
Oğlumuz Ediz’in sevgili öğretmenleri ve okulumuzun sevgili çalışanları, 

Hayat hepimizi şekillendirir, farklı imkânlarla, farklı sınavlarla, farklı tecrübelerle. Başımıza 

gelenlerden ne elde edeceğimiz, kendimize neler ekleyeceğimiz ya da kendimizden neleri 

eksilteceğimiz biraz da bizim tercihlerimize kalır. Kader, kısmet, talih elbette ki çok önemlidir, hiç 

birimiz ne eşit şartlarda doğuyor, ne de eşit şartlarda devam ediyoruz yaşamaya. Ama aynı olaya 

farklı gözlerle bakıp, farklı çıkarımlar yapabiliyor, aynı olaydan farklı şekillerde istifade edebiliyoruz.  

Yaşım itibariyle, ben de artık geçmişime dönüp hayatımı neler şekillendirdi muhasebesi yapacak 

duruma geldim (yaşlandım demiyorum, yaş aldım☺). Hayatıma dönüp baktığımda, azınlık olarak var 

olma çabasının beni ben yapan şeylerden en önemlilerinden biri olduğunu çok rahat görebiliyorum.  

Yaşadığım ilk “azınlık olma” tecrübesi kızıl saçlı ve bol çilli bir kız çocuğu olmaktan geliyor☺ 

Büyüdüğüm çevrede benden başka kimsede olmayan ve insanların beni tarif ederken kimi zaman hoş 

buldukları, kimi zaman da dalga geçme malzemesi yaptıkları bir farklılığım oldu. Bu farklılığımla 

barışmam ve farklılığımın tadına varmam üniversite yıllarımı buldu.  

Üniversite yıllarımda başka bir azınlık dönemine girdim. Elektrik mühendisliği tercih etmiştim ve 

öğrenci profiline bakıldığında çok baskın şekilde erkeklerin seçtiği bir bölümdü (erkek öğrenci başına 

kaç gram kız öğrenci düştüğü filan hesaplanırdı☺). Kız öğrenci olmam dışında, taşradan gelmişliğim 

de vardı. Etrafımdaki insanların çoğu büyük şehirlerden gelmişti, ben ise geldiğim şehrin adını ve 

haritadaki yerini çok kereler anlatmak durumunda kalmıştım (Amasya ve Amasra o kadar çok 

karıştırılıyor ki). 

Üniversiteyi başarıyla bitirip Amerika’dan burs kazanıp yüksek eğitim için ülkenden ayrıldığımda 

başka bir azınlık dönemine girdim. Bu dönem bana azınlık olmanın ne demek olduğunu fark ettiren, 

öğreten bir dönemdir. Amerika’da yine çoğunluğu erkek olan bir bölümde, din, milliyet ve kültür 

olarak azınlıkta kaldığım bir ortamda eğitimimi sürdürdüm. Özellikle, 11 Eylül saldırılarını ben 

oradayken yaşadık, Müslüman ve Ortadoğu coğrafyasından olmanın hiç de popüler olmadığı bir 

dönemde eğitimime devam ettim. Ama, özellikle de Amerikan eğitim kültürünün bir parçası olan, 

çeşitlilik (diversity) ve pozitif ayrımcılık (positive discrimination) kavramlarıyla da bu süreçte tanıştım. 

Çeşitliliğin topluma neler kazandırdığını, evrensel değerlere ermenin çeşitliliği destekleyen 

toplumlarda ne kadar kolay olduğunu gördüm. Demokrasinin ve onun getirdiği huzurun çoğunluğun 

dediğinin olmasından değil, azınlıkların var olabilmesine sağladığı zeminden geçtiğini gördüm. 

Eğitimimi tamamlayıp ülkeme döndüğümde erkek egemen olan mesleğimde zaten az olan kadın 

meslektaşlarımın bile neredeyse hiç seçmediği bir alanda çalışmaya başladım (tasarım mühendisi 

olarak son 10 yıldır müdürlüğümün tek kadın elemanıyım☺).  

Sizler beni Ediz’in annesi olarak tanıyorsunuz. Mayıs 2009 yılından beri de otizmli evlat sahibi olarak, 

özel ihtiyaçlı çocuk yetiştiren bir anneyim. Bu da benim ömrümün sonuna kadar taşıyacağım en 

büyük “azınlık”ım olacak sanırım. Çünkü, diğer özel durumlarla ve engel gruplarıyla kıyaslandığında, 

otizm ortaya konması, ihtiyaçların belirlenmesi ve ihtiyaçlara cevap verilmesi konusunda en zorlayıcı 

olanlardan bir tanesi. Ediz’imin doğduğundan beri uğraştığı ve bir yıl sınıf tekrarı yapmasına neden 

olan sağlık sorunları onu otizmliler içinde de farklı bir yere koyuyor zaten. Bizi yıllardır tanıyorsunuz, 

tipik olmadığımızı ve çoğunluk içinde olmadığımızı zaten yakinen biliyorsunuz. 



Ömrümün uzun bir kısmında, farklı farklı şekillerde azınlık oldum, var olabilmek için, kendimi 

anlatmak için çalıştım. Tüm bu tecrübelerimin bir tanesini bile değişmem. Azınlık olmak beni her 

zaman daha iyi bir insan yaptı, eksiklerimi tamamladı, beni azaltmadı artırdı. Kolay oldu mu, olmadı. 

Rahat oldu mu, olmadı. Her zaman keyifli oldu mu, olmadı. Ama kendimde iyi diye bildiğim her şeyde 

ve başkaların hayatına olumlu katkım olabildiyse  büyük katkısı oldu. Bundandır ki, hayata bana 

sunduğu azınlık olma fırsatları için müteşekkirim. 

Özel Bilkent İlkokulu da, Ediz ve diğer özel ihtiyaçlı çocuklarımız için gösterdiği kabullenme, kıymet 

verme,  sorumluluk alma, gayret gösterip emek harcama ile çoğunluk tarafından yapılmayan şeyleri 

yapıyor. Çoğunluğun bilmediği, çekindiği, hatta bazen görmemeyi tercih ettiği çocuklarımız için maddi 

ve manevi kaynak ayırıyor. Tipik gelişen evlatlarımızı da çeşitliliklere saygı duyma gibi çok kıymetli 

değerlerle yetiştiriyor. Bu anlamda okulumuz bir azınlığın parçası, hem de muhtemelen küçük bir 

azınlığın parçası. Kendi hayatımdan verdiğim örneklerle size anlatmak istediğim, eğer doğru açıdan 

bakarsanız azınlık olmak o kadar kıymetli ve o kadar kazançlıdır ki. Azınlık olmak öğrenmeyi ve 

denemeyi bırakmamak demektir, çalışma azmi demektir, gayretli ve umutlu olmak, değerler üretmek 

demektir. Temasımız olan her bir öğretmenimizde, her bir çalışanımızda bunu o kadar açık 

görüyorum ve o kadar mutlu oluyorum ki bilemezsiniz. Okulumuzun kazanımlarına şahit olmak mutlu 

olmamın yanında beni çok da gururlandırıyor. 

Bugün Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş Otizm Farkındalık Günü. Bugünü vesile ederek, Ediz 

ve diğer özel ihtiyaçlı çocuklarımızla birlikte, tüm çocuklarımız için ortaya koyduğunuz kaynaştırıcı, 

birleştirici yaklaşımınız için bir kez daha çok teşekkür ederiz. Ediz’in ailesi olarak bizlere gösterdiğiniz 

sevgi, saygı için, kucaklayıcı tavır ve güleryüz için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Ediz’in bu büyük 

Bilkent ailesinin parçası olmasını sağladınız, hepinize emekleriniz için minnettarız. 

Diliyorum ki, okulumuz özel ihtiyaçlı çocuklar için yaptıklarıyla diğer okullara örnek olur, cesaret 

kaynağı olur ve en kısa zamanda azınlık olmaktan çıkar. Azınlığın üyesi olmak yerine çoğunluğun lideri 

olur☺ 
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