














































































































öğretmene. Eğer gelmeyin eli ye telefon ederse 
önceden, o zaman pek fazla tepki göstermiyor. 
Kabul ediyor, hasta olmuş gidemeyiz falan 
gibi. Veya siz buradan aradığınız da yine biraz 
söyleniyor da gün veriyorum ona. Olmadığı 
zaman gün ve saat verilecek ınuUaka. Sevcliği 
bir şeyi iptal etmek zorunda kaldığımda da 
açıklama yapmak durnınundayıın. Dışarı 
çıkarken eline saat taktığımda 1 saat sonra 
evde olacaksın, yoksa kızanın denriştim. 5 
dakika geç eve geldi nefes nefese. Saat elinde. 
Koşuyor ve belli ki saate bakıyoımuş. Geç 
kaldım diye endişelenmişti. Aslında çok güzel 
birşey. Hem mutlu oluyorum hem de başına 
birşey gelir diye korkuyorum. Dış etkenlerden 
benim korkum. Onur'un bir şey yapacağını 
sanmıyorum. Çocuk �caçırma olaylan falan 
olmuştu geçen sene, birisi zarar verir diye 
korkuyorum. Organ mafyası. falan, en büyük 
korkwn o. Gerçi o yabancı kişilerle iletişim 
kuramadığından yaklaştınnıyor yanına. 

-E.G.: Başka takıntıları var mı?
-G.B.: Çorap takıntısı çok sıkıntı

yaratıyordu. Ama şu an kış ya o geçti. Yazın 
çıplak ayak görmeye tahammül edenriyor. 
Yaklaşık 2 yıldır nerede olursa olsun herkesi 
uyarıyor çorabını giy diye. E ben tabii rahatsız 
oluyorum. Yani uyarmasa da en azından gidip 
bir bakıyor ayağına. 
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-E.G.: Peki eğitimlerden yarar sağladığıruza
inanıyor musunuz? 

-G.B.: Tabii ki. Eğitimin çok faydası oldu,
diye düşünüyorum. Fakat o ilaç kullanmadığı 
süreçte pek yararını göremedik. O zaman çok 
dikkati dağınıktı ve hiperaktifti. İlacı bir 
yardımcı olarak görüyorum. Biraz 
rahatlamasını sağladı. Sonradan eğitimden daha 
çok yararlandık. Gerektiği durumlarda 
kullanılmalı bence. 

-E.G.: Hafızası nasıl Onur'un.
-G.B.: Bazı ayrıntılara çok dikkat ediyor ve

sokak isimlerini bile ezberliyor. İşte otobüs 
numaralan. Ülkeleri anlayabiliyor. 
Bayraklarıyla dünya haritası çizebiliyor. 
Onunla ilgili CD bulmuş. Şimdi onlara bakıyor, 
ülkeleri inceliyor. Otobüslerin güzergahlarını, 
hangi duraklardan geçtiklerini ezberliyor. 
Sanırım bunlar yönünü bulmakta kolayhk 
sağlıyor. 

-E.G.: Özlem'le ilişkileri nasıl?
-G.B.: Abisi kadar sevmiyor ancak ilişkileri

var. Özlem çok soıu soımazsa Onur sıkılmıyor. 
Ancak küçük olduğu için soru soruyor. 

-E.G.: Çevrenizde ya da sizlerde otistik
belirtiler gözlemliyor musunuz? 

-G.B.: Şu an bizler de otistik gibiyiz.
Mesela lüzumsuz konuşmak çok yoruyor beni. 
Eşimi de öyle. Bu bunalımlan yaşayınca 
k işiliğimizdeki bu yerler açığa çıktı. ■










