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alternatif yol çalışmaları
ŞYAZAR: GİZEM DOLANBAY

BA

Opsiyon yaratmak diyorum, hayatına aralıklı 3. bir şahıs gibi müdahalede bulunup farklı
kanallar açmak. Sallantıda gördüğün her şey için farklı bir seçenek oluşturmak işte. Neyi
istemekten ne zaman vazgeçeceğinden emin olmayan, fakat hayatını eline yüzüne
bulaştırmaktan da it gibi korkan insan seçenekleri kümesi diyebiliriz bu opsiyonlara.
Uzmanlaştığın alanda daha fazla kalmak istememe ihtimalin mesela. Bu ihtimalin en ufak
parçasıyla yüzleştiğin anda, arka planda kendini farklı bir alanda daha geliştirmeye
çalışmak. Biraz da keskin bir karakterseniz hele, bir şeyleri bir anda koyup kaçacak
potansiyeli taşıyorsanız, lazım gibi geliyor böyle şeyler. Öyle olması gerekir ya bazen,
hayat her zaman ne istediğimizi sormuyor gibi birtakım klişelerle fazla yüz göz oluyoruz.
Opsiyonlar insanlarda çalışmaz fakat. İnsan dediğiniz şeylerin tümü fazlaca şahıslarına
münhasırlar. Birini birinde aramak yorucu olur diye tahmin ediyorum, insanların
opisyonları olmaz. Veya böyle keskin de olmamak gerek. Deneyip de başaran, tam olarak
o yeri dolduran, belki daha fazlasını bulup yerine koyan olmuştur. Duruma olan güven, o
yerin dolacağına dair inanç kritik olabilir bu noktada.
Sorun da tam olarak burada başlıyor olabilir aslında. Olmayacağına inandığı şeyi dener
mi insan? Umut öyle sinsi bir kurt ki insanda ama işte, milyonda birlere hiç mi
koşmadınız? Ama bazı konular var, bazı konularımız var ki oralara pek kolay
gidemiyoruz. Emin olamıyorum; yoldan mı korkuyoruz, kazanmaktan mı? İnsan
kazanmaktan korkar mı demeyin, bir dönün şöyle gönlünüze hakikatli sorun; korkar
çünkü.
Bazı kırgınlıklara, bazı olmayışlara fazla alışıyoruz sanırım. İnsan melankoliden beslenir
mi? Değerlendirme şekline göre 'beslenir' deme ihtimalimiz var sanırım. Duygu durum
götürüleri biraz odaklanıldığında krizi fırsata çevirmek gibi bir duruma da evrilebiliyor.
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İnsan melankoliyle nasıl beslenir peki? Bir şeylerin olmayışı, olmayacak olması sizin için
birtakım gerekçeler haline gelmeye başlamışsa mesela. Yani o (o iş, o şey...) olmadığı
için siz böylesiniz, sizin şu yanlışınızın sebebi o'nun olmaması. Siz o şeyi, o şeyin
vereceği mutluluğu çok istediniz ve olmadı. Siz bu sebeple bugün A’sınız, B yaptınız, C
yapacak bahaneniz var. Oysa o şey aslında olabilir miydi? Bilemem, insan kendiyle
kafası yastıktayken cebelleşiyor; bir bakın bakalım, olabilir miydi sahiden? Neyi
yapamadığınıza değil, neyi yapmayı tercih etmediğinize odaklanın. İnsan kendine karşı
dürüsttür, en azından kimseye olamadığı kadar dürüsttür çoğunlukla.
Basit bir mantıkla istediğiniz şey her nerede ise oraya erişmek, o şey her ne ise onun için
hayatı tırmalamak sizin durmaksızın uğraşınız olmalı. Görünen nihai hedefiniz rahatlıkla
mutluluğun anahtarı olarak konumlanabilir evet, fakat tam ters açı ise size erişilemeyen
yeri 'mutsuzluğun bahanesi' olarak gösterebilir.

Ama bazı güzel sonlar böyledir değil mi? Hiç gerçekleşmeden, sadece umudunun
arkasına sığınmak daha güzeldir. Biz isteriz, hep isteriz. Hayatımızın kalanında da
isteyeceğiz bu güzel sonları. Hep onun için çabalıyor olacağız dürüstlüğümüzü yitirmeye
müsait anlarda ve o şey için çabalarken hayatın akışında yaptıklarımız meşru olacak.
Söylemlerimiz bu sebepten, hareketlerimiz bu gerekçeyle kabul edilebilir olacak. Konunun
insan olmakla ilgisi yok, bazı şeylerin sebebi yalnızca ‘böyle’dir. Evet yaptım, çünkü
‘böyle’. Evet söyledim, çünkü ‘böyle’. Hatta evet yapmadım, gerekçesi yok; ‘böyle’.
'Böyle'lerin neden 'böyle' olduğuna hakkaniyetle yaklaşmadan gerçekliğe varmak hayli zor
görünüyor. Belki de alternatif düzenlerdeki opsiyonları geliştirmek yerine, içinde
bulunduğumuz anı 'gerçek' kavramına yaklaştırmaktır olması gereken. Bahanelerle mi
yaşamak istiyoruz, mutlu mu yaşamak istiyoruz? İçimizdeki umut kurduna bir danışmak
gerek.
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çiçek'in karne heyecanı
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Ç ÇEK KILIÇ

otizm ve tenis

defne aydın ile söyleşi...
BlogOtizm’in Ocak sayısında değerli Defne Aydın’ı ağırlıyoruz… Defne, okulunda
önemli bir proje yürütüyor… Kendisine bize zaman ayırdığı için teşekkür ederek, ilk
önce kendisini tanıtmasını rica ediyoruz…
Ben Defne Aydın, 10. sınıf öğrencisiyim. 2 yıldır tenis oynuyorum bunun yanı sıra çizim
yapmayı ve evleri tasarlamayı severim.
Projenizin adı nedir? Bu projeyi nasıl geliştirdiniz?
Projemin adı Tenis ve Otizm. Bizim okulumuzda 10. sınıfta kişisel proje yapmamız
gerekiyor ve bu proje ile IB programına girip giremeyeceğimiz belli oluyor. Herkes kişisel
ilgi alanına göre bir ürün ve rapor hazırlamak zorunda. Ben ilk başta yine çocuklarla ilgili,
çocuk işçiliği konusunda hazırlayacaktım fakat içime sinmedi, fikri geliştiremedim. Daha
sonra annem bana twitterdan otizmli bir kardeşi olan ve Türkiye’de eğitim ile çektikleri
sıkıntılardan bahseden bir kişinin yazısını gösterdi. Bu beni çok etkiledi çünkü her insanın
eğitim görme hakkı vardır. Bu yazı sayesinde projemin otizm konusunda olması
gerektiğine karar verdim. Ama bunu ilgi duyduğum bir konuyla bağlamam gerekiyordu ve
ben de tenis olmalı diye düşündüm Tenis öğretmenim ile konuştuktan sonra oynadığım
kulüpte otizmli çocukların bulunduğu bir tenis grubu olduğunu öğrendim. Amacım tenisin
otizmli bireylerin eğitimine katkılarını insanlara göstermek ve eğitim görme süreçlerini
onlar için daha kolay bir hale getirmekti.
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Otizm dendiğinde aklınıza ilk ne geliyor? Otizm kelimesini ilk kaç yaşınızda duymuş
ve merak etmeye başlamıştınız?
Otizm dendiğinde aklıma davranışsal bozukluk geliyor. Otizm kelimesini tahminen 10
yaşımda duymuştum. İlk başlarda hastalık olduğunu düşünüyordum fakat merak ettikçe,
aileme ne demek olduğunu sordukça ve şu an yaptığım araştırmalar sayesinde otizmin
bireyin zihnen ve fiziken gelişimini yavaşlatan bir bozukluk olduğunu öğrendim. Ayrıca
ben yine 9-10 yaşlarında iken bir arkadaşımın evine gitmiştim ve bir akrabasının otizmli
olduğunu görmüş, davranışlarını garip bulmuştum. Daha sonra anneme sorduğum zaman
otizm ne demek öğrenmiştim.
Otizmli bireylerle bir araya gelme fırsatınız oldu mu? Sizce otizmli bireyler topluma
nasıl kazandırılmalı?
Bir önceki soruda dediğim gibi böyle bir fırsatım oldu. Fakat otizmli bir çocukla
tanışmadım. Eğitimlerine katkıda bulunup insanları bilinçlendirmek istiyorum
yüzden küçük bir çocukla tanışmayı da çok isterim. Toplumumuzda ve dünyada
bireylerin çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Bunun sebebi ise toplumun
bireyleri "sakat" gibi görmeleri.

henüz
ve bu
otizmli
otizmli

Çok yanlış ve kötü bir algı, bizden tek farkları
bazı konularda çok hassas veya duygusal
olmaları. Bu yüzden okullar otizmli bireyleri
aralarına almak istemiyor. Evet, bizim sınıf
ortamımızda eğitim görmeleri hem zor olur hem
de adil olmaz. Daha özel teknikler ile anlatıldığı
zaman daha etkili öğrenebilirler. Otizmli bireyleri
topluma kazandırmanın yolu eğitimden geçiyor
bana sorarsanız. Otizmli veya otizmsiz eğitimsiz
her
birey topluma zararlıdır. Bu yüzden
ülkemizde otizmli bireyler için, okullar, özel
öğrenim sınıfları, spor kulüpleri çoğaltılmalı. Çok
az rastlıyoruz bu tür yerlere. Ayrıca özel
okulların yanında devletin de gücü yetmeyen
ailelere bu imkanları ücretsiz sunması lazım.

Psikolojik destek, terapi gibi yöntemlerle davranışsal bozuklukları bir kontrol altına almayı
öğretmek ve eğitimde de sporun desteği ile dikkat bozukluğunu minimum seviyeye
indirerek topluma otizmli bireyleri kazandırabiliriz.

05

Otizmli bireylere yönelik önyargı besleyen biriyle karşılaştınız mı? Veya önceden
önyargısı olan birinin bu önyargılarını yıktığına şahit oldunuz mu?
Karşılaşmadım fakat toplumumuzda bu türde çok insan var ve bunun içinde
bilinçlendirmeler ve seminerler yapılmalı. Birinin önyargılarını yıktığına şahit olmadım
fakat bilinçlendirmeler ile eminim ki bir sürü kişi önyargılarını yenebilir.
Tenis ve diğer spor dalları ile, otizmli bireylerin topluma kazandırılabileceğini
düşünüyor musunuz?
Sporun otizm üzerinde ne kadar olumlu etkisi olduğunu yaptığım araştırmalar ile
öğrendim. Tenis konsantrasyon ve dikkat dağınıklığı konusunda, grup sporları ise iletişim
becerilerini geliştirmeye ve sosyalleşmeye yardımcı olur. Binicilik gibi sporlarda ise
hayvanların sakinleştirmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Spor dalları hem zihnen hem
de bedenen otizmli bireyleri geliştirmeye büyük katkı sağlar ve yararlarının yansımalarını
eğitim hayatlarında görmek mümkündür.

"kendini yalnız hissetme, yanında duracak insanlar var. unutma ki,
her şeyi yapabilirsin, sadece biraz çabalamalısın.
Sizce otizmli bir bireyin tipik gelişim gösteren arkadaşları olması için eğitim
sisteminde nelerin var olması gerekir?
Özel dersler veya ayrı bir sınıf ile otizmli bireylerin tipik gelişim gösteren arkadaşlarına
yetişmesi sağlanabilir. Bunun yanında okulun da yardımcı olması lazım. Rehberlik
servisleri gelişmiş olmalı. Sadece otizmli bireyler için değil arkadaşlarının da bu konuda
bilgi sahibi olması gerekli. Her iki tarafın da gelişmesi gereken yönleri var. Veliler de aynı
şekilde konudan haberdar ve bilinçli olmalı. Ön yargılı bireylerin olmaması için tipik
gelişim gösteren çocuklar için kişisel gelişim/toplumsal gelişim dersleri koyulmalıdır.
Kendini yalnız hisseden otizmli bireylere seslenme şansınız olsaydı, onlara ne
söylemek isterdiniz?
“Kendini yalnız hissetme, yanında her zaman ailen ve yanında duracak insanlar var.
Unutma ki her şeyi yapabilirsin sadece biraz çabalamalısın. Sevdiklerinin desteğiyle
başaramayacağın hiçbir şey yok.” derdim.
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Kayıt Serisi
Kaset 1
Vildan

İ

DEN Z YAZGAN

Kapanan kapıları düşünüyorum bazen. Eskiden orada olanları, artık burada olmayanları.
Ölmediler de işin aslı, kimisi öldü tabii, ama çoğu da ölmedi. Birbirimize bakarken
gözlerimizde ışıldayan o fer öldü belki de. Ölenlerin çoğu da sırasıyla öldü. Her zoraki
duada, “Sırasını bulduk, geci erkeni bunuyoruz” diye dalga geçtik birbirimizle.
Eskiden hikayelerimin bizli olmasını severdim. Ama o biz de bir hayli uzak artık bana.
Birinci çoğul kişiler ve geniş zamanlar beni hayatta ve güvende hissettiren tek şeydi.
Kızıltoprak’taki o duvarları boyasını kusmuş apartmanın bahçeden bakınca dördüncü,
zeminden ikinci katında Pamir’in uçları sararmış, uzun karanfil kokan parmaklarının
tamburda salındığı günlerdi. Pamir’i hiç sevmedim, hiç güvenmedim ona. Hastaydı bir
kere, eli de kulağındaydı ölecekti, ne sevmeye ne güvenmeye değer bir adam olmadı.
Adam da olamadı zaten, 24 yaşındaydı öldüğünde. Yine de sıralı öldü. Ben 21
yaşındaydım. Kim vardı sahi morgdan teslim almaya gittiğimizde? Derya ile beni içeri
sokmadılar. Bizi sokmadılar da bir şey oldu sanki, Ayhan’la Galip mi alıp gasilhaneye
götürecekti bizim Pamir’i? Eşikte bile bembeyazlardı daha. Beyazlardı beyaz olmasına
da, çocuk girip adam çıktılar o kapıdan. Ben annemin ölüsünü görene kadar büyümedim,
oradan biliyorum.
Annem mi, annem ciğerinden hastaydı. Pencere kenarı güzeli, seramik öğrencisidir
aslında. Evlenmiş, çocukları doğmuş, kili tornayı nerede görsün bir daha? Ölene kadar
yolumuzu gözledi. Okurduk okula giderdik, orada ayrı bekledi; hasta oldu ölmeye yattı,
yine dış kapıya bakan bir pencere buldu, orada Ayhan’la beni bekledi. Ayhan gitti de ben
gitmedim. Annem öldüğünde ben ona kızgındım. Annemin yalnızca ölüsüyle barışığım.
Pamir öldükten o ölmeze kadar kızgın kaldım anneme.
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63 yazıydı, annemin Fatih’ten komşusu Hüsna Hanım’ın torunu olmuştu. Annem çekme
dolabın üst rafındaki hurçtan birkaç yün yelek birkaç patik çıkardı, bir beyaz bir sütlü
pembe seçti. Kız doğmuş demek ki. Beni de yanına aldı, Saksağan’a gittik. Bir baktım, ay
suratlı, koca gözlü, kırmızı pembe yanaklı, alnının bitip de siyah gür saçlarının başladığı
yerde birkaç tel beyaz saç olan güçlü, kuvvetli, güzel bir bebeğin yanında, ufak, benden
çok ufak bir kız yatıyor. Ben 15 yaşında diye tahmin ettim, 19 yaşındaymış. Karnıma bir
ağrı saplanmıştı, müsaade isteyip tuvalete gittiğimde bir gördüm ki adetim başlamış.
Ne korkmuştum o kızın halinden, ismi hatrımda değil şimdi. Ama kızının adını hiç
unutmadım, Türkan koymuşlar ismini. Annemin cenazesine gelememişti de çiçek
göndermişti.
Acınızı paylaşıyorum, metin olunuz. T. Salihli
Tanısam çok severdim bu notundan anladım, severim ben soğuk nevaleleri.

Pamir de tam seveceğim türden bir soğuk nevaleydi işte. Fakültenin ilk senesi, Galip’le
DTCF’nin önünden geçerken görmüştük onu. Kadife fitilli bir pantolonu, mürekkep yeşili
bir gömleği vardı. Biz onu görmüştük, o görüldüğünün ayırdındaydı. Çünkü biz onu
gördüğümüzde bir şey oldu, şimdi ne oldu diye sorsanız anlatamam, ben sevmeyeceğim
çocuğu gördüm, Galip de bana kendini sevdiremeyeceğini anladı. Aa, bak sormadan da
anlatabiliyormuşum meğer!
Soğukluğunu sevdim orası öyle. Neyini sevecektim ki hem başka, Pamir’e baktığınızda
önce duvarlarını görürdünüz. Odama döndüğümde bulayım fotoğraflarını, elinde karanfil
sigarası, ağır ama yoğun bir sohbettedir hep Pamir. Ama bize yoğun, ona değil, o
gündelik bir telaşın içine girmedi hiç. Hiç bir otobüsün ardından koşmadı, hiç fatura
ödemedi, hiç bir deri cekete özenmedi. Ay sonu gelir, Ayhan ile neyi nereye
koyacağımızın hesabını yaparken Derya lafa girerdi, kaybolmuş yolu yordamı anlatırdı,
dinlemezdik derken, Pamir söze girer, “Bunların ne beyhude işler olduğuna dair bir
kasidesi var mıdır haşmetlimizin?” Diye Pamir’e dönerdi.
Galip de ne beyhudeydi de, ömrü boyunca beyhudeliğini anlayamadı. Yok, öldü mü
bilmiyorum, onda ölecek göz yoktu en son gördüğümde, yaşamayı pek bir önemserdi.
Yaşamaya dair hiçbir şeyi sevmeyip de yaşamayı önemseyenlerin erken olduğuna hiç
şahit olmadım ben.
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Pamir de az değildi, Galip’in sığ aklının alamayacağı uzunlukta cümleler kurar, serimi
boğumu çözümü uzak diyarlardan getirir uzak diyarlara götürürdü. Ben de hiç anlamadım
ne dediğini onun, aklımda da tiratları kalmadı ki, bende kalan birkaç şarkı sözü, birkaç
gün sonu kucaklaşması.
Onu en çok geleneksel olduğunda insana benzettim aslında. Tokalaşmak, uzun süren
sohbetlerin ve günü geceye bağlayan sofraların sonunda kucaklaşmaya dönerdi. Hep
Pamir konuşurdu. Konuşur, konuşurken; önce Derya’nın uykusu gelir, içerideki sofaya
uzanır, Ayhan ile Galip Pamir’in dediklerini anlayamadıkça uyuşuk bir asabiyetle konuyu
değiştirir, bulaşıklar bana ve Pamir’e kalırdı. Ben yıkar, o kuruturken söyleyivermişti;
Vildan, biliyor musun, hastayım ben. Ben ölüyorum.
Hiç nedensiz insan oluvermişti bir anda. Kimse de ona gel buyur insan ol dememişti.
Yüzünde yine o karmaşık cümleleri kurarkenki dingin ifade vardı. Bilimsel bir öneriyi sunar
gibiydi adeta. Öleceğini söyleyenler, öğretinin baskın görüşünü oluşturuyordu. Olgulara
inanmazdı, ben ne kadar geniş zamanlara meraklıysam o bildirme eklerinin getiregeldiği
şimdiki zamanın peşindeydi.
Ağlıyordum, bana sarıldığında, ince ve beyaz boynunun ortasında kavuşan ellerim
köpüklü ve buruşuktu…
KASET SONU
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inançsızlık ve ölüm
anlamak, sevgilim, o, bir müthiş bahtiyarlık,
anlamak gideni ve gelmekte olanı.
Ezberim kuvvetlidir ama şiir ezberlemekten hoşlanmam, aklımda kalmaz da zaten
genelde. Bu iki satır, 2007 yılından beri hiç unutmadığım belki tek şiir kırıntısıdır. İlk
ölümüm, bir şiiri ilk defa anlamak. Hayatımın en kocaman insanlarından biri, Selçuk,
mülkiyeli Selçuk, okuyarak, izleyerek var olan Selçuk, gördüğüm en naif aşkın kahramanı
Selçuk, babamın kardeşi Selçuk, benim güvenli kucağım, çocukluğumun mutlu sofraları
Selçuk öldü. Hasta düştü, çok hızlı oldu her şey. Çok küçüktüm, üzüntüm bedenime
büyük geliyordu. Bu dizeler de, ondan varsa yoksa bir sene sonra kaybedeceğimiz abisi
Attila’nın, kardeşinin ardından yazdığı mektubun son satırlarıydı. Aklıma öyle bir kazındı
ki, o günden sonra gittiğim her cenazede, benim fatiham oldu. Dua bilmem, Allah inancım
yoktur. O sebepten, bu iki dizeyi tekrar ederim içimde, belki onlarca kere. Çocukken
ölümle tanışmanın, insanın beynini bozan bir tarafı var. Sanki bir pencereden dışarı
bakarken biri gelip o pencereyi kapatıyor, üstüne bir de asma kilit takıyor gibi. Bir daha
asla açılmıyor o pencere. Önüne gidip duruyorsun, gittiğin her yerde o asma kilide uyacak
bir anahtar arıyorsun, ama bulamıyorsun. Bir süre sonra kabulleniyorsun artık.
Pencerenin varlığı yetiyor.
Sonra biraz zaman geçti, bir de Metin öldü. Babamın 30 senelik en yakını Metin, benim
yedek babam Metin, üç yaşındaki Ege’nin babası Metin, yaslandığım dağ Metin, yedinci
katta bulduğu tırtılı bahçeye indiren Metin, dünyanın en komik adamı Metin. O hasta
olmadı, üstüne araba düştü. Arabasının üzerine, başka bir araba düştü. Bu kadar saçma
bir şeymiş hayat, onu da o gün öğrendim.
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O haftadan çok bir şey hatırlamıyorum, 15 yaşındaydım, babamın elinde bir eczane
torbası vardı, onu hatırlıyorum. Pasiflora ile o zaman tanıştım. Bir vardı, bir yoktu. Selçuk
gitmişti, Attila gitmişti, Metin gitmişti. Bunların hepsi belki iki sene arayla oldu. Çocuktum,
bunları yaşamak istemiyordum, ama olmuştu işte. Pencerelere üst üste asma kilitler
vuruldu, sesleri, yüzleri, anıları zamanla unuttum. Birkaç fotoğraf var kafamda, bir de işte
bu iki cümle. Bu mevzunun acıklı taraflarını uzatmak istemiyorum, bana kolaya kaçmak
gibi geliyor. Ben genç bile denemeyecek bir yaşta, yetişkinlik tahayyülümde en yanımda
duracağını düşündüğüm insanları kaybetmekten ne öğrendiğimden bahsetmek isterim.
Herhangi bir üstün güç inancı olmayan biri olarak, ölümle baş etmek benim için inançlı
insanların yaşadığı süreçten biraz farklı oldu. Ölen insanların fiilen toprağa karıştığını
bilmek, ölümden sonra herhangi bir şey olmadığından küçük yaştan beri emin olmak,
belki de hayatım boyunca yaşadığım birçok korkunun temelinde yatan şeydi. Buradan
çıkmam zaman aldı, insan bazı şeyleri belli bir yaşa gelene kadar göremiyor - 25
yaşından önce kimsenin fava yememesi gibi- ya da görse de parçaları birleştiremiyor.
Beni rahatlatan, insan vücudunun doğaya karışmasının, aslında bir var olmaya devam
etme hali olduğunun ayırdına varmak oldu. Yani aslında doğaya karşı bir inanç
geliştirdim. Selçuk’un bir kuşun gagasında, bir çiçeğin taç yaprağında olmadığını kim
söyleyebilir? Bazen aklıma geldiğinde, hala ve hala, ilk bulduğum ağaca dokunurum, elini
tutmuş gibi olurum.
Metin öldüğünde beynim muhtemelen asla eskisi gibi olmamak üzere bozuldu. Artık o
bozukluğa ondan kalan bir miras olarak bakıyorum. Bebekliğimden beri bana çok şey
öğretti, ölümüyle de ölüm üzerine öğretilebilecek birçok şeyi öğrettiğine inanıyorum. Ona
sonsuza kadar minnettar kalacağım sadece bu yüzden bile. Hayatımda hiçbir şeyin
üzerine düşünmediğim kadar hayatın ansızınlığı üzerine düşünmüş olabilirim o günden
sonra. Metin’in ölümü beni sabırsız biri yaptı. Sevgisini söylemekte ve göstermekte
sabırsız biri. Hala bazen sanki o akşam ölebilirmişim gibi sevgilime onu ne kadar
sevdiğimi uzun uzun anlatıyorum. Annemle babamı her gördüğümde onları ne kadar
sevdiğimi kesinlikle söylüyorum. Arkadaşlarımın her daim sevildiklerini bildiklerinden emin
olmak istiyorum. Ben Metin’in beni ne kadar sevdiğini biliyordum, benden sonra onlar da
bilecek.
İşte bu ders, beni seneler içinde, dedem ve babaannemi de toprağa verdikten sonra,
inançsız biri olmamın beni ölümlere karşı çok daha dayanıksız yapması belasından bir
nebze de olsa kurtulmamı sağlayacak bir çözüme götürdü. İnsanın ömründen öteye
gitmesi, ya da sizin o insanın hala bir yerlerde olduğuna inanmanız için, bir ahiret
inancınızın olmasına gerek olmadığını, yetişkin olunca fark ettim.
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Büyüdükçe bu insanların hepsinden çok temel, çok
değişmeyecek şeyler aldığımı idrak etmeye
başladım. Ölen insanlarımın hepsi, benim var
oluşumun bir parçası ve ölümsüzler. Evet,
pencerelerdeki asma kilitleri açmaya gücüm yok,
hiçbirini geri getiremem. Onlar ölmeseydi nasıl bir
insan olurdum, onu da bilmiyorum. Ama ağaçta,
toprakta, gökyüzünde, denizde, onlardan kalan
sözlerde,
huylarımda,
huysuzluklarımda,
şakalarımda, kırılganlıklarımda hepsinden öyle
şeyler var ki, ölü olduklarını da söyleyemem. Hayat
belki de kendi inanç sistemimi geliştirmem
gerektiği için bunları çocukken düşünmemi
sağladı. Çok şeye mal oldu, ama yaşıtlarımın -ne
mutlu ki- çoğunlukla sahip olmadığı bir bilgi
toplamını da armağan etti. Hepsini kelimelerin
ötesinde sevmeye, korumaya, kafamda onlarla
konuşmaya devam ediyorum. Bu öğrendiklerimden
en önemlisi, sevginin ömrün ötesine geçtiği. Beni
ben yapanlar, bende, sonra çocuğumda, sonra
torunumda ve böylece yüzyıllarca yaşamaya
devam edecek. İnsanını kaybeden herkesin içini
ancak böyle rahatlatabilirim. Doğa, hayattan daha
güvenli, onlar kuşlara, çiçeklere emanet. Geride
kalanlar ise, isteseler de istemeseler de,
gidenlerini her zerrelerinde yaşıyorlar.
Bu yazıyı yazarken, Metin ile çocukken
oynadığımız
bir oyun geldi aklıma, denize
girdiğimizde bana dalmayı öğretmek için “ördek
suya daldı zil çaldı” derdi, ben de kafamı suyun
içine sokardım. Sudan çıktım sonra zihnimde,
babaannemin kucağına yattım, dedem kumsalın
ardındaki yolda motoruyla alışverişe gidiyordu,
sonra Selçuk Emek’te son izlediği filmi anlattı,
Attila rakı koydu. Bunların hepsi saniyeler içinde
oldu. Şimdi kalkıp pencereyi açacağım ve derin bir
nefes alacağım. Hepsi için, ama en çok son yürek
ağrım, babaannem Semiha için. Nazım Hikmet, 26
yaşımda söyleyebilirim ki, kesinlikle haklıydı.
Anlamak, büyük bahtiyarlık.
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Mucizeyi Beklemek
ERGUN CEMAL YAZGAN

Altmışlı yıllarda çocuk olurken, geleceğini tahmin bile edemediğimiz yılların içinde,
günümüz şirazesinin orta yaşlı dediği insanlar olduk. Tabii bu, benimle yaşıt, akran olan
okuyucularımız ve üyelerimiz için geçerli.
2020 geldi. Kızımın 25. yaşını, oğlumun yetişkinliğini idrak ettiğimiz bir yıl olacak bu yıl.
Ortaköy’de, kuşların üstüne doğru koşan, çırpı bacaklı kızımın genç bir kadın olduğu,
oğlumun çocuksu bakışlarının yerini buğulu dalışlara bıraktığı bir yıl. Herkese iyi yıllar
dilerim.
Güneş’i tanıyanlar, belki de sırf içlerindeki düzeltme dürtüsü dolayısıyla, kendilerini otizm
ve yetişkinlikle ilgili düşünceleri bastırırken bulabilirler. Otizme dair söylenen şeyler bellidir
zira, birçok kişi, öğretmen, aile, belki de birçok hekim; büyüyen çocuklarımız için,
büyümeyen bebek benzetmesini kullanıyorlardır.
Halbuki 2000’li yılların başından bu yana büyüyor Güneş. Sırf etiyle kemiği ile değil,
benliği ile, yaşamında bulunan kişilerle olan ilişkileriyle, sporuyla, okuluyla, ablasıyla,
yeşille, ekerek, biçerek, yüzerek büyüyor. Bizlerin yalnızca bizi terk edemeyeceğinden
emin olduğumuz insanlara gösterdiğimiz davranışları mertçe ve içiyle yaşadığı için, 18
yaşında bir delikanlıya bebek demek, doğru mudur ki?
Güneş tam da bugün doğsaydı, 2020 yılının ilk ayına özgü bir bebek olsaydı, benim
oğlum olabilir miydi? Benim yalnızca bir oğlum var; o da Güneş, ismi ile, yüzü ile doğsa,
son 18 yıldır paylaştıklarımızla Güneş olur muydu o çocuk?
2000’li yıllarını otizmi algılamaya adayan birçok kişi gibi, 2010 ve 2020’lere hevesle baktık
biz de. Dil ve konuşma terapisi bu kadar yaygın olsa, ulaşılabilir olsa belki başka bir yerde
olabilirdik. Başka bir yerde olmaya keşkemiz var mıdır? Yok demek de, var demek de
haksızlık ve gerçek dışı olacaktır…
Büyümeyen bir bebek, bu benzetmeyi yaşam arkadaşlarım; dört ayaklı çocuklarım, Pia
ise torunum için de duydum. Halbuki, oğlumun yatılı okuduğu dönemde sigarayı
bırakışımın en büyük destekçisi canım oğlum Paşa idi. Paşa’yı 2018 yılının Eylül ayında,
yaşlılıktan kaybettiğimizde, gerçek bir dostum elimden alınmıştı, elimden alınmış kadar
üzülmemiştim.
Paşa’ya bir kez de araba çarpmıştı, kızgınlık döneminde hovardalık için evden kaçmış,
sokağa doğru kafasını uzatırken bir araba ona çarpmış, çarpmakla da yetinmemiş onu
oracıkta öyle bırakmıştı. Paşa veterinerde yatarken, ölmeye terk edildiğinin farkındaydı.
Değersiz hissetmenin bilincinde olan bir bebek ile karşılaştınız mı hiç? Gözleri öylesine
üzgün bakıyordu ki. Bunu fiziksel bir acıya indirgemeyi kendime yediremedim.
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Paşa’yı, Güneş’in gelişimine katkısı olur diye sahiplenmiştik. Eve gelir gelmez, hiperaktif
bir ikinci oğlumuzun olduğunu anlamış, eşimle bu duruma çok gülmüştük. Paşa, ağrıları
başlayana dek Güneş’i çok kıskandı. İkisi de ilgiyi paylaşmak istemezdi.
Paşa’yı kaybedişimiz çekirdek ailemizi derinden yaraladı. Bir daha köpek
bakmayacağımızı, Pia’nın son köpeğimiz olduğunu birbirimize söyledik durduk.
Komşumuzun bahçesine bir köpek yavruladığında hiç oralı olmadım. Yolumu değiştirecek
kadar… Eşim ile kızım, yavru köpekleri beslemeye giderlerdi, onlara hiç eşlik etmedim.
Yine bir gün, köpeklere mama verirken, kızım Deniz, bacağında ıslak bir burun hissetmiş.
Arkasını döndüğünde, karnı hafif kırmızılı, yarısı beyaz yarısı kızıl, dünyalar güzeli bir
köpek görmüş. Sahipsiz olduğuna inanmak istemeseler de, hep kenelerinden, hem de
karnındaki kocaman yaradan terk edilmiş bir can ile karşı karşıya olduklarını anlamışlar.
O can, eşimi ve kızımı evimize kadar takip etmiş. Akşam yemeğinde, bana ondan
bahsettiklerinde, onu sahiplenmeyi sert bir dille reddetmiş, kızımın kalbini incitmiştim. Bir
kez daha kayıp yaşayamayacağıma emindim.
Sabah, işlerimize gitmek üzere kalkıp hazırlandığımızda, kapıda sapsarı bir surat, uzun iki
kulak ve siyah bir burun gördüm. Gözlerine baktığımda ise, Paşa’yı gördüğüme emindim.
Paşa, ölümünden neredeyse bir yıl sonra, bize geri dönmüştü sanki. Kapıyı açtım ve içeri
girdi. Damızlık olarak “kullanıldıktan” ve “yaşı geçtikten” sonra sokağa bırakılan Sofi
kızımız, bizim can yoldaşımız oldu.
Ölümü, kaybı ve büyümeyi adlandırmayı 60 yaşımda itibariyle sona erdirdim.
Dünyamızda büyümeyen bir varlık olmadığını, Ortaköy’de koşarak bacaklarıma sarılan
kızım ile, günden güne olgunlaşan ve bize, kendisine ve yaşamına dair anlamını
zenginleştiren oğlum ile anladım. Hiçbir zaman benim için hep o küçük bebek
olmayacaklar. Olsalar, anlaşamaz ve paylaşamazdık. Anlaşmanın ve paylaşmanın
mucize olduğu şu günlerde, anlaşım ve paylaşımın konuşmaya indirgenmediği nice
günlerle dolu bir 2020 dilerim…
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cevizçocuk
Şehit Üsteğmen Ali
Büyükdicle Özel Eğitim
Okullu Öğrencileri
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ceviz içi
Buzdolabı anneler teorisinin
1970'li yıllarda
çürütüldüğünü

Otizmin annenin kişilik yapısı ile İLGİLİ
OLMADIĞINI

İngilitere ve Japonya'da 20 yılı aşkın bir
süredir tekrarlanarak yapılan
araştırmalarda OTİZM VE AŞI OLMANIN BİR
BAĞLANTISI OLMADIĞININ KANITLANDIĞINI
BİLİYOR MUYDUNUZ?
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yalnız yasemen

Hayatımda bir gün bile
Olamadım sevdiğimle
Titreyen ellerimle
Sigaramı yakarken
Bedenim sarsıldı
Aşkının tufanında
Ben gözü yaşlı
Solmuş bir yasemenim
Sen güz sarı saçlarına
Düşmez sanmıştın aklar
Kirpiğinin uçlarıyla vurgunlara gelmişim
Beni sevdiğini söylemen için
Bir ömür beklemişim sahişde boynu bükük

Ben Burgaz'da yüzen yelkenli
Eylülde sarışın, ağlayan
Yalnız yasemenim.
Değmeli geldiğinde beklediğim günlere
Sen yaşlı bir çınarsın
Ben yalnız yasemen
Güz yeşili Istanbul
Bir sonbahar akşamı
Rüzgar usul usul eser
Ekim ayında kavrulmuş
Kasımda solmuş
Güz yeşili yapraklar, dökülmüşler.
Melodi gibidir
Yaprakların hışırtısı
Denizin mavisi bile başkadır
Sonbaharda hışımla dalgaların çivit rengi
Sarı bir güz gülü rengine boyanmıştır.
Istanbul'da başkadır.
Yeşili yaprağın kasımpatları
Açmış güneş erken batmıştır sonbaharda.

nil nermin okatar
1944-2017
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sivilceviz
SİVİLCEVİZ köşemizde, özel ve farklı için fark yaratma amacı güden derneklerle tanışıyoruz.

1) SivilCeviz'de bu ay Burak Bora Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği üyeleri, Genel
Sekreter Umut Albayrak ve Başkan Emre Fırat Karaca ile birlikteyiz. Öncelikle
bizlere ayırdıkları zaman için kendilerine teşekkür edelim ve yedinci senesini
kutlayan BBALMEZUNDER üyelerinin iyiliğe ve paylaşmaya yönelik öyküsünü
dinleyerek başlayalım....
Merhaba, öncelikle bize sağladığınız bu imkan için teşekkür ediyoruz. Burak Bora
Anadolu Lisesi’nin arkasında bir hikaye var aslında. 1986 yılında henüz bir lise öğrencisi
iken tren kazası sonucu hayatını kaybeden Burak Bora’nın adını yaşatmak için annesi
Seramik Sanatçısı Ülkü Bora, bizim dilimizde Ülkü Anne, Burak Bora Anadolu Lisesi’ni
yaptırarak Milli Eğitim’e bağışlamış. Biz hep bu hikaye ile büyüdük ve derneği de bu
hikayeden aldığımız güçle kurduk. Şu an derneğimiz binden fazla üyesiyle faaliyetlerine
devam ediyor.

2) "Geleceğe Gülümse" Projesi, "Yüzlerce çocuğumuza aramızda bir engel
olmadığını hissettirmeye gönüllüyüz." ortak bilinci nasıl ortaya çıktı?
Bu bizim açımızdan, Ülkü Annemizin başlattığı hikayenin devamı sadece. Onun
neredeyse tek başına verdiği emeklerle Milli Eğitim’e bağışladığı üç okul bugün Kartal’da
eğitim ve öğretime devam ediyor. Bizse, gençliğimizin verdiği enerji ve heyecanla bu ruhu
tüm Anadolu’ya yaymak istedik. Bizce bu, topluma karşı olan sorumluluğumuzun
somutlaşmış halidir. Biz ilk projemizi 27 Kasım 2015’te Bartın’da Hasankadı İlkokulu’na
gerçekleştirdik. Sonrasında; Yozgat, Çorum, Bayburt, Çanakkale, Elazığ, Tekirdağ ve
Adıyaman projeleri birbirini izledi. Ekibimiz ve ailemiz her geçen gün bu bilinci daha da
sahipleniyor.
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3) Farklı illerden çocuklarımıza bu engelin olmadığını hissettirme öykünüzün
serimi, düğümü ve çözümü bizler için en önemlisi... Okullarla nasıl iletişime
geçiyor, çocuklarla iletişime geçerken nasıl bir yol seçiyorsunuz?
Bizim ilk projelerimizden sonra kendimiz için belirlediğimiz hedefimiz Türkiye’nin yedi
bölgesine ulaşmaktı. Bu ışıkla, önce sıradaki coğrafi bölgeyi belirledik. Bölge dahilinde
eğitim seviyesi, okullaşma oranı ve sınav başarılarını dikkate alarak en çok ihtiyacı olan ili
tespit ettik. Sonrası ise o ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçmekten ve karşılıklı
bir iletişim kurmaktan ibaret. Şunu söyleyebilirim ki, o ildeki okulların tamamına bakıyoruz
ve projeye uygun olduğunu düşündüğümüz okullardan çok daha detaylı bilgiler istiyoruz.
Son aşamada ise bu okulları proje öncesinde ziyaret ediyoruz. Çocuklarla iletişime
geçmek çok hassas bir konu. Profesyonel bir yardım olmaksızın böyle bir iletişimi kurmak
doğru değildir ve hatta zararlı olabilir. Sosyal sorumluluğun ilk kuralı, zarar vermemektir.
Biz, önce ekibimizin profesyonel kişiler tarafından iletişim eğitimi almasını sağlıyoruz. En
büyük önceliğimiz ise çocuklarla özne-özne ilişkisi kurmak. Bu, onların ihtiyacı olan asıl
meselelere eğilmemizi sağlıyor.

4) Toplumumuzdaki engel algısı ile hepimiz farklı nedenlerle, farklı yerlerde
karşılaşırız. Projelerinizi gerçekleştirirken; bu algı ile yüzleştiğiniz anları paylaşmak
ister misiniz?
Köy okullarındaki çocuklar sınırlı bir çevrede yaşadığı için toplumun genelinde
görülmeyen engellere sahip çocuklar, onlara çok aykırı geliyor. Bu aykırılık, engelli
çocuklara olumsuz etki ile dönüyor. Hali hazırda böyle bir dengenin kurulduğu ortamlarda
engelli çocuklar iyice köşelerine siniyor. (Umut): Benim girdiğim bir sınıfta bu algı ile
yüzleşmiştim. Günün başlangıcında yaptığımız bir tanışma etkinliğinde, çocukları ayağa
kalkmaya ve beni takip etmeye davet ettim. O sırada sınıftaki bir öğrenci, önde oturan
arkadaşının engelli olduğunu ve oyuna katılmayacağını yanlış bir üslup ve içerikle ifade
etti. Bunun sınıf arkadaşları içindeki iletişimi her geçen gün daha kötüye gördüğü
anlaşılıyordu.
5)Geleceğe Gülümse Ekibi'nin bu önyargıyı yıktığını hissettiği özel bir an oldu mu?
İlk projelerimizde bu ve buna benzer önyargılarla karşılaştıktan sonra eğitimimize “Engelli
Farkındalığı Eğitimi”ni de ekledik. Bu eğitimi yaptığımız her sınıfta küçük ya da büyük
bazı şeylerin değiştiğine şahit olduk ve olmaktayız. Ayrıca, son projemizde sınıfta işaret
dili eğitimi de verdik.
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Bu eğitimi didaktik şekilde değil, tüm
eğitimlerimiz gibi oyunla eğitim metodu ile
verdik. Bu şekilde, önyargıları ortaya çıkmadan
bertaraf etmeyi umuyoruz.
6) İleride "farklı"ya yönelik farklı planlarınız
var mı? Biz sizlerle nasıl dayanışabiliriz?
Bizim projelerimiz, genel eğitim veren okullarda
kütüphane, sanat atölyesi, bilgisayar atölyesi,
fen laboratuvarı inşa etmekten ve çocuklarla
dolu dolu bir gün geçirmekten oluşuyor.
Faaliyetlerimizin düzenliliği ve tüm ekibimizin
katılımı açısından bu konseptin tek başına
yetmediğini düşünüyoruz. Geleceğe Gülümse
olarak
etkinliklerimizi
çeşitlendirmek,
etkinliklerimizi tüm yıla ve İstanbul’a yaymak
istiyoruz. Zira şu an İstanbul’da proje
yürütmüyoruz ve etkinliklerimiz her ne kadar
Anadolu’ya yayılmış olsa da sadece genel
eğitim veren okullara hitap ediyoruz. Hali
hazırda ekip içerisinde özel eğitime yönelik
projeler geliştirmeyi tartışıyoruz. Konu özelinde
yetkin olduğunuz güveni, bize bu konuda
dayanışabileceğimiz düşüncesini uyandırıyor.

7) Öğrencilerini geleceğe gülümsetmek isteyen bir öğretmen, sizlere nasıl
ulaşmalı?
Hali hazırda yurdun dört bir yanından öğretmenlerimiz bizlere ulaşıyor. Projemizin;
Facebook, Instagram, Twitter ve LinkedIn’de “Geleceğe Gülümse” ismiyle sosyal medya
hesapları mevcut. Bizlere bu kanallardan ulaşabilirler. Sonrasında ise, karşılıklı bir
değerlendirme sürecine başlıyoruz ve planlarımıza dahil etmeye çalışıyoruz. Henüz
yeterli kaynağımız olmadığı için bu taleplerin büyük çoğunluğuna üzülerek olumlu yanıt
veremiyoruz. Maddi kaynak sıkıntımız dışında hiçbir operasyonel ve insan gücü eksiğimiz
yok. İnanıyoruz ki zamanla bağış kaynaklarımız artacak ve bizler de gücümüzü artırarak
çok daha büyük katkı sağlayabileceğiz.
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cevizsanat

Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Özel Eğitim Okullu
Öğrencileri
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Tüm hakları saklıdır.
CEVİZ OTİZM Araştırmaları ve Toplumsal
Savunma Derneği

