
BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 2 S a y f a  | 3 

 

OTİZMLİLERİN EVRENİ*
 

Dilaver KORKMAZ 

 

 

 

 

 

 

 

  

tizm bugün bir dünya gerçeği... Doğan her altmış yedi çocuktan 

biri sebebi bilinmeyen bir şekilde otizmli doğuyor.  Kısaca 

anlatacak olursak otizm, otizmliler ve ailelerinin hayatlarını 

olumsuz etkileyecek pek çok özelliği bulunan bir rahatsızlık. Öyle 

filmlerde gördüğünüz yanından çok farklı. Hafiften en ağırına kadar 

değişik özellikler göstermekte. Her otizmlide aynı durumlar söz konusu 

olmuyor. Göz teması olmaması, çeşitli takıntılar, el ayak çırpma, dönen 

şeylere uzun süre bakma, ağır otizmlilerde ise konuşamama, 

konuşabilenlerde zamirleri karıştırma, kendini tam ifade edememe ve buna 

                                                           
*Künye: Korkmaz, Dilaver (2020). “Otizmlilerin Evreni”. Simit Çay Betik, S. 2, s. 3-5. 
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bağlı öfke nöbetleri… Bazı otizmlilerde dikkat eksikliği, hiperaktivite, 

epilepsi, mental redertasyon, olabildiği gibi bazılarında da genelde 

filmlerde gördüklerinize esin kaynağı olan süper zekâ, kusursuz bir görsel 

hafıza, kusursuz bir müzik kulağı gibi özellikler olsa da bunların sayısı 

aynen diğer insanlarda olduğu gibi yüzde biri geçmez. 

Otizmliler ve ailelerine kendi sıkıntıların yanında en büyük problemi 

toplum çıkarmaktadır. Ailelerin en yakın tanıdıkları bile sanki çocuğun 

durumu ailelerin suçuymuş gibi bir 

tutum izlediklerinden aileleri 

dışlayabilmektedirler. Aileler 

otobüste, sokakta, parkta aynı 

dışlanmaya maruz kalabiliyorlar. 

Daha geçenlerde eğitim almak için 

gittikleri okula girerken diğer 

çocukların aileleri tarafından 

yuhalandıklarını haberlerde hepimiz 

gördük. Gün geçmez ki bu olumsuz 

haberlerin arkası kesilsin. Ya 

gittikleri okulda uğradıkları şiddet 

haberleri ya da kaybolan otizmli bir 

çocuğun bulunan cansız bedeni 

haberlere konu olur. Bütün anneler 

çocuklarının acısını görmemek için 

onlardan önce ölmeyi dilerken bütün 

engelli anneleri gibi otizmli anneleri 

de çocuklarına kendilerinden sonra ne 

olacağı endişesiyle Allah’a çocukları 

ile aynı anda canlarını alması için dua 

ederler. Bunun nedeni acımasız, adaletsiz, bencil, zalim, kötü insanların 

yaşadığı bu dünyada çocuklarının geleceğinden emin olmamalarıdır. 

Peki, bu açlığın, savaşların, kan ve gözyaşının hüküm sürdüğü dünyayı 

otizmliler yeniden kurabilseydi? O masum yürekleri ile yardımlaşmanın 

adaletin hüküm sürdüğü; kimsenin dili, dini, cinsiyeti, görünümü, inancı, 

“Masumiyet Çağı” otizmli bireylerin iç 

evrenlerini anlatan ve farkındalık yaratmaya 

çalışan özgün bir çalışma. Eser, tüm internet 

kitap sitelerinde sizleri bekliyor. 
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engeli ve başka pek çok nedenden dolayı dışlanmadığı bir dünya... İşte 

otizmlilerin kurdukları yepyeni bir dünyayı anlattığım “Masumiyet Çağı” 

adlı bilim kurgu romanımda onlara gerçekte veremediğimiz bir evreni bu 

romanımda vermek istedim.  Merak edenler için otizmliler ve ailelerine 

ithaf ettiğim ilk kitabım bütün internet kitap satış sitelerinde ilginizi 

bekliyor. 

 

Kendini gelişmiş modern olarak adlandıran ülkelerde de 

durum çok farklı değildi. Gelişme uğruna kurulan fabrikalar, 

havayı suyu toprağı kirleterek çevreyi yok olmanın eşiğine 

getiriyordu. Büyük şehirlerde trafik sıkıntıları, kalabalıkta 

yalnızlaşan insanlar, her geçen gün artan psikolojik sorunlar 

ve aşırı beslenmeden kaynaklı sağlık problemleri ile 

uğraşıyordu. Hırsızlıklar, soygunlar cinayetler ve 

tecavüzlerin oranı her geçen gün artıyordu. Dünya 

yaşanmaz bir hale adım adım gidiyordu. Ta ki yetmiş beş yıl 

önce bugün başlayan masumiyet çağına kadar. 

 

Masumiyet Çağı (Tanıtım Bülteni) 

 

 

 

 

 

 

 


