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Merhaba!
AYNUR  TUNCE L  YAZGAN
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Merhaba Sevgili CEVİZAilelerimiz, CEVİZArkadaşlarımız! 

 

Yolu otizmden geçen her birey; her anne, her baba, abla, kardeş, seven,

sevilen, yanıtından ürkerek sorular sorarak atar ilk adımını. Bugün ben de,

sorular sorarak başlayacağım. Yazıma ve ilk sayısını okuduğunuz
BlogOtizm'imize...

 

Derneğin adını duyanlar, “otizm nedir?” diye değil de, daha çok “neden
toplumsal savunma dediniz?” diye soruyorlar. Bu aslında sevindirici. Demek
ki, toplumumuzda otizm hakkında belli bir farkındalık oluşmuş. Yani,
umarız öyledir. Toplumsal Savunma, Filippo Gramatica isimli İtalyan bir
hukukçunun, Sami Selçuk tarafından dilimize kazandırılan "Toplumsal
Savunma İlkeleri" kitabını okuyarak öğrendiğimiz bir kavram aslında. Ceza
adalet sistemi içinde, cezayı reddeden, onun yerine tedbir uygulanmasını
koyan bir yaklaşım toplumsal savunma. Toplumun suçtan korunmasına
yönelik olan ve suçun karşılığının ceza olması ile insanın suçtan
arındırılamadığını anlayan bilge ve vicdanlı, şiddet karşıtı uzmanlar, suçun
salt bireysel değil, özünde toplumsal bir sorun olduğunun bilinci
içindedirler. Biz yıllarca çocuk muhakemesi içinde çalışan avukatlar olarak,

suçu bir işaret olarak algıladık. Bir ailesi olmayan, ailesi tarafından ihmal ve
istismar edilen, hak ettiği ve gereksinimi olan ilgiye kavuşamamış,
korunması, gelişmesi, beceri eğitiminde çeşitli sorunlar yaşayan çocuklar
bize suç olarak değerlendirilen bazı davranışlarda bulunarak işaret
veriyorlardı aslında. Bizi uyarıyorlardı. Bu kavramı, toplumsal savunmayı,
otizmle mücadele için de kullanmayı düşündük. Otizm, istenen, uygun
bulunan, ideal bir durum değil. Çeşitli biçimlerde tanımlanabiliyor. Kısaca,

“üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve
iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan, beynin
gelişimini engelleyen bir özel durum”olarak tanımlanıyor otizm. Otizmli bir
bireyin toplumsal etkileşiminde, “göz göze gelme, yüz ifadesi ve beden dili
gibi sözsüz iletişim becerisinin gelişiminde yaşanan belirgin sorunlar,
yaşıtlarıyla arkadaşlık kuramama, diğerleriyle eğlence, ilgi veya başarıyı
paylaşmaya karşı ilgisizlik, empati eksikliği, diğerlerinin acı ve üzüntü gibi
duygularını anlamada zorluk çekebilme” olarak karşımıza çıkabiliyor.
Otizme karşı da çocuklarımızı ve toplumu nasıl savunabiliriz? Otizmlileri
toplumun dışına iterek, onlara ilaç verip uyuşturarak, sürekli koruma, aşırı
himaye altında tutarak, ne kadar gerçekçi ve insancıl, demokrat olabiliriz?
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Otizm niye var? Nasıl bir şey? Otizmli bir birey kimdir? Özel gereksinimleri
nelerdir? Nasıl davranmalı, neler yapmalıyız? Beslenme, eğitim, spor, barınma,

aile ilişkileri, yakın çevre düzenlemeleri, tıbbi, psikolojik ve hukuki yaklaşımlar,
toplum içinde kendilerine yeten bireyler olarak desteklenmeleri ve
denetlenmeleri… İşte bunlarla da ilk akla gelen araştırma konularımız. Yine,

çocuklarımızın özel gereksinimlerini karşılamaya yönelik özele eğitim merkezleri,
temel eğitim birimleri ve üniversiteler, belediyeler, meslek odaları, diğer ilgili sivil
toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, alandaki çalışmaları izlemek ve
desteklemek istiyoruz. İlerde belki biz de alternatif bir özel eğitim, danışma ve
rehabilitasyon merkezleri kurmak, eğitim seminerleri düzenlemek, burs vermek,

hastane kurmaya girişmek isteriz. Kim bilir? Çocuklarımızın yakın çevreleri içinde
toplumsallaşması için neler yapılabileceğini sizlerle birlikte değerlendirmeyi
diliyoruz. Oğlumuzun adıyla yola çıktık. Nazım Hikmet’in Güneşi İçenlerin
Türküsü’ne gönderme yaparak bitirelim. Akın var güneşe akın. Otizmi zapt
edeceğiz. Güneş'in vakti yakın. Yüreğinizi göğsünüzün kafesinden çıkarıp şu
güneşten düşen ateşe fırlattığınız, yüreklerinizi yüreklerimizin yanına attığınız için
hepinize minnettarız.
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Annemle babamın, Kerem’e tanı konulduğu

dönemde Kerem'in annesi olan “Defne’yi aramak

lazım ama ne söylenir ki, ne demek gerekir” diye

kendi aralarında konuştuklarını hatırlıyorum. Dış

kapının mandalı olan bizler için bile otizm tanısı

konulması büyük bir şokken, birinci halka olan

ailenin neler yaşadığını tahmin bile edemiyorduk.

Tahmin edememizin en büyük sebebi ise, otizme

dair otizm terimi ve otizmli çocukların olağan

gelişim göstermeyen çocuklar olması haricinde bir

bilgimiz olmamasıydı.

Kerem, hayatıma giren ilk otizmli bireydi ama son

olmadı. Üniversitede tanıştığım en yakın arkadaşım

Deniz’in de (tabi tanıştığımda en yakın arkadaşım

olacağını bilmiyordum) kardeşinin otizmli olduğunu

öğrendim. Zaten otizm hakkında gerçek anlamda

bilgi sahibi olmaya başladığım süreç de Deniz’le

tanışmamdan sonra oldu. Deniz bana “benim

kardeşim otizmli” dediğinde aslında epey şaşırdım

ama şaşırmamın sebebi kardeşinin otizmli olması

değildi, otizmli terimini ilk defa duyuyor olmamdı. O

zaman fark ettim mesela, otistik değil, otizmli

dememiz gerektiğini. Otistik kelimesinin, otizmli

bireylerde ve yakınlarında olumsuz duygular ve

aşağılanma hissi uyandırdığını ancak o zaman

anladım.

 

 

“Kerem’e otistik tanısı konulmuş.”

Benim otizmle tanışmam, 8 yaşındayken

duyduğum bu cümle ile oldu. Otistik ne demek

diye düşünürken sorular ve cevaplar birbiri ardına

gelmeye başladı.

“E ama görüntüsünde hiçbir farklılık yoktu?” 

“Yok hayır down sendromu değil bu otizm farklı

bir şey.” 

“Anne karnında tespit edememişler mi?” “Tespit

edilemiyor sanırım.”

“Niye olmuş ki? Annesi çok da ilgiliydi aslında.” 

“Annenin ilgisiyle alakası yok, neden olduğu

bilinmiyor ama down sendromu değil bu farklı bir

şey.”

Kerem,  bir aile dostumuzun oğluydu. Her sene

mutlaka görüşüyorduk. O zamanlar, yanlış

hatırlamıyorsam 2-3 yaşlarında olan Kerem’e,

otizm tanısı konulmuştu. Bizim hayatımızda çok

yeni bir kavramdı bu. Olağan gelişim göstermeyen

bir çocuk vardı artık hayatımızda, bize hem çok

yakın hem de çok uzaktı ama vardı ve otizmin ne

anlama geldiğini öğrenmemiz gerekiyordu.

 

OTİZMLE TANIŞMAK
B E G Ü M  S A Ç K I R K
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Elbette ki bunu öğrendikten sonra,

doğru terimi kullanacaktım ama otizm
hakkında bilinç sahibi olmak insanları
ukala ukala “otistik değil yalnız otizmli”
diye uyarmakla bitmiyordu. Öğrenecek
daha çok şey, gidilecek uzun bir yol
vardı. Önce, otizmin dereceleri olduğunu
fark ettim.

 

Kerem’in otizm seviyesi ile Deniz’in
kardeşi Güneş’in otizm seviyesi aynı
değildi. Niye bilmiyorum ama Kerem’i
tanıdığım için bütün otizmlilerin de aynı
onun gibi olduğunu düşünüyordum ki şu
an düşündüğümde bu olabilecek en
saçma varsayımdı belki de. Ben Deniz’le,

Deniz benimle aynı değilse neden
Kerem ve Güneş aynı olsunlar ki?
Çevremizdeki her bireye farklı
yaklaşırken, otizmli bireyleri genellemek
ve hepsini aynı kefeye koymanın ne
kadar yanlış olduğunu da görmüş oldum
böylece.

 

Deniz’in otizm hakkında karşılaştığım
herkesten çok ve gerçek anlamda bilgi
sahibi olması ve bu konuda
konuşmaktan çekinmemesi beni soru
sormaya ve öğrenmeye itti. İlk başlarda
soru sorarken çok çekiniyor, kafamda
cümleyi yirmi kere kurup sonrasında
büyük bir dikkatle soruyordum, sanki bu
konuşulması yasak ve ayıp bir
tabuymuşcasına. Deniz’in iyi niyetimi ve
gerçekten öğrenmek istememi en
başından anlaması benim için süreci
fazlasıyla kolaylaştırdı. Otizme dair
söylediği her şey çok ilgimi çekiyordu
ama hala bu konuda konuşmaya dair
tereddütlerim vardı. 
 

 

Otizmli bir bireyle yaşayan aile üyelerini, hele
ki bu aile üyesi benim en yakın
arkadaşımken, üzmek, kırmak veya rahatsız
etmek istemiyordum. Deniz ise bana bunun
bir tabu olmadığını gösterdi ve böylece otizm
benim için de üzerinde konuşulabilecek,

anlatılabilecek, paylaşılabilecek bir konu
haline geldi.
 

Güneş’ten, Kerem’den ve onların aile
üyelerinden öğrendiğim çok şey var ama en
önemlisi otizmin üzerinde konuşulabilecek
ve konuşulması gereken bir konu olduğu.

Otizmli bir bireyle yaşamanın zorluklarını
görebiliyorum, belki bu zorlukları ortadan
kaldırmak için elimden bir şey gelmiyor ama
en azından şunu biliyorum ki arkadaşım bana
ihtiyacı olduğunda onun yanındayım, bana
anlatabilir, bunu konuşabiliriz ve yaşadıkları
süreci yanında olduğumu hissettirerek belki
biraz da olsa kolaylaştırabilirim.

 

Ben doktor değilim, psikolog veya eğitmen,

otizm formasyonu olan biri değilim.

Profesyonel anlamda, otizmli bireyler için
yararlı bir şey yapmam mümkün değil. Ama
ben, otizmi yok saymanın ne kadar korkunç
sonuçları olabileceğini biliyorum. Bu nedenle
toplumda otizme dair bir farkındalık
yaratmanın hem otizmli bireyler hem de
otizmli bireylerin yakınları için ne kadar
önemli olduğunun bilincindeyim. Bunun için,

konusu geçtiğinde, bıkmadan usanmadan
otizm hakkındaki bilgilerimi insanlarla
paylaşmaya ve bu konu üzerinde konuşmaya
çalışıyorum. Biliyorum ki eğer farkındalık
yaratırsak, hem otizmli bireylerin topluma
entegrasyonunu kolaylaştıracağız hem de
otizmli bireylerin yakınları için hayatı daha
kolaylaştıracağız. 

 

Otizmden korkmamalı, otizmi konuşmaktan,

otizmli bireylerin yakınları ile bu konuyu,

elbette ki hiçkimseyi zorlamadan ve rahatsız
etmeden, konuşmaktan çekinmemeli. İnsan
bilmediğinden, anlamadığından çekinir.
Otizmi bilirsek, anlarsak ve daha çok insanın
bilmesini, anlamasını sağlarsak inanıyorum ki
otizm eğitiminde standartları da, toplumdaki
bu konuda bilinci de yükselteceğiz.
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Bilgisayarın karşısındayım. Önümde bir doküman şablonu var. Yazıyorum,
siliyorum. Kendi şarkı listemi açıp dinlemiyorum. O şarkılar artık ezberimde,
yazarken aklım karışmamalı. Hem yüzeysel ilkeciliğimden hem de suni nostalji
merakımdan radyoda güzel bir şarkı yakalamaya çalışıyorum. Anlatacağım
birkaç şey var. Ama başından bu yana var olan endişem yine yanı başımda. “Ya
başkalarınınkine benzerse?” 
 
Derneğin faaliyete geçmesine de böyle böyle taş koymuştum zaten. Genel
kurullarda ortaya atılan fikirler başkasına aitti, etkinlikler zaten yapılmış,
başarılı olunmuş ya da olunmamıştı. Herkesin yaptığını yapmamak bir
gereklilikti. Tekrara düşmek yapabileceğimiz en büyük hataydı. Hayatımı saran
“taksirle intihal” korkusu, beni olduğum yerde saymakla epey bir meşgul etti.
 
Bu huyumu da aklımdan geçirdim. Canım kendime sıkıldı. Radyoda bir hışırtıdır
gidiyordu. Ayağa kalktım. Radyoyu biraz kurcaladım.
 
ekrar oturdum. Şimdi de dalga geçer gibi, bir grup “herkesin” sevdiği şarkıların
çaldığı bir radyo kanalına denk gelmiştim. Bu şarkıları ben de seviyordum,
zaten bu şarkılar sevilsinler diye yazılıyorlardı. Aklımdan akıp giden bu gri
düşünceleri, önümdeki işi geciktirmek adına kendi yoluma çıkardığımı fark
ettim.
 
Bu esnada, radyoda, bir kıza dair olmayan şarkı çalmaya başladı. Herkesin
sevdiği şarkılara tepki olarak, başka bir “herkesin” sevdiği janra, bir şarkı…
Yüzüme bir gülümseme yayıldı. Bu yazının artık ne ile ilgili olmayacağını
biliyordum.

uzun hikaye serisi

 

taksirle intihal

D E N I Z  Y A Z G A N
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Yüzüme bir gülümseme yayıldı. Bu yazının artık ne ile ilgili olmayacağını biliyordum. 
 
Kardeşimi anlatmak beni bir süre üzdü. Yanımda otururken, bir oda ötesindeyken, ondan
uzakken… Güneş’i Güneş varken başkasına anlatmak Güneş’e haksızlıktı. Güneş adına
konuşanlardan da hiçbir zaman hoşlanmadım.
 
Annem ve babam da “Güneş böyledir” ile başlayan cümleleri kurarken hep
hüzünlüydüler. Biz hep kendi deneyimimizi anlatmaktan yana olduk. Çünkü Güneş bir
gün konuşacak. Çünkü Güneş konuştuğunda, onun adına fikir beyan edilmesine gerek
kalmayacak.
 
Derneğin faaliyete geçmesine de böyle böyle taş koymuştum zaten. Kardeşlik sırdaşlıktı.
Kardeşin “paylaş” demediğini paylaşmak ise kalleşlikti. Bunu kardeşim olarak gördüğüm
dostlarımdan, sırdaşlarımdan öğrenmiştim.
 
Kağıt üstünde otizm ile barışıktım. Karşıma çıkan herkese kendimi “Güneş’in ablası”
olarak tanıtıyordum. Günde çok çok kez otizm diyor, otizmi okuyor, otizm ile ilgili
yazmaya çabalıyor, otizmi anlamaya çalışıyordum. Ben, iyi bir ablaydım.
 
Bu tavrım, otizme ve otizm araştırmalarına ilgi duyan kişileri nahoş anlara
sürüklemekten; doktorların, anne-babamın konuşmasına izin vermediğim bir döneme
evrildi. Çünkü Güneş bir gün konuşacak. Çünkü Güneş konuştuğunda onun adına fikir
beyan edilmesine gerek kalmayacak. Annemi ve babamı çok zorladım. Onların demek
istediğini upuzun bir süre duymazdan geldim. Her defasında yaptığım okumaları, otizm
ile ilgili bilgimi ve kardeşimi çok sevdiğimi hatırlatarak kendimi savundum.
 
Derneğin yapacağı iş de hiçkimse tarafından düşünülmemiş olmalıydı. Her çocuğa hitap
etmeliydi ve eğitimlerinde mükemmel gelişmeler sağlanmalıydı. Güneş’i çok seviyordum,
onun için her şeyin en iyisini sağlanmalıydı.
 
Okula gidiyordum. Hava yağmurluydu, trafik vardı. Otobüsün noktalı camlarından gri
havanın arasında, sarı bir duvara yapıştırılmış bir broşür gördüm. Üstünde Otizme Kesin
Çözüm yazıyordu ve altında bir telefon numarası vardı. Hınçla doldum. Otizm çözülecek
bir sorun değildi. Otizm yok edilecek bir durum değildi. Otizmde kesinlik yoktu. Bu yazı
otizme dair olmasa da otizmin ne olmadığına dair iki satırlık bir değiniyi böylece
kaldırabilecekti.
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Gözlerimden yaşlar süzülerek, trafikte sıkışmış bir otobüsün içinde yüksek sesle
hıçkıracak bir duygu boşalması yaşıyordum. Öfkeliydim. İnsanların bakışlarına
aldırmadan, ineceğim yere kadar da ağladım. Okula ulaşmam için aktarma
yapmam gerekiyordu fakat ağlamaktan başım ağrımaya başlamıştı. Bir büfeden
su aldım. Toparlanmak için kendime bir süre tanıdım.
 
Okula vardığımda derdimin basit, oldukça basit bir pazarlama şekli olmadığını,
sorunun kendini sihirli lambasını elinde tutan Alaaddin gibi yansıtan bir
kurumdan kaynaklanmadığını anlamıştım. Sorun benim otizme aradığım kesin
çözümdü. Sorun benim çok, çok, ama çok sevdiğim kardeşimin otizmi ile
yüzleşmem, belki de yüzleşemememdi. Kardeşimin oluşuyla ilgili kimseyi
konuşturmama isteğim, kardeşime biçtiğim oluş ile ilgiliydi. Kardeşimin hayatı
benimle, annemle ve babamla nasıl paylaştığını görmeden ondan bir komut
beklemenin doğru olacağına inanmıştım. Çünkü benim Güneş için kurduğum
oluşta Güneş bir gün konuşacaktı. Güneş konuştuğunda onun adına fikir beyan
edilmesine gerek kalmayacaktı.
 
Ne kadar kötü bir ablaydım ben, ne kadar kendine yalancı, ne kadar korkak. 
Bir süre bu isimlerle seslendim içime. Sonra kendime hıncım duruldu. Arada ne
olduğunu elimle gösterebilsem keşke. Ama sular ısındı, soğudu, benim kendime
hıncım duruldu. Ben kötü bir abla mıydım? Her ablanın olduğu kadar. Ben
ikiyüzlü müydüm? Her insan kadar. Ben korkak mıydım? Sevdiği hayatta olan
herkes kadar. Güneş konuşacak mıydı? Belki bir gün. Güneş’in konuşmaması
hikayemizi yarıda bırakacak mıydı? Hayır. Asla. 

Güneş’i, annemi, babamı, kendimi, dünyayı olduğu gibi benimsedim. Hala
özümde en az bir benlik daha yer vardır, benimsemeye de devam edeceğim.
Yolda bir yerde, insanlığımla barıştım. İnsanlık iyi geldi bana. Sırf okumak için
okuduğum kitaplara, tanımını ezbere söylediğim kavramlara geri döndüm. Ben,
farklılığın içini doldurdum. Ve akademik dürüstlüğe sadık kalarak, intihal
cetvelini parmak uçlarımdan uzaklaştırdım. 
 
Otizmi merak ediyorum. Otizmi tartışmak, öğrenmek istiyorum. Spektrumu
tanımak, tanırken spektrumun değdiği insanlarla tanışmak istiyorum. Dinlemek
istiyorum. Bu, üç sayfalık ben merkezli yazıdan sonra, kendimi sizlere daha çok
ve çok ve çok anlatmayı istiyor ve eş derecede dinlemek istiyorum. 
Merhaba ben Deniz. Hikayemin bir kısmı bu. Hikayenizi anlatmak ister misiniz?
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CEVIZ  AĞACI  EL INI
BOYADIĞINDA

Varoluşun bir spektrum olduğunu kabul edecek tüm dünya halkları ve
herkesin kendisi gibi olabileceği bir noktası olacak gezegende. Bir gün

artık o kadar zor olmayacak benim için yataktan çıkmak.

DİDEM YURDAKUL

Öyle zor ki. Yataktan çıkmak henüz hava aydınlanmamışken mesela. Bir de sokakların kalabalığına alışmak. Aynı anda
binlerce pencereden gelen tonla ışık arasında gerçek ve güzel olanı görebilmek. Herkesin bağırdığı ve birbirini hiç
dinlemediği bir yerde kendi iç sesini duymaya çalışmak. Ertesi gün başına ne geleceğini bilmezken bundan yirmi yıl
sonrasına ait hayallere tutunup onun için uğraşmak. 
 
Yataktan çıkmak yahu! Yorganın altında kalmak yerine her allahın günü yeniden başlamak o kadar zor ki. Duyulmayacağını
bile bile konuşmak, değişmesi zor olsa da bir şeylere çomak sokmaya çalışmak. Kimsenin birbirine benzemediği ve
anlamadığım bi şekilde bu benzersizliği hiç sevmediği; benzersizliğin kıymetini göremediği bu gezegende kendine bir yer
yapmak... Ama hayat! 
 
Ah hayat nasıl sızıyor insanın içine. Hiç hak etmediğini düşündüğün mutluluk, anlık da olsa yakalıyor ensenden Eve
dönerken komşunun balkonundan bir sohbet duyulduğunda, mahalledeki bakkal pazar sabahı canın kaymak istedi diye
toptancıyı arayıp sana kaymak getirttiğinde, sokakta iki sevgiliyi öpüşürken gördüğünde, yeğenin güldüğünde,  bahçedeki
ceviz ağacı elini boyadığında, bir anda Yeni Türkü çalmaya başlayınca, sevgilinin uyandığı o ilk mahmurluğunda,
tanımadığın biri şemsiyesini uzattığında, denize her sene ilk kez ayağını soktuğunda, dostların kahkahalarla güldüğünde,
renklerle, kokularla, her sabah zar zor gözünü açıp köprüden geçerken o gün deniz ne renk diye baktığında, İstanbul’a kar
yağdığında, İstanbul’a yaz geldiğinde, ah İstanbul.
 
Mutluluk işte, bir yerden, bir an, bir noktada yakalıyor ensenden. Hani “şu anı bir yere kaydetsem” denen o anlar. Benzersiz
olan herkesin içine doğan o benzer duygu. Birbirimizin gözünde görebildiğimiz o ışık..
 
Umut var işte umut. O sevgililerde, o çocuklarda, o erguvanda, o mevsimlerde, o Moda’da, o Ada’da umut var hala.
Birbirimizi sevebileceğimize, konuşmayanın da dilinden anlayabileceğimize, yanımızdakini tedirgin eden ışıkları
kısabileceğimize, biraz daha sakin ve anlayışlı olabileceğimize, bağırmadan da söyleşebileceğimize dair umut hep var.
 
Biliyorum, bir gün benzersiz olanı anlayacağız, etiketsiz olanı norm kılacağız. Benzerliğin yoz düzenini yıkacağız. Her çocuk
çocuk, her insan insan, her zürafa zürafa olacak. Belki ben de zürafa olmak isterim kimbilir, uzun biri olmayı hep
istemişimdir. Varoluşun bir spektrum olduğunu kabul edecek tüm dünya halkları ve herkesin kendisi gibi olabileceği bir
noktası olacak gezegende. Bir gün artık o kadar zor olmayacak benim için yataktan çıkmak. O gün güneş hiç görmediğimiz
kadar parlak olacak, Güneş’le ben kırlara uzanacağız.
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Bu sınıra dayandığımızda, farklı olarak gördüklerimiz
çoğunlukla 'deneyimlemediklerimiz' ile bağlantılı. Tek
elinin beş parmağı da yerinde olan birinin, serçe parmağı
olmayan birini 'farklı' addetmesi örneğin. Peki ya hiç beş
parmağı olmamış biri için, dört parmaklılık yeterince
ayırt edici bir durum değil midir? 
 
Farklı olmak kimi zaman bir beklentidir. İçten gelen veya
zorlanarak içselleştirilmiş bir beklenti. Sıradanlaşmak da
kimi zaman özen ve çaba ister. Kavramlardaki bireysellik
böylesine iç içe geçmişken, aslında dikkat vermemiz
gereken ana tanım 'öz' olabilir mi? 
 
Bir şeyin özü, tüm bu öznel tanımlamalarla tartışmaya ne
ölçüde açıktır? Öz zaten tanımlamaların dışında,
kendiliğinden var olan değil midir? 
 
Söz gelimi hangi cevize baksanız iç kıvrımları birbirinden
farklı olacaktır. Bakan göze göre bu farklılık da bir
sıradanlıktır. Tüm bu farklı kıvrımlara rağmen ceviz,
cevizdir ama. Cevizin özü ve varlığı yoruma açık
olmayacaktır.

FARKLILIĞIN ÖZÜ

G I Z E M  D O L A N B A Y

Bir görüşe göre tanımlamaların anlaşılabilirliğini tartan
başlıca unsur, ilgili tanımların zıttıdır. Yani zıt anlamlar,
arta kalan anlamları daha kavranabilir kılmaktadır. Bu
noktada farklılık kelimesinin karşısına -ikame bir çok
kelime bulunabilecekken- 'sıradanlık' kelimesini koymayı
tercih edeceğim. 
 
Sıradan olan, öğrenilmiş veya deneyimlenmiştir. Alışılmış
bir kavram olan 'sıradanlık', konuşma dilinde genel olarak
negatif bir anlam taşısa da her döngü birtakım
alışkanlıklar barındırır. Oysa farklılık, birçok insana göre
korkutucudur. Yeni ve alışılmış olmayandan imtina edilir.
Riya bu ya, en büyük şikayetlenmeler de sıradanlık
üstünedir. Asıl dert her zaman 'farklı' olanı aramak, farklı
olanla karşılaşıldığında da garipsemek hatta belki
kaçınmaktır. 
 
'Farklılık' tanımı için pozitif ve negatif anlamlar özneldir.
Bu noktada kişide yerleşmiş olan 'sıradanlıklar' ne değil
ise 'farklılık' odur. İnsan yaşadığından çekinmez, çünkü
yaşamıştır bir kere. İnsan hiç görmediğinden ve hatta en
çok hiç bilmediğinden sakınır.
 
Bugün aynı gök yüzüne bakan her gözden bambaşka bir
duygu alabiliriz. Sahi, soyut tanımların öznelliği üzerine
bir şeyler söylemiştik ama peki ya somut farklılıklar?

Farklılar, öğrenilmiş sıradanlıklardan ayırt edilenler mi yoksa yalnızca

deneyimlenmişlerin dışında olanlar mıdır?
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Etnik kimlikler, Soğuk Savaş sonrasında uluslararası
dengelere karşı etki etmiş ve çatışmalara neden
olmuş konudur. Özellikle Soğuk Savaş sonrası
küreselleşme dalgaları ve uluslararası kurumlarla
değişmekte olan Batı Dünyası, bu konudan fazlasıyla
etkilenmiş ve etkilenmektedir. Modernleşme
hareketlerinin uluslararası ekonomik refah
politikaları ile Batı Avrupa’daki etnik güçlerin
zayıflatılmasının beklenmesine rağmen; bugünlerde
etnik azınlıklar ve etnik kimlik politikaları günden
güne güç kazanmaktadır.
 
Etnik meseleler, ülkelerin yalnızca iç politikalarını
değil, aynı zamanda toplumlarında farklı milletlerin
etnik grupları olan ülkelerin dış ve uluslararası
politikalarını da etkiler hale gelmiştir. Bu nedenle, bu
etkiler uluslararası sistemin temelini oluşturan ulusal
devlet sisteminin sorgulanmasına sebep olmaktadır. 
Bask sorunu, Bask toplumunun milliyetçi
hareketleriyle karakterize edilerek, İspanya’da
geçmişten günümüze bağımsızlık için mücadele eden
ya da kendi özel statüsünü elde etmek için verilen
uğraşların bir örneğini teşkil etmektedir. İspanya’daki
Bask ayrılıkçı hareketinin talepleri ve ayrıcalıkları,
mevcut İspanyol siyasi sistemi için büyük önem
taşımaktadır.
 
Sorunu çözmek için, İspanya ve Bask Ülkesinin
karşılıklı taleplerini ve çözüm önerilerinin
incelenmesi gerekmektedir. Bu açıdan, İspanyol
İdaresi ılımlı politikalara yönlendirilmeli ve bölgenin
koşulları göz önüne alınmalıdır. Bu yüzden ilk olarak
İspanyol Anayasasının bireysel ve kültürel hakları
garanti etmesi gerekmektedir. Bu çalışma, Basklar ve
İspanya arasındaki sorunları tarihsel olarak
gözlemlemeyi ve Bask etnik olgusunu daha iyi
anlamayı amaçlamaktadır.
 
Etnik olarak kozmopolit bir yapıya sahip olan eski
sosyalist devletlerin yanı sıra, ulusallaşma sürecinde
belirli bir noktaya gelen devletler etnik milliyetçilik
hareketlerinin artan etkisi altında kalmış ve
ülkelerindeki kalıcı barışı sağlama konusunda
zorlanmaya başlamışlardır. Çünkü, bu etnik
hareketleri talepleri çoğunlukla özerklik veya
bağımsızlık isteğine dayanmaktadır.
 
 

Koşullar uygun olduğu takdirde hiçbir grup içinde
yaşadığı devletten ayrılmak istemeyeceği
varsayımına dayanarak, bu etnik ve ulusal grupları
içinde yaşadıkları devletten ayrılmaya iten faktörleri
bilmek şarttır. Bu bağlamda, bu grupların statülerini
değiştirmek için hayati sebepleri olduğunu söylemek
mümkündür. Kendi devletini kurma arzusunun,
devlet içindeki yaşam koşullarındaki değişiklikler ve
ulusal çoğunluğu oluşturan vatandaşlarla birlikte
yaşamayı zorlaştıran sosyo-politik ve politik-
ekonomik konjonktürler nedeniyle gerçekleştiği
söylenebilir. 
 
Etnik sorunlar ve etnik çatışmalar Orta Doğu ve
Balkan ülkeleriyle özdeşleşse de, bu sorunlar ve
çatışmalar Fransa, Belçika ve Birleşik Krallık gibi Batı
Avrupa ülkelerinde de ana sorunların başında
gelmektedir. Bu ülkelerde, etnik azınlıkların ve etnik
kökenlerin süreklilikleri olan kendilerine özgü
tarihsel geçmişleri ve tarihi kültürel farklılıkları
vardır. Bu farklılıklar, kültürel talepleri ulusal
devletlere karşı dile getirilen ayrılıkçı grupları
oluşturmaktadır. Örneğin, İspanya, Kastilyanlar,
Katalanlar, Galiçyalılar, Valensiyanlar, Araplar ve
Basklılar gibi birçok farklı etnik kimlik
barındırmaktadır.
 
Teorik olarak ‘etnik köken’ teriminin iki farklı
açıklaması mevcuttur; bunlar ‘ilkel’ ve ‘araçsalcı’
yaklaşımlardır. Dil, ortak kültür, deneyimler, din,
değerler, normlar, biyolojik baskınlık, ırk, etnik yapı
ve bölgeye dayalı ‘ilkel’ bağlara göre, bu görüşün
savunucuları ulusların ve etnik toplulukların, tarihin
ve insanın ayrılmaz unsurlar olduklarını iddia
etmektedirler (Smith 1986, 12). Etnisitenin duygusal
özellikleri, ilkelliğe göre verilir ve yadsınamaz. Bu,
etnisitenin özü, niteliksel ‘çekirdeği’ ve en derin
kimlikleri sağlayıcısıdır (Bacova 1998, 35-36).
 
Smith’e göre, etnik grup, tarihi anılar, din, gelenek,
dil, kurumlar ve mitlerin rolünü vurgulayarak, bir
veya daha fazla kültürel farklılık tarafından tanınan
bir tür kültürel oluşumdur. Smith ayrıca etnik
toplumun genel tipolojilerini; ortak soy mitleri,
paylaşılan tarihi anılar, eşsiz kültürel işaretler ve
farklılıklar olarak belirler ve bunları bir ulusun
olmazsa olmazı olarak kabul eder (Smith 1991, 80). 
 

G Ö K H U N  D A Y I O Ğ L U

hakemli makale özetleri - 1

farklılık: etnik kimlik sorunu
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Sonuç olarak, her etnik grubun belirli hedefleri ve kişisel/toplumsal nitelikleri
vardır.  Üyelerinin ortak bir köken, kültür, tarih ve bölgesel değerleri
paylaştıkları ancak herhangi bir siyasi niteliği olmayan etnik grup, uluslarla
pek fazla karışmamalıdır. Bir millet, geleneksel bir bölgeyi, ortak mitleri ve
tarihi hatıraları, kitleleri, halk kültürünü, evrensel ekonomik değerleri, ortak
yasal hak ve görevleri tüm üyeleri için paylaşan bir insan nüfusu olarak
tanımlanabilir (Deutsch 1966, Rustow 1967, Smith 1971, Connor 1978). Öte
yandan, etnik bir grubun nesilden nesile aktarılan ve teorik olarak bağlantılı
olmayan belirli davranışların olduğu söylenen kültürel bir kategori olduğu
varsayılmaktadır (Balibar ve Wallerstein 1991, 77). Önemli olan etnik
grupların münhasırlığı değil, milletin kapsayıcılığıdır.
 
Etnik siyasallaşma özellikle çifte sadakat problemine (bir etnik gruba veya
devlete sadık olma) neden olmaktadır ve bu sorun, etnik çatışmaya neden olan
temel çatışmaları yaratmaktadır. Bu durumda en önemli soru; etnik grupları ne
tür faktörler politikleştirirdir? Her şeyden önce, etnik grupların fiziksel
varlıklarının bozulma algısı veya kültürel kimliğin yok olma tehlikesini
algılamaları bu konuda kilit rol oynamaktadır. Bu durumda, etnik gruplar birisi
veya bir şey tarafından tehdit altında hissederse veya etnik grubun üyeleri
daha önce baskılanan kendi etnik kimliklerini yeniden kazanmaya
başladıklarını hissederlerse, her zamankinden daha fazla kendi kimliklerini
korumak için çaba harcayabilirler. Bu nedenle, etnik kimlik ve duygular etnik
siyaset için en önemli faktörleri oluşturmaktadır. Ekonomik yer değiştirmeler
ve doğal afetler gibi tehdit faktörleri, etnik grup üyelerini diğerlerine karşı
daha gergin hale getirir ve kendi gruplarını daha fazla korumak için motive
eder. Anomi (dışlanmışlık/kimlik kaybı), etnik gruplar için çöküş ya da
parçalanma ile eş değerdedir. Bu durum psikolojik bir ölüm korkusunu ifade
etmektedir. Waever, kültürün ancak ‘kültürle’ savunabilineceğini söyler ve
ekler: ‘Birinin kimliği tehdit altında görünüyorsa, cevap mevcut kimlikleri
güçlendirmektir’ (Waever 1995, 68). Daha somut bir ifadeyle, kültür ve
kimliğin savunulması genellikle etnik milliyetçilikte kendini gösterebilir (Roe
1999, 194). Etnik milliyetçilik sıklıkla yoğun bir özdeşleşme hissi üretebilir: dil,
din ve tarih gibi çeşitli ortaklıkları sık sık vurgulayarak birlikten kopabilecek
diğer bağları küçümser (Alter 199, 12 ve Hutchinson 1994, 123). 
 
Geleceğin ortak korkuları, devletlerin gruplar arasında hakemlik yapma
yeteneğini yitirdiğinde veya gruplar için güvenilir bir koruma garantisi
sağladığında ortaya çıkar. Merkezi otorite azaldığında, gruplar hayatta
kalmaya çalışırlar. Etnik barışı yok etmek isteyen gruplar arasında ya da aşırılık
yanlılarından gelen rekabetin artmasıyla ortaya çıkan devlet zayıflığı, şiddetli
etnik çatışmalarının patlaması için gerekli olan önkoşulu oluşturur (Lake ve
Rothchild 1996, 43). Barry Posen fiziksel güvenliğin olağanüstü bir endişe
haline gelen bu durumu ‘ortaya çıkan anarşi’ olarak adlandırmaktadır (Posen
1993). Ortaya çıkan anarşi ve şiddet durumları, gruplar arasındaki ve içindeki
stratejik etkileşimlerden kaynaklanmaktadır. Gruplar arasında üç farklı
stratejik ikilem şiddetin patlamasına sebep olarak gösterilebilir: bilgi
başarısızlıkları, güvenilir taahhüt sorunları ve güvenlik ikilemi. Bu ikilemler
etnik çatışmaların temelini oluşturur (Lake ve Rothchild 1996, 44).
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Sonuç olarak, kimliğini kaybetme korkusu yaşayan etnik
grupların yaşadığı uyarımlar etnik grupların siyasallaşmasına
sebep olmaktadır. Tarihsel bölgelerde bu farkındalıkla yaşayan
modern, endüstriyel, politikleşmiş etnik gruplar, milliyetçi
söylemleri diğer etnik gruplardan daha fazla kabul ederler. Öte
yandan, tüm etnik hareketler milliyetçi harekete dönüşemez. Bu
nedenle, tamamen etnik bir söylem ile etnik-milliyetçi olan
gruplar ayırt edilebilir. İlki, belirli bir etnik grubun kültürel
bağlarını ve kimliğini vurgularken, ikinci esas olarak devlet
iktidarı ve bölgesel egemenlik ile ilgilidir. Her iki durumda da
etnik söylem, modern devletin milliyetçi ideolojisi ve dolayısıyla
ulusun kavramları için farklı ve bazen de rekabet ortamıyla da
alakalıdır (Stavenhagen 1996, 289).
 
Siyasallaştırılmış etnik gruplar iddialarını sürekli olarak bir
şikâyet listesine dayandırırlar. Şikayetler, insanların ekonomik
olarak sömürülmeleri, politik olarak ihmal edilmeleri,
kültürlerinin aşağı görülmesi, temel haklardan mahrum
bırakılmaları
ya da bunların herhangi bir birleşimine odaklanmaktadır.
Bununla birlikte, şikayetler, ne kadar güçlü hissedilirse edilsin,
mevcut bir devleti parçalamanın bir gerekçesi olarak açıkça
ortaya konamaz (Birch 1989, 63-64). Öte yandan, alt etnik
grupların taleplerinin tipik olarak ne olduğunu tanımlamamız
gerekmektedir. Coakley’e göre, vatandaşlık eşitliği, kültürel
haklara talep, kurumsal ve siyasi tanınma talebi ve ayrılma talebi
(Coakley 2003, 7) etnik grupların politikalarının bir parçası
olabilir. Bu politikalar etnik grupların devletten talep ve
beklentilerine göre değişim gösterebilmektedir.
 
 
Bu durumda, çözüm, herhangi bir özdeş ayrımcılığa maruz
kalmadan tüm vatandaşlar için demokratik anlayış ve eşitliktir,
ayrıca etnik azınlıkların kimliklerini korumak ve devletlerin
ulusal birliğini savunmaktır. Başka bir deyişle, devletlerin
birliğinin korunması, demokrasinin gelişimi, çeşitliliğin
korunması, adil ekonomik refah ve sosyal etkileşimdir. Bütün
vatandaşlar için eşit demokrasi, devleti koruduğu kadar çeşitliliği
de sürdürür ve korur. Bu şekilde, hiçbir devlet ayrılma/bölünme
tehdidi yaşamaz, etnik gruplar ise yok olma tehlikesini
hissetmez. Ulusal birlik fikri, ancak tüm vatandaşların eşit ve
ulusun bir parçası olduğunu hissettiğinde gerçekleşebilir. 
 
Küreselleşmenin politik ve ekonomik boyutlarının kademeli
olarak geliştiğini ve AB gibi bölgesel örgütlerin çatısı altındaki
devletlerin 19.yüzyıl ulus devlet sistemini aştığını söylemek
mümkündür. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinin politik tarihi, söz
konusu ulusal azınlıkların politik, dini, dilbilimsel ve kimliksel
taleplerine karşı bir mücadele halindeydi. Bu mücadelelerin
çoğunda, kimlik talep eden ulusal azınlıklara karşı ulus-
devletlerin bir asimilasyon ve baskı politikası uyguladığı
görülmektedir. Özellikle 20.yüzyılda, Bask ülkesine yönelik
devlet terörü, karşı terör yaratmış ve ETA, bu siyasi konjonktürde
Bask halkının kurtuluş örgütü olarak algılanmıştır. 
 
21.yüzyıldaki uluslararası sistem ve devlet yapısı, 19.yüzyılda
inşa edilen ulus-devlet modelinin değiştirilmesini gerekli
kılmaktadır. Siyasi ve kimliksel eşitsizlikler ve sıkışıklıklarla
yüzleşmek için verilecek en iyi örnek Yugoslavya örneğidir. Bu
nedenle, demokratik çözüm süreçleri oluşturmak, ulus-
devletlerin siyasi ve kimlik taleplerini ulusal azınlıklarla
çözmesinin tek yoludur.
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Müzik Nasıl Bir Fark Yaratabilir?
Müziğin otizm terapisinde kullanılan bir
araç olmasının temel sebebi, diğer
aktivitelerde olduğu gibi beynimizin bir
hemisferini uyarmak yerine aynı anda iki
hemisferini de uyarmasıdır. Müzik
aracılığı ile terapist, otizmli bireyde
bilişsel aktiviteyi destekleyici bir
yaklaşıma ulaşabilir. 
 
 Bu bilişsel aktivite, otizmli bireyin
özfarkındalığını yükseltmekte ve dış
dünyayla ilişkisini kolaylaştırmaktadır.
Bunun yanı sıra müzik, otizmli bireyin
zorluk yaşayabildiği iletişimsel faaliyet
alanlarında yeni yaklaşımlar
benimsemesini de kolaylaştırmakta, dış
dünya ve diğer bireylerle kurduğu
bağları yeni bir iletişim kanalı aracılığı
ile desteklemektedir
 
Rahat Hisset, Etkileşime Geç!
Bir müzik grubu düşünelim: Çalınan
bütün enstrümanlar birbiriyle etkileşime
geçmekte ve nihai olarak bir uyum
yakalamaktadır. Ancak enstrümanı çalan
kişi, diğer enstrümanlarla etkileşime
geçmeden önce kendi enstrümanıyla
etkileşime geçmelidir. Otizmli bir birey
için başkalarıyla iletişime geçmek ve
sosyal anlamda uyum yakalamak
zorlayıcı olabilir. Ancak enstrüman
yardımıyla desteklenen bir terapi,
otizmli bir bireyin önce o enstrümanla,
daha sonra da o enstrümanla etkileşime
geçen diğer kimselerle bağ kurmasını
kolaylaştırabilir.

OTIZMLI BIREYLER
IÇIN MÜZIK TERAPISI

 

Birlikte şarkı söylemek, dans etmek
ya da bir müzik aleti kullanmak gibi
etkinlikleri barındıran müzik terapisi,
otizmli yetişkinler ve çocuklarımızın
bilişsel ve duygusal mücadelelerinde
yardım amaçlı kullanılan ve otizmli
birey için herhangi bir risk faktörü
barındırmaksızın pozitif sonuç
alınabilen bir terapi türüdür.
 
Sertifikalı müzik terapistleri
tarafından uygulanan bu yöntem,
otizm spektrumundaki bireylerde
anksiyete seviyesini azaltabildiği gibi
onlara yeni iletişim biçim ve kanalları
sunmakta da oldukça
faydalı olabilmektedir.

Ayrıca, grup halinde ya da terapistle
birlikte söylenen şarkılar otizmli bireyde
sözsel ve davranışsal kazanımlar da
doğurabilir. Grup içinde olmanın ya da
terapistle birlikte olmanın ve aynı şarkı,
söz, ses ya da ritme tepki vermenin
konforu içinde birey; şarkının bir sözü ya
da içerdiği temadan doğan mesajı anlamak
ve uygulamakta, terapideki diğer bireyler
ve terapistle duygusal bağ kurmakta ya da
sözsel ve bedensel dilin kullanımında daha
istekli ve güvenli davranabilir. Benzer
şekilde, çalan şarkıya dansla eşlik etmek
bireyde motor becerileri kazanımı
sağlayabilir. Görsel, dokunsal ve işitsel
uyaranlara aynı anda tepki veren birey,
davranışsal farkındalığını artırarak dış
dünyayla daha rahat etkileşime geçebilir;
enstrüman çalarak, şarkı söyleyerek ya da
dans ederek başarı hissini yaşayabilir.
 
Bir Müzik Terapisti Ne Yapar? 
Bir müzik terapisti, her bir bireyin ihtiyaç
ve yetenek değerlendirmesini yaptıktan
sonra, belirli hedefleri ve kazanımları
odaklayan bir terapi yapısı ve sekansı
oluşturmalıdır. Kişiye göre teke tek ya da
küçük gruplar halinde
gerçekleştirilebilecek olan bu terapi dizisi,
doğaçlamanın sağladığı rahat zeminde
farklı teknikler, müzik türleri ve
enstrümanları da kapsayıcı nitelikte
olmalıdır.

MERT MORGÜL
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uzağında yazının yıldızının 
bu çocuk uzağında kendi yüzünün, 

gülücüğü ılınmış yüreği karmakarış 
gününü gecesini ısırganlar bürümüş

ayıl yavrum gençliğini  duyum duyum dalayan sesi bul 
ayıl, 

bağrını ağulayan dikeni kır-at, 
karlı yamaçlarda kışkıran buğuda ayıl, 
seslendir yüreğini gönlün durulansın, 

seni ancak  kendi sesin ayıltır...
sarılıp sarmaştığı dertleşip söyleştiği kırlar nerede, 

baygın uykusu hırsın 
göğün acı kuyusu iller nerede, 

nerede kekiklerin ateş alıp açtığı 
baharların kokuyla ulaştığı dağlar nerede, 

bu çocuk uzak düşmüş deresine seline 
kollarına ince sızı yürümüş, 

dal üstünde tomurcuğu kuruyan bağlar nerede?
tanık ol, 

yanık yanık akan kana tanık ol, 
yaraları kanaltında tutuşmaya alıştır, 

sarıl yavrum, 
ruhunu bunaltan kederi dağıt, 

özlemini zehreden ne varsa 
savur parçalansın, 

sabahına dadanan sancıyı şarkılaştır, 
sarıl yavrum, 

kendi bağrın üstünde filizlenen sesi bul, yüreğini yatıştır..
en uysal en kıvırcık en hilesiz en açık sevinçlerle doluşup 

nakış nakış bir aşkın baygını olmasaydı eğer 
yine böyle dağılıp acır mıydı yüreği bilemez, ah.

bu çocuk bilemedi aşk nedir 
gelen yaz mıdır ayaz mıdır bu çocuk bilemedi 

kendi boşluğuna uyanan bakışları 
ağrının en acar üveyiği yaralı, 

aşk nedir, kim tanıdı, aşk nedir 
hasret nedir düş nedir, 

en derin anışların yorgunu oldu 
fakat 

bu çocuk bilemedi 
akıp giden yaş nedir, 

böylesi bir aşkın gezgini olmasaydı eğer 
gençliğin çıplak suyu bulanır mıydı yine 
solar mıydı sancılana sancılana dolunay, 

bu çocuk bilemedi 
bahar nedir yaz nedir, 

günü güne sürte sürte gönlünü örseleyip 
geçip giden ömür nedir haz nedir?

karış yavrum, içinde uyanan duyguya karış, 
bırak 

dudağında kırılan öpüşler sızıldasın, 
yüreğine uymayan 

gürültüde boğulma, 
seni ancak kendi sesin hayata alıştırır..

 

akşamüstü bir şiir

nihat behram
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kafesteki
kuşun
şarkısı

Y O R U M - E L EŞT I R I

 

UĞU R  E S E N  W O R T M A N N

Her zaman olduğu gibi, bu kitabı da elime almadan önce kitap hakkında yazılanları

okudum. Bunu yapmamın temel sebebi, kitabı ait olduğu türe göre kafamda

sınıflandırmak ve bu sayede o kitaptan çıkarmam gereken dersler konusunda hiçbir

ayrıntıyı kaçırmak istememekti. Bu rutin değerlendirmemin sonucunda Maya

Angelou’nun Kafesteki Kuşun Şarkısı kitabından beklentim, 1930’ların Amerika

Birleşik Devletleri'ndeki siyah beyaz çatışmasını, geri kalmışlığı, daha doğrusu geri

bırakılmışlığı, bu sosyal ve politik krizin meydana getirdiği cahilliği ve ilgili

sorunları, bir çocuk gözüyle bana göstermesiydi. Hatta bu kitabı ırkçılık ve cinsiyet

eşitsizliği kategorilerinde bile değerlendirmek mümkün olacaktı. Adeta bir tarih

kitabını ezberleme isteğiyle ve büyük bir iştahla sayfaları çevirmeye başladığım bu

kitapta, daha ilk sayfalardan itibaren elimi tutup bana kalbinin ve zihninin içini

gösteren 6 yaşındaki Maya Angelou, kitap bittiğinde beni umduğumdan çok daha

fazlasıyla tanıştırdı. Evet, bu kitap gerçekten siyah beyaz ayrımı hakkındaydı,

gerçekten cehalet, ekonomik sıkıntılar, şiddet ve eşitsizlik hakkındaydı. Bu açıdan

Kafesteki Kuşun Şarkısı’nı ırkçılık karşıtı ve cinsiyet eşitsizliğine tepkili bir kitap

olarak değerlendirmek son derece isabetli fakat yetersiz kalacaktı. Çünkü bu kitap

aynı zamanda ailenin, ebeveynliğin, kardeşliğin, sevginin ve yaşanan onca kaotik

durumun bir çocuk için neler ifade edebileceği hakkındaydı. Ten rengini, boyunu,

saç rengini sevmeyen; kendisini maddi manevi ve dini açıdan ailesi için hiçbir

şekilde yeterli görmeyen; sevilmediğine kendini inandırmış ve yaşından çok büyük

bir adam tarafından defalarca cinsel istismara uğramış küçük bir çocuğun

hikayesiydi bu. Hiçbirimizin hikayesinin tıpatıp aynısı değildi, ama hiçbirimizden

farklı da değildi. 

 

Sayfaları çevirdikçe, yetişkinlerin verdiği her cevabın, sorduğu her sorunun bir

çocuğun aklında nasıl şekillendiğini, yetişkinlerin gelişigüzel söylenmiş en ufak bir

cümlesinin bir çocuğun zihninde fırtınalar koparabileceğini gösteren Maya Angelou,

kitabı kapatırken bana benim hakkımda çok şey öğretmiş oldu. Yazar, kendi

öyküsünü binlerce kilometre öteden ve yıllar önceden anlatırken okurun kendi

geçmişine de ayna tutma fırsatını tanıyor. Kafesteki Kuşun Şarkısı, okura, çocukken

yaşadığı travmaları, anlamsız bulduğu yetişkin öğütlerini ya da bugün sahip olduğu

bazı alışkanlıkların temellerini keşfetme ve bunları sorgulama imkanı sunuyor.

Maya Angelou, bizleri davet ettiği bu son derece özel ve kişisel serüvende, kendi

hayatında, çocukluktan genç kızlığa ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadın

olma yolunda, kendini sevmeyi nasıl öğrendiğini anlatıyor. Maya Angelou’nun

Kafesteki Kuşun Şarkısı kitabı bireysel mücadelenin ve hayatı paylaşmanın, bireysel

aydınlanma ve sağlıklı bir kişiliğin en temelinde yer aldığının tek kelimeyle

muazzam bir kanıtı.
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Başkalarının kim olduğu sorusuna en basit çözümleme ‘biz’ olmayanların kim

olduğu açıklanarak bulunabilir. Susan Sontag’ın savaş fotoğraflarını irdelediği

“Başkalarının Acısına Bakmak” adlı kitabında mağduriyetlerinin resmedildiği

fotoğrafların öznesi olan kişiler için kullandığı ‘başkaları’ kavramı fotoğrafa bakan

kişiler, yani ‘biz’ açısından bir yönüyle belirli bir kayıtsızlığı ifade etmektedir.

Elbette, fotoğraftaki kişilerin yakınları için bu fotoğrafların özneleri hiçbir zaman

‘başkaları’ olmayacaktır. Bu durumda fotoğraftaki kişiler de ‘biz’ sınıflandırmasının

içinde yer alacaktır. Burada bu “yakınların” mutlaka bu kişilerin ailesi veya

dostları olması gerekmez, fotoğrafın konu aldığı dehşete bizzat tanık olmuş ve

yaşanan acılar ile doğrudan empati kurabilen insanlar için de fotoğrafın özneleri

fikrimce ‘başkaları’ olmayacaktır. 

 

Hangi koşullarda acıları fotoğraflanan kişiler ‘başkaları’ olur? Öncelikle şunu

belirtmek gerekir ki bahsedilen kayıtsızlık çoğu zaman katıksız bir duygusuzluk

halini ve empati yoksunluğunu ifade etmemektedir. Ancak insanların bu acılara

maruz kalmasından dolayı üzüntü duymak ile birlikte, yaşanan mağduriyetlerin

önüne geçilemeyeceği düşüncesiyle , yaşanan acılara yol açan eylemlerin sebebinin

ve gerekliliğinin sorgulanmayışı söz konusu kayıtsızlık halinin bir türüdür. Bu ruh

halinin meydana gelen haksızlıklardan dolayı oluşan bir hiddeti barındırmaktan

yoksun olduğu söylenebilir. Susan Sontag’ın ifade ettiği üzere, günümüz

dünyasında acı görüntüleri sınırlı bir süre boyunca gündemde kalır. Dolayısıyla

görüntülerin etkisi de belirli bir zaman sonra kaybolur. Bu tür bir kayıtsızlık

genellikle acıların yaşandığı bölgeye uzak bir konumda olma ve hayatını emniyet

altına almış olma ile beslenir.

 

Başkaları kavramını, doğdukları yer sebebiyle insanlık trajedilerine maruz kalmaya

mahkûm olduğu ve bu sebeple acılarının kaçınılmaz olduğu düşünülen kişiler ile

sınırlamak mümkün değildir. Fotoğraftaki mağdurlar ‘biz ’in sadece kayıtsızlığı ile

değil, düşmanlığı dolayısıyla da ‘başkaları’ olarak adlandırılabilir. Judith Butler’ın

ifade ettiği üzere kimin yasının tutulabilir olup olmadığı siyasi iktidar işlemleri ile

oluşturulan yöntemler ile belirlenir. Bu bakımdan Butler, bazı hayatların kaybının

‘tam olarak bir kayıp sayılmadığını’ ifade eder. Bu konuda verilebilecek en gerçekçi

örneklerden biri Susan Sontag’ın Amerika Birleşik Devletleri’nin teröre karşı ilan

ettiği küresel savaş dolayısıyla Bush hükümeti tarafından terörist ilan edilen

herkesin şeytanlaştırılması sonucunun doğacağı gözlemi ile ortaya konulmuştur.

 

 

acıları ile baş
başa

bırakılanlar
Y O R U M - E L EŞT I R I

 

Z E Y N E P  A L A C A K A P T A N
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Bu doğrultuda acılara bakmanın nasıl bir eylem olduğunu tartışmak gerekir.

Fikrimce Susan Sontag’ın bakmakla ilgili dile getirdiği önermeler dikkate

alındığında bakma eyleminin sabit bir tanım ile sınırlandırılmasının mümkün

olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim Susan Sontag’ın insanların acılarına bakmanın

niteliğinin etik boyutu ile ilgili bir uzlaşıya varamadığı görülmektedir. Fotoğrafın,

süjesinin acısını somut olarak gösteren tabiatı ve bu sebeple mahremiyet içeren

dehşet görüntülerine bakmak Susan Sontag tarafından utanç verici bir eylem, hatta

dikizcilik olarak adlandırılır. 

 

Ancak aynı zamanda bu fotoğraflara bakarak yaşanan acıların farkında olmak ve

bunlara tanıklık etmek bir yükümlülüktür. Gerçekten de acıların açıkça

resmedildiği bu fotoğraflara bakmanın bu tür bir ahlaki çelişkiyi içerdiğini

yadsımak mümkün değildir. İnsan onurunun ayaklar altına alındığı fotoğrafların

izleyicisi olmanın, insanı, insan olmaktan dolayı utandıran ve aynı zamanda

mütecaviz bir yönü vardır. Ancak bu bakış aynı zamanda belirli bir uyanışı ve

farkındalığı ifade eder. Bunun aksi yönünde yapılabilecek seçim, yani acılara

bakmamayı tercih etmek ve dolayısıyla bu acılara (ve mağdurlara) yüz çevirmek,

fotoğrafın hak ihlaline uğramış öznelerini bir anlamda yalnız bırakmak anlamına

gelecek ve konu ile ilgili eylemlilik haline geçilmesi ihtimalini yok edecektir.

 

Sontag’ın ele aldığı bir sorun olan, şiddet görüntülerinin yaygınlaşması ile

fotoğrafların içerdiği acının, ‘bakanın’ gözünde gerçekliğinin aşınması, acıya maruz

kalan insanların ‘başkaları’ olarak tanımlanmasında önemli bir role sahiptir. Bu

durumda bu fotoğrafların yazılı anlatı ile desteklenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bu

konu ile ilgili sorumluluğa sahip olduğu söylenebilecek topluluklardan bir tanesi

basın ve yayın organlarıdır. Mağdurlar ve yakınları ile iletişime geçilerek

(yakınların/mağdurların rızası dâhilinde) mağdurların kamuoyuna tanıtılması,

okurlara mağdurlara ilişkin insani detayların aktarılması gerçeklik algısının

pekişmesine yardımcı olabilir. Bu bakımdan çeşitli gazetelerin insanlık trajedisi

olarak adlandırılabilecek olaylardan sonra mağdurların hikayelerine yer vermesi

belki de aktivist bir eylem olarak görülebilir.
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Tüm hakları saklıdır.  
CEVİZ OTİZM Araştırmaları ve Toplumsal

Savunma Derneği


