hep tek çocuk gibiydim.  

Peki, anne-baba-sen, üçünüz tatillere gider miydiniz? Gerçi eskiden böyle tatil çılgınlığı da 
yoktu.  

Yoo, biz gezerdik. Biz Ankara’dayken anne, baba, çocuk olarak biz Ankara çevresini çok 
gezmişizdir. Babamın konumu gereği arabası vardı ve biz hafta sonları hep gezerdik. Mesela 
benim o iki arkadaşımı da alır beraber gezdirirdik. Gerek askeri garnizonlara giderdik, gerek 
Gölbaşı'na, Kızılcahamam'a giderdik. Çok severdik gezmeyi. 
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Lise yıllarına bakınca içinde ukde olarak kalan bir şey hatırlıyor musun hiç? Danslı partiler 
olurdu evlerde o dönemde aileler kızlarını göndermek istemezdi, hani “ilaçlı kola içirtme” 
efsanesi vardı.  

Yapmak istediğim her şeyi yaptım ben. Danslı partiler benim çevremde hiç yoktu. Öyle bir 
çevreye mi girmedim bilmiyorum. Okul çok modern bir okuldu ama o iki arkadaşımla biz üçümüz 
öyle bir çevreye girmedik, biz hanım hanımcık kızlardık, başkaları ne yapıyordu haberim bile yok. 
Evimizde televizyon vardı, ne zaman gelmişti televizyon 1967 senesi miydi? Televizyondan 
görüyorduk o danslı partileri ama benim çevremde olan olaylar değildi. Fakat sonra eşimin 
anlattığına göre HEY Dergisi'ne mektup arkadaşı bulmak için yazmış. Türkiye'nin çeşitli 
yerlerinden mektuplar gelmiş, gitmiş o kızlarla buluşmuş filan. Böyle bir şey benim aklımın 
ucundan bile geçmedi. O hakikaten babamın sık sık bize, kızlarına dediği “Kızlarımı ordunun içine 
bıraksam gözüm arkada kalmaz” şartlanmasının getirdiği bir şey olabilir. Sana baban o kadar çok 
güveniyor ki, babanı mahcup etmeyeceksin, başını yere eğdirmeyeceksin. Hoşlandığım çocuk 
oldu, âşık olduğum adam oldu. Onlarla çıkmak ister miydim? İsterdim ama annemin de o 
manevralarıyla onlar da engellendi. Zaten benim lisedeki aşkım platonik aşktı.  

İlk aşkın mıydı? Kaç yaşındaydın ilk aşka düştüğünde?  

İlk aşk mı denir o yaşta, beğendiğim çocuk ilkokul üçteydi. Adı Hayrullah'tı. İlkokul beşte Kemal 
diye bir çocuktu. Ortaokulda Cumhur diye bir çocuktu. 

Bayağı varmış.  

Hepsi duygusal, masum platonik hislerdi. Fiiliyat yok, duygular tamam, yerinde. Hatta o 
dönemde ayıpladığımız hafif meşrep denen kızlar vardı. Şartlanmışız tabii, ben bunu daha sonra 
düşündüğümde “ne biçim şartlanmışız” diye düşündüm. Sınıf arkadaşım beğendiği oğlana kaş 
göz eder otobüste. Hafif meşrep kız, kötü kız deyip selamı keserdim hemen kızla. Şimdi 
düşünüyorum da “niye kötü olsun yaa?”. Beğendiğini belli etmesi niye kötü? Öyle yetişince 
sonra değişmesi de zor oluyor tabii. 

Daha ileriki yaşlarda ortaokul, lisede senin hoşlandığın, bakıştığın çocuk senden hoşlanıyor 
muydu?  

Emin değilim ondan. Ben Cumhur'u beğeniyordum. Bana geldiler bir gün dediler ki “Şu çocuk 
seni beğeniyor.” Aaa bir baktım o çocuk benim beğendiğim çocuk. Bu lafları da tabii hep o 
hafifmeşrep denen kızlar getiriyor. Çocuk bir sınıf üstteydi benden. “Cumhuriyet'in birinci baskısı 
çıktı, Cumhuriyet’in ikinci baskısı çıktı” diye laf atıyorlar ben de kikirdiyorum filan. Derken hani o 
dönemde benim iki tane olan arkadaşlarımdan biri, hani o çok etkisinde olduğum arkadaşım, 
“Bana niye söylemedin?” dedi, “Ayol neyi söyleyeceğim, ortada bir şey yok ki” dedim. Kız 
bozuldu, küstü bana. Küsünce ben büyük bir ihtimalle onu kaybetmekten korkup, geri adım 
attım. O sırada da anneme söylemişim, annem okula gelmeye gitmeye başlamış, bir ölü döneme 
girdi. Ertesi sene, yani yaz tatili sonrası bir baktım Cumhur sınıfta kalmış, bitti benim ilgim. Yani 
benim başarıya ne kadar endeksli olduğumu sonradan anlıyorum, çocuğun tipi değişmedi. Sınıfta 
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kaldığı an benim gözümde değer kaybetti. O zamana bakarak aslında bizim ailede başarı 
endekslilik vardı dememin nedenlerinden biri budur. “Başarılı değilse işe yaramaz” gibi 
algılıyorsun. Karşılıklı mıydı değil miydi, bilemiyorum. 

Lise döneminde okuduğun kitapları hatırlıyor musun?  

Çok hatırlamıyorum. Ama düşününce, Muazzez Tahsin Berkand okuduğumu hatırladım. 
Fotoroman, resimli roman dergileri okurdum. Aslında ben üniversiteye kadar fazla bir şeyle 
alakası olmayan, kafası çalışan, derslerine kafa yoran, hayalller kuran bir gençtim. Hatta 
hatırladım şimdi; kendime de haksızlık etmeyeyim, okulda aldığım eğitimin çok faydasını gördüm 
dedim ya, annemin arkadaşları vardı, annemden daha genç arkadaşlar, onlardan bazıları benimle 
sohbet etmeye bayıldıklarını söylerlerdi, “Ne akıllı kız şuraya bak, ne güzel şeyler düşünüyor, ne 
güzel yorumlar yapıyor” dediklerini hatırladım şimdi. Derken psikoloji kitapları okumaya 
başladım. Psikolojiye merakımın başladığı dönemdi lise dönemi. Cumhuriyet Gazetesi'ni daha iyi 
okur hale geldim. Köşe yazılarını, yine sıkılıyordum, okuyamıyordum. Televizyon izliyordum, 
gözlemciliğim giderek arttı. Yine duygusal, romantik kitaplar okuyordum. 

Barbara Cartland okuyor muydun?  

İyi hatırladın, evet. Hem de bayılarak okudum. Ses ve Hayat mecmuaları devreye girmişti. Belki 
resimli fotoromanlar azalmıştı. Düşünmemde bir gelişme var ama genel kültür anlamında değil. 
Mesela benim arkadaşlarımdan biri TRT'nin düzenlediği, bilgi yarışmasında yetişkinler arasında 
Türkiye dördüncüsü oldu, o müthiş okurdu. Yani onun okuduğu kitapların yarısını 
okumamışımdır ben. Onun başarısından gurur duyardım ama hiç de kendimi eksik hissetmezdim 
ama ben de okuyayım filan demezdim. Ben daha ziyade fikir üretmede başarılıydım. Derdim ki 
kendime, “Ben okuduğundan, yaşadığından ders çıkarmasını bilen biriyim.” 

Fan kulüplere üye miydin? Hani o dönemlerde de vardı ünlü sanatçıların fan kulüpleri?  

Hayır. hiç olmadı. Ama ablamın çok varmış. Önümde örnekse ondan etkilenebilirdim. Ama yok. 
Bugüne kadar bir tek kişiden imzalı fotoğraf istediğimi hatırlamıyorum. Hatta birlikte fotoğraf 
çektirilmek istenir. Hep çok saçma bulmuşumdur. 

Belki de öyle bir hayranlığın yoktu?  

Evet, hiç yoktu.  

Hülya lisede o iki yıl beklediğin bir dönem var, biraz bunalım dönemi, platonik bir aşkın var, 
sınıfta kalma, bekleme dönemi ve konservatuvar. Konservatuvar, formasyonunu değiştiren bir 
şey miydi senin için? 

Hep söylerim; hayatımın kendi beğenmediğim taraflarını değiştirdiğim, beğendiğim taraflarımı 
geliştirdiğim bir süreçtir benim o dönemim. Evet, klasik anlamda bakıldığında bir kayıp gibi 
görünüyor ama aksine kendi adıma çok değerli bulduğum bir dönemdi. 
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Yıl olarak hangi yıllardı?  

1972-75 arası. Çevremdeki kişilerin beğenmediğim taraflarını görüp, “ben bunlar gibi 
olmayacağım” dediğim şeyler. Veya “bak bunu böyle yapmak lazım” dediğim, kendi kendime 
onardığım, içime döndüğüm ve içimi, kendimi güçlendirecek ve istediğim şeyleri yapabilmek için 
yeniden yapılandırdığım bir dönem olarak nitelendiriyorum. 

Aslında bu kadar genç yaşta bunu yapabilmek. Farkına varmak. Kendinle bu kadar uğraşmak… 

O dönemden sonra ben kendi yolumu çizmeye başlamışım. Yetişkin olmaya başlamışım. 
Çevremden, çeşitli olumlu olumsuz örnekler alıp kendi yaşamımı inşa etmeye başladığım bir 
süreç. Benim için yeniden doğuş dönemimdir. 

Peki, bu sorgulama, değişme serde gençlik de var, aileyle özellikle babayla çatışma getirdi mi?  

Üniversitede getirdi. Politize olduktan sonra, çatışma başladı. İstanbul'a döndüğümüzde 
Kalamış'ta oturmaya başladık. Benim için o dönemin en önemli özelliği babamın emekli 
olmasıyla buraya taşınmamız ve demin söylediğim gibi hem arkadaşlarımdan ayrıldığıma 
üzülmem, hem de İstanbul'a geldiğim için çok sevinmemdi. Benim için İstanbul bir hayal yeri. 
Ablamla yıllar sonra beraber oturmaya başladık. 

Yeniden 4 kişi oldunuz.  

Evet. Ağabeyim evli, o 1970 yılında evlendi zaten. İstanbul'da. Esentepe’de oturuyor. Babamın 
emekli ikramiyesiyle Kalamış'ta bir daire aldık. Ama borç bitmedi. Ve benim için maddi olarak en 
sıkıntılı dönem diyebileceğim dönemi yaşıyoruz. Babam üç aylık maaşını eve yatırıyor ve o sırada 
ablam da işe girmiş onun aldığı maaşla da annem, onu ona katarak idare etmeye çalışıyor, öyle 
iki sene geçirdik biz. Ben de o sırada konservatuvara başladım. Şan Bölümü'nde okudum bir sene 
hiç hoşuma gitmedi bıraktım. Çemberlitaş'taydı. Beşiktaş'taki yarı zamanlı Türk Musikisi 
Bölümü'ne başlayıp, öğrenci olarak iki buçuk sene devam ettim. 

Madem ailenin maddi sıkıntısı vardı, sen de kısmen boştaydın, senin çalışman gündeme 
gelmedi mi hiç? Sen mi istemedin?  

Hiç gündeme bile gelmedi. Belki eski ortaokul döneminin etkisiyle mi bilmiyorum. Ne benim 
aklıma geldi, ne ailem söyledi. 
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Hülya Denizalp, yarı zamanlı  Türk Müziği Konservatuarında okurken. Süheyla Altmışdört yönetimindeki konserde 
Soldan 2.kişi 

Neler yapıyordun başka, lisede beklemeliyken?  

Konservatuvarda okuyordum ya. O süre zarfında da demin söylediğim gibi çeşitli meşgaleler 
konservatuvarın yanı sıra dikişler, nakışlar, gezmeler, kendimle uğraşmalar. İşin özü kendi 
kendimi yeniden oluşturduğum dediğim dönemi yaşadım. Fark edilmek istediğimi fark ediyorum. 
Daha sonra anlıyorum tabii bunu. Bunu bana düşündürten bir takım fark edilme, dikkat çekme 
davranışları yapıyorum. Ama sonuçta kendi kendime bunlarla baş eder hale gelirken, ertesi sene, 
liseyi bitirememiştim ya, liseyi bitirmek için Ankara'ya gittim ve bir ay yurtta kaldım ve bitirip 
döndüm ve üniversiteye başladım. 

Endüstri tasarımı kaçıncı tercihindi?  

Liseyi Eylül'de bitirdiğim için tercih değildi. Ben oraya tercihle değil, yetenek sınavıyla girdim. O 
dönemde yine ablam bana el vermiştir. Fen Bilimleri öğrencisiydim. Ders almam için Modern 
Matematik, Modern Fizik öğretmenleri buldu bana. Ablamın sayesinde liseyi bitirip yine yetenek 
kursuna giderek sınavı kazandım. 

Konservatuvara ne oldu bu ara?  

Üniversiteye başlayınca giderek koptum. Fakat benim için çok önemli yıllardı. Ben okulda öne 
çıkan öğrencilerden birisi oldum.Türk Müziği Bölümü'nde hem daha önce tanıdığım kişilerin 
öğretmen olması, hem de oraya gelenlerin sonradan algıladığım üzere bana göre daha mütevazı 
olmaları benim orada sivrilmemi getirdi. Fakat hâlâ kendim için konservatuvarı bir meslek ya da 
bir okul olarak görmediğimi giderek hissediyordum. Konserlerde korist olarak görev aldım. Çeşitli 
etkinliklerde öne çıkmam kendime olan güvenimi artırdı. Yani belki de ilk sosyalleşmem 
konservatuvarda olmuş olabilir. Daha rahat bir ortam olması, daha az rekabetçi bir ortam 
olması, daha dost bir ortamın olması, zaten o sıralar benim de kendimle uğraştığım yıllar, benim 
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de kendimi bulmamı ve açılmamı sağladı. O dönemi gülümseyerek ve güzel hatırlıyorum. 
Ortaokul-lisedeyken de şakacıydım ama o şakalarımı bilen üç-beş arkadaşım varken, 
konservatuvarda herkesi güldüren, eğlendiren bir kişi olduğumu fark ettim. 

 

Dürdane Altan yönetiminde Halk Müziği Konseri sonrası. Hülya Denizalp aşağıda sağdan ikinci 

Konservatuvar senin için bir dönüm noktası olmuş.  

Evet. Bu deneyim, sonradan benim insanı zorlayan çevreler kadar, rahatlatan çevrelerin önemini 
anlamama neden oldu. Hakikaten insanın gelişiminde her ikisi de lazım. Seninle zaman zaman 
konuşuruz ya; “Bir huzur veren insanlar bir de zorlayan insanlar var ve hayatta her ikisine de 
ihtiyaç var” diye. Çevre de aynı şekilde öyle. Eğer çevre seni zorlamıyorsa eksiğinin ne olduğunu 
anlamıyorsun. O anlamda konservatuvarda geçen dönemimi hem genel kültür almakta, hem de 
sosyalleşmemi sağlaması açısından çok önemli görüyorum.  Kız erkek ilişkilerinde, ablamla 
ağabeyimin yaptığı hatalardan biri fazla deneyim kazanmadan evlenmeleri olduğunu 
düşünüyordum. “Ben öyle yapmayacağım, ben kendi kendime beğendiğim kişilerle çeşitli 
deneyimleri yaşayacağım” ki sonunda doğru kişiyi bulayım. Bu benim kendi kendime yaptığım bir 
tespit idi. Nasıl lisede mantıksızca bir platonik aşk varsa, bu sefer de sadece mantıkla bir karar 
vermiştim. Ve kısa sürede bu olayın sadece mantıkla da olamayacağını idrak ettim. Kadın-erkek 
ilişkisinde olayın ne sadece saygı, ne sadece duygu, ne sadece düşünce ile olmayacağını 
öğrendim.  

Ankara'ya liseyi bitirmeye gittikten sonra ne oldu? 

Ankara'ya gidip mezun olduktan sonra, Eylül ayında mezun olduğum için üniversite sınavı 
sonucunda sıralamada bir yerleştirme yapılmadı. Onun için önce puanla alan Florence 
Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu'na kayıt oldum. 1 ay o okula devam ettim. 3.lükle girdiğim 
için %100 burs da almıştım. Yurtta özel odam vardı. 
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Bu arada ben yine o -aradaki üç sene diye tanımlamam lazım- döneme baktığım zaman, ablamla 
arkadaş olduğum, annemle babamla tekrar yakınlaştığım, babamın emekli olduktan sonra 
değişmeye başladığı, o bizden uzak olan babamın bizimle daha yakın diyalog kurmak istediği 
ama benim bundan dolayı çok kötü olduğumu hissettiğim zamanlardı. Babamın “Gel yavrum 
öpeyim seni” dediği zaman ağlayacak olduğumu hatırlıyorum ben, çünkü baba modeli uzak ve 
otoriteydi benim için. Ama sevgiyi gösteren biri değildi. 

Zayıflık olarak mı gördün?  

Evet. O benim çok net hatırladığım duygularımdan biridir. Yani babam nasıl böyle bir hale düştü, 
diye içlenirdim. Zayıflık olarak algılardım. Sonra giderek bir orta yolun bulunduğu, babam 
eskiden hiç sivil giyinmezken, hiç kravatsız dolaşmazken hem giyimde hem düşüncede nasıl 
sivilleştiğini yakından yaşadım, yani ailede ilişkilerin yeniden kurulduğu bir dönemdir. Yalnızca 
benim değil ailenin de yeniden yapılandığı bir dönem olarak görüyorum o dönemi. Ve o dönemi 
güzel bir dönem olarak hatırlıyorum. Aile hayatım açısından en güzel hatırladığım dönem 
diyebilirim. Ankara’da İstanbul’a gelmek hayalim olumlu bir şekilde sonuçlanmış oldu. 

Ankara'yla İstanbul arasındaki fark neydi? Ankara'dan Fenerbahçe'ye yani daha varlıklı 
insanların oturduğu bir muhite gelmek mi?  

Yok değil. Fenerbahçe-Kalamış, o yıllarda hep emekli subayların oturduğu bir yerdi, Fenerbahçe 
Orduevi'ne yakın olması nedeniyle, gidip gelmenin kolaylığı nedeniyle tercih ediliyordu. Biz yine 
kendi çevremizde kalmıştık. Şimdiki gibi değildi. Orta sınıftı orası. Benim orada güzel anılarım 
vardır. Bunlardan birisi Kalamış Sahil Sineması'dır. Şu anda otel yapıldı orada. Bizim orada 
ablamla iki kız başımıza gittiğimiz çok güzel filmler olurdu. Oradan Şaşkınbakkal'a, 
Caddebostan'a yazlık sinemalara, Cem Karaca’nın, Barış Manço’nun konserlerine, Dadaşlar'ı 
dinlemeye gittiğimiz benim için çok renkli bir dönemdi. Ankara'yla farklıydı tabii. Ankara'da 
imtiyazlı olduğumuz, altında arabamızın olduğu, her ne kadar babamın rütbesini kullanmıyor 
olsak bile, zaten var olan imtiyazlardan dolayı orada da farklı, kalburüstü bir yaşam yaşıyorduk. 
Çünkü hatırlarsan Saraçoğlu Lojmanları da Kızılay'a on dakika yürüme mesafesindeydi, orada 
yine son derece güzel bir yerde oturuyorduk.  

Saraçoğlu Lojmanları'nı hatırlayamadım neredeydi?  

Kızılay'da Milli Kütüphane'yi bilir misin? Onun arkasıdır. 

Orada askeri bir bölge var sanıyordum ben.  

Askeri bölge değil, devlete ait lojmanlar vardı, üst düzey yöneticilerin oturduğu yerlerdi. Hatta 
dedim ya herkes rütbesine göre oturur diye. Bizim kaldığımız altı bloklu lojmanda en düşük 
rütbeli babamdı, geri kalanlar korgeneraldi. Yani o da babamın pozisyonundan dolayı verilmiş 
babama, neyse o pozisyon. Yani orada bizim gittiğimiz her yerde kapılar açılır, yediğimiz 
önümüzde yemediğimiz arkamızda oranın başka bir albenisi varmış. Biz orada başımız önde, 
terbiyesini, ne derler bozmayan, saygımızda kusur etmeyen, babamızın arkasından giden 
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kişilerdik. Ama sonuçta bunun da böyle avantajları vardı, işte bayramlarda protokoldesin, 
yılbaşlarında balolardasın, annemle babamın özel günlerde gittiği balolar olurdu. Gerçi annem 
oturur kendi elbisesini kendi diker, kendi nakış işlerdi. Sonra görüyorum ki annemin 
konumundaki diğer kadınlar hep ya diktiriyormuş ya hazır alıyormuş. Ama annem de tam bir 
fedakâr anneydi, çocuklarını okutabilmek için, kendi saçını kendi sarar, maniküre pediküre her 
zaman gitmezdi. Sonra da diyor ki “Ben yapmadım siz yapın”. Annemin kendinde hata olarak 
gördüğü şeylerin bir kısmını sonra bize “ne kadar salakmışım, yapmayınca daha kıymetli 
oluyormuşsun”, diye bir serzenişi olurdu ama bizim için rol modeldi tabii. Demin söyledin ya evet 
fedakâr bir anne ama aslında otoritesi de olan bir anne. Daha doğrusu ailede önemli rolü olan 
bir anne, bu baba tarafından hem destekleniyor hem besleniyor. Bak, hatırladığım şeylerden biri 
de radyoda tango duydukları an evde hemen kalkar dans etmeye başlarlardı. 

Böyle bir ortamda büyümek güzel olmalı, sen de evlenince yapabildin mi, taşıyabildin mi kendi 
hayatına bunu örneğin?  

Ben eşimle dans açısından böyle bir şeyi hiç yaşamadım. Çünkü büyünülen ortamlar ve 
dolayısıyla kültürler farklı, annem babam bir yandan Türk müziği söylerlerdi, bir yandan tango 
yaparlardı yani o iki kültürün de güzel senteziydi onların yaşantıları ama tabi geleneksel ailede 
büyümüş insanlar için böyle bir şey söz konusu değil. Benim bir sürü arkadaşımın hiç dans 
etmemesini ben buna bağlıyorum aslında onların kültüründe dans yok, halk oyunu var, eee onu 
da yapamıyor. Özellikle erkekler arasında iyi bir Batı Müziği dinleyicisi olup da Batı dansları 
yapmayan çok kişi tanıyorum çevremde. Yani belki de benim bir takım farklılıkları algılamamın 
da kendi ailemin farklılıklarını görmemle ilgisi var. Sonuçta toplum için yaşayan ama toplumdan 
farklı bir aile yapısı var yani toplumsal düşünen, Kemalist bir anne babanın çocuğuyuz, seksenleri 
bırak altmışlarda da annemin babamın doğum gününü kutluyoruz biz. Yani şu anda bile hala 
kendi doğum gününü kutlamayan gençler biliyorum. Biz bundan elli sene önce annemizin 
babamızın doğum gününü kutluyorduk. Yani zaten benim toplumsal farklılıkları algılamamdaki 
etkenlerden biri kendi ailemin de toplumdan farklılığını gözlemlemek olmuştur. Tabii bunda da 
babamın İstanbullu oluşunun herhâlde çok etkisi vardır. 

 

Endüstri Tasarımı Bölümü sınıf arkadaşlarıyla mezuniyet yemeği.Soldan üçüncü 
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Dördüncü Bölüm 

Doğum Günümü Kutlamak İstememeye Başladım 

 

Hülya Denizalp 1979 Çanakkale Yenice İlçesi Sarıçayır Köyünde Köy Merkezi inşa ediyor. 

Üniversiteye başlayınca ne oldu?  

Ve üniversite; sınavı kazanıp okula başlayınca gördüm ki, üç tip insan var, zaten sınıfta otuz 
kişiydik. İmkânları daha iyi olanlar, benim gibi imkânları daha kısıtlı olan memur çocukları, 
üçüncü grup da daha dar gelirli ailelerden gelenler. Benim ilk senem temel sanat eğitiminde 
gayet keyifli, eğlenceli, arkadaşlarıyla gezen tozan bir üniversite öğrencisi olduğum senedir. 
Temel sanat eğitimini alırken de genel kültür anlamında çok şey öğrendim. Ama belki de 
hayatımda grupça en eğlendiğim sene diyebiliriz. İkinci sene proje çalışmaları başladı. Her yarıyıl 
bir endüstri tasarımı projesi yapmak için araştırmamız, sonra da tasarlamamız gerekiyordu. 
Bunun benim planlama, araştırma, tasarlama ve uygulama becerilerimi geliştirmede çok faydalı 
olduğunu ancak yıllar sonra anlayabildim. 

Sınıfta arkadaşlar arasında İngilizcemi geliştirmem gerektiğini konuşuyoruz ama ben bu ihtiyacı 
nasıl fark ettim bilmiyorum. Bu konuşmalar sırasında Kenan (Anmak) Gönüllü Hizmetler 
Derneği'nin (GHD) Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları’ndan bahsetti. “Ben gittim çok 
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ilerlettim İngilizcemi” dedi. Bu benim çok ilgimi çekti. Ve bu arada da hem konservatuvarda hem 
de ablamın akademide okuyan arkadaşlarının etkisiyle herhalde biraz ufak ufak Anadolu 
kültürünü önemsemeye başlamıştım, “Ben de kampa gitmek istiyorum” dedim. Annemler de 
ablamı yanıma katıp “Gidip bir bakın bakalım ne iştir” dediler. Gittik Gönüllü Hizmetler 
Derneği'ne. Sivas'ta bir kamp varmış. O bana çok cazip geldi işte “Hem doğduğum yeri görürüm, 
hem geleneksel el sanatlarını incelerim”, - o sırada ablamın akademili arkadaşları o tip sergiler 
yapıyorlardı- hem de İngilizcemi geliştiririm” diye düşündüm. Kaydoldum. O sene proje yapmaya 
başladık üniversitede ve o proje nedeniyle de çok farklı sınıflarla bir araya geliyorduk. Bu benim 
okulda farklı kişileri tanımama neden oldu. 

Bu arada da dönem, siyasi hareketlerin de olduğu bir dönem. İkide bir forum yapılıyor, toplantı 
yapılıyor ve konservatuvar sırasındaki bendeki özgüven gelişmesi sayesinde -büyük bir ihtimalle- 
çıkıp çıkıp görüş bildirmeye başlıyorum, hani o daha önce söyledim “ortaokulda lisede 
konuşamazdım üç kişinin önünde” diye. Üniversite de kalkıyorum “Arkadaşlar” diyorum “Böyle 
yapmayın” falan filan diyorum. Dolayısıyla dikkat çekmeye başladığım ve de bana kafa kol 
çalışmalarının başladığı dönem. “Arkadaş sen kimlerdensin” işte “Ne düşünüyorsun, gel beraber 
bilmem nereye gidelim filan” diyorlar. Evde bunları ablama anlatınca, yine ablam büyük rol 
oynuyor, bana sürekli diyor ki; “Hülya aman gözünü seveyim dikkatli ol, sakın yanlış adım atma”.  

Siz o arada ablayla beraber misiniz?  

İlk başta ailecek beraber oturuyoruz İstanbul'da. Aynı odayı paylaşıyoruz hatta. “Aman evladım” 
diyor “Bizim zamanımızda da böyleydi” diyor, “sakın yanlış adım atma falan filan” diyor. Bu 
arada da bizim bölümün ne kadar masraflı olduğunu fark ettim. Bir tane çizim kalemini zor 
alıyorum. Buna da bayağı içerlediğimi sonradan fark ediyorum. Haksızlığa da içerliyorum. Ama 
bunlar şuuraltı, o zaman bilincinde de değilim. O yüzden de ben zaten hakikaten toplumsal 
reaksiyon gösterenlerin bireysel haksızlığa uğramayı yansıttıkları görüşüne katılıyorum. Yani 
böyle bir derdi olmayanı toplumsal olaylara çekmek çok daha zor. Gerek ekonomik, gerek 
psikolojik bir takım şeylerin yansıması olduğuna yüzde yüz inanıyorum. Demin de söyledim ya; 
psikolojiye oldum olası inanır ve elimden geldiği kadar algılamaya ve yorumlamaya çalışırım ve 
proje döneminde gördüm ki, eh fena bir öğrenci değilim. Öne çıkmaya başladım; tabi bu beni 
güçlendirdi. Tamam, belki serbest kara kalemde iyi çizemiyorum ama sonuçta bir proje çizme işi 
geldiği zaman, işin teknik kısımları olduğu zaman bayağı bir şeyler üretenler sınıfına giriyorum. O 
özgüvenimi artırdı büyük bir ihtimalle. Yine bir forumda (galiba kamptan sonra olabilir), Öğrenci 
Bölüm Başkanı seçimi yapılacak, bir aday gösterildi ve “bunu seçeceksiniz” dediler. 

Bir siyasi grup muydu forum yapanlar?  

Dev-Yol var bizde o zaman. “Ben de niye onu seçiyoruz?” diye kalktım tabii ayağa. Bana “Arkadaş 
kimdensin?” dediler. “Ne demek kimdenim?” dedim. “Ben burada bir öğrenciyim, senin 
gösterdiğin adayı seçmiyorum” dedim. “Peki, adayın kim?” dedi. Etrafımdan da “Hülya sen ol, 
sen ol” diyorlar ve hepsi de benim gibi tüysüz tipler hani ortada hiçbir şey yok. Bu arada 
söyleyeyim; politize olmamı aslında Dev-Yol'a borçluyumdur ben. Onların o dayatmasına, karşı 
koyma duygusu benim kendimi yetiştirmemi sağladı bence ve “Ben adayım” dedim ve seçildim. 
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Bölüm başkanı oldum ve onlar on-on beş kişiyse, geri kalan beni seçti ve daha önce 
söylememişimdir belki, benim için bir başka dönüm noktası oldu. Bu sefer onlara nasıl alternatif 
olunur, bunu göstermeye çalıştım. Dev-Yol'un yaptığı gibi öyle “Yürüyün, oturun, kalkın”la olmaz 
bu “Madem sen bu okulda bir şeyler yapmak istiyorsun o zaman çözümün parçası olacaksın” 
dedim. Bu iş önce kendi bölümünü adam etmekten geçer diye bir komite kurdum. “Endüstri 
Tasarım Bölümü nasıl olmalı?” diye. Hocalarla görüşmeler yaptık, hangi dersler olsun, hangi 
dersler kalksın ve böyle bir sene süren bir çalışmaya girdik. Ve bunlar beni sürekli sıkıştırıyorlar 
arkanda kim var diye. Hakikaten de kimse yok arkamda. Kurtuluşçu arkadaşlarım var ama ben 
kendimi Kurtuluşçu da görmüyorum ki, hiçbir zaman da görmedim. Evet, onlarla daha yakın 
mesaim oldu ama ben sonuçta solcuydum doğru, devrim sempatizanıydım doğru, ama hiçbir 
fraksiyona girmedim. O da yine ablamın sayesindedir. Siyaset tartışması yaptığın kişiye “Diğer 
fraksiyonla aranızda ne fark var?” diye soruyorsun. Hemen hepsi aynı şeyleri söylüyor. Yani 
arada fark dediğin şey benim aklımın aldığı bir fark değil ama tam bir takım tutar gibi. Benim için 
öyleydi şahsen, bir de çevrende kim varsa ondan oluyorsun zaten. Bir tek Birikimciler farklıydı. 
Onlar entelektüeldi. Zaten sessiz, olgun kişilerdi. Onlardan bir iki çocuğu gözüm tutmuştu ama 
onları da çok pasif buluyordum. Sürekli fikir tartışması yapıyorlardı ama eylem bence yoktu.  

Ben ilk çözümün parçası olma durumunu bu süreçte hayata geçirdim. Bir fraksiyona ait olmadım 
ama ben okuduğum siyasi kitaplarla, manifestoyla, düşünmelerle, tartışmalarla daima çözümün 
parçası olmayı hayatımın düsturu yaptım. “Öneri getiremiyorsan, eleştirme” o zamanların klasik 
laflarıydı. Eleştirmek için değil değiştirmek için, TOG'un şimdiki sloganları bizim o zamanki 
sloganlarımızdı zaten. 

Toplumsal sorunlarla ilgilenmeye ne zaman başladın? Ergenlik döneminde mi, üniversitede 
mi?  

Yok üniversitede. Dediğim gibi evde insanlık ve bugünkü deyişle sosyal sorumluluk zaten yaşam 
biçimiydi. Evde daima topluma yararlı olmak, çevrene faydalı olmak, adam olmak, iyi bir vatan 
evladı olmak değerlerimizdi zaten. Ama politize olmayı dersen üniversite o tabii. Cumhuriyet 
Gazetesi okunan bir evdi, sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verilen bir evdi ama benim 
ortaokul ve lise yıllarım hiç bunlarla ilgili olmayan yıllardı. Yani ret mi ediyordum, tepki mi 
gösteriyordum bilmiyorum ama ortaokul, lisede hiç alakam yoktu.  

Çalışma Kampları ne zaman başladı?  

Üniversitede 1.sınıftan 2. sınıfa geçtiğim ağustos ayında gittim. Sınıfta “İngilizcemi geliştirmek 
için ne yapayım?” dediğim, “Kampa git” önerisiyle ve o kayıt olmamla, dünyamın yönü 
değişmeye başladı. Hayatımın en önemli olaylarından birisidir. Kampa gidişim şöyle oldu: Sivas’a 
gidecektim “Sivas kampı iptal oldu” dediler, “Bizim Bursa'da bir kampta lider ihtiyacımız var, seni 
lider olarak göndereceğiz. Kenan yapacağını söyledi” dediler ve beni böyle gaza getirdiler. 
Sabaha kadar İngilizce çalıştığımı hatırlıyorum. Ve tabii bir gecede İngilizceyi başaramadım. Ertesi 
gün 20 kişilik yabancı grubu alıp, Yalova vapuruna binip gittik. Adamların söylediği hiçbir şeyi 
anlamıyorum. Onlar da benim söylediğim hiçbir şeyi anlamıyorlar. 
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Peki, yıl kaç?     

1976'dayız. 

 

Seksen öncesi. Olaylar var mıydı, başlamış mıydı senin çevrende? Ya da mitingler, öğrenci 
eylemleri?  

Daha yok. Gittim köye. Bu benim meşhur hikâyemdir biliyorsun. Köylüyle de diyalog kuramadım. 
Bursa'nın Gemlik ilçesinin Haydariye Köyü. Türk köyü. Türkçe konuşuyorlar. Ama beni 
anlamıyorlar. Hakikaten hayatımın dönüm noktasıdır. Yabancılarla da diyalog kuramıyorum, ama 
anlaşıyoruz. Köylülerle anlaşamıyoruz ama köylüler benim çok sıcakkanlı olduğumu söylüyorlar. 
“Ben Türk’üm” diyorum. Hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü onlardan biri gibi değilim. Sonuçta hem 
yabancılardan, hem köylülerden üç gün kendimi geri çektim. Bu arada köylüler bana yatak 
getirdiler. Sağ olsun dernekten (Gönüllü Hizmetler Derneği) bana liderlik görevi vermişler ama 
yanımda götürmem gerekenleri söylememişler. Ben böyle elimi kolumu sallayarak gitmişim. 
Herkeste uyku tulumu var, bir bende yok, düşün lider olan kişinin haberi yok. İlk gece okulun 
sınıflarında yatıyoruz. Sıraların üzerinde yattım. Tabii sabahı sabah ettim. Ertesi sabah 
köylülerden döşek rica ettim. Bana çok güzel bir karyola-yatak getirdiler. Bu sefer utancımdan 

yatamadım yatakta.  

Kampçılara “Gelin dönüşümlü yatalım” 
dedim. Bak o da şunu gösteriyor bir adalet 
duygum var. Akşamları, yabancılara ben 
Türkçe şarkılar türküler öğretiyorum. 
Yabancı dil yok ya. Ne yapayım? Böyle 
tahtaya notalar yazıyorum. Türk Müziği'yle 
Batı Müziği’nin arasındaki farkları 
anlatmaya çalışıyorum. 

Konservatuvarın faydası…  

Evet,ve o şarkı türküler bizi müthiş 
kaynaştırdı. Oradan birisi Fransızca şarkı 
söylüyor, biri İngilizce. Bu arada benim 
yine hayatımda oldukça etkili olan 
Hollandalı Cees devreye girdi.  

 

Fotograf: Bursa Dürdane Köyü Uluslararası Gönüllü 

Çalışma  Hülya Denizalp'in yaptığı 25 kamptan 

sadece birisi - 1978  
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O birazcık kendi Türk öğrencilerinden Türkçe öğrenmiş, kendisi Hollanda'da öğretmen. Bana 
şunu söyledi. “Hülya tamam buraya lider olarak gönderildin ama olmuyor. Gel beraber bir şeyler 
yapalım.” Ne yapacağız beraber? O üç beş kelime Türkçe biliyor, ben üç beş kelime İngilizce 
biliyorum. Bir komisyon kuruldu. Benim iyi niyetime inananlardan oluşan bir komisyon. Hala 
görüştüğüm Lis diye bir Danimarkalı arkadaşım vardır. Kararları birlikte tartışıp alıyoruz. Örneğin 
yabancı gönüllü kızın biri, bir elbise gösteriyor “Bunu giyebilir miyim?” diyor. Ben anlamıyorum. 
Ama çaktırmıyorum. Olabilir diyorum. Cees anlıyor. “Hayır, olamaz, giyemezsin çok açık” diyor. 
Bu arada köylüyle de diyalog kuramayınca ne yapayım? Bir düğün gördüm. “Düğüne gidelim 
düğünde kaynaşma olabilir” diye düşündüm. Hakikaten köyle diyalogumuz o düğünler sayesinde 
kuruldu. Yabancılarla diyalogumuzda bu Cees, Lis, Linda sayesinde oldu, o üçü bana bir ekip 
kurdular. Onlarla geçirdiğim, o üç haftanın sonunda ben İngilizce konuşabildiğimi hatırlıyorum 
ama kabus şeklindeydi tabii. Bu kampçıların hepsini, 20 kampçıyı alıp eve getirdim ben kampın 
sonunda. Bütün kampçılar bana “Emin misin?” diye sordu. Çünkü onlarda bırak evine daveti bir 
kahve bile ikram etmezlermiş. Benim için çok gurur kaynağı idi, bir sürü yabancı arkadaşımı eve 
getiriyorum. 

Eve götürdün yani? 

Evet götürdüm. Üç beş gün kaldılar.  

Yirmi kişiyi birden eve götürdün?  

Evet. Annemler o yaz İzmir’deydi, ablam evdeydi. Hatta şöyle hikâyemiz vardır. Ablam sabah bir 
kalkmış, erkekleri iç çamaşırla görünce neye uğradığını şaşırmış. Ben sanki bunu çok tabii 
karşılaşıyormuşum gibi gözüküyorum. Hâlbuki benim için de kültür şoku idi. Bu kamp hayatımın 
bir başka dönüm noktasını oluşturdu ve GHD'de gönüllü çalışmalara aktif olarak devam ettim. 

Bu çok tesadüfen, üniversitedeki arkadaşların vesilesiyle tanıştığın Gönüllü Hizmetler Derneği 
değil mi?  

Tamamen tesadüf. Tesadüf derken sınıf arkadaşım o dernekte aktif ama yani sonuçta böyle bir 
şey duymasam bilmeyecektim. 

Politik hiçbir yanı yok.  

Hayır. Politik yanı olduğunu sonradan anlıyorum ama. O anda yok tabii. Ondan sonra o derneğe 
gidip gelmeye başladım. Yabancılar geliyor gidiyor, benim o sıralarda Avrupa hayranlığım var 
büyük bir ihtimalle. Fakat ben aile çevremle arkadaş çevremin giderek farklılaştığını sonradan 
anlıyorum. Çünkü ailemde normal olan  bir takım şeyler orada kabul görmüyor veya orada 
normal olan şeyler ailemde kabul görmüyor. Çatışmalar başladı. 
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Nasıl, hangi konuda çatışmalar?  

 Örneğin ben doğum günü kutlamayı saçma bulmaya başladım. “Burjuva adetleri” diye kutlamak 
istememeye başladım. Babama siz diye hitap ediyorken “Niye siz diyoruz?” demeye başladım. 
Bizim evde herkes birbirini düşünür, birbirini incitmemek için kılı kırk yarar, “bunun son derece 
sakıncalı olduğunu, insanların birbirlerine açık yüreklilikle konuşması gerektiğini” söylemeye 
başladım. Bunlar hep o arkadaşlarımdan aldığım etkileşimler olmuştur. Sonra bir baktım o 
dernekte bir takım abiler var. Onlar politik tipler. Böyle kalkıp ahkâm kesmiyorlar ama 
konuştukça “ne diyor bunlar?” diyorum. Bu arada üniversitedeki siyasi gruplar var. Onlar 
forumlar yapıyorlar. Yürüyüşlere götürmek istiyorlar ve ben o yürüyüşlere gitmek istemiyorum. 
Daha doğrusu gitmek istememek değil, tarzlarına tepki gösteriyorum. “Bizi zorla nereye 
götürüyorsunuz?” diyorum. “Niye böyle zorla yapıyorsunuz?” diyorum. Ve daha önce söylediğim 
gibi öğrenci birliği başkanlığına kadar gitti olay Ve o dönemde bana “kimlerdensin, arkanda 
kimler var” filan dedikçe, beni o derneğe götüren arkadaş bizi söyleyebilirsin,” dedi. Ben öyle bir 
kaldım, “siz kimsiniz ki ben öyle diyeyim?”. Bu arada ablamın da sürekli kulağıma kar suyu 
kaçırması var. 68 yılında yaşadıklarının etkisiyle, “Aman Hülya, bak kaptırma kendini, bizim 
zamanımızda böyle çok canlar yandı, gözünü seveyim dikkat et” diyor. Ben ona da bir şey 
demiyorum ama kar suyu kaçıyor bir kere ve alıp kitaplar okumaya başladım. Dergileri, yayınları 
okuyorum hem dışarıdan görüp, Birikim dergilerini alıyorum, işte Anıl Abi (Başar) vardır. O, 68 
kuşağındandır. O bir gün dedi ki, tartışıyoruz “Ya Hülya be” dedi, “Diyalektiği öğrensen yeter be” 
dedi. “Ne diyor bu ya?” dedim. “Diyalektik ne?” hiç farkında değilim. Bu sefer gidip “Diyalektik 
Materyalizm” kitabını alıp okumaya başladım. Yani böyle çevremde bilmediğim ya da 
zorlandığım şeyleri gördükçe farklı mercilerden farklı kaynaklardan yararlanmaya başladım. 

Peki, bu ailede bir sorun yaratmaya başladı mı?  

Daha yaratmıyor. Okuyorum. Bu arada bazı arkadaşlar bana Kurtuluş gazeteleri vermeye başladı. 
Tedirgin oluyorum ama okuyorum. Sonunda bir baktım bunların hepsinin dediği aynı birbiriyle. 
Çok da büyük fark göremedim. O halde nedir alıp veremedikleri? O zaman zaten ben uzak 
durmaya başladım. Ona soruyorsun bir sürü soru o diyor ki “Ben seni birine götüreceğim” ona 
götürüyor o da şöyle başlıyor “Arkadaş” diye. Dinliyorum, sonra gidiyorum aynı soruyu farklı 
gruplara soruyorum. Yani ben sonunda dedim zaten. “Arkadaşlar yok aslında birbirimizden 
farkımız.” Aslında daha üniversitenin ikinci senesinde öğrenci bölüm başkanı olunca ister 
istemez zorluyorlar seni. Ben de açık vermeyeceğim ama uzak da durmayacağım diye 
çabalıyorum. Bir yandan “eğitim sistemi nasıl olmalı?” diye bir ekip kurduk çalışma yapıyoruz 
hocalarla, asistanlarla, öğrencilerle. Bir yandan da bilmediğin gerçekleri de görüyorsun, tabi köye 
gitmişsin o köyde yaşadığın gerçekler var, İstanbul'da yaşadığın gerçekler var “ne oluyor da 
bunlar böyle oluyor?” diye de uyanmış durumdayım tabii. 

Yine o tarihlerde ben konservatuvarda okudum diye benden işçi korosu çalıştırmam istendi. 
Konservatuvardan bir arkadaşım beni buldu. “Bir işçi korosu var, çalıştırır mısın?” dedi. Hemen 
aşka geldim “Tabii” dedim. Göztepe'de bir yerde çalıştırmaya başladım. 1 Mayıs mitingi için 
çalıştırıyordum. 1 Mayıs İşçi Korosu'nu çalıştırırken, kaçıncı çalışmaydı hatırlamıyorum; genç 
işçilerdi bunlar, garibanlar Anadolu'dan gelmişler, koro çalışmasından çıktık yolda yürüyoruz, 
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bulunduğumuz yerde yüksek apartmanlar var. “Bir gün orada biz oturacağız” dedi içlerinden biri. 
Benim için çok etkileyici bir anıdır. Dedim ki “Pardon, amaç bu mu?” “Evet, onları indireceğiz biz 
çıkacağız” dedi. O benim uyanmamda, uyanmam değil de algılamamda, aslında amacın eşitlik 
değil, başkalarının sahip olduğuna istemek olduğunu görmek açısından önemli ama acıtan bir 
olaydı. 

Dernek nasıl gidiyor bu arada?  

Dernekte aktifim. Organizasyonlar yapıyorum. Köylere gidiyorum. Muhtarlarla görüşüyorum. 
Valilerle görüşüyorum. Benim hayatım artık dernek. Bunların yanı sıra bir takım politik 
toplantılara hem katılıyorum, hem de huzursuz oluyorum. Çünkü hep kafamda ben yanlış adım 
atmayacağım huzursuzluğu var ama bu arada da bir sürü şeyi öğreniyorum. Bazı arkadaşlarım 
bayağı aktif olmaya başladı. Böyle korsan mitinglere filan gidiyorlar. 

 

 

Sen hiç katıldın mı korsan mitinge?  

Yok, hiç katılmadım. Okul tarafından zorla götürüldüğüm oldu birkaç tane ama hep benim 
kafamda “Bunlar bizi güdüyorlar, burası da başka bir sürü” duygusu var. Hele ki aralarındaki 
farkların, anlaşmazlıkların farkını göremedikçe. Hani demiştim ya o üç sene benim için çok 
kıymetliydi. Bu üç sene önce olsaydı belki algılayamayacaktım onları ama o üç sene içinde ben 
büyümüşüm, daha bilinçli algılıyorum. daha eğriyi doğruyu ayırt etmeye başlamışım, bir de 68 
kuşağından bir ablam var. Yani onlar birleşerek, benim adımlarımı daha dikkatli atmamı 
sağlıyordu ama haksızlık gördükçe bireysel olarak hep karşı çıkmıştım ama örgütlü mücadele 
dendiğinde de hangi örgüte niye gireceğim. Ona bir türlü karar veremiyordum.  
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Bu arada ben aktifleştikçe, ablamın meşguliyetleri artınca annem ben sizi zaten göremiyorum o 
halde biz niye burada oturuyoruz, diye İzmir'e taşınma kararı aldılar. Ve biz ablamla Serencebey 
Yokuşu'na (Beşiktaş) taşındık. 

Desene asıl özgürlük dönemi başlıyor.  

Yoo, annemlerle beraber oturduğumuzda özgür değildik diyemem, hayır. İkimiz oturmaya 
başlayınca ablamla belki daha yakınlaştık. Evimize arkadaşlarım daha çok, daha rahat gidip 
gelmeye başladı. Hatta bir ara hücre evi diye bir söylenti çıkmış mahallede. Sonuçta daha rahat 
hareket ediyorduk, ama kendi oto kontrolümüz o kadar fazlaydı ki, özgürlük anlamında çok fark 
olduğunu hatırlamıyorum. Bu arada da İzmir'de GHD'nin şubesi kurulacak, ben İzmir'e genel 
merkezden görevli olarak gittim ve eşimle orada tanıştım. 

 

1979 Hülya Denizalp Kamp Koordinatörü olarak Eskişehir Keskin ilçesinde  

bir köy çalışma kampı denetleme gezisinde 
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Beşinci Bölüm 

Arkadaşlar Benim İçin Akrabadan Daha Öte Oldu 

1978- Canakkale Yenice ilçesi Karasuçam Köyü- Köy Merkezi İnşaatı 

 

Nihayet aşk geldi.  

Evet. 

Kaçıncı sınıftasın?  

Üç. 

Üçüncü sınıfa kadar aşk, meşk yok muydu?  

Yok. Bu arada artık Türkiye'de ciddi siyasi olaylar başlıyor. İstanbul'da bizim mahallede her gece 
bir yer patlıyor. Sürekli birileri öldürülüyor, birileri kaçırılıyor. Yurt dışında büyük elçiliklere 
baskınlar düzenleniyor. Bu nedenle yurt dışından gelen öğrencilerin çoğu politik, korkanlar 
gelmiyor zaten. 
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Siz bu arada yazın kampları yapmaya devam ediyorsunuz.  

Yapıyoruz. Ama bin bir zorlukla yapıyoruz. Neredeyse bütün organizasyonlara ben gidiyorum 
çünkü hem kız hem de paşa kızı olma avantajı ve de kılık kıyafeti en resmi olan, protokol bilen bir 
benim. O yüzden valilerle görüşmeye, belediye başkanlarıyla görüşmeye hep ben gidiyorum. 
Yani ön ilişkileri kurmaya ben gidiyorum. Diğerleri grupları alıp kamp yapmaya gidiyor. 

GENÇTUR'u yıllarca sırtlayıp, götüren Ali Can Alkan, Zafer Yılmaz, Gülçin Taşkın o dönemde de 
var mı?  

GHD'de Genel Sekreter Ali'ydi. Kenan şimdi yok ama o zaman var. Kenan o zaman zaten benim 
girmeme neden olan kişidir. Hem sınıf arkadaşım, hem GHD'li. Gülçin yok daha, eşi Murat 78'de 
gelmiş. Zafer 78'de gelmiş. Gittiğimde Ali vardı. Ali zaten 72'de gitmeye başlamış. Ali en başından 
itibaren var olan kişi. Ama o sırada en aktif olan arkadaşların hiçbiri şu anda yok. 

Dönelim mi aşka? Sen İzmir'e gittin ve eşinle tanıştın.  

İlk tanışmada çok etkilendim. Sonra biz başladık. İstanbul-İzmir arasında gidiş gelişler başladı. 

O halde o da senden etkilendi. O nerede okuyordu?  

Ege Tıp'ta okuyordu. Ben yine dernek çalışmalarında aktif olmaya devam ediyorum. Anadolu'da 
gittiğimiz her yerde, o sıralarda olaylar da giderek arttığı için yetkililer gençlerden çok rahatsız 
oluyor. Ben cici kız olarak gidiyorum. Süsleniyorum, püsleniyorum, makyaj yapıyorum. Ve bu 
arada giderek daha politize oluyorum ve kanlı 1 Mayıs oluyor. 

Orada mıydın?  

Gidecektim. Hastalandım gidemedim. Ve doğal olarak annemler çok korktu. Tabii o ailemle 
çatışmaların doruğa çıktığı nokta. Ben her şeye itiraz ediyorum. Hiçbir şeyi beğenmiyorum evde, 
burjuva buluyorum, küçük burjuva buluyorum. Esas çatışma orada başladı. Annemler İzmir’e 
gitmişlerdi, ertesi sene Mayıs'tan önce geldi annem İstanbul'a, kanlı 1 Mayıs'tan sonraki 1 Mayıs. 
Dedi ki bana “Analık hakkımı helal etmem, gitmeyeceksin.” Dedim “Gideceğim, gitmemiz lazım” 
dedim ve yemin billâh ben çıktım gittim. Döndüğümde bir baktım. Nurlarda yatsın annem de 
katılmış 1 Mayıs'a ve İKD (İlerici Kadınlar Derneği) ile yürümüş. Benim peşime düşmüş kadın, ben 
gidince gelmiş Taksim'e. Orada görmüş durumu, çok etkilenmiş, başlamış İKD'yle yürümeye. Bir 
geldi kırmızı eşarp başında (Hülya bunları anlatırken önce gözleri doluyor sonra sesi titriyor ve 
başlıyor damlalar pıt pıt dökülmeye) “Evladım” dedi “Tamam ben de yanındayım” dedi, o olayla 
annemle tekrar buluştuk. Tabii kadının yapısında var devrimcilik. Ondan sonra ablamın 
evlenmesi, arkasından benim erkek arkadaşımın olması annemle yeniden farklı bir platformda 
buluşmamızı getirdi. Ve artık annem vefat edene kadar en yakın ve arkadaş olduğumuz dönemi 
yaşadık. 
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Hülya olayların sırasını kaçırmamak için soruyorum, hala üniversite öğrencisisin, erkek 
arkadaşınla ilişkin devam ediyor. 12 Eylül olmadı daha değil mi? 

Olmadı. 12 Eylül'de dernekler kapatıldı. O sırada erkek arkadaşımın okulu bitmişti. “Ne yapalım 
evlenelim mi?” dedik, “bir an önce düzen kuralım bari” diye düşündük. Hepimizin salağa 
döndüğü bir dönem, hepimizin darmaduman olduğu, birçok arkadaşımızın perişan olduğu, 
öldüğü, yok olduğu, hapislerde çürüdüğü 12 Eylül Dönemi. 11 Ekim'de evlendim ben. Düşün. 
Yani 1 ay sonra. 11 Ekim'de en yakın arkadaşlarım gelemediler bile, bazısı ortadan yok oldu, 
bazıları korktu yok oldu.  

Evlendikten sonra üniversite son sınıfı mı okudun 12 Eylül sonrası?  

Son sınıf değilde diploma projemi yapmamıştım. “Aman okulu bitireceğim de ne olacak?” dedim 
“Nasıl olsa sonsuz hak” dedim. 1980’de evlendik. 1982 yılında Sevgi’m (Kızı Sevgi Demircan 
Aygün) dünyaya geldi. Sevgi 3 aylıkken bir haber geldi “Diploma projenizi üç hakta vermezseniz 
atılıyorsunuz” diye, onun üzerine paçalarım tutuşmuş olarak, proje yazmaya başladım bir yanda 
Sevgi var. Bebek Bakım Seti projesi yaptım. 

Evlendiğinde ne yapıyordun?  

Yıl 1980. Okulda derslerimi vermişim bir tek diploma projem kalmış, ortalık karman çorman. Ben 
de bu arada GENÇTUR'da çalışıyorum. 

Kurulmuş muydu GENÇTUR?  

Evet. 1979'da Gönüllü Hizmetler Derneği'ne gelir getirmek için kuruldu GENÇTUR. Biz bilet 
satıyorduk. O zaman kanunen iktisadi işletmeleri yok derneklerin. Dediler ki “Sizin bunu 
yapabilmeniz için seyahat acentesi kurmanız lazım.” 79'da biz o bilet satma faaliyetlerini 
yapabilmek için GENÇTUR'u kurduk. Ben o sırada hem üniversite öğrencisiyim, hem GHD'nin 
Yönetim Kurulu Üyesi’yim. Yönetim Kurulu'nda Genel Sekreterim. GENÇTUR'dan sorumlu olan 
arkadaşlar başka arkadaşlar, Ali ve ben GHD'den sorumluyuz. Fakat 12 Eylül olup GHD 
kapatılınca, biz GHD faaliyetlerini GENÇTUR'a taşıdık. GENÇTUR'a gidip geliyorum. O sırada yeni 
evlenmişim, bir yandan GENÇTUR var, bir yandan o bilet sattığımız dükkânlardan birini ya 
devredeceğiz ya da bir şeyler yapacağız. 

Hülya bu yeni bir yaşam ve ben hala senin üniversiteli halini daha iyi anlamak istiyorum. 
İzninle oraya geri dönmek isterim. Kitaplar okudun, sol örgütlerin yayınlarını okudun. Marksist 
ya da sosyalist oldun mu?  

Sosyalist oldum. Çünkü sosyalizme hakikaten çok inandım. Sosyalizmin çözüm olduğuna 
inandım. Ama nasıl bir sosyalizm? O konuda da hâlâ bir karar vermiş değilim. Bugün sosyal 
girişimciliğe çok inanmamın temelinde bu yatıyor. Toplumsal olaylarda bireyi yok ettiğin zaman 
olmuyor. Bireyi öne çıkarıp toplumu yok ettiğin zaman da olmuyor. Sosyal girişimcilik ikisinin 
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sentezi gibi geliyor bana; ne bireyi yok edeceksin, ne toplumu yok sayacaksın, o nedenle bunun 
geçmişi sosyalizme inançtan geliyor tabii. 

 

Endüstriyel tasarım okumak sana neler kazandırdı? Okuduklarının o günlerde ya da sonradan 
hayatın içinde karşılıkları var mıydı?  

Çok şey kazandırdı. Ben bunu sosyal girişimcilikten sonra daha iyi idrak ettim. Hep söylerdim 
şimdi iyice eminim. Hatta beraber okuduğumuz arkadaşlarla bakış açımız o kadar farklı ki, onlar 
bana şaşırıyor, ben onlara şaşırıyorum, “aynı okulda mı okuduk?” diye. Benim tasarlama, 
planlama, araştırma, geliştirme becerilerimin okul sayesinde olduğuna inanıyorum ben. İç 
Mimari diye girdim, endüstri tasarımı çıktı karşıma. Bir yerde “İyi ki” diyeceğim çünkü bir kere 
oturmamış o yapı, ilk defa açılan bir bölüm. Demin söylediğim gerek politik nedenlerle, gerek 
benden kaynaklanan nedenlerle, gerek de bölümün yeni olmasından dolayı hem dünyada, hem 
de kendi içimizde “olay nasıl olmalı, nasıl olursa daha iyi olur?” diye araştırmamıza neden oldu. 
Yaptığımız her yarıyıl yeni bir proje konusu ve o konuyla insanı, toplumu irdelemeyi gerektiren 
bir çalışma. Ne seçiyorsun; demin söyledim ya Sevgi doğmuştu ve ben bebek bakım seti yaptım. 
Çünkü o anda benim ihtiyacım olan oydu, şimdiki gibi internet yoktu ki, böyle bebek bakım seti 
yaz da karşına çıksın. Bir iki tane mecmua bulursak, zar zor bulurduk yabancı mecmuaları. Orada 
bir iki örnek görürsek görürdük, o kadar. Onun dışında tamamen kendi yaşadıklarımdan yola 
çıkarak bebek bakım seti tasarladım ve o bebek bakım seti benim şu anda Hande'ye (Hande 
Hülya'nın ablasının kızı ve bu söyleşi yapılırken hamileydi) nelere ihtiyacı olduğunu anlatmama 
yetecek kadar birikim sağlamış. Niye çünkü hem benim ihtiyacımdı, hem o konuda oturdum 
düşündüm ve araştırarak tasarlama süreci yaşadım. Geçemedim o projeden tüm bunlara 
rağmen. Nedeni asistanımın malzemedeki yönlendirme hatasıydı, bence süper bir projeydi. Hala 
iyi olduğuna inanıyorum ama malzemeyi bana yanlış önermiş. Ben de niye asistanım hatalı 
diyorum o sırada alternatifleri bilmiyorsun. Şimdiki internetin sağladığı şans o zaten. 
Alternatifleri bütün dünyadan önüne getirebiliyor. Kaldım ama önemli değildi, ben çok şey 
öğrendim. Yaptığım her proje bana yeni ufuklar açmıştır. Politize olduktan, kamp yaptıktan sonra 
diploma öncesi projem; 5 sınıflı orman köy ilkokullarında derslik çözümüydü  ve bana hoca bir ay 
izin verdi. Bir yandan kamp organizasyon gezisi yaptım, bir yandan köy köy dolaştım, fotoğraflar 
çektim, araştırmalar yaptım, orman köylerinde köylülerin kendilerinin yapıp kullanabilecekleri 
bir malzeme tasarımı yaptım, o sınıf da oldu, masa da oldu, dolap da oldu. Ve benim projem 
derece aldı, sonra da söyledikleri doğruysa - ben görmedim- UNESCO'da bile örnek proje olarak 
gösterilmiş. 
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Fotograf: Hülya Denzalp’in diploma öncesi projesi 
olan “Köy Okulları birleşik sınıflarda tasarım çözümü” Araştırma 
gezisi 

Ne güzel. Bravo sana.  

Sonra diploma projesinde Gezici Sağlık Ocağı 
Projesi yapmak istedim. Şimdi yaygın olan 
mobilize hizmetler o zaman hiç yoktu. 
Hocalar “denetleyemeyiz” diye yapmama 
izin vermediler. Orada koptum zaten ben. 
Benim kafama, yapıma, dünya görüşüme 
uygun olan proje gezici sağlık ocağıydı. 
Bugün için çok bildik gelebilir ama inan o gün 
için yeni -bugünün moda tabiriyle inovatif bir 
yaklaşımdı. Tıp Fakülteleri Koruyucu Hekimlik 
Bölümleri'yle görüşmüştüm. Yoktu bile böyle 
bir kavram. Mecburi hizmet vardı, sağlık 
ocakları vardı. Eşimle tartışıyorduk, bu 

konuyla ilgili arkadaşlarla konuşuyoruz. Doktoru götürüp bir yere bırakmak değil sağlık hizmeti 
diye, donanımlı bir şekilde yapmak lazım geldiğini düşünüp aklıma bu fikir gelmişti. Koruyucu 
hekimlik bölümlerinden bilgiler aldım müthiş heyecanla hazırlandım, ön teklifimi hazırladım 
götürdüm hocalara. Jüri kabul etmedi teklifimi. Dediler “Biz seni denetleyemeyiz bilmediğimiz 
bir konu” Dedim “Hocam yapmayın etmeyin beni tanıyorsunuz, ne yapıp yapmayacağımı 
biliyorsunuz, müsaade edin ben bunu yapayım.” “Yok” dediler “Biz seni kontrol edemeyiz.” 
Onun üzerine ben de bıraktım. Dedim ki “Ben üniversiteyi sonunda laf olsun diye bitireceğim, 
madem öyle istediğimi yapamayacaksam niye oturup, uğraşayım.” O sırada zaten başka işim var, 
Yörük Turistik Hediyelik Eşya Dükkânı’nı yakın arkadaşım Sumru'yla (Özden) birlikte açmışım. 
Yani, o dönem benim okuldaki aldığım eğitim dünya görüşümle bence çok güzel bir sentez oldu. 
Ve hatta bugünkü Hülya'yı oluşturan şeyler onlar, temeller. Orada önce araştırma yapman 
gerekiyor. Sorunu tespit etmek gerekiyor. Piyasada neler olduğunu bilmen, alternatiflerinin 
neler olduğunu bilmen gerekiyor. Sonra planlaman gerekiyor, sonra tasarlaman gerekiyor, sonra 
da estetik katman gerekiyor. Yani bu süreçlerin hepsi birbirinden değerli ve sen bunları 8 kere 
yapıyorsun hayatında en az sekiz kere, her yarıyıl bir proje vardı ve üç ay içinde çalışıyorsun. O 
müthiş bir şey katıyor insana. O anda söyleniyorsun, ağlıyorsun, kızıyorsun, bıkıyorsun filan ama 
öyle bir şey kalıyor ki arkada, artık bir şeyi planlamak, bir şeyi araştırmak senin bir parçan olmuş 
oluyor. 

Mesleğini yaparak para kazanmadın ama değil mi?  

Hayır kazanmadım. Devlet Su İşleri (DSİ) hariç. DSİ'de sözüm ona biraz tasarımcılık yaptım ama 
benim anladığım anlamda yapmadım. Profesyonel anlamda yapmadım belki ama kendi 
yaşamımda çok yaptım. Çünkü kamplarda bir takım ihtiyaç malzemelerini bulamadığımız zaman 
yaptığım tasarımlar belki okuldakiler sayesinde oldu. Güneydoğu'ya askere gittiğimiz zaman 
kızıma bir tane bile oyuncak bulamadığımız zaman yaptığım oyuncaklar yine okulun sayesinde 



49 

oldu. Yine ben aldığım malzemeleri birleştirip Sevgi'ye zihin geliştirici oyuncaklar yaptım. Evde 
mobilyamız yoktu. Eski eşyalardan yere, duvara, yatağa çeşitli fonksiyonel ve estetik katan yeni 
tasarımlar yaptım.  

Yaratıcılığını da geliştiren, yaratıcılık isteyen tasarımlar.  

Yaratıcılığını geliştiriyor doğru. Olaya profesyonel olarak bakarsan para kazanmak için mesleğimi 
yapmadım doğru. Ama hayatında kullanmak dersen, hep kullandım. Hala kullanıyorum. 

Sosyal hayat nasıldı Hülya? Senin sosyal hayatın nasıldı? Kamplar, politik hayat dışında 
konserlere gider miydin, ya da arkadaşlarınızla meyhane gidip kafaları çeker miydiniz? Ucuz 
Hitit şarabını alıp deniz kenarında taşların üzerinde içmek gibi. Hazır sevgilin de var.  

GHD'liler olarak bir sürü şeyi beraber yapardık. Sosyal faaliyetler o zaman da benim 
sorumluluğumdaymış ben onları tam hatırlamıyorum arkadaşlar söylüyor “Hani şuraya gitmiştik” 
diye ben ayarlamışım mesela onu. Veya beraber sinemaya tabii ki gidiyorduk. Beraber gidip bir 
yerlerde yemeler, içmeler. Çiçek Pasajı'na gitmeler. Onlar hem üniversite bünyesinde vardı, hem 
de GHD bünyesinde vardı. Ama ben son iki sene özellikle üniversitede hemen hemen hiç 
kalmayıp tüm vaktimi GHD'ye ayırmış durumdaydım. Yani proje dersine gidiyorum, gösteriyorum 
çıkıyorum, GHD'ye gidiyorum. Profesyonel değildim ama sorumluluk almış bir gönüllüydüm. Tam 
mesai çalışır hale gelmiştim. Eğlencesiyle, derdiyle, dertleşmesiyle benden başka 2 ya da 3 kız 
daha vardı ama zaten en aktif olan bendim. O dönemde kızlar izin alamazlardı ailelerinden. O 
yüzden Güzin Abla’larıydım ben çocukların, bana dertlerini anlatırlardı, çoğunlukla hepsinin 
yabancı bir sevgilisi olurdu. Yani bir yerde yeni bir ailem olmuştu diyebilirim. 

Gerçek aileni anne babanı özlüyor muydun? Onlar İzmir'de iken. Tatillerde ya da fırsat 
buldukça gidiyor muydun?  

Bayramlarda gidiyordum. Özlemiyordum büyük bir ihtimalle ama gidiyordum. Benim annemi 
tam olarak idrak etmem çocuk sahibi olmamla oldu. Yani hep öyle derler ya, “anne olunca 
annesinin kıymetini anlar kızlar” diye. Ben anne olunca “aman tanrım meğerse ne emekmiş “ 
deyip başka bir bilinçlenme dönemi yaşadım. 

Peki, 68'lilik ilgimi çekti. 68'li bir ablan olması, “Aman yapma” dese de sana ablandan, ablanın 
arkadaşlarından geçen bir 68'lilik ruhu var mıydı?  

Tabi geçti. Ablamın Güzel Sanatlar Akademisi’nden arkadaşları vardı. Onların hepsi 68 kuşağı 
gençleriydi, hepsi Anadolu gençleriydi. Onlardan bir tanesi benim hocam oldu üniversitede. 
Onlar benim çok saygı duyduğum, değer verdiğim, önemsediğim kişilerdi. Onların yaptıkları tabii 
benim için hep örnek olmuştur. 

12 Eylül'e dönersek sen politize olmuşsun artık, üniversitede öğrencisin ve askeri darbe 
oluyor. Babanın mesleği düşünülünce bu darbe babanla aranda farklı bir yüzleşme ya da bir 
çatışma yarattı mı?  
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Yaratmadı. Hiç yaratmadı çünkü o sıralarda onlar benim derdime düşmüştü. Benim elimdeki 
kitaplar, dergiler, nasıl nasıl yok edilecek, ne yapılacak onun derdine düşmüşlerdi. Hepsi beni 
koruyabilmek için, bırak çekişmeyi aksine perişan olmuşlardır diye düşünüyorum. Ben aylardır 
uyuyamadığımı biliyorum ki, dediğim gibi arkadaşlarımın yanında ben hiçbir şey yaşamadım. 
Öyle enteresan bir psikoloji ki sen de bilmiyorum yaşadın mı? Giriş katıydı bizim ev, arabanın 
farlarını gördüğüm an eve biri geldi sanıyordum. Aslında neyim var da niye bana gelecekler? 
Ama öyle olur olmaz olaylar duyuyorsun ki, sana da bir şekilde bir şeyin gelebilme ihtimalini 
görüyorsun. Aksine ailemin o dönemde bana çok sahip çıktığını hatırlıyorum. 

Baban peki? Eminim bu darbeyi desteklemiştir.  

İtiraf edeyim o dönem bu olayların sona ermesi beni de rahatlatmıştı bırak babamı. Hani 
biliyorsun bu geçmiş yıllarda bile “askerler gelse de kurtulsak” diyen zihniyetler vardı, o 
zamanlar askerleri kurtuluş olarak gören insanlar benim çevremde de vardı. Ben dâhil yani. 
Babama gerek yok ki. Gerçekten bütün o politize olmama rağmen, askerlerin Türkiye'ye kötülük 
yapabileceğini düşünmüyordum ben. “Askerlerin bunu hakikaten ülkeyi korumuş olmak için 
yapmış, olduğuna inanıyordum” diyemeyeceğim, bilinçaltında böyle bir şey olduğunu 
görüyorum sonradan. Sonradan olanları duydukça inanamıyorum çünkü benim çevremdeki 
subaylar vatanperver, vatanı için kendini feda eden insanlar. Askeri darbe veya cunta diye o gün 
bile düşünmüyordum. Ama korkmadım mı? Korktum. Ürkmedim mi? Ürktüm. Babama gerek yok 
ben bile o gün “Oh be” dedim. “Bitsin şu ölümler, silahların patlaması filan” ve biliyorsun, bıçakla 
kesilmiş gibi de bitti. Ama onun neden olduğunu düşünemeden, bunun bir kurtuluş olduğunu 
zannetmiştim. 

Sonra bu işkenceler, dağılan hayatlar, yapılan kötülükler, gidenler gelmeyenler.  

Babamla hiç konuşmadık onu. Babamla bir kere Atatürk'ün yanlış olduğunu düşündüğüm 
konular üzerine bir konuşma yapma gafletinde bulundum. Adamcağızın böyle şakaktaki 
damarları patlıyordu; hayatının anlamını eleştiriyorsun sen, adamın hayatını yok ediyorsun yani 
odur, bir daha tövbe açmamışımdır. 

Üniversite biterken gerçi sen GENÇTUR'da çalışıyorsun ama hani üniversite bitiyor ya bir 
kariyer planı veya “Ben şimdi nerede çalışacağım?” gibi kaygıların olmuş muydu?  

Hiç olmadı. 

İş arama çabalarına girmedin o zaman.  

Hiç. Girmedim. YÖRÜK (arkadaşı Sumru'yla birlikte işlettiği, Sultanahmet'teki dükkân) devam 
etseydi bize, artı GENÇTUR'a gelir getiren bir yer olacaktı. 

İyi bir arkadaş grubunuz varmış GHD'den gelen. Hem beraber politika yaptığınız, hem beraber 
eğlendiğiniz. Bu sıkı dostlar grubunun bir kısmıyla bugün hâlâ görüşüyor musun? İnsanlar 
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şimdi facebook aracılığıyla eski okul arkadaşlarını buluyor, ben senin onlarla hiç kopmadan 
başından beri beraber olduğunu görüyorum. Bu da keyifli bir şey olsa gerek.  

Tabii. Çok keyifli. Hani hep söylüyorum zaten arkadaşlarım hayatımdaki en büyük şanslarım diye. 
Yani hatta demin söyledim akrabalarla fazla bir bağım olmadı ama arkadaşlar benim için 
akrabadan daha öte oldu. Bunlar belki de birbirini getiriyor bilemiyorum. Şöyle enteresan bir şey 
oldu. Üniversite için Facebook işe yaradı. Üniversite benim için çok anlamlı ama arkadaşlık 
anlamında Sumru dışında çok fazla devam eden ilişkim olmamıştı. 3-4 sene önce birbirini bulan 
arkadaşlar buluşma teklif ettiler. Yakın arkadaşım Sumru “Hadi gidelim” dedi. Ben biraz 
gönülsüzdüm. “Ne yapacağım şimdi gideceğim de?” dedim. Sumru'nun hatırı için gittim. Ve çok 
keyif aldım. Hâlâ da zaman zaman haberleşiyoruz görüşüyoruz. Ve orada gördüğüm birkaç şey 
hoşuma gitti benim. Bir: Orada o dönemde Hülya'yı tanıyanlar Hülya'nın o dönemdeki gibi hâlâ 
toplumsal konularla ilgili olduğunu gördükleri zaman “Vay be helal olsun Hülya!” diyorlar. 

Kimilerinin benim için benim zannettiğimden daha fazla şey ifade ettiğini gördüm. Ben 
unutmuşum, onlar unutmamış, onlar hatırlatınca hakikaten hoşuma gitti, güzel şeyler yaşamışız 
beraber, onları tekrar hatırlamak hoşuma gitti. Hakikaten birbirine yakın olanların birbirini daha 
iyi anladığını görüyorum. Herkes kendi referans grupları içerisinde yaşıyor. Ve eskiden kimi 
neden reddettiğimi, kimi neden kabul ettiğimi bugün daha net görüyorum. Hani sen nasıl 
“Sosyoloji okudum ama profesyonel olarak yapmadım” diyorsun, benim de okuduğum o 
kitapların, psikoloji ve sosyoloji kitaplarının kişiyi ve toplumu anlamada bana ne kadar fayda 
sağladığını görüyorum. Hem okuduklarım, hem yaşadıklarım tabii. İşte o yüzden okuldaki 
arkadaşlarımın bir kısmıyla yeniden ilişki kurmak keyif veriyor bana.  

Evlendin, ne yapıyorsun? İş aramıyorsun, neler yapıyorsun?  

Evlenme kararı aldığımızda ben yine köylere organizasyon gezilerine gidiyordum. 

Bunlar gönüllü mü yoksa para kazandığın işler mi?  

Ben zaten 87 senesine kadar hiç para almadım GENÇTUR'dan. Gönüllü çalışıyordum. GHD'den de 
para almıyordum, GENÇTUR olunca orada da para almadan devam ettim. 

Ben de tam bu noktaya parmak basmak istiyorum aslında “Evlendin neler yapıyordun?” 
derken. İş aramıyorsun ama yoğun olarak GENÇTUR'da çalışıyorsun ama oradan da para 
almıyorsun.  

Gönüllü çalışıyorum ama paralı çalışanlardan eksik kalır yanım yok. Yani bizim o dönemdeki 
anlayışımız geçinecek kadar gelirin varsa para almayacaksın. 2 kişi hariç hiçbirimiz ücret 
almıyorduk. Tabii gönüllü çalışmanın kendi özel hayatını yok saymak anlamına da gelmemesi 
lâzım ama o zaman bu düşüncede değildim. Hatta organizasyon gezisine gittiğimizde 
evlenmeden bir ay önceydi. O sene ilk defa Almanya'dan gelen Türk-Alman gençlerine bir proje 
düzenledik. İşte ben en tecrübeli lider olarak gruplardan birinin başındayım. Bu arada da biz 
evleneceğiz, hazırlık yapıyoruz ama ben yine koşturmaya devam ediyorum. Arkadaşlar benden 
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bir iş gezisine gitmemi istediler, bir iş yapmamı istediler. Ve benim ilk karşı çıkışım o zamandı. 
“Bırakın artık, beni rahat bırakın” deyip duvarları yumrukladığımı hatırlıyorum. 

Çok mu üst üste gelmişti işler?  

Evet. Telefonda Ali’nin bana “Hülya sen yaparsan bunu şöyle olur böyle olur” dediğini 
hatırlıyorum. Ben de duvarları yumruklayıp “Hayır gitmeyeceğim” dedim. O sırada 
Fenerbahçe'de oturuyoruz, telefonu kapattım ağlamaya başladım, valla bir müddet sonra bir 
baktım kapıda arkadaşlar. “Seni çok mu üzdük? Tamam, sen bir şey yapma, üzülme” dediler. O 
dönem 77–80 hatta 82 arası, okul, dernek ve özel ilişki ki özel ilişkiyi hep en sona atıyordum 
çünkü esas önemli olan topluma hizmetti. Bir boş anım yoktu. Günde 4 saat filan uyurdum, 
uykuda geçen zamanıma acırdım. Bir yandan kitap okuma, bir yandan sahada çalışma, bir 
yandan da projelerimi yapma. Ama çok mutlu olduğum bir dönemdi. Sürekli üretimin olduğu 
yoğun bir dönem. Bu arada da erkek arkadaşım İzmir’de okuyor ve İstanbul'a gidiyor geliyor ve 
ben ona zaman ayırmaya utanıyorum çünkü o zaman “ben” yok toplum için çalışmak var malum 
ve kendine vakit ayırmak ayıp ve adamcağız bir sabrediyor, iki sabrediyor, üçüncüsünde “Ama 
yeter, ben de gelmişim taa nerelerden” diyor. O gidiyor işte bizim arkadaşlardan birilerinin 
evlerinde kalıyor, sersefil perişan oluyor. Bana saygı duyuyor ama bir yandan da beni zorluyor 
hatta bir ara ayrıldığımız bir dönem de vardır. Benim “tamam bu böyle gitmeyecek” dediğim, 
onun da aynı şekilde gitmeyeceğine inandığı bir dönem.  

Ne kadar ayrı kaldınız?  

3 ay ayrı kaldık. İlk 3 aydan sonra “yapamayacağız” deyip ayrıldık. Tekrar görüşüp yeniden 
deneme kararı aldıktan sonra zaten devamı geldi. 

Kopamadınız o zaman.  

Aslında öyle tabii. Bunu hep söylerim kendisi benim için sorgulayan, özgün düşünebilen bir akıl 
hocasıydı. Çevremdekilerden çok farklı bir düşünme şekli ve duruşu olan biriydi. Ne bir 
papağandı, ne emir kuluydu. Bizden çok ayrıydı ama bize saygı duyuyordu, bana saygı 
duyuyordu. 

Solcu muydu o da?  

Sempatizandı. Benim kadar değildi. Hatta “inşallah senin dediklerin doğru çıkar da bu 
söylediklerin gerçekleşir” derdi. Orada belki de benim o inancıma saygısı ve bağlılığı çok etkili 
olmuş olabilir. O da gelip çalıştı. Zaten o da İzmir GHD'nin kurucularındandı. Tanışmamız öyle 
olmuştu. Yani İzmir GHD'yi götüren 3 kişiden birisiydi. 

Dönelim olaya; ondan sonra ve işte o arkadaşların o tepkimden sonra gelmeleri yumuşattı tabi 
beni. Bu sefer Bursa'nın bir köyüne organizasyona gidilmesi lazım, ben kalktım gittim. Şimdiki 
gibi köylere araba filan yok. Ana yoldan birkaç km. köye yürümek zorunda kaldım. 
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Tek başına?  

Tek başıma tabii. Benim hep yaptığım şeydi. Tabi şöyle bir şansım vardı, kız olmamın avantajı 
sayesinde bana Köy Hizmetleri'nden araba verilirdi. O zaman Köy Hizmetleri vardı. Onlar beni 
araçla götürürlerdi. Bu sefer demek ki denk gelmemiş. Güneşli bir günde ben gittim, geldim. 
Ensem kaşınmaya başladı. “Ay ensem kaşınıyor” diyorum, gösteriyorum herkese. “Güneş 
çarpması herhalde” diyorlar. Meğerse bitlenmişim ben ve evlenmeme birkaç hafta var ve ben o 
bitlenmenin de farkında değilim. Hayatımda görmemişim. Ablama da bulaştırmışım. Nikâha iki 
hafta kala ablam berbere gidiyor. Berber diyor ki “Kusura bakmayın sizi alamayacağım, bit var 
saçınızda.” Onun üzerine ilaçlar yapıldı, ev yıkandı, ortalık birbirine girdi. Bize gidip gelen 
arkadaşlara da geçirmişiz, başkalarının evlerine de bulaşmış. Sonuçta evleneceğim ama hiçbir 
berber beni almıyor. Sağolsun yengem kendi berberiyle konuştu anlaştı bana özel taraklar vb 
aldılar ve ben özel bir bölümde (ki zaten ben saçımda özel bir şey istemiyordum) saçım yapıldı. 
Yani senin anlayacağın bitli gelin oldum. Yine o zamanki düşünce biçimim nedeniyle gelinlik 
giymek istemedim. Fakat annem de gelinlik giymemiş evlenirken ve dedi ki “Evladım sonra 
insanın içinde çok ukde kalıyor, bak ben sana beyaz bir elbise alayım, beyaz bir elbise giy hiç 
olmazsa”. Sonuçta annem poplin bir kumaş aldı, kenarları çok küçük fistolu, istediğim modelden 
teyzelerimiz uzun bir elbise diktiler bana. Gelinliğim şimdi Afacan Gençlik Merkezi (İzmir Yeni 
Şakran'da, www.afacan.info ) kostümleri arasında yer alıyor. Kayınvalidem de çiçek kursuna 
gidiyordu. O da saçlarıma minik minik çiçeklerden tokalar yaptı. İki yandan topladım saçımı. 
Hatta duvak takmamı istedi teyzelerimiz, anneler bir şey demiyor. Ben takmak istemiyorum. Çok 
saçma buluyorum. Onlar “Sen dul musun neden takmıyorsun?” diyorlar. Sonuçta ben ağlamaya 
başlayınca nişanlım gidip, onlara “Bakın biz sizi memnun etmek için orta yolu bulmaya 
çalışıyoruz. Eğer siz duvak takmasında ısrar ederseniz bunu da giymeyecek Hülya” dedi. Onun 
üzerine teyzelerimiz seslerini kesti. Bunları duruşumuzu göstermek için anlatıyorum. 

Klasik kız isteme, kahve ikram etme, çiçek, çikolata oldu mu?  

Oldu tabii. Aslında biz kendi isteğimizle ailelerimizin istediğinin ortasını bulmaya çalıştık hep. 
Nasıl ağabeyimde tövbe etmişsem hiçbir şey istememeye, ablamda da yemin etmiştim annemle 
babamı bu kadar dışarıda bırakmayacağım diye. İzmir'den istemeye geldiler. Beraber orduevinde 
bir yemek yedik. Öyle bir söz kesilmiş oldu. Ayrıca nişan yapmadık. Babası, o istemeden sonra 
evlenmeyi erken buluyormuş. Biz evlenmeyi koşullar nedeniyle istemiştik. Değişen koşullar 
nedeniyle de bir arada olmak istiyoruz ve evlenmek, nikâhlanmak en uygunu gözüküyor. Baba 
buna karşı çıkmış “Ben onaylamıyorum” demiş.  

Ev tutmuş muydunuz?  

Tutmuştuk ama oturacağımız ev, benim Azeri sınıf arkadaşımın oturup, İran'a döneceği için bizim 
devir alacağımız bir evdi, eşyasıyla. İran'da devrim olunca onlar gidemediler. Daha doğrusu 
ertelemek zorunda kaldılar. Biz de bu arada evleniyoruz. Ağabeyimler de o sırada ev 
taşıyacaklar. Onlar ev taşımayı hızlandırdılar, bize denk getirdiler, biz onların Akatlar'daki 
koskoca dairesine 2 sandalye, bir masa, bir yer yatağı, iki tabak bir tencere şeklinde taşındık. 
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Siz mi yardım istemediniz kimseden? Hani kız tarafı yatak odasını yapar, evi erkek tarafı döşer!  

Biz istemiyoruz. Ağabeyimde çektiklerimizden dolayı yeminliyim. Zaten arkadaşlar gidecek 
İran'a, biz geçici olarak oradayız. Hatta evlendiğimizin ertesi günü nüfus sayımı vardı. Nüfus 
sayımında apartmanları dolaşıyorlar. Biz dedik ki “Yahu nüfus memurları gelecekler hiç eşya yok. 
Diyelim ki, yeni evlendik eşyalarımız gelmedi.” Şüpheli bir şey oluşturmaktan da çekindik tabii. O 
sırada herkesin birbirinden korktuğu bir dönem evlerin basıldığı, hücre evi dendiği dönem. 
Orada bir ay kadar kaldıktan sonra esas kiraladığımız daireye taşındık. Azeri arkadaşıma yanlış 
hatırlamıyorsam 5.000 lira ( bugünün 2–3.000 lirasıdır herhalde) vermiştik. Bütün eşyalarını biz 
aldık bir de salonda eşyaları pek yoktu. Eşim, ailesinin eski koltuk takımını tamir etti kardeşleriyle 
birlikte, İzmir'den getirttiler. Her iki evden kullanılmayan eli yüzü düzgün eşyalar geldi. Şık 
dursun diye annem sandalye ve koltuklara örtüler dikti. 

Annenler senin evlendiğin dönem Ayvalık'taydı değil mi?  

Hayır, kışları İstanbul'da, yazları İzmir Güzelbahçe'deki küçük yazlık evdeydiler. Aslında havalar 
çok soğumadıkça İzmir'de kalıyorlardı. Evlenme döneminde annem geldi. Benim çeyizimi getirdi. 
Zaten çeyiz diye bir şeyler yapıyordu annem, ben hiç oralı olmuyordum. Meğerse ne kadar 
faydalıymış sonradan anladım. Yani o çeyizler olmasaydı iyice dımdızlak olacaktım. 

 

Altıncı Bölüm 

Silvan, Benim İçin Bir Hayat Okuludur 

1983- Diyarbakır Silvan’da Hülya Denizalp kızı Sevgi ile 
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Artık evlendiniz bir de eviniz var. Eşin tıbbı bitirmiş. Nasıl geçiniyordunuz?  

Okulu bitirmişti. İlk işi miydi emin değilim ama Adli Tıp’a asistan olarak girmişti geçici olarak. Bir 
müddet orada çalıştı. Orada baktı yapamıyor ayrıldı. Sonra gece nöbetleri tuttu çeşitli 
polikliniklerde. 

Evi eşin geçindiriyordu o halde? 

Evi o geçindiriyor ama ağabeyimin verdiği banka çeki de vardı. İlk aylar, iş bulana kadar onunla 
geçindik. Hatta bulduktan sonra da bizi destekleyen o para oldu. İlk altı ayımız onunla geçti. İşte 
o arada GENÇTUR'da yapılanmaya, kampçılığı da oraya taşımaya başladık. Sultanahmet'te bilet 
satış dükkânı boşaldı. “Oradaki dükkânı ne yapalım” derken, “tamam burayı turistik hediyelik 
eşya dükkânı yapalım, buranın sorumluluğunu ben üstleniyorum” dedim. Ve “Yörük” adını 
verdiğim o dükkânı kurmaya başladım. Sıfır sermayeyle, portakal sandıklarından dekorasyon 
malzemesi yaparak, Sumru'nun gümüş takı yaptığı, benim her gün şile bezi şalvar diktiğim, 
Anadolu'nun çeşitli yerlerinden kilim, halı, heybe vb. gibi yerel özgün üretimler getirterek kurduk 
orayı. Şimdi gençler sosyal girişimcilik diye yerel üretimi destekliyorlar, biz 1981 de yapmıştık. 
Orayı sonuçta beş altı ay işlettikten sonra kendi kendini döndüren hale getirdiğimiz, ama bizim 
hâlâ para almadığımız bir hale geldi ki, ben hamile olduğumu öğrendim. İşte o hamile olmamdan 
sonra doğumdan bir ay öncesine kadar deli gibi çalıştım orada. “Para kazanıyor muydun?” 
desen, hayır ama masraflarımı alıyordum. 

Okul boşta bu arada.  

Okulu bir kenara bırakmışım zaten. Sumru'ya para çıkartmaya çalışıyorum. Sonra Sumru “Sen 
yoksan ben de yokum” deyince, devrettiğimiz diğer arkadaş da sürdüremeyince o dükkân 
Sevgi’nin doğumuna denk gelen dönemde kapandı gitti. 

Bundan planlı olmayan bir hamilelik olduğu sonucunu çıkardım.  

Planlı değildi tabii. Ocak 82'de doğdu Sevgi. Dokuz ay geri git. Evlendikten altı yedi ay sonra 
hamile kaldım. O zaman niye dükkân açmaya kalkayım ki? Programda olmamasına rağmen ben 
Sevgi'yi çok istedim. Hem benim özel koşullarım, hem çevre koşulları nedeniyle çocuğumu bir 
sürü zorluğu, bir sürü mücadeleyi göze alarak doğurmaya karar verdim ve bir kere bile pişman 
olmadım. Çok zorlandım. Bebeklik dönemi büyük ihtimalle benim o ilk aylardaki aşırı stresimden, 
sağlık sorunlarımdan dolayı çok zor geçti. Doğum öncesinde deli gibi çalışıyordum, son bir aya 
kadar da sabah yedilerde çıkıp akşam sekizlere kadar deli gibi çalıştım. Artık doktor “bırak” 
deyince bırakmak zorunda kaldım. 

Bir gelecek kaygısı var mıydı o ara? Evlendin, çocuk sahibi de oldun. Hani gelecek endişesi, 
“gideyim bir yerde memur olayım” düşüncesi.  
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Hiç yoktu. Hiç olmadı. Benim yolum belliydi. Ben GHD'de devam edecektim. Kapanmasaydı tabii. 
12 Eylül olduktan sonra GENÇTUR'a aktardık dedim ama bugünden yarına hemen aktarma 
olamadı doğal olarak. Bir yandan GENÇTUR devam ediyor ama “Ne yapacağız şimdi, nasıl 
yapacağız, ne yapmayacağız?” konuşuyoruz. İşte o sırada o dükkân çıktı ki; ben orayı para 
kazanayım diye değil, GENÇTUR'a para kazandırayım diye sahiplenmiştim. Benim sosyal 
girişimciliğimi o yıllara bağlamamın nedeni o. Seksenlerde “ben yoktu, biz vardı”. Kendimiz için 
bir şeyi istemek aklımıza bile gelmezdi ve ayıptı. “Ben” demeyi, doksanlardan sonra öğrenmeye 
başladık, hatta belki 2000'lerde başladık. Hep ekibe inanmak, hep başkaları için çalışmak, yani 
hem bizim toplumun kültürüydü hem de bizim dünya görüşümüzün kültürüydü biliyorsun. Hâlâ 
ekibe inanıyorum ama bireyin var olması gerektiğine de. 

Ama gördüğüm kadarıyla yine de bir geçinebilme durumu vardı. Geçinebilme durumu 
olmasaydı belki sen de paralı bir işe doğru yönlenecektin. Eşinin çalışıyor olması, ağabeyden 
alınan destekle, bıçağın kemiğe dayanma durumu da yokmuş.  

Tabii ben yıllarca hep “benim sponsorum kocam” demişimdir zaten. Gerçi zamanla kendisi bu 
durumdan hoşnut olamadı. “Sen keyfin için çalışıyorsun, ben para kazanmak için çalışıyorum” 
demiştir. Ben de hep “geçinecek bir paramız varsa daha fazlasını kazanmak niye?” diye 
düşünmüşümdür. Mantık hep öyle devam etti bende, doksanlı yıllarda para kazanma derdim 
olmasına rağmen anlamlı, faydalı bulmadığım hiçbir işi yapmadım, bunu hep söylerim biliyorsun. 
Hep “Bu topluma ne faydası var, bu çocuğa ne faydası var?” 1990–2000 arasında beraber 
Kadıköy GENÇTUR'da çalıştığım arkadaşım Gülçin (Taşkın), ki aynı dünya görüşünü paylaşıyoruz 
“Kızım şu çocuk kampları yerine dil okullarına ağırlık verelim, dil okulları daha kârlı” dediğinde 
hak veriyordum ama ben çocuk kamplarından vazgeçemedim. Beni manen daha çok tatmin 
eden kampları yapmak istedim. Haa, bir tek belki Şanlıurfa'da çok da faydalı olduğuna 
inanmadığım işler yapmış olabilirim. Atatürk Barajı'nda DSİ'de çalışırken tercüme yaptım, gerçi 
onun da faydası vardı. İsviçreli firmanın raporlarını Türkçe'ye tercüme ediyordum. Topluma ne 
faydası vardı? Bir baraj yapılıyordu. Bu arada unutmadan söylemek isterim; Ben Ashoka'dan 
istifa ederken zor geçineceğimi bilerek, “yok bundan fazlasını yapmak istemiyorum” dediğim için 
Ashoka'nın parasını, itibarını, statüsünü her şeyini bırakıp, ne kadar para elimde kalacak onunla 
geçinebilir miyim hesabını yapıp, ona rağmen Ashoka'dan ayrıldım.  

Ben burada sende büyük bir tutarlılık gördüğümü söylemek istiyorum. Çünkü bazıları için 
bıçağın kemiğe dayanmasının farklı türden bir göstergesi olabilir. Ama senin geldiğin hayat, 
yetişme tarzın, hep biz demen, aile yapın, üniversite yılların, solculuğun hepsini düşününce 
topluma dönük bir yüzün var, bu yüzünle zaten mütevazı sınırlar içinde yaşıyorsun, farklı 
zevkleri olan, pahalı bir takım şeylere düşkünlüğü olan biri olsaydın, senin için bıçak-kemik 
başka türlü olacaktı. Sonuçta sen neysen osun; kişiliğinle yaptıkların çok doğru bir şekilde 
kaynaşmış.  

Güzel sözlerin için teşekkür ederim. Aslında haklısın evlenmeden önce kaloriferli, çamaşır 
makinesi gibi ev araçları olan bir evde otururken, evlendiğimde bunlar yoktu. Eşim daha iyi bir 
yaşam istiyordu. Bense “Gül gibi geçinip gidiyoruz” diyordum. O da “Nerede geçiniyoruz yaa?” 
diye bana sinir oluyordu. Ve sonra kendisi iyi kazanmaya başladı ama yine sıkıntı oldu. Bu sefer 
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benim kendi sevdiğim, inandığım işi yapıyor olmam sıkıntı yarattı. Ben bu nedenle doksanlı 
yıllarda daha çok para kazanmaya da çalıştım. Hayata bakış açımızın daha farklı olmaya 
başlaması ikimizi de zorluyordu. Tabii şunu da söylemem lazım, yanlış anlaşılmak istemem, ben 
hiçbir zaman bir gecekondu hayatında yaşayamazdım, onu da kabul ediyorum. Boşuna 
dememişler “Allah insanı gördüğünden ayırmasın” diye. Benim bugün yaşadığım hayat standartı 
benim için çok güzel bir standart. Yani eskiden çok zor koşullarda yaşayan arkadaşlarım vardı, 
şimdi çoğu daha iyi koşullarda yaşıyorlar. Benim en zor yıllarım evliliğimin ilk 2–3 senesidir. 
Evlendiğimde 3 sene evimizde çamaşır makinesi yoktu. Elimde yıkıyordum çamaşırları. Yıkadığım 
zaman bileklerim şişiyordu.  

Sahi mi? Çok şaşırdım, merdaneli veya o güne göre daha geri teknolojili de olsa, hiç mi yoktu 
makinen?  

Yoktu tabii. Para yok ki! (Hülya'nın yine hatırladıklarıyla gözleri doluyor.) Gülok aldık bir süre 
sonra, küçük ama sıkması olmadığı için eşimle birlikte sıkardık çamaşırları. Sadece döndürüyordu 
ama hiç değilse elde çitilemekten daha iyiydi. Onu da 7–8 ay taksitle alabilmiştik. Askerlik için 
Diyarbakır'a gittiğimizde küvete su doldururdum, oraya yatırırdım çamaşırları, sabaha kadar 
bekledikten sonra yıkardım. Böyle şeyler yapardım düşün bir de bebek var o sıralarda. Kaynatırız 
bebek bezlerini, para yok ki bebek bezi alasın. Ama Silvan'da hiç olmazsa kaloriferim vardı, çok 
yokluktan çıkmadığım için sanırım çok hırslı olmadım. Çok yokluk hırslandırıyor, bunu bugün 
çevreme bakınca daha iyi anlayabiliyorum. Hayata, her şeyi olan değil olmayan daha çok asılıyor! 
Çünkü başka şansı yok! 

Annen yardım etti mi sana? İstanbul'da mıydılar?  

Evet, buradaydılar. Ama kalp hastası olması sebebiyle annemin bakıma ihtiyacı olduğu çıktı 
ortaya. Benim doğumumla hemen hemen aynı zamanlara denk geliyor annemin hastalığı. 
Annem geliyordu bana, beşinci katta oturuyorduk, sobalı bir evde, annem perişan. Sevgi uykusuz 
bir bebek ve işte o arada diploma projemi teslim etmezsem atılacağım ortaya çıkınca, benim 
proje çalışabilmem için Sevgi’yi 2 hafta ablama bıraktık. Orada eşimin çok yardımı oldu. Benim 
maketimi o yaptı. Ablam hala anlatır Fikret (Bertuğ) Ağabey’le Sevgi'yi nasıl uyutamadıklarını. 
Yani Sevgi'nin öyle zor bebek olması benim büyük olasılıkla kötü geçen hamileliğim yüzündendi. 
O sırada da bunu bir tek annem söylerdi. Hiç kaale almazdım. “Evladım bak bebeğinin hatırı için 
zorlama kendini” derdi, o sırada ne tıpta böyle laflar var, eşim de doktor ya, ne ondan böyle 
laflar çıkmıyor, başkasından da bir şey duymuyoruz. Hamileliğim hem beni, hem de bebeği 
zorladı. 

Koşullar elvermeyince YÖRÜK dükkânının da kapanmasından sonra ben, okulu bitirmiş, evde 
çocuk bakan bir kadın oldum, sürekli temizlik yapıyordum. Bir baktım baba kopuyor bizden. Kaç 
aylık Sevgi? Mayıs ayı, 4 aylık, eve geç geliyor “Neredesin?” diyorum geçiştiriyor. Ben “Tamam” 
dedim, bir akşam onun gelmesine yakın bir zamanda aldım Sevgi'yi çıktım. Annem anlamasın 
diye ona da gidemiyorum. Başka gidebileceğim kimse de yok zaten. Herkes kendi yaşam 
telaşında. Evde telefon da yok.  
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Ablana gittin? 

Yok canım, ablam Beşiktaş'ta, ben Kadıköy'deyim. Çocukla nasıl gideceksin, Sevgi çok iri bir 
bebekti. Sevgi’yi çocuk arabasına koyup başladım Moda, Bahariye'de dolanmaya. Maksadım 
eşime merak etmenin normal olup olmadığını göstermek. 

O zaman cep telefonu da yok.  

Ne cep telefonu? Evde bile telefon yok. Sonra saat on filan herhalde. Şöyle uzaktan baktım evde 
ışık var, gelmiş. Gittim eve. “Neredesin?” dedi. “Hiç geziyorduk” dedim. “Merak ettim” dedi. 
“Merak edecek ne var hayatım?” dedim. “Tamam, sen bunu mahsus yaptın, anladım” dedi. O, o 
oldu. Ondan sonra hakikaten daha dikkatli davranmaya çalıştı, orada ne sitem ettim, ne kavga 
ettim tam bir ayna tutmaymış benim yaptığım meğerse. 

O zamandan sende eğitimci bir kumaş varmış demek ki. 

(Gülüyor). Biraz daha işler yoluna girdi. Bu arada o adli tıpta asistanlıktan, ışın tedavisine girdi 
uzmanlık olarak, gidiyor geliyor, durmadan birileri ölüyor. “Yok” dedi. “Benim sinirlerim artık 
dayanmayacak, ben ne muayenehane açabilirim, alet edevat çok pahalı, devlette kalmak 
istemiyorum, ne sömürülmek ne de sömürmek istiyorum” deyip istifasını edip, askere gitti. 
Diyarbakır Silvan’ı kurada çekti. 

Sevgi kaç yaşında?  

Bir yaşında. “Hem sınavlara hazırlanırım orada, hem de nereyi çekersek orada muayenehane 
açarım, para kazanırım” (kast edilen tıpta uzmanlık sınavı) dedi. Ondan sonra kurayı çekti, 
olaylar da yeni başlamış, Güneydoğu'daki olaylar. Silvan çıktı. Babam “Bir şeyler yapmaya 
çalışayım mı? Ne yapabilirim bilmiyorum ama” dedi. Biz “Yok, biz gideceğiz” dedik. Kalktık gittik. 

Sen de mi gidiyorsun? Sen niye İstanbul'da kalmıyorsun? Senin burada kalmanla ilgili bir 
opsiyon yok mu?  

Ben de gitmek istiyorum. Gittik. Lojman verdiler ve hayatımın çok önemli bir dönemi başladı 
Kürt sorununu anlamak üzerine.  

Askerlik yapana nasıl lojman veriyorlar orayı anlamadım.  

Doktor diye, yedek subay doktor. Bilmem kaç bin kişiye tek doktor. Perişan oldu. Hastalandı 
zaten. 

Sana kültür şoku oldu tabii.  

Çok, çok. Hayatımda benim için çok önemli dönemeçlerden biridir. Kürt sorununu idrak ettiğim 
bir yerdir. Yani Kürtler diye duyduğum, okuduğum ama yaşamadığım bir kavramı orada çok kötü, 
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fena hissederek ve orada kendimi yabancı bir yerde zannettiğim bir olaydı. Yani benim için iyi ki 
gitmişim, dediğim. Gittiğim zaman çıktık caddeye, bir tane caddesi vardı zaten.  

Kendini sömüren tarafta hissettiğin bir yer mi?  

Evet, evet. Çünkü seni gördüğü an herkes susuyor, kenara çekiliyor ve neredeyse hazır olda 
duruyor. Seni hiç tanımıyor. Ama belli farklısın orada. Hem halimle belli, hem onlardan biri 
olmadığım belli. “Buyurun” diyorlar, “Emredersiniz” diyorlar. “Ulan neredeyim ben! Bunlar niye 
böyle davranıyorlar?” dediğim, gerçekten çok özel ve benim için çok anlamlı bir dönemdir. O 
benim farklı bir uyanışıma neden oldu. Hem Sevgi’yi orada büyüttüğüm için de memnunum. 
Orada daha kolay oldu. Bu arada Silvan Lisesi'nde vekil öğretmenlik yaptım. 

Ne dersi verdin?  

İngilizce. Haftada 33 saat derse giriyordum. 33 saatin 27 saati İngilizce'ydi bir de turizm dersine 
giriyordum. 

Evde bakıcı mı vardı Sevgi için?  

Evet, 12 yaşında bir kız; SONGÜL! Yaş konusunu bir kere daha idrak ettiğim, küçükken 
sorumluluk verilince ne kadar erken olgunlaşıldığını bana öğreten Songül! Bu arada yaşadığım 
bir olayı da anlatmak isterim: Komutan karısının ne anlama geldiğini orada gördüm ben. 

Baban asker olmasına ragmen?  

Evet. Demiştim ya “bizi hep dışarıda tutmuşlar” diye ve annem, babam giderken bana dediler ki 
“Bak evladım sakın kimseyle aranı bozma, sakın kimseyle çok samimi olma”. Ama yaşayarak 
öğrenmenin tam örneğiydi. Gittiğim ilk gün, 24 saatlik otobüs yolculuğundan sonra daha geleli 
iki saat olmuş, uçak yok o zaman tabii. Kucağımda 1 yaşındaki bir bebek ile eve girdim ve telefon 
çaldı. Dediler ki “paşa hanım sizinle görüşmek istiyor”. Şaşırdım, kaldım. Bir kere “paşa hanım”1 
lafını ilk kez duyuyorum “paşa çocuğu” olmama rağmen, bir kadın diyor ki “Hoş geldiniz, biz şu 
anda gazinodayız buyurun sizi çaya bekliyoruz”.  “Ah” dedim, “Çok teşekkür ediyorum, sağ olun 
var olun ama şimdi geldik” dedim, “Çocuk uyuyacak” dedim. “Peki” dedi ve kapandı telefon. 
Meğerse o andan itibaren ben kara listeye alınmışım. Davetine icabet etmediğim için. Kapımı 
kimse çalmıyor. Manyetolu telefon var o zaman. Annemler haftada bir iki kere arıyorlar. “Kimse 
geldi mi?” diye soruyorlar, “gelmedi” diyorum ama benim zaten bebeğimle vaktim dolu dolu 
geçiyor, akşama da babası geliyor. Yatıyoruz, kalkıyoruz, çıkıyoruz dolaşıyoruz. Hani öyle bir 
“kimse beni aramıyor” diye dert etmiyorum. Apartman merdivenlerinde birileriyle 
karşılaşıyoruz, “merhaba” diyorum. O kadar. Bir gece saat on gibi bir kapı tıkladı. Açtım, bir 
hanım. Üst kat komşummuş. “Hülya Hanım ben sizi takip ediyorum” dedi, aradan üç ay geçmiş 
bu arada, “belli çok iyi bir insansınız ama biz gelemiyoruz çünkü benden duymuş olmayın siz kara 
listeye alındınız, gidip komutanın karısından özür dilemezseniz hiçbirimiz gelemeyiz” dedi. 
Dedim “Ne yapmışım?”, “valla bilmiyorum” dedi. Oturduk eşimle düşündük, aklıma bir tek bu 
geliyor.  Biz şubatta gittik, ekim ayında annemle babam geldiler Silvan'a. Bu arada biz Yasemin 
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ve Hasan ( Doğan) ile karşılaşıyoruz, selamlaşıyoruz. Görüşüyor muyuz hatırlamıyorum. Biz iki 
dışlanmış aile. Kendileri hâlâ arkadaşım “asker arkadaşım” derim kendilerine. Bu arada komutan 
değişmiş. Yeni gelen bir komutan var. 29 Ekim'de balo düzenleniyor. O 29 Ekim Balosu'nda 
annem Hasan'ı dansa kaldırdı ve ondan sonra da Yasemin ile Hasan ile iyice yakınlaştık.  

Bravo anneye. Aslında onların gelmesi size de iyi olmuştur. Böylece asker çocuğu olduğunu da 
öğrenmiş oldular.  

Tabii. Büyük bir ihtimalle onun için geldiler ama zaten onlar gelmeden önce komutan değiştiği 
için yeni gelen komutanın hanımı bir davet verdiği zaman, ben gittim tabii bu sefer. Ama zaten 
ilkinden çok farklı bir kişiydi. Komutanın hanımı evlere iade ziyaretine gitmeye başladı. Bize 
geldiğinde şoka uğradı, çünkü bizim evde sadece bir masa dört sandalye ve 3 tane de yatak var ki 
yataklar da revirin eski karyolaları. 3 oda bir salon evde başka hiçbir şey yok. Hemen 
garnizondan buzdolabı gönderildi. 

İnanmıyorum buzdolabı da mı yoktu? Hem de o sıcakta.  

Yoktu tabi nereden olacak? Ben tek öğünlük yemekler yapıyordum. Hemen pişiriyorum, yiyoruz 
çünkü bozuluyordu. 

Ne kadar sürdü bu böyle?  

O sene, 9 ay kadar böyle geçti işte. Yazın başında bir kere yemeği pişirdim, bir saat sonra 
durduğu yerden sıcaktan fokurdamaya başladı yemek, düşün bir de bebeğimiz var. Yemek 
yemeden önce gidiyorum, alışverişimi yapıyorum, geliyorum yemeği yapıyorum yiyoruz, hadi bir 
sonraki öğün için bir daha gidiyorum, yeniden yemek yapıyorum. Bu arada unutmadan 
anlatayım; önceki komutanın eşinin hayatımda çok önemli bir olayı vardı. Kara listeye alındığımı 
öğrendikten sonra, komşu da “Özür dileyin” deyince “Ya gideceğim ya da özür dileyeceğim” 
dedim, eşimle konuştuk “Yok gitmeyeceğiz” dedik. Biz bir gün Sevgi çocuk arabasında 
dolaşıyoruz. Yanımızda özel büyük bir araba durdu. Bir kadın içinden çıkarak bana “Paşa hanım 
sizi arabaya bekliyor” dedi. Eşime dedim ki, “Buna da binmezsem artık bizi vuracaklar herhalde” 
kızı babasıyla bıraktım, arabaya bindim, gittik bir köye. Sözüm ona eğitmeye gidiyoruz köylü 
kadınları. İki tane kokoş kadın, subay hanımları, köye giderken önce bir jandarma karakolunda 
duruldu. İçkiler içildi. Viski içiyormuş paşa hanım. Bana da ikram edildi, “ben emziriyorum” 
dedim, akıllanmışım artık, “içmem” demiyorum, ama o kadar abuk bir görüntü ki, yani “burada 
bu içkinin ne âlemi var?” diyorum. İçmek gelmedi içimden ama “ben içmem” demek yerine 
“emziriyorum” demeyi akıl ettim. Sonra gittik köye. “Köyün kadınlarını toplayın” dediler, 
topladılar. Kadınlar garibim sessizce oturuyorlar. Başladı bu konuşmaya; “kuma kötü bir şeydir, 
işte kuma almayın, şöyle yapmayın, böyle yapmayın” tepeden tepeden konuşuyor. Ben nasıl 
tedirginim, “yer yarılsa da içine girsem” diyorum, bunların yanında görünmekten utanç 
duyuyorum. Derken kadınların içinden yaşlı bir kadın Kürtçe bağırmaya başladı. Veryansın 
ediyor. Beden dilinden belli ki kötü şeyler söylüyor. Paşa Hanım “Ne diyor?” diye soruyor. 
Tercüman tercüme edemiyor, ıkınıyor sıkınıyor. O bastırıyor “Tercüme et, tercüme et” diye. 
Sonuçta çıktı ortaya, kadın demiş ki “Sana ne, kumayı ben istediğim için alıyorum, hem gecemi 
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paylaşıyorum, hem işimi paylaşıyorum. Hem gündüz arkadaşlık ediyorum, hem keyfini 
sürüyorum, sen kendi haline yan, muşmulaya dönmüşsün, senin sanki kocanın metresi yok mu?” 
Hiç unutamam bu olayı. 

İnşallah kadına bir şey yapmadılar.  

“Terbiyesizler!” dedi paşa hanım, “Size zaten yardımcı olanda kabahat!” dedi, “Böyle kalın siz!” 
dedi, “Yürüyün gidiyoruz” dedi. Biz çıktık eve döndük, ben hüngür hüngür ağlıyorum “Allah'ım 
ben nereye düştüm” diye. Allah’tan onlar tayin oldu, ondan sonra gelenler, komutan ve hanımı 
böyle değildi; hani denir ya “Askerlikte nerede yaptığın değil, hangi komutanla yaptığın önemli” 
diye. Bunun bir örneğini biz yaşadık.  

 

1983- Diyarbakır Silvan Lisesi Orta 1 sınıfı İngilizce Dersi 

Yıl kaç?  

1983. Eski komutanın tayin olmasından sonra gelen yeni komutanla bize eşya seferberliği 
yaparken ben de eşimin görev yaptığı askeri revirin yırtık pırtık pikelerinden evin yerlerine tığla 
örerek hem yere hem de masa ve yataklara örtüler yapmıştım. 

Sen?  

Ben. Ben o konuda son derece yaratıcıyımdır. Eskiden hele çok daha becerikliydim. Bu arada biz 
gittikten sonra ve yaz da bitince ben Silvan Lisesi'ne gittim, lise zaten kaldığımız lojmanın 
yanındaki binaydı. Sevgi'nin uykuları artık düzene girmişti, bu nedenle liseye gidip “Benim 
pedagojik formasyonum var” diyerek vekil öğretmen olup ders vermek istediğimi söyledim. 
Müdür -ki benim için yine çok değerli bir anıdır- “Öyle her önüne gelen öğretmen olamaz, biz sizi 
deneyeceğiz önce” dedi. Hakikaten o da Sivas Milli Eğitim Müdürü iken sürülmüş oraya, çok 
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beyefendi ve idealist bir insandı, sonra onunla bayağı saygı, sevgi dolu bir diyalogumuz oldu. Ve 
ben böylelikle Eylül ayından itibaren önce ortaokullara sonra da liselere haftada 33 saate kadar 
çıkan yoğun bir ders verme işine girdim. Yine orada öğrendiğim şeylerden biri de; hani sordun ya 
“Sevgi'yi kime bıraktın?” diye, bir genç kız arıyordum 15–16 yaşlarında ve gördüm ki oradaki 
genç kız yaşı 12'yi geçemiyor, adet gördüğü an “Evlendirilecek çağa geldi” deniliyor ve bir yere 
gönderilmiyor. Dolayısıyla 11 yaşında Songül diye dünya tatlısı bir kız geldi. Eşim muayenehane 
açmıştı. Kendisi Kürtçe bilmediği için onun yanında, gelen hastalara tercüme yapan bir yardımcı 
vardı, onun aracılığıyla bulduk. Songül benim için çok önemli bir insandı; on bir yaşındaki kız, 
benim herhalde 20 yaşımdaki halimden daha becerikliydi. Her şeyi yapabiliyordu, erken 
sorumluluk almanın ne demek olduğunu, ne kadar önemli ve ne kadar yapılabilir olduğunu 
gördüğüm ilk örnekti. Kız, dolma sarmaktan, çamaşır yıkamaya kadar, en iyi temizlikten en detay 
mutfak işlerine kadar her şeyi yapıyordu. Ben küçücük çocuk olduğu için yapmasını 
istemiyordum, “Yapma kızım” diyordum o da “Sevgi uyuyordu, yapıverdim” diyordu. Hatta 
sonra, daha önce okula gitmediği için, ona okuma yazma öğrettim, baktım sökmeye başladı 
okuma yazmayı, biz ayrılırken okula kaydedip ayrıldım ve sonradan öğrendim ki ilkokulu da 
bitirmiş.  

Eşin ne yapıyor bu arada? Gündüz askeriyede doktorluk, sonra muayenehaneye nasıl 
dayanıyordu?  

Perişan oluyordu, sonunda yedi kilo verdi ve yataklara düştü. Öğlen tatilinde koşarak 
muayenehaneye gidiyordu. Orada hasta bakıyordu, sonra kışlaya dönüyordu , akşam beşten 
sonra yine muayenehane, akşam hasta bitene kadar, bir de hafta sonları. Tabi küçük bir yer 
olduğu için buraları yürüyerek gidip geliyordu. Eve geldiğinde pestili çıkmış oluyordu. 

Ben lisede çalışmaya başlamadan önce, muayenehane açılınca, “gidip muayenehanede yardım 
edeyim” dedim, “gel ama dil bilmiyorsun” (Kürtçe kastedilen) dedi, olsun dedim kadınlarla 
konuşabildiğim kadar konuşurum. Sevgi'yle beraber gidiyoruz oraya, Sevgi kilolu bir bebekti 
kadınlar Sevgi'yi görünce “Kaç yaşında?” diye soruyorlar, “Bir yaşında” diyorum, gözleri dışarı 
uğruyor, “Nasıl besliyorsun?” diyorlar, anlatıyorum, “Ohooo” diyorlar, “Bunları biz nerede 
yapacağız? Sende bir tane, bizde sekiz tane, bizde ne varsa onu yiyiyor çocuklar” diyorlar. 
Veyahut “Bir tane” diyorum “Olsun, canın sağolsun” diyor, başka çocuğum olmadığını 
düşünüyor. Bana birçok şeyi öğreten bir süreç yaşadım orada. Örneğin doktor hamile bir kadının 
verem olduğunu görüp “Tedavi edersem bebeğiniz zarar görür” dediğinde “Alın zarar görsün, 
ölsün, gebersin inşallah” diyor, çünkü dokuzuncu çocuğuymuş. Oranın gerçeklerinin neler 
olduğunu böylelikle yaşayarak öğrenmek benim için değerli deneyimlerdi. 

Bu dönem, benim Sevgi'yle birlikte hayatı artık keyifle paylaştığım bir dönemdi. Sevgi'nin artık 
konuştuğu, her şeye katıldığı çok güzel bir dönemdi. Kızım, her zaman hayatımın en güzel unsuru 
olmuştur. Ne yaparsam yapayım, kızım benim için hep en ön planda gelmiştir. O Ekim ayında 
annemler geldi İzmir'den otobüsle. Komutan değişmişti dediğim gibi. Önemli olanın nerde 
bulunduğun değil, senin koşullarının önemli olduğunun güzel bir örneğini yaşadık. Bir altı ay 
berbat biriyle ızdırap çektikten sonra, ondan sonra gelen kişi aynı pozisyonda ama tamamen 
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farklı bir anlayışta olunca, ne kadar farklı bir uygulama olduğunu görmek benim için önemli bir 
farkındalığa neden oldu. 

Sorun sistemde değil insanlarda aslında.  

Aynen öyle. Biri demokrat, diğeri resmen faşistin tekiydi. Daha doğrusu biri gücünü 
hazmedemeyen kompleksli biriydi bence, diğeri de gücünü doğru yerde, doğru kişilerle 
kullanmasını bilen bir anlayıştaydı. Sonuçta birbirine tamamen zıt iki örnek yaşadık. Annemler 
geldiğinde konuştuk bunları. “Kızım” dediler, “Biz sana boşuna mı demiştik” O zaman ne demek 
istediklerini daha iyi anladım. Yine yaşayarak öğrenme. Başkalarının deneyimlerinden çok 
istifade etmeye çalışmışımdır. Ettiğime de inanırım ama insanın bizzat kendi başına geldiği 
zaman çok daha etkileyici oluyor. Annemin 29 Ekim Balosu'nda Hasan'ı dansa kaldırdığını 
söylemiştim. Üstelik Hasan'ın kara listeye alındığını da bilmeden yapmıştı bunu. Zaten annemi 
kaybettiğimizde başında en çok ağlayan kişi, ”Bu hanım kim?” diye sormuşlardı bana, bir baktım 
Yasemin (Hasan'ın eşi).  

Neyse dönelim Silvan Lisesi'ne. Aslında bu dönem, öğretmenlikten müthiş keyif aldığım ve 
lisedeki asil hocaların da benden huzursuz olmaya başladıklarını ufak ufak hissetmeye 
başladığım bir dönemdi. Bana diyorlardı ki “Hülya Hanım bu kadar uğraşmayın, bizi zor durumda 
bırakıyorsunuz, siz gideceksiniz buradan bu çocuklar sonra bize kalacak” türünden bir şeyler 
demeye çalışıyorlardı. Onları da anlıyorum. Sonradan hak verdim onlara, ben kendi inandığımı 
yaptım ama oradaki durumda birleşik kaplar kanununu da değiştirmek mümkün değil tabii. 
Silvan, benim için bir hayat okuludur. 

Gitme vakti geldiğinde ne zor olmuştur çocuklardan ayrılmak.  

Hem de nasıl! Bizim Silvan'da öğretim yılını tamamlamamıza birkaç hafta kala, askerlik bitti. 
Dedim ki “Bekleyelim, okulu bitirip gideyim” içim el vermedi çocukları bırakmayı. Ama 
bekleyemedik. Neyse kırık dökük eski püskü bir Murat 124 almıştık. Okula da askerlik bittiği için 
gideceğimizi söyledim. Ve özellikle de ayrılacağım günü söylemek istemedim. Sabahleyin eşim 
eşyaları koymak için arabaya inip sonra yukarı çıktı “Aşağıda birikenler herhalde senin 
öğrencilerin, bir bak istersen” dedi, biz üçüncü katta oturuyorduk. (Hülya bundan sonrasını 
biriken gözyaşlarını akıtırken anlatmaya devam etti. “Gördüğün gibi her seferinde çok 
etkileniyorum” diyerek.) Hakikaten benim için unutulmaz bir şeydi. Yani orada aslında verdiğim 
emek hiç de fazla bir emek değildi, evet çok samimiyetle, içimden gelerek onlara bir şeyler 
vermek için uğraşmıştım ama o kadar da atla deve değildi. Sadece öğretim değil eğitimi de 
önemsedim ve çocukları okumaya heveslendirmek için uğraştım. Ancak o çocukların sabahın altı 
buçuğunda gelip, yüzlercesinin ağlaşarak beklemesi hiç beklemediğim bir durumdu, indim, 
çocuklara tek tek sarılmaya çalışıyorum mümkün değil. Nasıl “Hocam gitme” diye ağlıyorlar, ben 
ağlıyorum. Sonuçta arabaya bindik, birkaç tane öğrenci “Ne olur biz kasabanın çıkışına kadar 
gelelim” diyen, onlar doluştu, arkadan koşan, önden koşan öyle inanılmazdı, 30 yıl geçti hâlâ 
gözümün önünden gitmeyen bir olay yaşadık. 
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Yedinci Bölüm 

Her Koşulda Çözüm Üretmen Veya Adapte Olman Gerekiyor 

Hülya Denizalp Atatürk Barajı Ortaokulu Korosunu kurdu- 1985 

Siz İstanbul'a döndünüz.  

Mayıs sonu İstanbul'a döndük. Silvan’daki öğretmenlik deneyimimden sonra “Ben yapacağım 
mesleği buldum, öğretmen olacağım” dedim. Milli Eğitim'e başvurumu yaptım ama MEB, branş 
öğretmeni olmadığım için başvurumu kabul etmedi. Üzüldüm tabii. Daha sonraki senelerde 
herkesi aldılar. Ama bu sefer ben GENÇTUR'daki hayatımdan memnun olduğum için bir daha 
başvurmadım. Bu arada eşim ihtisas sınavına girmek için hazırlanıyor. Tekrar girecek ihtisasa. 
“Urfa Atatürk Barajı'na şantiye hekimi aranıyor” diye ilanı var gazetede. Dedi ki “Gider miyiz 
buna?” O sırada özel bir poliklinikte çalışıyor. “Ben burada bir yandan böyle çalışıp bir yandan da 
ihtisasa hazırlanamam, hâlbuki gidersek orada sakin bir hayatımız olur, hem çalışırım hem de 
maaş da iyi” dedi. Tamam “Benim için hiç sorun değil” dedim. Kendisi önce gitti bu sefer. 
Lojmanlar bitip yerleşince biz Sevgi'yle kalktık gittik. 

Mayıs'ta Silvan'dan döndünüz, ne kadar sonra Urfa'ya gittiniz?  

Ekim ayında. İstanbul'daki evi hiç boşaltmamıştık. Bir arkadaşımıza eşyalı kiraya vermiştik. 
Döndük oturduk. Sonra Urfa'ya gittik, yine boşaltmadık evi. Çünkü sonuçta döneceğiz, geçici 
gidiyoruz diye. Ekim 1984'ten 1986 Ağustos'a kadar kaldık Atatürk Barajı'nda. Orada eşim 
yüklenici şirket ile iş görüşmesi yaparken “Karınız madem iç mimar ona da iş veririz” demişler. O 
da cazip geldi bana. Gittik, ilk aylar yine bir adaptasyon süreci. 

Orası asker çevresi değil hiç değilse.  
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Değildi ama orada olayın asker çevresi olmakla değil, küçük çevreyle alakalı olduğunu idrak ettim 
ben. Oraya gelenlerin hepsi İzmir, Ankara, İstanbul'dan gelen teknokratlar ve aileleriydi ama 
hepsi o küçük yerde boşluktan mı bilemiyorum, çekememezlik, onun bunun hakkında arkasından 
konuşmalar, birbirini yanlış anlamalar oluyordu. Durumu fark edince -kayınbiraderim de o sırada 
Iğdır Devlet Su İşleri'nde (DSİ) çalışıyordu- bana “Ne fazla öne çık, ne fazla geride kal, yoksa 
sıkıntı çekersin” demişti. “Desene asker olmakla alakası yok bunun aynı şey burada da var” 
dedim. Aynı şekilde müdürler pohpohlanıyor, genel müdürün peşinde koşuluyor, yani o ast-üst 
ilişkisinin yalnızca askeriyeye özgü olmadığını, her yerde bu düşüncede olan insanların olduğunu 
görmem açısından güzel bir deneyimdi. Lojmanımız bu sefer mobilyalıydı, bizim ilk herşeyi “yeni” 
olan evimiz oldu orası. Bizim için lükstü. Çevre düzenlemesi de daha tam bitmediği için çevresi 
çamur içindeydi ama evin içi pırıl pırıldı. Komşularla görüşüyorduk. Süre geçtikçe fark ettik ki, 
şantiyede bana pek iş verecekleri yok. Çünkü meğerse şantiyelerde kadının çalışması uğursuzluk 
sayılıyormuş. Eşimi kaçırmamak için öyle bir şey söylemişler. Bu arada DSİ'li müdürün hanımı 
doktoru ziyarete gidiyor ve benim mesleğimi duyunca diyor ki “Söyleyelim DSİ'ye alalım eşinizi” 
diyor. Orada kadınlar çalışabiliyor. Ben sonuçta imtihana girdim ki, o imtihan büyük olasılıkla 
düzmece bir imtihandı, ama ben deli gibi çalıştım. Kazandım sınavı. Böylelikle DSİ'de çalışmaya 
başladım.  

Memur olarak mı?  

Yok geçici işçi idi galiba. Benim için iyi oldu. DSİ'nin çocuk yuvası var. Sevgi de yuvaya gitmeye 
başladı. 

Burası Urfa'nın içinde değil, değil mi?  

Hayır, yanlış hatırlamıyorsam 50 km civarında idi. Bozova ilçesine bağlı bir yer. Bir vaha 
yaratılmış. Urfa'da hiçbir şey yokken bizim orada her şey vardı. Gerçi ilk gittiğimizde hiçbir şey 
yoktu ama zamanla her şey oldu. Urfalıların tabiriyle villalarda yaşıyorduk. 2009 yılında 
gittiğimde Urfa'yı çok değişmiş buldum. Örneğin 1985-1986'da peynir satılmıyordu Urfa'da, 
çünkü herkes peynirini kendisi yapıyordu. Şehirde bile satılmıyordu, biz köylerden toplamaya 
çalışıyorduk. Atatürk Barajı'nda da Silvan'dakine benzer gerçeklerle karşılaştım. Ast-üst 
ilişkilerinin yanı sıra köylüye yardımda da aynı mantık vardı: “Onlar hiçbir şey bilmez, biz onlara 
öğreteceğiz!” Örneğin DSİ'ye danışmanlık yapan İsviçreli bir firma vardı, firmada çalışanların 
eşleriyle birlikte çevre köylere yardımcı olmak için birkaç kere gittik. Ben de tercüman olarak 
gittim. Köylü kadınlar o kadar huzursuzlar ki bizim onlara gidişlerimizden, kim bilir neler 
geçiyorsa akıllarından. Biz “şöyle yapsanız, böyle yapsanız” diyoruz. Terbiyelerinden dolayı 
dinliyorlar ama kabul etmiyorlar ve ben bunu İsviçreli Hanım'a söylediğim zaman, 
“Anlamıyorum, biz onlara yardım etmek istiyoruz, niye böyleler?” dedi. Dedim ki; böyle bir 
talepleri yok bir kere, ne geçiyorsa akıllarından bize güven duymuyorlar. Büyük bir ihtimalle 
misyoner olarak bakıyorlar, Hiristiyanlaştıracağımızı düşünüyorlar. Ben zaten onlara göre 
yabancı görünümlüyüm. Ve o zaman benim daha önce Batı köylerinde yaşadığım deneyimlerimi 
anlattım kadına; bakın dedim bu köylerde kabul edilmek için onların yaşamına saygı duymamız 
lazım. Biz dışarıdan geliyoruz, onlara tepeden bakıp “bakın yaptıklarınız yanlış, böyle böyle 
olması lazım” diyoruz, bu da onların hoşuna gitmiyor. Benim, “tek bir doğrunun 
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olmayabileceğini” düşünmeye başladığım dönemlerdir. Güneydoğu tecrübem bana çok faydalı 
olmuştur. Yani onların gerçeği, gerek kumada olsun, gerek çocuk yetiştirmede olsun farklı. 
Değişmek isterlerse kendi doğrularını kendileri bulup değişecekler. Hep şunu duyardım, orada da 
söylenirdi zaten, “Bunun hayvanı ölse üzülür, çocuğu ölse üzülmez.” Bu aşağılayıcı bir 
tanımlamaydı ama bunun neden böyle olduğunu anladım ben. Çünkü çocuk zaten oluyor ama o 
hayvan öldüğü zaman ailesini geçindiremiyor, yaşayamıyor. Yerine koyamıyor. Onun geçim 
kaynağı, ailesinin geçim kaynağı onu besleyen bir şey. Beni, “kendini her şeyi bilen, karşı tarafı 
da hiç bilmeyen olarak görmek” artık çok rahatsız etmeye başlamıştı.  

Aynı tavır Atatürk Barajı’nda da geçerliydi. Aynı ortamda demin söylediğim gibi hepsi mühendis, 
hepsi mimar olan kişiler ve aileleri farklıydı. “Demek ki, geçmişimin farklı olması orada da farklı 
olmayı getirdi” diye düşünmeye başladım ve sonra çalışmaya başlayınca önce çok heveslendim, 
sonra bir baktım işte de oturup duruyorum. Yok, herkes oturuyor. Ben işe girdim ama orada 
zaten anladım, ben herhalde torpille girdim buraya, çünkü ben hep oturuyorum. 

Yaygın bir kanı vardı ya “Devlet memuru kadınlar işyerinde örgü örüyor” diye o zamanlar.  

Hakikaten bir kısım oturup yün örüyorlardı. Gördüm ben orada. Ama ben yün örmedim. 
Müdürüme gidip dedim ki “Benim İngilizcem var, isterseniz - danışman firmanın İsviçreli 
olduğunu biliyordum - bu konuda yardımcı olabileceksem olayım”. “Tamam, bizim de tercümana 
ihtiyacımız vardı” dedi. Bir tane kızcağız varmış tercüman, o da yetişemiyormuş o raporları 
tercüme etmeye. Raporlar önüme bir geldi. Hiçbir şey anlamıyorum. Kendim ettim kendim 
buldum. Ben ne anlarım inşaat terminolojisinden. İnternet de yok ki o zaman girip bakasın. 
Perişan oldum. Eşim Allah’tan daha önce bir sene ODTÜ inşaat mühendisliğinde okumuş. Alırsın 
her akşam o raporları eve gidersin. Birlikte çalışırsın tercüme edip, ertesi gün götürürsün. Bir,bir 
buçuk ay o terminolojiyi öğrenene kadar kan tere battım. Sonra başladım kendim tercüme 
etmeye. Hatta eşim takılırdı “Bu gidişle sen stad inşa edeceksin bu tercümelerinle baraj yerine” 
diye. Benim daha önceki karakterim zoru görünce kaçmaktı. Hani dedim ya daha önce “17–18 
yaşımda kendimi değiştirdim” diye işte değiştirdim dediğim şeylerden biri de buydu: “Olayın 
üstüne git Hülya. Korkma, saklanma, gizlenme, kaçma”. O benim hayatımı değiştiren belki de en 
önemli saptamaydı. “Korktuğun zaman yalan söyleme, hayır doğruyu söyleyeceksin, ne olursa 
olsun söyleyeceksin, söylediğinin arkasında olacaksın” ve bu sefer o tercümeleri yapmaya 
başladım. Dediler ki “Hülya, bak sen fazla hızlandın günde bir sayfadan fazla çeviri yok”   

O ne demek?  

Ortalama 1 sayfa çeviri yapılıyormuş. Onun için ben de geri çekildim. O yine bana yetmemeye 
başladı. Bu sırada barajda ortaokul inşaatı bitti ve öğretim başlayacak. Koşar gidersin Bölge 
Müdürü'ne. “Müdür Bey ben müsaitim, pedagojik formasyonum var, sertifikam var, isterseniz 
yarım günde işlerimi tamamlayıp öğlenden sonra okulda vekil öğretmenlik yapabilirim” dedim. 
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DSİ izin verdi mi?  

Verdi. “Tamam, evladım” dedi. Bu sefer ortaokulda müzik derslerine girmeye başladım. Ortaokul 
1-2-3'ün derslerine girdim. Okul korosu kurdum. Oradaki ortaokul çocuklarının çoğu bizim 
lojmanların çocuklarıydı. Orada da çok ilginç anılarım vardır. Beni en çok etkileyenlerden birisi; 
orta 1’ler köy çocuklarıydı. Orta 2 ve 3'ler lojman çocuklarıydı ve o kadar fark vardı ki aralarında 
ve ben o farkı görünce; orta 1’lerle yaptığımız müzik çalışmalarında halk türkülerine ağırlık 
verdim. Bir ödev vermek istediğimde de orta sonlara klasik müzik, orta 2’lere Türk Müziği ve orta 
1’lere de halk müziği ödevi verirdim, ve dedim ki bir gün, “bir tane halk ozanın, aşığın hayatını 
yazın getirin”. O zamanlar o bölgelerde meşhur olan çocuk şarkıcıları getiriyorlar öğrenciler. 
Örnekleri tanımadığım için halktan ne kadar kopuk olduğumu anlıyorum, üzülüyorum. “Küçük 
İskender” diyor, “Küçük Emrah” bir de. Meğerse bu Emrah şimdiki Emrah'mış işte ve bir baktım 
Karacaoğlan. Oh dedim, nihayet çıktı bir tane. Başladım okumaya ödevi. Bir baktım yazının 
sonunda günün menüsü patlıcan yemeği yazıyor. Çocuk, Saatli Maarif Takvimi'nden bulmuş 
Karacaoğlan'ı ama günün menüsünü anlamayacak kadar da tanımıyor, onu da eklemiş. Yani o 
zaman dedim ki “Sen halk ozanı diyorsun onların halk ozanı bunlar. Senin anladığın halk ozanıyla 
onunki arasında dağlar kadar fark var ”. O, yine benim ayıbımdı. 

Hafta sonlarınız nasıl geçiyordu? Çevreyi görmeye gidiyor muydunuz? Balıklıgöl ya da Urfa'nın 
içine?  

Tabii. Eşimin iki haftada bir gün izni vardı. Onda da hep gezdik. Üç günlük bir bayram tatilimizde 
Kars'a kadar çıktık. Çok gezdik. Bütün o çevreyi adım adım gezdik. 

 

Kars- Doğu Beyazıt İshak Paşa Sarayı 
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Anne, baba geldi mi hiç?  

Onlar bu sefer gelemediler, ama yabancı arkadaşlar geldi. İlk kampımdan itibaren hiç 
iletişimimizi koparmadığımız Elizabeth Urfa'ya geldi. 

Diğer kampçı arkadaşların GENÇTURlular geldi mi? Onlar    kamplara devam ediyorlar değil mi 
bu arada? Urfa'ya kampa geldiler mi?  

Haberleşmenin çok zor olduğu bir dönemdi. İnternet yok, mektup bir ayda gelir. Zaten oradan 
dönmemize bir ay kala Ali'den mektup geldi, Hülya seni bekliyorum GENÇTUR'a, diye. Ben ise 
GENÇTUR’a dönmeyi düşünmüyorum, artık çocuğuma, aileme vakit ayırmak istiyorum. Arada 
yazışıyoruz, annemlerle ablamlarla arada sırada telefonlaşıyoruz. Urfa'dayken rahmetli 
kayınbiraderim Bülent gelmişti. O da Adana'da Tıp Fakültesi'nde okuyordu. Eşimin İngiliz bir 
kampçı arkadaşı gelmişti. Fransız arkadaşım Elizabeth geldi. Hatta onlarla beraber Van'a, 
Nemrut'a gittik. Onun dışında kimse gelmedi. Bugünkü gibi değildi ki ulaşım imkânları. Anacığım 
bana İzmir'den otobüslerle sebzeler gönderirdi mukavva kutulara koyup, orada sebze meyve 
yoktu ki, bir lahana var, bir patates var. Başka hiçbir şey yok. Onu hatırlarım hatta geldiğinde 
yarısı çürümüş olurdu, o kadar uzun yolda, 24 saat sürüyordu otobüs. 

Bir tek otobüs mü vardı ulaşım aracı?  

Tabii. Başka ulaşım aracı yok ki o zamanlar. Kamyon vardı ama bir şey göndermek için tek 
seçenek otobüs firmalarıydı. Kargo filan da yok. 

Bu arada aklıma geldi; Atatürk Barajı’nda okulda o çalışmaları yaparken bu sefer İngilizcemi bilen 
genç mühendisler birleşmişler, geldiler “Hülya Hanım biz İngilizce pratik yapmak istiyoruz bize 
ders verir misiniz?” dediler. “Vereyim de benim de İngilizcem o kadar iyi değil” dedim. Çünkü 
ben de öğrendikçe İngilizcemin o kadar iyi olmadığını anlıyorum. Gündelik işi idare etmekle, 
İngilizce bilmenin farklı şeyler olduğunu görüyorum. “Yok” desem de, giderek daha çok kişi 
katılmıştı. Sonuçta kursu organize edenler 3 tane hocayla anlaşmışlar; biri benimle birlikte 
tercüme yapan kişi, diğerini hatırlayamadım. 

Sınıflar kuruldu. “Ben başlangıç seviyesini alayım” dedim, başladık on kişi oldu, 20–30 derken 
artık Belediye Başkanı'ndan Kaymakam'a kadar herkes var. Dedik ki “Sınav yapacağız, ona göre 
sınıfları yeniden düzenleyeceğiz”.  “Hocam siz hangi sınıfı alacaksınız?” diyorlar “Belli değil” 
diyorum. Ben mahsus da öyle söylüyorum ki, hani ayrımcılık olmasın. Neyse sınav yapıldı yarısı 
gitti öbür sınıfa. Öbür sınıfa gidenlerin neredeyse hepsi üzülmüş, “Bizi niye bıraktınız?” diye 
sitem ediyorlar. O zaman da şunu idrak ettim; demek ki öğrenci psikolojisi her yerde aynı. Benim 
ortaokuldaki öğrencilerime benzer bir duygu hali gördüm. Ve diğer sınıf kapandı. Bıraktılar. 
Sevemediler hocalarını. Öğrenci psikolojisinin koskoca adamda bile geçerli olduğunu enteresan 
bir şekilde orada gördüm.  
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Gönüllü mü yapıyordun?  

Yok, kurstan ücret aldım. Bu konu da ilginçtir aslında. Alt kat komşumla işten dönüyoruz, o da 
anaokulu öğretmeni. “Hülya Hanım ya” dedi “Nedir bu para hırsı sizde?” dedi. Bakakaldım böyle. 
“Nasıl yani?” dedim. “Üç işte birden çalışıyorsunuz” dedi. “Ne hırstır” dedi. Dedim ki, “Ne 
diyorsunuz? Benim kocam 250 bin lira alıyor ayda, ben 450 lira alıyorum DSİ'den, okulu 
saymıyorum bile, saatine 7 lira alıyorum.” “Bir tek” dedim, “Bu kurstan alacaksam ki o da daha 
almadım bir şey, yani ben bunu para için mi yapıyorum?” dedim. “Niçin yapıyorsun o zaman?” 
dedi ve kaldım orada. Hakikaten o da benim için, senin gibi düşünmeyen birinin seni anlamasının 
mümkün olmadığını idrak ettiğim ilk örnektir. “Valla nasıl anlatayım, ben bunları yapmaktan 
zevk alıyorum” dedim. “Ama bunu sen sadece para kazanmak için yapıyorsun diyor ve bana 
inanmıyorsan, benim bunu ispatlamam mümkün değil” dedim. “Kusura bakma inandıramazsın 
beni” dedi. “Tamam” dedim ve ondan sonra benzer şeylerde bunları duyduğum zaman 
tartışmayı keserim zaten. Beni o kadar aydır tanıyan komşum. Geceli gündüzlü görüşmüşüz bunu 
diyorsa, tartışmaya hiç gerek yok. 

Sen aslında bir tür yarı gönüllülük yapıyorsun.  

Tabii. Ortaokula öğretmen olmamın, hele koro kurmamın para kazanmak ile hiç alakası yok tabii. 
Silvan’da aldığım öğretmenlik keyfini sürdürmek için yapıyorum ben. Dil kursu ise talep geldi, 
vakit var, eşim zaten çok yoğun çalışıyor. Sevgi kolaylamış bana fazla ihtiyacı yok. Sevgi 
yuvadayken yapıyordum zaten. Her yere 5–15 dakikalık mesafe olduğu için yürüyerek 
gidiyorduk. Her şey birbirine o kadar yakındı ki, İstanbul'da yolda geçen zamanda, bir günde 3 
ayrı işi yapabiliyordum. Oturup vakit mi öldüreceğim? Orada ayrıca bir talep var, ben de talebe 
cevap veriyorum. DSİ'de zaten yaptığım çok bir iş yok.  

Sana saygı duyuyorlar ama yaptığını anlamıyorlar. Farklı yaşama biçimlerinden mi?  

Beni anlayan mutlaka vardı ama anlamayanlar çoğunlukta idi herhâlde. Benim için farklı bakış 
açısını görmek açısından çok önemli olan bir başka olayı anlatarak cevap vereyim sana: Karşı 
komşumuz kızını üniversiteye göndermiyormuş. Kızı da yanıyor yakılıyor, üniversiteye gitmek 
istiyor. Benden babasıyla konuşup ikna etmemi istedi. Aradan aylar geçmiş, üniversite başvurusu 
dönemi gelmiş. Tamam dedim. Geleyim konuşayım dedim. Sordum “Niye karşı çıkıyorsun 
ağabey?” dedim. “Üniversiteye giden kızdan hayır gelmez” dedi. Dedim “Aşk olsun bana mı 
söylüyorsun? Ben üniversite mezunuyum”.  “Onu bilmem, o kocanı ilgilendirir” dedi. Kalakaldım. 
Ne diyeceğimi bilemedim, dondum kaldım. “Kusura bakma Hülya Hanım seni severim ama onu 
ben bilemem” dedi. Yani üniversite okumanın kötü kız olmakla eşdeğer olması -ve bu da 
İstanbul'dan gelmiş bir aile- yani hakikaten inanılmazdı benim için. 

Gidişimizin üzerinden bir sene geçtikten sonra bu sefer sosyal işler komitesi kuruldu, beni oraya 
davet ettiler. 
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DSİ'de mi sosyal işler komitesi?  

Evet. Yılbaşı balosu veya çeşitli sosyal etkinlikler düzenledik. 

Gittiğimizden yaklaşık 1,5 yıl sonra da İsviçreli firma bana “Biz sizi kendi bünyemize almak 
istiyoruz, düşünür müsünüz?” dediler. Bu sırada eşim de “Bizim burada süremiz bitti, pilimiz 
dolmuş, dönme zamanımız geldi” dedi. O arada iş başvurusu da yapmıştı çok uluslu bir ilaç 
firmasına. 

Hani uzmanlığa çalışıyordu?  

Çalışamadı, yine çok yoğundu işi. Beş bin tane işçinin tek hekimiydi. 

İki kere girdi sınava istediği yerleri kazanamadı, ondan sonra da iş ilanını gördü gazetede, oraya 
başvurdu, gitti görüştü, geldi, daha düşük ücret veriyor olmalarına rağmen burada bir gelecek 
olmayacağını gördü, İstanbul'daki firmaya girerse daha iyi olacağına karar verdi. 

O tarihlerde doktor olup da doktorluğu bırakan bizim çevremizdeki ilk örnekti. Yani o açıdan bir 
ilki göğüsledi. O anlamda saygı duyarım. Çünkü “Ne sömürüleceğim, ne sömüreceğim” demiştir, 
o benim için değerli bir duruştur. Farklı bir sistemin içinde bireysel olarak sömürmemiş oluyor. 
Bana da İsviçreli firmanın teklifi gelince “İstiyorsan sen kal, ben gidiyorum” dedi. Ben de kalmaya 
cesaret edemedim açıkçası. 

Nedenini sorarsan, örneğin; havuz var havuza kadınlar girmiyor. Ben birkaç kere havuza girdim. 
“Hadi gidelim” diyorum herkes bir bahane buluyor. Sonra birinden öğreniyorum ki orada 
kadınların havuza girmesi uygun karşılanmazmış, yani orada kocam olmayınca ben ne 
yapacağımı bilemeyeceğim, hani bir ara “Kalabilir miyim acaba?” diye düşünmüştüm de, buna 
cesaret edemedim hakikaten ve hatta “Birkaç ay çalışayım, orada deneyim kazanayım. Orada 
kazandığım deneyimle İstanbul'da devam ettireyim” dedim olmadı. Küçük yerlerde boşanma 
oranının İstanbul’a göre daha düşük olduğunu tahmin ediyorum. Bunun önemli bir nedeninin 
özellikle kadının tek başına yaşamasının zor olmasından kaynaklandığını düşünüyorum.  

Silvan'dan sonra Urfa, 1980'lerin Urfa’sı, senin gibi İstanbul'dan gelmiş genç bir kadın için bir 
anlamda “öteki Türkiye”. Bu öteki Türkiye'yle ilgili izlenimlerin nelerdi? Silvan'dan farkı neydi 
örneğin?  

Ben çok benzer bulmuştum Silvan'la Urfa'yı. Mesela Antep'e gittiğimiz zaman medeniyete 
gittiğimizi düşünüyordum ve şunu anlamaya çalışıyordum “Antep'i farklı kılan ne?” Yani Urfa, 
Diyarbakır niye böyle de iki saat uzaklıktaki Antep farklı? Yıllar sonra TEGV'deki bir hoca, 
toplumu anlamak istiyorsan, “ne oluyor da böyle oluyor?” sorusunu sor demişti. Sonra ben de 
hep bunu yapmaya çalıştım. İlk çalışma kampımdan itibaren belki, “ne oluyor da böyle oluyor” 
diye bir cümle kurmadım ama nedenlerini anlamaya çalıştım halâ aynı şeyi yaparım. O açıdan 
kendi gözlemlerime güveniyorum. Urfa'da giderek azalsa da halâ var olan, dini yapı Urfa'yı daha 
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sakin, daha uysal yapmış, tabii ki orada feodal ilişkiler çok yaygın, ağalık çok yaygın. Zaten 
Diyarbakır'ın da oranın başkenti olmasının nedeni de sanırım o. Politize yapı Urfa'ya göre çok 
daha güçlüydü. Diyarbakır'da her ne kadar biz hiç onun içine girmemiş olsak da, onu 
hissediyorsun. Diyarbakır Urfa'ya göre daha gelişmiş ama Antep'e göre de az gelişmiş. Yani ben o 
aralardaki farkın Kürt-Türk farkı mı, yoksa ne farkı olduğunu hep merak ediyordum. Ve 
okuyabildiğim kitaplarla hep bunu anlamaya çalışıyordum o zamanlar. Şimdiki gibi internete girip 
bilgiye ulaşamadığın dönemlerden bahsediyorum. Antep'te farklı kültürlerin birarada olduğunu 
görünce ve orada zaten sanayinin değil de ticaretin çok gelişmiş olduğunu öğrenince bunların 
hepsinin birbirini etkileyen faktörler olduğunu düşündüm. Bugün hâlâ Diyarbakır'ın evet belki 
çok politize ama hâlâ kapitalizm açısından da bakarsan, feodal açıdan da bakarsan Antep'in çok 
çok gerisinde kaldığını düşünüyorum. Ama 4 sene önce Urfa'ya gittiğim zaman şaşırdım tabii 
orayı da Atatürk Barajı çok değiştirdi, farklı yerlerden eğitimli kişilerin gelmesi değiştirdi. İlk önce 
Atatürk Barajı şantiyesine binlerce kişi geldi. Sonra onun yarattığı istihdamla çevresinde yeni 
yapılar kurulmaya başlandı, böylelikle sosyo-ekonomik yapı çok değişmeye başladı. Urfa'nın ileri 
gelenleri Atatürk Barajı'na market açıldığı zaman oraya alışverişe gelirlerdi, oranın lüksüydü. Yani 
bizim o bölgede yaşayıp gördüğümüz her şey hakikaten sosyo-ekonomik değişimin kültüre ve 
dolayısıyla değişime etkisiydi. Bu bazen negatif, bazen pozitif oluyor. Her zaman pozitif olmuyor, 
eğer doğru yönlendirme olamıyorsa negatif oluyor.  

Benim “Oralara gittim ah neler çektim” demememin nedeni; toplumsal bilincimden 
kaynaklanıyor bence. Ben yaşadığım, gördüğüm her şeyi kendime, hayatıma, düşüncelerime, 
davranışlarıma hep katkı olarak görürüm. 

Yakınmadın yani, şikâyet etmedin...  

Hayır yakınmadım. Çünkü ben, benim inandığım dünya görüşünün gerektirdiği duruş bu diye 
düşünüyordum. Ben “eğer bu vatanı düşünüyorsam, bu ülkeyi düşünüyorsam Diyarbakır'ında da, 
Urfa'sında da, köyünde de bunu anlayıp uygulayabilmem lazım”a inanıyordum. Yoksa İstanbul'da 
salon sosyalisti olmak kolay. Onu herkes yapıyor. Ama sen gerçekten bu ülke için bir şeyler 
yapmak istiyorsan sorunu anlayıp, her koşulda çözüm üretmen veya adapte olman gerekiyor. Bu 
düşüncedeyim ben. 

Yapılabilir görünüyor muydu peki sana? Örneğin ben yurdum insanını TEGV'de tanıdım. Daha 
önce ahkâm kesmişim pek çok konuda ve gördüklerimle “halkım” dediğim insanlarla aramda 
çok büyük uçurumlar olduğunu fark ettim. Düşünmek söylemek başka, yaşamak başkaymış bu 
bağlamda sordum aslında.  

Ben zaten üniversitede öğrenciyken kamplar sırasında idrak etmiştim. Benim olsa olsa çözüme 
destek verebileceğimi, ama çözümün kendisi olmadığımı biliyordum. Sorun benim sorunum değil 
ama aynı ülkeyi paylaştığımız insanların sorunu. Toplumun sorunu ama ben ancak orada 
çözümün parçası olabilirim ama esas orada çözümü halkın istemesi lazım. Güneydoğu'ya gittiğim 
zaman kuma olayını algılamaya, anlamaya çalıştım. O, oranın gerçeği, o kadın memnunsa 
gerçekten kumasından, hayatından, “vay terbiyesiz” bırakın terbiyesiz demeye “zavallılar” 
demeye hakkım yok hakikaten. Hele küçük görmeye hiç hakkım yok. “Bunlar adam olmaz” 
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sözünü yıllar önce bırakmışımdır. Kadın diyor ki, “Seninkinin metresi olmadığı ne malum?”. Yani 
kadın bunu bilerek kabul ediyorsa ve bundan da şikâyeti yoksa benim ona bir şey söylemeye 
hiçbir hakkım yok. Kendisi isteyecek ve içeriden bir değişim olacak. Benim gibilerle olsa olsa 
kültürler arası öğrenme olur. Sorarlarsa fikirlerimi söylerim. Ama talep olmadan, arz olmasını 
sağlıklı bulmuyorum.  

Kadın sorununun da, gençlik sorununun da, Kürt sorununun da ve Ermeni sorununun da, ne 
dersen de dışarıdan gözlemlerle veya 3–5 kitap okumayla hele yabancı gözüyle çözülmeyeceğini 
giderek öğrendim tabii. Ve devrim düşüncesinden evrime geçtim. Çünkü bugün devrim 
olduğunda evrimleşmemişse o halk, o zaten bir sonuç vermiyor ki, bunun dünyada bir sürü 
örneğini gördük. Yani o anda devriliyor ama sonradan evrilirken çok acı şeyler çıkıyor ortaya. 
Geri dönüşler veya bambaşka sonuçlar veya bambaşka istenmeyen gelişmeler oluyor. Yani 
seksenli yıllarda, o an onu görmemiş olsam da, halk için halka karşı bir şey yapılmamasını çok net 
olarak görmüştüm. Ama dediğim gibi bu olay benim için Kürt sorunu açısından çok önemliydi. 
Zaten kamplarda ve köylerde yaşadıklarım benim bu demin söylediklerimi öğretmişti bana. 
Yaşayarak daha derinlemesine öğrendim. Bugün, şu anda toplumdaki kutuplaşmaların, 
hizipleşmelerin, hoşgörüsüzlüklerin dışında kalmak isteyişimin, taraf olmak istemeyişimin nedeni 
de o. 

İstersen bu vesileyle demokrasi konusundaki görüşlerimi de paylaşayım. Demokrasi şart! Çünkü 
ben muhalefet olmadığı zaman iktidarın acımasızlaşacağına inanan biriyim. Demokrasi denilen 
şeyin farklı görüşlerin birbirini etkilemesiyle gelişebileceğine inanan birisiyim. Muhalefet adam 
gibi muhalefet edemezse, iktidarın da başını alıp gideceğini biliyorum. Bunun bir sürü örneği 
görüldü. Şu anda da görülüyor. Muhalefetin, muhalefet etmiş olmak için etmesinin de hiçbir işe 
yaramadığını gördü yine bu ülke, bu dünya. “Hak verilmez alınır” denirdi bizim gençliğimizde 
biliyorsun, ama ben o “alınır”ı zorla, zorbalıkla alınır diye algılardım. Hayır, şu anda ben diyorum 
ki; “Benim hakkımı ben savunucağım. Sen senin hakkını savunacaksın, konuşurken de orta yolu 
bulacağız.” Bir toplum için de bunun olabileceğine inanıyorum ben. Bu toplumun başı kapalıdan, 
soyunuğa kadar olan yelpazedeki veya hatta komünistinden ateistinden en koyu çember 
sakallısına kadar olan herkesin hakları vardır diyorum ben, ama birbirimize ne kadar hak 
gösterebiliyorsak o kadar hakkımız var. Birbirimize ne kadar anlayış gösterebiliyorsak o kadar 
hakkımız var. Yoksa “Ben sana hak vermeyeceğim, sen bana vereceksin” yok öyle bir şey. 
Dünyanın en zor şeyi demokrat olmak, demokrat olmadan demokrasi olmaz. 

Atatürk Barajı’nda kadın arkadaşların var mıydı?  

Arada toplantılara katılıyordum. Bu vesile ile unutamadığım bir anımı paylaşayım; Sohbetlerde 
düğündeki takıların muhabbeti oluyor, “Düğünde sana ne takıldı? Sana ne takıldı?”. Bir, üç, beş 
seferden sonra bana sinir geldi, çünkü evlenirken kayınvalidem hariç ve teyzeler hariç bana bir 
şey takılmamıştı. Eve geldiğimde eşime “Sen beni çok ucuza aldın” dedim. O da dedi ki, “tamam, 
sen bu sözü söyledin ya bizim artık buradan ayrılma vaktimiz geldi, gitmemiz lazım.” Dedi ki, 
“ben seni aldım mı?, takılarla mı evlendik biz?” Yani “sen nasıl bu sözü söylüyorsun?”, “bunu sen 
mi söylüyorsun?” Bir düşündüm, çok hak verdim adama. İşte benim de yaşadığım mahalle 
baskısının çok iyi bir örneğidir. Arkadaşların hepsi evlenirken neler takıldığının listesini yapmışlar, 
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işte ev için alınırken onu yazmışlar, ama sonra yine geri alacaklar çünkü onların güvencesi o 
takılar. Farklı bir kültürün yine benim için çok enteresan bir örneğidir.  

Sonra yine bir hanım toplantısına gittik, orada da benden büyük bir hanım var, Eşimin mesai 
saati bitiminde “Ay” dedim, “Eşim gelmeden ben gideyim” dedim. Hani istiyorum ki adam zaten 
12 saat çalışıyor, o gittiğinde de yemeği hazırlayayım, istiyorum. “Kocandan mı korkuyorsun 
yoksa?” dedi kadının biri. Dedim “Niye korkayım?” Böyle kaldım, ne diyeceğimi bilemedim. Ben 
onu korktuğum için yapmıyorum ki. Doğru bulduğum için yapıyorum. Sorumluluğum olduğu için 
yapıyorum. 

Kimse anlamadı. Korku kültürünü o zaman idrak etmediğim için tam anlayamamıştım. Onlar da 
beni anlayamadı. 

Kocadan korkmak mı lazımmış?  

Bilmiyorum. O kadar farklıyız ki yıllar sonra korku kültürünün yetişmedeki önemini idrak 
ettiğimde ancak onları anlayabildim. Fakat ben ondan korktuğum için değil ona saygı duyduğum 
için o evine gelmeden önce gideyim de yemeğini hazırlayayım istiyorum. Kadın da korkulduğu 
takdirde yapılacak iş olarak algılıyor. 

Bunlar benim hayatımda -ki ben ondan önce onu da ekleyeyim- o zamana kadar, yani bu dört 
senelik deneyime kadar benim çevremdeki yakın arkadaşlarımı “Şunun şusu, bunun busu” diye 
eleştirirdim, eksik görürdüm. Dedim; “Ben meğerse ne güzel bir çevrede yaşıyormuşum, ben ne 
kadar şanslıymışım.” Onun için döner dönmez arkadaşlarıma dört elle sarıldım. Hatta bazen 
Murat derdi ki “Hülya sen bizi birleştirdin” hani 80'de dağılmıştık. Ben de onlara; “Siz ne 
güzelmişsiniz ya, biz ne kadar kaliteli bir arkadaşlık yaşıyormuşuz” dedim. Çok çok önemli. 

Urfa'da son günlere dönelim mi?  

Sonuçta eşimin işi olunca ve o İstanbul'a gelmek isteyince, benim de orada yalnız kalmayı gözüm 
kesmeyince istifamı verdim.  

Tayin olmuyor muydu?  

Bilmiyordum oluyor muydu ama ben İstanbul'a DSİ'ye gelmeyi hiç düşünmedim. Eski de olsa 
artık daha iyi bir arabamız vardı. Oradan biz gezerek İstanbul'a döndük. Karadeniz'e çıktık. 
Trabzon'dan başlayarak geze geze İstanbul'a geldik. Ondan sonra ben bir müddet ne yapacağımı 
bilemedim. Önce Sevgi'ye okul aradım. Öyle bir okul olsun ki, çocuğun ilgisini, merakını 
öldürmesin onu disipline etsin. Çünkü Sevgi yaşının çok ötesinde bir çocuktu. Zekânın her şeye 
yetmediğini hayat bana çeşitli örneklerle öğretti. Onun için Sevgi'nin kapasitesini kullanması için 
ben onun iyi bir okulda, iyi bir öğretmende okuması gerektiğini düşündüm ve onu sağlamaya 
çalıştım. 
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Zekâyla bir noktaya kadar ilerleyebiliyorsun ama ortam verimli ve zorlayıcı değilse gevşeniyor. 
Bir tek zekâ yetmiyor, bir de disiplin gerekiyor. Bir de kapasite ve beceri sınırlarını iyi görüp 
değerlendirebilmek gerekiyor. İmkânlarımızın kısıtlı olması nedeniyle Sevgi'yi Beşiktaş'ta 
Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu'nun ana sınıfına yazdırdım. Ama ilk sene hocası kötü çıktı. Artık 
ben her hafta okula gidiyordum. Çünkü Sevgi okula gitmek istemiyordu. Belli ki ters giden bir 
şeyler vardı. Öğretmenle görüştüm. “Çok inatçı bir kızınız var” dedi. “İnadını kırmaya 
çalışıyorum, büyüyünce böyle bir kızı kimse almaz, evde kalır.” dedi. Gidip müdürle görüştüm. 
İkinci sene çok iyi bir öğretmene verdiler de kızımın hayatı kaymadan toparlandı. Sevgi 4,5 
yaşında kendi kendine okumayı söktü. Takvime bakarak önce sayıları sonra harfleri sökmüş. Bir 
gün bir baktık Sevgi okuyor. Onun üzerine yine pedagoglara, eğitimcilere danışmaya başladım. 
Ana sınıfından ağzım yandığı için bu sefer daha geniş bir araştırma yaptım. Levent İlkokulu'nda 
bir öğretmen tavsiye ettiler. Oraya sokmak için akla karayı seçtik. Sağ olsun orası da Olcay’ın 
(Emel) sayesinde oldu. Sevgi ortaokula başlayana kadar ben hep ona göre iş yaşamımı 
düzenledim sonra İstanbul Erkek Lisesi'ne girdi Sevgi ve böylece kapasitesi değerlenmiş oldu. 

 

Temmuz 1985 DSİ !6.bölge iş arkadaşlarım.  Bozova Şanlıurfa 
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Sekizinci Bölüm 

Meğerse Sosyal İşletme Oluyormuşuz da Haberimiz Yok 

GENÇTUR-Sultanahmet -1986 

Yeniden İstanbul. Nerede oturuyorsunuz?  

Beşiktaş'ta Serencebey Yokuşu'nda. Boşaltmadık demiştim ya, o evdeyiz. Sonra oradan aynı 
yokuşta daha yukarıya taşındık. Akdeniz Apartmanı'nda oturmaya başladık. Ben Atatürk 
Barajı'ndayken GENÇTUR'da bazı değişiklikler olmuş. Daha önce beraber olduğumuz arkadaşlar 
ayrılmış, Ali tek başına kalmış orada. 

Zaten sana mektup yazmıştı “Bekliyoruz” demişti.  

Ama ben “Artık, benim çoluğum çocuğum var eskisi gibi yoğun bir çalışma yapamayacağım” diye 
düşünüyorum. 1-2 ay geçtikten sonra, Ali geldi “Hülya” dedi, “Gel çalışabileceğin kadar çalış, 
çocuğu okula gönder gel çalış, sonra Sevgi okuldan dönmeden evine gelirsin.” Bu bana cazip 
geldi. 

Profesyonel olarak bu sefer değil mi?  
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Profesyonelliği ücret anlamında kullanıyorsan evet. Ama ben amatör ruhla profeyonelce çalıştım 
hep. Ve buna çok inanırım. Profesyonellik para almak değildir. İşini ciddiye almak demektir Ücret 
almaya gelince “Ben zaten artık gönüllü çalışamam” dedim. Ali de “Zaten ortada para filan yok 
kazanırsak beraber kazanacağız” dedi. Zaten bir kişi vardı ön büroda, diğeri Ali, ben de üçüncü 
çalışanım. Başka kimse yok. Yıl 1987. Yerebatan Sarayı'nın yanında Sultanahmet'teki yerdeyiz. 
Ben çalışmaya başladım. Kamp Koordinatörüyüm. Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları. İki 
sene boyunca sistemini kurmak, sistemi geliştirmek, GENÇTUR'u yurt dışında temsil etmek 
derken, Paris'te gittiğim bir toplantıda dışlandığımı fark ettim. 

Nasıl? Niye dışladılar ki seni? 

Bana bir çocuğa muamele yapıyorlarmış gibi bir hisse kapıldım. Benim ilk yurt dışı çıkışım 1978'di 
ama o gidişlerde, benim kampıma gelmiş olan kampçılara gittiğim için oralarda ben Hülya olarak 
değer bulmuştum.  

Paris'te ise Türkiye'den gelen bir genç kadın olarak nitelendirildim. GENÇTUR'u temsil ediyorum. 
Herkes bana ilgi gösteriyor. Ama sanki bir çocuğa ilgi gösteriyor. Bu benim giderek sinirime 
dokunmaya başladı. Sanki benim söylediklerim beklenmeyen şeyler de, şaşırıyorlar “Enteresan” 
diyorlar. Bir toplantıya daha katıldıktan sonra Ali’ye Alliance Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar 
Birliği’nin toplantısı için Türkiye'de ev sahipliğine talip olacağımı ve “bunlara gelince günlerini 
göstereceğimi” söyledim.  

Niye peki? Niye öyle görüyorlar, nedenini biliyor musun?  

Aşağı, gariban görüyorlar. Hani nasıl biz Urfa'ya gidip oradaki kadınları eğitmek istemiştik ya aynı 
bakış açısı. Üstten, tepeden bakıyorlar. Az gelişmiş bir ülkenin az gelişmiş bir kadını. Bilinçaltı 
tabii, kasıtlı bir şey yapıldığını düşünmüyorum ama sonuçta bir sivil toplum kuruluşu bile böyle 
davranıyor. İyi niyetle, kimse kötü niyetli değil ki zaten ve ben Danimarka'daki toplantıda “bir 
sonraki toplantıya biz talibiz, biz yapacağız” dedim ve içimden de “Ben size bir organizasyon nasıl 
olur, kültürel farklılıklar neymiş göstereyim de görün” diyorum. Öyle bir hırslandım ben. Bu 
arada benim GENÇTUR’da çalışmamla, kamplara kayıt olan gençlerin bir kısmı ofise sürekli gidip 
gelmeye başladı. Gönüllü Koordinatörü çok önemli deriz ya, o zamanlar daha bunun bilincinde 
değilim. GENÇTUR yine bizim GHD (Gönüllü Hizmetler Derneği) gibi oldu. Mekân nedeniyle 
çalışma koşulları zorlamaya başladı. Gönüllülerle dışarıda buluşmaya başladık. O sırada 
Sultanahmet, Yerebatan Sarayı’nın yanındaki binanın ikinci katındaydık. 

Sen ne yapıyorsun peki gençlerle?  

Şimdiki YAŞÖM'lüleri (Yaşayarak Öğrenme Merkezi, 2014 yılında resmen kuruldu) düşün. Onun 
gibi. Sanıyorum gençlere rol model olmuşum. 80 lerin sonunda gençlik kuruluşu da başka yok. En 
azından bizim çevrede yoktu. Yardım etmek istiyorlar. Birlikte bir şeyler yapmak istiyorlar. 
GHD'de gönüllüler geldiği zaman ben hemen onlara yapacakları bir iş örgütlerdim. Şimdi 
GENÇTUR'da ortam müsait değil. Gerçi yıllarca biz de hep bir arayış içinde olduk. Ne var olan 
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düzenin adamı olmak istiyoruz, ne de aç kalmak istiyoruz. Meğerse sosyal işletme oluyormuşuz 
da haberimiz yok. 

O halde yeni ve özgün bir model, sistem gerekiyormuş.  

Demin söylediğim hani o iki yıl içerisinde sistemini kurdum, geliştirdim dediğim konulardan biri 
de oydu. Bizim lider seçebilmemiz için cep harçlığı vermemiz gerektiğine inanıyordum. Bütün 
masraflarını karşılamamız lazım. Yoksa parası olan gidebilecek ama benim götürmek istediğim 
kişi gidemeyecek. Çevremizde olan gençlerin çoğu, o zaman adını koyamadığım ama sonradan 
çok iyi gördüğüm, orta sınıftan imkânları kısıtlı gençler.  

Bir şeyler yapmak istiyorlar ama para yok kampa gidecek. Ama “Benim yazın çalışmam lazım” 
diyor. Bizim onların masraflarını en azından yabancılar yanında cebinden para harcatmayacağım 
bir ortam, düzen sağlamamız lazım. Bu konuyu kendi içimizde yaklaşık 1 sene tartıştık. Bir başka 
konu da iletişim konusu idi: GENÇTUR bilgilendirme broşürlerimiz vardı gazete şeklinde. Bunlar 
okunmuyordu. Bunları okunur hale getirmemiz lazım, değişmesi gerektiğine inanıyordum. Yani 
benim bugün iletişimde bilincinde olduğum bir sürü şeyi o zaman da idrak etmişim. Yine yurt içi 
kamplara herkesi almayacağız, ön eleme yapacağız, bir hafta sonu kampı yapacağız, orada uygun 
gördüklerimizi alacağız, aksi takdirde orada bizim aleyhimize olaylar oluyor diye, kurallarımızı 
koymaya başladık. Benden bir iki ay sonra da Gülçin işe başladı. Barış (oğlu) büyümüş sıkılmaya 
başlamış evde, gidip geliyor GENÇTUR'a. Gülçin de katıldı bize. Derken Zafer (Yılmaz) Hürriyet'te 
gazetecilik yapıyor, gidip gelmeye başladı. “Zafer gelmek ister misin?” diye sorduk. Zafer de işe 
başladı. Ve böylelikle GENÇTUR yeniden doğmaya başladı.  

Siz bu insanlarla GHD'den mi tanışıyorsunuz?  

Evet, GHD'den. Gülçin, Murat Taşkın'ın eşi. Zafer 1978 yılında kamp yaparken aramıza katılmıştı. 
Son 2 sene GHD'nin kamp liderlerindendi. Ve biz sonuçta 1990 yılında daha önce Danimarka’da 
talip olduğumuz Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar toplantımızı Ayvalık'ta yaptık. Ekibimiz gönüllü 
liderlerimizden oluşuyordu, hepsi Boğaziçi Üniversiteli süper bir ekipti, çoğunluğuyla hala 
irtibatımız devam ediyor, hani “iyi bir jenerasyon yakaladık” denir ya tam öyle bir ekip. Hani ben 
“u yabancılara göstereceğim” demiştim ya, işte o toplantıyı yaptık ve toplantı sonunda bize 
Alliance (Avrupa Gönüllü Kuruluşlar Birliği) başkanlığı teklif edildi. Bana daha doğrusu. “Geç 
başımıza, toparla bizi” dediler. Ben şaşırdım kaldım. Ali’ye telefon edip, fikrini sordum. Bu arada 
toplantıda bir eğitim çalışması yaptık “kültürel farklılıkların nedeni, önemi ve kültür 
farklılıklarının sonucu” diye. Antropolojiden sosyal antropolojiye, eğitim oyunlarından köy 
ziyaretlerine kadar öyle bir program yaptık ki, tam bir kültür şoku yaşattık. Çünkü geri kalmış bir 
köye götürüyorsun köyde şok oluyorlar, Ayvalık'ta, Cunda Adası'nda bir otelde yaptık orası ayrı 
bir şok! Havuzu var filan, gönüllüler aslanlar gibi en ufak pürüz yok. Herşey şakır şakır işliyor ve 
yabancılar; “Her şey var o da var, bu da var” diyorlar. Sonunda değerlendirme muhteşem oldu. 
En çok beğenilen toplantı diye yıllarca konuşuldu. 

İntikamını aldın.  
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Aslında “intikam” diyemem. Benim amacım başkanlık değildi. Amacım, küçük gördükleri bizim 
kapasitemizi göstermekti. Başkanlık aklımın ucundan geçen bir şey değildi, benimki “Gelin de 
küçümsediğiniz kişiler neler yapabiliyor, gösterelimdi”. Kalakaldım. Çocuklar “Abla kabul et” 
dediler. Ali'yle telefonla görüştüm. O “Sen bilirsin ama ilk başta başkanlığı almayalım ama 
başkan yardımcılığıyla başlayalım” dedi. Neyse bana da makul geldi, hiçbir şey bilmezken başkan 
olmanın da âlemi yok ve biz GENÇTUR olarak sonraki altı sene başkan yardımcısı olarak görev 
yaptık. İlk iki sene ben yaptım, sonra Zafer devam etti. Ve Alliance'deki görevim sırasında ben 
Alliance'yi toparlamaya çalıştım. O kadar zordu ki. O zaman sivil toplumda profesyonelliğin 
önemini idrak ettim. Hepsi gönüllü ama gönüllülükten dolayı ortaya sürdürülebilinir kaliteli iş 
çıkmıyor. Bilgi akışı rezalet. Biri bir gün geliyor, öbürü öbür gün gelip bir şey yapıyor. Alliance’de 
tek sistemli çalışan GENÇTUR olarak biziz, geri kalan Avrupa'daki bütün gönüllü kuruluşlar 
karşımızda sapır sapır dökülüyor. Bir de Fransız J&R vardı ve onun da başında bir Türk 
bulunuyordu. Çünkü onda da profesyonel bir yapı var. Geri kalan hepsi ya memur, ya devlet 
görevlendirmiş ya da veyahut gönüllü çalışıyorlar ne kadar olursa. Ben o zaman bunlara “NGO 
Management (Sivil Toplum Kuruluşu-STK Yönetimi) eğitimi verilmesi lazım” dedim. Ortalık ayağa 
kalktı. Management ile NGO Avrupa tarihinde bir araya gelmemiş. Diyorum ki, “eğer biz sivil 
toplumu özel sektör veya devlet kadar sistemli çalışır hale getiremezsek etkili olmamız mümkün 
değil”. Bunların o zaman için yeni söylem olduğunun da farkında değildim. Ve 1991 yılında 
Avrupa tarihinde ilk defa Strasburg'da STK yönetimi eğitimi yapmayı başardık. 

Peki, sen bunu nereden çıkardın?  

Yaşadıklarımdan görüyorum. GENÇTUR'a bakıyorum GENÇTUR'un farkı ne? Bir işi sürdürülebilir 
hale getiren bir yapı var. Bilgi akışı var, deneyim birikimi var o yüzden GENÇTUR'da 
sürdürülebilirlik sağlanmış. Öbürüne bakıyorsun her toplantıya başka biri geliyor, o deneyim 
kazanıyor -şu anda YAŞÖM'dekilerin olduğu gibi- ama kuruma bir katkı sağlayamıyor. 

Burada galiba okuyucular için Alliance'den da bahsetmek lazım. Kim bu Alliance?  

Alliance, Avrupa Gönüllü Kuruluşlar Birliği. Aslında uluslararası gönüllü çalışma kampları, 
UNESCO’nun koordinasyonunda kurulmuş. 1945 yılında UNESCO kurulmuş. 

1980’lere gelindiğinde bu koordinasyonun fazla etkili olmadığını gören Batı Avrupalı gönüllü 
kuruluşlar diyorlar ki; biz UNESCO çatısı altında yeterince verimli çalışamıyoruz. UNESCO’nun 
içinde tün dünyadan kuruluşlar olduğu için hantal bir yapı oluşmuş. Bu nedenle “Batı Avrupa 
temelli kendi özerk yapımızı kuralım” diyorlar. O zaman zaten Doğu bloğu da var ve GENÇTUR da 
kurucularından biri oluyor ben o zaman yokum, Güneydoğu'dayım. Hatta ilk toplantılarından biri 
GENÇTUR'un ev sahipliğinde İstanbul Şile'de yapılıyor. İlk kurulduğu zaman, 6-7 kuruluş vardı, şu 
anda elliyi geçti, kuruluş amacı da daha etkili, verimli çalışabilecek, dinamik çalışabilecek bir ağ 
kurmak. Ama dediğim gibi ben toplantıya gittiğimde aradan 5 sene geçmiş ve beş senede daha o 
yapıyı kuramamıştı.  
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Dernek mi, vakıf mı?  

Birlik. Yani Avrupa Gönüllü Kuruluşlar Birliği, tüzel yapısı Danimarka'da. 

 

1989 Alliance grup toplantısı. Hülya Denizalp ayakta soldan üçüncü. 

Bu birliğe katılan gönüllü kuruluşlar uluslararası gönüllü çalışma kampları kapsamında 
birbirlerine gönüllü gençler gönderiyorlar, değil mi?  

Evet, değişim programları yapıyorlar. Birlikte proje geliştiriyorlar, birlikte fikir geliştiriyorlar ama 
esas çalışma alanı gönüllü çalışma kampları değişimi. Bunun için teknik yapının güçlenmesini 
istiyorlar. Ben de, kurulduğu ama güçlenmediği için, “yaptığımız bu iş böyle gitmez” deyip “STK 
yönetimi konusunda bir eğitim almamız gerektiğini” söyledim oradaki yönetim kurulu üyelerine. 
Şaşırdılar. Dediler ki “managment kapitalist sistemin işidir, yani biz karşıyız.” Ben de dedim ki 
“ister kapitalist deyin ister demeyin, eğer bu nedenle kurulmuşsak bunun verimli olması bu 
şekilde mümkün değil, sürekli aksıyor işler ve biz bunu bir bilenden öğrenmek durumundayız.” 
Avrupa Gençlik Vakfı (EYF – European Youth Foundation)  vardır Strasburg'da, ben oraya yazdım; 
“biz Alliance olarak böyle böyle bir NGO Management eğitimi istiyoruz” diye. Dediler ki “emin 
misiniz, management business işidir, sivil toplum örgütleriyle ne alakası var?” Hadii, bu sefer 
onları ikna etmek için bir toplantıya gittik, oturduk onlarla da konuştuk. 

Demek ki öncü bir düşünceymiş Hülya bu, o zaman için.  

Tabii Avrupa'da ilk. Ve bize 1991 yılında benim de bizzat katıldığım sonra yalnızca Alliance 
üyeleri değil, Alliance dışındaki STK'lara da açılan bir eğitim yapıldı Strasburg'da. İki haftalık, 
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müthiş bir eğitimdi. Benim o güne kadar öğrendiklerimin bir kısmını idrak etmem, öğrenmediğim 
bir sürü şeyi de öğrendiğim harika bir eğitimdi. Tam interaktif, müthiş bir eğitimdi. Ben çok 
yararlandım. Çok mutlu oldum. Zaman planlamadan pazarlamaya kadar. 

O zaman pazarlama denilince ticari bir iş anlaşılıyordu. Amerikalılar “social marketing” dediler ve 
adını koydular “sosyal pazarlama.” Bu da yaptığın işleri daha fazla kullanıcıya duyurmak demek. 
Ben de bunu savunuyordum. Ve daha bir sene geçmeden Avrupa'da sürekli bu eğitim verilmeye 
başlandı. Yani bu, benim çok gurur duyduğum bir girişimimdir.  

Açılım sağlamışsın aslında sen.  

Daha sonra araştırdım Amerika'da ne zaman başlamış NGO management diye. Hemen hemen 
aynı yıllarda. 

Belki de Avrupa'dan gitti.  

Veya orada da birileri yeni idrak etti. Benim etkilediğimi düşünmedim. Yani Amerika'da bile, 
“Amerika'da bile” niye diyorum, yani kapitalist sistemin en âlâsının olduğu yerde bile aynı 
senelerde idrak edilmiş diye düşündüm. Ondan sonra bütün üye kuruluşlar proje yazıyor,              
“bunun için bir rehber hazırlasak, herkes Amerika’yı yeniden keşfetmese” dedim. Her yazan 
projeyi sil baştan öğrenmesin. Biliyorsun fikir söylediğin an üstüne kalır. Dediler “Peki, yaz.” Ben 
bu sefer Proje Yazma Rehberi hazırladım. Ama Zafer'den öğrendim ki sonra rehber kaybedilmiş. 
Üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Onun için talep yoksa arzın anlamı da yok düşüncesini 
savunurum. O, benim ihtiyaç olduğuna inandığım bir eksiklikti. Ama kullanıcı öyle düşünmüyorsa 
kıymeti olmuyor. 

Sonradan anlıyorum ki, bir şeyin sistemini kurduğun zaman artık o çalışıp rutin hale geliyorsa 
benim için cazibesi azalıyor. Ben girişimci olduğumu da öyle anladım aslında, onu da ASHOKA 
sayesinde anladım. Artık kampçılık benim için rutin hale gelmişti ve Zafer de artık herşeyi çok iyi 
yapıyordu. Kampçılığı Zafer'e devrettim. Bir de benim gençler artık mezun olmaya başlamıştı. O 
da beni çok etkiledi. Belki de benim için esas etkileyici olan o olabilir. Gençler, mezun olmaya 
başladıkça iş aramaya başladılar ve ben öyle kalakaldım. Ekip dağılmaya başladı. Çok üzüldüm. 
“Gitmeyin” diyeceğim, tabii diyemiyorum, tabii ki gidecekler. Benim gönüllülük sürecinin 3–4 
seneyi geçemeyeceğine inanmamın nedeni odur. Bir düşündüm, bir baktım hep öyle. Yetişkinler 
bile uzun dönemli yapmıyor, birkaç sene ancak. Sonunda ben GENÇTUR Eğitim'i Kadıköy'de 
kurmak üzere kolları sıvadım. 

Bugünkü bilincimde değildim ama iyi öngörmüşüm, iyi hissetmişim ve ben Kadıköy'de büro 
aramaya başladım. İlk aklıma gelen Kadıköy Rıhtım, fiyatlar çok pahalı. Bir emlakçı dedi ki, “yeni 
Kadıköy Belediyesi yapılıyor Hasanpaşa'da -o sıralar oraların iyi olmadığı dönemler- , bakın oralar 
çok prim yapacak” dedi ve bizi aldı götürdü Hasanpaşa'ya. Oranın çok hareketleneceğini fark 
edip, oradan büroyu tuttuk 

 



81 

Yıl kaç?  

1990. 

Özal dönemindeyiz. Bahar rüzgârları esiyor, müteşebbis ruhlar, girişimcilik…  

O bize ne kadar uğradı bilmiyorum ama ben o dönemde “bu işi bilmiyorum, okullusu değilim, 
alaylısıyım” deyip durmadan kitap okuyorum. İşte gazetelerin insan kaynakları eklerini 
okuyorum, özel sektör çalışmalarını takip ediyorum, özel sektörde çeşitli firmalarda çalışan 
arkadaşlarım var, onların ne yaptığını görüyorum, onlara soruyorum, “şunu nasıl yapıyorsunuz, 
bunu nasıl yapıyorsunuz” diye. Eğitimler bulursam ucuz, bedava eğitimler, onlara başvuruyorum 
ki bunlardan birisi de kulakları çınlasın Hülya (Ayangil) sayesindedir. Kendisi Boğaziçi İşletme'den 
mezun olduktan sonra İktisat Bankası'nda genel müdür yardımcısıyken bir eğitim şirketi 
kurmuştu ve benim işime yarayacağını düşündüğü eğitimleri haber verirdi ve kontenjandan 
katılırdım ve bana “Sen alaylı olduğun için değil, açık fikirli olduğun için öğrenmek istiyorsun” 
derdi ve ben de onun iltifat ettiğini düşünürdüm ama sonra doğru olduğunu anladım. Hakikaten 
bu işi bilmek, bilmemek değil mesele ama açık fikirli olmadığın zaman ister okullusu ol ister 
olma, olmuyor. 

Peki, alaylı olmasan, okullu olsan ne okumuş olman lazım?  

İşletme okuman gerekiyor hani benim kazanıp da gidemediğim. Çünkü sonuçta bir işletmenin 
nasıl işletileceğini bilmen gerekiyor. Hayat bana yaşayarak öğrenmenin önemini gösterdi ama 
teorik bilgim de sıfır. Bir fiyatlama hesabı yapacağım şimdi adına “Genç Tatil” dediğimiz, o zaman 
“Junior Kamp” dediğimiz şeyi hesaplayamıyorum. Onu Murat (Taşkın) bana öğretti, anlattı, 
anlattı, anlamadım. Sonra üzerinde biraz daha çalıştım. Hatta Murat hep “Ben anlayacağından 
hiç ümitli değildim, anlamışsın” der, takılır bana. Önce Yörük adlı dükkânı açtığımı söylemiştim, 
kampçılıkta bir sürü şeyler değişti bir sürü yenilik oldu. Ancak sosyal girişimcilik ise olay, bunun 
ilk tohumlarını kampçılıkta yeşerttiğimi ama esas geliştiği dönemin de Kadıköy Bürosu olduğuna 
inanıyorum. Çünkü ben Sevgi büyüdüğünde “Yazın ne olacak bu çocuk? Okullar kapanıyor, ana 
okulu yok, ne yapacağım çocuğumu?” dediğimde Nevin (Alkan); “Amerika’da olsaydın kampa 
gönderirdin” dedi. Nevin, ABD'ye gitmiş çocuk kamplarında gözetmen olarak görev yapmış ve 
ben “Tamam o zaman biz burada yapalım” dedim. 

“Ya Hülya yapabilir miyiz?” dedi, “Niye yapmayalım?” dedim ve Nevin bütün bilgilerini, 
birikimlerini anlattı ve ben ona yardımcı oldum aslında ilk başlangıç öyleydi. O biliyordu, ben ona 
yardımcı oluyordum.  

Kamp yaptınız bayağı.  

Hatta ilk kampı Nevin yaptı, ben ona yardımcı olmak için beraber gittim. 1990 yılıydı, Sevgi 
kampa benim yanımda gelmişti. Ben İstanbul'a dönerken Sevgi kalmak istedi kampta ve ben 
yutkuna yutkuna zar zor bıraktım ve sonra çocuğuma ne kadar faydalı olduğunu görünce, iyice 
sarıldım. Nevin'in bebeği olunca kamp yapamayacak duruma geldiğinde ya kamplar bitecekti ya 
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da ben üstlenecektim ve ben üstlendim. Çünkü bunun ne kadar önemli olduğunu gördüm. Beni 
orada motive eden çocuğumun ihtiyacı olan bir şeye başkalarının da ihtiyacı olmasıydı. Tam da 
ihtiyaçtan ortaya çıkan, sıkıntıdan ortaya çıkan bir çözümün, benim gibi olan kadınların hayatını 
kolaylaştırmasıydı. Hem de çocukların bireysel ve sosyal gelişimlerin ne kadar katkı yaptığını 
görmüştüm. Bu da beni çok motive etmişti. Sonra GENÇTUR Kadıköy'ün üç ana gelir 
kaynağından biri oldu çocuk kampı. Bir tanesi uzun dönem gönüllü projeleriydi Betül'ün (Erez) 
sorumlu olduğu, bir tanesi Gülçin'in sorumlu olduğu yurt dışı dil kursları, biri de çocuk kampları. 
1994’te devalüasyon ve ekonomik kriz olunca, farklı seçeneklerin portföyde olmasının önemini 
görmüş olduk. “İyi ki devam etmişiz” dedik, çünkü kimse yurt dışına çocuk gönderemedi. Gülçin 
de dâhil, hep beraber yurt içi kampları yaptık. Sonuçta kalıcı ekonomik sistemi kurup onu 
sürdürülebilir hale getirip ve sürekli yenilikler katarak, yeni pazarlar kazandırarak, yeni faaliyetler 
oluşturarak devam ettik. Sosyal girişimciliği önemsememin ve içselleşmesinin sebebi o zaten. 
Eğer maddi gücün yoksa ağzınla kuş tutsan olmuyor. Tamam, paran olup da öbürünü 

yapamayabilirsin ama bizim anlayışımızdaki bir 
insan için onun sürdürülebilir olması 
gerekiyordu ve ben çeşitli yıllık planlar 
yapıyordum. Bir müddet sonra yolumuza 
GENÇTUR Eğitim Şirketi olarak devam etmeye 
başladık. Bu daha cazip oldu. Çünkü seyahat 
acentesi ifadesi artık rahatsız etmeye 
başlamıştı ve biz orada deneme yanılma ve 
bazen hata yaparak, çoğunlukla kendi 
kendimizi sömürerek deliler gibi çalıştık ve 7 
kişi olduk 4–5 sene içinde. Önce yine ablam 
(İncila Bertuğ) devreye girdi. Sonra 1 sene 
Gülsen ( Tuncer) sonra Sema (Çakır) ve Elif 
(Sönmez) çocuk kamplarının koordinasyonunu 
üstlendiler. Şimdi Nevin ( Başaran Alkan) ve Elif 
(Sönmez) “Genç Tatil” adı altında çocuk 
kamplarını sürdürüyorlar.  

Hülya Denizalp, Hatice Caner Ve Gülsen Tuncer ile Turizm fuarında 

Nasıl duyuruyordunuz? Şimdiki imkânlara bakıyorum, internet vb. de yok.  

Gülçin'le okul ziyaretleri yapıyorduk hep; üniversiteler, liseler, ortaokullara. Yurt dışı pahalı 
bulunuyorsa Junior Kamp öneriyorduk, yurt dışına göndermeniz şart değil, diyorduk. Kampları dil 
kursuna alternatif olarak sunuyorduk okullara. 2 haftaydı bizim kamplarımız. O iki haftanın iki ya 
da üç devresi karmaydı. Geri kalanı Üsküdar Amerikan, Cağaloğlu Anadolu, İstanbul Erkek, 
Alman Lisesi gibi okullara devre olarak veriyorduk. Sadece orada ben gözlemci ve ara eleman 
olarak kalıyordum. Bütün programı onlar yapıyordu. Bu da bizi rahatlatıyordu.  

Nerelerde düzenleniyordu?  
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Bir tek yerde, hep aynı yerde. 5 sene Kuşadası'nda “Çam Çam” diye çok tatlı, bungalovlardan 
yapılmış orman içinde bir tesis vardı, orada yaptık. Orayla anlaşamayınca son sene Akçay Tatil 
Köyü satıldı, onun bir bölümünde yaptık. İlk kamp yine Kuşadası'nda olmuştu ertesi sene 
Erdek'te yaptık. 2 kış Antalya'da kış kampı yaptık bir otelde. Hatta şimdiki Afacan’la anlaştık, tam 
orada yapacaktık, adam vazgeçti. Orayı ilk Zafer ve ben bulmuştuk. Ben her sene bahar aylarında 
çıkıp tesis bakıyordum. Çünkü tesisin koşulları bizim yapmak istediğimiz kamplara uygunluğu çok 
önemliydi; 60 kişiden fazla olmayacak, bize ait olacak, bizden başka kimse olmayacak, öyle tesis 
o sıralar çok yoktu, şimdi var mı bilmiyorum. Yani her şey olacak ama lüks olmayacak, Afacan 
gibi bir yer. Bir tek Çam Çam'da çok rahat ettik ama orada da çok sıkıntı çektik. Adam çok iyiydi 
ama çalışanlarla sıkıntımız oluyordu. Nevin bebeğini büyüttükten sonra yine döndü ama kamp 
yöneticisi olarak. Gelibolu'da Boncuk Otel diye bir yerde yaptık, geçerken görüyorum, duruyor 
hala. Bunların hepsini yaparken bu arada da rakibimiz var, adını şu anda hatırlayamadım. Biz en 
fazla 50 çocukla kamp yaparken, adam bir seferde 300–400 tane çocuk alıyor, Uludağ'da yapıyor 
ve Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı’yla anlaşmış, oraya bağış yapıyor ve böylelikle bütün okullara 
otomatikman gidiyor broşürleri. Bizim tabii öyle bir gücümüz olmadığı için sadece bize güvenen 
veli ve öğretmenlerle yapıyorduk. O zaman tanıtmak için Gülçin'le Türkiye'yi az dolaşmamışızdır. 
Trakya'ya, Kayseri'ye gittik. İzmir'de Gülçin çok iyi bağlantılar kurdu. Hem kampa, hem yurt 
dışına gruplar yaptı. Ve biz 90'ların sonuna doğru ilk önce kendi maaşlarımızı iyileştirdik, sonra 
GENÇTUR Eğitim'in koşullarını iyileştirdik. Yani büromuzu büyüttük, daha büyük bir büroya 
geçtik. 3 kişi çalışırken, dört, beş, altı, yedi kişi olduk. Ondan sonra ikramiyeler vermeye başladık. 
Yani benim o günkü bulduğum ve hâlâ doğru olduğuna inandığım sistemi geliştirdik. Giderimiz 
ne kadar? Yüzbin lira. Bu gideri elde etmek için ne yapabiliriz? Her bölüm kendi koşullarını 
ortaya koyuyor, her bölüm diyor ki “Tamam, ben otuzbeşbin lira kazanabilirim, onun için ne 
yapmam lazım, yüz tane kayıt almam lazım”. Diğeri diyor ki “Benim 300 tane”, diğeri diyor ki “50 
tane.” Sonuçta bu hedeflerle yola çıkıyoruz ama bu yüzbin liraya yine birlikte karar veriyoruz. 
“Bizim bu sene ne ihtiyaçlarımız var?”,  klimamızı yenilememiz lazım, bilgisayarlarımızı 
değiştirmemiz lazım, maaşımızı %10 artırmamız lazım, bu kararları verip bundan sonra onu 
döner sermaye gibi yani, hani kâr artışı olmayıp, yani kâr artışı derken bunlar kâr artışı tabii ama 
sonuçta yine içeri dönüyor, yani tam bir sosyal işletme. Şimdiki ifade ile yaşamak için gerekli 
parayı kazanıyoruz Ve sonuçta biz harcırahlar almaya, gittiğimiz seyahatleri uçakla yapmaya 
başladık, hakikaten kendi koşullarımızı iyileştirdik ve kamplara da burslu çocuklar almaya 
başladık. Zaten GENÇTUR, daima orta sınıf gençliğine kendilerin geliştirme imkânı veren 
programlar sunmuştur  

Yurt içinde her şey yolunda peki yurt dışında bir çalışmanız var mıydı?  

Tabii, vardı. Gülçin'le dil okulları fuarına ve okul ziyaretlerine gidiyorduk. Hatta ilk seyahatimizi 
ablamdan borç alarak yaptık. İmkânsızlıklar içinde çok kısıtlı bir bütçe ile en fazlasını yapmaya 
çalıştık. Yediğimiz yemekten kalacağımız yere kadar. Sonradan çok güldüğümüz çok trajikomik 
hikâyelerimiz vardır. En ucuz yerlerde kalıp, aç kaldığımız günlerimiz oldu. Bu arada yurt dışında 
Kamp Amerika gibi yeni programlar gördüğümüzde hemen bünyemize aldık. Hatta görüşmek için 
paramız da olmadığı için 2 günlüğüne San Fransisko’ya bile gittik. Türkiye’de şimdi bilinmeyen 
ama 90’larda çok popüler olan İngiltere’de Au Pair’lik programlarını başlattık. Gülçin sonra 
Almanya, Fransa ABD’de Au Pair’lik programlarını yürüttü. Hatta Camp America programı için 
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Balkan ülkelerinden otobüsle gelip bize kayıt oluyorlardı. ABD’deki Work & Travel’i Türkiye'de ilk 
başlatanız. Sonra da başkaları kötü yapmaya başlayıp giden gençler için olumsuz koşullar 
oluşmaya başlayınca ilk bırakan da yine GENÇTUR olmuştur. Bu arada, dil kursları konusunda 
Gülçin’in giderek uzmanlaşması ve Betül’ün (Erez) aramıza katılmasıyla GENÇTUR Eğitim 
Hizmetleri’nde 3 ana bölüm oluştu; Betül’ün üstlendiği yurt dışı uzun dönem gönüllü projeleri, 
dil okulları ve yurt içi çocuk kampları. 

Aklıma gelmişken hayatımda en çok heyecanlandığım bir anımı da anlatayım; Türkiye'yi yurt dışı 
eğitim okulları fuarında ilk tanıtan kişiyim. Birkaç acenteyle Yurt Dışı Eğitim Acenteleri Derneği'ni 
(YESAD) kurduktan sonraydı, bize İngiltere'den bir mektup geldi. YESAD, UED'den (Uluslararası 
Eğitim Danışmanları Demeği) önce kurduğumuz bir meslek örgütü idi. 1995'lerden önce 
sanıyorum. Bizi bütün masraflarımızi karşılayarak Berlin’deki Uluslararası Eğitim Fuarı’na davet 
ettiler. “Gelin bize Türkiye marketini tanıtın” dediler. Türkiye'yi tanıtacağız diye çok 
heyecanlandım. Dernekte “Kim anlatacak?” diye konuşunca kimse üstlenmek istemedi. 
Arkadaşların her birisinin İngilizcesi benden çok iyi olmasına rağmen “Yapamayız” dediler. 
Türkiye’yi tanıtmak için bize yarım saat süre veriyorlar. Ben “bu fırsatı kaçırmamamız 
gerektiğini” düşünerek, “O zaman ben yapayım” dedim. İçlerinde en berbat İngilizcesi olan 
benim. O zaman böyle Power Point yok, tepegöz ve asetat kâğıdı var. Hayatımın herhalde en 
heyecanlandığım konuşmasıdır. Yaklaşık 500 kişinin olduğu ve ana dili İngilizce olan kişilerle dolu 
bir salonda ben neyi nasıl anlattım, hatırlamıyorum. Sadece başlarken “İngilizcemi umarım 
anlarsınız” diye espri yaptım. Bitirdiğimde her tarafım titriyordu, Bir yandan tepegözde asetat 
kâğıdını çeviriyorsun. Bir yandan İngilizce anlatıyorsun. Konuşmam bittiği an herkes başıma 
üşüştü, bizimle işbirliği yapmak istedi. Bizim amacımız Türkiye’yi tanıtmaktı. Karşılığında 
GENÇTUR prim yaptı. Yani onun bedeli güzel oldu, yine hiç beklemediğimiz bir netice elde 
etmiştik. 

 

2014 Hülya Denizalp GENÇTUR Ekibi ile  
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Dokuzuncu Bölüm 

Annem Gibi Olmayacağım 

 

Peki, biraz da kızından bahsedelim mi? Hülya, sen nasıl bir annesin?  

Nasıl bir anneyim bilemiyorum ama “evladım” ve “yavrum” dediğim zaman, içim titriyor. 
Sevgi’nin bana “Allah'ın lütfu” olduğunu düşündüğüm için de ona Lütfiye de derim. İlk aylarda, 
belki de koşullarım nedeniyle, annelik duygularımı çok idrak edemediğimi düşünüyorum. Hani 
derler “ya kucağıma aldığım an dünya durdu”. Vallahi benim için öyle olmadı. Zamanla 
duygularım gelişmeye ve yavrumla bakışmaya ve anlaşmaya başlayabildim. Hâlâ gözümün 
önündedir. Hastanede, kucağıma verdiklerinde ona bakıp ağlamıştım. Sonra günler geçtikçe 
duygularım gelişmeye ve yavrumla bir iç köprü kurmaya başladım. Hele ki, dış etkilerden 
kurtulduktan sonra kızını hisseden ve anlamaya çalışan bir anne olmaya çalıştım. Burada en 
önemli etken eşimdi. Onun düşüncelerine çok güvendiğim için, ne derse onun dediği gibi 
yapmaya çalışıyordum Sevgi 1,5 yaşına gelene kadar. Fakat zaman içinde kızımla aramda kurulan 
bağın bana başka şeyler hissettirdiğini idrak edince, hislerimi de dinlemem gerektiğini 
düşünmeye başladım ve kızımla ana-kız diyaloğum çok daha sağlıklı oldu.  

Daha önce de söylediğim gibi annemi de örnek aldım ama ilk sene için çok zordu çünkü annemin 
27 sene önce doğum yapmış olması, ayrıca kalp hastası olması, annemden başka kişilere de 
danışmama neden oldu. Kendi arkadaş çevremde ilk çocuk sahibi olan bendim. Tabii şimdiki gibi 
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Google da yok. Onun için çok şansım olmadı ama eşimin ailesini veya Lale Abla’mın çocuklarıyla 
olan ilişkilerini gözlemleme şansım olmuştu. 

Aslında kızımı gözlemlemek de bana çok şey öğretti. Daha ilk yaşından itibaren hep onu 
anlamaya çalışmak benim için çok öğretici olmuştur. 

Bugüne baktığımda var olan internet şansı o zaman olmadığı için yaşayarak öğrenme benim için 
kızımla olan ilişkimde de en önemli şanstı. Gerçi bugün hâlâ yaşayarak öğrenmenin, çocuk 
yetiştirmede de geçerli olduğunu görüyorum. 

Çocuğunun olması dünyaya bakışını değiştirdi mi?  

Kesinlikle! İlk idrak ettiğim şey; her şeyden vazgeçebilirsin ama çocuğundan asla! En büyük 
sorumluluğun çocuk yetiştirmek olduğunu da idrak ettim. Toplumsal çevre koşullarıyla kendi 
dünya görüşünün ortalamasını alarak çocuk yetiştirmek gerektiğini düşündüm. Örneğin; benim 
için giyim önemli değildi ama kızım istiyor diye ilkokulda kızıma giderken giyimime çok daha 
dikkat ederek giderdim. Bir başka örnek de Sevgi'nin ilk yaşlardan itibaren ortopedik ayakkabı 
giymesi gerektiği halde bayramlarda, onun hoşuna gidecek, güzel ayakkabı alırdık, dengelemek 
için. 

Daha önce toplum için çalışırken, öncelikli olarak kızım için yaşamaya başladım. Evet, hiçbir 
zaman sadece ev hanımı olmadım ama kariyer veya para için de kızımı bir yerlere bırakmayı da 
hiçbir zaman istemedim. Sevgi, ortaokula gelene kadar, yani artık kendi çevresini kurmaya ve 
bana daha az ihtiyaç duymaya başlayana kadar hep esnek zamanlı çalıştım. Çocuğum olmadan 
önceki düşüncelerimi, kızım olduktan sonra, bir daha gözden geçirmeye başladım. Örneğin 
Anadolu Lisesi sınavlarını saçma ve yanlış bulurken, kızımın kapasitesini ve kazanacaklarını fark 
edince, ona ilkokul birinci sınıftan itibaren kapasitesini değerlenebileceği okul, öğretmen ve 
ortamlar sağlamaya çalıştım. 

Kızına iyi bir rol model olduğunu düşünüyor musun?  

Bilemiyorum, ona sormak lazım. Ama galiba kitabın son sözünü o yazacak. Kendisi ne demiş ben 
de kitap çıkana kadar bilmeyeceğim. Ama ben rol model olma denilen kavramı bilmeden ona 
kendi yetenekleri ve isteklerini keşfetme ve üretme alışkanlığı oluşturmaya ve mutlu olması için 
ne istiyorsa onu yapabileceği bir ortam kurma şansı yaratmaya çalıştım. Kapasitesini 
değerlendirirken, sadece kendine değil başkalarına da faydalı olan değerleri vermeye gayret 
ettim. 
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Annenden sana ve senden kızına 
geçen neler var?  

İsmi üstünde en başta SEVGİ, sonra 
şefkatli ve anlayışlı olmak ve de 
gelişime ve yeniliklere açık olmak 
sanıyorum. Annemin son yıllarında 
annemle zaman zaman akıl 
alışverişinde bulunurduk. Şimdi 
kızımla aynısını yapıyoruz.  

Fotograf: Kızı Sevgi 6 aylıkken 

 

Ergenlik sorunları yaşadınız mı kızınla?  

Çok değil ama yaşadık. Daha önce de anlatmıştım sanıyorum. İstanbul Erkek Lisesi’nde ortaokul 
ve lisede 30 kişilik sınıfta sadece 7 kız vardı. 

Bu isteklerini ve davranışlarını doğal olarak etkiledi. Okul Aile Birliği'nde etkin görev alarak onu 
daha yakından gözlemleme çevresini tanıma ve arkadaşlarını ve ailelerini görerek, gerekirse 
müdahale etme ortamını sağlamış oldum. Tabii ki çatışmalarımız oldu. Hâlâ da olabiliyor. 
Çocuğunu bağımsız birey olarak yetiştirdiğin zaman bu zaten kaçınılmaz oluyor. “Keşke 
geleneksel aile olsaymışız” dediğim zamanlar olmadı değil. Roller belli, herkes neyi, ne zaman, 
nasıl yapacağını biliyor. Ama tercih ve bedel meselesi! Senin ebeveynlerin de sana bu şekilde 
davranmış. Sen de öyle görmüşsün. Zaten evladın belli bir olgunluğa gelince bütün endişelerin 
yok oluyor. Yıllardır kızımdan akıl aldığım çok zaman olmuştur. Her ne kadar kendisi “benim gibi 
olmayacağını” söylemişse de, benim birçok işimde arkamdaki gizli kahraman kendisidir. En 
güvendiğim akıl hocalarımdan birisidir.  

Boşanmış ailenin bir çocuğu olması sorun oluşturdu mu?  

Oluşturmaması için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Fakat ABD'ye okumaya gittikten sonra ve 
19 yaşındayken ayrıldığımız için nispeten daha az etkilendiğini umuyorum. Fakat illa ki etkisi 
olmuştur. ABD'ye gidince eşi Bertan'la (Aygün) tanışmasının onda bizim boşanmamızın etkisini 
azalttığını da sanıyorum. Zaten mezun olduklarından kısa bir süre sonra evlenip kendi yuvalarını 
kurdukları için kendi hayat yollarını çizdiler. 

Çok özlediğini ve hep yanında olmasını istediğini biliyorum. Kızının evlenip senden bağımsız 
bir hayat kurması üstelik çok uzaklarda, sende bir boşluk yarattı mı?  

Olmadı dersem yalan olur. Kendi dünyam ve inandığım ve yaptığım çalışmalar olmasına rağmen, 
hep söylediğim gibi, kızımın yeri bambaşka! Sevgi 1,5 yaşına geldiğinden itibaren annelik dışında 
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da hep bir şeyler yaptım ama hep öncelik kızımındı. Hayatımı planlarken kızımın ihtiyaçlarına 
göre diğerlerini düzenlerdim. Ama her ana-çocuk ilişkisinde olduğu gibi kuş uçuyor! Bu ister yurt 
dışı olsun, ister şehir içi! Doğalı da bu! Uzaklık tabii ki özlemi artırıcı bir etken. Ama ne 
yapabilirim ki? “Bari Avrupa'ya gelseler” diye ümit ediyordum ama onlar düşünmüyor. Ben de 
senede bir kere giderek özlemimi gidermeye çalışıyorum. 

 

Sevgi annanesiyle uzun yıllar birlikte olabildi mi?  

Annemi 1989 yılı 17 Haziran'da kaybettik. Sevgi'ye anneannesi ilk okul önlüğünü dikti, ama 
maalesef annemi Sevgi ilk karnesini alamadan 7 yaşındayken kaybettik. 

 

Annemi kaybetmek benim için çok önemli bir 
dönüm noktasıdır. “Benim sonum annem gibi 
olmamalı” diye ağladım. Biz annemin sıkıntılarını, 
hatta hastalığını bile tam bilemeden kaybettik onu. 
Torunlarına doyamadan gitti.  

Bu arada eşimin kızkardeşi üniversiteyi kazanıp 
İstanbul'a geldi. Bizim yanımızda okudu. Bana 
kardeş, kızıma abla olmuştur. O da, üniversiteyi 
okurken GENÇTUR kamplarına katıldı, liderlik yaptı. 
Uluslararası organizasyonlarda görev aldı. Hem 
kendini hem de İngilizcesini geliştirdi. En sonunda da 
İngiltere'ye Au Pair olarak gitti. İşe girdikten sonra 
da kendi evini kurdu. Sevgi, ilkokulu bitirdiğinde 
Koşuyolu'na Petek Sitesi'ne taşınmıştık. 
GENÇTUR’un eğitim programlarını ise Kadıköy’e 
taşımıştık. O yüzden işle ev arasında gidip gelmem 

çok rahattı.  

1988- Kızı Sevgi kardeşi gibi büyüdüğü teyze kızları Hande Gözde Bertuğ ile Anan eve Dedeile Fenerbahçe Orduevi’nde 

2 yıllık çalışmalar sonuç vermiş ve Sevgi, İstanbul Erkek Lisesi'ne girmişti, ortaokulda tam gün 
okula gidiyordu, evde yalnız kalabiliyordu, o yüzden ben daha çok çalışmaya başlamıştım ve 
maalesef Sevgi'nin hatırladığı dönem o dönem. ilkokuldayken o okuldan dönmeden benim 
ondan önce eve geldiğimi hatırlamıyor. “Hep geç gelirdin” diyor. Şimdi Sevgi “Ben öyle bir anne 
olmak istemiyorum” diyor. Hâlbuki ben Sevgi'yi büyütmek için ilkokulu bitirene kadar özellikle 
hep esnek zamanlı çalıştım. Çocuğum en önce geliyordu. Ama bunu kızımın hatırlamadığını 
görmek beni hâlâ çok üzer. Bir de uzmanlar ilk 3 yaş önemli diyor. Ben 12 yaşına kadar Sevgi’ye 
göre yaşadım ama etkilendiği dönem ondan sonrası gibi gözüküyor.  
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Bir de, Sevgi'ye kamplarda haksızlık yapmışım. Haksızlık yaptığımı anladığımda geç olmuştu. 
Sevgi sanıyorum 14 yaşındaydı, kamptaydık, kampta adil olmaya çalışıyordum. Olimpiyat 
Oyunları diye bir oyun oynatıyorduk çocuklara, ben hakemdim, zayıf olan gruba -ki Sevgi'nin 
karşı takımıydı- puan vermeğe çalışırken Sevgi bağırmıştı bana “Niye kayırıyorsun?” diye, ben de 
“Kayırsam herhalde senin grubunu kayırırdım, değil mi?” dedim. O da “Hayır sen ezilenden 
yanasındır” dedi. O zaman çok ağırıma gitti ve o gece biz sabahladık Sevgi'yle. Sabaha kadar 
konuştuk, ağlaştık. Dedim “Yavrum niye böyle diyorsun?” “Senin çocuğun olmanın cezasını 
çekiyorum ben. Hep başkaları benden önce geliyor. Ben senin kızın olduğum için hep sona 
kalıyorum” dedi. Tabii o benim için çok ağır bir durumdu. Düşündüm, hak verdim. Ondan sonra 
denge kurmaya çalıştım ama. Galiba bu öğretmenlerin genel sorunu imiş. 

Bir de 16 yaşında bana yazdığı Anneler Günü kartını okuduktan sonra “Artık büyüdü, olgunlaştı 
bu kız” diye rahatladım ama Sevgi'nin benim tarafımdan ne kadar önemli olduğunu 
hissettiremediğimin ezikliğini duymuşumdur. 

Evliliğin nasıl gidiyordu o ara?  

Evliliğim fena gitmiyordu, ama sıkıntılarım vardı, mutlaka eşimin de vardı. Hayatımız öyle 
yoğundu ki, çocuk okula gidiyor, benim işim yoğun, eşim sürekli seyahat ediyor. 1999 depremine 
kadar böyle sürdü. Eşim, âşık olduğum, sevdiğim ama beni çok zorlayan tarafları olan bir adam. 
“Aslında biz zıtların birlikteliğini yaşıyoruz” derdim hep. Bu zıtlıklar bazen bize fayda, bazen de 
sıkıntı yaratırdı. 

Bu arada da ben psikoloğa gitmeye başladım. Çünkü sırtıma ağrılar giriyor, bugün artık psikolojik 
olduğu belli olan bir takım ağrılar var ya, migrenim tutuyor, belim tutuluyor, sürekli bir 
taraflarıma bir şeyler oluyor. Gülçin hep bunların psikolojik olduğunu düşünüyor ve “bunun için 
psikoloğa gitmen lazım” diyordu ve nasıl ikna olduysam ben gittim ve ona gitmeye başladıkça 
hakikaten olayların önemli bir kısmının sağlıksız bir iletişimden kaynaklandığını görmeye 
başladım. 

Bunları, bu satırları okuyacak gençler için söylüyorum; sevmek yetmiyor. Hatta saygı yetmiyor. 
Biz 22 yıllık evliliğimizde sevgi ve saygıyı hiç eksik etmedik. Ama farklı yapıların farklı dengelerin 
olması iki tarafı da zorluyor. Bunun bilincinde olup, orta yolu bulmak gerekiyor. Sevgi saygının 
yanı sıra ailede ortak geniş görüşlülük gerekiyor. 

Sonuçta bugün hâlâ yaptığım evliliğin iyi bir evlilik olduğunu düşünüyorum. Biz birbirimize 
saygımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Ama bugünkü aklım olsa yapmayacağım veya başka türlü 
yapacağım şeyler olduğu da muhakkak! Boşuna dememişler: “Gençken bilebilseydim, yaşlıyken 
yapabilseydim” diye.  

Bunların nedeni biraz da GENÇTUR Kadıköy büro olabilir mi? Geriye dönüp bakınca “bu kadar 
yoğun olacağımı bilseydim açmazdım” dedin mi?  
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Hiç düşünmedim. Çok öğrendiğim ve çok zorlandığım dönemdir. Ama pişman değilim. Bir de 
kendime dikkat etmek için de en çok çaba sarf ettiğim dönemdir. Özel yaşantım nedeniyle 
kiloma, kılığıma, kıyafetime dikkat edip, cilt bakımına gidiyorum, kilo vermek için 
debeleniyorum. Eşimin nelerden hoşlandığını düşünerek ona göre davranmaya çalışıyordum. 

İlk psikoloğa gidiş nedenim psikolojik kilo aldığımı idrak ettiğim için olmuştu. 30 kilo vermiş, 
incecik olmuştum. “Tamam, ben artık kendimi tanıdım” dedim. 1995 ya da 96 yılı idi herhalde, 
dedim ki, “ben kendi yapımı anladım, bundan sonra ne yiyip ne yemeyeceğimi biliyorum”. Bir 
baktım yine kilo alıyorum, hızlı değil ama yavaş yavaş kilo alıyorum. Sonra bir fark ettim ki, 
tamamen psikolojik nedenlerle yiyorum. Hoşlanmadığım, rahatsız olduğum bir şeyler olduğu 
zaman ben deli gibi yemek yemeğe başladığımı fark ettim. İşte o sırada da Gülçin “Kızım 
psikologa git” diyordu zaten. Ama esas tetikleyen psikolojik yediğimi anlamamdır. Şimdi 
psikolojik yeme denen bir saptama var ama 20 yıl önce öyle bir şey yoktu. Ben araştırdım, kim 
bilir diye, bir psikiyatristi tavsiye ettiler, gittim “Ne için geldiniz?” dedi kadın, “Ben” dedim 
“Psikolojik yiyiyorum”. Kadın, “bravo! ilk defa birisi bana psikolojik yediği için geliyor” dedi. Ama 
iyi mi ettim? Şu anda “iyi ettim” diyorum ama zor bir süreçti benim için. Çünkü “psikolojik 
yiyiyorum” diye gittim, psikolojik yemem bitecek sanmıştım, daha beter yedim. Çünkü kadın 
bana ayna tutuyor; sürekli kendi zayıf noktalarımı, kendi görmek istemediğim şeylerle 
yüzleştirdikçe ben daha beter yedim. “Boş verin Hülya Hanım, boş verin, şu anda yemek 
konusuyla uğraşacak halimiz yok, şu anda sizinle esas nedenleri bulup ortaya çıkarmamız lazım” 
diyordu. Sonunda kendimi tanıdım ama kilolarımdan kurtulamadım. Hep annemi hatırladım o 
süreç içerisinde. Neler yaşamış olabileceğini idrak ettim. 

Anneni erken kaybetmişsin.  

Evet, ben 34 yaşındaydım. Biz Şanlıurfa'dan İstanbul'a dönüp geldiğimizde annemin artık 
sağlığının çok kötü olduğu, kalbinin artık tamir edilemez olduğu, artık ameliyat edilemez hale 
geldiği ortaya çıkmıştı. 

Kalbinde mi sorun vardı?  

Evet, kalp kapakçığı çalışmıyordu. Ablamla ikimiz Beşiktaş'ta aynı sokakta oturuyorduk, bize 
yakın, ikimizin birden bakabileceği bir yere taşıdık, annemle babamı. Oraya taşındıktan sonra da 
fazla yaşamadı. 

Kalp krizinden mi?  

 Hayır giderek kötüleşti, ilk önce ambulansla askeri hastaneye kaldırdık. Sonra arkadaşımız ve 
hâlâ çok sevip saydığımız Olcay (Emel) kalp ihtisası yapıyordu Koşuyolu Kalp Hastanesi'nde ona 
götürdük o da hastaneye yatırdı ve zaten orada 45 gün yatıp bir daha da iyileşemedi. Çıkamadı 
hastaneden. Biz o zaman Beşiktaş'ta annem için yapmayı planladığımız birçok şeyi yapmayı 
düşünürken bu sefer de annemin “Ben böyle yaşamayayım daha iyi” dediğini hatırlıyorum. Yani 
o duyguları şimdi şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü o kadar dinamik, o kadar üretken bir kadının 
öyle bir köşeye çekilip dantel örmesi… “Böyle yaşayacağıma hiç yaşamayayım daha iyi” demesini 
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çok normal buluyorum. En son o Koşuyolu Hastanesi'nde de Allah razı olsun arkadaşlarımın çok 
büyük desteğini gördüm. Başta arkadaşımız kalp doktoru Olcay Emel sayesinde son 40 gününü 
hastanede birlikte geçirdik. Nevin'le Ali o sıralar Acıbadem'de oturuyorlardı, gelip çamaşırlarımızı 
alıp gider, yıkarlardı. Yemek getirirlerdi. Gülçin, Zafer, hepsinin  çok büyük arkadaşlıklarını, 
dostluklarını görmüşüzdür. Sonuçta annem vefat ettiğinde Sevgi 7 yaşındaydı, Hande 5, Gözde 3 
yaşındaydı (Hande ve Gözde Hülya'nın ablasının kızları). Sevgi hayal meyal hatırlıyor, Gözde 
hemen hemen hiç hatırlamıyor, Hande de çok az hatırladığını söylüyor. Ama annemin üçüne de 
hastalığı sırasında ördüğü dantel sehpa örtüleri var, Sevgi şimdi kullanıyor onları. Ben hiç 
kullanacağını tahmin etmiyordum, sırf “ananemden yadigâr” deyip kullandı. Yine annemin 
torunlarına hatıra olarak Çeşm-i Bülbül aldığını ve çeyizlerine bıraktığını biliyorum. Böyle 
hazırlandı annem, gitmeye hazırlandı. Doktor arkadaşım Olcay'ın “Hülya, artık hazır ol, her an 
bekliyoruz” dediğini, hazır olmaya çalıştığımız halde, öldüğünde şu kararı aldığımı hatırlıyorum: 
“Annem gibi olmayacağım”. Neydi o? Sadece başkalarını düşünen, kendisini ihmal eden kişi. 

Kimse için saçını süpürge etmeyeceksin aslında.  

Evet. Ama ne acıdır ki, “kendimi düşüneceğim” diye karar almama rağmen, baktığımda, aile 
içinde belki bir şeyler yapmaya çalıştığımı ama pek de başarılı olamadığımı yıllar sonra 
görüyorum ve annemin ölümünden sonra ben ayrılma kararı almıştım. 

Bak, bunu bilmiyorum ben.  

Yani annemin ölümünün bana öğrettiği bir şey; sen kendini düşünmezsen kimse seni 
düşünmezdi. Babam sapasağlam kaldı. Babam hastaneye annemi ziyarete bile gelmedi “morali 
bozuluyor” diye. 

Gerçekten mi?  

Cenazeye gelmedi. Asabı çok bozuldu. “Kaldıramayacağım” dedi. 

Kendini korumasını bilen bir adamdı. Belki de hakikaten kaldıramayacaktı, bilmiyorum. Annemi 
kaybettikten bir ay filan geçmedi ben babamı bahane edip, Sevgi'yle babama gittim. 2 hafta 
sonra eşimle oturup konuştuk. Neden ayrılmayı düşündüğümü söyledim. O da ilişkimize bir şans 
daha vermemi istedi. Bir şans daha verdik sonra kaptırdık gittik. Annemin ölümü bana çok şey 
öğretti. Çok şey gösterdi ama ne kadarını kullanabildim bilmiyorum.  

1989 yılı mıydı?  

Evet. 1989. Hatta ondan sonra Sevgi büyüdükçe, bağımsız oldukça kendi çevresini kurmaya 
başladıkça, işe sardırmamın nedeninin de evde aradığımı bulamamaktan olduğunu da 
düşünmeye başlamışımdır. Bu da daha sonra psikologa gittikten sonraki farkındalığımdı ve işin 
enteresan tarafı, bu taşınma sorasında kitapları elden geçirirken, (Biz kitap için söyleşi yaparken 
Hülya'lar oturdukları ev için yıkılma kararı alınmasından dolayı, taşınmak durumunda kaldılar) 
Sevgi'nin bana 2000 yılında doğum günümde hediye etmiş olduğu Alev Alatlı'nın bir kitabını 
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buldum. İçine de çok anlamlı ama hiç aklımdan çıkmayan çok acı, uzun bir yazı yazmış: “Anne bizi 
düşünmüyorsan kendini düşün, bu kadar kendini harap etme” demiş. Orada öyle cümleler 
söylemiş ki, ya ben anlamak istememişim ya da hafızamdan silmişim. 18 yaşında onu nasıl 
hissetti de yazdı, ben onu anlamadım da, hakikaten benim için çok acı bir yüzleşme oldu. Çok 
kötü geldi. Belki de o zaman TEGV'de çok yoğun çalışmamdan dolayı baygınlıklar geçirdiğim 
dönemdi. (Anlatırken yine bir miktar kötü oluyor Hülya. Gözleri buğulanıyor, sesi titriyor.) 

Aslında senin kişiliğin böyle, annenin kaybıyla bir farkındalık yaşıyorsun ama feda etme, 
kendini adama, yaptığın çalışmalarda yine ortaya çıkıyor, bireysel değil, kişiye değil ama 
topluma bu sefer feda etme… 

Başkaları için bir şeyler yapmak beni hep mutlu etti. Bana aldığı kitapta yazdığı notu okuduğumu 
belli etmemeye çalışarak Sevgi’ye anlattım “Bak biliyorsun ben üç yıl sen doğduğunda 
çalışmadım” diye. “Sonra sen ilkokulu bitirene kadar part-time çalıştım. Hep sen okuldan 
döndüğünde ben evdeydim” diyorum bana boş boş baktı. Ona hiç öyle gelmemiş herhâlde. Beni 
onaylamadı. “Annem kendini başkalarına adamış” diye biliyor, onun gözünde ben öyleyim. Ben 
kendini başkalarına adamış biriyim ama kızıma değil. Bu şekilde hissetmesi bana çok acı geldi 
tabii. Yani annemin bana öğrettiği çok şey var. Birini direkt öğrendim. Birini zamanla öğrendim. 
Bazı hatalarımdan ders çıkardım. Bazı doğru davranışlarını örnek almışım, bilinçli olmasa da. 
Sonuçta anne figürü benim için önemli bir figür. Başka annelerle karşılaştırdığımda son derece 
sosyal, üretken ama benim rol modelim değil. Ablamdı rol modelim. O kesin. 

Biraz önce farkındalık dedin ya, aslında farkındalık önemli de sonrası da önemli, yani farkına 
vardın, sonra? Fark ettiğimiz şeyi nasıl değiştirebileceğimizi bilmiyoruz. Orada biraz araçsız 
kalıyoruz.  

Benim bu konuda geldiğim nokta şu, bir kere beklentileri düşürmek gerekiyor, en önemlisi o. 
Belki en önemli konu da sınırları bilmek. Ben yıllarca kendi kapasitemi çok zorladım. O sınırları 
çizebilmek çok önemli. Hem beklenti sınırlarını, hem kendi yapabilme sınırlarımı çizebilmek. Ben 
de; bir iki sene “Tamam fark ettim de ne oldu?” dedim. Özellikle boşandıktan sonraki birkaç sene 
kendime gelemedim ben. Boşanmadan önce eşim kemik kanseri olmuştu.    1 sene boyunca, 
%30 yaşama şansı olan ve doktorların “İyileşmesi %50 tedavi, % 50 morale bağlı” dedikleri için, 
kendimi yok sayıp gece gündüz ona baktıktan sonra arkasından gelen boşanma. Üstüne üstlük 
kızın evden ayrılıp ABD’ye okumaya gidiyor. Yani aynı anda 3 travma birden yaşadım. O dönem 
darmaduman oldum. "Ayol, ne güzel öyle böyle kör topal gidiyordum ben" dedim. Farkındalık 
yaşamasaydım ne olurdu? Öbür türlü ben de kanser olacaktım belki. Kanser olmadım da ne oldu, 
çok mu sağlıklıyım, değilim ama o dönemde zaten giderek batıyordum. Mesela kilo almaya 
devam ediyordum, hiç olmazsa şimdi iyi kötü kontrol altına aldım. Bu noktaya gelmenin daha 
kısa veya daha kolay yolu yok mudur, bilmiyorum. Ama araştırmak lazım. Ama bildiğim tek şey, 
konfor alanının dışına çıkmadan değişim olamıyor. Ben farkında olduğum andan itibaren o üç 
travmayı birden yaşamasaydım, belki bu kadar zor olmayacaktı. Bu, benim şansızlığım oldu. O 
zaman ben, psikiyatrist bir arkadaşa gitmiştim “Ne yapacağım ben?” dedim, “Sen üç travmayı 
aynı anda yaşadın, Allah kolaylık versin” deyip bana ilaç vermişti. Bir, kanserli hasta bakmışım bir 
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sene. İki, çocuğum Amerika'ya gitmiş. Üç, eşimden ayrılmışım. Eğitim Gönüllüleri'nden ayrılmayı 
saymıyorum bile. 

Değişiyorsun ama değişim bir uzun soluklu süreç. Bugünden yarına olmuyor. Hatta yıllar 
alabiliyor konusuna göre. Bu baştan kabul etmek lazım. 

Doğru o dönemde bir de TEGV faktörü vardı.  

Ben istifa etmiştim o sırada. Ama psikiyatr arkadaşım TEGV'de yaşadıklarımı bilmiyordu. O da 
arkadan gelen başka bir sıkıntı, belki de dört travma. “Dokuz ayın çarşambası bir araya geldi” 
derler ya, öyle olmuş, dedi ki “kendini güçlendirmekten başka şansın yok, bunun için ilaç 
yazacağım sana”. Biliyorsun “dibe vurmadan yukarı çıkılmazmış” ve o dönemden sonra benim 
ayağa tekrar kalkmam Allah razı olsun, Tara (Hopkins) sayesinde oldu.  

Ben evde boş boş oturuyor olsaydım herhalde kafayı yerdim. Yani nereye getireceğim, yıllar 
sonra idrak ettiğimde ben o yıkıntıyı yaşamasaydım yeniden inşa olamazdım. Bugün artık 
sınırlarımı ve yapabileceklerimi daha iyi biliyorum. Tabii her şey her zaman tozpembe olmuyor. 
Olamaz da zaten. YİNG YANG meselesi. Zıtlıkların birliği ve o yapabileceklerimi yaptığım sürece 
de ben memnunum. Bazen yine heyecanlanıp sınırımı aştığım oluyor ama eskiye göre çok daha 
bilinçli adım attığım bir gerçek. Yani önemsediğim bir şey olmadığı zaman ben şaşırmıyorum, 
“insanlık hali” diyorum. Örneğin; geçenlerde Hatice (Caner) ortak bir tanıdığımız ile ilgili bir 
haber duymuş. Çalışanları “Bizi sömürüyor” diye demeç vermişler o kişi için. Dedim ki 
“Hatice'ciğim, bu olaya nereden baktığına bağlıdır, o kişiye sor bakalım, O ne diyecek”. Yani 
herkesin kendine göre bir yorumu var ve herkesin kendi menfaatleri çatıştığı anda da kendini 
kurtarmak için bir savunma mekanizması var, hepimiz için geçerli. Yani ben bunları görebildiğim 
için şu anda huzurluyum, huzursuz olduğum olmuyor mu? Tabii ki oluyor, insanım, Peygamber 
değilim ki ben; bilmem ne oluyor üzülüyorum, bilmem ne oluyor baş edemiyorum. Ama en 
azından kendimle çevremin sınırlarını bilerek “tamam” diyorum ya da kendimi geri çekmeyi 
öğreniyorum veya öğrendiğim yerler var öğrenemediğim yerler var. Çin atasözünü ben yıllarca 
maillerimde imza olarak kullanmışımdır hatırlarsın. “Değiştirebileceklerimi değiştirme gücü, 
değiştiremeyeceklerimi kabullenme sabrı, ikisi arasındaki farkı anlamak için de akıl ihsan eyle 
Yarabbi.”  Bu benim hakikaten benim yaşam düsturum.  

 
Bir de Afrika’da gittiğim safarinin de hayata bakışımı çok etkilediğini de eklemek isterim. 
Doğanın içinde insanın ne kadar aciz ve doğanın ne kadar büyük bir sistem olduğunu görmek, 
benim insanı, toplumu ve varolan ekosistemin önemini idrak etmemi sağlamıştır ve insanın da 
doğadan koptukça dengesini kaybettiğini de görmeye başladım. İnsan doğanın minicik bir 
parçasıyken dengeleri bozanın insan olduğu görmek beni çok üzdü. O günden itibaren doğayı 
korumanın insanı da korumak olduğunu fark ettim. Hatta insan olmadan doğa devam eder ama 
insanın yaşaması için yeterli koşullar olmadan insanın olamayacağını iyice öğrenmiş oldum. 
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Onuncu Bölüm 

Kendime Güçsüzlerin Sesi Olma Görevini Verdim 

 

Hülya, yeni bir sayfa açmak istiyorum. Senin de hayatında yıllarını almış bir serüven bu. Hâlâ 
devam eden ve kıymetli bir serüven de aynı zamanda. Açık Radyo. Nasıl başladı bu serüven?  

Ben GENÇTUR'da çalışırken ablam (İncila Bertuğ) Açık Radyo'da Türk Müziği programı yapıyordu. 
Ben de yine onun etkisiyle Açık Radyo'yu dinlemeye, önemsemeye başlamıştım ve dinleyici 
kitlesini araştırdığımda, ağırlıklı gençlerin dinlediğini öğrendim ve Ömer Madra'ya “Gençler 
dinliyor ama gençlere yönelik hiçbir programınız yok, ben böyle bir program yapmak istiyorum” 
dedim. 

Nasıl yaptın bunu? Telefonla mı konuştun, mektup mu yazdın ya da gittin yüz yüze mi söyledin 
bunu?  

İnternet vardı o zaman ama ben o kadar kullanıcısı değildim. Büyük bir ihtimalle yüz yüze 
söylemişimdir. O da “olabileceğini” söyleyerek “ne yapmak istediğimi” sordu. “Gençlik Gözüyle 
Dünya” adıyla bir program yapmak istediğimi söyledim. O sırada zaten Açık Radyo da çiçeği 
burnunda olduğu ve sanıyorum, fazla programcı talebi olmadığı için bana programda yer verildi. 
Ben, dünyayı gezen veya Türkiye'ye gelen gençleri, GENÇTUR aracılığıyla tanıdıklarımı radyoda 
konuk ediyordum. Bir anlamda yaşayarak öğrenme anılarını paylaşmalarını sağlıyordum. İki 
dönem yaptım. Üçüncü dönem devam edeceğim derken, bir baktım programım kaldırıldı. 
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Neden?  

Nedenini bilmiyorum. Çok üzüldüm, geri çekildim. Ablam da bir gün Ömer Madra'yla 
karşılaştığında çok üzüldüğümü söylemiş. Ömer Bey “başka başvuranlar da olduğunu” neden 
gösterince “Nazınız ona geçeceği için yaptınız, değil mi?” demiş. Onun üzerine çok güzel, çok 
nazik, çok derin iki sayfalık bir mektup yazdı bana. Çok onore oldum tabii. Ama sonuçta ben geri 
çekildim. Benim için Açık Radyo'nun o zamanki önemi gençlere ulaşmak için bir fırsat olmasıydı. 
Yani bugün söylenilen basın ve halkla ilişkilerin öneminin ben zaten doksanlı yıllarda 
farkındaydım. Aynı yıllarda GENÇTUR'da yıllarca ben hep basına çıkmanın avantajlarını ve 
sorumluluğunu üstlenmiştim, basınla iletişimi ya ben ya da Gülçin kuruyordu. Genellikle zaten o 
yıllarda fazla gençlik aktivitesi yoktu, gönüllü çalışma da doğru dürüst olmadığı için, ilginç gelen 
örnekleri GENÇTUR'da buluyorlardı. Televizyona da çağrılıyorduk. Bir sürü yere konuşmacı olarak 
gidiyorduk. Ama “radyoda kendi inandığım şekilde bir program yapabilmenin avantaj olduğunu” 
düşünmüştüm. Sonra değerlendirdiğimde şunu görüyorum; Açık Radyo hakikaten özgür bir 
radyo, yalnızca kendisi değil, programcılar da çok özgür. Ben 2003'ten beri, hatta Gençlik 
Gözüyle Dünya'yı da sayarsan 1998'den beri program yapıyorum, bir kişi bile bana “ne 
yapacağımı” söylemedi. Böyle özgür bırakmak, müthiş bir bağımsız çalışma imkânı tabii.  

Sansür de yok, kraldan çok kralcı olmak da yok.  

Aynen. Eskiden telif yasası nedeniyle müzik parçalarında dikkatli olmamız isteniyordu. Şimdi o da 
yok. Açık Radyo'nun sadece benim için değil, benim gibi özgürce üretmek isteyen kişiler için çok 
önemli bir platform oluşturduğunu yaşadıkça çok daha iyi anladım. Bu arada zamanla radyonun 
popülaritesi arttıkça, o popülariteyi kendi lehine kullanmak isteyen uyanık girişimciler de 
artmaya başladı, sanıyorum. 

Fakat Gezi Parkı gibi olaylarla Açık Radyo özel ve özerk olduğunu yine gösterdi. Açık Radyo'nun, 
özellikle basın mensubu kişiler arasında çok önemli ve değerli bir yeri vardır. Herhalde kendi 
yaşadıklarından dolayı Açık Radyo'nun yaptıklarını ve önemini çok daha fazla idrak edebiliyorlar. 
Zaten Ashoka'dayken Açık Radyo'nun bir sosyal işletme olduğunu anladığım zaman, yapılan işin 
önemini iyice kavradım. 

2001 yılında Eğitim Gönüllüleri'nde Gönüllü Departmanı'nı kurarken, orada karşılaştığımız 
Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk anlayışının benim düşüncelerim dışında ne kadar farklı 
algılandığını ve düşünüldüğünü görünce, bu sefer gidip Ömer Madra'ya, ki o sırada entellektüel 
programlar vardı, müzik programları vardı, sivil toplumla ilgili bir programın olmadığını ve böyle 
bir program yapılması gerektiğini söyledim. O da “Tamam, yapıyorsunuz o zaman” dedi. 

İkinci kez program yapıp sunmaya başladım Açık Radyo'ya ilk, gençler için gitmiş olan ben, 
gerçekten sivil toplumun Açık Radyo'da olması ve Açık Radyo dinleyicisinin de bunu idrak etmesi 
gerektiğine inanarak büyük bir heyecanla programa başladım. Hatta ilk iki programı Ömer 
Madra'yla beraber yaptık. “Nedir sivil toplum?”, “Nedir gönüllülük?”, sosyal sorumluluk 
konularını konuştuk. Ondan sonra ben beş sene deliler gibi program yaptım. Her hafta deliye 
döndüm hakikaten çünkü o sırada TEGV'i bırakmıştım, Ashoka'ya başlamıştım. Benim için hem 
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özel hayat, hem iş hayatım açısından zordu. Her hafta yapmak beni çok zorluyordu ama zaman 
zaman Ayzen'le (Atalay Durmuşoğlu) işbirliği yaptım. Zaman zaman Hatice (Caner) ve Kevser'le 
(Yavuz) işbirliği yaptım. Paslaşarak orayı sürdürmem gerektiğine inandım. Bu arada Açık Destek 
Programları da yapılıyordu. Destek programlarında da aktif görev alırken, özel hayatımla ilgili 
sorunlar yaşayınca artık sürdüremeyeceğimi söyledim. O zaman benim programıma destek 
verenlerin çok olduğunu öğrendim. Programı keserlerse sıkıntı olacağını söylediler. Yazın ara 
vermeyi önerdim.  

Açık Destek Programı'nda bağışçılar destek olurken program da seçebiliyorlardı onu 
kastediyorsun değil mi? Bağışçı program seçtikten sonra program yayından kalkarsa radyo zor 
durumda kalır.  

Evet, ilk başlarda program seçiliyordu. Fakat bunun sonra sıkıntıları ortaya çıkınca “Açık Radyo'ya 
destek vermek isteyen programa değil Açık Radyo'ya destek versin” dendi. Bu noktaya gelmeden 
önce bir Açık Radyo toplantısında çok farklı görüşler tartışıldı. Beyaz yakalı gençleri hatırlıyorum 
o toplantıda, Babylon'da yapmıştık o toplantıyı, ben biraz rahatsız olmuştum. “Burada da mı 
rekabet var?” diye düşünmüştüm. Yani rekabet konusunda hep çelişki duymuşumdur, daha 
doğrusu, rekabetin kötü bir şey olduğuna inanan bir gençlik dönemimden sonra, çocuk 
kamplarındaki çocukların “rekabet olmayınca zevki olmaz” sözleriyle, bir şeyleri yeniden 
düşünmeye başladığım dönem. Bu vesile ile rekabetin gerekli olduğunu ancak nerede, nasıl, 
kiminle, neye rağmen yapıldığının belirleyici olduğunu düşünüyorum. Esas belirleyici noktanın da 
etik duruş olduğunu söylemek isterim. Yukarıda bahsettiğim o toplantıdan sonra Açık Radyo'yu 
değil kendi programımı pazarlamam gerektiğini, çünkü ona göre Açık Radyo'da yer bulacağımızı 
düşündüğüm bir dönem oldu. Yani Hülya Denizalp'in kaç destekçisi var? Ama benim çevrem öyle 
bir çevre olmadığı için bu konuda biraz bocaladım açıkçası. 

Hatta destek vermek isteyen bazı arkadaşlarıma da “Benim programımın adını verin” diyemedim, 
utandım. Fakat zamanla Açık Radyo’da öğrenen kurum olarak taşlar yerine oturdu.  

Sonra 2011'de arayarak “yazın programa ara vermek istediklerini” söylediler. Bu arada, benim 
bir zamanlar programıma davet ettiğim sivil toplum kuruluşlarının kendilerinin program 
yapmaya başladığını gördüm, çok mutlu oldum. Buğday Derneği, STGM, TACSO gibi. Bir 
zamanlar benim programıma katılan sivil toplum kuruluşları ne mutlu ki genellikle de sosyal 
girişimci olanlar tabii, orada program yapmanın öneminin farkına vardılar. Buna ben mi yol 
açtım? Bilemem ama vesile olmuş olduğumu, bir örnek oluşturmuş olduğumu tahmin ediyorum. 
Ben Ashoka'dayken Ayzen Atalay, Hayatın Ritmi diye NTV'de program yapıyordu. Ashoka'da iken 
tanıştığımızda ben Açık Radyo'da, o da NTV'de program yapıyormuş, o zaman onunla 
düşüncelerimizin ne kadar benzeştiğini, kafa dengi olduğumuzu gördüm. Derken Hatice'yle 
(Caner) liseden arkadaş olduğunu da öğrenince müthiş bir sinerji oluştu aramızda ve onunla 
program yapmaya başladık biz. Onun ilişkileriyle benim ilişkilerimiz hem farklılık hem güç getirdi. 
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Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk Programı'ndan bahsediyoruz değil mi? Bir sen, bir Ayzen mi 
yapıyordunuz, birlikte mi giriyordunuz yayına?  

Bir dönem; bir ben, bir o yaptık Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk Programı'nı. Bu arada ben 
Ashoka sayesinde tanıdığım sosyal girişimcileri daha çok programa çıkartmaya çalışıyordum ki 
örnek olsunlar diye. Derken 2010 yılında sosyal girişimcilik artık Türkiye'de fark edilmeye 
başlayıp, olumlu olumsuz bir sürü gelişme başlayınca, ben “bu programı devşirmem gerektiğine” 
karar verdim. “Sivil toplumun sosyal girişimciliği öğrenmesi, görmesi gerektiği, benim de bu farkı 
fark ettirme zamanımın geldiği” düşüncesiyle başlayıp; bildiğin gibi 2010 yılından beri 
“Toplumsal Dönüşüm için Sosyal Girişimcilik” adı altında sosyal girişimcilikle ilgili çalışmaları 
aktarmaya çalışıyorum. Bu arada ara verdiğim dönemden sonra yeni döneme geçerken Açık 
Radyo; her hafta yerine iki haftada bir program yapmayı önerdi. Bu bana çok cazip geldi. Aslında 
normal basın kuruluşlarına göre doğrusu haftada bir program yapmakmış. Açık Radyo program 
sayısını artırmak ve dönüşümlü çalışmak için böyle bir çözüm bulmuş ve bu çözüm bana da çok 
yaradı ben daha rahat hazırlanıyorum, araştırmamı da, gidişimi de, gelişimi de daha rahat 
yapıyorum. Onun için 2013 den beri, iki haftada bir yapıyoruz programı ve Açık Radyo'nun da 
farkı yine öne çıkıyor: “Var olan koşullar uygun değilse, sen değiştireceksin.” 

Açık Radyo'yu anlatır mısın biraz?  

Tam bir sosyal işletmedir Açık Radyo. Kanunların gereği olarak mecburen şirket olarak 
kurulmuştur. Kâr amacı gütmeyen özel bir radyo. 101 kişinin kurduğu bir şirket ama 101 aydın 
bir manifesto hazırlamış, “Biz dünyanın bütün seslerine, bütün renklerine, bütün titreşimlerine 
açığız, açık bir radyo kurmak istiyoruz” demişler. “Tarafsız olmak istiyoruz. Bağımsız olmak 
istiyoruz. Eğlenmek istiyoruz, konuşmak istiyoruz. Haykırmak istiyoruz.” Gerçekten çok önemli 
bir karar almışlar, ben o süreçte yoktum. Bunu duyduğumda aradan 2–3 sene geçmişti. Ve bu 
manifestoyu okuduğumda, ki hâlâ radyonun web sayfasında vardır, çok etkilenmiştim. Oradaki 
“eğlenmek” lafı biraz tedirgin etmişti beni, sanki dalga geçmek gibi algılamıştım, ama sonradan 
anladım ki aslında “keyif almak” orada kast edilen. Açık Radyo'da ücretli ve özveriyle çalışan 
genç bir personel kadrosu var ve hiç gözükmeyen bir Meral Madra var; işin belkemiğini yürüten 
bir kişi ve tabii ki, orada radyonun beyni olan Ömer Madra var. Ama her bir kimse orada çok 
önemli. Senelerdir orada olan telefonlara bakan bir Buket (Metin) var, telefon açarsın anında 
tanır senin sesini ve anında ne yapacağını bulur, halleder. Program Yönetmeni Didem (Gençtürk) 
vardır. Deliler gibi gece gündüz çalışır. Atalay bütün teknik işlerden anlar. Yıllardır programları 
beraber yaptığımız teknik masadan Ömer (Şahin) ve Volkan (Ağır) Barış ( Demirel) vardır. Bütün 
çalışanları özeldir. Yani benim anladığım anlamda tam bir sosyal işletmedir. 

İşleyişi nasıldır?  

Ben sadece kendi programım için gidip geldiğim için, çok bildiğimi sanmıyorum. Ama gördüğüm 
kadarıyla, bir teknik kadro var. Bir idari kadro var. Bir de “alamet-i farikası” olan Açık Gazete 
programı var radyonun. Ömer Madra'nın Açık Gazetesi. Hakikaten,1995 yılından beri nasıl 
yapılır? İnanılmaz bir olay, inanılmaz bir inanç yani, başka türlü yorumlayamıyorum onu. O 
müthiş bir olay; haftanın 5 günü her sabah canlı yayın yapmak ve bu yayına hazırlanmak ancak 
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bir inançla başarılabilir. Türkiye'nin aydınına entelektüel birikim sağlayacak her türlü müzik, her 
türlü düşünce programının yapılabildiği bir başka kanal olmadığını düşünüyorum. En azından ne 
bileyim bir siyasi görüşe göre olan radyolar var. Tabii ki kültür programları var ama bütününde 
kültürün öncelikli olduğu başka bir radyo ben bilmiyorum.  

Tabii ki Açık Radyo'daki herkesin de mutlaka bir dünya görüşü vardır ama orada kimseye “Dünya 
görüşün nedir?” diye sorulmuyor ve bir görüş doğrultusunda dayatma yapılmıyor. Gerçekten 
başta söylendiği gibi kainatın bütün seslerine, titreşimlerine renklerine açık bir radyo. Ama en 
azından bugün 119 programına baktığım zaman hakikaten trafik programından, ruh programına, 
türkülerden operalara, cazdan -ki en çok da caz programı var, herhalde bu kadar caz programı 
olan başka radyo yoktur- Türk Müziği’ne kadar bir dolu program var. Ablam İncila Bertuğ on 
sene orada Klasik Türk Müziği Programı yaptı. Bayram programları yaptı. Belki de 12 sene yaptı. 
Böyle bir Klasik Türk Müziği Programını yapabilecek başka bir radyo kanalı yok. Yani en tutucu, 
muhafazakâr radyolardan bile böyle bir teklif gelmedi ablama. Türkünün, cazın, operanın, 
hepsinin bir arada olabildiği -özellikle müzikte bu ayrımcılık çok vardır biliyorsun- ve bunun bir 
radyoda gerçekleşebilmesi bence çok özgün bir durum.  

Peki, çok popüler oldu. Popüler olmasını neye bağlıyorsun?   

Bence popüler olduğu çevre bizim çevredir. Ben bir üniversiteye, hele Anadolu'da konuşmaya 
gittiğimde kime sorsam, kimse bilmiyor Açık Radyo'yu. 

Türkiye'nin belli bir kültür camiası, sanat camiası, sivil toplum camiası biliyor ama.  

Ondan da emin değilim. Çık kendi çevrenin dışına sor bakalım. Biliyorsun bu sene ameliyat 
nedeniyle olamadı. (Biz nehir söyleşimize başladığımızda, Hülya dizinden ameliyat olmuş, 
hastaneden yeni çıkmıştı) ama ortalama ayda bir kez bir yerlerde bir konuşmam, konferans veya 
eğitimim vardır. 

“Açık Radyo'yu bilen var mı?” diye sorduğumda bir iki el ya kalkar ya kalkmaz. Ama entelektüel 
çevrede bir yeri var. En saygı duyulan yerse, basın camiası. Basın camiasının Açık Radyo'ya 
müthiş bir saygısı var, onu da çok iyi anlıyorum. Çünkü kendi yapamadıkları, olmak istedikleri 
şeylerin yapıldığı yer Açık Radyo. Kendi duymak istediklerinin duyurulduğu yer Açık Radyo. 
Özellikle patronlar değil de, çalışanlarıdır o saygıyı gösteren, yani basında bugün kime sorsan 
“Açık Radyo” diye, ceketinin önünü ilikler. Basın camiasında çok saygın bir yeri olduğunu 
biliyorum. Ama halk dediğin zaman, hele % 50'de hiç bilindiğini sanmıyorum. “Aydınım” diyen 
kesimde bile çok bilindiğini sanmıyorum. Ama bu Gezi olayında bağımsız yayın yapabildiği için, 
canlı yayın yapabildiği için birdenbire o gençler arasında popülaritesi artmış. Bu da tabii güzel bir 
şey. Sonuçta ben GENÇTUR'a da çok benzetirim Açık Radyoyu, yani bağımsız olmanın da 
bedelleri var tabii. Mali gücü çok az. Sonuçta bir tane canlı yayın stüdyosu var, bir tane bant 
yayın yapabilen stüdyo var, bir tane hareketli mikrofon var. Bunların hangi birini nereye götürüp 
program yapacaksın? Hani takip edeceksin de olayı, neye göre, hangisini seçeceksin.  
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Bir apartman dairesinde de, iki hatta bir odada da radyo kurabiliyor aslında.  

Aslında zaten şimdi bildiğim kadarıyla internet radyoculuğu, internet televizyonculuğu denen bir 
olay giderek gelişiyor ki, onda iki odaya bile gerek yok. Bir odanın içinde yapabiliyorsun. 

Radyo aslında bir kitle iletişim aracı yani medya. Sen de radyo programcısı olduğunda, sahip 
olduğun şapkalara bir de medyacı şapkası eklemiş oldun. Bu sana bir pencere açtı mı? Bir 
perspektif kazandırdı mı? Radyo programcısı olarak, programa hazırlanırken, konuk ettiğin 
insanları dinlerken, “onların aktardıklarını doğru aktarabildim mi” kaygısı duyarken, bir de 
medya perspektifi, vizyonu, bakış açısı kazandırdı mı sana? 

Tabii ki çok kazandırdı. Açık Radyo'nun 15.yılı için hazırladığı Açık Kitap'ta da yazdım. En önemli 
şey, bir defa Türkiye'de birbirini anlamayan ne kadar çok kesim olduğunu gördüm. Sonra on 
yılda, on iki yılda da ne kadar gelişme olduğunu gözlemleme şansım oldu. Yani benim ilk 
başladığım zaman gençlik çalışmalarında neredeyse bir tek GENÇTUR varken, bugün şimdi 
onlarca benzeri var. Hatta benim bilmediğim bir sürü gençlik çalışmaları var. Gönüllülük 
konusunu tartışırken, sosyal sorumluluk konusunu tartışırken kimlerle tartışmalıyım ki doğru bir 
şey aktarayım telaşındayken; ilk başlangıçta bu demin bahsettiğim bu gönüllülüğün tartışılması 
lazım, anlaşılması lazım dediğimde, dünya görüşüyle bunların çok farklı yorumlandığını, hayata 
bakış açısıyla çok farklı yorumlandığını da öğrenmiş oldum. STK'ların bir kısmının ne kadar pasif 
olduğunu, bir kısmının ki benim görüşüme göre sosyal girişimci olanların ne kadar etkili 
olduklarını gördüm. Yani sivil toplumun ya da gönüllülük denen şeyin çok farklı koşullarda, çok 
farklı yorumlandığını ve uygulandığını gördüm. Yani birinde emir komuta zinciri gelişirken, 
birinde dini faktörler öne çıkmışken, birinde siyasi amaç için örgütlenilmişken, bir başkasında 
sadece insanlık adına yapıldığını gördüm. Bu benim bakış açımı müthiş bir şekilde genişletmeme 
neden oldu, demokrat olma çabama çok önemli katkılar yaptı. Yani ben hep söylerim dünyanın 
en zor işi demokrat olmak. Kendin için olmasını istediğin şeyleri başkalarının da hakkı olduğunu 
bu son Gezi Parkı olayları sırasında çok konuştuk. Herkes kendisinin doğru olduğunu, 
başkalarının yanlış olduğunu, hatta kötü olduğunu, hatta ölmesi gerektiğini, yok olması 
gerektiğini söylerken benim içim acıyor. Çünkü ben, yine radyo programım sayesinde gördüm ki, 
tek bir doğru yok. Olaya nereden, nasıl baktığına bağlı olarak algılamalar ve yorumlar değişiyor. 
Her programda en az bir kuruluşla, bir kişiyle görüşüyorum, yani o kişiyi de mümkün olduğunca 
Türkiye'nin farklı çevrelerinden ve farklı konulardan seçmeye çalışıyorum, farklılıklardan yeni bir 
şeyler ortaya çıkabilsin, istiyorum. Sadece onu tanıtmak değil, dinleyene de bir fikir vermek; 
sadece yapan kişinin alanını genişletmesi değil, dinleyenin de düşünce alanının genişletilmesini 
umut ederek yapılan programlar bunlar. Ve tabii ki ben de bundan istifade ediyorum, 
zenginleşiyorum.  

Nasıl araştırıyordun bu STK'ları veya sivil oluşumları, nereden buluyordun?  

Bugüne kadar yaklaşık 500 STK konuğum olmuştur. Gazetelere bakıyordum, o zaman interneti 
bu kadar aktif kullanmıyordum ama haberlerden takip ediyordum. Televizyondan, çeşitli basın 
organlarından buluyordum. Ashoka'da da çalışmaya başladığım için, Ashoka nedeniyle 
kurduğum ağlar da vardı. Oradan da davet ediyordum. 
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Sonuçta Ankara'dan, Adana'dan, Samsun'dan, İzmir'den kişileri davet etmeye başlamıştım 
Ashoka sayesinde tanıdığım. STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi)'nin kurucusu Sunay'a 
(Demircan) yazdım, “Türkiye'nin başka yerlerinden de STK'ların çıkıp seslerini duyurmalarını 
istediğimi”söyledim. Duysun İstanbul'dakiler de çünkü internet radyoculuğu şimdiki kadar 
başarılı değildi. Sadece İstanbul'da, o da yalnızca belirli bir kesim dinleyebiliyordu Açık Radyo'yu. 
Bir duyuru atmış bütün ağa. Üç yerden cevap geldi. İkisi Adana, biri Van: Mustafa Sarı. Zaten 
sosyal girişimciliğin özelliğidir: Sosyal girişimci, fırsatları görür ve onları değerlendirir. Ama bu 
girişimcideki fırsatçılıkla, sosyal girişimcideki fırsatçılık arasında hem benzerlik var yapı olarak, 
hem de farklılık var. Bana göre farklılık var, o farklılık da toplumsal boyutunda öne çıkıyor bence. 
Niye “bence” diyorum? Çünkü bu sosyal girişimcilik özellikle son yıllarda bayağı bayağı farklı 
tartışılmaya başlandığı için bunu söylemek istedim. Ben Van'dan gelen bir kişiyi bütün iyi 
niyetimle ve bütün önyargımla stüdyoda karşıladığımda, on dakika sonra dedim ki, “Hülya, Allah 
seni kahretmesin, sen Van'dan gelen kişiyi aslında küçük görüyordun.” Dünya çapında bir insanın 
Van'dan geleceğini” hiç düşünmediğimi fark ettim. Mesela kendimde bu önyargıları fark etmem 
için de Açık Radyo'nun çok büyük faydası olmuştur. Son yıllarda azaldı çok şükür konuklarımla 
yüzyüze geldiğim zaman önyargılarımın olumlu veya olumsuz değişebildiğini görüyorum. Onun 
için artık Hülya Denizalp olarak çok daha fazla konuğumla sıfır ön yargıyla karşılaşmayı tercih 
ediyorum, çünkü beklediğimin altında çıkarsa moralim bozuluyor, üstünde çıkarsa seviniyorum. 
Sıfır beklenti olduğu zaman, sonuçta olduğu gibi kabul etme şansı elde ediyorsun ki bu da benim 
olgunlaşmama çok büyük fayda sağlıyor. Olgunlaşmam neye fayda sağlıyor: Zaten her şeyin 
birbiriyle bağlantılı olduğuna inandığım için “ne kadar olgunlaşabilirsem, kemale ermeye 
yanaşabilirsem, ürettiğim ve desteklediğim işlerde de o kadar daha fazla katkım olabileceğini” 
düşünüyorum. Daha doğrusu düşünmenin ötesinde, görüyorum. Biliyorsun 2010’dan beri 
YAŞÖM'ün (Yaşayarak Öğrenme Merkezi) gelişmesi ve ilerlemesi için çalışıyorum. YAŞÖM 
gençleriyle yaptığım söyleşilerde yahut bir başka toplantıya gittiğim zaman, orada ahkâm 
kesmek yerine dinlemeyi, dikte etmek yerine paylaşmayı daha çok başarabildiğimi 
zannediyorum. Açık Radyo'nun bir başka katkısı bana, yaklaşık 500 sivil toplum örgütüyle 
tanışmışım. Bu benim birbirlerini eşleştirme ve işbirliği yapmalarına vesile olmama imkân 
veriyor.  

Bu gerçekten kıymetli bir kazanım sivil toplum adına.  

Özellikle küçük STK'larda bu konuda daha çok etkili oluyorum, çünkü küçükleri ne bilen var, ne 
onlar kimseyi biliyor. Ben onlara diğer sivil toplum kuruluşlarıyla kendilerini tanıştırmak 
istediğimi söylüyorum. O ikisini tanıştırdığımda onlar anlaşırlarsa işbirliği yapıyorlar. Çünkü 
farklılıkların birlikteliğinden zenginlik çıktığına inandığım için, farklı STK'ların birlikteliğinin de 
yapılan işe ve birbirlerine çok önemli faydası olduğuna inanıyorum. Açık Radyo'yla kurduğum bu 
ilişkileri, tanıştırmaları “net¬working” olarak tanımlamıyorum, cümlesi networking diye bir işe 
başladığın zaman olaya çok menfaatperest bakılıyor gibi geliyor bana.  
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Sen Açık Radyo'ya baştan “Bu bana ne 
fayda sağlar” diye başlamadın elbette, 
“Ben ne fayda sağlayabilirim” diye 
başladın.  

Açıkçası “Açık Radyo'ya ne fayda 
sağlarım” diye katiyen düşünmedim, 
“böyle bir programın yapılması lazım” 
diye başladım. 

Ama Açık Radyo Dinleyici Destek Programları'nda gönüllü çalıştığım zaman, “radyoya nasıl 
faydalı olabilirim” diye de çalıştım tabii ki veya her sene gönüllü olarak yaptığım radyo 
programımın yanı sıra gücüm elverdiğince kendim ve çevremden maddi kaynak da yaratmaya 
çalışıyorum. 

Ben de onu diyorum aslında “Ben ne alırım?” diye değil, “Ben ne verebilirim?” diye 
bakmaktan söz ediyorum.  

Tabii. Açık Radyo bir amaç için çıkmış, ben de o amaca hizmet için çıktım. Yani dediğinde haklısın 
tabii. 

Onca yıl 500 sivil toplum kuruluşu ya da insiyatifiyle görüştün, konuk ettin. Geriye dönüp 
baktığında bunlar içinde seni en çok etkileyeni, o beş yüzden sende kalan tortu ne?  

Sunay Demircan beni çok etkilemiştir. Sunay Demircan üç kere konuğum oldu. Şu anda köyde 
yaşamasına onun adına seviniyorum ama sivil toplum adına çok üzgünüm. Gidip Samsun'a 
yerleştiler, çiftçilik yapıyorlar. STGM'nin kurucu üyesi olmamı istediğinde kabul etmemin nedeni 
kişiliğinden dolayı, esas kuran odur ben de hatır için kuruculardan birisi oldum. Sunay, bağımsız 
düşünmeye çalışan, olayları objektif görmeye ve yorumlamaya çalışan, sivil toplum alanında 
tanıdığım nadir insanlardan biridir.  

Onunla yaptığım her programda söylediklerinin bir kısmı “Evet ya!” dedirtmiştir veya benim de 
farkında olduğum, ama kolayına kimseye anlatamadığım şeylerdir. STGM'yi büyük inançla kurdu 
ve neler yaşadı bilmiyorum ama kenara çekildi, “bırakıyorum” dedi ve bıraktı. Ama sivil toplum 
adına bir düşünce adamı olarak önemli bir kayıptır bence. Neyse ki şimdilerde sosyal medya 
kanalıyla düşüncelerini paylaşmaya başladı.  

Uygar Özesmi, İbrahim Betil, Şengül Akçar, Nebahat Akkoç konuğum olduklarında özgün ve 
etkileyici söylemleriyle beni etkilemişlerdir. Benim için yine önemli kazanç diye gördüğüm, 
Anadolu'dan ulaşabildiğim kişilerdi. Kişilerin yanı sıra konukların algılamalarımda değişikliğe 
vesile olmaları da büyük kazançtır benim için. Aslında sadece başkalarını buluşturmadım ben de 
buluştum. Doğu Batı Kampı aslında Açık Radyo sayesinde başladı. Mustafa Sarı'yı tanımasaydım, 
onunla proje yapmasaydım, Van'a gidip oradaki gençleri görmeseydim belki aklıma gelmeyecekti 
böyle bir şey. Bu gençler için bir şeyler yapılması gerektiğini, Anadolu'daki gençlerle kendi 



102 

çevremdeki gençlerin arasındaki farkı göre göre düşünmeye başladım ve hatırlarsan Ashoka'yı 
bıraktığımda da, “bu gençler için bir şeyler yapılması lazım” diye tutturmaya başlamıştım 2007’ 
de. Açık Radyo, benim hem bilinçlenmeme, hem de Anadolu insanıyla İstanbul'da bizim 
çevremiz, bizim insanımız arasında ne kadar büyük fark olduğunu görmeme neden oldu. Bazı 
anlamlarda yaratıcılık, özgür düşünme, inisiyatif alma konusunda bizim çevremiz çok güçlü, ama 
saf ve temiz ilişkiler ve saygı-sevgi anlamında orası daha güçlü. Herkesin birbirinden öğreneceği 
şeyler var. Buna çok inanıyorum. Gençlik yıllarında kendimin de yaptığı gibi cahil dediğimiz 
kişilerin aslında farklı bir bakış açısı ve görgüsüyle çok şey bildiklerine inanıyorum artık. Örneğin 
İstanbul'da çevremde gördüğüm Batı tarzı, iyi eğitim almış ama kendi toplumunu tanımayan 
Beyaz Türklerin “Dünyanın hiçbir yerinde yok” şeklindeki kompleksi de beni yıllardır sinir ediyor. 
Bu arada dünya derken de tabii Batı’yı kastediyor. Yani Türkiye'de her şey “tu kaka”, Türkiye'de 
her şey “yanlış”, dünyada her yer harika, bir tek Türkiye'de bütün yanlış ve kötülükler oluyor. 
Türkiye'de aydın olmanın sanki olmazsa olmaz söylemi bu ve beni giderek rahatsız etti. 
Konuklarım geliyor, başlıyorlar kötülemeye. Sosyal girişimciler hariç, bu da çok enteresandır. Ben 
de hasbel kader dünyayı gezmiş görmüş, iyi kötü yaşamış biriyim, bakıyorum, yanlış her yerde 
var, çirkinlik her yerde var, haksızlık her yerde var. Oranlar farklı olabilir ama “o oranların farklı 
olma nedeni nedir?”, onları bilmeden, sadece kendi toplumunu kötüleyip, kendini temize 
çıkarma çabasının da bir savunma mekanizması olduğunu düşünmeye başladım.  

Yani sanki “Ben onlardan biri değilim. Bu ülke berbat bir ülke ama ben öyle değilim” diyorlar ki 
eleştirenlerin çoğu da sedece eleştiriyor, çözüm üretmiyor. En çok ürettikleri sosyal medyada 
yazıp, paylaşma.  

Kendilerine bir varlık nedeni bulma kaygısı mı bir taraftan da?  

Bir tür aşağılık kompleksi olduğunu düşünüyorum. Ben de onlardan biriyim ama onların 
şanslılarından biriyim. Bu toplumda, okumuş bir ailede, büyük şehirde okuma şansına sahip 
oldum, açık fikirli anne-babam olduğu için bir sürü şeyi yapma şansına sahip oldum, iyi bir eğitim 
aldığım için kendimi geliştirebilme özgüvenine sahip oldum ve o sayede bunları yapabildim. Ama 
bir sürü çocuğun böyle bir şansı yok. Eğitimde müthiş bir fırsat eşitsizliği var. Her kesim 
tarafından herkes birbirini dışlıyor. Partilisine, Kürt’üne, Ermeni’sine, Alevi’sine, yani kendisi gibi 
olmayan herkes bir diğerini “tu kaka” ediyor. Ben bunu demokratlık olarak görmüyorum. 
Demokrat olan kişi sadece kendisi ve kendisine yakın olanlara hak vermez, farklı bir dünya 
görünüşünün de düşünme ve yaşama hakkı olduğunu savunur. Evet, ben gençliğimden beri 
farklılıkları görüyordum ama her hafta en az bir kişiyle bunları yaşamak, tabii çok daha etkili 
oluyor. Tabii ki radyo programımda şunu da söyleyebiliriz: “Bunu yaşayan bir sürü basın 
mensubu var da görüyor mu?”. Görmüyor olabilir. Ben kendi gördüklerimi söylüyorum. Ben 
kendimden mesulüm. Bir de bakmakla görmek arasındaki farkı da artık biliyorum. 

Peki, yıllar içerisinde sen program adlarını değiştirerek yayın yapmayı sürdürürken sivil toplum 
nasıl değişti, gözlemlerin neydi?  

Tabii çok büyük değişiklikler oldu. 80'lerde GENÇTUR'dan başka bir gençlik kuruluşu yoktu, “sivil 
toplum” diye bir şey yoktu. 90'larda bir iki ufak hareket başlamış, biri Habitat Derneği. 
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Yerel Gündem 21'ler mi?  

Evet. Habitat’la başlayan bir çalışmayla giderek arttı, herkesin söylediği gibi depremle patladı. 
“Her şerde bir hayır vardır” denir ya işte öyle bir durum oldu. Sivil toplumun üçüncü sektör 
olduğunun idrak edilip, gerçekten profesyonel ciddi bir çalışma gerektirdiğini idrak eden 
STK'ların başında AÇEV gelir. Arkasından TEGV gelir. TEGV'de insan kaynaklarından sorumluyken, 
2001'deki ekonomik krizde, 6 bin iş başvurusu gelmişti. Önceden sivil toplumda çalışmak hayal 
bile edilmezdi. 

Sivil toplum hayatına katkım olduğunu düşündüğüm konulardan biri de gönüllülüğün 
profesyonel bir iş olduğu yaklaşımıdır. Ama profesyonellik illa para kazanılan bir iş demek 
değildir, ciddi bir iştir. TEGV'de de, TEGV'den önce GENÇTUR'da da, aynısını savundum. 1988'de 
GENÇTUR'da lider seçmek istediğim zaman baktım parası olmayan çocuklar bir yere lider olarak 
gidemiyorlar. O zaman bu gençlerin masraflarını karşılamayı teklif ettim. “Bir işi para için 
yapmayı” kastetmiyorum tabii.  

Sivil toplumda sürdürülebilirlik çok önemli. Konuk ettiğin 500'ün içinden 100'ü artık yaşamıyor 
olabilir mi?  

Tabii olabilir. Sosyal girişimciliğe geçmemin nedenini söyledim, “bunun daha sürdürülebilir 
olduğuna inandığım” için. Ben, biliyorsun 2002'de Ashoka'yı üstlendim, o zamandan beri sosyal 
girişimciliğin Türkiye'de anlaşılmasını, öğrenilmesini kendime görev edindim. Süreç içerisinde 
hem bu radyo programları nedeniyle, hem de başka nedenlerle farklı proje ve işbirlikleriyle 
gördüm ki, en sürdürülebilir olanlar kendi kaynaklarını kendi yaratan kurumsal çözümler. 
Başında sosyal girişimci olsun olmasın. GENÇTUR örneği de benim için çok kıymetli bir örnektir 
ve son beş altı yıldır bana danışanlara söylediğim şudur; hep “Şirket kurun” derim. “Eğer sen 
gerçekten bir şey yapmak istiyorsan, şirket kur, “kâr amacı gütmeyen şirket” kur.” Çünkü dernek 
olduğun zaman mevzuat çok imkân vermiyor. “Ben demokratik kitle örgütü kuruyorum” dersen 
başka bir şey. Demokratik kitle örgütü neden kurmak istersin? Örneğin “kadınların katılımcılığını 
geliştirmek için” olabilir. Eğer kadınların katılımcılığını artırmak istiyorsan, demokratik kitle 
örgütü kurman lazım o zaman. Ama kadınların daha iyi bir sosyo-ekonomik düzeye gelmesini 
sağlamak için bir yapı kurmak istiyorsan, o zaman kontrol edebileceğin ve kontrol edilebilir, 
sürdürülebilir bir sistem imkânı olan bir yapı kuracaksın, şu anda da buna en uygun olan yapı 
şirket. Bunun yanında da bir dernek kuracaksın. 

Bir tür GENÇTUR modeli yani. Aynı isimli hem şirket hem derneği var.  

Aynen. Bugünün hukuksal yapısı başka bir şeye izin vermiyor. Sen bir bütünsün, bütünün parçası 
o ikisi. Birinde daha rahat ticaret yapıp kendini sürdürmek için para kazanıyorsun. Dernekle de 
daha rahat sosyal işler yapıyorsun. Bu ikisi aslında keşke bir arada olabilse ama var olan 
kanunlarla şimdilik hukuken mümkün değil. Aslında STKların iktisadi işletmeleri varsa da sosyal 
işletme olarak yeterli değil. Şirketini kur çünkü sen hakikaten iyi niyetliysen, senedini de ona 
göre yaparsın, “Kâr amacı gütmüyorum” dersin, bütün maddelerini de sıralarsın, “Çalışanım şu 
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kadar para alacak, kâr nasıl dağıtılacak? Kararlar nasıl alınacak?” bütün o kararlarını yazarsın 
manifestona. 

Dernek olup da, vakıf olup da para yiyen yok mu? Bu tamamen ahlaki bir olay. Ama sen rahat 
çalışmak istiyorsan kâr amacı gütmeyen şirket kurup, prensiplerini, ilkelerini yazıp, derneğini de 
ertesi sene kuracaksın, ikisini bir arada yürüteceksin. Herkese bunu tavsiye ediyorum. Çünkü 
burada sürdürülebilirlik için senin kendi önlemini alman lazım, taşıma suyuyla değirmen 
dönmüyor. O değirmeni döndürmek için çeşitli yollardan gelişini bul. Ticareti, kârı öne 
çıkarmayan girişimler için değişik kaynaklar bulunması lazım. O kaynakları bir araya getirince 
ancak dönebiliyor o çark. O yüzden sürdürülebilirlikte ekonomik bağımsızlık çok önemli. 
Projelerine fon bulmak, hibelere başvurmak da lazım. Şu anda yaptığımız gibi. Her taraftan üç 
beş kuruş geliyor, birleştiriyoruz kendi inandığımız doğrultuda işlerimizi yürütüyoruz. Bugünün 
hukuksal yapısında başka çare yok. Umarım en kısa zamanda daha uygun yapılar gelişir.  

Peki, senin bu beş yüz STK içinde “genel bir eksiklik ya da genel bir artı” dediğin, gözlediğin bir 
durum var mıydı?  

Seçerek çağırdığım için iyi örnekleri çağırdım. Çağırdıklarım içinde vakit bulmayıp geri 
dönemeyenler oldu. Bu, tanıtımın önemini idrak etmemiş olduklarını gösteriyor. 15–20 dakika 
ayıramamak bu işin önemini idrak edememektir. Kendisi başvuranları da incelemeden almadım. 
Kendini göstermek isteyeni değil, göstermek istediğimi aldım. Geçmiş yıllarda bana reklâm 
ajansıyla gelen bir sürü kurum oldu. Kendilerine prensiplerime uymadığını söyledim. Bir kere 
bilmeden öyle bir şey yaptım. Karşıma çok uluslu bir şirket geldi. 

Bu Açık Radyo'da bile olabiliyordu demek. İlginç.  

Açık Radyo'yla alakası yok. Başvuruyu yapan bir reklam ajansıymış. Telefonda reklam ajansı bile 
demiyor “Ben ajansıyım” diyor, benim tecrübesiz zamanıma denk geldi. Dedim “Bilgilerinizi 
gönderir misiniz?” Sağlıkla ilgili bir çalışma olduğunu gördüm, bir kampanya pek de güzel geldi. 
Programda bir baktım karşıma bir ilaç şirketinin pazarlama direktörü geldi. Böyle kaldım. Ben 
çağırmışım. Adama bir şey soruyorum, verdiği cevaplar tamamen satış üzerine cevaplar. Ben 
kahrımdan öldüm. Ondan sonra da giderek bu tip başvurular azaldı zaten. O dönemde 2–3 kere 
daha oldu “Bu şekilde yaptırabileceğiniz bir sürü yer var, gidin başkasına yaptırın, müsaade edin 
de burası temiz kalsın” dedim. Öyle geçti gitti. O nedenle “kim yapıyor, nasıl yapıyor, kiminle 
yapıyor?”, onları inceleyip kendi istediğimi çağırdım. Hayal kırıklığı yaşadıklarım da oldu. Yayına 
aldığım ve sonra “hakkında gerçekleri anlatmadığına” dair uyarı aldıklarım da oldu. Maalesef 
orada hata yapmış olabilirim. Aslında sivil çalışmalarda da farklı bakış ve değerlendirme 
anlayışları nedeniyle, farklı yorumlar ve değerlendirmeler olduğuna da hem Ashoka, hem de Açık 
Radyo çalışmaları sırasında sıkça şahit oldum. 

Sen iyi niyetli bir şeyler yapmak isteyen, kendini anlatmasının iyi olacağını düşündüğün 
insanları konuk ettin. Amacın onları programda sıkıştırmak değildi.  
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Aynen öyle. “Birilerinin üçkâğıdını ortaya çıkarmak” değildi amacım. Evet, çok haklısın ben hep 
iyi bir örnek sunmak, hem onlara hem başkalarına destek olmak adına program yaptım. Özellikle 
son yıllarda. Zaten şöyle de bir devşirme oldu, ilk başlama nedenim “Gönüllülük ve Sosyal 
Sorumluluğun” tartışılmasıydı, zamanla STK'ların hiç temsil edilmediğini gördüm, onları 
tanıtmaya başladım. Zamanla onlar arasında iletişimin ne kadar az önemsendiğini fark edip, 
onları ikna etmeye çalıştım birkaç yıl. Programa katılsın diye ısrar ettiklerim oldu, vakitleri 
olmadığını söylüyorlardı. Yani o kadar enteresan bir süreç de yaşadım. 

Birbirleri arasında iletişim eksikliği olduğunu mu gördün?  

Birbirleri arasında iletişim eksikliğini bırak kurumunu tanıtmasının yaptığı çalışmalar kadar 
önemli olduğunun farkında değil. Çok yoğun olduklarını söylüyorlardı. Ayzen de onu fark etmiş. “ 
“Program yapacağım adamlarla, adamlar bir türlü vakit bulup da katılamıyorlar” diyordu. Üstelik 
Ayzen televizyonda program yapıyordu. Bunu fark edince, bu sefer onları ikna etmek için 
uğraştım. Canlı yayından çekildim çünkü heyecanlanıyorlar, heyecanlanmadan daha rahat 
konuşsunlar diye. Veya yenileyebilelim diye programları banda çektik. Ondan sonra bunun 
giderek yaygınlaşmaya başladığını gördüm. Daha önce de dediğim gibi kendileri program 
yapmaya başladıktan sonra ise ya talep onlardan gelmeye başladı, bu sefer ben dediğim gibi 
Anadolu'ya açılmak istedim. Sanıyorum hayatımda hep bu geçerli olmuştur. Kendimi o anlamda 
tipik bir girişimci görüyorum. Olmayan bir şeyi başlatma heyecanıyla başlıyorum, o yoluna girdiği 
zaman, eksikliğini fark ettiğim yeni bir aşamaya geçiyorum. Geçtiğim o yerde Açık Radyo 
örneğinde olduğu gibi “Gönüllülük, Sosyal Sorumluluk olgularının tartışılması lazım” deyip 
programa başlıyorum sonra bir bakıyorum sivil toplum örgütleri, ne program yapıyorlar, ne de 
bu kişiler/kurumlar bu programların yapılmasının öneminin farkındalar. Bu sefer kavram 
tartışmasından olayı çıkarıyorum STKların tanıtımına geçiyorum. Bu sefer bir bakıyorum, 
Anadolu STK'larını davet ederken farklı sıkıntılar olduğunu fark ediyorum, o zaman onları başka 
türlü kriterler ile seçiyorum. STK’lar kendileri program yapmaya başlıyorlar, ben sosyal 
girişimciliğe geçiyorum.  Kısacası; 2002 den beri beş etap geçirmişim bu radyo programcılığında.  

Bugün bir sosyal medya gerçegi var. Radyo programlarını sosyal medyada duyuruyor musun?  

Twitter, Facebook ve radyo kayıtlarının yer aldığı www.sosyalgirişimcilik.biz  blogunu 2010 
yılından beri aktif olarak kullanıyorum(*). Facebook'un çok aktif olduğunu görüp, Facebook'ta 
kendi programlarımın yanı sıra, gördüğüm güzel örnekleri de ekliyorum. Veya duyduğum önemli 
bir haber varsa onu da ekliyorum yani radyo programıma çıkaramıyorsam bile Facebook ve 
Twitter'da duyurmuş oluyorum. Gönüllülük Sosyal Girişimcilik diye ayrı bir duyuru grubu 
kurdum, o da bir taleple oldu. Ben sosyal girişimcilik sayfası üzerinden giderken bana şöyle 
mesajlar gelmeye başladı: “Hülya Hanım sizin yaptıklarınızı takip edemiyoruz iletişim grubunuza 
katılmak istiyoruz.” Bu nedenle gönüllülük ve sosyal girişimcilik grubunu kurdum onun sayısı 
yavaş yavaş da olsa giderek artıyor. Yani sosyal medyayı daha verimli kullanmaya başladım. Ve 
böylelikle sivil toplumun bu iletişim ve medya alanında etkin ve güçlü olması gerektiğine 
inandığım için en başta kendimi o konuda geliştirmeye hâlâ da çalışıyorum. 

http://www.sosyalgirişimcilik.biz/
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Sen de aslında, 1998’de Gençlik Gözüyle programını yapan kişi değilsin. Sen de değişiyor, 
öğreniyorsun. Türkiye değişiyor, sivil toplum değişiyor. Şimdi neredeyse üç-beş faydalı 
düşüncesi olup AB'den fon alan 3 kişilik bir gençlik grubu da çıkabiliyor bu programa artık.  

(*) 20 Aralık 2018’den itibaren radyo kayıtları www.hulyadenizalp.net ‘e yüklenmektedir.2019 
yılından beri de Instagram hesabı mevcuttur. 

Kendime “güçsüzlerin sesi olmak” görevi verdim. Çünkü senin de çok iyi bildiğin gibi büyük 
STK'ların bu imkânları çok fazla. Ya ücretli biri çalışıyor ya çalıştıkları ajanslar var ama küçük 
inisiyatifler veya bir şeyler yapmak isteyen daha güçsüz STK'ları tercih etmemin bir nedeni de o. 
Yani onların sesi olmak, onların sesini duyurmak. Büyük sivil toplum kuruluşlarında olan imkân 
onlarda yok. Ama bir de yerel çalışmaya ve demokratik katılımcılığa inandığım için ne kadar çok 
sivil inisiyatif tanınırsa, hep başından beri söylediğim gibi hem emsal olurlar hem de onlar için 
seslerini duyurmanın bir aracı olur. 

 

İlk Açık Radyo Dinleyici Destek Projesinde gönüllüler ve Ömer Madra ile birlikte 

 

 

 

 

 

http://www.hulyadenizalp.net/
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On Birinci Bölüm 

Benim İçin Hakikaten TEGV Çok Değişik Açılardan Bir Okuldur 

2000 – ilk TEGV Gönüllü Toplantısı- Anadolu Hisarı 

TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) bizi buluşturan yer. GENÇTUR'dan TEGV'e nasıl geçtin?  

1998 yılında TEGV de bizim eski kamp liderlerinden Didem Özerman çalışmaya başladı. 
Didem,”TEGV'in yaz okulu yapmak istediğini” söyledi. Didem de benim adımı vermiş, 
“arayacaklarını” söyledi. Aradıklarında gönüllü olarak danışmanlık yapabileceğimi, hatta 
isterlerse yabancı gönüllü de getirebileceğimizi söyledim. Onlara da çok cazip geldi. 1999 yazında 
Fındıkzade Eğitim Parkı’nda ilk yaz okulu çalışmasına başlandı. Yine bahar aylarında bir gün Sedef 
(Betil) ve Deniz (İlkin) GENÇTUR Eğitim Ofisi’ne geldi, bize “Kavacık Pembe Ev’deki çocuklara bir 
kamp yapar mısınız?” diye sordular. Bize gelmeden önce Kavacık Birimi'ndeki çocuklara 
sormuşlar, “Yaz aylarında ne yapmak istersiniz?” diye. Çocuklar da bir önceki seneden duymuşlar 
çocuk kamplarını “Kampa gitmek istiyoruz” demişler. Ve biz onlara özel bir kamp yaptık. O yaz 
deprem oldu, 99 yazında ve ben TEGV kanalıyla deprem bölgesinde gönüllü çalıştım. Gönüllü 
çalışırken bir gün genel müdür yanıma gelip “Gönüllü Koordinasyon Merkezi’ni kurar mısınız?” 
diye sordu, ben de seve seve kabul ettim. 

TEGV'e geçerken beni en çok motive eden; her ne kadar GENÇTUR’da inandığımız işleri yaptıysak 
da hizmet ettiğimiz orta sınıf da olsa yine de parası olan kesime hizmet veriyordum, ama bu 
tarafta çok daha ihtiyacı olup hiç parası olmayanlara hizmet verecektim. Böyle bir teklif geldiği 
zaman havalara zıpladım, hakikaten “tekrar hayata dönüyormuşum” gibi geldi bana. Çok 
samimiyetle söylüyorum, Çok şükür hayatımda 20 sene para bazlı değil, yaratılan sosyal değer 
bazlı yaşadım. O konuda çok müsterihim, hiçbir zaman değerlerimi kaybetmedim ama “o 
değerlerimi çok daha ihtiyacı olan bir kesimle paylaşacağım” diye, hatta bir yerde apar topar 
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geçtim GENÇTUR'dan. Ama benim için hakikaten çok müthiş bir olaydı, o çocuklar, dar gelirli 
aileler. Öyle büyük bir heyecanla geçtim ki ben TEGV'e “İşte bu benim yıllardır arayıp da 
bulamadığım şey” diye müthiş bir çoşku doldurdu içimi. 

20 yıllık GENÇTUR deneyimimden sonra TEGV benim için çok değerli bir deneyim olmuştur. 
Kendi deneyimlerimi başkalarıyla paylaşmak ve ulusal düzeyde örgütlenirken, birlikte yeni 
açılımlar sağlamak benim girişimcilik deneyimlerime yeni katkılar sağlamıştır. İntrapranörlüğün 
(kurum içi girişimcilik) ne olduğunu idrak edip, kurum içi girişimciliğin önemini fark ettim.  

Bugün sosyal girişimcilikte düşündüklerimden, yaptıklarımdan bu kadar eminsem, bu yaşadığım 
çok yönlü deneyimler sayesinde olmuştur. Her türlü işi yapmanın; yani icabında yönetici, 
icabında iş gören, bulaşık yıkayan, konferans veren, hepsini yapıyor olmak, bankadaki parayı da 
yönetmek, para kazanmayı da sağlamak, broşür de yapmak bunlar tabii insanın idrakini, 
becerilerini ve sonuçları değerlendirmede epeyce güç veriyor insana. 

Aklıma gelmişken bir şey daha söyleyeyim, geçenlerde Trakya Üniversitesi'nden bir hoca yazmış, 
“Sosyal işletme dünyasında franchising sistemini uygulayan kimler var?” diye sormuş. Ben de 
KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) ve KAMER (Kadın Merkezi Vakfı) olabilir dedim, 
“GENÇTUR'u düşünmüyor musunuz?” dedi, dedim “Biz vakti zamanında çok denedik ama bizim 
anlayışımızla çalışan acenta bulamayınca iptal ettik” dedim. “Niye?” diye sordu. Açıkladım, aynı 
şeyi burada da söyleyeyim. Biz GENÇTUR’da 90’lı yıllarda acentalık verdik ki onu öneren bendim. 
Sorumluluğu da üstlendim. “Ben denetleyeceğim, ben diyalog kuracağım” dedim arkadaşlara. 
Acentalık talep edenler %20 karla çalıştığımıza inanamadılar. Adamın aklı almıyor. “Bırakın ben 
istediğimi alayım” diyor, buna da biz izin vermedik. Bize çaktırmadan fazla para alıyor. Gidiyoruz 
uyarıyoruz adamı veya acenteliği iptal ediyoruz. 3-5 olaydan sonra dedik ki yok olmayacak yani 
bizim kafamıza uyan bir acente yok, en iyisi biz bunu böyle devam ettirelim. Uçak bilet satışında 
belki biraz oldu ama kampçılıkta filan katiyen, akılları almıyor. Onlar bunu para kazanmak için 
yapıyor, sen işini sürdürmek için para kazanmak istiyorsun, ikisi birbiri ile o kadar çatışıyor ki. 
Yani birinin esas amacı para kazanmak, öbürünün aracı, o amaçla araç birbirini deliyor tabi. 
Zaten yurt dışı bağlantılarımızın hepsi kampçılık bazında da, AGH (Avrupa Gönüllü Hizmeti) 
bazında da, eskiden de şimdi de uzun dönem gönüllü projelerde hep sivil toplum kuruluşlarıydı. 
O yüzden biz belki Türkiye'de sivil toplum tarafından bilinmiyorduk ama kamuyla çalışıyorduk 
yurt içi kamplarda, belediyeyle, devletle çalışıyorduk. Ama yurt dışında bizim partnerlerimizin 
hepsi STK'ydı. 

Depremde neredeydin?  

İstanbul'daydım. Ne yapacağımızı bilemedik ve “Ne yapalım?” derken İbrahim Betil'in Açık 
Radyo'da oturma eylemi haberini duydum. O beni çok etkileyen bir tavırdı. TEGV’e yurt dışından 
çadır yardımı gelmiş depremzedeler için. Prosedürler tamamlanmadığı için vermiyorlar çadırları, 
İbrahim Bey o zaman protesto etmek için “çadırları alana kadar havaalanında oturacağını” 
söylüyor. O benim için çok önemli bir ışıktı. Çünkü o güne kadar alıştığım siyasi örgüt 
davranışlarının dışında bir hak arayışı olarak bireysel bir pasif direniş görmek, üstelik bir iş 
adamından görmek, çok etkileyici oldu. Daha yakından takip etmeye başladım ve Sedef’in 
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İbrahim Bey'in karısı olduğunu da bilmiyorum o zaman. İbrahim Bey'i de tanımıyordum zaten. 
Hep bunlar böyle arka arkaya gelince TEGV’e gönüllü olmak için başvurdum. Bir gönüllü 
toplantısı oldu Koçbank'ın Konferans Salonu'nda, sonunda o toplantıda Sedef’i gördüm. “Hülya 
Hanım bekliyoruz sizi” dedi. Deprem bölgesinde çocukların eğitim etkinliklerinde yer aldım, 
sadece ben değil benim aracılığımla GENÇTUR'daki arkadaşlarımın hepsi geldi. Hani Gülçin'in de 
trafik kazasını biliyorsundur, deprem bölgesindeki “Hayat Mahalleleri”ne giderken çok büyük bir 
kaza geçirmişti. TEGV’in ilk kazazedesidir. Ben giderek TEGV'de daha aktif olurken, bir gün iş 
teklifi geldi. 

Sen bu arada GENÇTUR'da çalışmaya devam ediyorsun.  

Tabii. Kadıköy büroda yazı geçirmişiz. Deprem sonrası Eylül olmuş, Ekim itibariyle ilişiğimi 
kesmeyi düşünüyorum GENÇTUR'la. Öyle bir düşüncem var. GENÇTUR'la ilişiğimi demeyeyim de 
operasyondan ayrılma kararı almışım. Böyle kendi kendime öyle bir arifedeyken, işte Kemal 
Bey'in teklifi geldi. (TEGV'in o dönemki Genel Müdürü Kemal Kafadar) o da ekim, kasımdı 
herhalde, tam birbirine denk gelen bir dönemdi. O teklif çok güzel denk geldi. Hiç düşünmeden 
kabul ettim. “Kendimi daha faydalı hissedeceğim bir iş yapacağım, para kazanmak zorunda 
kalmayıp halk için çalışacağım” duygu ve düşüncelerini motive etti, hemen kabul ettim ve 
çalışmaya Aralık 99'da başladım. Çünkü imkânları çok daha kısıtlı olan çocuklara, gençlere hizmet 
veren bir sivil toplum kuruluşunda çalışmak beni çok daha heyecanlandırdı. 

GENÇTUR'la vedalaşmak nasıl bir duyguydu? Başından beri GENÇTUR'dasın Silvan'a da gittin 
döndün, GENÇTUR'a geldin, Atatürk Barajı'na gittin döndün, GENÇTUR'a geldin, Kadıköy'de 
çok başarılı çalışmalar olmuş, bir anda GENÇTUR'la böyle vedalaşma düşüncesi bana çok 
radikal geldi.  

Burada bir sivil toplum hareketine geçiyor olmak benim için gerçekten çok önemli bir faktördü. 
Yani bütün enerjini sadece sosyal fayda için kullanmak müthiş bir olaydı. GENÇTUR’da tamam 
ilkeliydik ama hep o çarkı döndürmeye çalışan biri olmak ve o biri olarak -GHD yi de sayarsak 
toplam 30 sene çalışmışım- aynı çabayı çok daha toplumsal bir konuya, aynı emeği, aynı gücü 
toplumsal bir konuya aktarmak benim için inanılmaz bir motivasyon kaynağıydı. Çünkü seksen 
sonrası GENÇTUR'dayken de, Atatürk Barajı'ndayken, Silvan'dayken de hep yaptığım işlerde 
anlam arayan bir insan oldum. Manası beni tatmin etmeyen hiçbir iş bana zevk vermedi, 
yapamadım, beceremedim. O nedenle birinci faktör oydu. 78 kuşağı olmanın getirdiği bakışla 
“daha güzel bir dünya için çalışmak” demek.  

Peki, alındılar mı sana, örneğin Gülçin'le, onu, Kadıköy'ü bırakıyorsun diye küskünlüğe yol açtı 
mı? “Hülya oldu mu şimdi bu?” dediler mi örneğin?  

Olmadı herhalde ki hepsi TEGV’e gönüllü oldu, çünkü hepimizin benzer bir yapısı var. Hala 
birlikte çeşitli konularda gönüllü çalışmalarımıza devam ediyoruz, biliyorsun. 

20 yıllık bir yol arkadaşlığından bir yol ayrımı yapmışsın aslında sen kendine.  
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Evet, belki haklısın ama gider gitmez mesela TEGV'e, yabancı gönüllüler konusunda GENÇTUR'la 
işbirliğine başladım, yani ben nereye gittiysem GENÇTUR'u hep yanımda taşıdım, onu da 
herhalde herkes kabul eder. Girdiğim her ilişkide, Açık Radyo'da tanıştığım kişilere, onları 
GENÇTUR'la tanıştırmayı öneririm, ya Ali'yle tanıştırırım, ya Gülçin'le ya Nevin'le, ya da Zafer ile. 
Çünkü hem GENÇTUR'a güveniyorum, hem de o kişiye. 

Örneğin TEGV Yaz Okulları'nda yabancı gönüllü de olsa güzel bir renk olacağını söyledim, Sedef 
hemen “İstiyorum” dedi, Kavacık Pembe Ev'e 3 tane gönüllüyü GENÇTUR aracılığıyla gönderdik, 
Fındıkzade Eğitim Parkı'na, Çarşamba Eğitim Parkı'na gönderdik, oralarda yabancı gönüllüler Yaz 
Okulu yaptılar. Zorlandılar ama çok büyük bir renk kattığını söylediler. Ondan sonra Tara Hopkins 
ile GENÇTUR'dan tanışıyorduk. Sabancı Üniversitesi'nde çalışırken TEGV’e geldi, orada da 
GENÇTUR, Sabancı, TEGV işbirliği yaptık. Bu sevdiğim bir huyumdur, ilişkilerimi birbirleriyle 
buluşturmak isterim ve bunu da en çok GENÇTUR için yaptım tabii ki. İşbirliği ve güç birliği çok 
önemsediğim bir çalışma şeklidir.  

Tabii arkadaşlarımın da 78 kuşağı olması, onların da benim duyduğuma benzer bir heyecan 
duyarak orada gönüllü olmasına neden oldu. Nevin, Gülçin, ablam, Nihal Abla (Bertuğ) hep 
gönüllüsü oldular TEGV’in. Yani o yüzden kırıldılar mı içlerinden bilemeyeceğim. Ayrılırken 
“GENÇTUR’a katkılarınla” diye gümüş bir plaket verdiler. Sadece Gülçin'in birkaç sene sonra, 
“Gitmeseydin bugün bambaşka yerlerdeydik” dediğini hatırlıyorum. Fakat Kevser'in GENÇTUR 
kadrosuna dâhil olmasıyla GENÇTUR taze kanına kavuştu ve üçüncü yeniden yapılanma 
dönemine girdi. Bu vesileyle GENÇTUR'un 35 yıl içinde dört kere yeniden yapılanma geçirdiğini 
belirtmek isterim. Bu da zaten olması gereken bir durum çünkü gençler bilmeliler ki 
sürdürebilirlik için kurumsal yapı kadar değişen çevre ve ihtiyaç koşullarına göre kurumun da 
yenilenmesi gerekir.  

TEGV aslında iyi bir buluşma, iyi bir başlangıç oldu ve sen çok büyük bir heyecanla başladın. Bu 
heyecandan bahsetsek biraz.  

TEGV'de çok anlamlı bulduğum en önemli şey; bir sivil toplum kuruluşu adı olmasıydı ama o sivil 
toplum kuruluşu adının bende oluşturduğu anlamla, orada var olan gerçeği anlamam herhalde 
birkaç ay sürdü. O birkaç ay içerisinde zaten bizim özel hayatımızda da bir sürü değişimler vardı. 
O arada ben GENÇTUR'u eksik bulurken, “meğerse GENÇTUR’da ne kadar inisiyatif alınıyormuş” 
dedim. Dün konuştuğumuz gibi Açık Radyo'da programa başlamamın nedeni TEGV’de “eski 
gönüllüler” denilen bir durumla karşılaşmamdır. Biliyorsun Türkiye'de kurulan ilk Gönüllü 
Koordinasyon Merkezi TEGV’dedir ve o ilk Gönüllü Koordinasyon Merkezi'ni kurarken kendi eski 
ilişkilerimi kullanarak, bütün ayni bağışlarla orayı kurmam, bunlar beni çok heyecanlandıran ama 
aynı zamanda da benzer değil farklı düşüncelerde olduğumuzu, eski gönüllü olmanın bir prestij 
olarak algılanabildiğini, herkesin farklı yerlerde kendine bir köşe tutmaya çalıştığını görmeme ve 
radyo programına başlamama neden oldu. 

Açık Radyo’da programa yapmaya ara vermiştin, değil mi?  
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“Gençlik Gözüyle Dünya” devam etmiyordu, “Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk Programı'na ise 
TEGV'le başladım. TEGV de yaşadıklarımdan dolayı bu fikir aklıma geldi. Başlama nedenim 
“Gönüllülük böyle olmamalı” düşüncesidir. O sırada Genel Müdür Yardımcısı'nın bana son 
derece ters gelen bir tavır koyması, beni iyice şaşkına çevirdi. Kemal Bey'in bana iş teklifini 
hazmedememiş olsa gerek, hep bana karşı negatif davranıyordu. Ben de anlamıyorum, “aynı 
amaç için çalışıyoruz, niye böyle yapıyor” anlamıyorum, sanıyorum benim “en saf dönemlerim”  
o dönemlerdi. 

TEGV ile bazı şeyleri daha iyi idrak ettim. Herhalde benim toplumu tanımayan bir kişi olduğumu 
düşünüp “Sizi bir Van'a, Hakkari’ye gönderelim, buralarda ahkâm kesmek nasıl bir şeymiş görün, 
oralara bir gidin de” dedi, çok sevineceğimi söyledim. Beni Beyaz Türk olarak görüyor, 
“Buralarda konuşması kolay, gitsin oralarda konuşsun bakalım” diye düşünüyordu sanırım. 
Yanımda bana göre çok anlamsız, benimle hiç alakası olmayan farklı bir proje yürüten bir ajansın 
yetkilisi ile birlikte Hakkâri ve Van'a gittik.  

1999'da mıyız?  

2000'deyiz. Mart olsa gerek. Gerçekten 
koşa koşa gittim, Hakkâri'yi 
görmemiştim “Aman ne Güzel, 
Hakkâri'yi de göreceğim” diye 
heveslendim. Gittim orada çeşitli 
ilişkiler kurduk, birimleri ziyaret ettik, 
gençlerle tanıştık, eleştirileri dinledik. 
Çok keyifli, çok verimli, çok eğitici bir 
gezi oldu,  

2000-Fındıkzade Eğitim Parkı 

döndüm. “Nasılmış?” dedi, “Çok iyi geçti” dedim heyecanla. Adam zaten bir iki aya kalmadı gitti. 
6-7 ay sonra Genel Müdür de değişti. Sonrasında yeniden yapılanma çalışmaları her şeyi 
kendime dert edindiğim, durumdan vazife çıkardığım, 6-7 ay deliler gibi çalıştığım bir dönem 
oldu. Bu dönemde eşimin kanser olduğunu öğrendik, 3 Kasım 2000 ve eşimin hastalığı nedeniyle 
istifamı verdim. İstifam nedeniyle İbrahim Bey ile görüşürken, İbrahim Bey “Hülya Hanım, kabul 
etmiyoruz istifanızı” dedi. Mümkün değil, kocamın durumu böyle, tedavi için Amerika'ya 
gidiyoruz, ben “bu koşullarda onu da ortada bırakmak istemediğimi ama kocamın hayatının 
benim için çok daha önemli olduğunu” söyledim. 

Bu sırada Gönüllü Koordinasyon Merkezi'ni kurmuş muydun?  

Tabii. Altunizade'de. Ben çalışmaya başladıktan bir ay sonra toplantılara başladık. 750 gönüllü 
adayı başvurusu birikmişti. Ama hiçbirine geri dönülememişti. 750 kişiyi ben bir buçuk ayda 
toplantılar yaparak, erittim. Deliler gibi oryantasyon toplantıları yapıyorum, bilgilendiriyorum, 
bu arada sistem geliştirmeye çalışıyorum. Güvendiğim gönüllü arkadaşlarıma “gelin burada bir 
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şeyler yapmamız lazım” diyorum, hepsi koşarak gelmişler, Sedef’le zaten ayrı bir ekip olarak, 
Deniz, Mihriban (Paker) falan birlikte çalışıyoruz. 

Biz giderek yeni gönüllülerden yeni kadrolar oluşturuyoruz, psikologlar ekibi, eğitmenler ekibi 
kuruyoruz. O sırada birisi görüşlerimi anlatırken “Sedef Hanım ne der?” dedi, tabii Sedef Hanım 
çok duyarlı ve akıllı bir insan “Hülya Hanım ne diyorsa, önemli olan onun ne dediği” dedi ve 
giderek Altunizade'ye gelmeyi azalttı. Büyük bir ihtimalle orada gördü ki, iki başlılık olacak ve 
giderek çekildi. O zaman hiç anlamamıştım ben yapmak istediğini. Müthiş bir insandır. Kendisini 
çok sever, sayarım. 

Gönüllü Koordinasyon Merkezi'ni kurup işletip Sevil'i (Seventürk) de işe aldıktan sonra, biz 
Sevil’le harikalar yaratmaya başladık, müthiş çalışıyoruz. Ben organizasyonu yapıyorum, o 
altyapıyı güçlendiriyor.  

İbrahim Bey, istifamı vermek istediğimde kabul etmedi “Siz şimdi eşinizle gidiyorsunuz güle güle 
gidin, döndüğünüzde yeriniz hazır, haftada 2 gün de olsa gelecekseniz, sadece siz yokken birine 
vekâlet bırakın, sizin için de daha iyi buradan ayrılmamak, çünkü bu çok zor bir süreçtir, size de 
bir meşgale olur, burası da sizsiz olmaz” dedi. 

Eşinin hastalığı nasıl ortaya çıktı, nasıl fark edildi?  

Ben çok yoğun çalışırken o zaman nedenini anlayamadığım için sürekli hastalanıyorum, 
tansiyonum çıkıyor, kilo alıyorum. Belirtiler apaçık bağırıyor “Aşırı yüktesin, aşırı yüktesin” diye, 
ama ben anlamıyorum. O sırada bayılmalar başladı bende. Hatta bir bayıldığım sırada eşim diz 
için bir doktora gidecekti ben bayıldığım için gidemedi. “Bak kızım” dedi, Allah için çok haklı 
olduğu noktalardan biridir bu “Bak, çok aşırı yüklendin, yine kaptırdın kendini, olmaz bu, sonra 
sürüm sürüm sürüneceksin ama yapacak bir şeyin kalmayacak artık” dedi. Ertesi hafta ben iyi 
olunca doktora gitti, bir geldi, allak bullak, dizinde bir şişlik görmüş, menüsküs mü diye 
düşünmüş, kanser olduğu çıkmış. Hiç o sahne de gözümün önünden gitmez ağlaştık, sarıldık, çok 
hazindi. Ertesi gün gittim istifamı verdim. Sevgi de lise sonda, o gün evde yoktu. Ondan sonra 
ertesi gün Sevgi geldi, anlattık ona, öbür gün biz Amerika'ya yola çıktık. Sevgi, babamla kaldı, 
ablamlar da ilgilendi. Ondan sonra Amerika’da tedavi başladı, ABD’ye gittikten 1,5–2 ay sonra 
eşim dedi ki “Benim burada moralim çok bozuluyor, tedavi oluyorum ama etrafımızda hiç 
kimseler yok, tedaviye İstanbul’da devam edelim” dedi. Ben de aslında orada tek başıma ona 
moral vermek için elimden geleni yapıyordum. Çünkü doktorlar “tedavinin %50’si moral” dediler 
ama hasta bakmayan anlayamaz. Ben de giderek tükenmeye başladım. Deşarj olacak hiçbir şey 
yok, ki o dönemim yine iyidir, 1 yılllık tedavinin sonunda esas tükenmiştim ben. Biz dönelim 
dedik çünkü kaldığımız yerde kış çok sert olurmuş, hiçbir yere çıkamıyoruz. 

Türkiye'de tedavisi yoktu herhalde.  

Burada pek şansı olmadığını söyledikleri için gitmiştik. Burada doktor baktı, “Ameliyat yaparız” 
dedi, pek ümitsiz konuştu. Rochester’da ameliyat öncesi tedavi yapıp etrafını temizleyecekleri 
söyleyince burada da aynı tedavinin uygulanabileceği ortaya çıkınca 2 ay kadar sonra döndük. 
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Ablam sağ olsun bize Gönüllü Koordinasyon Merkezi'ne yakın bir yerde, Erzurum Sitesi'nde giriş 
katında bir ev kiraladı. Orada haftada 2 gün TEGV'e gidip geliyordum ama TEGV'den Haydar 
(Somuncu) ve Evrim (Ovalı) eve gelip gidiyordu, yani böyle sürekli iletişim içindeydik. Esas 
evimize hiç gidemedik, Taksim'de İtalyan Hastanesi'nde tedavi görüyordu, oraya gidiş geliş 
kolaydı. Yeni oturduğumuz yer hem eşim için düzayaktı, hem de benim işime yakındı. O zaman 
şansımıza, biz Türkiye'ye döndüğümüzde, Amerikan Hastanesi Onkoloji Hastanesi olarak İtalyan 
Hastanesi'ni hizmete açtı. Mart-Ekim arası 9 ay, eşim orada da tedavi gördü. Biz hastanede 
kalıyorduk. Eşimin tedavisi kan değerleri düşmedikçe sürekli 24 saat ilaç verilerek 5 gün 
sürüyordu. Orada; gidiyoruz, yatıyor, kan değerleri sürekli kontrol ediliyor, ne zamanki tedavi 
devam edemez noktaya geliyor, kesiliyor, bir iki gün bekleniyor, düzelirse tekrar devam ediliyor, 
o kürü tamamlayana kadar devam ediyoruz. Tümörün küçülmesi gerçekleşince Mart ayında 
Amerika'ya ameliyat için gittik. Ameliyatı oldu, 3 hafta sonra döndük geldik buraya. 
Kemoterapiye tekrar devam edildi. Tedavi toplam 1 seneyi buldu. Ben o arada da dediğim gibi 
TEGV'e hafta 2 gün gidip geliyordum veya bana eve geliniyordu. Bu arada İbrahim Bey’in ne 
kadar haklı olduğunu anladım. TEGV bana bir hava değişimi oluyordu ama çok zorlanıyordum. 
Bir taraftan eşimin hastalığıyla uğraşıyorum, moral vermeye çalışıyorum, kendi sınırlarımı hiç 
düşünmeden gayret sarf ediyorum. Kapasitemin çok üstünde bir zorlanma yaşamışım. Tedavi 
bittiğinde biz de bitmiştik. Ayrılmak isteyince ben de kabul ettim. Bu sefer ayrılma gündeme 
gelince “Bari TEGV'deki işimi kaybetmeyeyim” diye düşündüm. Sonra aradan birkaç hafta geçti, 
baktım artık hiçbir şey yapacak gücüm kalmamış, istifamı verdim.  

TEGV bu kadar önemliyken senin için üstelik.  

Ama artık özel hayatımda o kadar yorulmuşum ki gözüm hiçbir şey görmedi. Zaten iş hayatım da 
beni çok zorluyordu. TEGV'deki benim için en önemli kazanç yıllardır yaptığım gönüllülük 
sistemini sistematize edebilmem oldu. Benim o güne kadar GHD ve GENÇTUR'da yaptığım 
gönüllülük çalışmalarının çok daha büyük kapsamlı kişi ve organizasyon için yapılması için sistem 
kurulması gerekiyordu ve bu sistemi kurduğum için kendimi gerçekten çok mutlu hissediyorum. 
Ve ondan sonra gerek yabancılara, gerek başka STK'lara danışmanlık veya eğitmenlik yaptığımda 
gördüğüm şey; o sistemin ne kadar doğru bir sistem olduğu. Hatta ben ABD'de Ashoka 
merkezinde bu eğitimi verdim, “Gönüllü nasıl yönetilir?” Voluntary Management denilen olayı 
ben Türkiye'de ilk uygulayan kişi olduğuma inanıyorum, yani kurumsal anlamda ve dünyada da 
örneklerinin fazla olduğunu sanmıyorum.  

O anlamda Türkiye’de TEGV'in çok özel bir yeri olduğuna da hep inanırım. Bana bu şansı 
verdikleri için de Kemal Bey'e de, İbrahim Bey'e de, Sedef Hanım'a da hakikaten çok 
müteşekkirim. Gönüllülüğün ve sosyal sorumluluğun her boyutuyla anlaşılması en başta benim 
kendimi anlamama neden oldu. Ben Maslow'un ihtiyaçlar üçgenini buradan çıkardım. “Ne oluyor 
da farklı algılanıyor?” sorusu benim TEGV'de en çok sorduğum soruydu. “Ben niye gönüllüyüm? 
Sen niye gönüllüsün? O niye gönüllü? Bu farklılıklar niye?” Zaten toplumsal olayları anlamak için 
eleştirmekten ziyade ‘Ne oluyor da böyle oluyor?’ sorusunu sormalısınız” demişti psikiyatrist 
Kemal Kuşçu TEGV'de verdiği bir eğitimde. Ben ilk yapıyı kurmaya çalışırken, bir yandan 
oryantasyonlar yapıyoruz ve o güne kadar gönüllü eğitimi olmadığını öğrendim. O zaman bir 
gönüllü eğitimi yapmamız lazım diyerek harekete geçtim. Eğitim için Kevser'in hocaları devreye 
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girdi. İlk “Eğitimcinin Eğitimi” eğitimini aldık biz. Ondan sonra başladım sahaya çıkmaya, 
Anadolu'ya gitmeye. Yukarıda bahsettiğim Van gezisinden sonra benim daha çok sahayı gidip 
görmem gerektiğini anladım. Yani “gerçekten durum nedir?”, ve o zaman orada farklı gerçeklerle 
karşılaşmaya başladım. Bu sefer dedim ki, “biz bizi çağıran yerde değil, en az 15 aktif gönüllüsü 
olan yerde birim açacağız.” Sivas'a, Rize'ye gittiğimde gönüllü toplantısı yaptığımda 10-15 kişi 
varsa oturduk “Bakın böyle bir sorumluluk alıyor musunuz? Almıyorsanız biz taşıma suyla 
değirmen döndüremeyiz burada” demeye başladım ve buna canı gönülden hâlâ da inanıyorum 
bugün. Ben büyük STK'ların, büyük olma ve politikalar oluşturabilme ve kamuyla özel sektöre 
karşı önemsenme gücü var, onu kabul ediyorum. Ama esas gücün yerelden katılım olduğu 
zaman, gerçekten kendi içinden çıktığı zaman daha verimli ve daha katılımcı olacağına 
inanıyorum.  

Asıl belirleyici olan yerelden talep gelmesi de değil mi aynı zamanda?  

Evet, esas belirleyici olan yerelin kendi gücü. Türkiye’de hangi ili dolaştıysam, hep onlara bizim 
onlarla ancak bilgi/deneyim paylaşabileceğimizi, onun ötesinde bir şey yapamayacağımızı, 
önemli olanın onların yerelde yapacakları örgütlenme, olduğunu söyledim. O zaman askeriyenin 
bu konuda çok aktif olduğunu gördüğümde başka türlü şaşırdım. Bizzat askerle işbirliği 
yapıyoruz. O zaman “biz burada devletin arka bahçesi miyiz?” diye biraz huzursuz oldum. Fakat 
öyle askerler de tanıdım ki, Başkale'de örneğin Zafer Binbaşı, adam orada bir asker olarak değil, 
“toplumu için nasıl çalışması gerektiğini idrak etmiş bir aydın olarak” çalışıyordu. Hiç 
beklemediğim bir ilişki biçimi vardı halkla; son derece arkadaşça, dostça, hiç korkmadan, 
çekinmeden. Onları gördüğüm zaman mesela onu radyoda konuk ettim. İyi örnekleri, olumlu 
örnekleri paylaşmayı kendime görev edindiğim için. Başka nasıl yapabiliriz diye düşündüm ve 
İbrahim Bey'e dedim ki “Biz gençlerle çalışacağız, GENÇTUR’da senelerdir gençlerle çalışıyorum; 
gençlerin dinamizmi, gençlerin enerjisi ve aklıyla bu TEGV'de yapılabilecek çok daha fazla şey 
olabilir, diğerleri de olsun ama gençlerin dinamizmi ve enerjisi çok önemli, öbürleri olmasın 
demiyorum”. “Peki, nasıl yapacağız?” diye sordu. Ona İzmir'de bir toplantı organize ettim. 9 
Eylül Üniversitesi'ndeki toplantıyı GENÇTURlu gönüllülerimiz ayarladılar, İbrahim Bey, İzmir'e 
giderken biz eşimle tedavi için Amerika'ya gittik 2000 senesi Kasım ayında. Ondan sonra da 
İbrahim Bey bana oradan şöyle bir e-mail atmış, onu da geçen gün eski dosyalar içinde buldum 
“Muhteşem bir organizasyondu, sizin ne demek istediğinizi çok iyi anladım, gençlerle çalışmak 
harika.” Mailini saklamışım. 

Amerika'dan dönünce o günkü koşullarda artık çalışamayacağımı idrak edip istifamı verdim. 
TEGV de benim için çok öğretici bir yer olmuştur. Tabii ki kocamın hastalığının mutlaka olumsuz 
etkisi olmuştur. 

TEGV deki ilk çalışmalarına geri dönelim. Gönüllü Yönetiminde nasıl bir sistem kurdun?  

Gönüllü Koordinasyon Merkezi’ni kurduktan sonra gönüllü motivasyon toplantılarına başladık. 
“Gönüllüleri nasıl bir arada tutabiliriz? Gönüllüleri nasıl bir adım ileriye götürebiliriz? Nasıl 
sürdürülebilir yapabiliriz? Nasıl çeşitlendirebiliriz?“ diye yaptığımız çalışmalarda geldiğimiz şöyle 
bir nokta da oldu; o da benim için güzel bir yaşayarak öğrenmedir. Büro gönüllüsü olmak 
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isteyenlere büroda iş yaratmaya çalışırken esas işim olan şeyleri yapamadığımı fark ettim. Bu; bir 
başka şeyi idrak etmeme neden oldu. Gönüllü aslında kendisi için geliyor. Gönüllü orada, o 
ortamda bulunmak istiyor. Ben onun için mi çalışıyorum? Yoksa o TEGV için mi çalışıyor? 
Örneğin; gönüllü ihtiyacımız olmadığı zamanlarda diğer STK’ları aradık. Gönüllü ihtiyaçları 
olanlara yönledirme yapmak istedik. Bizim ihtiyacımız olan gönüllüler; Matematik Gönüllüsü, 
Oku Düşün Yap Gönüllüsü, Spor Gönüllüsü, onun dışında gönüllüye ihtiyacımız yok, ama “şu 
STK'larda gönüllüye ihtiyaç var” diye çıkıyorduk karşılarına. 

Kabul ediyorlar mıydı başka STK'lara gitmeyi?  

Hayır, bize sinirleniyorlardı. “Biz size gönüllü olmaya geliyoruz, siz bizi başka yere 
gönderiyorsunuz” diyorlardı. O zaman gördüm ki, aslında insanlar kendilerini tatmin etmek için 
yapıyorlar bunu. Ait olmak istediği yer orası, paylaşmak istediği yer orası, aslında o toplum için 
değil kendisi için bir şey yapmak istiyor ve benim için bir dönüm noktası oldu. Aslında gönüllülük 
zevk alınan ve keyif veren bir iştir ve kendimiz için yaparız. Bunu İbrahim Betil'den ilk 
duyduğumda çok şaşırmıştım. “Ben keyif aldığım için yapıyorum” demişti, ağzım açık kalmıştı, 
“Ne diyor bu adam?” demiştim ama sonra bunları görmeye başladığımda “Evet doğru, aslında 
biz kendimiz için yapıyoruz” dedim. Bu bilince ulaşmak benim yaptığım işin teorisini de ortaya 
çıkarmama vesile oldu. 

TEGV, benim için gerçekten çok değişik açılardan bir okuldur, bir dönüm noktasıdır. Bilgi 
Üniversitesi'nde STK Eğitim Programı ilk başladığında Gönüllü Yönetimi Eğitimi'ni vermek için 
bana teklif geldi. Ve 2 dönem orada eğitim verdim.  

TEGV'de miydin sen o sırada?  

Galiba değildim. Sanıyorum ayrılmıştım. 

Bizim geldiğimiz dönemde Anadolu Gönüllü Grubu’nu kurmuştun. İki tip Anadolu Gönüllü 
Grubu vardı. Bizim merkez çalışanlarıyla birlikte Anadolu'ya gidecek ve gözlem yapacak olan 
bir gönüllü grubu vardı. Bir de bir değişim programı başlattın, onun da mı adı Anadolu Yaz 
Gönüllü Grubu’ydu? İşte Antalya'daki Van'da gönüllü oluyordu, bir de ayrıca gönüllüler gidip 
okul inşaatında ya da başka şeylerde çalışabiliyorlardı, Tara'nın (Hopkins) programıydı, onu da 
sen başlatmıştın.   

Tara'nın işbirliğiyle yapıyorduk, Sabancı Üniversitesi öğrencileriyle birlikte. Tara'nın yaptığı 
çalışma da bir ilktir Türkiye'de. Dediğim gibi GENÇTUR aracılığıyla tanışıyorduk Tara'yla. Sonra 
Eğitim Gönüllüleri'ndeyken öğrencilerini gönüllü olmaları için getirmek istedi. İlk toplantıya 
geldiler, 45 tane genç. Hiç tahmin etmediğim bir profil ve benim alıştığım genç profilinden çok 
farklı ve o zaman anladım ki mecburen aldıkları bir dersmiş. Ama şimdi mesela Tara'nın yaptığı 
işi Gülsen (Erengül Baysal) yürütüyor Sabancı Üniversitesi'nde bayağı yol almışlar, hem gençler 
kabullenmiş, hem içlerinden özellikle burslu olanlar artık aradan 10 sene geçtikten sonra çok 
anlamlı işler yapar hale gelmişler. Ama o zaman Türkiye'de bir ilkti Tara'nın yaptığı çalışma. 
Zaten şimdi birçok üniversitede bu uygulama var. 
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“Park ve birimleri nasıl daha cazip hale getiririz” diye iç mimar ve endüstriyel tasarımcılardan 
oluşan bir gönüllü grubu kurmuştun. Sonra psikolog ve psikiyatristlerden oluşan gönüllü grubu 
vardı. Bunların hepsi senin döneminde oldu.   

Bu söylediklerini hatırladım, McKinsey TEGV'e yeniden yapılanma için destek vermeye 
geldiklerinde söylediklerimi çok takdir ettiklerini fakat sonuçta onların yapabileceğinin sadece 
öneri getirmek olduğunu söylediler.  

Ben kendi çapımda gördüğüm, inandığım, olması gereken değişiklikleri sürekli gündeme 
getiriyordum. İyi ki TEGV'de çalışmışım. Çünkü bugün eğer kendimi uzman sayıyorsam bu 
konuda -ki sayıyorum kendimi STK uzmanı da sayıyorum, gönüllü uzmanı da sayıyorum, sosyal 
girişimcilik uzmanı da sayıyorum- bunun nedeninin bizzat sahada teoriyle pratiği birlikte 
yürütmeye çalışmamdan ileri geldiğine inanıyorum. Bugün Eğitim Gönüllüleri, Türkiye'nin önde 
gelen sivil toplum kuruluşlarından biri. Gönüllü ve ücretli çalışanların birlikte hareket etmesi 
gerektiğini öğrendim. Bir çalışanla gönüllü bir arada çalışamazsa, bir ekip olamazsa, orada 
verimin de ruhun da yeterince gelişemeyeceğini gördüm. Ya da kapıdaki güvenlik görevlisiyle 
müdürün bir arada ekip olamadığı takdirde, orada gerçek bir hareketin yaratılamayacağını fark 
ettim. Zaten senin de hatırladığın gibi GENÇTUR'dan öğrendiğim; birbirimizden öğrenecek çok 
şeyimiz var, Doğu’nun Batı’ya, Batı’nın Doğu’ya gidip görmesi anlaması lazım olayını orada daha 
farklı boyutta yaşadım. Çünkü GENÇTUR'dayken köylere, kasabalara biz tam misafir olarak 
gidiyorduk, misafir olmamaya çalışarak ama sonuçta yabancı olarak kalıyorduk. Ama TEGV'in 
yerel gönüllüleri sayesinde çok daha eşit öğrenmeye neden olabilecek bir ortam vardı. 2008’den 
beri yapılan Doğu Batı Kampı'nın da ne kadar önemli olduğunun bana idrak ettirdiği bir konudur. 
Yaptığım her şey bana bir sonraki aşamayı gösteriyor. Bir noktaya geldiğim zaman orada yeni bir 
alan açıldığını görüyorum, diyorum ki, şimdi bir basamak daha çıkmamız lazım, şimdi bundan 
sonra da bunun yapılması lazım.  

Sürekli öğreniyorsun.  

Hayat bana öğrenmenin ve gelişmenin bitmeyeceğini gösterdi. Veya bir tarafından görürken, bir 
üst seviyeye çıktığın zaman başka açılardan da görülebildiğini ve o açılarla yeni çözümler 
üretilmesi gerektiğini öğretti. Belki de işin aslı bu, iş bir aşamaya gelince yeni bir durum ortaya 
çıkıyor ve yeni bir basamak daha ortaya çıkıyor. Çünkü ben burada bir işi bırakıp da gidip başka 
bir iş yapmak istemiyorum, hep aynı konuda ileri gitmeye çalışıyorum. “Bugün ekmek yapalım, 
yarın araba satalım ” demiyorum ben. Şöyle diyenler oluyor hatta “Ben çok yaratıcıyımdır, 
engellilerle de çalışırım, çingenelerle de çalışırım.” Hayır, “ben hep gençler” diyorum, çünkü 
Türkiye'nin geleceği gençler, bu çocukların ihtiyacı var, bizim gençlere ihtiyacımız var. Burada bir 
şeyler yapılması lazım ve kendimi en yetkin hissettiğim alan da o. Sosyal girişimcilik de dâhil oldu 
şimdi. Bana Şengül (Akçar) Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı için Ayazağa Projesi’ni teklif 
ettiğinde “Allah, yaşasın” diyemedim, “Bilmediğim bir alan Şengül” dedim. Gerçekten değişiklik 
arıyor olsaydım, “Ne güzel şimdi de burada bir şeyler yapayım” derdim. 
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On İkinci Bölüm 

Durumdan Vazife Çıkartmak Benim Davranış Biçimim Olmuş 

1997 GENÇTUR Eğitim Hizmetleri Ofisi 

TEGV aslında çok derin bir konu. Bugün yılda 10.000'e yakın gönüllüsüyle TEGV'de gönüllülük 
çok önemli; bunun eğitimi, motivasyonu, yönetimi denildiğinde ortaya büyük bir iş çıkıyor 
orada. O yüzden “Gönüllülük” TEGV'de biraz daha derine inmemiz gereken bir konu. Diğer 
konu insan kaynakları. Sivil toplumda İK bakış açısıyla senin orada ne yaptığın ve neleri 
başlattığın önemli. Sivil toplumda insan kaynağı nedir, yarı zamanlı gönüllülük nedir, bunların 
hepsini konuşmak isterim.  

GENÇTUR'da üstlendiğim sorumluluktan itibaren kendimi hep alaylı gördüğüm için “Bunları 
öğrenmem lazım” diye, okuyarak, dinleyerek, araştırarak, gazetelerin insan kaynakları eklerine 
bakarak, insan kaynakları konulu kitapları alarak, GENÇTUR'u geliştirmek için bu olayın sadece 
satmakla değil, sistem kurarak olması gerektiğine inanarak, bulduğum her eğitime katılarak, 
bana faydalı olabilecek her arkadaşımın çalıştığı iş tecrübelerini dinleyerek, hep bunu kendime 
görev edinmiştim zaten. 1987 yılından itibaren, yani GENÇTUR'a ikinci dönüşümden itibaren 
bunu yapmayı görev ediniyordum. Avrupa'daki Uluslararası NGO Management'daki çıkış noktam 
da aynı nedenleydi. TEGV'e geldiğim zaman GENÇTUR'da öğrendiklerimi TEGV'e uyarlamaya 
çalışırken hep işbirlikleri önem verdiğim konulardı. Bu nedenle Pfizer'le direkt TEGV adına 
diyaloga girdim. Gittim onlara bir sunum yaptım TEGV'i tanıttım -o anlamda hep durumdan 
vazife çıkarmış bir kişiyim- bana kimse sunum yapmamı söylemedi. Bize klima, bilgisayar verdiler 
ve bu arada da o sırada Pfizer Genel Müdürü olan Ahmet Esen, “Başka ne yapabiliriz?” diye 
sordu. Bize eğitim vermelerini istedim. 



118 

Fındıkzade Eğitim Parkı'nda bütün İstanbul ve merkez çalışanları olarak bu eğitimleri aldık. Onun 
üzerine Ahmet Esen etkilendi. “Biz bir tane birimin sponsoru olmak istiyoruz, hem bizim 
çalışanlarımız gitsin haftada 2 saat orada çalışsın” dedi ve Gültepe Birimi öyle açıldı. Böylece 
TEGV'de ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk İşbirliği başlamış oldu. Acar Baltaş'a gittim, Göksu'daydı 
onun yeri, onlardan da çalışanlar için eğitim talep ettim. “Benim gözlemim; çalışanlar bir tarafa 
bırakılıyor; gönüllüler önemseniyor. Ama o gönüllülerle o çalışanlar bir arada çalışmanın keyfini 
yaşamazsa, gönüllüyü kendisine engel olarak görüyor, rakip olarak görüyor. Veyahut uğraşmak 
istemeyeceği angarya iş olarak görüyor” diye anlattım. Kabul ettiler.  

Ama sen bunları Genel Müdür'e sormuyorsun değil mi? Gidiyorsun, görüşüyorsun sonra 
diyorsun ki ben böyle bir eğitim buldum.  

Ben GENÇTUR’da böyle yapmaya alışmışım zaten. Durumdan vazife çıkartmak benim davranış 
biçimim olmuş. Danyal Bey'dir (Hergünsel- dönemin Genel Müdürü) bunu ilk ifade eden. Gönüllü 
El Kitabı hazırladık, Gönüllü Sözleşmesi hazırladık, Çalışan Yönergesi hazırladık bunlar hep 
durumdan çıkan vazifelerdi. Danyal Bey de kabul edince görev tanımları yazılmaya başlandı. Ben 
“Gönüllü bilgisayar programı olsa” deyince hemen bilgisayar mühendisi olan gönüllüleri topladık 
ve bize gönüllü veri programı yazdılar. Yani süreç içerisinde yaşadıklarımız ihtiyaçları, ihtiyaçlar 
çözümleri, çözümler yeni ihtiyaçları ve sorunları getirdi. 

Şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Üst yönetimden “Hülya Hanım bir insan kaynakları sistemi 
kurun, Personel Yönetmeliği yapın, görev tanımları yazın” diye sana bir yönlendirme yok, 
bunların hepsi senin durumdan vazife çıkarttığın “Nasıl olursa daha iyi olur” diye düşünerek 
yaptığın şeyler.  

Aynen öyle. Diyorum ki, gönüllü ve çalışanların bir arada olması lazım, ikisi de insan kaynağı, 
ücretli çalışanla ücretsiz çalışanın ayrıldığı yerler var ama birleştiği amaç aynı. Onun için onların 
birbirleriyle koordineli çalışması lazım.  

Nasıl koordineli olabilir, o zaman bir arama toplantısı yapalım dedik, ilk aklımıza gelen yer olan, 
Acarkent'te arama toplantısını yaptık. Gittim Acarkent'e salonu istedim. Çalışanlar olarak, neye 
ihtiyacımız var, ne yapılabilir diye bir arama toplantısı yaptık. Benim katıldığım ilk arama 
toplantısıydı, ben çok etkilenmiştim, çok hoşuma gitmişti, çok güzel sonuçlar çıkmıştı, ondan 
sonra toplantıda çıkan sonuçları Baltaş'a götürdüm. Baltaş baktı, bize eğitim önerdi. 45 kişi 
katılacaktı, 3 ayrı grup yaptı, o 3 ayrı gruba 2 hafta sonu eğitim verdi. Eğitimler sonrasında 
raporlar geldi. O raporlar doğrultusunda gönüllü psikolog ve psikiyatristlerin üstlendiği hizmet içi 
eğitimleri gündeme soktuk. Çalışanlar motivasyon için 2 ayda bir, bir günlük eğitim talep etti, bu 
müthiş bir motivasyon oldu. Bu sefer gönüllülerden kimler eğitim verebilir diye baktık, 
gönüllülerden eğitim grupları kurduk ve o eğitimleri yapmaya başladık. Gönüllü motivasyon 
toplantılarına çalışanların gelmesi gerekiyordu ama orada bir dirençle karşılaştık.  
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İlginç. Merkezde çalışanlar mıydı direnç gösterenler?  

Evet. Direncin sahada çalışanlardan ziyade merkezde çalışanlardan kaynaklandığını görünce “O 
zaman buraya biz eleman alırken kimleri almamız lazım?” diye düşündük, gerçekten profili bu 
amaca uygun kişileri almak lazımdı. O sırada da 2001 ekonomik krizi olmuştu, binlerce kişi işsiz 
kalmıştı ve 2000 kişi iş başvurusunda bulunmuştu TEGV'e. Hemen insan kaynakları 
uzmanlarından işsiz kalmış olanlardan bir grup kurduk ve onlara ön eleme yaptırdık, “Bize uygun 
olmayanları eleyin” diye. Sonra ilk görüşmeyi yapan ben olmak istedim, çünkü çok 
önemsiyordum, yeniydim, kimseye neyi nasıl anlatacağımı bilemiyordum. Dolayısıyla bir 
başkasına havale edemedim, ben orada sezgilerimi öne çıkardım ya da karşı tarafın samimiyetini 
anlamaya çalıştım. Ondan sonra da onlarla hep hizmet içi eğitimde “Derdi Yok” diye yine benim 
GENÇTUR köy kamplarında görev alacaklara oynattığımız oyunu oynadık. Çalışanların, 
parklardaki birimlerdeki çocukları anlayabilmesi için o oyunun çok önemli olduğuna inandım. 
İnsan Kaynakları bir sivil toplum kuruluşunun bel kemiği zaten. İnsan kaynağının hele ki 
konusuna göre eğer proje odaklıysa, o projeye uygun kişiyi seçmen lazım. Yine benim bu sayede 
gönüllü yönetiminde öğrendiğim çıkarımım da budur. İki tür gönüllü çalışma var. Birisi gönüllü 
odaklı çalışma, diğeri de TEGV'deki gibi konu odaklı çalışma. Konu odaklı çalıştığın zaman o 
konuya uygun gönüllü bulmadıkça yapamazsın o işi. Ama gönüllü odaklı yapıyorsan ki; 
GENÇTUR'un kampları da öyledir- orada o gönüllüye uygun bir proje bulursun. Çünkü burada 
amaç o gencin yetişmesidir. Ama tabii ki gencin yetişmesini yaparken başkalarına da zarar 
vermeyeceksin.  

Yapabiliyor mu bunu STK'lar?  

Bence, bugün sahada çalışan STK'ların böyle bir sıkıntısı var. Bireysel gelişmeyle, toplumsal fayda 
sınırlarının çok dikkatli çizilmesi gerekiyor. Bu çok hassas olduğum bir konu, bir tarafı 
geliştirirken öbür tarafı göz ardı ettiğimiz zaman çok büyük hatalar ve toplumsal yanlışlar 
çıkacağına inanıyorum. O yüzden gönüllü çalışmaların proje odaklı olması, hem daha kolay hem 
daha zor. Daha doğrusu ikisinin de kendi zorlukları ve kolaylıkları var. Düşün, sen çocuğa 
yaptıracağın bir faaliyette ona uygun olmayan bir gönüllüyü karşısına oturtamazsın, yaparsan 
amacına ulaşamamış olursun. Ama GENÇTUR'u örnek vereyim, GENÇTUR'un yabancı dil kampına 
gelen bir yabancı orada çok büyük bir hata yapmıyorsa, her durumda o çocuğa şarkı öğretir, iyi 
kötü bir şeyler yapar. Nedir büyük hata, örneğin küçük muhafazakâr bir çevredeyse ve orada 
mayolu gezerse insanları rahatsız edebilir. Bunun için daha farklı ön eğitimler gereklidir. Bunların 
hepsini biz zaten GENÇTUR'da değil, daha GHD'de ben ilk kampıma paldır küldür gönderildikten 
sonra bunun ne kadar hata olduğunu idrak edip ondan sonraki yıllarda liderlere bir ön eğitim 
vermeyi uygulamaya koymuştuk. Eğitim Gönülleri'nde de yaptık; hatırlarsan hangi projeye 
başlarsak başlayalım daima önce bir eğitimcinin eğitimi yapılır, o eğitimcinin eğitimcileri ayrılır 
gider, diğerlerini eğitir, onlar da diğer çocukları eğitirdi. Yani bunun giderek yayılması hem 
zaman kazanılmasını, hem bilinç düzeyinin birlikte yükselmesini, hem de paylaşımın artmasını 
sağlıyor. Neleri yapamadık diye düşündüğümde; Gezici Öğrenim Birimi olan Ateşböceği mutlaka 
çok faydalı oldu, ama sanki o kadar da verimli olmadı gibi geliyor. Hâlâ devam ettiğine göre 
mutlaka geliştirilmiştir. 
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Sen de ben de “STK'da çalışmak ayrı bir mantık ve yürek ister” diye düşünüyoruz. İşe alım 
sürecinin iyi planlanması ve kriterlerin bu konuda netleşmesi gerekiyor, diye düşünüyorum. Nasıl 
ki büyük şirketlerde uygunluk anketleri var büyük STK’larda da buna benzer anket hazırlansa ne 
güzel olur.  

Biliyorsun ben önce TEGV'de gönüllüydüm, sonra çalışan oldum, şimdi de tekrar gönüllüyüm. 
Bir ilkemiz vardı o zaman bizim; gönüllüyle yaptığımız iş için profesyonel istihdam 
etmeyeceğiz. Ben çalışan kısmına geçtiğimde, gönüllü gelsin birlikte çalışalım istiyorum. 
Ancak, o zaman o gönüllünün yemeğini düşünüyorum, motivasyonunu düşünüyorum, 
bilgisayarını düşünüyorum, çayını kahvesini düşünüyorum. Bu sefer gönüllüyü hoş tutacağım 
diye ayrı bir efor sarf ediyorum ve diyordum ki “Gönüllüyle çalışacağıma geç çıkayım, 1-2 saat 
çalışıp işi ben yapayım.” Ben ki o süreçlerden geçmiş bir insanım. Evet, model çok doğru ama 
çalışanla gönüllü arasında istediğimiz ideallikte bir iç içe geçememe hali vardı.   

Eğer senin dediğini doğru anladıysam çok normal buluyorum. Hayata bakışım: Zaten hiçbir şey 
tek başına mükemmel değildir, hiçbir şey tek başına berbat değildir, ying yang olarak baktığın 
zaman, her tercihin bir bedeli var. “Aman gönüllüyle çalışacağıma kendi yaparım daha iyi” bunu 
diyebilirsin ve bunu demen gereken durumlar, anlar, konular da vardır. Ama katılımcı 
demokrasisi olması gerek diye düşündüğün zaman öyle bir durumdur ki; sen şimdi o çocukların 
eğitimine gönüllü olmadan destek verebilir misin? Mümkün değil. O gençler için, gönüllüler için 
çok zaman harcamak zorundasın. Çünkü o işin olması gereken şekli o, başka türlü olması 
mümkün değil. Yoksa okullar gibi öğretmen atarsın. Ne o işin sivilliğine uyar, ne gönüllülüğe 
uyar, ne de katılımcı demokrasi açısından bir katkı sağlar. 

Az önce eksik anlattım. Gönüllü sekreterlerle çalıştım, 8 tane sekreter, 2'şer saat, kendi işimi 
bırakıp onlara iş bulacağım diye uğraşıyordum. Dedim ya, bir baktım hata yapıyorum. Ben onlar 
için mi çalışıyorum, onlar bizim için mi çalışıyor? O hataya düştüğümü fark ettiğim an; “bu böyle 
olmaz” dedim ve onların kırılmasına, “biz gönüllü olmak istedik ama bizi istemediler” demelerine 
rağmen uygulamayı iptal ettim. Çünkü amaç TEGV e yardım etmekse bu uygulama yanlıştı. O 
nedenle biz ihtiyacımız olmayan gönüllüyü diğer STK'lara yönlendirdik aslında. Orada gerçekten 
çocuklar için, Eğitim Gönüllüleri için bir şeyler yapmak isteyen varsa anlaması, onun da 
öğrenmesi lazım. Onun için orada dozu çok iyi ayarlamak gerekiyor. İşte tam da o nedenle ücretli 
gönüllüyle (maaşlı çalışanlar kastediliyor) ücretsiz gönüllüyü birbirini anlamaya çalıştıracak 
eğitimler, oyunlar, çalışmalar yapılması gerekiyor. Yoksa birbirini anlamayan “Aman bırak ya 
onunla mı uğraşacağım” diyen veya zaten “Şunlara bak mıy mıy mıy ne biçim çalışıyorlar” 
diyenler olabiliyor, her iki tarafın da birbirine bırak empati kurmayı, birbirini göremediği bir 
ortam oluşuyor. Ama biz katılımcı demokrasiye sivil toplumun gelişmesi gerektiğine inanıyorsak 
ve bunun da ancak ve ancak bu yolla olabileceğine inanıyorsak bunun bir orta yolunu bulacağız. 
Hangi durumda gönüllüyle çalışmam gerekir. Kendimi geriye çekip, egomu bastırıp veya “Evet 
zaman kaybı ama bu işin olması gereken şekli böyle” dememiz lazım. Ne zaman “Yok ağabey, 
gönüllüleri eğlendirmeye gelmiyorum ben, şu anda bu iş için uğraşmamız lazım” deyip sürekli 
hep bir sorgulamayla adımlarımızı atmamız gerekiyor. Ben biliyorsun ekip çalışmasına çok 
inanırım, anlattığım nedenle de inanıyorum. Çünkü ben tek başıma her şeyi göremem, bilemem 
her şey benim anladığım şey değildir. Ama eğer biz güzel bir ekip kurarsak, birbirini denetleyen, 
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birbirine eğriyi doğruyu gösteren bir ekip kurarsak o zaman yanlışlarımız minimuma iner, yine 
hata yaparız ama hiç olmazsa çok daha azalır.  

Bu arada ekip motivasyonu için “2 ayda bir, 1 günlük eğitim olmalı” sözü aklımdan çıkmaz. Onun 
bir nedeni de “Sen orada neden bulunuyorsun?” Giriş nedenin iş bulamadığın için olabilir. Ama 
mademki sen orada o işe girdin, o zaman işin gereklerini öğreneceksin ve yapacaksın. Bu ister 
özel sektör, ister sivil sektör fark etmez, sen orada çalışanını bilinçlendirip eğitmedikçe ondan 
verim bekleyemezsin. Onu eğittiğin halde hâlâ randıman alamıyorsan demek ki hatalı bir seçim 
yapılmış, o zaman onun gereğini yapmayı da unutmamak lazım. Maalesef ben bir yönetici olarak 
bunu düşünüyorum. Biz elimizden geldiğince gönüllü olsun, ücretli olsun geliştirici çalışmalar 
yapacağız ama tek taraflı olmuyor bu. Karşı taraf da gereken çalışmasını kendisi için yapmazsa o 
zaman orada doğru işe doğru insan yok demektir, onu da orada sona erdirmek gerekir bence. 

Özel sektör ile sivil toplum çalışanları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?  

Bir defa kurum kültürü denen bir şey var. Bu kurum kültürü sadece STK'larda değil, özel sektörde 
de geçerli biliyorsun. Bugün GENÇTUR'da bir kurum kültüründen bahsedebilirsin. O kurum 
kültürünü oluşturabildiysen o yapıya, o kurum kültürüyle uyumlu insanlar alırsın. Sosyal 
girişimcilik de böyle bir şey zaten. Ben özel sektörden, başka kitaplardan, dergilerden hep 
öğrendim, aldım, uyarlamaya çalıştığımı söylemiştim. Aynı şey kurum kültüründe de geçerli. 
Hülya Denizalp bir kurum kursa ne yapardı? O kurumda nasıl bir kültür olmasını istiyorum? Şu 
anda YAŞÖM'e destek verirken yapmaya çalıştığım da bu benim. Herkesin birbirini anlamaya 
çalıştığı, herkesin konuşma hakkının olduğu, herkesin idare etme ve birbirinden beslenme 
hakkının olduğu ve sorumluluk aldığı kadar almaya hak sahibi olduğu bir ortam; benim ideal 
çalışma ortamım. Bunun için ne yaparsın? Birlikte oturursun, “neyi nasıl yapmalıyız”, oturur 
tartışırsın, “ne yapalım, ne yapmayalım?”. Onun için çok büyük yapıları bu anlamda zorlayıcı 
buluyorum. Yapı büyüdükçe bunu paylaşmak zorlaşıyor. Sen bunu maksimum 50 kişiyle yaparsın 
ama daha büyüdükçe etkileşimler azalıp, hantallaşma artabilir. Bir tek neden değil ama 
nedenlerden biri. Gümüşhane’de bir çalışma olacaksa o yerel bir sivil insiyatifle olsun, ben iş-güç 
birliği yapayım ama ben buradan idare etmeyeyim onu. Çünkü oranın gerçeğini ben 
anlamayabilirim ya da benim gerçeğim ona uymayabilir. Aynı nedenle, herkesin kendi bakış 
açısına göre uygulaması da değişebiliyor. Bırak başka kurumu benim çalıştığım kurumlara 
bakalım. ASHOKA dönemimde Türkiye'deki gönüllü çalışmalarım nedeniyle beni ABD merkeze 
davet ettiler “gel, bizimle paylaş” dediler. Gittiğimde bir baktım oradaki yapıyla mümkün değil. 
Bırak gönüllüyü, Ashoka'nın kriterleri aynı olmasına rağmen, seçilen sosyal girişimciler farklı 
olabiliyor. O zaman eğer bana o inisiyatif verilmeseydi, ben o kadar inandıklarımı yapamazdım, 
onu sonradan gördüm. Global şirketlerin yerel özelliklere göre de uyarlamalar yapmaları da bu 
yüzden. 

Zaten gerek özel sektör gerek STK’larda global düşünüp yerel çalışabilenler başarılı oluyorlar. 
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Peki, korku kültürü hakkında ne düşünüyorsun?  

Korku kültürü çok önemli! Doğan Cüceloğlu'dan bir eğitim almıştık, Doğan Hoca’ya “Hocam 
benim en büyük sıkıntım, ben herkesle paylaşmak istiyorum, ortak kararlar almak istiyorum ama 
bir an geliyor, bir yerlerde hata yapıyorum ve birlikte çalıştığım kişilerle istediğim gibi iletişim 
kuramıyorum” dedim. 

“Ne oluyor da böyle oluyor sorusunun, cevabını bulamıyorum” dedim. “Kimlerle yaşıyorsun bu 
sıkıntıyı?” dedi pek cevap veremedim. Ondan sonra eğitime devam ederken, eğitimde anlattığı 
örnekler benim kafamdaki sorulara cevap verdi. Ben bu sıkıntıyı kimlerle yaşıyorum biliyor 
musun? Korku kültürüyle eğitilmiş kişilerle yaşıyorum. Ben birine iyi davrandığım zaman eğer o 
kişi korkutularak büyümüşse örneğin “Bunu yapmazsan polis amca gelecek, doktor iğne yapacak, 
öcü geliyor, yemeğini yemezsen çok fena yaparım” gibi korkularla büyütülmüşse, ben ona iyi 
davrandığım zaman bana “Çok iyi insandır, kızmaz, yapmasam da bir şey olmaz” diyor. Yani 
sorumlu olduğu işi, işi olduğu için değil benden KORKMADIĞI için yapmıyor. Tam tersi eğer 
korkutularak büyütülmemişse sorumluluk duygusu da gelişmişse benim iyi, yumuşak 
davranmam onu daha çok motive ediyor. Yani çok iyi anlaşıyoruz biz, o bana bayılıyor, ben ona 
bayılıyorum. İşte o zaman işe adam alırken, hangi işe nasıl bir adam alacağına karar vermen 
lazım. Açık Radyo'da deprem sırasında olağanüstü hal olunca kuruculardan birisi koordinasyonu 
üstlendi. Odadaki temizlik görevlisi de “Oh be, çok şükür bir yönetici geldi” demiş. Bunu 
duyduğum zaman çok şaşırmıştım ama artık şaşırmıyorum, anlıyorum.  

GENÇTUR’dayken gönüllüler bana “Kadife kaplı demir yumruk” demişlerdi. Demek ki bir 
noktadan sonra ben de patlıyorum. Arkadaşlarla da zaman zaman bu konuyu konuşuruz, bazıları 
der ki “Zorla yaptırdıktan sonra ne anlamı var?” Tamam da öyle yaptırmazsan, hiç iş 
yaptıramayacaksın o zaman. Belki beni koşullar o noktaya sıçratmayı öğretti. Olabilir. Mecbursun 
çünkü. Yok ki öyle seçeneğin şunu yapmayayım da bunu yapayım, ne gerekiyorsa onu yaptık 
ama biz korku kültürüyle yetişmedik, yetişmedim. Bu bir şans ama yönetici konumuna 
geldiğinde de bir dezavantaj olabiliyor. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum eşimin bana 
uyarısıydı bu. “Hülya çalışanınla samimi olma, sonra tepene çıkar” derdi. Aslında bu benim 
dünya görüşüme aykırıydı, sonra ben samimi olup da al takke ver külah da yapmıyorum ki bana 
göre insanca bir ilişki kuruyorum. Yatay hiyerarşiye inandığım için yapıyorum ama hem kendini, 
hem karşı tarafı zor durumda bırakıyorsun. 

Yani bugüne kadar bunun aksini ispatlamaya çalıştım ama hakikaten zor. Tek rahat ettiğim yer 
Ashoka oldu. Orada hemen herkes sorumluluklarının bilincinde idi. Ashoka'da, uluslararası 
ilişkilerde adamlara ben ne yapsam “Harikasın” diyorlar. Hayret ediyorum çünkü ben o kadar 
inisiyatif almaya alışmışım, o kadar durumdan vazife çıkartmışım ki yaptıklarım doğal bana göre. 
Hayatımın hiçbir döneminde görmediğim kadar takdir ve teşekkür aldım Ashoka'dan. Nedeni 
kendi kendine bu işleri yapabilmekti herhalde başka bir şey değildi. “Dalga mı geçiyor bunlar? 
Niye bu kadar çok teşekkür ediyorlar, yerlere göklere koyamıyorlar?” diye düşündüğüm bile 
olmuştu. Ashoka'da görevimi yapıyordum ama onların kültürü takdir üzerine kurulu imiş. 
Meğerse Amerikan tarzı imiş bu takdir edilme kültürü. Bizde takdir mekanizması yok çalışma 
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hayatında. Nerede var? Amerikan merkezli çok uluslu şirketlerde var. Aynı Ashoka gibi. Ciddi 
işleri güleryüzle yapabilmenin mümkün olduğunu hep inanmışımdır.  

İşe alınmada oryantasyona önem verdiğini biliyorum. Yeni biri işe alındığında ilk yapılan şey 
oryantasyondu.  

Hem gönüllüler hem de çalışanlar için oryantasyon çok önemli. Bugün yaşayarak öğrenme 
diyorsam da, sanıyorum son otuz seneme baktığım zaman teoriyle pratiğin hep bir arada gitmesi 
gerektiğine inanarak çalışmışım. Hatta belki de bunun temeli 70'lerde atıldı çünkü 78’liler olarak 
“Teoriyle pratik bir arada olmazsa ondan hiçbir şey olmaz” sözleriyle/yaklaşımıyla büyüdük biz. 
Daima bilgiyle deneyimin birlikte olması gerektiği bilinciyle hareket ettiğimiz bir gençlik dönemi 
yaşadık. O yüzden GENÇTUR'dan başlayarak yeni birini işe aldığımızda ilk yaptığımız şey 
oryantasyondu. Sonra hatırlarsın TEGV'de de yaptığımız Personel Yönergesi, Görev Tanımları, 
Görev Bölüşümleri gibi çalışmalar vardı. Oryantasyona inanmamın iki önemli nedeni var: 
Bunlardan bir tanesi, teori-pratik birlikteliği, ikincisi de usta-çırak ilişkisi. Yani ben ne kadar 
anlatırsam anlatayım sana benim için de aynı şey geçerli sen bana ne kadar anlatırsan anlat 
birlikte yaptığımız şey her iki taraf için de çok daha fazla akılda kalıcı oluyor.  

Veya sen bana Antalya'da yaptığın şeyi Ankara'da anlatırken, onun Ankara'da geçerli 
olmayabileceğini de birlikte görüyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Hakkâri'ye ilk gidişimde, şöyle 
şöyle yapılıyormuş dediğimde Hakkarili arkadaşım “Ama bizim buraya uymuyor” dedi. “Niye 
uymadığını” sordum, nedenlerini bana anlatınca kalakaldım. Şimdi orada ısrar etsem ne olacak, 
etmesem ne olacak. Yerel inisiyatifin olması, bilgi aktarımının olması ama deneyimin de birlikte 
yaşanması, oryantasyonda hem gönüllü hem personel için çok önemli.  

TEGV senin için nasıl sonuçlandı Hülya? O süreçte beraberdik. Çok önemli işler yaptın TEGV'de, 
bir koca departman kurdun, Gönüllü Yönetimi'ni TEGV'e kazandırdın, Gönüllü Eğitimleri belli 
bir sisteme girdi, Anadolu Gönüllü Grubu'nu kurdun.  

TEGV benim için İngilizcesi challenge olan çok zorlayan çok güzel bir fırsattır. Çok şey öğrendiğim 
ve kendimi geliştirebildiğim bir ortamdır, unutulmaz anılarla dolu bir şekilde sonuçlandı. Özel 
hayatımda eşimin kanser olması nedeniyle yaşadıklarımın beni çok zorlaması, hem de benim 
anladığım anlamda yönetim şeklinin TEGV'de yer alamayacağını idrak etmeye başlamam ayrılma 
kararı vermeme neden oldu. 

İyi ki de olmuş bu sayede ASHOKA oldu. “Her şerde bir hayır var”a mı inanırsın yoksa fırsatı 
değerlendirme mi dersin ama iyi ki ayrılmışım TEGV’den. Ayrıldığımın 15. günü Tara Hopkins 
beni aradı “TEGV’den ayrılmışsın, görüşmek istiyorum” dedi. Ve geldi “Ashoka'yı üstlenir misin?” 
dedi. 
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On Üçüncü Bölüm 

Ben Bu İşte kendimi buldum 

2004- ASHOKA Ofisi açılışı- İstanbul 

Ashoka'nın teklifi senin için ne ifade ediyordu?  

Zaten özel hayatımın çok zor olduğu bir dönemdi. “Oh be” dediğim bir gelişme oldu. “Bir tane 
derdim azaldı” dediğim bir dönemdi. Sosyal girişimcilikle tanışmam Tara'yla 2000 yılında oldu 
zaten, çok heyecanlandım, benim için yeniden doğuş diyebilirim. Hep söylediğim gibi sonuçta 
kendimin ne olduğunu anlamam, GENÇTUR'un ne olduğunu anlamam, “enayi değil farklı” 
olduğum, ama bu farklılığın da “olumsuz veya salaklık” olmadığını anlamam açısından, benim 
için çok önemli bir dönem başladı. Fakat çok yorgundum, özel ve sosyal nedenlerden çok 
yorgundum. Ashoka'ya neler yapıp, neler yapamayacağımı da söyledim, birkaç tane yöneticiyle 
tanıştım, Susan Davis'le tanıştım. 

Tara'nın Ashoka ile bir bağı var mıydı?  

Tabii. Ashoka'yı Türkiye'de ilk başlatan Tara. Macaristan Ashoka temsilcisiyle uçakta tanışıyor. 
Ashoka ona temsilcilik yapmasını teklif ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir hikâyeydi. Tara 
da o sırada Sabancı Üniversitesi'nde Toplumsal Duyarlılık Projesi'nin başında. Biz de Tara'yla 
GENÇTUR'dan tanışıyoruz. Onunla Sabancı Üniversitesi projelerine yabancı gönüllü buluyorduk, 
sonra ben TEGV'e geçince, TEGV'le işbirliği yapmaya başladık. İkimiz de birbirimizi iş nedeniyle 
tanıyoruz. Tara, Ashoka’ya yapabileceğini söylüyor ve ilk adayları buluyor Nebahat Akkoç, Şengül 
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Akçar ve Viktor Ananias. Beni de jüri adayı olarak davet etti. “Bu nedir?” dedim. “Sosyal 
Girişimcilik” dedi. “O ne ya?” dedim. Hatta TÜSEV'in Karaköy'deki binasında, hiç unutmam 
Nebahat, Şengül ve Viktor'u tanıyınca sarılmak istemiştim. Nebahat ve Şengül'le aynı nesiliz 
biliyorsun. Ondan sonra mülakat sırasında müthiş etkilendim ve bunların sosyal girişimci 
olduğunu idrak ettim. TEGV’den 2002'nin sonunda ayrıldığımda böyle bir iş teklifi almak benim 
için müthiş bir olay oldu. Ashoka tam zamanlı çalışacak birini arıyormuş, kabul ettim. 

Tara'dan sonra temsilcilik yapacak biri.  

Evet. Ashoka ülke direktöründen çok şey istiyor. Tara ne kadar sürdürmüş hatırlamıyorum. Bir 
sene herhalde. İşte o üç kişinin seçildiği haberi geliyor Amerika'dan, Tara, “Tam zamanlı birini 
istiyorlar ben Sabancı'yı bırakmak istemiyorum” dedi. “Hülya bunu senin yapacağına inanıyorum, 
kolay bir iş değil, bu hakikaten tam gün çalışmayı gerektiren bir şey, ben buna fazla vakit 
ayıramıyorum” dedi. Büyük heyecanla, o coşkuyla hakikaten benim için yeniden doğuş 
diyebilirim. Hatta Radikal Gazetesi'nde haberimiz çıkmıştı “Sosyalizm out, sosyal girişimcilik in” 
başlığıyla. Gerçi bu başlık biraz içimi acıtmıştı ama bugünün sisteminde, bu bir çözüm yöntemi 
diye beni tekrardan canlandırdı. Ve ondan sonra ilk yaptığım şey Şengül, Nebahat ve Viktor'la 
görüşmek oldu. Viktor'un -rahmetli- evi Karaköy'deki ara sokaklardan birindeydi, eşyası yoktu, 
aynı köy evi gibiydi, yerlerde oturuluyordu, orada çok güzel sohbetler ettik, “ne yapabiliriz, nasıl 
yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz?” diye ve ben onlarla çalışmaya başladım. 

Ofisi yok değil mi Ashoka'nın?  

Ofis yok. İki sene ofissiz çalıştım. Altı ay boyunca, bugün artık tamamen bilincinde olduğum, o 
zaman daha tam fark edemediğim şekilde çalıştım; önce bir araştır, sonra geliştir, sonra 
yapılandır, ondan sonra genişlet. Ashoka'da da uygulamışım. Bunun önemini artık çok net 
biliyorum; o sırada yapmışım ama bilinçle yapmamışım. Sonra bana Tara'nın verdiği dokümanları 
inceledim. Yeni adaylar bakıyorum, bu arada da ve o mülakat süresinde çok etkilendiğim Susan 
Davis'le tanıştım. 

Onun pozisyonu neydi? 

Amerika'da Türkiye'nin de dâhil olduğu MENACA (Middle East-North Africa-Central Asia) 
Bölgesi'nden sorumlu direktör. 

Sen mi Amerika'ya gittin, Susan Davis mi geldi?  

Mülakatlar için Susan Davis geldi. Tara bu teklifi yaptığında, Ashoka zaten internette çağrı açmış. 
Mülakata gelen kaç kişi var bilmiyordum ama gittiğimde sıra bekledim. TÜSEV'in binasında en az 
beş altı kişi vardı. Susan’la bir epey sohbet ettik, o arada İngilizcemi iki sene kullanmadığım için 
bir sürü kelimeyi unutmuşum, ama yine de kadınla müthiş muhabbetimiz oldu. 

Sonra beni arayarak, sohbetten çok hoşlandığını bir akşam beraber yemek yemek istediğini 
söyledi. Ertesi akşam beraber yemek yedik, meğerse ben hala mülakattaymışım. Ama hiç 
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anlamadım. Hemen altını çizmek isterim ki Susan benim için çok özel bir kişidir. Onu tanımam 
bile kıymetli bir kazanımdır benim için. Sonra gitti Amerika'ya, bana mektup yazdı. “Hülya 
seninle çok konuştuk, orada 13 kişiyle görüştüm, bu işi senin yapacağına inanıyorum ama gerek 
İngilizcenin yetersizliği, gerek anlattığın özel durumlarının zorluğu beni düşündürüyor. Ne 
dersin?” diyor. Yani kadın akşam yemeğinde benim o sohbet ediyorum dediğim şeylerin hepsini 
aslında kayda almış. Not almadan kafaya kaydetmiş. Çok hayran oldum, tabii çok etkilendim. 
Susan'a yazıp, duygularımı dile getireyim istiyorum İngilizcem yetmiyor. O arada da garibim 
Gülçin kaza geçirmiş yatakta yatıyor, ben ona koşup gittim. İngilizce doğru dürüst yazamıyorum. 
Gülçin bana düzeltiyor. Gülçin'e benim vefa borcum vardır, bunlardan birisi de bu olaydır. İlk 1–2 
ay benim İngilizcem açılana kadar Gülçin benim İngilizcemi İngilizceye çevirdi. Susan benden 
bütün geçmişte yaptıklarımı içeren çok ayrıntılı bir özgeçmiş hazırlamamı istedi. Hayatımda 
özgeçmiş yazmamışım. Şimdi gir internete yaz CV, karşına bir sürü örnek çıkıyor, 2002 yılında 
yoktu böyle şeyler. Veya vardı da benim aklıma bile gelmedi internete girmek, daha bilgisayarı 
doğru dürüst kullanamıyordum. Türkçesini bile yazamıyorum. Susan Davis ise “Senin İngilizcenin 
ve CV'nin zayıflığı benim seni onlara kabul ettirme şansımı azaltıyor, ne olur bana yardımcı ol” 
diyor “Hani ben sana yardımcı oluyorum” bile demiyor. Bir yandan zaten özel hayatımda çok zor 
bir durum içindeydim.  

Peki, sen o zaman ayrılmış mıydın eşinden?  

Evleri ayırmıştık. Ben Koşuyolu'na taşınmıştım. Eşimin İngilizcesi çok iyi idi. Bin bir sıkıntıyla 
yazdığım özgeçmişimi İngilizce'ye çevirerek bana yardımcı oldu. Yazdıkça da kendim bile 
kendime hayret ettim; bütün bunları ben mi yaptım diye. 

Ayrıca 2000'lerin başında hatırlarsan Obama'dan önce, Bush döneminde ABD Türkiye ilişkileri 
çok kötü idi. Amerika'nın Türkiye’de itibarı yerlerde sürünüyordu. Hatta tepki vardı. Bu tabii işimi 
zorladı aslında hep zorladı da Obama seçilince biraz düzeldi. Sonuçta Ashoka Merkezi’ne beni 
davet ettiler. Bu sefer Washington DC'ye. 

Peki, vatansever, milliyetçi bir yanın var, böyle hakikaten Amerika.  

Anlıyorum, ne demek isteyeceğini tahmin ediyorum, Amerikan emperyalizmine karşı çıkarken 
“Bu ne oluyor?” diyeceksin.  

Peki, bir ikirciklenmen var mıydı? “Başka bir arka plan var da ben göremiyor muyum?” 
türünden kaygıların?  

Bunu o dönem bana çevremdeki herkes sordu. Bunu tabii ki düşündüm, kolay olmayacağını 
biliyordum ama diyorum ya “kendimi buldum” diye. Çünkü zaten ben bu olayda kendimi 
görmüştüm. Yani bu bize empoze edilen bir fikir olamazdı. Biz zaten böyleydik. Onun için içim 
rahattı. Aksine yaptığımız ve yaşadığımız durumu tarif etmesi benim için büyük bir farkındalık idi. 

Bu nedenle, ben bu olayın Türkiye'de yaygınlaşması için çalıştım ve herkese de “Ashoka'yla 
çalışıyorum, Ashoka için çalışmıyorum” diyordum. Eğer bir piyon arıyorlarsa da bunu zaten 
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bulacaklar, bu kişi ben olursam bunu gördüğüm an ilişkimi keserim ama gerçekten iyi niyetlilerse 
-iyi niyet dediğim benim umduğum gibi gerçekten evrensel bir çalışmaysa- o zaman harika. Yok, 
piyon arıyorlarsa benim olmam çok daha iyi çünkü ben bunu gördüğüm anda “Hem bunu 
bırakırım, hem de deşifre ederim” diye düşündüm. 

Bu müthiş bir özgüven aslında.  

Öyle mi diyorsun? Bak ben öyle düşünmemiştim ama bu düşüncemden çok emindim. Ben 
“Madem biri yapacak bu kişi ben olayım ki daha iyi göreyim” diye düşünüyordum. “Bu da yeni 
moda mı?” diye soran arkadaşlarım oluyordu “Yeni çıkmadı biz GENÇTUR’da zaten bunu 
yapıyoruz,” diyordum. Senelerdir yaptığım bir şey bu, yeni bir kavram duymuşum da, şimdi bu 
moda diye yapacak değilim ki ben. 

Sen sadece yaptığının kavramını buldun. Adını buldun.  

Yaptığım iş tanımlanmış oldu. Demek ki “Ben bunu yapıyormuşum” dedim. Ben çok güzel 
satıyordum ama inandığım işi satıyordum. Ben inandığım şeyi başkalarına inandırabilirim, iyi bir 
satıcı her şeyi satarmış hayır ben inanmadığım bir şeyi katiyen satamam. Sonuçta benim için yeni 
bir kavram değildi benim için adlandırılması bilinçlenmeme neden oldu. 

Amerika'ya çağırdıklarında ne oldu?  

“Amerika'ya çağırıyoruz” dediler, ben de koşa koşa gittim. Çünkü kendi gözlerimle görecektim 
koşulları. Bill Drayton'la görüşmeye götürdüler beni. İyice rahatladım çünkü adam, 68 kuşağının 
adamı, adam benden beter heyecanlanıp, uçuyor. Adam hakikaten evrensel düşünüyor. Yani o 
ilk gördüğümde minnacıkmış dediğim adam konuştukça büyüyor. Osmanlı İmparatorluğu 
hakkında konuşuyor, Türki devletler hakkında konuşuyor, Amerikan emperyalizmi hakkında 
konuşuyor, Çin'in emperyalizmi hakkında konuşuyor; böyle hani İngilizcem yetmiyor ama 
söylediği şeylerin yakaladığım kısmı müthiş etkiledi beni. Ve neredeyse sarılarak ayrıldık 
adamdan ve tabii müthiş heyecanlanarak döndüm. Ama kafamın bir köşesinde “Acaba bunların 
hepsinin perde arkası var mı” diyen kemirgen bir kurt var. Kendi kendime komutlar veriyorum: 
“Hülya öyle salak gibi girme dikkatli ol, temkinli ol.” Böyle istim üzerindeyim hem son senelerde 
yaşadıklarımdan dolayı güven derdim var, acaba mı, bir de Amerika'ya dair şüphelerim var. Bu 
çok önemli bir olay bunun Türkiye'de yayılması için elimden geleni yapacağım çünkü çözüm 
budur. Ben kendime yeni bir yol buldum. O duygulardayım, işte o demin söylediğim Nebahat, 
Viktor, Şengül sohbetlerinden sonra giderek ben fakslar gönderiyorum medyalara, yeni adaylar 
bulmaya çalışıyorum, bu arada resmi olarak kurulması için uğraşıyorum çünkü Amerika'da da 
söyledim, ben bir finans işine girmek istemiyorum ve resmi yapı olmadan çalışmak istemiyorum. 
Çünkü para kazanmaya çalışmaktan yirmi yıldır bıktım usandım. Zaten o sıralarda Türkiye'de 
Amerika'nın kötü bir repütasyonu var bir de illegal konumda çalışırsam iyice tepkiyi üzerime 
çekeceğim, Ashoka'yı resmen kurmak istediğimi söyledim ve kabul ettiler.  
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Ve kurulma çalışmaları başladı.  

Bana kurulma işlemlerinde yardımcı olacak, uluslararası meşhur bir avukatlık şirketi olan White 
& Case'in kanalıyla burada bir avukatla irtibata geçtim. Onlar işin içinden çıkamıyor, ben zaten 
hukuki konuları hiç bilmiyorum. Gidiyoruz geliyoruz. Haftada bir buluşuyoruz. Mevzuatlar 
katiyen Ashoka'nın Türkiye'de kurulmasına uygun değil. Ashoka “Kâr amacı gütmeyen kuruluş” 
ifadesini şart koşuyor. Türkiye, “Bunu kullanmayın Ashoka deyin” diyor. Türkiye tarihinde ilk 
defa kâr amacı gütmeyen kuruluş ibaresi Ashoka sayesinde gündeme geldi. Ashoka'nın ısrarına 
artık bozulmaya başlamıştım. Fakat eğer bir şeyi değiştirmek istiyorsan, ısrarcı olmak istiyorsan, 
buna da inanıyorsan, çok güzel bir örneğini de kendimde yaşayarak öğrenmiş oldum. Ve yıllar 
sonra ben kâr amacı gütmeyen kuruluşun tanımının nasıl yapıldığını öğrenmek için Dernekler 
Genel Müdürlüğü'ne sorduğumda, Ashoka zamanında dernekler masasının, başında Şenol Bey 
Genel Müdür olmuştu. “Hülya Hanım siz zaten bunu bize yaptırttınız, değişen bir şey yok 
bildiğiniz gibi” dedi.  

2004 yılında Ashoka Türkiye'yi resmen kurduk. Kâr amacı gütmeyen kuruluş kavramı, sosyal 
girişimcilik kavramı ise senin de bildiğin gibi kimsenin anlam veremediği kavramlardı. 
Arkadaşlarımın birçoğu benimle “Ashoka mı şakşuka mı, nereye girişiyorsun?” diye dalga 
geçtiler. Ben ne yaparsam etkili olur diye düşünürken, iletişimde iyi örneklerin etkili olacağını 
düşünerek basının, -o zaman yazılı basın çok daha etkiliydi malum- demin söylediğim gibi 
fakslarla, tanıdığım gazetecilerle görüşerek bu yeni kavramı anlatmaya çalıştım. 

İşte Ayzen'le tanışmam da o döneme denk geliyor. Tanışmıyorduk ama o Ashoka'yı benim 
üstlendiğimi duymuş, iletişime geçti zaten. Ashoka'nın lansmanında kullandığımız film de 
Ayzen'in gönüllü olarak yaptığı bir filmdir. Bir baktık ki onun yedi sene boyunca yaptığı 
çalışmaların hemen hepsi Ashoka'nın o güne kadar seçtiğimiz sosyal girişimcileri de kapsıyor. 
Bunu şöyle görmeye başlamış oldum: Sosyal girişimci yaptığı iş kadar, tanıtımı da önemser çünkü 
ikisi birbirini destekler. Bu çok önemli bir şey oldu. Buna zaten GENÇTUR'da hep inanıyor ve 
yapmaya çalışıyordum ama bunun sosyal girişimciliğin tipik bir özelliği olduğunun da bilincine 
varmış oldum. O hukuksal çalışmalar sürerken ben de adaylar bulmaya çalışıyordum. Şu anda 
sanıyorum 28 tane Ashoka fellow'u (üyesi) var, bunların 22 tanesinin seçiminde görev aldım. Bu 
tabii çok gurur verici. 

Nasıl seçtin peki? Derneklere değil de kişilere mi veriliyordu?  

Tabii Ashoka'nın özelliği o. Kişi seçiliyor, sosyal girişimci kişi seçiliyor. Bugün geldiğim noktayla şu 
anda cevap verirsem; sosyal girişimciyle İngilizce'de social business (sosyal işletme) denilen işler 
birbirine eşit değil. Ben sosyal girişimciliği Ashoka mantığıyla tanıdığımda toplumda yanlış giden 
bir şeyleri veya eksik olan bir şeyleri fark edip, toplumsal fayda sağlamak için girişimci özellikleri 
kullanan kişiye sosyal girişimci deniyordu ve Ashoka da bu sosyal girişimcileri destekliyordu. Ben 
bu kavramı kavrayarak başladım ve sonuçta ben sosyal girişimci arıyordum ve iki sene öncesine 
kadar sosyal girişimcileri önemsedim hâlâ da çok önemsiyorum ama şimdi, bir adım daha 
yumuşattım ara elemanları da kabul ediyorum yani sosyal fayda sağlayan sosyal işleri de sosyal 
işletmeleri de önemsiyorum artık. 
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TOG'dan (Toplum Gönüllüleri Vakfı) dolayı İbrahim Betil var ama TEGV'in kurucu annesi Suna 
Kıraç niye yok?  

Çünkü esas kuran Suna Kıraç değil. Esas kuran Yılmaz Büyükerşen bir sosyal girişimci zaten. Suna 
Kıraç'ı ikna eden o. 

O halde Yılmaz Büyükerşen niye yok?  

Yılmaz Büyükerşen siyasete girmeseydi olurdu, ben Yılmaz Büyükerşen'i düşündüğümde o 
siyaseti seçmişti. Sosyal girişimcilerin benim için de çok anlamlı olan en büyük özelliği mutlaka 
siyasi görüşü var ama siyasete girmiyor çünkü siyasete girdiği anda taraf olmuş oluyorsun. 

Örneğin, KAMER'i Nebahat Akkoç kurdu. Nebahat sosyal girişimci ama şu anda Türkiye'nin 23 
yerinde kadın hakları konusunda ama siyasetten uzak bir ekiple çalışıyor. 

O zaman yalnızca kişiler.  

Ashoka hâlâ kişiler diyor. Ashoka diyor ki “Kurumların başında doğru yönetim olmazsa o kurum 
gidebilir ama sosyal girişimci olan bir kişi gerekenleri yapar. Burayı da adam eder, orayı da adam 
eder, orayı da dönüştürür burayı da dönüştürür.” Nitekim İbrahim Betil'in örneğinde olduğu gibi 
TEGV’i ayağa kaldırdı, Sonra TOG'u ortaya çıkardı. Sonra Öğretmenler Akademisi'ne geçti. Ondan 
sonra Sen de Gel'i kurdu. 

Onun için diyorum ki; “Türkiye'de sosyal girişimciliği en iyi ben biliyorum”. Niye? Çünkü kitabi 
bilgisi benden daha fazla olanlar olabilir ama ben teori+pratik birlikteliği olmadan bilginin 
uygulanamadığını da biliyorum. Freer Spreckley'den aldığım sosyal girişim eğitimi, Ashoka'dan 
öğrendiklerimle social business'ı birleştirip yeniden bir sentez yapmamı getirdi. Hem bireysel, 
hem kurumsal olarak yaşayarak öğrendim o yüzden kendime çok güvenim var bu konuda. Bir 
takım kitapları çevirerek veya okuyarak öğrenmedim. Kitap da okudum, ama esas hayat 
okulunda öğrendim. Sonra öğrendiklerimi teoriyle besleyerek farkındalıklarımı artırdım. 

Peki, sosyal lider özelliğindeki birine mi sosyal girişimci diyoruz, örgütçü birine mi sosyal 
girişimci diyoruz?  

Hem ikisi de, hem ikisi de değil. Toplumsal bir sorunu girişimci özellikleriyle çözen kişi sosyal 
girişimcidir. Yani gereğinde sosyal lider oluyor, gereğinde örgüt kuruyor, gereğinde arka planda 
kalıyor, başkalarına yaptırıyor. Benim YAŞÖM'de yaptığım gibi. 

Ashoka gözüyle bir sosyal girişimci; toplumun bir sorununu, ihtiyacını tespit edip girişimci 
özelliklerle o güne kadar çözülememiş sorunları yöntemleri değiştirerek, çözümleyebilen bir kişi. 
Tabii burada etik duruş en önemli faktör oluyor. Ashoka'nın kriterlerinde Ashoka üyesi 
seçilebilmesi için en az iki senedir bu işin içinde olması gerekiyor. Ama benim Ashoka sürecinde 
gördüğüm, benden sonra başkalarında da gördüğüm, her Ashoka temsilcisi veya ülke direktörü 
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bir anlamda kendi özel yorumlamasını da koyuyor işin içine, çünkü hem benden sonra hem 
başka ülkelerdeki seçimlere baktığım zaman bu farklılıkları gördüm.  

Benim algıladığım biçimle yaptığımız ve Ashoka kriterlerini uyguladığımız zaman önce adayı 
buluyorsun, benim adaylarımdaki kaynaklarımın başında radyo programım geliyordu. Gerçi 
radyo programını bu nedenle yapmıyordum, bildiğin gibi TEGV'de karşılaştığım gönüllülük 
konusundaki farklı görüşler nedeniyle programa başlamıştım. Ama sonra bir baktım STK'larla 
görüşürken böylesine özelliği olan kişileri bulma şansı olduğunu görmek beni daha da 
heyecanlandırdı, hatta bunu diğer ASHOKA ülke direktörlerine de tavsiye etmişimdir. Medya 
buluyor böyle enteresan kişileri; gazeteleri, televizyonları taradığın zaman genellikle fark edilen 
kişiler, fark yaratan kişiler oluyor. Medya çok önemli kaynak, bir başka kaynak da STGM'den 
Sunay Demircan'dı. Sunay iletişimde olduğu kişilerden ilginç bulduklarını, değişik bulduklarını 
bana söylerdi yani sonuçta hem benim kendi kanallarım, hem radyo, hem STGM ve ana kanal 
medya aracılığıyla aday adaylarını belirliyordum. 

Açık Radyo'da yaptığın programlar sayesinde sivil toplumdaki birçok insanı zaten biliyordun.  

Yok, şöyle oluyordu gazete okuyorum, bir haber izliyorum, dinliyorum sosyal girişimci olabilir 
diye radyo programıma çağırıyorum “Bakalım tahmin ettiğim gibi mi?” diyorum. Sosyal 
girişimcilerin genel nüfusa oranı % 10'muş. Çünkü bir kısmı kendini fark ettirmek için yapıyor, bir 
kısmı demin senin sorduğun örgütçü-aktivist ve var olan bir şeyi süper yapıyor ama soruna 
çözüm sürecinde yine alışılmış bir şekilde yaklaşıyor. Yürüyüş yapıyor, el ilanı bastırıyor, broşür 
bastırıyor; bunlarla çözülse zaten elli yıldır çözülecekti. Yani Bill Drayton'un bu konuda güzel bir 
tanımlaması var; artık herkesin bildiği bu söz “Sosyal girişimcilik balık vermek değil, balık tutmayı 
öğretmek değil, balık endüstrisini değiştirmektir” diye. Yani o sorun zaten var olduğuna göre, var 
olan yöntemlerle değiştirilememişse o zaman olaya yeni paradigmalarla bakmamız gerekiyor. 

 

2004 ASHOKA Türkiye lansmanı 
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Farklı bir açıdan bakmamız gerekiyor ki, değişen bakış açısında gördüğümüzü doğru 
yorumlayabilelim.  

“Ne oluyor da bu böyle oluyor?”u görüp, ona, “bugüne kadar olmayan neydi, neden olmadı” 
deyip, “peki ne yaparsam değişebilir” diye yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısıyla bakmak gerekir. 
Ama buradaki yaratıcı yenilikçi bakış, girişimcilikteki yaratıcı yenilikçilikten çok farklı. Burada hep 
yeni bir şeyler yapmak değil amaç, çözülemeyen bir şeyi, yeni bir bakış açısıyla çözmek. Çünkü 
kapitalist sistemdeki yaratıcılık; yenilikçilik, bazen yeni bir ürün sunuyormuş gibi yapıp, 
sattırmaktır. Tabii ki bazen de gerçekten yeni bir şeyler ortaya çıkıyor. Burada ise amaç yeni 
bakış açısıyla bir çözüm üreterek çözmektir. Susan Davis'ten bahsetmiştim. Susan'ın çok 
beğendiğim bir örneği vardı. “Citibank ile Grameen Bank arasında ikisinin adının banka 
olmasından başka hiçbir benzerlikleri yoktur” demişti. Biri kâr odaklı, diğeri insan odaklıdır. 
Birine işini yapabilsin diye para veriyorsun, mikro kredi de yoksullara yönelik zaten, diğerinde ise 
paydaşları kazanacak. Benim eğitimlerde hep bahsettiğim bir şey vardır: girişimci özellikleri 
aynıdır, ticari girişimciyle sosyal girişimcinin ama hedefleri ve amaçları farklıdır. Oradaki fark 
birinde sosyal faydadır, diğerinde ise bireysel tatmindir. Sosyal faydada bireysel tatmin tabii ki 
var ama birisi yeni bir şey yaptığı için mutlu olur, öbürü yeni bir toplumsal fayda yarattığı için 
mutlu olur. 

Bill Drayton'ın dediği ben de şöyle bir çağrışım yaptı ve hepsi bunların sivil toplum içinde 
görünen yapılar: Hayır derneğiyim. Balık veriyorum. Yani burs veriyorum, sadece karşılıksız 
yardım yapıyorum. Sivil toplum örgütüyüm. Balık tutmayı öğretiyorum, yani beceri 
kazandırıyorum, kendim de taşın altına elimi koyuyorum dolayısıyla sorunun ve aynı zamanda 
çözümün bir parçası oluyorum. Sosyal girişimciyim işte … balık endüstrisini değiştiriyorum.  

Aynen öyle. Benim Ashoka'yla birlikte değiştirdiğim görüşlerimden biri; özel sektöre bakıştır. Ben 
o zamana kadar özel sektörü işbirliği yapabileceğim bir şey olarak görmezdim ama Ashoka'da Bill 
Drayton'la konuştuktan sonra onun üzerine düşünüp araştırmaya başladıktan sonra çok net 
olarak değişti bende, evet özel sektörle işbirliği yapmaya mecburum. Çünkü dünyanın 2/3'ü özel 
sektörün elinde. Hatta onlar da mecbur çünkü dünyanın 2/3'ü onların elinde. Yani o 2/3'ü elinde 
tutan özel sermaye, hem toplum için, hem de kendisi için bunu yapmak zorunda. 

Ben de özel sektörü zorlamak zorundayım sadece işbirliği değil onların çalışanlarına da fayda 
sağlıyorum. Bugün zaten özellikle son beş altı senedir Türkiye'de de giderek artan sosyal 
sorumluluk hareketi özel sektörde bunun için var. Sadece toplumu düşündükleri için değil, kendi 
çalışanları bu sayede kendilerini daha iyi hissediyorlar, özellikle çok uluslu şirketlerde bu tip 
çalışmalar çok var. Çünkü “Tamam ya hep kâr, kâr, kâr, ya ben nereye, kime çalışıyorum?” dediği 
anda kâh “mış” gibi yaparak, kâh gerçekten yaptırarak, artık o her kuruluşun kendi dinamiğine 
bağlı olarak değişiyor ama sonuçta çalışanına bir sosyal fayda yaptırmanın onun iş verimliliğini 
artırdığının da farkında ve bunu da kullanıyor. Yine hem aidiyet duygusunu artırıyor, hem de 
verimliliğini artırıyor fena mı oluyor? Hiç fena olmuyor.  

Hep söylediğim bir şey vardır. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde ilk uluslararası sosyal 
girişimcilik konferansı yapıldığında bu konuda çeşitli tartışmalar oldu “Sosyal girişimcilik bu 
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sistemin yeni oyuncağı, yeni silahıdır” diyenler oldu. “Peki, senin çözümün ne?” diye sordum. 
“Karşı çıkalım veya itiraz edelim” deniyor. Ben 78 kuşağı olarak eskiden inandığım yöntemlerle 
çözemeyeceğimizi görüyorum artık. İnşallah toplumlar evirilerek gerçekten insani çözümler 
üreten sistemler gelişir ama bugünün var olan koşullarında böyle bir şey olabileceğine 
inanmıyorum. 

Ashoka'ya dönersek tekrar, Ashoka kendi ülke temsilcilerini seçerken elbette ki bir sosyal 
girişimci seçmiyor seni seçmesindeki nedeni sosyal girişimci bir kişilik özelliği araması olabilir 
mi?  

Arıyor tabii. Onu zaten söylediler, onu ben de, benim yerimi alacak arkadaşı ararken gördüm. 
Susan, bana söylemedi mülakatta ama sonra Ashoka içerisinde duyurumu yapılırken “kendisi de 
bir sosyal girişimci olan” diye yazıldı. Zaten sosyal girişimci özellikleri olmayan bir kişinin bu 
görevi yerine getirmesi de bence mümkün değil. Bugün işbirliği yaptığım kişiler hep sosyal 
girişimciler. Çünkü sosyal girişimcilerde fırsatları görme, yeniliklere açık olma, iş birliğinin 
önemini idrak etme, güç birliğiyle daha iyi işler yapılacağına inanma potansiyeli var. Ben Ashoka 
Türkiye Direktörü iken hepsiyle çok iyi anlaşıyordum. Sonra 500 civarında STK temsilcisiyle radyo 
programı yaptım, ondan sonra GENÇTUR'la tekrar çalışmaya başladığımda ve şimdi YAŞÖM'le 
yeni bir şeyler yapmaya çalıştığımızda hep en rahat çalıştığım, en keyifli çalıştığım kişiler sosyal 
girişimciler oldu. Ashoka bunu benden çok daha önce görmüştür eminim, çünkü senin vizyonun 
yoksa zaten Ashoka'da, ülke direktörü olarak çalışman çok zor. Ashoka'nın tüm yetkileri bana 
bırakması beni en çok zorlayan ve aynı zamanda en çok rahat ettiren durum olmuştu. Beni 
seçerken bütün geçmişimi kâğıda dökmemi istedi. Ben de yazdıkça hayret ettim “ben ne çok şey 
yapmışım” dedim, hakikaten insanın kendisiyle yüzleşmesi sürecini yaşadım. Altı sayfa oldu 
CV'im ve o zaman şunu gördüm, böyle bir kişi olmazsan zaten o işi yapamazsın.  

Ashoka seçtiği sosyal girişimciyi parasal olarak nasıl destekliyordu?  

Zaten ön görüşmeler sırasında, senin uygun olduğunu düşündüğün kişi, sosyal girişimci ise 
yeniliklere açık birisidir. Ashoka ilk 2 sene maaş gibi aylık veriyor. Neden veriyor? Can suyu 
olarak veriyor. Onu da çok doğru buluyorum. Hemen söyleyeyim; şimdi ben yeni bir oluşum 
kuruyor olsam, tamam YAŞÖM var ama şu anda o oluşumu gençler yürütüyorlar. Ben YAŞÖM 
adına başvursam şu anda, biz YAŞÖM'ü sürdürebilmek için nereden ne bulacağımızı şaşırıyoruz 
ama Ashoka'nın mantığı olan ve çok da hak verdiğim gerekse şu: ilk başlarda sosyal girişimci 
debeleniyor, demek ki bu işten vazgeçmeyecek ama pili de azalmaya başlamış olabilir. Kişiye ben 
iki sene kendi yaşamını döndürecek can suyunu verirsem işle rahat ilgilenebilecek. Hiç değilse 
kendisi sokakta kalmayacak, temel ihtiyaçlarını karşılayacak Maslow'un ihtiyaç üçgeni var ya 
orada temel ihtiyaç nedir? Barınma, yemek. Onu karşıladığım zaman bu yine o güçle çalışır. 
Süper bir gerekçe ve bu birçok arkadaş için çok faydalı oldu. Sadece kendileri için değil yaptıkları 
işler için harcadılar bu paraları, bunun ne kadar doğru olduğunu ispatladılar. Ben kendimden de 
biliyorum cebimizden para harcıyoruz. Sosyal girişimci, çoluğu çocuğu varken arabasını satar, 
işleri için kullanır. 
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Kaç lira veriyordu ayda?  

Onu da ben saptadım. Kuruma güvenmemin nedeni buydu zaten ben devraldığımda aylık 700 
dolar tespit edilmiş. Dedim ki; bu şehirden şehre, kişiden kişiye değişir. Onun üzerine yeni 
parametreler oluşturduk. İstanbul'daki başka veya İstanbul'da biri ama maaşı varsa ona verilecek 
miktar başka, hiçbir geliri olmayan bir kişiye verilecek miktar başka. Türkiye'nin şehirlere göre 
ekonomik endeksini baz alarak 750 lirayla 1500 lira arasında değişiyordu. 

Hâlâ devam ediyor mu?  

Hâlâ devam ediyor mu derken bir kişiye zaten ilk iki sene veriyor. O iki sene ayakta durabilsin 
diye yani o can suyu veriyor bir yerde. İhtiyacı yoksa hiç vermiyor. 

 

2004 ASHOKA Türkiye ofisinin açılışı 

Hiç senin seçip de Ashoka'yı reddeden oldu mu? Ya da Ashoka'nın reddettiği?  

Hem reddeden oldu, hem reddedilen oldu. Ben aradan bir sene geçtikten sonra “toplumda rol 
model olur” dediğim örneklerle bunu anlatmanın daha iyi olacağına karar verdim. Bunu 
Ashoka'yla paylaştım ve senior fellow denilen bir şeyin zaten düşüncelerinde olduğunu 
öğrendim ve hemen uygulamaya geçmek istedim. Çünkü kafamda İbrahim Betil'le, Ömer Madra, 
Türkan Saylan, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Hayrettin Karaca var. Bu beşini Ashoka senior fellow'u 
yapmak istiyorum. Ashoka Yönetim Kurulu kendi kurallarını düşünüp taşınıp bildirdi. Ashoka'nın 
önerdiği süreç aynı üye seçimi gibi bir prosedür. “Bunu Türkiye’de hayatta uygulayamam” diye 
düşündüm ve Ashoka'ya bildirdim. Senior olmayan fellow'lar bile “öf, pöf” ediyor, ben koskoca 
adama şimdi “git bakayım, bana kendini tanıt, 15 sayfayı doldur” bunu hayatta yaptıramazdım. 
Aslında bu kişileri tanıyordum. Gittim Ömer Madra ve İbrahim Betil'le Ashoka Bülteni için 
röportaj yapmak üzere sorular sordum. O soruları tercüme ettik, o tercümeyi gönderdik ve 
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kabulleri geldi tabii. Arkasından Çiğdem Kağıtçıbaşı ve Türkan Saylan’la görüştüm. Çiğdem 
Kağıtçıbaşı, olaya sıcak bakmadığını söyledi. Türkan Saylan sağ olsun “Hülyacığım o kadar zor 
durumdayım ki zaten hakkımda söylenmeyen hiçbir şey kalmadı sebatayist bile oldum, başka 
şeyler de oldum bir de Amerikan uşağı olursam yaptığım işe zarar gelecek onun için kusura 
bakma” dedi. Türkan Hanım’la 3 kere karşılaşmışlığım var. Çok nazik bir kadındı, hiçbir 
samimiyetim olmadığı halde bu kadar nazikçe uzun uzadıya anlattı. Hayrettin Karaca hakkında 
yaptığım ön araştırmada o dönemde ABD'ye antipatisi olduğunu öğrenmiştim. Onun için teklif 
edemedim. Ama şimdi senior fellow oldu. Değişen koşulların değişen durumları gündeme 
getirdiğinin güzel bir örneğidir. Toplumda İbrahim Betil’in etkisi nedeniyle, tanıtımlarda İbrahim 
Betil'le birlikte çalıştık. Zaten farkmdaysan hala İbrahim Bey bu konularda referans kişidir. Şeyda 
(Taluk) da İbrahim Betil'le çalıştı, şimdi de Matthias ile Zeynep de aynı şekilde çalışıyorlar. 

Kim finanse ediyordu seni? Ashoka mı, sen mi para buluyordun?  

Ashoka “İlk 2 sene için fonun var, iki sene sonra tekrar konuşuruz” demişti. Neredeyse bir buçuk 
sene tuttu resmi olarak kurulması ve biz 2004 yılı itibariyle lansmanını yaptık. Hatırlarsan Taksim 
Oteli'nin en üst teras katındaydı ve ilk defa Türkiye Ashoka üyeleri olarak Nasuh Mahruki, Victor 
Ananias, Nebahat Akkoç, Şengül Akçar, Yusuf Kulca, Zeynep Uluer, Ercan Tutal, Korhan Gümüş, 
Mustafa Sarı, Nevin Eracar, Ömer Madra bir araya gelmişlerdi. 

Hepsinin katılımıyla bir çalışma yaptık ve ondan sonra basının ilgisini biraz daha çekti. Daha 
doğrusu orada Ayzen'in çok önemli katkısı vardır, hep NTV'de bizim arkadaşların sosyal girişimci 
olarak filmlerini göstermeye başladı ve o dönemde “ben sosyal girişimciyim” diye yazanlar 
çoğalmaya başladı. Ve hakikaten Ashoka'nın Know-how'daki (bilgi deneyim paylaşımı) en büyük 
katkısı bana oydu. “Bir sosyal girişimci nasıl belli olur?” “Genellikle o seni fark etmez sen onu 
gider bulusun” dediler. Hakikaten seni bulup gelenler daha çok kendisini fark ettirmek isteyen 
kişiler. “Ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım” diyor, “İyi, yap sonra görüşelim” diyorsun. 
Tabii nazik olman gerekiyor. Sonra Altunizade'de ilk büroyu bir buçuk sene sonra kurduk.  

Personel de aldın.  

Evet, Ashoka'nın açılışı bence çok keyifli bir çalışmaydı beraber güzel bir gönüllü organizasyonu 
yaptık. Hatta aşure ikramımızı da çok anlamlı bulurum ben hâlâ, böyle şeylerde aşure ikram 
etmek “farklılıkların birlikteliğinden lezzet doğar” anlamında çok güzel bir örnek olur, Açılış 
yaparken İbrahim Betil de senior fellow olmuştu. O dönemde benim önerdiğim ama seçilmeyen 
3 kişi oldu. 

Ashoka tarafından kabul edilmeyen.  

Ashoka tarafından kabul edilmeyen. Bir tanesinin pisi pisine gittiğini düşünüyorum, iki 
tanesinden ben de pek emin değildim açıkçası. 2000'de tanıştım, 2002'de görevi üstlendim 15 
sene diyelim sosyal girişimciliğe kafa yormuş emek vermiş bir kişi olarak şunu rahatlıkla 
söyleyebilirim; Ashoka Fellowları hakikaten iyi sosyal girişimciler ama bu “Ashoka Fellow'u 
olmayan sosyal girişimci değildir” anlamına gelmiyor. Çünkü Ashoka bir yerde kaymak tabakasını 
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seçiyor. Tam da benim bugün geldiğim noktadaki düşünceyle örtüşüyor; onu da şimdi fark 
ediyorum, güzel modeller çıkarıyor ortaya. O modelleri gördüğün zaman “Vay be demek bunlar 
yapılabiliyor” diyorsun veya onu örnek alıyorsun. Zaten yine Ashoka'nın yaptığı araştırmaya göre 
sosyal girişimcilerin geliştirdiği yöntemlerin %94'ü aktivistler tarafından kopyalanıyormuş, 
örneğin TEGV'i kuruyorsun, şu anda belediyesinden devletine kadar herkes aynı şeyi yapıyor. 
Marifet de bu zaten. 

Taklit edilmek marifetse, senin zaten istediğin bir şey.  

Şengül'ün lafıdır “Yahu” diyor “Ben devletten güçlü olabilir miyim?” Şengül Akçar dar gelirli 
bölgelerde hiç imkânı olmayan ama çalışmak zorunda olan kadınlara bir çocuk yuvası modeli 
geliştirmiş. 

Var olan koşullar şahane değil. Ama çocuğu tek başına evde bırakmasından veya sokaklarda 
kalmasından veya anneannelerle kalmalarından çok daha iyi. Getirilen çözüm kötünün iyisi. 
Daha iyisi olabilir mi? O zaman Şengül diyor ki “Evet, devlet el atarsa, belediye el atarsa olur” 
ama bu koşullarda devlet demiş ki “En az şu kadar bahçesi olacak, salon şu kadar olacak.” 
Kadınların öyle bir gücü yok ki. Nereden bahçe bulacaklar? Bu ne oluyor o zaman? O çoğunluk 
olan, İstanbul'un %80'ini teşkil eden dar gelirlinin çocuklarının bakılamayacağı ve çeteleşmeye, 
fuhuşa, suç oranının yükselmesine neden olacak koşulları ortaya çıkarıyor. Ya bunu yapacaksın 
ya da hiçbir şey yapmayacaksın. “Hayır” diyor Şengül “Ara çözüm bulacağız, buna devlet el 
atacak, belediye el atacak. Ben örnek yapıyorum” diyor. İşte o nedenle çok kıymetli bir sosyal 
girişim ve bir bakıyorsun hakikaten devlet veya belediye el atmaya başlıyor.  

Yusuf Kulca, “sokak çocukları” diyor, şu anda sokak çocukları için çalışan bir sürü dernek, 
belediye, hatta devlet var. Şimdi Hayat Sende Derneği'nin yaptığı ne? “Evet” diyor “Devlet 
bakıyor ama devletin bakması yeterli değil, ailenin de devreye girmesi lazım, yetiştirme 
yurtlarına, çocuk yurtları yerine koruyucu aileler lazım” diyor. Yani hep bir şeyler yanlış gittiği 
zaman bir sosyal girişimci çıkıyor, “Böyle gelmiş böyle gitmez” diyor çünkü giderse mahsurlar 
çıkıyor ortaya. Ashoka'nın hep üzerinde durduğu, benim de katıldığım, genellikle sorunun sahibi 
olan kişiler çözümü de üretebiliyor. 

Dışarıdan olmuyor.  

Dışarıdan üretilebilir tabii ki ama o üretilen bazen çok yanlış bir şey de olabiliyor. 
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On Dördüncü Bölüm 

Sen Motive Olunca Çevreni De Motive Ediyorsun 

 

İzmir 5 Aralık Dünya Gönülüler Günü 2014 

 

Ashoka bürosu kurulduğunda güzel bir model oldu. Hülya'yı Hülya yapan özelliklerden biri 
olarak görüyorum ben o modeli, yıllar sonra YAŞÖM'ü de böyle kurmak istediğin için. Ondan 
önce TEGV'de yaptığın için. Gördüğüm şu; sana şöyle dört duvar verseler, içine bir masayla bir 
sandalye koyup “burada çalışacaksın, biz daha fazlasını veremiyoruz” deseler, bir ay sonra 
geldiklerinde orayı tanıyamazlar. Ve sen bunun için büyük paralar harcamıyorsun, çevreni 
harekete geçiriyorsun, olmazı olduruyorsun, inatçısın, kararlısın, bunlar belki sosyal girişimci 
kişilik özelliğinin de bir parçası. 

TEGV'e biz ilk geldiğimizde 15–20 gün bilgisayar beklemiştik, sen gittin bir yerlerden ikinci el 
bilgisayar buldun, fotokopi makinesi buldun, başka bir firmadan klimalar buldun. Çok kişi hep 
birlikte kalabalık öğlen yemekleri yiyorduk; evinden tabaklar, kumaş masa örtüleri getirdin, 
güzelleştirdin. Bunu yaparken oradan yararlanacak insanları da bunun bir parçası haline 
getirmek, yaptığın ve doğruluğuna inandığın işlerin içine katmak konusunda ben gerçekten 
özel bir yeteneğin olduğunu düşünüyorum. 
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Ashoka bürosunu kurarken de çok kısa sürede aynı şeyi yaptın. Hemen karşı dairendeydi, çok 
küçük hoşluklarla, ayıcıkları, renkli dosyalıkları, süslü tabaklarıyla sevimli, güzel bir hale 
getirdin.  

Bu benim becerim midir, inandığım şey olduğu için yaptığım şey midir bilmiyorum ama bu 
Ashoka öncesi GENÇTUR'da da vardı, ondan öncesi Gönüllü Hizmetler Derneği'nde de vardı. 
Silvan'a gittiğimizde hiç eşyamız yokken, anlatmıştım evde eski pikelerden yer halıları yaptığımı, 
duvarlara süsler yaptığımı. Bunları hep endüstri tasarımı eğitimime bağlıyorum ama başka 
arkadaşlarıma baktığım zaman, onlar kendilerinde bu özelliğin, bana benzer özelliğin, olduğunu 
fark etmediklerini söylüyorlar. Belki var olan bir şeyin, aileden gelen bir şeyin -mutlaka evde de 
gördüm annemi bu açıdan tam hatırlamıyorum ama- daha sonra eğitimle birleşmesiyle gelişmiş 
olabilir. 

İlk gönüllü çalışma kampımı hatırlıyorum. İlk kampımda da hemen etrafı çiçeklerle, odunlarla 
okulun panolarına resimler yaparak süslemiştim. Çevreyi güzelleştirmeyi çok önemserim. İki 
günlük gittiğim otel odasında bile hemen o çevrede zevk alacağım bir ortam yaratmayı isterim. 
Yaşadığım çevrenin beni olumlu etkilemesini isterim, onun getirdiği bir davranış herhalde. 
Parayla her şeyin doğru orantılı olmadığına inanıyorum. Haklısın. Çevremi harekete 
geçirebiliyorum, mutlaka çok daha fazlasını başaranlar var ama şunu da görüyorum, inisiyatif 
alıp, o inisiyatifle çevreyi harekete geçirebilmek, sen inanıyorsan çevren de inanıyor onun çok 
örneğini gördüm. Sadece bu dediğin örneklerde değil, Silvan'da öğrencilerime bayramda, 
yılbaşında hediyeler vermek için bankaları dolaştığımda, esnafı dolaştığımda bir sürü öğrencilere 
hediye verilebilecek şeyler vermişlerdi. Çünkü orada bir öğretmenin öğrencileri için uğraştığını 
görünce onlar da katılıyorlar hemen. Bunun girişimcilikle de alakası mutlaka var. Israrcı olmak, 
azimli olmak, inatçı olmak, coşkulu olmak, bunlar hep seni motive ediyor. Sen motive olunca da, 
çevreni motive ediyorsun, bunun mutlaka etkisi var. Sosyal girişimcilikle aktivistlik arasındaki 
fark; sen “o güne kadar yapılanın yeterli olmadığını görüp, başka bir şey yapıp, daha iyi sonuç 
almak lazım”ı idrak ettiğin zaman, “ne yaparsam daha çok harekete geçiririm, ne yaparsam daha 
iyi sonuç alırım?” diye düşünüyorsun. Girişimciyle sosyal girişimci arasındaki fark da burada 
yatıyor. Evet, ikisi de yenilikçi, evet ikisi de yaratıcı, risk alıyor, açık fikirli ama sonuçta nasıl 
Citibank'la Yoksullar Bankası birbirine banka olmaktan başka hiçbir şekilde benzemiyorsa, sosyal 
girişimciyle girişimci arasında esas fark da amaçta. Tekrar altını çizersem girişimci evet güzel bir 
çözüm bulmak istiyor, yeni bir şey bulmak istiyor; o, onu çok heyecanlandırıyor, risk alıyor, her 
şeyi göze alıyor, icabında girişimci de hayatını riske edebiliyor ama son tahlilde, onun yaratmak 
istediği değer toplumsal fayda değil. O, o yenilikleri yapmaktan keyif alıyor. Satmak için yapıyor, 
kâr etmek için yapıyor, ama illaki herhangi bir bakkalın yaptığından farklı bir şey oluyor. Steve 
Jobs “Bir gün herkes bilgisayar kullanacak” dediğinde ortada kamu sektörü dışında hiçbir yerde 
bilgisayar yokmuş, o kadar hayali büyük olan bir adam, bunu sosyal girişimciliğe çevirdiğin 
zaman da dediğim gibi önce benim yapmaktan zevk alacağım, inandığım bir şey yapmam lazım, 
onu yaparken de birileri zaten mutlaka senin o heyecanından etkileniyor. Ama sen başkalarını 
etkilemek için yapmıyorsun onu, oradaki samimiyet bence insanları çok etkiliyor. Aynı şekilde 
benim İbrahim Betil'den etkilendiğim gibi, bir Nebahat Akkoç'tan, Şengül Akçar'dan, Mustafa 
Sarı'dan, Nasuh Mahruki'den etkilendiğim gibi. Çünkü onların o samimiyetlerini gördüğüm 
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zaman bana ters gelen tarafları bile olsa o samimi uğraşılarını takdir ediyor, saygı duyuyor ve 
seviyorum o insanları.  

Söylediklerinden çıkardığım az önce senin için söylediklerimin bir iç motivasyonun beslediği 
kişilik özelliği olduğu.  

Evet, sosyal girişimcinin en büyük şansı o; kendi kendini motive edebilmesi ve kendini motive 
ettikten sonra etrafını da etkileyebilmesi. Bu büyük bir şans hakikaten, aktiviste döndüğüm 
zaman ise o tabii ki kitleleri harekete geçirebiliyor, hele bir de lider özelliği varsa milyonları 
takabilir arkasına ama onun yaptığı şey rutin bir iş oluyor genelde. Bakıyorsun toplumda 
kampanyalar yapıyorlar, buna ihtiyaç yok mu, var. Bugün ben Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nin 
amacının bütün dünyada idrak edilmesini ümit ederek çalışıyorum ve YAŞÖM'ü büyütmeyi hiç 
hedeflemiyorum. İşte Ashoka'da öğrendiğim de bu: Bunun önemini YAŞÖM'le fark eden insanlar, 
illa benzerlerini kuracak. Nasıl engellileri, kadınları, belediyeler, devletler, STK'lar aldılar 
yapıyorlar aynı şey, bir sürü YAŞÖM olacak sivil toplumda, belediye, devlet, özel sektör buna 
eğilecek, eğilmeye başladı bile zaten. Sosyal girişime gelince; ben YAŞÖM'ü sistemi / modeli 
oturduktan sonra “tamam, bu artık yolunda gidiyor” diye hissettiğim takdirde, ben o sırada 
önemli olduğunu düşündüğüm başka bir konuya el atacağımı biliyorum. Çünkü artık sistem 
oturduğu zaman daha önce de söylediğim gibi yeni bir aşama karşıma çıkıyor ve ben onunla 
uğraşmaya başlıyorum. GENÇTUR'da bunun çok örneğini yaşadık biz. Gerçi bir iş, rutine girdikten 
sonra, yenilenme-güncelleme yapılmazsa o batmaya mahkûmdur onu da biliyorum, onun için 
daha önce de söylediğim gibi GENÇTUR da dört kere güncellendi. Güncellenemeseydi zaten 
sürdürülebilir olmazdı. Sürdürülebilir olabilmek için temel şart; sürekli kendini güne 
uyarlayacaksın yoksa “Ben böyleyim” dediğin anda batmaya mahkûmsun. Nerdeyse üç nesil 
geçmiş GENÇTUR'da; o üç neslin geçebilmesinin nedeni oradaki ekibin birbirini ve kendini 
zorlayarak kendini güncellemesinden kaynaklanıyor. 

O halde sosyal girişimci olmak da tek başına yetmeyebilir değil mi?  

Zaten sosyal girişimci tek başına yapmaz ki. Çevresinde hep konuyla ilgili kişileri toplar. Mesela 
bir sosyal girişimci iyi bir yönetici olmayabilir. İyi bir lider olmayabilir ama yenilik getirmesi ve 
vizyoner olması açısından çok önemli bir görevi vardır. Bir aktivist iyi bir yönetici veya doğal lider 
olmak zorundadır çünkü aksi takdirde arkasından kimseyi götüremez. Sosyal girişimciler 
kurdukları, yaptıkları işleri sonra birine bıraktıkları zaman, işte onun sosyal işletme olarak devam 
etme şansı var. Yani bugün Grameen Bank'ın (Yoksullar Bankası) başında değil Muhammed 
Yunus. Ama Grameen Bank bir sosyal işletmedir. Bugün kadın kooperatiflerinin hiçbirinin 
başında değil Şengül Akçar, ama Şengül sosyal girişimcidir, kadın kooperatiflerini yürütenler de 
aktivisttir veya yenilikçi özelliği varsa girişimci de olabilir. Kadın kooperatifleri sosyal girişimdir 
bir başka deyişle sosyal işletmedir. Büyük bir ihtimalle sosyal girişimleri kuranlar en başında 
sosyal girişimciydi ama ilelebet onun başında olma şartı yok.  

Ashoka'ya dönmeden yeri geldiği için bir soru sormak istiyorum. “Ashoka'da kişileri seçtik” 
demiştin, örneğin İbrahim Betil'in sosyal girişimci olarak seçtin. Bu TOG'un sosyal girişimcilik 
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olarak tanımlanmasını doğal olarak getirmiyor değil mi? TOG bir STK ve İbrahim Betil bir 
sosyal girişimci.  

Evet, getirmiyor. Ama TOG'un STK olarak da şu anda bence Yörük'le (Kurtaran, TOG'un bu 
söyleşi sırasındaki Genel Müdürü) beraber girişimci özellikleri çok ağır basmaya başladı. 
Türkiye'de birçok ilke imza atıyorlar. Yani sosyal girişimciliği bünyelerine aldılar ki; bu benim 
daha TOG yeni kurulduğunda İbrahim Bey'e önerdiğim bir konu idi. TOG'un bünyesinde sosyal 
girişimcilik olması gereken bir yapı. Yörük'le beraber sosyal girişimcilik girdi TOG'a ve 
“intrapreneur” (kurum içi girişimci) denilen bir yapıda şu anda Yörük Kurtaran. Yani benim 
TEGV'deki konumum da oydu ben de intrapreneur'düm TEGV’de. Geldim var olan bir yapıda 
çözülemeyen bir sıkıntıyı kendi yöntemlerimle çözdüm. Orada bir fark yarattım. TEGV de ona izin 
verdi tabii. “Hemen hemen bütün kurumlarda girişimci yöneticiler olması lazım ki, oranın 
havasını zaman zaman değiştirmek mümkün olabilsin” diyorlar. İntrapreneur'ler gibi diğer tipteki 
çalışanlara da ihtiyaç vardır kurumlarda. Bence, kurumu sürdürülebilir kılan da odur; sadık 
çalışan, analitik olan, yenilikçi olan, var olanı sürdürebilen gibi dört beş farklı tipte çalışana 
ihtiyaç var, birbirlerini dengelemeleri gerekiyor. Çünkü bir kişide hepsinin birlikte olabilmesi pek 
kolay bir şey değil. Zaten büyük, çok uluslu şirketlere baktığın zaman bir sürü kişilik testlerinden 
geçiriyorlar önce işe alacakları kişiyi. Zira işe nasıl insan gerektiğinin farkındalar. Evet, bu 
sistemin doğru olmadığına inanıyorum ama bu sistemin doğru tarafları olduğuna da inanıyorum. 

Yani sisteme karşı çıktığın zaman sistemsizlik değil, alternatifini üretmek istiyorsan, “kendi dünya 
görüşünün sana getirdiği kültür doğrultusunda o sistemin sentezini yapıp işine yarayanları alıp 
adapte etmen gerektiğine” inanıyorum.  

Ashoka'ya dönmek istiyorum. Büroyu tuttun, elemanlar aldın, ne kadar sürdü büro?  

Ashoka’nın tamamı yaklaşık 4 yıl sürdü. Büro da 2 yıl civarındaydı. En önce Aylin vardı. Aylin 
bana esnek zamanlı yardım eden öğrenciydi. İlk başladığımda bir altı ay kadar kendim götürdüm, 
sonra panel yapacağım zaman dediler ki “Hülya eğer istersen İngilizcesi iyi olan birini bul.” Susan 
yarı zamanlı birini alabilirsin, deyince çok sevindim Aylin benim aday profillerimi İngilizce'ye 
çevirmeye başladı. Zorlandığım yerlerde İngilizce yazışmaları yaptı. Ve resmen kurulduğumuz 
2004 yılında biz derneğin kuruluş yeri olarak Korhan Gümüş'ün bürosunu göstermiştik. İnsanlar 
artık gidip gelmek istemeye başladıklarında artık büro tutma zamanının geldiğini düşündüm. İki 
sene olmuş. Büro açmak istediğimi söyledim. Onlar da dediler ki: “Para senin elinde, bu para 
yetecekse sen bilirsin.” Öyle bir inisiyatif veriliyor ki daha önce de söylemiştim, her şeyinden sen 
sorumlusun yani o inisiyatifi alamayan insan için oldukça zorlayıcı bir durum. Ben zaten 
GENÇTUR'dan alışkınım. Aksine benim için rahatlıktı. TEGV'de de yetkilerin sınırlı olduğu farklı bir 
durumu görmüştüm o benim için başka bir rahatlıktı para kazanmak zorunda olmamak müthiş 
“Ne güzel bir şeymiş” demiştim. Ashoka'da “ilk iki sene para var, ondan sonra da bakarız” 
demişlerdi. O iki senenin sonuna doğru İran asıllı bir işkadını Müslüman bir ülkeye destek 
vermek istediğini söylemiş onun sayesinde yine destek geldi. Oturduğum evin karşı dairesini 
tuttuk. Senin de hatırladığın gibi evden eşyalar getirerek, tasarımcılığımı konuşturarak minimum 
maliyetle maksimum verim elde etme çabasıyla, çevreye yazıp çizerek, kâh bireysel, kâh 
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kurumsal desteklerle çok küçük paraya biz orayı açtık. Belma'yla (Kılıç) TOG'da tanışmıştık. Aylin 
devam edemeyeceğini söyleyince, ben ona teklif ettim. Kabul etti. Sonra Kevser (Yavuz) geldi. 

Avrupa Birliği veya Dünya Bankası gibi resmi fonları kullanmaya Ashoka izin vermediği için kiraya 
destek olması amacıyla “Açık Oda” fikri gelişmeye başladı. Zaten hâlâ Amerikalı bir kuruluşun 
Türkiye'de kurulmasında kendi yakın çevremin bile huzursuzluğu devam ediyordu. O nedenle 
fon bulmada sıkıntı olunca Açık Oda fikrini geliştirmeye çalıştım ve biliyorsun çeşitli aktiviteler 
düzenlemeye başladık orada. Bunların bir kısmı paralıydı, yaratıcı drama eğitimi oldu, Sumru'yla 
(Özden) takı atölyesi yaptık, çeşitli eğitimlere saatlik kiraya verdik. 

Aslında iki sene ofissiz çalışmışsın, iki sene de ofisli. Bu arada ben de üye olmuştum.  

Evet, resmi olarak kurulması sırasında üye gerekiyordu. Ashoka üye istemiyor ama Türkiye 
kanunlarına göre üye gerekiyor. Ashoka bütün yetkinin bende olmasını istiyor, ama Türkiye 
kanunlarına göre o olmuyor. Sonuçta ikisinin ortalaması bir şey yapıp, arkadaşları üye yapmak 
durumunda kaldık. Bir demokratik kitle örgütü değil, mevzuat gereği dernek kurmuş olduk 
Ashoka'nın prensiplerini uygulamak için. O dernek toplantılarında iki kere Türkiye'ye gelen 
Ashoka Genel Yönetim Kurulu Üyesi Bill Kelly “Ben bu kadar yer gördüm, gönüllü yönetimini bu 
kadar başarıyla yapanını görmedim” deyip bir konuşma yaptı, Fakat orada gönüllüğü para ile 
ölçünce ben orda kahrımdan öldüm. “Siz bizim için bu kadar saatinizi veriyorsunuz saatini 17 
dolardan düşünsek, işte 50 kişi şu kadar dolar eder” dedi. Bu bana nasıl kötü geldi, “olay paraya 
bağlandı” diye. Sonra tartıştım onunla “Sen burada gönüllülüğü parayla hesaplayamazsın” 
dedim. İyi bir şey diye söylediğini belirtti. “İyi bir şey oldu ama para dediğin zaman kültürel 
farklılık çıkıyor ortaya” dedim. Ondan sonra ayrılma kararımda da bana, “gel bize gönüllü 
yönetimini öğret” diye çağırdılar ama tabii ki kültür farkından orada yapılacak bir şeyin, benim 
burada yaptığımla alakası olmadığını orda gördüm. 

Bir önemli nokta da Hatice'yi (Caner) ben kendi yerime bırakmak istedim. Hatice istemedi. 
Ashoka'nın kuruluştan sonra lansmanını yaptığımızda Taksim Hill Otel'e 116 kişi gelmişti Susan 
çok heyecanlanmıştı, çok mutlu olmuştu. Neden bunu söylüyorum benim alışık olduğum, normal 
bulduğum şeylerin onların tarafından abartıldığını düşünüyordum. O kadar alışmışım ki ben 
onları yapmaya ve o kadar alışmamışım ki bunların bu kadar takdir edilmesine. GENÇTUR'da 
zaten kim takdir edecek, böyle bir şey beklemiyorum. TEGV'de takdir edildiğimi düşünüyordum 
İbrahim Betil tarafından. GENÇTUR'da yaşadıklarımı TEGV'de uygulayıp da tepkiyle karşılaşınca 
bu sefer Ashoka'da da temkinli olma ihtiyacı duydum. Bu defa Susan dedi ki “Hayır, Hülya gibi 
davranmalısın.” 

Yine bir kültür farkı ortaya çıktı. Yani ben Amerikalı değildim ama sonuçta GENÇTUR'da kendi 
kendime geliştirdiğim yapım, TEGV'de zorlandı. Ashoka'da TEGV'de yapamadığımı yapayım 
derken Susan bu sefer “Hayır, bana geçmişte anlattığın Hülya bunu böyle yapmazdı” dedi. Onun 
için ben onu çok önemsiyorum, yani Susan'ı, çünkü bana beni yeniden buldurdu.  
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İlk iki sene ofis yokken, Taksim'de panel yapıldı, 20 civarında fellow buldun ve aslında bir 
anlamda da Türkiye'deki sivil toplum camiasını “sosyal girişimcilik” diye bir kavramla 
tanıştırmış oldun. Bundan önce olmadığını varsayarak söylüyorum.  

Tara'nın yaptıkları var tabii ki. Yani Tara bir sene yürütmüş ama benim gittiğim her yerde sosyal 
girişimcilik ilk olarak duyuluyordu. 

Peki, iki sene bürolu çalıştın. Yakın çevreni harekete geçirerek Açık Ofis yaptın, farklı 
aktiviteler yaptın, 2 elemanın vardı, artık tek başına da degilsin, üç kişi olmuşsunuz, geçmiş iki 
yıldan nasıl farklıydı, neler ekleyebildin üstüne daha mı güçlüydün, daha mı hızlı hareket 
ettin? Hoş bir açılış yapmıştın. Biz bazı eğitimler de aldık orada. Bizimle ilgili hatırladıklarım 
yanında Ashoka'yla ilgili çok uğraştığınızı ama istediklerinizi yapamamanızdan dolayı sanki 
ibrenin o bürolu iki senede tersine, aşağıya doğru hareket ettiğini hatırlıyorum.  

Son bir sene kesinlikle öyleydi. İlk bir sene çok iyiydi. Seyahatler yapıyorduk Hatice'yle. Üçüncü 
seneye gelinceye kadar gayet iyi gidiyordu, bu sefer dördüncü seneyle fon bitecek artık fonu sen 
bulacaksın, dediklerinde bu fonu bulamayacağımı baştan söylediğimi hatırlattım. Ayrıca 
Türkiye'de daha fon bulunacak noktaya gelinmemişti. Ne ben bulabilirdim, ne de kolayına kimse 
bulabilirdi. “Seneye fon bitiyor artık sen bilirsin” dediler. Bu arada da Susan ayrıldı Ashoka'dan. 
Benim çalışmalarımı rapor edeceğim yeni kişiyle Susan gibi bir iletişim kuramadım. Bu sefer 
know-how'u da bir kenara attic, tamamen benim kendi başıma kaldığım, sonuçta “seneye zaten 
fon da bitiyor” deyip, bir panikleme dönemi yaşadım. Bir de üstüne üstlük Ashoka Derneği 
hukukçularla kurulmuş olmasına rağmen bir takım uygulama sorunları yaşadık. Ashoka “Bütün 
yetkiler bende toplansın” istiyordu. Hem dernek başkanı olup, hem de personel olmam kanuna 
aykırı olduğundan da bir ceza geldi. Hatta kanun o anda değişmeseydi hapisten bahsediyorlardı. 

Ne hapsi?  

Benim muhasebemi yürüten kişinin bazı şeyleri atlamış olması, hapis cezasına neden olabilirmiş. 
Ceza yememiz benim şevkimi giderek bozmaya başladı, o arada birlikte çalıştığımız Kevser'e 
“ben bu işi sürdürmeyeceğim sen yol yakınken kendine bir iş bul” dedim. O sırada Kevser 
TEMA'ya geçti ve ben Amerika'ya istifamı verdim ama “Size söz, yerime birini bulana kadar 
kalacağım” ve bu altı ay sürdü. “Ben ayrılıyorum” dediğimden ancak altı ay sonra bırakabildim. 
Ashoka'da 4 sene çalıştım. İlk altı ayı bir anlamda öğrenmeydi. Yani tam verimli olarak, Hülya 
Denizalp gibi 3 sene çalıştım. Başlangıç ve sondaki altı ayları birleştirdiğin zaman dört sene 
ediyor. Haklısın, doğru hatırlıyorsun son altı ay ben bıraktım bile. Onlar da beni ikna etmek için 
Amerika'ya çağırdı ve Susan'ın ayrıldığını duyduğumda “Susan, ben de bırakırım burayı” dedim, 
daha doğrusu Susan ayrıldığında değil, yerine gelenle tanıştığımda. “Susan ben seninle know-
how'dan başka kimseden bir şey almıyorum ki, tamam her şeyi ben yapacaksam ben kendi 
derneğimi kurayım niye ben bunu yapıyorum” dedim. “Haklısın” dedi, o da kendi açısından 
açıklamalar yaptı ve sonunda Ashoka merkezi gönüllü yönetimini onlara anlatmam için çağırdı. 
Gittim 3 ay kadar kaldım. İlk ay orayı kavrama, anlama içindi. Artık gelişti zannettiğim 
İngilizcemin hiç yetmediğini görüp dil kursuna gittim. Gönüllü Yönetimi'ni anlatmaya başladım 
ama gördüm ki, kim gönüllü, gönüllü nerede, herkes profesyonel olarak işini yapıyor. “Peki” 
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diyorlar, “Nasıl bir yapı kuralım?” Susan'ı aradım yine ve ona Amerika'da bir işe yaradığıma 
inanmadığımı söyledim. Bu arada da bir kitap bastıracağız, -bitirebilseydim iyi olacaktı- How To 
Change The World'u Türkçe'ye çeviriyorduk. Çoğu Ashoka üyelerinin yer aldığı dünyada çok 
satan bir fark yaratanlar kitabı. Onun çevirmeni için para bulduk Amerika'da, onun baskısı için 
para bulduk. Son olarak bunu da yapayım, bu da benim “Türkiye'ye hediyem olsun” diye 
düşündüm. Benim durmamın bana da Ashoka'ya da hiçbir faydası olmadığı için Türkiye'ye 
döndüm. 

Bu arada da ben altı ay süresince kendi yerime sürekli aday adaylarıyla görüştüm. Derken 
Şeyda'yla (Taluk) tanıştık. 

O zaman büro kapalı mıydı?  

Yok, Şeyda evden çalışacağını söyledi o zaman kapattık. Eşyaları dağıttık derneklere verdik. 
Böylelikle Ashoka sayfamızı kapatmış olduk. Ama Şeyda döneminde de, Şeyda'dan sonraki 
boşluk döneminde de Ashoka'yla irtibat halinde oldum, ben kendi sosyal girişimcilik inancımı 
anlatmaya, eğitimlerini vermeye devam ettim. Hatta Şeyda'dan sonra yine bana teklif ettiler.  

Ashoka'dan mutsuzluğun neydi? Know-how'dan umduğunu bulamamak, globallikten 
kaynaklanan sıkıntılar?  

Mesela Open Society'den (Açık Toplum Enstitüsü) fon almamı söylüyorlardı. Kevser hazırlıyor 
belgeleri, içim almıyor o dönem Open Society'nin aleyhine bir sürü propaganda var. Open 
Society'nin başındaki Hakan'ı (Altunay) tanıyorum müthiş bir adam, çok saygı duyuyorum ama 
her gün kuruluş aleyhinde yeni bir haber çıkıyor Açık Toplum Enstitüsü hakkında. Çok huzursuz 
oldum, hatırlarsan “Piyonsam anlarım” demiştim, bırakırım. Piyon olduğumu hiç hissetmedim. 
Aksine çok serbest bırakıldığımı, çok kendi başıma bırakıldığımı düşünüyorum ve o zaman 
dediğim gibi “Ben kendi derneğimi kurayım” diye düşündüğüm oldu. Bu günlerde Ashoka'nın bir 
itibarı var Türkiye’de. O zaman kimse tanımıyor aksine “Amerikalı kuruluş” diye olumsuz tepkiler 
bile vardı. 

Bu arada Ashoka için çalıştığım 4 yıl, her şeye rağmen, hayatımın da en prestijli dönemidir. O da 
bana çok ilginç gelmişti. Beyaz Türklerin uluslararası bir kuruluş ve Amerika menşeyli olduğu için 
bana ne kadar hürmet gösterdiğini de hiç unutamam. Bir sürü yere davet ediliyordum, hep 
Ashoka'dan dolayıdır, STK Sempozyumunda oturumlar yönetiyordum ve hep kulağımda babamın 
sözü vardı. Babam paşayken emekli olacağı zaman hep şunu derdi: “Şimdi Hanya’yla Konya'yı 
göreceğiz, omuzlarımdaki yıldızlara mı yoksa bana mı bu gösterilen ilgi?” Nitekim Ashoka'dan 
ayrıldım, anında bitti her şey. Ne zaman Şeyda bıraktı, yine beni aramaya başladılar. Enteresan 
zaten GENÇTUR'da ben GENÇTUR'u lanse ettiğim için bunun önemini bilmiyordum. Şimdi büyük 
şirketlerde STK'larda çalışmak isteyenleri daha iyi anlıyorum. Kurum itibarı sana da direk 
yansıyor. Bunu ben de Ashoka'da gördüm. Ashoka’yı bilmiyorlar ama Uluslararası ve ABD 
merkezli bir kuruluş diye önemseniyordu. Bunun önemini fark edip kıytırık yabancı kuruluşların 
temsilcisi olan bir sürü kişi var. 
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O dönemde sivil toplum dünyası sosyal girişimcilik kavramıyla artık tanışmış ve başka birileri 
çıkmaya başlamış mıydı, üniversitelerde başka yerlerde?  

Hayır, hiçbir yerde daha başlamamıştı. Aslında Ashoka duvarları zorladı ve girmeye başlamıştı ki 
kesintiye uğradı. Üniversitelerin devreye girmesiyle ki ilki; tam 10 yıl sonra, daha önce 
bahsettiğim Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ndeki Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı'dır. 
Sonra Bilgi Üniversitesi'nde Genç Sosyal Girişimciler Ödülleri'yle başladı. Sonra British Council'le 
Kadir Has Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği Sosyal Girişimcilik eğitimi benim 
koordinatörlüğümde 2012 yılında devam etti. Işık Üniversitesi'nde de aynı sene ben lisans 
düzeyinde sosyal girişimcilik eğitimi verdim. Son 3–4 senedir ise hem üniversiteler kapsamında, 
hem de sivil alanda sosyal girişimciliğin popülaritesi çok artmaya başladı. 

 

 

ASHOKA da gönüllü olarak çalışanlar ile sonradan, kitabın yazarı Füsün Öztürk’in isim annesi olduğu  

,İMECE 2006 dayanışma ve paylaşım grubu kuruldu 
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On Beşinci Bölüm 

Zayıftan Yana Olurum Ama Kendisi Dürüst Olacak 

2007-“ Beni olduğum gibi kabul et” projesi 

 

TEGV'de 2 sene çalıştın, ardından 4 sene yurt dışı kökenli bir sivil toplum kuruluşuyla ama 
farklı bir işleyişle yoluna devam ettin. Ashoka'yı bitirmiştin ve bir rota çizecektin sen öyle boş 
duracak biri değilsin. Neden “sivil toplum mu sosyal girişimcilik mi?” denildiğinde sen aslında 
sosyal girişimciliği koluna takarak yoluna devam etmek istedin?  

Nedeni benim için çok açık. Sosyalizme inanmış bir kişi olarak; bugünün sisteminde, bugünün 
koşullarında sosyalizmin mümkün olmadığına inanıyoruz ama sosyal fayda sağlamak için de 
sosyal girişimciliğin mümkün olduğuna inanıyorum. Yani sivil toplumun lokomotifi olacağını, sivil 
toplumun bile değil, toplumun lokomotifi olacağına inandığım için sosyal girişimcilik diyorum. 
Toplumda bir değişim olacaksa, bunun ancak sosyal girişimcilikle olacağına inandığımdan dolayı. 

Dönüştürme kapasitesi mi büyük? Bir STK bir topluma katkıda bulunabilir, toplumu 
değiştirebilir, etkileşim içerisine girebilir ama bir sosyal girişim (Burada Hülya girişimci olarak 
düzeltiyor beni) toplumu dönüştürebilir. Yani ikisi de sosyal fayda üretiyor ama birinin yaptığı 
işin toplumsal dönüşüme etkisi daha büyük.  
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Sosyal girişimci bütün katmanları değiştiremez, ama yaptığı uygulama doğru bir çözümse, 
hemen kopyalanır. İşte o kopyalanma olduğu zaman STK'lar veya kamu kuruluşlarına ihtiyaç var. 
Lokomotif dememin nedeni o. Orada bir çözüm olduğu görüldüğü anda hemen herkes onu 
kopyalamaya başlıyor. Ama sivil toplumda kurum kültürüne bağlı olarak yapılanlar hemen 
hemen hep aynı. Ya fon almak için proje yapılıyor ya da bilinen uygulamalar devam ediyor. Bu 
sivil toplum da olmayabilir. Bunu GENÇTUR'dan dolayı biliyorum ben. Biz 350 bin kişiye hizmet 
vermişiz ve UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ve Bilgi Üniversitesi tarafından 
GENÇTUR üzerinde çalışıldığında, inandığım şey çıktı ortaya, GENÇTUR'un bir sosyal işletme 
olduğu onaylanmış oldu. Üstelik seksenlerde doksanların başında sivil toplum kuruluşu diye bir 
şey yokken, gençlik örgütü yokken, orta sınıfın tek aracı GENÇTUR'du. O dünyaya açılan, ufkunu 
genişleten çalışmalarla gençlere büyük bir hizmet verilmiştir.  

Sen GENÇTUR'dan mı emekli oldun?  

Yok, Ashoka'dan oldum. Emekli olunca GENÇTUR'a destek vermek için döndüm tabii ki. 
GENÇTUR da benim için bir yuvaydı, aile idi, güvendi. 

Emekli oldun ama para kazanman gerekiyor; yalnız bir yaşam süreceksin paraya daha çok 
ihtiyacın olacak. “Özel sektörde de devam edebilirim danışmanlık yapabilirim” diye düşündün 
mü, bütün bu yaşadıklarından ceplerine ne doldurdun, nasıl bir rota çizdin?  

Bir anlamda bağımsız olmak istediğimi söyledim ve hatırlarsan benim ayrılmam Haziran ayıydı. 
Ekim ayında çevreme bir duyuru gönderip, bir toplantı yaptım. Gençlere yönelik bir çalışma 
yapmayı düşünüyordum. 

Kafe Karamela'da benim de katıldığım toplantı değil mi? Peki sonra YAŞÖM nasıl doğdu?  

Evet. Düşüncemi paylaştım. “Var mısınız” dedim. 26 kişi vardı. Hatta üzerinde herkese mesajlar 
veren Amerikan servisler yaptırmıştım, hatırlarsan. Benim YAŞÖM olayım oradan başladı 
biliyorsun. Ve onu nasıl yapabilirizin arayışı, benim için önemliydi. Emekli olacağım zaman 
oturup bütçe hesabı yaptım “emekli maaşımla geçinebilir miyim?” diye. Geçinebileceğime 
kanaat getirdim. Çünkü paraya bağımlı olmak benim bağımsızlığımı alıyor, mutsuzluğumu 
getiriyor. Bu hesabı yapıp “evet, geçinebilirim”e karar verip ayrıldım. Benim için kolay olmadı 
ama zaten ben TEGV'den ayrılırken de bunun benzerini yapmıştım. Hatırlarsan “kocamdan 
ayrılıyorum, işimden ayrılıyorum nasıl geçineceğim?” deyip ona rağmen istifa etmiştim. Bu sefer 
daha az risk alıyordum, çünkü belirli bir sabit gelirim olacaktı. 

Kafamda olan iki çok önemli şey vardı: Beni mutlu etmeyecek bir şeyi yaparak yaşayamam ve 
bundan sonra ben tam zamanlı çalışamam ve inandığım bir şey olmazsa yapamam. Bunlar benim 
için çok netti. Ve çok doğru bir karar aldığımı hâlâ düşünüyorum. Ama şöyle bir şeyi de hayata 
geçirmeyi başardım sanıyorum: “Olumsuzluklardan olumlu sonuç çıkarma”. Özdeğerlendirme 
yapmayı neredeyse 17 yaşımdan beri yaparım. “Nerde hata yaptım?”, “şurada hata yaptım. Neyi 
yapmamalıydım, ne yapmalıydım?” 
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Bunları bulup çıkarmaya çalışıyordum ben. Tabii gençken daha zor oluyor kendini objektif olarak 
sorgulama ama yine de önce çuvaldızı kendime batırmayı tercih etmişimdir. Ben böyle yaşamayı 
öğrendim. Hani Çin atasözünü düstur edinmemin nedeni de o “Değiştirebildiğin şeyleri 
değiştirme, değiştiremediğin şeyleri kabullenme ve aradaki farkı anlayabilme aklı ihsan eyle 
yarabbi” sözü benim şimdiki adıyla mottom haline gelmişti. Ve sosyal girişimciliği neden seçtim, 
çünkü sosyal girişimcilik benim inandığım ve yapageldiğim şeydi.  

Yeni bir yol değildi.  

Yani ben kendime yeni bir yol çizmedim. Yeni bir hedef çizdim belki. Ama sosyal girişimcilik zaten 
benim 1986'den itibaren yaptığım bir şeydi. Bir şeylere girişiyorum, toplumsal fayda mutlaka 
istiyorum. Dil kurslarından çok daha fazla emek istediği halde çocuk kampları yapıyordum ben. 
Kazandığımız para aşağı yukarı aynıydı ama çocuk kamplarına verdiğimiz emek diğerinin belki on 
katıydı. Toplumsal faydası olmayan ya da beni tatmin etmeyen işleri yapamadım ben. “Niye bu 
tip çalışmalar beni mutlu ediyor?” Vallahi bilmiyorum. Bunun nedenlerini çok düşündüm. Benim 
bağladığım iki neden var. Bir; üniversitede, benden durumu daha iyi olanların sahip oldukları 
haklara ben sahip olmadığım için çok etkilendim. Yani onlar gidip paftalar, renkli işler yaparken, 
benim orada gidip deli gibi saatlerce bir şeyleri boyayacağım diye uğraşmam beni yaralamıştır. O 
yüzden imkânları kısıtlı olanların çektiği sıkıntıları anlayabildiğimi sanıyorum. Evde, ailenin en 
varlıklı dönemine denk geldim ama en küçük çocuk olmanın hem şansını hem şanssızlığını 
yaşadım. Sanıyorum bu ikisinin birleşmesi benim o gençlerle empati kurmamı ve onu kendime 
amaç edinmemi getirdi. Çünkü hakikaten Sevgi'nin daha 12 yaşındayken idrak ettiği gibi ben hep 
zayıftan yana oldum. Çünkü orada büyük bir ihtimalle benim hissettiğim bir şeyleri 
hissediyorum. Ama karşımdaki dürüst olacak ve sadece kendisi için istemeyecek. Zayıftan yana 
olurum ama üçkâğıt yapmayacak, dürüst olacak. Bugün ben gençlere güvenemediğim zaman, 
hiçbir şey hissetmiyorum. Acımıyorum, onun nedeni vardır mutlaka. Ama bana açık olsun, dürüst 
olsun. Hata yapsın ama bunu da itiraf etsin. “Neden bu yola çıktın?” dediğin zaman, bu zaten 
dediğim gibi benim 1986'da girdiğim yolun daha orta sınıfa yönelik bir kanalıydı. Niye, daha 
spesifik bir alan çünkü orada önemli bir sorun var bence. Orta sınıf çok önemli bir sınıf, orta 
sınıfta gençler tırnaklarıyla kazıyarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Toplumda orta sınıf güçlü 
olursa, toplumun genel sosyal demokratik yapısı da daha dengeli oluyor. 

Kendim de oradan çıkmış bir kişi olarak, o alanı seçtim kendime. “Damdan düşmeyen damdan 
düşenin halinden anlamaz” ya, benimki de öyle! Belki de bugün bu yüzden bana “sosyal 
girişimciliğin annesi” diyorlar!  

Bu düşünerek mi yaptığın bir şey yoksa hissederek mi?  

İkisi de. İkisi birden. Hayatımda şunu gördüm. Bir takım olaylar seni geçmişe götürüyor. Ben de 
artık, herkeste öyle midir bilmiyorum, son on beş yılımda farkındalık ve bilincin birbirini 
beslediğini düşünüyorum. Yani ben bir şeyleri yapmak istiyorum sonra bir düşünüyorum, 
“Neden yapmak istiyorum?” diyorum bilincine varıyorum onun. Bilgiden bilince geçiyor. 
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Vay Haline ve İmece'ye gelmek istiyorum. Vay Haline TEGV'den ayrılan ve TEGV'deyken de iyi 
anlaşan insanlar olarak kurulan ama içinde ben ve Aydan (İlkbahar) gibi hâlâ TEGV'de 
çalışanların da olduğu bir oluşumdu. Evlerde toplanıyorduk ve sohbetler ediyorduk. Vay 
Haline grubunun İmece gibi bir fonksiyonu yoktu. Vay Haline aslında İmece'nin ön hazırlığı 
gibiydi. Vay Haline iken istediğimiz etkileşimi ve etkiyi yaratamadığımızdan dolayı, biz galiba 
farklı bir şey istedik, Vay Haline içinden bir grupla İmece'ye mi dönüştük?  

Ben farklı hatırlıyorum. İmece Ashoka'dan çıktı. Biz Ashoka'dayken hep birlikte, yaklaşık 45 
kişiydik. Ve Ashoka bitince sen dedin ki “Bu grup bitmesin.” Adını da koydun: “İMECE olsun” 
dedin. Sonuçta Ashoka grubu devşirildi ve İmece oldu. Onun isim annesi de sendin. Onu 
yaşatmanın ilk mücadelesini de sen verdin. Vay Haline bir arkadaş grubuydu. Zaten herkes işe 
güce dalınca grup da dağıldı. Ashoka'daki gönüllü grupta Vay Haline'dekilerin hepsi vardı ama 
sadece onlar değildi. O yüzden şu anda bile Ashoka'da aktif olanların yarısı yine İmece'de de 
aktif. Sonradan İmece daha çok GENÇTURlu oldu. Ashoka'da olmayıp da sonradan dâhil olan 
Gürsel (Akpınar), Ashoka'da olup da şimdi olmayan Cumhur, Ebru (Amasyalı çifti), Aydan onların 
hiçbiri kalamadı. Bana göre Ashoka'da oluşan o 45 kişilik gönüllü grubunun devam etmesi için 
sen asıldın, İmece adını verdin ve ben de sana destek verdim ve iki sene ben yürüttüm 
koordinasyonunu. Sonra sen devraldın. Sonra başka arkadaşların koordinasyonunda devam etti. 
Şimdi daha çok hayır işi olarak sürüyor. 

Ancak, İmece bir sosyal girişim değildir mesela. İmece tam bir sosyal aktivizmdir. Daha önce 
konuşmuştuk ya “sosyal girişim ne, sosyal girişimci ne ya da sosyal activist”. Bir anlamda da son 
yıllarda sayısı artan kitle fonudur 

Aslında bu anlamda bir imece çalışmasıdır. Bak bu bakış açısıyla daha önce bakmamışım.  

Bunu hep konuşacağız aslında. 

İmece bugün toplumun dindar kesiminde de, farklı dünya görüşleri olan kesiminde de çok 
rastlanır bir dayanışma çalışmasıdır, imece aslında birbiriyle dayanışmadır. Biz birbirimizle değil, 
başkaları için birbirimizle dayanışmayı tercih ettik. Şimdilerde giderek yaygınlaşan kitlesel fon 
(crowdfunding) yaptık. Hatta zaman zaman hatırlarsan “Başkaları için dayanışıyoruz ama 
kendimiz için de neden dayanışmıyoruz” dediğimiz durumlar da oldu. Bunların en son örneği de 
Doğu-Batı Kampı'dır mesela. 2013'te Doğu Batı Kampı için fon bulamayınca, senin önerinle güç 
birliği yapmış olduk. Ama ilk çıkış noktası esas ihtiyacı olan kişilere kendi kapasitemiz el verdiği 
kadar bir katkı sunmaktı. Bunun da çok değerli olduğuna hep inanıyorum, çünkü baktığım zaman 
zengin olanların, imkânları çok daha iyi olanların bir anda yüz bin lira para toplayabildiğini 
görüyoruz. Biz topladığımızda bin lira, iki bin lira toplayabiliyoruz. Ama sonuçta önemli olan ne 
yapabildiğindir. Ne kadar olduğu tabii ki önemli ama iyi bir şey yapmak için gönüllü olmanın çok 
güzel bir örneği. 
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YAŞÖM'ün ilk filizleri de İmece'den çıktı senin projenle.  

Sosyal girişimcilik açısından benim İmece'de deneyip de verim alamadığımızı düşündüğüm 
gençlik projeme “Çıraklık Okulu” dedik, “Hayat Okulu” dedik, çeşitli şeyler tartıştık çok güzel 
şeyler tartıştık. Yabancı dil konuşma kulübünü akıl ettik, uygulamaya koyduk, gençler yabancı dil 
konuşma kulübünü hayata geçirdiler ama bizim istediğimiz şeyleri gençlere veremediğimizi 
gördük ve İmece'yle bunun yürümeyeceğini, başka bir yolun denenmesi gerektiğini anladım. Bu 
arada İmece’nin çok değerli bir dayanışma ortamı olduğunu ama herkesin koşullarını zorlamak 
istemediği belirlendi. Ve o günden sonra gurubu fazla zorlamamaya karar verdim. İmece benim 
için çok anlamlı bir arkadaş birliğidir. Ben, çalışmak istediğim gençlik alanında yeni bir çözüm 
yöntemi arayışındayken 2008 yılının sonunda Zafer (Yılmaz) okul dışı eğitimin gelişime katkısı 
diye bir uluslararası projeye partner arandığını, benim ilgilenip ilgilenmeyeceğini sorduğunda, 
benim için işte YAŞÖM'ün bugünkü kapıları aralanmaya başladı. 

Gençlerle çalışmaya karar vermekle GENÇTUR'a dönmen aynı dönem miydi?  

Aynı dönemdi. Daha önce GENÇTUR'un dört kere güncellenmesi gündeme geldi demiştim. 
Dördüncü güncellenme 2007 yılında oldu. Kevser'in de GENÇTUR'da çalışmaya başlaşmasıyla 
GENÇTUR'da bir yeniden yapılanma dönemi başladı, var olan ilkelerimizi koruyarak nasıl bugüne 
adapte oluruz, ana fikrimizdi. Ben GENÇTUR'a döndüğümde GENÇTUR için zor bir dönemdi. İşten 
çıkarılmalar başlamıştı, küçülme başlamıştı. O dönemde Ali'nin de şöyle bir lafı vardı: “Hülya 
zorlama, belirli bir hantallık oluştu. Bunu değiştirmemiz bugünden yarına olmayacak.” 

78 kuşağında, daha doğrusu ilkelerinden vazgeçmek istemeyen kişilerde gördüğüm bir durum 
var, güne adapte olamamak. Yani muhafazakârlaşmak. İşte bizde de benzer bir sıkıntı vardı. Hem 
ilkeli, hem dürüst olup hem de bugünün koşullarına uyum sağlamak nasıl olacak? Bugüne adapte 
olamadığın zaman yok olacaksın. Yenilenme çalışmalarına ilk önce EVS (Avrupa Gönüllü Hizmeti) 
projesini aktif hale getirerek başladık. Daha sonra verimli ve doğru iç-dış iletişimler üzerinde 
çalışmaya başladık. Ben GENÇTUR'un 80-90'larda toplumda oynadığı aktif rolü kaybettiğini 
gördüm. Hatta TOG'dan Yörük ve Gülesin (Nemutlu) ile bir proje için görüştüğümüzde “evet, bir 
zamanlar önemli bir misyonu varmış ama şimdi tamamlamış” dediler. Çok ağrıma gitti. Çünkü 
GENÇTUR'un benim hayatımda çok önemli bir yeri var biliyorsun. Bu kadar iyi, dürüst çalışan bir 
kurum, iletişim eksiklikleri nedeniyle hak ettiği yerde değildi. Tabii burada çok değişik gençlik 
çalışmalarının da çok artmasının da çok önemli bir etkisi olduğunu söylemek lazım. 

Bu arada TEGV'le 2 sene, sonra 4 yıl Ashoka, 6 yıl. 6 yıl önce yolları ayırdınız o arada 
GENÇTUR'la hiç ilişkin olmadı mı, GENÇTUR İhtiyarlar Heyeti'ne devam ettin mi?  

Evet, ettim. Zaten ana kadro benim hep yakın arkadaşlarımdı. Dostluğumuz her daim sürmüştür. 
Benim ihtiyacım olduğunda daha önce de örneklerini anlattığım gibi onlar hep bana destek 
olmuşlardır. Ben de gücüm elverdiği, fırsatları gördüğüm ölçüde gerek radyo programlarımda, 
gerek TEGV'de, gerek Ashoka'da GENÇTUR'la işbirliği yapabilme ihtimali olan ilişkileri gördüğüm 
zaman hep paslamışımdır. Bu doğal olarak yaptığım bir şeydi. İş olsun diye de değil. İşte burada 
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GENÇTUR'la kamp yapılır veya Afacan'da buna proje yapılır. Zaten kuruma güveniyorum. 
Başkalarına yardım ederken GENÇTUR’a mı yardım etmeyeceğim? 

2007 yılından bu yana, 7 senedir özellikle UNDP'nin sosyal işletme örnek vaka çalışmasıyla 
(UNDP 2011 yılında Çöp Madam, Buğday Derneği, Alternatif Yaşam Derneği, KEDV ile birlikte 
GENÇTUR'u da beş örnek sosyal girişim seçti. Bilgi Üniversitesi tarafından kitap olarak bastırıldı.) 
sosyal girişimcilik konusunda arkadaşlar daha çok ikna oldu. Ekip olarak GENÇTUR'da yine güzel 
çalışmalar yapıyoruz. Benim için önemli olan GENÇTUR'un sürdürülebilir olması, daimi olması 
önemli. GENÇTUR’un işlettiği Afacan Gençlik Evi’nin işletme şekli tipik bir youth hostel-gençlik 
oteli tarzıdır. Türkiye'de alışılmış bir sistem değildir. Youth hostel esprisi Avrupa'da çok yaygın bir 
sitem ama Türkiye'de turistik tesis diye baktığın zaman anlaşılamayan uygulama. Ayrıca Afacan 
da bir sosyal işletmedir.  

2006-2007 arasını konuşalım mı? Ashoka'dan GENÇTUR'a...  

Altı ay zaten Ashoka’yı devretme süreci olarak geçti benim için. Ashoka ülke direktörlüğü için 
adaylarla görüşüyorum, kendi yerime işe alınacak kişilerle görüşüp uygun bulduğum adayların 
raporlarını merkeze gönderiyorum. Yaklaşık 6 ay sürdü işi devretmem. Bu arada YAŞOM'ün ilk 
adımlarını atmaya başladım. Ekim ayında Karemela Kafe'de toplandık ve bu arada da benim 
aklımda gençlerin yaşayarak, yaparak öğrenmeleri ve nesiller arası iletişim katkısı projesi için 
yine GENÇTUR'un desteğini almak vardı. Ali'yle GENÇTUR'la YAŞOM'ün nasıl bir iş ve güçbirliği 
olabileceğini konuştuk. O anda “dur bakalım, göreceğiz” deyip pek üzerinde durmadı. Ondan 
sonra İmece'yle biz çalışmaya başladık. Yani bu çalışmanın hem gençlere hem de GENÇTUR'a 
katkısı olacağına inanıyordum. GENÇTUR'a taze kan olacaktı. Zaten ben “yepyeni bir şey 
yapmıyorum GHD'yi hayata geçiriyorum” diye düşünüyordum. Bugünkü GHD idi o. GHD'de bir 
Doğan Ağabey vardı ama her şeyi biz yapıyorduk. Noktayı, virgülü o gösteriyordu veya soru 
işareti koyuyordu. 

GENÇTUR'da artık çok net olarak gördüğüm; GENÇTUR müşterisi olan orta sınıf gençliği, 
alttakiler de değil üstekiler de değil. Böyle bir şeyler yapmaya çalışan çocuklar. Tam da benim 
hedef kitlem diye düşündüğüm gençler. 

Sen bu arada 2007 sonu ve 2008’in ilk altı ayında yalnız yoluna devam ediyordun, yoğun bir 
uğraşın yoktu, ne hissediyordun?  

Dinleniyordum. Dinlendim. 

Radyo programına devam ediyordum, her haftaydı o zaman radyo programı. Yani aslında benim 
için bir dinlenme dönemiydi. 

Bir boşluğa düşmedin.  

Hayır. Aksine “Oh be dünya varmış” dedim. Herkesin “Sakın emekli olma, yapamazsın” dediğinin 
tam tersi oldu, sorumluluktan yorulduğum, biraz böyle kendi halime kaldığım ve mutlu olduğum 
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bir dönemdi. Bir de şu var tabii; Sevgi'nin yazları gelip, arada kışın da gelip kaldığı bir dönemdi. 
Sonra Sevgi evlenince, siz bana oyuncak almıştınız (Sevgi evlenip Amerika'ya gidince Hülya'ya 
kocaman bir pelüş oyuncak almıştık). O zaman ben size “Yahu Sevgi zaten dışarıda okudu, zaten 
yoktu ki zaten ben niye şimdi üzüleyim” dedim. Sevgi'nin yılda bir kere iki hafta ancak 
gelebileceği ve kocasıyla gelebileceği durumu ortaya çıkınca “Sevgiyi özleyince oyuncağa 
sarılırsın” derken demek istediğinizi ancak idrak ettim. 

İş açısından bir sıkıntı hatırlamıyorum, aksine bir rahatlık hatırlıyorum. 

O dönemde sosyal girişimcilikle ilgili bir çalışma yapıyor muydun?  

Ben sosyal girişimcilikle ilgili çalışmalarımı eğitimci ve danışman olarak gönüllü olarak 
yürütüyordum. Bir gün Dünya Bankası'ndan ödül almış Ece Erçel'le tanıştım. Gençler arasında 
sosyal girişimciliği yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Ben çok heyecanlandım. Hatta ben, 
Afacan'da Doğu Batı Kampı için bulunurken benden sosyal girişimcilik konusunda bilgi almak için 
birkaç gün kalmıştı. Kamptaki gençlere de gelişim konusunda eğitim vermişti. Adına SOGLA 
(Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi) dedikleri yapının başından itibaren Timur (Tiryaki) ve 
Ece'yle (Ercel) iletişim içindeydim. 2009'da SOGLA'ya dört elle sarıldığımı hatırlıyorum. 

2008 yılı sonunda, okul dışı eğitimin gençlerin bireysel ve sosyal gelişimine ve topluma katkısı 
projesi çıkınca artık benim gitmek istediğim yolun taşları yerine oturmaya başlamıştı. “Evet, 
buldum işte, bu beni istediğim yola götürecek” dedim. 

Zafer'in dediği projeyi kast ediyorsun.  

Evet. Ayrıca hem kendi özel sorunlarıma hem yakın çevremde ilgilenemediğim yakınlarıma ve 
sorunlarına yoğunlaştım ve olabildiğince de dinlendiğim bir dönemdi. STGM için sosyal 
girişimcilik konusunda yazdığım kitapçık vardı. İlki 2007'de çıkmıştı, 2009'da benden yeniden 
genişletilmiş baskı istediler. Güncelledim, genişlettim. Benim sosyal girişimcilikle ilgili 
diyaloglarım beni tatmin edecek kadar hep vardı. İnternete girenler kitapçığı bulup oradan beni 
buluyordu. 

Sosyal girişimcilerle zaten diyalogum vardı Ashoka'dan dolayı tanıyıp, danışmak için arayanlar 
vardı. O nedenle sosyal girişimcilikten hiçbir zaman kopmadım. Gönüllü yönetimi ve sosyal 
girişimcilik konularında eğitimler veriyordum. Habitat için Gençlik Derneği'nin kurduğu Genç 
Liderler Akademisi'nde eğitim vermem için Sezai (Hazır) aradı. Gönüllü yönetimi ve sosyal 
girişimcilik eğitimlerini orada her dönem verdim. Hatta Genç Liderler Akademisi'nin ilk 
elemelerine Kevser'le beraber katıldık. 2008 yılında bir de Doğu Batı Kampı'na başlamıştım. 
www.dogubatikampi.org  

Bu arada GENÇTUR'un kurumsal iletişimini yönetiyordum. GENÇTUR'un hak ettiği yerde 
olmadığını düşünüyordum. Bunun için kendi ilişkilerimi kullanarak çeşitli çalışmalar 
gerçekleştirdim. Örneğin; GENÇTUR'u şöyle değerlendiriyordu herkes Yörük (Kurtaran) de bunu 
ifade etmişti. “GENÇTUR iyi, güzel, iyi niyetli çalışan bir şirket. Başka ne olabilir ki?” dediklerinde 
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ben GENÇTUR'un kuruluşundan bugüne kadar olan hikâyeleri anlatarak onları, GENÇTUR'un 
Gepgenç'e katılmasına ikna ettim. Bırakın başkalarına, GENÇTUR'un bir sosyal işletme olduğunu 
kendi arkadaşlarıma bile anlatmakta zorlandım. Kevser de gidip GepGenç'de kendi gönüllüleriyle 
çok iyi bir performans gösterince bu sefer “GENÇTUR nedir?” diye bakmaya başladılar. Ondan 
sonraki sene yine biz GENÇTUR'da yeniden yapılanma için uğraşırken, Yörük gelip STK 
temsilcilerine GENÇTUR'u anlatmamızı istedi. 

Doğu-Batı Kampı yanında, Açık Radyo’da program ve GENÇTUR’da Kurumsal İletişim 
yapıyordun.  

GENÇTUR’un yapısı bir ekip çalışmasıdır. Herkes birbirini tamamlar. Kevser ile birlikte yenileme 
ve değişim çalışmaları, zaman zaman yapıyı zorlamış olabilir. Fakat sonunda herkes için çok 
olumlu sonuçlar ortaya çıktı. Sonuçta GENÇTUR'u bir yandan sivil toplumla yeniden 
buluştururken, benim sosyal girişimcilikle ilişkilerim devam ediyordu. GENÇTUR kampları 
bazında Mustafa (Sarı), Ercan (Tutal), Nebahat (Akkoç), Nazmi (Ilıcalı) onlarla ilişkiler devam etti. 
Sosyal girişimcilik kavramı hayatıma girdiğinden bu yana benim yaşamımın doğal bir parçası 
haline geldi. Bir taraftan Açık Radyo sürüyor, eğitim çalışmaları devam ediyordu. Hayatımın son 
sekiz senesini şöyle özetleyebilirim galiba; Ashoka'dan sonra eğitimcilik, radyoculuk, danışmanlık 
ve bilfiil proje üreticiliği benim zaten hepsinin birbirini besleyen, hepsinin bir bütünün parçası 
olduğuna inandığım çalışmalarımdır. 

STGM’den 2007'deki sosyal girişimcilik rehberi kitapçığının çıkması, 2009'da yenilenmesi, 
konferanslara danışman veya konuşmacı olarak davet edilmem, artık benim ekip çalışmasına 
inanmış olmama rağmen, bireysel yola devam etmemi getirdi. Ve “Ne yapabilirim” diye aramaya 
başladığımda, Mustafa Hoca'yla (Sarı) sohbetimiz sırasında Doğu Batı Kampı'nı yapmak aklıma 
geldi. Bu beni müthiş heyecanlandırdı. Zafer’le birlikte Van'a gittik, Mustafa Hoca'yla oradaki 
bisiklet kampının ön görüşmelerini yaptık. Doğu - Batı değildi o sırada adı. Van'da, Van'daki 
gençlerin ayağına dünyayı götürmekti beni heyecanlandıran. Ya da dünyayı Van'ın ayağına 
götürmek diye baktım olaya çünkü benim inandığım şey imkânı kısıtlı olan gençlere imkân 
sunmak açısından güzel bir seçenekti ve orada Doğa Gözcüleri Derneği, 100. Yıl Üniversitesi'yle 
anlaşma yaparak Erciş Vakfı'nın bağışladığı 33 tane bisikletle, Uluslararası Bisiklet Kampı 
düzenledik.  

Yılı hatırlıyor musun?  

5-21 Temmuz 2008 tarihleri arasında gerçekleştirdik. İlk kampı Hatice'yle birlikte yaptık. Van'ın 
etrafını bisikletlerle dolaşan uluslararası bir grupla yaptık. Yazılı basında 45 tane haberimiz çıktı. 
Sloganımız “Doğu'da güzel şeyler de oluyor” idi. Çünkü doğudan gelen haberler hep kötü 
haberlerdi. O sırada oradaki kampa Van'dan katılacağını beklediğimiz gençlerden çok azı katıldı. 
Buna çok şaşırdım, hoca da şaşırdı; bunun nedenini “Van'ın cazip gelmemesi” diye yorumladık ve 
ondan sonra “Ne yapabiliriz?” diye düşününce, “İzmir'de yapalım, Afacan'da yapalım, bir de 
onlar gelsin, böylelikle bir cazibe merkezi olabilir İzmir” diye düşündük. Ertesi sene bir tane 
Van'da, bir tane İzmir'de yaptık. Ve Doğu-Batı Kampı adını ilk defa İzmir'deki kampta kullandık. 
Doğu-Batı Kampı'nı ondan sonra Mustafa Hoca “Hülya Hanım burada organizasyon cazip 
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gelmiyor gençlere, eğer mümkünse bundan sonra biz gönderelim” dedi ve ondan sonra sürekli 
İzmir'de devam ettik. Afacan Gençlik Evi'nde ve ilk dört sene tamamen benim organize ettiğim, 
içeriğinden, gönüllülerinin ve katılımcıların seçimine kadar tümünü üstlendiğim, benim için çok 
önemli bir çalışma haline geldi. 

Aslında, benim kafamdaki usta-çırak okulu ya da hayat okulu diyebileceğim projeyle birebir 
örtüşmüyordu, ama hiç olmazsa yine de faydalı olduğuna inandığım etkinlikler yapıyorduk çünkü 
Van'a gittiğimiz zaman zaten bildiğim, gidince emin olduğum, oradaki gençlerin imkânsızlıklarını 
gördüm. Onlara böyle bir şans sunmak benim için çok güzeldi ve ben bu projeyi üstlendikten 
sonra motivasyonum bu bağlamda tekrar yükselmeye başladı. Son yıllarda da ötekileştirme 
yüzünden ortaya çıkan farklılıkların birlikteliği Doğu Batı Kampı’nın AMACI oldu. 

Bu vesile ile benim -tekrar ediyorum belki ama belki farklı sayfaları farklı kişiler okursa diye altını 
çizmem gerekiyor, benim sivil toplum çalışmalarında GENÇTUR'dan en büyük yardımcım da 
Zafer'dir. Gerekirse şoförlüğümü bile yapmıştır. Sağlığımın bozuk olduğu dönemlerde bana 
Gülçin ve Zafer'in desteğini hiç unutamam. Ali ve Nevin'in desteklerini de burada söylemesem 
ayıp olur. Hatta Derya'yı (Salgar) da anmam lazım. Benim bütün seyahatlerimde, bıkmadan 
usanmadan bana rezervasyon, sonra değiştirip, iptal ederken bir kere “yeter” dememiştir. 
Teknik desteği ile Engin’i nasıl unutabilirim. Şimdi geriye Cihan ve Ersin mi kaldı en iyisi ben” 
GENÇTUR benim ailem gibidir” diyeyim.  

Doğu Batı'yı hatırlıyorum 2008 yılında ayrıca “Komşuda Pişer Bize de Düşer” isimli kültürler 
arası öğrenme konulu bir uluslararası proje yapmamış mıydınız?  

İyi hatırladın. Kevser'in GENÇTUR'a gelmesiyle birlikte bizim Kevser'le yaptığımız ekip çalışması 
sayesinde “Beni Olduğum Gibi Kabul Et” ilk projemiz oldu GENÇTUR'da (25–30 Ekim 2007). 
“Farklılıkların farkındalığı” çalışmalarıma da başlamıştım o sırada. Farklılıkların farkındalığını 
içeren anti-bias eğitimini aldıktan sonra, gençlere nasıl aktarabilirim diye kendimce 
denemelerim, çalışmalarım vardı ve bu arada Kevser'le beraber “Beni Olduğum Gibi Kabul Et- 
Accept me as I am” projesini yaptık. Çok başarılı olduğumuza inanıyorum. Yeri gelmişken 
Kevser'e de teşekkür edeyim. O da yukarıda saydığım isimler gibi benim zor günlerimde hep 
destek oldu. Kevser ile Eğitim Gönüllüeri Vakfı’nda tanıştığımızdan itibaren hep yan yana birlikte 
ürettik. Ayrıca GENÇTUR’da yeni fikirlerimi hayata geçirmek isterken, Kevser olmasaydı 
yapamazdım. “Beni Olduğum Gibi Kabul Et” projesinin arkasından yine kültürel farklılıkların çok 
önemli bir göstergesi olduğuna inandığım “Komşuda Pişer Bize de Düşer” mutfak kültürü projesi 
geldi. Bugün hâlâ da inanıyorum kültür denildiği zaman, kültürün çok önemli bir göstergesi 
mutfak. Entelektüel olsun, olmasın insanların bir ülkeyi, bir şehri, kasabayı ziyaret ettiği zaman, 
buranın nesi meşhur deyip tadıp aldığı şeyler hep yiyecekler ve bu kültürel ortaklığın veya 
farklılığın incelenmesi ve fark ettirilmesi gerektiğini düşünerek mutfak projesini gündeme 
getirdik. O mutfak projesi bizden sonra çok kopyalandı. Bütün uluslararası Youth in Action 
(Gençlik Eylemleri) projelerinde hep mutfak projelerini gördüm, hatta Türkiye'de de çok yapıldı. 
Bizim projemizde Yunanistan, Sırbistan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Filistin, Hollanda 
vardı. Orada gelenlerin çoğu kendi kültürünü öne çıkarmak isterken bizimle kültürlerarası 
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öğrenmeyi deneyimlediler, kültürel etkileşimler sonucu ortak paydalarını çoğalttılar. Benim için 
çok değerli bir çalışmaydı. 

İşte o sırada da İtalyan bir kuruluşun non-formal eğitimin (okul dışı eğitim) gençlerin gelişmesine 
etkisi projesi için Zafer bana “İlgilenir misin?” demişti. 

Ve benim için bugünkü YAŞÖM'ün kurulması için ilk çalışmaları ortaya çıkmaya başladı. İskeleti 
çıkmaya başladı. Ve projeyi büyük bir heyecanla okuduğum zaman içeriğini, “Aradığımı buldum” 
dedim. İtalya'ya ilk toplantıya gittiğimde onların da bu işe ciddi bir şekilde baktığını görmek beni 
çok mutlu etti ve beraber çok güzel bir çalışma çıkardık. Proje ortakları Vietnam, Meksika, İtalya, 
İspanya ve Türkiye'ydi. Diyebiliriz ki, “Türkiye'yle İtalya götürdü projeyi”, çünkü araştırma 
yapman gerekiyor, sen kendi bölgende çalışıyorsun. “Senin gençlerin bu non-formal deyiminden 
ne anlıyor, nasıl istifade ediyor?” Her ülke kendi çalışmasını yapacak ondan sonra bir ortak bildiri 
yayınlayacaktık. Fakat bizim, bu araştırmayı ulusal bazda yapmamız için fonumuzun yetmediğini 
gördük. Bütçe 1000 avro demişler, 1000 avroyla yapamıyoruz. Onun üzerine Kevser hemen bir 
ulusal proje yazdı, bunun arkasından ve biz böylelikle on beş tane üniversiteyi, 5 tane şehri 
gezdiğimiz gerçekten son derece ciddi bir çalışma yaptık ve örnek proje olarak gösterildi 
Avrupa'da. Hatta üstüne üstlük 12 bin avro da iade ettik. Bütçeyi iyi yapamadığımız için. Bu 
vesileyle de söyleyeyim bugün Türkiye'de birçok kuruluş gelir elde etmek için proje yazıyorken, 
bizim para iade etmemiz Ulusal Ajans'ın ilgisini çekti ve bizi gelip özel olarak ziyaret ettiler.  

Kimdi bu projenin sorumlusu, kim yürüttü?  

Projenin fikir annesi ve yürütücüsü bendim, teknik işleri Kevser, mali işleri Ali yürütüyordu.  

Bilfiil o üniversitelerde araştırmaları yapan gençlerle görüşen, giden, ayarlayan kimdi?  

Bendim. Kevser'in yaptığı kısım bürokratik kısım, Ali'nin yaptığı kısım mali kısım, benim yaptığım 
da bizzat projeyi hayata geçirmekti. Ve oradan biz Doğu-Batı Kampı'na çeşitlilik kazandırarak; 
vasat ve uluslararası bir kamp olmanın ötesine geçirdik. Üniversite konferanslarında yaptığım 
konuşmalarda “Aklınızda kalan üç şeyi yazın, ilgilenenler çekilişe katılacak ve Doğu-Batı Kampı'na 
katılacak” dediğimde onlarca, yüzlerce bilgi kâğıdı toplandı. Bu hem bana geri bildirim açısından 
çok faydalı oldu, hem de gençlerce Doğu-Batı Kampı’nın tanınmasına neden oldu. 

Sen bu arada bunlarla ilgilenmenin yanı sıra, geri kalan zamanlarında neler yaptığını hatırlıyor 
musun? Anti-bias eğitimi almıştın ve bizim de almamıza vesile olmuştun.  

Afacan'da katıldığım Alman eğitmenlerin programına ben Türkiye'den bir eğitmen olarak 
katılmıştım. 

Non-formal eğitmen olarak o sırada Habitat İçin Gençlik Derneği'nin Genç Lider Akademisi 
eğitmeniyim. SOGLA'nın danışmanıydım. Hele ki o ilk sene sürekli beraberiz ben kampa 
gidiyorum, Ece Ercel yanımda, ben Çanakkale'ye gidiyorum Ece yanımda, yani ben onları sosyal 
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girişimciliğin gençler arasında yaygınlaşması için çok iyi bir kanal olacağını düşünerek çok 
heyecanlanarak kucakladım.  

Bu arada başka hangi kurumlarla ilişkilerin vardı?  

Bir defa ben bağımsız olmam gerektiğine karar vermiştim. Doğru olduğuna inandığım kurum ve 
kişilerle işbirliği yapmalıyım. Doğru olduğuna inandığım kurum ve projeleri desteklemeliyim. 
Hala aynı görüşteyim ve yapmaya çalışıyorum ve bütün bunlar arasında da bir ağ kurmaya vesile 
olmaya çalışmalıyım, bunu da yapmaya devam ediyorum. Tabii ki STGM Yönetim Kurulu'na 2010 
yılında Uygar Özesmi tarafından aday gösterildiğimde; Uygar’la da bu arada hemen hemen hiçbir 
samimiyetimiz yok, o beni uzaktan duymuş, ben onu uzaktan duymuşum, demek ki referans 
kişilerimiz benziyor ki ikimiz de birbirimiz hakkında olumlu şeyler duymuşuz hep. Uygar, STGM 
Genel Müdürü Suade Hanım'a (Arançlı) bahsediyor olmalı ki, Suade Hanım benimle görüşmeye 
başladı. “Hülya Hanım Yönetim Kurulu'na girin, beraber çalışalım” diye. 2010-2011 senesinde 
Yönetim Kurulu'nda faydalı olmaya çalıştım. Ama yapamadığımı görüp sonunda ayrıldım. Ondan 
önce Ashoka'nın daha kapanmadığı veya aktif olmadığı dönemde demin de söylediğim gibi yine 
sosyal girişimcilik konusunda bireysel olarak isteyen kişi ve kuruluşlara danışmanlık veriyordum. 
Ashoka’nın yeniden başlamasından önce, yaklaşık 7–8 tane danışmanlık yaptığım kişi vardı. 
Ashoka'nın yeniden gelmesi ve vücut bulmasıyla bunlar azaldı. Yani ben orada senin de 
hakikaten bana fark ettirdiğin gibi giderek kendi kendime kurumsallaştım gibi bir durum oldu. 
Hatta beni 2013 yılının başında, Birleşmiş Milletler Gönüllü Programı'ndan UGK-Ulusal 
Gönüllülük Konseyi'ne çağırdılar ve üyesi oldum. Ben de benim bireysel olarak değil, 
GENÇTUR’un olması gerektiğini söyledim. 

Sendeki bu GENÇTUR vefası mı demeliyim ya da nesi?  

Ben aslında bugünün gençliğine “GENÇTUR'un ne kadar önemli olduğunu” anlatmaya çalıştım 
hep, bunu da inanarak yaptım çünkü GENÇTUR bence bunu hak ediyor. Çünkü GENÇTUR'un bir 
sosyal işletme olarak da çok iyi bir örnek olduğuna inanıyorum. UNDP de benim bu tanıtımlarımı 
duyarak Türkiye'deki örnek 5 sosyal işletmeden birisi olarak GENÇTUR’un inceledi ve hakkında 
rapor yazdı. Bilgi Üniversitesi de bu raporu yayınladı. GENÇTUR'un sosyal işletme olduğunu da 
Biritish Council'le Kadir Has Üniversitesi'nin ortak bir projesine katıldığım zaman iyice anladım.  

2010 yılıydı sanıyorum, beni aradılar. British Council’de Kadir Has'ın sosyal girişimcilik eğitimi 
düzenlediğini, birini göndermek isteyip istemeyeceğimi sordular. “Ben geliyorum” dedim ve 
şaşırdılar, yani ben hakikaten sosyal girişimciliği kendi kendime keşfetmiştim, kendi kendime 
formalize edip eğitim haline getirmiştim ama bunun eğitimini hiç almamıştım. Ashoka'dan ne 
öğrendiysem, okuduklarımdan ne öğrendiysem onu ben anlatıyordum veya uyguluyordum Genç 
Liderler Akademisi'nde. Bu arada dediğim gibi sosyal girişimcilik veya gönüllü yönetimi için bana 
senede en az beş altı yerden konferans ya da eğitim teklifi geliyordu ve yapıyordum. British 
Council-Kadir Has işbirliğinde Freer Spreckley'in eğitimine katılmak benim için yeni bir kapının 
açılmasını getirdi. Orada sosyal girişimcinin yanı sıra daha önce konuştuğumuz sosyal girişim-
işletmenin (social entreprice - social business) önemini ve koşullarını idrak ettim. Freer 
Spreckley'a hatta teşekkür ettim. Adam da herhalde şaka yapıyorum zannetti bana “Dalga mı 
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geçiyorsun?” dedi. Hakikaten, bunu da her yerde söylerim, Freer bana yepyeni kapılar açtı ve 
görüş açım genişledi. Herkes sosyal girişimci olmayabilir ama toplumsal fayda yaratan bir iş 
kurabilir. Bu ikisinin birlikte aynı zamanda olabileceğini ve olması gerektiğini idrak ettim, bu da 
benim için yeni bir farkındalık oldu. 2-3 kademe daha yol almamı getirdi. 

Sen eğitim vermedin, eğitime katıldın, doğru mu anladım?  

Evet. Kadir Has Üniversitesi'nde eğitimcinin eğitimi aldık. 15 kişiydik eğitimcinin eğitiminde, 
Bolu'da bir eğitim olduğunu ve bizim bu eğitimcinin eğitimine katılanlardan 2'şer kişinin gidip 
orda eğitim vereceğini öğrendim. Bunun öyle kolay olmadığını biliyordum. Birkaç kişi talip olduk 
sonunda olayın hepsi bana kaldı. Çünkü bilmekle anlatabilmek, bilmekle uygulayabilmek çok 
farklı şeyler. Bilgi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi bu işin doğrusunu yaptı. Sosyal girişim 
kuranlara eğitim veriliyor. Bu çok mantıklı, çünkü hiç bununla ilgilenmemiş kişinin algılaması, 
öğrenmesiyle, yaşayanın sorunu fark edip kavraması çok farklı oluyor. Bunu ben de zaten kendi 
uygulamalarımda görüyorum. Freer Sperkley'in eğitimi beğenmeyen çok kişi vardı. Ben çok 
memnundum. Benim nedenim de açıktı; çünkü ben bunları yaşamıştım. Adamın ne demek 
istediğini ki, İngilizcem öbürlerinden çok daha kötü olduğu halde, leb demeden leblebiyi 
anlıyordum. Öbürleri; “Ne diyor bu ya?” diye, bakıyorlardı Bolu'da yaptığımız çalışmayı British 
Council'den ücret alarak yaptım. Yaklaşık 3 ay sürdü, arkasından bir 3 ay daha sürdü. 

Orada benim yanımda birileri hep oldu ama maalesef sonuç pek olumlu olmadı, çünkü beni bir 
kez daha haklı çıkaracak “eğitim verilerek sosyal girişimci olunmayacağı” gerçeği ortaya çıkmış 
oldu. Bunu talep etmeyen bir grubu, yirmi kişiyi toplamış Bolu Valiliği. “Haydi, sizi sosyal girişimci 
yapacağız” demiş. Adamlarla ilk tanıştığımızda bakakaldılar, “o ne?” diye. Çünkü bir eğitim 
verilecek diye çağırmışlar, bizse “Sizi sosyal girişimci yapacağız” diyoruz. Olacak iş değildi. Olmadı 
zaten. Ama şunun olduğunu ümit ediyorum. Kafalarında “böyle şeyler de varmış” diye iz kaldığını 
ümit ediyorum. Ama sosyal girişim kuramadılar. Uygulamalı çalışma olmasına rağmen onu 
uygulamaya koyacak geçmişin yoksa uygulayamıyorsun. Yani ya çok yavaş yavaş yapacaksın, 
yoksa bırak iki saati 40 saatte bile yapamazsın. İngilizce Türkçe birlikte yapılıyordu, ilk seferinde 
İngilizce'den Türkçe'ye çevirirken zaten eğitimin 20 saati gidiyor. Neyse Freer Spreckley sürekli 
tekrardan değiştiriyor eğitimi, tekrardan değiştiriyor çok zor bir pilot çalışma oldu ama benim 
açımdan çok iyi oldu. Yani ben hakikaten yeni bir deneyim daha kazanmış oldum. Yeni bilgiler 
kazanmış oldum.  

Arkasından, Kadir Has bunu sosyal girişimcilik sertifika programı olarak uygulamak istedi. Bana 
önerdi: “Siz de burada yer alın, koordinatörü siz olun, bu programı başlatın” dedi. Ben orada 
kiminle çalışacağıma karar verirken, herkesi kucaklamaya çalışırken, kimisi vakitsizlikten, kimisi 
motivasyonunu kaybettiğinden, kimisi para kazanamayacağını anladığından eğitimcilerin sayısı 
giderek düştü. Dört dönem açtık. Bir tanesini hiç yapamadık, iki dönem tam yaptık. O dönem 
içerisinde demin söylediklerimi bizzat yaşamış oldum. Bu şekilde yapılmaması gerektiğini iyice 
idrak ettim. Eğitimle sosyal girişimci olunacağına inanmıyorum. Ama eğer bir işe yarayacaksa, 
böyle olmamalı. 
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Peki, ne olmalı?  

Kendi sosyal işletmesini kurmuş veya kurmak üzere olanlara eğitim faydalı olabilir. 

O sırada bana Işık Üniversitesi'nden lisans düzeyinde ders verme teklifi geldi. 2011 senesinde. 
“Ders olunca hepten beter olabilir, buraya isteyerek gelenlerle olmuyor” diye endişe ettim. 
Fakat bu sefer birkaç kişinin söylediği makul geldi. Dediler ki “Sen bu işi hep gönüllü yapıyorsun, 
adamlar sana değer veriyorlar, hem bir unvan veriyorlar, hem de bunun karşılığı para veriyorlar, 
niye yapmayasın?” Ben de mantıklı buldum ve koşullarımı söyledim. Onlar da kabul ettiler ve 
öylece başladık. Seçmeli olmasını istemiştim. Seçmelinin bendeki anlamıyla öğrencilerdeki 
anlamının çok farklı olduğunu idrak etmem yaşayarak öğrenmemle oldu ama çok geç oldu. 
Meğerse seçmeli dersleri kredi artırmak için alırlarmış ve fazla ciddiye almazlarmış, ben de 
hâlbuki “isteyen gelsin” diye seçmeli olsun demiştim. 

Öğrencilerimden aslında haklarını da yiyemem en az yarısı -zaten 11 öğrenci vardı- tahminimin 
üstünde çok iyi bir sonuç aldı. Yani benim tahmin ettiğim bir proje fikrini ancak çıkaracaklarken 
üç tanesi hayata bile geçirdi. Onlarla Enka Okulları'nda “Liselerarası Sosyal Girişimcilik 
Çalışması”nı birlikte yaptık. Orada öğrencilerimle birlikte lise öğrencilerine uygulamalı çalışmalar 
yaptırdık. Zaten kendileri de söylediler, “İki aydır ders görüyorduk ama biz esas orada çocuklara 
anlatırken öğrendik” dediler. Çünkü biz orada günübirlik bir çalışma yaptık ama hep uygulamaya 
yönelik yaptık.  

Bu vesile ile Türkiye'de bir ilk olan Liselerarası Sosyal Girişimcilik Çalışması’ndan da bahsetmek 
istiyorum; Türkiye'nin dört bir tarafından 17 tane lise bir araya geldi. Robert Koleji de var, Elazığ 
Meslek Lisesi de var içlerinde. Birbirlerinden çok farklı yapılardaki okullar olması aslında çok iyi 
bir kültürler arası öğrenme ortamı oluşturdu. 170 öğrenci bir araya geldi. Bunların kimisini biz, 
kimisini ENKA Okulları buldu. Parayı tamamen ENKA öğrencileri topladı. Toplantı 2 gün sürdü. İlk 
önce çeşitli sosyal girişimciler konuştu, daha sonra öğrencilerle karma gruplar oluşturularak 
çalıştaylarla gençler fikir projeleri ürettiler ve sunum yaptılar. Biz de, Mustafa Sarı, Itır Erhart, 
Kerim Ağacanoğlu'yla birlikte değerlendirici jüri olduk. İlk 3 sosyal girişimi seçtik. Işık 
Üniversitesi'nden öğrencilerim de lise öğrencilerine destek verip yönlendirici oldu. Arkasından 
öğretmenlerle toplantı yaptık. Bu çalışma benim için çok değerli ve Türkiye'de ilk “Liselerarası 
Sosyal Girişimcilik Çalışması” olması nedeniyle önemlidir. 
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On Altıncı Bölüm 

Yaşamak Zaten Öğrenmektir 

 

 

2014-YAŞÖM’ün ilk genel kurulu 

Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nin ilk çalışmaları çoktan başlamıştı. YAŞÖM olarak ismini 
koyarak ve daha büyük ivme kazanarak ete kemiğe bürünmesi nasıl oldu?  

Doğu-Batı Kampı katılımcılarımız giderek farklı şehirlerden ve okullardan olmaya başlamıştı. 
Non-formal eğitimin gençlere ve topluma etkileri uluslararası projesinin sonuna doğru                   
“ www.egitimheryerde.org  web sayfasını kuracağım” diye sürmenaj geçirdim. O projenin web 
sayfasını hazırlarken, bütün detaylarına kadar uğraşıyordum. Tabii ki Kevser de çok çalışıyordu 
ama projenin misyonerliğini ben üstlenmiştim ve bu yataklara düşmeme neden oldu. Benim en 
zayıf noktam bu: Beni heyecanlandıran bir konu olduğu zaman sınırlarımı unutuyorum. Artık 
yeni yeni, 50 yaşından sonra ancak öğreniyorum. Sınırlarımı çok zorladığım zaman yerlere 
yapışıp kalıyorum. 

Uluslararası non-formal eğitim projesi gönüllülerinden Efehan'a (Danışman), Doğu-Batı Kampı 
liderliğini önerdim. Doğu Batı Kampı'nda Efehan'ı da yakından tanıyınca ve non-formal eğitimin 
gençlerin gelişmesine katkısı projesinin sonunda da Afacan'da yaptığımız ulusal toplantıda 
gençlerin yapmak istediğimiz işler karşısında heyecanlanmasını görünce, doğru yolda olduğumu 

http://www.egitimheryerde.org/
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anladım. Zaten düşüncemin önemi yaptığımız bu araştırma projesiyle ispat edilmiş oldu.             
Doğu-Batı Kampı'nda Efehan'ın olumlu özelliklerini de gördükten sonra, ona konuyu açtım diğer 
kampçılara da “yaşayarak öğrenme konusunda bir çalışma yapacağımızı” söyledim. Kampın son 
günü toplantıya 18 kişi geldi. Onlara ne yapmak istediğimizi anlattım. “Varım diyorsanız ne 
zaman toplanıyoruz?” diye sordum. 23 Eylül'de toplanma kararı alındı. 23 Eylül 2010'daki 
toplantıda Tuncay Vural, Dilek Kaya, Havva Bada, Sercan Varol, İrem Alacaoğulları, Ezgi Karaağaç 
ve Efehan Danışman'dan oluşan 7 kişiyle birlikte Kazasker'de bir kafede toplanıp, ilk toplantımızı 
yaptık. Orada bir de İtalyan gönüllü vardı Rita Fiskardes. O, “Ben de destek olurum, ben proje 
yazmada tecrübeliyim, size AB projesi yazarım” dedi. Proje yazan birinin olmasının da elimizi 
güçlendireceğini düşünerek kabul ettim ve biz o ilk toplantıyı yaptık, ne yapacağımızı nasıl 
yapacağımızı çıkardık. Efehan'la Doğu-Batı Kampı gönüllüsü Rita çalışmaya başladılar. Benim o 
zaman tren projem vardı onu anlattım. Biz Efehan, ben, Rita oturduk proje üzerinde çalışmaya 
başladık.  

 

23 Eylül 2010 da ilk toplantıya katılanlar 

Bu arada çok önemli olduğunu düşündüğüm bir görüşümü de paylaşmak istiyorum; YAŞÖM'ün 
ilk çalışmalarını yetişkinlerle, gençler için hazırlamıştık. Süreç sonunda anladım ki; bir işi birileri 
için yapıyorsan, bizzat hedef kitlenin olayı üstlenmesi gerekiyor. Yani katılımcılık olmadan ne 
sahiplenme oluyor ne de gerçek gelişme olabiliyor. Onun için gençlerin kendileri için bu işi 
yapması gerektiğini fark edip, benim know-how vereceğim bir yapı kurulması gerektiğini fark 
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ettim. Tabii bu sorumluluğu üstlenebilecek en az bir kişi olması da gerekiyordu ki, bu kişi Efehan 
oldu. 

Senin evdeki toplantıya gelmiştim Efehan ve Rita vardı.  

Evet, sen her zaman olduğu gibi “Var mısın?” diye sorduğumda “Varım” deyip gelmiştin. Ondan 
sonra biliyorsun biz projeyi yazdık. Projemiz reddedildi. Bu arada GENÇTUR, YAŞÖM'ü 6 ay 
destekleme kararı aldı. Sonra bu süre 18 aya kadar çıktı. O arada Efehan'la yer bakmaya başladık 
ve Kuyubaşı'ndaki yeri tuttuk. YAŞÖM için çalışmalara başladık. Oryantasyon toplantılarına 
başladık, EVS bilgilendirme toplantısı yaptık ve çevremizi bunun için harekete geçirmeye 
başladık. 

Senin GENÇTUR'la ilişkin hangi aşamadaydı?  

2012 yılına kadar GENÇTUR'un kurumsal iletişimini yürüttüm. 

Efehan'ın yanı sıra SOGLA'dan tanıdığım Ezgi (Karaağaç) de giderek YAŞOM'de aktif olmaya 
başlayınca çok güzel ve birbirini tamamlayan bir ikili oldular. Şimdi de Efehan ve Ezgi, yürütmeyi 
Meryem (Aydın) ve Nefise'ye (Dindar) aktardı. Tam bir yaşayarak öğrenme sürecini hep beraber 
yaşıyoruz. 

Efehan ve Ezgi'yle işim kolaylaştı derken, onların kendi okulları ve işleri nedeniyle daha az zaman 
ayırmak durumunda kalması benim yine devreye girmemi gerektirdi ve yaklaşık 1 yıl ben de 
neredeyse Meryem ve Nefise kadar çalıştım. Şimdi onlar da artık duruma hâkim olmaya 
başladılar ve daha deneyim kazandılar. Efehan ve Ezgi de gerek yeni projelerde gerekse temsili 
durumlarda devreye giriyorlar.  

Bu arada Efehan'la, Ezgi 2012 yılında YAŞÖM'ün Doğu-Batı Kampı'nı üstlenmesini istediklerini” 
söylediler. Hiç aklımda olan bir şey değildi, çok hoşuma gitti. 2012 yılında kampın her şeyiyle 
onlar uğraştılar. Bütün gönüllü seçiminden, programlara kadar her şeyi onlar yaptılar. Tabii bu 
beni çok rahatlattı. Hem rahatlattı, hem de mutlu etti. Yani yerime birilerini yetiştiriyor olmak 
çok güzeldi ve çok inandığım önem verdiğim bir şeydi. 2012-2013 yıllarında, hatta 201l'de             
Doğu-Batı Kampı'nda Ezgi birçok şeyi kendi yaptı ama yine birlikteydik. 2012'de tamamen 
kendileri yaptılar. Belki de o kadar serbest bıraktığım için, yabancı gönüllülerin seçiminde 
yanlışlar oldu ve yabancı gönüllülerin neden olduğu çeşitli sorunlar yüzünden 2012 kampı en 
problemli kamp oldu. Bu yüzden 2013 yılında hem Meryem'in yeni olması, hem de bir önceki 
sene yaşadıklarımızın benzerini yaşamamak için daha çok işin içine girdim ve onikinci dönemi 
yapmış olduk. Doğu-Batı Kampı'nda daha önceki senelerde fon bulmamız sorun olmuyordu. 
Fakat 2013'te fon bulamadık. Bu şu anlama geliyordu “Doğu-Batı Kampı'nı yapamayacağız”. 
Türkiye'nin uzlaşmaz kutuplaşmalarına mutlaka bir çözüm önerisi getirmem gerektiğini 
düşündüm, çünkü farklılıkların iyice farklılaştırdığı ortamda bizim 40-50 kişiyle de olsa 
yapabileceğimiz kadarını yapmamız gerektiğine inandığım için para bulmaya karar verdim. Kitle 
fonlamasıyla “damlaya damlaya göl oldu” ve Doğu-Batı Kampı’mızı göğsümüzü gere gere yaptık. 
2014 için de yine projeler yazıldı ve yine sonuç alamadık ve bize inanan, güvenen kişiler 
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sayesinde yine kamplarımızı yaptık. Destek verenler www.doğubatıkampı.org'a girip yararlanan 
gençlerin izlenimlerini okuyunca, bu sene destek olanlar seneye yine olacaklar ve umarım her 
sene daha da fazla kişi bu desteğe katılacak. 

Böylece kendi fonunuzu yaratmanın keyfini de yaşamış oldunuz.  

Hem de nasıl! Zaten tarihinizde, geleneklerimizde olan paylaşım kültürü ve ekonomisini farklı bir 
şekilde yine hayata sokmuş olduk. 

Bugün YAŞÖM olarak çok güzel bir noktaya geldik. Bunun yanı sıra Genç Sosyal Girişimciler 
Buluşması benim için çok güzel ve özel bir çalışmadır  

Bir zamanlar gençlerin bunu yapabilmesi için henüz yaşlarının çok küçük olduğunu düşünürken 
bunların tam tersini bana gösteren de Efehan'la Ezgi'dir. Benim onlarda emeğim çoktur ama 
onların da bu işte emeği çoktur. “Herkes sosyal girişimcilik çalışması yapıyor, GENÇTUR bir sosyal 
girişim, bende de bu kadar bilgi var ama helvayı yapamıyoruz, çok üzülüyorum” diyordum. 
Ayrıca gençlik çalışmalarını da ancak genç bir ekiple birlikte yapabileceğimi anlamış 
durumdayım. Ekip çalışmasına hep inanmışımdır ve gençlere destek verirken kâh düşmelerine, 
kâh düşenleri elinden tutup kaldırmanın önemini görüyorum. Yani kâh mentorluk kâh koçluk 
yapmak gerekebiliyor.  

Biraz önce kuruluşta isimlerini saydığın gençlerin çoğu devam ediyor mu YAŞÖM'de? İsimleri 
merak etmiyorum sirkülasyon nasıl? Sürekli yeni gençler mi gelip gidiyor yoksa ağırlıklı aynı 
gençler mi var?  

Efehan, Ezgi ve Tuncay hâlâ etkin olarak devam ediyorlar. Diğer gençler zaten başka şehirdeler. 
Tuncay da başka şehirde ama o bulunduğu şehirde de kendi mesleğine yönelik sivil çalışmalar 
yaparken bile YAŞÖM'le işbirliğini sürdürmeyi başardı. Hatta oradan arkadaşlarını YAŞÖMlü 
yaptı. 

İlk yıllarda aktif olan gönüllü gençlerin bir kısmı daha seyrek aktif olurken, daha çok sayıda 
gönüllü yer ve sorumluluk almaya da başladı. Yani sirkülasyon normal bir gönüllü yönetimi 
sınırları içinde. Aslında yürütmenin başındakiler ne kadar etkili ve yetkili ve paylaşımcı olursa ona 
göre gönüllü koordinasyonu da o kadar iyi oluyor. Bu durum, her gönüllü yönetiminde geçerli bir 
durumdur. 

Sürdürülebilirlik nasıl sağlanıyor?  

Daha önce de söylediğim gibi sürdürülebilinirlik için 2 kaynak lazım; İnsan ve mali kaynak.  

Efehan'ın sorumluluk anlayışı ve ikimizin iyi bir iletişim içerisinde olmamız ilk ayların giderek 
artan bir etkinlik ivmesiyle yükselmesini sağladı. Ezgi'nin de devreye girmesi ve ekip çalışmasının 
artmasıyla artık bir “gençlik çalışmaları merkezinden” de bahsedilir olmaya başlandı. 
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Mali kısmını da GENÇTUR'la başlatıp, daha sonra YAŞÖM'ün yaptıkları görünür hale geldikten 
sonra katılınan yarışmalar, projelerle ufak ufak halletmeye başladık. 

Bir de profesyonel kariyeri olan orta yaş gurubundan gönüllü bir destek gurubu oluşturduk. Sen, 
Gülsen Tuncer, Gürsel Akpınar ve Kezban Mutlu'dan oluşan destek gurubu yürütme gurubuna 
ihtiyacı olduğu zaman bilgi, ilişki ve deneyim paylaşımda bulunuyor. 2014 Mayıs itibariyle de 
dernekleşildi.  

 

Neler yapıyor YAŞÖM ana faaliyet alanı ne?  

YAŞÖM gençleri güçlendirmek için var olan olan bir 
platform. Yaşayarak Öğrenme Merkezi (YAŞÖM), 
“Yaşayarak öğrenme” yolu ile gençlerin kendi istek 
ve ihtiyaçları konusunda çeşitli deneyimler 
yaşayabildiği bir ortam. Bu sayede bireysel ve sosyal 
gelişim sağlıyorlar ve güçleniyorlar 

21. yüzyılın bilgi çağı dendiği dönemde “tecrübenin 
ve yaparak öğrenmenin gözden kaçtığını” 
düşünmeme neden olan olaylar yaşamaya başladım. 
“Yaşayarak öğrenme” kavramını yeni nesile fark 
ettirmek ve hatırlatmak gerektiğini düşündüm. 
Ayrıca bunun için de bir platform sağlanması 
gerekiyordu. YAŞÖM kavramının bilinirliğinin 
artırılması ve gençlerin kendi istek ve ihtiyaçları 
doğrultusunda aktiviteler geliştirebilecekleri bir açık 
alan yaratmak amaçlarıyla kuruldu. Faaliyet alanı her 
şey, her yer. Bu bir kamp da olabilir, bir gezi de veya 
akran eğitimi de. 

“Yaşayarak öğrenme” kavramının uygulamaları 
olduğuna inandığımız, gençlere fırsat eşitliği sunan, kişisel yetkinliklerini ve özgüvenlerini artıran, 
kültürlerarası öğrenmeyi sağlayan, sosyal sorumluluk bilincini artıran ve vizyonlarını genişleten 
aktiviteler gerçekleştiriliyor. 

2014 yılında en çok üretilen faaliyetlerden örnek verirsem; 

5 dilde yabancı dil konuşma kulüpleri, uluslararası gönüllü projeler, Doğu-Batı kampları, bireysel 
ve sosyal gelişim atölyeleri, üniversiteyi bitirmek üzere olan gençler için iş bulmaya ve iş 
dünyasına hazırlanmaya yönelik eğitimler, SHÇEK ve köy çocuklarıyla oyun atölyelerini 
sayabilirim. 
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Yani amaç gençlerin, ilgi duydukları veya ihtiyaç duydukları her şeyi yaparak, yaşayarak 
öğrenecekleri bir ortam yaratmaktı. “Yaşayarak öğrenme” kavramında öğrenmenin yeri, zamanı, 
yaşı ve sonunun olmadığını biliyoruz. Bireysellik yerine birlikte ekip olarak çözüm üretmeyi 
hedefliyoruz. Başlıca değerlerimizden birisi de bireysel gelişimin, toplumsal gelişimle birlikte 
düşünülmesi gerektiği. Katılımcıların seyirci ya da dinleyici değil aktif katılımcı oldukları, gerçek 
hayata yönelik uygulamalar içeren deneme-yanılma, öğrenme ve paylaşma fırsatları olarak 
tanımlıyoruz. 

YAŞÖM, Türkiye'deki kurumsal STK anlayışının ve kurs temelli eğitim sisteminin dışına çıkarak, 
gençler tarafından koordine edilen, gençlerin hem kendi yeteneklerini başka gençlerle 
paylaşabilecekleri, hem de akranlarından ve/veya konunun uzmanlarından öğrenebilecekleri, 
gençlerin kendi istek ve ihtiyaçlarına göre çalışmalar yaptıkları, esnek içerikli ve informal ve non-
formal eğitim yöntemlerinin kullanıldığı bir açık alan sunuyor. 

YAŞÖM, kültürel olarak farklı geçmişlerden gelen, akademik ve sosyal hayat olarak farklı 
seviyelerde olan, farklı politik görüşlere inanan, kimisi üniversite hayatının başında, kimisi 
çalışma hayatının içinde olan büyük bölümü 18–26 yaş aralığında İstanbul'da yaşayan 
gençlerden oluşan bir çatı oldu.  

2011 Ocak ayından bu yana yaklaşık 4000 genç bu aktivitelerden faydalandı. Yabancı Dilleri 
Konuşma Kulüpleri, Kapasite Geliştirme Atölyeleri, Hobi Atölyeleri, Dünya Kültür Akşamları, 
Avrupa Birliği Gençlik Projeleri, Kep Atmaya Hazırım Projesi, Genç Sosyal Girişimciler Buluşması 
ve Toplumsal Destek Gönüllülük Çalışmaları yaptık ve sonuçlarından memnunuz. Çok güzel geri 
bildirimler aldık. 

YAŞÖM'de gençlerin kazanımları nasıl ölçülüyor?  

Aslında bu konuda bilimsel bir çalışma henüz başlamadı. Sadece ben gençlerin gelişmelerini 
gözlemliyorum, yaptıkları işlerdeki yetkinlikleriyle anlıyorum. Ama ilk fırsatta bunu 
saptayabilecek çalışmalara da başlamamız gerekiyor ki; bu hem yeni fonlar bulmak için önemli 
bir araç, hem de kendimizi somut değerlendirmek için gereken bir unsur. Bir tek Doğu-Batı 
Kampları’nda anket çalışması yapıyoruz ki bunun da geliştirilmesi gerekiyor. 

Yaşayarak öğrenmek pratik bir uygulama mıdır? Dayandığı temel eğitim kavramı nedir?  

Pratik bir uygulamadır ama temel eğitim kavramı “uygulayarak öğrenme, deneyimleyerek 
öğrenme” denilen çalışmalardır. 2008-2009'da yaptığım literatür araştırmalarından öğrendim ki, 
insanlar okuyarak öğrendiklerini çabuk unutuyorlar. Ama uygulayarak, deneyimleyerek 
öğrendiklerini hayata geçirme oranı aklımda kaldığıyla %76 diye biliyorum. Hatta en iyi öğrenme 
öğretirken oluyormuş. Bu oranı okuduğumda ben bile şaşırmıştım. “Ben bile” diyorum çünkü 
yaşayarak öğrenmenin önemine inanmış bir kişi olduğum halde, bu kadar yüksek bir oran 
beklemiyordum. Aslında teori artı pratik esas bilinçli öğrenmeyi getiriyor ki; benim gerek 
üniversite yaşamımda gerekse gündelik yaşamımdan kendimi ve işlerimi geliştirmede esas etkili 
olan yöntemim olmuştur. YAŞÖM'de de gençlerin farkındalık eğilimleriyle bunu kazandığına 
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inanıyorum. Yani 2 saatlik veya 2 günlük eğitimler sadece farkındalık sağlıyor. Ondan sonrası 
kişinin kendisine kalıyor. Kendini geliştirmek istiyorsa bunu hayata geçirirken kendi kendisiyle 
uğraşmak zorunda. Bunu ne kadar çok istediğine ve mücadele gücüne bağlı olarak alacağı yol da 
o kadar fazla olacaktır. 

Bunu hem kendimden hem de birlikte çalıştığım onlarca insanda görme ve öğrenme imkânım 
oldu. Öğrendiğim bir başka konu da; ne kadar sorumluluk alıyorsan o kadar öğrenip gelişiyorsun. 
Sadece alayım, vermeyeyim dediğin zaman aldığın da fazla bir şey olamıyor.  

Sonuçta YAŞÖM, kendisini geliştirmek ve birlikte öğrenmek ve yapmak isteyen gençler için bir 
platform sunuyor. Geri kalan gencin kendisine kalıyor ki bu da benim “talep olmadan arz işe 
yaramaz” görüşümle de örtüşüyor. 
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On Yedinci Bölüm 

“Eleştiriyorsan Önerini De Getir” Diye Büyüdük Biz 

2010- ABD - Kızı, damadı ve yeğenötesi 

Ashoka'dan sonra Ege'ye yerleşip, arada Sevgi'nin yanına Amerika'ya giderek, “torunum olsa 
da sevsem” diyerek yaşamak yerine Ashoka'dan sonra yeri geldi tekrar başa döndün, bir 
kurum çatısı olmadan, buna sığınmadan veya bunu kullanmadan sosyal lider olma özelliğini 
ortaya çıkartan işler yaptın, projeler gerçekleştirdin. Kendinden çok küçük yaşta insanlarla 
gerekiyorsa eşitmişsin gibi çalışarak, kendinden 30 yaş küçük insanlarla aynı eğitimlerde 
eğitmen oldun. Sağcısı solcusu ayırt etmeden sivil toplumu geliştirmek adına sivil toplumun 
hangi alanında ihtiyaç varsa oraya koşarak “Sağcılara gitmem ben ne anlar onlar gönüllü 
yönetiminden” demeden hep uğraştın, didindin, vazgeçmedin, inzivaya çekilmedin.  

Öncelikle güzel sözlerin için teşekkür ederim. Hemen söyleyeyim; torunum olduğu zaman ona 
bakmaktan büyük keyif alacağım. Ben toplumsal olaylarla bireysel olayların birbirinden 
ayrıldığını düşünmüyorum. İkisini de birden planlı, programlı olarak yapabilirsiniz. Tabii ki 
koşullar elverdiği ölçüde. Daha önce de dediğim gibi kızım doğduğunda 12 yaşına kadar 
hayatımın merkezinde o vardı. Ama Sevgi, 2 yaşındayken de vekil öğretmenlik yapmaya 
başladım. 

Bu arada Ashoka'dan sonra başa döndüğümü de düşünmüyorum. Ama itiraz da etmiyorum 
dediğine, hissimi söylüyorum sadece. Ben 18 yaşımdan itibaren hep insiyatif alan bir kişiydim. 
GHD’den itibaren ekip olarak çalışan ama yeniliklere açılımlar yapan kişi olmuşum. “Kadıköy'de 
büro açalım” demişim, “çocuk kamplarına başlayalım” demişim. “Teenage (ergen) kamplarını 
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yapalım” demişim. Daha yeni “Genç Tatil kampları temalı olsun; 10–14 yaşlara fotoğraf, 15–17 
yaşlarına da film kampı yapalım” diye önerdim. TEGV’de “İnsan kaynakları ile gönüllüler birlikte 
düşünülmeli” diyen de bendim, gönüllü sözleşmesini yapan da bendim. Hatta eğitim bölümü 
kurulması gerektiğini de söylemiştim. Ashoka’da senior fellowu dünyada ilk uygulayanlardan 
birisiydim. Açık Oda ile gelir elde etmeyi de kendim geliştirdim. Ben her zaman her üstlendiğim 
görevde inisiyatif alıp, kurumu temsil ederek çalıştım.  

Gönüllü Hizmetler Derneği'ndeyken bile valilerle görüşmeye beni onun için gönderdiklerini 
sonradan anlıyorum. Çünkü ben oraya sanki kendi derneğimmiş gibi gidiyordum. Tabii ki 
yaptığım işe inanmak çok önemli.  

Benim için GHD'de iki faktör vardı; 1.Sorumluluk verildi, 2. Köyde ben bir kültür şoku yaşadım, 
bu ikisi beni çok harekete geçirdi. Bana güvenerek gönderdikleri ilk köy kampı benim hayatımın 
dönüm noktasıdır, biliyorsun. Hayatımın hiçbir döneminde arkamda sırtımı dayayacağım bir 
kurum hissetmedim. Tek dönemim TEGV'dir; “Ne güzelmiş büyük bir yerde çalışmak, oh ne 
rahatmış” dediğim tek yer orasıdır. 80'ler 90'larda -ki GENÇTUR bizi değil, biz GENÇTUR'u 
tanıttık- temsil ettik. GENÇTUR'da hâlâ GENÇTUR'u temsil eden arkadaşların yarattığı güvenle 
ilişkiler kuruluyor. Tabii ki arkanda güvendiğim insanlar var o yüzden bana şaşırtıcı gelmiyor. 
Ashoka'yı da söyledim, Ashoka'nın adını zaten bilen yoktu. Tabii uluslararası bir kuruluş olduğu 
için bir itibarı vardı ama yine ben temsil ettim. Bana güvenenler Ashoka'yı önemsediler. 
Ashoka'yı bilen çok küçük bir grup vardı ama ben genel durumdan bahsediyorum. Ashoka diye, 
sosyal girişimcilik diye Radikal, Aktüel, ATV, TRT, Kanal D, HBB TV buralara ben hep kendi 
gayretimle çıkıp, programlarda Ashoka'yı ve sosyal girişimciliği anlattım. 

Sen yaptın ama bir aracın vardı elinde. Sen gittin ama senin pazarlaman gereken bir GENÇTUR 
vardı, pazarlaman gereken bir Ashoka vardı.  

Ama aracını fark edip, fark ettiren sensin. Fark et, fark ettir, fark yarat. Ben son 30 sene bu 
şekilde çalışmışım. Örneğin; Alliance'de başkanlık teklifi aldığımda Avrupa Gönüllü Kuruluşlar 
Birliği'nde başkanlık teklifi geldiğinde o teklifi biz GENÇTUR olarak aldık ama aslında onu 
gösteren Hülya'ydı. Ve o başkanlığı kabul etmeyip başkan yardımcısı olduğum zaman 
Avrupa'daki ilk “Voluntary Management” eğitimi organize edildiğinde de yine başaran Hülyaydı. 
Ben orda bir pazarlama satış filan yapmıyordum. O zaman da sivil toplumun böyle kapasitesiz 
çalışırsa hiçbir şekilde etki yaratamayacağına inanıyordum. GENÇTUR'u biliyordum. GENÇTUR 
gibi olması gerekiyordu Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarının. Sistemsiz ve verimsiz çalışınca 
ortaya “mış” gibi yapılan bir sürü iş çıkıyor diye zorladım. Voluntary Management'ı (Gönüllü 
Yönetimi), NGO Management'ı (STK Yönetimi) orda kabul ettirdim ben. Megalomanlık diye 
algılama lütfen; ben fark ediyorum ve fark ettiriyorum ve sonuçta fark yaratılıyor. Ve sanıyorum 
o etkili oluyor.  

Bugün Hülya Denizalp olarak bana hâlâ Türkiye'nin çeşitli yerlerinden davet, soru, istek 
geliyorsa, işte internetin başarısı orada. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Programı 
kurulduğunda ilk destekleyenlerden biri biziz. Bilgi Üniversitesi'nin STK Eğitim Programı 
başladığında ilk eğitmenlerden biri, Hülya Denizalp. Aslında bu şekilde konuşmaya alışık değilim 
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ama bugünün, bireyselliğin geliştiği ortamda kitabın amacını da düşünerek, bunları ben de senin 
sayende yeni idrak edip paylaşıyorum.  

Yıllarla beraber kabuk değiştiren bir sivil toplumdan söz edebiliriz. Bizim seninle yollarımızın 
kesiştiği 2000’li yıllara baktığımızda doğal olarak sivil toplumda bugünkü pek çok şey yoktu. 
Avrupa Birliği fonları, proje yönetimi, AR-GE, arama toplantıları, bilgisayar temelli sistemler. 
Ben bu değişim sürecindeki gözlemlerini merak ediyorum aslında. Örneğin bu fonlar sivil 
topluma ne kattı?  

Öncelikle fonlar çok şey kattı ama bir sürü de yanlış veya zararlı işler yapıldı. Hayat bir defa bana 
şunu öğretti. Hiçbir şey sadece mükemmel değildir. Hiçbir şey berbat değildir. Hayatta en önemli 
öğrendiğim şey budur. Her artının bir eksisi var. Her eksinin bir artısı var. Bu arada aklıma 
gelmişken söyleyeyim, örneğin bunu toplumsal olaylara uyarladığımız zaman da farklı görüşlerin 
olması farklı dinamiklerin gelişmesini sağlıyor. Benim anladığım demokrasi de aslında bununla 
örtüşüyor, eğer farklı görüşler yoksa o ülkede demokrasi olamaz. Eğer o farklı görüşlerin güç 
dengesi yoksa demokrasiden bahsedilemez. O bir görüşün diğer görüşe hâkim olduğu yerde zayıf 
olan görüş kendini gösteremiyorsa, ortaya çıkamıyorsa, o zaman demokrasiyle idare edildiğimizi 
veya demokratik bir ortam olduğumuzu söyleyemeyiz. Tam da burada bunu ben ne AKP'ye 
yüklerim, ne CHP'ye yüklerim, ne de bugünün gençlerine yüklerim. Bu yüzyıllardır varolan 
bilebildiğim kadarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun kapitülasyon dönemlerinde başlayan ve Batılı 
gibi olmakla modernleşmenin karıştırıldığı bir durum. Ama bu sadece bizim topluma özgü bir şey 
değil. Bugün Çin'de de aynı sorun var. Hindistan'da da var. Amerika'da da var. Yani olayın siyasi 
kısmıyla bir zamanlar çok ilgilenmiş, şimdi ise; artık “yok, ben hiçbir şey anlamıyorum” diyen bir 
kişi olarak, bildiğim tek şey var: Bütün dünyada tarih boyunca güçlü gücünü başkalarına kabul 
ettirmeye çalışmış, o güce karşı duranlarla kendi arasında da hep bir çekişme olmuş. 

Bunu ister kişisel, ister sınıfsal al, ister ülkesel al, ister şehirsel al. Bütün insanlık tarihinde 
yüzyıllardır tarih boyunca böyle olmuş ve bugün de sadece araçlar değişiyor, yöntemler 
değişiyor.  

Yıllar içinde sivil toplum değişti, son yıllarda sivil toplum cazibe merkezi oldu, özellikle 
profesyonel çalışmak için. 

Sonuçta bugün sivil toplum Türkiye'de de var ve gayet de yaygın bir yelpaze halinde var. Bu 
hoşuma gidiyor. Sivil toplumun, hoşuma gitmeyen kısımları da çok var. Sivil toplumda 2001 
yılında işsizlik krizi nedeniyle binlerce kişi TEGV'e başvurduğunda ağzımız açık kalmıştı. Bugün 
artık binlerce genç STK'larda çalışmayı gerçekten istiyor ve benim bizzat vesile olduğum 
söylenen çok kıymetli gençler hem de önemli roller alıyorlar sivil toplum kuruluşlarında. Bunlar 
olumlu. Madalyonun iki yüzü var. Bir tarafta, gerçekten bu da ailelerden geliyor genellikle, ilkeli, 
ahlaklı, erdemli yetişmiş insanlar kamuda da özel sektörde de umduğunu bulamadığı zaman 
artık üçüncü bir alternatif olduğunu biliyorlar. Ama onları da şöyle bir tehlike bekliyor. Şirket gibi 
olan sivil toplum kuruluşları var. Bunları katiyen reddetmiyorum. Verimli çalışmak için 
profesyonelce çalışmak gerekiyor, bunu kabul ediyorum. Burada da demokrat olmak istiyorsam, 
bütün görüşlere saygı göstermeyi öğrenmem gerekiyor. Benim anlayışıma göre “ Hedef kitlesini 
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iyi tanıyamayan kurumlar bütünleşmede sorun yaşıyor ve pozitif değişim yaratamıyorlar.” 
diyorum. Benim böyle bir önyargım var. Ama çok iyi çalışan STK'lar olduğunu da biliyorum. Peki, 
benim önyargıma göre kimler değiştirecek bu toplumu? Sivil toplum, kamu, özel sektör hep 
birlikte değiştirecek. Bunun lokomotifi kim olacak, geliyorum yine sosyal girişimciliğe. STK'ların 
sosyal girişimcilerin yaptıklarını kopyaladıkları takdirde; kamunun ve özel sektörün de işbirliği 
yaptıkları takdirde güzel şeyler yapacaklarına inanıyorum. 

“Parayı veren düdüğü çalar” dediğin an bu mümkün değil. Ama STK'nın da profesyonelliği idrak 
edemeden, verimli çalışamadan “ben bilirim” demesini de kabul etmiyorum. Onun için alınacak 
çok yol var. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim çok yol alındı. On yılda sadece Türkiye'de değil 
dünyada da bugün eski sosyalist blok kapitalistleşirken, kapitalist blok sosyalistleşmiyor ama 
sosyal faydayı öne çıkarmaya başlıyor çünkü her ikisi de krizde. Her ikisi de olmayan bir şeylerin 
eksikliğini çekiyorlar ve bana göre ortak bileşen yine sosyal girişimcilik.  

Gelecek sosyal girişimcilikte, diyorsun.  

Evet, Hülya Denizalp olarak nasıl bir yaşam istiyorsam, o yaşamın olması için de elimden geleni 
yapmam lazım. Herkesin de bunu yapması lazım, o yüzden ben hiçbir zaman çalıştığım ortamda 
“ben söyleyeyim başkaları yapsın” istemedim. “Herkesin fikrinin olduğu, zikrinin olduğu” bir 
ortamı onun için benimsedim. Bu yüzden sosyal girişimciliği benimsedim çünkü girişimcilik 
bireyselliği geliştiriyor, bireysel inisiyatif alma demokrasiyi zorluyor, sen birinin güdümünde değil 
de, kendi kendini idare edebiliyorsan o zaman birileri seni kolay güdemiyor. Girişimciliği bir 
zamanlar kapitalizmin aracı olarak görürken şu anda nasıl kullandığına bağlı diye de görüyorum. 
Girişimci bir adamı kolayına güdemezsin sen. Tamam, işine neresi yarıyorsa, köprüyü geçene 
kadar öyle der ama sosyal girişimci olduğu zaman bu o inandığı davayı sonuçlandırana kadar onu 
sürdürür. 

Yani benim bugünkü dünya görüşüm hem bireyin hem toplumun bir arada gözetilmesi gereken, 
ikisinin birbirini dengeli olarak önemsemesi gereken bir anlayışa dayanıyor. Benim gençliğimde; 
toplum önemliydi, bugünün dünyasında birey önemli. Ben ikisinin ortasının bulunması 
gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle fonları kendi özel istekleri için kullananlar da var, STK olup 
“mış” gibi yapıp gizli ajandasını gerçekleştirenler de var. Bu anlamda bugün toplumda 10–20 
sene öncesine göre sivil hayat daha bozuk diyebiliriz. Ama liberalizmin hayatımızda 
yaygınlaşmasından itibaren hortumlama, batık krediler vb. her alanda yaşandı. Devlete düşen 
görev denetimdir. Bu olmadığı sürece kamuda da, özelde de, sivil toplumda da içinde yer aldığı 
sektörü kirletenler olacaktır. 

Sen liberalleştiğini düşünüyor musun?  

Valla illa adını koymak gerekiyorsa ADİL bir dünya istiyorum. Literatürlere baktığın zaman herkes 
kendi dünya görüşüne göre bir yorum yapıyor. Ben daha eşitlikçi, ekonomik, sosyal ve doğa 
dengesinin bozulmadığı sadece insanlar için değil tüm canlıların önemsendiği bir dünya hayal 
ediyorum. Klasik anlamda liberalleşme olduğunu düşünmüyorum. Literatüre de hâkim değilim. 
Ama insanı tanıdıkça komünizmin insana uygun olmadığına inanıyorum hele ki entelektüelite 
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arttıkça, hani “hem sorgulayan düşünen” diyeceğiz, ondan sonra da bireysellik olmayacak, ben 
artık buna inanamıyorum. Hem düşünen nesiller yetiştireceksin, hem de büyük yığınlardan 
bireysellikten çok, ortak yaşam bekleyeceksin, bence olacak şey değil. Ya cahil bırakacaksın, 
güdeceksin, o zaman doğal olarak zeki olan birkaç uyanık yine aradan çıkacak, fark yaratacak; 
kendisi için, çevresi için, toplum için, her neyse, doğal liderse bunu yapacak. Yoksa toplumların 
çoğunluğu için o anlamda liberalleşme ise, evet doğru, onun için dedim sosyal girişimciliğe 
inanıyorum diye. Çünkü sosyal girişimcilik içinde hem birey var hem toplum var. Ama “sosyalizm 
de inşallah olur” diye de hâlâ inanıyorum. Olur mu? Ben göreceğimi sanmıyorum. Ama evrime 
inanıyorum, artık devrime inanmıyorum çünkü devrimin eninde sonunda geri teptiğinin birçok 
örneğini dünyada ve Türkiye'de görmüş durumdayız.  

Bu süreç içerisinde o yüzden hep evrimleşmeye imkân veren konularla ilgilendim. Fark 
edilmediğine inandığım kültürler arası öğrenme ve anti bias (dışlamayı dışlama). Anti biası 
gördüğüm zaman “Evet, işte farklı bir öğretim yöntemi” diye beni çok heyecanlandırdı. Sonra 
Zeynep'le (Eren) tanıştık, biliyorsun kendi kendimizi fark ettik, fark ettirdik, çok içten neredeyse 
psikoterapi seansı gibi birkaç ay çalıştık. Orada bireysel olarak çok fayda sağladığımızdan yüzde 
yüz eminim. Amacımın adına bir şey elde edemedim Bundan pişman mıyım? Yaptığım hiçbir 
şeyden pişman değilim. Yaptığım her şeyin bana katkısı olduğuna yüzde yüz inanıyorum. Bugün 
olmasa yarın olur. Bugün ben bir şeyleri yanımdaki bazı kişilerden daha farklı görüp 
algılayabiliyorsam bunun hep hayatımda yaptığım ve yaşadıklarımdan kaynaklandığını biliyorum. 
Kendimi de hatta o anlamda düşünür diye de tanımlıyorum ama düşünür derken düşünen insan 
anlamında, filozofum diyecek kadar da değil. Sorgulamayı, düşünmeyi seviyorum. Bu bazıları için 
çok sıkıcı olabilir benim için bir zevk, zaten alışkanlık oldu. Gördüğüm bir sosyal olay, psiko-
sosyal olay için “nasıl oluyor da böyle oluyor” demeden duramıyorum. Bunu yapmak için hiç 
zorlamıyorum kendimi, bu benim artık yaşam biçimim olmuş. Bunu yaptığım zaman da sorunu 
algılayabiliyorsam, hemen “nasıl çözülebilir” diye düşünmeye de başlıyorum. Farkında olmadan 
yapıyorum bunları; artık yapmam lazım diye değil, bunlar bende otomatik oldu. O yüzden o anti-
bias’tan sonra umduğumuz sonucu alamayınca ben bu çalışmayı farklı bir modelle sürdürmeye 
karar verdim. 

Sosyal girişimcilik değil ama sivil toplum için hep söylenen bir şey var: “Aslında sivil toplum 
kapitalizmin açtığı yaraları sarmak ve tamir etmek üzere yine kapitalist düzen tarafından 
oluşturulmuş bir tesellidir ve dolayısıyla sivil toplumda çalışan insanlar da aslında kapitalist ve 
liberal insanlardır; özünde nasıl görünürlerse görünsünler kapitalist ve liberal insanlardır, çünkü 
sivil toplum güçlendikçe onlar bu yapılar içinde çalıştıkça bu yaralar sarılıyor ve sarıldığı için de 
düzen aslında kendini devam ettirebiliyor”.  

Hayat yine bana şunu öğretti, dünya görüşüne göre her şeyi farklı yorumluyorsun. Yani bugün şu 
durumu dünya görüşünün ne olduğuna bağlı olarak farklı yorumluyorlar. Bu da çok normal; 
nereden, hangi açıdan baktığına bağlı. Bir nesneye nasıl farklı açılardan bakınca farklı tarafını 
görürsen, olayların da farklı açılardan farklı yorumlandığını düşünüyorum. Bunu da artık çok 
normal buluyorum ama benim kabul ettiğim şey şu: Ben diyorum ki, başkalarının nasıl 
yorumladığını tabi ki önemsiyorum, düşünüyorum. “Haklı mı?” diyorum. Haklı noktalarını 
gözden geçiriyorum, haksız olan yerlerde kendi düşüncelerimi yeniden düşünüyorum ve 
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sonunda kendi sentezimi yapabiliyorum çok şükür. Bu nedenle hangi kuruluş olduğu değil, neyi 
nasıl yaptığını önemsiyorum. Çünkü biliyorum ki; özel sektörü bırak, çok uluslu şirketleri bırak, 
STK'lar kanalıyla bile casusluk yapılıyor, “STK'lar kanalıyla içeri girip, sızıp orayı etkiliyebildikleri 
söyleniyor” ben de buna inanıyorum. Bilemediğim bir sürü şey de vardır. Peki, ne yapacağım o 
zaman ben? Benim geldiğim nokta hep bu. Peki, oturup ağlayayım mı? Yoksa inandığım şeyleri 
yapmaya devam mı edeyim? Yoksa silahıma mı sarılayım? Ben inandığım şeyleri yapmaya devam 
ediyorum. Bu konudaki en önemli tartışmalardan biri standartlaşma. Yani diyeceksin ki “Bunu 
sen de yapmadın mı? NGO Management yaptırmadın mı?” Doğru ama NGO Management'i ben 
bugün GENÇTUR'da farklı yorumluyorum, Ashoka'da farklı uyguladım, YAŞÖM'de farklı 
yorumluyorum. Bir başka kuruluş olsa orada da farklı yorumlayacağım çünkü her sorunun, her 
ihtiyacın çözümü kendine özgü olmak durumundadır. Bir çevre çalışmasını Artvin'de yaparken 
başka türlü çözersin, Uşak'ta yaparken başka. Çünkü oranın toprağı, bitki dokusu, havası 
farklıdır. Aynı şey STK'lar için de geçerli. Önemli olan “yaptığın işi, hedef kitleni, birlikte çalıştığın 
kişileri idrak ederek özgün bir sistem kurman gerektiğini fark etmendir” ve bir sefer değil sürekli 
süreci gözlemleyerek sistemini güncellemen gerekecektir.   

Avrupa Birliği (AB) projeleri, fonları, STK'ları bir anlamda yönlendirmiyor mu?    

Evet bir anlamda yönlendiriyor. Ama sivil toplum kuruluşları AB projesi niye yazıyorlar? Gelir 
elde etmek için. Sürdürülebilirlik için kabul ediyorum, saygı duyuyorum ama onun hakkını da 
vereceksin. Sadece para almak için yapıyorsa saygı duymuyorum. Para kazanırken bir değer, 
toplumsal fayda çıkartıyorsa da kabul ediyorum. Ya özel sektörden alacaksın, ya devletten 
alacaksın, ya kendin kazanacaksın ki benim inandığım ideali de hepsini bir arada yapmak. Hepsini 
birleştirirsen ancak sürdürülebilir bir mali kaynak oluşuyor zaten. O yüzden; “fonlar STK'ları 
bozuyor mu?”, doğrudur bozanları var. STK'lara çok faydalı mı? Doğrudur çok faydalı olanları var. 
Ben ne yapıldığına, neden yapıldığına, nasıl yapıldığına bakıyorum o yüzden “doğru bulduğum 
projeyi, doğru bulduğum kurumu desteklemek ve birlikte çalışmak boynumun borcu” dememin 
nedeni o. Çünkü herşeyi eleştirince bir çözüm gelmiyor. STK'lar şöyle, özel sektör böyle, devlet 
şöyle ne yapacağız o zaman? Benim inanmaya ihtiyacım olabilir. Ama onun ötesinde bir şeyler 
üretmek gerekiyor, “eleştiriyorsan önerini de getir” diye büyüdük biz. O düşünce öyle bir 
oturmuş ki benim kafama; “bu böyle olmaz!”, “nasıl olur peki?”, “ben ne bileyim!”.  O zaman, 
sadece eleştirme. “Ben ne bileyim?” dediğin anda benim moralimi bozma. Bazı kişiler “Düzen 
değişmedikçe 40 kişiyle neyi değiştiriyorsun?” diyebilir. Benim elimden bu kadar geliyor. Ayrıca 
ben gençken eğer ülkemde ve farklı kültürlerden kültür alışverişinde bulunmasaydım bugün bu 
yaptıklarımı da yapamayacaktım. Benim bir okul müdüründen öğrendiğim Anadolu özdeyişini 
paylaşayım; 

Bir mıh bir nalı  

Bir nal bir atı  

Bir at bir insanı  

Bir insan bir toplumu kurtarabilir. 
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İşte ben de bu inançla çalışıyorum. 

Tek açıdan değil her yönden bakmak lazım aslında.  

Evet, ben hep farklı kişilerden, farklı şeyler öğrendim ama eğer kendimizi sadece ait hissettiğimiz 
bir grup içine hapsedersek, o zaman bu şansa sahip olamayız. Örneğin bu topraklarda yapılan 
hatalardan bazılarını bambaşka çevreler sayesinde fark ettim. Örneğin misyoner okulları 
kapitülasyonlarla Osmanlı İmparatorluğu'na girince orada -tarihi çok iyi bilmiyorum ama- 
bildiğim gördüğüm bir şey var; bu adamlar Katolik, bu adam buraya Türk milletine yardım etmek 
için gelmedi, Osmanlı'ya yardım etmek için gelmedi. Bunu kime söylesen inanmaz zaten. 
Türkiye'nin dört bir yanına yayılmalarının, Fransız'ın Alman'ın, Amerikalı'nın, İngiliz'in bir amacı 
vardı. Peki, neydi amacı? “Türkiye'ye iyi eğitim vermek”. Buna aklı olan hiç kimse inanmaz ama 
misyoner okulu olduğunu düşünmedik bile biz. 7-8 sene önce birinden duyduğumda birden bire 
kafama dank etti. Eğitim vermeye gittiğim, hani “düşünen insandan zarar gelmez” dediğim 
muhafazakâr kişilerden birisi, bana o güne kadar hiç düşünmediğim bir şeyi düşündürttü. 
“Misyoner okullarının etkileri” diye bir cümle kurdu. “Ne misyoner okulu?” dedim. 
Sorgulamamışım bile o okulları, o kadar kabul etmişim ki, biz bir de “çocuklarımızı o okullarda 
okutalım” diye debelenmişiz. Ama bu bir tek bizde değil. Dünyanın her yerinde, her kesim 
etkilemek istedikleri kurum, kişi, ülkeler için gücü yettiğince bunları yapmaya çalışmış ve de 
çalışacak. Onun bu sözü beni düşündürdü. İşte onun için farklı görüşlere ihtiyaç var. Bugün 
iktidar, bütün yanlışlarının yanı sıra, bu toplumu geçmişiyle buluşturması açısından çok önemli 
bir şey yaptı bence. Muhteşem Yüzyıl (TV Dizisi) bugün bu kadar ilgi çektiyse iktidara karşı 
alternatif olarak Meral Okay'ın (Senarist) taş oynatmak isteğiyle çıktı, iyi ki de çıktı. Çünkü biz 
Cumhuriyet'ten öncesini hep “tu kaka” diye büyüdük. Doğru, çok yanlışı vardır. Cumhuriyetin 
kendini güçlendirmesi için belki o dönem öyle yapılması mecburdu ama hatalar yapıldığını da 
söylemek zorundayız. “Söylemeyelim, saklayalım”. Eee ne olacak? Başımızı kuma gömelim. Kim 
kazanıyor? Ben kazanmıyorum valla aksine, benim sevabıyla günahıyla toplumun geçmişiyle ve 
bugünüyle yüzleşmem lazım. Sakın yanlış anlaşılmasın, bunun “Eskiden her şey harikaydı” haline 
getirilmesini kast etmiyorum. “Efendim biz Osmanlı Dönemi’nde çok iyiydik, Osmanlı olalım.” 
Yok, kastım tabii ki bu değil. Ama şunu da bilelim, vakıfçılık yüzyıllardır vardı ve hayır işi idi. Tabii 
ki bu, sivil hareket değil. Sivil toplumla, hayır işleri farklı biliyorsun. Demokratik kitle örgütleri 
denilen bizim zamanımızdaki örgütler bugün yok. Demokratik kitle örgütü keşke olabilse, 
Mimarlar Odası, mesleki odalar da örgütlenme açısından önemli ve örgütlenme modeline göre 
demokratik olması gereken yerler.  

Var aslında onlar.  

Var da, etkileri yok, o anlamda söylüyorum. Bugün ya hayır kurumları var; hayır kurumları 
derken dini anlamda kast etmiyorum. Vakıfçılık vakfetmekten gelir, vakfiyedir ve bu 600 senelik 
geçmişi olan bir şeydir. 

Hiristiyanlıkta da bu böyle, Musevilikte de bu böyle, yani Allah için iman uğruna hayır işi yapmak 
bir ibadet biçimi. Buna saygı duyarım. Bunu araç olarak kullananlar yok mu? Tabii ki var. Peki, bir 
tarafta cemaatin çocuk okuttuğunu söylüyorsun, öbür tarafta Çağdaş Yaşamı Destekleme 



171 

Derneği de çocuk okutuyor. Bence okutacak. İkisi de okutacak. İşte sorun orada zaten. Sevgi, 
Amerika'ya okumaya gittiğinde ben de onun yanında kısa bir süre kaldım. Gittiğimde, her yerde 
Yahudi gençleri -Hasidik deniyor- görüyorum, fena oluyorum. “Ne bunlar?” dedim. Sevgi baktı 
“Ne var bunda?” dedi. “Adam böyle inanıyor, böyle giyiniyor.” Onun için birbirinden farklılıkları 
kabul etmediğimiz sürece, ne adalet olur ne demokrasi olur. Ama farklı güçler arası denge 
olmazsa o zaman yine gücü gücüne yetene olur ki, şimdi de ters yönde bir sıkıntı yaşıyoruz. 
STK'ların burada çok önemli bir fonksiyonu var. STK başlatıcıdır ama her şeyi STK yapamaz, 
kapitalizmin aracıdır, olabilir, sosyalizmin de aracıdır. Dinin de aracıdır, ne kullandığına bağlı, 
nasıl kullandığına bağlı. Şu anda ben de bu amaçla yapmıyorum ama çok rahatlıkla kendi dünya 
görüşümü hayata geçirmek için YAŞÖM'ü kurduğumu düşünenler olabilir, duymadım ama 
olabilir. Bir zamanlar benim için “TEGV'in Genel Müdürlüğü'ne oynuyor” dendiğine göre bunu da 
diyenler vardır. Onun için beni hiç ilgilendirmiyor. Nasıl yapıldığı önemli. Dernek mi kuruyorsun? 
Şirket mi kuruyorsun? Vakıf mı kuruyorsun? Bunların hepsi gizli amaçlar için de kullanılıyor. 
Geçmişte de kullanılıyordu, bugün de kullanılıyor, hep kullanılacak. İnsanın olduğu yerde 
bunların hepsi olacak. Ne yapalım o zaman yani? “Okullar olmasa Milli Eğitim’i çok güzel idare 
ederdim” mi diyeceğiz? Yok tabii ki. Niyet çök önemli.  

Sen artık sivil toplum camiasında bir kurum adı ile özdeşleşmeden, artık tek başına önemli 
işler yapıyorsun.  

İsmimin öne çıktığının farkındayım. Benim şu anda YAŞÖM'e verdiğim destek gibi bir destek 
veren hiç kimse olmadı bize, bir kurum da olmadı ama beraber çalıştığım kişiler oldu, işbirliği, 
ekip çalışmasına da ondan zaten hep inanmışımdır, kendimden hareketle. 

Veya 2014'te Sabancı Üniversitesi Mezunlar Derneği'nden aradılar, meğerse onun başına benim 
Kadir Has'taki bir öğrencim geçmiş, “Hülya Hocam sizinle bir şeyler yapalım” diyor. Fransa'dan 
Alp Kaan yazıyor, “Abla, hapishanelerle çalışan bir sosyal girişimci tanıdığın var mı?” diyor. 
Bugün görevimi hakikaten bir katalizör veya dağıtım şebekesi gibi görüyorum. Bugün benim 
sahada Doğu-Batı Kampı dışında, bizzat yoğun emekle çalışmam kalmadı artık ama iletişim ağı 
gücüm olduğunu biliyorum. Radyo sayesinde ve sosyal girişimcilik sayesinde müthiş bir şansım 
var benim ve bu şansımı kullanmak isteyen herkesle paylaşmak, benim kendime verdiğim 
görevlerden biri. 40 yıllık gönüllü deneyimim, sivil toplum deneyimim bir anlamda ticaret 
deneyimi, sonra sosyal girişimcilik deneyimi ve bilgi birikimini paylaşmak yine benim kendime 
verdiğim görevlerden biri. Bu görevi de hem gençlerle hem de isteyen herkesle paylaşmak bana 
keyif veriyor, haz veriyor, gurur veriyor. Sosyal girişimcilerle çalışmayı tercih ediyorum çünkü 
demin anlattığım örnekte de olduğu gibi hakikaten onların olaya yaklaşımı, açık fikirliliği, 
yaratıcılığı, işbirliğinden çıkarılacak sonuçlar çok daha verimli, etkili ve keyifli oluyor. Ben bu 
yolda bu iki görevi sürdüreceğim. Nereye kadar? Gücümün yettiği yere kadar.  

Herhangi bir olumsuzluk hissettin mi? Belki sivil toplumu gözünde büyüten ve bu kitabı 
okurken bu kavramı çok sevmeyecek kişiler olacak ama “rekabetin” de artık sivil topluma da 
girdiği bir ortam var Türkiye'de, dolayısıyla tek olmak seni daha mı güçlü yaptı, daha mı 
savunmasız yaptı?  
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İkisi birden. Yani ben bağımsız olmanın rahatlığını, “istediğim zaman istediğim kurum ve kişilerle 
iş ve güç birliği yapmamı” çok büyük bir şans olarak görüyorum. Eksikliği, beni tanımayanlarla 
karşılaştığım zaman hissediyorum. Beni tanımayanlar için demin konuştuğumuz gibi arkamda 
duran bir isim yok. Hülya Denizalp'i bilmiyorsa, bu kişi hiçbir şey ifade etmiyor onun için. 
Mesleğimi sorsa oradan bir şey çıkmıyor. Hülya Denizalp'i bilmiyorsa hiçbir şey ifade etmiyor. 
Açık Radyo da bir şey ifade etmiyor, GENÇTUR da ifade etmiyor. Çünkü bunlar alışılmış, popüler 
kurumlar değil. Açık Radyo bir nebze, hiç olmazsa radyo. Gerçi televizyon olsa daha etkili 
olabilirdi. Rekabete gelince aslında tam da bu güzel bir soru, kurumsal kimliği önemseyenler 
beni aramıyor olabilirler. Bu da benim bilmediğim için idrak etmediğim bir durum olabilir. Ama 
benim zaten hep ilgilendiğim kişi ve kurumlar olduğu için fark etmeyip, etkilenmiyorum sanırım. 

Aslında şimdi düşünüyorum da sosyal girişimcilik veya gönüllü yönetimi konusunda 
konferanslara çağırılan kişileri gördüğüm zaman “Nereden bulmuşlar bunları” diyorum. Ama 
bunu organizasyonu yapanların bilgisizliğine veriyorum. Belki de kurumsal bir yapım 
olmadığından kaynaklanıyordur da ben farkında değilimdir. Haklısın. Düşündüm de, Ashoka için 
bulup seçilmesini sağladığım kişilerin şu anda toplumda benden çok bilinmesi benim kurumsal 
desteğim olmamasından ileri geliyor. İşte bana yeni bir farkındalık daha kazandırdın.  

Bu arada bu sorunla bana başka bir şey daha göstermiş oldun; rekabetin olduğu yerde, burada 
belki kendime üçüncü bir görev daha edindirdiğimi gösteriyorsun bana, rekabet olmalı ki kalite 
artsın ama bu rekabete rağmen birlikte çalışılabilir olunduğunu göstermek benim kendime 
yüklediğim görevlerden biri.  

Hemen bununla ilgili bir örnek vereyim. Bilgi Üniversitesi Jürisi'nde (2014 Genç Sosyal 
Girişimciler Ödülü) Suat Özçağdaş (Sosyal İnovasyon Merkezi kurucusu) yarı finalde YAŞÖM’ün 
çok etkili bir rol oynadığını söyledi. Yarı finalde olanları eğitime almışlar iki günlük, sosyal 
girişimcilik, etkili sunum gibi eğitimlere. Orada Genç Sosyal Girişimciler Buluşması’ndan beş 
katılımcımız vardı. Onlar birbirini görünce sarılmışlar, hemen ortam kaynaşmış ve diğerleri “Bu 
ne ya?” demişler ve onların da kaynaşmasına vesile olmuşlar, “Müthiş bir dinamizm verdiler” 
dedi Suat. “İki günde bu kadar kaynaşmışlarsa demek ki orada YAŞÖM çok iyi bir çalışma yapmış” 
dedi. İşte bu tam da benim yapmak istediğim şeyin örneği. Yani biz orada rakip olduklarını 
biliyorduk. En azından ben biliyordum. Vermek istediğim mesaj oydu. “Evet, siz birbirinize 
rakipsiniz ama bu işbirliği yapamazsınız anlamına gelmemeli.” Facebook'ta Genç Sosyal 
Girişimciler Buluşması grubuna kendimce güzel bir yazı yazdım. O yazı benim üçüncü görevimi 
de senin bu sorunla çıkartmış oluyor: Evet kapitalizm var, evet bireysel rekabet var, evet 
birbirinle yarışmak zorundasın ama buna rağmen yine de birlikte güzel bir şeyler yapabilirsiniz. 
Birbirinizi yok saymadan ya da yok etmeye çalışmadan birlikte daha güzel işler yapabilmek 
mümkün. Yarı finalistlere şunu söyledim: “Elenenler dâhil herkes, her durumda kazandınız” 
dedim, “Yeni arkadaşlıklar kazandınız, deneyim kazandınız ve eksikliklerinizi görme fırsatı 
kazandınız bunlar da paha biçilemeyecek kazanımlar.” Yani bunları hep göstermek de üçüncü 
görevim. 
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On Sekizinci Bölüm 

Sosyal Girişimci Mi, Sosyal İşletme Mi? 

2012- Liselerarası ilk sosyal gişimcilik Sempozyumu Hülya Denizalp' in mentorluğunda ENKA Okullarında gerçekleşti 

 

Sosyal Girişimciliğin kavramsal çerçevesine giriş yapalım mı? Önce fotoğrafı nasıl çekiyorsun 
onu merak ediyorum, onun bana bir ufuk açacağına da inanıyorum bundan sonraki 
sohbetimizin seyri için. Sen Ashoka'dan ayrıldığında 7 yıl önce sosyal girişimcilik Türkiye STK 
camiasında yeni yeni bilinmeye çalışılan bir kavram mıydı? 

Anlatmak için debeleniyorduk ama pek de anlaşılmadığını biliyorum. Hatta şimdi bile bu konuda 
bütün dünyada tartışmalar devam ediyor. 

10 yıl gibi kısa bir zamanda Türkiye'nin parlayan yıldızı oldu her anlamda. Adına eğitimler 
düzenleniyor, üniversitelerde dersler açılıyor, programlar yapılıyor, işte ödüller veriliyor, 
yarışmalar düzenleniyor. Ne oldu da popüler oldu? Biz bir şeye başlarız tüketene kadar 
kullanırız, sonra tüketiriz “sosyal girişimcilik out, sosyal inovasyon in” deriz. Öyle olur mu?  

Bir zamanlar Radikal Gazetesi'nin de yazdığı gibi “sosyalizm out, sosyal girişimcilik in” oldu. 
Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de bazı konular fark ediliyor ve gündeme taşınıyor. Bu 
her yerde böyledir. Aslında Avrupa'da bizden sonra oldu. 6 sene önce ben Alliance toplantısında 
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sosyal girişimciliği anlattığımda herkes “Ne diyor bu?” diye şaşırıp kalmıştı. Şimdi Avrupa’da her 
yerde sosyal girişimcilik eğitimleri yapılıyor. Konferanslar düzenleniyor. Bu arada sosyal 
inovasyonun da çok farklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Marifet söylemekte değil, fark 
yaratmakta! 

Ne oldu? Sence görmemiz gereken büyük resim ne?  

Aslında sosyal girişimcilik her zaman söylediğim gibi dünyada her zaman vardı. Ne oldu da böyle 
oldu? İki nedeni var: Birinci nedeni; sosyo ekonomik sorunlar. Avrupa'daki ekonomik kriz 
nedeniyle sosyal girişimciliğin öne çıkarılmasının etkisini de unutmamak lazım. İkinci nedeni; 
yeni bir fikrin kabul görmesi için, ulusal etki için en az beş seneye ihtiyaç var ve on sene sonunda 
da bu yaygınlaşıyor, kopyalanıyor tekrarlanıyor. Şimdi buna baktığın zaman birebir örtüşen bir 
tablo bu. Nasıl örtüşüyor, Ashoka Türkiye’ye 2000 yılında gelmiş, Tara Hopkins'le. Sonra Hülya 
Denizalp, sonra Şeyda Taluk, arada kopukluk var ama o ilk altı sene zaten biz tohum atmışız. O 
tohumlar tam filizlenmeye başladığı sırada bir kopukluk var ama hatırlarsan o kopuklukta ben hiç 
boş durmadım. İkna ettiğim veya ilgisini çeken Habitat Gençlik Derneği gibi çeşitli kurum ve 
kuruluşların gerek konferans, gerek eğitimlerinde eğitmenlik ve danışmanlığı sürdürdüm.     
STGM Sosyal Girişimcilik Rehberi de 2007 ve 2009 yılında yayınlandı. Oralarda hep kendi 
çapımda ben bunun yayılması ve bilinmesi için uğraşımı verirken Ashoka yeniden yapılandı. 
Sonuçta ilk on sene ulusal çapta yaygınlaşması daha hızlı olabilseydi, 2010 itibariyle patlayacaktı 
zaten. Patlayamadı çünkü bu konuda çok önemli bir rol oynayan Ashoka son beş senedir yoktu 
piyasada. Ashoka devreye girince olay yine hızlandı. Ve daha kolay hızlandı ama bu arada da özel 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları da sosyal girişimciliği fark etmeye başladı.  

Üniversiteler nasıl fark etti?  

Bugün Türkiye'de özellikle İstanbul'da sosyal girişimcilik konusuna ilk başlayan yer Bilgi 
Üniversitesi'dir, Genç Sosyal Girişimciler yarışmasıyla. Arkasından Kadir Has British Council'le 
işbirliği yaparak benim de koordinatör olduğum eğitimcinin eğitimi ve derken halka açık sertifika 
programı yaptı. Arkasından Koç, benim tam anlamadığım ama sonuçta sosyal etki artırımı diye 
program yapmaya başladı. Bu arada Sabancı Üniversitesi araştırmaya başladı son birkaç senedir, 
bu sosyal girişimciliği nasıl yapsak nasıl etsek diye ve geçen sene Sosyal Girişimcilik Eğitim 
Programı yapmaya başladı. Sosyal Girişimcilik Konferansı düzenledi. Ve geçen sene Özyeğin 
Üniversitesi ve Muhammed Yunus'un merkezini kurduğu Okan Üniversitesi el atınca bu olayın 
Beyaz Türkler arasında bilinirliği, önemi, idraki ve buradan bir şeyler yapma isteği ortaya çıktı. 

Bu arada Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni atlamamam lazım, çünkü 2010 yılında Türkiye'de ilk 
Sosyal Girişimcilik Konferansı'nı yapan üniversitedir ve benim önce danışman, sonra konuşmacı 
olarak çağrıldığım, Türkiye'deki ilk sosyal girişimcilik konferansıdır. Orada akademisyenlerin de 
kendilerine tebliğ yazacak, puan kazandıracak yeni bir alan arayışları olduğunu gördüm. Sosyal 
girişimcilik bunlardan biri olmuş ve o konferansa çok büyük heyecan ve hevesle gitmiştim. 

Ama büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü benim STGM'den basılıp çıkan ve 
rehber özelliği taşıyan kitapçığın başkalarının sunumlarında kes-yapıştır yapılarak kullanıldığını 
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gördüm. Şimdi hala çeşitli akademisyenlerin kaynak göstermeden bunu yaptıklarını görüyor ve 
onlar adına üzülüyorum. Fakat bundan beş sene önce internette arama motoruna sosyal 
girişimcilik diye girdiğin zaman benim kitabım dışında hiçbir şey bulamazken, bugün bir sürü 
akademik yazı olduğunu, bir sürü blog yazısı olduğunu, bir sürü Türkçe çalışma olduğunu 
görüyoruz. Ha bunların birçoğunda -ben bir ara takip ediyordum şimdi bıraktım- bakıyorum 
kullanılan ifadeler -ki çok değişik örneğe maalesef rastlayamıyorum- alınan örneklerin çoğu da 
nedense Amerika'dan oluyor. Demek ki tercüme yapıyor.  

Kimler ilgi gösteriyor?  

Gerek üniversiteler, gerekse sistemden memnun olmayan gençler, alternatif bir şey yapmak 
istiyor ama politikayla da uğraşmak istemiyor. O zaman onlar da sosyal girişimciliği tanıdıkça; 
Zumbara gibi, Eşya Kütüphanesi, SineMasal gibi, kendisi de çözümün parçası olduğu, hem farklı 
bir şey yapmak, toplumsal fayda yaratmak, hem de kendisini ve çevresini rahatsız etmeyen 
politikanın dışında bir yöntem bulmak istiyor. Halkı bilinçlendirerek, halka alternatif çözümler 
üreten daha uzun bir süreç sosyal girişimcilik. Sosyal girişimcilik aslında bir süreçtir. Olayın 
sonucu da önemli tabii, ama o sonuca giden süreç de çok önemli. Her konuda olduğu gibi birkaç 
faktör var. 

Türkiye'de mi çok ilgi çekiyor?  

Türkiye özelinde de değil bu. Yani Avrupa'da da aynı arayış var. Avrupa'da da her şeyden bıkan 
var veya Amerika'da. Kapitalizmin getirdiklerinden sıkılan ve bir de ekonomik krizin gelmesiyle 
başka çözüm yolları arayanlar da sosyal girişimciliği keşfetmeye başladı. Avustralya'da henüz 
öyle bir şey yokmuş, bir Avusturalyalı gençten öğrendiğim kadarıyla. Sosyal girişimciliğin adı bile 
daha bilinmiyormuş. Niye? Çünkü orada daha kriz yok. Ama eski doğu bloğu dediğimiz Balkan 
ülkelerine baktığın zaman adamlar “Biz sosyalizmden kurtuluyoruz diye seviniyoruz, siz bize 
sosyal girişimcilik diye yine sosyalizmi getiriyorsunuz” diye karşı çıkıyorlar. Çünkü onlar da ondan 
bıkmış. Onlar da onun getirdiği sıkıntılardan bıkmış. Ama sonuçta zaten hayatın bana öğrettiği 
bir şey; hayat bir dönüşümse, toplumsal dönüşümler de bunun benzerini yaşıyor gibi geliyor 
bana. Yani bir şeylere inanıyorsun bir bakıyorsun onun artısı olduğu kadar eksisi de var. Onları 
düzelteyim derken karşına bir aşama daha çıkıyor, derken bir bakıyorsun o evrile evrile 
hakikaten o süreç içerisinde giderken değişen koşullar yine yepyeni sorular veya sorunlar 
getiriyor. 

Yani dünyanın hiçbir yeri yok ki sorunsuz olsun, yok böyle bir şey. Bu sadece kapitalizmin sorunu 
değil, doğanın dengesi bu. Nasıl ilkbahar-yaz-sonbahar-kış geliyorsa, toplumlarda da 
medeniyetlerde de bu dönüşüm yaşanıyor bence.  

Peki, sosyal girişimcilik nedir? Ya da ne değildir? Türkiye'de dernek kurmak kolay değil, vakıf 
kurmak çok pahalı. Hani bir şeyin etrafında örgütlenerek başı, sonu belli bir şeyle 
kamuoyunun karşısına çıkmak daha bir cesaret istiyor. Sosyal girişimcilik aynı senin dediğin 
gibi durumdan vazife çıkarıyor, işin içinde kâr var, para var, başka şeyler de var, acaba 
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yapılabilirliği mi daha kolay? Oradan yola çıkarak “Nedir, ne değildir?”i konuşsak veya “Sivil 
toplumdan farkı nedir?” ile başlasak.  

Olaya birkaç farklı noktadan bakmak lazım. Şimdi senin dediğin noktadan bakalım önce, daha mı 
kolay? Buna hem evet, hem hayır diyeceğim. Gördüğüm örneklerde benim için daha kolay 
geliyor ama başkası için bir bakıyorum “Ay ne o öyle, uğraş uğraş bitmiyor, ben hiç uğraşamam” 
diyor. Ben insanlara GENÇTUR'u örnek veriyor “Bakın böyle bir şey yapın” diyorum bana 
danışanlara ama nasıl yapacaklarını bilemediklerini söylüyorlar. Hâlbuki bir dernek nasıl kuracak 
biliyor, yedi tane üye alacak, aidatlar toplayacak, proje yazacak, o ona daha kolay geliyor. Olayın 
bu yapısına baktığın zaman, eğer “Ben bunu bilir, bunu yaparım” diyen bir yapın varsa, o zaman 
sosyal aktivistsindir, bu da çok önemlidir çünkü sosyal girişimcinin yaptığı yeni yollar açmaktır 
ama o yolları sürdürecek kurum ve kişilere de ihtiyaç vardır. Sosyal girişimcinin dünyada, 
Türkiye'de veya mahallede her şeyi çözen kişi olması mümkün değil, o ufuk açar, yol açar 
hareketi başlatır, süreci başlatır onu görenler ondan etkilenen kişi ve kurumlar da onun 
yaptıklarını kopya eder ya örnek alır, ya adapte eder ve devam eder. 

Sen şimdi sosyal girişimci kişiden bahsediyorsun değil mi?  

Evet, kişiden. Çünkü inandığım olay şudur ki; girişimci kişi eğer kendisini toplumsal konulara 
adarsa, çok iyi bir sosyal girişimci olur. Ama girişimci olan kişi, farklı yeni bir şeyler geliştirmek 
isterken toplumsal sorun ve ihtiyaçları bir fırsat olarak görüp onu çözmek için değil de; sorunu 
ondan yararlanmak olarak görürse, o zaman iş adamı, ticari girişimci olur. Yani benim sosyal 
girişimciyle ticari girişimci diye tanımladığım iki kişi arasında aslında çok benzer özellikler var. 
Tek farkı; yani o da zaten olayı belirliyor, biri toplum için çalışıyor, biri kendi fikri için, onu 
geliştirmek için çalışıyor. 

Mesela derler ki; ticari girişimcilerde de aslolan kâr değildir. Cazip gelen yaptığı işin yarattığı zevk 
de onu çok etkiler. Doğrudur ama o adam o işte para görmese girmez o işe. O da bir gerçektir. 
Televizyonlarda bu tip “Bir fikrim var” programları vardı. Özellikle izledim hakikaten dönüyor 
dolaşıyor, “Bundan para kazanılmaz” diyor bırakıyor ama o girişim fikri çok cazip geldiği zaman 
heyecanlanıyor o başka bir şey. Bir sosyal girişimci sosyal bir işletme kurmuşsa onu sürdürecek 
ekip kurabilir ve sürekli başında olması da gerekmez. Sürekli başında olması gerekmez ama 
zaman zaman kurumun yenilenmesi, güncellenmesi gerektiği zaman da bunu yapan kurum içi 
girişimci denen kişilere yine ihtiyaç vardır. Bunun örnekleri dersen, ben kendi bildiğim şeyden 
örnek veririm.  

GENÇTUR diyeceksin, benim de aklıma hemen o geldi.  

GENÇTUR 35 senedir var. Biliyorsun UNDP'nin örnek vakalarından biridir dört kere 
güncellenmiştir. Güncellenmeseydi zaten devam edemezdi. 
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Peki, sosyal girişimcilik genel kavramı nedir?  

Toplumun ihtiyaçlarını ve sorunlarını, girişim özellikleriyle çözmektir sosyal girişimcilik. Bu tanımı 
yaptığımız zaman deminkiyle birleştireyim; bir sosyal girişimci olmadan bir sosyal girişimcilik 
olayı olamaz. Onun için Ashoka burada kişiye yatırım yapar ve ikinci önemli şey de; sosyal 
girişimcilik bir proje olamaz çünkü hiçbir konu, sorun veya ihtiyaç bir iki senede çözülemez. O bir 
süreçtir onun ne kadar zamanda değişim olacağı konuya, sosyo-ekonomik koşullara, politikaya 
jeopolitik durumlara bağlı olarak çok değişir. Bunun araştırması yapılmış mıdır bilmiyorum ama 
Ashoka sosyal girişimcilik örneğini (demin söylediğim Ashoka'nın yaptığı araştırmada) sosyal 
girişimler yakın çevresini beş senede etkiliyor, ulusal düzeyde değişimi ise on sene içerisinde 
yapıyor ki demin anlattığım Ashoka'nın sosyal girişimciliği Türkiye'ye sokmasındaki süreç de yine 
benzer bir süreç. On sene. Demek ki, beş seneden önce bir değişim mümkün değil. Sen bir-iki 
senelik proje yaptın, ne oldu? 1–2 taş belki oynattın ama yetmez. Yaptığın çalışmada stratejik ve 
taktik planlar yaparak çeşitli projelerle bunu geliştirebilirsin. Şunu demek istemiyorum, “sosyal 
girişimcilerle proje yapılmaz”. Hayır, yapılır. Ama onu sen belirlersin. Ne yaptık biz? Önce, dedik 
Ashoka'da yeni senior fellow bulalım. Öyle kişiler olsun ki toplumda sosyal girişimcilik denildiği 
zaman, Hülya Denizalp ismini duydukları zaman, o ismin yanı sıra sosyal girişimciliği de akla 
gelsin. Her konuda olduğu gibi sosyal girişimciliği de örnekle anlatmak en doğru ve kolayı. Yani 
2003 yılında başladığımdan bir sene sonra örnek kişiler seçmek istediğimi söylemiştim. “Biz de 
senior fellow denilen uygulamaya başlayacaktık, Türkiye'den seçersen ilk örneklerden biri 
olacak” dediler. Dünyada seçilen ilk dört kişiden ikisidir Ömer Madra'yla, İbrahim Betil.  

Senior fellowun farkı ne diğer fellowlardan?  

Farkı şu: Ashoka kimi seçiyor? Bir sosyal girişime başlamış, yol almış, ama daha yolu olan kişileri 
seçiyor, böylece o kişiler Ashoka'nın da katkısıyla yollarına daha rahat devam ediyorlar, 
bilinirlikleri artıyor. Bunlar fellow. Senior fellow zaten onları geçmiş, başkalarına destek olacak. 
Ömer Madra'nın Allah razı olsun bana çok desteği vardır. İlk Ashoka lansmanında gelmişti 
hatırlarsın. İlk çalıştayda moderatörümüz oydu. 

Sonuçta o ikisi; biri kültür dünyasının, biri iş dünyasının benim için iyi örnekleriydi. Ben onlarla 
birlikte bu yolu daha iyi aşabileceğimi düşünüyordum. Nihayet şimdi Matthias'la Zeynep 
(Meydanoğlu), İbrahim Betil ile birlikte çalışıyor. Sonuçta Ashoka'nın koordinasyon merkeziyle 
aynı zamanda aynı şeyleri düşünmüşüz. Bugün benim inandığım şey, nasıl iyi örnekler konferansı 
yapılıyor, başarı örnekleri konferansı yapılıyor, aynı şekilde sosyal girişimcilikte de bilinen, 
isimlere ihtiyaç var. Nasuh Mahruki'yi seçmek istememin bir nedeni de oydu, bugün Nasuh 
Mahruki'yi bilmeyen hiç kimse yok. İbrahim Betil'i bilmeyen hala çok kişi var ama ben “Nasuh 
Mahruki'yi biliyor musun?” dediğimde “bilmiyorum” diyene rastlamadım. Türkiye'de sosyal 
girişimcilik konusunda verdiğim herhalde en az 50 konferans olmuştur. Üzerinde durduğum 
nokta; herkes Nasuh Mahruki olmayabilir, ama herkes bir şeyleri değiştirebilir. “Eşekli 
kütüphaneci” örneğini o nedenle veririm, bir kütüphane memurunun neler yapabileceğinin 
örneği. Evet, kimse bilmiyordur ama Ürgüp'te adamın şu anda heykeli dikilmiş durumda. 
Mustafa Güzelgöz (D. 1921-Ö.2005). Kütüphaneyi halkın ayağına götürmek düşüncesiyle Ürgüp 
seyyar kütüphanesinin yedi katır ve üç atıyla yöredeki 36 köye hizmet götürmüştür. Çocuklara, 



178 

kadınlara kitap okutabilmek için çeşitli hediyeler, dikiş kursları, dikiş makinaları vb. araçları 
kullanmış heveslendirmek için. Örneklerin yerel olması da anlaşılır olması için çok önemlidir 

Sivil toplum kuruluşundan en önemli farkı, öncü olmasıdır. Sonuçta bir sosyal girişimci neye elini 
atsa onu yeniden yaratabilir. Burada yenilikçi yaklaşımları kastediyorum. 

Yeni bir ticari girişimdeki yenilikçi yaklaşımın amacı sattırmak olabilir. Sosyal girişimcilikte ise 
sattırmaktan ziyade bugüne kadar kullanılan yöntemler işe yaramamış ki, bu sorun ve ihtiyaçlar 
hâlâ devam ediyor. O zaman demek ki farklı bir bakış açısıyla bakmak lazım. Bu açıyı 
değiştirmemiz lazım bu açıdan bir çıkış yok. Yenilikçilik ya da yaratıcılık dediğim bu. Hatırlarsan 
TEGV'e verilen iletişim eğitiminde, arabesk müzik yayınlayan radyo kurun denmişti, halkla 
iletişim kurabilmek için. Bu TEGV'e müthiş ters gelmişti o anda. Sonra düşündüm hak verdim. 
Yani halkın senin dediğini dinlemesini istiyorsan, onun dinlediği müziği çalacaksın. Ama çok 
enteresan bir konu, “yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal” olayı. İşte sosyal girişimcilik bu 
anlamda önemli, oraya belki arabeski koymadan onlara cazip gelecek bir şey bulabilir ve onları 
yukarı çekebilecek bir araç bulabilmek önemli. Yani yukarı çekmek derken, eğer eğitimsiz ise sen 
de eğitimsiz olmayacaksın. Neyse konun; hapishane mi, çocuk mu, hastane mi, neyse sorun, 
ihtiyaç “Orada var olan yapıyı ne yaparsam değiştirebilirim?” diye düşüneceksin. Orada işte 
yenilikçilik, yaratıcılık gerekli. “Bugün bunu yapalım, hadi bu şimdi tükendi yarın başka bir şey 
yapalım” olmaz. Demin senin söylediğin gibi yeni trend evet doğru, evet şu anda sosyal 
girişimcilik bir trend ama bunun sosyal girişimcilik olduğunu bilmeden yapan onlarca yüzlerce 
kişi vardı Türkiye'de. Tarih boyunca olduğu gibi, dünyada olduğu gibi yine de var olacak. Şimdi 
orada riskler de var, fırsatlar da var. Şimdi yarışmalarla eğitimlerle, özendirmelerle gençler 
heyecanlanıyorlar. Bu bazen olumlu bazen olumsuz sonuçlar doğruyor. Bazıları fark edilmek için 
yapıyor. Bazıları da gerçekten inandığı bir işi yapmak için yola çıkıyor. Bize düşen görev de gerçek 
olanı ayırt etmek. Bu sadece bizde değil, bütün dünyada var olan bir sıkıntı. Ben de bu konuda 
sıkıntı yaşamıştım.  

Nasıl? Ne olmuştu?  

Ashoka döneminde, birinin adını duyuyorum araştırmaya gidiyorum, bir bakıyorum adam hiç de 
güvenilir biri değil. Veya sosyal girişimci olduğuna inandığım bir kişi hakkında birileri çok 
aleyhinde sözler söylüyor. Moralim çok bozuluyordu. Öyle bir an geldi ki gerçekten neredeyse 
dünyaya küsecek noktaya gelmiştim. Sonunda kendime şu çıkış yolunu buldum ve hâlâ onu 
kullanıyorum: “Yarattığı faydaya bak! Fayda yaratmış mı topluma? Yaratmış”. Herkesin zayıf 
noktaları var, hepimizin zaafları var. Ben de dâhil olmak üzere hepimiz hata yapıyoruz. Hepimizin 
boş anı veya bir zamanlar yaptığımız yanlışlar var. Son tahlilde o kişi bugün toplumda yarattığı 
değerle bir sosyal fayda yaratmış mı? 

Yapmış. Tamam. Ben artık sonuca bakıyorum. Evet, süreç önemli ama kişileri değerlendirirken 
işin içine çekememezlik giriyor bir. Bir de anlayamamazlık giriyor. Yok onunla işbirliği yapmış. 
Ona öyle, buna böyle demiş. Hakikaten kendisinin yapmak istediği şeyi yapamadığı için 
öbürküne hasedinden çamur atıyor olabiliyor insanlar. Bütün bunların hepsi mevcut veya kişi 
hakikaten yanlış yapmış da olabilir, sonuca bakmak lazım.  
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Örnek verebilir misin, sakıncası yoksa?  

Vermek istemem çünkü herkesin kendi bakış açısına göre okuduklarını algılayıp yorumladıklarını 
da yaşayarak öğrendim. Bildiğim tek şey var; Hiç kimsenin mükemmel olmadığına inanıyorum. 
Ama toplum için çok değerli çalışmalar yapmış kişilerin hataları yüzünden de başardıklarını ve 
toplum için oluşturdukları güzellikleri de görmezden gelmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. 
Geçmişte yapılan hataları konuşmadığımız dönemler doğru dönemler miydi? Bence değildi. 
İnsanları tanrılaştırmayı doğru bulmuyorum. Yalnızca Türkiye için değil dünyanın genelinde 
kahraman yaratmak merakı var ve bu da çok güzel kullanılıyor. Heros veya kahraman, o bir 
kahraman. Hayır, hiçbirimiz kahraman değiliz. Olabilir belki bazı konularda biraz daha cesaretliyiz 
ya da Allah vergisi aileden gelen özellikle, daha girişimci yapımız var ve bu girişimci yapı uygun 
yerde, uygun zamanda, uygun koşullar da olunca ortaya çıkmış. Bu kişiye kahraman dediğimiz 
takdirde, geri kalanlar “ben zaten neyim ki, ben ne yapabilirim ki” diyor. Bu aslında bir domino 
taşı gibi, birbirimizi etkiledikçe dalga gibi, hani suya taş atıyorsun yayılıyor ya aynı olay yani. O 
yüzden büyük küçük yok mu tabii ki var, Muhammed Yunus’la benim yaptığım kıyaslanabilir mi? 
Ama ben de bir şeyler başardığıma inanıyorum, senin de başardığına inanıyorum, İmece 
grubundaki herkesin başardığına inanıyorum. Marifet yapabileceğini yapmak, yoksa 
kahramanlar dediğin zaman o risk çıkıyor ortaya. Kahramanlar özel insanlar, halbuki herkesin 
yapabileceği bir şey var. 

Bir başka açı, “sosyal girişimci kim değildir?”. Bunun cevabı kolay. Benim için aslında çok kolay. 
Ben tanıdığım an on beş dakikada kararımı veriyorum. Hiçbir sosyal girişimci, bulunduğu 
ortamda çevresinde olanlara kayıtsız kalamaz ve kötümser olamaz. Sanıyorum sosyal girişimciyi 
aktivistten ayıran en önemli özellik budur; sosyal girişimci hep bir çözümden bahseder, aktivist 
sorunlardan bahseder. 

Tam da bu noktada şunu sormak istiyorum sana. Belki Ashoka'dan da başlayarak yüzlerce 
kişiyle karşılaştın ve bu insanlar sosyal girişimci dediler kendilerine ya da bir sosyal işletmeyi 
omuzlamış insanlardı, sosyal girişimcinin bazı kişisel özellikleri var mı, sen onu gördüğünde 
bunu anlayabiliyor musun?  

Tabii ki vizyoner olmak en önemli özellik. Onun yanı sıra farklı bakış açısıyla olaylara 
yaklaşabilmek, azim, tutku, yaratıcılık, yaptığı işe inanma, heyecan, başkalarını etkileyebilme, bir 
anlamda inatçılık, buna “sebat etmek” de diyebiliriz. Bugüne kadar onlarca eğitim verdim. 
Bundan sonra da yine vereceğim. Niye vereceğim? Olay hep süreç diyoruz ya, ilk önce her 
konuda bir farkındalık eğitimi var. Sosyal girişimciliğin de farkındalık eğitimi var. “Sosyal 
girişimcilik nedir?” diye merak edenler eğitim alsın. İki saatlik eğitim yetebilir ama bir sömestr 
eğitim aldığı halde sosyal girişimci olamayanların da olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü o kişi 
“Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum, bunu nasıl yapabilirim” derdinde değil. “Ben nasıl sosyal 
girişimci olabilirim” dediğin an olamazsın. Ama “Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum, nasıl 
yapabilirim?” dediğin zaman o sürece girersen eğitimle o süreç hızlandırılır. Sosyal girişimcilikte 
tutku çok daha önemli, çünkü karşına hele seçtiğin alan zor bir alansa, örneğin Açık Radyo'da 
konuklarımdan biri Zafer Kıraç mahpusların koşullarının iyileştirilmesi için uğraşan biriydi. Beş 
tane dernek varmış şu an Türkiye'de bu alanda. Bu alanda çalışırken senin karşına bin bir türlü 
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engel çıkıyor. Hakikaten kafaya takman gerekiyor. Tutku gerekiyor, inat etmek gerekiyor, sebat 
etmek gerekiyor. Niye? Onun nedeni sende gizli. Zafer Bey öğrenciyken tutuklanıp iki gün 
karanlıkta bırakılmış, “o zaman anladım mahpus olmanın gerçeğini” diyor. “O iki gün karanlıkta 
kalmak bana yetti” diyor. Şimdi onu o tetiklemiş. Benim bugüne kadar gördüğüm bütün sosyal 
girişimcilik hikayelerinde bir neden var. 

Kişisel bir şey anlamında mı, özel bir şey?  

Mutlaka. Ailesinde var, arkadaşında var, kendisinde var. Yani olmayan var mıdır? Olabilir ama o 
sürdürülebilirlik tutkusu için bence o nedenle çok önemli. Şimdi, sosyal girişimcilik alanında 
çalışmak isteyenler, “hangi alanda çalışalım” diye bana soruyorlar. Buna sen karar vereceksin. 
Her alanda yapılacak çok iş var. Fırsatları değerlendirir girişimci. “Burada açık var” der, “Orada 
ben bir iş kurarsam buradan tuttururum” der. Sosyal girişimci oradan tutturamayabilir. Örneğin 
benim kadınlarla ilgili çalışmak hiç aklıma gelmedi. Şengül'le (KEDV Yönetim Kurulu Başkanı) 
çalıştığım zaman bile “Şengül sürdüremeyeceğim ben çünkü kendimi orada göremiyorum” 
dedim. 

Ama gençliğimde yabancı dilim yetersiz olduğu için, ekonomik durumum yetersiz olduğu için çok 
sıkıntı çektim. Benden çok daha beterleri vardı, doğru, ben de onun için bugün benim 
durumumda olan gençlerle empati kurabildiğimi sanıyorum. O çocukların gelişmeye ihtiyaçları 
var ama imkânları yok biliyorum, benim nedenim bu. 40 sene önce yaşadıklarımı unutmadım. 
Bugün bu noktaya gelirken ne kadar çaba sarf ettiğimi hâlâ İngilizce konuşmakta, yazmakta 
zorlandığımı biliyorum. Üniversitede maddi durumu iyi olup paralı etkinliklere katılabilen, yurt 
dışına gezmeye veya dil kursuna gidebilen gençler YAŞÖM'e gelmiyor, niye gelsin ki oradaki 
profil başka bir profil.  

Seni şaşırtan insanlar var mıydı?  

Beni şaşırtan var mıydı? Tanıdığım kişilere baktığım zaman, yani seçilmesine vesile olduğum 
kişilere, bir tek Senem (Gül) geliyor aklıma. Çok güzel işler başardı ama sürdüremedi. Ashoka'nın 
yaptığı araştırmaya göre Ashoka üyesi sosyal girişimcilerin %5'ten bile küçük bir oranı, kendi 
özgün koşullarının dayatması sonucu işlerini sürdüremiyormuş. 

Sosyal girişimci çok başarılı oldu diyelim. Parlayan yıldız oldu.  

Ama sosyal girişimcilikte sürdürülebilirliği sağlayacak sistemi kurmak önemli. Bu sosyal 
girişimcinin çok önemli bir özelliği aslında, buna yürekten inanıyorum ama Türkiye'deki 
örneklerde bu konuda sıkıntı olabiliyor. Çok iyi sosyal girişimci olduğunu bildiğim ve de çok 
sistemli çalışan kim dersen Nasuh Mahruki, İbrahim Betil, Mustafa Sarı, Nebahat Akkoç, Şengül 
Akçar derim. Sonuçta sosyal girişimciliğin etkisinin, katkısının ve kapasitesinin büyüyebilmesi için 
sistem kurması gerekiyor. Ne diyoruz? “Balık vermek ya da balık tutmak değil, balık endüstrisini 
değiştirmek”. Nasıl değiştireceksin endüstriyi sistem kurmadan? 
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Yıldızı parlamakta olan bir sosyal girişimci umduğundan çok medyatik olduğunda veya bunun 
rantını yemeye başladığında “ben oldum” oluyor, kibir tavan yapıyor. “Böylesini gördün mü 
desem, gördüm demekten çekinebileceğini, isim vermeyeceğini” biliyorum, o nedenle şöyle 
sorayım, bu o insanın hangi özelliğinin deformasyonudur sana göre? 

Egoyu çok iyi kontrol etmek lazım. Her yerde söylediğim söz budur. Çünkü “ben oldum”, ya da 
“ben neymişim?” dediğin anda zaten olay gerilemeye başlar. 

Egoyu dikkatli kullanmak lazım, kontrol altında tutmak lazım. Topkapı Sarayı'nda padişahlar 
bilmem ne katına girerken kapı mahsus alçakmış ki kendisini çok büyük zannetmesin diye. 
Kendimizi kontrol altında tutmayı bilmeyi becermemiz gerekiyor. Çevrende seni metheden değil, 
eleştiren insanlar da bulundurman lazım yani dostlarını seçerken buna dikkat etmelisin. O 
yüzden “Dost acı söyler” sözüne gerçekten inanan bir kişiyim. Bana hep “Aslansın, kaplansın” 
denildiği anda ben rahatsız oluyorum. Bu hayata bir bakış açısıdır ama özellikle sosyal 
girişimcileri sorduğun için söylüyorum. Peki, ben hatalarımı nasıl göreceğim? Onun için 
otokontrol çok önemli, ayrıca çevreni çok iyi kuracaksın. “Beni eleştiren insanlar, beni geliştiren 
insanlardır” diye bakmışımdır. Şunun da ayırdına varmışımdır tabii “hasetinden mi eleştiriyor 
yoksa haklı mı?” bunu tartarım, düşünürüm. Kendimi ve çevremi sürekli gözden geçiriyorum, bu 
beni yoruyor ama gelişimimde de katkısı olduğuna inandığım bir özelliğim. “Sosyal girişimciyim” 
diyen veya “Toplum için çalışıyorum” diyen herkesin buna benzer bir çözüm üretmesi gerekiyor. 
Tabii ki takdir mekanizmasına karşı değilim ama denge çok önemli.  

Bir genç sosyal girişimciyi ele alalım, ufaktan başlıyor. Sosyal girişimcilik popülerleştikçe de o 
da popülerleşebiliyor; panellere katılıyor, radyo programlarına katılıyor, röportaj veriyor 
derken en popüler dönemini yaşarken en parasız dönemini de yaşayabiliyor. Aslında çok 
bilinir olmak sosyal girişimcilik alanında her zaman başarılı olmak anlamına da gelmiyor.  

Öncelikle başarı nedir, ona bakalım. Bana göre üstlendiğin sorumlulukları tamamlayabilmektir. 
Sosyal girişimci açısından başarı nedir? İnandığın değişimi oluşturana kadar sürece devam 
edebilmektir. Ve çevresini de inandırmak ve katmaktır. Eğer sen sistemde uygulaması çok zor 
olan bir sistem değişikliği iddiasıyla ortaya çıktıysan Ashoka istatistiklerine göre en az 5 sene 
uğraşacaksın. 10 sene sonunda da toplumsal değişimi başlatabilirsin. Yukarıda bahsettiğin 
süreçte bilinirlik var, yani fark etmek ve fark ettirmek. Ama fark yaratmak için çok daha uzun bir 
süreye ihtiyacımız var. 

Aslında sosyal girişimcilik senin de söylediğin gibi tarihte de var, hep vardı ve biz bugün bunları 
tek tek sayabiliyoruz, mesela Zeynep Kamil. Bu insanlar bu işi yaparken bugün bizim bunu 
kavramlaştırdığımız terminolojilerle hareket ederek yapmadılar. GENÇTUR da öyle. Ve başarılı da 
oldular. Bugün sosyal girişimcilik başka bir noktaya geldiğinde başka bir kavram oldu, yetmedi 
ders oldu, yetmedi bir seminer konusu oldu. En önemli şeylerden bir tanesi de, proje bazlı bir 
fikrim var, durumdan vazife çıkardım kişi olarak sosyal girişimciyim. Bunu toplumsal değişime, 
oluşuma devşirmeye başladığım anda biri bana diyor ki, dur bir dakika önce bir eğitim al bunla 
ilgili. Girdi ne? Çıktı ne? Finansmanı ne? Proje nasıl yönetilir? Bir anlamda bana, lütfen yanlış 
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anlama karşısında değilim eğitimin ama böyle yapılarak sosyal girişimciliğe bir kılıf mı 
giydirilmeye çalışılıyor?  

Çok haklısın. Prototip yaratılıyor.  

Yeni birileri sosyal girişimci olarak ortaya çıkmak istediğinde sen bu işin eğitimini de veren bir 
kişi olarak soruyorum; hemen dur bir dakika burada bir prototip var, bir paket var deniliyor. 
Sanki çantalar açılıyor o çantalardan bunu bilmeden bunu yapamazsın, şunu öğrenmeden 
sürdürülebilirlik sağlayamazsın diye uyarılar çıktığında, insanlar nasıl bir giriş yapmış oluyor 
sosyal girişime? 

Benim de kafa yorduğum konulardan biri bu. Çünkü ben British Council'den sosyal girişimcilik 
eğitimini alana kadar ben de olaya Ashoka bakış açısıyla bakıyordum. Sosyal girişimci ve sosyal 
girişimcilik olgusu benim daha dar perspektifimdeydi. Ama British Council’de Freer 
Spreckley'den aldığım eğitimle bu perspektifimi genişlettim ve şunu dâhil ettim: Evet herkes 
sosyal girişimci olamaz ama herkes bir sosyal işletme kurabilir. Buradaki sosyal işletmenin 
İngilizcesi “social enterprise.” Amerikancası “social business” olan konu. Yani bir GENÇTUR 
kurabilir, orada gelir dağılımını, paranın akışını belirleyerek toplumsal dönüşüm yapamayabilir 
ama yine de bir sosyal fayda yaratabilir. Burada gelinen nokta o. Şu anda yurt dışını bilmiyorum, 
Türkiye'de gördüğüm hata şu; çok orijinal fikirler aranıyor, sosyal girişimciler aranıyor, sosyal 
girişimler aranıyor. 

Ve bunların hepsi birbirine girmiş durumda, hâlbuki biz bu olayı sosyal işletmeler ve sosyal 
girişimciler diye ayırabildiğimiz zaman olayın süreci ve kabulü farklılaşacak bence ama 
duyduğuma göre dünyada da bu konuda daha çok sıkıntı var; kavramlarda, tanımlamalarda, 
uygulamalarda. O nedenle Türkiye'de de bu konunun çeşitli aşamalardan geçmesini de normal 
buluyorum.  

Bugün eğitimle sosyal işletmeler kurulabileceğine daha doğrusu yapılmasına katkı 
sağlanabileceğine inanıyorum. Eğer iyi niyetliyse, yalnızca para kazanmak değil ama yaptığı işin 
biraz da faydalı olmasını, topluma bir katkıda bulunmasını istiyorsa ki GENÇTUR bu anlamda çok 
güzel bir örnek; bir ihtiyacı karşılıyor. Bir sorunu çözdüğünü söyleyemem ama bir ihtiyacı 
karşılıyor ve kendini döndürüyor hem 15 kişiyi istihdam ediyor, hem de hizmet sunuyor. Sosyal 
işletme için çok güzel bir örnek. 

Çok kompleks, karışık ama iyi bir örnek.  

Buna baktığım zaman sosyal girişimci daha büyük şeyler yapıyor. Yani büyük toplumu etkiliyor. 
GENÇTUR toplumu etkilemiş ama benzer örnekleri olarak bir tek GSM var niye, çünkü kâr marjı 
düşük olduğu için başlayan bırakmış. Niye GENÇTUR devam etmiş? Buna inananlar başında 
olduğu için. “1000-2000 lirayla biz çalışırız” diyenler bu işi sürdürmüşler,” bu kadar emek olur da 
bu kadar az para mı olur” diyen bırakmış. GENÇTUR'u örnek alan çok oldu. Sosyal girişimcilik 
eğitimi nasıl olmalı bu hâlâ bence çözülebilmiş bir şey değil, ben de çözemedim onun için faydalı 
gördüğüm konu: Farkındalık eğitimi. Sosyal Girişimciliğe Giriş. Bu genel bir farkındalık yaratmak 



183 

için güzel. Bir de social business-sosyal işletme kurmak isteyenlere uygulamalı teknik eğitim 
verilebilir. Ben Freer'in eğitiminde öğrendiğimi şimdi başka sosyal işletmelere anlatıyorum ve 
çok faydalandıklarını söylüyorlar. Çünkü uygulamaya geçirmek istedikleri bir fikirleri var, teoriyle 
pratiği bir araya getirerek yapılan eğitimin faydası çok oluyor. Bir de süreçte eksiklerini yaşayan 
sosyal girişimciler için bir farkındalık eğitimi de faydalı oluyor. 

Beklentin ne? Neyi fark etmesini istiyorsun?  

Genel olarak şu aslında; toplumda bir takım sorunların kişiler tarafından da çözülebileceğini 
farkına varılmasını ümit ediyorum. Devlet tarafından değil. Kurumlar tarafından değil. Bireyler 
tarafından da çözülebileceğinin farkına varılması. Döner sermayenin kamu kurumlarından sosyal 
işletmelere geçmesini istiyorum. Sebat edeceksin, tutkuyla bağlanacaksın, odaklanacaksın ve 
inat edeceksin. Bunun tarihte ve bugünkü örneklerini incelemeleri çok faydalı olur. 

Sosyal girişimciler içinse sosyal medya nasıl kullanılırsa etkili olur, tanıtımda nelere dikkat etmek 
lazım vb. teknik konulardaki bilgilendirme çok yararlı oluyor. Sosyal etki ve verimlilik arttırılmış 
oluyor. Örneğin çevre çalışması yapan kişinin kırsalda nasıl işbirliği yaparak katılımcılığı 
artırabileceğinin fark ettirilmesi.  

Sivil topluma benziyor bu anlamda, sivil toplum da devletin yetersiz olduğu alanlarda kamuya 
destek oluyor.  

Ama onun yeri başka. Kişi diyorum ben burada. Ama o kişi isterse şirket kurar, isterse vakıf kurar 
isterse anonim şirket kurar. Bu, onun çizmek istediği yolda bulacağı çözümler, özgün, kendi 
bileceği iştir. Onun için STK demiyorum. Onun için kurum demiyorum. Orada süreç kısaltılabilir 
bu farkındalık eğitimiyle. Sürenin kısaltılacağına inanıyorum ileriki aşamalarda. Örneğin ben 
GENÇTUR süresince sürekli eğitimlere gittim, süreçlerimi kısaltmak için. “Finans bilmiyorum” 
dedim, finans eğitimine gittim, “Bilgisayar bilmiyorum” dedim bilgisayar kursuna gittim, 
“Pazarlama bilmiyorum” dedim pazarlama eğitimine gittim, “Halkla ilişkiler nasıl oluyor?” dedim 
halkla ilişkiler kursuna gittim, “İnsan kaynaklarını bilmiyorum” dedim ona gittim. Ne oldu? 
Yaşadığım deneyimlerin teorisini görünce tak tak, taşlar yerine oturdu. Ondan müthiş fayda 
gördüm ve bunu da arkadaşlarımla paylaştım. Hep girişimciliğimle bunları yaptım ben, eksiğimi 
gördüm, o yüzden teoriyle pratiğin bir arada olması gerektiğini yaşayarak öğrendim. Teoriyle 
pratik bir arada olduğu sürece faydalı. Ama nasıl? Hepsini bir arada vererek değil. Çünkü Kadir 
Has Üniversitesi'ndeki eğitimler bana şunu öğretti: Hem kendim öğrendim, hem vererek, hem 
alarak öğrendim. Aldığım eğitimde en çok faydalanan bendim. Niye? O süreçlerin hepsini 
yaşamıştım ben. Freer bir şey dedikçe ben heyecanla “Evet” diyor, notlar alıyordum. Sonra 
konuştuk grupla. Bazı noktaların farkında değillerdi. Niye, çünkü onlar büyük bir ihtimalle o 
adamın dediklerini yaşamadı bile. Talep etmeden verilen hiçbir şeyin faydası yok. Kadir Has'ta 
eğitim verirken, eski bir girişimci olan Deniz Kurtsan her şeyi not alıyordu. “Hülya Hanım çok 
faydasını gördüm” diyordu çünkü bir geçmişi var. “Peki, geçmişi olmayanlara ne vereceksin? Işık 
Üniversitesi'nde yaşadığım deneyimden sonra şu anki düşüncem modüller yapılabileceği, o 
modüllerden isteyen istediğini alacak, finansı o sırada öğrenmek istese bile hiç bilgisi yoksa ne 
anlatsam faydası yok. Onu görüyorum. Hele 3 saatte hiçbir şey veremiyorsun. 
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Ben senin Kadir Has Üniversitesi'nde eğitimine katılmış biri olarak eğitimden “kişisel gelişim 
anlamında çok faydalandığıma” inanıyorum ama bir yanıyla da gözüm korktu açıkçası. 
“Herhalde bir fikrim olsa bile ben bu kadar şeyle uğraşamam” dedim. Bir eğitimin, acaba 
katılanın gözünü korkutup “sosyal medyayı kullan, finans bil, iletişim bil, kaynak bul, 
sürdürülebilirlik sağla” derken “vazgeçtim” hissi yaratma riski yok mu?  

Olabilir, eğer sende girişimci ruhu yoksa girdiğin işin boyutunun büyüklüğünü baştan bilmende 
fayda var. Ama ben bu eğitimi Freer'de aldığımda ise “keşke bunları çok daha önce 
öğrenseymişim” dedim. Ayrıca Kadir Has'ın sertifika programını o boyutuyla yapmak 
zorundaydım. Genel olarak yaptığım eğitimlerde ben şunu yaparım: Bir genel bilgi veririm. Bir 
teorik bilgi veririm ve ondan sonra da hemen uygulamaya geçerim. Ben hâlâ onun daha doğru 
olduğuna inanıyorum. Onu modüler yapmayı düşünüyorum ama dünyada yapılan örnekleri ve 
British Council'in İngiltere'de yaptığı örnekleri böyle değil. Bu ülkesel farklılık olabilir. Yani şu bir 
gerçek, evet sen bir sosyal işletme kuracaksan hepsini yapacaksın. Gözün korkuyordur. İşe 
bilinçle başla ama “benim bir fikrim var” deyip de başlamakla olmuyor bu iş. O kadar basit değil. 
Şuna da karşıyım, onu da hep söylüyorum, iş planı yapılması, senelik veya beş senelik yapılması, 
süreç içinde farklılaşabilir olsun. Ama biraz önünü de görmen lazım; ben bir başlayayım yola da 
hayırlar ola. O kadar da basit değil. Şu konuda tamamen katılıyorum sana. Biz British Council'in 
programını uygulamakla yükümlüydük. Ben bunu becerebildiğim kadar kendim entegre etmeye 
çalıştım. Zaten fazla değiştirme şansım yoktu. Işık Üniversitesi'nde farklı bir şey yaptım çünkü 
orada da müfredata uydurulması gerekti. Ama dediğim gibi ben hep uygulamalı gidiyorum, o 
sırada soruyorum işte o teorik, teori dediğim de “sosyal girişimcilik nedir ne değildir?” deyip, “bir 
fikriniz var mı?” O fikrinize hadi bakalım, oturun üzerinde çalışın, birlikte uygulayarak 
geliştirelim. Hani sizde çok kısa kısa yapmaya çalıştığımız şeyi sürekli yoğun olarak 3 gün 
yaptığımız çalışmaların sonunda tabii yine kâğıt üzerinde kaldı ama en azından Kadir 
Has'takinden çok daha keyifli çalıştığımızı söyleyebilirim. Eğitimle sosyal girişimci olunmaz bu da 
bir gerçek. Dünyadaki örnekleri nasıl? İnan Kadir Has'takinden farklı değil. Ama “doğru mudur?”, 
katılıyorum sana. Eğitimde kendi fikrini hayata geçirmeye başlamış birisi yoksa verim alınamaz. 
E, peki o zaman herkesi almayacaksın yalnızca sosyal girişimcileri alacaksın. Bilgi Üniversitesi 
GGO (Genç Sosyal Girişimciler Ödülü) projesi fikrini hayata geçirmek isteyen gençleri seçip; 
onları eğiterek güçlendirmeyi hedefliyor. Bu yıl Bilgi Üniversitesi bir de Sosyal Kuluçka Merkezi 
adıyla güzel bir çalışma yapmaya başladı. 

Gerçekten amacı bu işi yapmak olan insan gerçek ihtiyacını tanımladığında eğitimden ziyade 
danışmanlık mı verilmeli.  

Bana göre ideali o. Ben de zaten bu tip kişilere danışmanlık yapıyorum. Önce “benim bir fikrim 
ve desteğe ihtiyacım var” diye gelen kişi olması lazım. Yoksa ben bu eğitimi alayım sosyal 
girişimci olayım, olmuyor. Nasıl tıp eğitimi alıp uygulamaya geçmeden doktor olamıyorsan, her 
meslekte öyle değil mi? Uygulamaya geçmeden kimse o mesleğin sahibi olamıyor. Sosyal 
girişimcilikte hiç olamıyor çünkü bu konuda girişimcilik kendi fikrin olması gereken bir konu. O 
sorunu bileceksin ki ona bir çözüm önerin olsun. Olay oradan tıkanıyor. Birçok jüride yaşanılan 
sıkıntı da budur. Sosyal girişimcilik algılaması farklı olunca değerlendirmesi de farklı oluyor. 
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On Dokuzuncu Bölüm 

İnsan Odaklı Projeler Benim Daha Çok İlgimi Çekiyor 

2011- GENÇTUR’un da örnek olduğu UNDP sosyal girişimcilik örnek vakaları toplantısı 

Sosyal girişimcilik eğitimi nasıl olmalı?  

Önce eğitimi alacak kişinin hayata geçirmeye başladığı bir fikri olması şart. Özyeğin Üniversitesi 
Sosyal Değişim Laboratuvarı (SDL) çalışmasından örnek vereyim. Önce diyorsun ki; eğer bir 
sosyal işletme çalışmanız varsa bize başvurun. Benim idealim fikrini hayata geçirmiş ama daha 
yolun başında olan sosyal işletmeler bulunması. Ama sonuçta toplumsal faydayı öne çıkaran bir 
çalışma yapmak isteyen kişilerden bir değerlendirme yapıyorsun ve senin kapasitene göre en 
uygun olanları seçiyorsun. Bu sayı dediğim gibi 5 olur, 15 olur, bu senin kurumsal kapasitene 
bağlı. Bu fikirleri hayata geçirmek isteyenlere önce bir genel eğitim veriyorsun, “sosyal 
girişimcilik nedir, ne değildir?” diye. Bunun detayları hiç önemli değil, “hiç önemli değil” derken 
benim Kadir Has'ta yaptığım eğitim çok daha birebir uygulanıyor, çünkü kişilerin zaten kendi 
fikirleri var. Bunu hatta hayata geçirmişler. Oturup onlarla birebir eğitim yapıyorsun. Aslında 
genel bilgilerin çoğu kişi tarafından yeterince algılanamadığını görüyorum ben. Sonuçta birebir 
eğitimden sonra fikrini hayata geçirirken kişiye mentorluk yapılması da gerekiyor. 

Mentorlar da sosyal girişimci olmalı ya da sosyal girişimciliği idrak etmiş profesyoneller olmalı. 
Çünkü eğer bu sosyal girişimcilik idrak edilememişse iletişim kurulamıyor. Veya yapılan 
yönlendirme sosyal girişimcilik açısından doğru bir yönlendirme olmayabiliyor. Ama sosyal 
girişimciliği bilen bir profesyonelin de çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Çünkü sosyal 
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girişimci yaptığı şeyi zaten çoğu kez deneme yanılma yöntemiyle yapıyor. İyi bir profesyonel, o 
süreçleri kısaltmada bir farkındalık yaratabiliyor. Nasıl olması gerektiğini söylerken bilgi çok 
önemli bir farkındalık yaratıp süreci ve çözümü kolaylaştırıyor. Benim inandığım ideal eğitime 
göre, o görüşmeden sonra mentorların eğitilenlerle birebir eşleşmesi lazım. Ama tabii neye göre, 
kime göre? Sonuçta birebir eşleşerek gidildiği zaman sonuç olumlu oluyor. Bunu YAŞÖM 
örneğinde de gördük aslında. YAŞÖM'ü bu noktaya getiren gençler ama bizlerden aldıkları 
destek sayesinde. Biz onlara destek verdik onlar çok güzel işler çıkardılar. Bunun benzeri 
örneklerin yaygınlaşabileceğine ve yaygınlaşması gerektiğine inanıyorum. Tabii ki fon bulma, 
para bulma, bunlar da çok önemli konular sosyal girişimcilikte, keşke olabilse. Mentor 6 ayın 
sonunda “Evet; bu yoluna girdi, şimdi buna can suyu gerekli” dediği zaman, ona fon verilebilse, 
can suyu verilebilse, o zaman muhteşem olur. Benim kafamdaki ideal eğitim, yani eğitim derken 
teori ve pratik bir arada gidecek ideal eğitim böyle bir şey.  

Öbür eğitimlerin hiç faydası yok mu? Var ki bunu yapmaya çalışıyorum ben, “farkındalık 
eğitimleri” dediğim eğitimleri. Bu farkındalık eğitimlerinde sosyal girişimciliği hiç hayatında 
duymamış kişilerin duymasında fayda var. Belki, ola ki kendisinde öyle bir potansiyel vardır, onu 
fark eder. İkincisi nerede ne olduğunu bilmeyen kişiler için bir ilham kaynağı olabilir. Bunlar da 2 
saatten 2 güne kadar değişen eğitimler olabilir. Böyle eğitimlere de varım. Ama benim esas 
beklentim demin söylediğim sosyal girişimciliğin, sosyal işletmenin gelişmesine katkı sağlayacağı 
eğitim; 6 aylık bir süreye yayılmış olan eğitim. Onun da mutlaka en az 6 ay önce kendisinin 
hayata geçirdiği bir çalışması olması kaydıyla. 

Bu bağlamda kendimi de örnek veriyorum. Çünkü ben GENÇTUR'dayken bulduğum her eğitime 
katılıyordum. O eğitimlerden hep bir şeyler alıp uyarlıyordum çalışmama. Çünkü benim pratiğim 
vardı ama teorik olarak eksiktim. O teorik eksiğimi eğitimlerden alıyordum. Ama aynı eğitimlerde 
hiçbir şey yapmayan kimselerin hiçbir şey algılamadığını veyahut memnun kalmadığını 
görebiliyordum. Hâlbuki ben sorunumu biliyordum, ihtiyacımı biliyordum, ne kullanabileceğimi 
anlayabiliyordum. 

Sosyal girişimlere-işletmelere geçelim istiyorum. Sosyal girişim diğer tabirle sosyal işletme 
nedir ve ne değildir? Sosyal girişim gönüllü ile çalışır mı? Devlet yardım ederse sosyal girişim 
olur mu? Bağış toplarsa sosyal girişim olur mu? Sosyal girişim gerçekten fonu nereden 
buluyor, kaynağı nedir? Ne yapılırsa sosyal girişimci olunur? Ben bir sosyal girişimciyim, sosyal 
bir fayda yaratacak fikrim var, yola çıktım, işletmemi kuruyorum, ticari bir yapı kurdum bunun 
için bu ticari yapıda ben bağış alamam, devlet desteği alamam. Ya da devlet desteği aldığımda, 
bağış aldığımda sosyal girişimci olmuyor muyum? 

Sosyal işletmenin-girişimin sonuçta toplumsal fayda sağlaması şart, çevreye duyarlı olması şart 
ve kazandığı parayı tekrar sosyal fayda için kullanması şart. Kendi cebine değil, ya kurumunu 
geliştirmeye ya işini geliştirmeye ya başka yan dallardan burs vermeye harcaması ama sonuçta 
kendi özel lüksü için harcamaması gerek. Tabii ki sosyal işletmelerde çalışanların yaşamlarını 
sürdürmesi ve işini geliştirmesi gerekir. “Sosyal işletme kâr amacı gütmez” lafı burada çok 
önemli. Kâr eder ama bu kârı ne şekilde kullandığı çok önemli. Burada esas belirleyici cümle bu. 
Şu anda Türkiye'nin kanuni yapısında ne şirketlerin, ne sivil toplum kuruluşlarının mevzuatı buna 
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uygun değil. Kâr amacı gütmeyen diye bir kategori yok, adı var, altı boş bildiğim kadarıyla. Bizim 
Ashoka'yı 2004'te kurduğumuzda adı kabul edilmişti ama altı boş. Burada kişinin duruşu esas 
belirleyici oluyor. Bana hayat şunu öğretti ki, bunu hep söylüyorum; kanunlarla, sermayeyle, 
okumayla değil, kişinin inancı, tutkusu, azmiyle bu işler gerçekleştirilebiliyor, esas belirleyici olan 
bu. Peki, çok büyük sosyal girişimci değilsin veya girişimcisin ama kendini de düşünüyorsun, 
geçimini sağlamak istiyorsun; o zaman bir şirket kuracaksın ve kendini denetlemek istiyorsan ve 
denetlettirmek istiyorsan kendi kendine bir senet hazırlayacaksın, aynı vakıf senedi yapar gibi. 
Kendine bir sözleşme hazırlayacaksın, Açık Radyo'nun yaptığı gibi bir manifesto hazırlayacaksın. 
Bir kişi de olabilirsin, beş kişi de, Açık Radyo gibi yüz kişi de olabilirsin. “Biz şu değerleri yaşama 
geçirecek bir iş yapmak istiyoruz” dersin. Bunu da ilan edersin. Böylelikle kendini de bağlamış 
olursun ve kendi duruşunu belli etmiş olursun. Orada tabii ki kendi geçimini de sağlayacaksın, 
sonuçta mirasyedi olsan bile para biter. Döner sermaye sistemi ile para işletiliyor. Bu arada 
sosyal işletmelerde istihdam daha fazla oluyor. Kâr ne kadar yüksek olursa olsun o kâr, ihtiyacı 
olandan daha fazlası ya kurumsal yapıya ya yeni yatırımlara döndüğü için işte bir kişiye 5000 lira 
vermek yerine iki kişiye 2500 lira verilmesi tercih ediliyor.  

Bir örneğin var mı?  

Sosyal işletmelerde bahsetmiş miydik hatırlamıyorum, Bangladeş’ten BRAC çok iyi bir örnektir ki; 
120.000 çalışanı var. Yani hep söylerim, özel sektörde olsa o holding -tamamen kâr amacı 
gütmeyen bir şirketler topluluğu BRAC- o BRAC'ın hastanesi, üniversitesi, okulu, her şeyi var. O 
120.000 kişilik iş özel sektörde rahatlıkla 80–90 bin kişiyle yapılırdı, büyük maaşlar verilirdi, 
büyük kârlar hedeflenirdi, kotalar tutturulmaya çalışılırdı ve daha çok kâr ederlerdi belki ama 
orada tercih edilen daha fazla kişinin istihdam edilmesi. Çünkü orada bir işsizlik sorunu var. Bu 
nedenle insanların geçineceği kadar ücret verilip daha çok kişi istihdam ediliyor. 

Benim görüşüme ve benimsediğim örneklere baktığım zaman evet para alacak, almak zorunda, 
hem kendini hem işini sürdürebilmek için gerekli. Ama bu kazancın tekrardan nasıl kullanıldığı 
onun sosyal işletme olup olmadığını belirliyor. “Mış” gibi yapanlar olamaz mı? Tabii ki olabilir, bu 
zaten STK'da da var biliyorsun, nerelerden neler çıkıyor. Yani insanın ahlaki değerleri eğer buna 
müsaitse hiçbir kanun hiçbir kişi bunu engelleyemez. Bunun ahlak eğitimi var mı? Bence 
dünyanın şu anki sorunlarından biri de o. Nasıl bir ahlak eğitimi? Esas ailede alındığı söyleniyor. 
Hakikaten insan o değerleri aileden alıyorsa sonra kolayına onu bırakamıyor. Sosyal işletme 
konusuna geri dönelim; şöyle şeyler de var: Ticari girişimler istihdam sağlamıyor mu? Sağlıyor. 
Sosyal fayda sağlamıyor mu? Tabii ki sağlıyor. Peki, ne farkı var? Ama onun esas odağı sosyal 
fayda sağlamak değil. Yani temel farkı o. Yoksa kullanılan araçlar aynı ama nihai hedef farklı. O 
da işin çok farklılaşmasını getiriyor.  

 

O zaman bir sosyal işletme özünde ticari girişim olduğu için fon kullanamıyor mu, bağış 
kullanamıyor mu?  
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Türkiye'de kullanmıyor, kullanamıyor. Amerika'dan alıp adapte etmemiz gereken bir yapı bu. 
Bugün Türkiye'de sosyal işletme yapısı yok. Eğer örnek alınacaksa Ashoka'nın kanuni yapısını alıp 
getirmek gerekiyor, çünkü orada hepsi olabiliyor. Bugün Türkiye'nin koşullarında ya sivil toplum 
kuruluşu olacaksın, özel iktisadi işletmeni kurup para kazanacaksın veya şirket olacaksın, 
manifestonu hazırlayacaksın, ama bu sefer fonlardan yararlanamayacaksın. O zaman ne 
yapılıyor? Ayrıca bir dernek kuruluyor. Bu anlamda ben GENÇTUR'un çok iyi bir örnek olduğunu 
o yüzden söylüyorum. Çünkü biz hep ihtiyaçlardan çözüm ürettik. Bilmem nerelerden eğitim 
alarak değil, bizzat yaşararak, çektiğimiz sıkıntılara çözümler üretmeye çalıştık. Türkiye özelinde 
baktığın zaman bunu bugün uygulayan başkaları olduğunu biliyorum. Mesela Kadın Merkezi 
(KAMER) ilk önce dernek olarak kuruldu, sonra şirket kurdu, sonra vakıf oldu. Niye çünkü 
ihtiyaçlar onu getirdi. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) vakıf olarak kuruldu, sonra 
iktisadi işletmesini kurdu, sonra kooperatifler kurdurdu. Herkesin vakıf kuramayacağını ama 
kadın kooperatifleri yoluyla daha etkili olabileceğini gördü ve şu anda kanunun değişmesini 
sağlıyor kadın kooperatifleri konusunda. İşte toplumsal dönüşümün çok güzel bir örneği de KEDV 
ve KAMER sayesinde bence sağlanıyor. 

Benim kafam şundan karıştı aslında, Mustafa Sarı bir sosyal girişimci ama inci kefali için yaptığı 
şeye ne diyeceğiz?  

Sosyal işletmesi yok Mustafa Sarı'nın, derneği var. Mustafa Sarı Doğa Gözcüleri Derneği'ni neden 
kurdu, o projelerle farkındalık eğitimleri, farkındalık çalışmaları yapıp, sivil toplum kuruluşu 
olması gerektiğini fark etti. Orada çözüm ortaklarını bir araya getirmek için Doğa Gözcüleri 
Derneği'ni kurdu. Ama sosyal işletme para kazanan bir mecra olarak görürsen Mustafa Sarı'nınki 
sosyal işletme değil ama Mustafa Sarı'nın yaptığı olay tam bir sosyal girişimcilik.  

Aslında bir sosyal işletme olabilmesi için önce bir sosyal girişimci olmak gerekiyor.  

Tam da değil. Çok değişik bir fikirse doğru haklısın, yani bugüne kadar Türkiye'de görülmemiş bir 
şey yapıyorsa sosyal girişimci olması gerekir ama bir sosyal işletme de kâr amacı gütmeyen bir 
eğitim verebilir. Birisi “1000 avro” derken, diğeri 100 liraya ya da 20 liraya yapabilir. Orada kâr 
amacı gütmediği için masraflarını alır, gerisini almaz. Şu anda YAŞÖM'ün yaptığı şeyi örnek 
verebilirim. Konuşma kulüpleri için gençler ayda 20 lira ödüyor, gençler hem onu verebilecek 
güçte, hem de bu şekilde masraflar karşılanıyor. Böylelikle her iki tarafın da birbirini desteklediği 
bir durum var. Ama YAŞÖM bir eğitimden 500 lira alırsa hedef kitlesine hizmet verememiş olur. 

Sosyal girişimci olabilir, sosyal lider olabilir ama yaptığı şey sosyal girişim olmayabilir.  

Senin orada takıldığın nokta kelimeden kaynaklanıyor olabilir. Sosyal girişimi, sosyal işletme gibi 
düşün. Diyelim ki 2 adet lokanta var. Biri sosyal tesis diğeri ticari işletme. Sosyal tesis olanda 
fiyatlar daha ucuz olmaz mı? Nedeni, oraya gelecek olan üyelerin ucuz yemek yiyebilmeleri 
amaçlanıyor. Diğer lokantada ise öncelik para kazanmak ve kar etmektir. 

Toplum Gönüllüleri Vakfı sana göre bir sosyal girişim midir?  
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Hayır, değildir. Sosyal girişimcilikle sosyal girişim karışıyor. İbrahim Betil sosyal girişimcidir. 30 yıl 
önce girişimciydi. Bugün bilgilerini toplumsal fayda için kullanıyor. Onun için sosyal girişimcidir. 
Gençler için ve gençlerin toplum için çalışması gerektiğini düşünerek TOG'u kurdu. Ömer Madra 
sosyal girişimcidir. Ama Açık Radyo sosyal girişimdir. TOG sosyal girişim değildir. Çünkü sosyal 
girişimcilik çok geniş bir şemsiyedir. Onun altında çok farklı çözümler olabilir. Yani sen bugün 
mahallende elma yetiştiriliyor olsa, sen o elmaları alıp tüketiciye 2 liraya değil de 5 liraya 
satıyorsan, maliyetini çıkarıp geri kalanı üreticiye veriyorsan kâr amacı gütmeyen bir sosyal 
girişim yapmış oluyorsun. 

Ama sosyal girişimci olmayabilirsin. Yani yaratıcılık nerede burada, burada elma var, herkes 
yapıyor onu. Ama kimisi adama 5 kuruş veriyor. Alıyor, gidiyor 5 liraya satıyor. Ama sen diyorsun 
ki “Hayır, ben öyle yapmayacağım, ben elmayı hakkaniyetle bölüşeceğim, ben de kazanacağım, 
üretici de kazanacak” diyorsun. Eşit paylaştırdığın zaman yaptığın iş sosyal iş oluyor. Burada 
amaç, herkesin kazanması, üreticinin daha çok pay almasıdır.  

TÜSEV'de gittiğim konferansta da, İtalya ya da İspanya'da çingenelerle ilgili bir örnek verdiler. 
Aslında onlar bir tür öteki ve azınlık, suç oranının yüksek olduğu bir topluluk. Bir catering firması 
kuruyorlar ve çingeneleri çalıştırıyorlar. Aslında o çingenelere istihdam sağlıyorlar. Bunu 
anlayabiliyorum. Evet, dezavantajlı bir grubu aldı, hem onlara istihdam yarattı hem de ticari 
faaliyet yürüttü. Sivil toplum kuruluşu kökenli bir insan olarak zihnen bu bana daha yakın geliyor. 

Enteresan. Ben hiçbir fark görmüyorum. Çünkü eğer engellilerden bahsediyorsak üretici de en 
büyük engelli, adam sömürülüyor. Esas üretici o ama kazanamayan o. Ona destek vermenin 
çingeneden ne farkı var ki? Çingenenin ekstra bir derdi var ama bu adamın da derdi var. Köyler 
boşalmış durumda, kimse üretmek istemiyor artık çünkü ürettiğinin karşılığını alamıyor. Kolay 
para kazanmak umuduyla büyük şehre geliyor. Köyler boşaldı, üretim azaldı. Buna sivil toplumcu 
adı altında baktığın zaman bu manzarayı görememeni anlayamıyorum. Çünkü burada 
sömürülen, emeğinin karşılığını alamayan bir üretici var. Bunun çingene veya köylü olması ne 
fark eder ki? Sonuçta problem var burada. Ama sen çingenelerle çalışmayı tercih edebilirsin. 
Bunu anlarım. 

Sosyal girişimciliği sosyal problemlere çözüm üreten bir yapı olarak görüyoruz. Sosyal 
girişimcilik derken toplumsala büküyoruz çubuğu. Bir sosyal girişimde bir tür yüreğe dokunma 
arıyorsun. Ama sen temel farkın, “kârını nereye yatırdığı olduğunu” söylüyorsun.  

Esas belirleyici olan o. Ama “kârı nereye yatırıyor?” darken, kendi çalışanlarını sömürüyorsa, 
doğaya saygılı değilse o da sosyal işletme olamaz. “Ben köylüleri düşüneceğim ama kendi 
çalışanlarımı sömüreceğim”, bu yine sosyal girişim olmaz. Olay bir bütünde baktığın zaman 
netleşiyor. Freer'in gözüme soktuğu o üçlü çubuk; toplumsal fayda, maddi gelir ve doğaya saygı. 
Bu üçünün yansımaları ise üretim ilişkileri, kullanım ilişkileri, para ilişkileri ve çevreyle ilişkiler 
olarak kendini gösteriyor. Her sivil toplum kuruluşu sosyal işletme olabilir mi? Bence olmalı. Bu 
bir anlamda yeni bir sisteme gider, keşke gitse, globalleşen dünyada, o yerelin unutulduğu 
dünyada keşke böyle bir gelişme olsa. Benim aslında hayalim o: Her kurum kendi üretimini 
yapacak, kendi gelirini kazanacak, kendi ilişkilerini sağlayacak ama birbiriyle de işbirliği, güç 
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birliği yapacak. Bu olduğu zaman ben çok uluslu bir şirkete boyun eğmek zorunda kalmam, ben 
bilmem ne fonunu almak için proje uydurmak zorunda kalmam. Onun için ben sosyal girişimleri 
çok önemsiyorum. Bugün Oxfam artık her türlü parasını kendi kazanıyor, bir de üstüne üstlük 
yardım ediyor. Niye? Ona inanan vatandaşların desteğiyle bu noktaya geldi. O bu desteği nasıl 
sağladı, yaptığı uygulamalarla güven oluşturdu. Yani sivil toplum kuruluşları fon, bağış bulacağım 
derdinden kurtulup o demin söylediğim kâr amacı gütmeyen şekle dönüşebilseler güçleri çok 
daha fazla olabilecek. Demokratik kitle örgütlerini çıkarıyorum buradan, orada amaç farklı. 
Orada demokratik kitle örgütü olmanın getirdiği bambaşka olgular var: Aktif vatandaşlık, yurttaş 
katılımı, toplumsal sorunlara çözüm üretmede demokratik lobicilik, kampanya. Demokratik kitle 
örgütlerinden bahsetmiyorum tabii.  

Ama toplumsal fayda yaratmak için bugün sadece dernek ve vakıf olarak kurulmak zorunda 
olanların sosyal girişim haline dönüşmesinin hem riskli, hem de iyi bir çözüm olduğuna 
inanıyorum. “Niye riskli?”, o zaman dönebilecek dolapların artma riski fazla. Ama zaten devletin 
esas görevi denetlemekse, bu iyi olmadığı zaman vakıfta da aynı şey oluyor, dernekte de. Ne 
zaman ki, girişimciliğin demokrasinin gelişmesi için bireysel ve özgür duruş anlamına geldiğini 
idrak ettim, ben o zaman girişimciliği kapitalizmin bir öğesinden çıkartıp bir sivil inisiyatif 
oluşturabilme becerisi şeklinde algılamaya başladım. Bir insan kendi kendine bir girişimde 
bulunabiliyorsa bu hakikaten bireysel durabilmeyi getiriyor. Onun için girişimciliği sosyal 
girişimcilik şekliyle ben çok önemli buluyorum. Beni kendi kendime karar verip uygulamaya 
geçebilir hale geldikten sonra, artık hiç kimse kandıramaz. Bu işimizin kolay olduğu anlamına hiç 
gelmiyor ama gençler bize çok güzel örnekler oluşturdular. 

O halde sosyal girişimcilik aslında bir model. Bir form değil, bir şekil değil. Senin dediğin 
anlamda bir şemsiye, bu şemsiye içinde belki sivil toplumu da, ticari prosedürle kurulmuş bir 
şirketi de barındırabilir, ya da inisiyatifleri de barındırabilir. Bu bir model.  

Tamam, öyle anlaşılıyorsa model diyelim. Aslında model bile demeyelim, ortam. Zaten 
girişimcilik bu değil mi? Sen kendine özgün çözümü kendin bulacaksın. Eğer o sebat, o tutku, o 
inanç, vizyon varsa, sen eninde sonunda gerçekleştirmek istediğin amaca en uygun modeli 
kendin geliştiriyorsun. Hep söylediğim bir şeydir, evet kısa, orta, uzun vadeli planlar yapmalıyız 
önümüzü görmek için ama bunların da her an değişmek zorunda kalabileceğini de kabul 
etmeliyiz. Yolumuzu göreceğiz ama o yolda karşımızda bir hendek varsa o zaman planımızı revize 
etmemiz gerekiyor. Sosyal girişimcilik bana bu esnekliği veren bir düşünme biçimi.  

Bir şemsiye ise zaten o zaman içinde sivil toplumu da, ticari girişimi de barındırdığı için her tür 
fonu kullanabilir. Eğer ticari bir işletme ise fon kullanamaz. Ama dernek veya vakıf yapısında 
bir sivil toplum kuruluşuysa fon kullanır, bağış kullanır. Ticari girişim ise banka kredisi kullanır. 
“Sosyal girişimcilik uygulamaları gönüllüyle çalışır mı?” diyecektim sana ama hal böyleyse 
zaten çalışır.  

Tabii ki gönüllüyle çalışır, çalışmak zorundadır. Benim biliyorsun 2 senedir yaptığım radyodaki 
programımın sosyal medyadaki adı; Gönüllülük ve Sosyal Girişimcilik. Bunu özellikle bu şekilde 
ifade ettim çünkü sosyal girişimciliğin gönüllülükle desteklenmesi lazım ki, hem daha katılımcı, 
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hem de daha ekonomik çözümler ortaya çıksın. Biz GENÇTUR'da zaten hep gönüllülerle 
çalışıyoruz 35 senedir. Bu bizim daha önceki alışkanlığımız diyelim. Sosyal girişimciliğin 
gönüllüyle çalışması her iki taraf için de çok önemli bir imkân. Çünkü sosyal girişimde gönüllülük 
varsa; bu olayın yaygınlaşması, daha fazla çevreye ulaşması, bireysel gelişim sağlaması, kurumsal 
maliyet azaltması, yani dört tane önemli fayda sağlıyor. O zaman sosyal girişim toplumsal fayda 
ise insanların olmadığı bir yerde ben nasıl bir fayda sağlayacağım. Sürekli birilerine para verip 
propaganda mı yaptıracağım. Bu sosyal girişimin mantığına uymaz. O zaman ne olacak gönüllüler 
olacak. Benim yapmak istediğim şeyi benimsemiş, bunu paylaşmak isteyen gönüllülerle 
yapacağım. İkincisi maliyetleri düşürme, bu da birincisi kadar önemli. Sosyal girişim sosyal 
faydayı artırma ve kârını yine bir fayda için kullanmayı düşündüğüne göre o zaman maliyetleri 
düşürerek oradaki nakit akışını daha fazla yatırım ya da daha fazla sosyal alanlarda kullanmaya 
aktaracak. Ayrıca uzman gönüllülerden destek alabilirsin. Kesinlikle paha biçemeyeceğin gönüllü 
destekler olur. Örneğin bir gönüllün web sayfası yapar, bir başka gönüllün ihtiyaç duyduğun bir 
konuda ücretsiz bir eğitim verebilir. Benim yıllardır gerek bilişimde olsun, gerek iktisat alanında 
olsun aldığım destekleri ben parayla satın alamazdım ki, benim param ona yetmezdi. Ama o 
gönüllüler bizim yarattığımız katma değeri artıracak katkılar sağladılar, olayın bir de bu yönü var. 
Özel şirket nasıl yapar bilmiyorum, parasını verir alır. Ama bir sosyal girişimin felsefesi hem 
paylaşmaktır, hem de iş ve güç birliğidir. O yüzden biliyorsun ben bir kurumun büyümesinden 
ziyade, kurumlar arası iş ve güç birliğiyle büyümenin daha önemli ve etkili olduğuna inanıyorum.  

Demin de söylediğim gibi istihdam zaten bütün işverenlerin sağladığı bir fayda. Ama nasıl bir 
istihdam sağlıyor. Senin verdiğin çingene örneğine baktığımız zaman normal bir işveren kendine 
en çok yarayanı alır işe, mülakatlardan geçirir, en az sorun olacak, en fazla verim alacağı kişileri 
seçer. Sosyal girişimci veya sosyal işletme ise ihtiyacı olana bu istihdamı verir. Bilir ki orada çok 
uğraşmak zorundadır. İşveren dediğimiz girişimci olan iş insanları seçeceği elemandan 
maksimum randımanı alır, sosyal girişimde ise iş araçtır. Oraya vereceği faydayı amaçlamıştır. O 
çingeneler için iş kurmuştur, iş için çingeneleri almaz. Bu nedenle çingeneler çalışmak istedikleri 
sürece onları geliştirmek ve desteklemek için uğraşır. Ticari girişimde sermaye emeğe iş verir. 
Sosyal girişimde emek sermayeye iş verir. 

Sosyal fayda o zaman bazen dezavantajlı bir grubu istihdam etmek de olabilir veya tespit 
edilen bir sosyal soruna çözüm getirmek veya fayda sağlamak için olabilir. İstihdam dışında 
sosyal faydalar ne olabilir? Kim karar veriyor?  

Ticari girişim nasıl eleman alıyor, 5 kez mülakattan geçiriyor, yani işe adam alıyor. Sosyal işletme 
ise adama iş sağlıyor. Bu fark çok net. “Diğer sosyal fayda ne olabilir?” dediğin zaman, kadınlar 
için bir işe başladıysan orada senin iddiana bakarım ben, ne diyorsun, “kadınlara iş sağladım”. 
Hangi kadınlar olabilir? Varoşlardaki kadınlar için bugün ticari girişimler fason iş yaptırıyor. 
Sosyal girişimciler ise onların sosyal hayatta eksik ve yanlış gördükleri taraflarını düzeltmeleri için 
yardım ediyor. Örneğin çalışmak isteyen bu kadınların çocukları için kreşler kuruyor. Fakir 
köylülerin daha iyi duruma gelebilmesi için organik tarım konusunda eğitimler veriyor. 
Engellilerin özgüvenlerinin gelişmesi için çeşitli sanat etkinlikleri düzenleniyor. Yani burada amaç 
en iyiyi seçmek değil, ihtiyacı olana hizmet götürmek. Bugün birçok sosyal girişimcinin başlattığı 
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hizmetler, kamu tarafından da örnek alınarak, belediye veya diğer kamu kurumları tarafından 
uygulamaya alınmıştır. Ama eksiği ilk görenler genellikle sosyal girişimciler oluyor. 

Peki ya Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri?  

Çok uluslu şirketlerin veya büyük holdinglerin çok ciddi, çok güzel sosyal sorumluluk projeleri 
oluyor. Onlarla işbirliği yapan sivil toplum kuruluşları eşitler mi yoksa yönetiliyorlar mı, orada 
benim bazı endişelerim var. Çünkü bugün sosyal girişimcilerin bazıları haklı olarak bu büyük 
şirketlerle işbirliği yapıyorlar. Fakat yine benim Ashoka'da idrak ettirildiğim bir konu, “parayı 
veren düdüğü çalmaz”. İlkeler konur, kurallar birlikte konulur. Bu yapılabiliyorsa o zaman zaten 
harika. Bugün zaten dünyadaki sorunların çözümünde özel sektör olmak zorunda. Özel sektör 
dünyayı yönetiyor. Ben yok sayacağım da ne olacak? Bu kadar büyük bir yanlış yapabilir miyim? 
Devletten güçlü şu anda çok uluslu şirketler, hükümetleri değiştiriyorlar, hükümetleri 
yönetiyorlar. O yüzden büyük şirketlerin karşısında öyle güçlü olmalıyız ki biz, bize saygı duyup 
bizimle işbirliğinde, bizim istediğimiz kuralları kabul edebilsinler. Yoksa “Bunlarla işbirliği 
yapılmaz” dedikleri anda zaten bir şey yapamazsın. O nedenle devlet, özel sektör ve sivil toplum 
bunun içine sosyal girişimler de giriyor, sivil fayda diyelim, “citizen sector” deniyor İngilizce’de, 
yurttaş sektörü deniliyor, bu üçü birbiriyle sürekli etkileşimde ve olmak da zorunda. 

Özel sektörün “kurumsal sosyal sorumluluk projelerim veya karbon ayak izim, Global 
Compact'ım var, ticariyim ama yüzüm topluma dönük” diyerek, “mış” gibi yaparak sosyal 
girişimci olmasa da sosyal girişimci prestijine sahip olmaya çalışmasından, ya da ona yakın 
yere konumlanması riski taşımasından rahatsız oluyorum.  

Ben de rahatsız oluyorum ama bunun yeterli olmadığını söyleyecek ve mücadelesini verecek 
olan yine bizleriz. En son yabancıların da katıldığı bir toplantıda “Türkiye'de böyle bir risk var” 
dediğimde, bana o toplantıdaki herkes “Dünyanın her yerinde bu risk var” dedi. Freer 
İngiltere’de sosyal girişimler için vergi muafiyeti istemediklerin söyledi. Aksi takdirde bu avantajı 
kötüye kullanacaklar olabileceğini söylemişti. Ben de aynen katılıyorum. 

Sosyal girişimcilik yeni bir şey değil ama yeni idrak edilen bir kavram. Sosyal girişimcilik 
biliyorsun binlerce yıldır var, sosyal girişimciler binlerce yıldır var. Ama Ashoka'nın 1980’de 
tanımladığı şey şimdi moda oldu, popüler oldu. Bu yüzden yüzde yüz katılıyorum sana, aynı 
endişeyi ben de yaşıyorum, bunun çözümü kamuoyunda. Çocuk işçi çalıştırdığı için kamuoyu 
olan yerde Nike'nin satışları %30 düşebiliyorsa, Global Compact'ı imzaladığı halde bunu 
uygulamayan bilmem ne şirketi ortaya çıktığı an ondan ürün alanlar %30 azalabiliyorsa zaten iş 
hallolur. Ama maalesef biz bu konuda şimdilik azınlıktayız, bu da bir gerçek. 

Peki, ne yapalım yani, ya bu davayı kendimize görev edinip devam edeceğiz ya da “hadi ya, böyle 
gelmiş böyle gider” diyerek bir kenara çekileceğiz. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum 
yoksa bu riskler hep var. Hep söylediğim bir şey var, hatta benimle aynı görüşte olan arkadaşlar 
da diyor, “şu sosyal girişimciliğe alternatif yeni bir trend bulsalar, rahat bıraksalar da şu sosyal 
girişimcilik bir yerine otursa”. Bir zamanlar arabuluculuk muydu neydi, müzakere teknikleri 
vardı. Ortalık ayağa kalkmıştı, her yerde eğitimler açıldı, bilmem neler oldu vb. Şimdi sosyal 
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girişimcilik, bir iki seneye inşallah bunun da modası geçecek, akla kara ortaya çıkacak. Ama bu 
risk var. Zaten risk almadan hiç bir şey yapamazsın ki. Ya hiçbir şey yapmaman, ya da risk alman 
lazım.  

Peki, çok önemsediğimiz sosyal fayda, sosyal etki, bu sosyal girişimcilik için ölçülebilir bir konu 
mudur? Sosyal girişimciliği tartışan teorik yaklaşımlarda, akademik yaklaşımlarda sosyal fayda 
nasıl ölçülür?  

Bu konuda biraz çelişkili gibi gelecek ama “hem evet, hem hayır” diyeceğim. Evet, ölçülmelidir 
ama “kim ölçecek, nasıl ölçecek” burada sıkıntı var. Dün yine katıldığım toplantılardan birinde, 
Sarıyer'de tarım için çalışan genç kadın söyledi, köylü güvenmiyormuş, neden güvenmiyor, 
araştırma yapılması lazımmış. Şimdi o araştırmaların örneklerini biliyorum. Eğer orada doğru 
soru sormazsan, alacağın yanıt da doğru olmayacak. Kim peki yapacak bunu? Oranın nabzını 
tutmasını bilen kişi yapacak. Orada doğru bir sosyal etki araştırması yapamazsan elde ettiğin 
sonuç seni yanıltacak. Yani onun için “hem evet, hem hayır” dedim. Yoksa ideali tabii ki 
yapılmalı, ama “kim tarafından, nasıl yapılmalı?”. 

Hep söylediğim şey, maalesef dünyadaki örneklerin buraya kopyalanıp yapılması ve doğru 
yapılamayan çalışmalar bize yanlış veri veriyor, yanlış sonuç veriyor. 

Bu sefer sadece işimize değil yaptığımız işe de zararımız dokunuyor. Bunun yanı sıra şöyle bir 
şeyi de biz kendi adımıza uyguluyoruz. Her Doğu-Batı Kampı’nın bir raporunu yazarız, bir de 
anket doldurturuz. Bir de değerlendirme toplantısı yaparız, hem katılımcılarla, hem de liderlerle. 
Bu; 55 kişi katıldı, şu kadar gün, bilmem ne yaptı gibi baktığın zaman grafiklere 
dönüştürülemeyen veya alışılagelmiş olan sosyal etki analizlerinden uzak ama bana çok daha 
güven veriyor. Çünkü belki ben bu sosyal etki analizini iyi yapan biriyle tanışsam, buluşsam belki 
bunu o denilen grafiklere dönüştürülmesini sağlayacağım ama benim şu an böyle bir iletişim 
kanalım yok. O zaman ben kendi gözümle onların sözünden, yazdıklarından -çünkü yazdıklarında 
isim istemiyoruz, böylelikle daha serbest yazma durumu var- veri alıyorum. Sonuçta ben Doğu-
Batı Kampı’nın o gençlere ne kadar faydalı olduğunu gözlemliyorum, duyuyorum, hissediyorum 
ve okuyorum. Böylelikle Doğu-Batı Kampı'na devam ediyorum. Mikado sosyal etki konusunda 
çalışmalar yapıyor. Mikado'nun Serra'ya (Titiz) duyduğum güven nedeniyle iyi bir şey yaptığını 
ümit ediyorum. Ama ulaşabilirlik yani herkesin alıp uygulayabilmesi konusu var. Benim yaptığım 
Doğu-Batı Kampı'nda ben onu uygulama şansına sahip olamıyorum. Sonuçta yapılmalı ama 
nasıl? İşte onun için eğer gerçekten doğru yöntemlerle, doğru bir değerlendirme yapılamıyorsa 
en azından geri bildirim alınmalı, o geri bildirimler rapor edilmeli ve arşivlenmeli. Hiç olmazsa bir 
sonraki çalışmalarda ve çalışmaların sonunda elimizde bir envanter şansı elde etmiş oluruz.  

Peki, sence bir fikrin yaşamamasının, ileriye gidememesinin nedeni ne? Çok fazla sayıda fikir 
var özellikle de gençlerden geliyor. Senin bugüne kadar karşılaştığın örneklerden yola çıkarak 
yaşamamasının nedenleri konusunda ne diyebilirsin?  

Bir defa birinci neden, gerçekten sosyal girişimci değil kişi. Bu tek neden değil tabii, birinci 
neden. Benim tanıdığım girişimciler sosyal ya da ticari fark etmez, bir işi kafaya taktıysa ne yapıp 



194 

edip, eninde sonunda yapıyor. Hep Ashoka'yı örnek veriyorum ya, Ashoka'yı onun için çok takdir 
ediyorum. Bugün Türkiye'de seçilen 30 tane sosyal girişimcinin sanıyorum sadece %10'u devam 
etmiyor. Niye? Çünkü öyle bir araştırma yaparak seçiyor ki Ashoka, zaten o rüştünü büyük 
ölçüde ispat etmiş. “En az 2 senedir o işi yapan” diyor. O işi yaptıktan sonra yalnız kendisini değil 
çevreyi araştırıyor. Gidiyor bizzat yerinde görüyor. Yani böyle bir araştırma yapılarak seçilse aynı 
sonuç orada da olur. İkincisi para varsa işin ucunda kişi şansını deniyor 

Üçüncüsü gerçekten girişimci olmadığı için ekonomik zorluklar nedeniyle kendi geçim derdine 
düşüyor ve pes ediyor bırakıyor. Bunların hepsi geçerli neden ama esas belirleyici olan sosyal 
girişimciliği nasıl tanımladığımız. Seçilme kriterleri çok daha sıkı tutulsa belki başvuru daha az 
olacak, ama sürdürülebilir örnekler çoğalacak.  

Türkiye'de ve dünyada seni çok heyecanlandıran, ideal sosyal girişimcilik örneği dediğin neler 
var?  

Dünya çapında BRAC'tan bahsettik, Ashoka dedim, Grameen Bank demiştim. 

Ben bu kitaba özgü örnekler ver istiyorum aslında.  

Körler için kurulan karanlıkta yemek yenilen bir yer yapmışlar Almanya'da görme engellilerle 
empati yapılması amacıyla oluşturulan. Hatta İstiklal Caddesi'nde de varmış. Hem görme 
engelliler garsonluk yapıp, para kazanıyor, hem de sen o karanlığa girip onların halini anlıyorsun. 
Enteresan bir sosyal girişim. Ashoka üyesi aynı zamanda. Bu ilginç bir örnek ama beni çok 
etkilemiyor. 

O yüzden bilişim alanında Danimarka'da kurulan Specialisterne'yi örnek vereceğim. Türkiye'de 
de onun şubesini kurmaya çalıştılar. Sanıyorum Danimarkalı bir psikiyatrist, otistiklere bilişim 
alanında istihdam sağlıyor. Adamın kendi çocuğu otistikmiş, otistiklerin bir türü varmış, o tip 
müthiş analitik işler yapıyormuş ve böylelikle bırak toplum dışı kalmayı, aksine bilişim 
sektöründe müthiş başarılı oluyormuş. Hem kendi istihdamını sağlıyor, hem de kuruma büyük 
yarar sağlıyorlarmış. Şu anda dünyanın bir çok yerinde örgütleniyor, Türkiye'de şubesini kurmaya 
çalışan Petek Özgül, bilgisayarcı kendisi, o tür otistik gençleri bulmaya çalışıyordu. Şimdi orada 
yumurta mı, tavuk mu emin değilim. Ama en azından hani demin dedim ya “işe göre adam, 
adama göre iş” eşitliği var orada. Yani otistik deyip bir kenarda bırakılmıyor. Çünkü adamın kendi 
oğlu öyleymiş. Onun matematikte çok başarılı olduğunu fark ediyor, Yani o müthiş bir örnek, 
Ashoka fellowu kendisi de. Hakikaten bir de bugünün gencine hitap eden bir şey var şu anda 
girişimlerde bilişim çok kullanılıyor. 

Yine fikirlerden hoşuma giden ama daha çok yol alması gereken bizimoralar.org var. Köyden 
kente göç. Bu göçü çözmek istediğini söylüyor genç ama nasıl çözeceğini bilmiyor. Eğer bu işe 
kendini adarsa eninde sonunda ortaya bir şeyler çıkacaktır. 
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Bunlar seni heyecanlandıran fikirler. Ben yine de bu kitabımızı okuyanlar için sosyal girişimci 
kişi ve sosyal girişim örneklerini konuştuktan sonra, Hülya Denizalp'in yerli ve yabancı ilk 
üçünü merak ediyorum ve okuyucular da bilsinler istiyorum.  

Türkiye'den kimseyi öne çıkarmayı doğru bulmuyorum. Hepsi benim için çok kıymetli. 
Türkiye'den çok az görülen bir örnek olduğu için Baksı Müzesi'nden bahsetmek istiyorum. Prof. 
Hüsamettin Koçan bir ressam. Bayburt'ta doğup büyüdüğü Baksı Köyü'ndeki olumsuz değişimi 
görünce orda Baksı Müzesi'ni kurmak istemiş. Müze şimdi geçmişle gelecek arasında bir köprü 
görevi görüyor. Türkiye'nin bugünkü göç sorununun getirdiği sosyoekonomik ve kültürel 
sorunları için önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Doğduğu köye üretken bir müze 
yapmış. Sanatçı olması nedeniyle de daha önemli buluyorum. Estetikle üretimin birleştiği az 
görülüyor. Müzenin mimarisi bile çok önemli bir çalışma. Aralık 2013'te Avrupa Konseyi Müze 
Ödülü'nü aldı. 

Yabancılarda; “VerTerra”yı kuran Amerikalı, Hindistan'da yerlilerin yapraktan yediğini görmüş ve 
bunu inceleyip sonra Hindistan'dan aldığı yapraklarla ABD de üretim yapmış. Hem doğa dostu, 
hem ucuz hem de istihdama yönelik bir üçlüyü kapsayan önemli bir sosyal girişim. 

Amerika'da “youthUSA” adlı bir kuruluş vardı o da hoşuma gitmişti, bu Harlem'deki gençler için 
çalışıyordu. Hatta Obama'nın karısı gitti orada onlarla çalıştı. Benim ilgi alanım; imkânı 
olmayanlara imkân sağlamak. Burada ben o anlamda çevreci bir örnek veremiyorum. Ama zaten 
bütün sosyal girişimcilerde çevreyi koruma kuralı olmalı diyorum. Bir de çevrecilerin, 
hayvanların, doğaseverlerin o kadar çok yaptıkları iş var ki, onlara tabii ki saygı duyuyorum ama 
fark ediyorum ki insan odaklı çalışmaları daha çok önemsiyorum. Aslında “çevre olmadan insan 
olmaz” kabulüm ama “çevreciler de insanı nerdeyse göz ardı ediyorlar” diye mi bilmiyorum, öyle 
bir önyargım var benim. VerTerra aslında hem insan hem doğaya odaklı galiba. Öyle bir çalışma 
olmalı ki her şey düşünülerek çözüm üretilmesi lazım. Zaten doğanın dengesini bozan insan. 

İngiltere'de kooperatif şeklinde kurulmuş “Suma wholefoods” diyebilirim. 450 çalışanı var ve her 
işi herkes dönüşümlü yapıyor. Kendi sistemini kendi kurmuş sosyal işletme. Herkes eşit maaş 
alıyor. Asya'dan “Runa Khan” Bengaldeş'te “Friendship” isimli kuruluşla birlikte gezici 
hastanelerle sağlık sorununu yaratıcı bir çözümle karşılamış. 

Fas'tan “Medersat Vakfı”nı da öneriyorum. Fas'ta kırsal kesimdeki çocuklara okul öncesi eğitimle 
şehirlilerin sahip olduğu imkânı sunmayı amaçlıyor. Aynı zamanda da ana dilini kullanarak kendi 
kültürünü kaybetmemesini sağlıyor. Vakıf aileler için de çeşitli gelişim eğitimleri veriyor.  

ABD’den 2 önerim daha var. İkisi de Ashoka üyesi. “Jose Quinonez” ABD'de dar gelirlilere 
finansal destek veriyor (http://makeitbright.us/jose-quinonez) ve “Jason McLennan” yeni 
mimari yapıların doğa yasalarına göre yapılmasına çalışıyor, (http://makeitbright.us/jason-
mclen) 

Sosyal girişimciliğin tarihteki örneklerine baktığımda tabandan gelen bir hareket olduğuna 
inanıyorum ben, sen bunu doğrulayabilirsin istersen yani bir sosyal girişim de bir sosyal 

http://makeitbright.us/jason-mclen
http://makeitbright.us/jason-mclen
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girişimcilik de halkın bağrından çıkıyor. Sosyal girişimcilik için de birileri çıkıp der ki, demiştir, 
diyebilir “Şimdi de bunu buldular bununla bu kapitalist düzen devam edecek, kapitalizm şimdi de 
bu oyuncağı attı insanların önüne, 21. yüzyılın yeni icatlarından biri.” 

Halk dediğin olay eğer yurttaş katılımıysa katılıyorum sana ama tabandan geleyim derken, 
Nebahat (KAMER) kadınları örgütlemeseydi tabandan bir şey gelmiyordu. Nebahat, oranın 
eğitimli kadınlarından biriydi ama tabanla çalıştığı için sonuç aldı. Yani halk için halka karşı değil, 
halk için halkla beraber çözüm olduğu zaman çözüm oluyor zaten. Ayrıca her kesimin sorunları 
ve ihtiyaçları farklı olduğu için çözümler de bunu yapanların profili de farklı olabilir. Örneğin 
bugünlerde plazalarda çalışanlara hitap eden ve harekete geçiren bir online bağış sistemi var; 
www.yuvarla.org 

Bu toplumda bu fikirleri çıkaracak toplumsal koşullar yoksa zaten bunu yapamazsın.  

Aynen öyle. Zaten başarıya da ulaşmıyor. Adı öyle sosyal faaliyet oluyor, bir fikir olarak kalıyor. 
Zaten kültürü değiştiremezsen hiçbir şey değişmiyor. Tabii kültürü değiştirmek de hiç kolay değil. 
Pozitif bir değişim yaratmak için ahlaki değerlerin işin özünü oluşturması gerekiyor. Yoksa 
değişim olur ama olumsuz yönde olur. Dejenerasyon şeklinde olması işten değil. Malum her 
değişim gelişim değildir. Bunun birçok örneği dünyada da mevcut. 

Bir toplumda hem sosyal girişimci kişilerin daha çok olması, hem de sosyal girişimlerin model 
anlamında daha çok olması için aslında o toplumun daha özgür daha demokratik olması 
gerekmez mi?  

Yenilikçiliğe açık olmak ve yaratıcılık açısından haklı olabilirsin. Ama sosyal girişimciliğin en 
gelişmiş olduğu yerlere baktığında Bangladeş, Hindistan başta geliyor. ABD de sosyal devlet 
olmadığı için ve bireysel girişimcilik çok desteklendiği için çok gelişmiş. Bir defa sefa toplumu 
olunca böyle şeyler akla bile gelmiyor yani bugün Amerika'da ve Asya'da bu olay çok yaygınsa 
bunun sebebi toplumların ihtiyaçlarına çözüm bulunamamasından kaynaklanıyor. Asya'da 
tamamen sorunların ve ihtiyaçların çokluğundan ve paylaşımcı kültürün müsaitliğinden sosyal 
girişimcilik çok gelişmiş. 

Amerika'da da ve şu anda Avrupa'da da yaygınlaşmasının nedeni de; sosyo-ekonomik sıkıntılar. 
Haklısın bir anlamda ortamın müsait olması gerekiyor gibi görünüyor ama zaten ortamda sorun 
yoksa böyle bir ihtiyaç da ve çözüm de gündeme gelmiyor. Tam tersi sivil toplum dediğin zaman, 
sivil toplum hareketi dediğin zaman yer üstünde hareket edebilmesi için demokrasiye ihtiyaç 
var, ama sosyal girişimcilikte bunun birebir orantılı olduğunu düşünmüyorum. Bir ihtiyaç ve 
sorun varsa ona çözüm getirmek isteyen birileri de illa oluyor dünyanın her yerinde.  
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Sosyal girişimcilikle ilgili son sorum şu: sosyal bir soruna uzun süreli ve uzun soluklu çözümler 
getirebildiği ve bunu yaparken toplumu da işin içine katabildiği için sosyal girişimcilik, 
toplumsal açıdan bakarsak devrimi öldürüyor mu? Sosyal girişimcilik bugünün mucizesi mi, 
devrim öldü mü?  

Güzel bir soru. Devrimden ne anladığına bağlı. Devrime inandığım dönemleri düşündüğüm 
zaman, inanış şeklime baktığım zaman doğru, öldürüyor. Ben evrime inanıyorum artık. Ama 
bugünkü devrim anlayışım zaten bugünden yarına olacak şey değil. Bugünden yarına olan hiçbir 
şeyin kalıcı olamadığına inanıyorum. Görüyorum. Duyuyorum. O yüzden devrim ölmüyor yeni bir 
devrim şekli çıkıyor. Yani sosyal girişimcilik sistemin evrilmesiyse, bu bir devrimdir. Ama 
anladığımız anlamda gençliğimizde veya bugünün gençlerinin bir kısmının sandığı şekilde bir 
devrim olmadığı da bir gerçek. Radikal Gazetesinin seneler önce “sosyalizm out, sosyal 
girişimcilik in” demesini duyduğum an çok kötü gelmişti bana, sanki kendime ihanet 
ediyormuşum gibi. Ama hayır ben tekrar ediyorum; bugünkü anlayışımla bu da bir devrimdir, 
çünkü sistemi değiştiriyorsun ama yavaş yavaş çünkü her türlü gelişim zaten bir sürece ihtiyaç 
duyuyor. 

Her değişim de gelişim değil biliyorsun. Hiçbir gelişim bugünden yarına olamıyor; insanoğlunun 
gelişmesi, tabiatın gelişmesine göre nispeten daha hızlı olabiliyor ama bugünden yarına hiçbir 
şeyin olumlu değişmesi mümkün değil. Tarih boyunca hep insanoğlu medeniyetler kurmuş, 
yükselmiş, gerilemiş ve güç el değiştirmiş ama hep bazıları değişim istemiş bazıları muhafazakâr 
olmuş. Benim görüşümü yansıtan cümleyi Facebook’taki sosyal girişimcilik sayfasının kapağında 
paylaşıyorum; Eğer yumurta içeriden kırılırsa yaşam başlar, eğer yumurta dışarıdan kırılırsa 
yaşam sona erer. Bunun için başarılı değişimler içeriden dışarıya doğrudur. 

 

Bolu Valiliği / British Council işbirliği ile yapılan Sosyal Girişimcilik Eğitim kursu 
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Yirminci Bölüm 

“Kültürlerarası Öğrenmeye Devam” Diyorum 

2011- Doğu-Batı Kampı 

Hayatında keşkelerin var mı?  

Çok az ama var. “Keşke daha genç yaşta sağlığın önemini idrak etseydim”, diyorum. “Bugün daha 
üretken olabilirdim” diyorum. Bugün yapmak istediğim şeylerin ancak yarısını yapabiliyorum. 
Çünkü sağlığım ancak bu kadarına el veriyor. Bir de yine keşke dediğim bir şey daha var, keşke 
İngilizcem daha iyi olsaydı. Yurt dışına daha çok açılabilirdim. 

Yurt dışına mı açılmak istiyordun?  

Yurt dışına açılmaktan kastım Balkanlar veya Türkî devletler çünkü o Türki devletlere, zaman 
içinde gördüm ki, herkes kendi ajandasıyla gidiyor. Ben gitseydim onlara kendi görüşlerim 
doğrultusunda bir katkı sağlayacağıma inanıyorum, yani kimisi dini nedenle, kimisi ticari nedenle 
gidiyor, birçok ülke kendi menfaatleri için gidiyor. Ama maalesef benim dünya görüşümdeki 
insanlardan oralara gidip de, bir şeyler yapan olduğunu göremiyorum ben. Hâlbuki oraya gidip 
hem kendi değerlerine sahip çıkmayı, hem de gelişmeye devam etmelerine vesile olmak 
isterdim. Ama o günün koşullarında bu mümkün olmadı. Benim Ashoka dönemindeki derdim 
Türkiye olduğu için “Türkiye varken niye başka bir yerde başka bir şey yapayım?” diyordum. 

Ama kesinlikle pişmanlığım yok. Çünkü insan yaşadıkça öğreniyor. Eğer geçmişte yaptığım 
hataları yapmasaydım hatalarımdan ders çıkaramayacaktım. Türki devletler açısından olaya 
baktığım zaman Türki devletlerin çeşitli alternatifleri görmeye ihtiyaçları olduğunu 
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düşünüyorum. Çünkü farklılıkları görerek aklımıza yatanı seçme şansımız oluyor. Bir tane bir şey 
gördüğün zaman başka neler olabileceğini bilmiyorsun ama birkaç farklı şey gördüğün zaman 
senin esas istediğinin ne olduğunu daha iyi anlayabiliyorsun. Kırmızı, yeşil, siyah elbise gördüğün 
zaman “Ben kırmızı istiyorum” diyorsun, ama bir tek siyah varsa onu mecburen alıp giyiyorsun 
veya başka bir şey olduğunu bile bilmiyorsun. 

Bir hayalin var mı?  

Bir toplumun bel kemiğini oluşturması nedeniyle orta sınıfın güçlendirilip demokrasinin 
uygulanabileceği bir ekosistemin oluşturulmasını hayal ediyorum. Farklılıkları zenginlik olarak 
idrak etmiş, katılımcı ve çözümün parçası olarak demokratik yolla hakkını arayıp çözüm üreten, 
kendi köklerini idrak edip başkalarını da kabul eden bir orta sınıf hayal ediyorum. İşte bu hayalim 
için yaptığım Doğu-Batı Kampı’nın da bir gün birçok yerde ben olmadan da yapılabilmesini hayal 
ediyorum. 

Yeni fikrimi sorarsan o zaten nesiller arası iletişim. Şu anda ben yavaş yavaş orta yaş grupları için 
çalışmayı düşünmeye başladım. YAŞÖM rayına oturduğu zaman, buna daha çok zaman ayırmayı 
istiyorum. YAŞÖM'ü gençlerin sürdürmesi gerektiğine inanıyorum. Onların sürdürmesi lazım. 
Sürdürülemiyorsa benim bundan sonraki desteğim tabii ki devam edecek. Zaten nesiller arası 
öğrenmeden -senior demeyeyim de- kendini hala üretken hisseden kişilerle çalışmak istiyorum. 

Ya bundan sonrası...  

Hep söylediğim gibi sosyal girişimcilikteki bilgi ve deneyimlerimi gerçekten samimi olarak 
çalışmak isteyen gençlerle paylaşmayı kendime yol seçtim. Bu benim zaten şu anda yaptığım bir 
şey, daha sonra da değişeceğini sanmıyorum, son bir iki senedir ben hep bunu söylüyorum. 
Jürilerde bulunmam, tamam onore ediyor ama yeterli bulmuyorum. Sadece değerlendirme 
yapıp oy vermek vermek bana yeterli gelmiyor. Daha derin ilişkilere girip, bilgi, deneyimimi ve 
ilişkilerimi başkalarının hizmetine sunmak istiyorum. 

Aslında bu kitap süreci sırasında, sayende “orta sınıf için çalışmak istediğimi” fark ettim.  

İşbirlikleriyle yaş yelpazemin genişlediğini görüyorum ve orta direk olması gereken, ama köyden 
kente hızlı göç nedeniyle özgün sentezini yapamamış olan %40'lık bir kesim var. Bu kesimin 
önemli bir kısmı da üniversite okumuş olduğu için ailesinden çok farklılaşmış bir kişiler. Avrupalı 
mı olacak? Anadolulu mu olacak? Kendi de farkında değil. Kendi kültürünü kabul mü etsin, ret mi 
etsin tam bilemiyor. Şehirli mi, değil mi? Bazı yönleri ile aldığı kültürün bir parçası düşünce biçim 
ile batılı. Yani tam bir özgün sentez daha oluşamamış. Bir görüşe göre bunun olabilmesi için 3 
nesil geçmesi gerekiyormuş. Ben akademisyen olmadığım için bilemiyorum ama insanın yaşam 
sürecinde bunun olabilmesinin kolay olmadığını görebiliyorum. İşte ben bu kesimle çalışmak 
istiyorum. Yeniliklere açık ama kendi köklerini de bilen kişiler olsun istiyorum. Dünyayı da tanısın 
kendi kültüründen de utanmasın istiyorum. Anadolu'nun bilge yapısından nasibini alsın 
istiyorum. Bunun için bundan sonra “her yaş grubu için kültürler arası öğrenmeye devam” 
diyorum.  
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Yaşayarak öğrenmenin öneminin hem ulusal, hem de uluslararası ortamda fark edildiğini, bu 
konuda yapılan projelerin sayısının artmasından ve gündeme gelmesinden anlıyorum. Bu, beni 
çok keyiflendiriyor. Gönüllü çalışmalarda bireysel gelişime dikkat çekilmesi de bunu gösteriyor. 
Kısa vadedeki çekincem ise; gönüllü çalışmaların fark yaratmak için değil, fark edilmek için 
yapılıyor olması. Gerçi karşı görüşler var olduğu sürece suyu tersine akıtmak mümkün olacaktır. 
Karşı görüş olmalı ki, biz nerede, niye, nasıl durduğumuzu idrak edebilelim. 

Yine kısa vadede, kızıma destek olmayı hayal ediyorum. Eğer kısmet olur da bir torunum olursa, 
kızıma yardımcı olabilmenin benim için çok önemli bir görev olduğunu düşünüyorum. Açık 
Radyo'da konuğum olan Psikologlar Derneği üyeleri “Bireysel sorumluluklarını yerine 
getiremeyen kişiler sosyal sorumluluk sahibi olamazlar, hatta kendi bireysel sorumluluklarından 
kaçıyor olabilirler” demişti, Bu benim için hayatımı ve yaptıklarımı sorgulamam açısından çok 
etkili bir tanımlama olmuştur. 

Orta vadede ise Doğu-Batı Kampı felsefesinin yaygınlaşmasının yanı sıra; “kitlesel fonlama- 
İmece fonu”yla ilgilenmek istiyorum. Yine orta sınıf iş ve güç birliği açısından çok önemli, çünkü 
her 2 konunun da şu anda çok zayıf ama kapasitelerinin ve ihtiyacın çok büyük alanlar olduğuna 
inanıyorum. Yaşım ve sağlığım yettiği sürece nerede olursam olayım üretmek benim yaşam 
biçimim olduğu için bilişim teknolojilerinin sağladığı olanakla illa ki bir şeyler yapacağımı 
biliyorum. Çünkü ben yaşımın yarısından fazlasını, daha doğrusu kendimi bildim bileli çözümün 
parçası olarak yaşadım. 
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Yirmibirinci Bölüm 

Çok Gezen Mi Bilir, Çok Okuyan Mı? 

 

Tunus Sahra Çölü - 2010 

Çocukluğumda bu soruyu ilk duyduğumda, öğretilenlerin etkisi ile “Tabii ki okuyan” derdim. 
Sonra sorgulamaya ve kendi yorumlarımı kendim yapmaya başlayabildikten sonra zaman zaman 
bu sorunun cevabını düşünür oldum. Kah “gezmek” dedim, kah “ikisini birden yapan” dedim. 
Sonunda da “Okuduklarından ve gezdiklerinden kendine bir şeyler çıkartabilen” demeye 
başladım.  

Çünkü öyle kişiler tanıdım ki çok okumuş ama papağan gibi, satırlar ezberlenmiş ama 
içselleştirememiş! Yine öyle kişiler tanıdım ki, çok gezmiş, bakmış ama görememiş! Köylerde 
kamp yaptığım yıllarda, öyle bilge kişiler tanıdım ki birçok aydın denilen okumuştan daha aydın 
idi. Çünkü hayatı yaşayarak öğrenmişti.  

“Demek ki” dedim “marifet, okuduklarını, gördüklerinden kendine bir çıkarımda 
bulunabilmekte! İlk önce farkına varma, sonra da bilincine varma, sonra da uygulamaya 
geçirebilme”. 

İşte onun için 3F diyorum : Fark Et, Fark ettir, Fark Yarat! 



202 

Yoksa öğrendiklerimizin bize entellektüel ortamlarda hava atmaktan başka ne faydası olabilir ki! 

Hem eski deyişle “Tebdil-i mekanda ferahlık vardır” sözüne inanırım. Hem de daha önce de 
belirttiğim gibi bana yeni ufuklar açtığını bilirim. Babamın devlet memuru olması nedeniyle bize 
zaten hep seyyar olmuşuz. Herhalde bunun verdiği alışkanlıktan dolayı kendimi bildim bileli 
gezmek benim için yaşamımın bir parçası olmuştur. 

7 coğrafi bölgeyi de gezebildiğim ülkemde gidemediğim hala 5 vilayet var. Bu gezilerimin bir 
kısmı iş nedeniyle bir kısmı da çeşitli fırsatlar sayesinde veya özellikle gidip görmek istediğim için 
gezdiğim yerler olmuştur. Turist gibi dolaşmaktan hoşlanmadığım için gittiğim yerde bir 
tanıdığımın olması benim için hep fırsat olmuştur. 

Dünya’da da Avusturalya ve Antarktika hariç her kıtaya gidebildim.  Ama hala görmek, tanımak 
istediğim birçok kültür var.  

Ama turist olarak değil, toplumun içine girerek tanımanın ancak mümkün olduğuna inanıyorum. 

Gittiğim yerlerde gördüklerim, yaşadıklarım bana yeni fikirler verir. Yeni algılamalar, yeni şeyler 
görmek hep bana ve dolayısı ile yaptıklarıma yeni bir şeyler katıyor, ne güzel…! 

Gittiğim yeni yerlerde sadece tarih ve doğa değil hatta daha da fazla günlük yaşam, gündelik işler 
ve ilişkiler benim dikkatimi çekiyor. Artık alışmışım bir kere gördüklerimden, yaşadıklarımdan 
bireysel ve sosyal dersler çıkarıyorum.  

Bazı yakınlarım bunun beni yorup yormadığını soruyor. Hatta yorduğuna inanıyor. Aman benim 
için su içmek gibi, yemek gibi hayatımın doğal bir parçası olup çıkmış bir davranış biçimi. Ayrıca 
kendi adıma da faydasını da çok gördüm… Hiç zararını görmedim mi? Gördüm tabii ki! Ama 
getirdiği götürdüğünden çok daha fazla…! 

 
2011 Alaska 
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Yirmi ikinci Bölüm 

Gençliklerinde Hülya Denizalp ile çalışanlar 1 cümle ile dediler ki;  

 

 

Hülya Denizalp Turizm Bakanlığı Gençlik Turizmi Konferansında konuşma yapıyor- 1992 

 

Söyleşimizi tamamladıktan sonra bir grup gence,  

“Hülya Denizalp sizin hayatınıza biliyorum ki bir şekilde dokundu.   

O dokunduktan sonra sizde kalan izi bir cümleyle tarif edebilir misiniz?” diye sordum.  

Onlar, Hülya Denizalp’in gençlere etkisini gösteren aşağıdaki satırları yazdılar. Hülya'yı bu sefer 
sözcükler anlattı. 

İlk söz kuruluşundan itibaren içinde yer aldığı ve “ailem” dediği GENÇTURlularda...  

 
Barış Taşkın: Hülya Denizalp bir cümlede açıklanamayacak kadar çok yönlü ve renkli bir insandır.  

Betül Erez: 26 yıldır süren dostluğumuzda sevgi, dayanışma, empati duygularını geliştirdiğim 
insansın Hülya.  

Duygu Vayıs: O dokunuştan sonra ben, biraz daha çoğaldım, heveslendim, öğrendim.  
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Elif Sönmez: “Sizin için ne yapabilirim?” Bende bıraktığı iz bu Hülya Abla'nın. Sayesinde sürekli 
“Daha fazla ne yapabilirim?” diye soruyorum kendime.  

Engin Elmas: 35. yaşımın son 20 yılında, hayatıma yön veren önemli kararlarıma her zaman artı 
değer katarak bir şekilde dokunmuş olan sevgili Hülya Ablam.  

Esra Üstar Oğuz: Sevgili Hülya, neşenin her an hayatımda olmasını seçebileceğimi öğretti bana.  

Fatma Yılmaz: 6 ay önce Hülya'ya attığım mailde şöyle yazmıştım: “Büyüyünce ben de senin gibi 
biri olacağım.”  

Filiz Sabahgil: Hayatta korkmadan geçmişten ders alarak önüne bakmayı, tecrübelerimizin 
zenginliklerimiz olduğunu düşünürdüm fakat “Ben mi sadece böyle düşünüyorum?” derdim, 
oysa Hülyacığım doğru düşündüğümün ta kendisidir, onun bana kattıkları tek cümleye sığmaz 
ya!  

Gökhan Cura: Yılların biriktirdiği tecrübe, zamana inat hiç bitmeyen bir enerji ve ne olursa olsun 
gençlerin içinde yıllara rağmen hep genç kalmayı başarmış bir sosyal girişimci olmak gerekir. Ben 
tüm bu özelliklerin bir kişide gördüm ve örnek aldım. Bunun için teşekkür ediyor ve enerjinin hiç 
bitmemesini diliyorum.  

Gözde Bertuğ: O, hayatıma dokunmakla kalmadı; onu inşa etmemde hep yanımda, hep 
arkamdaydı.  

Gülsen Erengül: Benim için anlamını tek cümleyle ifade etmek öyle zor ki. Tanıdığımdan beri 
hayatımla ilgili her kararımda, “Hülya Abla ne derdi?”, “Yerimde olsa ne yapardı?” dediğim, beni 
ve geleceğimi şekillendiren, umut kaynağı, ışığıyla yolumu aydınlatan insan.  

Gülsen Tuncer: Hiç kimsenin aklına bile gelmeyen projeleri nasıl başarıyla hayata geçirebildiğine 
hep şaşırmışımdır.  

Handan Denizalp: Ben seni eğlenceli, olaylara pozitif yaklaşan tatlı mı tatlı bir insan olarak 
tanıdım iyi ki varsın halacığım.  

Hatice Caner: Enerji, zekâ, kahkaha, samimiyet, paylaşım, Hülya Abla bir cümlede ne zor.  

Huriye Karakurt Dıvarcı: O karşılaşmanın hayatımı böylesine etkiyeceğini nerden bilebilirdim ki; 
sevginin, enerjinin, içtenliğin, vefanın, birleştirici gücün bedenlenmiş hali bana emek vermeyi, 
değiştirmeyi, vazgeçmemeyi, her koşulda mutlu ve umutlu olmayı öğretti.  

Hülya Yıldırım: Benim için dünyaya kocaman ve rengârenk bir pencere açmıştır ve ben de onun 
izinden giderek öğrencilerime o pencereyi açmaya devam ediyorum.  

Nuray Çalışkan: Beşerle insan farkını net olarak görmek.  
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Osman Dıvarcı: Tanıdığım en içten, en azimli, en neşeli idealistin ışığı altında öğrendiğim ve 
gördüğüm şeylerden çok etkilendim; öğrendiklerimi kulağıma küpe, gördüklerimin birini 
kendime eş yaptım, kendisi şahittir.  

Önder Kaplancik: Bitmeyen enerjinle ve insan sevginle, çevrene ışık saçmaya devam ediyorsun 
Hülya Abla.  

Özgür Denizalp: Ben halamı sosyal, girişimci, her zaman güler yüzlü, pozitif, eğlenceli, esprili, 
sosyal sorumluluk projelerinde en önde koşan biri olarak ve herkesin önemli günlerini hatırlayıp 
yanında olan birisi olarak tanıdım. İyi ki varsın hala.  

Özlem Özdemir: O bir “abla”, başın sıkışırsa her daim koşup derdini anlatabileceğin, hayata dair 
çok güzel şeyler öğrenebileceğin, muhabbeti baldan tatlı ve yüreği bir o kadar kocaman. En güzel 
Hülya Abla(m).  

Rüyam Küçüksüleymanoğlu: Benim için Hülya Denizalp dünyayı yaşanası kılmak için kafa yorup 
üreten, güler yüzlü, karşısındakine huzur veren, olumlu olmayı, umudu yitirmemek gerektiğini, 
gençliğin enerjisine güvenmenin ne kadar önemli olduğunu öğreten kişidir.  

Sanem Denizalp: Sevgili Hülya Halam, bana içinde bulunduğumuz topluma “gönüllü” olarak 
katkıda bulunmanın insanı kanatlandıran gücünü keşfetmemde liderlik etmiştir.  

Selçuk Büyüközer: Hülya Abla, hayatımı değiştiren 3 büyük olaydan biri olan uluslararası gençlik 
kamplarını sevmemi sağladı ve bana büyük bir güven duyarak o genç yaşlarda kamp liderliği 
sorumluluğunu verdi.  

Selçuk Koçum: Benim için önemli olan yanı “lider” olmasıdır. Lider deyince benim aklıma şunlar 
geliyor, fikir üretir, iyi bir fikir kokusu alırsa fikri üretenlere destek olur, organize eder, yapılması 
gerekenlerin yapılmasını, ulaşılması gereken yerlere/amaçlara ulaşılmasını sağlar. Bunları 
yaparken de birlikte yola çıktıysanız ve başınız sıkıştıysa size yardım eder ve yol gösterir. 
Sanıyorum kitap, dergi veya gazetelerde yazılan benzer tanımlamaları görürüz, okuruz. Hülya 
Abla'yla sohbet de etseniz, birlikte de çalışsanız bu teoride anlatılanların, yazılanların yanınızda 
“gerçek” olarak bulunduğunu fark edersiniz.  

Sevda Sungur: Hülya Ablam, her “Bu hayatta daha güzel şeyler yapmalıyım ama ne 
yapmalıyım?” krizine girdiğimde kapısını çaldığım, bana kapısını (yüreğini) açan kişi ve bu desteği 
yıllar içinde anladım ki herkese veren deniz gözlü ablam.  

Şükran (Erdoğan) Kaya: Hülya Abla'nın bilgisi, sabrı, sonsuz sevgisi ve insanlar üzerindeki olumlu 
etkisi onu diğer insanlardan farklı kılıyor. Bence herkesin böyle bir Hülya Abla’sı olmalı.  

Tuvana Pastine: Hülya Abla'mın dolup dolup taşan girişimci enerjisi bana da engeller karşısında 
azalmayıp artan güç verdi.  
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Yusuf Kenan Yılmaz: İlk gençlik yıllarında birinin size “değerli” olduğunuzu hissettirmesi 
sonrasında hiç iz bırakmaz mı? O biri Hülya Hanım'dır ve karşılaştığı herkese bunu yapmıştır.  

 

TEGV Hülya için bir okuldu. Söz, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda tanıştığı arkadaşlarında;  

Cumhur Amasyalı: Dostluk, merak, öğrenme, sevgi.  

Hande Zeynep Çamer: Sene 2001. Gönüllülük kavramıyla ilk tanışmam; gönüllülüğe ilk adım 
atışım; hayatımdaki ilk gönüllü (iletişim) eğitimini almak ve sonrasında yaz etkinliklerinde 
gönüllü olarak Mardin'e gitmek; Hülya Denizalp'in bana ilk dokunuşudur. Bana hayatınızda bu 
yaşınıza kadar yaptığınız en güzel şey nedir diye? Sorduklarında: Ben hala o yıllarda Anadolu Yaz 
Gönüllüsü olarak Mardin'e gidiş hikayemi anlatırım.  

Hasan Deniz: Hülya Abla, benim hayatımın bir yön kazanmasında etkisi olmuş insanlardandır. 
Hülya son zerresine kadar yaşam demektir; yaşar, yaşadığına çevresini de katar, çoğalarak akar.  

Haydar Somuncu: Bir gün “Haydar sen akıllısın ama ajanda senden daha akıllıdır ve aklındaki 
şeyleri unutabilirsin ama ajandaya yazdığın şeyleri unutmazsın” dediği günden itibaren yaklaşık 
15 yıldır düzenli olarak günlük ajanda tutmaktayım ve tuttuğum ajandaları hala saklamaktayım.  

Kevser Yavuz Çimenli: Yolumu her daim aydınlatan fenerim oldu. Daha ne olsun.  

 

Dört yıl emek verdiği ASHOKA döneminde tanıştığı arkadaşlarından;  

Selma Demirelli: Yürütmekte olduğum Nilüfer Kadın Kooperatifi Kadın ve Çocuk Merkezi; 
durağan tüm aksiliklerin ve taşınmanın bir türlü gerçekleşemediği moralimin ve umutlarımın 
tükenmek üzere olduğu bir dönemde, bana gülen yüz ve bir çin atasözünü yazdığı kısa bir mail 
göndererek umutlarımı yitirmeden pozitif düşünceyle yola devam etmem gerektiğini ve bir 
başka açıdan bakmamı sağladı. Verdiği o müthiş enerjiyle, şimdi başarıyla yoluma devam 
ediyorum.  

Senem Gül: Hülya Denizalp ki benim pamuk ablam öyle bir dokunduki sırtımı yaslıyabileceğim 
çok içten bir can yoldaşım. İnsan olmanın erdemliği, her şeye karşı bitmek bilmeyen hoşgörüsü 
ve sabrı olan güzel insan.  

Şeyda Taluk: Hülya'yla tanışmam bir iş görüşmesi nedeniyle oldu ve o sımsıcak tavrıyla harika bir 
görüşmeye dönüştü. O işi aldım ve hayatımın akışı bütünüyle değişti.  

Yosun Akverdi: İnsanlık (ve doğa) birbirine gözle görülen ve görülemeyen kanallarla mutlak 
şekilde bağlı, dolayısıyla “bireyin (canlının) tek başına mutluluğu” bir safsata.  
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Belma Kılıç Batur: Hülya Denizalp hayatıma gönlü zengin bir çevreyle birlikte girdi ve işte o 
çevrenin sahip olduğu üretkenlik motivasyonu ve sonuçlarını hep özenle izliyorum.  

 

Birbirinden değerli programların ev sahibi Açık Radyo'dan, kainatın sesinden;  

Didem Gençtürk: Hayata dair umudumu artıran insanlardan biri Hülya Hanım. Neşesiyle ve 
inancıyla iyi şeyler yapmak için hala umudun olduğunu söylüyor bana gülen yüzü.  

Volkan Ağır: Radyo programlarına, sivil toplum alanında sanki 20'ye yakın yıldır değil de, bu 
alana daha dün yeni adım atmış bir genç edasıyla, zihni, ruhu, enerjisi her zaman zirvede bir 
şekilde gelişi ve konuklarıyla gerçekleştirdiği sohbetlerin içeriği her zaman ufuk açıcı oldu benim 
için.  

 

Söz; gençler için kültürler arası öğrenmenin en eğlenceli adresi DOĞU-BATI KAMPI 
katılımcılarında;  

Abdurrahman Parlar: Benim için Hülya Abla, ruhu şirin, hayat dolu bir insan. İyi ki tanımışım 
onu.  

Ayşe Demirbaş: Hülya Abla muhteşem bir insan, yaşayarak tanırsın onu; anne, arkadaş, dost, 
kardeş, yoldaş her şey onda, iyi ki tanımışım onu.  

Ayşegül Bitiktaş: Hülya Denizalp, her yaş grubuyla konuşmayı becerebilen, neşeli, bir o kadar 
işinde ciddi ve titiz çalışan örnek insan.  

Belgin Taşkın: Hülya Denizalp ismini duyduğumda yüzümde bir tebessüm oluşuyor ve o gülen 
gözleri gözümün önüne geliyor; Doğu-Batı Kampı'nda tanıştığım Hülya Abla'yı keşke yıllar önce 
tanımış olsaydım diyorum, çünkü hayata, insanlara, doğaya olan pozitif yönde bakış açımı 
değiştirdi o yüzden iyi ki tanımışım ve hep hayatımda olmasını istiyorum. Türkiye'de böyle 
insanlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum biz şanslıydık ki tanıdık daha fazla insanın da bu şansı 
yakalamasını isterim.  

Beyhan Çizmecioğlu: Ablaların en gönüllüsü, sizi hep, bizleri Afacan'da eğlenirken gördüğünde 
gözlerinizden fışkıran mutlulukla hatırlıyorum. Nasıl genç kaldığınızın sırrını sanırım çözdüm; işte 
bu mutluluk.  

Cemile Sönmez: Benim için Hülya Denizalp, dünyaya daha fazla renk katabilme gayretindeyken 
bir duaya girmektir.  

Çiçek Öztürk: Onu ilk gördüğümde içimden “İşte kendime örnek alacağım şahane insan” dedim.  
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Didem Çolpan: Bazı insanlar vardır gözlerindeki ışıltıyı yansıtabilir; Hülya Abla da gözlerindeki 
ışıltayı yansıtabilen güzel insanlardan.  

Dilan Çetin: Herkesin hayatının bir döneminde olması gereken nadir insanlardan biri.  

Dilara Eşrefkasım: Hülya Abla benim gibi bir sürü gönüllünün hayatına ufacık bir dokunuşuyla 
yeni ufuklar açan güzel insan iyi ki tanıma fırsatı bulmuşum seni.  

Dilek Kaya Atalay: Hülya Abla “vefa”nın İstanbul’da sadece bir semt olarak kalmadığını, insanın 
yüreğinde -insanın yaşı ne olursa olsun- hep cıvıl cıvıl bir çocuğun olabileceğini gösteren yaşayan 
bir insanlık abidesidir.  

Duygu Uzun: Yüzünde hep 22 yaşında bir genç kadının merakını ve heyecanını taşıyan, kahkahası 
ışık saçan kadındır benim için Hülya Abla, o yüzden adını duyunca önce o kahkaha gelir kulağıma; 
sonra içim aydınlanır, 22 yaşıma döner, umut dolarım.  

Elif Mekik: Önceleri de hayata pembe gözlüklerle bakabiliyordum ama o sihirli dokunuştan sonra 
rengârenk bir gözlüğe sahibim artık.  

Elver Akçan: Dostluğun, arkadaşlığın ve kendine güven duymanın ne kadar önemli olduğunu 
ayrıca zamanımın ve gençliğimin ne kadar kıymetli olduğunu farkettim Hülya Ablamın yanında 
Afacan Kampı’nda geçirdiğim zaman benim için çok değerli buna vesile olan Hülya Ablama 
sonsuz teşekkürlerimi ve sevgilerimi tüm içtenliğimle gönderiyorum.  

Erdi Er: Yeryüzünde kişisel gelişime hala ilgi duymayan tek bir birey bile var ise bunun tek yegâne 
sebebi; Hülya Abla'yla henüz tanışmamış olmasıdır.  

Fırat Alkan: Sosyal faydanın saf bir silueti var ise şayet benim için bu Hülya Abla'dan başkası 
değildir.  

Fırat Aslan: Gerçek sevgiyi, güvenmeyi, içten gülmeyi, değerli olana saygı duymayı, doğru yolu, 
karşılıksız ve koşulsuz sevmeyi ve en önemlisi dili, dini, ırkı ve ne olursa olsun bir arada 
yaşamanın gerekliliğini ve güzelliklerini gösterdin bana, bize, hepimize; bu yüzden binlerce kez 
teşekkür ediyorum, iyi ki tanıdım sizi, iyi ki varsın Hülya Abla!  

Filiz Karakurt: Hülya Abla; hayalleri gerçekleştiren, insanları iyileştiren kanatsız iyilik perisi.  

Handan Tahmaz: Pamuk şeker yumuşaklığında güzel yüreğinden öpüyorum seni Hülya Abla, 
Doğu-Batı Kampı'nın renkli kişiliğinle kalbimizi kazanan güzel insan.  

Hayrullah Öksüzkaya: Birlikte olduğumuz sürece başarmamak için bir sebebimiz yok.  

Kerim Ağacanoğlu: Hülya Denizalp için bir şey denecekse Montesquieu 'nun: “Ben ilkelerimi ön 
yargılarımdan değil olayların mahiyetinden çıkardım” sözü olacaktır.  
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Mehmet Ağdoğan: Hülya Abla da farklı milletleri buluşturarak birçok şeyin farkına varmamızı 
sağlıyor, önyargılarımızın yıkılmasına yardımcı oluyor. O gençleri seven, değer veren ve “Onlara 
daha fazla ne verebilirim?” diye kendine tasa edinmiş, toplumumuzun güzel insanlarından biri.  

Memduh Özdemir: Kalbimdeki menekşeye renk veren dört yapraktan birini oluşturuyor: Anne, 
baba, sınıf öğretmenim ve hayatıma yön veren elleri öpülesi Hülya Denizalp.  

Musa Demir: Gönüllü girişimlerin lokomotifi ve biz gençlerin sosyalleşmelerinde mihenk taşıdır 
Hülya Denizalp.  

Nevin Karlıdağ: Hülya Abla demek samimi sohbet, içten gülüş, moral deposu demek. Çook 
seviyoruz seni ablacım.  

Nuh Mehmet Berk: Hülya Abla, seni tanımakla hayatta sadece derslerin değil, aynı zamanda bir 
sürü güzel düşüncelerin olduğunu gördüm, iyi ki beni Doğu-Batı Kampı'na seçerek hayatta daha 
farklı olayları gösterdin; sana çok teşekkür ederim, iyi ki varsın.  

Nurten Kaptan Alptekin: Senin için kelimeler yetmez sevgi kelebeği.  

Oğuz Can Ak: Ben dostluğun, arkadaşlığın, birlikte güzel işler başarmanın ne demek olduğunu 
Hülya Ablamız sayesinde öğrendim. O kadar iyi niyetli ve samimi ki, her defasında kendi gibi 
güzel insanları bir araya getirmeyi başarabiliyor.  

Ömer Baltacı: Sosyalliğe olan bakış açısı Türkiye'yi birçok açıdan ileri taşıyacak düzeyde bir insan, 
kendisinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olması ne iyi olurdu diye düşünüyorum.  

Özge Özmen: Hülya Abla, yolu-yolculuğu her zaman ışık saçan ve bunu bizlerle paylaşan bir 
sosyal girişim meleği.  

Samet Turan: Hülya Abla, Türkiye'de insanların neleri başarabileceğinin canlı bir örneği ve 
yaptığı işlerle gençlere örnek olup onlara yol gösteren iyi bir öğretmen.  

Sedat Gündoğdu: Hülya Abla'yla Van'da tanışmıştım. Hülya Abla bana güler yüzlü olmanın her 
zaman kazandırdığını yaşayarak öğretti. İyi ki tanımışım onu.  

Sinan Ebinç: Hülya Abla'yı tanıdıktan sonra o benim mutluluk kaynağım oldu, onun güler yüzü 
aklımdaydı hep, iyi ki varsın Hülya Abla.  

Süleyman Bağırgan: Yerelde sosyal girişimlerde bulunmanın bir zorluğu vardır; doğru bir iş 
yaptığınızı, bu işin birileri tarafından yapılması gerekiğini, bunu yapmasanız insanlığın büyük bir 
kayıpta olduğunu, sosyal girişimlerinizle hayatın akışına pozitif bir enerji bırakacağımızı anlatan 
sese ihtiyacınız vardır ki bu emsalsiz sesin ismi Hülya Denizalp'tir.  
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Şahin Kansu: Hayatımdaki en zevkli ve öğretici sosyal aktivitesi olan Doğu-Batı Kampı'nın baş 
mimarı olan ve daha birçok sosyal projeye öncülük eden Hülya Abla'yı tanımak her insan için bir 
ayrıcalıktır.  

Umut Tatlıcı: Güler yüzlülüğü ve samimiyeti ile güneş gibi herkese enerjisini dağıtan biri.  

Uygar Yavaş: Hülya Abla, Türkiye'de sosyal sorumluluk ve girişimcilik anlamında hepimize ilham 
kaynağı olabilecek işlere imza atmış tanıdığım sayılı insanlardan birisidir. Kampta anlattığı hayat 
hikâyesi ve yaptığı işlerle ufkumuzu genişleten güler yüzlü ablamız, hepimize ve dünya gençliğine 
Doğu Batı Kampı’nı hediye etmiştir.  

Yağmur Yılmaz: İnsanın hayatında çok az olur, genelde her şeyini konuşabileceği, 
güvenebileceği, seni sonuna kadar dinleyebileceği, işte Hülya Denizalp benim hayatımdaki o ilk 
ender insanlardan biri.  

Yasemin Keleş: Hülya Abla, üretkenliğin sınırı ve yaşı olmadığını bizlere gösteren, sesiyle hayat 
bulduğum sevgi dolu bir CAN'dır.  

Yasin Çetin: Himalaya ve Alp dağları muhteşemliğindeki bilge kadın.  

 

YAŞÖM'lü gençler, onursal başkanlarını, kurucularını anlatıyor;  

Andy Gülbenkyan:Bana gönüllülüğü öğretmiş ve sürekli yüzündeki tebessümüyle etkilemiş kişi 
Hülya Abla.  

Aslı Gürkonak: Hülya Abla'yla her şeyi sevmeyi, sevebilmeyi, dünyayı bambaşka görmeyi, bir 
“dünya insanı” olabilmeyi öğrendim.  

Aslıhan Ateş: Yaşamanın “gönüllü” bir eylem olduğunu Hülya Abla'dan öğrendim.  

Ayhan Aktaş: Balık vermeyi değil, balık tutmayı ve tutturmayı yaşatarak (yaşayarak) öğreten 
eşsiz insan.  

Ayşe Zülal Sarı: Bitmeyen enerji, son bulmayan yaratıcılık; hem abla hem örnek... Hepimiz için 
özel bir ruh. Onu tanımak ve onunla birlikte gönüllülük adımları atmak eşsiz bir şey.  

Barış Yılmaz: Gençlere ve onların hayallerine destek olmayı bir an bile bırakmayan, 
deneyimleriyle bize güzel ipuçları bırakan ve yaşayarak öğrenmenin önemini daima hatırlatan, 
neşe ve güzelliklerle dolu, “latte sever” sevgili ablamız. Kalplerimizden yansıyan Hülya Denizalp 
tanımı ve açıklaması budur!  
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Çağla Aksoy: YAŞÖM'ün Hülya Abla'sıyla tanışmamdan çok uzun süre geçmemesine rağmen iyi 
niyetli ve sıcak davranışları sayesinde samimiyetimizi oluşturabildik. Hayata karşı motivasyonu 
böylesine yüksek olan ve kendi gibi ışık gördüğü bireylerden desteğini esirgemeyen Hülya 
Abla'mızın desteğini hayatım boyunca hissetmek ve onunla daha nice organizasyonlara katılmak 
istiyorum.  

Deniz Balkaş: Bakmakla görmek arasındaki farkı, duymakla dinlemek arasındaki ince çizgiyi 
benim yaşayarak görmemi sağlamış, olaylara bakışımda hep daha farklı bir açı keşfetmek için 
kendimi zorlamam gerektiğini alışkanlık haline getirmemde hayatıma en büyük dokunuşu 
yapmıştır.  

Efehan Danışman: Hülya Denizalp'in ufkunu açtığı gençlerden birisiyim, verdiği eşsiz destekle 
çok farklı yolları keşfetmemi sağladı.  

Erlin Gülbenkian: Hülya Abla; bana, bakış açısını zamanla ve mekânla kısıtlamamak gerektiğini 
ve iyi işler yapabilmek için oldukça net ve cesur olmak gerektiğini gösteren kadın.  

Esra Alaca: Bize bir şeyler öğretmek isterken sadece başarılarından değil hatalarından da 
örnekler vermesi; hatalarımdan da öğrenebileceğimi, onların özgüvenimi zedelemesine izin 
vermememi öğretti bana.  

Ezgi Karaağaç: Hülya Abla'yla tanıştıktan, beraber çalışma fırsatını yakaladıktan sonra ben, onun 
sayesinde her süreçten keyif almayı, yaşadığım anlardan öğrenmeyi, gönüllülüğün gerçekten ne 
demek olduğunu ve elbette hayata dair enerjinin paylaştıkça arttığını öğrendim.  

Ezgi Girgin: Kocaman yüreğiyle insanlara ilham veren Hülya Ablam; dokunulacak çok hayat, 
tasarlanacak çok güzellik var önümüzde.  

Gizem Hoşgör: YAŞÖM'ün sıcak yürekli annesi.  

Gökhan Yılmaz: O çok iyi bir hayat kılavuzudur.  

Gözde Topgüloğlu: YAŞÖM'ün dillerden düşmeyen Hülya Ablası'yla tanıştıktan sonra, her 
gördüğümde kocaman sarılıp bitmek bilmeyen enerjisine doyamadığım ve deneyimlerinden, 
sohbetinden çok şey öğrendiğim Hülya Ablam oldu kendisi. Heyecanın, enerjin ve gülümsemen 
hiç eksik olmasın Hülya Ablacım.  

İlker Murat Usul: Bir an olsun eksilmeyen yardımseverliğiyle YAŞÖM'e ve bize sayısız katkıda 
bulunan güzel insan!  

İsmail Fidan: İlk tanıdığımda pek anlamlandıramadığım fakat gün geçtikçe deneyimleri ve 
bilgisini gördükçe ayrı sevdiğim bir insan.  
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Melike Ceren İnan: Hülya Abla'nın hızına yetişmek imkânsız gerçekten, aynı anda o kadar çok 
şeyle ilgileniyor ki, bunu kocaman kalbine borçlu sanırım. Biz de ondan ilham alarak elimizde 
geleni yapıyoruz.  

Memet Can Kılıç: “Çocuklar, başlangıç olarak İngilizce Konuşma Kulübü düzenlemeyi 
düşünüyoruz.” dediğin andan itibaren dâhil olduğum ve her anından zevk aldığım YAŞÖM ve yol 
göstericiliğin için teşekkürler Hülya Abla.  

Mert Osman Şırlakçı: İnsanı ters köşeye yatırmak yerine o ters köşeyle bizzat yüzleşmeni ve 
daha sonra sonuca nasıl hızlı gidebileceğini gösteren hayatımdaki bir kaç kişiden biridir Hülya 
Abla, yeri gelir annem olur, yeri gelir babam olur, yeri gelir ablam ve diyebilirim ki Hülya Abla 
tecrübeleriyle bir kademe yükseltti beni. Çok severim Hülya Ablamı.  

Meryem Aydın: Hülya Denizalp, benim hayatım boyunca aradığım yolu bulmamda yardımcı 
olan, tanıdığım ilk günden beri bana her zaman destek olmuş, kendime örnek olarak aldığım 
biricik ablamdır.  

Nefise Dindar: Yaşayarak öğrenmenin ne denli önemli ve unutulmaz olduğunu tüm yaşamıma 
pek tatlı şekilde, ince ince nakış gibi işledi ve dolayısıyla hayatımdaki en güzel desenlerde büyük 
bir payı var.  

Samime Durmaz: Sosyal ve sorumluluk sahibi bir insanken bu kavramları birleştirip içini 
dolduran ve “Senin kalıbın budur” diyerek kendimi bu işin içinde bulduran aslında kendimi 
bulduran şahsiyet.  

Seda Vural: Yaşayarak öğrenmenin merkezindeki hayat koçumuz, Hülya ablamız! Saygı duymayı 
hayattaki varlığıyla bana öğreten kadın.  

Şennur Dumanlı: Pozitif yaşam kaynağı, enerjisi bitmeyen insan.  

Tuncay Vural: Benim için Hülya Denizalp, her yaş grubunun, almak isterse, ilham alacağı yaşayan 
bir kütüphane.  

Vasfiye Alp: Tam bir anaç iş kadını. Öyle özverili, öyle iş bitiren.  

Volkan İncekara: Bakmaya çekindiğimiz pencereleri, içlerinden geçmeye çekindiğimiz kapıları 
açabilmemizdeki cesarettir Hülya Ablamız.  

Yiğit Uysal: Hülya Abla benim için yaşla, genç kalmanın tamamıyla farklı şeyler olduğunu 
kanıtlayan insandır. O dinamizmiyle herkesi etkileyen güzel bir genç kız.  

Yücel Özdemir: Sorumluluk almaktan korkmamamı sağladı. Sanırım benim hayatıma en büyük 
etkisi bu olmuştur Hülya Abla’nın.  
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Zahid Sarı: Hülya Denizalp, denildiğinde aklıma bir kelime geliyor “mentor” namı diğer Hülya 
Abla. Hayat tecrübesini genç nesillere her daim aktarmaya çalışan cici insan.  

Zümra Öztürk: Hülya Abla'yı anlatmak için bana kalırsa en kapsamlı sözcük enerji, ondan feyz 
alarak ve onun enerjisinin bir araya getirdiği YAŞÖM'le yaşayarak öğrenmeye her an devam 
ediyoruz.  

 

Genç sosyal girişimciler “sosyal girişimciliğin” annesi için dediler ki;  

Abdullah Oskay: Hülya Abla gençliğe ve gönüllülüğe adanmış şekilde karşıma çıktığında, en 
umutsuz anlarımda danıştığım bir bilgem ve rol modelim oldu. Kocaman yüreğiyle var olsun.  

Alp Kaan Koçak: Nesiller arasındaki iletişimi bu denli erişilebilir, anlaşılır ve değerli kılmasıyla 
bana dünyada görmek istediğim değişikliği “olan” değerli yol göstericim, teşekkürler.  

Aysu Erdoğdu: Aydınlanma ve iç huzuru.  

Ayşe Taşpınar: Değişimin öncelikle kendimizle başlayacağını öğreten ve paylaşımın kutsallığını 
bizlere aşılayan, her daim bize ilham kaynağı olan Hülya Ablamız ve o sıcacık gülümsemesi iyi ki 
var.  

Ayşegül Güzel: Ne yaptığından öte nasıl yaptığının, detaylarda gizli olan ve detayları 
şekillendiren niyetinin vazgeçilmez önemini idrak etmek Hülya Denizalp'le.  

Ece Erçel: Daha eşit bir dünya için, toplumsal dönüşüme bütün ruhuyla adanmış bir hayat 
istedim, halen bunun arayışındayım ve Hülya Abla'yla sıkça konuşuyorum kendi zihnimde.  

Eda Bayraktar: Bir insan sizin hayatınıza girdiğinde kendinizi şanslı hissediyorsanız o kişi; 
annedir, hocadır, samimiyettir, şefkattir, yeniliktir, akıldır, candır! Hülya abladır!  

Elvan Başarı: Onun hayatı benim yolculuğumun bir parçası oldu, belki de ilk parçası. Yaptığınız iş 
ne olursa olsun gönülden bağlanmayı ve inanmayı ondan öğrendim. Zaman onunla dursun 
istersiniz biraz daha anlatsın ve bir şeyler öğretsin. Öğrenmek ve dinlemek o yanmızdayken 
yapılabilecek en güzel eylem. Yolculuğumun ilk durağı mavi gözlü güzel kadın hayatıma 
dokunduğun ve ufkumu açtığın için gönülden teşekkür ederim.  

Erhan Bozkurt: Artık her başarısızlığa bir zafermiş gibi bakıyor ve ona göre hareket ediyorum.  

Göksel Gürsel: Hülya Denizalp, biz genç sosyal girişimciler için değerli bir büyük, bir öğretmen 
olmaktan da öte, bizlerin daima yanında bulunan bir abla, aileden bir birey adeta. Kendisinden 
aldığım en önemli derslerden biri ise, var olma vizyonlarımızı takımlarımıza aktarmakla ilgili. 
Hülya Abla her zaman “Adınız projenin önüne geçmemeli” derdi. Önemini gün geçtikçe daha iyi 
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anlıyorum ki her birimizin Hülya Abla'nın dediğine kulak vererek, sosyal değişimin sürdürülebilir 
hale gelmesi için değiştirmeye yönelik tutkularımızı egomuzun ardına alıp, vizyonlarımızı bir 
diğerine aktarmaya çalışmalıyız.  

İrem Başak Özer: Genç Sosyal Girişimciler Kampı'na kabul edildiğimde 15 yaşındaydım. Hülya 
Abla’yı orada tanıdım. İlk sunumumu karsısında yaptığımda yüreğimde bir kuş gibi çarpıyordu. 
Hülya Abla öyle sevecen bakıyordu ki, o bakışı ömrüm boyunca unutamam. O sıcak bakış benim 
motivasyonum oldu. Saygım sonsuzdur. Onu çok seviyorum. Bilgi ve tecrübesi bizlere ışık oluyor.  

İstem D. Akalp: Hülya Abla benim için gönüllerin gönüllüsü, gençlerin ilham kaynağı.  

Mehpare Babaoğlu: Gençleri yüreğinden tuttuğu gibi sosyal girişimciliğe âşık eden, gönlüyle 
sözüyle dobra dobramız, kıymetlimiz Hülya Ablamız. İyi ki var. Dikkat her gönüllü gencin başına 
gelebilir!  

Müge Ayma: Hülya Abla okuması sonsuza kadar bitmeyecek, kaldığın yerden seni tekrar 
ayaklandıracak bir kitap misali. Daha önce hiç görmediğim, tatmadığım berraklıktaki suların 
olduğu bir gezegene taşıdı beni.  

Serdar Apaydın: Sosyal girişimcilik Türkiye'de her geçen gün daha fazla konuşuluyor. Tüm 
paydaşların bu alanda insiyatif kullanmalarını sağlayabiliyorsak bunu en çok Sevgili Hülya 
Ablamıza borçluyuz.  

Serra Titiz: Hülya Denizalp, paylaşmayı ve üretmeyi kendine yaşam enerjisi yapmış, bana göre 
Türkiye'de sosyal girişimciliğin ablası.  

Suat Özçağdaş: Soru: “Sırada ne var Hülya Abla?” Cevap: “Bilmem. Gel bir kahve içelim.”  

Timur Tiryaki: Google'a 2007'de sosyal girişimcilik yazdık, karşımıza Hülya Denizalp çıktı, sonrası 
ise malum, SOGLA, ödüller, değişen yaşamlar, sosyal değer üreten bir dolu genç.  

Zeynep Delen: Hülya Abla'nın beni en çok etkileyen yanı; iyilik ve merakla dolu kalbinde bir göz 
olması ve onun yılmadan bu gözün dikine gidiyor olmasıdır.  
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Yirmi üçüncü Bölüm 

Son sözü ise doğumundan itibaren yetiştirdiği gence verelim dedik... 

Kızı, Sevgi Demircan Aygün 

2 Nisan  2017- Kızı Sevgi Demircan Aygün’ün bir oğlu oldu 

 

Annem'e; 

Bazen mesafeler daha uzun, bazen daha kısa ve sen yanımdasın, bazen ben yanındayım... Ama 
gerçek şu ki, sen aslında hep benimlesin. Çünkü sen bensin, ben senim. Beni ben yapan sensin; 
senin sevgin, gönlün, bitmek bilmeyen anlayışın, yönlendiren ilgin... 

Bugün bu kadar açık görüşlüysem; her şeyi, hatta seni bile sorguluyorsam, bu senin beni 
yetiştirmendendir.  

Eğer bugün ben hiç bir kalıba uymuyorsam, ne sağa ne sola sığmıyorsam, senden aldığım bakış 
açısı anlayışımdandır. Eğer beni vicdanlı, vefalı ve şefkatli olarak görüyorsa çevremdekiler, 
aslında seni görüyorlardır annem.  

Eğer sevgi dolu bir gülümsemeyle aydınlanıyorsa yüzüm sevdiklerim mutlu olduğunda, benim 
içimi doldurduğun sevgidendir senelerce.  

Senin bana verdiklerini paylaşıyorum hayatım boyunca, gönlümle ve aklımla.  

Bugün bana baktığında beni “olmuş” görüyorsan annem, bil ki aynaya bakıyorsun.  
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Aslında gurur duyduğun ben değilim, sensin. 

Anlayışlı olmayı öğrettin bana, hep karşımdakini dinleyip, onun gözünden görmeye çalışmayı.  

Önyargılı olmamayı, herkesi kendi durumu içinde değerlendirmeye gayret etmeyi.  

İleride kendi çocuğuma aynı özeni, aynı anlayışı, aynı değerleri verebilirsem ne mutlu bana! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 

Yirmi dördüncü Bölüm 

Yıllar içinde Hülya Denizalp 

 

 

5.Yaş günü- İzmir 

 

1955 Babasının görevi nedeniyle bulundukları Sivas'ta doğdu.  

1961 İzmir'de ilkokula başladı.  

1962-65 İstanbul Fatih-Yavuz Sultan Selim İlkokulu.  

1965-66 İstanbul Fenerbahçe-Nurettin Teksan İlkokulu.  

1966 Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde okumaya başladı  

1972 İstanbul'a taşınma.  

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü kazandı ama liseyi bitiremedi. 

İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Türk Müziği Bölümü'nde 2 yıl okudu. 

1975 Tekrar üniversite sınavına girdi.  
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1975 Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu'nda 2 ay okudu.  

1975 İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi UESYO Endüstri Tasarımı Bölümü'nü kazandı.  

GHD-Gönüllü Hizmetler Derneği'nde gönüllü çalışmaya başladı. 

Bursa Gemlik Haydariye Köyü'nde hayatını değiştiren gönüllü çalışmayı yaptı. 

1976-80 Yurt içi ve yurt dışında 16 adet uluslararası gönüllü gençlik kampının liderliğini yaptı.  

GHD Yönetim Kurulu'nda görev aldı. 

1977 Eşiyle tanıştı. 

1978 GHD'de uluslararası gönüllü çalışma kampları organizasyonunu üstlendi.  

1978 Endüstri Tasarım Bölümü Öğrenci Başkanlığı’na seçildi.  

1978 Tek altın zincir kolyesini satarak ilk defa yurt dışına çıktı. Bütün Batı Avrupa'yı Türkiye'de 
kampçılıktan tanıdığı arkadaşlarının evlerinde kalarak 21 gün dolaştı. Hollanda'da Endüstri 
Tasarımı Akademisi'ni ziyaret ederek okuduğu bölüm için incelemelerde bulundu.  

1978-79 UNESCO projesiyle Çanakkale'nin Yenice ilçesi Karasuçam ve Sarıçayır köylerinde köy 
merkezi inşaatlarını organize etti ve bilfiil duvar ördü.  

1979 Endüstri Tasarımı Eğitim Modeli'ni geliştirmek amacıyla öğrenci ve akademisyenlerden 
oluşan bir kurulu kurdu.  

GENÇTUR'un kurucuları arasında yer aldı. 

“Kamp Liderleri Eğitim Seminerleri” kitapçığını hazırladı ve eğitimini verdi 

11 Ekim 1980'de evlendi.  

Sultanahmet'te Yörük Hediyelik ve Turistik Eşya Dükkânı’nı arkadaşı Sumru Özden’le birlikte açtı. 

23 Ocak 1982’de kızı Sevgi dünyaya geldi.  

 
1983 Diyarbakır Silvan Lisesi İngilizce ve Turizm dersi vekil öğretmenliği yaptı.  

1985 Atatürk Barajı DSİ’de çalışmaya başladı  

1985-86 Atatürk Barajı ortaokulu müzik vekil öğretmenliği ve okul korosu kurucu şefliği yaptı  
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1985-86 Atatürk Barajı İngilizce kurs öğretmenliğini yürüttü.  

1986 İstanbul'a dönüp GENÇTUR'da yarı zamanlı çalışmaya başladı.  

Kızı Sevgi Beşiktaş Barbaros Hayrettin İlkokulu Ana Sınıfı'na başladı. 

GENÇTUR Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları Koordinatörlüğü görevini üstlendi. 

Kızı Sevgi, Levent Lütfi Banat İlkokulu'nda öğrenim görmeye başladı. 

1988 İlk defa yurt dışında Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Birliği Toplantısına katıldı ve dışlanma 
duygusunu yaşadı.  

GENÇTUR'da Gülçin Taşkın'la birlikte Yurtdışı Yabancı Dil Okulları Bölümü'nü kurdu. 

1989 Annesi Nefise Denizalp'i kaybetti.  

1989 Ayvalık'ta gönüllü gençlerle birlikte” Uluslararası Kültürlerarası Öğrenme Konferansı” 
düzenledi.  

1989 Batı Avrupa Gönüllü Kuruluşlar Birliği (ALLIANCE) Başkan Yardımcısı seçildi.  

1989 “Uluslararası Toplantı Nasıl Yapılır” kitapçığını hazırladı.  

Türkiye'de 2 ayrı uluslararası toplantı organizasyonunu koordine etti. 

1989 GENÇTUR'da Türkiye'nin ilklerinden olan çocuk kampı içinNevin Başaran Alkanla çalışmaya 
başladı.  

1989 Üniversitelerde “Gençlik Turizmi” dersi ve seminerleri vermeye başladı.  

1990 Strasburg'da EYF-Avrupa Konseyi Gençlik Vakfı'ndan “NGO Managment Eğitimi”yle 
Avrupa'da ilk defa STK Yönetim Eğitimi verilmesine önayak oldu.  

Arkadaşı Gülçin Taşkınla Kadıköy'de GENÇTUR'un şubesini açtı. 

Uzun dönem gönüllü projeler bölümünü kurdu. 

1992 Kızı, evi ve işi arasında koşuşturmak için ablasından aldığı borçla 2. el arabasını (Fiat 126 
BİS) aldı. Bu araba sonraki yıllarda Gülçin, ablası ve bir başka arkadaşına da hizmet etti.  

1994 Eşiyle ilk evlerini banka kredisiyle aldılar ve Beşiktaş'tan Koşuyolu'na taşındılar.  

Kızı Sevgi İstanbul Erkek Lisesi'nde ortaokula başladı. 



220 

GENÇTUR Eğitim ve Danışmanlık Şirketi kuruldu. 

İlk ergen kampını Fethiye - Köyceğiz'de yaptı. Kampta ayağını kırdı. 2 hafta kampta kırık ayakla 
çalıştı. 

1997-98 Liselerle özel anlaşma yaparak “okula özel kamplar”ı hayata geçirdi.  

1997Türkiye'de ilk defa kurulan “YESAD - Yurt dışı Eğitim Danışmanları Derneği” kurucuları 
arasında yer aldı. 2 sene genel sekreterliğini yürüttü.  

1998 Açık Radyo “Gençlik Gözüyle Dünya” programını 3 dönem yapıp sundu.  

1998 Berlin Uluslararası Eğitim Fuarı'nda Türkiye'yi, yaklaşık 500 kişiye, anadili İngilizce olan okul 
temsilcilerine, İngilizce olarak tanıttı. Hayatında en çok heyecanlandığı anı olarak hatırlar.  

1999 TEGV Kavacık Birimi Çocukları için ilk özel kampı Bergama'da yapıldı.  

1999 Tara Hopkins'le Sabancı Üniversitesi öğrencileri için gönüllü çalışmalar yapmaya başladı.  

1999 17 Ağustos depreminden sonra, Açık Radyo’daki İletişim Merkezi'nde görev aldı.  

Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na katılarak deprem bölgesinde kurulan “Hayat Mahalleleri”nde gönüllü 
olarak çalıştı. 

2000 TEGV’de işe başladı. Gönüllü Koordinasyon Merkezi'ni kurdu.  

Eşi kanser oldu ve eşiyle ABD'ye gitti. ABD ve Türkiye'de 1 yıl süren tedavi süresince eşine baktı. 
Tedavinin ilk 3 ayından sonra haftada 2 gün TEGV’de çalışmaya devam etti. 

Kızı Sevgi University of Pennsylvania'da okumak üzere ABD ye gitti. 

2001 TEGV İnsan Kaynakları Bölümü'nü kurdu.  

2001 Tara Hopkins sayesinde Ashoka'yla tanıştı.  

2002 TEGV Eğitim Bölümü'nün kurulmasına önayak oldu.  

Açık Radyo'da “Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk Programı”nı yapıp sunmaya başladı. 

Uluslararası Ashoka Sosyal Girişimcilik Ağı'nın Türkiye'de temsilciliğinin kurdu. Türkiye'deki ilk 
kâr amacı gütmeyen kuruluş kapsamında Dernekler Müdürlüğü'nce onaylanmasını sağladı. 

2003 Türkiye'deki sosyal girişimcilerin seçilmesi için araştırma ve örgütleme çalışmaları yaptı.  

Eşiyle 23 senelik evlilikten sonra boşandılar. 
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“Sosyal Girişimcilik” kavramının Türkiye'de öğrenilmesi ve yaygınlaşması için ilk eğitimleri 
vermeye başladı. 

2004 Şubat ayında Ashoka Türkiye'yi resmen kurdu.  

2004 Sosyal girişimcilerin birlikte çalışmaları için koordinasyon çalışmaları yaptı.  

2004 STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi)'nin Sunay Demircan'm davetiyle kurucu üyesi 
oldu.  

2004 Ashoka Türkiye Ofisini açtı. “Açık Oda” uygulamasıyla yeri olmayan STK'lara hizmet 
verirken ofis giderlerini karşılamaya başladı.  

Ashoka kadrosuna Belma Kılıç ve Kevser Yavuz'u da kattı. 

Ashoka gönüllüleriyle, basta Ashoka üyeleri olmak üzere STK'lara destek verdi. 

2005 Ashoka merkezi olan Washington DC de 3 ay görev yaptı.  

Kızı Sevgi üniversiteden mezun oldu. 

Çalıştığı süreç içerisinde toplam 15 Sosyal Girişimci Ashoka üyesi seçildi. 

2006 Kızı Sevgi, Bertan Aygün'le evlendi ve Amerika-Seattle'da yaşamaya başladılar.  

2007 STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi) için “Sosyal Girişimcilik Rehberi”ni hazırladı.  

2007 GENÇTUR'da kurumsal iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak yeniden ve gönüllü 
olarak çalışmaya başladı.  

2007 “Accept me as I am - Beni Olduğum Gibi Kabul Et” uluslararası projesini yaptı.  

2007 Ashoka'daki görevini devretmesi üzerine Ashoka gönüllüleriyle “İmece Grubu” adı altında “ 
Değişim için bağış” çalışmalarına başladı.  

2007 Babası Şefik Denizalp'i kaybetti.  

2007 “Komşuda Pişer Bize de Düşer” mutfak kültürünün önemini gösteren uluslararası projeyi 
gerçekleştirdi.  

2008 Doğu-Batı Kampı'nın ilki olan “Uluslararası Bisiklet Kampı”nı Van'da yaptı.  

Doğu-Batı Kampı ilk defa İzmir Afacan Gençlik Evi'nde yapılmaya başlandı. 
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2009 STGM sosyal girişimcilik rehberinin tekrar elden geçirerek güncelleyip daha ayrıntılı hale 
getirdi ve 2. genişletilmiş baskısı yapıldı.  

2009“Uluslararası Okul Dışı Eğitimin Gençlerin Bireysel ve Sosyal Gelişimine Etkisi” projesini 
yaparak YAŞÖM'ün temellerini atmaya başladı.  

2010-12 STGM Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı.  

2010 Doğu-Batı Kampı'nda gençlerle YAŞÖM için ilk toplantıyı yaptı.  

2010 Açık Radyo'nun kitabı için “Gönüllülük Sosyal Sorumluluk” makalesini yazdı.  

2010 23 Eylül'de “YAŞÖM için varız” diyen 7 gençle İstanbul'da buluştu. Efehan Danışman’la 
Kuyubaşı'nda ilk ofis tutuldu.  

2010 Açık Radyo'daki programına “Toplumsal Dönüşüm için Sosyal Girişimcilik” kapsamıyla 
devam etti.  

2010 Kızı Sevgi tarafından kurulan ve yönetilen radyo program kayıtlarının yüklendiği bloğu 
açıldı http://sosyalgirisimcilik.biz ve Facebook sayfası oluşturuldu.  

British Council ve Kadir Has Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği sosyal girişimcilik eğitimcinin 
eğitimine katıldı. Freer Sperkley'le tanıştı. GENÇTUR'un sosyal işletme olduğunu idrak etti. 

Bolu Valiliği ve British Council'in ortak projesi olan Bolu STK'larına sosyal girişimcilik eğitiminde 
Freer Sperkley'le birlikte görev aldı. 

2010 Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar jürisinde görev almaya başladı.  

2011 Bilgi Üniversitesi Genç Sosyal Girişimciler Yarışmasında jüri olarak görev almaya başladı.  

2011 Ekim ayında YAŞÖM Galatasaray'da Aznavur Pasajı'ndaki yerine taşındı.  

UNDP & Bilgi Üniversitesi'nin ortaklaşa çalışması için örnek vaka seçilen GENÇTUR inceleme 
çalışmalarını koordine etti. 

GENÇTUR'un da yer aldığı “5 örnek sosyal girişimcilik raporu” Bilgi Üniversitesi tarafından kitap 
olarak yayımlandı. 

2012 İlk Sosyal Girişimcilik Sertifika Programını Kadir Has Üniversitesi'nde 2 dönem 
gerçekleştirdi.  

Türkiye'de ilk lisans düzeyinde Sosyal Girişimcilik dersini Işık Üniversitesi'nde verdi. 
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Mayıs ayında TOKA Derneği'nin yönetim kurulunda arkadaşı Halef Vayıs'ın daveti üzerine yer 
aldı. 

2013 13 Şubat’ta bacağından ameliyat oldu. 4 ay evden dışarı çıkamadı. 5 hafta kızı ABD’deki 
işinden izin alarak geldi. Önce kızı, sonra ablası ve yeğeni tarafından bakıldı. Toparlanması 
yaklaşık 1 seneyi buldu.  

2013 Ameliyat sonrası nekahat döneminde Füsun Öztürk Baysan'la nehir söyleşisine başladı.  

2013 Doğu Batı Kampı için fon bulunamayınca, kitle fonlaması yapılarak kamp gerçekleştirdi, 
kampa 41 kişi destek Verdi ve bundan sonra bütün Doğu Batı Kampları kitlesel fonlama ile 
gerçekleştirildi.  

2013 Ekim ayında YAŞÖM, TOKA Derneği'nin tuttuğu ofiste faaliyet göstermeye başladı  

2013 Özyeğin Üniversitesi Sosyal Değişim Lab jürisinde görev almaya başladı.  

2013 GSGB-Genç Sosyal Girişimciler buluşmasının koordinatörlüğünü yaparak, İzmir Afacan 
Gençlik Evi'nde gerçekleştirdi.  

2014 Mayıs ayında YAŞÖM Derneği kuruldu, Onursal Başkan seçildi.  

2014 UGK - Ulusal Gönüllülük Komitesi kurucu üyesi olarak görev aldı.  

2014 Doğu-Batı Kampı yine kitle fonlaması ile gerçekleştirildi. 30 kişinin destek verdiği kamptan 
42 genç yararlandı.  

2014 UGK-Ulusal Gönüllülük Komitesi'nin İzmir Ulusal toplantısını Afacan Gençlik Evi'nde 
gerçekleştirdi.  

2014 Okan Üniversitesi Liseli Sosyal Girişimci Gençler yarışması jürisinde görev almaya başladı.  

2016-2017 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sivil Toplum ve Sosyal 
Sorumluluk Yüksek Lisans bölümünde Sosyal Girişimcilik ve Gönüllü Yönetimi derslerini verdi. 

2020 yılı güncellemesi 

12 Eylül 1980 yılında kapatılan Gönüllü Hizmetler Derneği ( GHD) 2019 yılında Hülya Denizalp’in 
de içinde bulunduğu ekip tarafından tekrar hayata geçirildi. Hülya Denizalp Yönetim Kurulunda 
yer almaktadır. 
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                                                                    Yirmibeşinci Bölüm 

Denizalp Ailesi 

( 1915-2007) 

1909- Hülya Denizalp’in dedesi Ali Denizalp deniz subayı. 

Ali Denizalp, 1.Dünya Savaşı’nda Yavuz Zırhlısında ve Çanakkale Savaşı’nda Nusret Mayın 
Gemisinde görev almıştır  

 

 

Bu bölümde yer alan belgeler 1972 yılında babası Şefik Denizalp tarafından hazırlanıp 
çocuklarına teslim edilmiştir.  
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Bu kitap, Türkiye'de sosyal girişimciliğin annesi diye bilinen Hülya Denizalp'in yaşam nehrinin söyleşisi. 

Hülya Denizalp, gençlerin Hülya Ablası, bu kitapta kendi hayatından hikayeler anlatırken, hem kendisi hem de içinde yaşadığı 

toplum için daha farklı birşeylerin mümkün olduğuna inanan, toplumsal fayda yaratmak isteyen kişiler için bulunmaz bir rehber 

sunuyor. 

Bu nehir söyleşisi size, hem ulusal hem de uluslararası sivil toplum kuruluslarındaki 40 yıllık deneyimin, Türkiye’nin kuş uçmaz 

yerlerinde öğretmenlikten dünyanın en büyük sosyal girişimcilik ağı Ashoka’ya , bitmeyen, her tanıştığı kişi ile artan, çoğalan bir 

sosyal girişimcinin hikayesini anlatacak.  

Siz de hayatın süzgecinden damıtılarak gelen lezzetli bir sohbetin dinleyicisi olmak isterseniz, ilk sayfayı açmanız yeterli. Daha ilk 

sayfadan, Hülya Abla’nin dopdolu hayatı, sıcak ve güçlü anlatımı sizi kavrayacaktır, 

Keyifli okumalar… 

Ezgi Karağaç ve Efehan Danışman 

YAŞÖM’ ü Hülya Denizalp ile birlikte kuran gençler 

 

 

  


