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KÜNYE

Merhaba, 

Hepimiz yaşarken bazı kararlar alıyoruz. Okuyacağımız üniversiteyi, evlene-
ceğimiz kişiyi, oturacağımız evi, yapacağımız mesleği biz belirleyebiliyoruz. 
Peki ya belirleyemediklerimiz? Anne babalık, bunun en güzel örneği… Bir be-
bek sahibi olmak istediğimizde kime benzeyeceğini, kişiliğini, cinsiyetini kı-
sacası hiçbir şeyini biz seçemiyoruz. Dünyaya geldiğinde ilk karşılaşma, bizim 
için büyük bir sürpriz oluyor. Çoğumuz, beklenmedik bir durumla karşılaştı-
ğında, ilk şoku atlattıktan sonra bunu kabul edip çocuğu için ne gerekiyorsa 
onu yapıyor. Yani yola devam ediyor. Diğer bir deyişle, 37 yaşında otizmli bir 
çocuk sahibi olan Selma Erden’in dergimize verdiği röportajda söylediği gibi; 
“Hayatta size dağıtılan kartlarla oynamak zorundasınız!” 

Bu sayımızda kamuoyunda yaptığı hareketle ses getiren şoför Muhammet Yağ-
cı röportajını da bulabilirsiniz. Sayfa 42’de bulunan röportajımızda, otobüste 
öfke krizi geçiren otizmli Berkay’ı nasıl sakinleştirdiğini ve değişen hayatını 
okuyabilirsiniz. Çevremizde otizmli ya da herhangi bir nörogelişimsel farklılığı 
olan bir çocuk gördüğümüzde hissettiğimiz şey üzüntü ya da empati olabiliyor. 
Bunun için Muhammet Yağcı’nın söylediği şey farkındalık açısından önemli; 
“Bizimki iki dakikalık bir duygu ama onların hayatı her zaman çok zor”.

Herkese eşit davranmak bize doğru bir davranış olarak öğretildi. Peki eşit 
olurken adil olabiliyor muyuz? Bu ay ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı Parin 
Yakupyan, bizi bu konuda düşündürüyor. Eşitlik ve adaleti karşılaştıran Yakup-
yan, özel çocuklar söz konusu olduğunda eşitliğin her zaman adil olmadığına 
dikkat çekiyor.

Yeni sayımızda Twitter’da ilgiyle takip edilen ve özel gereksinimli çocuklarla 
ilgili paylaşımlar yapan Terapi Defteri hesabının sahibi Klinik Psikolog Deniz 
Bolsoy’la da bir araya geldik. Ailelere “dayanışma”nın öneminden bahseden 
Bolsoy, özel çocuk sahibi anne babalara “Terapi desteğini ihmal etmesinler” 
önerisinde bulunuyor.  

Herkese güzel okumalar…

“İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır” 
Victor Hugo

Bu sayının destekçileri:
All Kids First

Nicky Nükte ALTIKULAÇ
Röportajlar: Burçin ÖZTINAZ
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NEDEN ÖZEL EĞİTİM 
ÖĞRETMENLİĞİNİ SEÇTİM? 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 2. sınıf öğ-
rencisi olan Necip Acar, sadece ismi havalı ya da statüsü yüksek olduğu için bir 
meslek seçmek yerine bu bölümü tercih etmiş. Seçtiği mesleği yakından tanıdık-
ça ve ailelerle bir araya geldikçe mutluluğunun arttığını söyleyen Necip Acar, 

“İyi ki bu mesleği seçmişim” diyor.

YAŞAM

“Hepimiz büyüyoruz. Büyüdükçe annemizin, babamızın, 
akrabalarımızın yani içinde yaşadığımız toplumun bizden 
beklentileri giderek artıyor. İlkokul, ortaokul, lise ve sonra-
sında üniversite... Eğitim hayatımızda birçok aşamalardan ve 
sınavlardan geçiyoruz. Bu süreçte bizlere en çok sorulan soru 
‘Büyüyünce ne olacaksın?’ Bu soruyla neredeyse hepimiz 
karşılaşmışızdır. Kimimiz doktor, kimimiz avukat, kimimiz 
öğretmen... Yani bu sorulara çok farklı cevaplar vererek en 
sonunda birini seçiyoruz.

Tercih listemdeki tek bölümdü
Ben de 2017 yılının ağustos ayında bu soruya cevap verdim. 
Yoğun çalışmayla geçen bir senenin ardından üniversite sına-
vına girdim, puanımı aldım ve artık tercih zamanı gelmişti. 
Tercih zamanlarında her kafadan ayrı bir ses çıkar. Birkaç kişi 
hariç hiç kimse sizin kişisel özelliklerinize, mizacınıza baka-
rak bir şey önermez. Mesleklerin kolaylığına bakarak sizlerle 
konuşurlar. Toplumumuzda statüsü yüksek, ismi havalı her-
kesin hayali ya da öyle sanılan birkaç meslek vardır ve sizlere 
tercih zamanı hep o mesleklerle gelirler. Anlayacağınız tercih 
dönemi zor bir dönemdir. Zaten aklınız karışıktır, çevrenin de 
etkisiyle bu karışıklık artarak devam eder. Ben bu kafa karı-
şıklığının içinden tamamen kendi duygu ve düşüncelerimle 
hareket ederek çıktım. Tercih listesini hazırlarken 14 tercih 
yaptım fakat listemde tek bir lisans programının adı vardı. O 
da Özel Eğitim Öğretmenliği’ydi. Sonra sonuçlar açıklandı 
ve Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği’ni kazan-
dığımı öğrendim.

Ne kadar değerli bir branş olduğunu anladım
İlkokulu okuduğum okulda özel eğitim sınıfı vardı. Özel eği-
tim kavramına yabancı değildim ve özel eğitimin uğraş alan-
larını biliyordum: “Bazı engellerle yaşama gözlerini açmış 
bireylerin engellerini ortadan kaldırmak için çabalamak ve 
onların hayata tutunması için çalışmak.” Özel eğitim öğret-
menleri de tam olarak bunu yapıyor. Çoğu insanın ilgilenme-
diği, ne olduğunu bilmediği, korku ve kuşkuyla baktıkları bir 
alanda çalışıyorlar. Özel eğitim öğretmenliğini araştırdıkça, 
bu alanda çalışan eğitimcilerle ve bu alanda okuyan öğren-
cilerle konuştukça, önceden sadece adını bildiğim branşın 
aslında ne kadar çok değerli olduğunu, ülkemizde bu alan-
da ciddi eksiklikler olduğunu anladım. Özel eğitim öğret-
menliğinin ne olduğunu bilen kişiler tarafından hep olumlu 
sohbetlerle ve güzel dileklerle karşılaştım. Bazıları da vardı 
ki engelli bireylere karşı bilinçsizliğini benim tercihime de 
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yansıttı. Ama hep bardağın dolu tarafını görerek hareket ettim. 
Zaten bizim amacımız da toplumun engelli bireylere karşı tu-
tumunu değiştirmek, farkındalığını arttırmak değil miydi? Bu 
düşünceyle üniversitemin açılmasını bekledim.

Adaylara büyük iş düşüyor
Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programının derslerinin ilgi 
çekici ve farklı olduğunu düşünüyorum. Birinci sınıfta ge-
nel olarak yetersizlik çeşitlerinin ne olduğuna dair çok deri-
ne inmeden dersler alıyorsunuz. Bu dersler Otizm Spektrum 
Bozukluğu, Zihin Yetersizliği, İşitme Yetersizliği, Görme 
Yetersizliği, Özel Öğrenme Güçlüğü, Üstün Yetenekliler. Ye-
tersizliklerin ne olduğuna dair dersler alırken bir yandan da 
çocukların gelişimleri üzerine dersler alıyorsunuz. Daha önce 
adını duyduğunuz ya da somut olarak etkisini gördüğünüz bazı 
şeylerin ne olduğunu tam olarak öğrenmek güzel bir şey. Özel 
eğitim öğretmenliğinin akademik kısmının yanında sosyal 
yanı da var. “Ülkemizde özel eğitim alanında ne gibi çalışma-
lar yapılıyor? Bu çalışmaların içerikleri neler? Bu çalışmalar 
kimlere hitap ediyor?” Özel eğitim öğretmeni adayı herkesin 
bu sorulara cevap araması ve bu çalışmalarda yer almasının 
gerekli olduğunu düşünüyorum.

Aileler iyi ki bu mesleği seçmişim dedirtti
Ülkemizde özel eğitim alanının gelişmesi ve toplumumuzdaki 
yerinin artması için çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından 
çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar genellikle toplumun engelli 

bireylere karşı tutum ve davranışlarını değiştirmek oluyor. En 
önemli çalışmalar da toplum farkındalığını arttırmak amaçlı 
yapılıyor. Sosyal sorumluluk projeleri de bu çalışmalara eşlik 
ediyor. Bu sene Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı almış ço-
cuklar için oluşturulmuş bir sosyal sorumluluk projesinde et-
kin rol aldım. Bu proje sayesinde birçok otizmli çocukla bera-
ber oldum, otizmli bireyler adına çalışmalar yapan birçok sivil 
toplum kuruluşuyla görüşme fırsatım oldu. Otizmli çocukları 
olan ailelerle oturup sohbet ettim ve birçok ailenin sofrasın-
da oturup yemek yedim. Ailelerin yanından ayrıldıktan sonra 
‘iyi ki özel eğitim öğretmenliği okuyorum’ dedim. Çünkü o 
özel aileler sizi kendi evladı gibi görüyor ve sizlere çok de-
ğer veriyor. Özel bir çocuğa sahip ailelerin yaşadığı zorlukları, 
karşılaştığı olayları dinledikçe, toplumun onlara yaşattığı güç 
durumları öğrendikçe mesleğinizin kutsallığını ve size düşen 
görevin aslında çok fazla olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. 

Onların hayatına dokunabileceğim
Ülkemizde özel eğitimcilere daha çok ihtiyaç var. Bence ince 
duyguları bilen, insanı insan olduğu için seven üniversite adayı 
öğrencilerin özel eğitim öğretmenliğini de düşünmesi gereki-
yor. Son olarak özel eğitim öğretmeni olunca sokakta, ‘Öğret-
menim merhaba! Beni tanıdınız mı? Ben Ali eski öğrenciniz.’ 
diyecek öğrencilerim belki olmayacak ama benim sayemde 
içinde yaşadığı hayata tutunan, engelleri bir bir aşan, doğduğu 
dünyada kendine bir yer bulan, hayatının her alanında izimin 
kalacağı birçok öğrencim olacağına eminim.” 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Kaan Yücel. Otsimo’da eğitim ve iletişim programları 
üzerine çalışmalar yürütüyorum. Aynı zamanda ENKA Okulla-
rı 12. sınıf öğrencisiyim. ENKA’da IB ders programı içerisinde 
yer alan dersler arasından yüksek seviyede Psikoloji ve ITGS 
(toplum ve teknoloji) derslerini seçtim. Bu seçimimdeki en 
önemli etken Otsimo ve kurucusu Zafer Elcik oldu. 2017 yılı 
Temmuz ayında Otsimo ile tanıştım ve çalışmaya başladım. 
Otsimo, otizm tanılı gelişimsel bozuklukları olan çocuklar için 
geliştirilen ve ülkemizin tek yüksek teknoloji AAC (Alternatif 
Dil İletişimi) destekli özel eğitim uygulamasıdır. Ben dünya-
daki örnekler ve araştırma sonuçlarından yola çıkarak tekno-
loji ve iletişimin otizm sendromlu çocukların gelişimindeki 
önemi üzerinde çalışıyorum. Bu kapsamda, 2018 yılı Mayıs 
ayında Karabük Üniversitesi’nde düzenlenen 5. Ulusal Çocuk 
Gelişimi Öğrenci Kongresi’ne katıldım ve “Otizmde Teknoloji 
ile Eğitim Semineri”nde Zafer Elcik ile birlikte “Otizm Send-
romlu Çocukların Eğitiminde Teknoloji Kullanımı” konulu bir 
sunum gerçekleştirdik. 

Alternatif Dil İletişimi (AAC) nedir? 
Çocukluk, yaşantımızda en hızlı geliştiğimiz dönemimiz. İle-
tişim ve eğitim bu hızlı dönemde çocukların sosyalleşmesini 
sağlar. Çocuklar; oyun oynama, akademik olarak gelişme ve 
sosyal yakınlığı sağlama gibi birçok nedenle iletişime ihti-
yaç duyar. İletişime açık çocuklar bu süreçte tüm ihtiyaçlarını 
karşılamaya başlar. İsteklerini söylemek, soru sormak, işaret 
etmek, arkadaşlık yapmak, ders çalışmak gibi… Ancak bildi-
ğimiz üzere otizm sendromu olan çocuklar bu iletişimi sözel 
olarak yapmakta güçlük çekiyorlar. Günümüzde otizm send-
romlu bireylerin yüzde 30’u konuşma güçlüğü çekerken yüz-
de 50’si ise tamamen iletişimden yoksundur. Dünyada otizm 
sendromlu birey sayısının ulaştığı boyut çok büyüktür. Yapılan 
araştırmalara göre sadece Amerika’da 3.5 milyonu aşkın bire-
yin konuşma güçlüğü bulunduğu ve iletişimden yoksun olduğu 
bilinmektedir. 
Bu sorunun giderilmesine yönelik olarak bilim insanlarının 
geliştirmekte olduğu yönteme “Augmentative and Alternati-
ve Communication”, kısaca AAC adı verilmektedir. AAC’nin 
Türkçe karşılığını “Alternatif Dil İletişimi” olarak ifade ede-

“ALTERNATİF DİL İLETİŞİMİ (AAC) 
OTİZMDE ÖĞRENME HIZINI ARTTIRIYOR”

Günümüzde otizm sendromlu bireylerin yüzde 30’unun konuşma güçlüğü çe-
kerken yüzde 50’sinin ise tamamen iletişimden yoksun olduğunu belirten Otsi-
mo Eğitim ve İletişim Programları Sorumlusu Kaan Yücel, bu sorunun gideril-

mesine yönelik AAC (Alternatif Dil İletişimi) yöntemini anlattı.

SÖYLEŞİ
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biliriz. İşaret, ifade ve tavırlarımız; resim ve sembollerin 
kullanıldığı kartlar ve özel geliştirilen bilgisayar programları 
alternatif dil iletişimi sistemlerinin örnekleri arasında yer al-
maktadır.

Bu iletişim sistemlerinin otizm sendromlu çocukların geli-
şimindeki katkılarını nasıl değerlendirmeliyiz?
İletişimde kullanılan sistemler, teknoloji kullanılan ve kullanıl-
mayan sistemler olarak iki ana gruba ayrılabilir. Teknoloji kul-
lanılmayan sistemler tanımından da anlaşılacağı gibi herhangi 
bir cihaza ihtiyaç duyulmadan vücut dili, ifadeler ve işaret dili 
kullandığımız bir iletişim sistemidir. Ancak hayatımızın he-
men hemen her köşesinde teknoloji vazgeçilmez bir parçamız 
olmuşken, bence alternatif dil iletişiminde de teknoloji kullanı-
mı olmadan ilerleme kaydedilmesi oldukça zordur.

Eğitimde teknoloji her geçen saniye sürekli olarak gelişir-
ken Alternatif Dil İletişimi’nde de teknolojinin yeri ve öne-
mi yadsınamaz… Dünyada otizm sendromlu çocukların 
gelişiminde Alternatif Dil İletişim sistemlerinin kullanımı-
na bakıldığında öne çıkanlar sistemler nelerdir?
AAC sistemlerini düşük, orta ve yüksek teknoloji kullanan 
sistemler olarak sınıflandırırsak öne çıkanları şu şekilde özet-
leyebilirim. Düşük teknoloji kullanılan alanda en bilinen yön-
tem PECs (Picture Exchange Communication Program) yani 
“Resim Paylaşımıyla Yapılan İletişim Programı”dır. Bu yön-
temde, geliştirilmiş olan resimli kartlarla ihtiyaç ve isteklerin 
belirtilmesi sağlanır. Çocukların iletişimindeki ihtiyaçlarına, 
bulunduğu ortama ve iletişim kapasitesine bağlı olarak fark-
lı seçenekler kullanılır.  Orta teknoloji kullanılan sistemler 
elektrik veya pille çalışan resimli klavyeler yardımıyla görsel 
sembollerin sesli iletişime çevrildiği cihazlardır. Ancak bu sis-
temler günümüzde pratikliğini büyük ölçüde kaybetmiştir. İle-
ri teknoloji sistemler, tablet ve akıllı telefonların gelişmesiyle 
birlikte sağladıkları pratiklik ve faydalar dikkate alındığında 
günümüzde en çok kullanılan sistemler olarak öne çıkmakta-
dır. 

Günümüzde artık neredeyse her geçen saniye değişen ve 
gelişen teknolojiyi  düşündüğümüzde bahsettiğiniz bu sis-
temlerin artı ve eksileri nasıl karşılaştırılabilir?
Ülkemizde ve dünyada çok yaygın olarak kullanılan PEC’ler, 
ev ve okul gibi her ortamda bulunabilir olması ve görsel hafı-
zanın gelişimini sağlaması açısından avantajlı bir yöntemdir. 
Diğer taraftan taşınmasındaki güçlükler ve kaybolmaları gibi 
dezavantajları içermektedir. Orta teknolojiyi kullanan sistem-
ler, özü itibariyle resimli kartlarla işlevi aynı olmakla birlikte 
birçok seçenek barındırması ve resimleri sesli olarak da ifade 
etmesi açısından PEC’lere göre daha avantajlıdır. Çocuğun 
bulunduğu ortama ve kapasitesine göre sayfalar düzenlenebil-
mektedir. Farklı dillere çevrilmesindeki güçlükler ve geliştir-
me problemleri nedeniyle orta teknoloji sistemler artık yeri-
ni yüksek teknoloji AAC sistemlerine bırakmaya başlamıştır. 
Orta teknoloji içeren çözümlerin bu nedenlerle de ülkemize 
gelmediği gözlemleniyor. Yüksek teknolojiyi kullanan IOS ve 
Android tabanlı tablet ve telefonlarda kullanılmak üzere çe-
şitli düzeylerde iletişim sorunlarına çözüm üretmeye yarayan 
700’ün üzerinde uygulama bulunmaktadır. Yüksek teknoloji 
kullanan AAC’ler birçok bilimsel araştırmaya da dayanmakta-
dır. Oluşturulan önerilerle bu uygulamalar güncellenmekte ve 
her geçen gün daha yararlı bir hale getirilmektedir.

Yüksek teknolojiyi kullanan AAC sistemleri diğer sistemlerle 
karşılaştırıldığında öne çıkan faydaları şöyle sıralayabilirim:
• kısa sürede öğrenilebilir olmaları,
• görsel hafızayı desteklemeleri,
• farklı seviyelere hizmet etmeleri,
• mimik ve ses gibi destekleyici unsurları bulunması. 
Bunlara ek olarak AAC yüksek teknoloji kullanan sistemler 
kişiye özel kullanım sağlayacak klavye, boşluk ölçüleri, iyelik 
eklerinin kullanılması ve sesli destek gibi yardımcı sistemleri 
de barındırabilmektedir. 

 Alternatif Dil İletişim sistemleri daha kolay iletişim sağla-
dığı için konuşma yeteneğinin kazanılmasında olumsuz bir 
etki yaratabildiği düşünülebilir mi?
AAC sistemlerinin çocuk gelişimindeki yerini araştırırken akla 
takılan en temel sorulardan biri bu bence.  Kolay iletişim ko-
nuşma yeteneğinin kazanılmasında tembellik yaratır mı? Bu 
konudaki yorumumu dünyada yapılan bir araştırmadan örnek 
vererek sunmak istiyorum. Penn State Üniversitesi’nden Li-
ght, Drager ve McNaugton’un 2014 yılında 25 aylık Celebral 
Palsy (Beyin Felci) bulunan bir erkek çocuğu üzerinde yaptığı 
araştırmaya göre; AAC kullanımı sonucunda tembelliğin tam 
tersine, dikkati çeken önemli bir seviyede kelime dağarcığı ka-
zanımı gözlemlenmiştir. Bu araştırmada; 4. haftanın sonunda 
bebek 26 aylıkken katılımının arttığı, 20 dakikalık seanslarda 
20 geri bildirim verdiği ve AAC yardımıyla 180 kelime üzerin-
de ifade sağladığı,  bir kelimelik iletişim kurabildiği gözlem-
lenmiş. 12. haftanın sonunda, bebek 28 aylıkken, katılımı daha 
da artmaya başlamış ve 20 dakikada 48 geri bildirim alınmaya 
başlanmıştır. AAC ile kullanılan kelime sayısı ise 480’e ulaş-
mıştır. 12. ayın sonunda, bebek 37 aylıkken 1000’in üzerinde 
kelime kullanmaya ve 20 dakikalık seanslarda 50’nin üzerinde 
geri bildirim yapabilmeye  başlamıştır. 4 kelimeye ulaşan cüm-
lelerle iletişim sağlayabilirken konuşma dili gramer yapısını 
da çözmeye başlamıştır. Bebek 42 aylıkken ise harf seçiminde 
yüzde 90 ve kelime seçiminde yüzde 80 doğruluk seviyesine 
gelinmiştir.
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Alternatif Dil İletişimi sistemini kullanmaya başlamak için 
doğru zamanın ne olduğu konusundaki araştırmalardan 
bize biraz bahsedebilir misiniz?
AAC’ye başlamanın bir yaşı yok ancak ne kadar erken olur-
sa o kadar iyi sonuç verdiği yapılan birçok çalışmada ortaya 
konmuştur. Ramski, Sevcik, Barton-Hwley, Whithmore’un 
2015 yılında birlikte yaptığı araştırmaya göre 3 yaş ve altında-
ki çocuklarda AAC kullanımına başlanmasının doğal konuşma 
gelişimine yardımcı olduğu ve kelime dağarcığını arttırdığı 
gözlemlenmiştir.

Anlıyoruz ki AAC’nin etkin kullanımı ve yaygınlığı bu 
noktada çok önemli. Bizlere biraz da bu başarıyı arttırmak 
için dünyadaki AAC üzerinde destekleyici çalışmalardan 
bahsedebilir misiniz? 
AAC sistemlerinin kullanılması, otizm sendromlu çocukların 
okuma yazma yeteneğinin gelişiminde önemli bir çözümdür. 
Diğer taraftan LAMP (Language Acquisition through Motor 
Planning) yaklaşımıyla yüksek teknolojili AAC sistemlerinin 
kullanılması iletişim gelişiminde çok daha etkin sonuçlar ver-
mektedir. LAMP yaklaşımını şu şekilde özetleyebiliriz. LAMP 
yaklaşımı ana itibariyle 5 temel parçadan oluşmaktadır. Bun-
ların içinde en önemli iki unsur “tutarlı motor örüntüsü” ve 
“temel kelimelerin öğretilmesi” olarak sıralanabilir. Otomatik 
motor örüntüsünü el hafızası olarak düşünelim. Bir müzik ens-
trümanı çalmak gibi yani belli bir süre geçtikten sonra notala-
ra bakmak nasıl gerekmez ise AAC destekli bu programda da 
aynı şekilde iletişim çok daha hızlı yapılabilmektedir. 
LAMP programı önce tek tek temel kelimeleri, sonrasında bu 
kelimelerle fiili ve sıfatları birleştirmeyi ve son aşama olarak 
da cümleleri öğretmeyi hedefler. Bu yöntem tıpkı yabancı dil 
öğrenmemiz gibidir. AAC bu açıdan da LAMP yaklaşımının 
uygulanmasında büyük yarar sağlar.

2009-2012 yılları arasında 3 ila 7 yaş arasında, otizm send-
romu tanısı bulunan 4 erkek ve 3 kız çocuğu üzerinde Tek-
sas’da yapılan bir çalışma LAMP yaklaşımının AAC cihazının 
uygulanmasındaki etkilerini araştırmıştır. Bireylerin tamamına 
sözlü yanıt veren AAC cihazları verilmiş ve tamamı LAMP 
yaklaşımıyla eğitim almışlardır. Araştırma sonuçlarına göre 
aileler dahil olmak üzere tüm paydaşların ortak iletişim dili-
ni iyileştirdiği, kelime dağarcığını arttırdığı görülmüştür. Tüm 
çocuklar AAC cihazlarını kullanmıştır. 4 çocuğun mimik kul-
lanımı makul düzeye ulaşmış ve iki çocuğunkinde de iyileşme 
görülmüştür. En çok mesafe kat edenlerde, kullandığı kelime 
sayısı artmış, seslendirmelerinde iyileşme ve ortalama telaffuz 
sürelerinde de önemli artışlar olduğu göze çarpmıştır. 

Alternatif Dil İletişimi sistemi kullanımında dikkat edilme-
si gereken noktalar nelerdir?
AAC’nin etkin bir şekilde iletişimi kullanımında mutlaka uy-
gulanması tavsiye edilen “5 kurala” dikkatinizi çekmek isti-
yorum:
1) İletişim kurmak için mutlaka yeni fırsatları değerlendirin
• Keyif alınan aktiviteleri (örneğin yemek, kitap okuma, şarkı 
söylemek gibi) bulup bunları iletişim için kullanın
2) AAC kullanımını sürekli hale getirin. Her ortamda kullan-
maya çalışın
• Çocuklar gördüklerini uygulayamaya çalışarak öğrenirler
3) Geri bildirim için mutlaka yeterli zaman bırakın

• Burada “sabır’’ en önemli konu! Çocuğunuzun görsel ve mo-
tor becerilerindeki sıkıntılarını unutmayın. 
4) Mutlaka yanıt verin
• Çocuklar iletişimlerinde yanıt aldıkça motive oluyor. Soru 
sorarsa yanıt vermek veya yorum yaparsa başka bir soruy-
la öğrenmesini artırmak mümkün. Motivasyon çok önemli! 
Unutmayın sizin vücut diliniz ve yanıt şekliniz bir örnek oluş-
turacaktır. İletişim ne kadar artarsa çocuğunuz keyfi o kadar 
artacaktır.
5) Eğlenenin ve eğlendiğinizi hissettirin
Hiç birimiz mükemmel değiliz. Kuralları da mükemmel uy-
gulamak zorunda değiliz. Bunun için uğraşmak yerine otizm 
sendromlu çocuğun dikkatini çekecek şekilde iletişimi eğlen-
celi hale getirmek çok daha değerli. Göreceksiniz eğlence art-
tıkça iletişimin sürekliliği artacak.

Ülkemizde Alternatif Dil İletişimi sistemi kullanımı ne ka-
dar yaygın?
Otizm sendromlu çocukların eğitimi ülkemizde çok zor koşul-
larda verilebilmektedir. Temel becerilerden biri olan iletişim 
becerisine yönelik programlar hem müfredat hem de altyapı 
olarak eksiktir. Ülkemizde en çok kullanılan yöntem teknoloji 
içermeyen ADİ (AAC) yöntemi olan PECS’tir. Ancak PECS 
dezavantajlı olduğu birçok durum vardır ve tüm dünyada tek-
noloji içeren ADİ (AAC) yöntemi uygulanmaktadır.

Özellikle yüksek teknoloji AAC kullanımı Otsimo dışında kul-
lanılmamaktadır. MEB bakanlığının yeni hazırlamakta olduğu 
müfredatta bu uygulamaların yer aldığını biliyoruz. Ülkemizde 
bu boşluğu Otsimo uygulaması ve yeni müfredat umarım dol-
duracaktır. Otsimo, araştırmalar ve bilimsel çalışmaları refe-
rans alarak sürekli gelişmektedir. 

Otsimo AAC’yi diğerlerinden ayıran farklar nelerdir?
Otsimo’nun AAC programı tamamen Türkçe dil bilgisine göre 
hazırlanmıştır. Bu sayede çekim ekleri ve fiil çekimleri gibi 
kompleks yapılar, öğrenme bozukluğu olan çocuklar için ko-
lay hale getirilmiştir. Ayrıca bahsettiğim gibi yapılan birçok 
araştırma yüksek teknolojili AAC kullanımı sonucunda otizm 
sendromlu çocukların öğrenme hızlarının arttığını gösteriyor. 
Otsimo, ülkemiz için uyarlanmış olan tek yüksek teknoloji 
AAC sistemidir. Otsimo’daki modüller sayesinde otizm send-
romlu çocukların eğitimine önemli katkı sağlanmaktadır. Tab-
let ve akıllı telefonların teknolojik alt yapısı sayesinde şekil 
ve resimler çok rahat kullanılabilmektedir. Resim kartları iyi 
bir şekilde kategorize edilmiştir. Ayrıca bireyin dil bilgisinin 
gelişimine de katkıda bulunması adına çekimlere de yer ve-
rilmiştir.
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UZMAN GÖRÜŞÜ

Kontrolcü ebeveynler bir fanus gibi 
davrandığından, çocukların gerçek yaşamda 

sorumluluk alma, problem çözme olumsuzluklara 
karşı direnme ve hata yapma şansı olmaz.

Türker OMCACIOĞLU

Psikolog
Algı Özel Eğitim Kurumları

turker@algiozelegitim.com

FANUS 
SENDROMU

Ebeveynlik kelimesinin anlamı bir insanı yetiştirip büyüten 
aile büyüklerine verilen addır. Genelde anne ve babanın ikisin-
den birden bahsetmek için kullanılır. Sorumlulukları arasında 
çocuğa bakmak, güvenliğini sağlamak ve geleceği ile ilgili ka-
rarlar vermek gibi görevlerdir. Bebeklik dönemi çocuğun ba-
kım işlemleri genellikle 7/24 mesai gerektiren bir iştir. Bütün 
zamanımızı verdiğimiz bir aktivite ister istemez kendimizle 
alakalı işleri ertelememize sebep olabilir. Kendi hayatınızı, 
bakımınızı, sosyal hayatınızdaki önceliklerinizi bir kenara bı-
rakıp bütün enerjinizi çocuğunuza vermeye başlarsınız. Bu sü-
reçlerde kendini önemsizleştirme, ikili ilişkilerde tıkanmalar, 
sosyal hayatı destekleyecek hobi ya da eğlence amaçlı yapılan 
aktiviteler ikinci plana atılır. Bebeğin bakımı uyuduğunuz za-
man haricinde, hayatınızın tüm vaktini doldurduğu için, kendi-
nizle ilgili eksik hissettiğiniz konuları düşünmeyi bırakırsınız. 
Fakat bilinçaltınız bunu düşünmeye devam edecektir. Sebepsiz 
yere öfke patlamaları ya da ağlama krizleri bu dönemde sık-
lıkla görülen durumlardan birisidir. Bu durumlarla baş edebil-
mek için çocuğun bakım görevini sadece annenin yapabileceği 
işler hariç (emzirme vs…) her iki ebeveyn de paylaşmalıdır. 
Bir kişiye yüklenmiş bir sorumluluk yorgunluktan dolayı ister 
istemez hata yapılmasına sebep olabilir. Bir de bir insanın ya-
pabileceği iş yükü bellidir. Bir insana gereğinden fazla yükle-
me yapılırsa hem işi yapan kişi için hem de yaptığı iş için kötü 
sonuçlar doğabilir.
Kontrolcü ebeveynliğin çocuklar üzerindeki etkileri de olduk-
ça fazladır. Her çocuğun hayata bakış açısı, güvenlik duygusu, 
başarma güdüsü ve problem çözme becerileri sosyal öğrenme 
ile gerçekleşir. Özellikle okul öncesi dönemlerde kontrolcü 
ebeveynlerle vakit geçiren çocukların ileriki zamanlarda öz-
güven problemleri, problem çözme becerileri zayıflığı, olum-
suzluklarda aşırı etkilenme, gelişmemiş sorumluluk duygusu, 
gücünün ve potansiyelin farkına varamama ve ebeveynlerine 
bağımlı bir kişilik yapısına dönüşme durumları vardır. Bazı du-
rumlarda kontrolcü ebeveynliğe maruz kalan çocukların ileriki 

zamanlarda aşırı özgüvenli olma, kendine özel ilgi bekleme 
gibi yukarıda belirtilen durumların aşırı uç yüksek halleri de 
görülebilir.
Olumsuzluklardan uzak, hataların olmadığı, üzüntü, sinirlen-
me gibi olumsuz duyguların hiç olmadığı bir dünyada belli 
bir yaşa kadar büyüdüğümüzü ya da böyle bir süreçten geç-
tiğimizi düşünelim. Daha sonrasında gerçek hayata tekrar 
geri geliyoruz. Olumsuzluklardan uzak bir dünyadan gerçek 
dünyaya geçiş yaptığımızda uyum problemleri yaşayabiliriz. 
Aslında bu duruma bir bakıma “Fanus sendromu” diyebiliriz. 
Güvenli bir fanusun içerisinde vakit geçirdikten sonra gerçek 
hayattaki olumsuzluklarla yüzleştiğimizde çok büyük bir hayal 
kırıklığı yaşayabiliriz ve durumu kabullenmekte zorlanabiliriz. 
Okul öncesi dönemlerde kontrolcü ebeveynlerle vakit geçiren 
çocuklarımız konuyla ilgili ilk travmalarını okul hayatlarına 
başladıklarında yaşarlar. Problem çözme becerileri gelişmedi-
ği için kendilerini ortamdan soyutlama yoluna gidip kaçınma 
davranışını göstermeye başlayabilirler. Aslında burada çocuk-
larımız için sudan çıkmış balık kavramını kullanmak doğru 
olacaktır.
Sorumluluk, problem çözme, olumsuzluklara karşı direnme, 
kaybetme, hata yapma ve hata yaptıktan sonra ne yapılması 
gerektiği gibi durumlar yaşanılarak öğrenilen, tecrübe edilen 
ve bu tecrübeler sonucu davranışa dönüşen yeteneklerdir. Ço-
cuklarımıza bu duyguları öğretebilmek istiyorsak onlara şans 
tanımamız gerekir. A ksi halde bu davranışların gelişmesini 
beklemek onlara haksızlık edildiği manasına gelebilir. Çocuk-
lar ebeveynlerini birer ayna olarak görürler ve kişiliklerinin 
büyük bir kısmını çocukluk dönemlerindeki yaşanılan olaylar 
oluşturur. Sosyal öğrenme kavramı insanın doğduğu andan öl-
düğü zamana kadar devam eden bir kavramdır. Okul dönemi 
başladıktan sonra hayatlarına başka rol modeller girecektir fa-
kat çocukluk dönemlerinde iyi birer rol model olabilmeniz için 
özellikle kontrolcü bir yapınız var ise danışmanlık almanızı 
öneririm.
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Bana göre çocuklarımızdaki istenmeyen /uygunsuz davranışlar 
ile yaban otları arasında inanılmaz bir benzerlik var. Çünkü 
bu istenmeyen davranışlar da aynı yaban otlarının tohumları 
gibi, bir gün rüzgarla, kuşlarla ya da böceklerle bahçemize ge-
lip kök salarak, aniden karşımıza çıkıp bizi şaşırtabiliyor. Yeter 
ki kök salmak için uygun ortamı bulsun. Bu istenmeyen dav-
ranışlar da aynı yabani otlar gibi anında müdahale etmediği-
miz takdirde her geçen gün daha derinlere kök salmaya devam 
ediyor; hatta birkaç sene orada özgürce bırakırsanız karşımıza 
bir ağaç olarak çıkıyor. Yabani otlar örneğindeki gibi istenme-
yen davranışlara müdahale etmeye ne zaman karar verdiğiniz; 
mücadelenizin süresini ve yoğunluğunu etkiliyor. Örneğin 3-4 
günlük bir yaban otunu topraktan iki parmağınızla çekip çıka-
rabilirken, 2-3 aylık bir yaban otu için iki elinizi kullanmanız 
gerekebilir. Hatta 3-4 senelik ağaca dönüşmüş olanı için artık 
kendi başınıza yapabileceğiniz hiçbir şey kalmamıştır. Bir pro-

fesyonel ağaç kesim şirketine ihtiyacınız vardır. 
Davranışlarda da aynı şekilde, üzerinden zaman geçtikçe dav-
ranışı değiştirme, ortadan kaldırma prosedürü daha zorlaşmak-
tadır. İmkânsız değil ama zorlu bir yolculuktur. Özellikle an-
ne-babalara üstüne basarak söylemek istiyorum: Çocuğunuzun 
istenmeyen davranışı her ne ise zamanla düzelir diye bekleyip 
zaman kaybetmeyin. Çünkü ne yazık ki söylendiği gibi, “za-
man her şeyin ilacı” olmuyor. Her zaman ailelere çocuklarının 
davranışlarını değerlendirirken hep şöyle soruyorum: “eğer 
çocuğunuz 10 sene sonra da aynı davranışı yapmaya devam 
ederse, o zaman B planınız nedir?” Çocuğunuzun istenmeyen 
davranışlarından korkmayın, yaşamınızı çocuğunuzun isten-
meyen davranışlarıyla limitlemeyin. Çünkü bir süre sonra 
nefes alamayacak kadar küçülecek o alan. Yaban otlarını hiç 
aklınızdan çıkarmayın. Her gün daha dibe doğru kök salıyor, 
bir an önce koparmak lazım.

Nicky Nükte ALTIKULAÇ

MS, BCBA, EI (ABA Uzmanı) 
Davranış Terapisi Uzmanı
 
nukte@allkidsfirst.com

İstenmeyen davranışlar da tıpkı 
yaban otları gibidir…

Erken müdahale etmezsek daha 
derinlere kök salabilir.

UZMAN GÖRÜŞÜ

DAVRANIŞLAR İLE YABAN 
OTLARI ARASINDAKİ 

BENZERLİK



eylül - ekim  2018 | ÖÇED  | 15



eylül - ekim 2018 | ÖÇED  | 16

Baş ağrısı sadece yetişkinleri değil çocukları da etkiliyor. 
Çocuklarda görülen baş ağrısının tipleri, tıpkı yetişkin-

lerdeki gibi görüldüğü bölgeye ve şikayete göre değişiyor.

ÇOCUKLARDA DA BAŞ 
AĞRISI GÖRÜLEBİLİR

SAĞLIK

Yard. Doç. Dr. 
Ceyda Hayretdağ Örs
Nöroloji Uzmanı

Çocuklarda karın ve kas-iskelet sistemine ait ağrılardan sonra 
en sık görülen ağrı; baş ağrısı. Küçük yaştaki çocukların bile 
baş ağrısından yakındıkları biliniyor. Okul çağı çocuklarında 
sık görülmekte olan baş ağrısının, adolesan yaştan itibaren gö-
rülme sıklığı artış gösteriyor. Yedi yaşındaki çocukların yüz-
de 40’ı, 15 yaşındaki çocukların yüzde 75’i sık olmayan baş 
ağrılarından yakınıyor. Tekrarlayan veya sürekli olan baş ağ-
rıları içerisinde migren başta geliyor ve çocuklarda görülme 
sıklığının yüzde 3-10 arasında olduğu ifade ediliyor. Yaklaşık 
yedi yaşına kadar kız ve erkeklerde eşit oranda görülürken bu 
yaştan sonra kızlarda sıklığı giderek artan baş ağrısı, adolesan 
dönemde kızlarda erkeklere oranla iki kat daha sık görülüyor. 

Anne babalar endişe ediyor
Çocuklarını baş ağrısı nedeni ile doktora getiren ebeveynlerin 
sordukları ilk şey “Beyninde kötü bir şey olabilir mi?” sorusu. 
Anne-babalar tekrarlayan veya sürekli baş ağrısı çok sık olma-
sına rağmen doktora gitmezken, çocuklarının başı ağrıdığında 
endişe duymakta ve çocuklarını getirmekteler. Bu sorunun ya-
nıtı ancak çok iyi bir öykü, fizik ve nörolojik muayene ile eğer 
gerekiyorsa, tetkiklerin yapılması ve bazen de izlem sonucu 
verilebiliyor. Baş ağrısı olan bir çocukta öncelikli hedef altta 
yatan bir durum (ikincil neden) olup olmadığının ortaya kon-
ması. Bu durum dışlandıktan sonra altta yatan bir nedene bağlı 
olmayan (birincil nedenli) baş ağrıları teşhisi konabiliyor. Eğer 
baş ağrısı yakın zamanlarda başlamışsa, şiddet ve sıklığı gide-
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rek artıyorsa, geceleri hastayı uyandırıyorsa, her zaman sabah-
ları oluyorsa, genellikle kusma ile birlikteyse, şimdiye kadarki 
en şiddetli baş ağrısı ise ikincil nedenli baş ağrısı düşünülmeli. 
Bu özellikleri gösteren baş ağrılarının nedenleri; beyinin ken-
disinden kaynaklanan olaylar olabileceği gibi (tümör, kanama 
vb.) diğer sistemleri tutan hastalıklar da (tansiyon yüksekliği, 
hormon bozukluğu vb.) olabilir. Bu durumlarda doktorunuz 
size ek şikayetlere yönelik sorular sorar ve genellikle mua-
yenede normal olmayan bulgular saptar. Sıklıkla üst solunum 
yolu enfeksiyonları sırasında da baş ağrısı olur ancak enfeksi-
yonun düzelmesi ile geçer. Birincil baş ağrıları; migren, geri-
lim tipi ve diğer özel tipte baş ağrılarıdır. Bunlar içinde en sık 
görüleni ise migrendir.

Migren (Damarsal Baş ağrısı) 
Zonklayıcı tipte, alın-şakak bölgesinde, tek taraflı, bulantı, 
kusma, ışıktan veya sesten rahatsızlığın eşlik ettiği; günlük 
olağan hareketler (yürümek, merdiven çıkmak gibi) ile artışın 
olduğu şiddetli baş ağrılarında migren akla gelmelidir. Auralı 
migrende ise bunlara ek olarak gözde yanıp sönen ışıklar, ci-
simlerde büyüyüp küçülme, kırık çizgiler, kol ve bacaklarda 
karıncalanma gibi bulgular vardır. Erişkinden farklı olarak ço-
cukluk çağı migreninde; çocuğun uyumak istemesi ve ağrının 
uyku ile düzelmesi, çift taraflı ve iki saatten daha kısa süre-
li olma özellikleri sıklıkla görülür. Çocuklar migren ağrısını 
“çekiçle vuruyorlar” “kafamda bir şey atıyor” gibi anlatabilir. 
Yine çocuklarda taşıt tutması, bir nedene bağlı olmayan tek-
rarlayan baş dönmeleri, bir nedene bağlanamayan kusmalar ve 
karın ağrıları migren ile birlikte olabilir veya bu belirtiler ço-
cuklarda migrenin öncül belirtisi olabilirler. Açlık, belli yiye-
cekler, gürültü, sıcak-soğuk, sıkıntı gibi şeyler migren ağrısını 
tetikleyebilir. Migren hastalarının yaklaşık % 80’ inde ailede 
migren öyküsü vardır.

Gerilim baş ağrısı 
Gerilim baş ağrısı 30 dakika 7 gün arasında görülen sıkışma, 
basınç hissi şeklinde, iki taraflı, bulantı-kusmanın eşlik etme-
diği, ışık veya ses ile ağrıda artma özellikleri içerir. Çocukluk 
çağı gerilim baş ağrıları çevre faktörleri ile ilgilidir. Ruhsal 
gerginlikler, psikiyatrik hastalıklar, kas gerginliği, ağız-çene 

yapısı bozuklukları neden olabilir. Anne-babası ayrılmış ço-
cuklar ve mutsuz aile ortamındaki çocuklarda sıklıkla gözlen-
mektedir. Fiziksel ya da ruhsal stres en önemli etkendir. Kız 
ve erkeklerde 11-12 yaşına kadar eşit oranda görülürken bu 
yaştan sonra kızlarda daha sıklıkla görülmektedir.

Yapılması gereken tetkikler
Öykü ve muayene sonucunda gerekiyorsa tetkikler yapılma-
lı. Beyin tomografisi, beyin manyetik rezonans görüntüleme, 
elektroensefalografi ikincil neden şüphelenilen hastalarda ter-
cih edilmeli. Küçük yaşlardaki çocuklara (genelde önerilen 3 
yaş altı) beyin görüntüleme yöntemi yapılması şarttır. Ailenin 
çocuğunun baş ağrısı için çok endişe etmesi de bu tetkiklerin 
yapılması için bir neden olabilir. Klinik olarak ateş, öksürük, 
burun akıntısı gibi ani başlayan veya alevlenen sinüzit bulgula-
rı olmayan hastalarda sinüzit filminin çekilmesine gerek yok-
tur. Göz sorunları, genel olarak yakın görmede sorunlar, göz 
tansiyonu gibi durumlar devamlı veya tekrarlayıcı baş ağrıla-
rına neden olabilir. Baş ağrısı olan çocuklarda göz muayenesi 
şart olmamakla birlikte çocuklarda göz ve görme sorunları her 
zaman kolay fark edilemeyeceğinden, baş ağrısı nedeni ile has-
taneye götürülmesi göz muayenesinden geçmesi için bir fırsat 
olarak değerlendirilebilir.
 
Baş ağrısı güncesi tutulmalı
Uzman doktor tarafından görülerek altta yatan bir nedene bağlı 
olmayan (birincil nedenli) baş ağrısı düşünülen çocukta, buna 
neden olan durum (migren, gerilim baş ağrısı gibi) söylenebi-
lir veya izlem sonucu ortaya konabilir. Bazı hastalarda farklı 
tiplerdeki birincil baş ağrıları birlikte olabilir. Çocuğunuzun 
baş ağrısı olduğunda yazacağınız bilgiler (baş ağrısı güncesi) 
tanıda, izlemde, tedavinin değerlendirilmesinde son derece 
önemli. Güncede tarih, ağrıyı başlatan şey, ağrının geliş zama-
nı, tipi, nerede olduğu, şiddeti, süresi, nasıl geçtiği ve okulunu, 
ders veya aktivitelerini engelleyip engellemediği, ağrı kesici 
kullanıp kullanmadığı gibi bilgiler yer almalı. Baş ağrısı ol-
duğu zaman çocuğunuza kendini nasıl hissettiğini anlatan re-
sim çizmesini de isteyebilirsiniz. Bu bilgileri de değerlendiren 
doktorunuz size neler yapmanız gerektiği konusunda yardımcı 
olacaktır.
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EŞİT OLMAYA 
ÇALIŞIRKEN 

ADİL OLAMAMAK

İlk başta eşitlik ve adalet birbirlerine yakın kavramlar gibi duruyor. Ama özel 
çocuklar söz konusu olduğunda, örgün eğitimde eşit olmak adına onlara hak-
sızlık edilebiliyor. Parin Yakupyan, her zaman eşitliğin adil olmadığına dair 

düşündürücü bir yazı kaleme aldı. 

Parin YAKUPYAN
ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı
Otizmli Genç Annesi
parin@oced.org.tr

ANNE GÖZÜNDEN
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Eşitlik...

Adalet...

Bu kavramları ne kadar çok kullanıyoruz değil mi hayatımız-
da? Eşitlik ile adalet hepimizin cümlelerinde aslında.
Peki eşitlik ile adalet arasındaki farkı ne kadar biliyoruz? Önce 
bir düşünün. Ne fark var eşitlik ile adalet arasında?
Eşit mi olmalı haklar yoksa adil mi olmalı? 
Şimdi kaynaştırma eğitiminde çokça yaşadığımız bir sorundan 
bahsedeceğim. O sebeple bu kavramları biraz düşünmenizi is-
tedim.
Geçenlerde yaptığım bir öğrenci görüşmesinden örnekle gide-
ceğim ama bu konu pek çoğumuzda olduğu gibi Garen’in de 
eğitiminde özellikle başlarda çokça yaşadığım
bir sorun.

Çocuğumuz 16 yaşında ve asperger... Bu tanıyı 3 yaşında al-
mış. Babasıyla sohbet ettiğimizde konuşmanın zamanında gel-
diğini ama hep az ve öz konuştuğunu, göz
kontağı kurmada hep bir sorun yaşadığını, sosyal yaşamda bü-
yük sıkıntı yaşadıklarını
onun dışında pek bir sorunları olmadığını dile getiriyor. Şu an 
lise 2 öğrencisi... Meslek lisesinde istemediği halde elektrik 
bölümünde okuyor ama babası seneye bölüm değiştireceğini 
anlatıyor. 

Babayla konuşmaya devam ettiğimizde onun da ilgi alanının 
Garen gibi tarihler olduğunu öğreniyorum. Şu anda iyi du-
rumda olsa da babası biraz endişeli: “Lisede kalınıyormuş, ya 
bu sene sınıfta kalırsa” diyor. BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim 
Programı)’i ve öğretmenlerin onu kendi içinde ayrı bir sınav 
yapması gerektiğini falan söylüyorum. Kısaca ahkam kesiyo-
rum.. Ahkam kesiyorum fakat baba zaten bunları biliyor:

“Lise bu... Coğrafya sınavından 30 almış. Gidiyorum öğret-
menine anlatıyorum ‘Bu çocuğa ayrı sınav yapmalısınız’ di-
yorum. Bana ‘Diğer çocuklara haksızlık etmiş olmaz mıyız? 
Umut’tan daha düşük not alanlar var’ diyor. Birine anlatsan 
ötekine anlatamıyorsun. İki günde bir okuldayım. Gocunmu-
yorum ama çok yoruldum”.

Bu anlayıştakilerle, bu düşüncelerle biz de savaşmadık mı? 
Pek çok çocuğumuzun
ailesi savaşmıyor mu? Gerçekten sınıfta bırakılan çocukları-
mız yok mu? Liseyi okuyamayıp vazgeçenler...

Bu konuda özel eğitim merkezi olarak destek verilmesi ge-

rektiğini, öğretmenlerle iletişim halinde olunması gerektiğini 
anlatıyorum. Haklardan bahsediyorum yeniden. Ve aslında o 
öğretmenin Umut’a ve onun gibi çocuklara ayrı bir BEP uy-
gulamayıp herkesle eşit sınava sokması bir adaletsizlik ve suç 
diyorum.
Bazı kafalar bunu kabul etmiyor ama her zaman eşitlik adil ol-
muyor. Her bireyi kendi içerisinde değerlendirmek ve şartları 
da ona göre sunmak adalettir. Eşitlik her zaman istediğimiz ve 
doğru olan bir uygulama değildir. Sohbetimizin sonunda baba, 
biraz daha uğraşacağını şimdi kendini daha iyi hissettiğini ve 
çözemezse yardım isteyeceğini söyleyerek, geldiğine göre 
daha umut dolu çıkıyor kapıdan...
Bizim  yakada bu uğraş hiç bitmeyecek biliyorum. Zaten ka-
nunda olan yasaları insanlara (örgün eğitim sisteminde eğitim-
cilere yöneticilere) anlatıp duracağız. Tabi burada en önemli 
konu da velilerimizin haklarını bilmeleri ve bunun sonuna ka-
dar arkasında durmaları. 

Biz aslında bunu yaparken bir sonraki nesle bir yol açmış ola-
cağız. Bunu öğrenen eğitimci/yönetici eminim ki bir sonraki 
öğrencisinde aynı şekilde ayak diremeyecek. Özellikle başarılı 
bir kaynaştırma programı olmuşsa sonradan gelenler çok da 
şanslı olacak.
Bu durumda bizlerin bir sorumluluğu daha ortaya çıkıyor: Ba-
şarılı bir kaynaştırma için öğrencilerimize, ailelerine ve örgün 
eğitimdeki öğretmenlere gereken desteği vermek. Öğrenci 
daha okula başlamadan kaynaştırma ön çalışmalarını yapmak. 
Aileyi umutlandırmak haklarını anlatmak ama sorumlulukla-
rını da bildirmek. Sonuçta kaynaştırmanın başarı anahtarla-
rından biri okul ise diğeri de veli. Özellikle ilköğretime yeni 
başlayacak bir öğrenciyse, en azından ilk sınıfa gölge öğret-
menle başlaması gerektiğini anlatmak ve amacımızın gölge 
öğretmensiz yola devam etmek olduğunu da eklemek. Ama il-
köğretim sırasında ilk dönemde çocuğumuza gereken kuralları 
öğretebilirsek inanın sonrası daha kolay oluyor. İşimiz zor yo-
lumuz uzun ama kazanımlarımıza (çocuklarımızın geleceğine) 
değiyor inanın.

İki yıl önce yayınlanan bir araştırmada lisede okuyabilen 
otizmli sayısı 166’ydı. Yenisini yaptılar mı bilmiyorum ama 
o sayının katlanarak arttığını görmek en büyük motivasyonum 
olacak.

“Bazı kafalar bunu kabul etmiyor ama 
her zaman eşitlik adil olmuyor. 

Her bireyi kendi içerisinde 
değerlendirmek ve şartları da ona 

göre sunmak adalettir.”
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
1992 İstanbul doğumluyum. Beykent Üniversitesi Oyunculuk 
Bölümü mezunuyum. Birçok dizi projesinde yer aldım. Bun-
lardan bazıları Aşkın Bedeli, Ankara’nın Dikmeni, Ömre Be-
del, Zengin Kız Fakir Oğlan... Acemi Cadı’da rol aldığımda 
daha lisedeydim, çok büyük bir rolüm yoktu ama ilk set dene-
yimimi orada kazandım. 
 
Oyuncu olmaya ne zaman karar verdiniz? 
14 yaşından beri tiyatroyla ilgileniyorum ama aslında anao-
kulu yaşlarımda bile sürekli bir tiyatro peşindeymişim. Bir 
gün doktor bir gün pastaneci olurmuşum. Tiyatroya ilk olarak 
Yunus Emre Kültür Merkezi’nde başladım, oynadığım oyunla 
birçok ödül aldım. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 

kazandım ama “ben oyuncu olmalıyım” dedim ve bu kara-
rımdan hiç pişman olmadım. Bölüm birincisi olarak mezun 
oldum. Okulum biteli iki yıl oluyor. Okul bittikten bir hafta 
sonra Şahan Gökbakar’ın Osman Pazarlama filmi için deneme 
çekimlerine katıldım. Oynayacağım rol için yaklaşık 3 bin kişi 
başvurmuş. Seçildim ve filmde rol aldım. Kariyer anlamında 
erken yaşıma rağmen şanslıydım. Beyaz perde birçok oyuncu-
nun ilerleyen yıllardaki hayali. Ben o hayali kariyerin başında 
başladım ve çıta yükseldiği için bundan sonrası için de oyun-
culuğunu iyi göstereceğin roller olsun istiyorsun. Bu yüzden 
biraz seçici davrandım ve iki yıldır her teklifi kabul edemedim. 
Bu süreçte de elimden geldiğince kendimi geliştirmeye çalış-
tım ve bazı sosyal sorumluluk projelerinde rol aldım. 
 

“OTİZMİ GAREN ARKADAŞIM 
SAYESİNDE DAHA İYİ TANIDIM”

Garen Yakupyan ile birlikte genç oyuncu Esra Balıkçı’yla buluştuk ve 
keyifli bir gün geçirdik.

SÖYLEŞİ
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Ne gibi sosyal sorumluluk projeleri? 
En son hayvan haklarıyla ilgili özel bir vakfın yapmış olduğu 
bir kamu spotu reklam filminde rol aldım. Benim için çok gü-
zel, çok anlamlı bir işti. Hayvanlar konusunda zaten çok hassa-
sım. Altan Gördüm, Atiye, Birce Akalay gibi ünlü isimler var.  
Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamaktan tutun da hay-
vanları nasıl koruyabiliriz, onlar için ne yapabiliriz konusuna 
kadar çok güzel mesajları var. İnsanlar “hayvanları sevelim” 
diyorlar ama ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Örnek veriyo-
rum kapıya bir kap su koymaları gerektiğini bilmiyorlar; soğuk 
havada, yağmurlu havada hayvanları nasıl koruyabiliriz bunu 
bilmiyorlar. En azından kapıyı açık tutarsak onlar da apartma-
nın içine girebilirler. 
 
Aileniz oyunculuk isteğinizi nasıl karşılamıştı? 
Annem, babam ve bütün ailem her zaman destek oldu. Tabii 
her aile “ne yapacaksın, ya işsiz kalırsan” diye düşünüyor ama 
ben hayatta her zaman risk alabilen bir insanım. Riske girme-
den bence hiçbir şey olmuyor. O yüzden risk aldım ve konser-
vatuarı tercih ettim. Aynı yıl içerisinde çok yüksek bir puanla 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne de girebiliyordum 
ama insan istediği bir şey varken neden istemediği bir şeyi 
okusun ki? Dolayısıyla oyunculuğu tercih ettim. 

Arkadaşlarınız sizi hangi üç kelimeyle tanımlarlar? 
Eğlenceli derler, biraz deli diyebilirler, bir de kokoş, süslü gibi 
şeyler derler.
 
Sizi neler şaşırtır? 
İnsanların kaba davranışları beni çok şaşırtır. 
 
Hayata bakış açınızı değiştiren bir olay 
yaşadınız mı? 
Yaşadım. Yakın zamanda tanıdığım insanlar bir uçak kazasında 
yaşamlarını yitirdiler. Bu bakış açımı değiştirdi. Ben biraz tez 
canlı bir insanım, her şey hemen olsun isterim. Böyle kötü bir 
huyum var. Mükemmelliyetçiyim ve her şeyin en iyisi olsun en 
güzeli olsun isterdim ama hayat çok kısa. Bunu gördüm. Her 
şeyi kafaya takmamaya çalışıyorum artık. 
 
Sizi en çok neler güldürür? 
Garen: Dram şeyler beni güldürür.
Esra Balıkçı: Güzel bir bakış açısı! Keşke ben de dram şeyle-
re gülebilsem. Beni her şey güldürür. İnsan gülmek istedikten 
sonra güler, ben yay burcuyum gülerim her şeye.

 
Bir karaktere hayat vermenin en heyecan verici yanı ne? 
Benim için hangi karakter olursa olsun bu çok heyecanlı ama 
bunun detayına gelirsek, toplumda bir sürü insan var. Doktor 
var, hakim var, bakkal var, bekçi var... Çeşitli mesleklerde bir 
sürü insan var. Farklı kişisel özelliklere sahip insanlar var, si-
nirli, egoları yüksek... Ben her insanı çok gözlemlerim. Sürekli 
insanları izlerim, bu şu an neyi oynuyor diye bakarım, insanlar 
aslında günlük hayatlarında da oynarlar, farkında olarak ya da 
olmayarak oynarlar. Her seferinde insanları gözlemleyip ce-
bine attığım karakteri zamanı geldiğinde çıkartıp bunu nasıl 
üzerime göre dikebilirim kısmı beni en çok heyecanlandıran 
kısım açıkçası. Bir karakteri alıp kendi karakterinle entegre 
edip, özdeşleştirip bunu insanlara anlatmaya çalışmak beni he-
yecanlandırır. 
 
Oynamak istediğiniz bir karakter var mı? 
Kötüyü oynamak isterim. Osman Pazarlama’daki karakterim 
biraz egosu yüksek, havalı, insanları hor gören, maddiyata 
odaklı, kibirli bir karakterdi ama tam anlamıyla kötü değildi. 
Kötüden kastım insanlara, hayvanlara, canlılara zarar verebi-
len, psikopat ruhlu bir karakter... Açıkçası böyle bir karakteri 
oynamak isterdim. Böyle karakterleri oynaması kolay gibi gö-
zükse de çok zordur. İçeresinde iyilik zerresi kalmamış insan-
lardan bahsediyorum. Böyle bir insanı oynamayı çok isterim.
 
Garen’le nasıl tanıştınız? 
Garen: Nisan ayında tanıştık. Ben hocamla parkta fotoğraf çe-
kiyordum, orada karşılaştık. Annesiyle beraberdi. 
Esra Balıkçı: Hani ben sana bir şey sormuştum Garen... Hani 
senin makineni görmüştüm hatta ben de o zaman bir makine 
almak istiyordum...
Garen: Evet...
Esra Balıkçı: Çok enteresan bir hikayemiz var ben anlatayım 
mı? Ben o sırada bir fotoğraf makinesi almak istiyordum ve 
araştırma yapıyordum. Tam da o gün annemle makine bakma-
ya gidiyorduk. Garen’i de elinde fotoğraf makinesiyle görünce 
bir fikir alayım, bakalım bana ne söyleyecek dedim. O kadar 
tesadüfi oldu ki, “Garencim, bana fotoğraf makinen hakkında 
bilgi verir misin, nasıl bir makine?” dedim. Garen de bana “gü-
zel bir makine alabilirsin” dedi, birlikte fotoğraflarımızı çektik. 
Sonra sohbet etmeye başladık. Sohbet ederken her kelimesin-
de ağzım açık kaldı. Ben Garen’in otizmli olduğunu bilmiyor-
dum, anlamadım da. 
 
O zamana kadar otizmle ilgili ne biliyordunuz? 
Çok bir şey bilmiyordum. Yıllar evvel bir kamu spotu izlemiş-
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tim, bir çocuk sürekli çamaşır makinesini izliyordu ve benim 
için otizm buydu. İnsan çevresinde olmayan şeyi bilmiyor ama 
bu doğru değil. İnsanın her konuda bilinçli olması gerekiyor. 
Otizmli kişilerin dış dünyayla çok fazla bağlantı kurmadığını 
biliyordum. Daha detaylı araştırmalarım Garen’i tanımamla 
oldu. Onunla tanıştıktan sonra internetten araştırmalar yaptım 
ve birçok yazı okudum. Garen bence çok şanslı bir arkadaşım. 
Çünkü annesi çok bilinçli ve Garen’i çok güzel bir şekilde ye-
tiştiriyor, onu çok seviyor, ona gerçekten çok emek veriyor. 
Parin Hanım’ın yazılarını sosyal medyadan takip ediyorum ve  
kendisiyle tanışmayı çok istiyorum. Ben asla otizmin bir en-
gel olduğunu düşünmüyorum. Bu bir fark. Benim apartmanda 
çok tatlı down sendromlu bir kardeşim oturuyor. Adı Esma. 
Beni çok seviyor, beni her gördüğünde koşarak boynuma atlı-
yor, bana sarılıyor ve bu çok hoşuma gidiyor. Bence toplumda 
Garen gibi Esma gibi arkadaşlarımızın varlığı güzel bir fark-
lılık. Bu bir engel veya özür değil, güzel bir farklılık. Onların 
aileleri de çok şanslılar. Çocuk büyütmek çok kolay, çocuk bir 
şekilde kendi kendine de büyür ama önemli olan böyle farklı, 
böyle güzel çocukları büyütmek. Bazı aileler de çocuğun bu 
durumuna tepki duyabiliyorlar, saklama ihtiyacı duyabiliyor-
lar ve ben bunu çok yanlış buluyorum. Farkındalık yaratarak 
insanlara anlatmak gerekiyor. 
 
ÖÇED’in çalışmalarını takip ediyor musunuz? 
Otizmle ilgili araştırma yaparken  ÖÇED’in “otizmli bir çocu-
ğun nasıl eğitim alması gerekir”, “kaynaştırma eğitimi nedir” 

gibi konularda yazılarını okudum ve bilinçlendirme konusun-
da çok faydalı buldum. STK’lar bence  farklı gelişen bireylerin 
daha sosyal olabilecekleri etkinlikleri daha sık yapmalılar. Ör-
neğin ben Garen arkadaşımla bir tiyatro oyununda oynamayı 
çok isterim. Bir tiyatro oyununda oynamayı sen de ister misin? 
Garen: İzlemek isterim. Oynamak istemem. 
 
Esra Balıkçı: Senin bana sormak istediğin bir şey var mı 
Garen? 
Garen: Evet. Antarktika’ya neden gidemem?
Esra Balıkçı: Antarktika çok soğuk bir yer. Vücut sıcaklığımız 
ve iklimimiz bize uygun. Biz Türkiye’de doğduk büyüdük. 
Oraya gittiğimiz zaman vücudumuz bu soğukluğu kaldıramaz. 
 
Garen: Her şey oyuncakçı da bitsin mi? Her şeyin sonu var 
mı? 
Esra Balıkçı: Garen hayatta her şeyin bir sonu var. Mesela biz 
buraya geldik oturacağız sohbet edeceğiz ama herkesin bura-
dan sonra bir işi var. Dolayısıyla her şeyin bir sonu var. Ben bu 
kahveyi içeceğim ve bitecek. 
 
Garen: Dünyanın sonu var mı? 
Esra Balıkçı: Hımm. Dünyanın da bir sonu vardır bence. Ama 
çok uzak. “Neden?” diye sorarsan dünya çoook yıllar önce 
başladı. Dünyanın da kendini tamamlaması gerekiyor, insan 
neslinin tükenmesi gerekiyor. Bunun için de çok çok uzun bir 
zamana ihtiyaç var bence. Dünyanın sonunu biz bilemiyoruz.
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diyor:
“Ya diğer herkesle aynı duygusal bilgiyi alıyorsanız ancak 
beyniniz bu bilgiyi farklı yorumluyorsa? Çevrenizdeki dünya 
deneyiminiz diğer herkesten çok farklı olacaktır. Hatta daha 
acılı... Bu durumda gerçekten alternatif gerçeklikte yaşıyor 
olursunuz... Ayrıca duyusal sorunlar sadece otizmin sorunu 
değildir. Otistik olmayan çocuklarla yapılan çalışmalar göster-
di ki yarısından çoğunun duyusal semptomu var.” (Grandin & 
Panek, 2018, s.87)  
Demek ki, aynı zamanda hem bir zenginlik hem de bir acı kay-
nağı olabilen duyusal sorunlarımız var. Birileri çıkıp bunları 
tanımladığında ancak bilgi sahibi olabiliyoruz. Örneğin, Gran-
din’in “Otizmli Beyin” adlı yapıtında sözünü ettiği “adrenalin 
patlaması” durumunu bilmeden, kimbilir kaç kez birilerini so-
ğuk, kibirli ya da asosyal olarak etiketledik? Ya da geçirdiği 
bir trafik kazası sonucu renk hafızası silinen yani “renk körü” 
haline gelen bir ressamın derin hayalkırıklığıyla bağlantı ku-
ramayacak kadar insana ilgisiz olabilir miyiz? Bilgimiz yoksa 
olabiliriz. Sözünü ettiğim kapı sevginin olduğu kadar bilgi-
nin de kapısı. Ünlü bir nörolog olan Oliver Sacks, “Mars’ta 
Bir Antropolog” adlı yapıtında öyle vakalardan söz ediyor ki; 
nöro-çeşitliliğin önünüzde açtığı yeni ufukta, insan olmanın 
olağanüstü bir deneyimler yelpazesini kucaklamak anlamına 
geldiğini anlayıp dehşete düşüyorsunuz. Bu hikâyeler vaka ol-
maktan çıkıp dönüşen hayatların sıradışı kahramanlarını yara-
tıyor. Örneğin, renk körü ressam gri bir hayata mahkum olmayı 
aşıp bu dünyanın ona dayattıklarını bir “lütuf” olarak görmeye 
başlıyor ve sanatında yeni bir üslubu kucaklıyor. Gilles de la 

Tourette sendromuna sahip ünlü bir cerrah onu zorlayan tik-
lerine rağmen çok sevilen bir doktor olmayı başarıyor. Sacks 
şöyle diyor: 
“Tabiatın gizemlerini açık ettiği tek yer, bize alışık olduğumuz 
yolun dışında izler gösteren vakalardır.” (Sacks, 2011, s. 117) 
İşte tam da böyle bir bakış açısının bana tesadüfen getirdiği bir 
hikâyeye çevirdim gözümü. 
Bu yazıda sizlere tanıtacağım yapıt, Camdan Kale. New 
York’lu gazeteci Jeanette Walls’ın anı türünde kaleme aldığı 
bu ödüllü kitaba çok farklı pencerelerden bakıp çok başka şey-
ler görmek mümkün. Ancak ben sizlere doğrudan bu öyküyü 
anlatmak yerine bende bıraktığı ilk izlenimden söz edeceğim. 
Öncelikle bu hikâyeyle bir film olarak tanıştım. Yönetmenli-
ğini Destin Daniel Cretton’un yaptığı bu biyografik öykü beni 
duygusal olarak çok etkiledi. Genç ve başarılı bir kadına kim-
liğini kazandıran sırlarla dolu bir geçmişte eşlik etmek. Bu, 
çocukluğun o çok özel ve sonsuz mekânında kendinizle buluş-
mak gibi bir deneyim. 
Mesleğim gereği filmi elbette bir kaç kez izledim ve her defa-
sında göz yaşlarına boğuldum. Filmin etkisi gündelik hayatı-
mın içine sinsice yayıldı ve düşüncelerimde kendine ait bir yer 
açtı. Bu durumun farkına varır varmaz, buna coşkulu ve aynı 
zamanda hüzünlü bir ruh haliyle izin verdim. Çünkü bu öykü; 
bana ve bir çocukluğa sahip, onu öldürmemiş bilakis içinde 
taşıyan her insana verebileceği değerli bir şeye sahipti. Bu şey 
esasen yolculuğun kendisiydi. Sizi çocukluğunuz, aileniz ve 
hayatta olduğunuz sürece diğerleriyle paylaştığınız ilişkiler 
dahası “sizi siz yapan mekânlar” üzerine düşünmeye iten ve 
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Geçen sayıdaki “Temple Grandin” dosyamızdan sonra özel 
biyografilerle yolumuza devam ediyoruz. Okurlarımıza anım-
satmak isterim ki, bu köşe özel bir amaca hizmet etmek için 
kuruldu: Nöro-çeşitliliğe sahip, yaratıcı, özel ve yaşamlarıy-
la, üretimleriyle her birimize ilham verebilecek insanların 
hikayelerinin peşine düşüp bunları ortaya çıkarmak başlıca 
hedefimiz. Elbette ortak zeminimiz otizm. Farklı zihinler ve 
yaşamlarla biraz olsun empati yapıp daha sağlıklı ve heterojen 
bir kamusal kültürü yaratabilmemiz için ciddi bir uyarandır ve 
kaynaktır, otizm. Daha açık biçimde ifade edersem, “otizm”le 
ilgilenmek; farklı zihinlerin varlığını keşfetmeyi sağlayan bir 
kapıdan geçmeyi ifade ediyor benim için. Bu kapıdan geçme-
miş nice insanımız var ve bizler hayatı onlarla birlikte payla-
şıyoruz. Ben de diliyorum ki, daha çok kişi bu kapıdan geçsin. 
Çünkü bu kapının ardında daha önce varlığından haberdar ol-
madığımız yepyeni dünyalar var. Bu dünyalara girebilmenin 
tek yolu, “öteki”nin dünya deneyimini anlama çabası göster-
mekle işe başlamaktır. Bakın, Temple Grandin bu konuda ne 
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bu düşüncelerin zincirinde yeni duygusal anlamlarla buluştu-
ran bir içyolculuktan söz ediyorum. Belki de içeride yaşanan 
böylesine fırtınalı bir havaya girmeyeli çok olmuştur ve etra-
fınızda yaşananlara anlam vermek için, bunu bir fırsat olarak 
değerlendirmek istersiniz. Şahsen ben öyle yaptım. 
Camdan Kale’yi bu kadar özel yapanın filme adını veren bu 
“simge” olduğunu düşünüyorum. Bir aile düşünün: Anne, baba 
ve dört çocuktan oluşuyor. Çok zeki, tutkulu, sanatçı ruhlu, gü-
zel bir kadın, anne. Tüm gününü resim yaparak ve okuyarak 
geçiriyor. Baba, doğuştan karizmaya sahip bir adam. Gökyü-
zünü ve yeryüzünü, fiziği ve matematiği, atomu ve sevdayı ya-
ratan tüm bir hayatın bilgisine aç ve bununla beslenen vahşi bir 
ruhu var ancak bir alkol bağımlısı. Kadın da kendini sık sık bir 
“adrenalin bağımlısı” olarak tanımlıyor. Bu kadın ve bu erkek, 
her birinin kendi kişisel tarihleriyle ve bu tarihi yazarken giriş-
tikleri her tür mücadeleyle varettikleri kimlikler ve değerler; 
bu dört çocuğun içine doğdukları hayatın biricik iklimini oluş-
turuyor. Ve şunu da eklemek gerek bu iklime: İki baskın ka-
rakterin karşılıklı sevgisi ve birbirleriyle bir ömür süren çetin 
savaşı. Bu yaşam biçimi, bu çocukların tanıdığı tek varolma bi-
çimi. Ancak büyüyüp sosyal etkileşimleri arttıkça başka hayat-
ları görmeye başlıyorlar. Ve ilk keşifleri, Walls Ailesi’nin genel 
kültürel kodlarla uyum sağlamayan, kendine özgü yapısı olu-
yor. Bu uyumsuzluk bazen bir benzersizlik anlamına geliyor ve 
yaşama sevinciyle dolu. Bazen de çocukların sosyal yaşamda 
ötekileştirilmeleriyle sonuçlanan epey keskin bir “damga”nın 
adı oluyor. Örneğin, Baba Rex Walls karanlıktan korkan küçük 
kızı Jeanette ile birlikte çölde “iblis avı”na çıkıyor ve korkuyu 
yenmekle ilgili harika bir içgörüyü şevkatle kızına armağan 
ediyor. Ama aynı baba çok fazla içtiği gecelerde, yiyecek 
hiçbir şeyleri olmayan çocuklarının açlığını ve çaresizliğini 
görmezden gelebiliyor. Kendine özgü yaşam felsefesi olan, 
sanatçı anne; çocuklarına kimseyi yargılamamayı öğretir-
ken, bir gün çok sevdiği çikolatayı çocukları açken gizli 
gizli yiyebiliyor ve sonra ağlayarak “Babanızın hatalarını 
bağışladığınız gibi, benimkileri de bağışlayın!” diyebiliyor. 
Bu çocuklar herzaman hayatları büyük, eğlenceli bir ma-
ceraymış gibi davranmak zorundalar. Oysa bir geceyarısı 
“Hadi, kalkın gidiyoruz. Başka bir yerde yaşayacağız. Her-
kes yalnızca çok gerekli gördüğü tek bir şeyi yanına alsın!” 
diyen bir babanın mutlak buyruğunda yollara düşmek ve 
bunu defalarca yaşamak; bu çocuklarda derin bir köksüz-
lük ve endişe yaratıyor. Neredeyse hiçbir zaman “evimiz” 
diyebilecekleri bir mekânda güven duyacak kadar uzun ka-
lamıyorlar. Güzelliklerin ve çirkinliklerin en yüksek dozlar-
da yaşandığı bu iklim, her bir çocuğa kendi savunma me-
kanizmalarını ve davranışlarını yaratacağı özgün koşulları 
dayatıyor. İşte bu noktada Lori’nin, Brian’ın ve Maureen’in 
öykülerine tanıklık etsek de; esas kahramanımız Jeanette. 
Çünkü babasının taslaklarını gece gündüz çizip sürekli mü-
kemmelleştirdiği camdan kalenin hiç inşa edilemeyişinin 
öyküsünü Jeanette’in gözünden görüyor, onun bilincinden 
takip ediyoruz. 
Camdan kaleyi yalnızca özlemi duyulan, bütün insani ihti-
yaçları karşılayan bir “süper ev” olarak algılamak; bu öy-
künün özünü ıskalamak anlamına gelir bence. Bir iletişim-
bilimci ve göstergebilimci olduğumu anımsayarak; buraya, 
özel bir parantez açmayı elzem buluyorum. Sosyolog ve 
psikanalist N. Chodorow’dan alıntılayarak şöyle diyorum:
“Yansıtmalı özdeşleşme dış dünyaya – olumlu ve olumsuz – 
duygularla yatırım yaparak, dünyayı özne için canlı bir hale 

getirir. Bu doğal yetenek dünyanın  mekanik değil de öznel bir 
biçimde deneyimlenmesine imkân vererek kişinin dış dünya-
da duygusal bir anlam bulmasını mümkün kılar.” (Chodorow, 
2007, s.34)
Yani her gerçek ilişki, bilinçdışı imgelerin halihazırdaki nes-
nelere aktarımını içerir. Aktarım hayatımızın her yerinde var-
dır ve deneyimlerimizi canlı kılan, bu süreçtir. Camdan kale 
aslında Jeanette’ten ve diğer çocuklardan önce, babanın (Rex 
Walls) aktarım nesnesidir. Annesi tarafından “ensest” bir iliş-
kiye zorlanan ve büyük ihtimalle evden ayrıldığı 17 yaşına ka-
dar buna maruz kalan Baba Rex, bilinçdışı olarak kendine bir 
“kurtuluş imgesi” yaratmıştır. Güneşle, toprakla, rüzgârla, suy-
la kısacası “yuva” diye bildiğimiz içimizdeki o yerle uyumlu, 
hiçbir şeyi saklamak zorunda kalmayacağımız, sırsız, saydam 
bir kale. İşte hikâyenin özündeki bu imgeyi bir soğan misali 
katman katman soyarsak ve anlatıya her bir katmanın ışığında 
yeniden bakarsak; büyülü bir yolculuk yaşıyoruz. Rex, hayata 
tutunabilmek için camdan kale hayalini canlı tutmak zorunda-
dır. Burası, hatalı/sapkın annelikle kirletilmemiş bir sevginin, 
Rex’in çocuklarına duyduğu katıksız sevginin yerleşebileceği 
ve muhafaza edilebileceği bir “yokyer”dir. Rex’in, annesinin 
sapkınca tezahür eden sevgisini – çocuğun yaşayabildiği ilk 
sevgi biçimi- onaylayamaması ve böylece kendi varlığını (ken-
di deyimiyle) “iblislerin saldırıları”ndan azade yaşayamaması 
dahası kendini sevememesi onu alkolün hükmünde bir hayata 
mahkum etmiştir. Yine de, kendince, sevgi dolu bir baba olma-
yı başarmıştır. Bu başarıda Jeanette’in payı büyüktür elbette. 
Bu kız çoçuğu, babasının bir kişi olmak konusunda yaşadığı 
derin güvensizliğe; yaşından beklenmeyen bir olgunlukla, iyi-
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leştirici bir tutumla karşılık vermiştir. Rex ve Jeanette arasında 
özel bir baba-kız ilişkisine şahit oluruz. Anne Rose Mary Wal-
ls’un bu kaostan örülü düzendeki yerine bakarsak; o bir anne-
den çok, çocuklarına bir kız kardeş gibi davranmıştır. Bu dav-
ranış modelini aydınlatmak için de, Rose’un kendi annesiyle 
ilişkilerine bakmak gerekir. Anlatının 258. sayfasında Rose, 
kızı Jeanette ile çekişmektedir ve üç gündür yalnızca patlamış 
mısırla beslendiği için annesine sitem eden kızına şöyle der:
“Sen her zaman çok olumsuzsun. Bana annemi hatırlatıyorsun. 
Sürekli eleştiri, eleştiri, eleştiri!” 
Rose kendi annesinin kurallarından öyle bıkmıştır ki, kendisi 
anne olduğunda; çocuklarına tek bir kural koymuştur: “Hava 
karardığında evde olun.” Bu noktada ödüllü bir psikiyatrist 
olan E. Welldon’dan bir alıntıyla devam ediyoruz:
“Anne olmak en azından üç kuşağı içine alan bir süreçtir: Ka-
dın hem kendisinin annesi hem de annesinin annesi olur. Bazen 
kendsine davranış biçmi nedeniyle anneye ve babaya duyulan 
intikam, kız ya da erkek bebeğin gelecekte ne tür bir yaşamı 
olacağını gösterebilir.” (Welldon, 2001, s. 63)
Bu bilgiler ışığında rahatlıkla diyebiliriz ki; ebeveyn olmak, 
içinde kendi çocukluğunuzu da barındıran çok zamanlı, çok 
katmanlı bir varoluş mücadelesidir. Kurduğunuz tüm ilişkiler 
– özel ya da kamusal – ilk ilişkilerinizin bir yansımasıdır ve o 
zamanın örüntüleriyle bezelidir. Bu, kendinizle ve çocuğunuz-
la iletişiminizi dönüştürebilecek türden bir bilgidir.     
“Camdan Kale” bağrındaki ensest olgusuyla da özel bir ilgiyi 
hak ediyor. İnsanlık tarihinin ve günümüzün en yasaklı konu-
su olan enseste ve aile kurumuna çıplak gözlerle yeniden bak-

mak için eşsiz bir öykü. Kendi kızına tecavüz eden bir babanın 
hakim karşısında kendisini “Hakim bey, bahçenize diktiğiniz 
ağacın ilk meyvesini başkasına verir misiniz?” diye savunduğu 
hastalıklı bir zihniyete karşı, doğru tavır almak için; “vicdan 
ve etik” odaklı yeni bir toplumsal kültürü inşa etmeye acilen 
ihtiyacımız var. Namuslu olmakla ve özellikle namusu kadın 
bedeninde arayıp bulmakla övündüğümüz kültürel kodlarımı-
za kuşkuyla bakmak zorundayız. Töre cinayetlerini bir şemsi-
ye gibi kullanıp namus kavramının ardına gizlenen “kötülük” 
artık fazlasıyla görünür olmuştur. Büşra Sanay’ın “Kardeşini 
Doğurmak” adlı çalışması, ülkemizde yaşanan kimi “töre cina-
yetleri”nin üstü örtülen “ensest vakaları” olduğunu raporlar ve 
uzman tanıklıkları eşliğinde belgelemektedir. Bakınız. (Sanay, 
2018, s. 210) 
Sanay’ın aktardığı bilgilere göre; ensest mağduru çocuklar ve 
gençler çoğu zaman anneleri ya da aile büyükleri tarafından 
“aileyi dağıtmak”la ve “aile şerefini ayaklar altına almak”la 
suçlanıyorlar. Bu durum, namus kavramıyla ilişkimizin ne ka-
dar çarpık ve istinatsız olduğunu açıkça ortaya koyuyor. En-
sest, üstü kesinlikle örtülmemesi gereken bir olgu. Zira Cam-
dan Kale’nin öyküsü bununla ilgili ipuçlarıyla dolu. Ailedeki 
tek bir istismar “sır” olarak kaldığı sürece, diğer kuşaklara dek 
uzanan bir karanlık zinciri başlatıyor. Baba Rex’in geçmişin-
deki bu sır ancak uzun yıllar sonra, parasızlıktan ölme sınırına 
yaklaştıkları için babaannede kalmaya gittiklerinde ortaya çı-
kıyor. Babaanne (Erma Walls), Rex ve Rose’un bir süreliğine 
çocuklarını kendisine emanet ettiği dönem içinde, birgün, öz 
torunu Brian’ı pantolununu onarmak bahanesiyle taciz ediyor. 
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Kendisi de bir alkolik olan babaanne hiç bir suçlamayı kabul 
etmiyor. Bir süre sonra Jeanette de aynı evde yaşayan öz am-
cası tarafından taciz ediliyor. Buradan Erma’nın her iki oğlunu 
da ensest ilişkiyle büyüttüğünü çıkarsıyoruz. Bu davranış silsi-
lesi, sapkın sevginin tezahürünün “kuşaksal bir acı” ve “nefret 
kültürü” dahası yaşam biçimi yarattığının kanıtıdır. 
Ne yazık ki her çocuk bu öyküdeki Jeanette kadar şanslı de-
ğil. Ensestin; insanı, insan olmaktan utanç duyan bir konuma 
sürüklemesini bakın, doktor ve oyuncu olan Ercan Kesal nasıl 
betimliyor “Adliye Mührü” başlıklı anlatısında:
“Çocuğa bakıyorum. Başına gelenlerin pek farkında değil gibi. 
Onun derdi bileğinin iç kısmındaki mor adliye mührü... Elini 
yavaşça ağzına götürüp tükürüğüyle ıslatıyor ve silmeye çalı-
şıyor. Jandarma dürtüyor çocuğun omzunu: “Silme onu.” (Ke-
sal, 2013)
Anlatının devamında, Doktor Kesal jandarmanın kör görev 
bilincini bastırarak çocuktaki mührü bir hemşireye sildiriyor 
ve az sonra çocuğun yüzünde küçük bir gülümseme beliriyor. 
Bu kısa anlatı Camdan Kale’nin ruhunu öyle iyi özetliyor ki! 
Ruh sağlığımızı korumak için, hayatı anlamlı kılan simgeler 
yaratmaya ihtyacımız var. Camdan kale bu umudun da sim-
gesi aynı zamanda. Jeanette New York sokaklarında “işgalci” 
ya da “evsiz” olarak yaşayan anne ve babasından utanmaktan 
vazgeçtiği gün, bize anlattığı bu kikâyenin kurbanı (nesnesi) 
olmaktan çıkıp öznesi haline geliyor ve hiç bir zaman inşa 
edilememiş camdan kaleye sahip çıkıyor. Çünkü onun herşeye 
rağmen, hiç parası olmadığı için kendisine noel hediyesi ola-
rak gökyüzündeki Venüs gezegenini armağan etmiş olan, sevgi 
dolu bir babası var. Rex bunu öyle doğal biçimde yapıyor ki, 
Jeanette yetişkin bir kadın olduğunda bile; Venüs’e gülümse-
meyi sürdürüyor. 
Rex Walls’ın, A. Huxley’in “Algı Kapıları” adlı yapıtında söz 
ettiği “Büyük Bilinç”ten nasiplenmiş, özel biri olduğunu söy-
lersem abartmış olmam diye düşünüyorum. Huxley, bu tip in-

sanlar için şöyle diyor:
“Her birey doğar doğmaz kendini içinde bulduğu dil geleneği-
nin hem yararlanıcısı hem de kurbanıdır; dil, onun diğer insan 
deneyimlerinin biriktirilmiş kayıtlarına girebilmesini sağladığı 
ölçüde yararlanıcı, dil onu indirgenmiş bilincin mümkün olan 
tek bilinç olduğuna ikna ettiği ve onun gerçeklik duygusunu 
bozduğu ölçüde kurbandır... Ancak bazı insanlar bu indirgeme 
filtresinin etrafından dolaşıp onu devre dışı bırakan bir tür by-
pass kanalıyla doğmuş görünüyorlar.” (Huxley, 2018, s. 19-20)    
Öyleyse algı kapılarımızı zorlayacak bu hayatlara kayıtsız kal-
mayalım. Son olarak “Film mi, kitap mı?” diye soranlara, “Her 
ikisi birden!” diyorum. Film vurucu bir etki yapıyor, kitap usul 
usul içinize işliyor. Açmaya ihtiyaç duyduğu kapıyı yerinde 
bulamayan ancak aynı kapıyı dilerse, bir duvardan da açabile-
ceğini sezenlere önerimdir. Başka hayat hikâlerinde buluşmak 
üzere... 
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HABERLER

PINAR ALGEDİK VE 
CEYDA HAYRETDAĞ 
ÖRS ÖÇED’İ ZİYARET 

ETTİLER

MARMARA 
MEZUNLARI OFİSİNİ 

ZİYARET ETTİK
ÖÇED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Parlak, mezun 
olduğu Marmara Üniversitesi’ni ziyarette bulundu. Marmara Me-
zunları Ofisi  Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Yılmaz ve Mezunlarla 
İletişim Sorumlusu Filiz Ural ile bir araya gelen ÖÇED Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Parlak,  Marmara Mezunları Ofisi 
ile ilgili bilgi aldı. Üniversitede eğitim gören öğrencilerin mezun 
olduktan sonra aidiyet duygularını canlı tutmak, üniversite ile iliş-
kilerini geliştirmek, mezunlar arasındaki işbirliği, yardımlaşma ve 
dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulan Marmara Mezunları 
Ofisi, tüm mezunlarına yönelik eğitim, etkinlik ve çeşitli proje-
ler düzenliyor. Buluşmada Selim Parlak ise, 22-23 Eylül’deki 1. 
Uluslararası Uygulamalı Davranış Analizi Konferansı Türkiye’den 
bahsetti. Marmara Mezunları Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Bülent 
Yılmaz da kendilerini bu önemli organizasyonun girişimcisi olma-
larından ötürü tebrik etti.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 
Çocuk Psikiyatristi Uzm. Dr. Pınar Algedik ve 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Yard. Doç. 
Dr. Ceyda Hayretdağ Örs ÖÇED’i ziyaret ettiler. 
Otizm etyolojisinden sorumlu genetik değişim-
lerin, özellikle genom boyu oluşan farklılıkların 
ortaya konarak, hastalığın patofizyolojisinin ay-
dınlatılması çalışmaları kapsamında yapılan iş-
birliğinde otizmli bireylerden ve ailelerinden kan 
örnekleri alındı.
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PARİN YAKUPYAN 
MEDİVİZYON’A 

ANLATTI

E-BEBEK’TE ABA KONFERANSI’NI ANLATTIK

ÖÇED Başkanı ve otizmli bir çocuk annesi olan Parin Yakup-
yan, oğlu Garen’e otizm tanısı konduğu anı ve sonrasını Me-
divizyon dergisine anlattı. Yakupyan yaşadığı hissi şu sözlerle 
ifade etti: “Bir doktorun muayenehanesinde o tanıyı aldığınız 
zaman dünyanın bittiği andır. Aslında başka bir hikâyenin de 
başlangıcıdır”.

ÖÇED tarafından 22-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti-
rilen 1. Uluslararası Uygulamalı Davranış Analizi Konferan-
sı Türkiye basında ilgiyle karşılandı. Konferansa sayılı günler 
kala e-bebek’in canlı yayınına katılan ÖÇED Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Selim Parlak ve Aba Program Koordinatörü 
/ Psikolog-Aile Danışmanı Elif Sanal Çalık, “Otizm ve Diğer 
Nörogelişimsel Bozukluklarda Aba/Uda Eğitimi” başlıklı yayın-
da konferansla ilgili merak edilenleri yanıtladı.

ÖÇED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Parlak, ABA Konferansı 
kapsamında Vali Yardımcısı Hülya Kaya’yı makamında ziyaret etti. En-
gelliler, çocuk hakları gibi toplumsal konulardan sorumlu vali yardımcısı, 
konferansla ilgili bugüne kadar yaptıklarımızı ilgiyle dinledi.

ÖÇED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Parlak, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürü Yeliz Yıldız 
Kökenek ve müdür yardımcısı Yaşar Tınar’ı, Engelsiz Hayat Akademisi 
kurucusu Adem Kuyumcu ile birlikte ziyaret etti. Derneğin çalışmalarıyla 
ilgili bilgi veren Parlak, İBB Engelliler Merkezi ile işbirliğin öneminden 
bahsetti.

Canlı yayının tamamını QR kodu 
okutarak veya linkten izleyebilirsiniz. 
https://youtu.be/RnINAWFK9Io

ABA KONFERANSI 
İLGİYLE DİNLEDİ

İBB ENGELLİLER
MÜDÜRÜ ZİYARETİ
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Otizm yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan bir rahatsızlık olup, 
etkileri ömür boyu devam eder. Erken teşhis ve doğru eğitim 
ile etkilerini en aza indirmek mümkündür. Otizm Yunanca’ da 
‘autos’ kelimesinden gelir. Günümüzde ise; çevreyle ilişkiyi 
kesmek anlamında kullanılan ‘kendi başınalık‘ olarak çevri-
lebilir. Otizmin tanımı ve etkileri uzun yıllardır araştırılmakta-
dır. Araştırmalar genel hatlarıyla otizmi bir iletişim bozukluğu 
olarak tanımlar. Nörolojik araştırmalarda ise, otizmin beynin 
belli bir noktasına etki ederek, dil gelişimini olumsuz yönde 
etkilediği ve birtakım takıntılı davranışları meydana getirdiği-
ni kanıtlamıştır.
Ailelerin otizm ile tanışma öyküsü genellikle çocuğun göz te-
ması kurmamasından, adına tepki vermemesinden ve geç ko-
nuşmasından ötürü bir uzmana başvurmasıyla başlar. Otizmle 
tanışan aile geleceğe dair birçok kaygı ve endişe taşır. Genel-
likle aile kendini çaresizlik içinde hisseder ve ağlama nöbetleri 
sıkça görülür. Aile otizmi reddetme eğilimindedir ve ümitsizlik 
had safhadadır. Büyük hayallerle dünyaya getirdikleri çocuk-
larına otizm tanısını konduramazlar. Başına gelen bu durum 
karşısında kendilerini suçlarlar. Keşke içki içmeseydim ya da 
keşke çocuk sahibi olmasaydım gibi pişmanlık içeren ifadeler 
kullanırlar. Aile kendine sürekli ‘ Neden ben?’ sorusunu yönel-
tir. Bu sorunun cevabını bulamadıkça öfke nöbetleri geçirir ve 
dünyaya karşı adalet inancını sorgulamaya başlar. ‘Ben kötü 
bir anne/baba mıyım, neden bizim başımıza geldi?’ gibi ifade-
leri sıklıkla dile getirirler. Aile çocuğun bu durumunu genellik-
le saklama ihtiyacı hisseder. Çocukta farklılık sezen biri bunu 
sorduğunda otizm demek yerine ‘hiperaktif ya da konuşma 
geriliği var’ demeyi tercih ederler. Kabul aşamasına gelmeden 
önce aileler sürekli bir arayış içindedir. En iyi doktoru, en iyi 
öğretmeni ararlar. Uyum aşamasında aile artık çocuğunun bu 
durumunu kabul eder. Aileler bu aşamaları farklı sürede geçi-

rebilir ve bu duyguları hissetmeleri gayet normaldir. Önemli 
olan nokta çocuktaki bu farklılığı kabul edip bir an önce otizm 
hakkında bilinçlenip doğru eğitime başlanarak çocuğu hayata 
hazırlamaktır.
Otizm bir farklılıktır. Aileler çocuklarının bu farklılığını kabul 
etmeli ve çocuğu topluma kazandırma konusunda eğitilmelidir.
Otizmli çocukların, yetenekleri desteklendiği takdirde diğer 
çocuklara oranla daha yüksek başarı göstereceği unutulmama-
lıdır. Burada önemli olan çocuğun ilgisini keşfetmek ve onu 
doğru yönlendirmektir. Günümüzdeki örneklere baktığımız-
da otizmli birçok çocuğun; spor, müzik, resim, matematik vs. 
alanlarda çeşitli ödüller kazandığı görülmektedir. Hatta Beet-
hoven, Edison, Einstein, Kafka, Tesla gibi ünlü bilim adamla-
rının da otizmli olduğu bilinmektedir. Ülkemizde de son gün-
lerde haber konusu olan otizmli Can Demirci, yüzme alanında 
Avrupa ikincisi ve Türkiye şampiyonu olarak ödül aldı. Tüm 
bunlardan anlaşıldığı üzere erken tanı, bilinçli aile ve doğru 
eğitim sayesinde otizmli çocuklarımız toplumda iyi yerlere ge-
lebilmektedir.
Soru ve görüşleriniz için 02123216189’ u arayabilirsiniz.

Psikolog Burcu ELELE
Nar Tanesi Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi

AİLELER OTİZMİ 
BİR AN ÖNCE 

KABULLENMELİ
Farklı gelişen bir bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte ailede yoğun kaygı ve duygu değişimleri 
görülürken aynı zamanda adaptasyon sorunları da yaşanır. Bu süreçte ailenin bu durumu daha 
kolay atlatması açısından psikolojik destek alması hem aile üyeleri hem de çocuğun gelişiminin 

desteklenmesi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.
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DİSLEKSİ VE MÜCADELE
Disleksi problemi yaşayan ebeveynlere, bu konuda duyarlı olan kişilere ve sivil 
toplum örgütlerine problemi dillendirme ve hak elde etmede büyük görevler dü-
şüyor. Ancak bunun sanıldığı kadar kolay olmadığını kendi öykümden biliyorum.

HUKUK

Yazı: Avukat İbrahim Azcan 
(İstanbul Barosu)
av.ibrahimazcan@hotmail.com

Kişiler sahip oldukları hakların temel kaynağını, Anayasa ile 
ülkelerin taraf olduğu ve iç hukuk haline gelmiş uluslararası 
sözleşmelerden almaktadır. İnsanlar birey olarak farklı nite-
liklere sahip olduklarından herkes şekli eşitliğe sahip değildir. 
İşte şekli eşitliğe sahip olmayan bireyler arasında asgari dü-
zeyde bir eşitlik sağlayabilmek için dezavantajlı kişilere yö-
nelik ilave haklarla bireyler arasında eşitlik sağlanması için 
hukuki düzenlemeler yapılır.

Kanun koyucu, hukuki düzenlemeler yaparken ölçü olarak de-
ğerlendirdiği belirli kriterlere göre hareket eder. İşte bunlardan 
birisi de hak temelli yaklaşımdır. Disleksi problemi yaşayan 
kişilerin şekli eşitliğe sahip olduğu bireylerden dezavantajlı 
oldukları alanların neler oldukları da bilimsel verilerle sapta-
narak,  o alanlara yönelik ekstra haklar, hukuki düzenlemelerle 

disleksi problemi yaşayan kişilere verilmesi gerekir.

Normal koşullarda bu hakların gerekliliğini belirleyen ve hu-
kuki düzenlemeleri de buna göre yapan kurumun devlet olması 
beklenir. Zira “çocuğun yüksek menfaati” “eğitim hakkı” gibi 
haklar “hak temelli yaklaşımlar” için yeterli nedenlerdir. An-
cak devletlerin hak temelli hukuki düzenlemeler yapması ne 
yazık ki, çok kolay olmaz. İşte bu konuda disleksi problemi 
yaşayan ebeveynlere, bu konuda duyarlı olan kişilere ve sivil 
toplum örgütlerine gerek kamuoyu oluşturarak problemi dil-
lendirme ve gerekse de hukuk mücadelesiyle hak elde edebil-
mek için çok büyük görevler düşer. Bu yazıda yukarıda yer 
alan yazımı gerekçelendirebilmek için bunun zorluğunu yan-
sıtmak açısından kendi öykümü dile getireceğim: 
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“2014 yılında emekli olan emniyet müdürüyüm. Emeklilik 
sonrasında da avukatlık yapmaktayım.  Oğlumla dört yaşından 
bu yana (şimdi on dört yaşında) çok büyük problemler yaşadık. 
Oğlum daha dört yaşındayken bir şeylerin yolunda gitmediğini 
hissediyorduk. Yerinde duramıyordu. Aşırı hareketliydi. An-
cak ne kendisine ne de çevresine asla zararı yoktu. Konuşamı-
yordu da. İlk olarak üniversitelerin çocuk psikiyatri ve nöroloji 
bölümlerinde muayene oldu ve tetkiklerden geçti. Tomografi 
çekildi. Her şey normal görünüyordu. Dolayısıyla bir tedavi 
önerilmedi. 

Oğlum anaokuluna başladığında da enerjisini atamıyor, akşam-
ları zorla anaokulundan çıkartıyor ve ağlayarak eve getiriyor-
duk. Anaokulunun konuşmaya başlamasına katkısı olmuştu ve 
artık tek tük konuşmaya da başlamıştı. İlkokula başladığında 
ise bütün çocuklar okuma yazma öğrenmesine rağmen, benim 
oğlum bir türlü öğrenemiyordu. Öğretmeni hayretler içerisin-
deydi ve oğlumun öğrenememesine anlam veremiyordu. Oğ-
lumun öğretmeni gerçekten de çok başarılı biriydi. Oğlumdaki 
çelişkiyi keşfedebilmek için hafta sonlarında voleybol oynayıp 
vakit geçiriyorlardı. Öğretmeninin oğluma destek olabilmek 
için çok aşırı bir performans göstermesine rağmen disleksiyi 
bilmemesi, milli eğitim camiasının disleksiye bakışı açısından 
fikir vermeye yeterli olduğu inancındayım. 

İkinci dönem çaresizliğimiz neticesinde tekrar çocuk psikiyat-
ristine götürdüğümde doktor kırmızı reçete ile verilen Ritalin 
önerdi. İlacı kullanmaya başladığımızda, oğlum okuma yaz-
mayı kısa sürede becerebilmişti. Ancak ilacın yan etkilerini 
okuyunca ilacın kullanımını sürdürmekten vazgeçtik. Sonra-
sında Hacettepe Üniversitesi’nde alanında gerçekten uzman 
bir profesör unvanına sahip bir psikologtan destek gördük ve 
çok büyük kazanımlar elde ettik. Ardından da okullarda ilgi 
görebilmek ve problemimizle özel ilgi gösterilebilmesi için 
hep özel okulları tercih etmek zorunda kaldık.

2014 yılında emekli olunca bir vakıf adına bu konuda sosyal 
proje yapmaya niyetlendim. Amacım yaşadığım ildeki disleksi 
problemi yaşayan çocukların tespitine yönelik sosyal sorumlu-
luk projesiydi. Çünkü oğlum okuduğu okulda disleksi raporu 
olan tek öğrenciydi.  Okulunda emindim ki gizli birçok dislek-
si problemi yaşayan çocuklar vardı ve ben bütün disleksikleri 
evladım gibi görüyordum.

Bu projeyi vakıf ve üniversite işbirliğiyle gerçekleştirecektik. 
Karşılaştığım ilk engel; çok ilginç yerden geldi. Birden ha-
yallerim altüst olmuştu. Bu proje için İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı’nı ikna edebilmek olanaksızdı. Odasında çaresizli-
ğin verdiği tepkiyle iç dünyama engel olamamış ve akan göz-
yaşlarıma engel olamamıştım. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
işlerine karışılmasından rahatsızlık duyuyordu. İstemeyerek 
de olsa dilekçemi aldılar. On beş gün sonra yazdıkları cevapta 
başvurumun valilik makamına değil de, ilçe kaymakamlıkla-
rına yapılması gerekçesiyle reddedilmişti. Bu yolla bir şeyler 
yapamayacağıma inandığımdan artık başka bir girişimde de 
bulunmadım. 

Konunun ilginç boyutlarından birisi de Milli Eğitim için üni-
versitede disleksi konusunda proje yöneticisi olarak uzman 
arayışımın neticesinde bir öğretim üyesi bana önerilmişti. İlk 
görüşmemizde kendisine nasıl bir yol takip etmemiz gereke-

ceğini sorduğumda bana bütün öğrencilerden kan alarak test 
edilmesi gerektiğini söyledi. Ben yıllardır bu konuda kapı kapı 
dolaşan bir baba olduğumu ve disleksinin teşhisi için hiçbir 
hastanenin benden kan tahlili istemediğini söylememe rağmen, 
bilim  adamı bilgiçliğinin önüne geçebilmem olanaksızdı. Ne 
yazık ki piyasada disleksi uzmanıyım diye geçinen kişilerin 
varlığı da bu alanın önemli çıkmazlarından birisi.

Tam o günlerde Sabancı Vakfı’nın bir sosyal proje duyurusu 
ilanını okuyunca tekrar heyecanlandım. Bu konuda hiç de-
neyimim olmamasına rağmen, istedikleri klişede bir sosyal 
proje hazırladım. Amacım disleksi konusunda toplumu bilgi-
lendirmekti. Proje yürütücüleri de disleksi problemi yaşayan 
yetişkinler  olacaklardı. Ancak projem ikinci aşamada kabul 
görmedi. 

Asıl problem disleksinin yeterince bilinememesinden kay-
naklanan bir çelişkiden kaynaklanmakta. Öğretmenler başta 
disleksiyi yeterince bilmiyorlar. Dolayısıyla disleksi problemi 
yaşayan kişilerin gerçek problemlerine de inanmak istemiyor-
lar. Disleksikleri haklı olarak diğer özürlüler kategorisine de 
koymamaktalar. Neticede disleksi problemi yaşayan çocukla-
rın sahip oldukları potansiyel cevherler, eriyip gitmek zorunda 
kalıyor.

Başta oğluma Rehberlik Araştırma Merkezi’nden rapor almak 
biz de istemedik. Ancak hak sahibi taraf olabilmek için rapor 
almam gerektiğine inandığımda da sorunlar birden değişti. O 
ana kadar okul yönetimi her defasında raporumuz olmadığını 
bahane ederek önümüze engeller koyarken, rapor aldıktan son-
ra da bir gecede oğlumun disleksi probleminin artık geçtiğini 
bahane etmeye başladılar. İşte disleksi böylesi karmaşık bir 
problem olduğundan toplumsal bir değişim yaşanabilmesi için 
hak temelli mücadele son derece önemli. Disleksinin yol açtığı 
problemlerin önlenebilmesinde en büyük etkenlerin başında da 
işte bu problemin net olarak tanımlanması gerekiyor. 

Ben disleksi problemi yaşayan çocukların ruh dünyalarını 
bilen, tamamen gönüllü idareci ve öğretmenlerden oluşan ve 
disleksilere hitap eden özel okullar olması gerektiği inancında-
yım. Zira disleksi bir problem olarak nitelendirilse de, aslında 
çok büyük bir zenginlik. Bu zenginliğin ortaya çıkartılmasının 
da kaynaştırma eğitim sistemiyle çok zor olduğunu bir veli ola-
rak görüyorum. Ben oğlumu çok seviyorum. Disleksi olduğu 
için de daha çok seviyorum.    
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Otizm ile tanışmanız ne zaman, nasıl oldu? 
Otizm ile 2003 yılında tanıştık. O yıllarda eşimle beraber 
Amerika’da New Jersey eyaletinde yaşıyorduk. Oğlumuzun 
bir yaşından itibaren ismine cevap vermediğini ve göz teması 
kurmadığını fark ettik. Konuşma gelişmedi. Dertleştiğim bir iş 
arkadaşım bana, devletin “Erken Müdahale Hizmetleri”nden 
bahsetti. 

Telefonla yetkilileri aradığımda oğlum 17 aylıktı. İki hafta 
içinde biri sosyal hizmetler görevlisi, diğeri konuşma terapisti 
olan iki hanım evimize geldiler. Oğlumuzu ev ortamında iki 
saat kadar gözlemlediler ve bize çocuğumuzun gelişiminde 
ciddi gerilikler olduğunu, eğitim ve terapiye ihtiyacı olduğunu 
söylediler. “Nesi var?” diye sorduğumuzda, kendilerinin dok-
tor olmadığını, teşhis için hastaneye başvurmamız gerektiğini 

1. Uluslararası Uygulamalı Davranış Analizi Konferansı konuşmacıları ara-
sında yer alan Uzman Psikolog Esra Bilge, aynı zamanda otizmli bir çocuk 

annesi. Amerika’da yaşadıkları dönemde ABA ile tanışan Esra Bilge, yöntem 
sayesinde oğlunun en çok dil gelişiminde fayda gördüklerini söylüyor.

“AMERİKA’DA TERAPİ İÇİN 
DOKTOR RAPORU ZORUNLU DEĞİL”

SÖYLEŞİ



eylül - ekim  2018 | ÖÇED  | 37

belirttiler. 
Bu noktada, Amerika’nın ülkemize göre en büyük farkı; devlet 
çocuğun otizm terapisini başlatmak için başta doktor raporunu 
zorunlu kılmıyor. Sosyal hizmet görevlileri evinize geliyor, ço-
cuğu ve aileyi doğal ortamında gözlemliyorlar. Sonuçta, otizm 
riski bulunan her çocuk yaşadığı bölgede mevcut olan terapi 
merkezlerine veya okul sistemine bir rapor gerekmeden kısa 
zaman içinde yönlendiriliyor. Biz telefonla Erken Müdahale 
Hizmetleri’ni aradıktan sonra 1-2 ay içinde dört ayrı terapist 
ile evde eğitime başlamıştık.  

Oğlunuz Amerika’da Erken Müdahale Hizmetleri’nden ne 
kadar süre, ne gibi eğitimler aldı? 
Öncelikle çocuğumuzla çalışacak bir ABA eğitim merkezi bu-
lundu ve bu konuda uzman bir psikolog evimize yönlendiril-
di. Oğlum o zaman 19 aylıktı. Çok küçük olduğu için haftada 
dört-altı saat ABA ile başlandı. İki yaşında haftada 10-12 saate 
çıktı. Üç yaşı civarında ise evde ve okulda toplam haftada 25-
30 saat yoğun eğitim alıyordu. 
İki yaşından önce hastaneye başvurup resmi teşhisi de aldık. 
Teşhis aldığımızda New Jersey’de oturuyorduk ancak Lova-
as’ın çalışmalarını yaptığı ABA’nın merkezi olan Kaliforni-
ya’ya taşınmaya karar verdik. Devlet aynı servisi taşındığımız 
eyalette vermeye devam etti. O dönem Lovaas’ın da on yılı 
aşkın asistanlığını yapmış Dr. Granpeesheh’in kurduğu CARD 
merkezi ile çalışmaya başladık. ABA’nın yanı sıra, devlet haf-
tada iki saat konuşma terapisi ve iki saat uğraş terapisi sağladı. 
Bu terapiler sayesinde oğlum üç-dört yaşındayken iki-üç ke-
limeli belli başlı cümle kalıplarını doğru yerde ve zamanda 
kullanmayı öğrenmiş, iletişim becerilerini ilerletmişti. İyiye 
doğru giden bir gelişim görüldüğü için devlet dört yaş sonuna 
kadar terapileri ödedi. Bazı ek terapileri de biz aldırdık. Ör-
neğin müzik terapisi gibi. Beden eğitimi tarzında kaba motor 

becerilerini hedefleyen terapileri ise o dönem sigorta şirketi 
ödedi. 

ABA nedir ve çocuğunuza nasıl katkıları oldu? 
ABA hakkında teorik ve pratik bilgileri konferans sırasında uz-
manlar detaylıca anlattılar. Ben hem tecrübe edinmiş bir anne 
olarak hem de bu eğitimin neden başarılı olduğunu araştırmış 
bir psikolog olarak şunu söyleyebilirim: ABA insanın doğal 
öğrenme mekanizmalarını destekleyen, genel anlamda çocuğa 
“öğrenmeyi öğreten” bir eğitim ve terapi anlayışıdır. 
Otizmde öğrenme mekanizmaları çalışmıyor. Örneğin çocuk 
doğal ortam içinde taklit etmeyi, konuşmayı öğrenemiyor. Hal-
buki her insan bu becerileri öğrenmeye programlı olarak doğar. 
ABA çocuğun doğal olarak yapabilmesi gereken bu becerile-
ri hedefleyip, kontrollü bir çevre içinde yoğun olarak çocuğa 
bunları tek tek öğretiyor. 
Çocuk önce bu becerileri kalıplar halinde terapi seansları içinde 
uygulamaya başlıyor. Hedef bu becerilerin günlük hayat içinde 
kullanılmasını sağlamak. Zamanla bu da oluşuyor. Terapi ve 
eğitim ilerledikçe, kalıplar halinde öğrenilenler, yaşa uyumlu 
beceriler ve davranışlar halinde şekil alıyorlar. Çocuğun far-
kındalığı ve öğrenme becerileri artıyor. Daha sonra aynı ka-
lıplar kullanılarak yeni beceriler öğretiliyor. Örneğin iki keli-
meli cümleler öğretilmeye başlandığında daha önce kullanılan 
komut ve kalıplar üzerinden ilerleniyor. Çocuk bu metodu bir 
öğrenme yöntemi olarak yeni ortamlarda kullanabiliyor. Ben 
şahsen ABA eğitiminin en büyük faydasını dil becerilerinin 
gelişiminde gözlemledim. Örneğin, özellikle Türkiye’ye dön-
dükten sonra dil konusunda çok zorlanacağımızı düşünmüş-
tüm. Ancak oğlum Türkçe’yi sırasıyla kendisine daha önce öğ-
retilen kalıplar çerçevesinde soru/cevap şeklinde sürekli tekrar 
ederek, kendi başına öğrendi. Bu beni de, o dönem buna şahit 
olan eğitimcileri de çok şaşırtmıştı. 
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Türkiye’ye ne zaman döndünüz? Türkiye’de çocuğunuzun 
okul ve ABA eğitimlerine nasıl devam ettiniz? 
Oğlum beş yaşındaydı. Zor bir karar verip İstanbul’a dönmeye 
karar verdik. Öncelikle yabancı uyruklu çocukların devam et-
tiği bir okul bulduk. Durumu samimi anlatınca kaynaştırmaya 
açık olduklarını söylediler. Böylece halen bugün devam ettiği 
okuluna başladı.  
Evde oğlumla önce İngilizce olarak (sonra Türkçe programlar 
da ekledik) ABA çalışacak bir üniversite öğrencisi buldum. Ne-
redeyse yedi yaşına gelene kadar evde beraber çalıştılar. ABA 
programlarını, nasıl analiz tutacağını kendisine ben anlattım. 
Zeki bir hanımdı, her şeyi kolay öğrendi. Oğlumla güzel bir 
ilişki kurdu. Böylece oğlum alışık olduğu bir program içinde 
ilerlemeye devam etti.  Ancak Amerika’da ki yoğun çalışmayı 
burada sürdüremedik. Ve programı tam olarak tamamlayama-
dık. ABA programının son aşamaları okula hazırlık kısmıdır. 
Bu kısmı okulda çözmeye çalıştık.
Oğlum 4. sınıfın sonuna kadar gölge öğretmenle okula gitti. 
ABA yaklaşımını sınıf öğretmenleri de benimseyip okul için-
deki tüm faaliyetler için uyumlu davranışlar teşvik edildi. Ör-
neğin sınıf içinde sorulan soruya parmak kaldırıp uygun cevap 
vermesi yaklaşık iki yıl boyunca öğretildi. 5. sınıftan itibaren 
ise okula bireysel katılabilecek seviyeye ulaşmıştı. Kısaca 
ABA metodu bizim için evde yedi, okulda ise 10 yaşında bitti. 

Algı ABA Terapi Merkezi’nin ilk yapılanmasında o zaman-
ki ismi ile YES biriminde danışmanlık yaptığınız bir dö-
nem oldu.  Bu nasıl bir süreçti?  
Türkiye’de o dönem ABA bilinmiyordu. 12 yıl öncesinden 
bahsediyoruz. Birçok aile ve eğitimci otizmde cümleler ha-
linde konuşmanın öğretilebildiğini dahi hiç duymamışlardı. O 
dönem sadece Tohum Vakfı ve Anadolu Üniversitesi bu eği-
tim modelinin Türkçe’ye uyarlama çalışmalarını yapıyorlardı. 
Aynı dönem Algı’yı kuran sevgili Parin Yakupyan ve Selim 
Parlak ile tanıştım. Amerika’da uygulanan bu eğitim modeline 
onlar da ilgi gösterdiler. Böylece Algı bünyesinde YES (Yoğun 

Eğitim Sistemi) birimini kurup neler yapabiliriz diye düşün-
meye başladık. Öncelikle ABA hakkında bilgilendirme yapıp 
farkındalık sağlamak istedik.
Bu konuda kendi bilgimi ve tecrübemi kurumdaki özel eğitim 
öğretmenleri, psikologlar ve aileler ile paylaştım. Dinlemek 
isteyen herkese bu eğitim modelini anlattım ama en önemlisi 
otizmin tedavi edilebildiği mesajını vermek istedim. Zaman 
içinde kendi akademik çalışmalarıma yöneldim ve Algı’dan 
ayrıldım. Parin ve Selim sağolsunlar bu modelin peşini bırak-
madılar. Uzun yıllardır Amerika’dan Nükte Hanım ve diğer 
uzman eğitimciler ile beraber çalışarak ABA sistemini Türki-
ye’de başarıyla uygulayabilen bir merkez oldular. 

Psikoloji eğitimi almaya karar vermeniz nasıl oldu? Bu ko-
nuda neler yaptınız, neler planlıyorsunuz?
Oğlumda gözlemlediğim değişim bende insan zihnine ve dav-
ranışlarına karşı bir merak uyandırdı. İnsan zihni aslında nasıl 
çalışır, düşünce ve duygularımız nedir? İnsan davranışını ne 
motive eder? Bu gibi aklımda dallanan budaklanan birçok so-
ruya cevap bulabilmek adına akademik çalışmalara dönmeye 
karar verdim. Önce Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümün-
den 2015 yılında mezun oldum. Daha sonra Bahçeşehir Üni-
versitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans çalışmalarına baş-
ladım. Şu anda tez aşamasındayım. Amacım dinamik yaklaşım 
çerçevesinde terapi sürecine ait teori ve pratik çalışmalarımı 
devam ettirmek. 

1. Uygulamalı Davranış Analizi Konferansı’nın en son otu-
rumunda sizin de bir sunumunuz yer aldı. Değerlendirme-
lerinizi alabilir miyiz?
Ben ABA terapisi ile ilgili kendi yaşadığım tecrübeleri ve Ame-
rika’daki sistemden bahsettim. Bu konferans bence otizm teda-
visi ile ilgilenen herkes için çok önemliydi. Sonuçta ABA’nın 
başarısı otizmde defalarca ispatlanmış. 1. Uygulamalı Davra-
nış Analizi Konferansı, bu modelin ne olduğunu, tarihçesini, 
amacını ve nasıl uygulandığını uzmanlardan detaylıca öğren-
mek için kaçırılmayacak bir fırsattı.
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Twitter’da “Terapi Defteri” hesabıyla büyük bir takipçi kitlesi edinen Klinik 
Psikolog Deniz Bolsoy, özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle ilgili 

paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Deniz Bolsoy’a mesleğini, anneliğini ve 
özel gereksinimli çocuk sahibi olan ailelere önerilerini sorduk.

Sizi kişisel olarak biraz tanıyabilir miyiz?
1979’da İzmir’de doğdum. Lisede psikoloji okumaya karar 
verdim. Ancak işler istediğim gibi gitmedi. Benim zamanım-
da en yüksek puanlı bölümler işletme, ekonomi ve uluslararası 
ilişkilerdi. Psikolojiyi o dönemde kimse yazmıyordu. “Psi-
koloji yazmak istiyorum” dediğimde bana “İşsiz kalacaksın, 
hayalcisin” dediler. İstesem mutlaka yazardım ama korktum. 
Sonra Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü ka-
zandım. Siyaseti de seviyordum ama gidip psikoloji dersleri-
ne giriyordum. Bölümü de bırakmak istemedim. Çift ana dala 
başvurayım dedim. Şansıma kabul ettiler ve ben o dört sene 
boyunca gece gündüz derslere girip çıktım. Böylece Uluslara-
rası İlişkiler’in yanı sıra Psikoloji diplomasını da aldım. 

Sizi psikolog olmaya yönelten şey neydi?
Üniversiteden mezun olduktan sonra çalışmaya başladım. Son-
ra akademiye geri dönmek istedim. Sabancı Üniversitesi’nde 
Siyaset Bilimi masterı yaptım. Ama akademiye dönünce de 
mutlu olmadım. Uygulama kısmında olmam gerekiyordu. Son-
ra bir seminere gittim ve hayatım değişti. Seminerde Nebahat 
Akkoç’un konuşması vardı. Kendisi Diyarbakır’da kadınlar 
için bir merkez kurmuş. Şiddet gören kadınların koruma evle-

rini organize ediyor. Hayatını buna adamış. Ben orada gerçek 
anlamda fark yaratan birini gördüm. Ve ben de “Uygulamada 
bir şey yapmak istiyorum” dedim. Alanımda çalışabileceğim 
bir şey yapmak istiyordum. Bu olsa olsa Klinik Psikoloji olur 
diye düşündüm. Ve 2009 yılında Doğuş Üniversitesi Klinik 
Psikoloji bölümünde okumaya başladım. 

Aynı zamanda 9 yaşında bir kızınız var. Anneliğinizden bi-
raz bahseder misiniz?
Doğuş’ta mastera başladığımda Ela henüz 3 aylıktı. Okulu bi-
tirdiğim iki sene içinde özel gereksinimleri olduğu ortaya çıktı. 
Aslında ben başından beri biliyordum ama 15 aylıkken iyice 
fark edilmeye başladı. İki sene boyunca yüksek lisans yapıp bir 
yandan da kızımla ilgileniyordum.  

Kızınızın bu özel durumu sizi nasıl etkiledi?
Ela iki yaşındayken ağır bir depresyona girdim ve düzenli te-
rapiye gitmeye başladım. İlacımı da içtim, terapime de gittim 
ve ben depresyonu öyle atlattım. İnsanlar bunu kendileri atla-
tabileceklerini sanıyorlar ama atlatamayabilirsiniz. İlaca karşı 
olmak diye bir şey var. Ben tıp mezunu değilim ama bu ilaç 
meselesini doktorlara bırakın. Bu işi çok iyi yapan hekimler 

SÖYLEŞİ

“YALNIZ DEĞİLSİNİZ”
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var ve bazen ilaç almadan iş olmuyor. Birkaç hekime birden 
sorun. Utanılacak bir şey değil bu. Ben hiç utanmıyorum hat-
ta gurur bile duyuyorum kendimle. Terapi almasaydım Terapi 
Defteri’ni de kuramazdım, çalışamazdım da... 

Sonra nasıl iyileştiniz?
İlaç artı terapiden sonra bir gün “Ben bir şeyler yapabilirim bu 
hayatta” dedim. Her şey berraklaştı sanki renkler daha canlı 
gözükmeye başladı. Ve bu ilaçla mümkün oldu. İki sene sonra 
ilacı bıraktım. Bu süre içinde Ela’nın özel durumu çok daha 
bariz hale geldi. 

Terapi Defteri ile sosyal medyada epey bir takipçi kitlesine 
sahipsiniz. Bu nasıl oldu? 
Yüksek lisansı bitirdikten sonra bir sene yani Ela 3 yaşına ge-
lene kadar sadece onunla oldum. Bütün zamanımı onunla ge-
çirdim. Fakat kızımın çalışan bir annesi olmasını istiyordum. 
Çalışmak bana da iyi geliyordu. Ufak ufak çalışmaya başla-
dım. Yazmayı çok seviyorum. O zaman da twitter yeniydi. Çı-
kalı birkaç sene olmuştu. Buradan yazmak eğlenceli olabilir 
diye başladım. Aklıma ne geliyorsa hiç süzmeden, derinleme-
sine düşünmeden yazıyordum… İlk başta 100 takipçim vardı 
sonra bir baktım bir anda patladı. Birkaç ay içinde sayı 30 bin 
oldu. Sonra insanlar aramaya başladılar beni. “Galiba bir danı-
şan profilim oluyor artık ben bir klinik kurayım” dedim. 5 yıl 
önce Günebakan Psikoloji’yi kurdum. Bir yandan da, yazmaya 
devam ediyordum. Sonra blog geldi. Sonra bu tweetleri kitap 
haline getireyim dedim. İlk kitabım Doğan Kitap’tan çıktı ve 
10 baskı yaptı. Şimdi ikinci kitaba hazırlanıyorum. 

Zor durumlarla baş etmek için siz neler yapıyorsunuz?
Bir, terapimi ihmal etmiyorum. İki, spor yapıyorum. Üçüncüsü 
ben dayanışmanın önemini çok iyi anladım. Kendim gibi olan 
insanlara gidip akıl danışıyorum. Gerektiğinde yardım istiyo-
rum. İnsanlara yük olurum düşüncesini kafamdan attım. Gör-
düm ki kimseye yük olduğum filan yok bilakis insanlar yardım 
istediğinde çok daha mutlu oluyorlar. Dertleri kendi içimde 
kafamda kurmaktan çıkıp insanlara sorabilmeye başladım ama 
bu da terapi sayesinde olabildi. O yüzden terapi desteğini ih-
mal etmesinler. Hele de özel gereksinimli çocuk annesiyseniz. 
Ben destek veriyorum indirim de yapıyorum fakat özel gerek-

sinimli çocuk annelerine psikolojik desteği uygun bütçeyle 
vermeyi üstlenen meslektaşlarım da var. 

Anne olmak mesleğe bakışınızı nasıl etkiledi?
Annelik ve uzman olmanın birbiriyle hiç alakası yok. Bilgi sa-
hibi olmakla onu gerçekten uygulamak hele ki duygusal bir 
şey söz konusuysa birbiriyle alakası olmayan şeyler. Şöyle bir 
parantez açayım: Çocuk dediğimiz kişinin duygusal ihtiyaç-
ları var. Güvende hissetmek, istikrar, empati, olduğu kişi gibi 
kabul görebilmek, doğal ihtiyaçlarını dile getirebilmek, ifade 
özgürlüğü, ihtiyacı olduğu kadar bağımsız olmak ama ihtiya-
cı olduğu kadar bağımlı olma dengesi… Bütün bu ihtiyaçları 
yeterince karşılandığın bir çocukluktan geliyorsan ne alâ. Ama 
hayatın gerçekliği içinde hiç kimse yüzde yüz karşılandığı bir 
çocukluktan gelmiyor. Çocukken bu ihtiyaçların az ya da çok 
derecelerine bağlı olarak ne kadar kesintiye uğradıysa, istisma-
ra uğradıysan, çok ihmal gördüysen, çok ilgisiz kaldıysan, şid-
dete maruz kaldıysan, şahit olduysan, çok eleştirildiysen ken-
dinle ve dünyayla ilgili kök inançların oluşuyor. Şimdi sen bir 
terapistsin ve çok güçlü şemaların var. Her ilişki en sonunda 
biter diye inanıyorsun. Yetersizim diye inanıyorsun. Değersi-
zim ya da olduğum halimle sevilmem diye inanıyorsun. Sonra 
anne oldun. Gittin eğitimini aldın. Biliyorsun ki böyle şeyler 
yok. Bunlar senin kafandaki inançlar. Çocuk senin beklentile-
rini karşılamadığında yetersizlik duygun tetiklenince ne yapı-
yorsun? Orada işte otomatik bir mekanizma devreye giriyor. 
Onu kırabilmek için de dışarıdan bir müdahale gerekiyor ama 
değişimin içeriden olması gerekiyor. Destek gerekiyor.

Destekler neler olabilir?
Biri psikoterapi olabilir, bir diğeri şu: fark etmek. Farkında 
olmayan bir insan için çok zor. Hiçbir şekilde adım atmaz. 
Üçüncü adım bununla ilgili yakın çevrenden destek istemek. 
Kendinizi yetersiz hissediyorsunuz diyelim. Böyle hissettiği-
nizde de gidip çocuğa sarıyorsunuz. Eleştiriyorsunuz, gereksiz 
yere bağırıyorsunuz. Tahammülünüz çok düşük. Bunları fark 
ettiğinizde yakın çevrenizden destek isteyin, etrafınızı size bu 
konuda destek olabilecek insanlarla donatın. Benim böyle bir 
sorunum var diyerek, o sorunu çözmüş ya da o sorunun tam 
zıddı soruna sahip birine yanaşırsanız birbirinizi ortaya çeke-
bilirsiniz. 
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“HAYATLARININ NE KADAR 
ZOR OLDUĞUNU DAHA İYİ 

ANLADIM”
Kandıra Kerpe’den İzmit’e giden otobüste öfke nöbeti geçiren otizmli 
Berkay Baştan’ı sakinleştiren otobüsün şoförü Muhammet Yağcı ve 

anne Songül Baştan ile bir araya geldik.

SÖYLEŞİ
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Kendinizi tanıtır mısınız?
30 yaşındayım. 10 çocuklu ailenin dokuzuncusuyum. İlk erke-
ğim. Bir erkek kardeşim daha var. Kefken’de yaşıyorum. Şoför 
olmadan önce çiftçilikle ilgileniyordum. Bir buçuk yıldır Ko-
caeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.’ye bağlı olarak 
şoförlük yapıyorum. Daha önce Ford’ta çalışıyordum. Babamı 
iki yıl önce kaybettim. Babamı kaybedince burada çalışmaya 
başladım. Şu anda annemle birlikte yaşıyoruz.

Sizin otobüsü durdurup Berkay’ı sakinleştirmeniz ve olayı 
kontrol almanız herkese örnek gösterildi. Olay gününe dö-
nersek, her şey nasıl gelişti?
8 Temmuz Pazar günüydü. Ben o gün çalışmıyordum. “Yoğun-
luk var bize yardımcı olur musun?” dediler. “Tabii olurum” 
dedim. Arabamı alıp Kerpe’ye gittim. 19.30’da hareket ettik 
oradan. Çok yoğun bir trafik vardı. İki buçuk saatte Osmaniye 
sapağına geldik. Normalde bir saat 10 dakika sürüyor. Arabada 
biri bağırmaya başladı. Aynaya baktım ve annesine “Durabi-
lirim isterseniz” dedim. “Durmanıza gerek yok” dedi. “Abla 
olur mu çocuk rahatsız herhalde” dedim. Orada durduk. Yolcu-
lara “İnelim arkadaşlar bir yardımcı olalım” dedim. Ben annesi 
susturacak herhalde diye düşündüm. Çocuk avazı çıktığı kadar 
bağırıyordu. Annesi ise çok ağlıyordu. Yolcular da çok dikkatli 
bakmaya başlayınca utandı sanırım. “Abla ağlama sen rahat 
ol” dedim. Sonra Berkay’ın koluna girdim. Gezdik biraz.

Berkay’ın size tepkisi nasıl oldu?
İlk başta beni yabancıladı ama önce elini tuttum, sonra koluna 
girdim. Koluna girdikten sonra sanki biraz rahatlar gibi oldu. 
Yürümeye başladık. Fakat arabayı görünce yeniden bağırmaya 
başladı. “Arabaya binmeyeceğiz, biraz gezeceğiz” dedim ve 
bir 10 dakika gezdirdim. O sırada ambulansı aradım. “Yarım 
saati bulur gelmemiz” dedi. “Tamam” dedik. Berkay’ı elimden 
geldiği kadar oyaladım. Sonra çocuk olduğu için aklıma mısır 
geldi. Mısırcıya götürdüm, mısır aldım. O arada ambulans gel-

di. İlk başta binmek istemedi. Sonra annesi sarılınca birlikte 
bindiler. Ben de yolcularımı alıp yola devam ettim.

Yolcular bu durumu nasıl karşıladı?
Çok iyi karşıladılar. Aslında onlara sormam gerekiyordu ama 
ben onlara bir şey sormadım. Bizim kendi başımıza hareket 
etmememiz gerekiyor. Acelesi olanlar oluyor bazen. Ben du-
runca onlar da bir tepki vermediler aslında. İyi karşıladılar. On-
ların da sanırım işine geldi. Çünkü o gün hava da trafik de çok 
bunaltıcıydı. Onlar da inip bir mola verdiler. Ondan sonra çoğu 
tebrik etti. Alkışladılar. 

Peki Berkay orada neden rahatsız olmuş?
O gün çok acıkmış ve yorgunmuş. Annesiyle ve bir arkadaş-
larıyla denizden dönüyorlarmış. Ortamdan da çok bunalmış. 
Hatta Songül Hanım’ın eşi “Bugün pazar, gitmeyin. Yolda bir 
şey olur” demiş. Kadın bir de onun için ağlamaya başladı.

Siz Berkay’ın otizmli olduğunu biliyor muydunuz?
Hayır, olaydan sonra öğrendim. Benim de halamın çocuğunda 
gelişim geriliği var. Berkay’ı gördüğümde o aklıma geldi. Onu 
çok seviyoruz çünkü. Sürekli bize gülümsüyor. Sadece konu-
şulanları anlıyor. Onu düşünerek empati kurdum.
 
Özel çocuklar hakkında ne söyleyeceksiniz? Bazen toplum-
dan dışlandıkları oluyor…
Halkımızın özel çocuklara sahip çıkması gerekiyor. Bu olay 
şimdi bize abartmışız gibi geliyor ama aslında öyle olmadığını 
ben Berkay’ın annesinin duygularından sonra anladım. Songül 
Hanım bana olaydan sonra çok büyük bir sevgiyle yaklaşıyor. 
Öz kardeşi gibi. Çünkü ilk defa böyle bir davranışla karşılaş-
mış. Eskiden dolmuşa bindiğinde, “Binme çocuğun böyleyse” 
gibi tepkilerle karşılaşmış. O yüzden “Bir derdin var mı?” diye 
sürekli arar sorar. O zaman anladım aslında onların hayatının 
daha zor olduğunu. Hepimiz bir engelli adayıyız aslında. Zor 
bir hayatları olduğunu daha iyi anladım. Ben de gördüğümde 
“Allah sabır versin” diyordum ama bizimki iki dakikalık bir 
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duygu. Onların hayatı sürekli zor aslında. Çevremizin bu ko-
nuda daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlık 
görevi olarak yaptığımız bir şey. 

Kimi özel çocuklar ve aileleri olumsuz tepkiler yüzünden 
daha çok içine kapanıyor ve toplu yerlerden uzak duruyor. 
Sizce bu doğru mu?
Kendi içlerine kapanmasınlar. Küçük dolmuşlarda karşılaştım 
ben mesela. Şoförün biri “Çocuğun özürlüyse binmeyeceksin” 
diyor. “Sana devlet bakım parası veriyor, taksiyle git” diyor. 
Ben buna birebir şahit oldum. Sesini çıkaramıyorsun. Bir şey 
söylesen şoförle kavga ediyorsun. Kadın binmedi arabaya. Ben 
de üzüldüm. Küçük dolmuşlar bir kişi fazla alayım derdinde. 
Engellilerin ise ücretsiz kartları var. Bu çocuklarla genellikle 
anneleri ilgilendiği için kadınlar daha çok mağdur oluyor. Za-
ten 65 yaş üstü emekli ve engelli vatandaşlar bizim arabamızı 
kullanıyorlar. 

Peki bu konuda ailelere tavsiyeleriniz neler?
Çocukları gezebiliyorsa gezdirsin. 10 senedir yatalak bir abi-
miz var, biz gezdiriyoruz. Trafik kazası geçirdi. Dışarı çıkma-
yınca psikolojisi bozuldu. Yeni yeni kendine geliyor. İnsanların 
söylediklerine kulak asmamalılar. Sonuçta evladı ve herkesin 
evladı kendi için değerli. 

Songül Hanım merhaba, olay gününü bir de sizden dinle-
yebilir miyiz?
Biz bir arkadaşla çocuklar hava alsın diye Kerpe’ye götürelim 
diye anlaştık. Sabah giderken çok sıkıntı yaşamadık ama o gün 
denizde yanması Berkay’ı çok etkiledi. Otobüse bindiğimizde 
aşırı kalabalıktı, trafik yoğundu. Herhalde onu tetikledi. Za-
ten bizim çocuklarımızın sıcağa hiç tahammülü yok. Otobüste 
Kandıra Cezaevini geçtik. Berkay oturuyor, ben ayaktayım. 
Birden bağırmaya başladı. Öfke nöbeti geçirmeye başladı. 
Ben sakinleştirmeye çalıştım ama asla fayda etmedi. Muham-
met kardeşim, “Sorun varsa arabayı durduralım” dedi. Sonra 
Berkay’ı aşağı indirdi. 15 dakika boyunca aldı oğlumu, koluna 
girdi, gezdirdi. . O bağıran çocuk, kuzu oldu birden. Ambulans 
çağırdı. Ama ambulans gelene kadar Berkay sakinleşmişti. Na-
sıl yaptı bilmiyorum. Kendisine hep teşekkür ediyorum. Ömür 
boyu da duacıyım. Toplumun böyle insanlara çok ihtiyacı var. 

İlk defa mı böyle bir şey başınıza geldi?
Toplu taşımayı kullanıyorduk ama ilk defa oldu. Yaz aylarında 
ben Berkay’ı pek dışarı çıkarmıyorum. Hatta olaydan sonra ye-
niden denize gittiğimizde, özel araba ayarladık da gittik. Artık 
o kadar çok gözüm korktu ki. Belediye otobüsleri o kadar çok 
kalabalık oluyor ki, artık binmiyorum. Daha önce öfke nöbet-
leri oluyordu ama böyle değil. Ama otobüse bindiğimizde bize 
yardımcı olan tek kişi olarak Muhammet ile karşılaştık.  

Toplumdan olumsuz tavırlarla karşılaştığınızda daha çok 
içinize kapanıyor musunuz?
Eskiden Berkay çok küçükken içimize kapanmıştık. Toplumda 
karşılaştığımız davranışlar yüzünden onu hiçbir yere götürmek 
istemiyordum. Ama son 2-3 yıldır toplum sanki biraz daha 
değişti. Daha duyarlı hale geldi. Eskiden otizmi bilmeyenler 
o kadar çoktu ki. Ki normal yani, biz bile ilk teşhisi duydu-
ğumuzda çok şaşırdık. Ama şimdi insanlar çok daha farkında 
olmaya başladı. Şimdi Muhammet’in yaptığı otizm adına bir 
farkındalık, topluma güzel bir örnek oldu.

Ama herkes duyarlı değil. Çok sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela 
otobüse bindiğimizde engelli kartı bastığınız zaman şoförler 
şöyle yandan bakıp “Öff bıktık bunlardan” diyebiliyor. Oto-
büste hiç kimse olmasa da sadece size söylese belki bu kadar 
üzülmeyeceksiniz. O kadar insan içinde söylüyorlar ve herkes 
size bakıyor. O anda o kadar kötü oluyor ki insan anlatamam. 
Bizim derdimiz bize yetiyor zaten bunu yapmayın! Benim de 
engelli kartım var ve ben çoğu zaman kullanmıyorum. İnsan 
yoruluyor artık o bakışlardan. 

Berkay nasıl bir çocuk?
Berkay 16 yaşında çok da yakışıklı bir delikanlı. Bir ablası 
var. 2 buçuk yaşında otizm teşhisi konuldu. Konuşma yoktu. 
Dönme ve ellerini çırpma hareketleri vardı. Göz teması yoktu. 
Babaya doktora götürelim diyordum ama o kabullenmiyordu. 
Genelde babalar öyle oluyor. “Yok benim oğlumda öyle bir şey 
olamaz” diyordu. Bir de erkek çocuğu ya hiç konduramıyordu. 
Ben bir gün aldım oğlumu üniversitenin çocuk psikiyatristine 
götürdüm. “Bu çocukta bir şey var, götüreceğim” dedim. Test-
ler yapıldı. Otizm teşhisi kondu. O anda çok yıkıldım. Doktora 
sordum. “Özel ilgi ve özel eğitimle hep böyle uğraşacaksınız. 
Sabredin” dedi. Ondan sonra hemen eğitim ve rehabilitasyon 
süreci başladı. Bu sene İzmit’te Özel Eğitim Uygulama Merke-
zi 8’inci sınıfa gidecek. Her şeyi orada öğrendi: kaşık tutmayı, 
bardağa su koymayı, tuvalet eğitimini… Çok faydasını gördü. 
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Sizi tanıyabilir miyiz?
2003 yılından beri Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nda genel 
direktör olarak çalışıyorum. Bu dönem içinde kurucumuz mer-
hum Prof. Dr. Hıfzı Özcan ile çalışma fırsatı buldum. Bu ne-
denle kendimi çok şanslı hissediyorum.
 
Vakfın tarihçesini sizden dinleyebilir miyiz?
1972 yılında Prof. Dr. Hıfzı Özcan tarafından ailelerle birlikte 
bir dernek kuruluyor. O dönemde üniversitede öğretim görev-
lisi olarak çalışan hocamız, hastaneye çok fazla engelli çocuk 
ve ailesinin geldiğini görüyor ve onlarla bir araya gelerek bir 
dernek kuruyor. İlk yıllarda Kadıköy’de küçük bir apartman 
dairesinde tamamen gönüllü bazda çalışmalar başlıyor. Kısa 
bir süre sonra Sabancı ailesinin ve Sağlık Bakanlığı’nın des-
teğini alarak Acıbadem’de Erol Sabancı Spastik Çocuklar 

Rehabilitasyon Merkezi açılıyor ve uzun yıllar bu merkezde 
Cerebral Palsy’li çocuklara, eğitim ve rehabilitasyon hizme-
ti sunuluyor. Yıllar içinde Cerebral Palsy’li çocuklarımız bü-
yüyor, ergen ve erişkin birer birey oluyor ve farklı ihtiyaçlar 
ortaya çıkıyor. 1989 yılında Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı 
kurularak, dernek bünyesinde yürütülen çalışmalar genişletili-
yor. Değerli büyüğümüz merhum Sakıp Sabancı’nın desteğiyle 
1993 yılında, bugün içinde bulunduğumuz kampüsün inşaatı 
başlıyor ve 1996 yılında tüm hizmetler Ataşehir’deki bu kam-
püste toplanıyor.
 
Hizmet birimleriniz neler?
Kampüste dört farklı hizmet birimimiz var. Bunlardan birinci-
si özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimiz. 2018 yılında bu 
merkezimizin kapasitesini genişlettik. Böylece 2019 yılından 

Cerebral Palsy’li çocukların yaşam boyu ihtiyaç duydukları özel eğitim ve re-
habilitasyon desteklerine kavuşabilmeleri için yola çıkan Türkiye Spastik Ço-

cuklar Vakfı’nın Genel Direktörü Nigar Evgin, sorularımızı yanıtladı. 

“CEREBRAL PALSY’YE 
MULTİDİSİPLİNER 
YAKLAŞILMALI”

SİVİL TOPLUM
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itibaren 500 Cerebral Palsy’li bireye özel eğitim ve rehabilitas-
yon hizmeti sunabileceğiz. 
2015 yılında yeni bir hizmet birimi hayata geçirdik. Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet 
gösteren Aile Danışma Merkezi’mizdeki çalışmalara çok önem 
veriyoruz. Bu merkezimizde ağırlıklı olarak engelli olma riski 
taşıyan bebekler (Henüz Rehberlik Araştırma Merkezi’nden 
raporu çıkmamış bebekler) ve aileleri ile çalışıyoruz. Risk-
li bebek olarak adlandırdığımız bu bebekleri (Erken doğmuş 
olabilir, çoğul gebelik olabilir, doğum sırasında herhangi bir 
komplikasyon yaşamış olabilir) çocuk nörologları veya çocuk 
doktorları bize yönlendiriyor. Merkezde bebeklerin gelişimi-
ni takip ediyor, olası gelişim gecikmeleri için erken müdahale 
programı uyguluyoruz. Erken Müdahale programındaki önce-
likli amacımız, bebekte oluşabilecek engel seviyesini en aza 
indirgemek. Merkezimizde aynı zamanda aileye de psikolojik 
destek sağlanıyor, aile bütünlüğünü koruyucu programlar uy-
guluyoruz. Aileyi sürece dahil ederek, gelecek günlere hazır-
lıyoruz. 

Bir de 2011 yılında açtığımız Metin Sabancı Özel Eğitim 
Okullarımız var. Okullarımızda ağırlıklı olarak Cerebral Palsy 
tanısı almış çocuklara eğitim-öğretim hizmeti sunuyoruz. Ha-
fif, orta ve veya ağır düzey zihinsel engeli bulunan ve birden 
fazla engeli olan çocuklar okullarımızda eğitim alabiliyor. Ül-
kemizde engelli öğrencinin doğal gelişim gösteren akranları ile 
aynı sınıflarda eğitim alması bir başka deyişle kaynaştırılması 
gittikçe önem kazanıyor. Bu nedenle bir çocuğun zihinsel geli-
şimiyle ilgili bir engeli yoksa, rehberlik araştırma merkezleri, 
öğrencinin kaynaştırmaya devam etmesini öneriyor. Kampüsü-
müzde yer alan okullarımıza ise kayıt ön koşulu; öğrenci ada-
yının herhangi bir seviyede zihinsel engelinin olması.  

Okullarımıza 36 aylıktan itibaren öğrenci kabul edebiliyoruz. 
Anasınıflarımızın yanı sıra 1. ve 2. kademede eğitim imkanı 
sunuyoruz. Hafif düzeyde zihinsel engelli raporu olan çocu-
ğumuzla 4. sınıfa kadar birlikteyiz. Bu öğrencilerimiz için 
hedefimiz en hızlı şekilde akademik becerilerini kazandırarak 
kaynaştırma eğitimine yönlendirmek. Orta ve ağır düzeyde zi-
hinsel engelli öğrencilerimizle ise ağırlıklı olarak sosyal yaşa-
ma adaptasyon, davranış problemleri ve öz bakım becerileri 
üzerine çalışıyoruz. Bu öğrencilerimiz eğitim-öğretime 8. sınıf 
sonuna kadar devam edebiliyor. Dördüncü hizmet birimimiz 
ise yine bu kampüsün içinde yer alan, Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı yatılı bakım merkezimiz. Bu 
merkezde 0-20 yaş arası devlet koruması altına alınmış, 70 Ce-
rebral Palsy’li çocuğumuz ve gencimiz yaşıyor. 
 
Erken müdahale programında ne gibi çalışmalar yapılı-
yor?
Öncelikle “Prechtl Analizi” denilen bir sistem var. Prechtl 
Analizi, engelli olma riski taşıyan bebeklerde 6 aydan önce 
motor gelişim problemi olup olmadığını saptamak için yapı-
lıyor. Prechtl Analizi için tanılamaya yardımcı bir test uygu-
laması da diyebiliriz. Riskli bir bebeği olan aile birimimize 
başvurduğu zaman, öncelikli olarak bu analizi uyguluyoruz. 
Bebeği sakin bir odaya alıyoruz. Odaya kurulmuş olan kame-
ra sistemleri yardımı ile bebeğin hareketlerini çekiyor ve daha 
sonra bu hareketleri inceliyoruz. Sonuç olarak uzman arkadaş-
larımız bebekteki anormal hareketleri tespit ediyor. Bu çalış-
madaki hedefimiz bebeğin Cerebral Palsy teşhisi alma riskini 
tahmin etmek.Bu risk düşük veya yüksek olabilir. Her halükar-
da bütün bebekleri Erken Müdahale Programı’na dahil ederek 
gelişimini takip ediyoruz. Bu program kapsamında belirlenen 
farklılıkların doğru pozisyonlama, fizyoterapi ve aile eğitimi 
ile düzeltilmesi hedefleniyor. 



eylül - ekim  2018 | ÖÇED  | 48

Aile sürecin ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle tüm seanslarda 
uzmanlara eşlik eder, günlük yaşamı içinde bebeği ile nasıl ça-
lışacağını öğrenir. Erken Müdahale Programı beynin en hızlı 
geliştiği 0-3 yaş arası dönemde çocuğun gelişimine ve engel 
seviyesinin azaltılmasına büyük katkı sağlıyor.

Aile Danışma Merkezi’nde kardeşlerin psikolojik süreçleriyle 
ilgili birçok çalışma yürütüyoruz.Tüm aile fertlerine destek ve 
yönlendirme yapıyoruz. Engelli çocuğu olan ailelerde maale-
sef boşanma oranı da yüksek. Anne-babaları rehabilitasyon sü-
recinin içine dahil etmeye çalışıyoruz. Kabulleniş süreçlerini 
hızlandırmaya çalışıyoruz. Merkezimizde tedaviye yönelik da-
nışmanlık hizmeti de veriyoruz. Gönüllü doktorlarımız belirli 
aralıklarla vakfımızı ziyaret ederek, ailelere bilgilendirici ve 
yönlendirici danışmanlık hizmeti sunuyorlar.
 
Cerebral Palsy nedir ve oluşum sebepleri nelerdir?
Cerebral Palsy, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel bir engel-
lilik durumudur. Gelişimini tamamlamamış beynin doğum ön-
cesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görme-
siyle oluşur. Cerebral Palsy, iyileşen bir durum değildir ancak 
travmaya uğramış beyne erken müdahale edilmesi ve hayat 
boyu rehabilitasyon uygulamasıyla önemli gelişmeler sağla-
nabilir.

Cerebral Palsy’de çoklu engellilikten bahsedebiliriz. Buna 
göre, fiziksel engele görme ve işitmeyle ilgili sorunlar, epi-
lepsi, davranış sorunları ve zihinsel engellilik de eşlik edebi-
liyor. Bu nedenle soruna multidisipliner bir şekilde yaklaşıl-
ması gerekiyor. Sonuç olarak fizyoterapistlerin yanı sıra özel 
eğitimcilerin, psikologların, beslenme uzmanlarının, işitme 
terapistlerinin, konuşma uzmanlarının, sosyal çalışmacıların 
bir arada çalışması gerektiği bir konudan bahsediyoruz. Bu ne-
denle ailelerin tüm hizmetleri bütüncül bir yaklaşımla tek bir 
çatı altında bulabilmesi, onlar için çok büyük fayda sağlıyor ve 
zamanlarını verimli kullanmalarına olanak veriyor.
 
Rakamlar Türkiye’deki Cerebral Palsy tanı hakkında ne-
ler söylüyor?
Ülkemizde 2004 yılında yapılan çok önemli bir çalışma var. 
Bu araştırmanın sonuçlarına göre her 1000 canlı doğumun 
4.4’ü Cerebral Palsy teşhisi alıyor. Dünyadaki oran da binde 2 
ile 4 arasında değişiyor. Çok kesin rakamlar yok, çünkü ülke-
mizde Cerebral Palsy zihinsel engellilik veya bedensel engel-
lilik altında tanımlanıyor. Sonuç olarak 2004 yılında yapılan 

bu çalışmadan yola çıkarsak, ülkemizde 600 binin üzerinde 
Cerebral Palsy’li çocuk ve gencin yaşadığını söyleyebiliriz.
 
Farkındalık arttırıcı çalışmalarınızdan kısaca bahsedebilir 
misiniz?
Her yıl 6 Ekim Dünya Cerebral Palsy günü olarak adlandırılı-
yor. Dünyada 50’den fazla ülkede 500’den fazla sivil toplum 
kuruluşunun desteklediği bir gün. Beş yıldır Türkiye’de Dün-
ya Cerebral Palsy Günü’nün temsilcisi olarak faaliyetler yü-
rütüyoruz. Bu dönemde hem sosyal medyayı kullanarak hem 
de diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğini alarak Cerebral 
Palsy konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Üç sene-
dir meydan okuma kampanyamız devam ediyor. Bu kampanya 
bir hafta kadar sürüyor. Özellikle toplumda tanınmış kişiler 
bizi destekliyorlar. Ya zıplayarak fotoğraf çekiyorlar ya bir te-
kerleme söyleyip video çekiyorlar ve üç arkadaşlarına meydan 
okuyarak “Bugün Dünya Cerebral Palsy günü, ben bu engelin 
farkındayım, sen de zıplayarak ya da bu görseli paylaşarak far-
kındalık yaratabilirsin” diyerek bir paylaşımda bulunuyorlar. 
Bu kampanyanın yanı sıra üniversitelerde Cerebral Palsy’yi 
anlatıyoruz. Bu konuda bizlere destek veren Celebral Palsy’li 
genç arkadaşlarımız var. Onlar kendi bölgelerinde bir plan 
çerçevesinde üniversiteleri ziyaret ederek hayat hikayelerini 
paylaşıyorlar. Bunun dışında Avrupa Birliği tarafından des-
teklenen projeler yürütüyor, ilkokullarda ayrımcılığa yönelik 
farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. 
Steptember adında her yıl Eylül ayı boyunca 8 ülke ile eş-
zamanlı olarak yürüttüğümüz uluslararası bir bağış toplama 
kampanyamız var. Bir ay sürüyor. Bu yıl 5. yılımızdı. Genelde 
kurumlarla ilerliyoruz ancak bireysel destekçilerimiz de olu-
yor. Aslında çok basit bir program. Kişiler 4’er kişilik takım-
lar kuruyor, steptember.org.tr’den kayıt oluyorlar. Biz onlara 
şöyle bir çağrıda bulunuyoruz: “Bir ofis çalışanı günde orta-
lama 3000 adım atmaktadır, gel sen de sağlığın için bir şey 
yap, eylül ayı boyunca her gün 10.000 adım at. Bu adımları-
nı web sitesine gir ve bu arada da Cerebral Palsy konusunda 
çevrene bilgi aktarıp vakfa bağış topla ve böylece çocukların 
eğitimi ve rehabilitasyonuna katkıda bulun”. Hem katılan ku-
rum hem Türkiye hem de dünya genelinde bir yarışma ruhu 
oluşmuş oluyor. Katılımcılar düzenli olarak attıkları adımları 
sisteme giriyorlar ve topladıkları bağışı da liderlik tablosunda 
görüyorlar. Hangi takım, hangi ülke, hangi şirket en çok ba-
ğışı toplamış sistemde anında görebiliyorsunuz. Eylül ayının 
sonunda sonuçları açıklıyoruz, teşekkürler ediliyor. Muhteşem 
bir etkinlik zinciri oluşmuş oluyor.
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1966 Tokat/Niksar doğumluyum. Evli ve 2 çocuk annesiyim. 
Pertevniyal Lisesi mezunuyum. Mesleğim işletmecilik. Yak-
laşık 25 yıldır anaokulu, dershane, rehabilitasyon merkezi ve 
özel eğitim okulu işletmeciliği yaptım. İstanbul Ticaret Odası 
eğitim komitesinde Komite Üyesi olarak sektörün temsilcili-
ğini yapmaktayım. 1993 yılında Özel Mor Menekşe Anaoku-
lu’nu açarak eğitim sektöründe çalışmaya başladım. 

Özel eğitim alanını tercih etme nedeniniz neydi?
Her şey 18 yıl önce yuvaya kabul edilmeyeceği endişesiyle 
gelen Ömer’in babasıyla görüşmemiz sonrasında başladı. O 
kadar endişeliydi ki, gittiği tüm yuvalar otizmli çocuğunu alır-
sak öğrenci kaybettirir düşüncesiyle kayıt edemeyeceklerini 

söylemişler. Hiç düşünmeden Ömer’in kaydını yaptım. Daha 
sonra tüm velilerimi toplayarak engelli çocuklarımızın normal 
yaşam sürmeleri ancak toplumsal duyarlılıkla mümkündür. Bu 
da çocuklarımızın küçük yaşlarda eğitilmeleri ile olur. Özel 
çocuklarımızın varlıklarını bilerek bir arada büyümeleri eğiti-
min bir parçasıdır. Bundan rahatsız olan var ise hemen kaydını 
sildirebilirsiniz dedim. Veliler buna saygı gösterdiler ve Ömer 
beş yıl yuvada kaldı. İkinci yılın sonunda konuşmaya, çevreyle 
iletişim kurmaya başladı. Göstermiş olduğu gelişmeden dolayı 
özel çocuklarımızın yuvaya kayıt ettirmek için çocuğu otizm-
li olan başka veliler müracaat etti. Böylece onlar için ayrı bir 
yuva açmaya karar verdim. İlçe milli eğitim müdürlüğüyle gö-
rüştüğümde yuva değil rehabilitasyon merkezi açabileceğimi 
öğrendim. Hemen o yıl rehabilitasyon merkezini açtık. 

“SEVGİ VE MERHAMET 
DUYGUSU OLMAYAN  

BU İŞİ YAPAMAZ”
Zeytinburnu’ndaki Cengiz Dede Özel Eğitim’in kurucularından Hülya Birgül 

Dede ile bir araya geldik. Yıllarca anaokulu ve rehabilitasyon merkezi 
işletmeciliği yapan Dede, “Ne kadar bilgi ve birikiminiz olursa olsun, 
içinizde sevgi yoksa ve bunu çocuğa hissettiremiyorsanız donanımlı 

olmanızın hiçbir önemi yok” diyor.

KURUMLAR
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Kaç öğrenciniz var?
Kurumumuzda 450 kayıtlı öğrencimiz bulunuyor. Bunun 85 
kişisini fiziksel engelli öğrencimiz oluşturuyor.

Cengiz Dede’de hangi yöntemlerle eğitim veriyorsunuz?
Eğitimlerimizi üç başlık altında toplayabiliriz:
Kurumumuzda Uygulanan Terapiler: Duyu Bütünleme – 
Floortime Terapi – Dil ve Konuşma Terapisi – Oyun Terapisi 
– Hippo Terapi – Duygu Odaklı Terapi – Masal Terapisi – Bi-
reysel Eğitim – Grup Terapisi – Akupunktur – Migren – Kuru 
İğneleme – Manuel Terapi.
Kurumumuzda Uygulanan Testler: Denver Gelişim Testi – 
Wısc-R Zeka Testi – Porteus Lab. Testi – Burdon Dikkat Tes-
ti – Disleksi Analizi – Resim Çizme Analizi – Metropolitan 
– Bender Gestalt Testi – Kelime Söyleyiş Testi – İşitsel Algı 
Testi – Frankfurter Dikkat Testi – Benton Görsel Bellek – Hi-
peraktive Analizi
Kurumumuzda Uygulanan Programlar: Zihinsel Engelli 
Bireyler Destek Eğitim Programı – Yaygın Gelişimsel Bozuk-
luklar Destek Eğitim Programı – Bedensel Engelli Bireyler 
Destek Eğitim Programı – Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eği-
tim Programı – İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Progra-
mı – Dil Ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı 
Ayrıca her hafta salı ve cuma günleri aile eğitimi düzenliyoruz. 
Çünkü aile önce çocuğunun durumunu kabul etmeli, sonra yal-
nız olmadığını hissetmeli ve engelli haklarını bilmeli. 

Servis hizmetiniz var mı?
Ücretsiz servis hizmetimiz var. Ancak bu durum kurumlarımı-
za maddi külfet getirmekte. Konu ile ilgili bakanlığımıza bu 
hizmetten yararlanabilmek adına gerekli başvuruyu yaptık. 
Umarım sonuç alabiliriz.

Fark yarattığınızı düşündüğünüz çalışmalar neler?
Eğitimin sadece masa başında olmadığını düşünüyorum. Geze-

rek, görerek, yaşatarak öğretebilmek adına yapmış olduğumuz 
projemizle belediyelerden destek alarak engelli çocuklarımı-
zı ve ailelerini tatile götürüyoruz. Bodrum, Eskişehir, Konya, 
Antep, Urfa, Nevşehir şimdiye kadar tatil imkanı sağladığımız 
şehirlerin belediye başkanlarına ve özellikle Bakırköy ve Zey-
tinburnu belediye başkanlarına projemize destek verdikleri 
için teşekkür ediyoruz. Belediyelerden destek aldığımız sürece 
de bu gezilere devam edeceğiz. Hayatları boyunca maddi ve 
toplumsal önyargılar yüzünden tatil imkanı bulamayan melek-
lerimize ve ailelerine tatil yaptırmanın verdiği mutluluk tarif 
edilemez.

Özel eğitim konusunda eğitimcilere tavsiyeleriniz var mı?
Öncelikle bu alanda çalışıyorlarsa, kesinlikle bu çocukları 
kendi evlatları gibi sevmelerini, sevgiyle yaklaşmalarını öneri-
yorum. Ne kadar bilgi birikiminiz olursa olsun, içinizde sevgi 
yoksa ve bunu çocuğa hissettiremiyorsanız donanımlı olmanı-
zın hiçbir önemi yok. Önce empati yapmak gerekir. 1 dakika-
ları bile çok önemli, zaten ayda sadece 8 seans ders alıyorlar. 
Bunun hakkını vermek ve kul hakkı yememek gerektiğini dü-
şünüyorum. Biz kurucular her an öğretmenleri takip edemeyiz. 
Bu tamamen kişinin vicdanına kaldığı için, yüreğinde sevgi ve 
merhamet duygusu olmayan bu işi yapamaz. 

Ailelere önerileriniz neler?
Kuruma ilk girişte diğer çocukların ve ailelerin gözlerinin içine 
baksınlar. Gözlerinin içi gülüyor ise orada sevgi var demektir. 
Sonrasında kurumda bulunan programlara baksınlar. Raporla-
rındaki engel  programlarının tamamının o kurumda bulunup 
bulunmadığına dikkat etsinler. Çocuğuna eğitim verecek uz-
manın diplomasını görmek velinin hakkıdır. Özellikle görmek 
istesinler. Çocuklarının gelişimini takip etsinler, çünkü sadece 
kurumdaki eğitim yeterli değildir. Aileye yöntem gösterip evde 
de çocuklarına yardımcı olmaları gelişimi açısından önemlidir.
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Öncelikle ailelerin çocuklarını teslim ettikleri kurumlara ve 
çalışanlarına şunu sorması gerekir: meslek içi eğitimlere ka-
tılıyor musunuz, katılıyorsanız sertifikanızı veya belgenizi gö-
rebilir miyiz? Ya da öğrendiklerinizi bizimle paylaşır mısınız? 
Eğitimler, seminerler, kongreler 10 yıl öncesindeki gibi değil. 
Şükürler olsun artık her ay neredeyse bir eğitim var. Yani kısa-
ca aile, hem öğretmeni hem kurum sahibini sorgulayabilmeli. 
Bir diğer konu; kurum sahiplerinin üzerine düşen sorumluluk. 
Başımızda sürekli bir yönetmelik değişikliği meselesi var. Her 
yıl yeni bir şey çıkıyor. Onunla mücadele ve adapte olmaya 
çalışmaktan biraz yorulduk. Neyse bu konu bu yazının konusu 
değil o yüzden geçiyorum ama değinmeden edemezdim. Ku-
rum sahipleri kendi personeline belli başlı eğitimleri şart koşup 
hepsini aldırmakla yükümlü olmalıdır. Bu yöneticinin çocuğa, 
aileye ve topluma karşı sorumluluklarından biridir. Gerekirse 
bir performans analizi yapıp, iki yıl içinde kendini geliştirme-
yen personel varsa, onunla ya yollarını ayırmalı ya da zam yap-
mayıp kendini geliştirmesi için zaman tanımalıdır.
Ayrıca her kurumda yıllık eğitim giderlerine bir bütçe ayrıl-
malı. Örneğin büyüklüğüne göre her kurum 2 bin ile 5 bin TL 
arasında değişen ve o yıl içinde eğitimler için personele ayrıla-
cak rakamı belirlemeli ve bu kısım kısım dağıtmalıdır. Örneğin 
Ayşe, 300 TL’lik bir eğitime gidecekse 100 veya 150 TL’sini 
o vermelidir. Kalanını kurum, o eğitim için ayrılan bütçeden 
personeline sağlayarak destek olmalıdır. Bu şekilde kurumlara 
bağlılık artacak ve eğitim kalitesi yükselecektir.
Üçüncü konu ise, öğretmene düşen sorumluluktur. Her ay al-

dığı maaşından 50 veya 100 TL veya daha fazlasını (artık ma-
aşına göre değişir) eğitim ücreti olarak bir kumbaraya atmalı-
dır. Böylece yüksek meblağlı eğitimler geldiğinde tarlada ışık 
görmüş tavsan misali kalakalmayacaktır. Kumbarasını açacak 
ve oradan aldığı parasıyla, denkleştiremediği zamanlarda da 
yöneticisinden maddi destek alarak eğitime kaydını yaptıra-
caktır. Bu konuda da büyük bir ilgisizlik gözlemlemekteyim. 
Sayı verebilirim; koskoca Türkiye’de özel eğitim sektöründe 
faaliyet gösteren 2300 tane kurum, on binlerce personel var. 
İçlerinde kaliteli bir şekilde tüm eğitimleri takip eden, kariyer 
gelişimi için bir şeyler yapan kaç kişi vardırsizce? Tam rakam 
veremiyorum ama ne yazık ki çok az olduğunu söyleyebilirim.
Dördüncüsü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yöneticilerinin de 
bu konuda sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Her çocuk nasıl 
ki Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS)’de yer 
alıyorsa, her öğretmenin de MEBBİS’de bir kaydı olmalıdır. 
Devlet veya özel eğitim kurumlarının çalışma şartları ve maaş-
ları eşitlendikten sonra, her öğretmen o MEBBİS kayıtlarından 
takip edilmeli ve öğretmene yıllık bir kota konmalıdır. Örneğin 
yılda üç eğitim sertifikası girme şartı bulunmalıdır. Girilme-
yenlerin de sözleşmesi yenilenmemelidir. 
Söylediklerim kimi okuyuculara imkansız gelse de, bu ve ben-
zeri düzenlemeler olmadıkça, üzgünüm özel eğitim ve reha-
bilitasyon merkezlerinde eğitim kalitesi vasatın üstüne çıka-
mayacaktır. Bu cümleyi kullanmak istemezdim ama gerçek bu 
yönde. Dolayısıyla Türkiye’de özel eğitimin kalitesini yüksel-
teceksek elimizi taşın altına hep birlikte koymalıyız.

“HEPİMİZ ELİMİZİ TAŞIN 
ALTINA KOYMALIYIZ”Selim PARLAK

ÖÇED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
selim@oced.org.tr

Özel eğitim kurumlarında çalışan personelin sürekli eğitim desteği içinde 
olmasını sağlamak adına bir şeyler yapılmalı. Bu şeylerin birkaç başlıktan 

oluşan bir sacayağı olduğunu düşünmekteyim.

KARİYER
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Zümrütevler Mah. Atatürk Cad.
Nane Sok. No: 6, 
Maltepe/İstanbul 
www.mimozaozelegitim.com

 

0216 457 66 02 
0532 623 57 47 
info@mimozaozelegitim.com

HİZMETLERİMİZ
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ETKİNLİK

OTİZM PROFESYONELLERİ 
BİLİM ETRAFINDA BULUŞTU

#ABAKONFERANS
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Akademisyenlerin, özel eğitim öğretmenlerinin, çocuk gelişim uzmanlarının, 
psikologların, psikiyatristlerin, nörologların ve ailelerin bir araya geldiği “1. 
Uluslararası Uygulamalı Davranış Analizi Konferansı Türkiye”nin ilki 22-23 
Eylül Cumartesi Pazar tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Yurt 

dışından ve yurt içinden 22 konuşmacının yer aldığı konferansa katılımcıların 
ilgisi büyüktü.
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Nörogelişimsel bozukluklar arasında yer alan otizm, 
toplumumuzda görülme sıklığı açısından hızla ar-
tıyor. Buna karşın, erken yaşta ve yoğun eğitimle 
otizm bulguları hafifletilebiliyor. Uygulamalı Dav-
ranış Analizi- Applied Behavior Analysis (UDA/
ABA) ise, bu konuda dikkatleri üzerine çeken, kök-
lü bir geçmişe sahip ve en umut vaat edici sonuçları 
sağlayan uygulama olarak öne çıkıyor. Kısa adıyla 
ABA ya da UDA olarak bilinen Uygulamalı Dav-
ranış Analizi konusunda Türkiye’de ilk kez bu kap-
samda bir konferans gerçekleştirildi.

“1. Uluslararası Uygulamalı Davranış Analizi Kon-
feransı Türkiye (UDAKOT), (1. International Con-
ference on Applied Behavior Analysis Turkey-I-
CABAT)”, Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma 
Derneği (ÖÇED) tarafından, Algı Özel Eğitim Ku-
rumları, Serenas Group ve Haliç Kongre Merkezi 
işbirliği ile düzenlendi. İki gün boyunca, uluslara-
rası ve ulusal düzeyde tanınmış ABA/UDA alanın-
da uzmanlaşmış bilim insanının katılımıyla yapılan 
“1.Uluslararası Uygulamalı Davranış Analizi Kon-
feransı Türkiye”de otizm alanında köklü bir geçmişi 
olan ABA uygulamaları A’dan Z’ye ele alındı.

AÇILIŞ KONUŞMALARI YAPILDI

Sunuculuğunu Engelsiz Hayat Akademisi kurucusu 
Adem Kuyumcu’nun yaptığı konferans, bir dakika-
lık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Ar-
dından gelen açılış konuşmaları ise, ÖÇED Başkanı 
Parin Yakupyan, Konferans Düzenleme Eş Başkan-
ları Nicky Nükte Altıkulaç ve Selim Parlak, Otizm 
Dernekleri Federasyonu Başkanı Ergin Güngör, 
Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Yu-
nus Kılıç, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlı-
ğı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Özaydın 
tarafından yapıldı.
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SEKTÖRÜN ÖNEMLİ İSİMLERİ YER ALDI

Konferansta yurt dışından önemli isimler konuşma-
cı olarak katılarak, özel eğitim sektörü ve özellikle 
otizm adına önemli bilgiler paylaştı. ABA uygula-
masında Amerika ve Kanada modelleri yurt dışın-
dan katılan BCBA uzmanları Nicky Nükte Altıkulaç, 
Lina Slim-Topdjian, Ling LyTan, Deirdre Muldoon 
ve Pelin Eraktan’ın sunumuyla ele alınırken, Türki-
ye’deki ABA çalışmaları Türkiye Davranış Analizi 
Birimi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Elif Tekin İftar 
tarafından anlatıldı. İlk gün gerçekleşen oturum-
larda “Dil ve Konuşma”, “Problem Davranışlarda 
İşlevsel Davranış Analizinin Kullanımı”, “Otizmli 
Çocuklarda Yeme Problemleri Eğitimi”, İstanbul 
Çocuk Ergen Psikiyatri Enstitüsü’nden Nahit Mo-
tavallı Mukaddes’in hazırladığı “Otizmde İyileşme 
Mümkün Mü?” gibi önemli konular masaya yatırıl-
dı. Konferansın ikinci gününde ise; Nöropsikoloji 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Öget Öktem Tanör’ün ko-
nuşmacı olarak katıldığı oturumda “Zihin Kuramı”, 
Nişantaşı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hayriyem 
Zeynep Altan’a ayrılan oturumda “Nöroçeşitlilik ve 
Sosyal Algının Biçimlendirilmesi, Özel Filmler ve 
Özel Kahramanlar” gibi konular konuşuldu.

AİLE ÖYKÜLERİ DE PAYLAŞILDI

Şimdiye kadar yapılan tüm konferanslardan farklı 
olarak ailelerin sesine ve tecrübesine de yer veren 
“1.Uluslararası Uygulamalı Davranış Analizi Kon-
feransı Türkiye”de, ABA terapisi almış çocukların 
anne-babalarının 40 dakikalık bir sunumu da yer 
aldı. Moderatörlüğünü Özel Çocuklar Eğitim ve Da-
yanışma Derneği Başkanı ve otizmli genç annesi Pa-
rin Yakupyan’ın gerçekleştirdiği bu son oturumda, 
Uzm. Psikolog Esra Bilge ve Yazar Nevin Penny, 
anne kimlikleriyle bulundu.
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Kendinizi tanıtır mısınız?
68 yaşındayım. 37 senedir, Atipik Otizm tanısı alan Efe’nin 
annesiyim. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi (İİTİA) 
mezunuyum. Bir bankanın kambiyo servisinde çalıştım. Oğ-
lumla yoğun ilgilenmek ve eğitmek için genç yaşımda iste-
yerek emekli oldum. Sonra oğluma ve potansiyel engellilere 
yardımcı olmak, deneyimlerimi aktarmak ve beni yetiştiren 
devlete ve milletime olan borcumu bir nebze ödeyebilmek için 
sivil toplum kuruşlarında görev almaya başladım. Önceliğim 
engelliler oldu. Otizmin bilinmediği yıllarda derneklerde gö-
rev aldım. Çevrem genişledi. Otizmi duyurmak, farkındalığa 
dikkat çekmek ve “Toplumda biz de varız!” demek için otizmli 
aileler ve yardımsever arkadaşlarla TODEV’i kurduk. Zorlu 
mücadeleler sonucunda Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygu-
lama Merkezi’ni açıp Milli Eğitim Bakanlığı’na kazandırdık.

Sizin otizmle tanışma hikâyeniz nasıl başladı?
Her anne babanın doğacak çocukları için hayalleri, düşünceleri 
ve umutları vardır. Daima isteyip de ulaşamadığı yere çocuğu 
gelsin, daha iyi şartlarda büyüsün, eğitim görsün ister. Çok iyi 
bir insan olsun, güzel okullarda okusun, iyi bir sanatçı, sporcu 
ya da akademisyen olsun istersiniz. Ama hayat, “Size dağıtı-
lan kartlarla oynamaya mahkumsun” der. Başka kart çekme 
şansınız yoktur. Önce şaşırırsınız, “Yok yanlışlık var olamaz” 
dersiniz. “Küçüktür değişir” falan dersiniz. Ama hiçbir şey 
değişmez. Çocuğunuz, en sevgili parçanız, canınız, yavrunuz 
farklıdır. Diğer çocuklara bakarsınız, birçok şeyin yolunda 
gitmediğini görürsünüz. Anneler tez fark eder. Babalara söy-
lersiniz, “Vesveselisin” diyerek çok umursamazlar ya da öyle 
görünürler. Doğumu, konuşması, yürümesi normal olan çocu-

ğunuzda bir eksiklik vardır. Ama nedir? İşte arayışınız böyle 
başlar.

Efe’nin otizmli olduğunu ilk nasıl fark ettiniz?
Yıl 1980’lerin başı ve ilk durağımız çocuk doktorlarıydı. O 
zamanlar, daha ziyade akraba evlilikleri ve doğum vakaların-
dan oluşan CP (Cerebral Palsy)’ye ilgi fazlaydı. Otizm çok az 
bilinen bir kavramdı. Doktorlardan tatminkâr bir cevap alama-
dık. Gerçek şu ki; eğitimin en güzel yılları 3-5 yaş aralığı fa-
kat bizde zaman giderek daralıyordu. Bir şeyler yapmalıydık. 
Hem çalışıp hem anne olmak zor işti. “Efe!” diye seslendiğim-
de cevap alamıyordum ama sokaktaki satıcıların, tüpçünün, 
sucunun sesini duyup pencereye koşuyordu. Demek ki beni 
duyuyordu. “Ne yapmalıyım?” diye düşünürken, nörolog bir 
akrabam otizmden bahsetti. “Yok canım olamaz” diye düşün-
düm önce. Efe 2,5-3 yaşındayken ilk tanı Nörolog Dr. Bülent 
Madi tarafından kondu. Ama inanmakta zorlandım. Beni İs-
tanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi çocuk nörolojisi bölü-
müne yönlendirdi. Orada rahmetli Prof. Dr. Kayıhan Aydoğ-
muş tarafından inanmak istemediğim tanı doğrulandı. İşte o 
zaman sanki tam kalbimin ortasına keskin bir hançer saplandı. 
Karamsar, mutsuz, şaşkın, afallamış bir haldeydim. “Neden, 
niçin, ne yaptım da bu başıma geldi?” soruları aklımdan çık-
mıyordu. “Öleyim daha iyi” diyordum. Tam bir depresyon. İşte 
mutsuz, evde mutsuz... Çocuklu evlerden neşeli sesler yükselir 
ama sizinkinde çocuk ağlar, siz de onunla birlikte ağlarsınız.

Sonra ne yaptınız?
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi çocuk nörolojisi bö-
lümüne başvurdum. Çok yalnız hissediyordum kendimi... Ora-

“HAYATTA SİZE DAĞITILAN 
KARTLARLA OYNAMAK ZORUNDASINIZ” 
37 yaşında ve atipik otizm tanısı bulunan Efe Erden’in annesi Selma Erden ile 

Efe’nin çocukluk yıllarını, geçmişteki otizm bilincini ve yetişkin bir otizmli 
çocuk sahibi olmayı konuştuk. 

SÖYLEŞİ
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da benzer vakalarla karşılaşınca şaşırdım. Yalnız değilmişim. 
Biraz ferahladım. Bireysel ve grup terapilerine başladık. Ye-
terli olmadı. Çalışıyordum, işten çıkmam mümkün değildi. O 
zamanlar devlet yardımından sadece memurlar yararlanıyor-
du. Müdürüm ücretsiz izin almamı önerdi, ben de aldım. Ar-
tık Efe’yle daha çok ilgileniyor, onun ilgi alanını keşfetmeye 
çalışıyordum. Arabaları seviyordu. Salacak sahilinde kırmızı 
araba aradığımızı bilirim. Renkleri öğretmeye başladım. “Bak 
deniz mavi, gökyüzü mavi, yaprak yeşil” gibi... Çocuk parkı-
na götürüyordum. Bizimki kaydırağa çıkıyor ama inmiyordu. 
Öyle olduğunda Efe’ye çocuklardan çok anneleri bağırıyor-
du. Durumunu anlatmaya çalışıyordum ama anlatamıyordum. 
Geçmişte duyarlılık çok daha azdı. Medyada falan esamemiz 
okunmuyordu. Sonra işe başlama zamanım geldi çattı, terapist-
ler ve pedagoglara görevi devrettim. Bir süre sonra da yuva 
eğitimi başladı. “Diğer çocuklara kötü örnek olur” diye hiçbir 
yuva almak istemedi. Çocuğun sosyalleşmesi, arkadaş edin-
mesi ve oyun oynayabilmesi için özel bir yuvaya yazdırdım. 
İlgilenmeleri için de özel bir öğretmen tuttum. Bir öğrencinin 
doğum gününde pastaya parmak attığı için gün boyu Efe’yi alt 
kattaki mutfakta tuttuklarını öğrendim, nedeni diğer çocukla-
ra kötü örnek olması imiş. Hemen okuldan aldım. Dört yuva 
daha değiştirdikten sonra o sene evde kalmasının daha doğru 
olacağı kanaatine vardım. Ücretsiz izin aldım, eve terapistler 
gelmeye başladı. Ama Efe o kadar hiperaktif  bir çocuktu ki, 
iki kere üçüncü kattaki evimizin penceresinin dışında yürürken 
yakaladım. Birkaç terapist havlu attı. Ama bizi anlayan oğlu-
mun eğitiminde ilerlememizi sağlayan, sabırla yaklaşan Sayın 
Nükte Altıkulaç’ı unutmam asla mümkün değil. Kendisine bir 
kez daha sevgi ve saygılarımızı sunarız. Yolu ve bahtı daima 
açık olsun.

Yuvadan sonra ilkokula başlarken buna benzer bir sorun 
yaşadınız mı?
Efe ilkokula başlarken, özel bir okulla önceden konuşup kayıt 
yaptırmıştım. Çocuğun özel durumunu izah ettiğim halde zor-
lukla karşılaştım. Öğretmen, Efe’ye ulaşamadığını, ona öğret-
menlik yaparsa diğer çocuklara haksızlık yapacağını ve amaç-
larının “Robert Koleji” olduğunu söyledi. Dört günlük okul 
eğitimini tamamlayıp başka okullara yönlendirildik. Üç ilköğ-
retim okulundan da adeta kovulduk ve “Alın bunu evde eğitin” 
denildi, bir de rapor yazıldı. Yine eve dönüş, yine hüsran… 
Ücretsiz izin alıp bir sene evde terapi ve eğitime devam ettik. 
Efe, biraz da olsa gelişme kaydediyordu. Sonra Çapa’ya grup 
terapisine giderken, bize çocuk nörolojisinin alt katında Çapa 
İlköğretim Okulu’nun özel alt sınıfı bulunduğunu, kayıt yaptı-
rabileceğimizi çocuğun buna hazır olduğunu bildirdiler. Ama 
evimiz Üsküdar’daydı. Her gün okula götürmek gerekiyordu. 
Benim emekli olmama bir buçuk sene vardı. Eşim işinde çok 
iyi bir konumda olduğu halde emekliliğini istedi. Böylece her 
gün Üsküdar’dan Çapa’ya Efe’yi götürebilecekti.

Eğitim hayatı nasıl geçti?
Aslında Efe’nin okuma yazma öğreneceği konusunda hiçbir 
ümidim yoktu. Bir gün otobüste giderken Efe dükkanların 
tabelalarını okumaya başladı. Sevinçten çılgına döndüm. İğ-
neyle kazdığım kuyuda su görünmüştü! Herkes şaşkın, diğer 
öğretmenler “Efe bize bugünleri de mi gösterecektin?” dedi-
ler. Altı senelik eğitim, doktor ve aile işbirliği sonucuydu bu... 
Sonra Tuzla Vala Gedik Engelliler Okulu’ndan davet aldık. 
Beşer kişilik beş tane sınıfı olan bir okuldu ve burada tam se-

kiz sene okul hayatına devam ettik. Bu arada araya ergenlik 
girdi. Vücut gelişimine devam ettiği için, hırçınlıklar, arada bir 
şiddet başladı. Doktor denetiminde öfke nöbeti önleyici ilaçlar 
alıyorduk. Çok zor bir dönemdi ama ailecek atlattık.

Birlikteyken unutamadığınız bir anınız var mı?
Eşim ve ben asker çocuğuyuz. Her iki dedesi de İstiklal Sava-
şı’na ve Kore Harbi’ne katılmış olan oğlumuzun da askerlik 
yapmasını çok istiyorduk. Ama ne büyük bir hayaldi bizim 
için. Ve okuldan “Bir günlük askerlik yapabilir” diye haber 
geldi. İki otobüs toplandık; birinde çocuklar, diğerinde aile-
ler... Çocuklar ellerine kına yaktırmışlar, ailelerine asker azığı 
hazırlatıp uğurlama töreni yaptırmışlar. Keşke diyorum bir de 
davul zurna olsaydı! Eskort eşliğinde birliğe doğru yola çıkıyo-
ruz. Nizamiyede durduruluyoruz. İlgili komutan çocuklarımı-
zın artık asker ocağında olduğunu, kendi çocuklarından hiçbir 
ayrımı olmadığını, müsterih olmamızı söylüyor ve arkasından 
davul zurna çalmaya başlıyor. İki göz iki çeşme ağlamaya baş-
lıyorum. Gerekli eğitimi aldıktan ve yemin töreninden sonra 
döneceğiz ama hiçbiri ayrılmak istemiyor. İlla ki nöbet tuta-
caklar. Neyse ikna ediyoruz. Ama bir türlü arabalar hareket 
etmiyor. Bir de bakıyoruz ki yüzer metre arayla askerler yol 
boyu dizilmişler, eğitim veren subaylar rütbelerine göre sıra-
lanıp bize selam durup protol uyguluyorlar. Bu sefer hıçkıra 
hıçkıra ağlıyorum. Bize hiç alışık olmadığımız değer verilmiş. 
Çok mutluyuz. Yine eskort eşliğinde dönüyoruz.

Bugüne gelirsek, Efe ile hayat nasıl geçiyor? 
Şu anda kurslar, spor, yüzme gibi uğraşılarla hayatımıza de-
vam ediyoruz. Kendi aramızda geziler, toplantılar düzenleyip, 
sosyalleşmeyi arttıran faaliyetler yapıyoruz. Efe müze gezmek, 
sinema ve tiyatroya gitmek ve klasik müzik konserlerinden 
çok hoşlanıyor. Dönerken “Beni konsere getirdiğin için çok 
teşekkür ederim anneciğim” demesi ise bütün zorlukları ge-
çiştiriyor. Efe sosyal yönü kuvvetli, herkes tarafından sevilen, 
centilmen ve çok kibar bir çocuk olmayı becerdi. Gerçek şu 
ki bütün bunlar geceden sabaha olmadı. Başta sevgi, azim ve 
sabırla gerçekleşti. 

Peki yetişkin bir otizmli çocuk sahibi olmak nasıl bir ya-
şantı getiriyor? Daha mı zor, daha mı kolay?
Bakış açısına göre değişir. O yüzden hayat hem zor, hem daha 
kolay. Benim için dünyaya gelmek bir şanstır. Siz seçilmişsi-
nizdir. Ruhunuzu geliştirip, faydalanıp faydalandırıyorsanız 
göreviniz tamamdır. O yüzden hayata güzel bakmamı öğütle-
yen anne ve babama, birlikte gülüp ağladığımız, iyi ve kötü 
günlerimizi paylaştığım sevgili eşime, bana anneliği tattıran 
melek yüzlü, güzel oğluma binlerce defa teşekkürler.
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KÜLTÜR & SANAT

Geleneksel Pera-ÖÇED buluşmaları devam ediyor. Bu yıl 21 
Kasım Salı ve 25 Aralık Salı günleri saat 12.30-14.30 arasın-
da yapılacak buluşmada, ÖÇED öğrencileri Pera Müzesi’ni 
ziyaret edecek. Sanatı zevkle ve ilgiyle keşfetmek ve yaratıcı 
çalışmaları incelemek için düzenlenen etkinlikte, çocuklar 
müze gezerek atölye çalışmalarına katılacaklar. Etkinlikte, ço-
cukları müze ortamında sanatla ve sanatçılarla buluşturarak 
onları farklı bir gün yaşatmak amaçlanıyor. 

Ohrenkuss, Almanya’da Down Sendromlu bireylerin kurdukları ve yıllardır başarıyla yayınladıkları bir farkındalık dergisi. 
Editöründen muhabirlerine, fotoğrafçısından teknik ekibine dek tüm çalışanlar down sendromlu. Yıllar içerisinde birbirinden 
değerli ödüller kazanan Ohrenkuss, Federal Meclis üzerinde birlik olup baskı oluşturabilecek kadar da başarılı bir lobi kura-
biliyor. Çeşitli yaş gruplarından hem daimi hem de freelance onlarca yazar, muhabir ve foto muhabirine sahip Ohrenkuss’a 
dair detayları internet siteleri https://t.co/SfkJaIpkx4 den de bulabilirsiniz. Bu dergiden hareketle, bizim ÖÇED e-dergiye yazı 
yazabilecek, fotoğraf çekebilecek, kaynak üretebilecek tanıdığınız veya otizmli bireyler varsa bilgi@oced.org.tr adresine mail 
atabilirler. Onlara ayrı bir bölüm açmaktan çok mutlu oluruz.

MÜZE
GEZMEYE

GİDİYORUZ

BU DERGİYİ
DOWN SENDROMLULAR 

ÇIKARIYOR
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Tolkido ile her bir kart ve nesne, 
otizmli çocuğun güvendiği bir 
sesten öğreneceği 
kelimelere 
dönüşür.

görsel iletişim kartları etiketler ve akıllı kutudan oluşur.Tolkido Seti:

Etiketler

Görsel İletişim Kartları

1.   Aile kendi çizdiği, topladığı ya da mevcut eğitim 
yöntemlerinde kullandığı görselleri, kartların üzerine 

yapıştırır. 
2.  Bu görsellerin karşılığı olan kelimeleri, Tolkido 

kutusuna, bilgisayar ya da cep telefonu ile aile veya 
öğretmen kaydeder. 

3.  Görsel iletişim kartları, Tolkido kutusuna 
okutularak çocuğun kelimeyi duyması sağlanır.

4.  Görseller ve ses kayıtları ihtiyaca göre 
değiştirilerek tekrar kullanılabilir.

1.  Öğretilmek istenen nesnenin üzerine etiket 
yapıştırılır. 

2.  Etiketin yapıştırıldığı nesnenin karşılığı olan ses 
kaydı Tolkido kutusuna, telefon ya da bilgisayar 

aracılığı ile kaydedilir. 
3.  Tolkido kutusu, nesneye yaklaştırılarak çocuğun 

kelimeyi duymasını sağlar. 
4.  Etiketler ve ses kayıtları istenildiği zaman 

değiştirilerek ihtiyaca uygun hale getirilir. 

Eğitimi hayatın her alanında taşırken bireyin iletişim 
becerilerinde ömür boyu süren bir gelişim sağlar.

Kart içeriklerini, aile veya öğretmenle çocuğa özel 
hazırladığı için eğitim sürecini daha verimli kılar.

Kart ve nesnelerin seslendirilmesinde ailenin sesinin 
kullanılması, çocuk ile aile arasında sıkı bir bağ kurar.

Eğitim sürecini oyunlaştırarak çocuğu iletişime teşvik 
eder.

Çocukların ilgi alanlarını ve bireysel farklılıklarını 
gözetmeden oluşturulan eğitim materyallerinin aksine, 
tamamen çocuğa özel bir eğitim içeriği oluşturan Tolkido:

Özel eğitime katkısı

Evde eğitime katkısı 
Tolkido’nun kolay ve eğlenceli kullanımı:
Evdeki eğitime destek olarak, bireyin aile ile olan 
ilişkilerini geliştirmektedir. 
Aile-çocuk arasında geçen eğitim süresini uzatarak 
daha verimli bir eğitim süreci yaratırken, çocuğun yeni 
beceriler kazanmasını hızlandırmaktadır. 

Tolkido’nun her birey için kişiselleştirilebilir bir eğitim 
sunması:
Dil ve konuşma eğitimi veren kurumların tüm 
öğrencilerine özel bir eğitim sunmasına yardımcı olur.
Eğitim sürecinin daha eğlenceli ve daha verimli 
olmasını sağlar.

Tolkido’nun hikayesi, ekibimizden Can’ın kuzeni 
Umut’a otizm teşhisi konulması ile başladı. Umut’un 
eğitimini yakından takip eden Can, eğitim 
materyallerindeki problemleri saptayarak çözüm 
geliştirmeye başladı. 2016 yılında Yaşar 
Üniversitesinde bir bilimsel araştırma projesi olarak 
başlayan Tolkido, Umut’a ve onun gibi yüz binlerce 
çocuğa Umut olabilmek adına hayata geçti.

Yeni Nesil Eğitim Materyali 

Tolkido, otizmli çocuklar başta olmak üzere tüm konuşma güçlüğü yaşayan bireylere 
özel tasarlanmış bir eğitim materyalidir. Bireyin ihtiyacına göre kişiselleştirilebilen Tolkido, 

ABA temelli Replik Öğretim metodunu destekler.

Detaylı bilgi ve satın almak için : 
www.tolkido.com  0850 840 04 12

Engelsiz İletişim için Tolkido

*Tolkido'nun sınırsız kart ve ses hafızası vardır. *Türkiye'de üretilmektedir.
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RAMADA HOTEL & SUITES 
İSTANBUL GOLDEN HORN
A: Sütlüce Mah, İmrahor Cad. No:12
Beyoğlu İstanbul
T: +90 212 255 8080
E: info@ramadagoldenhorn.com
Koordinatlarımız :41.053794, 28.945748Koordinatlarımız :41.053794, 28.945748

Ramada Hotel & Suites Istanbul Golden Horn       
İstanbul Beyoğlu bölgesinde Haliç’e hakim merkezi 
konumda Haliç Konre merkezi, Miniatürk, Musiad 
Genel Merkezi, Istanbul Ticaret Üniversitesi, Haliç 
Üniversitesi, Koç Müzesi, Vialand Tema Parkı ve 
Bilgi Üniversitesi bulunmaktadır. Tarihi Feshane   
ve Pierre Loti de çok yakın çevrededir. Tarihi        
yarımada, Taksim, Beşiktaş ve Levent’e 10 dakika yarımada, Taksim, Beşiktaş ve Levent’e 10 dakika 
yakınlıktadır.
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RAMADA HOTEL & SUITES 
İSTANBUL GOLDEN HORN
A: Sütlüce Mah, İmrahor Cad. No:12
Beyoğlu İstanbul
T: +90 212 255 8080
E: info@ramadagoldenhorn.com
Koordinatlarımız :41.053794, 28.945748Koordinatlarımız :41.053794, 28.945748

Ramada Hotel & Suites Istanbul Golden Horn       
İstanbul Beyoğlu bölgesinde Haliç’e hakim merkezi 
konumda Haliç Konre merkezi, Miniatürk, Musiad 
Genel Merkezi, Istanbul Ticaret Üniversitesi, Haliç 
Üniversitesi, Koç Müzesi, Vialand Tema Parkı ve 
Bilgi Üniversitesi bulunmaktadır. Tarihi Feshane   
ve Pierre Loti de çok yakın çevrededir. Tarihi        
yarımada, Taksim, Beşiktaş ve Levent’e 10 dakika yarımada, Taksim, Beşiktaş ve Levent’e 10 dakika 
yakınlıktadır.
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