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Milletçe esasen gerektiğinde kocaman bir aile olmamız öyle doğal oluyor ki. İhtiyacı olana
koşmak, maddi manevi desteklemek, elimizden geldiğince yardım etmek doğamızda var.
Çok severiz insanları biz aslında, kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin. Bizim
ruhumuzda bu vardır, misafirperveriz, ağırlamayı ve insanları mutlu etmeyi severiz.
Genelde ‘aman bana ne canım’ demeyiz, sahip çıkarız. Sevdiğimizin derdi bizim derdimiz,
mutluluğu bizim mutluluğumuz olur. Benimseriz, yol bile sorulsa adeta kendimiz
gidiyormuşçasına açık anlatmaya çalışırız ki rahatça bulsun, bir yerden sonrası beni
ilgilendirmez demeyiz, deneriz.
Her ne kadar esasen doğamızda benimsemek, özümsemek, kabul etmek varsa da ne
yazık ki bazen unutabiliyoruz. Bazen bizzat yaşamadığımızı çok kolay eleştirebiliyor,
yargılayabiliyor, anlamayabiliyoruz. Anlamadığımızda, bilmediğimizde, unuttuğumuzda ne
oluyor peki? Ya umursamıyoruz ya da hoş görüyoruz, biraz zorlama. Bağıran çocuk
kendimizinki olduğunda anlayış beklerken, başkasınınki olduğunda anlayış göstermekten
aciz olduğumuz zamanlar oluyor. Kızabiliyoruz, eleştirebiliyoruz bilmeden, ya da
kendimizde ‘büyüklük’ görüp hoş görebiliyoruz. Ancak aynı şey değil işte hoş görmek ve
benimsemek. Benimsediğimizde kendi meselemize vereceğimiz tepkiyi, kendimize
gösterilmesini istediğimiz anlayışı veriyoruz karşımızdakine, olaya kendimizinmiş gibi
bakıyoruz çünkü, ‘benim’miş gibi oluyor.
Hoş görmekse hep bir yukarıdan bakmak sanki, içinden gelmese de ‘doğru olan’ o olduğu
için o tepkiyi vermek zorunda hissetmek. Aynı samimiyet, içtenlik yok, aynı şekilde
içimizden gelmiyor. Neden özümüzdeki bir olma, benimseme, anlama, empati kurma
özelliklerimizi yitiriyoruz? Birinin yaşadığını en iyi şekilde anlamak için kendimizin de onu
yaşaması gerekiyor belki, görmeden bilemiyoruz evet, ama önemli olan insan değil midir?
Her şey insana özgüyse, farklılıkları yargılamak neden? Farklılık çeşitliliktir, bunları
benimsemenin güzelliğine varmak varken sadece hoş görmek niye? İnsan öyle bir varlık
ki, en ufak duygu farklılıklarını anlayabiliyor. Samimiyeti, içtenliği zorlama hoşgörüden
veya sahte ilgiden ayırt etmek bazen öyle kolay ki. Hemen kırabiliyor insanı bunu fark
etmek; neden kabullenmek, benimsemek bu kadar zor? Kendimizden farklı olanı
lütfedercesine hoş görmek niye?
Yapmak gereken tek şey içimize dönüp hepimizin insan olduğunu, hepimizin bu hayatta
insana özgü istek, amaç ve yaşantıları olduğunu hatırlamak ve farklının kötü demek
olmadığını hatırlamak. Unutmayalım ki her kişi mutlaka bir başkasına göre farklıdır ve
zaten bu böyle olmalıdır. Tek bir standart yok, mükemmel yok, sadece insanlar var.
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Geçtiğimiz günlerde; otizmli bir birey ve ailesinin evlerinden tahliye edilmeleri istemi ile
komşularınca dava edildiğini, sosyal medya aracılığı ile öğrenmiş olduk. Şikayetçi kişinin,
“Ben otizm motizm anlamam, ne yapıp edin, çocuğu susturun; çocuğunuz ağlamıyor, uluyor”
ifadeleri ile aile ile yüzleştiği ve dava dilekçesinde de bu nitelikte benzetmelerin yapıldığı
ortaya çıktı. Hal böyleyken, kâinatın otizme ve toplumsal savunmaya dair tüm seslerine
Çetin Ceviz olarak; kişilerin anlamamakta ısrar ettiği, otizm spektrum bozukluğundaki
davranış örüntülerini merak etmek ve anlamak isteyen siz değerli dinleyicilerimiz ile
tartışalım dedik. Bu tartışmaya başlamadan önce, hak temelli ve taviz vermez duruşumuzu
da ortaya koyalım. “Yerleşme özgürlüğünden başlamak üzere konut hakkıyla birlikte
barınma ve ikamet yeri seçimi de Anayasanın 57. Maddesi ile özel olarak anayasal güvence
altına alınmıştır. Konut hakkı güvenceye alınmadan, konut dokunulmazlığından, dengeli ve
planlı bir kentleşmeden bahsedilemez. Her insanın konut ve çevresiyle, bir bütün olarak
korunmakta olan bir kentte yaşama hakkı vardır. Konut hakkı, insan haklarının en düşük
eşiği olarak nitelendirilebilir.”[1] İnsana atfedilmiş haklardan en düşüğü olarak tanımlanan
konut hakkından, otizmliyi ve otizmli bireylerin ailesini yoksun bırakmak veya buna
teşebbüs etmek; ilk defa gördüğümüz bir insanlık ayıbı değil. Bu noktada, sayın hocam Ulaş
Karan’ın dolayısıyla ayrımcılık olarak tanımladığı başka ayıplar silsilesi ile de karşılaştık.

Çet n Cev z Günlükler
15 günde bir Çarşamba günleri, 94.9 Açık Radyo'da...
Dolayısıyla ayrımcılık: Bir kişinin, kendisiyle bağlantılı bir başka kişinin nitelikleri nedeniyle
ayrımcılığa uğraması halidir.[2] Roman bir birey olan ve otizmli çocuğu olan bir annenin;
yaşadığı şehirde ev bulamaması çok yakın zamanlarda karşılaştığımız bir örnek. “Sen de
insansın biliyorum ama, senin çocuk çok ses yapıyor, diğer kiracılar rahatsız olur senden,
sen hiç oturma bizim evde” söylemi bunlardan en hafifi… Yaşadığı apartmandan tahliye
edilmek istenen otizmli birey ve ailesinin durumu için bir dolayısıyla ayrımcılık değil,
doğrudan ayrımcılık söz konusu. Dosdoğru bir ayrımcılık; “Otizm motizm anlamam; git”
ayrımcılığı… Sosyal bir gerçekliği reddetme ve etkileşime girmekten kaçınma… Bunlar
yabancısı olduğumuz var olma halleri değil. İlk iki programımızda, keskin virajlardan doğru
olarak; kimi zaman da “politik olarak doğru” olarak geçmeye, yol kat etmeye çalıştık. Bunun
en önemli sebeplerinden biri, otizmin çok geniş bir yelpazede; terim adı ile spektrumda
hayata yansımasıydı. Geniş zamanla kuracağımız bir cümle, spektrumda bulunan bir kısım
için doğru olmayabilirdi. O nedenle, otizme yönelik tek temsil, ya da tek örnek üzerinden
gitmenin çoğu zaman doğru olmadığı artık hepimiz için açık. Ancak, bilim sınıflandırmalar
üzerine işler. Otizm spektrum bozukluğuna yönelik araştırmalara da, bu sınıflandırmalar ile
başlanmış. Spektrumda bulunan kişiler gözlemlendikçe, spektruma yönelik anlayış
genişlemiş, farklı anlamlar kazanmış. İlk programımızda yaptığımız tanıma geri dönelim.
“Doğuştan veya yaşamın ilk senelerinde ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel
bozukluk.” Kafamdaki karmaşaya yenik düşmeden; hemen bu tanım üzerinden devam
edelim.
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Yaşamın ilk yıllarında ortaya çıktığında, neye benzer otizm? Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
“Otizmin Farkındayız, Çözümde Bir Aradayız” isimli ‘Otizm e-bülteni’nde; Bebek;
• 1-2 aylıkken göz kontağı kurmuyorsa,
• Annenin güldürmesine tepki vermiyorsa,
• Altı aylıkken annesinin gösterdiğine bakmıyorsa,
• Ce-e oyununa tepkisi yoksa ve çevresindeki insanlara ilgi göstermiyorsa; bebeğin
spektrumda olabileceği belirtilmiştir.
Bebek 12-24 aylıkken;
• 12 aylık olmasına rağmen “bay bay” yapmıyorsa
• 12 aylık olmasına rağmen tek kelimeden oluşan anlamlı ifadeler kullanamıyorsa
• 24 aylıkken 2 kelimelik cümleler kuramıyorsa
• Adı söylendiğinde tepki vermiyorsa
• Göz kontağı kurmakta güçlük çekiyorsa
• Donuk bir yüz ifadesi varsa
• Kucaklanmaya ve dokunulmaya karşı isteksizse; bebeğin spektrumda olabileceği
belirtilmiştir.
Yalnızca kısa bir dönemi açıklamayan, bebeğin geniş zamanlı davranışını anlatan hallerdir
bunlar. Yani, kabız olan bebeğin rahatsızlığı nedeniyle huysuzlaşması, diş çıkaran ve ateşi
yükselen bebeğin halsizliği bu geniş zamana dahil değildir. dış etkenlerin veya gelişimde
beklenen dönemlerin sonucu olarak değil, tüm nedenselleştirmelerden yalın vaziyette göz
kontağı kurmayan, tipik gelişim gösteren bebeklerin davranışlarını göstermeyen, dış
dünyaya duyduğu ilgi genel olarak düşük olan bebekler için belirlenmiş bir kıstaslar
bütünüdür bunlar.
Ve belirtildiği gibi; bu davranış örüntüsünde bulunan bebeklerde otizm görülme oranının
yüksek olduğuna yönelik bir çıkarım söz konusudur. Bu davranışlarda bulunan her çocuk
yüzde yüz otizmlidir diye bir korku senaryosu bu sınıflandırmalarda mevcut değil. Bu
kapsamda, Sayın İbrahim Diken’in de belirttiği gibi; her sıradışı, farklı veya tuhafın otizmli
olduğu söylenemez. Kimi insanlar gerçekten otizm dışı sıradışı, otizm dışı farklı ve otizm dışı
tuhaftır.
Bu özellikle ben ve ailem gibi hayatın bir kısmına otizm merceğinden bakan kişilere
hatırlatılması gereken bir durumdur. Evet, 58 doğumda bir otizm görülür, ama geri kalan 57
kişinin de nevi şahsına münhasır olmaya hakları vardır. Bu küçük özeleştiri arasından sonra,
geri dönelim anlaşılması zor bir kavram tamlamasına daha. Spektrumda görülen davranış
örüntüleri. Spektrum, davranış, örüntü. İlk iki programda bırkalayadurduğum spektrumun
otizmi ifade ettiğini düşünürsek, davranış örüntüsü kavramına yönelik derinlemesine bir
muayene bizi bekler sanırım.
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Kişilerin benzer durumlara verdiği genel ve benzer tepkiler, kişinin olayları algılayış
sürecinde kullandığı bir süzgeç olarak düşünebiliriz davranış örüntüleridir aslında. Otizmde
bulunan ve artık iyicene pedagojikleştirilmiş, berraklaştırılmış davranış örüntüleri anlatımı;
otizmi ilk kez 76 yıl önce telaffuz eden Leo Kanner’den bu yana hiç değişmemiştir aslında:
sosyal etkileşimde görülen bozulmalar.
Yunanca “autos” kelimesinden türeyen ve kendi iç haline yönelmiş anlamına gelen otizm
kelimesi de bu durumu açıklar niteliktedir. O zaman tekrar bakalım apartmanda otizmi
yaşamayı asla mümkün kılmayan şu davranış örüntülerine.
Apartmanda otizmli bir birey yetiştiriyorsanız ve komşu;
• Komşuluğunuz 1-2 aylıkken göz kontağı kurmuyorsa,
• Çocuğunuzun mutluluğuna ve sağlıklı bir çevrede gelişimine yönelik olumlu tepki
vermiyorsa,
• Ailenin çocuğunun sosyal yaşama uyum sağlaması için ne kadar çaba gösterdiğine
bakmıyorsa,
• Ve bu çabaya ilgi göstermiyorsa;
Sosyal bir gerçekliği reddetme ve etkileşime girmekten kaçınmanın otizme özgü olmadığı
bir komşu ile karşı karşıya olabilirsiniz.
Başka okulda oku, başka evde yaşa. Git, ötede var ol. Peki neresi bu ötesi? Otizmli
bireylerin ailelerinin müstakil evlerde yaşaması, bu evi döndürecek sermayeye sahip olması;
özel okullarda özel ücretlerle okuması; bu ailelerin pek zengin olması mı beklenmelidir?
Otizm-motizm anlamama diretmesi, nasıl bir sosyal var oluşun nedeni ve sonucudur?
Toplumsal savunmanın hukuksal kurumlarından biri olan toplum yaşamına karşıtlıktan
bahsetmek gerekir bu noktada. Filippo Gramatica, uygulama açısından toplum düzenine
karşıt davranışta bulunan ya da daha yalın olarak bir hukuk kuralını çiğneyen bireylerin
yalnızca yasal olarak nitelendirilmesi[3] olarak tanımlar toplum yaşamına karşıtlığı.
Toplumsal savunma önlemlerinin uygulanması için “toplum yaşamına karşıtlığın”
değerlendirilmesi, salt eylemin değil, failin kişiliğinin incelenmesi yoluyla yapılmak gerektiği
ise, bu açıklamaların hemen ardından gelir. Tabii, burada “failin” kim olduğunu da doğru
belirtmekte fayda var.
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Otizmli olmak; spektruma özgü davranışlarda
bulunmak, komşuluk hukukunun ihlali olarak
yorumlanamaz. Otizmli bireyi tanımayan kişi için
anlamsız olarak nitelendirilen sesler, çevresindeki
uyaranlardan
dolayı
dairenin
holünde
koşuşturmak, kriz anlarında uzun süreli ağlayışlar;
insan olmanın bir halini yansıtmaz mı?
Sosyal yaşama uyum sağlamaları amacıyla özel
eğitim ve doktorun önerisi dahilindeyse ilaç
kullanımı ile “sönümlemeye” alışageldiğimiz
spektrumdaki davranış örüntülerini; spektrumda
bulunmayan kişilerde bulduğumuzda, fail sizce
kimdir?
Anlamayı reddetme halini manevi tazminat
davalarına konu etmeyi, ‘naming and shaming’
metodu ile ifşa ederek utandırmayı da tercih
etmek mümkün. Ama öfkemize yenik düşmenin;
tarihin tekerrürü olduğu bilinci ile, kimi zaman
otizmli bireyin selameti için; ama çoğu zaman da
toplumsal baskı nedeniyle sönümlemeye ve yok
etmeye çalıştığımız bu davranışların; yaşamın
içinden geldiğini; doğada bulunan sesler ve
davranışlar olduğunu kabul etmek; kaynaklarının
hızla tükendiği dünyanın gerçeklerini reddedici
insanın gerçeklerle yüzleşmesini sağlamak; insanın
kendisiyle tanışmasındaki ilk adım olabilir belki.
3 Aralık Dünya Engelli İnsan Hakları Günü, 2019
için de artık dün oldu. Beraber var olabilme
düşümüzün özgü günlere; toplumun üstüne
düşünmesi, alternatif yaratması gereken kişilerin
yalnızlıklarına;
ötelere
ve
bilinmezliklere
hapsedilmediği; farklının farklıdan, insanın
insandan ve benin benden koparılmadığı güzel
günlere umut ile…
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Kayıt Serisi
Kaset 2
Cevat
İ

DEN Z YAZGAN

Uyuyamıyorum. Gözlerimi kapattığımda bile gördüğüm -gördüğüm değil duyduğum- onun
sesi. Elimden gelirdi aslında, onu kirletmeyebilirdim.
Her gün gördüğüm insandı, bizim mıntıkanın mahallelisiydi, bilirdim ben o kızı. Her gün
dolmuşa biner, üç günde bir benim sırama denk düşerdi. TRT’de çalıştığını bilirdik hepimiz.
Her gün 07.15 dolmuşuna biner, tam arkama, birinci cam kenarına otururdu. Bir çiçek esansı
sürünürdü, üç günde biri iple çekerdim hep. Kuma çalan kahverengi uzun saçları, yüzünü
gümüş taraklı bir fotoğraf gibi çerçeveleyen kakülleri vardı. Aynadan baktığımda, yüzüne
doğan güneşin aydınlığı vururdu. Avizecilerin ordaki camlardan güneş yansıdığında,
gözlerini kocaman bir gülümsemeyle kapatırdı. Benim için mi kapıyor gözlerini diye
düşündüm hep. Her üç günde bir, aynı hareketi tesadüf diye mi yaptı, yemin olsun
inanmadım.
Yine bir üç günde bir, Emekler Fırını’ndan sıcak poğaçayla çay aldım. Poğaçayı iki aldım bu
sefer, bir kaşarlı bir dereotlu peynirli. Biliyorum dereotlu peynirli yediğini, biz de kuşumuzu
uçuruyor havadisimizi alıyoruz tabii. Dedim ki Zafer Abi’ye, abi o canına yandığım
geldiğinde dereotlu çıkarmadık bugün de, bugünkü dereotluları okul kantinine sattık de, de
bir şey ama kıza satma. Adı da Altın’mış. Adından değerli gözümün nuru. Güldü, tamam
ulan Cevat dedi, Allah hayırlara kısmet eder inşallahını da eksik etmedi. Yine herkesten ilk
o geldi. Tam binecekken, dedim, “Poğaça? Dereotlu vermiş yanlışlıkla, benim boğazıma
takılır ağzım kemüşür şimdi.”
Gözleri bir tereddütle parladı. Başkasından yiyecek içecek almaması tembih edilmiş,
terbiyesi sağlam kız belli. Ama belli ki, o da bizim gibi mahalle insanı, işe gidince çay
ocağından çayını, işe gitmezden evvel fırınından sabah poğaçasını alacak. Fukara
keyfinden anlıyor.
“Emekler’den mı aldınız?” diye sordu ürkekçe. “Emekler’den tabii ya, Zafer Abi’nin
fırınından gayrı hamuru taş biliriz biz.” dedim. Zafer Abi de dedim ki bilsin, mahallede bir
sayanımız sevenimiz var.
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“Alayım, ama yolculuğa ekleyelim, helal lokma olsun.” dedi. Parmak ısırtıcı bir heyhey geldi
üstüme. Terbiyesi ahlakı o biçim, ama aramızda da helal haram olur mu hiç, ona gücendim
doğrusu. “Benden sana her şey helal olsun.” dedim. Ürkekliği korkuya döndü gördüm
gözünde. Niyetimi hızlı belli ettim ama bizde böyle, tak fişi bitir işi, birkaç güzel sözümle
belletirim ona, art niyetim yok, niyetim ciddi diye düşündüm. “Bir poğaçanın lafı mı olur,
günah.” diye masumlaştırdım kendimi.
Yumuşadı ki, “Sağ olun” deyip aldı poğaçayı. O gün, “Bir kanal önü” derkenki sesi bal
gibiydi, öncekilerinden başka bir tını daha eklenmişti. Aynadan göz göze geldik. Gülümsedi.
O da bana boş değildi belli. Şimdi feriştahı gelsin doktor, ikna edemezler beni. Altın da beni
sevdi biliyorum ben. Onun anası olacak -şimdi tövbe estağfurullah insan kaynının ardından
kem konuşmaz ama- ifrit otu girdi aramıza. Dolmuş şoförleri yetmedi haspama, Mevkıme
Hanım’ın Sular İdaresi’nde çalışan kıçının kılı ağarmış Refet’i beğendi. Refet de Altınımı
beğendi, beğenmez olur mu, o güzellikten kızı nasıl denk getirsin o?
Pera Palas’ın arka yolundan geçerken gördüm o Refet kerkenezini de, üstüne sürüp bir
korkutayım diye hatrımdan geçti, neyse şimdi boşver dedim yolcu var, ben illa alırım onun
aklını sonra dedim kendime. Bizim yolda yolculukta en yakın arkadaşımız levyelerimizdir
doktor hocam. Bu adamı arkadaşımla bir görüştürürüm dedim. Sonraki üç gün hafta sonuna
denk geldi. Öğlen hattında, bir baktım, Refet’le Altın, aynı anda bindiler! Altın yine arkama,
cam kenarına oturdu, Refet de onun yanına. “Eh, evet, rahat mısın, yerleştin mi? Tamam.”
Dedi üstüne. Lan akıntı çağanozu, bu kız oturmayı mı bilmiyor lan, hudutsuz hödük! Oturdu,
para uzatıyor bir de, “İki AKM şurdan, rica ediyorum.” diye. Senin ricanı yediririm sana.
Almıyorum ulan paranı. Almadım da.
“Kardeşim, sana diyorum, iki AKM al şurdan.” dedi tekrar. Almıyorum ulan, kötünün oğlu,
almıyorum. Benim sevdiğimi koluna takıp gezmek ne demek ulan? Altın, sen de çekil
şuradan, biliyorum ananın zoruyla yapıyorsun bunu kurban olduğum. Bizim aşımıza gözünü
diken anan yüzünden bunlar hep. Ne olurdu bakla sofamızda oturup mutlu olsaydık.
Sobayla ısınsak ölür müydük. Sobamızın üstünden çayımızı eksik etmesek. Ben kestanelere
çizik atmayı unutsam, patlaşan kestanelerden güle korka kaçışsak ölür müydük? Ölür
müyüm öldürür müyüm, ölür müyüm öldürür müyüm, ben sana Altıngülümü goncamı
koklatır mıyım, yedirir miyim bu kızı sana, sen yer misin yemez misin şimdi Refet, yer misin
yemez misin, hain puşt!
Ha işte o levyeyi kafasında büktüm ben o alçağın Doktor Hocam. Yanarım yanarım,
Altınımın yüzüne kan sıçrattığıma yanarım. Çok üzüldü katil olduğuma. Kavuşamadık, çok
üzüldü Altınım, çok üzüldü çok.
KASET SONU
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Otizm ve Yas
ERGUN CEMAL YAZGAN
4 ve 5 Şubat 2020 günlerinde, Açık Radyo’nun kadim dinleyicileri birçok kez aynı anonsu
duydu. Bu anons, değerli annem Fatma Birsen Yazgan için aradığımız sıfır rh negatif kanı
bağışlamaya çağırdı dinleyicilerini. Aile dostlarımız, dinleyicilerimiz ve Ceviz Otizm’den
gönüllülerimiz Istanbul’un ayrı yerlerinden kan bağışında bulunarak bizleri mutlu etti, ancak
babaannemizin yorgun bedeni, sevgili bağışçılarımızın kanıyla buluşamadan bu dünyadan
göçtü. Başta Açık Radyo ekibi olmak üzere, programlarında bu anonsu yapan
programcılarımıza, kan bağışında bulunan dinleyicilerimize ve acımızı paylaşan herkese can
ve gönülden teşekkür etmek istiyorum…
Yaşama duyulan saygının, yaşamaya verilen önemin ve acıyı paylaşarak dayanışmanın
yüceliği ile sayenizde tanıştım. Birsen Yazgan, öğrenmeye ve okumaya açık bir kadındı.
Kimse ona sistematik bir hak bilinci eğitimi vermemişti, ama birbirini seven herkesin
kavuşması, herkesin bir arkadaşı olması gerektiğini, çocukların cinsiyet fark etmeksizin
okullara, sıcak ve sevgi dolu bir yuvaya, ağaçların kökleri ile toprağa, atların özgür, yeşil
açıklıklara, yunusların denizlere ait olduğunu bilirdi. Vicdanı ile barışıktı, anılarını ve
vicdanını, onun tarafından büyütülmüş, emeğini görmüş, onu çok seven insanlara emanet
etti, ve gitti…
Torunlarının hepsi onun için özeldi, hepsi ile farklı bir iletişimi vardı. Ancak son torunu,
oğlum Güneş Yazgan’ı, 30’lu yıllarda doğmuş bir kadın olarak algılayış serüveni çok
enteresandı. Otizm, neredeyse hiç kimse tarafından duyulmamışken, kardeşimin teşhisi ile
hemen bu kavramı içselleştirmiş, komşusu, çocukluk arkadaşı, görümcesi ve daha nice
kişiyle, yumuşak bir yünün ilmek ve emekle, sımsıcak tutacak bir kaşkola dönüşmesi gibi
yaşamının her alanında paylaşmıştı.
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İlaç çantasında, Güneş için sakladığı bir galetası, Beypazarı kurusu, mahlepli kurabiyesi
hep bulunurdu. Güneş’in hayatının gerçek bir parçası olan bir büyüğümüzü kaybediyorduk
ve bu bir ilkti. Bu yası kardeşime hissettirmeden nasıl tutabilirdik, bilmiyorduk. Otizmli
bireylerin ortak paydada buluşmasını sağlayan özelliklerden birini Güneş de yaşıyordu.
Güneş, yaşam düzenine sıkı sıkıya bağlıydı. Taziye nedeniyle evimize birçok kişinin girmesi,
acımızı yüzümüze kıpkırmızı eden gözyaşları ile yaşamamız, onun uzun uğraşlar ve
üzüntülerin ardından yapılandırdığı hayata güvenini yerle bir edebilirdi. Burada özgü bir
noktayı izninizle paylaşmak isterim, Güneş, bir kısım otizmli birey gibi, ölüm algısını haiz bir
birey değil.
Bu nedenle, kendisine babaannemizi kaybettiğimizi anlatmak, otizm yelpazesinde bulunan
ve ölüm algısı olan bireylere anlatmak gibi olmadı. Biz, babaannemizi, annemizi
kaybedişimizi, kendimiz de bu kaybı idrak edene ve benimseyene kadar atiye bıraktık. Orta
– ağır skalada olduğu söylenen otizmli bireyler için, ilk önce otizmli bireye bakım, destek ve
sevgi sunan bireylerin yasını tanımlaması, ve yaşaması gerektiğini düşünmeye başladık. Bu
düşünce, bilimsel bir savdan yoksun bir şekilde ortaya çıkmadı. Babaannemizin kaybı ile,
Otizm ve Yas, yaşamımızda “ve” bağlacı ile bağlı iki kavram olunca, bu alanda okumanın
lazım geldiğini gördük. Otizmin hayata dair vaziyetler ile kombinasyonunda, dilimize
kazandırılmış neredeyse hiçbir yayın olmadığını görünce de hayal kırıklığına uğradık.
Kolları sıvadık, çeviri yapmaya başladık. Ancak alanyazından da öte, kısa ve küçük bilgileri
bile Türkçede bulamamak, endişe vericiydi. Bugün, biraz da bu alanda söylenenleri
fazlalaştırmayı amaçlıyoruz. Çünkü otizm, ölüm ve yas, birçok otizmli bireyin ailesi için, yan
yana gelmemesi gereken, yan yana gelince kızılası, kanalı değiştirilesi bir konu. Çünkü
herkeste aslında ben öldükten sonra ne olur korkusu var. Hepimizin çalışmaları, bu korkuyu
yenmek için.
Hayatı paylaştığımız, özel çocuğumuzun, kardeşimizin, sevdiğimizin yaşamında izi olan bir
insanı kaybettikten sonra, ne olur? Otizmi sınıflandırma cüreti ile yola çıkalım ve, başlayalım
tartışmaya. Hukukçu şapkamı takıp konuyu ele aldığımda, aklıma otizmli bireylerin vesayet
altına alınması hususundaki ilk söylemimiz geliyor. Bazı otizmli bireylerin ölüm algısı yok, ya
da zayıf, ya da bu algının gerçekleşen durumla bağıntısı yok. Dışın dışın! Öldün, çık! Algısı
gibi örneğin. Ölümü algılamayan bir bireye ölümü nasıl anlatmak gerekir? Ya da anlatmak
gerekir mi? Bunu aklımıza gelen ilk sözlerle anlatmak, ne kadar doğru olur? Bir insanın
toprağa karıştığından söz etmek, ne pahasına gereklidir? Ya da asıl ve en önemli konu:
ölüm, algılanası bir şey midir?
Yas tutmanın, ölümü algılama süreci olduğu söylenir hep. Özellikle çağımız zamanında,
ölümü anlamak çok zordur bizce. Sosyal medyada bir fotoğrafına, telefonunuzun video
arşivinde hareket edişine, nefes alarak başladığı bir cümleyi barındıran ses kaydına
tesadüf ettikçe bu algılama işi zorlaşır da durur. Bu nedenle, ilk önce bakım, destek ve
sevgi sunan kişinin yasını yaşaması gerekir. Ölüm algısı olmayan farklı bir bireye bakımı,
desteği ve sevgiyi sunuşumuzdaki sahicilik de, bazen yanlarında “Zaten dinlemiyor” alt
metni ile konuştuklarımız, bağırdıklarımız, ağladıklarımız değil midir?
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Sonra bir güzel de haksız çıkarırlar bizi, kimi zaman gözümüzdeki yaşları silerek, kimi zaman
yüksek seslerde konuşan ağzımızı kapayarak, kimi zaman bizlerle ağlayarak… Acı da ölüm
de, oldukça sahi konular aslında. Ötelememiz, bunları flu bir merceğe mahkum etmemiz de
gerçekliğinden gelir. Ancak, otizmle ilintili ya da ilintisiz birçok metodolojik çalışma, bizlere
gösterir ki, bir ya da birkaç kişinin bakımından sorumlu kişinin yası bastırması, ani öfke
nöbetleriyle, daha da ilerisinde majör depresyonla, kimi zaman, daha da kötüsü, yaşamı
sonlandırmaya yönelik karanlık düşüncelerle sonuçlanabilir.
Çocuklar için yaşama saplantısı, çoğu zaman maneviyatın ölümüyle sonuçlanır, bazı bazı
ise, tamamen ölümle… Bu nedenle, otizm ve yas konusuna dair bir tane bile Türkçeleştirilmiş
ya da özgün yayın bulamadığımızda endişelendik. Cıs! Dediğimiz konuların, canımızı zaten
yakan konular olduğunu fark ettikçe, bu alanda konuşmak, paylaşmak gerektiğini
düşündük. Acısını, yasını ayakta geçirmek durumunda olan kişilere ilk başta hafif
gelebilecekse de bu söylem, acının içten taşa taşa dışa vurduğu yerlerde, o selin, o kendini
bırakışın ardından her zaman yaşamın devam edişi, umut vericidir hepimiz için. Bu yalnızca
edebi güdülerle söylenen bir olgu değil, paylaşımın, yaşamı yaşamın getirdiğince
yaşamanın olumlu vaziyetini atıfsızca da anlatmak mümkün. Peki ya, hafif orta skalada
bulunan, ölümü algılama kabiliyeti olan bireyler için ne yapmalı?
Amerika Birleşik Devletleri çıkışlı, dünyanın otizm enformasyonunda tekel niteliğine sahip
Autism Speaks, Dr. Peter Faustino ve Dr. Andrew Lianis’in çalışmasına atıf yaparak şöyle
diyor; İlk önce çocuğunuzla konuşun. Kaybı ilk kez yaşayan her insan gibi, soruları ve kafa
karışıklıkları olacaktır. Bunu minimize etmek için, yalın ve mecaz içermeyen bir dil kullanın.
Örneğin, durumu reelize etmeden, Ali artık göklerde, ya da Ayşe cennete gitti gibi cümleler
kurulursa, bireyin gerçekliği algılayışına hasar gelebilecektir. Kayıp örneği Bu kaybın
ardından, insanların üzgün olduğunu, duygularınızı dışa vurarak anlatmak, yanlış bir şey
değildir. Bu sayede, bireyin yaşam ve yaşamın sonuna dair kendine özgü, ancak
gerçeklikten de uzak olmayan bağlantılar kurmasını sağlarsınız. Birey kendini çaresiz,
üzüntülü, ajite hissedebilir.
Bu çoğumuzun baş edemediği ve yaşadığı bir durumdur. Bu durumu unutturarak değil,
kendimizi iyi hissetmek için ne yapabiliriz sorusuna kimi zaman beraber cevap arayarak
yanıt bulmak daha doğru olabilir. Bireyin her an ölebileceğine yönelik anksiyete
geliştirmesini engellemek için, güvenini pekiştireceği yolları sık sık tekrarlayın. Bazı bireyler,
öykülendirilmiş anlatımı tercih eder, böyle bir durumda, vücudumuz çalışmayı
durdurduğunda, artık yaşamıyor oluruz. Üzgün olmamızın sebebi de, yaşamayan kişileri
artık göremeyecek olmamız. Üzgünken de ağlıyoruz. Gibi bir açıklama, bireye iyi gelebilir.
Bir başka yol da, ölüm korkusu geliştirmiş bireyi rahatlatacak cümleleri, adeta bir mantra
gibi tekrarlatmasını sağlamaktır.
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Öz telkin ile, birey korkusunu yenebilir. Sağlığım yerinde ve karşıdan karşıya
geçerken hep dikkat ediyorum. Zaman geçtikçe daha iyi hissedeceğim.
Güvendeyim, çünkü… Gibi cümlelerin de, farklı bireyi telkin ettiği bu çalışma ile
delillendirilmiştir. Her çocuk gibi, farklı çocuk ve birey de, “playing out” adı
verilen, “oyunla dışa vurum” ile bu üzüntüsünü dile getirebilir.
ABD Akıl Sağlığı ve Eğitimi Merkezi’nin 1998 yılında gerçekleştirdiği
araştırmada, farklı çocukların oyunlarında, “Şimdi sen ölüyormuşsun”
cümlesinin ya da ölüm taklidinin sıklaştığı tespit edilmiştir. Bu durumda, bireyin
yaşadığı stres ve üzüntünün dile getirilmesi, adı koyulamayan duygulara ad
koymanın yararı yukarıdaki gibi açıklanmıştır.
Bu süreçte, bireyin yakından gözlemlenmesi gerekebilir. Bu kapsamda, bireyin
gelişimine şahit olmuş bir üçüncü kişi ile birlikte uyku, yeme ve davranış
örüntülerinin gözlemlenmesi doğru olabilir. düzen dışı davranışlar, bireyin
endişe ve stres içinde olduğunu gösterebilir. Bu noktada, nörolojik ve psikofarmakolojik olarak desteği sıklaştırmak gerekir.
Ölümün ardından iyiyi görmenin bir yolu da bu araştırmalarca tespit edilmiştir.
Kaybın ardından, bireye dayanışmanın, destek olmanın, yaşamını kaybeden
kişinin sevenlerine yemek götürmenin, başınız sağ olsun demenin yaşamın bir
parçası olduğunu algılayan otizmli bireylerde, bu gibi anlarda sosyalleşebilme,
bir gereklilik olarak kişinin yanında olma gibi, hem taklit becerisinde, hem de
sosyal hayata karışabilme becerisinde ilerleme olduğu da anlaşılmıştır.
Yaşamın devam ettiği, her kayıptan, doğal afetten veya sosyal felaketten
sonra söylenir durur. Yaşamın; farklılıkları da kapsayarak, kabul ile, yeşille,
dayanışma ile ve en önemlisi barış ile devam etmesi dileği ile, sonsuz ol
Birsenciğim…
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‘Özgür olmak, sadece birinin zincirlerini kırması değildir. Özgür olmak başkalarının
özgürlüğünün sınırlarını genişletmek ve bu özgürlüğe saygı duyacak şekilde yaşamaktır.’
Nelson Mandela
Nelson Mandela hakkında yazılacak çok şey var. Hepsini bu satırlara sığdırmak maalesef
imkansız. O sebeple sevgili okur, ben bu yazıyı sınırlamaya, Mandela’nın özgürlük ve
hoşgörü üzerine düşünceleriyle sevgi olgusu arasında bir bağ kurmaya çalışırken sizden
ricam bu yazıya başlamadan önce Mandela’nın hayatını kısa da olsa bir kez gözden
geçirmeniz. Güney Afrika’nın 1994 yılında demokratik olarak seçilmiş ilk başkanı ve ilk
siyahi başkanı olan Nelson Mandela, 20. Yüzyılın en büyük siyasi figürlerinden birisi olarak
kabul edilmektedir. Dünya üzerindeki en gelişmiş ve en katı kurallı ayrımcılık ve ırkçılık
sistemi olan Apartheid sisteminin yıkılarak Güney Afrika’nın bugün bilinen adıyla Gökkuşağı
Milleti olmasına öncülük eden Mandela, siyasi hayatının yanı sıra, özgürlük mücadelesi ve
bu mücadelenin yönetiliş biçimi ile de eşsiz bir örnek sergilemiştir.

gökkuşağı
ESEN WORTMANN

Peki hayatının 27 yılını hapiste geçiren, hapisten çıktıktan sonra onu tutsak eden sistemi ve
politikacıları affettiğini aksi takdirde tutsaklığının hep devam edeceğini söyleyen ve
yaşamının son günlerine kadar özgürlük ve eşitlik mücadelesi veren Mandela’dan bizler ne
öğrenebiliriz? Günümüz siyasi figürlerinin aksine Nelson Mandela’nın siyasi tutumu ve
sözleri, bizlerin günlük yaşamında da ulaşmayı hedefleyebileceği idealler ve hayatı herkes
için eşit kılmamızı sağlayabileceğimiz bakış açılarıyla dolu. İnsanları, dostuyla düşmanıyla,
uzağıyla yakınıyla, siyahıyla beyazıyla ve hatta aradaki bütün renkleriyle sevmeyi ve
insanlara saygı duymayı öğütleyen bir felsefe Mandela’nınki. Bu felsefenin en güzel özelliği
ise derinine indikçe, hakkında daha çok okudukça ve öğrendikçe basitleşmesi. Çünkü
aslında Mandela hiçbir zaman içimizde var olmayan bir şeyi öğrenmemizi beklemiyor
bizlerden. Nefret de sevgi de öğrenilir, ama sevgi daha kolay öğrenilir çünkü sevgi nefretin
aksine içimizde doğuştan var olan bir şeydir derken Mandela, bize aslında gelecek
kuşaklara ne öğretmemiz gerektiğini ve kendi günlük hayatımızda sevgiyi ve nefreti
öğrenirken ne kadar titiz ve seçici olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Şimdi bu noktada
zihninizde ben zaten bunların farkındayım ve bunları biliyorum duygusu oluşmuş olabilir.
Eğer durum böyle ise bu satırlar doğru yönde ilerliyor demektir.
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Zira bu yazının tek amacı, hep birlikte birey olarak sevgiye koyduğumuz sınırları
genişletmek, mümkünse ortadan kaldırmak fakat mümkün değilse de zihinlerimizde bir soru
işareti oluşturmak. Şimdi hep birlikte günlük hayatlarımızı düşünelim. Sevginin hayatımızda
büyük bir yeri olduğunun hepimiz farkındayız.
Ailemizi, en yakın arkadaşımızı, hayvanları, doğayı, bazı şarkıları ve sanat eserlerini,
dondurmayı ve çikolatayı hepimiz seviyoruz. Bizim onları sevdiğimiz kadar onların da bizi
sevdiğini fark etmemiz de kişisel mutluluğumuz açısından çok büyük bir önem teşkil ediyor.
Çoğumuz sevginin karşılıklı olmasını beklemiyoruz fakat sevgimizi neyin şekillendirdiği
üzerine de neredeyse hiç düşünmüyoruz. Doğal olarak içimizden geldiği gibi, tanıdığımızı,
bildiğimizi seviyor, bilmediğimize karşı da ya hissiz kalıyor ya da korkuyor, bazen de nefret
ediyoruz.
Şimdi sevgili okur, en baştaki alıntıya geri dönelim ve tekrar okuyalım. Sonra yine o
sevildiğimize çok emin olduğumuz sıcacık mutlu anlardan birini hatırlayalım. Özgürlükten
anladığımız politik özgürlüğü ve hukuksal kavramları da bir an için unutalım. Bütün bunları
sanki meditasyon yaparmışçasına bir dinginlik içinde yaptığımız zaman bizi aslında birey
olarak özgür kılan ve yeşerip olgunlaşmamızı sağlayan o ince bağın sevmek ve sevilmek
üzerine kurulduğunu fark etmemiz mümkün.
Fakat belki de asıl sorgulamamız gereken günlük hayatın içine çekineceği hiçbir şey
olmadan rahatça girebilen insanların sevmesi ve sevilmesi değil. Çünkü inanıyorum ki
sevgimizin sınırları zaten bu insanları içine rahatça alıyor. Bizim önce birey sonra da toplum
olarak düşünmemiz ve sorgulamamız gereken tanımadığımızı, bilmediğimizi, bize en uzakta
görüneni sevebilme yetimiz.
Mandela’dan öğrenmemiz gereken derslerin de belki en başında bu geliyor. Gökkuşağına
benzemek ve birlikte yaşadığımız her renge eşit imkanları ve özgürlükleri sağlayabilmek,
ancak kendi içimizde başlatmaya çalıştığımız sevgi reformu ile mümkün. Birey olarak bunu
fark ettiğimiz ve bu sevgiyi etrafımıza yayabildiğimiz zaman ise etrafımızı bir gökkuşağına
döndürmemiz an meselesi.
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Acceptance v. Tolerance
why tolerance should lead to appreciation

TİM WORTMANN

Acceptance and tolerance are often used as synonyms in daily life. But if you look more
closely you will see a great deal of difference. The word tolerance conveys a message of
indifference whereas acceptance highlights the appreciation and integration.
Acceptance of a person is the act of agreeing to that person’s becoming a member of an
organization or group, or to that person’s belonging to your group as an equal whereas
tolerance is the willingness to accept behaviour and beliefs that are different from your
own, although you might not agree with or approve of them.
Acceptance is an active act of integration and interacting. Tolerating, however, is merely
an act of accepting. By tolerating we subliminally assess that the person does not belong
to “us”. In this regard our mindset is, “there is nothing I can do against it, so I will tolerate
it.” This often creates a sense of superiority which prevents acceptance and consequently
integration. The current treatment of refugees can be given as an example. Even though
most of the society tolerates refugees because of the hardships they have faced, they do
not actively accept them as a part of “their” society. Nevertheless, they assess the simple
act of tolerating someone as an “act of mercy”, believing refugees should be thankful for
this tolerance. In other words, this means that the person who is being tolerated must
appreciate this act of mercy. This creates a relationship where the refugees remain as
applicants rather than members of the society they want to integrate to. This example
briefly shows that tolerance is evidently different than acceptance. It furthermore applies
to different parts of society in which the majority sees a minority group as distinct and far
from themselves.
It is equally important to highlight that accepting someone takes more effort than solely
tolerating. Acceptance means to accept humans that are diverse in personality, culture,
language, skin colour, sexual orientation, abilities etc. In order to achieve this, we need to
see what we identify as other being our equal and fully accept him or her despite
perceived weaknesses or differences. By doing this we can establish the real intellectual
basis of improving relationships between human beings. This equal treatment eventually
leads to the point that the feeling of superiority becomes a feeling of equality which
strengthens the integration and social cohesion.
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Moreover, by accepting each other we enhance the implementation of the first and most
fundamental article of the UN Declaration of Human Rights:
“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with
reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”
In conclusion some might say that the distinction between acceptance and tolerance is
solely an academic discussion, which has no impacts on the practical improvement to an
open society. However, this fails to recoagnise that discrimination and failed integration
already starts with the language we use. The aim is not a higher accuracy in using a
language, the aim is to raise awareness that tolerance is not enough for integration.
Whereas acceptance for one another is the vital point to create a strong, open and
integrative society. With every right we enjoy, there is, however, a set of responsibilities
linked to it. That is why we cannot just lean back and hope for a tolerant society; we must
act on it by accepting and interacting with each other on an equal footing. In this regard
tolerance is perhaps just an intermediate step towards acceptance, but it is certainly not
the end of the road.
“Tolerance should really only be a passing attitude: it should lead to appreciation. To
tolerate is to offend.” – Johann Wolfgang von Goethe
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Tolerans ve Kabul
Üzerine Düşünceler

Zeynep
Alacakaptan
Tolerans kelimesi ilk akla getirildiğinde bir çoğumuz için pozitif anlamlar çağrıştırır.
Medeniyetin, çoğulcu, heterojen bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından biridir.
Tolerans kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından eş anlamlısı olarak görülen hoşgörü, “Her
şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha” olarak
tanımlanmaktadır. Bu anlamda aslında razı gelme, hoş görme, müsamaha göstermekten
doğan bir saygıdan söz etmek mümkündür? Elbette tolerans toplumun bireylerinin
farklılıkları ile birlikte huzur ve medeniyet içinde var olabilmeleri için bir ön koşuldur. Bu
durumda bireyler birbirlerinin yaşayış biçimlerini, var oluşlarını onaylamıyor olsalar dahi
birbirlerine saygı gösterirler. O halde tolere etme halinin tek başına ayrımcı düşünceleri
bertaraf etmek için yeterli olmadığını söylemek mümkündür. Zira X kişisi, kendinden farklı
olan ve yaşam tarzını onaylamadığı Y kişisinin yaşayış biçimine birtakım toplumsal kaideler
veya kişisel değerler gereği neredeyse üstten bakar bir biçimde tahammül ediyordur.
Bireysel ilişkiler söz konusu olduğunda “razı gelmek” negatif çağrışımına bizi daha hızlı
götüren tolerans kavramı gerçekten de toplumsal dinamikler bakımından da bu şekilde
okunabilir mi? Zaman zaman bireysel ilişkilerde kişinin belirli bir özelliği veya davranışına
tolerans göstermek aslında tolere edilen konu ile ilgili kişi ile tam anlamıyla bir empati
kurulmadığı ve buna bağlı olarak kişi ile dayanışma halinde olunmadığı sonucuna bizi
götürebilir. Şüphesiz ki bu tam olarak neyin tolere edildiği ile de doğrudan bağlantılıdır. Bu
durumda bir kişi ile empati kurabilmek ve empati kurmanın ötesine geçerek bu kişiye destek
olmak, o kişinin tolere edilmesine sebep olan özelliği ile birlikte olduğu gibi kabul edilmesini
gerektirebilir. Kişiyi olduğu gibi kabul etmek bu anlamda onun tolere edilmesine sebep olan
mesafeyi de ortadan kaldırarak tolere eden kişinin kafasında tolere edileni “öteki” olmaktan
çıkartır. Bu durumda “razı gelinecek”, “tahammül edilecek” durum tolere edenin kafasındaki
olumsuz anlamdan sıyrılmış olacağından tolere edilmesine gerek olmaz; olduğu gibi kabul
edilir.
Bireysel ilişkiler ile ilgili yapılan bu yorumun toplumsal dinamikler bakımından da büyük
ölçüde geçerli olabileceği kanısındayım. Özellikle dezavantajlı ve hak ihlallerine maruz
kalan gruplar söz konusu olduğunda belli kesimler tarafından bu gruplara tolerans
gösterilmesinin ötesine geçilerek, anlayarak kabul etme yolu ile birbirinden sorumlu olduğu
bilincine sahip yurttaşlardan oluşan bir topluma yaklaşılabileceğini söylemek mümkün
olabilir. Bu durumda tolerans vastasıyla davranışsal izdüşümünü göremediğimiz ayrımcı
düşünceler, olduğu gibi kabul etme ile tamamen ortadan kalkabilir.
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cev z ç
Otizm Eylem Planı hayata geçse,
otizmlilerin örgün eğitim sistemine kolayca
dahil olabileceğini...

Farkındalık çalışmalarının bir özel güne
sığdırılmasının değil, yaşam boyunca
sürmesinin gerekli olduğunu...

Otizmli bireylere bakım, destek ve sevgi
gösteren bireylerin çoğunda, "Benden sonra
ne olur?" sorusunun cevapsızlığından dolayı
kaygı bozukluğu olduğunu...

BİLİYOR MUYDUNUZ?
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Çokluk Senindir
özenle soyduğum şu elma söyle şimdi kimindir
özenle ne yapıyorsam bilirsin artık senindir

suya giden bir adam mesela omzunu eğri tutsa
güneş, su ve adamın omzundaki eğrilik senindir

ayağa kalkarsın, adına uygunsun ve haklısın kararan
dünya bildiğin gibi sık

turgut uyar
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s v lcev z
SİVİLCEVİZ köşemizde,
özel ve farklı için fark yaratma amacı güden derneklerle tanışıyoruz.
1. SİVİLCEVİZ'de bu ay Mersin ilinde çalışmalarını sürdüren Otistik Çocukları
Yaşatma ve Kazanma Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Nazmiye Yaman ile
birlikteyiz. Bizlere zaman ayırdığı için Nazmiye Hanım'a teşekkür ediyoruz. Otizmle
tanışma hikayenizi dinlemek isteriz.
Ben otizmle oğlum bir buçuk yaşındayken tanıştım. Oğlum kendi etrafında dönüyor
seslenince bakmıyordu. Oğlumla birçok doktora gittik, ve bana "Oğlunuz otizmli ve asla
konuşamayacak, okuyamayacak, askere gidemeyecek ve evlenemeyecek." dedi doktorlar.
O anda kıyamet koptu sanki, her şey durdu sandım. Oğlum şu an 11 yaşında çok şükür
konuşuyor okula gidiyor. Onca kötü söyleme rağmen, ben bugünümüze çok şükrediyorum.
2. Derneğinizin ismi nedir? Hangi amaçla ve ne zaman bu derneği kurdunuz?
Derneğimizin ismi, Otistik Çocukları Yaşatma Ve Kazanma Derneği. Derneğimizi 2018
yılında kurduk. Amacımız çocuklarımız için yaşam merkezleri yapılması yatılı ve gündüzlü
bakım merkezleri yapılması ve ailelerimizin gücümüz yettiğince her konuda yanlarında
olmak ve destek olmaktır.
3. Çalışmalarınızdan birkaç örneği bizlerle paylaşabilir misiniz?
Ailelerimize özellikle annelerimizle psikolojik destek veriyoruz. Belirli aralıklarda gerek
derneğimizde toplanarak gerek ev ziyaretleri yaparak psikolojik desteği sağlıyoruz. Bu
sene yeni bir çalışma başlattık üniversite öğrencileriyle özel çocuklarımızı bir araya
getiriyoruz ve etkinlik yapmalarını, sosyalleşmelerini sağlıyoruz.
4. Derneğinizin daha etkili çalışma sağlayabilmesi için, tamamlanması gereken en
önemli unsur sizce nedir?
Derneğimizin aslında daha etkili çalışması için bir web sayfamızın olması lazım, bir de
gönüllü ailelerimizin rahatlıkla gelebilecekleri bir dernek merkezimiz olması lazım.Yerel
yönetimlerin bizlere mutlaka destek olması gerektiğini düşünüyorum.
5. Bugün bir sihirli değnekle otizme dair bir şeyi değiştirebilecek olsanız, bu ne
olurdu?
Eğitim şartlarını düzeltir ve özellikle yaşam köyleri yapardım.
7. Sizlere ulaşmak isteyen okurlarımızın ne yapması gerekiyor? (Sosyal medya
hesaplarınız, internet sitenizi burada belirtmeniz çok güzel olur…)
Facebook sayfamıza,
https://www.facebook.com/groups/otistikcocuklar/
Twitter sayfamıza,
https://www.twitter.com/OtizmMersin ve Instagram sayfamıza,
https://www.Instagram.com/otizm_mersin adreslerinden erişim mümkün...
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Sen çok özlüyoruz B rsen
Hanım, düşler n ve öyküler n
artık sonsuz...
1935-2020
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Tüm hakları saklıdır.
CEVİZ OTİZM Araştırmaları ve Toplumsal
Savunma Derneği

