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D E N I Z  Y A Z G A N

01

apartmanda otizm

Geçtiğimiz günlerde; otizmli bir birey ve ailesinin evlerinden tahliye edilmeleri istemi ile
komşularınca dava edildiğini, sosyal medya aracılığı ile öğrenmiş olduk. Şikayetçi kişinin
“Ben otizm motizm anlamam, ne yapıp edin, çocuğu susturun; çocuğunuz ağlamıyor,
uluyor.” İfadeleri ile aile ile yüzleştiği ve dava dilekçesinde de bu nitelikte benzetmelerin
yapıldığı ortaya çıktı. Hal böyleyken, kâinatın otizme ve toplumsal savunmaya dair tüm
seslerine Çetin Ceviz olarak; kişilerin anlamamakta ısrar ettiği, otizm spektrum
bozukluğundaki davranış örüntülerini merak etmek ve anlamak isteyen siz değerli
dinleyicilerimiz ile tartışalım dedik. Bu tartışmaya başlamadan önce, hak temelli ve taviz
vermez duruşumuzu da ortaya koyalım. 
 
“Yerleşme özgürlüğünden başlamak üzere konut hakkıyla birlikte barınma ve ikamet yeri
seçimi de Anayasanın 57. Maddesi ile özel olarak anayasal güvence altına alınmıştır. Konut
hakkı güvenceye alınmadan, konut dokunulmazlığından, dengeli ve planlı bir kentleşmeden
bahsedilemez. Her insanın konut ve çevresiyle, bir bütün olarak korunmakta olan bir kentte
yaşama hakkı vardır. Konut hakkı, insan haklarının en düşük eşiği olarak nitelendirilebilir.”
(Balkır, Z. Gönül; Konut Hakkı ve İhlalleri: Kentli Haklarının Doğuşu, Ulusal Sosyal Haklar
Sempozyumu, 2010. http://www.sosyalhaklar.net/2010/bildiri/balkir.pdf sayfasından
erişilmiştir. Erişim: [02.12.2019]) 
 
İnsana atfedilmiş haklardan en düşüğü olarak tanımlanan konut hakkından, otizmliyi ve
otizmli bireylerin ailesini yoksun bırakmak veya buna teşebbüs etmek; ilk defa gördüğümüz
bir insanlık ayıbı değil. Bu noktada, sayın hocam Ulaş Karan’ın dolayısıyla ayrımcılık olarak
tanımladığı başka ayıplar silsilesi ile de karşılaştık. Dolayısıyla ayrımcılık: Bir kişinin,
kendisiyle bağlantılı bir başka kişinin nitelikleri nedeniyle ayrımcılığa uğraması halidir. (Gül;
İdil Işıl § Karan; Ulaş, AYRIMCILIK YASAĞI Kavram, Hukuk, İzleme ve Belgeleme,
Istanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar› 351 İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları 13 ISBN 978-605-
399-206-6 Kapak Kadir Abbas 1. Baskı Istanbul, Şubat 2011, ss. 16 – 17.)



 

Roman bir birey ve otizmli bir çocuğu olan bir annenin; yaşadığı şehirde ev bulamaması çok
yakın zamanlarda karşılaştığımız bir örnek. “Sen de insansın biliyorum ama, senin çocuk çok
ses yapıyor, diğer kiracılar rahatsız olur senden, sen hiç oturma bizim evde.” Söylemi
bunlardan en hafifi… Yaşadığı apartmandan tahliye edilmek istenen otizmli birey ve
ailesinin durumu için bir dolayısıyla ayrımcılık değil, doğrudan ayrımcılık söz konusu.
Dosdoğru bir ayrımcılık; “otizm motizm anlamam; git!” ayrımcılığı… Sosyal bir gerçekliği
reddetme ve etkileşime girmekten kaçınma… Bunlar yabancısı olduğumuz var olma halleri
değil. İlk iki programımızda, keskin virajlardan doğru olarak; kimi zaman da “politik olarak
doğru” olarak geçmeye, yol kat etmeye çalıştık. Bunun en önemli sebeplerinden biri, otizmin
çok geniş bir yelpazede; terim adı ile spektrumda hayata yansımasıydı. Geniş zamanla
kuracağımız bir cümle, spektrumda bulunan bir kısım için doğru olmayabilirdi. O nedenle,
otizme yönelik tek temsil, ya da tek örnek üzerinden gitmenin çoğu zaman doğru olmadığı
artık hepimiz için açık. 
 
Ancak, bilim sınıflandırmalar üzerine işler. Otizm spektrum bozukluğuna yönelik
araştırmalara da, bu sınıflandırmalar ile başlanmış. Spektrumda bulunan kişiler
gözlemlendikçe, spektruma yönelik anlayış genişlemiş, farklı anlamlar kazanmış. İlk
programımızda yaptığımız tanıma geri dönelim. “Doğuştan veya yaşamın ilk senelerinde
ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluk.” Kafamdaki karmaşaya yenik
düşmeden; hemen bu tanım üzerinden devam edelim. Yaşamın ilk yıllarında ortaya
çıktığında, neye benzer otizm? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet
gösteren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Otizmin Farkındayız, Çözümde
Bir Aradayız” isimli Otizm E- Bülten’inde; 
 
Bebek; 
• 1-2 aylıkken göz kontağı kurmuyorsa, 
• Annenin güldürmesine tepki vermiyorsa, 
• Altı aylıkken annesinin gösterdiğine bakmıyorsa,
• Ce-e oyununa tepkisi yoksa ve çevresindeki insanlara ilgi göstermiyorsa; bebeğin
spektrumda olabileceği belirtilmiştir. 
 
Bebek 12-24 aylıkken; 
• 12 aylık olmasına rağmen “bay bay” yapmıyorsa 
• 12 aylık olmasına rağmen tek kelimeden oluşan anlamlı ifadeler kullanamıyorsa 
• 24 aylıkken 2 kelimelik cümleler kuramıyorsa 
• Adı söylendiğinde tepki vermiyorsa 
• Göz kontağı kurmakta güçlük çekiyorsa 
• Donuk bir yüz ifadesi varsa
• Kucaklanmaya ve dokunulmaya karşı isteksizse; bebeğin spektrumda olabileceği
belirtilmiştir 
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Yalnızca kısa bir dönemi açıklamayan, bebeğin geniş
zamanlı davranışını anlatan hallerdir bunlar. Yani,
kabız olan bebeğin rahatsızlığı nedeniyle
huysuzlaşması, diş çıkaran ve ateşi yükselen
bebeğin halsizliği bu geniş zamana dahil değildir. dış
etkenlerin veya gelişimde beklenen dönemlerin
sonucu olarak değil, tüm nedenselleştirmelerden
yalın vaziyette göz kontağı kurmayan, tipik gelişim
gösteren bebeklerin davranışlarını göstermeyen, dış
dünyaya duyduğu ilgi genel olarak düşük olan
bebekler için belirlenmiş bir kıstaslar bütünüdür
bunlar. 
 
Ve belirtildiği gibi; bu davranış örüntüsünde bulunan
bebeklerde otizm görülme oranının yüksek olduğuna
yönelik bir çıkarım söz konusudur. Bu davranışlarda
bulunan her çocuk yüzde yüz otizmlidir diye bir
korku senaryosu bu sınıflandırmalarda mevcut değil.
Bu kapsamda, Sayın İbrahim Diken’in de belirttiği
gibi; her sıradışı, farklı veya tuhafın otizmli olduğu
söylenemez. 

Kimi insanlar gerçekten otizm dışı sıradışı, otizm dışı
farklı ve otizm dışı tuhaftır. Bu özellikle ben ve ailem
gibi hayatın bir kısmına otizm merceğinden bakan
kişilere hatırlatılması gereken bir durumdur. Evet, 58
doğumda bir otizm görülür, ama geri kalan 57 kişinin
de nevi şahsına münhasır olmaya hakları vardır. Bu
küçük özeleştiri arasından sonra, geri dönelim
anlaşılması zor bir kavram tamlamasına daha.
Spektrumda görülen davranış örüntüleri. Spektrum,
davranış, örüntü. İlk iki programda
bırkalayadurduğum spektrumun otizmi ifade ettiğini
düşünürsek, davranış örüntüsü kavramına yönelik
derinlemesine bir muayene bizi bekler
sanırım.Kişilerin benzer durumlara verdiği genel ve
benzer tepkiler, kişinin olayları algılayış sürecinde
kullandığı bir süzgeç olarak düşünebiliriz davranış
örüntüleridir aslında. Otizmde bulunan ve artık
iyicene pedagojikleştirilmiş, berraklaştırılmış
davranış örüntüleri anlatımı; otizmi ilk kez 76 yıl önce
telaffuz eden Leo Kanner’den bu yana hiç
değişmemiştir aslında: sosyal etkileşimde görülen
bozulmalar.
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Başka okulda oku, başka evde yaşa. Git, ötede var ol. Peki neresi bu ötesi? Otizmli
bireylerin ailelerinin müstakil evlerde yaşaması, bu evi döndürecek sermayeye sahip olması;
özel okullarda özel ücretlerle okuması; bu ailelerin pek zengin olması mı beklenmelidir?
Otizm-motizm anlamama diretmesi, nasıl bir sosyal var oluşun nedeni ve sonucudur?
Toplumsal savunmanın hukuksal kurumlarından biri olan toplum yaşamına karşıtlıktan
bahsetmek gerekir bu noktada. Filippo Gramatica, uygulama açısından toplum düzenine
karşıt davranışta bulunan ya da daha yalın olarak bir hukuk kuralını çiğneyen bireylerin
yalnızca yasal olarak nitelendirilmesi 3 olarak tanımlar toplum yaşamına karşıtlığı.
Toplumsal savunma önlemlerinin uygulanması için “toplum yaşamına karşıtlığın”
değerlendirilmesi, salt eylemin değil, failin kişiliğinin incelenmesi yoluyla yapılmak gerektiği
ise, bu açıklamaların hemen ardından gelir. Tabii, burada “failin” kim olduğunu da doğru
belirtmekte fayda var. Otizmli olmak; spektruma özgü davranışlarda bulunmak, komşuluk
hukukunun ihlali olarak yorumlanamaz.

Yunanca “autos” kelimesinden türeyen ve kendi iç haline yönelmiş anlamına gelen otizm
kelimesi de bu durumu açıklar niteliktedir. O zaman tekrar bakalım apartmanda otizmi
yaşamayı asla mümkün kılmayan şu davranış örüntülerine. Apartmanda otizmli bir birey
yetiştiriyorsanız ve komşu; 
 
• Komşuluğunuz 1-2 aylıkken göz kontağı kurmuyorsa, 
• Çocuğunuzun mutluluğuna ve sağlıklı bir çevrede gelişimine yönelik olumlu tepki
vermiyorsa, 
• Ailenin çocuğunun sosyal yaşama uyum sağlaması için ne kadar çaba gösterdiğine
bakmıyorsa, 
• Ve bu çabaya ilgi göstermiyorsa; Sosyal bir gerçekliği reddetme ve etkileşime girmekten
kaçınmanın otizme özgü olmadığı bir komşu ile karşı karşıya olabilirsiniz.
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Otizmli bireyi tanımayan kişi için anlamsız olarak
nitelendirilen sesler, çevresindeki uyaranlardan
dolayı dairenin holünde koşuşturmak, kriz
anlarında uzun süreli ağlayışlar; insan olmanın
bir halini yansıtmaz mı? Sosyal yaşama uyum
sağlamaları amacıyla özel eğitim ve doktorun
önerisi dahilindeyse ilaç kullanımı ile
“sönümlemeye” alışageldiğimiz spektrumdaki
davranış örüntülerini; spektrumda bulunmayan
kişilerde bulduğumuzda, fail sizce kimdir? 
 
Anlamayı reddetme halini manevi tazminat
davalarına konu etmeyi, naming and shaming
metodu ile ifşa ederek utandırmayı da tercih
etmek mümkün. Ama öfkemize yenik düşmenin;
tarihin tekerrürü olduğu bilinci ile, kimi zaman
otizmli bireyin selameti için; ama çoğu zaman da
toplumsal baskı nedeniyle sönümlemeye ve yok
etmeye çalıştığımız bu davranışların; yaşamın
içinden geldiğini; doğada bulunan sesler ve
davranışlar olduğunu kabul etmek;
kaynaklarının hızla tükendiği dünyanın
gerçeklerini reddedici insanın gerçeklerle
yüzleşmesini sağlamak; insanın kendisiyle
tanışmasındaki ilk adım olabilir belki. 
 
3 Aralık Dünya Engelli İnsan Hakları Günü, 2019
için de artık dün oldu. Beraber var olabilme
düşümüzün özgü günlere; toplumun üstüne
düşünmesi, alternatif yaratması gereken
kişilerin yalnızlıklarına; ötelere ve bilinmezliklere
hapsedilmediği; farklının farklıdan, insanın
insandan ve benin benden koparılmadığı güzel
günlere umut ile…
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3'ü ile 10'u arasındaki çizgi

E R G U N  C E M A L  Y A Z G A N

Bir son dakika yazısı ile BlogOtizm Aralık özel sayısına katıldım. Twitter sağolsun. Derginin
çıkacağı günde kabul edersek kendimizi, dün akşama doğru değerli bir dostumun Behçet
Necatigil’in şiirine bir atıfta bulunduğunu gördüm. Kızım Deniz ve değerli arkadaşlarının her
ay azimle hazırladığı bu güzel derginin bu ayki sayısının özel olduğunu biliyordum. Ve
parantezler ve çizgilerle bu özelliği belirtmişlerdi. Bunların hepsi aklımın bir yerinde,
kulağımın arkasındaydı, ama Necatigil’in Kitaplarda Ölmek şiiri de gözüme çarpınca; tüm
parçalar zihnimde hızlıca birleşti.

 
Adı, soyadı

Açılır parantez
Doğduğu yıl, çizgi, öldüğü yıl, bitti

Kapanır, parantez.
O şimdi kitaplarda bir isim, bir soyadı

Bir parantez içinde doğum, ölüm yılları.
Ya sayfa altında, ya da az ilerde

Eserleri, ne zaman basıldıkları
Kısa, uzun bir liste.

Kitap adları
Can çekişen kuşlar gibi elinizde.

Parantezin içindeki çizgi
Ne varsa orda

Ümidi, korkusu, gözyaşı, sevinci
Ne varsa orda.

O şimdi kitaplarda
Bir çizgilik yerde hapis,

Hâlâ mı yaşıyor, korunamaz ki,
Öldürebilirsiniz....

 
3 Aralık ile 10 Aralık arasındaki yedi gece sekiz günü keşke mutlulukla, farkındalığa atılmış
sahici adımlarla, insanın insanlığı ile barışıp bütünleştiği günler olarak anabilseydik keşke.
Bu sekiz günün birinde, kızımdan daha küçük, genç bir kadın vahşice yaşamından
koparıldı, katledildi. Bu sekiz günün birinde, Denizli’de yaşamını sürdüren, otizmli birey
üyesi olan bir aileye evlerinin eşiğinde bıçak çekildi. 
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Bu sekiz günün birinde, otizmli bir çocuğun şiddet gördüğünü öğrendik. Bu sekiz günün
birinde, otizm ve farkındalık mesajı yayınlayan bir işletmenin, eşiğinden otizmli almadığını
öğrendik. 
 
Açılır parantez, kapanır parantez. Yaşanabilir bir dünyayı düşleyen, şiarında toplumsal
savunma ilkeleri olan bizler ve derneğimiz için, insan insanlığı ile barışıp tanıştıkça, kendini
doğaya eş görecek, vandal biçimde tüketmeyecek, ekecek, biçecek ve asıl engeli olan kibir
ve önyargıdan kurtulacak. Bizce beraber var olmak mümkün. Bizce insanlar farklı addettiği
her biçemi tanıdıkça içinde besleyecek. Parantezin içindeki bu varoluş. Biliyoruz ki, bu
ülkede çoğu zaman varolamayış da bu parantezde gizlidir. Biliyoruz ki, engel denince ortak
akla gelen kişideki biçem, kişideki oluş değil; toplumun ve yöneticinin şehir
planla(yama)ması, kaldırım yap(ama)ması, eşit şans ver(eme)mesidir. Engel aslında koşmaya
hazır olanın önüne konan takozlardır. Bu dünyadaki farklıya çoğu zaman hasta, sakat veya
engelli denmesinin en önemli sebebi farklıyı tanımaya duyulan bağnaz korkudur. Çünkü
farklı, bilinmez duyguları, beklenmedik paylaşımları beraberinde getirir. “Ne varsa orada.
Ümidi, korkusu, gözyaşı, sevinci, ne varsa orda.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parantezin içindeki varoluş… Engellilik raporu olarak bilinen ve yaşama yansıyan varoluştur
aslında. Güneş Yazgan (otizmli). Halbuki Güneş Yazgan (masa tenisi şampiyonu, basketbol
oynamayı sever, toprağa eken, ektiklerini biçen, pastel boyaları sertçe kağıda sürmeyi,
renklerin tadını çıkarmayı seven, kokuları ve aromaları çok seven, giydiği kıyafetlere dikkat
eden (parantez içi parantez: okulda mutlaka gömlek, sporda mutlaka bisiklet yaka tişört,
evde mutlaka ve mutlaka, hepimize pijama), havuza ve denize, arabayla gezmeye bayılan),
böyle Güneş Yazgan’dır. Bizim bütün emeğimiz ve mücadelemizdir ki, parantez içine alınan
varoluşlar özgürce dışarı çıksınlar. Tüm umudumuz ve yaşama tutunuşumuzdur ki, 3’üyle
10’u arasına, birbirimizi ezmeden, üzmeden, öldürmeden çizgi çekelim. Bu yetmez, yaşam
çizgimizin arası dayanışma, paylaşma, anlaşma yayılsın. Yaşama kast edilmeyen, kimseye
ama ve özellikle kadına kötü muamele edilmeyen, özgürce toplanılabilen, yaşarken
korunabilen, ÖLDÜRÜLMEYEN gün; yaşam çizgilerine, hayalimize özlemle…
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farklılıkları neden kucaklamalıyız?

Peşinen söylemek isterim ki bu bir Avustralya güzellemesi değildir, tıpkı her ülke gibi
Avustralya da pek çok yanlışa ev sahipliği yapmakta ve tabii ki kusurları bulunmaktadır. Bu
yazıyı yazarken, amacım kurumsal ve eğitim alanlarında yapılacak ufak değişikliklerin,
insanları nasıl daha farklı bir geleceğe hazırlayacağına dair bir analizde bulunmaktır.
 
2016 yılında yüksek lisans eğitimimi tamamlamak üzere geldiğim, Avustralya’nın Monash
Üniversitesi’nde, yine 2016’nın sonlarına doğru, öğrenci yurtlarından biri olan Campbell’a
taşınma fırsatı yakaladım. İsmini, Avustralya’nın ilk kadın hukuk profesörü ve herhangi bir
kurumdaki ilk kadın hukuk fakültesi dekanı olan Enid Campbell’dan alan bu güzide binada,
pek çok farklı durumla karşılaştım. Fakat, şüphesiz bunların en ilginci, özellikle binanın
yönetiminin başını çektiği -muhtemelen üniversite tarafından da ısrarla gözlemlenen-
farklılıkları kucaklama çabasıydı. Örneğin, binada pizza partisi yapılacak olduğunda, ‘Helal’,
‘Glütensiz’, ‘Vegan’ gibi tüm çeşitli beslenme şekillerini kapsayacak siparişler verilmekteydi.
Özellikle, 2017 sonunda başarılı bir süreç sonucunda, öğrenci danışmanlığı görevine
getirilince, bu çabanın tüm üniversiteye yayılmış bir tavır olduğunu o dönem daha iyi
anlama fırsatı buldum. 
 
Yurt binasının öğrenci danışmanları seçildikten sonra her birine, özellikle yurt yönetiminin
uygun gördüğü bir görev alanı atanıyordu. Benim görev alanım da kabaca “Çeşitlilik ve
Kaynaştırma’’ olarak çevirebileceğim, “Diversity & Inclusion” idi. Görev alanının, sene içinde
gerçekleştirmesi zorunlu bir dizi etkinlik vardı: Tüm yurt binaları bir araya gelerek Dünya
Kadınlar Günü’nü kutlayacaktı; her yurt binasının bir ülke seçtiği, o ülkeye dair müzik ve
yemeklerin sunulacağı ‘Dünya Turu’nun düzenlenmesine destek verilecekti; 17 Mayıs’ta,
Dünya Sağlık Örgütü’nün 1990 yılında eşcinselliği bir hastalık olmaktan çıkarışıyla başlayan
IDAHOBIT günü, yurt binasında bir etkinlikle kutlanacak, daha doğrusu insanlara
hatırlatılacaktı. Bunun gibi irili ufaklı pek çok etkinlik fikri, benimle diğer yurtlarda aynı
görevi üstlenen öğrenci danışmanlarıyla yaptığımız toplantılarda da ortaya çıkıyor ve
üniversite bu tarz etkinliklerin hayata geçirilmesi için çaba harcıyordu. 
 
 

E V R I M  K I L I Ç
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Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, tüm öğrenci danışmanlarının tamamlaması gereken bir dizi
eğitim semineri mevcuttu. Bunlar arasında, “Zihinsel Sağlık İlkyardımı”, yani psikolojik
rahatsızlıkların belirtilerini öğrenip, bu rahatsızlıklara sahip olması muhtemel kişileri
uzmanlara yönlendirmek; intihara meyilli kişilere karşı doğru yaklaşım teknikleri ve farklı
cinsel yönelimlere sahip kişilere haklarını korumaları konusunda yardımcı olabilmek
bulunuyordu.
 
İşte tam bu noktada, aklıma Türkiye’de eğitim gören arkadaşlarımın, kendi yurtlarında
sanki hapishaneye girer gibi denetim ve baskı altında oldukları anlar geldi. Tabii ki
ülkemizde pek çok vakıf üniversitesinin, uluslararası standartlarda öğrenci yurtları mevcut.
Aynı zamanda, devlet üniversitelerinin de yurtları gayet kaliteli olanları var. Fakat, bir
ortalama aldığımızda, ortaya çıkacak manzara, muhtemelen yukarda anlattıklarımın
gerisinde kalacaktır. Acaba, öğrenci yurtlarımızın kaçında farklılıkları gözetleyip
koruyacak, kendisi farklı olduğu için çeşitli sorunlarla karşılaşmış öğrencilerimize psikolojik
destek sağlayacak çalışanlar bulunuyor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maalesef, bu sorunun pek de iç açıcı bir cevabı olduğunu sanmıyorum. Halbuki, pek çok
gencin hayatını şekillendiren üniversite hayatının, en önemli duraklarından biri olan öğrenci
yurtları, aslında insanları farklılıklara karşı kucaklayıcı bir tavra büründürmek için eşsiz bir
fırsat. Avustralya’da gördüğüm kadarıyla tüm eğitim kurumlarında benzer bir çeşitliliği
gözetme çabası var. Fakat bu düzen her zaman mükemmel mi işliyor? Tabii ki hayır…
Dünya’nın pek çok yerinde olduğu gibi, burada da farklılıklara tahammülsüz pek çok birey,
insanların hayatını zehir edecek tavırlar içerisine girebiliyor. Burada asıl fark yaratan
etmen, bu tarz bireylere fazla hareket alanı verilmeyişi. Örneğin benim kaldığım yurdun
bağlı olduğu kurum Monash Konaklama Hizmetleri (Monash Residential Services),
farklılıkları aşağılayıcı tavır içerisine giren herkesi yurtlarından ihraç edeceğini ve
üniversitenin disiplin kuruluna sevk edeceğini açıkça belirtiyor.
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Üniversite içerisinde de farklılıklara saygı
göstermeyen şahısların işlerini ve konumlarını
kaybetmelerini sağlayacak kolektif bir davranış
gözlemlemek mümkün. Bu sebepten ötürü, ırkçı,
cinsiyetçi ve benzeri bireyler tamamen
silinemeseler de insanlara verdikleri zararlar
asgari düzeye indirilmiş oluyor. Ülkemizde de bu
alandaki yaptırımların daha caydırıcı ve insanları
kendilerini denetlemeye mecbur kılan bir raddeye
getirilmesi gerektiğine inanıyorum. 
 
Gelelim başlıktaki sorunun cevabına ya da
dilerseniz bu soruyu farklı bir şekilde tekrar
soralım: “Farklılıkları kucaklamak bize ne
kazandırır?”. Üniversiteler pek çok farklı hayat
tecrübesine ve ideallere sahip bireyler
barındırması bakımından, aslında eşsiz bir
toplanma ortamıdır. Eğer farklılıkları kucaklayan
bir tavır içerisine girebilirsek, yıllardır özlemini
çektiğimiz “liyakat gözetici” sistemleri kurmaya
başlayabiliriz. İnsanların farklı olmasının aslında
oldukça sıradan bir durum olduğunu, buna karşı
herhangi bir silah ya da savunma mekanizması
kuşanmak zorunda olmadığımızı anlarsak, insanlar
icraatlarıyla gündeme gelmeye başlar. 
 
Örneğin insanlara fayda sağlayacak bir buluşun
arkasındaki isimler, sırf farklı düşündükleri ya da
davrandıkları için, yatırımcıların bucak bucak
kaçtığı bir dünyayla yüzleşmek yerine, buluşlarını
insanlığa daha hızlı ulaştırabilirler. Farklılıklara
sahip insanların da eşit şartlarda yarışıp başarılı
olabildiğini gören diğer farklılar da kendilerinde
hayallerinin peşinden gidecek gücü bulabilirler.
İşte tıpkı size anlattığım hikâye gibi örnekler
çoğaltılırsa, sadece üniversitelerle kalmayıp, tüm
kamu ve özel sektör kuruluşlarına da yayılırsa, o
zaman hayali kurulan dünyaya erişmek mümkün
olabilir. Belki de teknolojik, ekonomik veya finansal
adımlardan çok, ülkemizin öncelikli ihtiyacı, tüm
farklılıkları kaynaştırmak ve farklılıklardan güç
almaktır, ne dersiniz?
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otizmde iletişim
F A T I H  Ş A V L I Ğ

Bilinen anlamı ile iletişim kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi ve haber alışverişidir. Çeşitli
araçlarla oluşturduğumuz bilgi ağlarıyla da iletişimi sağlayabiliriz. En basit tabiriyle karşılıklı
olarak birbirimizi anlama ve kendimizi ifade etme biçimimize, iletişim diyebiliriz. Otizmde
iletişim ise genel olarak sorunlu olarak gerçekleşir. Buna etken olarak bireyin algılarının
gelişimi, ağız-nefes kontrolü, çene yapısı, dillerinin zayıflığı, çevresel etmenler vb. faktörleri
sayabiliriz. Otizmli bireylerin büyük çoğunluğunda bağımsız iletişim problemleri
bulunmaktadır.Birey konuşup ses çıkarabilmekte fakat konuşmaları diyalogdan öte ekolali
veya kendisine kalıp olarak öğretilmiş cümleler olarak gerçekleşir.

.Bu durum bireyin
bizimle bağımsız iletişim

kurduğu anlamına
gelmez. Otizmli bireyler

işaret ile veya temel
ihtiyaçlarını

söyleyebilecek kadar
aileleri ve bizlerle

iletişime geçerler. Bizler
konuşma yetisine sahip

otizmli bireylerle
konuşurken net cümleler

ile konuşmalıyız.
Cümlelerimizde mecazi
kelimeler veya deyimler

bulunmamalıdır.

Konuşma yetisinine
sahip çocuklar için

televizyon reklamları
diziler büyük bir

tehlikelidir.Birey burada
duydukları cümleleri gün

içerisinde anlamsız
olarak tekrar

etmektedir. Otizmli
bireyler genel olarak
kendilerine bir iletişim
yolu bulmaktadır.Bu
durum çoğunlukla

çocukluk döneminde aile
içerisinde gerçekleşir.

Birey aile bireylerinin ve çevresindeki bireylerin ona tavrına göre bir iletişim yolu belirler.
Otizmli bireyler anlık düşündükleri için ve istedikleri şeyleri elde etmek için anlamsız
bağırmalar,ağlamalar,öfke nöbetleri vb durumlarda olabilirler.Bu gibi durumlarda bireyin
istekleri bireye anlatılmadan direk verilmesi durumu ileride daha büyük sorunlara yol
açmaktadır.Ver-kurtul metodu bu çocuklar için son derece zararlıdır.Birey bunu bir iletişim
yolu olarak kodlamaktadır.Artık onun kafasında istediği bir şeyi elde etmek için yapması
gereken ağlamak-bağırmaktır.Bu gibi durumlarda bireyin istekleri yerine getirmeden önce
sakinleşmesi beklenmeli ve bireye bunun yanlış olduğu anlatılmalıdır.Ve bu sürekli
tekrarlanmalıdır.Otizm ile yaşayan bizler normal gelişim gösteren bireylere göre daha fazla
tekrara pratiğe ihtiyaç duymaktayız. Otizmli bireyin hayatındaki kişiler iletişim konusunda
sürekli kendi aralarında birey ile nasıl davranmaları konusunda ortak kararlar almalıdır.Ve
bileşenler bireye karşı aynı şekilde davranmalıdır.Bu yöntem birey için daha az karmaşık
olacağından dolayı birey davranış ve iletişimi hayatın içerisinde yaşayarak kazanır.
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bla, bla, bla...
I L A Y D A  A L T U N Ö R E N

En basit dille, en anlaşılabilir şekilde özetleyeceğim aşağıdaki paragrafımın birçok türevini
biraz otizmle alakalı araştırma yapan herkes eminim okumuştur; 
 
"Çocuğun bilişsel gelişimi, sosyal etkileşimi ilk beş yılda düzenli olarak uyarılması bu
alanlarda kendini geliştirebilmesinde büyük role sahiptir. Bu nedenle bütün çocukların okul
öncesi eğitimle desteklenmesi, gözlemlenmesi ve fark edilmesi büyük önem taşımakta. İlk
gözlerimizi dünyaya açtığımız andan itibaren ilişkiler başlar aslında; insan sesi, yüzü..
Zamanla gözlerden, yüzlerden, seslerden, ağız hareketlerinden anlamlandırmalara başlarız.
Peki tam olarak bu noktada anlamlandıramayan bebekler? Göz temasının kesilmesi, sosyal
iletişimde azalma, etkileşim başlatmama, benliğini farkında olmama, tekrarlayan
davranışlar, işaret edilen yöne bakmama, cansız objelere uzun süre bakma, sosyal
gülümsemede eksiklik gibi semptomları gösterirler. Bakmadıkça anlamlandıramaz ve sosyal
bilişsel zekalarını kontrol edemezler. Bunu fark edemeyen ya da güç kabullenen
ebeveynler, çocuğun var olan potansiyelini ortaya koyabilmesi, bağımsızlığını edinebilmesi,
kabul edilebilir tepkiler göstermesi, özbakım becerilerini geliştirmesi, en önemlisi ilerde
topluma karışabilmesini ve eğitimine devam edebilmesini sağlayacak becerilerini
geliştirmesini hedefleyen özel eğitime başlamakta da gecikebilmekteler. Bu açıdan; ailenin
tutumunda ki gerçekçilik, durumu kabulleniş ne kadar erken olursa; çocuğun erken gelişim
dönemi sonlanmadan eğitime başlayabilir ve böylece eğitimlere cevapları, tepkileri daha
sağlam olur. Çocuklarınızı sosyal ortamlara sokun, diğer yaşıtlarıyla kaynaştırma eğitimi
alsın vs vs."
 
Çok doğru, çok güzel...
 
Otizm tanısı alan, normal gelişimi olan, hiperaktivitesi, dikkat eksikliği olan bla bla bla.. Her
çocuğun ve hatta yetişkinin kapasitesi, kendine has özellikleri benzersiz. Sanılır ki elimizde
bir sihirli değnek, belli saat aralıklarında sağlanan eğitimlerle çocuklar “iyileşir”. 
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Hastalık ve farklılık arasındaki ince çizgiyi fark edemeyen otizm tanısı olan çocukların
etrafındaki yakınlarının beklentisidir “iyileşmek”. Kızmam, yargılamam; tek beklentim
çocukların kapasitesini küçümsemeden veya mükemmelleştirmeden; kıyaslamadan veya
belli formlara sokmadan çocuğun bireyselliğinin kabul edilmesi ve erken yaş döneminde
çocuğun gözlerine, hareketlerine derinden bakılması. Erken tanının önemi meçhul, peki ya
tanı sonrası?
 
Bir sahne düşünün; sahnenin ortasında çocuk, yüzlerce beklenti dolu gözleriyle seyirciler;
en ağır eleştirileriyle de, en motive eden alkışlarıyla da hep oradalar. Her oyunda aynı
performansı bekleyerek; eğitimcileri, psikologları, aileleri, arkadaşları hepimiz oradayız;
seyircilerin içinde. Aynı oyunun içine girip çıktığımız da oluyor ama en sonunda hepimiz onu
tek başına sahnede beklentilerimizle bırakıp, izliyoruz. Tartışmalarla, fikirlerle unuttuğumuz
bir şey var aslında; bu oyunda tüm seyircilerin aynı sesi çıkarması gerekli, aynı oyuncuyu
hedefleyerek! Sahnede onun kafasının karışmaması, kendi varlığıyla ve benliğiyle hareket
edebilmesi için her seyircinin aynı hevesle izlemesi, aynı hevesle alkışlaması ve yine aynı
motivasyonla desteklemesi gereken bir oyun gibi düşünün otizm tanısı olan bir çocuğun
hayatını. Rollerini kendi belirlesin, siz sadece gölge olun, destekleyin. Tek ağızdan ama
lütfen sürekli birlikte! 
 
 
 
 
 
 
 
Seyircilerin en önde oturanları; aileler… 
 
Gözlemlediğim aileler, genelde yorgun. Motive olmaya çalışanları da var ama genelde
yorgun. Çocukları olana kadar kurdukları hayalleri, hayatları dipten değişmiş, hayatlarını
da, hayallerini de çevrelemiş durumdalar çocuklarının etrafına. Çocukları için aileler bu
tutumda tabii ki olmalı dışardan bakınca; hep düşünüyorum peki ya kendileri nerde
kaldılar? En son kendilerini bıraktıkları yeri farkındalar mı? Bir anne,”anne” olma sıfatını iki
saatliğine bırakınca suçlu, peki ya insan oluşu ve onun ruh sağlığı? İnsanın kendini
tamamlaması için kaçınılmazdır kendiyle kalmasının gerekliliği, kendine vakit ayırabilmesinin
gerekliliği. Özellikle otizm tanısı olan çocukların ailelerinde ki problemlerin başında merkeze
koyulan çocuk geliyor. Kafa karıştırıcı değil mi ortayı bulması? 
 
Hep bireyselliklerini hatırlatmayı hedefliyorum ailelere, “anne olmadan önceki kendini
hatırla, baba olmadan önceki kendini hatırla; çocuğun, kardeşin tanıyı almadan önceki
kendini hatırla; o nerde?” diyerek. Kendi bireyselliğini, özünü hatırlayan bireylerde
gözlemlediğim de kendi çocuklarının bireyselliğini daha kolay benimseyebildikleri ve
çocuklarına daha çok alan yaratabildikleri; sürekli bir otoriter kontrol yerine. Sınırlar içinde
sınırsız alanlar; hem kendilerine, hem çocuklarına...
 
Bireyselliğin unutulmadığı çocukluklara ve çocuk kalabilmeye..
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Uzun zamandır sizi Güneş’in Otizm Bahçesi hesabından takip ediyor, oğlunuzun
gelişmelerini mutlulukla izlerken, otizmi sizin pencerenizden görmüş oluyoruz. Peki,
Güneş’in otizm bahçesini sizleri tanımayan okur ve dinleyenlerimize de betimleyebilir
misiniz?
Öncelikle herkese merhabalar. Bizim yolculuğumuz 2008'de Özel Eğitim-Zihin Engelliler
Öğretmenliğinden mezun olup meslek hayatıma başlamam ile tek başıma başladı aslında.
Üniversite ve çalışma hayatım boyunca, özel gereksinimli tüm bireylerin eğitim koşullarının
genel olarak bağımsızlıklarına hizmet etmediğinin farkındaydım. Bu bağlamda hep en temel
hedefimiz olan bağımsızlıklarına hizmet edecek bir eğitim şekli düşlüyordum. Oğluma Ağır
Otizm tanısı konması ile de bağımsızlığı için inandıklarıma ve özellikle bilimsel yollara
başvurarak sürekli makaleler ve kitaplar okuyarak kendimi geliştiriyordum. Oğlumla olan
yolculuğumla tanıştığım ergoterapi, ufkumu büyük oranda artırdı. 

Bu sürede kendi üniversitemde de oğlum ders
görüyordu ve gözlem kayıtları yapılıyordu.
Yani süreç takibi. Özel eğitimin basitten
karmaşığa, kolaydan zora ilkelerini, dil
gelişimini desteklemek için danıştığım sevgili
dil terapisti arkadaşım Ceyda Çelebi'ye,
tamamen destekleriyle, dağarcığımı
büyütüyordu. Dil için genişletme, kelime
dağarcığını geliştirme, cümle yapısına uygun
cümleler oluşturacak etkinlik önerileri ile dahil
ettiğim oğlum, oyun oynama ve orada kendini
bulup ifade etme imkanlarını da buluyordu.
Doğa-oyun-fırsat eğitimi ile doğal öğretim
alanı yaratmış oluyordum. Bunlar da bahçeyi
de, bereketi de kendiliğinden getiriyor...

güneşli bahçenin bereketi
seda anka çelik ile söyleşi....

Yolu otizm ile kesişmiş her aile, otizme bir neden düşündüğünü anlatır bizlere… “Çok
balık yedim.”, “Hamileyken bunalımdaydım.”, “Eşim çok sigara içiyor.” Gibi birçok
nedenden söz edilir. Siz, otizmi bir neden-sonuç ilişkisi içinde mi ele alıyorsunuz? Bizim
sormayı sevdiğimiz gibi; “sizce otizm ne”?
Otizm hala nedeni bilinmeyen, böyle olduğu için de çok spekülatif sebeplere bağlanan bir
hal aldı. Kimi insan konuyu sadece bağırsakla açıklıyor ve yapacakları bir diyetle,
çocuklarının otizminin geçeceğini iddia ediyor. Artık hangi diyet metoduna denk gelirseniz,
Türkçe ve yabancı çok kaynak var. En belirgin neden genetik nedenler, o da %35 ile
açıklanıyor. 
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Ancak deniliyor, mutasyona uğramış gen, yani senin ya da annenin genetiğinde olmasa da
olabilen... Bir de anneler var, sebep olan. Tanının ilk ortaya atıldığı seneler, 1940’lar yani,
bu sav yakın zaman sonra da ortadan kaldırılmıştır... Kısacası, bir nedeni elbet var. Ancak
hala ne nedeni ne de tamamen ortadan kalkabilmesini sağlayan hiçbir metot yoktur. Ancak
eğitimleri her zaman bağımsızlıklarına hizmet etmelidir. Kendinizde suç, etrafta da suçlu
aramayın, çocuğuma daha ne katabilirim deyin. Önce biz ebeveynler sonra da yol
göstericimiz öğretmenlerle çocuğumuzun bağımsızlığına inanalım, sonra da toplumda
görünmez olabilmemiz mümkün olmaz. Bunun için emek verilmiş hiçbir çocuğun meyve
vermeyeceğine inanmıyorum. Her çocuk kendi yapabildiği kadarıyla bağımsız olabilir.
Destek ve emeklerimizle. Hem özel eğitim öğretmeni hem de özel gereksinimli bir çocuk
annesi olarak konuya sadece otizm perspektifinden bakamayabiliyorum. Bu söylediklerim,
otizm, down sendromu, serebral palsi ve daha nice özel gereksinimli birey için de geçerlidir.
Gene de otizm sizce nedir diyorsanız, temel olarak nörolojik sebeplerle kişinin başka
bireylerle ortak iletişim kurma sınırlılığıdır. Dikkatinizi çekerim, iletişim kurma isteksizliği
değil! sınırlılık, yani desteklenirse yapa da bilir. Buna bağlı olarak birçok duyusal sebepler
ve ağır öğrenebilme durumlarından kaynaklı, odaklanma, göz kontağı kurma sınırlılıkları da
anlamsız sesler çıkartmaya, stereotip hareketler sergileme gibi fiziksel devinimler eşlik
etmekte. İletişimi başlatmak, sürdürmek ve sonlandırmada desteğe ihtiyaç duyma, dönen
objelere ekstra ilgi, kendi ekseninde dönme, parmak uçlarında yürüme gibi hareketler de
eşlik edebilmektedir. Hepsinin sonucu olarak da anlatamamak ve anlaşılamamaktan doğan
öfke krizleri, problem davranışlar seyridir diyebilirim.

Otizmli bireyleri tanımlamak için otistik kelimesinden
uzaklaşıp, otizmli kelimesine yakınlaştığımız son yedi
yılda, sizce tanımlama arzumuza yönelik değişen
unsurlar oldu mu? Bu tanımlamalardaki kelimeleri,
nasıl ve neye göre seçmeliyiz?
Gene genelden geleceğim konuya :)
Üniversitedeyken dersimizi ziyarete yaşını bayağı
almış ve hep özel gereksinimli çocuklarla çalışmış,
çok değerli Doğan Hoca geldi. (Tam ismini
hatırlayamadığım için çok özür dilerim.) Dedi ki, bizim
zamanımızda, "geri zekalı" denirdi, neyse ki şimdi
"zihinsel engelliler" deniliyor. "Ama en önemlisi ne
biliyor musunuz çocuklar dedi, tüm sınıfa tatlıca
gülümseyerek, sizin onlara nasıl baktığınız." Biliyoruz
ki dil çok önemli bir iletişim uzvudur. Dilimizden
dökülenler de başka bir cana ulaşıyor demektir. Bu
nedenle arzuya dönüştürüp değil de kendini ifade
etme ve karşıyı incitmemek için şekil alması
taraftarıyım genel olarak. Doğan Hocam şimdi "özel
gereksinimli bireyler" deniliyor. Eminim bunu da
duysa çok beğenirdi. Ben de kendi önerimi sunayım.
"Zihinsel olarak farklı gelişen çocuklar" :)
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Otizmli bir bireye ebeveynlik ederken, sabır, emek ve pes etmemeyi bahçenizce
nasıl tanımlarsınız? 
 
Bu soruyu çok sevdim :) Oğluma ebeveynlik edebilmek ile öğretmenlik arasında az
sıkışmadım itiraf etmek gerekirse. Ama sonra anneliğime özel eğitim öğretmeninde olması
gereken sabır, tekrar, tekrar, tekrar, tekrar ve gene sabır, emek emek anlatabilmek ve
bağımsızlığını hedef alma özellikleriyle harmanlayınca çok lezzetli oldu diyebilirim. Şöyle ki;
birçok anne diyor ki, Güneş çok şanslı annesi özel eğitim öğretmeni... İyi de sevgili velilerim,
oğlum bunu bilmiyor ki,o beni, annesi olarak tanıyor :) Ya da "Güneş oyun oynayabiliyor"
Onunla 3 yıl boyunca, hiç ama hiç ilgilenmemesine rağmen! hiç pes etmeden, her ama her
gün hayali ya da oyuncaklarla oyun oynama emeği vermeyen bir annesi bile olmasaydı
niceydi oğlumun hali...Sabırla, ilmek ilmek pes etmeden, düştüğümde bir elimle diğerini de
tutup kaldırarak, hadi Seda, Hadi diyerek devam ettim. 3 yılın sonunda oğlumun ilk oyun
kurmasına, benimle oyun sürdürmeye başladığını biliyor muydunuz? Yapamıyor değil de, ne
yaparsam yaparız diyerek ilerlemeyi öneriyorum. Böylelikle bahçeniz de olur, böcekleriniz
de, ağaçlarınız da bereketle :) Kendinizde suç, etrafta da suçlu aramayın, çocuğuma daha
ne katabilirim diyin. Bunlara harcadığınız enerjiyi, "otizm ile sürdürülebilir yaşam" a
harcayın. Çocuğuma daha ne katabilirim diyin. Önce biz ebeveynler sonra da yol
göstericimiz öğretmenlerle çocuğumuzun bağımsızlığına inanalım, sonra da toplumda
görünmez olabilmemiz mümkün olmaz. Bunun için emek verilmiş hiçbir çocuğun meyve
vermeyeceğine inanmıyorum. Her çocuk kendi yapabildiği kadarıyla bağımsız olabilir.
Destek ve emeklerimizle. 
 

Otizmli bir çocuk diye başlar bütün cümlelerimiz… Otizmli bireyler
yaş alır ve büyürken, bu büyümenin getirdiği değişimi otizmli
bireylerin ailelerine nasıl anlatmalıyız? 
Röportajın benim için en zor sorusu :) Oğlum daha büyümedi.
Gerçekten en çok da merak ettiğim dönemimiz. Hatta orayı da atlattık
mı, bu iş tamamlanır Seda diyorum kendi kendime :) Evet zor bir süreç
olabilir. Ailelere bunun da erken eğitim ile en hafif şekilde
atlatabileceklerini söyleyebilirim. Şöyle ki; otizm aynı zamanda
problem davranış haznesi de büyük bir derya. Problem davranıştan
kastımız, özel gereksinimli bireyin kendine ya da başkasına zarar
veren davranışlar sergilemesi, iletişim kurmasını engelleyen
davranışlardır. Bu nedenle problem olarak belirlenmiş davranışların
küçük yaşta ele alınması ergenlikte bu davranışların tekrar
nüksetmesini önleyecektir. Bu davranışlar ne kadar erken yaşta
söndürülür -dikkatinizi çekerim, duyusal yoksunluktan kaynaklı ise bu
anlamda kendinizi geliştirmelisiniz. Çünkü bazı problem davranışlar
duyu bütünlemenin açıklama alanına da girebiliyor.- ve yerlerine de
beceri öğrenimleri, iletişim becerilerini geliştirecek ortamlar
sağlanırsa, ergenlikte birçok beceriyi tek başına da yapabildiği için
odasında veya evinde kaliteli zaman da geçirebilecektir. Bana bu
imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bize ulaşmak isteyenler için
iletişim bilgimiz: gunesanka13@mail.com ve gunesin_otizm_bahçesi
instagram BlogOtizm ve Deniz Hanıma sevgilerimle. Sizin Güneş'inizi
de selamlarım :)
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-Kas ve eklemlerini istenilen düzeyde

kullanmasına yardımcı olur.
 

-Beden dili, jest ve mimik kullanmalarına katkı
sağlar. 

 
-Bireyin ihtiyacı olan uyaranları hareket

çalışmalarıyla merkezi sinir sistemine doğru
bir şekilde iletir. 

 
-Yeni arkadaşlıklar kurma, toplumsal hayata

adapte, grup içinde yer edinme ve sosyal
çevreyi keşfetmede önemli rol oynar. 

 
-Eğlence, heyecan gibi duyguların

oluşumuyla duygu dünyasına renk katar. -
Sportif faaliyetlerde yer alan çocuklar

yarışmayı, kazanma ve kaybetme duygularını
tadarak farklı duygularla mutlu olmayı

öğrenmeye başlarlar. 
 

-Spor yapan çocuklar edindikleri becerileri
günlük hayata aktarma becerisini

geliştiririler. 
 

-Spor, bireyin hayata bağlanmasına
yardımcı olur. 

 
-Sportif aktivitelerde sergilenen performans
kişilik gelişimlerine yardımcı olur ve toplum

tarafından kabul görülmelerini sağlar. 
 

-Sportif aktiviteler; bireylerin yaşam
kalitelerini yükseltmede rol oynar.

Çocuklarda farkındalık kendi bedenini
tanımakla başlar. Bu yüzden çocukların

kaygan ve yumuşak zemin üzerinde
yuvarlanmasına, sürünmesine, uzanmasına

fırsat vermek önemlidir. 
 

- Çünkü bu sayede sosyal ve duygusal
gelişimini hızlandırmak daha kolay olacaktır.

ceviz içi

27

otizmli bireyler için sporun anlamı



dışarda kar yağıyor
Hava çelik bir ustura gibi 

Dışarda kar yağıyor 
Zemherinin en acımasız günleri 

Dışarda kar yağıyor 
Öyle masallardaki gibi incecikten 

Ya da lapa lapa değil 
Döne döne 

Buram buram 
Dışarda kar yağıyor 

Hava ustura gibi soğuk 
Minicik elleriyle 

Üşümüş ayaklarını ovuşturan çocuk 
Geceleyin araba vapurunda ürkek gözlerle 

Biletçiyi kolluyor 
Dışarda kar yağıyor 

Morarmış ellerini 
Isıtmaya yetmiyor nefesi

Kimi kimsesi
Gidecek bir yeri yok
Dışarda kar yağıyor
Sırtında paltosu yok
Dışarda kar yağıyor

Ayağında pabucu yok
Dışarda kar yağıyor

Hava soğuk çok soğuk çok
Gün yılın bir çocuk günü olabilir

Yıl dünya çocuk yılı olabilir
Onun bunlardan haberi yok

Üşümüş acıkmış
Sıcacık bir çörek gibi güneşi düşlüyor

Sevilmemiş
Bilinmemiş
Unutulmuş

Dışarda kar yağıyor
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ünol büyükgönenç
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GÜLAY INANDI

Misafir - 2

GÜNEŞ YAZGAN

Rüzgarlı Bir Gün

cevizsanat
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Tüm hakları saklıdır.  
CEVİZ OTİZM Araştırmaları ve Toplumsal

Savunma Derneği


