
Adem, savant sendromlu otizmli bir gençtir. Savant sendromundan kaynaklı aşırı zeki ve dahi bir 
gençtir. Çernobil faciasından sonra ailesiyle birlikte Samsun’a göç etmiştir. Birçok aile gibi Adem’in 
ailesi de maalesef bu facianın yol açtığı kanser hastalığına yenik düşmüş, hayatlarını kaybetmişlerdir. 
Geriye sadece hasta olan ablası ve yeğeni Melek kalmıştır. 

Ablanın hastalığı ilerleyip yatağa düştüğünde Adem’e, kızı Melek’i yıllar önce boşandığı ve görüşme-
diği babası Yusuf’a götürmesini vasiyet etmiştir. Ablanın vefatıyla Melek’i Eskişehir’e götürmüş ve 
babasına teslim etmek istemiş fakat baba yeni eşi ve çocuklarıyla çok mutlu olduğunu ve Melek’i 
istemediğini söylemesi üzerine, Adem yeğeni Melek’e sahip çıkıp kendi bakmaya karar vermiştir. 

Fakat Aile ve Sosyal Hizmetler görevlileri Adem’in özel durumundan dolayı Melek’e bakabilecek başka 
bir aile ferdinin de  olmamasıyla, Melek’i ondan alıp yetimhaneye yerleştirmiştir. Adem ablasının ema-
neti olan yeğenini yalnızlığa terk etmeye razı gelmeyip, velayet için mahkemeye başvurmuştur. Mah-
keme süresince yeğeninden ayrı kalmamak ve yalnız hissetmemesini sağlamak için temizlik görevlisi 
olarak yetimhanede çalışmaya başlamıştır. 

Ilk davayı kaybettikten sonra, devletin atadığı avukat Zeynep ile daha da güçlenerek mücadeleyi 
devam ettirmiş ve olaylar hiç beklenmedik şekilde ilerlemiştir.

Canım Dayım Sinopsis

Adem is a young man with savant syndrome and autism. He is an extremely intelligent and genius 
young man due to savant syndrome. After the Chernobyl disaster, he migrated to Samsun with his 
family. 

Like many families, Adem's family unfortunately succumbed to cancer caused by this disaster and lost 
their lives. Only his sick sister and nephew Melek remained. When Adem's sister's illness progressed 
and she fell into bed, she made a bequest to Adem to take her daughter Melek to her father, Yusuf, 
whom she had divorced years ago and had not met. With the death of  his sister, he took Melek to Eski-
şehir and wanted to deliver him to his father, he said that he was very happy with his new wife and 
children and that he did not want Melek, Adem decided to take care of his niece Melek and take care 
of her . 

However, the Family and Social Services o�icers took Melek from her and placed her in an orphanage, 
as there was no other family member who could take care of Melek due to Adem's special situation. 
Adem did not consent to leave his niece, who is entrusted to his sister, to solitude, and applied to the 
court for custody.In order not to be separated from her niece and to ensure that she does not feel 
alone during the trial, she started to work in the orphanage as a cleaner.

After losing the first case, she continued the fight with Zeynep who is the lawyer appointed by the 
state.But  the duration of the  case ends  in an unexpected way.
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