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/ B A Ş Y A Z I

BAŞYAZI
— A. Süheyla 
GÜRKAN

2002 yılında kurulan derneğimiz güzel yürekli ve gönüllü birçok insan 

sayesinde bu günlere geldi. Gönüllülük şöyle tanımlanır; bireylerin 

toplumsal sorumluluk anlayışıyla, bir karşılık gözetmeksizin bilgi, 

zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını kendi özgür iradesiyle bir 

amaç doğrultusunda kullanmasıdır. 

İşte bizim kocaman bir gönüllü ordumuz var. Bu sayımızda SER-

ÇEV’in gönüllü ağından ve sanatın gücünden bahsetmek istiyorum. 

Sanat, toplumda farkındalık yaratır.
Gönüllük ise iyilik çalışmaları yaparak 
topluma ve çevreye faydalı olur.
Sanat varoluşun gerçeğidir.
Gönüllülük varoluşumuzun heyecanı 
içinde mutluluk barındırır.
Sanat, çevresinde olup bitene duyarsız 
kalamaz.
Gönüllülük ise çevresinde olup bitene 
duyarlıdır.
Sanat sınır tanımaz.
Gönüllü olan sınırlama olmadan özgür 
iradesiyle yardım yapar.
Sanat istenildiği yerde, dilediği 
zamanda ve insanın seçtiği sekilde 
yaratılır.
Gönüllü insan seçiminde özgürdür, 
yardım etmek duygusuyla yaşar.
Sanat bu dünyada söylenecek sözü 
varsa engel tanımaz
Gönüllü insan için, söylediği ve yaptığı 
eylemle engelleri kaldırır.
Sanat ve gönüllülük engelleri 
kaldırmak istediği için vardır.
Sanat ve gönüllülük iyi bir yürek ister.
Serçev dergimizin içeriği, sanat ve 

Sizlerin huzurunda emeği geçen herkese,

teşekkürler

 SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı

gönüllülük çalışmalarımızla ilgili.
Eğitim, tedavi, sanat ve spor diyerek 
çıktığımız yolculukta SERÇEV 
Tiyatrosu olarak yıllardır Devlet 
Tiyatroları Uluslararası Çocuk Oyunları 
Festivali’nde yer alıyoruz.
Dünya’ya Mesaj 1
Dünya’ya Mesaj 2
Dünya’ya Mesaj 3 ve 
Arı Kovanı (Kukla Atolyesi)
Gönüllü oyuncu çocuklarımıza ve 
gönüllü yazarlarımıza,

“Serçev’in Farkında Ol” kampanyasını 
gerçekleştiren JCI Bahçeşehir’e,  
Antalya’dan Ankara’ya, Ankara’dan 
Samsun’a kadar SERÇEV için 
bisikletleri ile pedallayan 2 yüce 
yürekli babamıza,
Başkent Üniversitesi AHBAP 
topluluğunun ‘‘Onlar Değil Biz’’ 
diyerek gerçekleştirdikleri empati 
çalışmasındaki farkındalık dolu 
yüreklerine, 
Bilkent Ortaokulu’nun iyi kalpli 
müdürü, öğretmeni, idarecisi, 
öğrencisi ve çalışanları Herkes 

İçin Barış kitap gelirini SERÇEV’e 
bağışlayan gönüllülerimize, 
Gururumuz SERÇEV Engelsiz Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ilk 
kermesimizi gerçekleştirdiğimiz 
annelerimize, 
Adım Adım Bozcaada’da koştuğumuz 
gönüllülerimize,
15.’sini gerçekleştirdiğimiz 23 Nisan 
Bilkent Balosu Şenliğimiz, güzel yürekli 
birçok gönüllümüzle olmakta;  

Siz de bizim sanatımız, sanatcımız, 
gönüllümüz olur musunuz?
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ÇOCUKTIYATROSU
ULUSLARARASI

FESTİVALİNDE

SERÇEV

‘’Kendi müziğiyle dans eden, 
rüzgarlara tohumlar serpen, 
okyanus dalgalarının üzerinde 
kendi hayallerini takip eden 
insanlar ne kadar çoğalırsa, 
başarmak da o kadar kolaylaşır. Bu 
cesur insanlar, duvarlara, içinden 
hepimizin uçabileceği pencereler 
çizerler, başkaları için yollar 
açarlar…’’

S ERÇEV, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlü-
ğü’nün düzenlediği 14.Küçük Hanımlar 
Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatro-
ları Festivali’nde iki farklı oyunla yer aldı. 

Engelli bireylerin, toplum yaşantısının diğer pek çok 
alanında olduğu gibi sanat alanında da üretme ve ya-
ratma imkanlarından yoksun bırakılmamasını savunan 
SERÇEV, serebral palsili çocukları üç yıldır sahneyle bu-
luşturuyor ve seyirciyle tanıştırıyor. Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğü’nün 2005 yılından beri her yıl 25-30 
Nisan tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirdiği bu 
festivalde SERÇEV çocukları iki farklı oyunla yer aldı. 
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/ H A B E R

Yazar: Serhat KARAOĞLAN
Yönetmen: A. Süheyla GÜRKAN

Oyuncular: Çınar GÜZEL, Defne GÜZEL, 
Özüm ERSOY, Sudenur CANMAYA, Yağmur 

GÜLENER, Leyla AYKAN

Üretmek masal tadında hayatımızın bereketini 
arttırır. Arkadaşımız Balcı Arı’da çalışıp 

üretmeyi çok seviyor. Ama çalışkanlık da 
paylaşarak mı güzelleşir? Neden etrafımızda 

herkes bilmez çalışmanın keyfini? Duyduk 
ki ‘’arı gibi çalışkan’’ denilirmiş çocuklara. 

O zaman güzel kalplerimizdeki arılar kanat 
çırpsın da beraber söyleyelim masalımızın 

sözlerini. 

Sosyal sorumluluk projesi ola-
rak yer alan ‘’Arı Kovanı-Atölye 
Çalışması’’ ve Dünya’ya Mesaj-3’’ 
isimli oyunlar, festival kapsamında 
tiyatro severlerle buluştu. Arı Ko-
vanı oyunundan sonra izleyicilerle 
gerçekleştirilen atölye çalışmasın-
da kartondan arı çalışması gerçek-
leştirildi. Sanat, dünyayı anlamak 
ve anlatmak isteyen bir düşünce 
çabasıdır. Bu düşünce çabasından 
ayrılmamanız dileğiyle. 
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Bir yerimiz var bu dünyada… 
Rengimiz ne olursa olsun. Dilimiz 
ne olursa olsun. Nefesimiz rüzgâr 

bu hayatta. Rüzgârımızla yaşamın 
dallarına sevgi katıyoruz. Sevgi 
durgun bir günde tatlı hışırtı… 

Yeter ki cesaretini kaybetme. 
Düşlediğinsindir… Engeller 

düşlerinde kaybolur… Yaşam 
bizlere verilmiş boş kağıt. 

Tertemiz kalbimizle, aklımızla 
dolduruyoruz, can veriyoruz 

düşlerimize.
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Genç Liderler ve 
Girişimciler (JCI) 
Derneği, SERÇEV’in 
Farkında ol etkinliği 
kapsamında 
‘’Serebral Palsili 
Çocuklar İçin Elele 
Veriyoruz’’ dediler. 
Projenin ilk etkinliği 
ise oldukça renkli 
geçti.

J CI Derneği; Aktif vatandaşlar 
için önde gelen küresel ağ ol-
mak vizyonuna ulaşmak ve 
gençlerin yetişmesi için fırsat-

lar sunarak, toplumun pozitif gelişimi-
ne katkı sağlamak misyonunu geliştir-
mek için 1915 yılında, Amerika’nın St. 
Louis kentinde kurulan organizasyonun 
Türkiye organizasyonudur.

JCI Bahçeşehir, ‘’Serebral Palsili Ço-
cuklar İçin Elele Veriyoruz’’ projesi için 
bir araya gelerek Ankara’da SERÇEV’i 
ziyaret etti. Serebral palsili çocuklarla 
birlikte atölye çalışması gerçekleştire-
rek resim yapan JCI Bahçeşehir üyeleri 

JCI BAHÇEŞEHİR İLE 
SERÇEV’İN FARKINDA OL

her çocukla ilgilenerek onlarla bir-
likte vakit geçirmenin tadını çıkardı. 

Projelerinin ilk adımlarını serebral 
palsili gençlere iş istihdamı sağlaya-
rak yapacaklarını ve bu durumdan 
dolayı mutlu ve gururlu olduklarını 
ifade ettiler. Projelerinin amacı-
nı ise şöyle anlatıyorlar; Serebral 
palsili hiçbir birey engelli değildir. 
Toplumda farkındalığı  yaratmak ve 
bunu arttırmak temel amacımızdır. 
Destek veren herkese, JCI Bahçeşe-
hir, Ankara ve Çankaya ekiplerine 
serebral palsinin farkında oldukları 
için teşekkür ederiz. 

/ H A B E R
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Y aratıcılığın ve hayal gücünün farklı teknikler 
ile dışa vurumudur  SANAT! Öyle ki her yaş 
grubu ve her sınıftan insanların hayalleri ola-
bileceği gibi serebral palsili çocuklarımızın da 

hayalleri ve bunları sergileyebilecek güçleri var. Çok de-
ğil Nisan ayında, tüm bunları kanıtlamak adına bizler ile 
sahne de yogadans&müzikterapi ve dramayı gerçekleş-
tirdiler. Aylarca çalışıp harika bir oyun sergilediler. Tabi 
ki ilk geldiklerinde akıllarında “yogadans” nasıl olacak 
sorusu vardı. Sizlerde başlığı okuduğunuzda, yoganın 
durağan bir ritim de farklı duruşlar ile ilerleyen bir uygu-
lama olduğu aklınıza gelmiştir. Hatta sonrasında “dansı” 
düşündüğünüzde ritim ile birlikte yerinde duramayan 
bir çok insan gözünüzün önüne gelmiştir belki. İkisi de 
öyle farklı duruyor ki, biri hareketlerimizi yavaşlatmaya, 
iç dengemize yönelmeye ve düşüncelerimizi sessiz (sa-
kin) olmaya yönlendiriyor, diğeri ise enerjimizi patlatma-
ya, müzik eşliğinde kendimizi akışa bırakmamıza ve tüm 
tutkumuzu ona odaklamamıza imkan veriyor.   

Yoga sekiz aşamalı, iç disiplini sağlayan ahlak kuralla-
rından başlayan ve huzur seviyesinde son bulan, günde-
lik hayatımızı her yönü ile etkileyen bir egzersizdir. Yani 
fiziksel varlığımızı, düşünce ve duygularımızı, başkaları 
ve çevre ile ilişkilerimizi etkileyen bir yaşam tarzıdır. Yo-
ga’nın  tarihinin Hindistan yarım adasına ve antik çağ-
lara uzandığını söyleyebiliriz, “dans” için tarihi ile ilgili 
kesin bir bilgi olmamasına rağmen, “sözden ve yazıdan 
önce insanın kendisini anlattığı en eski dil” olduğuna 
dair kanıtlar ve geçerli söylemler olduğu doğrudur. 

Bir yoga eğitmeni olarak söyleyebilirim ki; doğayı in-
celeyerek hareketleri (asanaları) ortaya koyan bir çok 
yogi “dansçı” duruşunu bulurken belki de etrafta güzel 
bir dansçı sallınıyordu. Kim bilebilir?

Şimdi gerçekten bildiklerim ve bir fizyoterapistin gö-
zünden bilimsel olarak açıklayabileceklerime gelecek 
olursak; sanırım önce yoga’nın ve dansın faydaların-
dan bahsetmeliyim. Yoga’nın güçlü kemikler inşa ettiği 
(Sparrawe ve Walden;2004), eklemleri kuvvetlendirdiği 
ve kayganlaştırdığı (Fishman ve Saltanstall;2008), kas 
tonusunun düzenlenmesini sağladığı ( yüksek tonusu 
azaltma, düşük tonusu arttırma) bir çok çalışma ile gös-

DANS
TERAPİSİ

— Gamze
YONTAR

Fizyoterapist, Yoga 
Terapisti
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terilmiştir. Duyu bütünlüğü içinde 
kullanılan yoga, dengemizi ve bunu 
sağlayan vestibüler sistemimizin 
fonksiyonlarını geliştirir. 

Yoga içinde kullanılan postürler 
(asanalar), hormonların salgılanma-
sını dengeleyen endokrin sistemine 
olan kan tedariğini düzenler. (We-
intraub,2012). Yoga aktif duruşlar-
da sempatik sinir sistemini ve sakin 
duruşlarda da parasempatik sinir 
sistemini tetikleyerek otonomik 
sinir sisteminde bir denge yaratır 
(Mc Call; 2007). Hafıza gibi kognitif 
fonksiyonları geliştirir ve destekler.  
Depresyonu, ağrıyı, stres ve strese 
bağlı gerginliği ve anksiyeteyi azaltır. 
Sonuç olarak yaşam kalitemizde bir 
artış sağlamış oluruz. 

Bütün varlığımız ile dahil olduğu-
muz oyun/SANAT’da bütünsel bir 
deneyimdir. Oyun sırasında bede-
nimizin her iki tarafını da kullanırız.  
Beynimizin analitik sol kısmı bize 
kazanmanın yolunu açan bir son-
raki hamleyi düşündürür, sanatsal 
sağ kısmımız ise bulutlardan sihirli 
bir şeyler yaratmanın keyfini çıkar-
mamızı sağlar. Bu sırada da beta-en-
dorfinlerin kendimizi iyi hissetme-
miz üzerindeki etkisi kaçınılmazdır. 
Gülerken, şarkı söylerken, dans edip 
etrafta mutlu bir şekilde gezinirken, 
oyun oynarken, daha derin nefesler 
alır, daha iyi oksijen alışverişi ya-
parız. Sindirimimiz rahatladığında, 
kalp ve gastrointestinal rahatsızlık 
ihtimalini azaltırız. Genel olarak, kas 
gerilimimiz de azalır dolayısıyla yor-
gunluk, vücuttaki tutulma ve ağrılar 
da azalır. 

Düşünce duygu ve haraket ara-
sında bağlar kurabilmek için, dan-
sı kullanmak kaçınılmazdır. Aynı 
zamanda, kişisel farkındalık, öz 
güven, bağımsız olabilme yetisi ve 
sağlıklı bireyleşme deyince aklımıza 
dansın gelmesi de en doğal ve belki 
de varoluşa dayanan bir bakış açısı-

dır. Sonuç olarak dans ile stresimizi 
atarken, yoga duruşlarını harmanlı-
yor olduğumuz “yoga dans” ile fo-
toğraflarda gördüğünüz muhteşem 
performansın dışında, güzel dost-
luklar, harika anlar ve gülen yüzler 
kazandık. 

SANAT’ın her yönünü destekleyen 
başta Süheyla GÜRKAN’ a ve tabi ki 
SERÇEV’imizin bir çok çocuğu ve ai-
leyi sanat ile buluşturması ile teşek-
kür ederken; yazımı yoga ve belki 21. 
Yüzyılın en iyi felsefecisinin sözleri 
ile bitiriyorum.

“Yaratıcı olmak 
hayata aşık 
olmak demektir. 
Eğer güzelliğinin 
değerini 
anlayabilecek 
kadar onu 
seversen, ona 
bir parça müzik, 
bir parça şiir ve 
birazcık da dans 
katmayı istersen; 
işte ancak o 
zaman yaratıcı 
olursun…” OSHO
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PARIS
― ENGELSİZ GEZİ REHBERİ

Bozcaada— ENGELSİZ GEZİ REHBERİ
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Türkiye’nin köyü olmayan tek 
ilçesi, ülkenin en büyük 3. adası 
Bozcaada’nın tarihi M.Ö. 3000 
yıllarına dayanıyor. Bozcaada
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“ Fatih Sultan 
Mehmet’in 
İstanbul’u 

fethetmesinden 
sonra Bozcaada, 

Türkler için 
önem kazanmış 

ve 1455’te 
Osmanlı 

topraklarına 
katılmış.”

— Andaç Yekta
DOĞRUC a n a k k a l e ’ y e 

bağlı Bozcaa-
da; antik çağ-
da Leukophrys, 

Yunan Mitolojisinde Tenedos adıy-
la, stratejik konumundan dolayı 
çağlar boyunca birçok kez istilaya 
uğramış ve el değiştirmiş. Adanın 
bilinen ilk sakinleri Pelasg’lar. Daha 
sonra sırasıyla Fenikeliler, Atinalılar, 
Yunanlılar, Persler, Büyük İskender, 
Bizanslar, Cenevizler, Venedikler ve 
Osmanlılar adaya hâkim olmuş.

Fatih Sultan Mehmet’in İstan-
bul’u fethetmesinden sonra Bozca-
ada, Türkler için önem kazanmış ve 
1455’te Osmanlı topraklarına katıl-
mış. Bu tarihten itibaren Osmanlılar 
ve Venedikliler arasında Bozcaada 
için mücadeleler olmuş ve adanın 
hakimiyeti zaman zaman Venedik-
lilere geçmiş. 

Osmanlı yönetiminde geçen uzun 
bir dönemden sonra, Balkan Savaş-
ları sırasında 1912’de Yunanistan 
tarafından işgal edilen ada, 1923 
Lozan Anlaşmasıyla Gökçeada ile 
birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ne 
bağlanmış.

Bugün Bozcaada’nın nüfusu 2500 
civarında. Son yıllarda büyük kent-
lerden gelip yerleşenlerin sayısı ise 
her geçen gün artıyor. Kışın ise nüfus 
1.000’e kadar inebiliyorken, yazın 
gelen turistlerle birlikte ada nüfusu 
5.000-10.000 arasında değişiyor. 

Adaya ulaşım Geyikli’den kalkan 
feribotlarla mümkün oluyor. Ça-
nakkale merkeze geldikten sonra 

–eğer özel aracınız yoksa- doğrudan 
feribot iskelesine giden servisler 
bulmanız mümkün. Bu servislerde 
engelliler için düşünülmüş özel bir 
aksam bulamıyorsunuz. Fakat bölge 
halkının yardımseverliğini ilk andan 
itibaren hissedebilirsiniz. 

İskeleye ulaştığınızda servisten 
inip, yaya geçiş ücretinizi ödeyip 
tekrar servise biniyorsunuz. Çünkü 
ödeme noktasından sonra feribota 
ulaşmak için 200-300m’lik mesafe-

yi kat etmelisiniz. Feribota yayalar için ayrılmış 
yerden rahatça girebiliyorsunuz. Eğer tekerlekli 
sandalyeniz var ise üst katlara çıkmak neredeyse 
imkânsız. Ayrıca feribotta sesli bir uyarı sistemi 
de bulunmuyor.

Yaklaşık 40 dakika süren feribot yolculuğunun 
ardından karşınızda sizi tamamı doğal ve tarihi sit 
alanı Bozcaada’nın merkezi karşılıyor. Başka bir 
araç kullanmadan ilçe merkezinde buluyorsunuz 
kendinizi. %80 ihtimalle de gideceğiniz otel yürü-
me mesafesinde yer alıyor.

İlçe genelinde kabartma alfabeli haritalı planlar 
ve engelli tuvaletlerinin eksikliğini hissedebilir-
siniz.

Çoğu butik hotellerden oluşan konaklama al-
ternatiflerinizi seçerken de ince eleyip sık doku-
malısınız. Hem erişilebilirlik hem de maddi olarak 
yıpranmak istemiyorsanız, işletme sahipleri ile 
iletişim kurmaktan çekinmeyin. Genelde birkaç 
odalı küçük butik otellerde giriş katları engelliler 
için tercih sebebi olabiliyor. Bu otellerin küçük 
bir kasabada da olsanız içine girdiğinizde ayrı bir 
huzur verdiğini söylemeliyim. Ada halkının sami-
miyetini odada geçirdiğiniz bireysel zamanınızda 
dahi hissediyor ve huzur doluyorsunuz.

İlçeye giriş anından itibaren sizi arnavut taşla-
rıyla döşenmiş yollar karşılayacaktır. Estetik ola-
rak Bozcaada’nın kendi atmosferini korumasına 
yardımcı olsa da engelli yolunun bulunmaması 
ciddi bir eksiklik. 

Ana cadde dışındaki sokakların trafiğe kapalı 
olması, Bozcaada’nın içinde kendinizi çok huzur-
lu hissetmenize katkı sağlayan önemli etmenler-
den biri. Restoranlarından şarap evlerine birçok 
mekânla tanışmanız da bu sokaklarda geçirece-
ğiniz zamanı eğlenceli kılıyor. Tarih kokan o dar 
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sokakların mekan sahipleri tarafından masa ve sandalyelerle 
donatılması başta canlı ve hoş bir görüntü verse de yürümekte 
zorlanan engelliler için ilerlemek zor olabiliyor.

Adanın simge yapılarından biri olan Bozcaada Kalesi’nin ihtişamı 
adanın zengin geçmişini yansıtıyor aslında. Boğazın hemen çıkışın-
da olması ve anakaraya yakınlığı sebebiyle yüzyıllar boyunca istilaya 
açık bir yer olmuş ada. Üzerinde yaşayan medeniyetler ancak bu denli 
büyük bir kaleyle güvende hissetmişler kendilerini. Şimdi var olma 
amacını kendi bile unutmuş, meraklı ziyaretçilerini bekliyor kale. Tür-
kiye’nin en iyi korunmuş kalelerinden biri olan Bozcaada Kalesi’nin ilk 
olarak ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Fenikeliler, 

Cenevizler ve  Venedikliler tarafından kullanılan 
kale, bugünkü görünümünü Fatih Sultan Meh-
met döneminde var olan kalıntılar üzerine tekrar 
inşa edilmesiyle almış(1455).

Akdeniz ikliminin etkisi altında olmakla bir-
likte boğazın tam çıkışında yer alması nede-
niyle kuzey rüzgârlarını bolca alıyor Bozcaada. 
Bu durum nem oranının düşük olmasına ve 
böylece iyi üzüm yetişmesine olanak sağlıyor. 

Bozcaada’da bulunan şarap üreticilerinin 
ada merkezinde şarap satış ofisleri bulunu-
yor. Buralardaki ofisler ya da şarap üreticileri 
ile iletişime geçip şarap turları hakkında bilgi 
edinmeniz mümkün.

Adada denize girilecek yerlerin açık ara 
başını çeken enfes bir plaj, Bozcaada Ayaz-
ma Plajı. Denizi oldukça berrak olan Ayazma 
plajının tek handikabı ise oldukça soğuk ol-
ması. Kamp bölgeleri de bu plaja yakın yere 
konumlanmış. Plaja, ilçe merkezinden kalkan 
servislerle gidip gelebiliyorsunuz.

Konaklama işletmeleri genellikle 1 Nisan-1 
Kasım arasında açık olmakla birlikte 12 ay ve 
sürekli açık olan tesisler de bulunuyor.

Koylarından plajlarına, festivallerden koşu 
organizasyonlarına birçok farklı etkinliğe ev 
sahipliği yapan Bozcaada’nın samimi ve sı-
cak insanlarıyla birlikte geçireceğiniz zamanı 
özleyeceksiniz. Engellerin daha az olduğu bir 
Bozcaada görmek ümidiyle, iyi tatiller.
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DİLDE AŞKIN BAŞKACASI

Her insan kendi 
dilinde konuşur,
Ve hiç kimse 
anlamaz ne 
söylediğini 
kafasındaki ışığın. 

Y andaki iki dizeyle kendi-
sini en kısa haliyle özet-
leyebileceğim bir filmden 
söz etmek istiyorum bu 

ay size. Başka Dilde Aşk, senaryo-
sunu Mert Fırat ve İlksen Başarır’ın 
birlikte yazdığı ve yönetmenliğini 
İlksen Başarır’ın yaptığı bir film. 
Mert Fırat, Saadet Işıl Aksoy, Lale 
Mansur, Emre Karayel, Şebnem 
Köstem, Tuğrul Tülek, Ayten Uncu-
oğlu filmde rol alan oyunculardan 
bazıları. Yapımcılar ise Murat Şenöy 
ve Burhan Bengi. Filmin görüntü 
yönetmenliğini Hayk Kirakosyan 
yaparken sanat yönetmenliğini de 

Hakan Yarkın üstlenmiş. Kurgula-
yan Arzu Volkan olarak bildiriliyor 
Vikipedia’da. 2009 yapımı olan film 
dram ve romantik türünde gösteri-
liyor. 

Filmde, işi ve ailesiyle sorunlar 
yaşayan Zeynep ile işitme engelli 
Onur’un aşkları anlatılmakta. Onur 
ile Zeynep, Onur’un kürek takımın-
dan arkadaşlarının doğum günün-
de kalabalık ve gürültülü bir bar or-
tamında tanışırlar. Zeynep tüm gece 
Onur’un sağır olduğunu fark etmez, 
gecenin sonunda bir olay üzerine 
öğrenir.  Zeynep ve Onur birbirlerin-
den etkilenmiştir. Genç kadın, tüm — Gülcan ALTUN

Yazar
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çevresinin karşı çıkmasına aldırmadan Onur’u 
tanımaya ve onunla olan güzel ilişkisini sür-
dürmeye kararlıdır. Aynı zamanda Zeynep, bir 
çağrı merkezinde çalışmaktadır ve işinde çalış-
ma koşulları nedeniyle mutlu değildir. O gün-
lerde gündemde olan bu konuya da parmak 
basılmış filmde. Daha iyi yaşam koşulları için 
Zeynep ve arkadaşlarının verdiği mücadeleye 
de tanıklık ediyoruz film boyunca.

Küçücük bir şey sormak için aradığımız ve 
sistem tarafından saatlerce bekletildiğimiz, 
beklerken sinir krizleri geçirip tüm sorumlu-
ları onlarmış gibi telefonu açtıklarında ken-
dilerine köpürdüğümüz insanların aslında 
ne koşullarda çalıştıklarını görüyoruz filmde. 
Çemkirdiğiniz kişinin kendisi de gerçekte mev-
cut çarkın yediği mağdurlardan biri, belkide 
en fazla mağdur olanı. Daha başka bir ifade 
ile sistemi yönetenlerle, sistemi yönetenlerin 
oltaya taktıkları balıklar arasında zorla oltaları 
elinde tutanlar ama oltaların sahibi değil onlar. 
Kendilerine emanet edileni hem koruyacak 
hem balıkları tutacak hem de en az maliyetle 
en çok iş çıkartacak. İşte bu filmde her birimi-
zin bir şekilde muhatap olduğu bu insanların 
isyanlarına ortak oluyoruz. Önce, oturdukları 
yerden koyuyorlar tepkilerini. Sonuç alama-
yınca, bir aradalığın önemini kavrayıp omuz 
omuza veriyorlar. Çok olmalarının bedeli ara-
larından birkaç kişinin ayrıştırılıp çark dışına 
atılmasıyla ödettirilmeye çalışılıyor.  Bu du-
rumda ise daha çok kenetlenmenin gereklili-
ğini görüyorlar ve gösteriyorlar. 

Genel itibariyle film hakkında birkaç şey 
söylemek isterim. Engelli biri olarak filmin 
başrolünde konu edilen işitme engelli Onur 
bence çok gerçekçi yansıtılmış. Hayatın için-
den, öylesine, abartısız, ajitasyonsuz bir film 
olmuş. Bu anlamda çok mutlu olduğumu ön-
celikle belirtmeliyim. Ayrıca oyuncular, özel-
likle Saadet Işıl Aksoy ve Mert Fırat, hele hele 
Mert Fırat rollerini çok güzel oynamışlar. Kör 
bir izleyici olduğumdan oyuncuları görsel 
olarak değerlendirme şansım yok mimikleri 
ve beden dili hareketlerini… Evet ama ses-
lerinden anladığım özellikle yüz hareketleri 
çok doğaldı. Gerçi bu ifade biraz komik kaçtı. 
Zira film boyunca Mert Fırat’ın sesi neredeyse 
hiç çıkmıyor. En azından konuşma anlamın-
da çıkmıyor. Ancak sağır bir insanın tepkilerini 
ve çıkardığı sesleri o kadar güzel yansıtmış ki 

“Küçücük bir 
şey sormak için 
aradığımız ve 
sistem tarafından 
saatlerce 
bekletildiğimiz, 
beklerken sinir 
krizleri geçirip 
tüm sorumluları 
onlarmış 
gibi telefonu 
açtıklarında 
kendilerine 
köpürdüğümüz 
insanların aslında 
ne koşullarda 
çalıştıklarını 
görüyoruz filmde.”

izleyiciye, acaba film çekimlerinde 
kulaklarını tıkamış mıdır diye düşün-
düm açıkçası. O kadar başarılı rol ser-
gilemesi için kulak tıkamanın yeterli 
olduğunu da sanmıyorum.

Birçok kimsede benim gibi düşün-
müş ki pek çok yerden ödüller almış 
film ve oyuncuları. Örneğin;  21. An-
kara Film Festivali’nde en iyi kadın 
oyuncu ödülünü Saadet Işıl Aksoy 
alırken en iyi erkek oyuncu ödülüne 
de Mert Fırat layık görülmüş. İnternet-
te film üzerine yaptığım küçük araştır-
mada Sabah Gazetesi’nde Ekim 2010 
tarihinde yayımlanan bir haber dik-
katimi çekti. Haberden Başka Dilde 
Aşk filminin pek çok uluslararası fes-
tivale katıldığını ve ödüllerle döndü-
ğünü öğreniyoruz. Bunlardan biri de 
Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’nde 
düzenlenen 5. Uluslararası Film Fes-
tivalinden alınan dört ödül. Festival 
yetkilileri filmin başvurusunu kabul 

ederken tereddüt etmişler ama filmi görünce doğacak tepkileri 
göze almışlar ve filmi kabul etmişler. Nitekim tereddütlerinde 
haklı olduklarını bir Türk yapımının aday olduğunu öğrenen kimi 
basın mensuplarının festival gecesine katılmayarak tepkilerini 
göstermeleriyle görmüşler ne yazık ki. Sonuçta film aday olduğu 
altı daldan dördünde aldığı ödülün yanı sıra Altın Afrodit ödülüne 
de layık bulunmuş. 

Tüm bunları öğrendikten sonra ve bir de birkaç ay önce Benim 
Dünyam filmi üzerine tartışmaları hatırlayınca bu filmin gösterimi 
sırasında hiç değilse işitme engellilerin ne kadar dikkate alındığını 
merak ettim. İşitme Engelliler Federasyonu’nun iletişim adresi-
ne iletyle sordum. Federasyonun Ankara Şube Başkanı ve Genel 
Başkan Yardımcısı Pelin Hanım sağ olsun bana döndü. O da tıpkı 
benim gibi filmi çok beğenmiş. Sorumu tam anlamamış olacak ki 
direk yanıtını alamadım. Ancak satır aralarından anladığıma göre 
tam da tahmin ettiğim gibi, işaret dili ile konuşulmayan bölümler 
onların anlayabileceği şekilde uyarlanmamış. Zira kendisi geçen 
sene Engelsiz Bilişim Sempozyum’u jüri üyesiymiş ve bu etkinlik 
sırasında filmin yönetmeni ile tanışma fırsatı bulmuş. İlksen Başa-

/ S İ N E M A
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rır’a filmdeki işaret dili ile konuşulan 
bölümlerin azlığından ve de diğer 
bölümlerin işitme engelli arkadaş-
larımızın anlaması için tercüman 
aracılığıyla anlatılmayışından kay-
naklanan şikayetlerini dillendirmiş. 
Sesli Betimleme Derneği’nin WEB 
sitesinden anladığım kadarıyla söz 
konusu filmin yapımcı firma tara-
fından işitme engelliler için alt yazılı 
formatla DVD’si piyasaya sürülmüş. 
Ancak sinema gösterimindeki du-
rumdan emin değilim.

Genel olarak engellileri 
düşünecek olursak, son 
derece güzel bir yapımda 
engelli birinin yaşamı ol-
dukça gerçekçi bir şekilde 
ele alınmış ama engelliler 
görmezden gelinerek, di-
yemeyeceğim. Hele hele 
Benim Dünyam ile karşılaş-
tırıldığında böyle bir söy-
lem filme haksızlık olacak. 
Engellileri dikkate almaya çalışmış 
yapımcı firma ama görünen o ki 
yetersiz kalmış. Çünkü yukarıda 
da vurguladığım gibi diyaloklar alt 
yazı ilegeçilmiş ancak işaret dili ter-
cümesi verilmemiş. Körler için sesli 
betimlemesi düşünülmüş mü? Ha-
yır! Tüm bu eksiklikler Sesli Betim-
leme Derneği tarafından giderildi ve 
erişilebilir formatlarda kör ve sağır 
izleyiciler için hazırlandı. 

Engellilik çerçevesinden bakıl-
dığında gerçekten filmde her şey 
çok olduğu gibi. Mesela Zeynep’in 
arkadaşları Onur ile olan ilişkisi 
konusunda onu sıkıştırdıkları sah-
nede, toplumun engelliye bakış 
açısı abartısız yansıtılmış. Örneğin; 
arkadaşlarından biri Zeynep’e “sağır 
olmasaymış yakışıklı çocukmuş” di-
yor. Birçok insanın gözünde böyledir 
bu. Engelli bir kimsenin, kadın ya da 
erkek, yakışıklı ya da güzel veya çir-
kin olmasından çok önce engeline 
saplanır herkes. Herhangi bir insanı 
görünce önce kadın ya da erkek olu-
şuna sonrasında ise saçına, gözüne, 

kaşına, vücuduna, bacağına, bunlardan 
daha da önce giyim kuşamına bakan 
insanoğlu, söz konusu engelli olunca 
önce engelli uzvuna dikkat eder. Geri 
kalan hiçbir şeyin önemi yoktur onun 
için. Ancak engeliyle ilgili ayrıntıları 
çözdükten sonra biraz merhamet bi-
raz kusur arayan bir gözle süzer karşı-

dakini. Eğer engelli 
kimse dış görünüşü 
dikkate değer ve ba-
kımlı biriyse abartılı 
bir hayranlık girer 
işin içine. Engellinin 
kendine bakması, dış 
görünüşüne önem 
vermesi olağanüstü 
bir şeymiş gibi. İn-
celeyen kişi bir süre 
sonra da kalbindeki 

fesatlığa teslim olursada, “evet ama”! 
İle başlayan cümleler sıralanır önce ka-
fasında sonra dilinde. 

Onur ile Zeynep’in, bir çift olarak ilk 
kez birlikte bara gittikleri sahnede ki 
barmen Onur’un sağır olduğunu anla-
maz, karşısındaki insanın engelli biri 
olduğunu öğrenen kimsenin tepkisini 
barmen çok gerçekçi yansıtmış gene. 
Zira önce duyar duymaz önce sustu, şaş-
kın ve utanmış bir fırsat yaratıp ortamı 
terk etti. Bir anda ayıklaşmış bir şekilde 
Zeynep de aslında şaşkınlaştı. Günlük 
hayat için her birimizin yeni tanıştığı-
mız tüm insanlarla yaşadığımız bir şaş-
kınlıktır bu. Karşımızdaki kişi, uzaydan 
gelmişiz gibi bakar bir an için bize ve ne 
yapacağını, nasıl davranacağını bilemez 
bir halde kalır. Bu durumda iş gene biz 
engellilere düşer. Ortamı yumuşatmak, 
karşımızdakini rahatlatmak, anormal 
bir durum olmadığını, bizimde sonuç-
ta bir insan olduğumuzu ispatlamak biz 
engellilere düşer. Filmde bu tüm sadeli-
ğiyle de verilmiş izleyiciye.

Filmdeki iki sahne misilleme gibi. 
İkinci sahnenin sonunda kendini gül-

“Genel olarak 
engellileri 
düşünecek olursak, 
son derece güzel 
bir yapımda engelli 
birinin yaşamı 
oldukça gerçekçi 
bir şekilde ele 
alınmış”
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mekten alamıyor insan. En azın-
dan ben izlediğim her seferinde 
aynı hisse kapıldım. Sahnelerin 
ilkinde, Zeynep’in arkadaşlarıyla 
Onur’un iletişim kopukluğu var-
dı. Onur, kalabalık içinde hiç yok-
tu sanki hiçe sayılmıştı. Konuşu-
lanları anlamaya çalışıyor ama 
başaramıyordu. Bi süre sonraki 
ikinci sahnede, bu sefer Onur’un 
işitme engelli arkadaşlarıyla Zey-
nep bir aradaydı. Zeynep Bu kez 
dışarıda kalan olmuştu. Ancak 
bu ikinci sahnede Zeynep dışarıda kalıyor ama hiçe 
sayılmıyordu.

Onur ile yelken kulübünde arkadaş olan, Zeynep’le 
tanışmalarına aracılık eden ve filmin geneli göz önü-
ne alındığında Onur’un sağır olmasıyla insan olması 
arasındaki bağıntıyla bir sıkıntısı olmayan Vedat’ın 
dahi Zeynep ve Onur ilişkisine ne kadar imkânsızı ba-
şarmışlar edasıyla yaklaşması bile gösteriyor toplum 
gözünde aşkın sokulduğu dar kalıpları. 

Engelli anne babası olmak bir sürü başka şeyin ya-
nında gereğinden fazla tedirginlik ve koruma içgüdü-
sü getiriyor kendi anne ve babamdan da gördüğüm 
kadarıyla. Zira Onur’un annesini canlandıran Lale 
Mansur da çok güzel yansıtmış filmde bu duyguları. 
Filmi daha önce izlemiş olan gören bir arkadaşımla 
da konuştuğumda, Lale Mansur’un hem oyunculu-
ğuyla hem işaret dilini kullanmasıyla hem de engelli 
annesi olmasıyla Mert Fırat’tan daha iyi oyunculuk 
sergilemiş olduğunu söyledi. Mert Fırat’tan daha iyi 
olmasına bir şey dememekle birlikte onu çok başarılı 
bulduğumu ben de belirtmek isterim. Annesi ve Onur 
arasında geçen diyaloglarda Lale Mansur sahnelere 
çok hakim ve biz, en azından benim gibi görme en-
gelli bir izleyici Onur’un söylemlerini çok net anlıyor, 

Annesi, oğlunun engelli olmayan biriyle bir ilişki ya-
şamasına olan temkinli ve tedirgin yaklaşımını, onu 
koruma dürtüsünü ve bunu yansıtma şeklini tıpkı bi-
zim annelerimiz gibi vermiş. Sorulan ilk soru, “anne 
babası biliyor mu”? Toplumdaki yargı malum; “kör 
baklanın kör alıcısı olur”. Aslında hiç kimse sizinle 
konuştuğunda illa bir kör bir körle evlenmek zorun-
da değil, der ama kendi evladı kör bir kimseyi onu 
seviyorum diye karşısına getirmeye kalksa; “Allah ko-
rusun”! diye yaklaşır. Ne dersiniz, Allah’ın koruyacağı 
çok daha ciddi konular yok mudur sizce de.

Birçok engelli anne babası, yaşamını en azından 
ekonomik anlamda sürdürebilmesi adına çocuğunun 
iş bulmasından endişelidir. Engelli çocuğu olan aile-

ler, iş bulsa bile çocuklarının gözleri-
nin önünde olmasını ister. Zira diğer 
insanlarla olan iletişim kopuklukla-
rına derhal müdahale edebilir ve 
böylece evlatlarının ezilmesine karşı 
koyabilirler kendilerince. Lale Man-
sur’un oğlu için açtığı çay bahçesi de 
bunu gösteriyor filmde. Gerçi günü-
müzde aileler en azından bu konuda 
biraz daha mı bilinçli, yoksa mevcut 
ekonomik durum nedeniyle iş kur-
mak ve piyasada tutunmak daha zor 
olduğundan mıdır nedir, daha çok iş 
bulabilmek konusunda evlatlarının 
arkasında durabiliyorlar. Hiç değil-
se benim tanıklıklarım genelde bu 
doğrultuda. 

Filmin son sahnelerinin birinde 
karakolda Zeynep’in anne baba-
sıyla ilk karşılaşma anında ailenin 
tepkisi de kayda değer doğrusu. 
Ailesi Zeynep’in bir eylemin içinde 
olmasından, polisle karşı karşıya 
gelmesinden çok engelli biriyle be-
raber olmasına tepki gösteriyor. Çok 
ilginç değil mi sizce de?

Yaşam herkes içindir. Dili, dini, 
rengi, ırkı vs farklılıklarıyla dünya 
hepimiz için. Tıpkı bu filmin kare-
lerinde olduğu gibi. Herkes ama 
herkes bunu bilmek, anlamak ve 
kabullenip ona göre davranmak zo-
rundadır. 
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N ew Balance Bozcaada 
Yarı Maratonu ve 10K 
Koşusu binlerce spor-
severin katılımı ile ger-

çekleştirildi. Bozcaada’nın huzur 
veren doğasıyla iç içe koşulan ve 
her sene binlerce kişiyi bir araya 
getiren maraton, Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen amatör ve pro-
fesyonel sporcuların yarışına sahne 
oldu. Hem ada kültürünü, hem de 
doğal güzelliklerini büyük bir huzur-
la sunan Bozcaada’da mayıs ayında 
gerçekleşen maratonda SERÇEV’de 
iyilik peşinde koş hareketi kapsa-
mında Adım Adım’ın içerisinde olan 
şeffaf ve hesap verebilir dernek-
ler kategorisinde ‘’Engelsiz Eğitim 
Engelsiz Hayat’’ projesiyle katılım 
sağladı. SERÇEV, Engelsiz Meslek 
Lisesi projesi kapsamında, engelli 
çocukların mesleki eğitim almala-
rını kolaylaştırarak; ekonomik ve 
sosyal sorunlarını aşmalarına yar-
dımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu 
amaç doğrultusunda ilk koşusunu 
12 Kasım İstanbul Maratonu’nda 
gerçekleştirdi ve yılın son marato-
nu olan New Balance Bozcaada Yarı 
Maratonu ve 10K koşusunda; sereb-
ral palsili çocukların engeli olmayan 
çocuklarla birlikte mesleki eğitim 
görebileceği her bir sınıfın yardımcı 
teknoloji ile donatılması için hedefi-
ne koştu.  Festival tadında geçen ko-
şuda eğitim için atan kalplerse bağış 
toplamak için birbirleriyle tatlı bir 
yarış içerisindeydi. SERÇEV, engelsiz 
eğitim için koşan ve bağış toplayan 
tüm herkese teşekkürlerini sunuyor 
ve sporla kalmalarını söylüyor.

Pelin Smines
M. Cem Alabeyoğlu

Erol Aklar
Bünyamin Topçu

Alpaslan Karagözoğlu
Eda Yasemin
Baran Alkan

Andaç Yekta Doğru
Yersu Deniz

Koşucular

Diyorlar ki; kendini her an özgür hisset-
meyi, motivasyon ve disiplini adımlarında 
buluşturmayı, hayatın inişli çıkışlı tem-
posuna ayak uydurmayı, zamana karşı 
mücadele etmeyi, şehrin tüm sokaklarını 
karış karış ezberlemeyi ve başladığı yer-
le bitirdiği yer arasındaki 
mesafeyi arttırmanın 
hazzını koşan bilir!
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E rgoterapi; bireylerin günlük yaşam, iş ve sosyal alanlardaki 
performansını etkileyen fiziksel, bilişsel, duyusal ve sosyal 
becerilerdeki problemleri iyileştirerek aktivitelerde bağımsız 
olmalarını ve toplumsal hayata katılımlarını sağlar. Ergoterapi 

her bireyin farklı özelliklerini dikkate alarak; bu bakış açısıyla müdahaleyi 
kişiye özel planlar. Müdahaleyi planlarken bireyin kişilik özelliklerini, ihtiyaç-
larını, ilgilerini ve yapmak istediklerini önemser. Kişi için bir amaca yönelik 
ve anlamlı olan aktiviteleri kullanarak iyileşmeyi sağlar. 

OKULDA

UYGULAMALARI
ERGOTERAPİ

— Prof. Dr. Gonca 
BUMİN

— Erg. Suzan 
KAYA 
— Erg. Esra Leman 
DURSUN 
Hacettepe Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 
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UYGULAMALARI
ERGOTERAPİ

Çocukların yaşam alanlarının çoğunda aktif rol alan ergoterapistler, özel-
likle özel gereksinimi olan çocukların okul aktivitelerinde de bağımsızlığı 
konusunda etkili çalışmalar yapmaktadır. Ergoterapistler; öğrencinin okul 
içindeki akademik ve günlük yaşam becerileri ile ilgili performansını, okul-sı-
nıf ortamı,  çevresel faktörleri ve öğrenme için gerekli duyu, algı, bilişsel ve 
motor becerilerini değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre çocu-
ğun okuma, yazma, ince motor beceriler ve diğer akademik becerileri için;  
yemek yeme, giyinme, hijyen vb. bağımsız günlük yaşam becerileri için 
müdahale ve eğitim programını uygular ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için 
destek sağlar. Okuma, yazma, bilgisayar kullanma vb. akademik beceriler-
de öğrencinin bağımsızlığını artırmak için yardımcı teknolojik araç ihtiya-

cını değerlendirir ve eğitimini yapar. 
Yalnızca özel gereksinimli çocuklarla 
değil; aynı zamanda akademik bece-
rilerde yaşıtlarına göre geride kalan 
tipik gelişim gösteren çocuklar için 
de akademik becerileri geliştirmeye 
yönelik eğitim programını uygular.  

Okul çocuklarında ergoterapi yak-
laşımlarında, bir öğrencinin okulda 
günlük yaşam becerileri ve akade-
mik faaliyetlere katılabilmesi hedef-
lenir. Bir öğrenciye motor beceriler, 
bilişsel süreçler, görsel veya algısal 
problemler, mental sağlık sorunları, 
görevi devam ettirme zorlukları, or-
ganizasyon problemleri veya uygun 
olmayan duyusal cevaplar gibi, öğ-
renmesini veya davranışlarını etki-
leyebilecek nedenlerle, ergoterapi 
önerilebilir.

Ergoterapistler hem rehabilitas-
yon ekibinin hem de okuldaki eğitim 
ekibinin bir parçasıdır. Bireyselleşti-
rilmiş eğitim programı ergoterapist-
lerin de içinde bulunduğu bir ekip 
tarafından hazırlanmalıdır.

“Ergoterapistler; 
öğrencinin 

akademik ve 
günlük yaşam 

becerileri ile 
ilgili eğitim 

programı 
uygular”
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1

Öğrenme için, sadece 

engelli bireylere değil, 

akademik becerilerde 

sorunu olan tüm 

öğrencilere yardımcı 

olmaya çalışır.

2

Öğrencilerin 

yeteneklerini okuldaki 

ihtiyaçlara göre 

geliştirmeye çalışır.

3

Yapılan terapiler, 

düzenlemeler, 

ödevler, 

müdahaleden sonraki 

ilerlemeler için aile 

ve öğretmenlerle 

görüşür ve bilgi verir.

1

Çocuğun bireysel kapasitesinin okul 

aktiviteleri için yeterli olup olmadığını 

değerlendirir. Çocuğun güçlü yanlarını 

ve zorluk yaşadığı alanları belirler. 

Kapasitesini arttırmak için motor, duyu, 

bilişsel, psikososyal becerilerine yönelik 

bireysel eğitim ve müdahaleler uygular.

2

Çocuğun okul 

aktivitelerini, onun 

bireysel kapasitesine 

göre ayarlayarak daha 

kolay yapabilmesini 

sağlar.

3

Çocuğun okuldaki 

fiziksel ve sosyal 

çevresini değerlendirir 

ve buna göre çevreyi 

düzenleyerek 

akademik ve sosyal 

becerilerini ortaya 

koyabilmesi için 

uygun ortam 

oluşturur.

5

Öğrenciye el yazısı 

yazma, kalem tutuşu, 

makas kullanma 

vb. aktivitelerdeki 

bağımsızlığı için 

eğitim yapar 

ve beceriler 

kazandırabilir.

6

Öğrenciye yardımcı 

olmak için özel 

yardımcı teknolojik 

cihazlar ve öğretici 

materyaller 

kullanabilir.

7

Fiziksel çevrenin 

düzenlenmesi 

ile öğrencinin 

öğrenmesini 

kolaylaştırır.

4

Öğrencinin okula 

uyum sağlamasına 

yardımcı olabilir 

ve böylece öğrenci 

ödevlerini zamanında 

yapabilir.

8

Günlük yaşam 

aktivitelerinde 

bağımsızlığını sağlar.

10

Anaokulundan ilkokula, 

ilkokuldan ortaokula vb. 

geçiş evrelerini planlayarak 

kolaylaştırmaya çalışır.

9

Öğrencinin performansını 

iyileştirecek bir etkinliğin 

fiziksel ve bilişsel 

gerekliliklerini değiştirerek 

adapte eder ve öğrencinin 

geriye kalan becerilerini 

daha iyi kullanmasını sağlar

11

Duyusal modülasyon 

ve duyu bütünleme 

problemi olan çocuklara 

duyu bütünleme 

terapisi uygular ve okul 

aktivitelerine katılımını 

artırmaya çalışır.

Ergoterapistler okullarda 
ergoterapi kapsamında neler 

yapabilir?

Eğitim 
aşamasında; 

okul içerisinde 
kendisinden 

beklenen sosyal 
ve akademik 

becerileri açığa 
çıkarabilmesi için
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Öğrenci anaokuluna 
girdiğinde ve akademik 
ihtiyaçlar arttıkça sosyal 
ve motor becerilere daha 
fazla odaklanır. Öğrencilerin 
beceri ve davranışlarının 
iyileştirilmesi, görev ve 
çevresel uyarlamaların erken 
tanımlanması, öğrencinin 
daha fazla okul faaliyetine 
katılmasına yardımcı 
olacaktır. Öğrencinin 
okula katılımını etkileyen 
problemleri düzenlemek için 
haftalık programlar hazırlar. 
Sosyal beceri grupları 
oluşturur.

Akademik alanlardaki 
beklentiler arttıkça; eğitim 
ve uygulamaların sınıf 
etkinliklerine entegrasyonu, 
öğrencinin okul ortamında 
bağımsız olma yeteneğini 
en üst düzeye çıkarmaya 
çalışır. Öğrencilerin 
anaokulu döneminde 
zayıf olan becerilerini 
iyileştirme çalışmalarına 
devam ederler. Özellikle 
yeni becerilerin öğrenilme 
hızı yavaşladıkça, görev 
ve çevresel uyarlamalarla 
düzenlemeler yapar. Okula 
katılımın artması için gerekli 
duyusal, motor, bilişsel ve 
sosyal becerileri geliştirecek 
gruplar kurar.

Liseye geçişe hazırlanırken 
bazı öğrenciler mesleki 
alanlara odaklanabilirler. 
Ergoterapistler mesleğe 
hazırlık için gerekli becerileri 
değerlendirir ve değişen 
koşullar için beceri ve 
yeteneklerin geliştirilmesini 
sağlar. Sosyal beceri ve 
meslek öncesi gruplar 
oluşturur.

Öğrencilerin mesleğe 
yönelik becerilerini 
geliştirmeyi hedefler. Mesleki 
rehabilitasyon programlarına 
yönlendirmek için çalışma 
kapasitesini, beceri, yetenek 
ve ilgileri değerlendirir ve 
yönlendirme yapar. 

/ M A K A L E

Örneğin; yazı yazma becerisi yaşıt-
larına göre daha geride olan bir ço-
cukla çalışırken; öncelikle aktiviteyi 
analiz ederek gereklilikleri saptar. 
Yazı yazmak için fiziksel, duyusal, 
bilişsel vb. becerilere ihtiyaç duya-
rız. İyi bir yazı yazma performansı 
için; masada dik oturabilmek, dir-
seğimizi masada sabit bir şekilde 
tutmak, bir elimizle defteri kontrol 
ederken diğer elimizle kalemi tuta-
bilmek, kalemi uygun şekilde bas-
tıracak yeterli kuvvete sahip olmak, 
kalemle yazı yazarken gözlerimizle 
yazıyı takip etmek, yazacağımız 
harfleri ve bilgileri hatırlayabilmek 
ve yazdıklarımızı algılayabilmek 
önemlidir. Bunları yapabilmek için 

de iyi bir kas-iskelet sistemine, sağ-
lıklı bir duyusal sisteme ve gerekli 
bilişsel becerilere sahip olmamız 
gerekmektedir. 

Müdahale sırasında Ergoterapist; 
eğer çocuğun bireysel kapasitesi bu 
gerekliliklere uygun değilse kişiye 
özel seanslarla eğitim yapar. Mo-
tor ve duyusal aktiviteler, dikkat ve 
hafıza çalışmaları, görsel beceriler 
vs. eğitim programlarının içeriğini 
oluşturur.

Öğrencinin aktiviteyi daha kolay 
yapabilmesi için; masasını, sandal-
yesini, tahtaya uzaklığını, çalışma 
materyallerini, sınıf ortamını vs. 
motor ve duyusal ihtiyaçlarına göre 
özel tekniklerle düzenler. Örn; eğim-

Okul öncesi 
dönemde

Kaynaklar

İlkokul
döneminde

Ortaokul
döneminde

Lise
döneminde

li masalar, kalem tutma aparatları, 
görsel yardımcı ekipmanlar, bilgi-
sayar kullanma için adaptif mouse, 
klavyeler vb. önerir.

Yazı yazma aktivitesini çocuğun 
mevcut kapasitesine uygun olarak 
farklı şekillerde yapabilmesi için de-
ğiştirir. Örneğin; el ile yazı yazama-
yacak serebral palsili bir çocuk için 
adapte edilmiş ekipmanları olan bil-
gisayar ile yazı yazma eğitimi verir. 

Okul dönemi ilkokuldan liseye 
kadar uzanan bir süreci içerir ve her 
okul dönemi için belli geçiş evrele-
rine sahiptir. Her geçiş evresi farklı 
becerileri gerektirir. Ergoterapistler 
bu geçiş evrelerinde de öğrencilere 
ve ailelerine yardımcı olmaktadır. 

• Effectiveness of School-Based Occupational Therapy Intervention on Handwriting, Jane Case-Smith, American Journal of Occupational Therapy, January/February 2002, Vol. 56, 17-25. 
doi:10.5014/ajot.56.1.17

• Perceptions Regarding School-Based Occupational Therapy for Children With Emotional Disturbances, Karin J. Barnes; Alison J. Beck; Kimberly A. Vogel; Kimatha Oxford Grice; Douglas 
Murphy, American Journal of Occupational Therapy, May/June 2003, Vol. 57, 337-341. doi:10.5014/ajot.57.3.337

• The Role of the School-Based Occupational Therapist in Secondary Education Transition Planning: A Pilot Survey Study, Margaret Kardos; Barbara Prudhomme White, American Journal of 
Occupational Therapy, March/April 2005, Vol. 59, 173-180. doi:10.5014/ajot.59.2.173

• Evaluation of Occupational Therapy School-Based Consultation Service for Students with Fine Motor Difficulties, Show less, Susan Wehrmann, Teresa Chiu, Denise Reid, Gerry Sinclair
• What Parents Need to Know About School-Based Occupational Therapy, Ashley Opp Hofmann, American Journal of Occupational Therapy
• Multisensory Approach to Handwriting Remediation: Perceptions of School-Based Occupational Therapists, Sara Woodward; Yvonne Swinth, American Journal of Occupational Therapy, May/

June 2002, Vol. 56, 305-312. doi:10.5014/ajot.56.3.305
• Hwang, J. L., Davies, P. L., Taylor, M. P., & Gavin, W. J. (2002). Validation of School Function Assessment with Elementary School Children. OTJR: Occupation, Participation and Health, 22(2), 

48-58.
• Handwriting instruction in elementary schools. Asher, A. V. (2006).  American Journal of Occupational Therapy, 60, 461–471.
• School function assessment. Coster, W., Deeney, T., Haltiwanger, J., & Haley, S. (1998).  San Antonio, TX: Therapy Skill Builders a division of the Psychological Corporation.
• Collaborating for student success: A guide for school-based occupational therapy. Bethesda, Hanft, B., & Shepard, J. (2008).  MD: AOTA Press.
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DRAMAYLA YAPI BOZUM 

OYUN OYNAMAK
ARAS NDA BİR KÖPRÜ

B ilim insanı Galileo Galilei, zamanında “Kimseye bir şey 
öğretemezsiniz, ancak onlara içindekileri keşfetme-
leri için yardım edebilirsiniz” diye güzel bir söz sarf 
etmiştir. Öyle ki öğrenme kelimesi ona yüklediğiniz 

anlam boyunca değişkenlik gösterir ve aslında bir şeyi öğrenmenin 
en iyi yolu onu öğretmekten geçer. Eğer bir şeyi öğrenmek istiyorsanız 
onu birine öğretmeye çalışın. Öğretirken, öğretme çabası içindeyken 
kendi bilmediklerinizle karşılaşıp bilmediklerinizi nasıl öğrenmeniz 
gerektiğini öğrenmeye başlarsınız. Örneğin bir fotoğraf makinesi alıp 
onu öğrenmek ve fotoğraf çekmek istiyorsunuz diyelim, sizce bir fo-
toğraf makinesinin nasıl kullanacağını en iyi kim bilir? Tabii ki o ma-
kinenin satıcısı bilir. Hangi düğmesi ne işe yarıyor, en hassas noktaları 
neler, günün hangi saatinde hangi değerle pozlama yapar ve bunun 
gibi bir sürü teknik sorunun cevabını onu satan kişiden öğrenebiliriz. 
Eskiden bu işler bugüne nazaran daha kolaydı, fotoğraf makineleri 
bu kadar karmaşık ve sayısal değildi, bir düğmesi bir lensi vardı ve 
siz düğmeye basıp fotoğrafı çekiyordunuz. Şimdi ise her teknolojik 
alet gibi fotoğraf makineleri de çok karmaşık bir sisteme dönüşmüş 
durumda. Haliyle fotoğrafçılık kursları size bu makinelerin en temel 
fonksiyonlarını öğretebiliyor, gerisi sizin keşif ve merakınıza kalıyor.

Hem bir tiyatrocu hem bir fotoğrafçı olarak verdiğim eğitim ve 
seminerlerin en büyük katkısı bana farklı öğrenme metotları öğ-
retmesi oldu, böylece bir konuyu anlatırken, öğretirken kendim de 
öğreniyordum. Hitap ettiğiniz kesime göre yeni anlatım yolları bu-
luyordum ve bu zaman içerisinde benim için çok keyifli bir oyun ol-
maya başlamıştı, beni geliştiren bana katkı sağlayan faydalı bir oyun. 

Çünkü bir öğretici her zaman bir 
öğrencidir çünkü onun öğrenciliği 
asla bitmez. İşte bu aşamada dra-
manın, öğrenilmesi gereken diğer 
alanların yol göstericisi olduğunu 
söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Bir 
şeyi öğrenmenin en kolay yöntemi-
nin oynayarak öğrenmek olduğunu 
söyleyebilirim. Doğum anımızdan 
itibaren oynayarak hayatı, hayatın 
akışını öğrenmeye başlıyoruz önce-
likle. Amacı kendisi olan tek eylemin 
oyun olduğunu söyleyenler bunu 
boşuna söylememişlerdir elbette. 
Oyun ve drama ilişkisi bu bağlamda 

— Sevgi ATEŞ
Yönetmen
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birbirinden ayrılmaz bir bütünlük oluşturmak-
tadır. Bilindiği üzere drama günümüzde eğiti-
min önemli araçlarından biridir ve dramanın 
en büyük işlevi bana göre hayatı yapı bozumu-
na uğratmak ve farkındalığımızı arttırmaktır. 
Çünkü farkında olduğumuz şeyleri görürüz ve 
gördüğümüzde onu biçimlendirip algımızda 
farklı bağlantılar kurarız. Dolayısıyla drama-
nın temeli olan oyun oynamanın işlevlerinden 
birisi de, bu algıyı kendi içinde farklı bağlam-
larda bozup yeniden kurmamıza hizmet etme-
sidir. Öğrenmenin bir değil bin yolunu bu yolla 
keşfederiz. Dramanın bu esnek dokusu bireyin 
fiziksel ve zihinsel eksikliklerine hitap edecek 
şekilde biçimlendirilebilir ve bu biçimlendir-
me daha önce denenmemiş yeni yolların orta-
ya çıkmasına olanak sağlar. Dolaysıyla drama 
nedir sorusunun cevabı hiçbir zaman tek ve 
net bir cevap olamayacaktır. Açıkçası bana 
ilk derslerde en çok sorulan “Drama nedir?” 
sorusuna cevabım hep aynı olmuştur “Ben 
de bilmiyorum, sizinle öğreneceğim”. Eğer bir 
şeyin ne olduğuna dair kesin bir cevap verir-
seniz karşınızdakinin algısına, öğrenmesine ve 
beklentisine en baştan kendi cümle ve algınız-
la müdahale etmiş olursunuz. Bu her şey için 
böyle değildir elbet ancak sosyal hayat içinde 
kullanılan dramanın ve oyun oynamanın ta-
nımının bu bağlamda ilk etapta bireyin dene-
yimleri sonucu oluşturulmasını beklemenin, 
dramayı geliştirecek bir eylem olduğunu dü-
şünüyorum. Bu nedenle ben dramanın cevabı-
nı ilk önce, oynayarak veriyorum. Tabii sonra-
sında oturup hep beraber konuşulmalı ancak 
katılımcıların dramayla ilgili onun tanımıyla 
ilgili kendi cümlelerini kendi deneyimlerinden 
yola çıkarak oluşturmaları onların, dramanın 
hedeflerinden biri olan bireysel gelişimlerine 
katkı sağlamaktadır. 

Drama dolayısıyla oynama eylemi hayatın 
içine karıştırılması gereken bir uygulamadır. 
Peki, bu nasıl olmalıdır? Genellikle drama 
ihtiyacı belirli yaş gruplarının olduğu drama 
kurslarında bir etkinlik olarak giderilmekte 
sonrasında ise çoğu katılımcı için rafa kaldı-
rılmaktadır. Bunu aşmak için öncelikle, oyun 
oynama itkisini hayatımızın içinde aktif tut-
tuğumuz sürece başarılı olacağımızın farkına 
varmamız gerekiyor. Drama kurs faaliyetinden 
öte bir şeydir, dolayısıyla bunun farkına varılıp 

“hayatın akışına nasıl karıştırabilirim” sorusu-
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nun bireysel olarak acilen cevap-
lanması gerekmektedir. Genellikle 
örnek çalışmalarda katılımcıların 
bunu deneyimlemesi mümkün ol-
makla beraber gerçek hayatta bunu 
pek çoğu aktif tutamamaktadır. 
Bunun için önce hayatla oyun oy-
namayı öğrenmek gerekir. Örneğin 
bir balerinin olduğu billboarda ba-
karken o balerinin şişman bir erkek 
olduğunu ve yine de çok güzel dans 
edebildiğini hayal edebilirsek, bale-
nin zarafet ilkesini yapı bozumuna 
uğratmış aynı zamanda şişmanlıkla 
ilgili ezbere bir önyargıyı kendi içi-
mizde kırmış oluruz. Bu bakış açısı 
yani yapıbozum ile hayata bakmak 
bir kere uygulanmaya başladı mı, 
kendiliğinden hayatımıza sızar, algı-
mızı değiştirip dönüştürür. Bunu bir 
oyun gibi ufak ufak günlük hayatımı-
zın akışına sokabilirsek işte o zaman 
hayatla oyun oynamayı başarabiliriz 
belki de ve belki de böylece birçok 
sıkıcı ya da zor işin üstesinden gelebiliriz. Çoğunluğu-
muzun sevmeyerek gittiği iş hayatlarına sahip olduğu bir 
gerçektir ancak bunun üstesinden yine oyun oynayarak 
gelebilmek mümkün görünüyor. Oyun oynamak tasvir 
etmektir, hayal gücümüzün bahçesinde tasvir gücümü-
zün tüm olanaklarını kullanmak demektir. Örneğin ya-
kan top oyununda topun gerçekten bizi eleyen bir yönü-
nü tasvir ettiğimiz için top aşağı düşerken, çığlık atarak 
ama aynı zamanda telaş ve sevinçle toptan kaçmaya 
çalışırız; özetle yine ve yine, oyun oynarken önce tasvir 
ederiz. Oysa gündelik hayat koşuşturması içinde tasvir 
etme gücümüzü bırakmış durumdayız, güne öğrenilmiş 
ezbere eylemler halinde başlayıp yine aynı ezbere koş-
turmacalarla günü bitiriyoruz. Eğer o ezberleri bozacak 
şekilde oynamayı hayatımızın akışına dâhil edebilirsek 
farkındalığımız değişecek ve her şeye başka bir gözle 
bakmayı başarabileceğiz. Bunu en güzel uygulayanlar, 
hayatın akışını ezbere değil kendi gereksinimlerine 
göre değiştirip dönüştürerek karışlayanlar yani “engel-
li” bireylerdir. Hayal gücünün sınırlarının gelişmesine 
olanak sağlayan drama, çoğunlukla bütüncül olarak 
uygulanabilir bir eylemdir ancak söz konusu engellilik 
durumu alternatif yolların bulunmasını gerektirir. Bu 
nedenle onların hayatın içine karışması ve kendilerine 
uygun çoğu uygulamaların, alanların hala var olmadığı 
kamusal alanda kendilerine alan açması başlı başına 
bir oyundur ancak bu oyun yukarda bahsedildiği gibi 

eğlenceli olduğu için değil zorunda olunduğu içindir. 
Drama engelli bireyler için bu oyunu daha işlevsel ve 
daha iş görür bir biçime sokmaktadır çünkü hem kendi 
engellilik hallerini hem de -maalesef- hayatlarıyla kamu-
sal alan arasında sonradan konulmuş engelleri aşmaları 
beklenir. Engelli birey yakınlarının engelli bireyi nerde 
konumlandırdığı çok önemlidir, onu öğrenmesi gereken 
bir öğrenci gibi değil aksine ondan öğrenilmesi gereken 
bir öğretmen gibi görmek gerekir. Onun öğrenmesi için 
önce size kendi koşullarını öğretmesi gerekir, ama bi-
linçli ama bilinçsiz. Çünkü onlarla beraber bizlerde yeni 
şeyler öğreniyoruz, öğrenmenin yeni biçimlerini keşfedi-
yoruz. O nedenle oyun ve drama ilişkisi, hayat ve hayatı 
yaşamak arasındaki köprüye benzer. Tercih yapmamız 
gerektiğinde öğretilmiş hayatı mı yoksa bizim algıladı-
ğımız biçimde hayatı yaşamayı mı seçmeliyiz? Bunun 
cevabı oyunun içindedir. İşte bu yüzden hep oyunla ka-
lın, oynayarak kalın.

2014 yılında Ankara Üniversitesi DTCF-Tiyatro bölümü 
mezunu Ateş, kısa film yapımı, senaryo yazarlığı ve yaratıcı 
yazarlık, drama, diksiyon, fotoğrafçılık alanlarında 
eğitimler vermekte. ODTÜ Personel Tiyatro topluluğu 
kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesidir. Alanda birçok ödülü 
bulunan Ateş, hali hazırda Gazi Üniversitesi Radyo, Tv ve 
sinema alanından yüksek lisansına devam etmektedir. 

SEVGİ ATEŞ KİMDİR?
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BARIŞ ÇİÇEKLERİ

Bazı Çiçekler vardır bu dünyada,
Açtığında her tarafa barış tomurcukları yayan.
Bazen görmezden gelerek bir kenara atarız onları,
Onlarsa masumca devam ederler dağıtmaya barışı.

Bütün dünya bir olup katılsa onlara,
Yardım etsek barışı dağıtmalarına.
Kin duygusunu bir kenara atıp,
Açsak kalbimizi onlara
Ve bütün dünya barış içinde yaşasa. 

‘’Dağlar, insanlar 
ve hatta ölüm 
bile yorulduysa, 
şimdi en güzel 
şiir, barıştır.’’ 
Diyor Yaşar 
Kemal.  Barış öyle 
bir şeydir ki su 
kadar hava kadar 
gereklidir. 

B u gerekliliği tüm 
herkese yaymak 
amacıyla, büyük bir 
özveri ile ‘’Yurtta ve 

Dünyada Barış’’ temasını vurgula-
yarak Herkes İçin Barış kitabını ha-
zırlayan İhsan Doğramacı Vakfı Özel 
Bilkent Ortaokulu öğrencileri, barış 
kadar gerekli olan paylaşmayı da 
ihmal etmediler. Herkes İçin Barış 
kitaplarından elde ettikleri geliri, 
serebral palsili arkadaşları için SER-
ÇEV’e bağışladılar. Her zaman tüm 
farklı renkler için özgürlüğün peşin-
den gitmeniz dileğiyle. Bilkent Orta-
okulu yönetimi ve öğrencilerine an-
lamlı bağışları için teşekkür ederiz.

Özüm Ersoy

“
SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı A. Süheyla GÜRKAN ve İDV Özel Bilkent 
İlk ve Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Oktay TATAR
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Ufuk penceresinden bakıp, 
görmeye çalışan, hayaller 
ummanında yelkenler açan 

bir kaptanım. Yelken açtığım um-
manda bakmayıp, görmeye çalıştı-
ğımda karşılaştığım en büyük şey 
eserlerdi. Eser nedir sizce? Ortaya 
bir şeyin çıkabilmesi için çalışılan 
mı yoksa çalışıldığında ortaya çı-
kan mı? Bakınız ki, aslında her şey 
eserdir. Dünyamız, Ay dedemiz, Gü-
neşimiz Gezegenlerimiz ve hatta biz 
insanlar, hepsi birbirine geçirilmiş 
omur gibidirler. Mesela, Güneş ol-
mazsa Dünyamız aydınlanmaz, ışık 
olmazsa renkler fark edilmezdi. 

Sizce ışık var olduğu için mi renk-
ler vardı, yoksa renkler var olduğu 
için mi ışık vardı. Bunların biri anne 
bir diğeri de babadır bunların bir-
leşmesinden objeler meydana gelir. 
Yaratıcı onları ne güzel düşünmüş-
tü. İşte bir eser ortaya konulmak 
istendiği vakit, o eser bütünlüğüy-
le düşünmeliydi. Aslında bir eser 
ortaya çıkarılmak istendiğinde 
ilham alınacak tek şey ve tek kişi 
yüce Rabbimiz. Yaratıcının ayrı, ayrı 
renk ve ahenkle işlemiş olduğu bu 
eserler, bize hayal ummanında yol 
gösterecek bir pusulaydı. Sadece o 
eserlere bakmanın yanı sıra o eseri 
görmek lazım. Bakmak ve görmek… 
Aslında birbirinden çok ayrılar biz 
sadece bakıyoruz fakat göremiyoruz, 
beklide görmek istemiyoruz. Ama 
ne olursa olsun eserlerdeki incelik-
leri gözümüzden kaçırıyoruz. Dünya 
tuvali üzerindeki topraktan gelen o 

HAYAL 
UMMANIM

yeşili, o tatlı turuncuyu, o sıcacık sarıyı 
ve hayat veren maviyi göremiyor ve fark 
etmiyoruz Güneş deki o sarıyla, Gökyü-
zündeki o mavinin birleşmesiyle sudaki 
o yeşili göremiyoruz. İşte ben biraz da 
yelken açtığım ummanda görmeye ve 
gördüklerimi anlatmaya çalışıyorum.

Ben bakmakla görmek arasındaki 
bir perdeyim. Ardaki perdeyi kaldır-
mak, avazım çıktığı kadar bağırmak ve 
gökyüzünün mavisini delerek fezalara 
ulaştırmak istiyorum. Ama sesimi ne 
kadar ve nereye kadar ulaştırırım bil-
miyorum. Ben eserlerimi yaparken bu 
dünyadan ayrılıp başka bir boyuta ge-
çiyorum. Orası anlatılmaz bir yer. Orası 
ellerimin olduğu, her ihtiyacımı karşı-
ladığım, bütün sıkıntılarımı unuttuğum 
ve yüklerimi hafiflettiğim bir yer. Bazen 
oradan hiç gelmek istemiyorum, geldi-
ğim zamanda oradan küçük esintiler 
getirip tuvalimi ve eserimi süslüyor. 
Orada boyutlu gözlük ten bile fazla-
sını gördüğüme inanıyorum, görü-
yorum ve başarıyorum.

“Sizce ışık 
var olduğu 
için mi 
renkler 
vardı, yoksa 
renkler 
var olduğu 
için mi ışık 
vardı?”

— Yusuf ARSLAN
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Ben bir engelliyim, ama tuvalimde ve fırçalarımda bir 
engel göremiyorum. Çünkü bakmak istemiyorum 

Eserlerimi çoğu insan anlamıyor, çünkü o eserler bu 
Dünyanın parçaları değil de ondan. Bazen kimse beni 
anlamıyor diye üzülüyorum ama yine fırçalarım ve bo-
yalarım canlandırıyor beni. Huzur ve mutluluk veriyorlar 
bana. Ne üzüntüm kalıyor nede kederim. Onlar sayesin-
de bazen bisiklete biniyorum, kuş olup uçuyorum ya da 
gök kuşağının renkleri arasında sörf yapıyorum. 

/ B A Ş A R I  H İ K A Y E L E R İ

Biliyor musunuz gökku-
şağı yedi renk gibi görün-
se de onun birde görün-
meyen renkleri var. Kızıl 
ötesi ve mor ötesi gibi. 
Aslında görünen bir şeyin 
birde görünmeyen tarı var 
bir resme baktığım zaman 
Allah’ın izniyle ben bunla-
rı görebiliyorum. 

Resim yapmak aslında 
kolay iş değildir. Renkle-
rin uyumu, resimdeki o 
dans grubu, ahenkle yoğ-
rulmuş renkler… Bunları 
ayrı, ayrı düşünüp uygula-
mak bunlarla ortaya eser 

çıkarmak usta işidir. Yani ressam insanlara 
bakmayı değil görmeyi öğretendir. Ressam 
her şeydir. Ressam hayal ummanında pusu-
lasını kaybetmeden yoluna devam edendir

Ayrıca bana bu huzuru tatmama vesile olan 
sol ayağımı çok seviyorum ve ona aşık oldu-
ğumu söylemek istiyorum. Sol ayağım seni 
çok seviyorum…
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için
C ocukların sahip olduğu gü-

cün farkında olan Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 
1920’de Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin açılışını tüm çocuklara armağan etmiş-
tir. Atatürk, çocukların bütün zorlukları aşabilecek 
kabiliyette olduğuna inanmış ve geleceğin temi-
natı olarak küçük kalpleri görmüştür. 

SERÇEV bu özel gün için 16 yıldır her sene özel 
bir kutlama gerçekleştirmekte ve serebral palsili 
çocuklarla ailelerinin unutulmaz saatler geçirme-
sini sağlamak için çalışmaktadır. Gelenekselleşen 
SERÇEV Çocuk ve Gençlik Balosu bu sene 23 Nisan 
günü Bilkent Otel’in ev sahipliğinde gerçekleşti.

UMUT ve
FARKIN-
DALIKiçin
BİRLİKTEYİZ
Atatürk’ün çocuklarımıza 
armağan ettiği bu özel 
günü SERÇEV, 16 yıldır 
gelenekselleştirdiği 23 
Nisan Çocuk ve Gençlik 
Balosuyla kutlamakta 
ve çocukların keyifli 
bir gün geçirmesini 
amaçlamaktadır.  Küçük 

hanımlar, 
küçük beyler, 
hepiniz 
geleceğin bir 
gülü, ikbal 
ışığısınız. 
Memleketi 
asıl ışığa 
boğacak olan 
sizlersiniz.
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Bu yıl balomuzun sunuculuğunu çocukla-
rımızdan Belinay Durak üstlendi. Şarkılarıyla 
bizleri keyiflendiren okulumuzun Gökkuşağı 
Korosu,  Türk Bayraklarını havalarda dalgalan-
dırarak hepimizi gururlandırdı.  Bu sene umut 
konserimizin konuğu ise şarkılarıyla hepimi-
zin içine işleyen mükemmel baba Özgün’dü…  
Özgün, gece boyunca şarkılarıyla konuklara 
keyifli dakikalar yaşatırken, serebral palsili 
çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla bol bol 
fotoğraf çektirdi.  Bir gün değil her gün çocuk-
luğumuzun daim olması dileğiyle. 

MEV Gökkuşağı Korosunun sahneye çıkmasıyla tüm salon türk 
bayraklarıyla donatıldı. Koro, şarkılarını söylerken dinleyenlerde 

ellerindeki türk bayraklarını sallayarak destek oldular. 

SERÇEV  Yönetim Kurulu Başkanı A.Süheyla Gürkan-Çocuklarımızdan 
Belinay Durak, Danışma Kurulu Üyesi Aylin Atilla Konak

Kocatepe Rotary Kulübü, baloda serebral palsili 
çocuklarla bir araya geldiler. Yüz boyama etkinliği 

yaparak çocuklarla birlikte eğlendiler. 
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SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı A. Süheyla Gürkan, 
Özgün Uğurlu
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ÖZGÜN 
SERÇEV İÇİN

Farklılıkların farkında olan mükemmel bir baba, şarkılarıyla 
hepimizi derinden etkileyen Özgün Uğurlu, oğlu Ediz’i kuca-
ğına ilk aldığında hissettiklerini; ‘’çok acayip bir şeydi, sanki 
kalbi avuçlarımda atıyordu. Biz bir bebek bekliyorduk, Allah 
bize melek gönderdi’’ sözleriyle ifade ediyor. Özgün Uğurlu, 
16.SERÇEV Çocuk Balosu ve Umut Konserinde serebral palsili 
çocuk ve aileleriyle birlikteydi. Konser öncesinde ise kısa bir 
sohbet gerçekleştirdik, keyifli okumalar… 

SAHNEDE
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H epsi çok özel çocuk-
lar. Bu biraz klişe bir 
laf tabi… Bu zamana 
kadar çok farklı ve 

özel çocuk tanıdım. Hepsi çok ba-
şarılı ve çok mutlu çocuklar. Açık-
çası, Türkiye’de serebral palsi’nin 
bilinirliği çok yok ve söylemesi de 
zor. İstanbul’da komşumun oğlu se-
rebral palsili. Ben de, bu engel duru-
munun ne olduğunu çok sonradan 
öğrendim. Bu çocukların gözlerine 
baktığınızda, temas ettiğinizde ve 
iletişim kurduğunuzda onları daha 
iyi anlayabiliyorsunuz. 

Sizce farklılıkların farkında mıyız?
Bence biz birçok şeyin farkında de-

Serebral palsili ço-
cuklar ve gençlerle 
tanıştınız. Onlarla 
birlikteyken kendi-
nizi nasıl hissetti-
niz?

/ R Ö P O R T A J

ğiliz. Kendi koşturmamız, günlük te-
laşeler, kendi tasamızın derdimizin 
peşinde koşmaktan etrafımızdaki 
durumun pek farkına varamıyoruz. 
Özellikle down sendromu, otizm, 
serebral palsi gibi durumlarda 
korkuyoruz sanırım.İnsanlar: ‘’ben 
sormayayım, görmezden geleyim, 
benim başıma da gelmesin’’ gibi 
düşünüyor. Bunun sonucu olarak da 
çekiniyorlar… O yüzden farklılıkla-
rın farkında olduğumuzu çok fazla 
düşünmüyorum. .

Toplumda engelli bireylere bakış 
ile ilgili ne değiştirmek isterdiniz?
Engelli vatandaşlara acımasınlar. 
İçlerinde acıma duygusu taşımak 
yerine, hayatlarını kolaylaştırmak 
için çabalasınlar. Onları sevsinler ve 
yardımcı olmaya çalışsınlar. Onların 
da tek istediği şey sevilmek ve onu 
da çok net bir şekilde size aktarabi-
liyorlar.

Ailelerimize bir mesajınız var mı?
Özel çocuklarımızın ailelerini zaten 
çok iyi anlıyorum. Özellikle Ediz’in 
babası olduktan sonra bu durumun 
çok daha içinde olmaya başladım. 
Öncelikle sabırlar ve kolaylıklar di-
liyorum ama bu evlatlarından dolayı 
değil, toplum içinde yaşamak özel 
çocukların ailesi olmak Türkiye’de 

gerçekten zor ben o yüzden sabır 
diliyorum onlara. Yoksa evlatlarıyla 
çok mutlu oldukları ve onları çok 
sevdiklerini biliyorum. Bizler dili-
miz döndüğünce etrafta anlattıkça 
farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. 
Umarım en kısa zamanda daha gü-
zel günler gelecek ve engelli bireyle-
rin hayatları daha da kolaylaşacak. 
Hepsine selamlarımı ve sevgilerimi 
iletiyorum.

Bugün de 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı, bu kadar 
önemli ve özel bir gün de tatlı ve 
özel çocuklarımızla birlikte olmak 
ayrıca mutluluk veriyor bana. Hep-
sini buradan öpüyorum. 
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B ilim tekniklerinin ilerlemesiyle birlikte yapılan 
çalışmalar da çeşitlilik göstermeye başlamış ve 
gebelik esnasında klasik müzik dinletilen bebek-
lerin kalp atışlarının belli bir düzene girdiği, anne 

karnındayken daha rahat pozisyon aldıkları; bunun yanısıra an-
neye yönelik olarak da stresi azalttığı görülmüştür (Arabin, 2002). 
Dolayısıyla, müziğin aslında vücudumuzun, ruhumuzun bir par-
çası olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen yaşlarda müziğin etkilerini; 
sosyal iletişim becerilerini arttırmada, gerek bireysel gerekse de 
gruplar eşliğinde birlikte paylaşımda bulunma, beyne yönelik ola-
rak birbiriyle etkileşimli birçok beyin bölgesinde etkili aktivasyon 
sağlama, vokal veya enstrümental improvizasyon ile hayal gücü 
ve yaratıcılığı geliştirme, ritim duygusuyla birlikte plan ve program 
yapabilme, hızlı problem çözebilme kabiliyetini geliştirme, enstrü-
man çalma ile de beynin her iki bölgesini aktif bir şekilde kullanıp 
bilişsel becerileri arttırma gibi ve daha birçok alanda sıralayabiliriz. 
Müzik Terapi dediğimiz alanda tüm bunlar, çocuğun gelişiminden 
itibaren çocukta dil ve konuşma gelişimi, sesleri tanıma, araştır-
ma, ayırt etme, tepki ve reaksiyon geliştirme, dikkati toplama ve 
odaklanma konularında gelişimini destekleyen yalnızca birkaç 
öge olmakta. 

Müzik Terapi, her ne kadar adını son zamanlarda duyurmaya 
başlayan bir tamamlayıcı tıp uygulaması kategorisinde yer alsa 
da; tarihin ilk dönemlerinde şamanlar aracılığıyla başlayıp, Antik 
ve Orta Çağ’da etkisini sürdürmüş ve hatta Osmanlı ve Selçuk dö-
nemlerinde dahi devam etmiştir. Bilimsel anlamda müzik terapi 
alanında yapılan ilk çalışmalar ise 1960lı yıllarda II.Dünya Sava-
şı’nın ardından yaralı askerlere ve savaş mağdurlarına uygulana-
rak başlamıştır. Yapılan bu çalışmalara baktığımızda ve müziğin 
evrenselliğini de düşünecek olursak; müzik terapisinin herhangi 

MÜZİK
“Daha dün annemizin kollarında yaşar-
ken...” Duyduğumuz ilk seslerin, uyur-
ken bize söylenilen ninniler olduğunu 
düşünsek de; annemizin karnındayken 
(gebeliğin 4.ayından itibaren) başlarız 
sesleri işitmeye. 

— Erdem
OCAK

Psikolog / Müzik 
Terapisti

TERAPİSİ
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/ M A K A L E

bir uygulama hedef kitlesi bulunma-
maktadır. Gerek çocuk ile gerekse 
yetişkin ile bireysel veya grup se-
ansları şeklinde uygulanabilmekte, 
danışanın dinlediği müzik tarzına, 
kültürel özelliklerine göre seanslar-
da kullanılan müzikler şekillenebil-
mekte, farklı ihtiyaçlara göre farklı 
hedefler belirlenebilmektedir. Aktif 
ve Pasif Müzik Terapi olarak temelde 
ikiye ayrılan müzik terapi yöntemle-
rinde pasif müzik terapi, danışanın 
telkin ve çeşitli motivasyonlarla mü-
zik dinletilerek rehabilitesini amaç-
larken; aktif müzik terapi, danışanın 
da aktif bir şekilde katılım gösterdiği, 
etkileşimin yüksek olduğu terapötik 
yöntemleri içermektedir. Bu bağ-
lamda aktif müzik terapiyi; eğitimde 
kullanılan müzik terapi yaklaşımları, 
psikoterapötik yaklaşımlar ve medi-
kal yaklaşımlar olarak 3 ana başlıkta 
toplayabiliriz. En çok bilinen ve kul-
lanılan yaklaşımlardan biri olan Orff 
Yöntemi eğitimde kullanılan müzik 
terapi yaklaşımlarından yalnızca bir 
tanesidir. Bunun yanısıra müzik te-
rapide; Nordoff-Robbins ile Yaratıcı 
Müzik Terapi, Serbest Doğaçlama 
Modeli gibi daha birçok terapötik 
yaklaşım bulunmaktadır. 

Peki müzik ve müzik terapi ile il-
gili tüm bu bahsettiğimiz aktiviteler 
herkesle yapılabilir mi; bu müzikal 
deneyim ve kazanımları herkes ya-
şayabilir mi? Tabii ki koca bir EVET.

 Dünyaca ünlü piyano bestecisi 
Ludwig van Beethoven’in ağır işit-
me kaybına, Türk halk ozan ve mü-
zisyenlerinden Aşık Veysel’in görme 
engeline ve daha birçok ünlü ismin 
engellerine rağmen nesillerden ne-
sile dillerimizden düşmeyecek şar-
kılara imza atabilmelerinin engelleri 
ile hiçbir ilgisi yoktu. Belki de tam 
aksine; mevcut engelleri onlar için 
bir motivasyon, bir savaşma gücü 
kaynağıydı. Bizler de geçtiğimiz ay, 

SERÇEV ile birlikte gerçekleştirdi-
ğimiz Dünya’ya Mesaj-III adlı, yö-
netmenliğini SERÇEV Dernek Baş-
kanı Süheyla Gürkan’ın üstlendiği 
tiyatro gösterimizde de hemipare-
tik serebral palsili çocuklarımızla 
bir bakıma böyle bir başarıya imza 
attık. Dünya’ya verdiğimiz mesaj-
da; engellerimizin olmadığını, her 
birimizin özel çocuklar olduğunu, 
farklı farklı renklerimizin olduğunu 
anlattık izleyicilere. Aylarca çocuk-
larımızla birlikte yaptığımız ritim ve 
vokalizasyon çalışmaları ile 18 fark-
lı bireyin, tek bir ritim ile koordineli 
bir şekilde çalıp tek vücut olmaları-
nın yanısıra; emeklerini sunmak için 
Devlet Tiyatrolarında sahneye çıkan 
çocuklarımızın sahne öncesindeki 
heyecanı, sahne sonrasında ken-
dilerine duydukları güven ve gurur 
duygusu görülmeye değerdi. 

Bizler, adeta bir gökkuşağını andı-
ran renkleriyle tüm çocuklarımızın 
güneşi ve yağmuru olmaktan gurur 
duyuyoruz. Sözlerime tarihte yaşa-
mış şamanlardan birinin sözleri ile 
son verirken hepinizi sevgi ve say-
gıyla kucaklıyor, müziği hayatınız-
dan eksik etmemenizi diliyorum.

“Gözlerde Yaş 
Yoksa; Ruh 
Gökkuşağına 
Sahip Olamaz...”
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FARKLILAR VE 
FARKINDALAR
Çağdaş Sanatlar, Ankara’da sanat, sanatta Ankara’dır 
mottosuyla, gerçekleşen her etkinliğin hayat üflediği ta-
mamen erişilebilir bir mekân olma özelliğiyle Ankaralı sa-
natseverlerle buluşan bir merkez olma özelliği taşımakta-
dır. Zengin etkinlik takvimiyle her yaştan kişinin sanatla 
buluştuğu bir nefes alma merkezinin proje koordinatörü 
Cem TIRPANCI ile kısa ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 
Keyifli ve sanatla kalmanız dileğiyle…  

— Yersu
DENİZ

Engellilerin en önemli konuların-
dan birisi spor, kültür ve sanat im-
kânlarına erişimleri. Bu alandaki 
çalışmaları ve destekleri nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

en
ge

ls
iz

sa
na

t
T ürkiye geneline baktığımızda top-

lumsal yapının çok fazla imkan sun-
duğunu söyleyemem. Toplumsal 
yapımız, engelli bireyi düşünerek 

yapılacak çalışmaları henüz tam anlamıyla 
gerçekleştirmiyor. Fakat bunu kurumsala 
indirgediğimizde; kurumların tam olmasa 
da bir destek verdiğini söyleyebilirim. Bizim 
merkezimiz için de bu böyle müdürlüklerimi-
zin, yöneticilerimizin hepsi gerekli çalışmala-
rı gerçekleştiriyor. Bu konuda oldukça duyarlı 
kişiler mevcut. 

Kültüre erişimde temelde engel var mı?
Zihinlerimizin, kültüre erişimde asıl engeli 
oluşturduğunu düşünüyorum. Toplumsal ya-
pımız da kültüre erişimi engelleyen bir başka 
faktör. Değer verme konusunda biraz yoksun-
luğumuz olduğunu da düşünüyorum. Ama 
gün geçtikçe insanların daha bilinçlendiğini 
düşünüyorum. Kültüre ulaşım olsun, kültürü 
korumak olsun bunlara verilen değerin gün 
geçtikçe arttığını düşünüyorum. 
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en
ge
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na

t Çağdaş Sanatlar Merkezi olarak, sivil top-
lum kuruluşlarıyla çalışmalar gerçekleşti-
riyor musunuz? Nasıl destekler sağlıyorsu-
nuz?
Çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla çalışmalar 
gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ede-
ceğiz. Çağdaş Sanatlar Merkezi olarak STK’lara 
konferans salonumuzu kullanmaları konusun-
da, dışarda kendi yaptıkları etkinliklerde des-
tekliyoruz ve sergileri için salonlarımızı müm-
kün olduğu kadar açmaya çalışıyoruz.

Sizce, Çağdaş Sanatlar Merkezi erişilebilir 
bir mekân mı?
Tabi… Öncelikle konumu itibariyle erişilebilir. 
Merkezi bir yerdeyiz. Engelli bir bireyin hayatını 
kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış bir merkez 
burası. Onun haricinde merkezin içi de engelli 
bireyler için oldukça geniş ve erişilebilir. Giriş 
dâhil merkezin iç alanlarında rampalar bulun-
makta, katlara çıkışta asansör yer alıyor, engel-
li tuvaletleri de mevcut. Bu sebeple engelli bir 
bireyin sanat etkinliklerinde alanda dolaşımı 
oldukça rahat ve erişilebilir olmaktadır. 

Türkiye’de güncel sanatın seyrini nasıl bu-
luyorsunuz?
Yeterli destek verildiği sürece yapılamayacak 
bir iş yok. Hatta bazı noktalarda desteğe de 
gerek kalmamakta. İnsanların yaratıcılığı çok 
arttı çok daha rahat düşüncelerini aktarabili-
yorlar. Bu noktada da yeni, parlak fikirler ken-
di yolunu açıyor. 

“Engelli bir bireyin hayatını 
kolaylaştıracak şekilde 
tasarlanmış bir merkez 
burası.”
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1.PİLAV GÜNÜ 
GERÇEKLEŞTRİLDİ

M  illi Eğitim Bakanlığı ile 
SERÇEV (Serebral Palsili 
Çocuklar Derneği) ara-
sında Türkiye’nin ilk ‘’ En-

gelsiz Meslek Lisesi Projesi’’ kapsamında 
hayat bulan okulda, serebral palsili öğ-
rencilerle engeli olmayan öğrenciler bir 
arada teknoloji odaklı mesleki eğitimler 
almaktadır. İlk senesini büyük bir bahar 
şenliği ile kutlayan öğrenciler, etkinlik 
kapsamında kermes düzenledi ve gele-
nekselleştirecekleri pilav gününün ilkini 
gerçekleştirdi. 

SERÇEV Engelsiz Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nin bah-
çesinde düzenlenen etkinliğe 
AK Parti Ankara Milletvekili 
Sayın Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ, 
Çankaya İlçe Kaymakamı Sa-
yın Kadir ÇAKIR, Ankara İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü Sa-
yın Yaşar GEZGİN,   ÖZEV Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Sayın 
Saime TOPTAN katılım sağladı.

Türkiye’nin kaynaştırma özellikli ilk 
meslek lisesi olarak eğitim hayatına baş-
layan SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi; 1.Bahar şenliği, pilav 
günü ve kermesini gerçekleştirdi.

/ H A B E R

AK Parti Ankara Milletvekili 
Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ, T.C. 
Çankaya Kaymakamı Kadir 

ÇAKIR, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 
Çankaya İlçe Milli Eğitim 

Şube Müdürü Yaşar GEZGİN, 
SERÇEV Engelsiz Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
Dilek SARAN, Meslek Lisesi 
öğretmenleri, öğrencileri, 

SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı 
A. Süheyla GÜRKAN ve SERÇEV 

Yönetim Kurulu Üyeleri
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Onlar Değil  

BİZ
Farkındalık yaratmak amacıyla 
Başkent Üniversitesi’nde, SERÇEV 
Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri AHBAP Başkent 
Üniversitesi topluluğuyla buluştu. 
Başkent Üniversitesi AHBAP Top-
luluğu, ‘’Onlar Değil Biz’’ diyerek 
gerçekleştirdiği farkındalık etkinli-
ğinde; lise öğrencileriyle bir araya 
geldi. Etkinlik kapsamında lise öğ-
rencilerine üniversite hayatı tanı-
tılırken, topluluğun gönüllülerine 
empati çalışması yaptırıldı.

/ H A B E R



BAĞIŞLARINIZ İLE
GÜZEL YARINLARA...
BAĞIŞLARINIZ İLE
GÜZEL YARINLARA...

DESTEKLERİNİZ İÇİN BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

İş BANKASI

DENİZ BANK

YAPI KREDİ BANKASI

: TR68 0013 4000 0135 3097 9000 01

: TR85 0006 7010 0000 0082 7492 68

: TR78 0006 4000 0014 2005 5888 88


