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“Kim bilir nasıl insancıkları yıkıyor bunlar, trafik kazası var, vurulup kesilip, öldürülmüşü
var. Fatih’te her tür insan yaşar.” dedi yengem. Annem, ben, babaannemi yıkayan kadın,
döndük boş boş baktık suratına. Hazır dikkatleri dağıtmışken tam zamanı şimdi de, dur
bakayım. Babaannem de hep derdi, “Kırk yıl oldu, bu kızı sevdim mi sevmedim mi bilemedim
ben.” diye. Amcam bile karar veremeden öldü gitti bence. Biraz boş boş bakındık da,
annemi bir gülme aldı. Babaannemi de en son yengem güldürdü, üç dört gün evveldi
galiba. Hastaneye son yatışında, “Ah anneciğim bırakıp gidiyor musun sen beni?” diye
ağlamaya başladı da, “Dur kızım, daha ölmedim” diye gülünce babaannemin sarı benzine
damarlarındaki son kan hücum etti.
Babaannem, lisede cimnastikçiymiş. Dedem 32 yaşında vefat edince, iki oğluyla kalakalmış.
Fatih’in kokoş hanımlarına terzilik yapmaya başlamış. Şimdi emanet gibi durduğuna
bakmayın bu yıkama taşında, eski fotoğraflarını gördüm, gövdesi bir çiçeğinki kadar ince,
başı da o ince gövdenin armağanı olan bir gonca gül gibi. Başında hep sıkı sıkıya
tutturduğu topuzu. Bir boyanırken saçlarını açık gördüm babaannemin. Babaannem son iki
senedir ölmeyi ve Cemal Bey ile Burgazada’ya kavuşmayı bekliyor. Cemal Bey benim
dedem, bundan 49 sene önce, babam babaannemin karnındayken, elinde sefertası, eve
dönüş yolunda kalbine bir sancı girmiş, ölmüş. Amcam da kalp krizinden öldü 40
yaşındayken. Şimdi babam ailenin en uzun yaşayan erkeği. Sahi babam dışarıda mı hala?
Dayanabiliyor mudur? Bırakıp çıkamam şimdi, yengemin bir büyük patavatsızlığına daha
ihtiyacım var, dikkatlerin dağılması lazım.
Cemal Bey öldükten sonra, babaannemi ayıplamış herkes, cenazeye nar çiçeği ruj sürüp
gitti diye. “Kırkı çıkmadan koca aramaya başladı!” demişler ama kimse derdini anlamamış.
Cemal Bey’e kavuşana dek güzelliğinden zerre kaybetmemeye yemin etmiş bizimkisi.
Burgazada’da bir tente çekip ölmezçiçek otu yetiştirdi yıllarca, yağını çıkarıp merhemini
yaptı, alnına yanaklarına sürdü, sürdü, sürdü. Şimdi yarı yassı yatıyor gözümün önünde,
daha bir hafta önce boyadığım kına kızılı saçları hala biraz parlıyor. Hala çok güzel,
gidişine yaptığı hazırlığın kırık kıvancı, terzi kamburundan duyduğu gizli utancı ve buruk
mutluluğu ile yüzünde yarım bir tebessüm var. Tam olamadı, babaannemin asıl istediği
gömülmek değildi.
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Babaannem yakılmak ve Burgazada’da iskeleden suya bırakılmak istediğini söyledi
defalarca. Öğrendik ki yasakmış, biz nasıl sonlanacağımızı seçemiyormuşuz. “Öyle mi
efendim?” dedi o da. Yanına çağırdı beni, bu dünyadaki tek suç ortağı ben, Yasemen.
Ne Turgut Amcamın, ne de babam Turhan’ın ismini babaannem koyamamış. O erkek
doğurdukça, adını erkekler koymuş. O da babaannemin erkek çocuğa isim
düşlememesinden. Yengem de iki azman erkek doğurunca, benim yolumu gözlemiş, bir kız
çocuğuna Yasemen diyebilmek için. Burgazımın Yasemeni diye sevdi beni hep. Yelda
Hanım’ın Yasemeni olmak bana düştü.
“Cemal Bey ölene kadar biz Fatih’te yaşadık güzel kızım. Ben doğma büyüme Fatihliyim.
Şimdi değişti çok, artık bizi tanıyan sayan olmaz ama, ben ilk Fatih Camii’nin papağanlı
avlusunda top oynarken gördüm Cemal Bey’i. Madem yakmıyorlar, madem Cemal Bey’e bu
halimle varacağım, bari kalbimizin birleştiği yerden uğurlasınlar beni. Şimdi senden bir
ricam var. Belli ki ben Burgazımda, huzurumla ölemeyeceğim, ölmeme yakın iki tutam
saçımdan kes, şimdi deli Huriye’ye söylersem ağlar durur, babana söyler de kalbini patlatır
yavrumun. Annen de dayanamaz, bu iş benim mis kokuluma düştü.”
Babaannem için ölüm bir son değildi, bunu başından bu yana biliyordum. Babamın bir dev
olduğunu düşündüğüm çocukluğumda, babaannem bana banyo yaptırdıktan sonra bukleli
saçlarımı acıtmadan tararken dinlemeye başlamıştım Cemal Bey ile aşkını. Babaannemin bu
dünyada fazla zaman geçirmesi lazım değildi. Onu bekleyen, genç bir sevgilisi vardı.
Vardı var olmasına ama ne ben makası alabildim elime, ne de o “Vakti geldi kızım.”
diyebildi. Her hastaneye yatışımızda yan yan baktık birbirimize. Her çıkışında da muzip bir
tebessüm ile karşıladık birbirimizi. Tam bir hafta önce, saçlarından bir parmak beyaz
geldiğini gördüğümüzde saçını boyamaya oturduk. Ben ensesinden saçlarını ılık suyla
ıslatırken, önüne koyduğum aynadan, ince, mavi yeşil damarlı elleriyle yüzüne dokundu ve
gözlerini yüzünden ayırmadı.
Kes dese de kesebilir miydim bilmiyorum. Ölümün nefessizlik olduğu ile yüzleştiği son bir
ayında, nefes alamadıkça, hayat boyu bembeyaz tenine yakışan kızıl saçları yeni sarı
beniziyle uyuşmadıkça, zihni ile gururu çekiştikçe çekişti. “Dur kızım, daha ölmedim!” derken
attığı o tedirgin ve zayıf kahkahayı, benden başka kimse anlamadı.
Gasilhanede zaman başka bir yavaş akıyor. Yengemi bile kuytusuna çeken, içine küçülten
bir zaman akışı. Annem sessizce ağlarken, bakışlar beyaz örtülerle bezlere kaymaya
başladı. Zaman yok, cebimde küçük bir tırnak makası. Bu, babaannemin bir kefene ilk
değişi değil. Bir ses duydum. Bu sesi en son Burgazada’da, babaannemin yalancı serasında
oynarken duymuştum. Kuzenlerim Tan ve Tolga’yla saklambaç oynarken ayağım bahçe
hortumuna takılmıştı, babaannemin ısırganlarına yüzüstü düşmüştüm. Dizlerim avuçlarım
cayır cayır yanmıştı da etimden et kopmuşçasına feryat etmiştim. Boğazımı yaka yaka
bağırıyorum şimdi.
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Babaannemin yüzüne kapanık buldum kendimi. Diğerleri ne olduğunu anlayana kadar
kesebildiğim kadar saçı kesip makasla birlikte pantolonumun cebine tıkıştırdım. Annem beni
yıkama taşından kaldırıp da gözümde bir damla yaş görmediğinde daha da şaşırdı.
Yengeme döndü, “Hayriye, Yasemen’e ilaç ver.” dedi. İlacı elime aldım. Su bulmaya dışarı
çıkıyorum deyip, gasilhanenin dışına babamın yanına gittim. Gasilhanenin yavaş kışından,
Mayısın sonunda olduğumuzu unutmuşum. Babam alnı terli, yerde iki kasa vapurdumanı
çiçeği ile bekliyordu. Yere baktım. “Cemal Bey’i Burgaz’a nasıl götürecek başka?” dedi.
Gülümsedi. Cenaze boyunca göğe baktım. Yeşilli sarılı, allı morlu papağanlar uçuştu
başımızdan. Babaannemi, Cemal Bey’in yanına, vapurdumanı ile götürdük. Bizi de başka bir
vapur dumanı, Burgazada’ya götürdü. Babam ve Tolga erkek adalıların taziyesini kabul
ederken, annem ve yengem, babaannemin yıllar yılı “Ben gidince taziyeye gelenlere bunlar
ikram edilecek” diye tembihlediği pırasalı böreği, tarçınlı sıkma un helvasını, büryanı
yapmaya koyuldular. Mutfaktaki aslan ayaklı dolaptan bir kibrit kutusu alıp, babamla
Tolga’nın yanından geçip Tan’ın tuttuğu kapıdan çıktığımda, kimse beni fark etmemişti. Ada
yelini ardıma alıp hızlı adımlarla kimseye taziye fırsatı vermeden denize indim. İskelenin
ucuna oturdum, cebimdeki tıkışık saçları çıkarıp bir kibrit çaktım. “Hadi Yelda Hanım al
Cemalini gel.” demeye kalmadan, o iki tutam saç, parçası kalmadan, yanık kokusu
bırakmadan, cılızca yandı. Elimde kalan yanık noktacıkları da rüzgar denizden ters yöne
aldı, götürdü.
Bunun için miydi babaanne? Hadi kendimi geçtim, hiç mi bir tutam saçın yanışına şahit
olmadın? Yıllar yılı bu hayal kırıklığını mı biçtin, reva gördün bana? Yengeme sorsan,
anneme sorsan, “Anne bir tutam saç kül bırakmaz ki.” diyecekler diye mi bana verdin bu
görevi? Ne ölme merakıymış, öldün şimdi bak, bir de üstüne gömdüler seni. Hem de sırtında
terzi kamburunla öldün, Cemal Bey tanımaz bile seni. Cemal Bey, Turgut Amcamdan daha
genç, sizinle oturup ne konuşur? Senin toprağın altında ne işin var?
Bulanık mavi, tuzlu boğuk bir ses daha duydum şimdi. Denizin içinde, suyun altında
olduğumu hıçkırıklarımla yuttuğum ada suyundan boğulmak üzereyken anladım. Biraz
öksürdüm ve sudan çıktım. Bu sefer daha yavaş, çok daha yavaş adımlarla, rüzgâr yüzüme
esip beni kurutmaya çabalarken, bu sefer kıyafetlerimden damlayan sudan çekinip “Ne
oldu?” diye soramayan korkulu adalıların bakışlarıyla evin yokuşunu tırmandım. Tacından
hanımeli çevrilmiş dış kapıyı açtım, açar açmaz tüm gözler üstüme çevrildi. Merdivenlerden
sakince indim, ne yengem ne kuzenlerim, ne babam ne annem, hiçbir adalı bir şey demedi.
Merdivenlerden yukarıya çıktım, babaannemin odasına girdim. Gramofona ıslak
değmeyeyim diye ellerimi havada iki üç kez salladım. Plak, ait olduğu yerde duruyordu.
İğneyi plağa bıraktım. Babaannemin yatağına uzandım. Şimdi burada olsa çok sinirlenirdi,
hele ıslak olduğumu görse “Seni karaçalı pasaklısı seni!” diye bağırır, taş tokalı ince topuklu
terliği ile ayağını şak diye yere vururdu. Gasilhaneden bu yana cebimde duran makası,
bacağımı ince ince delmeye çalıştığında fark ettim. Elimi cebime soktum, makasla beraber
ıslak birbirine dolanmış birkaç kızıl saç teli çıkardım. Plak biraz cızırdadı, sonra Müzeyyen
Hanım makamını buldu, söze girdi:
Yine bu yıl ada sensiz içime hiç sinmedi…
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A. Doğal Afet ve Otizm
I. Otizm ve Doğal Afetlere Dair İlk Ortak Araştırma: L’Aquila Depremi
Doğal afetlerin ruh sağlığına etkileri değerlendirilirken, psikiyatrik bozuklukların etkisinde
olan ve özellikle otizmli bireylere özel ilgi gösterilmelidir. Literatürde, stresli yaşam
olaylarının şizofreni veya afektif/duygu-durum bozuklukları gibi psikiyatrik hastalıkların
seyrine etkisine dair önemli bir yazın oluşmuşsa da (Roussos ve diğerleri, 2005; John ve
diğerleri, 2007), doğal afetlerden sonra otizmli bireyler için nasıl önlemler alınması
gerektiğine dair sistematik veri oluşamamıştır.
Zihinsel engeli ve Post Travmatik Stres Bozukluğu (PTSB) olan bireylere yönelik yapılan bir
araştırmada, (Mevissen ve de Jongh 2010) zihinsel engelli bireylerin travmaya yönelik
bilinci ve travmanın günlük yaşamlarına yansıyan etkileri daha kısıtlı olsa da, travmanın
yıkıcı etkilerine karşı çok daha kırılgan bir pozisyonda oldukları belirtilmiştir. Ancak, otizm
spektrum bozukluğu ve zihinsel engel arasındaki ilişkinin mutlak olmadığı da akıllara
getirilmelidir. (Bradley ve diğerleri, 2004)
Bu kapsamda, zihinsel engeli, mental retardasyonu olmayan otizmli bireylere yönelik bir
doğal afet araştırması halen bulunmamaktadır. Günlük yaşamı altüst edecek doğal
afetlerin nadiren meydana geldiği kabul edilmektedir.

Çet n Cev z Günlükler
15 günde bir Çarşamba günleri, 94.9 Açık Radyo'da...
Bu optimistik tutuma rağmen, İtalya’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan
Kaliforniya eyaletinde sıklıkla meydana gelen depremler, bilim insanlarını doğal afetlerin
otizmli bireylerin duygu durumu üzerindeki etkisini araştırmaya sevk etmiştir.
6 Nisan 2009 gecesi saat 03.32’de, İtalya L’Aquila’da Richter Skalası’na göre 6.3
büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 380 insanın yaşamını yitirdiği ve 1500’den
fazla insanın ağır yaralandığı bu korkunç deprem, 5.000 km2 çapında bir alana yayılmış
55.000 insanı konutsuz bırakmıştır. İtalya hükümeti 8 milyar Euro zararın ortaya çıktığını
belirtmiştir.
L’Aquila depreminin ardından geçen bir yılda, 36 otizmli birey orta ve uzun dönem
uyumlayıcı davranışları kapsamında bir değerlendirilmeye tutulmuştur. Deprem bölgesinde
olmayan 42 kişi ile kıyaslandıkları bu araştırmada; ölü bir beden, ya da grafik görüntüler
görmeseler dahi, ortak bir anksiyete semptomatolijisinin var olduğu gözlemlenmiştir.
Araştırmanın sonucunda, katılımcıların yarısından çoğunun travma etkisinde oldukları,
çeyreğinin ise klinik seviyede anksiyete bozukluğuna sahip olduğu anlaşılmıştır.
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II. L’Aquila Sonrası Bilim İnsanlarında Oluşan “Anksiyete”: Otizme Özgü Önlem
Mümkün Mü?
i. Doğal Afet Öncesi Alınacak Önlemler
Valenti et. al. tarafından otizm meraklılarına sunulan bu araştırma sonrası, doğal afet ve
sosyal felaket karşısında otizmli bireyleri korumaya yönelik psiko-sosyal çalışmalar
artmıştır. AWAARE: Autism Wandering Awareness Alerts Response Education Coalition /
Kaybolan Otizmlilere Farkındalık Koalisyonu, altı maddelik bir “yapılacaklar listesi”
hazırlamıştır:
1. Evinizi Emniyetli Hale Getirin
Güvenliği ve önlemleri artırmak için bir çilingire ya da güvenlik şirketine danışın. Ani
değişimlere reaksiyon gösteren bireyin akut durumda göreceği zarardan kendini sakınması
için bireyin odasında, odasındaki eşyaların yerleşiminde, bireyin üstüne düşebilecek, bireyi
uyarıcı eşyaları bulundurmaktan çekinin.
2. Kişinin Yerini Belirleyecek Elektronik Aygıtlardan Edinmeyi Düşünün.
Bu uygulama, Türkiye’de geçerli olmasa da, Amerika Birleşik Devletleri’nde kısıtlanan
bireylerin elektronik aygıtlarla takip edilmesini sağlayan bir takip mekanizması mevcut.
(Project Lifesaver)
3. Kimlik Bilgilerini İhtiva Eden Bir Bileklik Yaptırmayı Düşünün.
Bireyin tıbbi ve kimlik bilgilerini ve bakım gösteren birincil bireyin ismini, telefon numarasını
ihtiva eden bir bileklik, özellikle birey konuşmuyor ise çok yararlı olabilir. Eğer birey bileklik
takmaktan hoşlanmıyor ise, geçici veya kalıcı dövme yaptırmayı da düşünebilirsiniz.
4. Bireye Yüzme Öğretin.
Kıyafetli de yüzebilecek teknikte, bireye yüzme öğretin. Unutmayın ki, çocuğunuzun yüzme
bilmesi onun suda güvende olacağı anlamına gelmez. Havuza yakın bir yerde yaşıyorsanız,
ev sahiplerini ve diğer yetkilileri, çocuğunuzun kaybolma yatkınlığı olduğu konusunda
bilgilendirin.
5. Komşularınızı Bilgilendirin.
Bakım ve destek gösteren bireylerin komşularına çocuklarını kısaca tanıtması tavsiye
edilmektedir. Komşunuzun durumun farkında olması, akut durumdaki riskleri
indirgeyecektir.
6. Birincil Müdahalede Bulunacak Kişileri Bilgilendirin.
Akut duruma ilk müdahalede bulunacak kişilerle bireyle ilgili anahtar bilgileri paylaşmak
gerekir. Bilgilendirme notları tüm önemli bilgileri içermeli ve her zaman bakım ve destek
gösteren bireyler ile birlikte taşınmalıdır. Bilgilendirme notunu aileye, komşulara,
arkadaşlara ve iş arkadaşlarına ve aynı zamanda ilk müdahale ekiplerine dağıtın.
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ii. Bireye Güven’i Öğretmek
Autism Speaks, güvende olmayı, Bush Doktrini’nden de esintilerle, bireyin özgürlüğünü
kısıtlamak üzerinden yorumlasa da, güvende olmanın hem bilişsel hem de güdüsel bir
emosyon olduğunu kabul ederek, otizmli bireylerde güven duygusunu pekiştirmenin ve
kendini güvene almanın öğretilebilirliğini tartışmanın doğru olacağı kanaatindeyiz. Kaçma
ve kaybolma yatkınlığı olan bireyler için kısıtlayıcı önlem almak, zarardan kaçınmak için
gerekli olabilecektir.
Ancak, akut bir durumla, örneğin 6.0 şiddetinde bir depremle sarsılan ve yıkılma tehlikesi
altında olan bir binanın alt katında olan bir otizmli bireyi kısıtlamanın bir manası
olmayacaktır. Özellikle planlara sadık kalmayı seven otizmli bireylere, bilişsel süreci
desteklemek adına, özel eğitim uzmanlarınca desteklenmiş tatbikat programları
pekiştireçlerle birlikte öğretilebilecektir. Otizm ve diğer yaygın gelişimsel bozukluklara
ilişkin özel eğitim müfredatları, bu nitelikte bir bölümden tamamen yoksun durumdadır.
Ölüm algısı olmayan otizmli bireyler için de, bu eğitim uyumlaştırılabilecektir. İlk yardım
uzmanları ile özel eğitimciler baş başa verip, deprem anında gerekli korunma metotlarını
komutlaştırarak bireye çök, korun komutları öğretilebilecektir.
III. Doğal Afet Sonrasında “Düzene” Geri Dönüş: Güveni Yeniden Yapılandırmak
L’Aquila’yı değerlendiren bu araştırma, bizlere otizmli bireylerin travma ile ilişkisini klinik bir
metodoloji ile sunarken, akut döneme dair bir söylemde bulunmamaktadır. New York Okul
Psikologları Birliği Eski Başkanı Dr. Peter Faustino ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Andrew
Livanis de, doğal afet sonrası otizmli bireylere olguyu aktarım konusuna yoğunlaşmışlardır.
Faustion ve Livanis’e göre, uygun olan ilk zamanda birey ile iletişime geçmek gerekecektir.
“… Bireyin afeti ve afet sonrası süreci algılaması oldukça önemlidir. Eğer bireye direkt
sorular sormak ve bu sorulara cevap beklemek mümkün değilse, sorunu belirleyebilmek ve
kişiselleştirebilmek için, bireyin davranışlarını gözlemleyiniz. Sorundan bahsederken, tüm
bireyler için uygun stratejiler ile konuşmayı başlatın.
• Durumla ilgili olgulardan söz edin. Duru ve doğrudan bir dil kullanın. Kullandığınız
kelimeleri açıklayın – depremi ilk defa duymuş bir birey için anlam var olmayabilir.
• Bu durumun ne kadar zor olduğundan söz edin ve insanların bu talihsizlikten dolayı ne
kadar üzgün olduğunu anlatın. Başkalarının, özellikle sevdiklerini ve konutlarını kaybeden
insanların hissettiği duygulardan bahsedin ve bu duyguları açıklayın.
• Gönüllülüğü anlatın.
• Bireyin erişimine açık sosyal medya unsurlarını kontrol altına alın.”
Konuşma yetisine sahip, ekolalisi bulunan otizmli bireyler, yaşam döngülerini değiştiren
olaylardan sıkça bahsetme özelliğine sahiptirler. Örneğin; “Bugün anne hasta, okula
gitmedik. Bugün anne hasta, okula gitmedik. Bugün anne hasta, okula gitmedik.” “Deprem
oldu okula gitmiyoruz. Deprem oldu okula gitmiyoruz. Deprem oldu okula gitmiyoruz.”
“Dedeyi göremeyiz o cennete gitti. Dedeyi göremeyiz o cennete gitti. Dedeyi göremeyiz o
cennete gitti.”
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Bu çoğu zaman otizmli bireyin durumu benimseme sürecinde olduğunu göstermektedir. Tipik
gelişim gösteren bireyler için bu içkin bir bilgi olabilecektir, ancak otizmli bireylerin bunu sık
sık tekrar etmesi; bu trajedinin onları etkilemediği anlamına gelmeyecektir. Amerika Birleşik
Devletleri Ruh Sağlığı ve Eğitim Merkezi’nin 1998 senesinde gerçekleştirdiği bir araştırmaya
göre, bu durum yalnızca otizmli bireylere özgü değildir. 3-9 yaş arası çocukların, yaşamın
zor anlarını tecrübe ederken, bu durumu oyunlarına yansıttıkları, bakım ve destek
göstericilerine bu konu hakkında soru sordukları ve bu sürece alışana dek yaşamı algılama
merceklerine bu durumu da ekledikleri gözlemlenmiştir. Bu süreçte, bireyin davranışlarını
dikkatlice gözlemlemek gerekecektir.
Regresyon, (bireyin geride bıraktığı bir davranış örüntüsüne geri dönmesi) gözlemlenebilir.
Su yüzüne çıkmayı bekleyen eski travmalar, çığ etkisi yaratarak, büyük davranış
problemleri (tuvalet eğitiminde gerileme, gerginliğe bağlı olarak idrar ve dışkı kaçırma,
kendine zarar verme, başkalarına karşı şiddete yönelme) ile karşılaşılabilecektir. Yaşama
duydukları güven genel-geçer olarak pamuk ipliğine bağlı otizmli bireylerin, travma sonrası
davranışları için de mutlaka bir uzmandan görüş ve destek alınmalıdır. (Prizant, 2017)
IV. Hayatta Kalmak ve Hayatta Tutmak İçin “Biz” Ne Yapabiliriz?
Türkiye’de yaşayan otizmli bireyler ve otizmli bireylerin bakım ve destek göstericileri, 2019
yılının sonundan bu yana, etkileri vahim bir oranda artan depremler konusunda endişe
taşımaktadırlar. Yaşamını minimum destekle, özgürce yaşamayı amaçlayan otizmli bireyler,
beklenen “büyük” depreme yalnız yakalanmaktan duydukları korkuyu; orta – ağır
derecede otizmli olan bireylerin bakım ve destek göstericileri ise, rutini konusunda oldukça
muhafazakâr olan otizmli yakınlarının bir deprem halinde davranışlarını öngöremediklerini;
onlar için felaketin deprem sonrasında başlayacağını belirtmektedirler. (Otizm Anketleri,
Ocak 2020, Deniz Yazgan)
Her gün spora giden bir otizmli birey, depremi algılayamayacak durumda ise, binanın
yıkılma tehlikesini de algılayamayacak, spor yaptığı tesise girmek isteyecektir. İstanbul’un
yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan birçok binasında, mental retardasyon sahibi ve otizmli
bireyler yaşamaktadır. (İBB verilerinden öznel çıkarım) Üstüne kiriş çöken bir otizmli,
oradan çıkmak için panikle çırpındığında, hayatta kalabilmek için önemli adımları
atamayacak ve bu, ölümü ile bile sonuçlanabilecektir. Bu kapsamda, otizmli bireylerin ve
ailelerin bilinçlenmesi adına, “Olağanüstü Hal Eğitimleri” verilmelidir.
Hayatta kalmaya yönelik çalışmalar, yalnızca toplumda var olabilen, ortalama zeka
seviyesine sahip bireyler ile değil, farklı zeka seviyelerine sahip bireylerle de yapılmalıdır.
Doğru iş birlikleri ile, bu eğitimin, “engelli” olarak sınıflandırılan tüm bireylere özgülendirilmiş
biçimde, ücretsiz yapılması gerekmektedir. Doğal afetlere otizm, serebral palsi, Down
sendromu ve yaygın gelişimsel bozukluklar perspektifinden yaklaşmak, doğal afet sonrası
PTSB oranlarında hatrı sayılır bir değişiklik yaratabilecektir.
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B. Salgında Otizm: Otizmlinin Karantina ile İmtihanı
Sağlık Bakanlığı’nın #EvdeKal çağrısı ile uygulanmaya başlanan karantina ve sosyal
mesafelendirmenin, otizmli bireylerce anlaşılması ve uygulanması, oldukça güçtür. Bireysel
örneklerden genele geçmek gerekirse, orta – ağır derecede otizmli olarak tanısı konulmuş
kardeşim Güneş YAZGAN, okulunun ve spor yaptığı, yüzdüğü komplekslerin kapanması ile,
büyük bir açmaza sürüklendi. Doğal afet seksiyonunda tartıştığımız üzere, otizmli bireylerin
çoğu, rutinlerine saplantı derecesinde bağlı olabilirler. Kardeşim, sabah 07.30’da uyanıp,
belirli besinleri her sabah tüketmekten, ardından okula gittiği günler -kışınsa- bisiklet yaka
kazak, gömlek, blucin ve botunu giyerek servise binmeyi bekler. Servisi trafiğe takılır ya da
bir öğrenciyi beklerken geç kalırsa, Güneş huzursuzlanır.
Çünkü Güneş’in toplum ile yaptığı sözleşme, oldukça kazüistik ve dönülmez kurallarla
doludur. O servis saatinde gelecektir. Güneş, okulunda hocasının sınıfında olmasını bekler
ve okuldaki kurallara sıkı surette bağlıdır. Okuldan döndüğünde biraz dinleneceğini, sonra
spor yapmak üzere evden ayrılacağını çok iyi bilir. Her spor kompleksi gibi, hafta sonu
gerçekleşen yüklenmeden (çokça insanın girip çıkmasından) kaynaklanan Pazartesi
temizliği ve tatilini bildiği için, o gün yürüyüş ve açık hava sporlarını yapacağını da bilir.
Çünkü, Güneş toplumla yaptığı sözleşmede, sınırlı da olsa, topluma da söz hakkı tanımıştır.
Aslına bakarsak otizm, kişinin farklılığı ile hayatta kalmak için topluma dayattığı sert
kurallardır. Çünkü toplum ve toplumun baskısı, bakış açısı, otizme yer açmayan niteliktedir.
Otizmli ve otizmliye bakım ve destek gösteren kişi ve birim; örneğin aile, otizmli bireyin
kendini var etme sancılarını dile döken, toplumla sözleşeceği metni hazırlayandır. Toplumu
algılayan kişiler, toplumu algılamakta güçlük çeken ve aslında algılama kaygısı da
taşımayan, kendi habitatında yaşamak isteyen kişilere (farklılığı ne olursa olsun)
mihmandarlık yapar. Sözleşme bu nedenle üç taraflıdır. Elazığ’daki deprem, yaygın
gelişimsel bozukluğa ve diğer çeşitliliklere sahip kişilerde ve üyesi bulunan ailelerde bir
korku uyandırdı. “Düzenimiz bozulursa ne olur” sorusuna hiçbirimiz doğru cevaplar araken,
karşımıza hiç beklemediğimiz COVID-19 gündeme geldiğinde ise, bu korku, hafif-orta-ağır
derecelerdeki senaryolarla gerçeğe yansımış durumdadır.
Toplumla yaptığı sözleşme askıya alınınca, bir otizmliden nasıl bir tepki vermesi
beklenmelidir? Ya da bu bir beklenti olmalı mıdır? Güneş’ten verdiğimiz örneklere geri
dönelim, servisi gecikince huzursuzlaşan bir otizmli, okulu bilinmez bir tarihe dek
kapatıldığında, spor yaptığı komplekslere erişemediğinde, nasıl yaşayabilir? Düzenin
yitirilişi, eskiye bir süreliğine de olsa dönülemeyeceğinin bilinci, sırf farklıda ya da otizmlide
değil, herkeste öfke nöbetleri olarak dışa vurur. Beklendikten, rutinden; yaşamdaki güveni
özümseyen otizmli bireyler içinse düzenin yitirilişi, yaşama duyulan güvenin yitirilişine
eşdeğerdir. Öfke nöbetleri, kişinin kendine veya başkasına zarar verdiği bir duruma
kolayca dönüşebilir.
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OHAL ve sokağa çıkma yasağının düşünülmeyen felaketi: Otizmlinin yasak
tanımazlığı, felaket senaryolarının gerçeğe yakınlığı
Otizmli bireylere bakım ve destek gösteren kişilere, ailelere döndüğümüzde, son on gündür
durumun maalesef bu olduğunu öğreniyoruz. Özellikle ergenlik döneminde olan; 12-19 yaş
arasındaki otizmli bireyler, vücutlarındaki hormonsal değişim nedeniyle duydukları
tedirginlikler ile birlikte düzenlerini yitirmeyi çok zor kaldırabiliyorlar. Birçok aile, özel
dezenfeksiyon ekibi kiralayıp, çocuklarının bulunmakta ısrarcı olduğu yerleri dezenfekte
ettirmekten söz ediyor. Ancak bu, oldukça pahalı bir işlem. Ve sadece bir dezenfeksiyon
işlemi ile tehlikenin bertaraf edilemeyeceği de gün gibi ortada. Salgın dolayısıyla
gerçekleşen uzaktan eğitim, otizmli bireyler için ne kadar uygulanabilir olacak, bu
gerçekten düşündürücü.
Salgın sürecine dair en vurucu örneklerden birisi ise, bu dönemi bakımevlerinde geçirecek
olan otizmli bireylere yönelikti. Annesi yeni ameliyat olan bir otizmli bireyin dört kişilik
bakımevi koğuşuna oldukça çetin koşullarda kabul edildiği haberini aldığımızda, kendimizi
oldukça çaresiz hissettik. Bu durumda otizmli ve farklı bireyle dayanışma: Dayanışma
protokolleri ve gruplarının eksikliği, oluşturma süreçleri nelerden oluşur? Bu noktada,
dayanışmanın sihri devreye girmelidir. Güneş’in huzursuzluğunun ruhsal bir acıya
dönüştüğüne şahit olan komşularımız, akrabalarımız, el ele verdiler. Bize hiç
unutamayacağımız bir sürpriz yaparak, evlerinde kullanmadıkları spor aletlerini Güneş’e
hediye ettiler.
Bu, çaresizlikle karşı karşıya olduğunu düşünen aileler için, gerçekten büyük bir destek. Bu
dayanışma, yalnızca sürprizlerle mi sınırlı olmalıdır? Olması gereken, önceden oluşturulmuş
dayanışma protokolleri, grupları değil midir? Bu noktada, Türkiye’de otizme dair
oluşagelmiş sivil toplum kuruluşlarının yapısından da söz etmek gerekecektir. Yaklaşık yirmi
senedir, olağanüstü bir çaba ile, otizm gerçeğini ortaya koymak adına büyük emekler
veren otizme özgü sivil toplum kuruluşları, doğal olarak, her soruna yetişememektedir. Zira,
otizm alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıfların ezici çoğunluğu, otizmli bireylere
bakım ve destek gösteren kişilerden oluşmaktadır.
Özel yaşamında, otizmin getirileri ile yüzleşen kişiler, başka otizmli bireylerin ve ailelerin de
sorunlarına çözüm yaratmaya çalışmaktadır. Bu, fatigue denilen, tükenmişliği de
beraberinde getirebilecektir. Unutulmamalıdır ki, yalnızca otizmli bireyler değil, zorluklarla
yüzleşen ve öfke nöbetleri, regresyon (geriye gitme), sinir krizleri yaşayan otizmli bireylerin
sorunlarına çözüm yaratmaya çalışan aileler de, yaygın anksiyete bozukluğu yaşamaktadır.
Dayanışmanın gruplar ve türler içinde kalması bizi çaresizliğe sürükleyecektir. Bu grupların
bir parçası olamayan kişiler için de, gerekli olan tüm toplum unsurlarının içinde bulunduğu
dayanışma protokolleri ortaya koymaktır.
Bir süreci beraberce atlatmak, başta ütopik gelebilir. Ancak doğal afette, salgında,
savaşta ve sürgünde hayatta kalmak, bireysel bir çaba ile mümkün olmayacaktır.
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İngiltere Sağlık Hizmetleri, NHS, 15 Mart 2020 gününde yayınladığı genelgesinde, mental
güçlüğü, öğrenme farklılığı ve/veya otizmli bireylerin test edilmesi ve bu sürecin onlara
göre organize edilebilmesi için ayrı bir takım oluşturduğunu ve bu sürecin nasıl
ilerleyeceğini belirtmiştir. Bu, tek başına devrim niteliğindedir. Olağanüstü dönemde yalnız
olmak, hiç kimseye reva görülmemelidir. Bu durumun farkında olan yurt dışındaki sivil
toplum kuruluşlarının çoğu, çözümü “Autism Response Team”ler, Otizm Mukabele Takımları,
Otizm Müdahale Timleri kurmakta bulmuştur. Bu timler, çocuğunun otizmli olduğundan
şüphe eden ebeveynlerden tutunuz da, bir krizle karşı karşıya gelindiğinde ne yapılması
gerektiğine dek birçok soru ve soruna cevap vermek üzere oluşturulmuş bilgi hatlarından
oluşur. Otizme yönelik bilgi hattını kurmak, çok zor olmasa gerek. Ancak doğru bilgiyi ve
empatik yaklaşımı sağlamak için, ilk önce yerelden başlamamız gerekecektir. Dayanışma
grupları, yerelden genele, kolayca genişletilebilecektir. Bu noktada, bireylerin ihtiyacının,
Maslow’un piramidindeki yeri de düşündürücü olacaktır.
Savaş ve Sürgünde Otizm
Savaş ve sürgünde doğan bireylerde otizm Otizmin nedeni halen yalınlaştırılabilmiş
değildir. yapılan son araştırmalar, Genetik Biyolojik Çevresel Faktörlerin otizmde rol
oynadığını göstermekte, ancak bunların kümülatif olup olmadığına yönelik olgusal nitelikte
bir çıkarım bulunmamaktadır. OSB popülasyonunun önemli bir bölümünün, immün sistemin
düzenlenmesindeki mitokondriyal disfonksiyon, oksidatif stres, gastrointestinal anormallikler
gibi komorbiditeler olduğunu gösteren kanıtlar artmaktadır. Bu bağlamda, otizm, tamamen
bir nörogelişimsel bozukluk olmaktan ziyade sistemik fizyolojik anormallikleri içerebilmekte
veya bunun bir sonucu olabilmektedir. Bu noktada, sıcağın savaşın ve sürgünün otizme
neden olabilecek biyolojik ve çevresel faktörlerden olmadığını söylemek mümkün
olmayacaktır.
Sawsan Jabdi, “The Children with Autism Spectrum Disorders in Syrian Crisis: Challenges
and Recommendations” başlıklı makalesinde, Suriye’deki sürgünün kayıp mağdurlarını,
otizmli çocuklar olarak belirlemiştir. Çünkü, son beş senedir neredeyse hiçbir taramadan
geçmeden ana rahmine düşen, doğan ve teşhissiz otizmliler de söz konusudur. Çatışma
alanında otizmlinin teşhisten, tedaviden ve medikal destekten yoksun kalması, onulmaz bir
insan hakları ihlali niteliğindedir.
Ana karnında iken, sağlıklı koşullarda gelişemeyen bireylerde otizmin biyolojik faktörlü
gelişimi, doğum sonrası ise, ilk 24 ayda kritik öneme sahip olan bağlanmanın, bağlanma
kuramına uygun biçimde gelişememesi (Esen, Bağlanma Kuramı Ve Psikopatolojiyle İlişkisi)
bireyde davranış bozukluklarına ve otistik davranışlara sebep olabilecektir. Bagatell, 2010
yılındaki araştırmasında, diğer tüm farklılıklar ve engellilikler gibi, otizmin de sosyal olarak
inşa edildiğini ve “problemin” otizmlide değil, toplumun tutumunda olduğunu söyler.
Hiçbir ülkenin istenmeyeni olan mültecilerin içindeki insanlığı, savaşın, sürgünün, salgının ve
iklim krizi; sıcağın sonuçlarının çevresel ve biyolojik faktörlerle otizme yansıyacağını
unutmadığımız, sağlıklı günler dileği ile…
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DÜŞLER

ALEMİNDEN

BİLDİRİYORUZ

OTİZME ALIŞMIŞ TOPLUM DÜŞLERİMİZ
İnsandır, Farklıdır.

ERKEN TEŞHİS İÇİN
ÇALIŞMALAR ALTINCI AYDAN
İTİBAREN BAŞLIYOR

Her doğan çocuğun bir beşiği,
kaygısızca ninni söyleyeni var.
Çocuğun farklı doğması, farklı
olması artık bizi korkutmuyor,
insanın farklılıklarıyla güzel
olduğunu herkes öğrenmiş.

Teşhisten sonra yalnızlık,
bilinmezlik yok, TAKİP VAR!

Farklıyım, Barışığım.

TERS BAKAN İNSANLAR YOK,
FARKLIYA YAN BAKMAK YOK

Ses çıkaran otizmliye verilen
tepkinin, otizmli kadar özgür
olamamaktan geldiğini anlayan
insanlar, özgür olmuş, içindeki
farklı ile tanışmış, anlaşmış,
barışmış.

Ritim var, sesi algılama istenci var.
Susturmak değil, coşturmak,
konuşturmak var!

O DEĞİL, "ÖTEKİ" YOK!
YAPAMAYACAKLARINA
DEĞİL,
YAPABİLECEKLERİNE
ODAKLANMAK VAR!

TELEFONLAR ACI ACI DEĞİL,
DOĞUM GÜNÜ DAVETLERİ
İÇİN ÇALIYOR!
Mektup arkadaşlığı var, sıkı
dostlar var.

Farkındayım, Yaratıcıyım.

FARKLI BİREYLERİN KENDİ
SESLERİ, ÖYKÜLERİ VAR!

YAŞAM BOYU ÖĞRENİM
VAR!
Sadece farklı olan için değil,
farkında olmak için de yaşam boyu
öğrenim var, duyular açık!
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Farklı bireylerin kendini ifade
etme şeklinin bilincinde bir
toplum, sesine, hareketine
hikayesine değer veren insanlar
var!

COVID-19 DÖNEMİ
OTİZMİ HESABA KATMANIN BEŞ YOLU

VALİLİKLER, OTİZMLİYE VE BAKIM GÖSTERENİNE
İMTİYAZ GÖSTERMELİDİR.
Salgın ve sokağa çıkma yasağını tipik biçimde kavramayan özellikle 20 yaş altı
otizmli bireylerin ve onların 65 yaş üstü bakım, destek ve sevgi gösterenlerinin
belirli saatlerde dışarı çıkmasına, kısa araba yolculukları yapmasına izin
verilmelidir.

(BAŞKA) KİMSESİ OLMAYAN OTİZMLİ VE OTİZMLİ
YAKININA DESTEK SAĞLANMALIDIR.
Otizmli bireye bakım destek ve sevgi gösteren birey, otizmli bireyi yalnız
bırakamayabilir. Kolluk görevlileri, bu kişilerin yerine gıda ve özellikle
reçetelendirilmiş ilaç alışverişi yapabilmeli, bu nitelikteki başvurulara kulak
vermelidir.

KOLLUK GÖREVLİLERİNE "OTİZM"
ANLATILMALIDIR.
İlk bakışta anlaşılamayan bir farklılık türü olan otizmin, kolluk
görevlilerince anlaşılması güç olabilir. Online ve hızlandırılmış bir eğitimle,
kolluk görevlilerine otizm ve yaygın gelişimsel bozukluk anlatılmalıdır.

OTİZMLİ/OTİZMLİNİN
BAKIM
GÖSTERENİNE
ORTAK KARANTİNA UYGULANMALIDIR.
Otizmli bireyin ve/veya otizmli bireye bakım, destek ve sevgi gösteren birey
semptom sahibiyse, bu kişilere otizm dostu bir ortamda (yüksek katta
olmayan, tehlike unsuru barındırmayan) ortak karantina uygulanmalıdır.

OTİZM YEŞİL/SARI/KIRMIZI EYLEM PLANLARI
OLUŞTURULMALIDIR.
Otizmli bireyin bakım, destek ve sevgi gösteren birey başta COVID-19 olmak
üzere başka nedenlerden tedavi altına alınır, yoğun bakıma sevk edilir veya
hayatını kaybederse, velayet ve vesayet ilişkisi askıda kalmamalı, sulh hukuk
mahkemeleri bu durumu "acil" saymalı, otizmli bireyin bütüncül sağlık
durumu takip edilmelidir.
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COVID-19 DÖNEMİ
OTİZMİ HESABA KATMANIN BEŞ YOLU

OTİZM YEŞİL EYLEM PLANI
Otizmli birey ve bireyin bakım, destek ve sevgi gösterenlerinin sağlıklı
biçimde bu dönemi atlatabilmeleri için başta kolluk görevlileri olmak üzere
tüm idari birimlerin gerekli işbirliği içinde bulunduğu eylem planıdır.
Yeşil Eylem Planı, salgını, karantinayı ve sokağa çıkma yasağını tipik gelişim
gösteren bireyler gibi kavramayan, başta 20 yaş altında olan otizmli
bireylerin ve otizmli bireylere bakım, destek ve sevgi gösteren, başta 65 yaş
üstünde olan bireylerin sosyal mesafe kurallarına uyarak kısa sürelerle
dışarıda bulunmasına izin verildiği ve bu sürecin kolaylaştırılmasını ihtiva
eder.

KOLAYLAŞTIRICILAR KİMLERDİR?
Otizm Yeşil Eylem Planı'nda kolaylaştırıcılar, kolluk görevlileri, il
valilikleri, belediyeler ve COVID-19 döneminin vazgeçilmez birimlerinin
çalışanlarıdır. (market çalışanları, eczacılar ve eczane çalışanları)
İl valilikleri, otizmli ve yaygın gelişimsel bozukluk sahibi olan, bu dönemi
tipik biçimde kavramayan bireyler için imtiyaz sağlamalı, sokağa çıkma
yasağına dair herhangi bir yaptırım uygulamamalıdır.
Kolluk
görevlileri,
sokakta kriz halinde bulunan otizmli bireyi
tanımlayabilmek ve müdahale edebilmek için otizm ve yaygın gelişimsel
bozukluklara dair hızlandırılmış bir eğitim almalıdır.
Market çalışanları, eczacılar ve eczane çalışanları, evinden çıkmamaya dair
sorunu olmayan ancak sosyal mesafeyi tipik gelişim gösteren bireyler gibi
kavramayan otizmli bireylerin ailelerinin güvenli biçimde market ve reçeteli
ilaç alışverişi yapmasının sağlanması için otizmli birey ve bakım
göstereniyle aralarındaki mesafeyi korumalı, otizmli bireyin uyarıldığı
(sallanarak objelere bakmak, bağırmak, ağlamak...) anlarda otizmli bireyin
bakım gösterenine mesafeli biçimde yardımcı olmalıdır.
Belediyeler, gıda yardımı başvurusunda bulunan ve başvurusunda bakımıyla
yükümlü olduğu otizmli bireyi başka kimseye emanet edemediğini belirten
ailelere kolaylık sağlamalıdır.
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COVID-19 DÖNEMİ
OTİZMİ HESABA KATMANIN BEŞ YOLU

OTİZM SARI EYLEM PLANI
Otizmli birey veya bireyin bakım, destek ve sevgi göstereninde COVID-19
semptomları görüldüğünde veya bu kişilerin COVID-19 pozitif olduğu
anlaşıldığında, otizmli birey ve bireye bakım göstermekle yükümlü birincil
kişinin beraber karantina ve/veya tedavi altına alınmasının sağlanabilmesi
için sağlık çalışanları ve kolluk görevlileri ile işbirliği gerektiren eylem
planıdır.
Sarı Eylem Planı, COVID-19 semptomlarına sahip otizmli birey ve bireyin
bakım, destek ve sevgi göstereninin otizm dostu bir ortamda (örneğin
dürtüsel bozukluğa sahip otizmli bireyler için yüksek katlarda bulunmayan)
ortak biçimde karantina altına alınmalarını, bu otizmli bireyi tetikler
nitelikteyse otizm dostu ve özgülenmiş bir alanda karantina altına alınması
ve bu sürecin kolaylaştırılmasını ihtiva eder.

KOLAYLAŞTIRICILAR KİMLERDİR?
Otizm Sarı Eylem Planı'nda kolaylaştırıcılar, sağlık çalışanları, kolluk
görevlileridir.
Sağlık çalışanları, otizmli bireyin bakım, destek ve sevgi göstereninden
otizmli hakkında bilgi almaya açık olmalıdır. Bu noktada otizmli bireyin
kullandığı reçeteli ilaçların dikkate alınması hayati önem taşıyacaktır. Bu
süreci tipik gelişim gösteren bireyler gibi kavrayamadığının bilinci ile,
karantina metodu evrilmelidir.
Gerek karantina ortamında, gerekse hastanede; otizmli bireye uyaran veren
birçok şey bulunabilir. Bu kapsamda, otizmli bir bireyin tedavisi söz
konusuyken birden fazla sağlık çalışanı ve kolluk görevlisinin duruma
müdahil olması hayati önem taşıyacaktır.
Kolluk görevlileri, otizmli bireyin bakım göstericisinden otizmli hakkında
bilgi almaya açık olmalıdır. Bulunduğu ortamdan kaçma alışkanlığı olan
otizmli bireyler hakkında alınacak bilgi, hayati önem taşıyacaktır.
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COVID-19 DÖNEMİ
OTİZMİ HESABA KATMANIN BEŞ YOLU

OTİZM KIRMIZI EYLEM PLANI
Otizmli birey veya bireyin bakım, destek ve sevgi göstereninin yoğun
bakımda olduğu veya otizmli bireye bakım, destek ve sevgi gösteren birincil
bireyin hayatını kaybettiği durumda, yargı organlarının, otizmli birey ve
otizmli bireye bakım, destek ve sevgi gösterecek ikincil kişi ile işbirliği içinde
olduğu eylem planıdır.
Kırmızı Eylem Planı, COVID-19 tedavi sürecinde yoğun bakıma giren ve
pandemi dönemi boyunca başta COVID-19 dolayısıyla veya başka sebeplerle
hayatını kaybeden otizmli bireyin bakım, destek ve sevgi gösteren birincil
kişi söz konusu olduğunda, otizmli bireyin velayet ve vesayet ilişkisinin
askıda kalmayacağı adımları gerektiren, otizmli bireyin yeniden düzen sahibi
olmasına yönelik süreci ihtiva eder.

KOLAYLAŞTIRICILAR KİMLERDİR?
Otizm Kırmızı Eylem Planı'nda kolaylaştırıcılar, yargı organları ve otizmli
bireye bakım, destek ve sevgi gösterecek ikincil kişi (boşanma halinde
hayatta kalan ebeveyn, anne-baba hayatta değilse tespit edilecek
akraba/kişi/kayyım).
Yargı organları, otizmli bireyin başta sosyal güvence olmak üzere bakım,
destek ve sevgiden yoksun kalmaması adına, velayet ve vesayete ilişkin
davaları acil kabul etmeli ve ivedilikle görmelidir.
Otizmli bireye bakım, destek ve sevgi gösterecek ikincil kişiler, (boşanma
halinde hayatta kalan ebeveyn, anne-baba hayatta değilse tespit edilecek
akraba/kişi/kayyım) bu sürecin otizmli birey aleyhine işlemesini durdurmak
adına, velayet ve vesayete ilişkin davaları ivedilikle açmalı ve takip etmelidir.
Bu süreçte, bakım, destek ve sevgi gösteren birincil kişisini kaybeden ve
sosyal güvenlik zincirine işçi sıfatıyla giremeyecek her otizmliye maaş
bağlanmalıdır.
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İstanbul’un kadınları, Ankara’nın kadınları, şehir kadınları… Eşitlemeye çalıştığımız ve
eşitleme mücadelesine ortak değerli kadınlarımız.
Peki ya o en uzaklardaki kadın? Hani okuma yazması olmayan, ev işinden fazlasını
yapabileceğine inanılmayan, fikri sorulmak bir yana bir fikre sahip olduğuna ihtimal dahi
verilmeyen. Erkek egemen toplumlarda, yani hemen hemen her toplumda, kadının kendini
eşitleme mücadelesi yeni değil. Bu mücadelenin başını ve sonunu tam olarak belirlemek
neredeyse imkansızken bugün bildiğimiz iki gerçek var; başlangıçtan bu yana kat edilen
yolda çok yavaş ilerlediğimiz ve 2020 yılı itibariyle hiçbir ülkede bu eşitliğe ulaşamadığımız.
Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu hızla gidersek kadın erkek eşitliğine ulaşmamız için
önümüzde en az 99 yıl var. 99 yıl bu yazıyı bugün okuyanların neredeyse tamamının asla
kadın erkek eşit bir toplumda yaşayamayacağı anlamına geliyor. Peki biz birey olarak bu
mücadelenin neresindeyiz acaba? Yani ben neresindeyim daha çok. Onun için yazıyorum
bu yazıyı. Ben hayatımın çoğunu Doğu Akdeniz ve Türkiye’nin batısında geçirdim.

kadın erkek eş tl ğ ve
kend m üzer ne
ESEN WORTMANN

Daha sonra İstanbul ve Hollanda’da hukuk lisans ve yüksek lisans eğitimimi tamamladım.
Şimdi ise Almanya’da yaşıyorum. Ergenliğimden itibaren kadın erkek eşitliği açısından
ortalamanın üzerine çıkabilmiş okullarda ve şehirlerde yaşadım.
Ama en özünde Doğu Anadolu’ya dayanıyor aile köklerim. Annem babam orada doğmuş,
büyümüş, okumuş ve çalışmış, fakat kendilerini en modern ve eşit toplum diye
nitelendirilerin toplumların ötesine taşıyabilmiş insanlar. Fakat zaman zaman yolculuklarımız
oluyor memleket dediğimiz o uzak ama her daim bir parçamız olacak şehirlere. O şehirler
hep benimle birlikte bu hayatta. Arada sırada gidip oturup onların dertlerine ortak oldukça
insan eşitlik adına verdiği bütün mücadeleyi yeniden düşünmek zorunda kalıyor. Çünkü
uzaktaki insanların tasaları ve mücadelesi, bizim internette ve televizyonlarda sesini
duyurabildiğimiz mücadeleden çok daha farklı. Şimdi tutup da aman bizim modern
dertlerimiz çok anlamsız, çok ütopik, onları bırakalım da yapılacak çok işimiz var
yazmayacağım elbette. Çünkü inanıyorum ki her mücadele, en küçüğü de en büyüğü de
çok önemli. Ancak yine de oturup düşünmemiz gerçeğini görmezden gelemiyorum.

16

Düşünüyorum kendi kendime. Bu mücadeleyi nasıl herkesin mücadelesi haline getirebilirim
diye. Eğitim diyorum önce. Alalım kalemi defteri, gidelim buluşalım kadınlarla diyorum.
Sonra başkaları zaten yapıyor bunu, hayır benim daha farklı bir şeylere ihtiyacım var
diyorum. Aklıma bu sefer de onları buraya getirmek geliyor. Gezelim birlikte istiyorum. Her
şeyi görelim, birlikte deneyimleyelim ve o deneyimleri evlerine götürsünler istiyorum. Bu da
yatmıyor kafama çünkü kendi yaşam tecrübemle onlarınkini kıyaslamak ve onlara aldatıcı
bir düşünce olan sanki her şeyin en doğrusu burdaymış gibi hissettirmek de istemiyorum.

Bizi, sırf biz kendimiz yüce bir ideale ulaşmışız gibi düşündüğümüz için örnek alsınlar da
istemiyorum. Aslında ben herkesin kendi toplumunu, kendi yöntemleriyle eşitlemesi
gerektiğine inanıyorum. İnanıyorum ki eğer böyle olmazsa benim götürdüğüm eşitlik fikri
yetersiz kalacak, yabancı gelecek ve benimsenmeyecek. Zaten aslında doğru da
olmayacak, kalmayacak gittiği yerde. Uyumsuz ve yabancı bu fikir, uzak ve insanların
kendinden bir parça bulamadığı başrollerle hiçbir katkı sağlamayacak kadın erkek eşitliği
mücadelesine. Sonra diyorum ki galiba en güzeli yolumuzun kesiştiği herkesle uzun uzun
sohbet etmek. Uzun uzun anlatmak kendimizi ve tanıtmak. Ama sadece kendimizi tanıtmak
değil onları da tanımak ve dinlemek. Belki en nihayetinde yüzlerce insanla konuşup sadece
bir iki tanesinin yüreğine bir tohum yerleştirebilmeyi hedefleyerek başlamak istiyorum.

Günün sonunda bu düşünce beni ikna ediyor. Bireysel çabamın, bana sağlanmış fırsatlarla
bir araya gelip bu mücadeledeki yerimi bana göstermesi beni mutlu ediyor hatta. O zaman
üzerime çökmüş ‘bir kişi neyi değiştirebilir ki’ bulutu yok oluyor, yerini ılık bir bahar
havasına bırakıyor. Sonra ben her gün bu bahar sabahına uyanıyorum. Tabi her zaman
devam etmesi zor bir mücadele bu. Her gün her an her insanla uzun uzadıya derin
sohbetlere vakit bulmak imkansız. Vakit bulunsa da bazen kendi problemlerim almış başını
gitmiş oluyor. Ya da belki karşımdaki insan tek kelime dahi etmek istemiyor. Tekrar geliyor
bulutlarım, yorgunluk ve umutsuzluk ile birlikte bu kez. İşte o zaman tekrar bir yolculuğa
çıkmam gerektiğini hatırlıyorum. Bazen bedensel değil bu yolculuk, çoğu zaman bir kitap ya
da bir film sayesinde hatta. Sonra bu döngü yenileniyor ve ben yenileniyorum. Ben böyle
neyi değiştirebilirim bilmiyorum ama kendimle sohbet ettiğimde eşitlik mücadelesinin herkesi
kapsaması için kendimce başka bir mücadele veriyor olmanın huzurunu yaşıyorum.
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yunusların
mahpusluğunda
otizmin ilintisizliği
ÖYKÜ YAĞCI İLE SÖYLEŞİ

1. Türkiye’de yunusların yaşam hakkının ihlali ne zaman başladı?
Elimizdeki resmi belgelerden, 2000'li yılların başında başladığını biliyoruz. Bu ihlallerin iki
boyutu var: Biri fiziksel, diğeri psikolojik. Aynı zamanda hem insan hakkı ihlali hem de
hayvan hakkı ihlali görüyoruz. Hem yunus gösterileri hem de yunusla terapi adı altındaki
ticari faaliyetler bazında bu ihlaller gerçekleştiriliyor. Ne yazık ki bu yaşam hakkı ihlalleri,
tıpkı ilk zamanlarda olduğu gibi halen, hayvanları korumakla yükümlü olan Tarım ve Orman
Bakanlığı ve yetkilileri tarafından da yapılıyor. Örneğin 2006-2007 yılları arasında yasak
olmasına rağmen yunus parkı sahiplerinin talebi üzerine bakanlığın verdiği özel izinle
Türkiye sularından 30 yunusun avlanmasına karar verildi. Canlı yakalama sırasında
yaşanan kaza, ölüm ve yaralanmalar nedeniyle 23 yunusta avlanma kesilmiş. Basında da
bu canlı yakalamalara dair bazı haberler hala bulabiliyoruz. Bakanlığın başlamasına vesile
olduğu ve süreci kolaylaştırdığı bu korkunç endüstri ve ihlaller burada da bitmiyor. 2013
yılında yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla, sanatçı ve yazarların desteğiyle,
hukuki girişimizle kapatmayı başardığımız Kaş Yunus Parkı’na yönelik boykotlarımız
sırasında, ilk günlerde tutsak yunusların sahibi olduğunu düşündüğümüz, hayvanlarla
doğrudan ticari çıkarı olan bir kişinin Kaşlı STK'lar önünde yaptığı bir konuşma var. Bu
konuşmanın videosu elimizde. Burada açık bir suç beyanı var aslında; tek tek isim de
veriyor.
Yunusların sahibi yunus ithalatındaki usulsüzlüklere dair şöyle diyor: "Özellikle ilk başlarda
hayvanlar gümrükte günlerce bekletiliyordu ve bir keresinde hayvanları 'akvaryum balığı'
olarak sokmaya karar verdiler." Deniz memelisi olmayan, küçük akvaryumlarda dahi
bakılan bir tür balık türü var, adı yunus. Bu balıkmış gibi yunusları Türkiye’ye sokmuşlar
yani. Örneğin elimizde 2008 yılına ait bir satın alma sözleşmesi de var. Japonya'nın sürek
avıyla ünlü katliam koyu Taiji'de yakalanıp satın alınan yunuslardan bahsediyor.
Antalya'daki tesislerden biri, 280 bin Amerikan doları karşılığında doğadan canlı
yakalanmış 10 yunusu Taiji Whale Museum adlı esaret merkezinden satın alıyor. Tek bir
yunusa 28 bin dolar veriyorlar. Bu yunusların 3'ü erkek, 7'si dişi. Bugün nerede oldukları,
hala hayatta olup olmadıkları ise bilinmiyor. Çünkü bu yunusları satın alan tesiste 2010
yılında 4 yunus art arda öldü. Nekropsi Konya'da yapıldı ve havuz etrafındaki zakkumların
yapraklarını yedikleri için öldükleri söylendi. Tüm başvurularımıza rağmen yine bu tesise
ihmal ve ihlal açısından hiçbir yaptırım uygulanmadı.
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Tıpkı Kemer’deki tesiste olduğu gibi: 2013 yılında, hasta ve zayıf olduğu çok belli olan iki
yunusa üç kez uzman veteriner hekimlerce sağlık kontrolü yapılmasını talep ettik. Resmi
başvurularımız uzun süre görmezden gelindi ve sonunda oluşturduğumuz kamuoyu baskısı
sonucu sağlık kontrolü yapıldı, fakat yunus fizyolojisinden anlamayan bir veteriner hekimin
raporu sunuldu. Bu raporda yunusların sağlıklı olduğu belirtildi. Ancak yunuslardan biri bu
rapordan tam iki ay sonra hayatını kaybetti. Bugün de bakanlık hak ihlallerine, ölümlere,
sağlık denetimi taleplerimize, bilgi edinme başvurularımıza tamamen duyarsız kalıyor.
Sadece 10 yılda Türkiye’deki 10 tesiste en az 5 yunus hayatını kaybetti ama bu tesislerin
hiçbiri yaptırıma tabi tutulmadı. En az diyorum çünkü bunlar sadece basına yansıyan
ölümler. Bir de bakanlığa bildirilmeyen, basına yansımayan, duyurulmayan ölümler var.
Oysa hak ihlallerine karşı son derece yetersiz olmasına rağmen, 5199 sayılı Hayvanları
Koruma Kanunu'nun ilgili maddelerini işleterek bu tesislere ceza verebilirlerdi, fakat 10
yılda hiçbir idari ve cezai yaptırım gerçekleşmedi.
2. Uluslararası ve Türkiye hukukundaki boyutu nedir?
Bugün Türkiye'deki parklarda tutsak edilen hayvanlardan afalina türü yunusların ve beyaz
balinaların ithalatı, pek çok hayvan gibi belirli usullere tabi. İthalat için Nesli Tehlike Altında
Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme olarak
bilinen CITES belgelerinin düzenlenmesi gerekiyor. CITES'e göre bahsettiğim bu iki tür, özel
koruma altında ve doğadan canlı yakalanmaları ve ithal edilmeleri çok ciddi istisnalar
dışında yasak. Yalnızca bilimsel amaçlarla ve çok kısıtlı sayıda buna izin veriliyor. Biz hangi
gerekçeyle olursa olsun tüm istismar biçimlerine karşıyız elbette, ancak mevcut söylemlerin
asılsız olduğunu vurgulamak için bu bilgiyi veriyorum: Hem Avrupa'da ve dünyadaki hem
de Türkiye'deki bu tesisler, bu hayvanları eğlence amaçlı gösterilerde ve insanla
etkileşimde kullanıyor. Bunu CITES çerçevesinde kabul edilebilir kılmak içinse "yunus
terapisi" adı altındaki ticari faaliyeti, "bilimsel" bir maske olarak kullanmaya çalışıyorlar.
İthalat belgelerinde "bilimsel amaçlı ithalatı" işaretleyip gümrük belgelerinde eğlence
şeklinde belirtiyorlar. Elimizde bakanlıklardan farklı şekillerde edindiğimiz belgeler mevcut
bu konuda. Yunus parkı sahiplerinin Türkiye’ye örnek gösterdiği Avrupa'daki tesisler de hiç
farklı değil. Bu tesisler de, tıpkı Türkiye'dekiler gibi, CITES'i ihlal ediyor. Aynı zamanda EC
Directive adı verilen yönetmeliği ve ilgili Hayvanat Bahçeleri Yönetmeliklerini de çeşitli
açılardan çiğniyorlar. Bu gerekçelerden yalnızca ikisi esaret altındaki hayvanların biyolojik
ihtiyaçlarını gerektiği gibi karşılayamamaları ve bu hayvanlara türlerine göre uygun ortam
zenginleştirme olanakları sunmamaları. Dünyanın neresinde olursa olsun, havuzlar, etrafı
çevrili deniz alanları veya kafesler ne kadar geniş ve büyük olursa olsun, özgürlüğün,
sürünün ve doğal yaşam alanının yerini hiçbir şey tutamaz. Bu anlamda Türkiye'nin
Avrupa'daki veya ABD'deki kötü örnekleri değil, İsviçre, Kanada, Hindistan, Hırvatistan,
Slovenya, İngiltere gibi yunus ve balina esaretini yasaklayan ülkeleri örnek alması
gerekiyor. Ancak bu şekilde diğer ülkelere örnek olabilecek bir yasa çıkartabiliriz. Yasa
çıkarılırken de milletvekilleri ve partiler, yunus parklarını meşrulaştırabilecek her türlü
standart getirme veya kriter belirleme önerilerinden uzak durmalı. Çünkü bu standartlar
getirildiği takdirde, halihazırda yasal boşluklardan faydalanarak açılan bu ticari tesisler
kamuoyu tepkisine ve tüm bilimsel verilere rağmen yasallaşmış, devlet eliyle tanınıp kabul
görmüş olacak.
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Ne yazık ki şu anda dükkan açar gibi yunus gösteri ve terapi merkezi açılabiliyor
Türkiye’de. Çünkü belde veya ilçe belediyelerinden aldıkları işyeri açma ruhsatı bu kadar
dev tesisler açmaları için yeterli oluyor. Hatta Bodrum Yunus Parkı'na baktığımızda içkili
lokanta, nargile, beach club gibi özellikleri olan bir tesisten bahsediyoruz. Bu tesisin ruhsatı,
önceki belediye başkanı Mehmet Kocadon tarafından verildi. Ruhsata baktığımızda tesisin
ana faaliyetinin “içkili lokanta”, tali faaliyetinin “yunus gösteri merkezi” olarak geçtiğini
görüyoruz. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yine Alanya’daki tesis, Türkler belde
belediyesinden aldığı ruhsatla dev bir dolphinarium ve aqua park işletiyor; içinde tropikal
balıklardan köpekbalıklarına, mantalara kadar pek çok yabani tür var. Berbat bir düzenle
karşı karşıyayız. Bu tesislere artık hiçbir surette işyeri açma ruhsatı verilmemesi, mevcut
ruhsatların yenilenmemesi ve en geç 2 sene içinde kapatılıp hayvanların ömür boyu
bakımının sağlanması gerekiyor.
3. Yunus parkı sahiplerinin argümanları nedir?
Tabii yunus parkı sahipleri, bakıcılar ve eğitmenler ziyaretçilerin vicdanını rahatlatmak ve
eleştirileri göğüslemek için türlü söylemler geliştiriyorlar. Bu söylemlerin çoğunu
yurtdışındaki tesislerin söylemlerinden ithal ediyorlar tabii; dünyanın dört bir yanında
hayvan tüccararı aynı iddiaları öne sürüyor. Elbette bilimsel veriler bu iddiaları çürütüyor.
Bunlardan biri "bu hayvanların doğadan yakalanma değil, esaret altında üretim yoluyla
getirilmeleri, yani özgürlüğü hiç tatmadan parklarda doğmuş olan yunuslardan seçilmeleri".
Elbette bu doğru değil. Sadece Türkiye’de değil, dünya çapında esaret altında doğum ve
ölüm oranları son derece yüksek. Bu yüzden de çok sayıda yunus (ve Türkiye
coğrafyasında yaşamayan, kuzey buz denizlerinin hayvanları olan deniz aslanı, mors,
beyaz balina, fok gibi diğer türler) yurtdışından ithal ediliyor. CITES belgelerindeki verilere
göre ve yunus parkı sahiplerinin iddialarının aksine, örneğin yunuslar ağırlıklı olarak
doğadan yakalanarak Japonya, Rusya, Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden
ithal edilerek son derece olumsuz koşullarda uluslararası transferlere maruz bırakılıyor.
Sezon içi ve sezon dışında, bir meta gibi, bir tesisten diğerine sürekli kiralanıyor,
satılıyorlar. Örneğin resmi belgeler 2005-2017 yılları arasında Türkiye'ye 75 yunusun ithal
edildiğini gösteriyor. 75 yunusun 34'ü ise Japonya'nın sürek avıyla ünlü katliam koyu
Taiji'den yakalanma. CITES belgelerini daha detaylı incelediğimizdiyse, yunus parkı
sahiplerinin asılsız beyanlarının aksine, Türkiye'ye ithal edilen yunusların %76'sının (57
birey) doğadan canlı yakalandığını, yalnızca %24'ünün (18 birey) yurtdışında esaret altında
dünya getirildiğini biliyoruz. Yani aslında durum tam tersi, hem de kat be kat fazlası. Bizim
için ikisi de yaşam hakkı ihlali olmakla birlikte yunus parkı işletenlerin "kamu vicdanını
rahatlatmak" & ticaretlerini sürdürmek için öne sürdükleri en yaygın argüman, yani
"hayvanların doğadan değil, esaretten getirildiği" argümanı yine herkesin ulaşabileceği bu
CITES verileriyle çürütülüyor. Bugün yunus parkı sahipleri milletvekilleriyle görüşmelerinde
Türkiye’deki 10 tesiste toplam 50 yunusun olduğunu söylüyor. Oysa resmi belgeler bize 75
diyordu...
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Öyleyse aradaki farkta ortaya çıkan 25 yunusa ne oldu, bilmiyoruz, yanıt alamıyoruz, takip
edemiyoruz. 12 yılda 25 yunus esaret altında hayatını kaybettiyse, her yıl 2 birey yunus
parklarında ölmüş demektir. Nitekim biz, haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla son 10 yılda
en az 5 yunusun öldüğünü bizzat biliyoruz. Bir de takip edemediklerimiz, bakanlıklara
bildirilmeyen ve basına sızmayanlar var...
Rakamlar aslında yunus gösteri/terapi merkezlerinde gizlenen ihlallerin en somut
göstergeleri. Yunus parkları yasaklanmadıkça ve kapatılmadıkça Türkiye Japonya ve
Rusya’da süregelen bu kanlı ticareti beslemeyi ve desteklemeyi sürdürecek. TBMM yunus
parklarını daha fazla meşrulaştırmadan bu sömürüye bir an önce son vermelidir. Zulüm
içeren turizm, eğlence & istihdam anlayışını kabul etmemeli ve tepkimizi her fırsatta, her
mecrada göstermeliyiz. Bir diğer öne çıkan asılsız iddia da, havuzlarda doğadaki
hareketlerin aynısını yaptıkları ve hiçbir şekilde zorlanmadıkları. İşletmeciler ve eğitmenler
"Bunlar doğal hareketleri, denizde de yapıyorlar" dediklerinde inanmamamız gerekiyor.
Çünkü denizde yunuslar uzun süre başları su üstünde durarak balık bekleme pozisyonu
almazlar; sadece buna alıştırılırlar, aç bırakılarak öğrenmeye zorlanırlar. Hele ki basketbol
oynama, çemberden atlama, betonun üzerine zıplayarak karınlarının üstünde durma gibi
hareketleri hiç yapmazlar.
Bunların hepsi, zor kullanarak, yani açlıkla, şartlandırma ve cezalandırmayla sonradan
öğrenilmiş davranışlardır. Tıpkı hayvanlı sirklerde işkenceyle "eğittikleri" diğer hayvanlara
yaptıkları gibi. Aslında hiçbir farkı yok. Bunu eğitmenlerin kendilerinden dinliyoruz.
Örneğin; Oceanworld’ün yunus eğitmenlerinden Rocky Colombo eğitim süreçleriyle ilgili
şunu söylüyor: “Yeni yakalanmış bir yunusu ehlileştirmenin ilk adımlarından biri, yunusun
tüm dikkatini sualtından su üstüne çekmektir; yani sahnenin, eğitmenlerinin, şov
donanımlarının ve seyircilerin olduğu kısma… İlk başta korkmasına ve isteksiz olmasına
rağmen, bu süreci hızlandırmak için, yunusun sık sık sudan dışarı zıplayıp sahneye atlaması
teşvik edilir. Aç bırakılmanın ve ödül olarak ölü balık beklentisinin karşısında içgüdülerini
değil, insanların komutlarını dinlemeye başlar.”
Bir diğer eski eğitmen olan SeaWorld küratörü Doug Cartlidge de eğitimlerin temelindeki
psikolojik ve fiziksel işkenceyi şöyle aktarıyor: “Eğitimler psikolojik işkence gibidir. Keyif
aldıkları için o hareketleri yapmıyorlar; istenilen şovları istenilen el ve düdük sinyalleriyle
eşleştirmesini sağlayıp hayvanı şartlandırıyorsunuz. Ancak hareketi yaptığında balığı
yiyebiliyor. Ardından yalnız mı, yoksa diğer yunuslarla takılmayı mı sevdiğine bakıyorsunuz.
Çünkü hareketi doğru yapmadığında kasten verdiğimiz cezalardan biri de, yunusu
diğerlerinden ayrı bir alana kapatıp onu bir süre görmezden gelmek.”
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4. Zararlarından, risklerinden ve hatalarından da söz etmek gerekirse...
Yunus parkları hem hayvan hem insan sağlığı açısından ciddi riskler, zararlar ve hatalar
barındırıyor. Bugüne kadar hiçbir rahatsızlığın veya hastalığın duyulmamış olması, olmadığı
ya da olmayacağı anlamına gelmiyor. Türkiye’deki yunus parklarının neredeyse tamamında
yürütülen faaliyetlerden biri olan ve yunus parkı işletmecileri tarafından otizm, Down
sendromu, disleksi gibi (gelişimsel) bozuklukları ve engelli bireyleri tedavi ettiği iddia edilen
“yunusla terapi” ya da “özel çocuklarla yüzme” programları, insan sağlığı, bilimsel geçerlilik,
yöntemsel sorunlar ve etik temeller açısından en tartışmalı ve riskli konulardan biri. Yunus
terapisi olarak da bilinen yunusla terapi, Amerikan Ulusal Otizm Merkezi, Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tohum Otizm Vakfı ve Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma
Enstitüsü gibi uzman kuruluşlar ile bilim camiasının onay vermediği bir uygulama. İşte bu
ticari faaliyeti "bilimsel" olarak lanse ederek kamuoyu vicdanını rahatlatmaya, CITES'in
etrafından dolanmaya çalışıyorlar.
Oysa yunusla terapi, 1970’lerde antropolog Betsy Smith tarafından başlatılmış olmasına
rağmen, aynı araştırmacı 2003 yılında bunun etkisiz ve insanları sömüren bir uygulama
olduğunu açıklamış durumda.
• Yunusla terapi, ABD Ulusal Otizm Merkezi’nin 2009 ve 2015 Ulusal Standartlar
raporlarında, at terapisi ile birlikte "tartışmalı müdahaleler/tedaviler" başlığı altında yer
alıyor. Aynı rapordaki “kanıta dayalı tedaviler” veya “umut vadeden tedaviler” arasında
yer almıyor.
• Sağlık Bakanlığı’nın talebimiz üzerine gönderdiği 22 Aralık 2010 tarihli yanıtına eklenen
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bilimsel görüşünde, “yunus terapisi adı
verilen tedavinin bilimselliğinin kanıtlanmadığı, ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gıda ve İlaç
Dairesi FDA tarafından talep edilen emniyet ve işlerliğine dair kesin kanıtlar bulunmayan
bir yöntem olduğu, bu tür tedavilerin 'bilinmeyen risk' içerdiği, yan etkilerinin ise
bilinmediği” vurgulanarak “adı geçen tedavi yöntemine izin verilmemesi gerektiği”
belirtiliyor.
• Tohum Otizm Vakfı, Eğitim Direktörü ve Biruni Üni. Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Binyamin Birkan: Yunusla terapinin “çağdışı bir kandırmaca” olduğunu, hiçbir
bilimsel temelinin olmadığını, “bu sözde tedavinin otistik bulgular üzerinde hiçbir olumlu
etkisi bulunmadığını” vurgularken aileleri, ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli sözde
tedavilerden uzak durmaya” çağırıyor.
• Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörü ve Yale Üniversitesi Çocuk Çalışmaları
Merkezi Öğretim Görevlisi olan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Yankı Yazgan ise,
konuyla ilgili bir belgeselde “Otizmin tedavisinde kullanılan yöntemler arasında yunuslarla
birlikte bir aktivite yapmak, bilimsel olarak belgelenmiş bir tedavi yöntemi değildir. Tedavi'
olarak bir şeyi lanse etmenin bazı ölçütleri vardır. Bu ölçütlere uyan bir yunusla yüzme
veya yunuslar zaman geçirme gibi bir terapi yöntemi, en azından bizim takip ettiğimiz Batı
tıbbi çerçevesinde yoktur" şeklinde demeç veriyor.
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• Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü kurucularından Prof. Dr. Gönül Kırcaali
İftar da, uzman görüşü olarak şunu iletmiştir: "Daha sonra yürütülen çalışmalar da
yunuslarla etkileşimin herhangi bir terapötik yararı olmadığı yönündedir. Öte yandan,
terapi adı altında yürütülen bu etkinliklerin çocuklar açısından enfeksiyon ve kaza riski
taşıdığı da bilinmektedir. Tüm bu bilgiler ve değerlendirmeler ışığında, tutsak edilen
yunuslar üzerinden para kazanma girişimlerinin bilim çevreleri tarafından savunulmasının
mümkün olmadığı açıktır." • Tohum Otizm Vakfı da, yunusla terapi veya özel çocuklarla
yüzme adı altında sunulan ticari faaliyetlerin "olumlu etkilerini ortaya koyan araştırmalar
yoktur" şeklinde görüş belirtmiş durumda. Vakıf, "Otizm Spektrum Bozukluğunda Eğitim,
Terapi ve Tedavi Yöntemleri" adlı ve Nisan 2019 baskı tarihli sarı kitapçığında, "Hayvan
Terapileri" başlığı altında yer alan yunusla terapi uygulamalarını yöntem
değerlendirmelerinde "zayıf" olarak nitelendirilmiş.
Tüm bu bilimsel görüşlere rağmen Türkiye’nin en eski otizm vakıflarından biri ise yunus
parklarına destek veriyor ve farklı tesislerde yunus terapisinin işe yaradığını iddia ederek
resmi yazı hazırlayabiliyor. Elimizde bunun belgesi mevcuttur. Yunusla yüzme, yunusla
etkileşim ve yunusla terapi programları (hatta yakın zamanda buna özel yüzme programları
– ÖYP demeye de başladılar) bulaşıcı hastalıklar ve kaza/ölüm riskleri açısından da
katılımcılarını hayati bir risk ile karşı karşıya bırakıyor. Dünya çapında yapılan bir araştırma
sonucuna göre, tematik deniz parklarında ve yunus parklarında 1970’lerden bu yana 70’ten
fazla kaza gerçekleşmiş, bu kazaların 15’i ziyaretçi ve/veya eğitmenler ile yunus ve/veya
balinaların ölümüyle sonuçlanmıştır. Fiziksel yaralanmalara ek olarak astrovirüslerden
kuduz, salmonella, çiçek, tüberküloz gibi hastalıklara, egzemadan viral ve bakteriyel
rahatsızlıklara kadar, insandan hayvana ve hayvandan insana geçen pek çok bulaşıcı
hastalık dünya çapında sayısız bilimsel makaleye konu oldu. BM Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Ortak Zoonotik Hastalıklar Uzmanlar Komitesi, 1967
yılında dünyada 150’den fazla bakteriyel, viral, paraziter ve fungal kaynaklı zoonotik
hastalık bulunduğunu ve bu sayının 2000 yılında 200’ü aştığını bildirdi. İnsanlarda görülen
enfeksiyon hastalıklarının yaklaşık %60’ının ise zoonotik olduğu ve bunların da %75’inin yeni
veya yeniden önem kazanan zoonotik hastalıklar olduğu göz önünde bulundurulduğunda,
bu tesislerdeki riskler göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Örneğin; dünyanın en tartışmalı
deniz parklarından birinde tutsak edilen yunuslarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle
insanlarla etkileşim uzun süre askıya alındı. Halk sağlığına yönelik tehditler göz önünde
bulundurularak, ulusal mevzuatımızda yer alan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık
Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmeliği'nde de, “Yüzme havuzunda hayvanların
insanlarla birlikte bulunmalarına hiçbir şekilde izin verilmez” deniyor. Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu da, potansiyel sağlık riskleri nedeniyle hayvan
sahiplerine veya bakımından sorumlu kişilere, “hayvanların barınma, bakım, beslenme,
sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak, sorumluluklarındaki hayvanların insan, hayvan ve
çevre sağlığı üzerinde oluşturabilecekleri olumsuz etkilere karşı gerekli önlemleri alma”
yükümlülüğü getirmiş durumda. Ancak biz ne zaman bu yasalara atıfta bulunarak yaptırım
ve yasaklama talep etsek, hiçbir surette bakanlıklarca dikkate alınmıyor. Konunun
vehametini ciddiye almaları için muhtemelen bu tesislerde bir turistin ya da ziyaretçinin
hastalanması veya hayatını kaybetmesi gerekecek.

23

5. Otizm özelinde büyük bir yarar yoksunluğu ve hatta zarar döngüsünden söz
ediyoruz o halde...
a. Yunusların zarar görmesi
Toplum sağlığına yönelik ciddi riskler barındıran yunus parkları, her şeyden önce son
derece hassas ve bilinçli canlılar olan deniz memelilerine, özellikle de yunus ve balina gibi
son derece sosyal türlere gerek fiziksel, gerekse psikolojik olarak zarar veriyor. Yunuslar
üzerine çalışan veteriner hekimlerin ve akademisyenlerin makaleler yoluyla aktarımlarına
göre bu tesislerde, insanlara yönelik saldırganlığı ve akranlar arası agresyonu en aza
indirgemek amacıyla hayvanlara, düzenli olarak ölü balıklar arasında valium, diazepam gibi
sakinleştiriciler yutturuluyor. Uzun süreli esaretin bir etkisi olan kronik stresi ve bu stresin
yarattığı tahribatı kontrol altında tutmak için de hayvanlara düzenli olarak mide ilaçları
verildiği biliniyor. Bu da bağışıklık sistemlerini gün geçtikçe zayıflatıyor, pek çok ölümcül
enfeksiyona neden oluyor.
Araştırmalar, kronik stres kaynaklı ölümlere, kendine ve akranına zarar verme gibi
davranışsal bozukluklara ve sabit durma, halsizlik ve daireler çizerek yüzme gibi
tekrarlayan anormal davranışlara işaret ediyor. Özgürlüklerinden alıkonmuş olmaları,
havuzlarda veya kapalı deniz alanlarında özgürce ve doğalarının gerektiği gibi hareket
edememeleri, sürekli olarak beton havuzlarda akustik etkisini artıran yüksek müzik, inşaat,
filtreleme ve ziyaretçilerin alkışları gibi duyusal örselenmeye maruz bırakılmaları, sosyal
stres kaynaklı anne-yavru arasındaki bağın zarar görmesi ve yeterli şekilde gelişememesi
ve son olarak öğrenilmiş çaresizlik hissine hapsolmaları depresyon, motivasyon eksikliği,
öğrenme zorluğu, yeme bozuklukları ve zayıflamış bağışıklık sistemi olarak karşımıza
çıkıyor.
Buna ek olarak, doğadan esarete alınan yunusların insana bağımlı hale getirilme sürecine
ve bu olumsuz şartlara alışmalarının kolay olmadığını biliyoruz. Öyle ki, esarete alındıktan
sonraki ilk 1 ay içinde ölüm oranlarının 6 kat fazla olduğu ve doğada 50 yıl yaşayabilen
yunusların esarette en fazla 12 ila 15 yıl yaşadığı, ölüm oranlarının da %60’a ulaştığı tespit
edilmiş durumda. Esarette dünyaya gelmiş yunusların %52’sinin ise, 1 yaşını bile
dolduramadan hayatını kaybettikleri gözlenmiş durumda. Yunus parklarında rutin bir işlem
olan diş törpüleme ve diş sökme de, hayvanın beden dokunulmazlığına yönelik hak ihlali
açısından kabul edilemez bir uygulama. Türkiye’deki ve dünyadaki çeşitli tesislerde
görülebilen ve hayvanların eğitmen, bakıcı ve ziyaretçilere verebilecekleri zararı en aza
indirmek için yapılan bu işlem, yunuslar ve balinalar bağlamında tıbbi bir amaçla
yapılmıyor; bu nedenle de mevcut 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun Yasak
Müdahaleler başlığı altındaki 8. maddeye de aykırı bir uygulama. Bu maddede,
"Hayvanların, yaşadıkları sürece, tıbbî amaçlar dışında organ veya dokularının tümü ya da
bir bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahrip edilemez" denir. Dolayısıyla çok basit bir akıl
yürütmeyle şunu bile sorgulayabiliriz: Tüm bu fiziksel ve psikolojik sorunların yaratıldığı
tesislerde, hayvanların küçücük havuzlarda, ömür boyu esaret altında bu denli acı ve
çaresizlik hissettiği tesislerde şifa dağıtılabilir mi? Kendisi zihnen ve fiziken hasta olan bir
hayvan bir insana şifa olabilir mi? b. Otizmli ve tipik gelişim gösteren çocukların zarar
görmesini
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Yunusla terapinin tek bir seansı 3 bin ila 5 bin ABD doları civarında. Park işletmecileri ise en
az 5-10 seans tavsiye ediyor. Haydi bunun geçerli bir tedavi biçimi olduğunu varsayalım
diyelim -ki değil... Her şeyden önce hiç erişilebilir bir “tedavi” bile değil. İkincisi ve belki de
en önemlisi, yunusla terapinin, otizmli ve engelli bireylerin hassas ebeveynlerinin
anlaşılabilir umutlarını sömürdüğü, “umut tacirliği” olarak tanımlanabileceği uzmanlar ve
sivil toplum kuruluşlarınca dile getirilen yaygın bir görüş. Nitekim aileler işe yaradığı bilim
camiasınca doğrulanmamış ve tavsiye edilmeyen bir sözde tedaviye oldukça yüksek
fiyatlar ödeyebiliyor. Bununla kalmayıp, aynı zamanda yunusla terapiye yaptıkları manevi
ve maddi yatırımdan dolayı daha etkili tedavilerden vazgeçebiliyorlar. Bu durum, "fırsat
maliyeti" kavramıyla açıklanıyor Prof. Lilienfeld tarafından (2003).
Otizmli çocukların tümü birbirinden farklı fiziksel özelliklere sahip olmasına rağmen, otizm
ve down sendromu birbirinden çok farklı olmasına rağmen her gelen bireye aynı işlemleri
uyguluyorlar. Hatta yunusla terapi seansında katılımcıyla suya giren kişiler ne hekim ne
veteriner ne de uzman. Çoğu Meksika ve Rusya gibi ülkelerden geliyor ve buralardan
yalnızca basit ve bilimsel geçerliliği olmayan sertifikalar alarak bu parklarda çalışmaya
başlıyorlar. Üstelik bugün Türkiye’de otizmli bireylerin, gelişimsel bozukluğu olan bireylerin
eğitim, yaşam becerileri ve mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi gibi çok daha büyük
ihtiyaçları, toplumsal şiddet ve dışlanma gibi çok daha büyük sorunları var. Milli Eğitim
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu sorunlara eğilmeleri gerekirken, yunusla terapi gibi bir
umut tacirliğini görmezden geliyorlar. Bu anlamda bugün sesimizi duyan tüm derneklere ve
otizmli bireylerin ailelerine seslenmek istiyorum: Gelin, hep birlikte bu rant kapısını ortadan
kaldıralım; umut tacirliğine son verilmesi için milletvekillerine hep birlikte seslenelim.
Özellikle uzman kuruluşların açık mektup yayınlaması ve kamuoyunu, milletvekillerini yunus
terapisinin zararlarına karşı bilgilendirmesi çok önemli.
Sonuç ve Talepler
Yunus parkı sahipleri Meclis’te milletvekilleriyle yaptıkları görüşmelerde ve komisyon
sunumlarında, 1983’ten beri yasak olmasına rağmen Türkiye sularından canlı yunus
yakalanmasına ve esaret altında yunus ve balina üretim programlarına izin verilmesini talep
ediyor. Bu talepler, hayvan haklarının ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin
açıkça ve utanmaz bir biçimde ihlal edilmesinin önünü açan taleplerdir. Aynı zamanda
doğadaki yunus popülasyonlarına zarar verecek ve esaret altında üretim ile hayvanların
gen havuzunu daraltacak uygulamalardır; bu nedenle hiçbir surette dikkate alınmamalıdır.
Tüm bu konuştuklarımız ışığında; etik, hukuki ve bilimsel boyutuyla, halk sağlığını tehdit
eden, bireyler üzerindeki uzun vadeli etkinliği kanıtlanmamış olan ve tek bir seansı dahi
binlerce avro olan yunus terapisi gibi ticari faaliyetlerin, yunus parkı sahipleri ve bazı
turizm dernekleri tarafından basında çıkarılan haberler aracılığıyla "turizm geliri, istihdam
alanı ve sosyal fayda" adı altında lanse edilmesi ve dernek statüsündeki çeşitli oluşumlarca
Meclis düzeyinde meşrulaştırılmaya çalışılması, kabul edilemez bir girişimdir.
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Partilerce Meclis'e sunulacak yasa
tekliflerinde ve hazırlanacak nihai
yasada,
yeni
yunus
parkları
açılmasına yasak getirilmesini ve
deniz memelilerinin gösteri ve terapi
yaptırılmak üzere esaret altında
tutulduğu mevcut tüm tesislerin en
fazla iki yıl içerisinde kapatılmasını
ve
bu
tesislerin
tüm
ticari
faaliyetlerine son verilerek yalnızca
sahip oldukları hayvanların ömür
boyu bakımını ve rehabilitasyonunu
sağlayacak bir model geliştirmeleri
için
gerekli
düzenlemelerin
yapılmasını, rehabilitasyon merkezi
açılmasını talep ediyoruz. Kapatılma
sürecinde ise, hayvanların sağlık
durumunun
takibini
yapabilmek,
bugün yapıldığı gibi yerlerine
yurtdışından ve özellikle Türkiye
sularından kaçak olarak yenilerinin
getirilmesini engellemek adına, deniz
memelisi ithalatının sonlandırılmasını,
deniz
memelileri
konusunda
uzmanlaşmış olan bağımsız veteriner
hekimlerin
ve
akademisyenlerin
düzenli sağlık kontrolü yapmasını ve
mevcut tüm hayvanların fotokimliklendirme
çalışmalarının
yapılarak kimliklendirilmesini talep
ediyoruz.
Ayrıntılı bilgi için:
yunuslaraozgurluk.org
facebook.com/yunuslaraozgurluk
twitter.com/ozguryunuslar
instagram.com/freedomfordolphins
y
outube.com/ozguryunuslar
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cev z ç
Otizmin yalnızca çocuklara özgü bir
farklılık olmadığını, otizmli yetişkinlerin de
olduğunu...

Otizmlileri kapsayan örgün bir eğitimin
halen var olmadığını...

Birçok kişinin otizm ve Down sendromunu
karıştırdığını, otizm farkındalığına dair
birçok haberin Down sendromlu bireylerin
görüntülerinin kullanıldığını...

Nisan ayı itibariyle, ABD'de 54 doğumda bir
otizm görüldüğünü...

BİLİYOR MUYDUNUZ?
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salgın
yalnızca aşk değil bu,y
alnızca ayrılık değil,
salgın bize geçmişten geçen
kandan, tarihten, doğamızın bize kurduğu tuzaktan
kaderimizden ve yıldızlardan geçen salgın
yalnızca bir humma değill bu,
ellerindeyiz bilmediğimiz bir tutsaklığın
damarlarımdaki kana hükmediyor
şefkat, şehvet, şiddetle
kendini bende sınayan salgın
ölümün kenarına düşen satırlarla
batan ayın kenarına düşen satırlarla
bu sayrıl hüküm, bu kara humma, bu kanama
kendini sürdürüyor bende
sormayın bana ben bilmiyorum
ben hiçbir şey bilmiyorum,içindeyim salgın gib
iderin sayrılığı başka çağlara ait bu aşkın
kilitlendiğim var oluşundan çıkamıyorum
ben de isterdim serin, uzak, kuzeyli bir
olmayı, hesaplarını tutmayı
sözlerin, duyguların, davranışların
gelecek sağlamak için yapılan ince ayarlarınama ben saf korkudan
yapılmış tehlikeli mısraları,
hikayesi uzun olan kılıçları,
çölde geçen şarkıları ve onu seviyorum
onu seviyorum onu seviyorum onu seviyorum

murathan mungan
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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 Erzurum ilinde çalışmalarını sürdüren Erzurum Palandöken
Otizm Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Yaşarbaş ile birlikteyiz. Bizlere
zaman ayırdığı için Nazan Hanım'a teşekkür ediyoruz. Otizmle tanışma hikayenizi
dinlemek isteriz.
Ben Nazan Yaşarbaş, 1982 doğumluyum. Bir yaşındayken otizm teşhisi almış çocuğum
ile terk edildiğim, tek başına otizmi ve çocuğumu algılamaya çalıştığım ilk 10 senede,
amacım zengin hastalığını fakirleştirmek; anlaşılamayan ve yüksek ücretlerle geçen
doktor randevularına rağmen, eğitimle oğlumu bir noktaya getirdim, lakin fakirlik
boynumu büktü, çaresiz hissettiğim bir anda oğluma yetersiz bir anne olduğumu
düşündüm. Beş yıl önceydi. Doğu Anadolu'nun zor şartlarında otizmle yaşayan bir
anne olarak, bir gece yarısı Facebook'tan bir paylaşım yaptım: "Ya sesimi duyarsınız
ya da bir sabah tüm gazetelerde bir annenin yaşamına son veriş hikayesini
okursunuz!" dedim.
Sesimi duyan dönemin Otizm Dernekleri Federasyon Başkanı Veysel Şahin, "Ben
varım!" diyerek yardımıma koştu ve ertesi günü Erzurum'a geldi. Böylece bir dernek
kuruluşunda bulunduk.
2. Derneğinizin ismi nedir? Hangi amaçla ve ne zaman bu derneği kurdunuz?
Derneğimizin ismi, Erzurum Palandöken Otizm Derneği. 24 Ağustos 2014 tarihinde
derneğimizi kurduk.
3. Çalışmalarınızdan birkaç örneği bizlerle paylaşabilir misiniz?
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Erzurum'da otizm semineri organize ettik
ve farkındalık yaratmakta ilimiz ölçeğinde öncülük ettik. Anadolu OTizm
Federasyonu'nun kuruluşunda görev aldık. Otizmli çocuklarımıza spor
terapi
başlattık. Erzurumlu aileleri bilinçlendirmek için ABD'den hocalar getirerek seminerler
düzenledik. Müge Anlı'nın Sevgi İzi Projesi'ni ilimizde gerçekleştirdik. Otizm eylem
planı için Külliye'deki etkinliğe katıldık ve Erzurum iş uygulamalı okulların açılmasına
öncülük ettik.
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4. Derneğinizin daha etkili çalışma
sağlayabilmesi
için,
tamamlanması
gereken en önemli unsur sizce nedir?
Otizmli bireyler için erken tanıyla birlikte
kapsayıcı eğitimin sağlanması ve iki saatlik
eğitimi
30
40
saatte
çıkartılması
gerekmektedir.
5. Bugün bir sihirli değnekle otizme dair
düzeni değiştirebilecek olsanız, bu ne
olurdu?
Otizmli bireyleri de kapsayan kamu
alanlarının, spor komplekslerinin yaratılması
veya adapte edilmesi, otizmli bireylerin yaş
gruplarına ayrılması ve eşitler arası eşitlerin
bir arada eğitim alacağı sınıf ortamların
organize edilmesi, sosyal alanların inşa
edilmesi iş imkanların verilmesiyle iş
hayatlarına atılması atölyelerin yapılması ve
tüm şehirlerde engelsiz yaşam merkezi
projelerin ücretsiz yapılmasını sağlardım...
6. Sizlere ulaşmak isteyen okurlarımızın ne
yapması gerekiyor?
0533 165 77 42 telefon numarasından ve
nazan_yasar_82@hotmail.com
e-posta
adresinden bize ulaşabilirsiniz...
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Tüm hakları saklıdır.
CEVİZ OTİZM Araştırmaları ve Toplumsal
Savunma Derneği

