
 “Otizm İçin Kırmızıyı Seçin”

Gazeteciler, reklamcılar, PR’cılar, kurumsal iletişimciler, pazarlama ve marka 
profesyonelleri, etkinlik yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının idarecileri; 

kamuoyu gündemini belirleyen ana aktörler… Bu kez biz sizlere sesleniyoruz :) 
Çünkü destek ve dayanışmanıza ihtiyacımız var. 

2008 yılında Birleşmiş Milletler’in 2 Nisan’ı Dünya Otizm Farkındalık Günü ilan 
etmesi dolayısıyla her yılın Nisan ayında otizm başlığı altında çeşitli bilgilendirme 

ve etkinlikler gerçekleşiyor. Genellikle de hazırlanan kampanyalarda baskın 
biçimde mavi renk kullanıyor. Zaman içinde herkes otizmin farkında oldu ancak 

bu farkındalık otistik yaşama bir katkı sağlamadı. Sürecin asıl muhatabı olan 
otistikler son yıllarda dikkatleri farkındalık yerine “kabulleniş”e çekerek

“Red Instead” (Otizm İçin Kırmızıyı Seç) söylemine öncülük ettiler. Sebep ve 
sonuçlarıyla bu söylemin önemini size aktarmak istiyoruz. 

Bir dert olarak “Mavi”* 

Muhtemelen “ne sakıncası olabilir?” diye düşündüğünüz mavi renk, pek çok 
otistik için istismar ve eşitsizlik çağrışımı yapıyor. Çünkü mavi kullanıldığı 
kampanyalarda otistiklerin ihtiyaçlarıyla değil, toplumun zorladıklarıyla 

özdeşleşti. Beyaz oğlan çocuklarının sembolü olarak kullanılan mavi renk 
ayrımcılığı temsil ettiği gibi nörotipikleştirilmek diye ifade edilen reddedilmek, 
düzeltilmeye çalışılmak, bu uğurda kaygı bozukluğundan depresyona süreğen 

psikiyatri tanılarını almak anlamına geldi. Hatta ötekileştirilmek, öjenik 
çalışmalara konu olmak, sağlamcılığın (engellilere uygulanan ayrımcılık) hedefi 

olmak mavi ile eşleşti. 

Tıpkı mavi renk gibi mütemadiyen kullanılan puzzle şeklindeki beyinler ve soru 
işaretleri de bu ayrımcılığın büyük bir parçası haline geldi. Anlaşılmazlığın ve 

uyumsuzluğun göstergesi olan puzzle ve soru işaretleri otistikleri karikatürize 
etmekten başka bir amaca hizmet etmedi. 



Notlar: 

*Tarihçe: Otizmi tanıdan itibaren patolojik olarak değerlendiren sistem -bir başka deyişle bireysel tıbbi model- milyarlarca 
dolarlık bir ekonomiyi beslediği gibi otistiklerin ihtiyaç duydukları desteği almalarını da engelliyor. Davranış temelli 

uygulamalar üzerine yoğunlaşan ve otistikleri uyumlanmaya, maskelemeye, kimliklerinden vazgeçmeye zorlayan bu sistemin 
en güçlü kurumlarının başında da Amerika’daki Autism Speaks geliyor. 

Her Nisan ayında çevrenizde gördüğünüz, Otizme Mavi Işık Yak kampanyasının mucidi aynı zamanda da gay dönüştürme 
terapilerinin yaratıcısı Lovaas’ın metotlarını otistiklere uygulayan Autism Speaks’tan başkası değil. Mavi rengin seçilmesinin 

temelinde ise yine günümüzde akademik alanda ciddi şekilde tartışmaya açılan kriterler ve diğer eşitsizlikler sebebiyle
kız çocuklarının/kadınların tanıya erişememesi ve dolayısıyla otizmin erkeklere özgü kabul edilmesi meselesi var. 

**Detaylı Bilgi: Merak ettiğiniz her şey ve daha fazlası için Türkiye’nin ilk otistik öz örgütlenmesi
Merhaba!Spektrum’u takip edebilirsiniz. 

www.merhabaspektrum.com      twitter.com/MerhabaSpektrum 

Ne yapabiliriz?  

Bazen bir renk bile çok şey değiştirir. Her hak mücadelesinde olduğu gibi toplum 
olarak bizlere düşen önceliği öznelere** vermek. Temelde nörolojik bir farklılık 
olan, bireyin kimlik inşasını baştan sonra etkileyen otizm spektrumu bir hastalık 

değil, dolayısıyla tedavi edilmez ve geçmez. En basit ifadesiyle otistikler tüm 
nöroçeşitliler gibi hayatlarının farklı noktalarında farklı destek ihtiyaçlarına sahip 

olan engellilerdir. 

Bugüne kadar sayısız kez duyduğunuz “farkındalık” meselesinin ise aslında 
gerçek hayatta bir karşılığı olmadığını bizler çok iyi biliyoruz. Özgür Elleri kurup 
büyüten otistikler ve otistik çocuk sahibi ebeveynler olarak yayılan yanlış bilginin 
okulda, hastanede, toplu taşımada, sokakta ve maalesef aile arasında bile nasıl 

onulmaz zararlar verdiğini sürekli tecrübe ediyoruz. 

Bu sebeple özünde beklentimiz farkındalık değil farklılıkların kabullenilmesi.
Zaten tam da bu sebeple uluslararası arenada Nisan ayı “autism awareness”

(otizm farkındalık) değil “autism acceptance” (otizm kabulleniş) olarak anılıyor.  

2022 yılında bir değişiklik yapabilir; temsil ettiğiniz kurumların bilgilenmesini ve 
çalışmalarında kırmızıya yer vermelerini sağlayarak siz de bu kabullenişin 

parçası olabilirsiniz.

Bu dayanışmayı büyütmek ve sesimize ses olmak için 
Siz de #OtizmİçinKırmızıyıSeçin

Sevgi ve Saygılarımızla, 

Özgür Eller Otizm İnisiyatifi 

www.ozgureller.org 
twitter.com/OzgurEllerOtizm



Tercih Edilmesi Gereken Semboller

Kaçınılması Gereken Semboller

Otizm Au (Autism) Nöroçeşitlilik


