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Merhaba Sevgili CEVİZ Dostlar ve BlogOtizm okurları.
Ekim sayımızın açılış yazısını bana armağan eden değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederek başlamak
istiyorum sözlerime… Ekim sayımızda farklı gelişim gösteren çocukların yaşamlarını değiştirmiş emekçilerin
tecrübelerinden önemli kesitler, ailesinde farklı gelişim gösteren üyeler olan bizlerin en büyük çıkmazı olan
güvenli ve samimi dış mekân bilinmezliğine yönelik bir araştırma; Almanya’daki otizm algısı ile ülkemizdeki
otizm algısına yönelik karşılaştırmalı bir inceleme bulunuyor. Fakat biz, bu ayki sayımızı “dünyayı
kurtarmaya” adadık. Greta Thunberg ismini ilk duyduğumda, bu kişiyi uluslararası insan hakları
mekanizmalarından birinin Avrupalı bir kurmayı olarak hayal etmiştim. Radyoda bir haber sunumunun
ortasında yakalamıştım bu ismi. Konuşmasından verilen örnek güçlü bir tona sahipti. Bu, altmış yıldır hayatta
olan ve bu hayatın kırk beş senesinde gündemi takip etmiş benim için şaşırtıcı bir şey değildi, zira güçlü
cümleleri ve vaatleri her konuda, herkesten duymuştuk. Televizyonu açtığımda ise, aynı isimden
bahsedildiğini fark ettim. Bahsedilen isme eşlik eden görüntülerde ise bir kız çocuğu vardı. Anlamakta güçlük
çektim. Konuşma yapan ve kurmaylarla tokalaşan, 14-15 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim bir çocuk.
Şaşkındım. Bu çocuk, iklim değişikliğinin artık değişiklik olarak değil, kriz olarak adlandırılması gerektiğini; biz
büyüklerin, sistemin değişmesi gerektiğini, bu değişimin tüm dünya genelinde uygulanmazsa anlamlı
olmayacağını söylüyordu. Dünya’yı iyileştirmenin değil, Dünya’yı ayakta tutmanın sözkonusu olduğunu tüm
dünyaya haykırıyordu.
Bu çocuk, aynı zamanda spektrumdaydı; Asperger sendromluydu. Aspi gücüne, değişimin değişimi kabulden
geçtiğine bizi tüm farklılığıyla inandırdı. Geçtiğimiz Cuma günü (20 Eylül 2019) ise bu tüm dünyadaki
çocukların bir gelecek için bir araya gelişine şahit olduk. Farklı; kimilerince “garip” bir sendrom sahibi, özel
eğitim görmesi gereken; özel eğitimden önce örgün eğitimin bir parçası olması gereken bir genç; okulu
bırakarak, denizleri okyanusları aşarak tüm dünya çocuklarını birleştirdi. Olması gereken anlayışımıza
oldukça radikal bir güncellemenin vakti geldi, çattı. Dünyayı daha iyi bir yer yapmaya yönelik farklı
tandanslardan farklı görüşleri olan insan ırkı, bu fikirlerin çatıştığı yer olan yerküreye geri dönülemez
zararlar verdi. Artık çocuklarımıza iyi bir gelecekten önce, “bir” gelecek bırakabilmek için; dünyayı
kurtarabilmek için mücadele edeceğiz. Biliyoruz, bu birçok farklı çocuk sahibi aile için korkutucu bir cümle,
ancak biz, CEVİZOtizm olarak bu korkutuculuğu tüm gerçekliği ile kabul ediyor, herkesi karbon emilimini
azaltıcı davranış biçimleri benimsemeye davet ediyoruz. Sıfır atık, kompost, kontrollü tüketim gibi kavramları
tartıştığımız bu sayımızı İklim Acil Durumu’nun gerekliliğinin anlaşılması ve değişim dilekleri ile sizlere
sunuyoruz…
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İçinde yaşadığımız dünya, sürekli bir değişim
halinde. Teknolojinin ve sanayinin gelişimi bir
yandan hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan da
zorlaştırıyor. Atmosferdeki sıcaklığın artışı,
buzulların erimesi, aşırı doğa olaylarında artış gibi
etki ve sonuçlarıyla iklim krizi artık hayatımızın bir
gerçeği. Bu yazıda da, iklim krizinin getirdiği
gerçeklerden söz edilecektir.

İKLİM
KRİZİ
101
ALARA

Birleşmiş Milletlerin yayınladığı 2015 Ekim tarihli,
“İklim Bağlantılı Doğal Afetlerin İnsani Maliyeti”
isimli rapora göre, 20 yıl boyunca küresel düzeyde
gerçekleşen toplam 6,457 doğal afetten %90’ının
sel, fırtına, sıcak hava dalgası, kuraklık ve diğer
aşırı iklim hareketlerinden kaynaklandığı; 1995
yılından beri bu tarz iklim bağlantılı afetler
nedeniyle 606 bin kişinin yaşamını kaybetmiş, 4,1
milyar insan ise etkilenmiştir.
2015 yılında Paris’te düzenlenen Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar
Konferansı’nda kabul edilen Paris Anlaşması’nın
hedefi, küresel sıcaklık artışının 2°C’nin altında
tutulmasıdır. Bunun için de fosil yakıta bağımlılıktan
vazgeçip yenilenebilir enerjiye yönelmek şarttır.
2018 Ağustos ayında İsveç Stockholm'deki
parlamento binası önünde iklim değişikliğine dikkat
çekmek için "İklim için okullar greve" pankartıyla
gerçekleştirdiği protesto ve çağrı ile 15 yaşındaki
Greta
Thunberg'dir.
ini
anlamadığını
belirtmektedir. Greta, bir sene kadar kısa bir süre
içinde katılımın milyonlara ulaştığı bir çevre
hareketi başlatmıştır. Asperger sendromu ve OKB
teşhisi konan Greta, 16 yaşında ve Eylül 2019
sonunda dünya çapında 185 ülkede 4 milyon kişiyi
aşan ve bugüne kadar yapılan en büyük iklim
protestosunun yaratıcısıdır. TED konuşmasında da
her şeyin onun için oldukça net olduğunu, iklim
değişikliğinin bu kadar ciddi boyutlara ulaştığı ve
buna karşı yapılması gerekenlerin bilindiği bir
durumda neden hala değişimin gerçekleşmediğini
anlamadığını belirtmektedir.
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NAÇAR

Amazon yağmur ormanlarında Ağustos
ayında başlayan yangınların hala sürmesi ve
yangınlar nedeniyle her geçen dakika bir
buçuk futbol sahası büyüklüğündeki alan yok
olması iklim krizinin en göze çarpan
etkilerinden biridir.
İklim değişikliğiyle mücadelede birinci
derecede önem taşıyan ormanların yavaş
yavaş yok olması geleceğimiz açısından
tehlikeyi gözler önüne sermektedir. Bunun
yanı sıra en büyük tehditlerden biri Grönland
ve Antarktika’yı kaplayan buzul örtülerinin
erimesidir. Deniz seviyesinin 70 metre
yükselmesine yol açacak kadar çok buz
içeren bu bölgeler buzlarını küresel ısınma
sonucu erimeyle kaybetmektedir.
Peki yapılması gerekenler nelerdir? Öncelikle
karbon emisyonlarının azaltılması, bunun için
enerji verimliliğinin sağlanması ve enerji
gereksiniminin yenilenebilir kaynaklardan
sağlanması gerekmektedir. Aynı zamanda,
ormanların
korunması
büyük
önem
taşımaktadır.
Ormanlar
dünyanın
akciğerleridir, havayı temizlemenin yanı sıra
insan kaynaklı sera gazı emisyonları üzerinde
ormanların yok olmasının etkisi yadsınamaz.
Özellikle geri dönüştürülemeyenler olmak
üzere atıkların azaltılması da bireysel olarak
da uygulayabileceğimiz, alınması gereken
önlemlerden biridir.
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farklılığa ilk adım
Ayşegül Efesoy ile söyleşi...

Her sene farklı bir öğrenciniz oluyor mu?
Oluyor. Her sene mutlaka oluyor. Okulumda
iki gölge öğretmen ve üç özel dokunuşa
ihtiyacı olan çocuk var. Çocukların
ihtiyaçlarını gözden kaçırmak istemediğim
için ilk önce kendi kararımı gözden
geçiriyorum. Birden fazla farklı çocuğu sınıfa
verdiğimde öğretmenlerin de demoralize
olduğunu görüyorum. Halbuki çok zor değil,
ihtiyaç
olduğunda
destek
olacağımı
söylediğimde ikna olabiliyorlar.

Bize zaman ayırdığınız için çok
teşekkür ederiz. Sizi tanıyarak
başlayalım.
Çocuk
gelişimi
mezunusunuz. Kaç yıldır anaokulu
öğretmenisiniz?
Ben teşekkür ederim… Aktif olarak 21 yıl
öğretmenlik yaptım, 21 yıldan sonra
emekli oldum ve bir anaokulu açtım.
Yaklaşık 13 yıldan beri kendi okulumun
içerisindeyim.
1985 senesi de, farklılıkların isimlerinin
yeni duyulmaya başladığı senelerdi.
Sizin farklılıkla tanışmanız nasıl oldu?
Farklı bir kimliğe sahip olan ilk
öğrencinizi hatırlar mısınız? Evet,
mesleğe ilk başladığım zamanlarda bu
isimlendirmeleri duymuyorduk. 90’ların
başında bu farklılıklar ifade edilmeye
başlandı. Ama sonrasında dönem dönem
Down sendromlu, otizmli öğrencilerim
oldu. İlk farklı öğrencimle 1992 yılında
tanıştım. Türkçe öğretmeni bir velimin
oğluydu, otizmliydi. Çok bilinçli bir aileydi
ve
çocuklarının
farklı
olduğunun
bilincindeydiler. Kısa bir süreliğine Down
sendromlu bir öğrencim oldu, ancak
onlar sonra yurtdışına taşındılar. Ben
devam etmeyi çok isterdim.

Ailelerin
bu
farklılıklarla
yüzleşme
durumunda bir değişim var mı? İnkâr ile
karşılaşıyor musunuz?
Azalmakla beraber böyle aileler de var tabii.
Çocuklarının
farklılıklarını
açıkça
söylediklerinde belki de reddedileceklerini
düşündükleri
ve
endişelendikleri
için
perdelemeye
gayret
eden
velilerle
karşılaşıyoruz. Farklılıklar, bir çocuğa tek
başına iken görmesi zor ama çocuğu grup
içerisine koyduğunuz zaman farklılıklar çok
net bir şekilde ortaya çıkıyor. Belki de aileler,
yalnızca kendi çocuklarına baktıkları için fark
edilmeyeceğini düşünüyorlar ama anaokulu
içerisinde hepsi birbirinden çok farklı ve bu
çok net bir şekilde anlaşılıyor. Kimisi de çok
açık yürekli, kabul etmiş, sindirmiş, çocuğuna
doğru adımlar atma gayreti içerisinde ve
işbirliğine çok açık ve bu yaklaşımda olan
velilerle ilerlemek çok daha kolay.
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Bir sınıfta farklı bir öğrencinin olması, özellikle anaokulu döneminde, sizce doğru mu?
Ben çok doğru buldum. Zor olduğunu söyleyip kabul etmeyen öğretmenler de olurdu, farklı
bir öğrenci geldiğinde sınıfına almak istemeyen ve bu öğrenciyi birbirlerine yönlendiren
öğretmenler varken, ben sınıfımda farklı bir öğrencinin olmasını çok istedim. Çünkü farklılık,
koşullanmalar dolayısıyla yetişkinlerin kaygısı. Çocuklarda hiçbir koşullanma yok, farklılık
çocuklara doğru bir şekilde açıklandığında o farklılık sınıfın içinde bir zenginlik oluyor.
Hatta öğrencilerimiz bizimle işbirliğine giriyorlar. Sanki yaşıt değil de farklı olan çocuğa
küçük kardeşleri gibi bir şefkatle ve daha korumacı yaklaşıyorlar. Farklı olan çocuğu
korumak için pervane olan öğrencilerimiz var. Aileler ise, endişelenebiliyorlar. “Niye bizim
sınıfta?” soruları ile karşılaşabiliyoruz. Bu sorulara hep “Ben istedim, bizim sınıfımızda
olmasını ben tercih ettim.” diyerek cevap verdim ve hep tepki aldım. Rahatsız olduklarını
hep hissettim. Kendi çocukları gerileyecek korkusuna sahipler. Biz çocuklarımızı ilerlesin
diye anaokuluna getirdik ama çocuklarımızı geriye götürecek bir potansiyel var görüşünde
olabiliyorlar. Ben ise bu velilere hep aynı cevabı verdim: Emeklemeyi bitirip ayağa kalkan
bir çocuk için hedef yürümektir, yürüyen bir çocuk için hedef koşmaktır. Sizin çocuklarınız
koşuyor zaten. Emekleyen bir çocuk gördüklerinde ilk başta öykünebilirler, emeklemeyi
deneyebilirler ama yürümekten ve koşmaktan vazgeçmeyeceklerdir. Onlar koşacaklar,
ama bir dönem o farklılığı yaşamak isteyecekler ve bu farklılığı deneyimleyecekler. Benimle
çok mücadele edemiyorlardı… Ben bu konuda duruşumu hiç değiştirmedim. Şu anda da,
benim okulumda üç tane otizm spektrumu içerisinde öğrencim var. Her sınıfa bir otizmli
öğrenci verdim.
Çocuklar arası bir akran zorbalığı ile karşılaştınız mı? Bu tamamen çocuğun öğretmen
tarafından diğer çocuklara sunumu ile ilgili. Hemen bir çember saati yapıp, “Yarın sınıfımıza
yeni bir arkadaş gelecek, onun okuldaki ilk günü olacak. Onun bir özel durumu var. Onun
bizim desteğimize ihtiyacı var. Öğretmenlerinize yardımcı olursanız ben de çok sevinirim”
Gibi, üç ila beş dakika arasında bir bilgilendirme ile, zihinlerindeki soru işaretini ortadan
kaldırmaya yönelik bir konuşma yapıyoruz. Çocuklar, görev ve sorumluluk almaya o kadar
istekliler ki, birisi farklı çocuğa yanlış davranıyorsa da, benden önce avukatı kesiliyor bir
başka öğrencimiz. Hemen bir çember içerisine alıp “Ama onun bu yiyeceği yememesi
gerekli, doktor ona yasak demişti değil mi öğretmenim?” diyerek benimsiyorlar. Doğru
sunumu yaptıktan sonra çocuklar kucaklamaya çok hazırlar. Bazısı hemen kaynaşamıyor.
Anlamaya çalışıyor ve birkaç gün farklı çocuğu ve farklılığı gözlemliyor. Ancak farklı
öğrencimizle hiç diyalog kurmayan bir öğrenci ile karşılaşmadım. 34 sene içerisinde
farklılığından dolayı zorbalık yapan öğrencimi hep diğer öğrencilerimin durdurduğuna şahit
oldum. Özel çocukların ebeveynleri, hiçbir ortak toplantıya gelmiyorlar. Çünkü diğer
ebeveynlerin ona zorbalık yapacağından korkuyorlar. Biz diğer velilerin de tanışmasını ve
çocukların okul saati dışında da görüşmesini doğru bulduğumuzu söylesek de, ebeveynlerin
çekingenliği ile yüzleşiyoruz. Ancak bu çocuklarda yok, onlar kucaklarını kocaman açmaya
hazırlar. Keşke bedensel farklılığı olan bir öğrencimiz de olsa diyorum, çünkü öğrencilerimin
bu farklılıklarla da yaşamayı öğrenmeleri gerekiyor. Bence anaokulu bunun en yumuşak
geçiş noktası.
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Ebeveynler çocuklarının farklılığını ne zaman
keşfetmeye başlıyor?
Çok erken fark eden ebeveynlerle de
tanışıyoruz. Sekiz aylıkken hareketlerinin
farklılıklarını anlamaya başlayan bir velimiz de
oldu. Bununla birlikte, çocuğundaki farklılığı
şiddetle reddeden ebeveynlerle de karşılaştık.
Öğretmenlik dönemimde, doktor bir anne
babanın çocuklarındaki Asperger sendromunu
inkar edişine de şahit oldum. Hep inkar
içerisindelerdi. Sonra okul değiştirmeye karar
verdiler ve ben de “Keşke siz okulunuzu
değiştirdiğinizde sorunlarınız da yok olsa ama
bu bir özellik.” Dediğimde sert bir tepkiyle
karşılaştım. Yine öğretmenlik dönemimde, dört
mısralı bir şiiri öğretmekte güçlük çektiğim bir
öğrencimin ebeveynleri ile farklı bir tecrübe
yaşadım. Disleksiyi ilk duyduğum dönemlere
denk gelmişti. Okuma yazma çalışmalarında
bağlantıları kurmakta güçlük çeken bir
öğrencim vardı ve acaba bu disleksi olabilir mi
diye düşündüm ve bir pedagoga yönlendirmek
adına akademisyen olan veli ile bu durumu
paylaştıktan sonra, velinin beni anaokulu
müdürüne şikayet ettiğini öğrendim. Ben
gördüğüm bir şeyi saklayamayacağımı, bunun
etik olmayacağını ve öğrencimin bir sene sonra
ilkokulda sorun yaşamasına engel olacağımı
düşünürken bu tepkiyi aldığıma çok şaşırmıştım.
Bir sene sonra, öğrencimiz ilkokula geçtiğinde
velisi okula gelerek çocuğunun disleksi teşhisi
aldığını söyleyerek benden özür diledi.
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Ayşegül Efesoy

Farklı çocukları olan ebeveynlerin içine
kapandığını gözlemliyoruz. Ailelere
verdiğiniz bir tavsiye var mı?
Bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Bu
benim başıma niye geldi, ben bu durumu
nasıl
maskeleyebilirim
diye
değil,
çocuğumu topluma nasıl kazandırabilirim
diye düşünmeyi tavsiye ediyorum. Bu bir
kusur değil, bir yanlışın sonucu değil.
Yaşanması gereken bir şey, çekinik olmak
yerine “Ben de varım” demek, gerine
gerine ortada olmak gerek. Toplum baskısı
yaşanan yere göre de değişiyor. Artık
aileler çok daha açık ve bilinçli ve bunu
söylüyorlar. Artık bu hayatımızın bir
gerçeği. 2040’lı yıllarda her iki kişiden
birinin
otizmli
olacağı
açıklanıyor.
Günümüzde her 10 çocuktan 8’i farklı
nedenlerden dolayı özel eğitim alıyor. Bu
inanılmaz bir oran. Bu kabul ve bilinçle var
olmanın gerekli olduğunu düşünüyorum.
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çiçek'in yaz tatili
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uzun hikaye serisi
balıksırtı örgü, kolalı yaka

HIKAYELE

ŞTIREN:

DENIZ

YAZGAN

Bizim zamanımızda yalnızca devlet üniversiteleri vardı. Ben de bir devlet
üniversitesinde matematik öğretmenliği okudum. Çocukları hep çok sevdim,
çocukken öğretmenlerim beni çok severdi. Matematik öğretmeni olmak istedim.
Çocukluğumdan beri. Bizim aydın, emekçi öğretmenlerimiz vardı. Nurlar içinde
yatsın, Aliye Öğretmenimizdi bana matematik öğretmenliğini aşılayan. Ve anne
olmayı.
Zehra diye bir kızı vardı Aliye Öğretmenimin. Büyük siyah gözlerinden zekâ
fışkırırdı Zehra’nın. Meğerse hep kıskanmışım onu, kızım doğduğunda, kızıma
teşhis konulduğunda anladım. Sıra arkadaşı olmak için ne kadar uğraşmıştım
onunla. Saçları her zaman iki yandan balıksırtı örülü, yakası her zaman işlemeli
ve kolalı, çorabı hiç delinmeyen sınıf birincisi ortaokul talebesi Zehra.
Nerededir acaba şimdi, çocuğu olmuş mudur, çocukları da güzel, akıllı mıdır?
Sınıf birincisi midir onlar da? Hep merak ettim. Hiç soramadım. Öğrenmek
istemedim.
Aliye Öğretmenime hayrandım. Bizim mahalledeki annelere hiç benzemiyordu.
Kahverengi yumurta topuklu pabuçları vardı. Sulu çamurlu, mıcırlı yollarımıza
rağmen hiç kirli görmedim ayakkabılarını. Hiç çamaşır suyu, kavrulmuş soğan
kokmazdı. İmrenirdim. 12 yaşımdan mezun olduğum mezun olduğum 21 yaşıma
dek Aliye Öğretmen olmak istedim. Aliye Öğretmen olup Zehra’yı doğurmak
istedim.
Evlendim, kocam de beden eğitimi öğretmenidir. Beraber tayin istedik. Gebe
kaldım, doğurdum. Ve bir kızım oldu. Saçlarını hep ördüm. Yakalarını hep
işledim. Çorabı yırtılınca içeriye doğru yamaladım, üstlerine çiçekler işledim.
Okula yolladım. Sekiz çocuğun beşincisi olan ben gibi anası babası hangi okula,
kaçıncı sınıfa gittiğini bilmeden, hangi ablamdan, ağabeyimden kaldığını
bilmediğim bitik kalemlerle, tabanı aşınmış pabuçlarla okumasın istedim.
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Havaların ısındığını Mebuse Hanım ile bahçeye çıktığımda anladım. Mebuse
Hanım’ın gözlerinde acı mı, ayıplama mı, anlayamadığım bir ifade vardı. Ve şu
cümle döküldü dudaklarından.
“Nurgül’e birinci sınıf tekrar okutsak mı?”
Sessizlik
“Sınıfımdaki diğer öğrencilerim harfleri öğrendi, okumayı söktü. Nurgül hala
fişleri sıralayamıyor. Ç’den sonra kekeliyor. En öne oturttum, yine de tahtaya
bakmıyor. Gözleri kapalı.”
Sessizlik
“Acaba bir geriliği mi vardır? Fark etmediniz bu zamana kadar?”
Benim kızımın geriliği yok. Ağzımdan yalnızca bu dökülebildi. Benim kızımın
geriliği yok. Gözlerindeki ifadeyi şimdi anlamıştım. Sınıfımdaki deyişini, diğer
öğrencilerim deyişini anlamıştım. O cümlelerdeki benim ifadesini. Diğer
çocuklar Mebuse Hanım’ın öğrencisiydi, benim kızım ise diğeri. Benim kızım
geriliği olan, öğretmeni boşa yorandı. Sınıf birincisi olacağını hayal ettiğim,
matematik öğretmeninin kızı Nurgül… Şimdi ne yapacaktım? Ağlamayı hiç
kesmeyen bir bebeğim, birinci sınıfın sonuna gelmiş ama okumayı öğrenememiş
bir çocuğum vardı.

Nasıl fark edemedim kızımın okuyamadığını, öğretmen çocuğu nasıl dersinden
geri kalır? Ben nasıl ihmal ederim çocuğumu. Bir ilin en son köyünde
öğretmenlik yapan iki kişiydik. Anamız babamız memleketlerde, kimimiz
kimsemiz yok. Şimdi ne yapacaktık? Köyde yalnızca sağlık ocağı vardı. Hemşire
sütümün gelmediğini, Gülcan’ın bu yüzden ağladığını söylüyordu. Fışkıra fışkıra
gelen sütüm olduğuna nasıl inandıracaktım beni ayıplayan hemşireyi? İki maaş
ile kıt kanaat geçinirken iki muhtaç çocukla nasıl başa çıkacaktım?
Bu soruların hiçbirine doğru cevap veremedim. Zoru öğretip zoru sormak ve
doğru cevabı denetlemek benim görevimdi halbuki. Süregelen, otuz seneye
dayanan analığım boyunca vasat bir öğrenci olmanın vicdan azabıyla yaşadım,
yaşıyorum. Nurgül’ün neyi var diye hayıflanırken bebeğimin bir altı ay daha
azap yaşamasına engel olamadım. Konudan komşudan borç ile Ankara’ya,
ihtisas sahibi bir doktora götürebildiğim kızıma adını sanını bilmediğim,
anlayamadığım bir teşhisi alana dek Gülcan’ım acılar içinde kıvrandı. Karnında
fıtık varmış yavrumun. Neyse bunu söylemiştim zaten.
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Mebuse Hanım’ın yıkıcı sözlerinin ardından Nurgül’e başka bir gözle bakmaya
başladım. Okul dönüşü eve gelip, ailecek salona oturmaya yeltendiğimizde,
sobayı tutuşturmak için kullandığımız gazete küpürlerini görünce bile gözlerini
kapatıyordu Nurgül. Annemin tariflerini yazdığım yemek tarifi defterimi açtım
yanında, hemen küçük gözlerini kapadı, yine. Anlayamadım. Gülcan’ın çığlıkları
içinde, beraber fiş çalışmaya çabaladığımız günlerden birinde cesaretimi
toplayıp sordum. “Kızım, neden gözlerini kapıyorsun?” diye.
Nurgülüm bana reçetesini yazdı en sonunda. Bilinmezlikle dolu reçetesini.
“Harfler havada uçuyor anne. Midem bulanıyor.”
Ne demekti bu? İyi saatte olsun gibi mi? Deli miydi kızım? Neydi bu havada
uçuşan harflerin aslı astarı? Çok korktum. O an çok korktuğum için utanıyorum
değerli anneler, kardeşlerim. O yüzden sizinle ismimi paylaşmayacağım. Farklı
çocuklar sahibiyiz hepimiz. Biliyorum. Belki korkmamdan kızarsınız diye
utanıyorum. Çünkü çocuğumun akli melekelerinden korktum o an. Şimdi olsa
korkmam, kaç yazar? Ama gençtim, gençliğime verin, korktum.

Gizlene saklana, kocamdan korka korka, dillendirmeye başladım bu meseleyi.
Çığlık çığlığa bağıran bir bebek, çocukları öpüp koklamanın iyi babalık olduğu
zamanlarda yetişen kocam, harflerin uçuştuğunu söyleyen kızım ve ben.
Görev sürem dolar dolmaz ayrıldık o köyden. Köyün hemşiresini, Mebuse
Hanım’ı hiç unutamadım. Sütümden, analığımdan kuşku duyan o soğuk köyü hiç
unutamadım. Ama kızımı saatler süren bekleyişler ile, gösterebildiğim tüm
doktorlara gösterdim. En sonunda disleksi kelimesini duyduk.
Disleksi. Adı da zor. “Okuma zorluğu yani” dediler. Saçlarını iki yandan
balıksırtı örüp okulda sınıf birincisi edeceğim kızımı hayal ettiğim için
kendimden iğrendim. Melek yüzlü canım kızım harfleri gördüğünde
zorlanıyormuş. Annesinin kuzusu. Kardeşi ağlarken derdini tasasını diyememiş
bize. Güzel evladım.
Yirmi bir sene öncesiydi Nurgül’e disleksik dendiğinde. Özel eğitimler hiç yoktu,
vardıysa bile öğretmen maaşı ile yoktu, hele köyde hiç... Şimdi de hala yok ya,
neyse, internet var, anneler yalnız değil.
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Ben çok yalnızdım. Kendimden utanmıştım, diyorum ya, hala vicdanımda kabir
azabı var. Alaylı özel eğitimci oldum ben de, çocuğum okulda gözlerini
kapamasın, ilim irfandan uzak kalmasın diye köyden şehre gider, kırtasiyeden
renkli kâğıtlar alır, flaşkartlar yapardım. Aliye Öğretmenimi hep şekliyle
hatırlamışım. Bana verdiği öğrenme sevgisini hatırladım sonra. Bana
öğrettiklerini hatırladım. Bize olan sevgisini hatırladım. Kızıma ikinci sınıfın
başına dek, kardeşi ameliyat olurken bekleme salonlarında, hastaneden köye
dönüş yollarında tiksindirmeden, oyun oynata oynata, anne kız ola ola
okumayı ben öğrettim.
Çocuğumun bir farklılığı vardı, o farklılığa kimse tahammül etmek
istememişti. Karnımda büyüttüğüm koklamaya kıyamadığım kızımdan
vazgeçmek istediler. İkinci defasında doğru okumasını bekleyemeyen sınıf
öğretmenleri ile karşılaştık. Ama vazgeçmedik. Ben kızımdan onun farklılığını
göremediğim için af diledikçe, o hoş görmeyi, korkmamayı, vazgeçmemeyi,
tahammülü öğrendi. Kızımın saçlarını hep balıksırtı ördüm. Yakasını işledim.
Ama oyun oynamasına, farklılığının çocukluğunun önüne geçmemesine hep
dikkat ettim. Eksik oldu bazen, bazen yapamadım, yakasını kolalamayı
unuttum. Ama mutlu olmayı öğrettim.
Kızıma okumayı öğretirken mutlu olmayı öğrettim. Ona mutlu sonlu hikâyeler
yazdırdım. Ailemizi hep mutlu sonlara alıştırmak istedik. Kızım şimdi bir özel
eğitim öğretmeni. Otizmli, engelli çocuklara öğretmenlik yapıyor. Korkularıyla
yüzleşti. Bir başarı öyküsü değil, mutluluk öyküsü oldu hayatı. Sabır ve
tahammülü,
insanlardan
vazgeçmemeyi
öğrendi.
En
önemlisi
ise
saklanmamayı. Ben saklanmamayı öğrenemedim hala, ama o öğrendi. Artık
kızım korkmuyor. Korksa bile, hiçbir şey için gözlerini kısıp, kapamıyor.
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beynimin içi
DIDEM

YURDAKUL

Midemin üstünde, göğüslerimin biraz altında ve tam ortasındaki alev topu. Bu hissi
çocukluğumdan beri defalarca deneyimlemiş olmama rağmen, hala tam olarak
açıklayamıyorum. Çok çocuk olduğumu hatırlıyorum ilkin, annemle babamı merak ettiğimde,
okulda bir şey ters gidecek gibi olduğunda, kendimi güvende hissetmediğim herhangi bir
anda gelip tam midemin üstüne oturan o şey. Vücudumun bulduğu ilk çözüm: kusmak. Belki
gider o zaman o şey?
Sonra hatırlıyorum, bir gün Avşa’ya giderken deniz otobüsünün çok sallandığını ve
korkudan birkaç sene hiçbir deniz taşıtına inatla binmediğimi. Sonra lise üçüncü sınıftayım,
Nişantaşı’nda bir psikolog koltuğunda. Çok sevdiğim biri ölmüş aniden, ergenlikle birleşince
“midemin üstüne, göğüslerimin biraz altında ve tam ortasındaki alev topu” dev gibi olmuş.
Psikolog sakince “Post-Travmatik Stres Bozukluğu” diyor. Birkaç ay devam ediyorum
gitmeye. O zaman bunun çok sevdiğim birinin ölmesiyle başlamadığını, geriye, çok geriye
gittiğini, yaşadığım her kötü tecrübenin ya da kayıbın zaten içimde var olan zehirli bir
bitkiye can suyu verdiğini anlayamıyorum. Bu defter de ergenlikle birlikte kapanıyor. Üç
beş terapi seansı ve ben korktuğumda kusmaya devam ediyorum. Yetişkinliği, hiç
gelmeyecek sandığım ama bir anda tepeme binen bir istenmeyen anlama hali olarak
görüyorum şimdi.
Hayatımın ilk 20 senesini oluşturan bu bir paragraf ne kadar flu ise kafamda, ondan
sonraki 5 sene de bir o kadar net. Neden bugün yazdığımı bilmiyorum, sadece yazmam
gerektiğini biliyorum. Kaygı ve korkuyla ilgili kapsayıcı tespitler yapamam, sadece beynimin
içini biliyorum; bir de hayatında beyninin içi bana benzeyen insanlar olanların bunu okuması
gerektiğini...
Son beş senede korkulması mümkün olan her şeyden korkabilmek gibi bir “süper güce”
sahip olduğumu keşfettim. Sevdiklerimin ölmesinden, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan,
sevdiklerimin ölümcül bir hastalığa yakalanmasından, evsiz kalmaktan, bir terör saldırısında
bacağımın kopmasından, korkunç derecede başarısız olmaktan, depremden, savaştan,
küresel ısınmadan, karanlık bir sokakta tecavüze uğramaktan, tanınmadığım bir ortamda
konuşmaktan, terkedilmekten, uçağa binmekten, unutulmaktan, saçma bi şekilde ölmekten,
yeterince uzun süre kalırsam kapalı yerlerden, evde yangın çıkmasından, eve hırsız
girmesinden, bu korkular yüzünden hayatım boyunca antidepresana muhtaç olmaktan,
dünyamın aniden ve geri döndürülemez bir şekilde altüst olmasından, beğenilmemekten,
kavga etmekten...
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Hikayenin buradan sonra keyifli bir tona
evrilmesini inanın ben de çok isterdim.
Hayatımda birçok mutluluk olmasına rağmen
“Midemin üstünde, göğüslerimin biraz altında ve
tam ortasındaki alev topu” hep benimleydi. En
çok da mutluluk anlarında. Hayatımın bugüne
kadar olan kısmını hep en mutlu günümü
izleyecek bir felaketi bekleyerek geçirdim ve
aslında hayatımda hiçbir terslik olmadığı için
böyle bir rahatsızlığı “hak etmediğimi”
düşündüm. Birilerinin bana “şımarık” demesinden
korktum-elbette- ve zaman zaman yardım
istesem de yeterince bağırmadım. Sesim çıkar
gibi olduğunda da, düpedüz şımarık değilse de,
etrafında dolanan bir şeyler olduğumu
duyduğum da oldu, korkular bazen haklı çıkıyor.
Kalbimi bile kusabilecek kadar kötü hissettiğim
anlarda, kimse bunu fark edemedi. Çünkü benim
için - bunu kamusallaştırdığım şu ana kadar- bu
kadar iyi bir hayatı olan biri, ruhunun bereli
olmasını hak etmiyordu. Bu düşünme şekli, bana
yaşadığım kaygı bozukluğundan çok daha fazla
zarar verdi sanırım.

Süper güç diyorum, zira bu kadar felaket
senaryosunu otuz saniye içerisinde yazıya
dökmek bile kolay iş değil takdir edersiniz ki.
Maddi temeli olduğu sürece bu yazdıklarımdan
korkmak her insanın hayatta kalma itkisi
doğrultusunda makul evet. Ama hayatın her
gününü, ertesi gün başınıza bunların bir veya
birkaçı gelecekmiş gibi hissederek yaşamak
birçoğu için anlaşılabilecek bir duygu durum
olmasagerek.
Kendi rızamla terapiye başladığımda üniversite
son sınıfta, bir sonraki yıl Londra’da pek havalı
bir okulda pek havalı bir yüksek lisans yapmak
için hazırlanıyordum. Artık bu korkulara “panik
atak” belirtileri diyebileceğimiz çarpıntı, soğuk
terleme, baş dönmesi gibi şeyler de eklenmişti
ve çocukluğumdan beri yanımdan hiç
ayrılmayan
sevgili
“Midemin
üstünde,
göğüslerimin biraz altında ve tam ortasındaki
alev topu” hala benimleydi.
O dönemde Türkiye’de patlamalar olmaya
başladı ve ben yetişkinlik hayatımda ilk defa beş
gün boyunca evden çıkmadım. Evden
çıkamayacak kadar korktuğum hiç olmamıştı.
Terapistim benden bunu ilk duyduğumda
“Katatoniye girmişsiniz”, dedi ve ekledi “ Korku
sizin için kafanızın üzerinde duran bir su balonu
gibi, bir şey onu patlatıyor, o da bulduğu bütün
deliklerden
içeriye
girmeye
çalışıyor”.
Hayatımda kaygının yaygın rolünü anladı ve
bana elinden geldiğince yardımcı oldu; odasına
girip “beni bana ilaç yazabilecek birine yönlendir
yalvarırım” diye ağladığım günlerde bile,
konuşma terapisinin faydalı olacağına inancını
yineledi, oldu da.

Çok daha iyi bir durumda terapiyi bırakıp
İngiltere’ye yerleştiğim sene, hem yüksek lisans
yapıp hem çalışırken yine kendimi çok güzel
olmayan bir yerde buldum. Yoğun bir şekilde
korku hissetmediğim bir dönemdi zira bazı
memleketlerde insan arasa da korkacak bir şey
bulamıyor. Her ülke bu konuda bizimki kadar
bereketli değil. Ne yazık ki “Midemin üstünde,
göğüslerimin biraz altında ve tam ortasındaki
alev topu” bir noktadan sonra beni yine evden
çıkmak istemediğim ve banyo yapmadığım bir
noktaya getirdi. Türkiye’ye döndüğümde, zihnim
bana nur topu gibi bir hastalık armağan etmişti,
sedef oldum. Yaygın ve hayatımı engelleyecek
kadar ileri bir derecede değildi, ama oradaydı.
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Sonra gözlerimin etrafında küçük noktacıklar belirmeye başladı, göz doktoru “stresten olur bu” dedi;
etti iki. Yeterince bağırmadığım için vücudum beni cezalandırıyordu. En son bu sene, başım dönmeye
başladı. Bir sürü tetkikten sonra bir çeşit migrenden muzdarip olduğuma karar veren doktora
cevabını bildiğim bir soru sordum. “Neden olur?”. Doktor, “ komşunun kedisi hasta olunca bile üzülen
insan hastalığıdır bu,” dedi. Gülüştük. Üzüntü kelimesi içimde bir pencere daha açtı. Yaşadığım korku
nöbetlerinin aslında dünyada kötü olan her şeyi iliklerimde hissetmemle çok yakından bir ilişkisi vardı.
Gördüğüm şeyler beni o kadar üzüyordu, o kadar sürekli ters giden şeylerin yasını tutuyordum,
insanlığa dair karanlık olan her şey o kadar yapışıyordu ki içime; yaşamanın kendisi bile korkuya
sebep olabiliyordu. Doktor üzerine hiç düşünmeden söylediği tek bir cümlenin yarattığı etkiyi bilse,
hayli şaşırırdı.
Bunları anlatmamın sebebi başıma gelen kötü şeyleri sıralamak değil. Bunun bir mücadele olduğunu,
bazen ruhun vücut ile beynin muharebesinde daha da yıprandığını, böyle bir şey yaşayan
sevdiklerinizin beklediğiniz şekilde yardım isteyemeyebileceğini, bazen hiç isteyemeyeceğini ve farklı
şekillerde sinyal vereceklerini anlamanız için, bu yardım isteyememenin sebebini sizin oluşturuyor
olabileceğinizi düşünmeye sevk etmek için,belki tek bir kişiye faydası dokunur diye anlatıyorum. Bu
benim beynimin içi. Bütün bunlar olurken, iyi niyetlerinden zerre şüphe etmediğim sevdiklerim beni
anlamakta çoğu kez yetersiz kaldılar. Öyle ki, ikinci dövmem ya “kafana takma” olacak, ya da “canını
sıkma”; henüz karar veremedim.

Etrafınızda sevdiğiniz biri eğer size kaygılarından bahsediyorsa veya siz bunu gözlemliyorsanız, ona
bir şey yapmasını ya da yapmamasını salık vermeyin. Bir bardak su, dolu dolu bir öpücük ya da
bazen kontrollü bir şekilde yalnız bırakılmak, sevdiği bir şarkıyı çalmak ya da yürüyüşe çıkmayı teklif
etmek iyi bir fikir olabilir. Ya da sadece durmak, onunla birlikte durmak. Yanımda sevdiğim biri
durunca beynim de duruyor zamanla; sadece varolarak ne kadar çok şeye iyi geldiğinizi bilemezsiniz.
Ben 25 yaşındayım ve bugüne kadar anlattıklarımı yaşamaktan hep utandım. Dedim ya, “aç değilim
açıkta değilim” ve “yediğim önümde yemediğim arkamdaydı”. Artık utanmak istemiyorum, çünkü artık
beni destekleyen şahane insanlar var. Bana sadece “derin nefes al” diyebilen arkadaşlarım, kötü
hissettiğimde bana bol bol su getiren bir partnerim ve sadece “olduğunu” bilmenin yeterli geldiği bir
ailem var. Kendimi anlatmak, anlaşılmak zaman aldı ya da ben anlaşılmadan da destek istemeye
hakkım olduğunu geç öğrendim. Öyle ya da böyle, bir destek mekanizmam olmasaydı, bu yazıyı
yazamazdım ve bu yazıyı yazmak senelerimi aldı.
Siz de sevdiklerinize bu stigmayla mücadele etmelerinde yardım edin, en önemlisi kendi içlerinde.
Stres nedir, kaygı nedir, korku nedir? Bunların farklarını anlamaya çalışın.Eğer konuşmaya açıklarsa,
duygu durum bozukluğu olan sevdiklerinizle bu kavramları konuşun. Kalp krizi semptomlarıyla panik
atak geçirmiyorsa o insanın kaygı bozukluğu olmadığını düşünmeyin, herkesin duygu durum
bozukluğu bambaşka seyrediyor.
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Ne doktorların “stresten” demesinin, ne de sizin bunu
duyunca “rahatla biraz” demenizin yeterli olmadığını
bilin. Her şeyin mantıklı bir açıklaması olmasını
beklemeyin. En çok duyduğum şeyler “Aaa! Ama
senin kadar mantıklı bir insan..” ile başlayan cümleler
ve “amabenimkadarmantıklıbirinsan” çoğunlukla
irrasyonel hislerle mücadele ediyor... Sonuç olarak
hayatım tıkırında, “Midemin üstünde, göğüslerimin
biraz altında ve tam ortasındaki alev topu” da öyle.
Arada döğüşüp arada sevişiyoruz. Elbette alev
topumu herkeslerden saklayabilmek için stres düzeyi
ve başarı beklentisi oldukça yüksek bir meslek seçtim
ve dünyanın en büyük şirketlerinden birinde işe
girdim. Yüksek ihtimalle 35 yaşında bu işleri bırakıp
aslında olmak istediğim insan olacağım, çünkü geçen
gün 2054 yılında emekli olacağımı öğrendim ve
kaygılı beynim öyle bir yıl olacağına inanmıyor. Bir
de iklim krizi, dünyanın deliler tarafından yönetilmesi,
artan yoksulluk, kurumsal hayatın dev bir manasızlık
çukuru olması, derin ekonomik kriz, beklenen
İstanbul depremi gibi ufak detaylar var tabii. Her
şeyi de kaygıdan uyduruyor değiliz. Ben de aslında
küçücük bir yaşamda, çok yükseklerde olduğundan
çok daha mutlu olacak ruhuma yaşlanana kadar
ihanet etmeye devam etmek istemiyorum. Ömrümün
sonuna kadar benimle yaşayacak olabilir kaygım da.
Onunla savaşmayı öğrenmeye çalışıyorum. Size bir
tedavi sırrı veremedim, üzgünüm. Ama şifa ararken
öğrendiğim tek şey, çevrenizdeki insanların ne kadar
önemli olduğu. Tıbbi isimleri mümkün olduğunca
kullanmamaya çalıştım, insanlar birkaç kategorik
teşhise sığabilecek varlıklar değil çünkü. Ama eğer
etrafınızda birinin, bu hikayeyle bir virgül kadar
ortaklığını görüyorsanız, onu dinleyin, yanında
durun, kabul edildiğini hissettirin, yardım alması için
uğraşın. Ya da canı ne istiyorsa yapmasına izin verin
ve ona onu çok sevdiğinizi söyleyin. Bir de acıdan
kaçmayın, kaçılabilecek bir şey olsa inanın ben
yapardım. Belki onunla birlikte acıyamazsınız, ama
yarasına üfleyebilirsiniz. Bundan daha iyi gelebilecek
bir ilaç yok. Bu yazının sonuna kadar beynime
katlandığınız için size, onu dünyayla paylaşabilme
gücünü verdikleri için sevdiklerime teşekkür ederim.
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otizmin ilk çocuğu
FUAT

BERK

BATUR

1933 yılında, A.B.D. Mississippi Eyaleti, Forest kasabasında doğan Donald Gray Triplett, modern
anlamda otizm teşhisi konulan ilk insan. Triplett henüz iki buçuk yaşındayken bir defa duyduğu
noel şarkılarını tekrarlayabiliyor, babasının bir ipe dizdiği boncukları aynı sıra ile dizebiliyor ama
konuşma yeteneği söylenenleri tekrar etmesi ile kısıtlı kalıyordu. Kendisine oyun arkadaşı olarak
getirilen çocuklarla ilgilenmiyor ve dışarıya karşı dinlemenin ve tekrarlamanın ötesinde ilgi
göstermiyordu. Avukat babası Oliver ve öğretmen annesi Mary (o dönemde kadınlar için yaygın
olmayan bir şekilde üniversite mezunuydu) Donald’ın zeki bir çocuk olduğuna inanıyor ve onun
çevresi ile kaynaşabilmesi için ellerinden geleni yapıyorlardı. Donald, doktor gözetiminde, hava
değişimi amacıyla bir akıl enstitüsüne kapatıldı. Donald’ın insanlardan izole edilmesi, yemek,
oyuncak ve müzik gibi şeylerden de uzak durmaya başlamasına sebep oldu ve sağlığı kötüye
gitmeye başladı. Ailesi Donald’ı bu dönemde sadece iki ayda bir ziyaret edebiliyordu.
Otizme dair çalışmaların başlangıç seviyesinde olduğu dönem koşulları sebebiyle Donald’ın
durumundaki çocuklara “akılsız” veya “akıllı” iseler şizofreni gibi tanılar konuyordu, Donald için
de enstitüdeki doktorlar genel anlamda akıl hastası tanımı koymuşlardı. Ancak Donald’ın ailesi
çocuklarının en iyi yardımı alması konusunda iradeliydiler ve ekonomik durumları da bunu
sağlamak için elverişliydi. Bu doğrultuda 1938 yılında onu, tanınan bir çocuk psikiyatristi olan Leo
Kanner’ı görmeye götürdüler.
Donald’ın babası Oliver, Kanner’a oğlunun tıbbi geçmişini ve semptomlarını anlatan otuz üç
sayfalık bir mektup yazdı, Kanner’ın obsesif şekilde detaylı olarak değerlendirdiği bu mektup
daha sonra otizm araştırmalarında sık sık alıntılanan bir belge halini alacaktı. Donald ile ilk
buluştuğunda, dönem şartlarına uygun olarak şizofreniden şüphelenen Kanner, Donald ile iki
hafta zaman geçirdikten sonra daha önce teşhis edilmemiş bir durumla karşılaştığını anlamıştı.
Kanner, Donald da dahil hepsi 1930larda doğan on bir çocuk üzerinde yaptığı araştırmalar
sonucunda, 1943 yılında yayınladığı raporda modern anlamda ilk defa “erken çocukluk otizmi”
terimini kullandı. Daha önce dışa kapanıklık semptomunu ifade etmek amacıyla Asperger
sendromu gibi çeşitli sendromlar için de otistik akıl hastalığı gibi terimler kullanılmıştı. Donald da
modern anlamda otizm teşhisi konulan ilk kişi oldu.
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Kanner, Donald’ın ailesine gelişimini daha iyi
etkileyeceğini öne sürerek Donald’ı Forest’a
yakın bir çiftliğe göndererek onunla
ilgilenecek bir ailenin yanına yerleştirilmesini
sağladı. Donald burada çevresi ile etkileşim
konusunda kendini geliştirdi ve yine Forest’da
okula yazıldı. Forest kasabasının Donald’ı
olduğu gibi kabul etmesi ve Triplett ailesinin
zengin ve kasabada etkin bir aile olmasının
da yardımıyla, Donald kendi durumunda
birinin yaşayabileceği alaylara ve acımasız
davranışlara maruz kalmadan doğduğu
yerde hayatını rahatça devam ettirebildi.
Ailesi ona kasabanın bankasında bir iş
ayarladı ve emekli olana kadar Donald bu
işte çalıştı. Donald’ın hayatını araştıran ve
onun hakkında makale yazan John Donvan
ve Caren Zucker sayesinde biliyoruz ki
bugün 86 yaşında olan Donald emeklilik
hayatını kendi başına ve bazen de
arkadaşları ile golf oynayarak ve kendi
başına seyahat ederek geçiriyor. Ailesinin
çocukluğunda bakımı için kurduğu fon
sayesinde rahat bir hayat geçiriyor. Donald
ailesinin maddi olanakları, ona karşı umutlu
yaklaşımları ve yaşadığı kasabanın anlayışlı
ve onu kabullenen tutumu ve tabi ki
Kanner’ın doğru tanısı ve yaklaşımı
sayesinde, ondan önceki çocuklar gibi “akıllı
değil” tanısı ile enstitülerde kapalı kalmak
yerine toplumla iç içe mutlu bir hayat geçirdi
ve geçirmeye de devam ediyor. Donald otizm
teşhisi konusunda öncü olmakla kalmayıp
aynı zamanda otizmli insanlar için destek ve
anlayışın ne kadar önemli ve faydalı olduğu
konusunda da bir örnek teşkil ediyor.
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iklim hikayesi
GIZEM

DOLANBAY

Kimi çocukların uyumadan önce başında okunan,
kimilerinin okulda, kimilerininse kitaplardan
öğrendiği; günümüzün birçok erişkinin ise
ezberden anlatabileceği birçok hikaye var.
Birtakım kıssalar ile hisseleri topladığımız ufak
anlatılar… Büyüdükçe anlamını kısmen yitiren ama
herkesin bir şekilde bildiği bu hikayeler, zaman
geçtikçe değişebilir mi?

Heybetiyle, kucaklayıcılığıyla ‘ona bir şey
olmaz’ların alası, ‘Ana’ olarak akla yerleşmiş; doğa.
Kaç yaşına gelirseniz gelin, tasviri hayal
dünyanızda pek değişmeyecek. Fakat gerçek
gözle görmeye yeltendiğinizde aslında tüm
hikayelerinizin
değişmeye
başladığını
fark
edeceksiniz. Sonra da ‘zaman’ ile yüzleşmek
gerekecek. Asla hakim olamadığınız, içindeyken
fark etmediğiniz ama bir türlü de dışında
kalamadığınız zamanın size ve hayalinizde
sakladığınız o dünyaya ne yaptığını göreceksiniz.
Çok zaman oldu. Böylesine etrafınıza bakmayalı,
çok uzun bir zaman oldu.

almanya'da otizm

Yaş aldıkça değişen kanaatler, kimine göre yerini
sağlamlaştıran taşlar; tüm bu hikayelerden
aldıklarımızı farklı şekillendirebilir mi? Hikayeler,
anlatılar; bir noktadan sonra tamamen hayal
dünyamızda nasıl şekillendirdiğimize bağlı
oldukları için güzeller. Senaryolar sabit kalsa da
hikayelerdeki karakterler ve olay yerleri biz nasıl
istersek öyle, değil mi?

Sonrası sanki bir uykudan uyanış ve evet aslında
hikayeler bir günde değişmez. Hikayeleri
değiştirmek (iyi ya da kötü yönde) sürekliliği olan
bir çaba gerektirir. Bir şeyi inatla her gün
severseniz,
sonunda
mutlaka
sevgiyle
karşılaşacağınız gibi; her gün yorarsanız da
yorgunlukla karşılaşırsınız. Toprak biçilmek üzere
yalnızca ekileni sunar. Yıllardır bilinçli veya
bilinçsiz, bireysel veya topluluklar halinde doğaya
yorgunluk ekmişken, hikayelerin güzelleşmesini
veya
kucaklayıcılaşmasını
bekleyemeyiz
sanıyorum.

Çocukluktan beri bildiğimiz doğa; yeşile boğulmuş
güzel ormanlar, her renkte güzel çiçekler, her
cinsten canlılar… Hatta herkesin mutlaka bir kez
çizmiş olduğu o resimde kenarından bir ırmak
akan koca dağlar, bacası tüten küçük bi rev,
alabildiğine ağaçlar… Doğa her çocuğun aklında
üç aşağı beş yukarı aynı. Öyle güzel, hayali öyle
keyifli…
İnsanoğlunun hatası, heybetli gördüğünü asla
incinmeyecek sanmak. Tahribattan gocunmamak,
hatta biraz da kıymet bilmemek…. Yalnızca günü
geçirmek ama hep zarar verdiği güzelliğin
hayaliyle. Şehirde olanın olduğu yerden kaçma
arzusu da böyle işte. Günü geçirebilmek için hep
bir sonraki günden çalmak ve her gece güzel
yarınların hayaliyle uyumak. Erişkinlerin de gece
uyumadan önce kendi kendine anlattığı hikayeler
de bunlar işte.
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Geldiğimiz yerde ise dikkat etmemiz gereken
nokta, az önce bahsettiğim kısımdan birkaç adım
ilerisi. Öyle uzun süredir yorduk ve karşılaştığımız
yorgunluğu öylesine kanıksadık ki, durduğumuz
yerden tüm bu hikayelerin bütünüyle ortadan
kalkabileceği gerçeğiyle yüzleşmek zorundayız.
Çünkü uzun süreli kanıksanmış yorgunluk, bir nevi
yok oluşa oynamaktır. Ve bu hikayeler yalnızca
kaplumbağanın ve tavşanın yarışı başlamadan bir
orman yangını meydana gelmezse anlatılmaya
devam edilebilir.
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GÖKKUŞAĞI
İLAYDA

ALTUNÖREN

Hayat motivasyonunu tetikleyecek bir ilaçtır
şüphesiz umut; bir o kadar da duygusal olarak
dibi
tattırabilecek
bir
güç.
Kocaman
tartışmalardan,
önerilerden,
yorumlardan,
umutlardan oluşan kırlentlerle dolu bir hamakta
her yana sallanmaya hazır ailelerle çocuklarını
görüyorum ve onlara kocaman umutlarla dolu iç
yeşerten bir yola çıktıklarını anlatan, sonrasında
kocaman hayal kırıklıkları yaratan canavarlar
da tabi. Her bilinçli insanın ağzından
“BİLİNÇLENMELİ, HER ÖNERİYE KULAK
VERMEMELİ, DİKKATLİ OLMALI” lafını da
duyuyorum bol bol ama çok daha güçlü bir
çözüm “FARKINDALIK”.
“Normal”; ne kadar rutin kullanılan ve olağan
sayılan bir kelime. Benim her geçtiği cümlede
kulaklarımı acıtır. Farkında mı herkes, herkesin
normalinin ne olduğunu? Kimin normalinin kimin
normaline uymadığını ya da uyduğunu.
Uymayınca neler olduğunu ya da ne olması
gerektiğini? Herkesin apayrı renkleri var,
sahiden görüyor musunuz diğer renkleri de?
Farkında mı herkes, herkesin farklılıklarını?
Farkında olmayınca neler olduğunu? Üç
maymunu tek insanda toplayan ayrımcılığın
önüne geçebilecek tek şeyin farklılıkları
görmemek değil farklılıklarla yaşayabilmek
olduğunu ve yaşayamayanların da kendi
pencerelerinin
arkasında
kendilerini
sorgulamalarının aciliyetini?

Kendi renklerini yaratan, sınırlar içinde sınırsız
büyütüldükçe adım adım gelişimini hayranlıkla
izlediğim bir çocuğa bağlandıkça anladım ne kadar
gelişebileceklerini. Beklentileri gerçekçi, umudu ve
mücadelesi her daim devam eden bir anne vardı
sahnede bana ve çocuğuna otizmi öğreten; çocuğu
okulda istenmediğinde veliler imza topladığında
dimdik durabilen, çocuğu komik bir olaya gülerek
tepki verdi diye ağlamaklı olabilen.
Hepsi anlamlandı gözümde, her tepki, her gülüş, her
ağlayış ve anladım ki kendi renkleriyle cevap
veriyor her defasında çocuk, hiç kolay olmayan
ama çok güzel cevaplar, görebilene..
Her çocuğun, her ailenin yapısı bambaşka ve her
çocuk kendi renkleriyle dünyasını yaratmayı
bekliyor; fırsat verilen her çocuğun gelişimine
inandım ve kapattım kulaklarımı tüm genellemelere,
yola çıkmış bulundum. Bir gönüllüyken, bir psikolog
oldum ve sonrasında eğitimci olmuş bulundum. Tek
hedefim, kendi öğrencilerime fırsatlar yaratmak,
renklerine ulaştırmak ve sonrasında acilen
renklerine ulaşabilmek. Hedef her zaman çocuğa
inanmak olmalı evet ama daha da önemlisi her
insanın öteki insandan başkalığını kabullenmek.
Aileler, öğretmenler, psikologlar ve daha bir çoğu;
bir çocuğu tanımaya çalışın, renginin sizin renginiz
gibi ya da başka çocukların renkleri gibi olması için
değil; o çocuğun kendi renginin tonuna ulaşması için
mücadele edin. Gerçekten her birinin rengi
bambaşka, bu yüzden tek renge sığdıramayışınız,
robotlaştıran,
tektipleştiren
ve
çocukluğun
unutulduğu eğitimler, çıkılan yollar bu sebeple hayal
kırıklığı. Kendi tonunu bulan bir çocuk size hangi
yoldan ona ulaşabileceğinizi zaten gösterecektir.
Birçoğu size koyulan sınırların içinde kendi rengini
göstermek için büyük mücadele veriyor; renklerini
de görün, fırsat verin ki kendilerini yaratabilsinler,
sonrası birlikte mücadeleyle kocaman bir gökkuşağı!
Daha çok çocuğun renginin görülmesi ve
farkındalığın artması dileğiyle..
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şehirlerde
otizm
DERLEYEN:

KA

ĞAN

YUNUS

ŞENAY

Sesi neredeyse sonuna kadar açılmış
radyodan yayılan müzik, birbirine oldukça
yakın masalar… Son günlerde, en çok
karşılaştığımız kafe ve restoran türleri bu
özelliklere
sahip.
Kitap-kafe
olarak
adlandırılan ve çoğunlukla öğrencilerin tercih
ettiği kafelerde bile düşüncelerinizi dahi
duymakta güçlük çekeceğiniz yüksek seste
müzik çalınıyor.
Peki ya otizmli bireyler? Yüksek sesten
tedirgin olan, egemenlik alanı konusunda
hassas olan ve beklemekten pek de
hoşlanmayan otizmli bir birey ile bu yerlere
gitmek mümkün mü?
Konuşmayan ve kendini belli bazı seslerle
ifade eden bir otizmliyi düşünelim. Ailesi ile
topluma karışmak isteyen, ancak dış
dünyadaki uyaranlar nedeniyle ajite olan bir
otizmli; kuşku dolu bakışlarla karşı karşıya
kalmadan içeceğini içebilir, yemeğini yiyebilir
mi? “Şehirlerde Otizm” yazı dizimizde bu
konuyu tartışıyor olacağız. Ekim ve Kasım
sayılarımıza yayılacak biçimde kurguladığımız
bu dizide ülkemizin şehirlerinde, otizmli birey
dostu kafe, restoran ve benzer yerleri
araştırıyor olacağız. Bu ay; Adana, Ankara,
Istanbul ve Muğla’yı inceliyoruz.
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adana

MERVE UCUZ

Kazancılar Kebap, Adana'da farklı gelişim
gösteren bireyleri mutlulukla ağırlıyor. Hızlı,
güleryüzlü ve anlayışlı çalışanları ile otizm
dostu bir restoran olduğunu söyleyebiliriz.

@kazancilarkebap

Tahta Masa, geniş alanı ve açık havada verdiği
hızlı hizmet ile, otizmli bireylerin gitmekten
mutluluk duyduğu bir mekan.

@tahtamasacafe

ankara
ALARA NAÇAR

@otizmspektrumcafe
Ankara'da otizm spektrumunda bulunan
bireylerin rahatsız olmayacağı ışıklandırma ve
malzemelerle dekore edilen Otizm Spektrum
Kafe, farklılıklarla tanışmayı bekleyen herkese
kapılarını açıyor!
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istanbul

KAĞAN YUNUS
ŞENAY

Istanbul'da yaşayan yabancı
ailelerin de tercih ettiği bir kafe
olan Harvard Cafe, farklı gelişim
gösteren bireyler için, yoğun
Istanbul'un içinde bir kaçış
noktası. Geniş oyun alanları da
çocuklar için ideal.

@harvardcafe

muğla/bodrum
@_NOTALLTHOS
EWHO

Bodrum'un tek anne-çocuk kafesi
CebaPlay, çocuk gelişimi mezunu
kadrosu ile çocuk atölyeleri ve
eğitim saatleri gerçekleştiriyor.

@cebaplay
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sevda işevi ile söyleşi

öğre m ş doğru ın özür üsü
BlogOtizm’in Ekim sayısında Diş Hekimi Sevda İşevi ile birlikteyiz. Sevda Hanım, uzun
yıllar boyımca engelli bireylere ücretsiz tedavi uygulamış bir diş hekimi. Bugün bize
ayırdığı zaman için teşekkür ederek başlayalım ve yaşam öyküsünün farklılıkla
kesiştiği dönemi dinleyelim…
İlk olarak Alman Hastanesi’nde çalışırken diş hekimliğinde genel anestezi ne demek
öğrenmeye başladım. Niye genel anestezi var? Çünkü yan etkisi çok az ve hastalarla işini
tek seansla bitirme şansımız vardı. O zamanlar bu uygulamayı epilepsi hastalarına, alerjisi
olan kişilere, diş hekimi fobisi bulunan kişilere ve sistemik böbrek ve karaciğer hastalarına
genel anestezi uyguluyorduk. Derken, benim bir Down sendromlu hastam oldu. Ben ilk defa
bir özel çocukla çalışıyordum. 1996 senesiydi. Ardından bir otizmli hastam oldu. Ben otizmi
derinlemesine bilmiyordum, bir kulak dolgunluğu vardı yalnızca… otizmli hastam ve ailesi ile
iletişime geçmeye başladığımda, anladım ki bu bambaşka bir dünya… Çünkü alışık olduğum
hiçbir şekilde hastaya yönelemiyordum, göz teması kuramıyor, okşayamıyordum. Sonradan
öğrendim ki bu durum genellemeye açık değil, otizm kendini çok geniş bir skalada
gösteriyor. Hepsi farklı farklı… Yaklaşık beş saat süren bir seansta otizmli çocuğumun; ben
çocuğum, evladım demeyi tercih ettim; dişlerine müdahalede bulunduk. Ben operasyonu
gerçekleştirirken aynı zamanda sünnetini de başka bir doktorumuz gerçekleştirdi. Tek
anestezi ile pek çok sorunu halledebileceğimizi öğrendim. Ona dokunmama izin vermeyen
ve benimle göz teması kurmayan otizmli çocuğum, bir kaburgamı kırarak da olsa, elini
göğsüme vurarak (bir teşekkür jesti olarak) teşekkür etti. Koşa koşa geldi ve benim
göğsüme vurdu. Bu onun çok müteşekkir olduğunu gösterir bir hareketmiş. Benim hiç
yüzüme bakmayan bu çocuk, beni uzaklardan görüp, tanıyıp, bana bu şekilde teşekkür
edince bu içtenliği, güzelliği unutamadım. Bu kadar içten mi teşekkür edilir? Annesinin
gözündeki mutluluğu unutmuyorum.
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Annesi,
otizmli
çocuğuma
gerçekleştirdiğim operasyondan sonra
özel eğitime tekrar başladığını söylemişti.
Neden? Çünkü bu çocukların kullandıkları
ilaçlar var. Bu ilaçlar ağız ve yumuşak
dokuyu etkiler vaziyette. Bu çocukların
tekrar eden davranışları, tikleri var.
Dillerini kemirebiliyorlar, dudaklarını,
yanak içlerini yiyebiliyorlar ve dişlerini
gıcırdatıyorlar. Bu yüzden hem öğütme
problemi
var,
hem
de
ağızda
yaralanmalar var. Yemek yemeye düşkün
çocuklar. Tüm bu nedenlerden dolayı
tükürük salivasyonu (salgılanması) da çok
fazla olduğu için, çürümeye çok müsait
bir ortam var. Ağrısının sebebini de
söyleyemediği için, ağrının dayanılamaz
boyutlarında kafasını duvara vuran
çocuklarım, çiğnemeden yutup aşırı kilo
alan çocuklarım oldu. Bir baktım ki, bu
spektrumda olan çocukların tedavisi,
benim alanımdan başlıyor.
Dişlerindeki iltihaplanmadan dolayı, günde 1-2 kaşık iltihabın kanına karıştığını fark
ettiğimiz çocuklarımız oldu. Ağrı yerini söyleyemediği için, fistülün patlamasıyla durumu
fark eden anne babalar, bu durumda çocuklarını nereye götüreceklerini bilemiyorlardı.
Muayenehanede müdahale edilecek bir hasta ile karşı karşıya olmadıklarında, diş
hekimleri de korkuyor. Ben de bu nedenle genel anesteziye yöneldim. Fakat genel anestezi
çok pahalı bir yöntemdi. Rahatsızlığım esnasında bu kapsamda kanunları inceleme fırsatım
oldu. Baktım ki, kuytuda bir yerde %40 ve üzeri özürlü evlatların bu tedaviyi ücretsiz alma
hakları varmış. Bize yalnızca bu durumu gösteren bir belge; bir kart lazım. Ben bunu
öğrendikten sonra, bunu çalıştığım yere şart olarak gösterdim. Nasıl yapacağız diye
sorduklarında, Bursa Özürlüler (Engelliler) Şube Müdürlüğü’ne giderek, başvuruda
bulundum. İlk başta böyle bir şeyin olmadığı söylendi, ancak mevzuatı gösterdiğimde
şaşkınlık içinde kaldılar. Bundan sonra, biz bu kanun hükmünü aldık, valiliğe gittik ve bir
metin oluşturarak, %40 ve üzeri engelli bireylerin bulunduğu hanelere dağıttık. Bursa ile
başladık ve sonra Marmara Bölgesi’ne kadar bu metni gönderdik.
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Hiç unutmadığınız bir hastanız oldu mu?
Bazı çocukları adı ile hatırlarsınız ya, benim de Zilşan diye bir çocuğum vardı. Otizmli bir
çocuğumdu. Zilşan’ı ameliyat etmeden tedavi edebiliyordum ama bunun için bilgisayardan
çizgi film açmamız gerekiyordu. Çizgi filmi olmadan koltuğa oturmayı reddediyordu.
Zilşan’ın randevusu olduğu bir gün, hastanenin bilgisayar sistemi çöktü ve Zilşan’ın seans
saatine kadar tamir edemedik. Zilşan geldi ve ona bilgisayarın bozuk olduğunu söyledik.
Bana “Çekil bakayım dedi” ve teknikerlerin tamir edemediği bilgisayarı Zilşan tamir etti.
Zilşan henüz 7 yaşındaydı. Bu toplum, Zilşan’a özürlü diyor. Neyin özürlüsü bu? Öğretilmiş
doğruların özürlüsü!
Bu çocuklar ile geçirdiğim zaman, benim mesleğim ile bu dünyaya olan borcumu ödeme
şeklimdi. “Zaten konuşamaz, düzgün anlatamaz.” Diyerek değil, hiçbir hataya yer
vermeden, her çocuğum için beş parmak kalınlığında dosyalar tutarak işimi yaptım. Bu
kadar çok hasta gelmeye başlayınca aileler ile daha çok iletişmeye başladık. Bu insanların
etiğine, sabrına, şefkatine hayran oldum. Ve dedim ki, Tanrı herhalde çok sevdiği insanlara
bu çocukları emanet ediyor. Demek ki, bu dünyayı güzelleştiren de bu çocuklar. Tabii
çocuklarını saklayan aileler de hala var, bu çok acı, buna benim gücüm yetmedi, o
çocuklara erişemedim. Ama çocuklarına böyle sahip çıkan ailelerle Bursa’da çok keyifli bir
yola çıktık. Bursa Eğitim Vadisi’nde okulları ziyaret etmeye başladık. Ve benim çocuklarımın
sayısı 270’i geçtik. Kalabalıklaşınca, “Alternatif 23 Nisan” kutlamaya başladık. Farklı
çocuklarımızın sağlığını etkilemeyecek yiyecekler ve hediyelerle kutlamalarımızı yaptık.
Çocuklarım da o aidiyet ile çok keyifli günler geçirdi. Benim için de çok keyifli bir üç
seneydi.
Benim için şaşırtıcı olan bir başka şey de farklı çocukların birbirine karşı tutumuydu. Hiç
kimse birbirini yargılamadan, olduğu gibi beraberdi. Sahte olan biziz, doğal olan onlar.
Zorla bir şeyleri yapan biziz. Ben ilk başta birbirlerine zarar verirler mi diye korkmuştum,
ama anladım ki bunu yapan da biziz. Benim hiç yüzüme bakmayan evlatlarım oldu. Ama
yüzüme bakmayan bir evladım on sene önce verdiğim hediye ile uyuyor. Hala. Hiç göz göze
gelmedik ve ben ona hiç dokunmadım, ama o benim evladım. Bu benim için çok duygusal,
hekimlikten aldığım tek keyif. Tanrı’ya mesleğimden dolayı şükrettiğim tek durum. Ben
onlara bir şey yapmadım, onlar bana çok iyi geldiler. Bu çok özel bir şey, ama benim sizden
ricam, madem bu çocuklara erişebileceğimiz bir platform var, bu çocuklar haklarını
öğrensinler. Ağızlarından kan ve iltihap akarak, çenelerini yumruklayarak, kendilerine
zarar vererek yaşamasın bu çocuklar, tedavi haklarını sonuna kadar kullansınlar.
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Misafir
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