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Burak ACERAKİS:
“Kahraman olmak, bu hayal evreninde süper kahraman
olma inisiyatifi sadece “normal”çocuklara ait değil.”
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Bir kitap okudum ve hayatım değişti.
Bir yazıya hep bu cümle ile başlamak istemişimdir. Bana kalırsa her roman, her
film, her şiir içinde böyle bir gizli vaadi barındırıyor. Belki de sanatı bu yüzden,
bizi daha iyi bir insan kılma, daha zengin duygularla hissedebilme, göremediğimizi gösterebilen bir araç olma ihtimali ile seviyoruz.
Okuduğum kitaplar ve izlediğim filmler hayatımı az ya da çok değiştirmiştir
ancak bir tekine bu kudreti atfedebilmem mümkün değil. Fakat şunu söyleyebilirim, otizmli bir anne ve oğluyla tanıştım ve hayatım değişti. O günden
beri dünyaya daha geniş bir perspektiften bakıyorum ve tanıştığım, röportaj
yaptığım her özel çocuk ebeveyni bana farklı bir zenginlik katıyor. Bu ay röportaj yaptığımız Burak Acerakis “Biz down sendromlu çocuk sahibi ailelerin
dramatik hayatları olduğunu düşünüyorsunuz ya, büyük yanılgı! Çok eğlenceli
ve muazzam yüreklere sahiptir çocuklarımız. Çocuklarımızı sınıflarda istemeyerek bu renkten mahrum kalan da sizsiniz,” derken o kadar haklı ki…
Tanıdığım özel çocuk anneleri, ekranlarda bize dayatılan kadın algısının ötesinde güçlü ve güzel kadınlar. Tabiat ana gibi bazen iyi, bazen kötü günleri oluyor
ama hep bir denge sağlamayı mucizevi bir şekilde başarıyorlar. Bu yıl onlarla
beraber anneler buluşuyor etkinliğine katıldığımda, aralarındaki kız kardeşlik
bağına şahit oldum. Sonra otizmli yetişkin bireylerle sohbet ettiğimde onların
dedikodu nedir bilmeden konuşmaları, mevkiinize ya da sosyoekonomik durumunuza zerre önem vermemeleri ister istemez mutluluk kavramını tekrar
düşünmeme neden oldu.
İnsan yaşam boyu mutlu olmaya çalışıyor ama aslında mutluluğun ne olduğunu bilmiyor. Çünkü mutluluk diye tek bir şey yok. Mutluluk kozmos gibi bir
kavramlar bütünü.
Özel çocukların dünyasında yer aldıkça bunu daha fazla hissetmeye başladım.
Şimdi çevremdeki herkese bunu anlatmaya çalışıyorum. “Hayatta benim için
önemli olan nedir? Yapmam gerekenleri gerçekleştirmek için ihtiyacım olan
gücü nasıl bulurum diyorsanız, bakış açınızı kendinizden dışarı çevirmenin bir
yolunu bulun. Derneğimizle iletişime geçin, sizi daha önce tanıdığınız kimseye
benzemeyen, sıra dışı ve ilham verici insanlarla tanıştıralım,” diyorum. Haksız
mıyım?
Sevgiler…
“Unutmamalıyız ki bir şeyleri elde etmenin sonucunda mutluluk gelmez, ama
elimizde olanları fark ederek ve onların değerini bilerek mutlu olabiliriz.”
Frederick Koenig
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YAŞAM

DOWN SENDROMLU
SÜPER KAHRAMAN:
ARİS’İN YOLCULUĞU
Down sendromlu bir süper kahramanın maceralarını anlatan bir kitap hayal
edebiliyor musunuz? Gazeteci Burak Acerakis bu hayali hepimiz için kurdu,
hem de çok detaylı bir şekilde. Çocuklar ve gençler için bir bilim kurgu romanı
olan “Aris’in Yolculuğu” Şubat 2020’de okurla buluşmaya hazırlanıyor.
Acerakis ile yeni kitabını ve down sendromlu oğlu Aris’in
gezegenimizdeki maceralarını konuştuk.
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Almanya’da yaşıyorsunuz. Özel çocuklar için Türkiye ile
Avrupa’yı kıyasladığınızda neler dikkatinizi çekiyor? Türkiye en çok hangi bakımlardan kendini geliştirmeli?
Down sendromlu çocuklar için ve tabii diğer bütün özel çocuklar için kaynaştırma eğitimi çok önemli. Bir kaynaştırma
sınıfının sağlıklı olabilmesi için özellikle devletin o çocuklara
gölge öğretmen ataması gerekiyor. Türkiye ile Almanya arasındaki kıyasta birinci kangren bu. Çünkü Türkiye’de aslında
ciddi sayıda mezun veriliyor fakat bu mezunların atamaları
yapılabilmiş değil. Dört binden fazla eğitmen hala atamasının
yapılması için bekliyor.
Gölge öğretmen nasıl bir fayda sağlıyor?
Eğer çocuğun öğreniminde, eğitimi algılama kapasitesinde
herhangi bir sorun varsa, sınıftaki diğer çocuklarla arasında
bir kopukluk yaşanıyorsa, gölge öğretmen diğer çocuklar ve
özel gereksinimli çocuk arasında bir senkron sağlanabilmesini beceriyor. Sonrasında da çocuğun sınıfta derslerinden geri
kalmaması ve diğer arkadaşlarının vakit kaybetmemesi adına
gölge öğretmen çok kilit bir statü. O yüzden gölge öğretmen
meselesini Almanlar çok önemsiyorlar. Yıllar öncesinde bununla ilgili mezunlar vermeye ve bütün eyaletlerde çalıştırmaya başlamışlar.
Bu konuda bilgi sahibi olmayanlar için konuyu biraz daha
açar mısınız? Kaynaştırma eğitimi ve gölge öğretmen neden çok önemli?
Çocuklar için gölge öğretmen her şey demek. Down sendromlu, otizmli ya da diğer özel gereksinimli çocuklar yürümeyi,
koşmayı, kalem tutmayı, çizmeyi, makasla kağıdı belirli şekillerde kesmeyi, boyamayı, kaşık ve çatal ile yemek yemeyi
ve bunun dışındaki oyun oynama disiplinlerini diğer çocuklara bakarak öğreniyor ve geliştiriyorlar. Diğer çocuklar için de

çok önemli çünkü bu özel gereksinimli çocuklar ile beraber
eğitim aldıklarında, beraber büyüyüp yetiştiklerinde ilerleyen yıllarda bu çocuklara bakışları da son derece çağdaş ve
evrensel oluyor. Bu çocuklar yarın öbür gün kamu idarecisi,
eğitimci olduklarında yakın zamanda Aksaray’da, Kayseri’de
yaşadığımız ilkellikler yaşanmıyor. Türkiye için de bu çok
önemli. Bugün “ben çocuğumun sınıfında otizmli ya da down
sendromlu istemiyorum” diyen ebeveyn neslinin sona ermesi
ancak ve ancak kaynaştırma sınıflarında yetişecek çocuklar ile
mümkün olacak.
Şunu da ilave edeyim; Biz down sendromlu çocuk sahibi ailelerin dramatik hayatları olduğunu düşünüyorsunuz ya, büyük
yanılgı! Çok eğlenceli ve muazzam yüreklere sahiptir çocuklarımız. Çocuklarımızı sınıfında istemeyerek bu renkten mahrum kalan da sizsiniz, biz değil.
Çocuğunuza zaman ayırmaya çok özen gösteriyorsunuz.
Uzmanlar down sendromunun özellikle ilk yıllarının çok
önemli olduğunun altını çiziyor. Bu konuda down sendromlu çocuğu olan diğer ailelere ne tavsiye edersiniz?
Evet, çocuğuma zaman ayırmaya özen gösteriyorum. Bu çok
önemli çünkü down sendromlu çocuklar için egzersizler hayati önem taşıyor. Şöyle ki… Bütün diğer down sendromlu
çocuklar gibi benim oğlum Aris de fizyoterapi, konuşma terapisi, ergoterapi görüyor. Ama bütün bu terapiler kırk beş dakikadır. Bütün dünyada bu standarttır zaten. Kırk beş dakikalık
bu terapinin sonrasında uygulananları evde egzersizlerle, sık
tekrarlarla çocuğunuza devam ettirmediğinizde, bu egzersizleri sürekli tatbik etmediğinizde hiçbir işe yaramıyor. Bu egzersizler aslında prospektüs gibi. Haritayı çiziyorlar ve veriyorlar. Sonrasında çizilen rota üzerinde ilerleyip ilerlememek
sizin tercihiniz. İlerlemezseniz çocuk haftada gördüğü kırk beş
dakika ile hiçbir gelişme kaydedemez. Dolayısıyla egzersiz ve
çocuklarla ilgilenmek her şey. En önemlisi de buna değiyor.
Yorucu mu? Evet, çok yorucu. Çok ciddi bir zaman vakfetmeniz gerekiyor. Ama zaten anne-baba olmanın bir yerde anlamı
bu değil mi? Her ebeveynin ne olursa olsun, -o kelimeyi kullanmayı sevmiyorum ama- “normal” ya da özel gereksinimli
çocuğu ile zaten ciddi şekilde ilgilenmesi gerekiyor.
Bir süredir özel bir kitap projesi üzerinde çalıştığınızı biliyoruz. Takipçileriniz heyecan ile beklediği Aris’in Yolculuğu kitap projesi nasıl aklınıza geldi?
Aris’in yolculuğu kitabı ile ilgili proje fikri, Aris doğduktan
yaklaşık bir-bir buçuk yıl sonrasında kafamda gelişmeye başladı. Sebebi şuydu: Bu çocukların en çok ihtiyaç duydukları şey
öncelikle kendilerini sıradan, normal hissedebilmeleri. Normal
hissedebilmelerinin yolu da diğer çocukların kahramanlık fi-
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Kitabınızın çizimlerini kim yaptı? Böyle özel bir proje için
beraber çalışacağınız çizeri seçmekte zorlandınız mı?
Kitabın çizimlerini Gırgır dergisi zamanından beri mesleğini
devam ettiren sanatçı Ali Doğanlı gerçekleştiriyor. Ali ile kimyamız çok uyuştu. Kafamdaki tüm atmosferi çok derinlemesine betimleme yapmaya gerek kalmadan sezinleyip, hemen
çizip kağıda geçirebiliyor. O da kitabın dokusu ile müthiş bir
uyum sağladı. Bu çizgi roman ya da bilgi kavramlı bir çocuk
kitabı değil. Bu bir roman ve romanın içinde çizimler olacak.
Daha çok 13-14 yaş üstü çocuklar ve gençler için bir kitap.
Tıpkı Harry Potter gibi düşünebilirsiniz.

gürleri, keyif aldıkları, eğlendikleri çizgi roman, roman ya da
film, dizi kahramanlarından geçiyor. “Bu kahramanları arasında neden özel gereksinimli çocuklar yok denecek kadar az?”
sorusundan yola çıktığımda, kafamda proje oluşmaya başladı.
Çocuklar için çok önemli olan, keyif aldıkları ve ilgilendikleri
bilim kurgu mecrasında bu konuda tek bir örnek yoktu. Ben de
ciddi bir bilim kurgu tutkunu olduğum için bu çok üzücüydü.
Sonrasında düşündüm ve dedim ki, niçin başkahramanı down
sendromlu bir süper kahraman romanı olmasın?
Down sendromlu çocuklar için bu kitap neler sağlayabilir?
Down sendromlu bir çocuk bunu okuduğunda özgüveni artacak. Büyük bir keyif alacak. Kendisine dair, hayattaki duruşuna dair o dışlanmışlık, o farklılaştırılmış birey hissi ciddi
şekilde kırılacak. Diğer çocuklar da bunu okuduklarında bir
süper kahraman olma, ya da bir bilim kurgu kitabında başkarakter olma insiyatifi sadece bize ait değil, onlar da bu gezegende yaşıyorlar, onların arasından da bizim aramızdan çıktığı
gibi böyle karakterler çıkabilir fikrini bir şekilde görecekler,
benimseyecekler, kabul edecekler. Onlara da ilginç gelecek.
Önemli olan bu noktada her iki tarafı da buluşturabilmek. Fikir
böyle başlamıştı. Sonrasında ufak ufak yazmaya başladım ve
bugüne kadar geldi.

Bu romanda birbirinden özel kahramanlar olduğunu duyduk. Bize biraz onlardan bahseder misiniz? Nereden ilham
aldınız bu kahramanları oluştururken?
Karakterler zaten kafamda son derece netti. Ama bu karakterlerden bazılarını gerçek hayattan transfer ettim. Mesela gerçek
hayattan tanıdığımız özel gereksinimli çocuk sahibi ailelerin
yakından tanıdıkları kimi otizmli çocuklar var, onlar da kitabın içindeler. Hatta onların içinde yakın zamanda lösemiden
hayatını kaybeden benim çok sevdiğim, oğlumun da dostu da
var. Bütün bu insanlar Aris’in Yolculuğu isimli bu evrende, galakside sonsuza dek yaşamaya devam edecekler. Bu, kitabın
kendisi kadar beni heyecanlandıran bir şey.
Bu romanla ilgili hedefleriniz neler?
Benim istediğim şu; Bu kitabı down sendromlu çocuk sahibi
aileler bir teveccüh gösterip alacaklar, okuyacaklar öyle gözüküyor. Ama isteğim diğer çocukların da aynı oranda ilgilenmesi, diğer çocukların da down sendromlu çocuklar ve diğer
özel gereksinimli çocuklar ile ortak bir nokta yakalayabilmesi.
Down sendromlu, otizmli ya da serebral palsili çocukların hepsinin içinden bir kahraman çıkabilir. Kahraman olmak, bu hayal evreninde süper kahraman olma insiyatifi sadece “normal”
çocuklara ait değil. Dolayısıyla bu gezegeni ve hayallerimizi,
hatta bilim kurgu rüyalarımızı paylaşabilmeyi öğrenebilmeliyiz. En büyük hedefim, kitabımın bu fikri aşılayabilmesi.
Romanınız ne zaman yayınlanacak? 2020 yılında yayınlanacağı müjdesini verebilir miyiz?
Eğer herhangi bir aksilik olmazsa kitabı 2020 Şubat ayı gibi
yayınlamayı planlıyoruz. Doğan Egmont yayınlayacak. Şubatı’ biraz geçebilir ya da daha erken de olabilir ama kati olan
şu ki, 2020 yılının ilk aylarında Aris’in yolculuğu okuyucu ile
buluşacak.
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UZMAN GÖRÜŞÜ

Doç.Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya
Çocuk ve Genç Psikiyatristi
Psikoterapist

TANI ALMAYI
ERTELEMEYİN
Toplumda farklı olarak damgalanma korkusu bazen tanı almak için harekete
geçmeyi geciktirebiliyor. Etiketlemelerden kaçmak için aileler tanı almıyor ve
eğitimlerden uzak durabiliyorlar.
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Geçtiğimiz Kasım ayının ilk haftası “Disleksi Farkındalık
Haftası” olarak dikkat çekmişti. Disleksi aslında özel öğrenme
bozukluklarından okuma ile ilgili olan zorlukları tanımlamak
için kullanılan bir terim. Ancak toplumda farklı olarak damgalanma korkusu ile aileler etiketlemelerden kaçmak için bazen
tanı almıyor veya eğitimlerden uzak durabiliyorlar.
Özel öğrenme bozuklukları nedir?
Çocuk sahip olduğu zihinsel kapasitesinden beklenenin altında akademik ve sosyal yetersizlikler sergiliyorsa, potansiyelini
gerçekleştiremiyorsa özel öğrenme güçlüğünü düşünmek gerekir. Günümüzde öğrenme güçlüklerine yönelik farkındalık artmış olsa bile, bazen belirtileri dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu veya zihinsel yetersizliklerle karışabilmektedir. Özel
öğrenme güçlükleri yeni sınıflamada tek bir başlık altında yer
alsa bile etkiledikleri alanlara göre farklı isimlendirilebilirler.
Okuma bozukluğu (toplumda disleksi-okuma körlüğü olarak
bilinir), matematik bozukluğu (diskalküli), yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi) ve ayrışmamış öğrenme bozuklukları şeklinde alt tipleri vardır.
Öğrenme gecikmesi de öğrenme güçlükleri ile karışabilecek bir durumdur.
Öğrenme güçlükleri, öğrenme gecikmesinden farklı bir durumdur. Küçüklüğünde kitaplarla fazla karşılaşmayan, anne-babası
kendisine kitap okumayan ya da zayıf bir eğitim sisteminden
gelen çocukların akranlarını yakalamak için bir-iki yıla gereksinimi olabilir. Ancak öğrenme güçlüğü olan çocuklar her türlü
olanağa sahip olsalar dahi bilgiyi etkin bir şekilde işleyemezler ve karmaşık okuma ya da aritmetik becerilerini zamanında
kavrayamadıkça da akranları ile aralarındaki fark sürekli açılır.
Öğrenme güçlüklerinde ne zaman destek almak gerekir?
Toplumdaki yanlış kanı öğrenme güçlüklerinin ilkokul yıllarında tanınabileceğidir. Bu nedenle bazı durumların geç farkedilmesi söz konusu olabilir. Öğrenme güçlüğü gecikilip tedavi
edilmezse çocuklarda okul reddine, motivasyonda azalmaya

ve durumdan etiketlenip düşük benlik algısına yol açabilir.
Öğrenme güçlüklerine müdahale açısından okul öncesi dönem
ile ana sınıfı dönemi en uygun zamanlardır. Anne-babaların
da potansiyel sorunlara işaret eden bazı ipuçlarını bu yaşlarda
fark etmeleri mümkün olur.
Okul öncesi dönem belirtilerinden bazıları şunlardır:
• Genel ince ve kaba motor becerilerinde eksiklikler olabilir.
• Tuhaf emekleme biçimleri olabilir.
• Temel oyunlarda (küp dizme veya merdiven inip-çıkmada)
sakarlıklar yapabilirler.
• Konuşma gecikmesi veya dil bozuklukları görülebilir.
• Renk-şekil gibi basit kavramları öğretmenize rağmen karıştırabilirler.
• Bazen komutları tam anlayamayıp yerine getiremeyebilirler.
• Günlük işleri algılamakta zorlanabilirler.
• Dinlemiyormuş, dikkati dağınıkmış gibi görünebilirler.
Nasıl tanı konulur?
Çocuk psikiyatristlerince kapsamlı değerlendirme yapılır. Çocuğun bilişsel, ruhsal ve akademik gelişim öyküsü ve ince-kaba motor muayenesi, özel öğrenme güçlüğü değerlendirme
ölçek ve test bataryası uygulanır. Ayrıca bazı nöropsikolojik
inceleme yöntemleri ile ayrıntılı inceleme yapılır ve çocuğun
sorun yaşadığı alanlar kadar güçlü olduğu alanlar da tespit
edilir.
Neler yapılabilir?
Özel öğrenme güçlüklerine yönelik bireysel eğitim programları şu an en etkili yöntemdir. Dikkat eksikliği, hiperaktvite
bozukluğu başta olmak üzere sık görülen eş psikiyatrik hastalıkların etkin tedavisi ile öğrenme sorunlarında azalmalar ve
kazanımların artması mümkündür. Özel öğrenme güçlüğü olan
çocuklar için okulda destek eğitim programları ve düzenlemeler önemlidir.
Çocuğunuzun öğrenmesinde farklılık sezdiğinizde, zaman
kaybetmeden bir uzmana başvurmanız düzelme şansını arttırır.
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ANNE GÖZÜNDEN

AKSARAY
İLK MİYDİ?

Parin YAKUPYAN
ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı
Otizmli Genç Annesi
parin@oced.org.tr

Bu örnekte sesimiz çok çıktı ama sesimizin çıkmadığı çok fazla benzer olay
yaşanıyor.
Yaşadığımız En Büyük Sorunlar:
AYRIMCILIK, DIŞLAMA, HOR GÖRME, STİGMA…
Büyük harflerle yazdım çünkü otizmli çocuğu olan aileler her
aşamada toplumun her köşesinde bunları yaşıyor.
Önce tanıda yaşıyoruz ilk tramvayı, ilk hayal kırıklığını. Çünkü çocuğumuz ile ilgili her şey normal seyrediyor sanıyoruz.
Birden bire aslında ‘normal’ olmadığını ve onun için kurduğumuz bütün gelecek hayallerinin suya düştüğünü öğreniyoruz.
Sonra otizmle yaşamaya zamanla alışıyoruz. İkinci ve daha büyük travmayı ise çocuğumuz okula başlayacağında yaşıyoruz.
Olaylar her zaman Aksaray’daki gibi okulda yuhalanma boyutunda olmasa da, ayrımcılık otizmli bir çocuğa sahip her ailenin yaşadığı bir durum. Aksaray’da yaşananlar belki münferit
bir olaydı ama bu noktaya gelmeden bunun öncesinde neler
olduğunu unutmamak lazım. Oradaki velilerle konuştuğum
zaman çocuklarının pek çoğunun kaynaştırma raporu olduğu
halde kaynaştırmaya gidemediklerini ve özel eğitim sınıfında
okuduklarını duydum. Çünkü okul yönetimleri kaynaştırma istemiyor.
Anlamadığımız şekilde birçok kurumda istenmeyen pozisyonundayız. Tanılarımız bulaşıcılık barındırmıyor. Çocuklarımız
hiçbir akranını başarıdan uzaklaştırmıyor. Tam aksine… Bu
duruma başka gözle bakmayı bilseler, çocuklarına katkılarının
çok daha fazla olduğunu görürler.
Özel Okul Çözüm mü?
Oğlum Garen küçükken ben de çoğu annemizin yaptığı gibi bir

OCAK-ŞUBAT-MART 2020 | ÖÇED | 12

hata yaptım. Başlangıçta özel okulu tercih ettim. Devlet okuluna göndermeyip, büyük meblağlar ödediğimde, çocuğumu
daha rahat okutabileceğimi düşünmüştüm. Bu benim yaptığım
en büyük hatalardan biriydi. Garen’in okula başlamasından önceki döneminden biraz bahsedersem, belki neden böyle düşündüğüm daha kolay anlaşılacaktır.
Biz kreş dönemimizde çok şanslıydık. Özel eğitim kurumumuzun yönlendirdiği bir anaokuluna başlamıştık. Kreşimiz
daha önce de otizmli çocukları kabul etmiş bir okuldu. Öğretmenimiz de çok bilinçliydi. Bizimle birlikte bazı özel eğitim
seanslarına katılıp, okulda da özel eğitimde gördüklerini uygulayacak kadar bizi sahiplenmişti. Garen’e karşı son derece ilgiliydi. Mesela o yıllarda biz Garen’i saçını kestirmeye, berbere
gitmeye ikna edemiyorduk ama kreş öğretmenimiz onu saçını
kestirmeye ikna edebilmişti.
Her şey böyle iyi gidince ben de hayallere kapıldım. İyi bir
okulun hazırlık sınıfına başlarsak ondan sonra da ilköğretim
ve ortaöğretime yine bir özel okulda devam ederiz diye düşündüm. Garen’in okula başlama yaşı gelince de hemen yaşadığımız ilçedeki bir özel okul ile görüşmeye gittim.
Garen o sırlarda okuması yazması olan, çok güzel resimler çizen, akademik olarak akranlarından daha ileride bir çocuktu.
Bu yüzden okula gittiğimizde, ben de Garen’in otizmli olduğunu söylemedim. Garen’i değerlendirme için aldılar ve beş
dakika sonra geri getirdiler. Dediler ki “Bu çocuk daha renkleri
bile bilmiyor!”. Şaşırdım. “Nasıl olur?” dedim. Garen’e ben

yorlar, bizim öğretmenimiz gölge öğretmeni kabul etmez gibi
bir sürü mazeretle annenin vicdani duyguları ile oynuyorlardı.
Garen ilkokul üçüncü sınıfa başlayacağı zaman, ben bu şekilde
cevaplar aldığım belki yirmi okul gezdim. Aslında okullar kaynaştırma raporu olan çocukları almak mecburiyetindeler. Fakat kendi insiyatiflerinde olmadığı halde “Biz böyle çocukları
okula almıyoruz,” diyebiliyorlar. Bunları yaşayan anneler de
yukarıda saydığım gibi sözlerden usanıp, madem benim çocuğum daha normal örgün eğitim sınıfında kötü olacak, kaynaştırma eğitimi alması için inat etmeyeyim diyebiliyor.

sordum “Bu ne renk?” diye. İngilizcelerini söylemeye başladı “Yellow, green, blue”... Aslında yanıt alamama nedenleri
Garen’in bilmemesinden değil, onun özel bir çocuk olduğunu
anlayınca ona ulaşmak istememelerindendi.
Bizi o okula almadılar tabii. Hatta “Uğraşmayın biz böyle çocuklar almıyoruz. Özel okulları hiç denemeyin. Bu çocukların
gittikleri başka okullar var,” demişlerdi.
Bunları işitmek bir anne için yıkım. Duruma daha yeni alışmaya çalışırken, umutlarınız varken, bu sözleri duymak çok
büyük üzüntüye neden oluyor. Ama ben özel okul hayalimden
vazgeçmedim. Denemeye devam ettim. Garen üçüncü sınıfa
gelene kadar hayal kırıklığı yaşatan denemelerimiz oldu. Sonunda şunu kabullendim, artık özel okullarla daha fazla uğraşmayacaktım. Böylece üçüncü sınıfta devlet okuluna göndermeye karar verdim.

Okul mu, Öğretmen mi?
Garen’in üçüncü sınıfı için uzun arayışlardan sonra bir okul
bulduk. Ama o okul da bizde çok ciddi tramvalara neden oldu.
Tam artık ne yapacağımızı şaşırmıştım ki, dördüncü sınıfa geçtiğimizde bize bir öğretmen tavsiye ettiler. Gittik Enver Hoca
ile Garen’i ve gölge öğretmenini tanıştırdık. Enver Hoca’ya
durumu, Garen’in otizmli olduğunu anlattım ve “Bizi sınıfınıza kabul eder misiniz?” diye sordum. O da “Ne demek, okul
alırsa tabii ki kabul ederim. Ama şunu söyleyeyim ben otizmi
hiç bilmiyorum. Benim şimdiye kadar hiç otizmli öğrencim
olmadı,” dedi.
‘Bilmiyorum,’ demesi bizim için çok güzel bir şeydi. Az bilip,
‘Biliyorum,’ demesi kadar korkunç bir şey yok.
Geçmişimizde “Ben otizmi biliyorum. Bu çocuk otizmli değil,” diyen öğretmenimiz de olmuştu, “Siz çok şımartmışsınız,
bu çocuk ondan böyle. Babası biraz ilgilensin, bu çocuk düzelir,” diyen de. Bunlar bildiklerini zannedenlerdi. O yüzden
Enver Hoca’nın bilmiyorum demesi benim için muhteşem bir
şeydi. Ona dedik ki “Hocam sizin bir şey bilmenize gerek yok.
Siz bize gerekli sınıf desteğini sağlayın, gölge öğretmenimiz
zaten bu işi biliyor. Biz ekip olarak desteğe hazırız. Psikoloğumuz ve özel eğitimcimiz de gerekirse gelir. Size bireysel eğitim planı açısından o desteği sağlarız,” dedik.
Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları
Özel gereksinimli çocukların eğitiminde bireyselleştirilmiş

Devlet Okulu Arayışı...
Üçüncü sınıfta Kağıthane ve Şişli bölgesindeki devlet okullarını kapı kapı gezdim. Çok acı bir geziydi bu. Kabul etmeleri
için pazarlamacı gibi onlara oğlumu anlatıyordum “Garen birinci ve ikinci sınıfı başarıyla bitirdi. Okula zaten bir gölge
öğretmenle gelecek. Akademik olarak da kötü bir durumda
değil,” diye açıklıyordum ama nafile. Hiçbir okul bizi almak
istemedi.
Oradaki o öğretmenlerin söyledikleri mazeretler inanılmaz can
yakıcı, inanılmaz acıtıcıydı. Zaman zaman hala o görüntüler
gözümün önüne geliyor. Her bir görüşmede öyle anlar yaşadım
ki...
Açık açık almıyoruz, istemiyoruz da demiyorlardı genellikle.
Bizim okulun kontenjanı dolu, öğretmenimiz şu an böyle bir
çocukla uğraşamaz, bizim çocuklarımız çok haylaz diğer çocuklar ona mobbing uygularlar, çok fazla ses olur çocuğunuz
bu seslerden rahatsız olur, dersleri başaramadığı için kendini
kötü hisseder, çocuklar acımasızdır bizim sınıflarımızda hiç
arkadaşı olmaz, kendisi gibi çocuklarla olursa daha iyi olur,
öğretmen birebir ilgilenemeyeceği için akademik olarak geri
kalır, özel eğitim sınıfında akademik olarak bire bir ilgileni-
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eğitim planını uygulayabilecek ve işbirliğine açık bir öğretmen
çok önemlidir. Biz dördüncü sınıfta yolumuz Enver Hoca ile
kesiştiği için şanslıydık. Ama çoğu okulda bireyselleştirilmiş
eğitim planları tam olarak uygulanamıyor. Uygulanamadığı
için de çocuklarımız ve ailelerimiz başarısızlık hissi yaşıyorlar.
Hocalar, özel eğitim kurumuyla iletişime geçmek istemiyor.
Bu işbirliğini kendi alanlarına müdahale olarak görüyorlar.
Gölge öğretmenin sınıfa girebilmesi için yıllarca mücadele
verdik. Kimse sınıfa alınmasın demiyordu ama öğretmenler
istemiyordu. Şimdi kolaylaştırıcı kişi adıyla mevzuata girdi.
Tüm beklentilerimizi karşılamasa da bu da bir başlangıçtır.
Benim ailelerimize diyeceğim şey şudur, haklarını bilsinler,
mücadeleden korkmasınlar ve vazgeçmesinler. Dün mücadele edenler olmasaydı bugün sizler bu haklara kavuşamazdınız.
Bugün biz mücadele edeceğiz ki, yarınlarda çocuklarımıza güzel günler bırakabilelim. Eğer bir çocuğa kaynaştırma hakkı
verilmişse aileler asla bundan vazgeçmemeli. Veliler hiçbir
şekilde öğretmenlerin “sınıfa uygun değil” cümlelerini kaale
almamalı, kolaylaştırıcı kişi ile (gerekirse annenin kendisi) bu
hak sonuna kadar kullanılmalıdır.
Aksaray’daki velilerle konuştuğum zaman, oradaki çocukların
pek çoğunun kaynaştırma raporu olduğu halde kaynaştırmaya
gidemediklerini ve özel eğitim sınıfında okuduklarını duydum.
Böyle bir şeyi ilk kez duyuşum değildi.
Tanıdığım pek çok velinin kaynaştırma eğitim hakkı varken
imza atarak çocuğunu özel eğitim sınıfına verdiğini biliyorum.
O veliler ile konuşarak haklarını anlatmaya ve özel eğitim sınıfında neler yaşayabileceklerini açıklamaya çalışıyorum.
Gölge Öğretmen Şart
Kaynaştırma eğitimi gölge öğretmensiz çok zor. Fakat gölge
öğretmeni ailenin sağlaması da maddi manevi çok yıpratıcı
olabiliyor. Yurtdışındaki gölge öğretmen modelinde bu imkan
devlet tarafından sağlanıyor. Yurtdışında gölge öğretmen bir
çocuğa özel değil, sınıftaki tüm çocuklara destek sağlamak ve
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sınıf öğretmenine yardımcı olmak amacıyla görev yapıyor. Olması gereken de bu. Çünkü biz gölge öğretmen derken, sadece
bizim çocuğumuz için çalışacak bir öğretmeni amaçlamıyoruz.
Bu noktada bir kavram kargaşası yaşanıyor. Gölge öğretmen
ile o çocuğun sınıfa entegrasyonunu sağlanırken diğer toplum
fertlerinin de o çocuğa ne şekilde yaklaşacağını göstermek hedefleniyor.
Derneğimize gelen “Ben özel gereksinimli çocuklara nasıl
yardımcı olabilirim? Onlarla nasıl konuşmalıyım? Otizmli
bir çocuk kriz geçirdiği zaman ne yapabilirim?” diye soranlar
oluyor. Çünkü hayatları boyunca böyle bir şey yaşamamışlar.
Gölge öğretmen sınıfta bulunarak, davranışları ile bu soruları
yanıtlıyor. İki tarafın arasında bu entegrasyonu sağlıyor. Diğer
çocuklara da farklılıklara ne şekilde uyum sağlayabileceklerini
öğretmiş oluyor.
Toplumumuzun farklılıklara gösterdiği tepki önemli bir mesele
haline geldi. Bana kalırsa eskiden biraz daha farklıydı sanki.
Ben ilkokuldayken sınıfımızda farklı gelişen bir arkadaşım
vardı. Zihinsel engelliydi ama hep bizim yanımızdaydı. Biz
hiçbir zaman “benim yanımda oturmasın”, “bizimle beraber
okula gelmesin,” dememiştik. Eminim ki sınıftaki hiçbir öğrencinin de aklından böyle bir şey geçmemişti. Ne velilerimizden biri, ne de biz bunu düşünmemiştik.
Böyle bir şeyin düşünülmesinin mümkün olabileceği benim
aklımın ucundan geçmezdi. Ama çocuklarımın yaşadıklarıyla
beraber mobbing’in ne demek olduğunu, çocukların ne kadar
acımasız yetiştirilebileceğini gördüm. Başka çocukların hayatında nasıl travmalara yol açabileceklerine tanık oldum.
Şu anda Garen’in hayatında geçmiş ile ilgili çok ciddi travmalar var, arkadaşlarının yaptıklarından dolayı. Bana şunu diyor
“Okul bana illallah yaptırdı onun için okumuyorum”. Aslında
Garen okuyabilecek bir çocuktu. İsteseydi üniversiteye de gidebilirdi. Ama geçmiş dönemde yaşadığı travmalar nedeniyle
böyle bir isteği kalmadı.
Neler Yapılabilir?
Biz şunu öneriyoruz, devlet her özel okula bir kontenjan koysa
ve dese ki “Sen okuluna şu kadar özel çocuk almak zorundasın.
Bunu alırsan teşvik vereceğim,” veya “Sana kota tanıyorum.
Bu kadar özel çocuk almazsan seni kapatacağım,” gibi bir yasal mecburiyet koysa o zaman özel okullar da bu kadar rahat
bir şekilde ben çocuk almıyorum diyemezler.
Fakat bu şekilde okulları ikna etsek bile özel okullarda bir de
veli faktörü var tabii. Veli ‘İstemiyorum,’ dediği zaman olay
bitiyor. Çünkü öğretmen ve okul yönetimi istese bile özel okul
velilerinin parasal güçleri önemli olduğu ve onlar istemedikleri
için kabul etmiyorlar.
Geçenlerde bir özel okulun reklamında kaynaştırma öğrencisi
almamakla övündüğünü gördüm. Bu kadar acı bir durumdayız
aslında. Bir taraftan Ali Vefa’yı seyrederek “Vah vah... Oğlum,
canım benim...” diye hüzenlenen insanlar, diğer tarafta çocuklarının sınıfında otizmli olmasın diyen insanlar. Üstelik bunlar
aynı kişiler.
Devlet okulu ya da özel okul olsun bir konu daha var. Yaşananlar duyurulamıyor ya da yetkililere iletilemiyor. Onun için
ailelere yaşadıkları her olayla ilgili hemen yazılı olarak dilekçe
vermelerini tavsiye ediyorum. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı
da yaşadığımız olaylarda durumun boyutlarını görebilir. Yetkililer şu anda mobbing ve psikolojik şiddet nedeniyle ne kadar
çok çocuğun eğitim hayatından vazgeçtiğinin farkında değiller
aslında.

HABERLER VE ETKİNLİKLER

TÜRKİYE OTİZM MECLİSİ
5. GENEL KURUL TOPLANTISI
Türkiye Otizm Meclisi 5. Genel Kurul Toplantısı 18-19 Ekim 2019
tarihlerinde İzmir Seferihisar’da gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Ahmet Uğur Baran katıldığı
toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi destek verdi.
ÖÇED Başkanımız Parin Yakupyan’ın da katıldığı toplantıda
TBMM Araştırma Komisyonu’na hazırlanan raporla tüm STK’lara
bilgi paylaşımı yapıldı. Toplantıda alınan kararlar Meclis web sayfasında yayınlandı.

ÖZEL ÖĞRENCİLERİ FARK ET

İstanbul Kültür Üniversitesi PDR Bölümünün 13 Aralık’ta düzenlemiş olduğu “Özel Öğrencileri Fark Et” etkinliğine ÖÇED Başkanı
Parin Yakupyan, “otizmle geçen 17 yılı” ve yaşamış olduğu tüm tecrübelerini anne gözünden öğrencilere anlattı.

HOŞ GELDİN 2020

Yeni yıl coşkusunu çocuklarımızla yaşadık. Çocuklarımız, anne-babaları ve Algı Özel Eğitim’den bize destek veren velilerimiz ile
2020’ye “merhaba” dedik. Danslarımız, noel babamızın hediyeleri
ve oyunlarımızla yeni yıla güzel bir selamla yaptık.
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RÖPORTAJ

ASLINDA ZORDUR ANALIK
Otizme dair çok okunan kitapların yazarı Çidem Ayözger Ergüvenç ile
“Aslında Zordur Analık” ve “Şart mıydı?”
eserlerini ve üzerinde çalıştığı yeni kitabını konuştuk.
Çidem Ergüvenç kimdir? Otizmle tanışma hikayenizden
bize biraz bahseder misiniz?
Ben Çidem Ayözger Ergüvenç. Otizmle 1974 yılında tanıştım.
Oğlum 1,5 yaşındaydı. Konuşmuyordu. 9-10 aylıkken mama
ve baba kelimeleri çıktı birkaç sefer. Sonra durdu. Ben de rahatsız oldum çünkü bir buçuk yaşında erkek çocuk konuşmayabilir, daha sonra konuşabilir ama konuşmama durumunun
benim bilmediğim bir nedeni varsa onu bulup ortaya çıkarmak
benim görevimdir diye düşünüyordum.
Herhangi bir fiziksel engeli olmadığı tetkiklerle saptandı. Bunun üzerine Ankara’da Çocuk Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr.
Atalay Yörükoğlu’na yöneldim. Herhangi bir tanı getirmedi
sadece daha fazla ilgilenin dedi.
Peki, oğlunuz o zaman nasıl bir çocuktu? Sosyal bir çocuk
muydu?
Bariz bir şeyi yoktu. Anneanne, dede, teyzeler ya da babaanne geldiği zaman hep heyecan duyan, onlara koşup sarılan bir
çocuktu. Atalay Bey daha çok ilgilenin dediğinde ben biraz
şaşırdım. Çünkü çalışıyordum ve oğlum doğunca çocuğumla
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daha fazla ilgilenebileyim diye çalışma hayatımı bırakmıştım.
Çocuğumla da ilgiliydim hep. O yüzden doktor daha çok ilgilenin deyince şaşırdım. Üç ay sonra doktora tekrar gittik. Gittiğimizde “Sizden tanı istiyorum,” dedim.
Ne dedi doktorunuz bunun üzerine?
Doktor da “içe dönüklük,” dedi. Ben de “İçe dönüklüğü tanı
olarak kabul etmiyorum. Bunun bilimsel adını istiyorum,” dedim. O zaman doktor da “otizm” dedi.
Otizm benim hayatta hiç duymadığım bir sözcüktü. Zaten ilk
otizm tanısı 1947’de konulmuş. Öyle uzun geçmişi olan bir
şey de değildi. Türkiye’de otizmin ne olduğuna dair hiçbir
araştırma mercii de yoktu.
O zaman Britannica Ansiklopedisi Türkçeye bile çevrilmemişti. Yabancı dil bildiğim için evimizde de Britannica’nın
İngilizcesi vardı. Daha sonra İngiliz Kültür, Türk Amerikan
Kültür Derneklerinde literatürü araştırdım; ben ne öğrenebilirsem öğreneceğim diye çırpınıyorum. Bu arada da Kaan ile
fevkalade meşguldüm, hep bir aradaydık. O sıralarda Kaan
ayaklarını açıp öne arkaya sallanmaya, tek düze hareketler

yapmaya yahut dalıp gitmeye, seslendiğimiz zaman ismine dönüp bakmamaya başladı. Fakat dikkatini çeken bir şey olursa
tepki veriyordu. Mesela evde bir genç kız çalışıyordu “Kızım
buzdolabının üstünde çikolata gizledim Kaan çok yemesin,”
dediğim zaman koşturarak odasından gelip çikolata istiyordu.
Başka belirtiler var mıydı?
Bunun haricinde bazı tek düze hareketleri vardı. Ben içgüdüsel
olarak bu tek düze hareketleri yapmasına izin vermiyordum.
Tavla pullarını açar, pulu çevirir, döndürür, onu seyrederdi.
Ben de zaman zaman onunla oturup pul çeviriyordum, zaman
zaman onun tekrarladığı hareketlere eşlik ediyordum. Ama
kısa bir süre sonra da hemen farklı bir oyuna yönlendiriyordum. Hiçbir oyun tekdüzelik kazanmamalıydı. Onunla oturup
sallanırken birden bire yerimden fırlayıp “Kaan beni yakalayamaz ki!” diyordum ve kaçıyordum.
Hem onun yaptığını beraber oynadığınız bir oyuna çeviriyordunuz, hem de onun kendini kapatmasını engelliyordunuz yani...
Aynen. Mesela saklambaç oynamayı çok severdi. O zaman
klostrofobim de yoktu, ben de yatakların altına girer saklanırdım. Oradan ya ayak parmağımın ucunu ya da dirseğimi gösterirdim. Bıkmasın ve beni illa ki bulsun diye. Bulunca çığlık
çığlığa çok sevinirdi. Bu arada onu yuvaya da yazdırdım.
Yuvada hiç sorun yaşadınız mı?
İlk önce ismini vermek istemediğim bir yuvaya yazdırdım. O
zamanları kitaplarımda da anlattım zaten. Tuvalet eğitimini
tamamlamıştı Kaan o sıralar. Zaten tuvalet eğitimini tamamlamadan almıyorlardı. Bu meşhur yuvarlar biraz emekli memur kaydetme kafasına sahiptir, hep her sorunu aşmış çocuklar
ararlar. Sakin, her şeyi bilen çocukları tercih ediyorlar. Kaan
tabi onlardan çok farklıydı.
Nasıl farklıydı?
O zamanlar konuşmaya başlamıştı ama konuşması çok komikti. Mesela “Kaancım pasta yiyelim mi?” dediğimde benim ona

dediklerimi tekrarlardı “Kaancım pasta yiyelim,”. Yani kendi
cümleleri değil echolama şeklinde bizim dediklerimizi tekrar
ederdi.
Yuvadan beklentiniz neydi?
Yuvada benim onlara söylediğim, “Mutlaka arkadaşlarının yanında olsun, onu tecrit etmeyin. Sınıfta olsun. Bir kenarda iç
dünyasına dalıp gidiyorsa lütfen buna izin vermeyin. Yemek
hiç önemli değil. Ben ona sabah kahvaltılarında ve akşam yemeğinde alması gereken gıdayı veriyorum. Benim için o masada oturması önemli. Kuru ekmek yiyip su içse de olur. Hiç
umurumda değil. Ama onu diğer çocuklardan ayrı tutmayın,
ayrı yatırmayın öğlenleri. Hatta kendi istemediği takdirde öğlenleri yatırmayın lütfen,” dedim. Bunları çok güzel izah ettim, ricalarımı belirttim. Ucuz bir yer de değildi. Dünya paralar
ödüyorduk.
Fakat bir gün kendisinin bölük pörçük anlatmasıyla, “ben merdivenlerle inip çıkma oyunu oynuyorum, bir hanım da elinde
tabak bana yediyor”, dedi. Ama tabii böyle düzgün cümlelerle
değil. Yuvaya gidip ne olur bunu yapmayın dedim. Benim için,
söylediğim gibi okulda aldığı gıda hiç önemli değil, çocuklar
arasında bulunması sosyalleşmesi önemli.
Bu arada yuva nasıl gidiyordu?
Kaan’la neler yaptıklarını kendisine soruyordum ama Kaan istediğine cevap verip istediğine cevap vermediği için pek bir
yanıt alamıyordum. Yuvaya biraz daha gitsin diye düşüyor ve
umut ediyordum ki bir şeyler değişecek diye. Ama o yuva beklentilerimi karşılamaktan çok uzaktı o nedenle yuva değiştirdim.
Tekrar çalışma ihtiyacı mı hissetmiştiniz?
Evet. Eşim inşaatçı, serbest çalışan biri. O zaman Ankara’da
değildi. Biz oğlumla baş başa bir kısır döngü içindeymişiz gibi
hissediyordum. Daha okula başlamadan öğlen yemeğini yedirdikten sonra onu öğlen uykusuna yatırıp yukarıda söz ettiğim
ablaya emanet ediyordum. Yarım gün çalışma hayatına başladım. Ama iş çok yoğundu. Mütercim tercüman olarak çalışı-
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yattıktan sonra, sabahın saat beşine kadar arkadaşlarımızla olduğumuzu bilirim. Ama yine sabahın köründe kalkar onu at
binmeğe götürürdüm.
Kaan’a ilkokul birinci sınıfta piyano dersi aldırtmaya başladım. Ben yedi sene piyano dersi aldım ona derslerinde yardımcı olabileyim diye. O at bindi, 8-9 sene ben altı sene at bindim.
Hangimiz daha iyi biniyoruz diye aramızda böyle bir rekabet
de oluşsun diye. Ama bütün bu arada da bana çok yapışık yaşasın istemedim. Kendi ayakları üstünde durmalıydı. Orta ikideyken İngiltere’ye yaz okuluna gönderdim.
Kaan bugün yalnız başına yaşayan, kendi gelirine sahip,
yurt dışına tatillere giden bir genç adam. Bu noktaya nasıl
geldi?
Bu noktaya gelmesini pek çok şey sağladı. Kitaplarımda ayrıntılarını bulabilir okurlarınız. Ona hep güvendim, ve özgüvenini arttırmasına çabaladım. Daha ilkokula başlamamıştı ilk kez
bakkala gönderip alışveriş yaptırdığımda.

yordum ve yayın müdürüydüm. Pakistan Postası diye aylık bir
dergi çıkarıyordum. Yarım gün yetmiyordu ve eve iş getiriyordum. Kaan o ara yuvaya başlamıştı. O yuvaya başlayınca ben
tam gün çalışmaya başlamadım. Ama Kaan’ı özel derslerine
götürüp işe dönmek, ders saati dolunca tekrar işten ayrılıp oğlumu yuvaya bırakmak iş hayatımda kesintiye yol açıyordu.
Bu nedenle geceleri eve iş getirir olmuştum. Oğlumu yuvadan
alıp eve geldikten sonra tüm vaktimi oğluma ayırıyor, akşam
olup o yattıktan sonra gecenin birlerine, ikilerine kadar çevirilerimi yapıyordum. Hiçbir şekilde işim aksamazdı.
O yıllarda hiç özel eğitim kurumu yok muydu?
Yok canım… Nerede… Öyle bir şeyin adı bile yoktu ortada.
Siz evde beraber ne gibi şeyler yapardınız?
Legolarla oynardık mesela. Araba yapardık. Zorlandığı zaman
iskambil kağıtlarından evler yapardık. Patates baskı, çizim,
kağıdı tam olarak değerlendirme, şeklin içini boyama. Bunlar
birlikte yaptığımız şeylerdi. Belki beşinci sefer belki de otuz
beşinci sefer başarırdık ama hiçbir zaman yılmadım.
Öyle ki ev taşıyacağız, kamyon geldi kapıya eşyalar yükleniyordu biz Kaan’ın odasında patates baskısı yapıyorduk.
Harikasınız… Benim merak ettiğim bir şey var. Anne olmak sosyal çevreyi zaten biraz değiştiriyor. Siz çok faal bir
sosyal hayata sahip özel bir çocuk annesi olmak hayatınızı
nasıl etkiledi? Yakın arkadaşlarınızın tepkisi nasıl oldu?
Bir yalnızlık hissettiniz mi?
Hiçbir yalnızlık hissetmedim. Ama hiç kimseye de bu konuda konuşma yetkisi ve cesareti vermedim. Kimsenin omzunda ağlamadım. Hiç kocamın omzunda ağlamadım. Bu arada
sosyal hayatımızı hiç aksatmadık. Daha ilerideki yıllarda Kaan
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Takıntıları var mıydı?
Takıntıları var zannediyorum. Ama üç dört sene evvel çalıştığım İlgi Otizm Derneği ile bir AB Projesi için İtalya’da
Vasto’ya gittik. Orada psikolog doktor bir hanım ile tanıştım.
Otizmliydi kendisi. Yirmi bir yaşında tanı almış. Konuşmamızda satır arasında “Bir yaz tatilinde anneannem ve dedemleydim. Bütün bir yazı salonda yemek masasının etrafında
dönerek geçirdim,” dedi. “Annem buna izin vermezdi ama anneannem ve dedem ses çıkarmazdı. Geçirdiğim en güzel yaz
tatiliydi.”
Yani belirli şeyleri yapınca onlar mutlu oluyor. Takıntıya gelince… Bahsettiğim İtalyan Hanım “Otizmi Anlamak” diye
İngilizce bir kitap yazmıştı. Bu kitabı Türkçe’ye ben çevirdim.
Zor bir çeviriydi ama ben otizmi bu kadar iyi anlatan başka bir
kitap okumadım. Fakat Türkiye’de çok fazla okuyan olmadı.
Kitaptan konu açılmışken sizin de bu alanda çok önemli eserleriniz var. Okuyucularınızın sizi yakından tanıma
fırsatı bulduğu ve sizin otizm yolcuğunuza şahit olabildiği
kitaplar. Hangi kitabınızla otizmde yaşadıklarınızı anlatmıştınız?
Bizim kendi hikayemizi anlattığım “Otizm Şart mıydı?”, “Nerede kalmıştık” ve “Şimdi ise” üçlemesi. Oğlumun kırklı
yaşlarına kadarki dönemimizi bu kitaplarda anlattım. Üçüncü
baskısı yayınlandı.
Bu kitapları kitapçılarda ve dağıtımcılarda bulamamak biz
okurlarınızı üzüyor. Kitaplarınıza nereden ulaşabiliriz?
Ben yazdığım kitapların gelirini otizm çalışmalarına destek
olması için İlgi Otizm Derneği’ne bağışladım. Dernek ile iletişime geçip oradan satın alabilirler.
İlk kitabınız hangisiydi?
Benim ilk kitabım “Aslında Zordur Analık”tır. O bir kitapçıktır. O çok ses getirdikten sonra “Şart mıydı?”yı yazmak gereğini duydum. Onu da diğer kitaplarım kovaladı.
Son kitabınız Keçiboynuzu’nu yazarken nereden yola çıktınız?
Bir aile geldi benimle görüşmeye. Bir çocukları var, mental
retardasyon (zihinsel gerilik) öbür çocukları otizmli. Üçüncü çocuğu istiyorlardı. Ben de “Siz bu iki çocuğu toparlayın,

Üçüncü çocuktan vazgeçin. Çünkü bu iki çocuk sizi maddi manevi yoracak çocuklar. Bunları topluma kazandırın ve onların
gelişimine katkıda bulmaya çalışın,” dedim. O aileden yola çıkıp Keçiboynuzu’nu yazdım. Keçiboynuzu mental retardasyon
ve otizmli iki çocuğu olan bir ailenin karşılaştıkları güçlükleri
anlatıyor.
Kitaptan kitaba atlamak istemiyorum ama öyle güzel eserler vermişsiniz ki... “Ve sonra” kitabınızın insanlara çok
dokunan bir hikayesi var. Anne babasını kaybetmiş yetişkin bir otizmli konusu. Kısaca ondan da bahseder misiniz?
Anne babasını kaybetmiş kız kardeşiyle kalan otizmli bir genç
var. Onların çektiklerini, sıkıntılarını, karşılaştıkları zorlukları,
otizmin yaşamlarını nasıl etkilendiği anlatıyorum. Yine gerçek
bir olaya dayanıyor ama olaylar tamamen kurgu.
Çok çarpıcı olaylar yer alıyor kitapta...
“Ve sonra” hakikaten öyle... Hatta kitapta bir yere yerleştirilir
çocuk. Orada her çeşit istismara uğrar. Hem çok güvendiğin bir
çocuk psikiyatristi hem de Nejla Hanım (Arslankurt) “Bunu
koymayın isterseniz,” diye beni uyardı. “Olmaz,” dedim.
Ben bunu bir masal, tatlı bir olay olarak anlatmıyorum ki. Bu
tip çocukların başına geliyor böyle şeyler. Ben yaşanan şeyleri çarpıcı olarak verdim. Bu kitapta aile nasıl etkilendi, kız
kardeşi evlendi, kız kardeşin evlilik hayatı nasıl etkilendi, her
şeyi ele almaya çalıştım. “Yıldızlar Kaymasın”da ise kayan bir
yıldız, otistik bir çocuk, ona yönelik istemeden yapılan büyük
hatalar, toplumsal olarak yapılan hatalar… Onun hayatı nasıl
etkileniyor ve anne babasının hayatları nerelere savruluyor
bunları yine bir kurgu içinde irdeledim.
Hep otizmle ilgili kitaplar mı yazıyorsunuz?
Farklı kitaplarım da var. Ben yazarken arada kendimi eğlendirmeyi de seviyorum. Bir öykü kitabı yazdım. Ondan önce
de Hangisi Hangisi diye bir mizah kitabım vardı. O da kurgu
fakat benim gözlemlerimden, anılarımdan ve yaşamımdaki komik olaylardan oluşuyor. Bal Bal Tadın Gerek,kitabım var bir
de. Bu sözü hiç duydunuz mu?
Hayır, bal bal tadın gerek ne anlama geliyor?
Bunu anneannem çok kullanırdı. Mesela evde hoplarım, zıplarım, dönerim, bir yandan da dans ederim filan... “Çok abarttın
kızım. Bal bal tadın gerek,” derdi rahmetli. Yani tadında bırak, bal bile fazla yersen bayar içini. Sen de bayma. Bu adı
verdiğim kitabım da toplumsal hiciv. Böyle farklı konularda
üç kitabım var. Geri kalan her şey özel çocuklar için. Bütün
kitaplarımın geliri İlgi Otizm Derneğine bağışlanmıştır. Şimdi
iki kitap yazmaya başladım. İkisi de gıdım gıdım gidiyor çünkü fazla yoğunum.

zar filan hali var mı?” diye geçiştirdim. Sonra “Şart mıydı?”yı
yazarken “Kaancım sende otizm diye bir şey var. Her insanın
bir özelliği vardır. Bu da senin özelliğin,” diyerek ona okuttum
ve onayını aldım.
Kendisi ile ilgili yazılmasını istemediği bir kısım oldu mu?
Onunla ilgili bir espri vardı. Yıldız diye bir arkadaşımız vardı, Kaan’ın da kankası. Bir elmanın iki yarısı gibidirler, çok
severler birbirlerini. Üçümüz bir gece iskelede uzanıyorduk.
“Aa yıldız kaydı,” dedim. Kaan “Yıldızcığım sen sakın kayma. Sonra ben çok üzülürüm,” dedi. Ben de bunu yazmıştım.
“Anne bunu çıkart istersen,” dedi. “Ama Kaancım,” dedim.
“Sen bunu söylediğin zaman çok küçüktün. Şimdi 20-21 yaşındasın. Oysa bunu söylediğinde 6 yaşındaydın. Söylediğin
çok güzel bir şey, sevgi ifadesi bu dedim”. “İyi o zaman kalsın,” dedi.
Oğlunuz Kaan şimdi ne iş yapıyor?
Şimdi eşimin bürosunda çalışıyor. Misafir gelecek, havaalanına gidip onu karşılar. Araba bozulur sanayiye götürür. Bütün
otomatik ödemelerimizi o takip eder. Senelerce apartman yöneticiliği yaptı ayrıca.
Kendi yaşama kararını nasıl aldı? Siz mi önerdiniz?
Evet. Evde zaman zaman yalnız kalıp özgür olmak istiyordu.
Hafta arası işte çalışan, vakit geçiren bir adamdı. Eşim Cengiz
de o sıralar Ankara’nın nezih bir spor kulübünün başkanıydı.
Hafta sonlarını kulüpte geçiriyordu. Benim belirli bir programım yoktu ama eşim evden çıkınca ben de hemen ardından
çıkıyordum. Kaan o evde özgür yaşasın diye. Ben sokaklarda,
avm’lerde serseri mayın gibi dolanıyordum. Kaan evi istediği
şekilde kullansın diye. Hem kendi evinde özgür olsun hem de
acaba izden sonra ne yapacak, kendini idare etmeyi öğrensin
diye ayrı eve çıkmasını önerdim.
Ne tepki verdi?
Çok üzüldü. Ben burada memnumun dedi. Çünkü otizmlilerin
alışkınlıklarından ayrılması da zordur. Bir gün arkadaşları ile
yazlıktayız. Ev konusu açıldı. Arkadaşları deli misin, insan bu
teklifi havada kapar diyor. Kaan “Anne,” dedi “Kurallara çok
uyacağım. Sizleri hiç rahatsız etmeyeceğim. Ne olur ayrı eve
çıkmayayım”. Nasıl kötü oldum… Yüreğimi çıkart at, köpekler doğrasın yesin. Sen de o yürekten kurtul. Beynini de ver.
Yüreksiz ve beyinsiz yaşa!
“Kaancım sen bizi rahatsız ettiğin için bunu teklif etmiyorum,”
dedim. “Senin iki evin olacak. Bizim tek evimiz. Bu ev her

Oğlunuz okudu mu sizin yazdıklarınızı onun yorumları
neler?
Otizm şart mıydı kitabımı hem eşime, hem de Kaan’a okuttum.
“Kaancım,” dedim “Bu kitabı yazıyorum, bastırıyorum. Ne
dersin?” Baştan sona okudu. “Aslında Zordur Anlık”ı yazdığımda kağıtları köşe bucak saklıyordum. Bir gün müsveddeleri
buluverdi. “Anne sen benim hakkımda kitap mı yazıyorsun?”
dedi.
“Oğlum sen kim oluyorsun da senin hakkında kitap yazayım?
Kendini bu kadar mühimseme. Ayrıca…” dedim “Ben de ya-
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miyim?” diye sorarım. “Ay anne saçmalama tabi ki yürüyebilirsin,” der. Ama o onun özeli ve biz onun özeline dangul
dungul girmemeye dikkat ederiz.
Nasıl bir ev hayatı var?
Eve çıktı iki üç ay geçti Kaan ortada yok. Bize geliyor “Kaan
otur azıcık yüzünü görelim,” diyoruz, on dakika oturuyor. Bir
gün dışarıdan geldim baktım ışığı yanıyor. Kapısını çaldım.
“Kaancım epeydir görüşmüyoruz. Sana geldim. Hadi bir kadeh içki koy da karşılıklı birer kadeh içelim,” dedim. “Ay anne
harika olur,” dedi şöyle hafifçe kapıyı iterek, “bir başka zaman
ama…” diyip kapadı. (Gülüyoruz.)

zaman senin evin olacak. İstediğin zaman istediğin kadar gelip kalacaksın. Ama ben Pazar günleri çıkıyorum sen evi kendi
evin gibi kullanabiliyorsun ya… İşte hep öyle kullanabileceğin
bir evin olacak.”
Biz yazlıktayken o Ankara’ya döndü. Ev aramaya başladı.
Ama hep uzak yerlere bakıyor bu sefer de. Derken bizim apartmanda bir komşumuzun evini aldık, aynı binadayız ama kendi
evinde.
Evini benimsedi mi?
Evinin tüm eşyalarını, yer karolarından en ince ayrıntısına kadar kendi seçti. Evini ilk günden itibaren çok benimsedi. Aynı
apartmandayız ama o yok ortada. Ancak gelip tencerelerin
kapaklarını açıyor. Beğendiği bir şey olursa “Ben bunu kendi evimde yiyeceğim,” diyerek alıp gidiyor. Evi de fevkalade
düzenlidir.
Ben onun evine hiçbir zaman telefon etmeden gitmedim.
Ofisteyse telefon açarım “Kaan hava çok kötü dışarıda yürüyemeyeceğim. Senin evindeki yürüyüş bandında yürüyebilir
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Bir de sizin İlgi Otizm ile çalışmanız var. O çalışmalar nasıl
başladı? Oradaki faaliyetleriniz neler?
İlgi otizmde ben gölge çalıştım uzun seneler. “Aslında Zordur Analık” kitabımı yazdığımda, beni davet ettiler. Veliler ile
söyleşi yapıp kitabı açıklamaya çalışıyordum. O sıralar Nejla
Hanım yurtdışındaydı. Sonra o geldi ve benimle temasa geçti.
Derneğe üye olmadım ama gerçek bir üye gibi çalıştım. Yazdığım kitabımın gelirlerini İlgi Derneği’ne bağışladım. Kulüpte
yemekler düzenledim, dernek yararına biletler sattım. Dernek
üyesiymiş gibi çok çalıştım o sıralar. Sonra yönetim kuruluna
girmemi istedi Nejla Hanım. Ben de üye oldum ve başkan yardımcı olarak yönetim kuruluna girdim.
Yazın uzun kalıyorum ben yazlıkta. Orada bağış kutuları koyuyorum. Kurban bayramında elimde makbuz konu komşuyu
dolaşıp bağış topluyorum. Ankara’da da bağış kutuları var takip ettiğim. Kışın hangi toplantıya kim gidemiyorsa ben hazır
kuvvetim.
Elimden geldiğince toplantılara katılmaya, bu alanda çalışmalara destek vermeye, katkı sağlamaya çalışıyorum. Otizm
Dernekleri Federasyonunda üyeyim, Türkiye Otizm Meclisinde İlgi Derneği adına Yürütme Kurulunda çalışmalarımı sürdürüyorum.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Nicky Nükte ALTIKULAÇ
MS, BCBA, EI (ABA Uzmanı)
Davranış Terapisi Uzmanı
nukte@allkidsfirst.com

TUVALET EĞİTİMİ
DEYİP GEÇMEYİN

Tuvalet eğitimine ne zaman başlanması gerektiği pek çok anne babanın aklını
kurcalayan bir soru. Konu özel çocuklar olunca bu konuda net bir yaş aralığı
söylemek daha da zor. ABA Uzmanı Nicky Nükte Altıkulaç bu konuda önerilerini yazdı.
Tuvalet eğitimi yıllar içinde o kadar çok şekil değiştirmiş ki…
Ben, ilk oğlum 12 aylık yürümeye başladığında, üniversite eğitimi sırasında öğrendiğim şekilde “çocuk yürümeye başladıktan sonra tuvalet eğitimine başlanabilir” düşüncesiyle, bilinçli
ve eğitimli bir anne olarak ilk lazımlığımızı aldım:) Aynı kitaplardan okuduğum gibi kendimce bir türlü başarılı olamadığım
birçok strateji denedim. Daha sonra çocuk doktorumdan ve
alanda çalışan diğer arkadaşlarımdan öğrendim genelde tuvalet
eğitim yaşı 2.5 yaşa çıkmış. Çünkü tuvalet eğitimine başlamak
için gerekli ön şartlar varmış. Annenin çocuğunu her saat başı
tuvalete götürdüğün de çocuğun tuvaleti kullanması, çocuğun
tuvalet becerisi kazanmış olarak kabul edilmiyormuş.
Çok seneler önce Amerika’da da tuvalet eğitimi 3-6 aylık bebeklerde başlanıyormuş yoksa…. Önemli olan çocuğun o olgunluğa erişip, tuvalet eğitimi için gerekli ön şartlara sahip
olması. Zaten tuvalet eğitiminin süresini de bu becerilerin olup
olmaması etkiliyor.
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Bu ön şartlar nedir?
1) Çocuğumuz ıslak ve kuru alt bezinin farkında mı?
2) Bezi kirli, ıslak olduğu zaman rahatsız oluyor mu?
3) Akşam yada öğle uykusundan kuru bezle kalkıyor mu?
4) Pantalonunu indirip çıkartabiliyor mu?
5) Herhangi bir iletişim becerisi var mı?
Tuvalet eğitiminde dört amacımız var. Birincisi çocuğa tuvaletini bezine değil tuvalete yapması gerektiğini anlatmak, ikincisi tuvaleti geldiğinde, tuvalete gidinceye kadar üstüne yapmadan tutabilmesi, üçüncüsü ise tuvaleti geldiğinde ifade etmesi,
dördüncüsü de bağımsız olarak tuvaleti kullanabilmesi. Ancak
bu dört aşamayı tamamladığımız zaman çocuğumuz tuvalet
eğitimin kazanmış demektir. Yapılan araştırmalarda otizmli bir
çocuğun tuvalet eğitiminin bu seviyede tamamlanabilmesi 1.5
yılı bulabiliyormuş. O yüzden bu süreçte sabırlı ve istikrarlı
olmak ve ümitsizliğe kapılmamak gerekiyor.
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SÖYLEŞİ

İLAÇ KULLANIMI VE
OTİZME EŞLİK EDEN
HASTALIKLAR…

Otizm artıyor mu? Bitkisel ürünlerden fayda elde etmek mümkün mü?
Otizme eşlik eden hastalıklar neler? Hepsini ve daha fazlasını
Doç. Dr. Yasemin Yulaf’a sorduk.
Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1975 Ankara doğumluyum. Tıp fakültesi eğitimimi Hacettepe’de bitirdim. Daha sonra eşimle evlenerek İstanbul’a geldim.
İstanbul’da Marmara Üniversitesi’nde Çocuk Psikiyatrisi bölümünü bitirdim. Zorunlu hizmetimi Tekirdağ’da devlet hastanesinde yaptım. 2011 yılının sonlarına doğru da muayenehanemi açtım.
Otizmle sıkça karşılaşıyor musunuz?
Evet. Giderek daha çok karşılaşıyorum. Birçok kişi bana “Niye
giderek otizm oranı artıyor?” diyor. Başlarda ben de bazen
niye giderek daha çok tanı koyuyorum diye düşünürken şu
sonuçlara vardım. Birincisi biliyorsunuz ki biz doktorların bir
tanı kriterleri kitabı var. Önceden bu kitabın adı DSM-4 idi.
Daha sonra bu kitap 2013 yılında DSM-5 olarak güncellendi.
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Bu DSM’ler güncelleştikçe tanı kriterleri de değişiyor. Eskiden DSM-4’te otizm, Yaygın Gelişimsel Bozukluk başlığının
bir alt konusuydu. Yaygın Gelişimsel Bozukluk; otizm, atipik
otizm, dezintegratif bozukluk ve asperger gibi bozukluklardan
oluşuyordu. DSM-5’te sınıflamayı değiştirdiler. Ne yaptılar sınıflamada? Yaygın Gelişimsel Bozukluk terimini ve diğer tüm
alt terimleri kaldırıp hepsini tek bir isimde birleştirdiler. Bu
bozuklukların hepsinin yeni adı; Otizm Açılımı Kapsamındaki
Bozukluklar oldu. Dolayısıyla sadece sınıflanma kriterlerinin
değişiminden dolayı benim tanı koyma oranım artmış oldu.
Çünkü çerçeve genişledi. Örneğin önceden asperger tanısı
koyduğuma da, atipik otizm tanısı koyduğuma da, yeni tanı
kriterleri doğrultusunda Otizm Açılımı Kapsamındaki Bozukluk tanısı koymam gerekiyor. Daha çok tanı konulmasının nedenlerinden birisi bu oldu. Ailelerin en çok yönelttiği ikinci
soru ise “Hocam artık hormonlu besleniyoruz ondan mı otizm

görülme sıklığı artıyor acaba?” sorusu. Ama bence nedenler
biraz daha farklı.
Sizce nedir bu nedenler?
DSM’ler nozolojiktir. Nozolojik demek; “Ben bu tanı kriterlerini yazıyorum ama bu tanı kriterleri için nedenine bakmıyorum,” anlamına geliyor. “Bir çocuk televizyon karşısında
kaldığı için mi geç konuştu yoksa telefonla çok oynadığı için
mi? Ona bakmam. Burada bulgular varsa ben tanıyı koyarım,”
diyor.
Çocuğu tanı alan ailelerin ilk tepkileri nasıl oluyor?
Tanıyı koyduğumuzda, anne ya da babaların birçoğu kabullenmekte önce zorlanıyor. Hepimiz ağır bir şey ile karşılaştığımızda kabullenmekte zorlanırız. Bu bir yakınımızın kaybı olabilir,
ağır bir kanser hastalığı olabilir ya da otizm olabilir. İlk safha
hepimiz için inkar safhasıdır. Ailelere otizm dediğimiz zaman
“Doktor hanım otizm dedi ama benim çocuğum X’in çocuğu
gibi değil,” ya da “Ben çocuğumla zamanında çok ilgilenmediğim için böyle oldu,” veya “Ben çocuğumu televizyonun karşısında çok bıraktığım için böyle oldu,” diye düşünebiliyorlar.
Zannediyorlar ki nedene göre otizm olur ya da olmaz. Ama bu
kitap öyle demiyor. “Nedene bakmadan bulgu var ise tanıyı
koyacaksın” diyor. “Nedeni ne ise sonra bul ve çöz,” diyor kitap. O yüzdendir ki, otizm tanısını daha çok koyar olduk. Çünkü teknoloji gelişti, anne babalar çalışıyor, eve gelip çocukla
ilgilenemiyor, ebeveynler işten dönünce hemen ev işi yapmak
zorunda kalıyor, bakıcı uzun süre çocuğu televizyon ya da
tablet karşısına koyabiliyor. Dolayısıyla çocuklar daha izole
büyüyorlar. O yüzden biz diyoruz ki üç yaşından önce çocuklarınızla bol bol oyun oynayın ve karşılıklı iletişim kurun. Üç
yaşından sonra da tam gün kreşe verin dememizin nedenlerinden biri de bu. Çünkü teknolojiden uzak durma ihtimalimiz ve
imkanımız yok artık. Teknoloji bizim hayatımızın bir parçası.

Peki ya diğer nedenler?
Diğer bir neden de tanı koyabilecek bilirkişi sayısının artması.
Eskiden sayımız çok azdı. Benim asistanlık zamanımda tam
sayıyı hatırlayamıyorum ama sanırım 350-450 çocuk psikiyatristi vardı. Şimdi sayı binlere ulaştı. Dolayısıyla tanı koyabilen
hekim sayısı arttı. İkincisi sizin derneğiniz gibi derneklerin ve
özel eğitim merkezlerinin faaliyetleri otizmle ilgili farkındalığı
giderek artırıyor. Eskiden birçok insan otizmi bilmiyordu. Eskiden insanlar ne olduğunu bilmez, bir tuhaflık hisseder, rahat
edemedikleri için de çocuklarını dışarı çıkarmazlardı. Çocuk
bütün gün evde kalırdı. Şimdi yavaş yavaş biz o çocukların bir
kısmının aslında bir hekim tarafından otizm tanısı alamamış
çocuklar olduğunu öğreniyoruz. O çocuk artık evden dışarı çıkıyor. Evden dışarı çıkınca birisi diyor ki, “Benim komşumun
oğlu da böyle. Ona da söyleyeyim, çocuğunda otizm olabilir.”
O aileyi bilgilendiriyor, aile doktora gidiyor, sosyal medya ile
de ailelere ulaşılabilirlik artıyor. Bunlar da otizm tanısını koyabiliyor olmamızın ve tanı alan çocukların artmasının nedenlerinden.
Otizmin tanısında ve sonrasında bir psikiyatrın rolü nedir?
Otizm deyince ilk aklımıza gelmesi gereken şey ekip çalışması. Sadece bir doktor veya sadece bir özel eğitimci ile olmaz.
Bunun gerekirse konuşma terapisti, sosyal iletişim için gölge
ablası/ağabeyi, sınıftaki öğretmeni ve doktoru gibi saymakla
listenin uzayacağı çok ciddi bir ekip çalışması olması gerekiyor. Çünkü herkesin katkısı başka. Devir ilerledikçe herkesin
uzmanlaştığı bir alan oluyor ve herkesin katkısı başka oluyor.
Sadece bir kişi ile otizmin üstesinden gelmemiz mümkün değil. Çünkü dediğimiz gibi otizm çok yönlü bir sorun. O yüzden
ekip çalışması ile bunu çözmek lazım.
Psikiyatrın burada görevi nedir?
Doktor bu ekip içinde bir nevi koordinatör gibi. Buraya hasta
geldiği zaman doktor tanıyı koyduktan sonra diyoruz ki, dört
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ayda bir kontrole gelin. Çünkü özel eğitimcisi ile ne kadar yol
kat edebilmiş, yapılanlar bu çocuğa yarıyor mu takip edebilmemiz gerekiyor. Nasıl ki her ağrı kesici herkese iyi gelmiyorsa, her özel eğitimci ve özel eğitim şekli de her çocuğa iyi
gelmiyor olabilir. Psikiyatrı çocuğun durumunun kontrolörü
gibi düşünebiliriz. Özel eğitimcisinden ayrı, gölge ablasından
ayrı, sınıf öğretmeninden ayrı bir rapor istiyoruz. Masanın üstüne bütün raporları dizip, kendi muayenemizle dört ay önceki
haline baktığımızda bu çocukta beklediğimiz ilerleme oluyor
mu yoksa bu paralar ve zaman boşa mı harcanıyor ona bakıyoruz. İlerleyen yönler için “Teşekkür ederiz, aynen devam,”
deriz ama eksiklikler gördüğümüzde o özel eğitimci ile iletişime geçip “Şu alanlarda lütfen biraz daha çalışın,” gibi geri bildirimlerde bulunuruz. Tabi aynı uyarıları ebeveyne de yaparız.
“Çocuğunuzla evde daha fazla oyun oynamalısınız’’ gibi.
Bir de ilaç kullanımı meselesi var. Ailelerin bu konuda kafası çok karışık. Onlara bu konuda ne söylemek istersiniz?
Öncelikle, eğer birisi size gelip derse ki “Şu ilaç otizme iyi
geliyor.” kesinlikle inanmayın derim. Fiyatı ne olursa olsun.
Çünkü aileler bazen bütçelerini çok çok zorlayıp yurt dışından
bitkisel diyerek değişik haplar getirtiyorlar. Ama en azından
kanıta dayalı otizmi tedavi eden hiçbir ilaç olmadığının şu
anda biz hekimler arkasında duruyoruz. Ama biz şunu biliyoruz ki, komorbidite diye bir şey var.
Komorbidite ne demek?
Eş hastalanım demek. Şöyle örnekleyebilirim; bende hem tansiyon hem de şeker hastalığı olabilir. Otizm tanısı olanlarda
nöronların gelişiminde sorun olduğu için otizm gördüğümüz
çocuklarda eşlik eden başka sorunları da görme olasılığımız
yüksek. Mesela bu çocukların odaklanmayla ilgili sorunları,
ciddi takıntıları, öfke kontrol sorunları olabiliyor. İlaç burada
işin içine giriyor. Eğer biz otizmi olan bir çocuğa ilaç veriyorsak aileler şunu bilmeli ki biz otizmi tedavi etmek için ilaç vermiyoruz. Bizim verdiğimiz ilaçlar, var olan ek hastalıkları, ek
sorunları azaltmak ya da çözmek için veriliyor. Böylece otizm
ile ilgili yapılan tedavilerde, mesela özel eğitimcisinin yaptığı
çalışmalarda verilen bilgileri çocuk daha kolay ve daha çabuk
kapabiliyor.
Çünkü dikkati dağınıksa özel eğitimde derslerini iyi dinleyemeyecek. Öfke kontrol sorunu varsa ya da bir takıntı varsa

oradaki özel eğitimde maddi, manevi ve zaman kaybına neden
olabilir. Amaç burada ek sorunlarını çözerek ya da hafifleterek
çocuğun özel eğitimden daha fazla fayda sağlamasını sağlamak.
Peki, gıda takviyesi adı altından satılan haplarla ilgili ne
düşünüyorsunuz? Bitkisel olduğu için zararsız olacaklarını
düşünmek doğru mu?
Bir danışanımdan örnek vermek isterim. Çocuğunda otizmlilerde sık rastladığımız stereotipik hareket dediğimiz bazı
sallanma ve zıplama davranışlar vardı. Bu, çocuğun özel eğitimini de yavaşlatıyor, engel oluyordu. Almanya’dan bitkisel
ilaç adı altında bir şey getirmişlerdi. Gönülleri çok da rahattı.
Diyorlardı ki “Mantardan üretildiği için çok memnunuz. İçinde kimyasal bir şey yok.” Bana, “Doktor hanım biz bunu getirtmekte zorlanıyoruz. Bunun muadili varsa bize onu yazın.
İlacımızdan çok memnunuz,” diyerek geldiler. Ben ilacın ne
olduğunu bilemediğim için araştırdım. Almanya’da yaşayan
meslektaşlarıma ve grubumuza yazdım. Sonradan internette araştırdıklarım ve meslektaşlarımdan edindiğim bilgilerle
şu sonuçlara vardım. Evet bu ilaç çocuğun tik ve stereotipik
davranışlarına iyi geliyor ama bu mantar zehirli bir mantar ve
beyni felç ediyor. Çocuğun beyninin bazı bölgeleri felç olduğu
için artık hareket edemiyor ve özel eğitimde de tabi robot gibi
oturup dinliyor. Aile de artık zıplamıyor, koşmuyor değişik
hareketler yapmıyor diye çok memnun. Bununla ilgili ölümle
sonuçlanan pek çok vaka okudum literatürde. Yani her bitkisel
görünen şey iyi gelmiyor, iyi geliyormuş gibi gözükse bile.
Aktarlarda satılan tamamen bitkisel olduğunu gördüğümüz karışımların zararlı olma ihtimali var mı?
Elbette var. En basit olarak diyetisyenlerle ilgili şöyle bir örnek vereyim. Her gün televizyonlarda üç litre su için diyorlar
değil mi? Biz içtiğimiz o suyu beş litreye çıkarırsak böbrek
yetmezliğine girebiliriz. Bize en faydalı olabilecek suyun bile
fazlası zararlı. Dolayısıyla bu bitkisel olan karışımlar aktarlarda kimyasal deneyleri olmadığı ve göz kararı yapıldığı için
hangi dozu bizim için zehirli olacak bilemiyoruz. Bu yüzden
de kanıta dayalı olmayan, bilimsel olarak araştırılmamış şeyleri kullanmamak lazım. Örneğin sigara da bitkisel, esrar da
bitkisel. Her bitkisel olan şeyin zararsız ya da faydalı olduğunu
söyleyemeyiz. Bitki de olsa bu alanda uzman bir hekim tarafından doz ayarı yapılmadığı sürece ben hiçbir zaman arkasında durup güvence veremiyorum açıkçası.
Konuşmamız otizm üzerinden ilerliyor ama bir parantez
açıp dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile ilgili çocuklara
yazılan ilaçlara gelmek istiyorum. Aileler bu konuda çok
tereddütlü. Bu amaçla geliştirilmiş ilaçların da çocukları
nasıl etkilediğinden biraz bahsedebilir misiniz?
Aslında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bir açıdan konumuz
ile de alakalı. Bunlar otizmi olan çocuklarda da sık görülüyor.
Özellikle de eski tanımla “asperger sendromu”nda çok ciddi
bir oranda dikkat eksikliği ve hiperaktivite olabiliyor. Ayrıca
pek çok otizm tanısı alan çocuğa da dikkat eksikliği ilacı yazmamız gerekebiliyor.
Bu ilaçların etkisini hepimizin anlayabileceği şekilde nasıl
ifade edebilirsiniz?
Stimülan denilen ilaçların etkisini şöyle açıklayabilirim. Beynimizde değişik kapılar olduğunu farz edelim. Gerçek kapılar
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değil elbette. Biz buna tıp dilinde reseptör diyoruz. Bu ilaçlar
tıbbi olarak dopamin ve norepinefrinin geri emilimini bir süreliğine bu reseptörlere bağlanarak durduruyorlar. Bizim mizansenimize göre ise o kapıların açılmasını sağlıyor. Her biri ilacına göre 4-12 saat arası etki edebiliyor. Anlaşılması için şöyle
diyebiliriz, biri dört saat o kapıyı açık tutabiliyor, diğeri 8 saat
bir diğer ilaç ise 10-12 saat. Yani aslında gidip o reseptörlere
bağlanıyorlar. Vücudumuzda var olan dikkat merkezinin kapısı
çok iyi açılmıyorsa eğer, içeriye yeterince dopamin giremiyor.
Az girince de çocuğun dikkati az toparlanabiliyor. İlaçların işlevi o kapıyı belli bir süre daha fazla açmaları. Açık kapıdan
daha fazla dopamin giriyor. Yani vücuda dopamin vermiyoruz
ama daha fazla dopaminin o kapıdan girmesini sağlıyoruz.
Ailelerin yan etkiler ve bağımlılık ile ilgili korkuları var bu
noktada.
Bağımlılıkla ilgili hemen şunu söyleyebilirim. Kapı örneğin
dört saat açık kalıyor ya, dört saat sonra vücuttan tamamen atılıyor. Eğer bağımlılık yapıyor olsa, bağımlılığın belirtileri çok
nettir. Ellerde titreme, terleme, öfke, “İlacım nerede benim?”
diye arama… Biz bunların hiçbirini bu çocuklarda görmüyoruz.
Aileler şunu söylüyor: “Bir yıl kullanıyor, vücudu buna bağımlı olacak.” Halbuki bir yıl kullansanız da ilacın etkisi, süresi
geçtiğinde vücuttan tamamen atmış oluyorsunuz. Dezavantajı
ya da yan etkileriyle ilgili şu söylenebilir… Dikkat için olduğu
gibi uyku ve iştah için de başka kapılar var. İlaç dikkat merkezine etki etmekle birlikte diğer kapıları çok seçemediği ve
henüz teknoloji o kadar özel ilaçlar geliştiremediğinden, uyku
ve iştah merkezine de bağlanıyor bu ilaçlar. Dolayısıyla o sekiz
saat boyunca çocuk tok hissedebilir kendini. Pek çok ailenin
ortak şikayeti ilacı içtikten sonra o sekiz saat boyunca çocuğun
iştahının kapanması. Biz de “Çok doğru, bu ilacın yan etkisi
olabiliyor” diyoruz. İlacın etkisi geçtikten sonra, o sekiz saatten sonra iştah yeniden açılıyor. Veya diyorlar ki ilacı içtikten
sonra o sekiz saat boyunca çocuğumun uykusu kaçıyor. Zaten
bu ilaçları sakın gece vermeyin, gündüz özel eğitime giderken
ya da sınıfa girerken verin. Derste uyuklamasını istemiyoruz,
bu bir yan etki ama bizim işimize yarayan bir yan etki diyoruz.
Vücuttan atıldığını söylediniz… Bu ilaçların iyileştirme
gibi bir fonksiyonu yok mu?
Kesinlikle kalıcı bir tedavi etme fonksiyonu yok. Hiçbir dikkat
eksikliği ya da hiperaktivite ilacı tedavi etmez. Sadece günü
kurtarır.

Peki, tedavisi var mı?
Hayır. Sizin sorduğunuz anlamda yok. Dikkat eksikliği ve
hiperaktivite demek çocuğun beyninin frontal korteksi diğer
akranlarına göre biraz daha geç ve yavaş gelişecek ya da genetik ve çevresel koşullarına göre tam gelişmeyecek demek.
Bizim tedaviden beklediğimiz, ikincil sorunların önüne geçmek. Bu çocuklar öğretmen tarafından sürekli azarlandığı ya
da arkadaşları tarafından dışlandığı için ilişkileri yıpranıyor.
İlişkiler yıpranınca ikincil sorunlar ortaya çıkıyor. “Ben neden
böyle bir çocuğum? Neden kendimi toparlayamıyorum?” diye
düşünmeye başlıyorlar. Depresif olabiliyor ya da sorunlu çocuklarla arkadaşlık kurup onlarla birbirini gaza getirip “Hadi
gel şunu deneyelim, bir kere sigara içmekten bir şey olmaz,
dur şuna çelme takalım…” gibi, çözülmeyince davranış bozukluğuna yol açan sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Biz bunun
önüne geçmek için dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi tedavi
ederiz. Çocuk en azından okul saati boyunca ilacını kullandığı
zaman dışlanmasın diye. Stigmatizasyon dediğimiz, adının çıkıp damgalanmasının önüne geçtiğimiz için iyi sosyal ilişkiler
kurup kişiliği ve karakteri sağlıklı gelişiyor ve çocuk da iyi bir
birey olmuş oluyor. Yaş ilerledikçe de frontal korteks kendiliğinden gelişiyor.
Tekrar otizme dönecek olursak, sizin gözlemlerinizle Tekirdağ’da otizmin bilinirliği ne durumda? Burada farkındalığı arttırmak için sizce neler yapılabilir?
Otizm bilinirliği giderek artıyor aslında. Ama yine de ne öğretmenler ne de okuldaki diğer çocuklar özel çocuklara nasıl
davranacağını biliyor. Başta öğretmenler bilgilendirilirse, onlar akranlarını ve öğrencilerini de bilgilendirirler. Öğretmenlerin hepsini katmasak bile otizmi bilmeyen öğretmenler olduğu
için başta kapıldıkları duygu korku oluyor. Çünkü bilinmeyen
şeye karşı hissedilen ilk duygu korkudur. Böyle bir çocukla
karşılaştıkları zaman ne yapacaklarını bilmedikleri için çocukları dışlayabiliyorlar. Fakat bu durumu Tekirdağ için sınırlamak uygun olmaz. Otizmin bilinirliği gerçekten az ama giderek de artıyor. Bazı il sağlık müdürlüklerinin bu konuda ciddi
girişimleri var. Diğer branşlardan doktorları bilgilendirmek
için çocuk psikiyatristleriyle toplantı düzenliyorlar. Biz gidip
eğitimler veriyoruz ve hem aile hekimlerini hem de hemşireleri bilgilendiriyoruz. Bu çok büyük bir adım bizim için.
Yeni tanı almış çocukların ailelerine neler önerirsiniz?
Her yaşa göre öneriler değişiyor. Fakat ben her yeni tanı almış
çocuk için diyorum ki, üç T dediğimiz tablet, televizyon ve
telefonu hayatımızdan tamamen çıkaramasak da mümkün olduğunuzca sınırlayın. Çocuğunuzun hatırı için mümkün olduğunca sosyalleşin. Ailelere, hem rol model olabilmeniz hem de
çocuklarınızın sosyalleşebilmesi için mümkün olduğunca çok
ortama girin diyorum. Bol bol akraba, ev ziyaretleri yapın, düğüne gidin, havalar güzel ise bir saat sabah, bir saat akşam gün
battıktan sonra parka götürün. Sosyalleşmeyi orada öğrensin.
Yaşı tutuyorsa mutlaka bir oyun grubu ya da kreş öneriyoruz.
Her şeyden önce de özel eğitime başlamalarını öneriyorum. Ne
kadar sık ve çok özel eğitim o kadar iyi.
Ne kadar özel eğitim öneriyorsunuz?
Eğer yapabiliyorsanız, uyanık olduğu her dakika derim. Çünkü beynimiz tıpkı elektriksel bir ağ gibidir. Sinaptogenesis
dediğimiz bir şey var. Yani aynı elektrik uyarısı ne kadar çok
aynı yere gönderilirse bir süre sonra orada bir sinaps oluyor.
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Araştırmalarda bu çocukların sinapslarında bir aksilik olduğu
gösterilmiş. Hangi alan üzerinde çalışırsak oraya bir elektrik
sinyali gönderiyoruz ve gönderdiğimiz elektrik sinyali diğer
nörona iletim veriyor. Ne kadar çok o alanda çalışırsak o kadar
çok bağlantı olmaya başlıyor. Dolayısıyla zorlandıkları alan
konusunda çok çalışırsak o kesik olan kablonun olduğu alanlarda daha çok bağlantı kurarız. Böylece çocukların akranlarını
daha çabuk yakalama şansı olur. Tabii ki, burada özel eğitimde amacımız dört dörtlük herkesle aynı beceriye sahip olması
değil. Amacımız çocuğun kendi ayakları üzerinde biz yokken
de durabilmesi. Maddi olanağımız el verdiği kadar zorlandığı
alanlarda bir uzman desteği alarak çalışması lazım. Geri kalan zamanlarda çocuğun yakınları özel eğitimde öğrendiklerini
evde kendileri uygulamalıdırlar.
Ailelerin durumu kabul etmesi ile ilgili önerileriniz neler?
Bazen aileler kabullenmekte de zorluk yaşayabiliyor.
En başta dediğim gibi hepimizin başına ağır bir şey geldiğinde ilk safhamız inkardır. Yapılan araştırmalar kanıtlamış ki, o
inkar safhası ne kadar uzun sürerse çocuğun iyileşmesi de o
kadar gecikiyor. Çünkü aile “Doktor çocuğumu çok az gördü ve hemen tanıyı koydu,” diyerek pek çok doktora gidiyor.
Farklı doktorlara gitmekte elbette bir sakınca yok. Dört beş kişiden aynı fikri alınca ondan sonra yavaş yavaş kabullenebiliyorlar. Burada tek endişemiz farklı doktorlara giderek çocuğun
tedavisinin gecikmesi oluyor. Tanıyı koyan kişi olarak bizim
üzerimize düşen, mümkün olduğu kadar ailenin ince, naif, evlat sevgisi halini unutmadan ve evlatları ile ilgili durumu çok
sert bir şekilde dillendirmeden ifade etmek. Ben mesela önce
DSM-4 tanısı ile başlıyorum.
Bir grafiğim var, onu gösteriyorum. “Bakın yaygın gelişimsel
bozukluklar,” diyorum. “Siz konuşma gecikmesini, bunu bunu
söylediniz değil mi?” diye soruyorum. Hepsini tek tek sayıyorum. Evet diyorlar. “O zaman tanıyı ben koymadım, siz bunları
anlattınız bunlar da yaygın gelişimsel bozukluk tanısı,” diyorum. “Eskiden YGB deniyordu ama şimdi artık otizm deniyor
buna. Sakın otizm dediğimiz zaman korkmayın. Otizmin hafifi
var, ağırı var, progresifi var, regresifi var…” Ailelerin birçoğu zaten şüphelenerek geliyor buraya. Bir anda çocuğunuzda
otizm var dediğiz zaman aile de doğal olarak çok inciniyor,
yıpranıyor. O durumla baş edebilme gücünü kendinde bula-
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mıyor. O yüzden ben bu haberi alıştıra alıştıra vermeyi tercih
ediyorum. Ama ailelerin şunu bilmesi lazım. Önemli olan tanı
değil. Tanının hiçbir önemi yok. Burada önemli olan var olan
sorunun çözülmesi. Bizim derdimiz; bu çocuğun sosyal iletişiminin artmasını mı, takıntılarının azalmasını mı, konuşmasının
artmasını mı istiyoruz ona yönelik ne yapacaksak yapmak. Biz
sorunların çözümü ile uğraşalım diyoruz. Bunlar da zaten çoğu
zaman özel eğitimden geçiyor.
Floortime ve duyu bütünleme gibi yöntemlerin otizmde
faydalı olduğunu biliyoruz. Peki, bunlar özel eğitimin yerine konulabilir mi?
Floortime ya da duyu bütünleme gibi şeyler otizmin temel
semptomlarını çözmüyor. Ben hekimim ve sadece kanıta dayılı konuşabilirim. Yapılan çalışmalar gereği konuşuyorum.
Evet, iyi geldiği şeyler var. Duyu bütünleme duyarlılığı fazla
ya da az olanlara veya denge ve koordinasyonla ilgili sorunlara
iyi geliyor. İyi gelince doğal olarak aile çocuğumuzun otizmi
iyileşiyor diye düşünülebiliyor. Ama yapılan hiçbir araştırma
duyu bütünlemenin ya da floortime gibi yaklaşımların tek başına otizmin temel bulguları olan iletişimi, göz kontağını ya da
kelime dağarcığını arttırmayı toparlamadığını gösteriyor. Ama
bu nörogelişimsel bir sorun dedik ya, nöron gelişimi esnasında tabii ki nöronlarda temel başka sorunlar da oluyor. Bu çocukların denge koordinasyon sorunları veya dokunma ile ilgili
hassasiyetleri varsa onlara iyi geliyor. Bizim burada sıkıntımız,
sorunları karıştırıyor olmamız. Bu çocuk derdini anlatamadığı için, dişi bile ağrısa huysuzlandığı zaman zannediliyor ki
bu çocuk otizmden dolayı huysuzlanıyor. Öfke kontrol sorunu
var. Halbuki çocuğun dişi ağrıyor, karnı ağrıyor, derdini anlatamıyor. Bir ağrı kesici belki iyi gelecek o anda. Bu sefer aile
diyecek ki doktor bir ilaç verdi otizmimize iyi geldi. Halbuki
diş ağrısını kesecek bir ağrı kesici vermiş oluyor doktor. Neyi
niçin yaptığımızı bilmek ve bilinçli adım atmak bizim için çok
önemli. O yüzden biz floortime, occupational terapi, duyu terapisi öneriyoruz ama bilin ki bu durum otizmi tedavi etmeyecek
de diyoruz. Bu durum başka duyusal sorunlarınıza iyi gelecek
diye belirtiyoruz. Özel eğitime yeterince yoğun bir şekilde gidiyorum, daha da ne yapabilirim derse bir veli, benim çocuğum örneğin dokunmayı sarılmayı sevmiyor derse, o zaman bu
yaklaşımları öneriyoruz.
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SÖYLEŞİ

AKSARAY’DA YAŞANAN
ÜZÜCÜ OLAYLARIN
ARDINDAN…
Aksaray’da bir ilkokulda yaşanan, bazı velilerin otizmli çocuklara ve ailelerine yönelik tutumları
geçtiğimiz haftalarda Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Bu olay belki ülke gündeminden düştü ama bizim
aklımıza bir kere kazınmış oldu.
Peki, orada neler yaşanmıştı? Olayları Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Cennet
İnceöz (41) anlattı.
Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasınız? Kaç Çocuğunuz var? Oğlunuza otizm tanısı ne zaman konuldu?
Ben Cennet İnceöz, 41 yasındayım. Atatürk Üniversitesi
AÖF’nde çocuk gelişimi okuyorum. Şu anda son sınıftayım.
Oğlum doğduğundan beri çalışmıyorum. Üç çocuk annesiyim.
Oğlumun iki ablası var. Birisi Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Resim Öğretmenliği okudu. Diğeri de Uludağ Üniversitesi’nde hemşirelik 3. sınıf öğrencisi. Oğlum Hüseyin 6 yaşında,
tam otizm tanısı konulması üç yaşında oldu. Üç yıldır da otizm
ile mücadele halindeyiz.
Ne kadar zamandır Aksaray’da yaşıyorsunuz? Çocuğunuz
Mehmetçik İÖO’na devam ediyor mu?
Biz aslen Aksaraylıyız ama eşim askeri personel olduğu için
Türkiye’nin yedi ayrı bölgesinde yaşadık. Emekli olması ve
oğlumun otizm tanısı alması üzerine Aksaray’a taşındık. 2,5
yıldır da buradayız. Oğlum seneye Mehmetçik İÖO’na gidecekti. Bu olaylarda benim de okulda olma sebebim, bir aya
yakın zamandır bazı velilerin otizmli çocuk ailelerine tepkili
olmalarıydı. Son bir haftadır da, okul önünde eylem yapıyorlardı. Biz de Aksaray Otizm Dayanışma Derneği olarak, orada-
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ki mağdur ve zor durumdaki otizmli çocuk ailesi arkadaşlarımıza destek olmak için gittik.
Tüm Türkiye’nin haberdar olduğu, çocuklarınızın okulda
istenmeme olayında neler yaşandı? Bunu kısaca sizden öğrenebilir miyiz?
Olay bir seneden fazladır devam eden bir yanlışlar zincirinin
son halkası aslında. Bardağa düşen son damlayı gördü Türkiye. Çünkü geçen yıl otizmli çocuklarımızın arka kapıdan alınması nedeniyle çok sıkıntılar yaşanmıştı. Arka kapının olduğu
yer bir tarlaydı ve statüsü de köy yoluydu. Kışın su birikiyor,
çocuklar dizlerine kadar suyun içinden geçmek zorunda kalıyordu. Oysa ön kapının önündeki yol betondu. Çamur dahi
olmuyordu. Arkadaşlarımız kaç defa belediyeye dilekçe verdi.
Ön kapıdan almıyorsunuz bari arka kapının önüne beton ya da
çakıl dökün dediler. Son bir aydır da, yönetim tarafından velilere okulun tamamen otizmliler verileceği söylentisi yayılmıştı. Bunun üstüne muhtar ve okul aile birliği sosyal medyada örgütlenerek okul önünde eyleme başladılar. Bu olaylar üzerine
biz de dernek olarak arkadaşlarımıza destek olmak ve oradaki
diğer velilerle konuşarak eyleme son vermeleri için arabulucu

engelliydi. Arka kapıdan alınma, okuldan paravanla ayrılma...
Toplam 28 özel çocuğa bir tane bile alan mezunu, hatta eğitim fakültesi mezunu öğretmen yoktu. Hoş hala da yok. Eğitim
verenler işletme, psikoloji, muhasebe mezunu. Hayatlarında
normal öğrenciye bile ders vermemiş bayanlar.
Basına yansıyan haberlerde diğer öğrencilerden farklı saatlerde teneffüse çıktığını okuduk. Bu doğru muydu?
Basında çıkan her şey doğru. Eksik var, fazla yok...
Bu olay yaşanmadan önce okul yönetimine hiç şikayette
bulunmuş muydunuz?
Bütün bu haksızlıklar için okul yönetimi ile defalarca görüştük
ama onlar hiç bir zaman bizleri velileri olarak görmediler.

Cennet İnceöz
olmaya gittik.
Biz iki gündür oraya gidiyorduk ama okul müdürü ve yardımcıları hiçbir şekilde bizleri ve otizmli çocuk ailelerini muhatap
almadılar. Her görüşme talebimiz son derece kaba şekilde red
edildi.
Son gün gittiğimiz de kapı önünde veli görmedik. Eylem
bitmiş diyerek sevindik. Eylemleri de kapı önünde toplanıp
otizmli çocuklar ve ailelerini sözlerle yaralamak, hakaret etmekti. Okula girdiğimizde duyduk ki, yukarıda öğretmenler
odasında, Milli Eğitim Müdürü Hayrullah Alaboyun ve veliler
toplantı halinde. O yüzden kapı önünde görememişiz meğer.
Biz de çıktık yukarı. Biz de katılalım, biz de bu okulun velileriyiz, dedik. Ama içeriden yaka paça çıkarıldık. Aşağıda
bekleyin dediler. Bekledik. Ama vakit geçiyor, kimse gelmiyordu. En sonunda zil çaldı. Çocuklar gitmek zorunda, servis
bekliyor. Tekrar yukarı çıktık. Müdür ve İl Milli Eğitim Müdürü karşılarında muhatap ise sayın muhtar. Bizi görür görmez
muhtar yanındakilerle birlikte üstümüze yürüdü. Hakaretler,
yuhalamalar. Hem de zil çaldığı dakikalarda çocukların ve bizim de çocuklarımızın gözü önünde...
En çok içimizi acıtan da, çocukların da anne babalarıyla birlikte bize tepki göstermesiydi. Ağlayarak, isyan ederek, aşağı
indik. Aşağı dediğim yer normalde otizmli çocuklarımızın annelerinin bütün gün yavrularını bekledikleri bir oda. Bu olay
üstüne aşağı indiğimizde İl Milli Eğitim Müdürü de oradaydı.
Bu yuhalama olayı yaşanırken yan kapıdan aşağı inmiş kendileri.
Aşağıda “Veliler sizi istemiyor, çocuklar korkuyormuş, psikolojileri bozuluyormuş, büyük tepki var dokuz ay sabredin
dedik onlara,” dedi. Bütün bunları cep telefonu ile kaydettim
ve Instagram hesabım @beirhus’da paylaştım. Akşama olayı bütün Türkiye duydu. Sabah okulun önü basın mensupları
ile doluydu. “Kim çağırdı bunları?” diyerek tepki gösterdiler.
“Ben çağırdım hepsini,” dedim.
Ve gerisini biliyorsunuz... Sosyal medya baskısı ile çocukların sınıflarını normal öğrencilerden ayıran paravan kapı açıldı.
Aynı gün sınıfların üstünde yazan “otistik” yazısı apar topar
silindi. Arka kapı kitlendi, ön kapıdan almaya başladılar.

Hakkınıza sahip çıktığınızda tüm Türkiye tek yürek oldu
ve sizi destekledi. Nasıl hissettiniz o zaman? Böyle bir destek göreceğinizi bekliyor muydunuz?
Sabah basını sonra da televizyonda akşam haberleri gördüğümüzde şaşırdık önce. Ama sonrasında bizi gururlandırdı. Yalnız değilmişiz dedik. Aslında hakkımızı yemişler, yaptıkları
suçmuş, dedik ve inanın çok güçlü hissettik.
Yaşanan üzücü olaylardan sonra yaptıklarına pişman
olanlar ya da sizden özür dileyenler oldu mu?
Açık söylemek gerekirse ne bir özür, ne de bir pişmanlık görmedik. Şu an sustular ama sebebi pişmanlık değil. Sosyal medyanın tepkisi nedeniyle korktular.
Şu anda okuldaki durum nedir? Nasıl düzenlemeler yapıldı?
İlk iş müdür ve yardımcısı değişti. Eski yönetim görevden
alındı. Artık öğlen okula yemek geliyor. Anneler sefer tası ile
evden yemek taşımıyor. Okula bir tane özel eğitim öğretmeni vermişler. Sınıflar boş ve soğuktu. Artık ısınıyor. Materyal
gelmiş. Veliler artık hakaret etmiyor. Muhtar okulda gezmiyor.
Kapı önüne volta atamıyor. Yeni müdür çok ilgili. Elinden geleni yapıyor. Biz de dernek olarak ona yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Oğlunuz ve diğer çocuklar yaşanan bu olaylardan etkilendi
mi?
Benim oğlum değil, ama oradaki çocuklar çok kötü etkilenmişti. Hâlâ da kendilerine gelemediler. Özellikle kalabalıktan
veya yüksek sesten çok korkuyorlar.

Bu olayın öncesine dönersek, sizin okulda yaşadığınız sorunlar var mıydı?
Öncesinde de sorunlar vardı tabii ki. 28 özel öğrencinin eğitim aldığı bir yerdi. Bunların 13’ü işitme engelli, 2’si ise görme
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ETKİNLİKLER VE HABERLER

OSB’DE DİSİPLİNLERARASI
ÇALIŞMA VE İŞBİRLİĞİ
Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği öğrencileri OSB’de Disiplinlerarası Çalışma ve İşbirliği dersi kapsamında eğitimcileri Özgül Gürel ile 25 Aralık’ta ziyaretimize geldi.
Özel çocuk annesi, Algı Özel Eğitim yöneticisi ve ÖÇED Başkanı Parin Yakupyan üç ayrı kimlik ile genç öğretmen adaylarına otizmli çocuk annesi olarak yaşadıklarını ve özel eğitimin hayatındaki karşılığını aktardığı bir sunum yaptı.
“Aileler ile konuşurken kelimelerin gücüne dikkat edin,” diyen Parin Yakupyan özel eğitimci nasıl olmalı konusunda “işini sevmeli, aileyi merkeze almalı, benimsemeli, gözlemlemeli, dinlemeli, güven vermeli, empati kurmalı, gelişime açık
olmalı, not almalı ve yazılı dönüt vermeli,” diyerek tavsiyelerde bulundu.

ÇOK FARKLI DEĞİLİZ, ÇOK SESLİYİZ
Özel çocuklarımız ve akranları bu toprakların en sevilen şarkılarını birlikte söyledi. ÖÇED olarak 30 Kasım’da düzenlediğimiz konserde, müzik öğretmeni Nilüfer Çakmak yönetimindeki orkestramıza AHBAP platformu gönüllüleri eşlik etti.
Otizmli ve diğer farklı gelişimsel özellikteki çocuklarımızın haftalarca hazırlandıkları bu konserde konuşan ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan “Bu birliktelik bizim için çok kıymetli. Bugün
burada kötü örnekleri paylaşmak istemiyoruz ama hepimiz biliyoruz
ki, çocuklarımız okullarda, avmlerde, oyun alanlarında, sinemalarda,
restoranlarda ve daha pek çok yerde istenmiyorlar,” dedi. Sözlerine
“Bunlarla ilgili çok ciddi problemler yaşıyoruz,” diyerek devam eden
Yakupyan “Bu ayrımcılıklar yapılırken biz burada birlikte çok güzel şeyler yapabildiğimizi göstermek istedik. Koromuz sadece özel
çocuklardan oluşmuyor. İçlerinde tipik gelişen çocuklarımız da var.
Hepsine destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Aslında hepimiz diğerimizden farklıyız. Hiçbirimiz bir başkasına benzemiyoruz. Önemli
olan burada farklılıklarımız ile bir şeyler başarabilmek. Biz bugün
burada bunu yapıyoruz ve bunu yapmaya da devam edeceğiz,” dedi.
Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katındaki sahnesinde
“Hayat Bayram Olsa”, “Sev Kardeşim” gibi sevilen şarkıları ve bilinen türküleri söyleyen çocuklar yoğun ilgi ile dinlendi.
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ETKİNLİKLER VE HABERLER

ANNELER BULUŞUYOR
Geleneksel ÖÇED “Anneler Buluşuyor” yılbaşı özel toplantımızı 21 Aralık’ta bir kez daha gerçekleştirdik. Uzun
yıllardır beraber olduğumuz annelerin yanı sıra bu yıl aramızda yeni anneleri görmenin de mutluluğunu yaşadık.
Ortak sorunlarımızı, neşemizi, sevincimizi ve hüznümüzü
paylaştığımız buluşmamızda birlikte daha güçlü olduğumuzu tekrar hissettik. Katılan tüm annelerimize teşekkür ederiz.

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON
HİZMETLERİ BAĞLAMINDA PAYDAŞLAR
Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü ve Özel Eğitim Dernekleri
Federasyonu
işbirliğiyle
gerçekleştirilen
“Özel
Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetleri Bağlamında Paydaş Görüşleri” paneli Öğrenci Merkezi Salon 2009’da gerçekleştirildi.
Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştiren etkinlikte, özel
eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin önemine dikkat çekildi, bu
hizmetlerin verilmesi noktasında karşılaşılan güçlükler ele alındı. İlgili kamu kuruluşu ve özel kurumların yetkililerini bir araya
getiren etkinlikte; öğretim üyeleri, özel sektör çalışanları ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri konuya dair görüşlerini paylaştılar.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın
da katılım gösterdiği, moderatörlüğünü Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken ve Prof. Dr. Hasan
Gür’ün yaptığı etkinliğe ayrıca, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hatice Ferhan Odabaşı, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Seyfettin
Toraman, Özel Eğitim Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sezgin Vuran , Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkanı Yunus Kılıç,
özel eğitim öğretmeni ve Özel Eğitimciler Derneği eski Başkanı
Ercan Karaca, sektörden kurum temsilcisi Parin Yakupyan, Down
Sendromu Derneğinden Fulya Ekmen ile çok sayıda akademisyen
ve özel sektör temsilcisi yanı sıra özel eğitim bölümü öğrencileri
ve özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler ve aileleri de yer aldı.
Özel gereksinimli çocuk annesi ve kurum temsilcisi Parin Yakupyan, “Özel eğitimciler yetiştirilirken eğitimcinin aile ile kuracağı
iletişim noktasında da eğitilmesi oldukça önemli. Çünkü, çok iyi
bir üniversiteden mezun olmuş, işi bilen, çocukla ilgili yapması
gereken tüm çalışmaları doğru bir şekilde yapan; ancak çocukların aileleriyle iletişim noktasında sıkıntılar yaşayan çalışanlarımız oluyor. Hiçbir eğitimci, her şeyi biliyorum, ben artık oldum
dememeli; çünkü her otizmli çocuk farklı bir öğreti ve ailelerle
iletişim bu işin en önemli kısımlarından birini oluşturuyor. Aileleri ve çocukları anlamamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
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YAŞAM

BU MESLEKTE EN UFAK
İLERLEME, EN BÜYÜK
MUTLULUKTUR
“Bu meslekte en ufak ilerleme ve gelişme gördüğün zaman en büyük mutluluğu
tattığın zamandır,” diyen Zübeyir Aküzüm özel eğitim alanında öğretmenlik
yapmasının yanı sıra özel gereksinimli bireylerle çocukluğunda tanışmış. On altı
çocuklu bir ailenin oğlu olan Zübeyir Hoca, erkek kardeşi Yılmaz ile birlikte özel
eğitimin hayatlarına nasıl girdiğini anlattı.
Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Zübeyir Aküzüm kimdir?
Özel eğitim alanında çalışmaya nasıl karar verdiniz?
Diyarbakır Dicle doğumluyum, kırk yaşındayım. On altı çocuklu bir ailenin dokuzuncu çocuğuyum. Açıkçası bizde özel
eğitim ailede başladı. Benden ufak bir kardeşim var, ismi Yılmaz. O doğarken yaşadığı bir rahatsızlıktan dolayı yerinden
hiç kalkamıyordu. Rahmetli babam da Sıtma Savaş’ta çalışıyordu ve kardeşimin sağlığı için kendi imkanlarıyla bir şeyler
yapmaya uğraşıyordu. O dönem bizim orada ne fizik tedavi ne
de rehabilitasyon vardı. Hatta o sıralarda bunlar büyük şehirlerde bile pek bilinmiyordu. Babam da yerinden hiç kalkamayan kardeşim Yılmaz’ı oturtup, etrafına battaniyeyi de sararak,
o şekilde oturmayı başardı. Daha sonra evin içerisinde top oynadığımızda, Yılmaz bize heveslenmeye başladı.
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Beraber futbol mu oynuyordunuz?
Hayır ama o yerdeydi ve biz onun yanında oynuyorduk. Evimizin bir odası büyüktü. Yüklük dediğiniz yeri kale yapıyorduk.
Biz kaleye geçiyorduk, Yılmaz da ayakları ile topa vuruyordu.
Bazen onu eğlendirmek için maçta kendimizi yere atıyorduk
ve bu onun da hoşuna gitmeye başladı. O top onu gayretlendirdi, yürümesine katkıda bulundu. Hala daha dışarı çıkarken
elinde topu ile dışarı çıkar.
Öyleyse siz pekiştireci evde kendi imkanlarımızla keşfetmiş mi oldunuz?
Evet, futbolu kardeşim için bir nevi pekiştireç haline getirdik.
Tabii bu sırada evde kırdığımız camların haddi hesabı yoktu.
Garibim annem bu yüzden oklavayı da arada kafamıza indirirdi. Bu arada benden büyük bir avukat ağabeyim var. Onun da

çocukken çok trajik bir durumu oldu. Rahmetli babamın vurduğu bir iğne yüzünden sol ayağını kaybetti. Ondan da dolayı
çocukluktan beri bizim evde özel eğitime ve engelli bireylere
karşı bir hassasiyet vardır. Kendi aramızda muhabbet ederken
incitecek kavramlardan kaçınırız. Ben çocukken hatırlarım,
bizim evin içinde sakat, engelli veya topal kelimelerini kullanmak kesinlikle yasaktı. Bazen yanlışlıkla biri kullandığı zaman
annem hemen ceza yapıştırırdı. Kardeşlerim kendini farklı bir
şekilde hissetmesin diye bu kavramlara hep dikkat ederdi.Tabii hayat sonradan da çok farklı şeyler yaşatıyor. Bir ablam
da daha sonra felç geçirdi. Dolayısıyla evde fiziksel anlamda
iki, zihinsel anlamda bir engellimiz oldu. Onlardan dolayı, ailemizde hepimizde hassasiyet gelişti.

“Herkes topluma ayak uydurmak
zorunda değil. Bazen özel bir birey
olduğu zaman toplumun da bireye
ayak uydurması gerekiyor.”
Kardeşlerinizin durumu insan ilişkilerinizi nasıl etkiledi?
Sosyal yaşamın içinde özel bireylere çok ilgimiz oldu. İnsanlar
o süreçlerde özel bireylerin yanında gezinmekten rahatsız olurdu. Utanıp, çekinirlerdi. Ama biz öyle yapmadık. O biraderi
halı sahaya gittiğimizde de götürüyorduk, pikniğe gittiğimizde
de götürüyorduk. Kardeşimizi yanımıza alıp kahveye götürürdük mesela. Otururdu, bağırırdı, çağırırdı ama netice itibariyle
herkes topluma ayak uydurmak zorunda değil. Bazen özel bir
birey olduğu zaman toplumun da bireye ayak uydurması gerekiyor. Arada rahatsız olanlar da oldu ama onlar da sonradan
bunun aslında çok güzel bir şey olduğunun farkına vardılar.
Peki insanlar nasıl tepki veriyorlardı kardeşinize?
Başlarda birazcık rahatsızlık duyuyorlardı. Fakat sonra baktılar ki, bunun da kendine has orijinal bir güzelliği var. Bu sefer
insanlar yanına gelip kardeşimle ilgilenmeye başladılar. Netice
itibariyle başkaları rahatsız olur diye çekinip kardeşimin yaşamında hiçbir şeyini aksatmadık. Toplumun tekçi bir bakış açısı
var. Saygılı olan, yerinde oturan, sesini çıkartmayan insanları
daha çok seviyor toplum. Bazen aykırı tipleri de topluma adap-

te etmek lazım. Farklı bakış açılarını topluma kabul ettirmek
lazım.
Toplumun kardeşinize bakışı sizi hiç etkiledi mi?
Olumsuz anlamda etkilemedi. Hiçbir zaman kardeşimden gocunmadım. Rahatsız olmadım. Hatta bizim ilçede bir Emin’imiz vardır. O da mental biridir. Çok da sosyal bir insandır.
Pikniğe giderken onu da götürürdük. Onunla her türlü etkinliğe gittik. Mesela kahvede saatlerce yanımızda otururdu. Muhabbet ederdi, dinlerdik. Şimdi ben bunun özellikle orta düzeydeki zihinsel çocuklarda gerçekten önemli olduğunu fark
ediyorum. Onunla oturduğunuzda, ona kayda değer olduğunu
hissettirdiğinizde o da bir birey olduğunu hissediyor. Arada
müthiş derecede bağlar oluşabiliyor.
Kardeşinizin haricinde ilçenizdeki Emin ile de aranızda
böyle bir bağ oluştu mu?
Evet, Emin ile de aramızda çok büyük bir bağ oluştu. Mesela ben İstanbul’a taşındığım zaman Emin bazen başkalarının
telefonundan beni arıyordu. Sırf benimle iletişime geçmek
için kendine Facebook’ta Messenger açmıştı. Bazen de onun
üzerinden bana yazıyordu. Halen memlekete gittiğimde beni
gördüğü zaman sevincini anlatamam.

“Özel bir bireye değer verdiğiniz zaman bunu hisseder. Sözlü ya da sözsüz
aranızda bir muhabbet kurulur.”
Özel çocuklarla nasıl iletişim kurmamızı tavsiye edersiniz?
Siz önemsediğiniz ve değer verdiğiniz zaman aradaki gönül
bağı kuruluyor. Bunun kilit noktası dışlamamak ve ötekileştirmemektir. Bu çocukların en büyük sıkıntısı birey yerine konulmamak. Anlamayacaklarının ve hissetmeyeceklerinin düşünülmesi. Aslında bakarsanız, hepsi anlayışı açık çocuklar. Özel
bir bireye değer verdiğiniz zaman bunu hissederler. Sözlü ya
da sözsüz aranızda bir muhabbet kurulur. Fakat toplumun da
en büyük sıkıntısı kişiyi birey olarak görememesi. Birey olarak
var olmayı başaramayanlar, bir süre sonra ya toplumun içinde
silinip yok oluyor ya da başka bir baskı altına girip kendini var
etmeye çalışıyor. Bu da aslında dünyanın genel sıkıntısı.
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görebilirsiniz. Tabii görmek isteyen insanlar için.

“Ötekleştirdiğimiz bu bireylerin iç
dünyasına girmeyi başarabilirseniz,
ondaki sadakati ve vefanın karşılığını
görebilirsiniz. Tabii görmek isteyen
insanlar için.”
Ağır mental durumda olan yetişkin öğrencileriniz olduğunu ve uzun yıllardır beraber çalıştığınızı biliyorum. Onlarla iletişiminiz nasıl?
Mesela Yusuf isminde bir çocuğum var. Çocuk diyorum ama
aslında yirmi yaşlarında. Konuşması pek yok. Dışarıda Yusuf
ile iletişim kurmayı beceremeyen biri belki der ki, Yusuf ile zaman geçirmenin hiç anlamı yok, çünkü bu oğlan hiçbir şeyden
anlamıyor. Yusuf ile iletişim kurmayı beceremeyenin kendisi
olduğu, buna çaba harcamadığı aklına bile gelmez. Ama ben
Yusuf ile iletişim kurmak için emek veriyorum. Onun hoşuna
giden şeyleri önemsiyor, ona değer verdiğimi gösteriyorum.
Bu da karşılıksız kalmıyor. Beni gördüğü zaman çocuğun gözleri gülüyor. Eğer ötekleştirdiğimiz bu bireylerin iç dünyasına
girmeyi başarabilirseniz, ondaki sadakati ve vefanın karşılığını
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Küçük yaştaki öğrencileriniz ve yetişkin öğrencileriniz
arasında nasıl bir fark var?
Çocuklar ile çalışırken biraz daha yönergelerle ve net komutlarla çalışıyoruz. Onları kurallar çerçevesinde yönlendiriyorum. Ama yetişkin bireyleri daha çok arkadaş gibi görmeye
çalışıyorum. Yetişkin özel bireyler, toplumda kendilerini ifade
etmekte çok sıkıntı yaşıyorlar. Ben de özellikle onları rahatlatacak önlemler almaya çalışıyorum. Mesela dayısının yanında
kafede çalışan bir öğrencim var. Gerçekten çok marifetli bir
çocuk. Bir gün iş yerine gittim. Oturdum onu izledim. Yaptığı
işi, başardığı şeyleri takdir ettiğimi hissetti. Birilerinin de zaten
onu bir şekilde takdir etmesi lazım ki bir motivasyonu olsun. O
nedenle yetişkin öğrencilerimle dışarıda da görüşmeye gayret
ediyorum.
Hiç yorulmuyor musunuz hocam? Böyle yaşamak çok zor
değil mi?
Emin olun insanlık namına en ufak bir fayda sağladığım zamanlar en fazla haz aldığım iş bu oluyor. Benim Diyarbakır’daki hayatım da böyleydi. Orada da diğer öğretmen arkadaşlarımızla köylerde çalışırdık. Köyde özel eğitime başlayan
çocuklar, batıdaki çocuklara göre eksi üç ile başlıyordu. Biz
bazen ders aralarında, bu çocukları okuma yazma öğretiyorduk. Bu meslekte en ufak ilerleme ve gelişme gördüğün zaman
en büyük mutluluğu tattığın zamandır. Öğretmenlik mesleğinde yaşayabileceğim en büyük doyum budur.
Tanı aldıktan sonra parçalanan, özellikle de ailesinden kopan babalara ne yazık ki sık rastlıyoruz. Hemcinsiniz olan
o babalara bir şey söylemek ister miydiniz?
Ben o babalara yıllar önce özel eğitimde bir müdürümün bana
söylediği bir şeyi söylemek istiyorum… İnsan hayatta hep güzel planlar kurar. Mesela Maimi’ye bir tatile gitmeyi planlarsınız. Buradan uçağınıza binersiniz. Uçak rötar yapar Afrika’nın
çöllerine inmek zorunda kalırsınız. Bir süre oranın yaşam koşullarına ayak uydurmak zorunda kalırsınız. Sonuçta bu hayat-

ta her şey güzellikten ibaret değil. Zorluk ile güzellik kardeştir.
Her ne kadar güzellikler hayal ediyorsanız da, zorluklar için
de mücadele etmek zorundasınız. Babalar koşullara ayak uydurma konusunda çok zayıf karakterli olabiliyorlar. Özellikle
bizim toplumda çocukların yükü haddinden fazla anneye bırakılıyor. Oysa baba sorumluluğu yüklenmek konusunda biraz
daha vicdanlı davranabilirse aşılmayacak sorun yok. Ben de bu
konuda hemcinslerimden çok şikayetçiyim. Vicdansızlık had
safhada. Görüyoruz annelerin yüzde 70’i- 80’i bu yolda tek
başına mücadele ediyor, özel eğitim kurumuna hep tek başına
geliyor.

ları hep dağıtıyordum. Okuldaki ilk yıllar çok kötüydü.

Evet, bu gerçekten çok can acıtıcı bir gerçek. Umarız bu
tablo değişir. Peki, çocuğu yeni tanı alan ailelere ne tavsiye
edersiniz?
Benim tavsiyem hayatın mücadele olduğunu kimsenin unutmaması. Bu mücadeleyi kestiğiniz zaman zaten hayatın içinde
kaybolup gidersiniz. İlk tanı aldığınız zaman çok karamsar olmayın. Ben emeğin kutsallığına inanıyorum. Emek verdiğiniz
her şeyin karşılığını bir yerde alıyorsunuz. Evlattan öte hiçbir
şey yok. Benim şu anda çocuğum olmamasına rağmen bunun
ne kadar kutsal bir şey olduğunu beraber çalıştığım çocuklarda
görüyorum. Belki de çocuğumun olmamasının sebebi sevgimi
çocuklara çok fazla vermemden dolayıdır. Üç yıldır evliyim,
çocuk düşünüyorum ama Allah nasip etmedi. Acaba bundan
mı kaynaklanıyor diye düşünmüyor da değilim.

M.A: Evet. Usluluktan, terbiyeden bir de tabii çalışmamdan
ötürü ayın elamanı seçtiler beni.
Zübeyir Aküzüm: Yaptığı hiç basit bir şey değil. Öyle bir güzel anlattı ki bana da geçen ay. “Hocam ben bu ay ayın personeli çıktım. Çok mutlu oldum,” dedi. Netice itibariyle hayatta
böyle bir gerçeklik var, insan başardıkça ve öğrendikçe özgüveni artıyor.

Zübeyir Hoca’nın öğrencisi ile konuştuk…
Dikkat eksiliği sorunu ile özel eğitime devam eden M.A. (18)
bize yaşadıklarından bahsetti.

Dikkat eksikliği gibi şeyler bazen iş ortamlarında keşfedildiğinde bunun üstüne oynayanlar da olabiliyor. Netice itibariyle
her ortamda art niyetli insanlar olabiliyor. M.A da her hafta
geldiğinde “Hocam üstüme geliyorlar!” diye dert yanıyordu.
Ona “Sen sakin ol. Sen sakin oldukça, kazanacaksın,” diyordum. Ve sonunda işinde gerçekten çok iyi bir noktaya geldi.
Bazen “Hocam kendimi tutamıyorum. Bu hafta kesin vukuat
olacak,” diyor. “Yok oğlum sakin, sakın,” diyorum. “Bazen
anlatabilmek için susmak gerekiyor. Bu susma hakkını kullan
başka bir şey yapma,” diyorum ona.

Dikkat eksikliği problemin olduğunu ne zaman fark ettiniz?
M.A: İlkokul birinci sınıfa gittiğim zaman.
Ne yaşadın birinci sınıfta?
M.A: Çok korkuyordum. Hoca ile hep kavga ediyorduk. Sıra-

Dikkatini toplayamadığın için mi yaramazdın acaba?
M.A: Evet, ondan olabilir.
Zübeyir Hoca ile çalışmaya başladıktan sonra neler değişti
hayatında?
M.A: Dikkat eksikliğim, korkularım bayağı bir azaldı.
Şimdi bir otelde çalışıyormuşsun. Ayın elemanı seçilmişsin.
Çok da üst düzey bir otel üstelik…

Öğrencimde de onu gördüm. Tabiri caizse toplumun içerinde
ötekileştirme olduğundan ifade özgürlüğünü yakalayamadığı
için en büyük çekingenliği ve sıkıntısı oradan kaynaklanıyordu. Burada kendini rahat ifade etme ortamı sağladık. Bu da
bir lütuf değildir. Bireyin hak ve özgürlüğüdür. Böylece öğrencimde de müthiş potansiyeller, cevherler ortaya çıktı.
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SÖYLEŞİ

FARKINDALIĞIN FARKI İLE
HAKAN BİLGİN
Sevilen televizyon, tiyatro ve sinema sanatçısı Hakan Bilgin’in sosyal sorumluluk çalışmaları ile de binlerce insanın hayatına dokunduğunu biliyor
muydunuz? “Farkındalığın Farkı” seminerleri ile 45 binin üzerinde gençle
buluşan Bilgin ile katkıda bulunduğu sosyal sorumluluk projelerini ve sanat
çalışmalarını konuştuk.
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Sinema, televizyon ve tiyatro çalışmaları ile dolu dolu geçen bir sanat yaşamınız var. Şu anda da Sevmekten Öldü
Desinler oyununuzun provaları devam ediyor. 20 Kasım’da
prömiyerini yapacağınız oyunun provaları nasıl gidiyor?
Oyunda daha evvel yapmadığım şeyleri yaptığım için benim
açımdan çok heyecan verici ilerliyor. Hem şarkı söylüyorum
hem de dans ediyorum. Şu anda konservatuvar sınavına hazırlanıyormuş gibi provalar halindeyiz. Biz alaylı olduğumuz,
konservatif eğitimi almadığımız için bu konulardaki eksiklerimizi bu tür oyunlarla tamamlamaya çalışıyoruz.
Bize biraz oyununuzdan bahseder misiniz?
Müzikal değil ama müzikli bir oyun. Yirmi sekiz şarkımız var.
Bunlardan dördünü beraber koro olarak, ikisini ben ferdi olarak söylüyorum. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Daha önce
yapmadığım şeyleri yaptığımda daha mutlu oluyorum. Yeni bir
kitabı okumak, yeni bir filmi seyretmek gibi kendimizi geliştirecek bir adım daha atmak çok keyifli bir şey.
Bu kişisel bir meydan okuma o zaman bir yerde de…
Aslında sahneye çıkmak başlı başına bir iddiadır. O iddiayı da
yeni insanlarla yapmanın heyecanı içindeyim. Çok da güzel bir
ekip olduk. Herkes birbirini sevdi. Güzel paylaşımlarımız oluyor. Eğer bu emeğimizin karşılığını alırsak dünyanın en mutlu
insanları oluruz, tiyatro hayatımızda da güzel bir oyunu tarihe
geçirmiş oluruz.
Yoğun sanat çalışmalarınıza rağmen sosyal sorumluluk çalışmalarında da çok aktifsiniz. “Farkındalığın Farkı” seminerinizle 45 binin üzerinde gençle bir araya gelmişsiniz.
Bilmeyenler için biraz açar mısınız, nasıl bir çalışmaydı
bu?
Bundan iki sene kadar önce bir üniversiteye davet edildim. Televizyona çıkan insanlar olduğumuz için zaman zaman böyle davetler alırız, çocuklar bizimle buluşmak isterler. Konu

olarak magazin konuşacağız. Şu benim arkadaşım, bu filmin
çekiminde şöyle bir hata oldu filan gibi şeyler anlatmamız için
çağırmışlardı. Fakat oraya gittiğimde, amfiye girdiğimde 600
kişi vardı karşımda. 600 kişiyi görünce dedim ki “Bu çocuklar
buradan sadece magazin bilgisi ile gitmesin. Ben elli üç yaşındayım. Bildiğim ne varsa anlatayım” dedim. “Ben sizin hayatta Hakan ağabeyiniz olsaydım, ne biliyorsam onu anlatacağım
bugün çocuklar” dedim o anda aklıma gelen bir fikirle. Onlar
da sağ olsun beni dinlediler. Nasıl kaptırdıysam kendimi, oradaki çocukların hayatını bir miktar değiştirebilir miyim diye
başlayan konuşmam yaklaşık 1 saat 15 dakika sürmüş.
Ne anlattınız genel olarak?
Benim anlattığım sizinle bir gün otursak sohbet etsek, size anlatacağım kadar samimi bir hikayeydi. Bunun onların hayatına
da dokunduğunu gördüm.
Genel başlıklarınız nelerdi mesela?
Onlardan dünyada sadece bir tane bulunduğunu, birikimin
değerli bir şey olduğunu, başkasının parasına veya mevkisine
özenmek yerine kendilerini geliştirmenin önemini, kendilerine
ait bir özelliği bulmalarını ve bunu fark ettikten sonra kendilerini nasıl geliştirebileceklerini anlatmaya çalıştım. Önyargısız olursanız, dünya insanı olursunuz, insanları diline, dinine,
ırkına veya siyasi görüşüne göre değil de, insan olarak kabul
ederseniz neler kazanırsınızı açıklamaya çalıştım. Farklı insanlar tanırsanız, farklı kitaplar okuyormuş gibi farklı şeyler
kaydetmeye başlarsınız ve bu sizi zenginleştiriri anlattım. Hayatımda hiç kavga etmedim. Kavga etmemenin yollarını öğrettim onlara. Küfrün ne kadar manasız olduğunu anlatmaya çalıştım. Sonra gülümseme ile bağlayıp, gülümsemenin aslında
iyi gelen, iyileştiren bir şey olduğunu anlattım. Kendi komik
hikayelerimi anlattım. Gençler bunu çok sevdiler. Üniversite
yetkilileri gelip “Biz sizinle çalışmak istiyoruz,” dediler. “Estağfurullah,” dedim. Sonra üniversite sınavına girecek olan
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çocuklara motivasyon konuşması yapmak için bana bir görev
teklif ettiler ve Türkiye’de 104 noktada konuşma yaptım. Gitmediğim herhalde üç ilimiz falan kaldı.
Dolayısıyla 104 noktada 45 binin üzerinde çocuğa konuştum.
Bu konuşmalardan sonra sosyal medya hesaplarımdan bana
gelen mesajlarla ne yaptığımın farkına vardım. Bunalımdan
çıkanlar mı dersin, sınıfta en gıcık olduğum arkadaşım meğer
ne kadar iyi bir çocukmuş diyen mi… Ben de o mesajları kendime basıp kitapçık yaptım. Hayatımızda her zaman iyi şeyler
yapmıyoruz. Bazen yerimde saydığımda onu tekrar okuyup
kendimi iyi hissediyorum. O çocukların bundan 10 - 20 sene
sonra Türkiye’de bir şeyleri değiştirmek için ortaya pozitif bir
şey koyacaklarına inanarak yaşamaya devam ettim. Kim çağırırsa gidip konuşma yaparak bu süreci tamamladım.
Bunları yaparken ilham noktanız ya da itici gücünüz neydi?
İtici güç şey şuydu aslında… Ben Ordu’da büyüdüm. Bundan yıllar önce, üniversiteye İzmir’e gittiğim ilk yıl yurtta küçük bir odada yedi arkadaşımla kalıyordum. Yedi arkadaşımın
yedisinin de travması vardı. Ben bir anasının kuzusu olarak
oraya gitmiştim ve hiçbir problemim yoktu. Travmam yoktu
yani. Ama onların hepsi bir hikaye anlatıyordu. Hani geceleri oturup dertleşilir ya… Benim dertleşecek bir şeyim yoktu. Ben de dedim ki kendime “Onlarla aynı dili konuşabilmek
için benim travmam olması lazım. O zaman bu yedi tramvayı
hayatıma geçirmeliyim. Senin baban olmasa, parasız olsaydın
nasıl bir şey yaşardın?” Bunların hepsini düşünmeye, kendimde içselleştirmeye çalıştım ve o zaman donanmaya başladım.
Bunu fark ettiğimde hayat hikayelerini, röportajları okumaya
başladım. Çünkü ben normalde sizi tanıyorum ama kendi içsel
dünyanızı bilmiyorum. Sizin başınızdan ne geçti de siz gazeteci olmuşsunuz, bunun mutlaka hayatta bir nedeni olduğuna
inanıyorum. Bu nedeni bulursak eğer o zaman hayatı çözmesi
çok daha kolay oluyor.
Bunun kişisel olarak nasıl bir faydası oluyor?
O zaman “Bu neden oluyor?” sorusuna daha kolay yanıt buluyorum. Bir otobüs şoförüne “Baba Taksim’den geçiyor mu?”
dediğimde şoför “Görmüyor musun, yazıyor işte!” dediğinde
adamın da ne kadar haklı olduğunu öğrenmeye başlıyorum.
Yani empati kurmaya başladığım insanları çözünce o zaman
hayat yaşaması çok daha keyifli ve rahat bir hale geliyor. Beni
“Ne var işte! Bir otobüs durağı sordum! Söylesen ne olur?”
bencilliğinden çıkartıyor. Her insanın ağzından çıkan lafın,

“Her insanın ağzından çıkan lafın,
her karşılaşmanın bir nedeni var. Ben
bugün sizinle röportaja geldim ama
belki sohbet esnasında sizin ağzınızdan çıkacak herhangi bir kelime ya
da derginizin içindeki bir makalenin
bakışı benim yarın sabah başka türlü
uyanmamı sağlayacak.”
her karşılaşmanın bir nedeni var. Ben bugün sizinle röportaja
geldim ama belki sohbet esnasında sizin ağzınızdan çıkacak
herhangi bir kelime ya da derginizin içindeki bir makalenin
bakışı benim yarın sabah başka türlü uyanmamı sağlayacak.
Ben buna inanarak yaşıyorum.
Böyle düşünme alışkanlığını nasıl edindiniz?
Çünkü ben Karadeniz’den geldim. İzmir gibi bir yerde okurken ilk defa bir vapurdan inince bir kıza baktım. Kız çok güzeldi. Ona bakınca kız da bana baktı, gülümsedi. Ben kalakaldım. Çünkü ben sadece bakmaya kadar biliyordum. Ondan
sonrasını bilmediğim için arkamı döndüm ve yürüdüm. Sonra
kendime dedim ki, bunu geliştirmen lazım. Demek ki insanlar birbirine bakabiliyor, gülümseyebiliyor. Senin de bundan
sonrasını öğrenmen gerekiyor, dedim. Flörtleşme denen şeyi
ben İzmir’de öğrendim. Dolayısıyla “Ben buyum Ağbi… Ben
böyleyim Ağbi… Ben böyle yaşıyorum,” diyen insanları sevmiyorum.
Öyle davranan insanlara diyorum ki, “Peki o zaman ben de
tokat atmayı seviyorum. Şimdi durup dururken masadaki herkese tokat atsam, ne yapıyorsun demez misiniz? Ben de böyleyim kusura bakmayın, dediğimde bunu savunabilir miyim sizce? O zaman siz de böyle olamazsınız. Kendinizi geliştirmek
zorundasınız”. Kendimi geliştirdiğim her süreçte bana başka
bir kıymet geldi.

“İzmir gibi bir yerde okurken ilk defa
bir vapurdan inince bir kıza baktım.
Kız çok güzeldi. Ona bakınca kız da
bana baktı, gülümsedi. Ben kalakaldım. Çünkü ben sadece bakmaya
kadar biliyordum. Ondan sonrasını
bilmediğim için arkamı döndüm ve yürüdüm. Sonra kendime dedim ki, bunu
geliştirmen lazım. Demek ki insanlar
birbirine bakabiliyor, gülümseyebiliyor.”
Bir örnek verebilir misiniz?
Mesela ben konuşmayı sevdiğim için beni bir gün hiç sunucu
bulamadıkları bir etkinliğe çağırdılar. “First Lego League diye
bir etkinlik, çocuklar legolardan robotlar yapıyorlar. Sen gelip
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sunar mısın?” dediler. Bundan on beş sene önce sadece destek
olmak için gittim ve on beş senedir orayla iletişimdeyim. Beş
bin çocuğun Hakan ağabeyi oldum ve Türkiye’nin geleceğinde beş bin çocuğa destek veren bir operasyonun bir parçası
oldum. Sadece bir iyilik sayesinde. Bugüne kadar hayatımda
karşılık beklemeden yaptığım pek çok güzel şeyin iyi geri dönüşlerini almışımdır.
Ama böyle olunca oğlum “Baba kamu spotu gibi konuşuyorsun,” diyor. Karım konuşmamdan sıkıldı “Artık yeter,” diyor.
Dolayısıyla evde konuşmayınca ben de dışarı çıkıp konuşuyorum. Mevzu aslında tamamen bundan ibaret. (Gülüyoruz.)
Gençler sizi dinlemeyi seviyor. Karşılıklı neler konuşuyorsunuz gençlerle? Onların geleceğe dair kaygıları ne?
“Biz okuyacağız, üniversiteyi bitireceğiz ama torpil ya da para
olmadan başarılı olmamız imkansız. Nasıl yapacağız?” diyorlar mesela. Ben de diyorum ki “Peki, sen bunları düşünerek
vakit geçirmek yerine daha çok çalışırsan, gerçekten bu konuda çok başarılı olursan, benim karşıma geçtiğinde teyzemin
kızını işe almak yerine seni işe almaz mıyım?” diyorum. “Ama
sen kendini geliştirmek yerine Hakan ağabey zaten teyzesinin
kızını işe alacak. Ben boşu boşuna niye çalışayım dediğinde ne
geçiyor eline? Hadi diyelim ki, ben torpil yaptım ve teyzemin
kızını işe aldım. Ama bu arada sen kendini geliştirdiğin için
bundan sonraki ilk başvuruda da seni alacağım. Fakat biz tembelliği seçmeye daha meyilliyiz. İsyan etmeyi çalışmaya tercih ediyoruz. İsyan etmekten kastım haksızlığa karşı koymak
değil, sadece çalışmayı reddetmekten bahsediyorum.
Halbuki önemli olan sonuç değil, süreçtir. Dünya rekoru için 8
atlet koşar, birisi kazanır. Ama diğerleri de yapabileceklerinin
en iyisini yaparlar ve bir gün o rekoru kırabilmek için yaparlar
bunu. Dertleri o süreçtir, yatırımdır. O antrenmandır. Fakat o
ipi nasıl geçerim, ipi geçtikten sonra nasıl durur poz veririm
hesabını yaptığımızda, koşudaki antrenmanı düşünmüyoruz,
problem orada. Tiyatro oyunu güzeldir ama prova da değerlidir. Hayal kurmak, hayal için emek verirsen vardır.

“Önemli olan sonuç değil, süreçtir.
Dünya rekoru için 8 atlet koşar, birisi
kazanır. Ama diğerleri de yapabileceklerinin en iyisini yaparlar ve bir
gün o rekoru kırabilmek için yaparlar
bunu.”

Toplum olarak kalıplardan çok şikayet ediyoruz ama aslında o kalıplara girmeye de biraz meraklı mıyız dersiniz? O
kalıpları sığmayan farklı bireylere ve karşı bir önyargımız
da oluyor.
Sen şu takımı tutuyorsun, ben şu takımı, diye bizimle aynı görüşte olmayan insanlarla konuşmamak üzere zihnindeki koridorları kapatanlar var. Böyle yaparak biz dünya vatandaşlığını
es geçiyoruz. Hayatımda aldığım en büyük iltifat İzmir Kısa
Film Festivali’ndeydi. Bir sunum yaptım, çok eğlenceli, matrak bir sunumdu. İngiliz bir kız çıktı, Ben İngilizce tercüme
ettim hiç bilmeden. Sonra bir Fransız biz kız geldi, kıvırcık
saçlı siyahi. Tercümanı ile “Keşke,” dedi “Paris’te siz yaşasaydınız da benim Hakan ağabeyim olsaydınız. Ben sizle görüşebilseydim çok sevdim sizi,” dedi. Hayatımda aldığım en büyük
iltifattı. Kızın ne dili, ne dini, ne cinsi hiçbir şeyi ortak değildi

ama kız beni yine de sevebildi. İnsanlar bu kadar yakın aslında. Ama biz ısrarla hala oralı mısın, buralı mısın? O takımı mı
tutuyorsun, bu takımı mı diye diye ayırıyoruz.
Bizim çalışma alanımız özel çocuklar ve ağırlıklı olarak
otizmli çocuklar. Bu çocuklar ve aileleri toplumda çok sıkıntı yaşıyor. Bu çocuklar okulda ya da yaşadıkları apartmanlarda hatta gittikleri kafelerde bile istenmeyebiliyor.
Gençlere ve ebeveynlerine bu konuda ne demek istersiniz?
Sadece otizmli çocuklar da değil, sosyal medyada bir insanın
ölmesini isteyecek noktaya geldik. Ölsün diye bir mesaj atabiliyorlar. Burada eğitim devreye giriyor. Ben konuşmacı olarak
gittiğim seminerlerde ulaştığım 45 bin çocuğun 5’inin hayatında bile sevmenin ve önyargılı olmamanın önemine eriştirebildiysem eğer, gerçekten bir şey yaptığımı hissediyorum.
Siz aynı zamanda farkındalık seminerlerinizin haricinde,
TOÇEV’de de farklı çalışmalar yürüttünüz. Orada da iyiliğin gücüne tanık oldunuz mu?
Ben TOÇEV’de 14 sene çalıştım. Hem fikirsel, hem de eylemsel olarak içinde yer aldım. Bana kattığı şey hayatta kafamıza
taktığımız şeylerin anlamsızlığını ve ekonominin manasızlığını gördüm. Çocukların çıplak ayakla bile oyun oynadıklarında
mutlu olduğunu gördüm. Dertlerinin anlaşılmak ve şefkat görmek olduğunu gördüm.
Bu kadar faydalı işler yaparken bu itici gücü nereden buluyorsunuz? Motivasyonunuz nedir?
Herhalde annem. Annem ilkokul öğretmeniydi. Hayatımda
gördüğüm en güler yüzlü kadındı. Annemle dedikodu yapamazdınız. Birisi bir şey söylediğinde “Yanlış anlamışsınızdır
kızım,” derdi ve bunu bozulmadan söylerdi. Müthiş bir gücü
ve özgüveni vardı. Başkalarının söylediklerinden etkilenme-
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yen bir kadındı. Bütün geleneklere sahipti. Muhteşem yemek
yapardı ve her geleni yedirip içirmeyi çok severdi. Diyelim ki,
siz beni evden almaya geldiniz, akşam bir yere gideceğiz…
Kapıdan size o gün ne yapıldıysa yedirilir ve öyle gönderilirdiniz. Ya da diyelim ki birisi taşınıyor, onlar taşınırken işçilere
hemen çay yapardı. Yeni komşuların ilk akşam yemeği mutlaka annem tarafından yapılırdı. Üniversiteye gidene kadar böyle
büyüdüm, kötülük diye bir şey bilmedim hayatımda. Lise sona
kadar bir yere gideceksek kız arkadaşlarımın babası “Hakan da
gidiyorsa…” diye gönderirdi.
Bu kadar iyi kabul edilen bir genç olmak nasıldı?
Bu kadar iyi olmak aşk hayatımı bitirdi tabii. Üniversiteyi kazandığımda annem, ablam ve ben İzmir’e kayda gittik. Üçümüz durakta otobüs bekliyorduk. Yanımızda da sarmaş dolaş
bir çift vardı. Annem bir onlara, bir de bana baktı ve dedi ki
“Oğlum senden bir tek şey istiyorum. İzmir’de okurken sakın
yapamayacağım bir şeyi bir kıza taahhüt etme. Ve sakın hiçbir
kızı kandırma. Bir kızın kalbini kırarsan çok üzülürüm ve seni
evlatlıktan reddederim,” dedi. Ben de “Aman anne, saçmalama ya…” filan dedim. Zaten sevgilim de yoktu. Fakat sonra
üniversite hayatımda bir kızla beraber dolaşırken, annem de
hep yanımda dolaşıyordu. Yani öyleydi sanki. Ben bütün hayatımdaki pozitif tarafın temelinin annemin söylemleri olduğuna
inanıyorum.
Özel bir çocukla yolunuz kesişti mi hiç? Otizmli bir çocukla bir iletişiminiz oldu mu?
Bir komşumuzun oğlu var çok zeki bir çocuk. Özel bir çocuk.
Aspergerli mi?
Evet. Onu çok seviyorum. Ben onunla temas kurmayı tercih
eden komşulardan birisiyim. Kimi tercih etmiyor. Eşim de bu
konuda benim gibidir. O çocukla iyi bir ilişkimiz var ve o ilişki
de karşılığını veriyor. O kadar insanın içersinde bana selam
vermesi ya da dün giydiğim bir şeyi fark etmesi gibi bir karşılık bu. Onun bir yakını olmayı başardım. Aynı şekilde oğluma
da böyle davranması gerektiğini gösterdim. O da bizim gibi
sohbet ediyor.
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“İnsanlar sürekli kolayı seçtiklerinden, kendi çocuklarıyla dahi ilgilenmek istemediklerinden, özel bir
çocukla ilgilenmeyi hiç istemedikleri
için uzak kalabiliyorlar. Ama şunun
farkında değiller, o çocuklarla iletişime geçmeleri sadece o özel çocuklar
için değil kendileri için de muazzam
bir kazanım sağlayacak ve zenginlik
katacak bir deneyim olacak.”
Baba olarak oğlunuza bu konuda nasıl telkinlerde bulundunuz?
Telkin değil aslında, bu tamamen davranışsal bir şey. Mesela
bir annenin-babanın oğluna terbiyesiz demesi bana çok saçma geliyor. Çünkü biz neysek çocuğumuz da o. Ben kırmızı
ışıkta geçersem oğlum da sınıfta kopya çeker. Bu kadar basit.
Sizin hayatınız neyse çocuğunuzun hayatı da odur. Psikolog
bir arkadaşımız, ergenlik denilen şey çocuğun annesine babasına verdiği karnedir demişti. Çocuğunuz ergenlikte bağırıp
çağırıyorsa, isyan ediyorsa, bilin ki ergenliğe kadar bir yerde
yanlış yapmışsınız. Benim oğlum da artık daha çok itiraz eden
ve benimle demagoji yapan birisi oldu. Ama ben bununla gurur duyuyorum. Kavga etmiyoruz, sadece tartışıyoruz. Tartışmak da çok güzel bir şey. Çünkü ben de ondan bir sürü şey
öğreniyorum. İnsanlar sürekli kolayı seçtiklerinden, kendi çocuklarıyla dahi ilgilenmek istemediklerinden, özel bir çocukla
ilgilenmeyi hiç istemedikleri için uzak kalabiliyorlar. Ama şunun farkında değiller, o çocuklarla iletişime geçmeleri sadece o
özel çocuklar için değil kendileri için de muazzam bir kazanım
sağlayacak ve zenginlik katacak bir deneyim olacak.

HABERLER VE ETKİNLİKLER

OTİZM VE FARKINDALIK SÖYLEŞİSİ
Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde 14 Kasım’da gerçekleştirdiğimiz
Otizm ve Farkındalık söyleşisi ile özel çocuklara hakkında bilgi
verdik. Otizmli çocuğu olan yakınlarınıza nasıl destek olabilirsiniz,
özel bir çocuğa yaklaşımınız nasıl olmalı, otizmin belirtileri neler
konularını ele aldık.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ
Sivil Düşün desteği ile otizm ağını güçlendirmek için üye derneklerini yerinde ziyaretlerine devam eden Otizm Dernekleri Federasyonu’nun 31 Ekim’deki durağı ÖÇED idi. Derneğimizde, faaliyet
alanlarımız hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz toplantıda
birlikte ve dayanışma ile daha güçlü olduğumuzu bir kez daha hissettik.

KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme
Projesi kapsamında düzenlenen “Kapasite Geliştirme Eğitimleri”nin
ilki İstanbul’da gerçekleşti.
Jülide Işıl Bağatur ‘Hukuk’, Murat Çekiç ‘Savunuculuk ve Lobicilik’, Aysun Kocaner ‘İletişim’ ve Sunay Demircan ‘Kaynak Geliştirme’ başlıklarında eğitim verirken Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneğimiz adına Gamze Eşki eğitimlere katıldı.

SINIFLARDA KAYNAŞTIRMA
ÖĞRENCİLERİ İÇİN NELER YAPILABİLİR?
Tüm özel çocuklarımız için İstanbul Ortaokulu’ndaki öğretmenlere
yönelik “Sınıflarda Kaynaştırma Öğrencileri için Neler Yapılabilir?”
seminerimizi Algı Özel Eğitim Kurumları işbirliği ile gerçekleştirdik.
Eğitimci Evrim Duysen Aksu’nun sunumuyla gerçekleşen seminere katılım gösteren İstanbul Ortaokulu okul müdürü, öğretmenleri ve velilerine teşekkür ederiz. Siz de okulunuzda seminer düzenlememizi isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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ANNE GÖZÜNDEN

Süreyya Ülkü GÜLER
Down Sendromlu Birey Annesi

KİMİ KİMİNLE
KAYNAŞTIRIYORUZ?
“Çocuklara bir şans verin. Onlar için kaynaştırmanın, bireysel eğitim
programının ve engellerin bir önemi olmadığını fark edeceksiniz.”
Öğretmenliğimin 5.yılında, çalıştığım okulda bir toplantıya
çağırıldım. Öğretmenler odasına doğru ilerlerken, kapıda gördüğüm kadının, bir öğretmenle çocuğunun notlarını görüşmek
için geldiğini düşündüm. Toplantının gündem maddelerini bilmediğim için yönümü değiştirip müdür yardımcısının odasına
doğru ilerledim. Müdür yardımcısına:
“Hocam toplantının konusunu öğrenebilir miyim?” diye sorduğumda aldığım cevabı hala aklımdan silemiyorum.
“Ya BEP’li bir öğrenci var da, rehberlik servisi anneyi ikna
edememiş bir türlü. Onun için bütün öğretmenler ile toplantıya
çağırdık annesini,” dedi.
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Anlamadım ne demek istediğini ve:
“Hangi konuda ikna edeceğiz?” diye değiştirdim sorumu.
“Çocuğunu alıp iş okuluna versin diye. Ne işi var Anadolu
Lisesinde bu çocuğun şimdi?” dediğinde kulaklarıma inanamadım. Sessizce odasından çıkıp anneye baktım. Kafasını öne
eğmiş, sanki azıcık ısrar etsek, pes edip çekip gidecek kızı ile
birlikte. Yanına yaklaştım, hafifçe kafasını kaldırıp gözlerime
baktı.
“Kızınızı almayın olur mu okuldan? İstediği yerde okumak
onun en doğal hakkı,” diyerek öğretmenler odasına geçtim.
Toplantı başladığında rehber öğretmen ikna çabaları ile ko-

nuşmayı sürdürüyordu. Birkaç öğretmen ve müdür de aynı fikirdeydi. Ama annenin tek isteği vardı, evine en yakın okulda
olan kızının aynı okulda kalması:
“Hocam, okula tek başına gidip gelebiliyor burada. Arkasından
pencereden bakabileceğim kadar yakın bu okul, ben o yüzden
başka okula göndermek istemiyorum. İş okuluna gitti geçen
sene, oradaki çocukların hepsi bir arada olmuyorlar. Nasıl anlatayım size bilmiyorum ama olmuyor işte.”
Bahsedilen iş okulu evlerine çok uzaktı ve servis ile ulaşmak
zorundalardı. Anne de inatla bu okula gidip gelsin istediği için
kimsenin dediğini umursamıyordu. Ben söz alıp:
“Ben doğum iznine çıkacağım için, destek eğitim saatlerinde
size yardımcı olamam fakat onun dışında burada okumasının
hiçbir zararı olacağını düşünmüyorum. Mutlaka bir gönüllü
arkadaşım matematik için size destek eğitimde yardımcı olacaktır,” diyerek cümlemi tamamladığımda kimseyle göz göze
gelmemek için kafamı pencereye doğru çevirdim.

O gün, o kızın okuldan alınması için toplandığımız odada,
kaynaştırma eğitiminin, bir
gün kendi kızım için de savaşını vereceğimi bilmiyordum.

Kaynaştırma eğitiminin tek
taraflı kazancı yoktur. Bir taraf destek alarak kendini daha
iyi geliştirirken, diğer taraf da
manevi yönden gelişir
unutmayın.

bir başkasına merhamet etmeyi, insanların bireysel farklılıklarına saygıyı ve farklı olmanın normalliğini öğrenir. Çocuğunuz
özel gereksinimli bireylerden negatif yönde etkilenmez, ders
başarısı düşmez, hastalık bulaşmaz ve kendini kötü hissetmez.
2 haftadır okula gidemeyen kızımı okula götürdüğümde gördüğüm manzara, 16 tane çocuğun kızıma doğru koşarak aynı
anda sarılmaya çalışmalarıydı. Kızım da karşılığında kolları
yettiğince sarılmış ve gülebileceği son noktaya kadar gülümsüyordu.
Çocuklara bir şans verin. Onlar için kaynaştırmanın, bireysel
eğitim programının ve engellerin bir önemi olmadığını fark
edeceksiniz. Kimin kiminle kaynaştığını, hangi çocuğun kime
iyi geldiğini göreceksiniz o zaman. Onlar sadece çocuk ve tek
ihtiyaçları sevgi…

Daha yeni tanışıyorduk, yaklaşık 35 haftalık hamileydim ve
karnımda özel bir çocuk taşıdığımdan hiçbirimizin haberi yoktu. O gün, o kızın okuldan alınması için toplandığımız odada,
kaynaştırma eğitiminin, bir gün kendi kızım için de savaşını
vereceğimi bilmiyordum. Sahi kimi kime kaynaştırıyorduk? O
güzel çocuk zaten gereken testlerden geçmiş ve normal gelişim
süreci olan çocuklarla aynı okulda okuyabileceği belgelendirilmişti. Neyi tartışıyorduk?
Özel veya devlet okulu olması ne yazık ki durumu değiştirmiyor. Okulları temsil eden idareci ve öğretmenler, bu konudaki bakış açıları ölçülerinde destek oluyorlar özel gereksinimli
çocuklarımıza. Bir öğretmen kalkıp “ben sınıfımda istemiyorum” deme cürretini gösterebiliyor. Bir okul müdürü okuldan
göndermek için, sözde resmi bir toplantı düzenleyip, her şeyi
kılıfına uydurabiliyordu.
O anne dişli çıktı ve çocuğunu o okuldan almadı. O güzel kız 4
yıl boyunca %95 görme kusuru ve hafif düzey mental reterdasyon tanısı ile okula geldi. Merdivenlerin kenarından, koridorun sakin köşelerinden inip çıkarak, karşısına çıkan karaltının
bir insan olduğunu düşünüp yönünü değiştirerek arşınladı o
okulun her metrekaresini. Aldığı destek eğitimler ve ona göre
hazırlanan bireysel eğitim programlarının sonucunda 85 ortalama ile okuldan mezun oldu.
O toplantıdan 3 hafta kadar sonra down sendromlu bir kız çocuğu dünyaya getirdim. O gün, artık kendi çocuğum için de
aynı savaşı vermeye başladığımı fark ettim. Birileri de benim
için toplantı yapacak, “okuluma almıyorum” diyecek, devletin
okulunda bile bize “öteki” gözüyle bakabilecekti. Ben pes etmeyecek, kızım için tıpkı o anne gibi başarı ipini göğüslemek
için elimden gelenin hep en iyisini yapmak için çalışacaktım.
Kaynaştırma eğitiminin tek taraflı kazancı yoktur. Bir taraf destek alarak kendini daha iyi geliştirirken, diğer taraf da manevi
yönden gelişir unutmayın. Evladınız empati kurmayı öğrenir,
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YAŞAM

KALKAN BİR OTİZM TANISININ
ARDINDAN…
Pınar ve Gökmen Tosmak çocukları Çınar iki yaşındayken otizm ile tanıştılar.
Çınar’ın raporundaki oran %80 idi. Bu yaz tanısı kaldırıldı. Tanının kaldırılmasına giden yolda yaşadıklarını baba Gökmen Tosmak ile konuştuk.
Çocuğunuzda otizmden ilk ne zaman şüphelendiniz? Tanı
ne zaman konuldu?
2 yaşındayken. İlk başlarda ufak tefek kelimeler konuşuyordu.
Anne, baba, mama gibi... Sonra bunlar birden kesildi. Seslenildiğinde ismine tepki vermemeye başladı ama televizyondaki
reklamlara tepki veriyordu. Dönen nesnelere karşı yoğun ilgisi
vardı. Olduğu yerde zıplıyordu ellerini çırpıyordu. Biz de bir
doktora gösterelim dedik.
Babalar otizm tanısını kabul etmekte biraz daha fazla direnç gösterebiliyorlar. Sizde durum nasıldı?
Açıkçası ben de tanıyı alır almaz durumu kabullenemedim.
Ama sonra kabullendim ve bu işin üzerine eğildik. Elimizden
gelen neyse fazlasını yapmaya çalıştık.
Çocuğunuz şu an ne durumda?
Şu an ilkokula devam ediyor. Birinci sınıfa ilk başladığında
sınıf birincisiydi. Şu an üçe gidiyor.
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Tanı aldıktan sonra hayatınızda neler değişti?
Bir defa biz anne baba olarak kendi hayatımızı ikinci plana
attık. Bu işin peşini hiç bırakmadık. Hatta tanıyı ilk aldığımızda bir sene evde televizyonu kaldırdık. Öncelik her zaman çocuğumuz, onun eğitimi ve kurtulması diye düşündük. Kendi
isteklerimizi ikinci hatta üçüncü plana attık. Öncelik Çınar’dı,
onu kurtarmaya çalışmamız gerekiyordu. Çocuklarla ilgili her
etkinliğe gitmeye çalıştık.
Rehabilitasyondaki araç gereçlerin hemen hemen aynısını eve
aldık. Orada gördüğü eğitimlerin tekrarını evde yaptık. Eğitime yoğunluk verdik.
Özel eğitim aldı mı?
Evet. Biz özel eğitimden yoğun fayda gördük. Bir de özel bir
kreşe verdik. Oranın faydası da çok oldu. Bu işte üç şey çok
önemliydi. Aile, özel eğitim ve sosyalleşebileceği bir ortam.
Bunda da birinci sırada ailelerin kabullenmesi geliyor. Anne
kabulleniyor da, babalar pek kabullenemiyor genellikle. Biz

Ne büyük şans sizin için böyle müdürler ve öğretmenler ile
karşılaşmak. Çınar şu anda ne durumda?
Şu an otizm tanısı kalktı. Bir seneye kaynaştırma öğrencisi de
olmayacak.
Otizm tanısı aldıktan sonra bu tanının kalkabileceğini düşünmüş müydünüz hiç? Tanı kalkınca neler hissettiniz?
İlk seneler düşünmemiştim ama iyi bir eğitim alınca evet bu
tanı kalkacak dedim. Tanı kalkınca çok mutlu olduk bu bizim
kazandığımız bir savaş dedik. Tabii tanı kalktı diye durmak
yok, çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Bu tanı kaldırılma nasıl oluyor? Ne anlama geliyor?
Artık rehabilitasyona gelmesine gerek olmadığı, yaşıtları ile
birlikte kaynaştırma eğitimi olmadan eğitime devam edebileceğini gösteriyor. Tabii hala otizmli. Bu raporun kalkması artık
otizmli değildir anlamına gelmiyor. Gene bazı etkileri sürüyor.
Bazen heyecanlandığı ya da sıkıldığı zaman ellerini sallamaya
başlıyor mesela. Ama sinirlendiğimiz ya da sevindiğimiz zaman hangimiz böyle şeyler yapmıyoruz ki? Herkesin bir huyu
var. Çınar’da da böyle bir durum var.
Peki, doktorlar ne diyerek tanıyı kaldırmaya karar veriyorlar?
Normal hayatını idame ettirebiliyor mu, önce buna bakıyorlar.
Yolda tek başına yürüyebiliyor mu, tuvaletini tek başlına yapabiliyor mu… Yani akranı normal çocuklar gibi davranıyor mu?
Gelişimsel açıdan akranlarını yakalayabildiyse otizm skalasından çıkabilir, diyorlar ve o raporu kaldırıyorlar.
Çınar’ı rehabilitasyona götürdüğümüzde orada pek baba göremiyordum. Bence böyle olmamalı. Ben hiçbir zaman çocuğumu ihmal etmemeye çalıştım. Anne ne ise baba da odur
benim için.
Ne güzel sizin gibi düşünen babaların da olduğunu bilmek… Peki, ilk tanıyı alan babalara tavsiyeleriniz neler?
Öncelikle çocuklarının kendilerine ait bireyler olduğunu unutmasınlar. Evet, babalar kabullenmekte daha fazla zorlanabiliyorlar. Benim de zaman zaman çekip gittiğim, boş bir yerde
tek başıma ağladığım oldu. Ama bunu hiçbir zaman çevreme
yansıtmamaya çalıştım. Normalde bir iş için bir kez savaşıyorsam, çocuğum için bunu üç-dört kat fazla yapmaya çalıştım.
Eksiklerim oldu mu? Tabii ki olmuştur. Ama elimden geleni
fazlası ile yaptığımı düşünüyorum. Biz Çınar’ın tanısını aldığımızda çok zor günler yaşadık. O dönemde bir de beni işten
çıkardılar. İşsiz kaldım. Çok sıkıntılı bir süreçti ama ona rağmen Çınar mutlu olsun diye gittim ona köpek aldım. Her şeyi
denedik.
Benim babalara en önemli tavsiyem çocukları ile mümkün olduğunca vakit geçirsinler. Onlarla dışarı çıksınlar, deniz kenarına, parklara gitsinler. Babaların çocukları ile vakit geçirmesi
çok önemli. Ben Çınar ile çok konuşurdum. Akşamları yanına
yatardım. Hikayeler anlatırdım.

Son olarak otizmli çocuğu olan ailelere sizin kişisel tavsiyeleriniz neler?
Otizmli bir çocuğunuz varsa her şeyden önemlisi aile kavramı.
Babalar da üstlerine düşün sorumluluğu almalı. Ailelerin çocuklarının üzerine çok iyi düşmeleri gerekiyor.
Bir de dışarı çıktıklarında hiçbir zaman çocuklarını başkaları ile kıyaslamasınlar. Bu kıyaslama çok yanlış bir şey. İçten
içe biz de yaptık bu hatayı. “Benim çocuğum niye böyle yapamıyor?” diye düşünüp üzüldüğümüz zamanlar da oldu. Ama
şöyle düşünmemiz gerekiyor, benim çocuğum özel bir çocuk,
benim çocuğumun özel yetenekleri ileride olabilir.
Kısacası benim en önemli tavsiyem çocuklarının elinden tutsunlar ve mücadeleden asla vazgeçsinler. Başka çocuklar ile
kıyaslamaktan da kaçınsınlar.

Çınar okula başladığında neler oldu? Okulda rahat mıydı?
Bizim için okula geçiş zor olmadı. Ben öncesinde müdür ile
konuştum. Benim oğlum özel bir çocuk, kaynaştırma öğrencisi
dedim. Onlarda Çınar için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar.
Öğretmeniz de çok iyiydi.
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KURUMLAR

ÖZEL ÇOCUKLAR İŞİ DEĞİL
HAYATI
Hem fiziksel hem de zihinsel olarak engelli bir ablaya sahip Ayşin Eda
Karakoç, ailede engelli bir bireyin varlığının kendisi üzerindeki etkisini ve
özel eğitim alanındaki çalışmalarını anlattı.
Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bu alana nasıl girdiniz?
Merhabalar ismim Ayşin Eda Karakoç. Uzman klinik psikolog aynı zamanda da aile danışmanıyım. İlkokul yıllarında
çocuklara sorulan büyüyünce ne olmak istersen sorusunun cevabı bende hep netti. Ya kamyon şoförü ya da psikolog olmak
istiyordum. Arabalara olan ilgimden dolayı kamyon şoförü
olursam sürekli araba kullanacağım düşüncesi hakimdi fakat
psikolog olmak daha ağır bastı belli ki.
Bu alanı seçmenizin, özel çocuklarla çalışmanızın belirli
bir nedeni var mıydı? Buna alanda çalışmaya nasıl karar
verdiniz?
Dünyaya gözümü açtığım andan beri özel gereksinimli çocukların içerisindeydim çünkü net tanılanamayan hem fiziksel
hem de zihinsel engelli bir ablaya sahibim. Engelli bireylerin
varlığı benim için normal karşılanırken arkadaşlarım, çevrem,
tanıdıklarımız hep bu durumu olağanüstü bir durum gibi gö-
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rürlerdi.
Ablamın özel durumundan dolayı evimizde fizyoterapistler
psikologlar eşliğinde büyüdüm. Mesleğe başlamadan önce alana hakimiyetim, bilgim vardı. Daha sonra sömürüye açık bir
alan olduğunu gördükçe ailelerin umutlarını, zamanını maddiyat karşılığı sömüren uzmanlar gördükçe bu alanda bizim gibi
ailelere gerçekten fayda sağlamak istediğimi anladım.
Kurumunuz kaç yıldır özel eğitim ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteriyor?
BİZ özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak 3 aydır faaliyetteyiz lakin alanın içerisinde olmanın vermiş olduğu bilgi ve
çevreden kaynaklı olarak 4-5 yıllık kurum aktifliği ve çalışma
düzeyindeyiz. Hedefimiz çok kapasiteli bir kurum olmaktan
ziyade kaliteli eğitim veren ve her sene mezun sayısı artan bir
kurum olmak. Sonuçta ablamın da eğitim aldığı bir kurum ve
ablamın iyi bir eğitim alması için donanımlı eğitmen kadrosu

Ayrıca Brain Danışmalık olarak da faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Biraz da orada neler yaptığınızdan bahseder
misiniz?
Mesleğimin ilk yıllarında aynı anda hem anaokulunda müdür,
hem klinikte danışman, hem de hastanede psikolog olarak çalışıyordum.
Daha sonra kendi kliniğimi açmaya karar verdim ve burada
hem özel gereksinimli çocuklarla hem de psikolojik destek kısmında çalışmalarımı yürüttüm.
İlerleyen süreçte kadromu büyütüp çalışma alanlarımızı genişlettim. Daha sonra aldığım eğitimlerimi meslektaşlarıma aktarmaya başladım. Şu an Brain Danışmanlık’ta danışanlarımı
görüyorum, meslektaşlarıma ve kurumlara da eğitimler veriyorum.
ile çalışmaya özen gösteriyoruz. Bu sayede tüm öğrencilerimize aileleri kadar titiz ve içten olmayı vaat ediyoruz.
Özel eğitim alanının şuanda içinde bulunduğu koşulları
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Özel gereksinimi olmayan öğrencilerin haftada 5 tam gün eğitim hakkı olup, özel gereksinime ihtiyacı olan ve yoğun program gereken öğrencilerin haftada 2 – 3 saat ders almalarındaki
adaleti hala bulamıyorum. Yaşıtlarına nazaran öğrenme süreci
yavaş geliştiği halde, yaşadığı engeli hayat gidişini engellediği halde haftada belli saatlerde alınan eğitimden sadece sihirli
değnek ya da bir mucize ile değişim beklenilmeli.
Bir özel eğitim kurumu kendini geliştirmek için neler yapmalı sizce?
Hiçbir zaman “tamam ben oldum’’ dememeli. Sürekli gelişen
eğitim ekolleri, sürekli değişen öğrenci profilleri, hastalıklar,
tedaviler varken hiçbir zaman tam anlamıyla tam olamayacaktır. Hayatın, sektörün gidişatı takip edilmeli, klasikleşen metotlar yerine her zaman gelişeni koymalısınız. Hayat akıyor,
gidişatı yakalamak gerek. Bunlara ek olarak sürekli sizden
daha iyi olduğunu düşündüğünüz kurumlar rakip görülmeli.
Bakın kendinize hedef koyulmalısınız demiyorum. Hedeflere
ulaşmak sizi durağan hale getirir. Rakip gördüğünüz kurumu
takip ederseniz, o büyüdükçe siz de büyürsünüz. Rakibinizi
geçtiğinizde yeni bir rakip her zaman karşınıza çıkacaktır. Bu
süreç böyle ilerlerken kaliteniz artacaktır. Bu söylediklerimin
yanlış anlaşılmasından her zaman korkmuşumdur. Rakip derken öğrenci sayısı veyahut kurumun fiziksel yapısı değil de
memnuniyet ve eğitim kalitesi baz alınmalı. Bölgemizde bulunan dost olduğumuz ama rakip seçtiğimiz isim yapmış kurumlar var kendileri ile konuştuğumuzda “Sizi baz aldık, sizden
bir tık üste çıkmayı hedefliyoruz,” dediğimizde “O zaman siz
bir tık üzerine çıkmayın diye biz de sürekli çabalayıp yenileneceğiz,” cevabı alıyoruz. Peki, sorarım size bu süreçte en fazla
kazananlar kimler olacak? Tabii ki iki kurumun öğrencileri..

Özel eğitim alanında unutamadığımız, “Evet, ben bu işi
yapmalıyım. Ruhsal açıdan zenginleşiyorum, vicdanen çok
önemli bir şeye hizmet ediyorum,” dediğiniz anlar mutlaka
olmuştur. Duygusal açıdan sizi etkileyen, şu anda yaptığınız zorlu işe devam etmek için size güç veren bir anınızı
bizimle paylaşır mısınız?
Engelli ailelerinde, diğer ailelerdeki bireylerin kolay kolay anlayamayacağı bazı duygular vardır. Örneğin yürüyemeyen bir
çocuğun ayağa kalkmasının vermiş olduğu mutluluğu dünyevi
hiçbir şey veremez.
Sadece oturup yatabilen ablamın ayağa dimdik kalktığı tarihi
ve saati asla unutamıyorum. Doğum günü kutlar gibi o tarihi
her sene kutlarız. Göz teması kurmayan bir otizmlinin 10 saniye annesine bakarak konuştuğu anı hiçbir şey o anneye unutturamaz. Elimi vicdanıma koyup “Bu işi hakkı ile yapabiliyor
muyum?” diye kendime hep sorarım. Bu sorunu cevabı; artık
yürüyebilen ablamın görüntüsüdür, artık konuşabilen Ömer’in
sesidir, artık okuyup yazabilen Yaren’in defteridir, artık başkaları ile oyun oynayabilen Berke’dir.

Biz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon olarak çocuklar için
hangi alanlarda destek ve hizmet sunuyorsunuz?
Özel gereksinimi olan tüm öğrencilerin faydalanabileceği modüller mevcuttur. Dil konuşma terapisi, fizyoterapi, öğrenme
güçlüğü vs.. Gerek duyduğumuz öğrencilerimizin faydalanması için duyu bütünleme ve refleksoloji gibi yan modüllerimiz
de var.
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KALP GÖZÜ

Prof. Dr. Hayriyem Zeynep Altan
hayriyemzeynep.altan@nisantasi.edu.tr

BİR KURTULUŞ ÖYKÜSÜ:
BEN X VE BENNY
Flamanca’da “Ben X” “Ben Bir Hiçim” anlamına geliyor. Filmi baştan sona,
otizmli bir bireyin dünyasını anlama çabasıyla izlediğinizde ve yeniden izlediğinizde, filmin adının birçok göndermesi olduğunu anlıyorsunuz.
Belçika ve Hollanda ortak yapımı olan “Ben X” adlı filmin
yönetmeni Nic Balthazar. 2008 yılında gösterime girmiş olan
film, İstanbul Film Festivali’nde de izleyiciyle buluştu. Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği tarafından Fipresci Ödülü’ne
lâyık görülen film aynı zamanda Montreal Film Festivali’nde Grand Prix Ödülü’nü kazandı. Flamanca’da “Ben X” “Ben
Bir Hiçim” anlamına geliyor. Filmi baştan sona, otizmli bir
bireyin dünyasını anlama çabasıyla izlediğinizde ve yeniden
izlediğinizde, filmin adının birçok göndermesi olduğunu anlıyorsunuz. Üniversitede okuyan Asperger’li bir gencin ikili
yaşamını konu edinen bu film, bu güne kadar izlediğim otizm
temalı filmler içinde oldukça ayrıksı bir yere sahip. Öykünün
işlenme biçiminden, sinematografik öğelerden ve sanal dünyanın kodlarıyla girift biçimde işleyen yapısından ötürü; özel bir
filmle karşı karşıyayız.
Filmin başlangıç sekansında zaten bir internet oyununda buluyoruz kendimizi. Distopik bir dünyada savaşçı bir erkek imgesiyle karşılaşıyoruz. Ekranın içinde, sağda ve solda kutucuklar
açılıyor. Bu kutucuklarda savaşçının kendini donanımlı hale
getirmek için seçebileceği silahlar ve kimi yetenekler var. Bu
görsellere kahramanımız Benny’nin sesi eşlik ediyor. Bu savaşçıyı giydirirken, kendi kimlik özelliklerinden söz ediyor:
“Asla yalan söyleyemem. Konuşmadığımda bile doğruyu
söylerim.” Sonra annesinin birisine karşı söylediği sözleri duyuyoruz: “Her zaman, önce birileri ölmeli. Yoksa hiçbir şey
olmaz.” Anlatının izleyiciye erkenden sunduğu bu gizemli ipucu, bu cümle; ancak filmin sonu görüldükten sonra anlam kazanıyor. Sonra yeniden sanal oyun görüntüleri geliyor ekrana.
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Benny’nin “Ben X” adlı avatarını görüyoruz. Sonra klavyede
çok hızlı hareket eden parmaklarını. Uçan ejderhalara benzeyen yaratıklar kanatlarını açıp kapıyor, savaşçı kendini gösteriyor. Sonra yine annenin birisinin ölmesi gerektiğini söyleyen
sözlerini duyuyoruz. Anlatı bir şeylerin olup bittiğini, seyircinin hikâyeyi anlaması için; geriye gidileceğini bize duyuruyor.
Geçmiş zaman kipinde; öykü geniş bir parantezle açılıyor. Bu
sırada film müziği bir kahramanın, güçlü bir savaşçının doğumunu ilan eder biçimde yükseliyor. Savaşçı atıyla dört nala
ilerliyor, dağları ve tepeleri aşıyor. Sonra ilk kez, gerçek dünyada, Benny’i ekranın karşısında otururken sırtından görüyoruz. Bu kare, onun kimliğinin sanal dünyada güçlü olduğunu,
gerçek hayatta ise “bir hiç” olduğunu seyirciye hissettiriyor:
Zırhlı avatarının aksine; odasında ayakları çıplak ve sürekli
hareket halinde. Bu karelerde hem iki dünyanın zıtlığını görüyoruz hem de sanal dünyanın baskınlığını. “Archlord” adlı
bu distopik dünyada Benny için her şey olanaklıdır. Oyunda
80. seviyededir. Bu sıradışı bir başarıyı simgeler. Benny bize
açıklar: “Bu güçlü olduğunuz anlamına gelir. Dünyada saygı
gördüğünüz.” Ve çok geçmeden Benny’nin hayranlık duyduğu
kadın avatar “Scarlite” ile tanışırız. O da Benny gibi gerçek bir
insandır ancak birliktelikleri sanal dünyadaki bu oyunun içinde
geçer. Toplumsal hayatta birbirlerinin kim olduklarını bilmezler. Benny’nin ayna karşısında hem kendisiyle hem de seyirciyle konuştuğu sekanslar, özellikle anlatının söylemini oluşturan psikolojik fenomenleri dışavurur: Asperger’li bir kişinin
toplum içinde “negatif” biçimde yaratılmasının kişinin benliğinde açtığı gediği görürüz bu aynalarda. Benny durumunu itiraf eder: “Oyunlarda istediğin kişi olabiliyorsun. Ama burada
sadece bir kişi olabiliyorsun.” Ayna karşısındaki bu konuşma
sırasında, kadrajın sağında yine bir kutucuk açılır ve biz savaşçıyı görürüz. Anlatının biçemindeki bu kullanım, alışık olmadığımız “postmodern” bir motiftir. (05.23) Film, Benny’nin
“Archlord” adlı sanal dünyadan sürekli kimlik devşirdiğini ve
algılarının bu distopik yerin varlığı üzerinden biçimlendiğini
göstermek için; bu kutucukları sürekli kullanacaktır. Bu savaşçı imgeleri; Benny’nin bilgisayar başında oturduğu zamanla

sınırlı değildir. Achlord onun düşünme biçiminin ve hayatta kalmasının çok özel bir biçemi olmuştur artık. Benny’nin
zihninin nasıl çalıştığını tam olarak anlamak için onun sosyal
yaşamdaki konumuna bakmak gerekir. Anlatı ustalıklı biçimde
dış dünyanın Benny’i acımasızca baskıladığını seyirciye kimi
kamera açılarıyla da hissettirir. Bunu çoğunlukla üstten çekimlerle ve yakın plan yüz çekimleriyle yapar. Diğer insanların
gürültülü konuşmaları, trafik lambaları, arabalar, her şey; onu
oyunda kendini savunmak zorunda olduğu zamanlardakine
benzer biçimde kışkırtır. Yakın çekimdeki insan ağızları şiddet
doludur; insanlar tükürür gibi konuşurlar.
Benny ya da Marslı: Sosyal Yaşamda Bir Öteki
Benny’i okul bahçesinde diğer insanların içinde görürüz.
(13.48) Ancak dışarıdan göründüğünün aksine; o Archlord’da
yaşamaktadır. Farklı olanın kolaylıkla aşağılandığına tanık oluruz. Anlatının “alay etmeyi” merkeze alan bu göndermelerine
zaten tüm diğer otizm temalı filmlerden aşinayız. Ancak ötekileştirilmenin bu film metninde çok daha derinden işlendiğini
kabul etmek gerekir. Benny kimi yaşıtları tarafından “aptal” ve
“sağır” olmakla suçlanır. Zarar görmemek için varlığını, cismini küçültüyor olmasını bir türlü doğru okuyamaz toplum. Ya da
Benny’i tanımak istemezler. Anlatının kimi yerlerinde onunla
“Pluto gezegeninden” diyerek alay ederler. Çoğunlukla da ona
“Marslı” diye hitap ederler. Bir grup erkek onu aşağılamayı ve
onunla uğraşmayı alışkanlık haline getirmiştir. Benny oyundakinin aksine, gerçek hayatta güçsüz ve edilgendir. Sürekli
psikolojik ve fiziksel şiddet görür. Kaba şakalara maruz kalır.
Onu dış dünyanın gürültüsünden koruyan kulaklıklarını çekerler, kafasına vururlar. Diğerlerinin bu tutumu, sistemin görüp
kanıksadığı bir şeydir. Okul müdürü toplumda “eşik bekçisi”
olarak görev yapan bir kişi sıfatıyla şunları söyler: “Her sene
böyle öğrencilerimiz olur. Okul bahçesinde hep yalnızdırlar.
Yürek burkan bir manzara.” Anlatı tüm diğer ilişkili anlatılarda
olduğu gibi; toplumdaki normallik-anormallik ölçütlerini sorgulamaya açar. Bunu yaparken dini referanslardan da yararlanır. Hıristiyan toplumlarında İsa’nın çileli yaşam öyküsünün
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ve mistik yolculuğunun bir “ötekilik” olarak da ciddi değeri
vardır. Dersin birinde öğretmen İsa’nın Tanrı’ya yakarışını seslendirir: “Tanrım neden benden vazgeçtin?”. Ve İsa’nın başlangıçta aşağılandığından ve dövüldüğünden söz eder. Seyirci,
bu göndermelerle Benny arasında bağ kurmak zorunda kalır.
(15.22) Benny’nin sanal dünyadaki avatarı Ben X görüntüye
girer. “İsa ölüme terk edildi, sonunda da intihar etti. Böylece
göğe yükseldi bir daha dirilene kadar.” Öğretmenin sözleriyle
Benny’nin kimlik mücadelesi bir tanıma kavuşur sanki. Anlatı,
Benny’nin kurtuluşunun bir intihar teması etrafında biçimleneceğinin ipuçlarını “İsa” figürü üzerinden izleyiciye aktarmaktadır. Öğretmen Benny’i sürekli taciz eden Bogaert adlı
öğrenciye bağırarak sözlerine devam eder: “Anlaşılan biraz
farklı birini kabullenmek çok zor geliyor sana!” Anlatının bundan sonrası, yer yer bir belgesel havasına bürünür. Benny’nin
okul arkadaşlarından biri ona yapılanları kameraya anlatmaya
başlar: “Evden getirdiği sandviçini bile yemesine izin vermezlerdi.” Benny üzerine çeşitli kişilerden anlatılar işitiriz. Öğretmenleri, arkadaşları onu anlatırlar. Sanki Benny ölmüştür,
topluma mâl olmuştur ve herkes onu konuşmaktadır. Annesi
“o gün” diye başlayan bir demeç vermektedir. Anlatı, henüz
seyircinin görmediği ve ne olduğunu bilmediği “o gün”ü odak
yaparak akmaya devam eder. Benny’nin güçsüzlüğü yine bir
öğrencinin dudaklarından alayla dökülür: “Bebek İsa’cık”.
Benny’e yapılan kötülükler, sınıfta onu soymaya çalışmalarıyla doruğa çıkar. Bir grup erkek Benny’i havalara atıp üzerini
çekiştirmeye başlar. Benny’nin pantolonu sıyrılır ve poposu
açıkta kalır. Çığlıklar atarak kendinden geçen arkadaşları onu
kameraya alır. (18.39) Bunlar yaşanırken Benny’nin zihninde
yine avatarı vardır. Ondan güç alarak yapılanlara tahammül
etmeye çalışır. Kalabalıktan küfürler yükselir: “Yumuşak şey!
Ezik! Nonoş! “ Farklılık karşısındaki korkular; toplumsal bilinçaltında hem dini hem cinsel referanslara sahiptir. Benny
bu kez de homofobik bir şiddete maruz kalmıştır. Oysa cinsel
kimliğiyle ilgili bir sorunu yoktur. Sanal da olsa, hoşlandığı
bir kız, Scarlite, vardır hayatında. Eğlence biter, herkes dağılır.
(19.26) Benny sınıfın penceresinde kendi çaresiz yüzünü görür
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ve öfkeden titreyerek camı parçalara ayırır. Ona yapılan şiddet
yok olmuştur. Ancak onun şiddete verdiği geç yanıt, okul yönetimine taşınır. Benny’nin viedosu “Marslı Striptiz Yapıyor”
adıyla internete düşmüştür. (25.08) Sonra Benny’i psikolojik
durumu incelenmek üzere hastane koridorunda otururken buluruz. Elindeki kamerasını koridorda gezdirir: Küçük bir oğlu
olan bir aile kamerada yerini alır. Bu insanlar üzerinden Benny’nin çocukluğuna geçilir. Otizmin teşhisi, testler, konuşmalar, sınırlandırmalar... Bir doktor şöyle der: “Asperger sendromu olabilir.” Sonra yeniden bugüne gelinir. Annesi doktorla
konuşmaktadır: Okulu değiştirmek istiyoruz. Sorun, oğlumla
ölesiye alay edilmesi! İnsanı bir süre sonra böyle damgalıyorlar.” (31.18) Bu arada o rezil video en çok izlenenlerin başına
geçmiştir.
Benny gerçek ve sanal hayat içinde bölünmüş bir kimliktir.
Normal ve olağanüstü kategorileri arasında sıkışmış gibidir.
Kendisini Archlord’dayken çok güçlü hissettiği Ben X Avatarı,
aslında her birimizin içinde potansiyel olarak duran ama bir
türlü hayata geçirilemeyen ideal kimliğe de gönderme yapar.
Hepimizin istediği de sevmek, sevilmek, saygı duyulmak ve
yaşadığı hayattan zevk almak değil midir? Anlatıda aşk “Scarlite”ın varlığında somutlaşır. Benny onu bize anlatır: “O beni
bir araya toparlayan. O uyumamı sağlayan. O bana yardım
eli uzatan.” Bu anlarda, Benny’nin hayalinde gerçek Scarlite
tarafından okşandığını görürüz. (33.42) Otizmli kişilerin duyusal hassasiyetle ilgili sorunlar yaşadığını biliyoruz. Film bu
hassasiyetlerin “dokunma” ve “sevgi ihtiyacı”nı dışlamadığını
bize ısrarla vurgular. Benny sanal dünyada ne kadar güvendeyse, sosyal yaşamda o kadar risk altındadır. Kendini savunmak
için bir atölye dersinde İsa’dan haç yapar. Benny’nin hayatı
özellikle Scarlite’ın cep telefonuna gerçek görüntülü bir mesaj
göndermesiyle değişime uğrar. (40.07) Scarlite sanal dünyada
Ben X’in şifacısıdır, koruyucusudur. Ve şimdi gerçek hayatta da ona destek vermek için uzaklardan geliyordur. Kız ona
bir randevu verir. Yarın olduğunda, 10.22 treniyle gelecektir.
Benny’nin belalıları (Sınıf arkadaşı olan iki erkek) onu istasyona gitmek üzereyken alıkoyarlar; bir parka sürükleyip dö-

verler. Telefonunu ele geçirip sevgilisi Scarlite’ın mesajını
izlerler. Onunla “E.T” ve “Frankenstein” benzetmesi yaparak
alay ederler. Ekran sanal dünya ile kaplanır. Benny “Ben X”
olmuştur. Haçtan okunu çıkarır ve onlara doğru sallar. Ancak
cep telefonu çalmaktadır ve arayan annesidir. Benny’nin dünyası dağılır ve onlara karşı kendini savunamaz. Ona zorla bir
hap yuttururlar. Benny bu hapın etkisiyle kendi kendine gülmeye başlar. Scarlet’in hayali gelir; daha önce durakta görmüş
olduğu çiftleri taklit ederek kızı öper. Ona içirilen her neyse,
üzerindeki baskıları alıp götürmüş gibidir. Annesi arabayla gelir ve ona sarılır. Bu karelerde onun daha öncelerinin aksine,
etkili biçimde duygularını anlatabildiğine şahit oluruz: “Döküldüm ama yeniden doğdum. Aynı video oyununda olduğu
gibi.” (51.36) Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelir: Annesi
o rezil videoyu bulur bilgisayarında, çılgına döner. Bunun ortaya çıkışıyla Benny de kendini kaybeder ve odasındaki her şeyi,
bilgisayarı, Archlord’a ait posterleri parçalar. (53.02) Sonra
Benny’nin iç dünyasına çekiliriz. İlk kez babası görünür. Babasının kız arkadaşı Sabine görünür. Bir intihar senaryosu iş
başındadır. Benny’nin kendisini öldüreceğini sanırız. Sonra
Benny’nin zihninde yaptığı bir yolculuğa katılırız. Gerçekte
Scarlite’ı karşılamaya tren istasyonuna gidememiştir. Ama bir
bakıma gitmiştir ve onunla yan yana yolculuk yapmıştır. Sonra
Scarlite’ı, Benny’nin yatağına oturmuş; onunla birlikte intihar
senaryoları üzerine konuşurken izleriz. Asılmak, boğulmak,
trenin önüne atlamak... İntihar yolları ve acıyla sınav ayrıntılarıyla anlatılır. Scarlite ona şöyle der: “Gerçek hayatta ölmek,
geri dönüşü olmayan bir şey. Ölebiliriz ama gerçek olması gerekmez. Kazanmak için oyna Benny!” (1.11.00)
Filmin sonunda kilisede bir anma töreni düzenlenir. Benny intihar etmiştir. Rahip dokunaklı cümleler kurar. Benny’den kalan ve intihar ettiğini gösteren bir video gösterilir. Sonra bu
videonun yerini
Benny’nin tacize uğradığı o meşhur video alır. Kilisedeki herkes dehşete kapılır. Ve sonunda Benny gizlendiği yerden çıkarak kendini gösterir. Toplumun onun çektiği acıları anlayıp
onu öz kimliğiyle benimsemesi için “ölmesi” gerekmiştir. Ekrana anne gelir ve şöyle der: “Önce birilerinin ölmesi gerekti.
Yoksa sizin dikkatinizi çekemezdik!” (1.26.50) Sonra babası
konuşur: “Asıl sorun diğerleri. Benim küçük yavrumu rahat
bırakmayı öğrenmeliler.” (1.27.38)
Film, Benny ve ailesini bir doğa manzarası içinde göstererek
son bulur. Benny bir atı sevgiyle okşar. Hayatında ilk defa mut-

lu olduğunu söyler. Yanında Scarlite da vardır. Kamera bize
kızın gerçek olmadığını gösterir. Ama Scarlite sanal dünyada
Benny için ne kadar gerçekse, burada da o kadar gerçektir.
Benny küllerinden doğarak şifalanmayı başarmıştır.
“Ben X” yorumlanması oldukça zor bir film. Gerçeklik algımızı zorlayan sanal dünya, toplumsal önyargılarla sürekli
manipüle edilen kimliklerimiz, gündelik ve kutsal olanla ilgili
tasavvurlarımız üzerine derince düşünmeye davet ediyor bizi.
Hasta olanın, otizmli birey değil de; onu ötekileştirmekten
kendini alamayan toplum olabileceğini düşünmeden edemiyor
insan.

Yönetmen: Nic Balthazar
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SİVİL TOPLUM

OTİZME ADANMIŞ BİR ÖMÜR
Oğlu 3 yaşındayken otizmle tanışan İlgi Otizm Derneği Başkanı Nejla Arslankurt kırk yılı aşkın bir süredir bu alanda yaşadıklarını ve dernek faaliyetlerini
anlattı.
Nejla Hanım öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1954 yılında Alanya’da doğdum. Huzurlu ve keyifli bir çevre ve ailede büyüdüm. 1975 yılında evlendim. Eşimin subay
olması nedeniyle Kayseri’de 1977 yılında oğlum Alper, 1978
yılında da bir buçuk yıl arayla Sarıkamış’ta kızım Gökçen doğdu.
Sizin otizmle tanışmanız nasıl oldu?
Alper’in doğduğu yıl ülkede televizyon kanalı olarak sadece
TRT vardı. Oğlumun doğumuyla beraber onun yaşına uygun
olacak biçimde sağlıklı bebek gelişimini anlatan bir program
vardı. Şimdi adını hatırlayamadığım Batı kaynaklı bir programdı ve aylık olarak düzenli yayınlanırdı. Her bölümü izledim. Hatırladığım kadarıyla bebeğin el, ayak ya da vücudunun
farklı yerlerine dokunarak reflekslerine bakarlardı. Aynı anda
ben de Alper’e uygulardım. Her şey yolunda görünüyordu.
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Mama sandalyesine destekli oturmaya başlayınca (sanırım
5 veya 6 aylıkken) testte bebeğin karşısında durup ona cazip
renkli bir oyuncak uzatılıyor, bebek uzanıp oyuncağı almaya
çalışıyordu. Bebek almak için uzanınca, anne oyuncağı kendi
arkasına saklıyordu. Bebeğin oyuncağın saklandığı yere, annenin arkasına bakması gerekiyordu. Televizyondaki bebek
keyifle bunu yaparken Alper’in oyuncağı takip etmediğini fark
ettim. Bu durumdan huzursuz olup doktoruna sordum. Bana
çok güldü, çok tekrarlayarak bir hafta gecikmeyle takip etmesini başardık.
Oğlunuzun nasıl bir bebekliği vardı?
Asker yakını olanlar bilirler, bizlerin ömrü sivil ev-lojman taşınmaları, sık tayinler nedeniyle çok sık ev-şehir değiştirmeyle
geçer. Alper’in doğduğu ev çevremizde küçük bebek yoktu.
Oğlum 6 aylıkken aynı şehirde bize lojman çıktı ve biz 2 hafta

içinde lojmana taşındık. Kendi mahallemize gelmiş gibiydik.
Bizimle yaşıt arkadaşların çocuklarının bulunduğu bir siteydi.
Kısa sürede yerleştik. Karşı dairede 3 yaşında cıvıl cıvıl çok
konuşkan bir kız çocuğu olan sınıf arkadaşımız oturuyordu.
Kızı bizim evden götüremezlerdi. Alper de onu görünce canlanır, keyifle güler ve oyuna katılırdı.
Bir gün doktor randevum olduğu için Alper’i onlara bıraktım.
Dönüşümde Alper’i “Gel babası gel”, “Tel sarar Alper tel sarar,
tel bulamazsa ne sarar” oynarken buldum. Kızla çok canlı bir
iletişim içindeydiler. Bir ay içinde komşumun lojman süresi
doldu, şehrin başka bir köşesinde ev tuttular. Ben Alper’i onlara pek götüremedim, çünkü yeniden hamileydim. Fakat otizm
diye bir şey olduğunu bilseydim her durumda giderdim.
Doktorlar bize hala Alper’in sorunu olmadığını söylüyorlardı
ama ben endişeliydim. Çünkü oturduğum dairenin çaprazında
oğlumdan bir hafta büyük bir bebek vardı. Annesi bizi işaret
edince bakıp gülücüğümüze karşılık veriyordu. Ama Alper
asla çocuğa bakmıyor, işaret için uzattığım parmağıma bakıyordu. Oysa yoldan geçen arabalara takıntılı biçimde odaklanarak bakıyordu.
Bir uzmana başvurma ihtiyacını ne zaman duydunuz?
Alper 17 aylıkken Sarıkamış’a tayin olduk. 1 ay sonra kızım
doğdu. Sarıkamış’ta Alper ile ilgili endişelerimi aktarmak için
gittiğimiz çocuk doktoru bize “İletişim gelişimi zayıf ama zekasında sorun olduğunu düşünmüyorum,” dedi. Ona ve bize
bunu düşündüren Alper’in elimi tutup bana reklamları çizdirmesiydi. 2 aylık minik kızımızı da alıp Alper’i Erzurum’da
bulunan Atatürk Hastanesine götürdük. Orada da tanı alamadan döndük.
İnsanlarla istek belirtmek dışında iletişime girmeyen oğlum,
televizyon reklamlarında canlanıp tam odaklanıyor, reklamlar
biter bitmez öne arkaya sallanmaya başlıyordu. O sallanmasın
diye ben ilgisini çekebilmek için sürekli reklam çiziyordum.
Çocuk şarkıları, özellikle “O piti piti karamela sepeti” en sevdiği şarkıydı. Büyülenmiş gibi dinler, şarkıdaki neşeli yerlerde
güler ve zevkle sallanır, bazı mısradaki ses tonumda ise içini
çeke çeke ağlardı.
Alper’in kardeşine zarar vermesinden korktuğum için yüksek parmaklıklı bir karyola alıp kızımı içinde büyüttüm. Çok
keyifli bir bebekti. 4 aylık bebekken yatırır yanlarını yastıkla
desteklerdim. Biberonunu eline verir, o mamasını içerken göz
ucuyla takip edip Alper ile ilgilenirdim. Onun gelişimi ile kıyasladığımda Alper beni çok endişelendiriyordu.
Alper ne zaman tanı aldı?
Alper 3 yaşına yaklaşırken İstanbul’a taşındık. İstanbul Üniversitesi Çapa Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’nde bir
aya yakın çeşitli incelemeler sonucunda otizm tanısı aldı.
Tanılama sürecinde Bölümün alanla ilgili tüm personelinin
katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Rıdvan Cebiroğlu bana işitme problemi olup olmadığını sordu. “Yok,” deyince nasıl bu kadar emin olduğumu
sordu. Büyük olan salonun en uzak köşesine gidip çantamdaki
badem krakeri göstermeden hışırdattım. Alper koşarak gelip
krakeri almaya çalıştı. Daha sonra “Alper neler yapabiliyor?”
diye sordu. Hiç kelimesinin olmadığını, ancak şarkı söyleyebildiğini, bir de ellerim doluyken önümde durunca çekil dediğimde anladığını söyledim. Reklamları takıntılı şekilde sevdiğini her çeşit reklamı hatasız çizebildiğini anlattım. Bana “Yazı
tahtasına çizsin bir şey, görelim” dedi.

Ne yaptı Alper? Çizdi mi?
İlk defa yazı tahtasıyla karşılaşan Alper’e tahta kalemi verip
“Alper Akbank çiz” dedim. O yıllarda Akbank’ın eşkenar kırmızı zeminli eşkenar dörtgen içinde dolgulu beyaz harfle dekoratif bir AK yazılı, dikdörtgenin altına büyük harfle AKBANK,
onun da altına el yazısıyla “güveninizin eseridir” yazılan bir
logosu vardı.
Hocamız banka amblemini görünce “olamaz” diye ayağa kalktı ve diğerlerine “gördünüz mü arkadaşlar” dedi. Ben gururlandım, “hocam daha güzel şeyler de çizer” deyince açıkladı.
Konu güzel çizmek değil, eşkenar dörtgeni çocuklar 7 yaşında
çizerler. 5 yaş altını ilk defa görüyorum dedi. Oğlum 3 yaşına
o ay basmıştı. Ancak Akbank reklamını, yani eşkenar dörtgeni
çok daha önceden çiziyordu. Bunun daralmış ilgi alanıyla ilgili
olduğunu, ama yine de zeki bir çocuk olduğunu söyledi. Otizm
diye bir gelişim bozukluğu olduğunu söyleyip, henüz otizm
teşhisi koyamayız ama izlemeye devam edeceğiz dedi.
Otizm şüphesi size söylendikten sonra hayatınızda neler
değişti?
2 yıl kaldığımız İstanbul’da Alper’i düzenli olarak haftada 3
yarım gün Çapa’ya götürdük. Oraya gitmediğimiz günlerde
de aynı bölümden bir pedagog evde Alper’e eğitim verdi. Ben
her yapılan etkinlik ve oyunu evde de yoğun biçimde Alper’le
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tekrarladım. Bu arada oğlumun reklam ilgisinden yararlanıp
çizdiğim reklamların arasına çeşitli objelerin de resimlerini
çizmeye başladım. Reklamlardaki çizim ve yazıları mükemmel yazmasından hareketle aklıma gelen her şeyi çizip adlarını
altına büyük harflerle yazmaya başladım. Ayrıca reklam cıngılları ve çocuk şarkılarını söyleterek bilmeden gırtlak kaslarının
gelişimine katkı yaptık sanıyorum. Oğlumu hiç kendi halinde
bırakmıyordum. İstanbul’da olduğumuz 2 yılı bu şekilde geçirdik.
Alper 5 yaşındayken Ankara’ya Tayin olduk. Ankara Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’nde oyun Melda Akçakın’dan
yetişkin oluncaya kadar düzenli olarak oyun terapi aldı.
Biz Ankara Tıp’a başladıktan birkaç yıl sonra Prof. Dr. Bülbin
Sucuoğlu yurtdışında özel eğitim doktorasını yapmış olarak
Ankara’ya döndü. Özel bir ilkokul bünyesinde özel eğitim sınıfı açtı. Özel eğitim ile ilk defa orada karşılaştım. Bülbin Sucuoğlu birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla daha sonra Özel Eğitim
Merkezi kurdu ve biz hem Ankara Tıp’ta oyun terapisi, hem de
o merkezde özel eğitim almaya başladık.
Derneğinizin kuruluş hikayesinden biraz bahseder misiniz?
1988 yılında Dr. Bülbin Sucuoğlu ve Psk. Dr.Füsun Akkök’ün
önermeleri ve destekleri ile Derneğimizi kurduk. Kurucularımız arasında ağırlıklı olarak otizmli çocuğu olan aileler olmakla birlikte, bizlere destek vermek amacıyla üye olmuş kişiler
de vardı.
Çocuklarımızla sürekli ilgi ve iletişim içinde olmamızı önemli
bulan Mualla Öztürk Hocamızın kendi kızı olan Prof. Dr. İlgi
Öztürk Ertem’e bu adı seçmesi beni çok etkilemişti. Derneğimizin adını kuruluşumuzdan kısa bir süre önce vefat eden
kişiliği ve mesleki yeterliliği çok üstün olan değerli bir bilim
kadını olan Prof. Dr. Mualla Öztürk anısına İlgi Otizm Derneği
koyduk.
Dernek olarak faaliyet alanlarınız nelerdir?
Otizmin bugün için bilinen en etkili gelişim yönteminin eğitim
olması bizi eğitim alanına yöneltti. 1992 yılında Derneğimiz
bünyesinde bugünkü adıyla İLGİ Otizm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni açtık. Ancak o günden bugüne ülke
genelinde halen nitelik ve nicelik bakımından yetişmiş hem
ölçme – değerlendirme, hem de müdahale ve eğitim alanında
çalışacak meslek personeli gereksinimimiz sürmektedir. Gelişmeler olmakla birlikte otizmin görülme sıklığının artması
ve daha çok fark edilen otizmli çocuk sayısı nedeniyle otizmli
birey sayısı artmakta, ancak alanda çalışan ilgili meslek dallarında çalışması gereken öğretmen ve diğer meslek gruplarında
yeterli nitelik ve nicelikte kişi yetiştirilememektedir.
90’lı yıllardan bu güne özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik ve Araştırma
Merkezlerinde (RAM) eğitsel değerlendirmeye alınıp, özel
eğitim alması gerektiği konusunda rapor vermektedir. Bu raporla aileler gittikleri rehabilitasyon merkezlerinde haftada 2
seans bireysel, 1 seans grup eğitimi alırlar. Yakın zaman kadar
rapor bireyin eğitim programı konusunda detaylı bilgi içermezdi. Yaklaşık 10-15 yıl gibi bir zaman içinde Milli Eğitim
Bakanlığı’nın Özel Eğitimi Güçlendirme Projesi ile değerlendirme ölçekleri geliştirildi. RAM’larda öğrencinin gelişim
alanları ölçülerek özel eğitim raporu verilmeye başlandı.
Halen ölçme-değerlendirme ile ilgili eskiye oranla çok yol kat
etmiş olmamızla birlikte sorunlarımız vardır. Özellikle bu yıl
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Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) uygulaması nedeniyle aileler rapor alabilmek için aylar sonrasına randevu alabildiklerini ve o sürede devlet ödenek vermediği için
çocuklarının özel eğitim alamadığını bildirmişlerdir.
2018 Kasım Ayı’nda TBMM’de kurulan Down - Otizm Komisyonu ilgili akademisyenler, sivil toplum kuruluşları aileler
ve alanda çalışan otizmli bireylerin hayata tam katılımı umuduyla çalışmalarını sürdürmektedir.
İlgi Otizm Derneği’nin “Buradayız Bize Yer Açın” projeniz
otizmli bireylerin iş gücüne katılımına dikkat çekmek için
çok önemliydi. Duymamış olanlarımız için bu projeyi ve bu
proje ile elde edilenleri anlatabilir misiniz?
Bu proje ile yetişkin otizmli bireylerin dokuma öğrenmelerini
amaçladık. Kurmuş olduğumuz dokuma atölyesinde öğrencilerimiz örtü, yolluk, çanta vb. eşyalar üretiyorlar. Ayrıca hediyelik eşyalar ürettiğimiz el sanatları atölyemiz var.
Ayrıca şu anda otizmin olabildiğince erken tanılanmasına yönelik olarak Çankaya Belediyesinin 12 kreşinde kreş öğretmenlerini otizmin belirtileri konusunda eğiteceğimiz bir AB
projesi yürütmekteyiz.
Otizm Eylem Planı’nın bir an önce yürürlüğe girmesini istediğinizi biliyoruz. Bununla ilgili ilerlemeler var mı?
Çok kapsamlı bir Otizm Eylem Planımız var ancak süreç çok
ağır ilerliyor, hatta ilerlemiyor. Zaman ise hızla akıyor.
İLGİ Otizm Derneği olarak her koşulda nitelikli eğitim, istihdam, sosyal yaşam, bakım hizmetlerinden ödün vermemek temel prensibimiz. Bu konularda Devlet gerekli hizmet destekleri vermezse aileler olarak bir şey yapabilmemiz mümkün değil.
Bizler çocuklarımızın bugününü kurtarmaktan geleceklerine
yatırım yapamıyoruz. Eşim ve ben yaşlılık dönemimizdeyiz.
Zaman hızla akıp gidiyor ve oğlumuzun bizden sonra ne olacağı ile ilgili ülkemizin bir hazırlığı yok. Ne yazık ki gözlerimiz
açık gideceğiz gibi görünüyor. Çünkü hali hazırda biz ailelerin
“BENDEN SONRA ÇOCUĞUM NE OLACAK?” sorusunun
cevabı henüz yok.

HAYAT FARKLILIKLARLA GÜZEL

TEMSİLİ
DÜĞÜNLERE SON

Adem Kuyumcu
Danışman - Eğitmen - Yazar Savunucu

Farklı zihinsel gelişim gösteren bireyleri cinsel istismara açık hale getiren
“temsili düğünler”e son verilmelidir!
Telafisi imkansız sonuçlara neden olan temsili düğünler,
insan haklarına aykırıdır ve derhal yasaklanmalıdır! Bu
eylemi teşvik eden, reyting için haber yapan, reklam
amacı ile kullanan, her kurum ve birey suç işlemektedir.
Devlet, Downlu bireyler için “temsili düğünler” yerine
şunları yapmalıdır:
• “Zihinsel engellilerin resmi olarak evlenmesi”ne izin
verilmediğine göre temsiline de izin vermemelidir. Aileye ve bireye; evliliğin, düğünün, gelin ve damat olmanın
ne olduğu açıkça anlatılmalıdır.
• Konunun yaygınlaşarak normalleşmesini ve bireyin
cinsel istismar hedefi olmasını önlemek için medyanın
bu konuda haber yapması engellenmeli, tersine, “farkındalık” yaratacak haberlere yer verilmelidir.
• Bakanlıklar ve belediyeler downlu bireylerin hayatın
her alanına eşit ve güven içinde katılımını sağlamalıdır.
• Downlu bireylerin istihdama katılımı sağlanmalı,
sporcu ve sanatçı olmaları desteklenmeli, aktivitelere
katılımları arttırılmalıdır.

• TBMM’de kurulan Down Araştırma Komisyonu daha
aktif ve çözüm odaklı, uygulamaya dönük çalışmalar
yapmalıdır.
• Downlu bireylerin algı kapasitelerine uygun eğitim
hakları sağlanmalıdır.
• Sağlık hizmetlerinde down sendromu ile birlikte oluşan hastalıklar kısıtlama olmadan tedavi edilmelidir.
• Başkasının bakımı ve kontrolünde yaşayabilen downlu
bireylerin bakımını yapan kişilere maddi ve psikososyal
destek sağlanmalıdır.
Adem Kuyumcu
Engelliler ve Aileleri ile Doğru İletişim Danışmanı Eğitmen
Engelsiz, Herkes için Erişilebilir Kentler Danışmanı Eğitmen
Engelsiz, Herkes için Turizm Uygulamaları Danışmanı
- Eğitmen
www.ademkuyumcu.com
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DİYETLERİN
OTİZMDE
İYİLEŞTİRİCİ (!) ETKİSİ

Doç. Dr. Bekir Fatih Meral
Sakarya Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
Zihin Engelliler Eğitimi
Anabilim Dalı

Ünlem işaretinin kullanım amaçlarından biri kinaye olsa da burada şüpheli,
sorgulanması gereken durumları belirtmek için kullandık. Dilerseniz yazıda
‘İyileştirici (!)’ ifadesinden sonra bu ünlemi niçin koyduğumuzu bilimsel dayanaklar üzerinden açıklamaya çalışalım.
Sağlığımız, ne kadar iyi ve doğru beslendiğimize bağlıdır.
Beslenme, tıpkı sağlıklı bir uyku gibi gelişimin en önemli yapı
taşıdır. Bireyin sağlıklı bir şekilde yaşamını devam ettirmesi,
eğitimden verim alması, hatta her şeyden önce biyolojik bir
varlık olan insanın sosyal ilişkileri iyi ve doğru beslenmesine
bağlıdır. Peki, bu durum otizmli çocuklar içinde geçerli midir?
Kesinlikle ‘Evet’, onlar için de geçerlidir. Otizmli çocuklar ya
da bireyler doğru beslenme alışkanlığı kazanmalı ya da bu onlara kazandırılmalıdır.
Glütenli yani tahıl ürünlerine dayalı gıdalar, süt proteini (kazein) içeren gıdalar ve hatta şekerli gıdalar olması gerekenden
fazla tüketildiğinde çocuğun gelişimini olumsuz etkiyebilir.
Buna bağlı olarak eğitimindeki verim de düşebilir. Dolayısıyla
otizmli çocuklar da en az normal gelişim gösteren akranları
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gibi bu gıdaları olması gerektiği kadar almalıdır. Bunun ölçüsü konusunda beslenme ve diyetetik uzmanlarından rahatlıkla
bilgi alınabilir.
Akla şu soruyu getirmek istiyoruz, aslında. ‘Peki! ‘Glütensiz
(gluten-free)’ ve ‘Süt proteinsiz/kazeinsiz (casein-free)’ bir
diyet otizmde iyileştirici etkiye sahip midir?’. Cevap ‘Hayır’,
daha doğrusu bilindiği kadarıyla ‘Hayır’. Çünkü doğrulanmaya muhtaç bu varsayım henüz kanıtlanmadı. Nasrettin Hocanın
dediği gibi ‘Halep ordaysa, arşın (ölçü) burada’. Konuyla ilgili
en iyi ölçü yani cevap yine bilimsel dayanaklı araştırma sonuçlarından geliyor.
Elder ve meslektaşları (2006) tarafından Glütensiz ve Kazeinsiz (Gluten-Free & Casein-Free) diyetlerin otizmli çocuklarda olası iyileştirici etkileri üzerine yapılan araştırmada ilgili

diyetlerin iyileştirici bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Otizm
ve Gelişimsel Bozukluklar Dergisinde (Journal of Autism and
Developmental Disorders) yayımlanan araştırma, yaşları 2 ila
16 arasında değişen 15 otizmli çocukla (12’si erkek, 3’ü erkek)
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ilgili diyetlerin etkili olup olmadığı ‘Çocukluk Otizm Derecelendirme Ölçeği (Childhood
Autism Rating Scale: CARS) ve ‘Gözden Geçirilmiş Otizm
Tanılama Görüşme Formu (The Autism Diagnostic Interview-Revised: ADI-R) üzerinden değerlendirilmiştir. Glütensiz ve Kazeinsiz (Gluten-Free & Casein-Free) diyetlerinin 12
haftalık uygulamasını tamamlayan 13 çocuk (2’si araştırma dışında kalmış) üzerinden yapılan değerlendirmede bu diyetlerin
her ikisinin de, aile raporlarına göre, otizmin sekelleri üzerinde herhangi bir anlamlı iyileştirici etkisi tespit edilememiştir.
Yine Mulloy ve meslektaşları (2010) tarafından Glütensiz ve
Kazeinsiz (Gluten-Free & Casein-Free) diyetlerinin otizmde
iyileştirici etkileri üzerine yapılan çalışmada, 15 araştırmanın
sonuçları eleştirel analiz üzerinden incelenmiştir. Otizm Spektrum Bozuklukları Dergisinde (Research in Autism Spectrum
Disorders) yayımlanan bu çalışmada, ilgili 15 çalışmanın
sonuçlarının Glütensiz ve Kazeinsiz (Gluten-Free & Casein-Free) diyetlerinin otizmde iyileştirici etkilerini desteklemediğini göstermiştir. Son olarak, Avrupa Beslenme Dergisinde
(European Journal of Nutrition) yayımlanan, Piwowarczky ve
meslektaşları (2018) tarafından gerçekleştirilen inceleme çalışmasının konuyla ilgili en güncel bilgileri içerdiği söylenebilir.
Ne yazık ki, çalışmaya katılan otizmli ve kontrol grubundaki
diğer çocuklar üzerinden yapılan değerlendirmede, Glütensiz
ve Kazeinsiz (Gluten-Free & Casein-Free) diyetlerinin otizmin
çekirdek semptomları açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir.

Özetle yapılması gereken, daha doğrusu ailelerin yapabileceği,
otizmli çocukları için sağlıklı ve sürdürülebilir bir beslenme
programı takip etmektir. Aynı zamanda otizmli çocuklarda
sıklıkla görülen yiyecek seçiciliğini ve yiyecek reddetme davranışını azaltmayı hedefleyen bir bilimsel dayanaklı programa
başvurulabilir. En önemlisi, akılcı ve faydalı olanı, ailelerin
enerjilerini ve kaynaklarını çocuklarının eğitimine ayırmalarıdır.
Ailelerin dışında yapılması gerekenlere gelince; ‘Etik’ dersinin
üniversite programlarında sadece kredi için verilmemesi, hatta
bu dersin adının ‘Ahlak ve Vicdan’ diye daha da belirginleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, doğrudan ya da dolaylı
bir şekilde, “bu diyetle otizmli çocuğunuz iyi olacak’ diyen
sözde uzmanların, otizmli çocukları streç filme sararak iyileştirdiğini söyleyen şifacılardan (!) farkı kalmayacaktır.
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İŞLEVSEL OYUN BECERİLERİ
NASIL KAZANDIRILIR?
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) içerisinde bulunan çocuklar işlevsel oyun
becerilerini belirli bir bilişsel seviyeye gelince kazanabilirler. Bunun için aşama aşama hiyerarşik bir planlama gerekir.
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Öncelikle çocuk alıcı dil, taklit ve hatta ifade edici dil becerilerinde belirli bir ivme yakalamış olmalıdır.
Ayrıca spektrum içerisinde bulunan çocuklar oyun araç gereçlerini nasıl kullanacaklarını keşfetme konusunda sınırlılıklar
yaşarlar. Daha çok bu araç gereçlerle tekrarlayıcı davranışlarda
bulunma eğilimi gösterirler.
Oyuncaklarla nasıl oynayacaklarına dair bir repertuarları yoktur, nörotipik gelişen çocuklar çevresini araştırarak, gözlem
yaparak, taklit ederek öğrenirken, farklı gelişim özelliklerine
sahip olan çocuklarla bu becerileri tek tek detaylı çalışmak gerekir.
ABLLS müfredatı içerisinde bulunan “oyun ve boş zamanlarını değerlendirme” başlıklı programlar bu konuda çocuklarımıza oldukça yardımcı olmakta ve davranışsal müdahalelerle
işlevsel oyun becerilerini kazanmalarını sağlamaktadır.
Bizler oyun becerilerini planlarken ilk önce, oyuncakları çocuklarımıza tanıtarak, ne işe yaradıklarını göstererek çalışmaya başlıyoruz. (Arabalarla nasıl oynayabileceği, legolarla nasıl
oynayabileceği gibi)
Bu aşamayı geçince çocuğun oyuncakların işlevi ile ilgili mini
bir repertuarı olmuş oluyor ve akabinde her bir oyuncakla 5
farklı şekilde oynaması için çalışmalar yapılıyor.
Örneğin; Bebekle 5 farklı şekilde oynama (giydirme, uyutma,
sallama, yedirme, gezdirme) gibi.
İşlevsel oyun becerileri tam da burada gelişmeye başlıyor diyebiliriz. Bu noktada çocuk oyuncaklarla artık daha fazla süre
ve işlevsel olarak ilgilenmeye başlıyor.

Bu çalışmaları yaparken çocuklara ne kadar deneme fırsatı
sunduğumuz önemli, sık tekrarlar öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir
unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Sosyodramatik oyun becerilerine geçiş ile birlikte çocuğun
sosyal etkileşimini arttırmaya ve kazanmış olduğu dil becerilerini oyunlarında kullanmaya teşvik ediyoruz.
Daha sonra interaktif çocuk oyunları oynayabilmeleri için
gerekli becerileri planlıyor ve detaylı olarak çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Aile ve eğer var ise anaokulu ortamında da bu
becerilerimizin desteklenmesini önemsiyoruz.
Bu çalışmaları planlarken en başta da söylediğim gibi çocuğun
bilişsel durumu çok çok önemli.
Çocuklarımızın ilgi, ihtiyaç ve isteklerini takip ederek bu çalışmaları eğlenceli hale getirmeyi oldukça önemsiyoruz.
Seans içinde becerilerin öğretim aşaması yapılandırılmış bir
şekilde ilerlese de becerilerin öğretimi tamamlanınca genelleme aşamalarında doğal ortama transfer etme durumunu mutlaka planlamamız gerekiyor.
Doğal öğretim yöntem ve tekniklerini öğrencilerimizin gelişim
durumları, ihtiyaçları ve kazanmış oldukları becerileri baz alarak mutlaka programımıza dahil etmeye çalışıyoruz.
Her çalışmada olduğu gibi oyun becerilerinin öğretilmesi ve
işlevselliği kazanılırken ailelerimizden aldığımız destek ve iş
birliği çok önemli bir unsur.
Ailelerimiz ve biz eğitimciler, bir ekibiz ve bu ekibin en önemli dinamiği ebeveynlerimiz, onların işbirliği, çocuklarımızın
gelişimi açısından çok kıymetli.
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SÖYLEŞİ

BİR EDEBİYAT ÖĞRETMENİNİN
HAYAT SINAVI
İki özel çocuk babası olan Yılmaz Akgün, 2017 yılında eşini kaybettiğinden beri
çocuklarıyla tek başına ilgileniyor. Küçük oğlunun okuduğu okulda edebiyat
öğretmenliği yapan Yılmaz Akgün ile özel çocukların sınıf içindeki konumunu,
oğulları Harun ve Furkan ile ilişkisini konuştuk.
Büyük oğlunuz Furkan otizmli yetişkin bir birey. Geçen
sayımızda Furkan ile röportaj yapmış ve onu tanıma şansı
bulmuştuk. Şimdi biraz da sizden dinleyebilir miyiz büyük
oğlunuzu, Furkan nasıl bir çocuktu?
Okumayı iki buçuk yaşında kendi kendine öğrenmişti. Kelimelerden harfleri seçerek öğrendi. Görsel hafızası çok yüksekti. Biz anne ve babası olarak ikimiz de öğretmen olduğumuz
için dedik ki,çocuğumuzun üstün bir zekası var. Bir araştıralım, belki ona daha iyi eğitim aldırabileceğimiz bir yere gideriz. Zonguldak’ta RAM’a gittik. RAM’da bir test yaptılar.
Furkan okuyordu ama okumasının dışında zekasının parlaklığı
ile ilgili başka bir bulgu yoktu. Sakarlığı vardı, cümle kurmada
zorluk çekiyordu. Herhangi bir isteği, ‘bana şunu alın’ gibi
talepleri olmuyordu. Dış dünyaya kapalıydı.

ve Furkan sürekli yazı derdi. Asla tura demezdi. Bir ihtimal,
alternatif yoktu. Hep kafama takılırdı niye böyle yapıyor diye.
Bunları anlattım. Atalay Bey bizi Ankara Üniversitesi Otizm
Merkezi’ne yönlendirdi. Oradaki gözlem ve teşhis ile otizm
raporu çıkarıldı. Daha sonra Ankara’da özel eğitime başladık.
Fakat tabii Ereğli’den Ankara’ya sürekli gidip gelemiyorduk.
Bize de güvendikleri için bize evde uygulayacağımız rapor
şeklinde verdiler.

Bunu fark edince ne yaptınız?
Zaten okumayı neden o kadar erken söktüğünü de araştırıyorduk. Hacettepe’ye gittik. O dönemde Atalay Yörükoğlu
Amerika’dan gelmişti. Onun bulunduğu bir heyete girdik.
Oğlumuzun özelliklerini söyledik. Mesela yazı tura oynardık

Furkan okulda nasıldı?
Furkan aslında ortaokul sona kadar çok başarılıydı. Hatta o zaman dershaneler vardı. Bir dershanenin seviye tespit sınavına
sokmuştuk. Çıktıktan sonra kitapçığına baktım matematikte
birkaç soruyu yapamamıştı. Yan yana toplama çarpma işle-
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Sonra özel eğitime devam ettiniz mi?
Evet. On bir on iki yaşından sonra eğitimi kestiler. Çünkü artık bireysel verebilecekleri bir şey yoktu. Akademik durumu
da çok iyiydi. Konuşuyor, sosyal iletişim kurabiliyordu. Kendi
başına bir yerden bir yere gidip geliyordu.

miydi. “ Sayfaların kenarları hep bomboş oğlum bunları niye
yapmadın?” diye sordum. “Kalemle sayfanın kenarında işlem
yapılabiliyor muydu?” dedi. İşlemleri hep kafasından yapmış.
Ona rağmen de, otuz sorunun yirmi yedisini yapmış. Öyle bir
çocuktu. Fakat sonra liseye geçince çok ciddi sıkıntılar yaşadı.
Ne gibi sıkıntılar?
Akran şiddeti görmeye başladı. Çünkü ortaokulda annesinin
bulunduğu okuldaydı. Daha korunaklıydı. Lisede başka okullardan gelmiş Furkan’ı tanımayan çocuklar ile çok sorunlar yaşadı. O dönem bayağı bir depresyona girdi. Sonra Ankara’ya
bir psikiyatri kliniğine götürdük. O dönem çok sıkıntılıydık.
Biz de bir şey yapamıyoruz bilemediğimiz bir alan. Çocuğumuz da olsa eğitmen olarak tecrübelerimiz de olsa tıbbi olarak
bilmediğimiz şeylerdi.
Sonra eğitimi nasıl devam etti?
Üniversiteyi kazandı. Ereğli Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal
Bilgiler Öğretmenliği mezunu. Şehir dışında okumak istiyordu. Annesi babası olarak, buna ilk etapta cesaret edemedik. Bu
tip ailelerde gün hay huy içinde geçer ama gece başını yastığa
koyduğunda her şey gelir, yalnız kaldığında gelir. Ben yolda
uyurken herhangi bir araçta düşünürken kendi kendime düşünürken kendimi çok bulmuşumdur. Gelecek kaygısı, bizden
sonra ne olacak kaygısı. İnsan Evladından uzun yaşamak ister
mi? İstiyorsunuz bazen.
(Furkan ofluyor burada) Bunları duymak çok üzücü bir şey.
Peki, şimdi Furkan’ın çalışma hayatını nasıl buluyorsunuz?
Çalışmak ona çok iyi geldi. Orada sosyal bir ortamda. Sürekli
bir iş, getir götür. Bazı şeyler sahada, klinik tedavi ve ilaçla
değil de, sosyal hayatın içerisinde daha iyi oluyor. Dışarıdaki
insanlar, bu tip çocuklara ailelerinden daha normal davranıyor.
Ben oğlumu bildiğim için bazı kaygılarım oluyor. Kaygı ile
yaklaşıyorum. Yaptığı birçok hareketi rahatsızlığından dolayı
yaptığını düşünüyorum. Normal bir birey olabileceğini hiç hesaba katamıyorum. Oradaki insanlar olaya iş arkadaşı gözü ile
bakıyorlar. Çözdükten sonra art niyetli birkaç kişi olabilir ama

genel itibariyle böyle. Bir de yaş büyüdükçe insanların davranışları daha dengeli oluyor. Furkan’ın işi gerçekten hayatında
bir dönüm noktası oldu. Askerlik de yaptı Furkan. Bir gün askerlik. Denizci, bahriyeli oldu.
Furkan’ın kardeşin de gelişimsel bir farklılık varmış?
Onun durumdan da bahseder misiniz?
İkinci çocuğumuz Harun doğduğu andan hep takip ettik. Korkularımız vardı. Tecrübeliydik artık. Harun bir yaşından sonra
ismine bakmamaya başladı. Panik oldum. Bakıcısı “size yapıyor, benimleyken öyle davranmıyor,” diyordu. O yaz ben
Kandıra’ya gittim. Eşim çocuklarla Ankara’daydı. Dönüşe
yakın aradı beni, konuştuk. Eşim “Harun kendi yaşıtlarından
çok farklı. Burada küçük çocuklar çok enerjikti. Fakat Harun
onlarla hiç oynamıyor,” dedi.
Biz normal bir çocuk da görmemiştik. Harun’u da başka bir
çocukla kıyaslayamıyorduk. Eşim öyle deyince ben hemen
Ankara’ya geçtim. Ankara Üniversitesi’nde on yedi yıl sonra
aynı bina aynı oda, aynı tanının şüphesi… Bir on dakika ağladım orada. Kendimi çok kötü hissediyordum. Doktor “Gözlemleyelim, üç yaşına kadar rapor çıkaramıyoruz. Resmi olarak tanı konmuyor. Ama yine de bir rehabilitasyon merkezine
devam etsin,” dedi. Harun 2 yaşında rehabilitasyona başladı.
Tavır, davranış ve insan ilişkilerinde abisinden çok çok daha
iyiydi. Özellikle otizmlilerde hiç olmayacak bir şey, sürekli
sarılır, öper ve öpülmek ister.
Harun’un durumu şu an nasıl?
Şu anda da iyi. Okulda çok başarılı. Bilim Sanat Merkezini
kazandı. Ben de orada öğretmenim. Beraber gidiyoruz. Çok
eğlenceli bir çocuktur. Her gördüğü ile tanışır, konuşur sorular
sorar ama göz teması zayıf. Onda da dil dağınıklığı var. Çok
detaylandıramıyor dünyayı.
Siz hem bir öğretmensiniz, hem de bir veli. Meslektaşlarınızın özel eğitimli bir çocuğa tavrını nasıl buldunuz? Neleri
yanlış yaptılar?
Herkes hangi mesleği yapıyor olursa olsun insan. Aileden aldığı eğitimi, sosyal çevresi ile üniversite mezunu da olsa bir
insan sosyal hayat içinde çok kötü davranışlarda bulunabilir.
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Ben de mesleğimin içinde çevremizde farklı insanlarla muhatap oluyorum. Bunların sıkıntısı yaşadık. Kimisi sınıf içerisindeki disipline önem veriyor, aman ses çıkmasın, aman gürültü
olmasın. Kimisi verdiği ödevlere, başarıya değer veriyor. Kimisi de sevgi, merhamet, iyiliğe...
Furkan’ın özel bir çocuk olmasına öğretmenleri nasıl tepki
vermişti? Neler yaşadınız?
Bu duyarlılık tamamen insanların kişiliği ile alakalı. Herkes
biliyor engelli bir çocuğun nasıl özel bir çocuk olduğunu. Buna
rağmen işine gelmiyor. Fıtratına, davranışına uymuyor. İki dakika çay içmek için öğretmenler odasına koşuyor. Furkan’ın
ilkokul döneminde çocuklar bahçeye çıkıyor, herkes top oynuyordu. Furkan kenarda, öyle bakıyordu onlara. Öğretmenin haberi yoktu bundan. Ben babası olarak pencereden bakıyordum
çocuğuma. İlkokulda aynı okuldaydık. Koca adamım bazen
çocuklarla oğlum oynasın diye maç yapıyordum.
Böyle çok şeyler yaptım. Hatta bir keresinde de çok kar yağmıştı. Kayalım dedik. Aldık fırın tepsilerini kayıyoruz. Kadının biri de zar zor oradan aşağıya iniyor. Ben de koca adamım.
Altı yedi yaşındaki çocuklarla beraberim. Kadın da söyleniyor
bana “Şuna bak!” diyor “Çocuklarla koskoca adamın yaptığı iş
mi’’ diyor... “Ah dedim, ah…” içimden. Benim derdimi bilsen.
Ben de çok memnun değilim ama evladım içim yapıyorum,
çocuğum o ortamda bulunsun diye. İnsanın başına gelmeyince
asla anlaması mümkün değil. Hani ateş düştüğü yeri yakar ya
hassasiyetler öyle. Herkes size üzülüyor, yardım etmek istiyor
ama en iyisi bile bir yerden sonra kendi dünyasına çekiliyor,
pes ediyor.
Ancak sizinle aynı durumu yaşayan insanlarla çok örtüşüyorsunuz. Her halinizden anlıyorlar. Siz onları anlayabiliyorsunuz. Öğretmen arkadaşlarıma çok ezile büzüle, çok zor yapılamayacak şeyler istiyorum gibi gittiğim anlar oldu. Çok zoruma
giderdi. Halbuki oğlumun raporu olduğu için zaten yapılması
gerekenleri istemek zorunda kaldığım şeylerdi bunlar.
Siz yalnız bir ebeveynsiniz aynı zamanda...
Evet. Eşimi 2017’de beyin kanamasından kaybettik. İki oğlumla birlikte yaşıyorum. Küçük oğlum dokuz yaşında, üçüncü
sınıfa geçti. Daha çok küçük oğlumla vakit geçiriyorum çünkü
Furkan çalışıyor. Daha çok sabah kahvaltı ve akşam yemeğinde buluşuyoruz.
Ev işlerini siz mi yapıyorsunuz?
Evet. Onlar da çok sorun olmuyor. Fiziksel olarak, maddi
olarak halledilebilecek sıkıntılar olsa hep iyi ama diğer türlü
zihinsel olaylar zorluyor. Yalnızlık tabii ki zor geliyor. Sürekli koşturuyorsun. Kendine ait özel bir alanın ya da zamanın
olmuyor. Herkes yattıktan sonra ancak kendime zaman ayırabiliyorum.
En son ne zaman kendinize zaman ayırabilmiştiniz?
Uzun soluklu bir şey yapamadım. Benim yarım saatlerim kıymetlidir. Okuldan öğlen çıkarım oğlumun çıkmasına kırk elli
dakika vardır. Hemen eve giderim, evim yakın. O elli dakikayı
son anına kadar kendi başıma dinlenme olarak çok değerli bir
şekilde geçiririm. Ama kendi başıma bir tatile çıkayım, çocukları bir yere bırakayım kendimle kalayım dediğim zamanım
olmadı. Çünkü Furkan çalışıyor.
Küçüğü bıraksam bile Furkan Ereğli’de kaldığı için fazla ayrılamıyorum. Furkan evde 3-4 gün kendi
başına kalabiliyor. Ben şehir dışına çıkıyorum. Furkan tek ba-
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şına Ankara’ya gidiyor. İstanbul biraz daha karmaşık geliyor
ama otogardan alınıyor. Kendisi tek başına bir adrese gitmedi
henüz.

“İnsanın evladını ben bembeyaz bir
kağıda benzetiyorum. En ufak bir leke
bile hemen fark edilir.”
Bütün bunları yaşamış olmak sizi nasıl etkiliyor?
İnsanın evladını ben bembeyaz bir kağıda benzetiyorum. En
ufak bir leke bile hemen fark edilir. Kimse evladında en ufak
bir eksiklik olsun istemez. İkinci oğluma teşhis konulduğunda
ben epey kötü olmuştum. Geldim, okulda göreve başladım arkadaşlar sordular. Onlar sorunca ben direkt ağlamaya başladım
zaten. Bayağı bir kötü olmuşum aldılar müdahale ettiler. Sonra Esin Hanım vardı coğrafya öğretmeni o da ağlıyor benimle
karşımda. Onun da çocuğunun kulaklarında duyma problemi
varmış. Şimdi benimki ile onun ki... Burada kıyas olmaz. Onun
da evladı, benim de evladım. Onun için o çokbüyük bir acı.
İstiyorsun ki her şey dört dörtlük olsun. Çok ağır bir şey anne
babalar için.
Harun’da tanı var mı?
Tanı vardı kaldırdılar. Ankara’ya ikinci gidişimizde Ankara
Üniversitesi’nde dediler ki “Biz bu çocuğa rapor verirsek sıkıntı yaşarız. Bize bu raporu nasıl verdiniz diye sorarlar. Çocuğunuz iyi durumda,” dediler. Ben küçük oğlumda duygusal
anlamda arkadaşlarından daha geriden geldiğini görüyorum.
Ya da çok naif bir çocuk. Bir de sesten çok rahatsız olur. Az
sesinizi yükseltseniz hemen sokulur. “Sinirlendin mi? Bana mı
kızdın?” diye sorar. Hep gülelim istiyor.
Aslında bunlar çok olumsuz özellikler gibi gözükmüyor…
Ben şundan çekiniyorum belki, hayat öyle değil ya... Hayatın
içinde canı yanacak. Keşke herkes onun gibi olsa. Doğrusu o
zaten. Sakin kalmak, ince ruhlu olmak, sevgi dolu olmak insanlığın zaten özenilen şeyler. Ama Harun, çocuklar çok nadir

lar. Bunların korkusu hep oluyor. İnsan çocuğunun kötü söz
söylemesini ister mi? Ben istiyorum. Diğer çocuklar gibi gündelik hayatın içinde o da normal bir davranış yeri geldiğinde.
Birine zarar versin, bağırsın çağırsın, öfkesini dışa vursun. Olması gereken belki o değildir daha sakin kalınsa keşke ama
öyle değil. Hayatta, trafikte bağırırsın çağırırsın. Yanlış olduğunu bilirsin ama o anda deşarj olmak istersin.

olduğu için sokağa çıkacak, yaşıtı küfredecek, itecek kakacak,
hızlı hareket edecek, sırasının önüne geçecek, hakkını alacak,
o öyle kalacak sakin sakin.

“Senin olmadığın yerde nasıl
davranıyorlar çocuğuna? Senin kadar
merhametli olamayacaklar. Bunların
korkusu hep oluyor.”

Mesela onu gözlemliyorum. Biri önüne geçtiğinde öyle bekliyor. Sıra benimdi, demek yok. Bunlar da insanı endişelendiriyor. Evimin içinde çocuklarımla ben çok mutluyum. Ömrüm
hep öyle geçse hiç sorun yok. Ama biliyorum ki çocuğum dışarı çıkacak insanlarla muhatap olacak. İnsanlar onun derdini
bilmeyecek. Ya da ne kadar idare edebilirler? Sorun yaşayacak
bir yerde ve ben orada olamayacağım.
O korku insanı yıpratıyor zaten. Senin olmadığın yerde nasıl
davranıyorlar çocuğuna? Senin kadar merhametli olamayacak-

GÜNEŞİME
Analar anlar
Anladım,
Bir kez de bunun için ağladım.
Ne heveslerle yazdığın yazın
Yine layık görülmemişti panoya asılmaya
Hayaller kurmana rağmen
Yine seçilememiştin sınıf takımına
Halbuki beş imzalı doktor raporları hayrandı sana
Engeline kafa tutarak
Onlar beğenmese de
Okumana, yazmana, çabana
Dışlanmışlığı, farklı olmayı
O küçücük yaşında yaşatıldın zorla
Ama minicik bedeninle direndin her şeye inatla…
Halbuki seni çocuklar anlamasa da
Anlamalıydı büyükler
Onlar da anaydı, babaydı
Bugün banaysa, yarın onlaraydı…
Özrü çocuklar anlayamaz meleğim
31 Ekim 2017’de beyin kanamasından vefat eden anne Derya
Akgün’ün şiiridir. Tüm “Özel eğitimli Çocuklara ve annelerine’’ adanmıştır. Değişim Medya tarafından düzenlenen “Anne
Sevgisi” konulu yarışmada jüri özel ödülüne layık görülmüştür. (2007) Şiirin tamamını www.oced.org.tr’ den okuyabilirsiniz.
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HUKUK

Avukat Süleyman Şensoy
Avukat

OTİZMLİ BİREYLERİ
İLGİLENDİREN
KANUNLAR

Otizmli bireyler, engellilere yönelik haklar kapsamında lehlerine olan pek çok
kanuni hakka sahip. Peki, bu hakları ne kadar biliyoruz? Ne kadarını kullanabiliyoruz? Avukat Süleyman Şensoy’dan öğrendiklerimizi sizinle paylaşıyoruz.
Otizmli Birey Miras Sahibi Olabilir mi?
Evet, otizmli bireyler miras sahibi olabilirler. Kendilerine miras kaldığı takdirde bu mirası mülkiyet hakkına bağlı olarak
tasarruf edebilirler. Ancak 18 yaşını doldurana kadar velisi aracılığı ile 18 yaşından sonra da vasisi aracılığı ile kendine düşen
bu malı tasarruf edebilirler.
Kanunen Otizm…
Otizm kanunlarda bir hastalık olarak tanımlanmamıştır. Ancak hasta olmayan bireyin hukuki olarak kısıtlılık dediğimiz
bir statütede olması velisiz ya da vasisiz iş yapamıyor olması
bir takım belirlemeler gerektirir. Kendini ifade edemiyorsa,
hukuk mevzuatımız nedeniyle bir veliye ya da vasiye ihtiyacı
varsa bu özellikle tespit edilmesi geren bir konudur.
Otizme dair engellilik raporu, engelli statüsü üzerinden değerlendirildiği için otizmli bireyler ve aileleri için bazı lehte
düzenlemeler bulunmaktadır.
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İstihdam
İstihdamda; eğer 50 kişiden fazla çalışanları varsa kamu kurumları tüm personel mevcut sayısından %4 oranında bir engelli istihdamı sağlamak zorundadır. Özel sektör de aynı şekilde %3 oranında bir engelli istihdamı sağlamak zorundadır.
Bu kapsamda engelli raporu bulunan otizmliler de istihdam
edilebilir.
Araç Vergi Muafiyeti
%90 engellilik raporu olan otizmli bireylerin velileri ÖTV
indiriminden yararlanarak araç satın alabilirler. Ancak 5 yıldan önce aracın satış yapıldığı takdirde, satın alan kişi aracın
ÖTV’sini ödemek zorundadır. Alıcılar ancak beş yıl bittikten
sonra ÖTV indirimini ödemeden muaf olarak satın alabiliyorlar.

Misafir Evleri
Yasaya göre belediyeler misafir evi hizmeti vermelidir. Engelli
bireyler için o misafir evinde istihdam edilerek ve her türlü
ihtiyacı giderilmek kaydıyla ailesine zaman yaratacak düzenleme mevzuatta bulunmaktadır. Bunun bir örneği Antalya’daki
Mola evleridir. Antalya’da otizm konusunda faal çalışan sivil
toplum örgütlerinin çabaları ve belediyenin çalışmaları sonucunda otizmli bireylerin engellilik statüsü dikkate alınarak
onlar için Mola Evleri yapılmıştır. Bunu yaptırmak için her şehirde talepte bulunulabilir, bu konuda hukuki haklar aranabilir.
Lütuf Değil Zorunluluk
Bildiğiniz gibi görme engelli bireyler için kaldırımlarda özel
sarı yer döşemeleri yapıldı. Bunlar aslında yapılması gerekenlerdir, lütuf değildir. Çünkü mevzuatta bununla ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. 2002 yılından itibaren Avrupa Birliği
Standartları adı altında bu düzenlemeler yapıldı. Fakat aslında
bizim düzenlemelerimiz daha da eskidir. Daha önce genellikle
“özürlü” kelimesi kullanılırken, 1997 yılında çıkan kanun hükmündeki kararname ile “engelli” ifadesi kullanıldı ve engeliler
için pek çok düzenlemeyi beraberinde getirdi.
Otizmliler Ehliyet Alabilir mi?
Engelli raporu %40 ve daha altında olan bireylere ehliyet alma
imkanı tanıyabiliyor. Ancak araç kullanan kişinin bir kazaya
karıştığında hukuki durumu tartışmalıdır.
Komşumuz Otizmli Aile Ferdimizin Gürültüsünden Şikayet Ederse…
Bu konuda mevzuat uygulanmaya kalkılırsa kat mülkiyeti ve
medeni kanuna ilişkin komşuluk sınırları geçilebiliyor. Bu nedenle bazen bu konuda aile tedbir alıyor. Ya birinci katta zemin
bir evi tercih ediyor ya da evin içerisini ses geçirmez hale getiriyor. Bu ise aileye yüklenen bir yüktür.
Aslında hukuk metinlerine bakıldığında ailenin bu şekilde davranmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Çünkü
uluslararası sözleşmeler ve anayasamız, sosyal hukuk devleti
ilkesi ile düşünülmesi gereken bir düzenleme vermektedir.

Hukuk Metinleri Otizm Konusunda Yeterli Mi?
Kanunlar diyor ki; devlet tarafından bir vatandaşın sahip olabileceği her türlü ihtiyaç giderilmek zorundadır. Bu idarenin yani
devletin yükümlülüğüdür. Çalışmak, okumak, eğitim almak,
bağımsız yaşamak hep bu hakların kapsamındadır. Ayrıca ücret
almak da yine bir mülkiyet hakkı olduğundan, bu da devletin
sağlaması gereken haklardan biridir.
İhtiyaç duyulan çalışmaların çoğu hukuk metinlerimizde olmakla beraber neyin nasıl yapılacağına dair düzenlemeler net
değildir. Bu alanda uluslararası sözleşmeler kabul edilmiş olmakla beraber, uluslararası sözleşmelere kanun metni ile atıfta
bulunulmuştur. Fakat bunun işlerlik kazanabilmesi için otizmli
bireyler hangi koşullarda çalışacak ya da eğitim aldıkları durumda eğitimcilerin niteliği ne olacak gibi konuların yönetmelik ve genelge ile düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Kanunların net yazılması ihtiyaç duyulan yönetmelik ve genelgelerin düzenlenmesi, ailelere idare tarafından empati yapılması, gerçek durumun tespit edilmesi ve çözüm üretilmesi
gerekiyor. Otizm derneklerinin bir arada çalışarak, ihtiyaç
duydukları genelge, yönetmelik ve kanunlara dair önerilerini
de meclis komisyonu ile paylaşması büyük önem taşıyor.
Kanunlarda mevzuat boşluğu çok fazla olduğu için halihazırda
gelinen aşamada gelinen aşamada iyi niyetli çalışmalar maalesef yetersiz kalıyor. O nedenle de Otizm Eylem Planı gibi
çalışmaların hayata geçmesi çok önemlidir.
MOLA EVLERİ
Antalya’daki Mola Evi Projesi, ‘Özel Gereksinimli Çocuklar
İçin Okul Öncesi Anasınıfı ve Eğitime Destek Odaları’ şeklinde hizmet veriyor. Ailelerin engelli çocuklarını emanet edebildiği Mola Evleri’nin özel çocukların sosyal becerilerini geliştirebileceği alanlar olması hedefleniyor.
Mola Evleri ile ailelerin sosyal ve kültürel yaşama entegre
olabilmelerini, çocuklarıyla ilgilenirken yapamadıkları günlük rutin işlerini de yapabilmelerine imkan tanınıyor. Aileler,
çocuklarını kısmi zamanlı veya günübirlik olarak Mola Evine
emanet edebiliyorlar. Mola Evi hizmetinden 3- 23 yaş arası
okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise yaş grubundaki engelli
bireyler yararlanabiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mola Evleri
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ARAŞTIRMA

OTİZMİN SEMBOL KAVGALARI:
PUZZLE MI, SONSUZLUK
İŞARETİ Mİ?
Hiç dikkatinizi çekti mi, otizmin gayri resmi logosu sayılan puzzle işaretinin
yanı sıra bir de yine aynı amaçla kullanılan sonsuzluk işareti var. Peki, bu
logolar bize ne anlatıyor?
Otizmi ve otizm farkındalığını anlatan bir görsel aradığınızda
hemen karşınıza bir Puzzle parçası çıkar. Peki, bu sembolü neden kullanırız? Otizmi anlattığını düşündüğümüz bu sembolün
tarihi nedir? Bu sembol neden dernekler, otizmli çocukların
ebeveynleri ve otizm aktivistleri tarafından tercih sebebi olmuştur?
Öncelikle bunu bilmek bize ne kazandırır, biraz bunlardan bahsedelim:
1. Otizme bakış açınızı anlamak veya değiştirmek istiyorsanız seçtiğiniz sembollerin de bir içeriği olduğunu bilmelisiniz.
Sembollerin ne demek istediğinin, neden o sembolün kabul
edildiğinin farkına varmalısınız.
2. Sembol basit bir gösterge değildir. Ardında derin tartışmalar
ve tarih vardır. Her sembolün farklı bir içerik taşıdığını, farklı
bakış açılarının çatıştığı bir durum oluşturabildiğini bilmelisiniz.
3. Sonuncusu ve belki de en önemlisi, sembol işte, ne önemi
var, basit bir seçim diye görülen durum; çocuklarımızla ilişkilerimize ve seçtiğimiz eğitim-terapi biçimlerine kadar bilinç
dışımızda süren kaygılarımızı yansıtabiliyor.
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Puzzle’ın Hikayesi
Puzzle’ın otizm sembolü olarak ilk
kez kullanılması, otizmli çocukların
ebeveynleri tarafından 1963 yılında
İngiltere’de kurulan Otistik Çocuklar
Derneği (NAC) tarafından gerçekleşti. Bu logo dernekte hem bir ebeveyn hem de yönetim kurulu üyesi
olan Gerald Gasson tarafından oluşturulmuştu.
Loguyu seçen dernek kurulu, ‘’otistik’’ insanların durumlarına
baktıklarında onların da durumlarının yapboz gibi bilinmezlikle dolu olduğunu ve otizmi bir çeşit bilmece olarak görüp yaşanan sorunları da “şaşkınlık” verici bulduklarını açıkladılar.
Logo aynı zamanda hayır amaçlı kullanıma uygundu. Herhangi bir şekilde ticari amaçlı kullanılan herhangi bir görüntüye
benzemiyordu. Başka bir yerde kullanılmamıştı.
Derneğin ilk logosunda, yapboz parçasının içinde ağlayan bir
çocuğun görüntüsü vardı. Ağlayan çocuk, otizmli insanların
durumlarından muzdarip ve acı çektikleri hatırlatmak için
kullanıldı. Sosyal farklılıklar nedeniyle kabına sığamayan,

NAC Eski Logo
bir bütünün bir parçasındaki belirsizlik, yerini doldurduğunda tamamlanan bir resme işaret ediyordu. Gelişimsel farklılığa
sahip insanlar, 1960’larda zihinsel engelli olarak tanımlanırdı.
Serebral palsili kişilere spastik deniliyordu. O yıllarda “otizm”
etiketi yerine ‘’otistik’’ kullanılıyordu. Otizmi olan çocukların
psikotik olduğu düşünülür ve çocukluk şizofreni tanısı konurdu. Özellikle otizmli çocuğu olan anneler “Buzdolabı Anneler” olarak görülürdü. Dolayısıyla o yıllarda eksiklik, bozukluk, kaybolmuş bir parça, belirsizlik ve bir bilmece gibi duran
otizmi anlamlarında puzzle parçası yerine tam oturuyordu. Durumu açıklayabiliyordu. Puzzle parçası otizm aktivistilerine de
yaşadıkları durumu anlamalarına yardımcı oluyordu. Yapboz
parçaları o zamandan beri Amerika Otizm Derneği ve Otizm
Speaks dahil olmak üzere birçok kuruluşun logo ve tanıtım
materyallerine dahil edildi. Otizmde en çok tanınan bu sembolü, kırmızı, mavi ve sarı yapboz parçalarını içeren “otizm
farkındalığı” şeridi olarak da görürsünüz. Ülkemizde de hala
otizm denilince hemen akla gelen semboldür.
Peki, sonra ne oldu da otizm hakları savunucuları bu sembole
karşı çıkmaya, “bilmece’’ ve “eksik” gibi metaforların otizmli
insanlara zarar verdiğini düşünmeye başladılar?

Semboldeki Değişimin Hikayesi:
“ Logoda değişime yol açan şey bir araştırma oldu,” diyor Pennsylvania Üniversitesi’nde Otizm Araştırmaları Dergisi’nin
editörü olan David Mandell.
Bazı otizm aktivistlerinin puzzle logosuna yönelik eleştiri ve
itirazları konunun Otizm Araştırmaları Dergisi’ne taşınmasına yol açtı. Derginin editörleri, İskoçya’da puzzle logosunun
değişmesi gerektiğini düşünen ve bu konuda ciddi çalışmalar
yürüten otizm aktivisti Kabie Brook ile temasa geçti. Brook
“Yapboz parçasını kullanmaya başladığımız zamandan modernleşmenin yaşandığı bir zamana geçtik. Artık puzzle’ın ihtiyaçlara uymadığı, daha güncel ve daha az saldırgan bir şeyi
kullanmanın zamanı olduğunu düşünüyorum,” diyerek değişimin önünü açtı.

NAC Yeni Logo
Bunun üzerine dergi, yeni sayısında puzzle parçası görüntüsünün açtığı sorunları dile getiren öz savunucuların uzun süredir
devam eden kaygılarını dile getirdi. Farklı görüntüler kullanmaya karar verdi ve bakış açısında düzenlemeler yaptı. Puzzle
fikrinin, otizmi çözülmesi gereken bir sorun olarak gören bir
bakıştan beslendiğini ya da gelişimsel bozukluğu olan kişilerin
bir şekilde eksik olduğu fikrini uyandırdığını, dahası eleştirmenler puzzle gibi sembollerin tipik olan çocuklar için olduğunu ve sembolün de sadece çocuklarla sınırlı olduğu yanlışlığını
sürdürdüğünü söyleyerek ciddi eleştiriler getirirler.
Dergi editörleri değişikliği haber veren bir bildiri yayınladılar.
“Yapboz otizm için artık uygun değil, hatta otizm için bir sembol bile değildir. Buradaki puzzle parçasından uzaklaşıp yeni
tasarımımıza doğru olan hareket yalnızca otizmi nasıl temsil
etmeyi seçtiğimizle ilgili değil. Daha geniş çaplı bir değişimi
temsil ettiğimizi kanıtlamakla ilgili,” diyerek ortaya çıkan büyük resmi güzel bir şekilde özetlediler. Derginin editörleri Brook ile birlikte, araştırmacılarla, savunucularla ve tasarımcılarla
(otizmli ve otizmsiz) birlikte çalıştığını ve yeni kapak resmi
üzerinde fikir birliğine vardıklarını söyledi.
2017 yılında, Autism Research Journal (Otizm Araştırmaları
Dergisi ) , Puzzle parçasının kullanımının otizmli kişilere yönelik olumsuz algıyı beslediğini, imgenin olumsuz çağrışımlar
uyandırdığı sonucuna varmıştır. Karar, dergi, otistik bilmecenin halk algısının büyük ölçüde olumsuz olduğu sonucuna
varılan bir bildiri yayınladıktan beş ay sonra geldi ve Şubat
2018’de, dergi yapboz parçasını kapaklarından çıkardı. Puzzle
parçasının sembolünün eleştirmenleri bunun yerine, çeşitliliği
temsil eden gökkuşağı renginde bir sonsuzluk sembolünü savunuyor. Michael Leventhal, “Yapbozun orijinal amacı pozitif olsa da, artık savunuculuk hedeflerini temsil etmiyor. Dün
otizm bir gizemdi. Günümüzde, otizmin nedenselliğine yönelik çabalar devam ederken, asıl odak toplumu ve kurumları,
otizmli bireyler ve aileleri için daha iyi yaşam ve sonuçlara yol
açan değişikliklere daha duyarlı hale getirmek için öğrendiklerimizi uygulamaktır. Odaktaki bu kaymaya dikkat çekmek,
daha yeni bir sembol - yani işbirliği ve paylaşımın - garantisini
veriyor”.
Otizmli olan birçok otizm aktivisti de bu konuda puzzle yerine bu sembolü seçmişlerdir. Judy Endow, Goodnight Otism
Puzzle Pieces’ta yapbozun şimdi korku-temelli mesajlarla
kalıcı olarak nasıl bağlandığı hakkında yazıyor. “Gerçek şu
ki, günümüzde otizmin kamuoyu farkındalığı, Otizm Speaks
tarafından ortaya konan trajedi ve korku kuşatması ile ilişkilidir. Bulmaca sembolümüz artık bizzat kendimize eklediğimiz
hiçbir iyiliğe işaret etmiyor ve aslında temsil etmek istediğimiz
insanlara - otizmli insanlara- da zarar veriyor”. Andrea Clark,
“Bu dünyadaki her insan benzersiz olduğundan, Puzzle parçası
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sembolü herkes için nasıl bu benzersizliği vurgulayabilir ?”
Bununla ilgili çok ciddi eleştirileri bir kaç başlıkta toparladığımız zaman şu yazı neden gökkuşağı renkleriyle olan sonsuzluk
işaretinin seçildiğini daha iyi anlamamıza yol açar. Ayrıca biz
de Otizmtv olarak bu sembolü daha çok sevdik ve bundan sonra logomuza da bu sembolü ekledik.
“Yapboz parçası değilim” Derken, Demek İstediğim:
1. Ben bir insanım - hiç eksik parçam yok. Bir araya getirilmem ya da düzeltilmeme gerek yok. Çok az işlevsel davranışlar sergileyen otizmi olan insanlar bile hala bütün insanlardır
ve onların da düzeltilmesine gerek yok. Eğitim alsınlar, evet.
Tedavi edilsinler, evet. Ancak bir sakatlığa sahip olmak sizi bir
insandan daha az yapmaz, bu sakatlık, kişiliğinizi çok iyi ifade
edemediğiniz anlamına gelse de.
2. “Otizmin gizemi”, mekanizmasını henüz tam olarak anlamadığımız diğer herhangi bir bozukluğun gizeminden daha
derin değildir. (Şizofreni, Tourette veya diyabet değil). Bu,
otizmi sembolize etmek için puzzle parçasının kullanılmasını
haklı göstermek için yeterli değildir.
3. Otizmli bir kişi ile otizmli olmayan bir kişi arasındaki iletişim engeli, otizmli bir kişinin düşüncelerinin genellikle bilinmediği anlamına gelir. Yani aslında otizmli olmayanın
“bilmecesi” diye bir şey yoktur. Çünkü bu düşünceler sadece
bilinmeyen olarak belirsizliğe yol açar, aynı zamanda bilinemezliği destekleyip acıyı çoğalttır. Boşluğu doldurmak her iki
taraftan da daha fazla çaba göstermesini gerektirir ama yapılabilir. Siz yabancı bir ülkede sizi anlamadıklarında bu sizin
gizemli ve anlaşılmaz olduğunuz anlamına gelmez. Diğerleri
her ne kadar böyle düşünse de. Orada gösterilen her davranış
anlamlıdır. Çığlık atmak bile bir iletişimdir. Tamamen sözsüz
bir şekilde bile insan sıcaklık, yemek ve rahatlığın ne demek
olduğunu anlar.
Her şeyden önce, gökkuşağı tıpkı otizm spektrumdaki gibi bir
renk spektrumunu yani renklerin çeşitliğine, farklılığına gönderme yapıyor. Otizmin ‘’spektrum’’ olarak çeşitliliği görsel
olarak güzel şekilde ifade ettiği görülüyor. Sonsuzluk sembolü
de puzzle parçası gibi gizemi temsil etse de; bu puzzle parçası gibi daha belirsiz, bilinemez olarak bir gizem değil aksine
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daha olumlu bir şekilde sürekli ileriye doğru giden ve sonsuz
çeşitliliği, yeterince bilinmeyen bir niceliği gösteriyor. İçinde
olasılıklar, fırsatlar ve çeşitlilik olarak görülen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Daha pozitif, yapıcı ve yaratıcı süreci
içeren matematiğin sonsuz çeşitlilikteki olasılık durumlarına
gönderme yapıyor.
En önemlisi sonsuzluğu düşündüğünüzde çoğu zaman tanımlanmamış miktarlarla, yani tanımı olmayan değişkenlerle karşılaşıyorsunuz. Ancak bu değişkenler hakkında iyi olan şey,
eğer doğru bir şekilde çalışırsanız, onları bir kez daha tanımlayabilirsiniz. Belirtiler yerine sürece odaklanırsınız, eksikliklere değil de sürekli kendini yenileyen, fırsatlar üreten bir bir
bakışa doğru gidersiniz. Günümüz kuantum dünyasında sonsuz çeşitlilikteki yaşam fırsatlarının olma potansiyelini içinde
barındırır. İnsanın seçme hakkını ortaya koyar.
Eksik olanın yerini aramak yerine elinizdekini bir renk olarak
görmeye başlar, bu rengin sonsuz çeşitlilikteki yeriyle ilgilenmeye başlarsınız. Günümüz otizm aktivistlerinin çoğu, “Bir
puzzle parçası olmaktan çok, gökkuşağı sonsuzluk sembolü
olmayı tercih ederim,” diyerek bunu yansıtırlar. Bununla birlikte, 1960’lara dayanan otizm puzzle sembolünün hala karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Neden bu sürüyor?
Kâr amacı gütmeyen dünyadaki güçlü otizm kuruluşlarından
biri olan, Otizm Speaks, 2005 yılında kurulduğundan beri bu
simgeyi sembol olarak kullanır ve logosunu da kamu hizmet
duyurularından antrenörlerin spor etkinliklerine, yaka iğnelerine kadar her yerde bunu kullanmaya devam ediyor. Onlar
görselden uzaklaşmak için hiçbir planı olmadığını belirtmişler.
Otizm Speaks, otizmin puzzle gibi olduğunu, ana resmi görebilmek için parçaları birleştirmek gerektiğini, detayı unutmamak gerektiğini söylerler. Hepimizin puzzle parçaları gibi
farklı olduğunu söyleyerek her çocuğun kendine özgü olduğunu belirtirler. Herkesin puzzle parçaları da birbirinden farklı
olacaktır, derler.
Bir başka açıklamalarında “Mavi puzzle parçası dünyadaki
otizm bilincini arttırmada büyük bir etkiye sahip, bu yüzden
hala değerli ve etkili bir logo olduğuna inanıyoruz. Bu, otizm
spektrumunda insanların daha fazla anlaşılmasına ve kabul
edilmesine, farklı zorluklarına, yeteneklerine ve güçlerine yol
açacak cevap arayışını temsil ediyor, ”diyerek hala kullanmaya
neden devam ettiklerini açıklamıştır.
İlginç bir tartışma. Sanırız uzun süre devam edecek bu tartışma. Peki, siz hangisini tercih edersiniz. Puzzle parçası mı?
Gökkuşağı temalı sonsuzluk işareti mi?
Kaynak:
www.otizmtv.com
Yazıyı Hazırlayan: Otizm TV- Özgür Atlas
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