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Anılardan Sayfalar
Anılar belge değil, yazanın tarihe düştüğü notlar veya hayat 
öyküleridir. Anılar her söylem ya da söyleşide değiştiği halde, 
basılı kaynaklar zaman-mekân sınırlarını aşarak, gelecek 
kuşaklara ulaşır. Bu açıdan, önemli ve değerlidir. Eğitimle 
insan olan insan, öyküsünü Aydınlanma Çağı’nda yazdığı 
denemelerle iletti günümüze. Orta çağlara son veren tarihi 
olay İstanbul’un fethi değil, bizim almakta çok geciktiğimiz 
matbaanın aynı yıllardaki keşfiydi. Bu tarihi gecikmeyi 
kapatamadık.

Kendisini laik Cumhuriyet’in ilk kuşağından bir Mustafa 
Kemal Atatürk milliyetçisi olarak algılayan yazar, yayımlanan 
sayfalardaki eksiklerin bilincindedir. Bu boşlukları kapatmak 
için yazdığı, “Bir Öğrenci Gözüyle, Türk Kimliğinin 
1930’lu Yıllardaki Serüveni”ni izleyen denemesi, La Turqie 
Kemaliste’in güncellenen bir sayısında yayımlandı (Boyut, 
2010:22-29).

Bu denemesini yeterli bulmayan ve ülkemizin, içinde 
bunaldığı sorunlara bir çıkış yolu arayan yazar, yayına 
hazırladığı “Nereden Başlayalım?” denemesinde, kendisini 
böyle bir girişime yönlendiren 90 kadar eğitim anısına yer 
veriyor; ama ne kadar iyi dağıtılacak ve kimlere ulaşacak 
tabii bilinemiyor.



 � Merhaba Selma Hanım, bu röportaja Fark Ya-
ratanlar köşesinde izin verdiğiniz, bizi kabul et-
tiğiniz için, İktisat ve Toplum Dergisi olarak çok 
teşekkür ederiz.

Ben teşekkür ederim.
 � Disleksi ile ilgili konuya girmeden önce, İktisat 

ve Toplum Dergisi okuyucuları sizi tanısınlar, 
daha sonra sizin içerisinde bulunduğunuz ve uğ-
raş verdiğiniz konuyla ilgili detayları öğrenelim. 

Ben tıp doktoru Selma Şarda. 1974 doğumluyum. 
GATA Tıp Fakültesi’nden askeri doktor olarak me-
zun oldum ve Türkiye’nin pek çok ilinde; Hakkâri, 
Diyarbakır, Tatvan, Lüleburgaz ve en nihayetinde 
Ankara’da son görevimi yaptım. Bu süre içinde ka-
dın doktor olmanın avantajını çok kullandım. Özel-
likle doğuda, güneydoğuda görev yaparken, kadın 
olduğunuz için insanlar sizi rahatlıkla evlerine alı-
yorlar. Kadınlara yaklaşabildim, konuşabildim. Çok 
üzün süre o bölgede görev yaptığım için, değişik 
aile yapıları ve kadın hayatları tanıyabilme fırsatım 

oldu. Ankara’ya döndükten sonra, büyük oğlumu-
zun disleksi olduğunu öğrenmemle birlikte hayatım 
değişti. O dönemde disleksi Türkiye’de çok sahip-
sizdi. Standart bir eğitim sistemi yoktu, eğitimin na-
sıl verilmesi gerektiğine dair tartışmalar hâlâ devam 
ediyordu, hatta pek çok yerde bilinmiyordu bile. 
Dolayısıyla ben de, “çocuğun disleksi” deyip kuca-
ğına bırakılmış ve ortada kalmış bir anneydim artık. 
İlk yanılgı, disleksiyi bir hastalık olarak düşünmem-
di. Bir çocuk psikiyatristi, disleksi tanısı koymuş-
tu. “Ne yapabilirim? Bu hastalığı nasıl yeneceğiz?” 
diye düşünürken, fark ettim ki disleksi bir hastalık 
değil, aslında bir farklılık.

 � Daha önce otistik çocuğu olan bir anne, başka 
aileler de bunları yaşamasın diye çocuğunun 
otistik olduğunu fark etmesi, yardım almaya ça-
lışması ile ilgili serüvenlerini bir kitaba dönüş-
türmüş. Psikolojik danışman ya da psikolog ta-
rafından çocuğunuza disleksi tanısı koyulmadan 
önce fark ettiğiniz durum neydi?

  FARK YARATANLAR-RÖPORTAJ  
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Selma Şarda

Bu ay Fark Yaratanlarla Röportaj köşesinin konuğu, bir anne ve bir doktor olarak tüm hayatını disleksi 
ile ilgili çalışmalara adamış, disleksi farkındalığı için önemli adımlar atmış Selma Şarda. Yazı İşleri 
Müdürümüz Fethiye Çolak’ın gerçekleştirmiş olduğu röportajda, disleksinin farkındalık süreci ve anne 

babanın disleksi ile baş edebilmeleri konusunda yapmaları gerekenler konuşuldu.
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Bu süreci özellikle anlatmak istiyorum, çünkü ger-
çekten en sancılı süreç burası. Sıkıntıların başla-
masıyla tanı konana kadar geçen süreç, bizim en 
sıkıntılı sürecimiz oluyor, çünkü anne ya da baba sı-
kıntıları fark ediyor ama isimlendiremiyor. Nedir bu 
sıkıntılar? Disleksi ilk başta akademik sorunlarla or-
taya çıkıyor, yani okuma ve anlama güçlüğüyle. Ak-
ranları okumaya başlıyor, sesleri tanımaya başlıyor 
ama sizin çocuğunuz sesleri tanımakta zorlanıyor. 
Bugün öğrettiğinizi düşünüyorsunuz fakat yarın o 
sesi sorduğunuz zaman hatırlayamıyor, çünkü çocu-
ğunuzun bellek sorunları da var. Ses sorunları var; 
harfleri tanıyamıyor, birleştiremiyor, sırasını karış-
tırıyor. Herkes ela yazarken, o ale ya da eal yazıyor. 
Harfleri bir türlü sıraya koyamıyor. Herkesten daha 
çok çalışıyor ama herkesten daha az başarılı oluyor. 
Öğretmen okuldan “Biraz destekleyin çocuğunuzu, 
sınıftan geri kalıyor, evde ilgilenin.” diye sürekli sı-
kıştırmaya başlıyor. Bu durum kaosu başlatan şey 
oluyor, çünkü siz, bir şeyler olsun diye herkesten 
daha fazla uğraşıyorsunuz. Öğretmen tarafından, 
“Aile olarak ilgilenmiyorsunuz, çocuğunuzla ilgile-
nin.” diye itham ediliyorsunuz. Çocukla ilgilenirken 
bir, iki, üç gün değil; daha fazla süreç gerekiyor. Bu, 
gerçekten sinirleri bozan, yıpratıcı bir süreç. Bazen 
kırıcı olabiliyorsunuz, bağırabiliyorsunuz, karı koca 
birbirine giriyor bazen çocuk merkezden çekiliyor, 
“Bu çocuğu sen şımarttın, sen yaptın, disiplinsiz, 
ilgilenmiyorsun onun için oluyor.” gibi huzursuz 
söylemlerle ev içindeki huzur bozuluyor ve anne 
baba birbirine giriyor. Çocuk okuyamıyor ya da çok 
geç okuyabiliyor. Okuduğu şey de akademik oku-
ma dediğimiz seviyeye çıkmıyor. Sürekli kelimenin 
sonuna heceler ekliyor, harfler ekliyor, heceler çı-
kartıyor; dolayısıyla anlamlı bir okuma yapamıyor. 
Bunun yanı sıra bazı çocuklarımızda yazı güçlüğü 
görülüyor. Aslında biz disleksi diyoruz ama bunun 
literatürde geçen esas adı, özgül öğrenme güçlüğü. 
Disleksi, bunun alt tiplerinden, özgül öğrenme güç-
lüğünü oluşturan parametrelerden birisi. Disleksi, 
okuma anlama güçlüğü olarak geçiyor ama belki de 
çocuklarımızın büyük bir kısmında disleksi görül-
düğü için bu farklılığa adını verme hakkını kazanı-
yor. Daha sonra, çocuklarda ya çok büyük ya da çok 
küçük yazdıkları, disgrafi dediğimiz yazı güçlüğü 
görülebiliyor. Bu sebeple defteri düzenli kullanamı-
yor, tahtadaki yazıyı defterine geçiremiyor. Özel-
likle birinci sınıfta, öğretmenin söyleyip çocukların 

yazmalarını istediği dikte çalışmaları başlıyor; ama 
çocuk bunu başaramıyor, yani yazı güçlüğü meyda-
na geliyor. Sonra, diskalkuli dediğimiz güçlük olan 
matematik kısmına geçiyoruz. Bu sefer çocuk, kav-
ramları öğrenemiyor. Toplamayı, çıkarmayı, ritmik 
saymayı öğrenemiyor, çarpım tablosunu ezberleye-
miyor. Dolayısıyla matematik de bir kâbus haline 
dönüyor. Bunlar olayın akademik kısmı; fakat bir 
de olayın sosyal kısmı var. Özgül öğrenme güçlü-
ğünün dispraksi denen bu kısmı, motor becerileri 
ile ilgili bir durum. Genelde hem ince hem de kaba 
motorlara olan motor becerileri akranları kadar hızlı 
gelişmez, çünkü denge ile ilgili sorunları olabiliyor, 
denge problemleri yaşayabiliyorlar. Peki, bu durum 
çocuğun hayatını sokağa nasıl yansıtıyor? Okul ön-
cesi ve ilkokul döneminde çocuğun sokakta oyun-
la başlayan ve gelişen ayrı bir sosyal hayatı vardır. 
Denge sağlayamadığı için bisiklete binemiyor, de-
rinlik ayarlayamadığı için top oynayamıyor. Top 
oynayamayan bir erkek çocuk düşünebiliyor musu-
nuz? Sokakta kabul görmüyor, çünkü o yaşlarda on-
ların kabul dili futbol ya da basketbol oluyor. Sosyal 
becerilerinde bazen zayıflıkları oluyor, çünkü vücut 
dilini okumakta, imaları ve esprileri anlamakta zor-
lanıyor. Arkadaşları arasında etiketleniyor. 

 � Çocuklar bunu çok çabuk fark ederler.
Çok çabuk fark ediyorlar ve çocukluk dönemi, “Ben 
bunu söylersem incinir mi?” diye düşünmeden, 
akıllarından geçeni söyledikleri için çok acımasız 
bir dönemdir. Bu da çocuklarımıza ciddi tramvalar 
yaşatıyor. 

 � Çocukların okul öncesi çağlardan itibaren uzun 
yıllara taşıdıkları bir akran zorbalığı, bu akran 
zorbalığının da dozları var. Küçükken oyun gru-
buna alınmayan çocuk için, büyüdüğünde başka 
şeylerle karşılaşıyoruz. Bu, o çocuğun içerisin-
de bulunduğu zor durumu gösteriyor ve kendi-
sinin bilmediği, adlandıramadığı zorluğu sizin 
fark etmeniz gerekiyor. 

İlk önce anne baba ve sınıf öğretmenine çok iş düşü-
yor. Biz, kesin tanıyı koyabilmek için çocuğun oku-
la, yani birinci sınıfa başlamasını istiyoruz. Daha 
önceden fark edip birtakım tedbirler alınabiliyor; 
ama bunu tam olarak tanımlamamız, çocuğun birin-
ci sınıfa başlaması ile oluyor. Anne baba ve öğret-
men bilinçliyse, sıkıntıları fark ediyorsunuz. Biz, 
tanımız koyulana kadar yaşanılan süreçte, elbette 



bir sürü sıkıntı da çektik. Diyarbakır’da görev yapı-
yorduk, bir çocuk psikiyatristi vardı. “Bizim bu ço-
cukla ilgili sorunlarımız, sıkıntılarımız var, çözemi-
yoruz.” dedik ve ilk ona müracaat ettik. Bu, umut 
tacirliğine çok açık bir alan. Dönemsel moda akım-
lar var. Örneğin bir dönem dikkat eksikliği, hiperak-
tivite bozukluğu çocuklarda çok popülerdi. Psiki-
yatriste gittiğimizde de bizim ilk tanımız, “dikkat 
eksikliği, hiperaktivite bozukluğu” oldu; ama bir 
hekim olmanın verdiği farkındalıkla, çocuğumda hi-
peraktivite bozukluğu olmadığını, çünkü sırasını 
beklediğini, kurallara uyduğunu, dürtüsel davranış-
larının olmadığını görebildim. Farklı bir sorun oldu-
ğunu, bunun hiperaktivite olmadığını söyleyebili-
yorsunuz; ama ne olduğunu isimlendiremiyorsunuz. 
Bu süreç böyle devam etti. İki sene sonra, bu sefer 
Tatvan’da görev yapıyorduk. Yarkın’ı aldım, “Biz, 
buralarda çözüm bulamayacağız, bu işin oluruna 
Ankara’da bakalım.” dedim ve Ankara’ya geldik. 
Çocuk psikiyatristinde Yarkın değerlendirildi ve 
doktor “Bu çocuk çok zeki, siz bunu yönetemiyor-
sunuz, bu sıkıntıları ondan yaşıyorsunuz. Hiçbir 
şeyi yok bunun, al götür.” dedi. Bir yandan güzel, 
evet, bir sıkıntınızın olmadığını duymak istiyorsu-
nuz ama dönüp çocukla baş başa kaldığınızda so-
runlar tekrar “Ben buradayım.” diyor. Ciddi zaman 
kayıplarım var, bunu yaşadığımızda Yarkın üçüncü 
sınıftaydı. Beşinci sınıfta Ankara’ya tayin olup gel-
diğimizde, okul psikoloğumuzun farkındalığı saye-
sinde yol alabildik. Derslerine girdi, bir hafta Yar-
kın’ı takip etti. Defterlerine baktı, öğretmenleriyle 
konuştu, sınav kâğıtlarını inceledi ve ben, ilk defa 
ondan “Selma Hanım, disleksi olmasın bir baktırsa-

nız.” cümlesini duydum. Dört yıl gibi sürekli çocu-
ğu zorladığımız, bir şeyler yaptırmaya çalıştığımız 
korkunç eğitim hikâyemiz vardı. Siz istediğiniz ka-
dar başka çocuklarla kıyaslamayın, onlar kendilerini 
kıyaslıyor. Yanındaki arkadaşı okuyor, o okuyamı-
yor. Yanındaki arkadaşı ödevlerini eve götürüyor, 
yarım saatte yapıyor; o ödevlerinin yarısını getiri-
yor, yarısını getiremiyor, getirdiklerinin büyük bir 
kısmını yapamıyor ve o şekilde tekrar okula gidiyor. 
Her gün etrafında anlamadığı bir şeyler dönüyor ve 
çocuk, o sınıfta sabırla oturuyor. Tanı koyulduktan 
sonra, geçmişe dönüp baktığımda “Evet, çok sabırlı 
bir çocukmuş, çok sabretmiş. Her şey bu denli zor 
giderken, her sabah yeniden başlama gücünü nere-
den buldu, bilmiyorum.” diyorum. Bunu bütün ço-
cuklarımızda ortak bir özellik olarak görüyorum, 
pek çok insanın vazgeçebileceği yerde, onlar her 
sabah kalkıp yeniden başlıyorlar, tekrar çabalıyor-
lar. Biz çocuklara “Eğitim sürecinde ne kadar çaba-
larsan, o kadar başarılı olursun.” fikrini endeksle-
meye çalışırız; ama bu çocuklarda bu iş ters, 
çabalıyorlar, yine de diğerleri kadar yapamıyorlar. 
Dolayısıyla çabayı endekslemek oldukça zor; fakat 
buna rağmen hâlâ çabalıyor olmaları Allah’ın bir 
lütfu diye düşünüyorum. Eğer vazgeçiyor olsalar 
kurtaramazdık. Disleksiyi öğrenmiş olmak bir soru-
nu bitiriyor, ne olduğunu öğreniyorsunuz ama “Bun-
dan sonra ne yapacağız?” dediğimiz yeni bir sorun 
alanı yaratıyor. Doğru olan ne? İşte o arayışlar, be-
nim hayatımı değiştiren şey oldu. Acele etmedim. 
Yarkın’ı hemen özel bir eğitim rehabilitasyon mer-
kezine götüreyim, disleksi eğitimi başlasın gibi bir 
telaş içerisine girmedim, çünkü yeterince zaman 
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kaybetmiştik. Bir süre daha sakin bekleyebiliriz 
diye düşündük ve “Disleksi dünyada ne seviyededir, 
Türkiye’de ne seviyededir? Neler yapılıyor? Bu eği-
timlerde hedefler ne?” gibi araştırmalar yaptık. O 
dönemde Akademi Disleksi ile tanıştık. Akademi 
Disleksi, İzmir’de bulunan bir kuruluştur ve Türki-
ye’de ilktir. Sadece dislektik çocuklarla eğitim ya-
pan bir kuruluş olduğundan, Yarkın için hem çok yol 
gösterici oldular hem de doğru bir profil çıkarmamı-
zı sağladılar. Bu kuruluş İzmir’de; fakat biz Anka-
ra’da yaşıyoruz. İlk önce, “Evi barkı toplayıp İz-
mir’e mi gitsek?” diye düşündüm. Sonra, “Bu 
sadece İzmir’de mi olacak, Ankara’da yaşayan bir 
sürü çocuk var, biz de Ankara’da yaşıyoruz ve bunu 
yaşadığımız yerde yapmamız lazım.” diye yola çık-
tık. Sakarya Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi bu 
anlamda beni çok destekledi. Özellikle uzaktan eği-
tim programlarında, çünkü aynı zamanda çalışıyo-
rum ve bir çocuğum daha var. Bu iki üniversitenin 
gerçekten çok büyük desteklerini gördüm, benim 
programıma uyan çalışmalar yapabildik. Gittim, 
geldim, eğitim süreçlerini tamamladım. Yarkın için 
neler yapılması gerektiğini öğrendikçe karşıma sü-
rekli yeni bir şeyler çıktı. Tabii ki bunu tek başıma 
yapmadım, çünkü disleksi bütüncül bir yaklaşım ge-
rektiriyor. Ben doktorum, bunun üzerine bir takım 
eğitimler aldım ama asla bir özel eğitimcinin, bir 
psikoloğun, bir fizyoterapistin, duyu bütünleme uz-
manının yerini tutamam; en azından yola çıktığımda 
kimleri arayacağımı, kimlerden ne isteyeceğimi, 
Yarkın için nasıl bir eğitimin planlanması gerektiği-
ni biliyordum. Eğitimler bana bu avantajı sağladı, 
dolayısıyla doğru insanları bulup, seçip, Yarkın’a o 
eğitimleri aldırma şansım oldu ve istediğiniz kadar 
özel eğitim aldırın, bu işte anne babaya çok büyük 
rol düşüyor, çünkü bu çocukla bütün günü siz geçi-
riyorsunuz. Dolayısıyla neyi, neden yaptığınızı bil-
meniz lazım ve uzun bir süre akademik ders çalışma 
konusunda çocuklarımızı desteklememiz gerekiyor. 
Yanında oturup, yol gösterip, nasıl yapacağını anla-
tıp, okuma problemi çözülene kadar belki de onun 
için okuyup bunları desteklememiz gerekiyor. Bunu 
yaparken, çocuğun kalıcı belleğini geliştirebileceği-
niz, kavramsal eğitimini verebileceğiniz, ders çalış-
ma alışkanlıklarını kazandırabileceğiniz, öğrenme 
stillerini ortaya çıkarabileceğiniz bir sürü teknik var. 
Bu eğitimleri aldım ve ilk adımımız Yarkın’ın öz 
güvenini yeniden inşa etmek oldu. Yarkın’ın öz gü-

venini sağladıktan sonra, bir şeyler yapabilirim duy-
gusuyla tekrar yola çıktı, hem akademik hem sosyal 
anlamda bir sürü yol katetti. Ortaokul süreci çok 
sancılı bir süreçti ve bu süreç eğitimleri yoğun bir 
biçimde aldığımız zamanlardı; ama her gün bir adım 
daha öne gittiğimizi görmek insana yeniden başla-
mak için güç veriyordu. Yarkın liseye başlarken bir 
karar vermemiz gerekiyordu. Başarı kavramını göz-
den geçirdik. Başarı nedir? Evet, standardize edilmiş 
bir başarı kavramı var; ama acaba gerçekten başarı 
bu muydu? Eşim ile birlikte bu konuda çok güzel bir 
işbirliği yaptık, kendimizi ve değer kavramlarımızı 
sildik, baştan yükledik. Bunu, bizim için Yarkın sağ-
ladı. Evet, matematik güzel bir şeydir, matematiği 
başarmak da güzel bir şeydir; ama matematiği başa-
ramayan insanlar başarılı olamayacaklar mı? Bunu 
sorgulamaya başladık. Ayrıca bu dönemde Yarkın’ın 
çok güzel dil öğrendiğini fark ettik. Dil öğrenmeye 
karşı bir yatkınlığı vardı, biz de bu alandan yürümeye 
karar verdik. İlk önce Yarkın’ı İngilizce konusunda 
destekledik. Matematikte gerçekten çok zorlanıyor-
du, bu ders konusunda Yarkın’ı hafifletmek için, 
onun hayatında ne yapabiliriz arayışlarımız sırasında 
karşımıza Turizm Seyahat Acentaları Birliğinin, ol-
dukça güzel bir butik okul olan Anadolu Turizm ve 
Otelcilik Lisesi çıktı. TURSAB Başkanı Coşkun 
Ulusoy’un kendisi için idealize ettiği, turizmci yetiş-
tirmek için kurgulanmış bir okul. Gittik, içini gördük 
ve bize çok sıcak geldi. Yarkın için bunun kesinlikle 
doğru olduğunu düşünüp, kararımızı verdik. Biz ka-
rarımızı verdik ama bir toplum baskısı da vardı. Bilir-
siniz, sosyal çevrenin kalıplaşmış önyargıları vardır, 
“Sen doktorsun, çocuğun garson mu olacak? Sen 
doktorsun, çocuk aşçı mı olacak?”. Evet olacak, mut-
lu ve başarılı olacak, karnını doyuracak, bunun başka 
bir sebebi yok. Yarkın, diğer okulun mutsuz çocuğu 
olacağına, bu okulun mutlu genci olacaktı. Yaklaşık 
beş, altı ay geçtikten sonra Yarkın bana, “Hayatımda 
ilk defa kendimi okulla aynı tarafta hissediyorum, 
anne.” dedi. Büyük bir karar veriyorsunuz; çocuğu 
matematik, fizik ve kimyadan uzaklaştırıyorsunuz, 
ortaokulun sonunda verdiğiniz karar belki üniversite 
hayatına dönük bir karar oluyor ve tüm bunların so-
nucunda böyle bir cümleyi duymak insanı çok mutlu 
ediyor. O noktada “Ben bu çocuk için doğru kararı 
vermişim.” diye düşünüyorsunuz. Sonra, Yarkın’ın 
bu mutluluğu derslerine de yansıdı. Sınıf birincisi 
oldu. Yarkın diye birisi artık sınıfta oluşmaya başladı, 



çünkü o döneme kadar Yarkın diye birisi sınıflarında 
yoktu. Daha önce veli toplantılarında, velilerle ko-
nuştuğumuzda “Kimin annesisiniz?” derlerdi, “Yar-
kın’ın.” derdim, “Bizim sınıfta mı?” diye sorarlardı. 
Hâlbuki Yarkın, üç yıldır onlarla beraber okuyordu 
ama adı bile geçmemiş; Yarkın diye biri yoktu. Lise-
deki veli toplantılarına gittiğimde ise “Aa Yarkın’ın 
annesi misiniz? Oğlumun en sevdiği arkadaşı, işte 
onun okuduğu şu kitabı okuyor, onun oynadığı şu 
oyunu oynuyor, görüşsünler isteriz, Yarkın bizim 
çocuğumuzu da etkiler, belki o da onunla beraber 
ders çalışır.” ifadelerini duymaya başladım. Yarkın 
birçok şeyi aşmıştı ve okul, kendini ifade edebilece-
ği ortam haline geldi. Dolayısıyla öz güveni yüksel-
di. Okul bize İngilizce’nin yanı sıra, Rusça ve Al-
manca’yı dâhil etti. Yarkın’ın hayatına dil eklendikçe 
daha da mutlu olmaya başladı. Biz turizm düşünür-
ken, Yarkın bir anda mutfağı seçti. Mutfakta çok gü-
zel şeyler yapmaya başladı. Ortaya çıkardığı o güzel 
lezzetler, sunumlar Yarkın’ı ayrı bir mutluluğa sevk 
etti. İlk etapta, “Yarkın’a dille yol çizeriz.” diye dü-
şünürken, Yarkın şimdi dil bilen, üniversite mezunu 
iyi bir aşçı olmayı hayal ediyor. İşin en güzel yanı, 
normal pek çok lise öğrencisinin geleceğe dönük 
hedefi yokken, farklı diye tanımlanan dislektik bir 
çocuğun geleceğe dönük hayalleri, planları var ve 
bunlar için yatırım yapıyor. Yarkın, “Anne şunu da 
yapmalıyız, bunu da yapmalıyız.” gibi geleceğe dö-
nük planlar yapabiliyor. Mutlu, başarıyor, beklenti-
leri var. Bence, başarı kavramı bu.

 � Erdal Atabek, “Yoldan Çıkarılmış Başarı” ve 
“Hayvanlar Bize Ne Öğretir?” adlı iki kitap 
hazırladı, biz de o kitapları yayımladık. “Hay-
vanlar Bize Ne Öğretir”de köpek, kedi sevgisi 
ve sorumluluk bilinçlerinin çocuk eğitiminde 
kullanılması gerektiği gibi çok güzel konulara 
değiniyor. “Yoldan Çıkarılmış Başarı”da, “Biz 
başarıdan ne anlıyoruz?” şeklinde başarı sorgu-
laması mevcut, hatta kitabın içerisinde -benim 
de çok önemsediğim- Steve Jobs’ın son mektubu 
var. Steve Jobs, son mektubunda, hayatı ile il-
gili bir özet çıkarmış ve “Hayat bitiyor, ben ne 
yaptım?” diye kendini sorgulamış. Başarının 
tanımını aslında bilmiyoruz, başarı kime göre, 
neye göre başarı? Yarkın değerlerimizi sorgula-
yıp hepsini yeniden kurmamızı sağladı, diye bir 
söylemde bulunmuştunuz. Bu son derece önemli, 
çünkü siz, çocuğunuza disleksi tanısı koyulma-
sının ardından, onun yaşadığı bütün sorunları 

fark edip aslında ne kadar önemli bir kişiliği ol-
duğunu, ne kadar başarılı olduğunu anladınız. 
Eğer eğitim sistemimiz, toplum yapımız buna 
göre düzenlenmiş olsaydı farkındalık kazanmış 
olurduk. Hâlbuki sınıf öğretmenlerimizin üni-
versite eğitimleri sürecinde otizm, disleksi ya da 
sizin öğrenme güçlüğü olarak nitelendirdiğiniz 
o grubun içerisindeki diğer gruplar ve akran 
zorbalığı hakkında en azından ön bilgileri olsa, 
farkındalıkları gelişebilir ve tanı koymakta geç 
kalınmış sayılmaz, hatta sorun çok daha erken 
çözülebilir. Akran zorbalığı fark edilebilecek en 
basit konudur; ama bundan bile bir haber olan 
sınıf öğretmenleriyle karşılaşıyoruz. Sadece dis-
leksi değil, başka konularla da insanların ba-
şarı olarak nitelendirdikleri kavramı çocuklar-
da görmemeleri durumunda, onlara yüklemeyi 
seçtikleri, “problem var bu çocukta, o haylaz, 
o yaramaz, o suçlu, her şeyin sorumlusu” yar-
gılarında bulunuluyor; ama ne kendimize ne 
de evdeki yapımıza ayna tutuyoruz. Biz “Ne, 
nerede hata yaptık?” da çocuk böyle davranı-
yor diye sorgulamıyoruz. Sorun bizim eğitim 
ve toplum yapımızda tabii ki. Bunları çözmek 
için, farkındalıkla ilgili çalışmalarda, çok ciddi 
farklı girişimlerin de yapılması gerekiyor diye 
düşünüyorum. Örneğin; üniversitelerin eğitim 
fakültelerindeki programlara bir takım konular 
eklenmeli; eğitim fakültelerinde özel öğretim 
gibi alt dallar var; ama eksik kaldıkları için far-
kındalık kazanamamışlar. Bununla alakalı Milli 
Eğitim Bakanlığı nezdinde bir şeyler yapılarak 
çözüm aranabilir.
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duysunlar, öğrensinler, en önemlisi disleksi olan ar-
kadaşlarının ne yaşadığını anlasınlar. Bu beni çok 
heyecanlandırdı. Çocuklara anlatabilmek fikri çok 
güzel bir fikir, bu konuda eğitim koordinatörlerini 
de tebrik ediyorum. 1-7 Kasım disleksi farkındalık 
haftası olduğu için, öğrencileri ile bir çalışma yap-
mak istediler. Gerçekten mutlu oldum. Bir tane bile 
çocuğu kurtarsak, birinin daha elinden tutup o ya-
şadığı girdaptan çıkarabilirsek, bu hem o çocuğun 
şahsı için hem ailesi için hem de toplum için büyük 
bir kazanım olacak. Onlar da, normal olduğu iddia 
edilen çocuklar da bu çocuklarla beraber toplum ha-
yatında yaşayacaklar. Hepsinin hayattan hak ettiği 
şeyleri alabilmesi lazım, o yüzden çocuklarımıza 
yardım etmeliyiz. Biraz bu yola nasıl çıktığımdan 
bahsedeyim. Yarkın’la ilgili sürecimizin büyük bir 
kısmını tamamladık, ciddi de bir yol aldık. Ben de 
bu arada, sosyal medya üzerinde bir hesap açtım. 
“Selma disleksi anneleri Şarda” diye bir sayfada 
annelerle, yaptıklarımızı paylaştım. Ankara, İstan-
bul gibi büyük merkezlerde değil de daha küçük 
yerlerde yaşayan insanlar, yapılabilecek şeylerden 

Buna ilişkin Disleksi Derneğinin girişimleri oluyor. 
Milli Eğitim şuraları ve çalıştaylar yapılıyor. Ben 
de okullara disleksi ve dikkat eksikliği bozukluğu, 
hiperaktivite seminerleri veriyorum. Öğretmenlere, 
“Sınıfınızdaki çocukta şu tür farklılıklar varsa aklı-
nıza disleksi gelsin diyorum.” Sınıfınızda dislektik 
bir çocuk varsa şunları yapın, bunları yapmayın gibi 
konuşmalar yapıyoruz. Bunları hiçbir ücret alma-
dan yapıyorum, okullara gidiyorum, anlatıyorum; 
fakat bunu bile kabul etmeyen okullar var. “Ho-
cam başımıza iş açma.” diyorlar, çünkü çocuklar 
tanımlanacak, tanıların arkasında raporlar çıkacak, 
raporların arkasından okullar bireysel eğitim plan-
ları hazırlayacaklar, destek alt sınıfları oluşturacak-
lar. Eğitimciyim diyen bir insanın, çocuğun hayatı 
için hiç tereddüt etmemesi gerekiyor; ama maalesef 
bu tereddüdü yaşayan okullarımız var. Tabii, belli 
aralıklarla gidip konuşmamı isteyen okullarımız da 
var. Mektebim Kolejinde 3 Kasım’da bir eğitimim 
oldu. Bana, “Bunu öğretmenlere anlatıyorsunuz, 
velilere anlatıyorsunuz, lütfen çocuklarımıza da an-
latın.” dediler. Çocuklar da disleksinin ne olduğunu 
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doğru hassasiyetler. Evde iki çocuğunuz varken 
ve bu kadar çok seyahat ederken bunları nasıl 
yetiştiriyorsunuz? 

Bu düzeni sağlayabilmemde çok önemli iki faktör 
var. Birincisi bana inanılmaz desteği olan eşim. O 
desteklemese ben bunu yapamazdım. İkincisi de 
doğru planlama. Doğru planlamayı yaptığınız za-
man gün o kadar uzun ki işinize de yetişebiliyorsu-
nuz, yemeğinizi de yapabiliyorsunuz, çocuğunuzla 
da ilgilenebiliyorsunuz, kendinize de vakit ayırabi-
liyorsunuz. Günü doğru planladığınızda ve yanınız-
da iyi bir yol arkadaşınız olduğunda, bu iş oluyor. 

 � Sanırım sizin vermeniz gereken eğitimlerden bir 
tanesi de kadınlara doğru planlama yapmayı 
öğretmek. Bu, herkesin son derece şikâyetçi ol-
duğu bir konu. Çocuk varsa ve kadın çalışıyor-
sa birtakım şeyleri yetiştirme, birtakım şeylere 
yetip yetememe sıkıntıları doğuyor. Bu da her 
insanın kendiliğinden becerebildiği bir şey değil 
demek ki.

Aslında doğru planlama dediğim şey, öncelikleri 
sıraya koymak. Bir gün içinde olmazsa olmazla-
rınız, olsa iyi olurlarınız, aman yapmasam da olur 
dedikleriniz oluyor. Bunları iyi ayırmak lazım, çün-
kü o yapmasam da olur dediklerinize gereğinden 
fazla vakit ve enerji harcarsanız, bu sefer olmazsa 
olmazlarınıza vakit kalmıyor. Bir üniversite hoca-
sının anekdotunu anlatırlar. Hoca, bir kavanoz, taş-
lar, kum ve suyla derse giriyor. Çocuklardan bunları 
yerleştirmelerini istiyor. Eğer taşları önce koymaz-
sa, sonrasında taşları koyacak yeri kalmıyor. Bu-
rada taşlar diye bahsettiğim şey, olmazsa olmazla-
rımız. Onları kendileri belirleyecekler. Benim için 
evimizde yemeğimizin yenmesi, ailecek o masaya 
oturmak, olmazsa olmazım. Bunu bir seremoni ola-
rak görüyorum, çünkü ailece hepimizin bir araya 
geldiği tek fırsat o. Evet, evde kahvaltı yapılıyor 
ama herkesin çıkış saatleri farklı, masada bir kah-
valtı var, gelen kahvaltısını yiyip çıkıyor. Öyle bir 
tempo var ki sabah telaşıyla kahvaltı saatinde bunu 
yapamıyoruz. Gün içerisinde herkes kendi işinde, 
gücünde, okulunda olduğu için toplanabildiğimiz 
tek an akşam yemeği. Ben bazen iş yerinden se-
kiz, sekiz buçuk gibi geç bir saatte çıkıyorum. Ona 
rağmen yemek için beni bekliyorlar. O yemeğin ve 

bir haber. Doktor olmanın avantajı ve bilgisiyle bu-
ralardaki insanlara çok rahat ulaşabildim. Eğitim 
alarak üstüne bir şeyler koyabildim, çünkü temel 
bir eğitim gerektiriyor. Doktor olmak da bunların 
içindeydi, isterseniz haberiniz olsun ama doktor 
olmadan, psikolog olmadan, psikiyatr olmadan bu 
eğitimlerin bazılarını alamıyorsunuz. Dolayısıyla 
bunları, insanlarla paylaşma ihtiyacı duydum. Bi-
zim yolumuz çok çetrefilliydi, oldukça geç kaldık. 
Bu sebeple insanlar fark etsinler, geç kalmasınlar, 
benim yaptığım hataları yapmasınlar, bir adım ön-
den gitsinler, aynı şeyleri bütün çocukların yaşama-
sına gerek yok diye düşünerek, bilgilerimi insanlar-
la paylaşmaya başladım. Tony Buzan’ın geliştirdiği, 
zihin haritaları diye bir yöntem var. Yöntem, çocuk-
lara kalıcı bellek, organize olma becerileri, kalıcı 
öğrenme becerileri gibi çok büyük avantaj sağlıyor. 
Bizim çocuklarımızdaki en büyük sorunlardan biri-
si de geçici belleği, kalıcı belleğe çevirememeleri. 
İnsanlara “Ben Yarkın’ı bu yöntemle çalıştırıyorum 
ve çok verimli, aylar sonra bile çalıştığımız konuyu 
hatırlıyor.” diyerek, onlara bu yöntemden bahset-
tim. Aileler de bunu onlara anlatmamı istediler. Ola-
bilir diye düşündüm; ama anlatabilmek için de ayrı 
bir donanım gerekiyor. Bu sefer aldığım program-
ların birçoğunu eğitici kategorisine taşıdım. Kısa 
bir süre sonra, ilk eğitimim olan Antalya Davranış 
Enstitüsünde, kendimi insanlara zihin haritasını an-
latırken buldum. Misyonum böyle başladı ve her 
yere gidebilirim diye düşündüm. Yirmi kişi topla-
nıp Ankara’ya gelemez; ama yirmi kişi toplanırsak 
ben oraya gidebilirim. Böylece bu serüven başladı. 
Türkiye’nin her yerine gidiyorum. Bazen toplanan 
ailelerin yanına, bazen özel eğitim kurumlarının 
hizmet içi eğitimlerine gidiyorum, bazen de kurum-
sal şirketlere eğitimler veriyorum. Ford, Otosan, 
Kütahya Seramik gibi fark yaratmak isteyen şirket-
ler, bahsetmiş olduğum zihin haritalarını öğrenmek 
istiyorlar. Mersin, Manisa, İzmir, Samsun, Antalya, 
Fethiye aklınıza neresi gelirse, gidip onlarla bilgile-
rimi paylaşıyorum.

 � Bu arada sizin, aile yapınızda bir arada, beraber 
olmaya çok önem verdiğinizi öğrendim. Beraber 
yemek yemek, evde tencere yemeğinin yenmesi 
gibi hassasiyetleriniz ki bunlar çok güzel ve 
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 � Çok ütopik gelecek ama zaten ütopyalar da ol-
masa, insanlar yeni şeyler üzerinde kurgular 
yapamazlar herhalde. Bizim ihtiyacımız olan en 
temel şey, anne baba olunduğu zaman güven, 
öz güven, sevgi gibi bir takım şeyler konusun-
da eğitim almak. Evlilik öncesi eğitimden söz 
ediyorlar, o süreçten geçtikten sonra evlenmeye 
izin verilmesi gibi bir takım şeyler konuşuluyor 
ama bunlar çok göstermelik ve formal şeyler. 
Hâlbuki işin temelinde, anne baba olmayı öğ-
renmek son derece önem arz ediyor. Her evli-
likte ille de anne baba olunacak diye bir şey söz 
konusu değil. İnsanlar, çocuk sahibi de olmaya-
bilirler ama yine de böyle bir eğitimden geçmek 
durumunda olduklarını düşünüyorum. 

Anne baba sorumluluğunuz olmasa da bir eş sorum-
luluğu üstleniyorsunuz. Biz burada böyle eğitimler 
yapıyoruz. Günlük anne baba eğitimlerimiz var ve 
ben bu konuyu çok önemsiyorum. O eğitimlerin 
başında insanlara, “Ne olmak istiyorsak eğitimini 
alıyoruz. Doktor olacaksak tıp fakültesine gidiyo-
ruz, başka bir iş yapacaksak en azından bir sertifika 
programına girmeden, kimse bizim o işi yapmamıza 
izin vermiyor. E niye anne babalığı hiç öğrenmeden, 
anne baba olma hakkını kendimizde görüyoruz. Eli-
mizde şekillendirdiğimiz, hem bir çocuk hem de 
toplumun geleceği ve bizlerin bu işi doğru yapma-
sı gerekiyor. Annemizden babamızdan gördükleri-
mizle anne babalığa devam etmememiz gerekiyor. 
Nasıl kendi hayatlarımız bir önceki kuşağın haya-
tından farklıysa, anne babalığımız da farklı olmalı. 
Dolayısıyla yetiştirdiğimiz çocuklar da farklı birey-
ler olarak ortaya çıkmalı.” diyorum. Bunu ailelerle 
çalışıyoruz, en çok rastladığım da çocuğun davra-
nış sorunuyla gelen aile. Sorunu anladıktan sonra 
aileye, “Bundan sonra çocuğu getirmenize gerek 
yok, artık yalnızca sizinle görüşmek istiyorum.” di-
yorum. Anne baba şaşırıyor; ama unutmayalım ki 
çocuğunuzun davranışını siz oluşturuyorsunuz. O 
davranışı nasıl yok edeceğinizi de, yerine koyaca-
ğınız davranışı nasıl koyacağınızı da sizin öğrenme-
niz gerekiyor, bunu çocuğa ben öğretemem ama size 
bunun nasıl yapılacağını öğretebilirim. Biz genelde 
bu tür çalışmalarımızı çocukla değil, anne baba ile 
yapıyoruz. Belli periyotlarla da anne baba seminer-
lerimiz oluyor, eşler mutlaka beraber geliyorlar ve 
ne yapacaklarını bilmek, sorunla mücadele etmeyi 
kolaylaştırıyor. 

ailecek bir araya toplanmanın ayrı bir önemi var. 
Onun dışında evimin her yeri düzgün, pırıl pırıl mı? 
Elbette değil ama her yerin düzgün olmasını çok da 
önemsemiyorum. Kendimize göre bir düzen tuttur-
duk ve o şekilde yaşıyoruz. Evimi derlerim, topla-
rım, oraya vakit ayırırım ama akşam masaya koya-
cak yemeğim yoksa ben o önemli taşı, kavanozun 
içine koymamışım demektir. Herkesin öncelikleri 
farklı olabilir ama çocuklar ileride onlara yaptığınız 
ütülü gömlekleri, temiz evleri,özel hazırlanmış den-
geli menüleri hatırlamıyorlar. Çocuklar ileride on-
larla ne oynadığınızı, onlarla ne paylaştığınızı, ona 
nasıl değer verdiğinizi, onunla ne kadar konuştuğu-
nuzu, sevginizi ona ne kadar geçirebildiğinizi ha-
tırlıyorlar. O yüzden çocuklarınıza doğru yatırımlar 
yapmak istiyorsanız; sevgi ve ilgi üzerinden gitmek 
gerekiyor. Bunu da fiziksel şeylerle değil, onlarla 
geçirdiğiniz kaliteli vakitlerle yapabiliyorsunuz. 
Benim önceliğimde de onlar var, o yüzden hayatı 
bu şekilde devam ettiriyoruz. 

 � Eminim ki bu röportaj, disleksinin fark edilme-
si ve bununla ilgili yapılabilecekler konusunda 
özellikle anne babalar için çok önemli bir me-
saj oldu. İster kadın ister erkek olsun, çocukla 
geçirilecek zamanın kalitesini, çocuğa verilen 
pahalı oyuncakların değil de, sıcak bir kucak-
lamanın belirleyeceğini anlayacaklarını umu-
yorum. Sevgi, insanın güvenini arttıran en iyi 
tedavi aracıdır. 

Sevgi ile ilgili toplum olarak bir sıkıntımız var. Bi-
zim sevgimiz hep koşullara bağlanmış, koşulsuz 
sevmeyi bilmiyoruz. Hâlbuki çocuğun en çok ihti-
yaç duyduğu şey, koşulsuz sevgidir. Örneğin; öyle 
olduğun için, bunu yaptığın için ya da bunu yaparsan 
bu olur gibi sevgi koşullu söylemler türüyor. “Ben 
seni çok seviyorum ama bunu yaparsan da çok mutlu 
olurum.” ayrı, “Bunu yaptığın için seni çok seviyorum.” 
ayrı bir söylemdir; fakat bizler maalesef hep koşulla-
ra bağlıyoruz. Çocuğun, okul ve sosyal başarısında 
istediği yerlere gelememesindeki en büyük kaygısı, 
anne babanın sevgisini ve takdirini kaybetmesi olu-
yor. Aslında en çok onun için çabalıyorlar. Koşulsuz 
sevmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ailelere bunu da 
özellikle üstüne basarak söylüyorum. 
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öncelik sırasına koyup, onlara yol göstermek 
var. Ailelerin, çocuğun profilini doğru çıkarıp, 
ihtiyaçlarını doğru belirleme konusuna önem 
vermelerini istiyorum, çünkü sorgusuz sualsiz ilk 
gördüğünüz insana kendinizi teslim ettiğinizde, o 
geminin nereye gittiğini siz kontrol edemezsiniz. 
Kısacası ailelerin dümeni bırakmamaları gerekiyor. 

 � Bir takım kuruluşlardan söz ederken, bu durum 
sömürüye de çok açık bir alan demiştiniz. Aile-
ler için bu da büyük bir tehlike değil mi?

Tabii, büyük vaatlerle insanları sömürebiliyorlar. 
“Şu kadar saatte disleksiyi bitiriyoruz, çocuğunu-
zun hiçbir problemi kalmıyor.” diyerek bu işi ya-
pan bir sürü sahte kuruluş var. Israrla söylüyorum 
ki dislekside tek çözümümüz eğitimdir. Bu tür 
umut tacirlerinin peşinden gitmemeleri gerekiyor. 
Kısa yoldan yapılabilecek olsaydı, bizler bu kadar 
uzun yoldan uğraşmazdık. Çocuğa disleksi ile ya-
şamasını, güçlü yanlarını kullanarak zayıf yanlarını 
kompanze etmesini öğretmek gerekiyor. Disleksi 
geçmeyecek, ömür boyu kalacak, çünkü disleksi 
bir hastalık değil. Eğer bir hastalık olsaydı tedavi 
ederdik ya da daha kötüye giderdi; ama disleksi ka-
lıcı bir farklılık. Dolayısıyla çocuğun bu farklılıkla 
öğrenmesi gerekiyor, güçlü yanlarını keşfedip hayat 
başarısını oradan sağlaması gerekiyor. Bunun da tek 
yolu eğitim.

 � Güçlü yanlarının fark edilmesi konusunda, Yar-
kın’ın yiyecek içecek bölümü ile ilgili şef olma 
sözü geldi aklıma. Aslında gastronomi de muh-
teşem bir şey ve Yarkın’ın seçmiş olduğu yol far-
kında olmadan şu anda çok moda olan bir yol 
olmuş. Bu işin bir felsefesi, bir zevki, bir sanatı 
var.

Yarkın’ın bu yüzden başarılı olabileceğini düşünü-
yorum, çünkü inanılmaz keyif alıyor, başarısının 
sırrı da oradan geçiyor. Bir işi çok seviyorsanız, her 
şeyinizle yapıyorsunuz. Böylece hangi alanda çalı-
şırsanız çalışın, başarı kaçınılmaz oluyor. İktisat ve 
Toplum Dergisi olarak böyle bir konuya yer verdi-
ğiniz için ilginize çok teşekkür ediyorum.

 � Biz teşekkür ediyoruz.

 � Bizim beceremediğimiz şeylerden bir tanesi de 
itiraf, insanların açıkça kendilerine itirafta bu-
lunmaları gerekiyor; fakat toplum baskısı, el 
âlem ne der kaygısı bizim itiraflarımızı yapma-
mıza da engel oluyor. Bilinçaltında biliyor ol-
sak dahi, kendimizden bile sakladığımız şey bir 
süre sonra karşımıza farklı bir şekilde çıkıyor. 
Biliyorsunuz, toplumda giderek artan suç oran-
ları var. Uyuşturucu kullanma alışkanlıkları, 
gasplar vs. gibi o kadar çok problem var ki so-
nuçta bunu yapan gençler kim olursa olsun bir 
ailede yetişiyor. Biz aile yapısını ne kadar sağ-
lam tutarsak, toplumda dışa yansıyacak olum-
suzlukların da önüne geçmiş olacağız. Sevgiyi 
ve iyiliği öğrenen insanlar topluluğu olsak, bu 
tür konuları hiç konuşmayacağız. Dilerim, eği-
timlerinizden faydalanan insanların sayısı artar 
ve bu insanların oluşturduğu topluluk da daha 
mutlu, daha güzel günler yaşar. Sadece disleksi 
değil, doğuştan çeşitli sıkıntılarla dünyaya gel-
miş otistik ya da başka hangi özelliği var ise, 
çocuk bu sorunlarıyla kendi başına mücadele 
etmek zorunda kalmadan, onlara çözüm oluş-
turacak ortamlar içerisinde yetişsin. İktisat ve 
Toplum Dergisi adına, bu farkındalığı yaşattı-
ğınız, böyle bir çözüme katkı sağladığınız için 
çok teşekkür ediyorum. İktisat ve Toplum Der-
gisi okuyucularına öneri olarak söyleyeceğiniz 
şeyler varsa, onları da alalım.

Merkezde yaptığımız birkaç şeyden bahsetmek 
istiyorum. Bir süre sonra doktorluktan emekli 
oldum. Ardından bu merkezi kurdum, eğitim 
süreci başladıktan sonra burada özel dislektik 
çocuklarla, okuma problemleri üzerine çalışıyoruz, 
çünkü okuma problemini çözdüğünüz anda çocuk 
sorunlarının yüzde ellisini çözüyor; ama çok farklı 
kaygılar yaşayan çocuklarımız da oluyor. Tek 
başına yapılacak bir iş olmadığından, psikoloğumuz 
ve özel eğitimcimiz var. Bir grup halinde çalışarak 
aileye ve çocuğa destek veriyoruz. Aynı zamanda 
çocuğun sosyal hayatına da destek veriyoruz. 
Yardım aldığımız ergoterapi uzmanımız, duyu ve 
bütünleme terapistimiz var ve hedefimizde önce 
buraya gelen bir çocuğun profilini çıkarmak, sonra 
nelere ihtiyacı olduğunu anlamak, ardından bunları 


