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ÖNSÖZ
Engellilik, herhangi bir insanın doğuştan ya da sonradan karşılaşabileceği bir
durumdur. Bu yönüyle engellilik, insanlık tarihi kadar eskidir, denilebilir. Ancak insanlık
tarihi kadar eski olduğu söylenebilen engellilik için, maalesef son on yıllara kadar neredeyse
olumlu adımlar yok denecek kadar az olmuştur.
Batı dünyasında engellilerin durumu, ta Antik Yunan döneminden 20. yüzyılın son
çeyreğine kadar ızdıraplarla doludur. Yakılma, suya atılma, yüksekten atılma gibi çeşitli
öldürülme şekillerinden pazarlarda satılmalara, kötü işlerde (fuhuş gibi) kullanılmaktan
eğlence alanlarında oynatılmaya, aşağılanmaktan dışlanmalara maruz kalmalara kadar
engellilerin Batı dünyasındaki durumu, maalesef hiç de iç açıcı değildir. Sanayi Devrimi
sonrası münferit olumlu düşünceler olsa da kurumsal anlamda olumsuzluklar devam etmiş,
ancak 1960-1970’lerdeki engelli toplumsal hareketlerinin de etkisi ile olumlu düşünce ve
uygulamalar görülmeye başlanmıştır. Oysaki engellilerin durumu Osmanlı’da kuruluştan
yıkılışa kadar olumsuzluk barındırmadığı gibi, hemen hemen toplumun her alanında ve devlet
katmanlarında engellilerin varlığına işaret eden örnekler söz konusudur.
İşte bu tarz bir tarihsel arkaplana sahip olan engelliler ve engellilik için farklı
yaklaşımlar geliştirilmiştir. Önceleri Ortaçağ’a dayanan ahlâk yaklaşımı yerine son yüzyılda
modern bilimin uzantısı olarak medikal yaklaşım tercih edilmiştir. Son dönemlerde medikal
yaklaşımın ötesinde sosyal yaklaşım devreye girmeye başlamıştır. Böylece engellilik
olgusunun varlığında engellinin yanında çevrenin de etkisinin olduğu üzerinde durulmaya
başlanmıştır.
Bu çerçevede farklı engellilik türleri için çeşitli sosyal hizmet adımları görülmektedir.
Engellilerin eğitiminden bakımına ve rehabilitasyonuna, engellilerin erişebilirliğinden
engellilere sosyal yardımlara kadar geniş bir engelli sosyal hizmet alanı görülmektedir.
Bunların yanında sosyal dezavantajlılık olarak geniş bir kuşatıcı kavram olan engelliliğin
içine kadınlar, yaşlılar, Romanlar/Çingeneler, göçmenler gibi kesimler de girebilmektedir.
Özetle; “Engelliler ve Sosyal Hizmet” adlı bu ders kitabı, engellilik meselesini
kavramsal ve teorik düzlemde ortaya koymanın yanında, tarihsel bir perspektif sunmakta,
farklı türlerini belirtmekte ve engellilere yönelik sosyal hizmet alanlarını ele almaktadır.
Kitabın, bu konuda derli toplu bir “başlangıç” çalışması olduğunu hatırlatılır, faydalı olması
ümit edilir.

Doç. Dr. Faruk TAŞCI
Üsküdar / Temmuz 2016
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1. ENGELLİLİK OLGUSU

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Engellilik kavramının ne anlama geldiğini; engellilik kavramının altında ama farklı
anlamları olan bozukluk, yetersizlik, sakatlık, özürlülük kavramlarının ne anlama geldiğini;
genel anlamda dünyadaki engellilerin durumunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Sizce “bozukluk, yetersizlik, sakatlık ve özürlülük” kavramları arasında nasıl
bir ilişki vardır?
2)
Engellilik kavramı içine “eski hükümlüler, yaşlılar, kadınlar” gibi dezavantajlı
gruplar girebilir mi? Niçin?
3)

Dünyadaki engellilerin mevcut durumundan yola çıkarak neler söylenebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Engellilik Kavramı

Engellilik kavramının geniş ve
kuşatıcı bir olgu olduğunu öğrenmek

Okuyarak

Engellilik Olgusunun
Diğer İlgili
Kavramlarla İrtibatı

Engellilik kavramının, bozukluk,
yetersizlik, sakatlık ve özürlülük gibi
kavramlarla irtibatının olduğunu ve
bu kavramlarla farklılaştığını
kavramak

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramları
•

Engellilik

•

Bozukluk

•

Yetersizlik

•

Sakatlık

•

Özürlülük
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Giriş
Engellilik olgusunun gittikçe ön plana çıkmasında üç başlık dikkat çekmektedir.
Birincisi, politik düşüncede önemli kaymanın gerçekleşmesidir; eskiden engellilik kişiye has
bir durum olarak ele alınırken, gelinen noktada toplumların kusurlarının bir neticesi olarak
değerlendirilmektedir. Birincisine eşlik edecek şekilde ikincisi, engelliye sadece bakım ve
finansal destek yerine engellilerin önlerindeki bariyerlerin kaldırılmasına yönelik bir anlayışın
hakim olmaya başlaması söz konusudur. Üçüncüsü de birinci ve ikincinin oluşmasına katkı
sağlayacak bir engelli hareketinin kendisini göstermesidir (Pristley, 2011: 522). Ancak
kadınlar, çalışan sınıflar ya da etnik azınlıklar örneklerindeki gibi, engellilik olgusunun
akademik disiplinler tarafından keşfedilmesi ise son on yıllarda görülmektedir (Metzler, 2005:
11). Dolayısıyla son on yıllara kadar engellilik olgusu ihmal edilen bir meseledir. Örneğin
sosyologlar engellilik meselesini ihmal ettiler ve sadece egzotik bir şey olarak incelediler
(Jaeger & Bowman, 2005: 14).
İşte kitabın bu bölümü, ihmal edilen engellilik ile ilgili ilk temel zemin olarak
“engellilik olgusunu” ele almaktadır. Bu bağlamda öncelikle engellilik kavramı üzerinde
durulmaktadır, daha sonra ise engellilik olgusunun dünyadaki durumlarına yer verilmektedir.
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1.1. Kavram Ayrıştırması
Engellilik meselesi, sadece engellilik kavramı üzerinden konuşulan, yazılan veya
uygulamada yer bulan bir mesele değildir. Bu nedenle farklı kavramların da varlığı söz
konusudur.

1.1.1. Bozukluk, Yetersizlik, Sakatlık, Özürlülük ve Engellilik
Kavramları Arasındaki Karmaşa
“Bozukluk”, “özürlülük”, “sakatlık”, “yetersizlik” ve “engellilik” kavramları sıklıkla
birbirlerinin yerine kullanılmaktadır (Pekdemir, 2006: 8); hâlbuki bu kavramların farklı
içerikler barındırdıkları ya bilinmemekte ya da ihmal edilmektedir (Şişman, 2012: 70) ve
bunlar arasında bir ortak tanımlama da bulunmamaktadır (Öztürk, 2011: 19).
Bu kavramların birbirlerinin yerine kullanılmalarında, başta resmi kaynaklar olmak
üzere, kavram tercihi konusunda tutarlılığın olmaması etkili olmaktadır. Özellikle uluslararası
metinlerin Türkçe’ye çevrilmesi sırasındaki tutarsızlık bu karışıklığı beslemektedir. Örneğin
“disabled person” ve “people with disabilities” ifadeleri, Türkiye’de 1990’lı yılların sonlarına
kadar “sakat” şeklinde çevrilmiş ve doktrinde yer almıştır. Dolayısıyla Türkçe literatürde
“sakat” ve “özürlü” kavramları birbirinin yerine ve eş anlamlı kullanılmıştır. 2006 yılına
gelindiğinde ise BM’nin “Convention on the Rights of Persons with Disabilities’’ adlı
sözleşmesinin resmi çevirisi “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme” şeklinde yapılmak
suretiyle Türkiye’de ilk kez bir çeviride “persons with disabilities”in karşılığı “engelliler”
ifadesi ile karşılanmıştır. Ancak yakın zamana kadar ilgili resmi internet sitesinde sözü edilen
uluslararası sözleşme “BM Özürlü Kişilerin Hakları Sözleşmesi” şeklinde yer almaktaydı
(Şişman, 2012: 71).
Kavramlar ile ilgili keşmekeşliğin sadece Türkçe ile sınırlı olduğu düşünülmemelidir,
çünkü birçok dilde engelli, özürlü veya sakat anlamına gelen birden fazla kelime
kullanılmaktadır. Örneğin İngilizcede “handicap, handicapped, defective, disabled, disability,
with obstacles, having obstacles, invalid, incapable of working, infirm, malformed” gibi
kelimeler kullanılmaktadır. Almanca’da “verkrüppelt, arbeitsunfähig, faul, körperbehindert,
behinderte(r), beschrankt, rüppel, versehrte(r), beschädigt, fehler, mangel, entschuldigt,
mangelhaft” kelimeleri kullanılırken, Fransızca’da da “handicapé/e, infirme, d’obstacles,
bot/e, impotent/e, hors de combat, inapte à estropié/e [le][la], infirme [le][la], invalide [le][la],
mutilé/e [le][la]” gibi kelimeler bulunmaktadır (Şişman, 2012: 70).
Kavram karmaşasında, dil/çeviri ile ilgili sorunların yanında, engellilik meselesi ile
ilgili kurumların/kuruluşların ve uzmanların farklı tanımlamalar ile meseleye dâhil olmaları
etkili olmaktadır. Bu kapsamda engellilik ile ilgili sosyal politika yapıcıları, eğitimciler,
tıpçılar, hukukçular ve diğer bilim dallarının farklı tanımları yanında; meslek mensuplarının,
sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının farklı tanımları söz konusudur. Ayrıca Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO – World Health Organization), Birleşmiş Milletler (BM),
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO – International Labour Organization) gibi uluslararası
kuruluşların da farklı tanımlar yapması ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu durum bir yönüyle
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normaldir. Zira örneğin tıp bilimi için engellilik bir sağlık problemidir; biyoloji bilimi içinse
genetik bir bozukluktur (Şişman, 2012: 72-73); psikoloji içinse engellilik “normal olmayan”,
“özel” bir alana tekabül etmektedir (Meşe, 2014: 83). Kısacası sosyal bilimlerin her bir bilim
dalı için engelliliğin farklı farklı anlamları vardır. Dolayısıyla disiplinler arasındaki
farklılıklar ve dil farklılıkları birleştiğinde, engellilik meselesinde ortak bir terminolojiye
ulaşmak imkân dâhilinde olamamaktadır (Şişman, 2012: 72-73).
Terminolojik farklılıklara rağmen mesele, üç temel kavramsal ayrım üzerinden ele
alınabilmektedir. Bu noktada DSÖ tarafından geliştirilen bir üçlü ayrım söz konusudur:
Bozukluk, sakatlık/özürlülük/yetersizlik ve engellilik.
Bozukluk (impairment), psikolojik, bedensel, fizyolojik ve mental kayıp ya da
anormallik şeklinde anlaşılmaktadır (Barnes, 2012: 16); organ düzeyindedir ve dış veya iç
organların zarar görmesi ya da tahribi anlamındadır (Tokol, 2013: 81). Dolayısıyla burada
organsal anlamda bir işlevsel/yapısal bozulma söz konusudur. Bozukluk olan birinde işlevsel
kısıtlık ortaya çıkarsa burada sakatlık/özürlülük/yetersizlik (disability) devreye girmiş
olmaktadır
(Çamur-Duyan
&
Önel-Dölek,
2013:
82).
Bu
anlamda
sakatlık/özürlülük/yetersizlik, bir aktiviteyi normal kabul edilen sınırlar dâhilinde
gerçekleştirmedeki kısıtlık anlamına gelmektedir; yani bir noksanlık akabinde oluşan ve
normal bir insana kıyasla bir işi yapabilme yeteneğinin kaybolması ya da kısıtlanması
demektir (Akçalı, 2015: 8). Engellilik (handicapped) ise, sakatlık/özürlülük/yetersizlik
nedenleriyle yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel unsurlarla kayıtlı olarak kişideki rollerin
kısıtlanması veya yerine getirilememesidir (Şişman, 2012: 77).

1.1.2. Bozukluk ile Özürlülük Ayrımı Çabaları
Bozukluk, sakatlık, yetersizlik, özürlülük ve engellik kavramlarının kendi içinde
ayrımların yapıldığı görülmektedir, ki bozukluk-özürlülük ayrımı çabaları bunlardan biridir.
Esasında “özür” kelimesi Arapçada “kendisiyle mazeret belirtilen delil” anlamında
kullanılmaktadır (Bektaş, 2006: 1). Biraz daha açıldığında özür kelimesi, hatanın
bağışlanması için ileri sürülen neden, mazeret, eksiklik, “bozukluk”, “sakatlık” gibi anlamları
barındırmaktadır (Pekdemir, 2006: 5). Bu bakımdan özür, sakat ve bozukluk kelimelerinin
aynı mana içinde ele alınabildikleri görülmektedir (Pekdemir, 2006: 7). Örneğin bozukluk,
ister fiziksel ister zihinsel düzeyde olsun, özürlülük ile neticelendiği için, özürlülük ile eş
anlamlı kabul edilmektedir (Goodley, 2011: 5).
Fakat bu eş anlamlılık mutabık olunan bir durum değildir; özürlülük ile bozukluluk
kavramlarının aynı anlama gelmediği üzerinde durulmaktadır. Bozukluk, bireysel zeminde ve
biyolojik terimlerle ifade edilmekte iken; özürlülük ise bir sosyal oluşum olarak
tanımlanmaktadır (Shakespeare, 2014: 21). Bu anlamda bozukluk ve özürlülük arasında
keskin bir ayrımın olduğu iddia edilmekte ve sınırları açıkça belirlenmiş teorik bölgeler söz
konusudur (Meşe, 2014: 87).
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1.1.3. Kuşatıcı Kavram Olarak Engellilik
Öte yandan bozukluk-sakatlık/yetersizlik/özürlülük-engellik şeklindeki üçlü ayrımı
daha iyi kavrama açısından şu örneğe bakmak gerekmektedir: Bir kişinin kaza sonrasında
bacaklarının kesilmesi hâlinde ortaya “bozukluk” çıkmaktadır; bu nedenle yürüme
yeteneğinin kaybolması “sakatlık/özürlülük/yetersizlik”tir ve bu nedenlerle de çalışma, sosyal
hayata katılım, spor vb. aktivitelerde bulunamama ise “engellilik”tir (Şişman, 2012: 77).
Kavramsal ayrımlar içerisinde “engellilik” kavramının diğerlerinin üstünde ve kuşatıcı
bir alana denk geldiği görülmektedir. Zira gerek “bozukluk” kavramı ve gerekse
“sakatlık/özürlülük/yetersizlik” kavramları daha çok bireysel işlev kaybına işaret etmektedir;
hâlbuki “engellilik” kavramı daha ziyade sosyal anlamda bir işlevsel zemin kaybını akla
getirmektedir (Şişman, 2012: 78). Buna göre engellilik, özürlülerin de bulunduğu dezavantajlı
gruplar gibi belli bir sosyal kesimin eşit şartlarda sosyal hayata tam olarak katılamamaları,
katılmalarında belli bariyerlerin bulunması anlamındadır (Şişman, 2012: 74).
Bu bakımdan engellilik, özürlü de dâhil olmak üzere dezavantajlı grupları kuşatmış
olan her türlü engel hâlidir. Hal böyle olunca, göçmenler, yabancılar, eğitim açısından
yetersiz olanlar, eski hükümlüler, yaşlılar, kadın ve çocuklar gibi birçok grup, engelli
kategorisinde ele alınabilmektedir (Şişman, 2012: 74). Örneğin ekonomik açıdan gelişmekte
olan ülkelerde özürlü çocukların genelde okula devam edememesi, bu minvaldedir
(Shakespeare, 2014: 232). Diğer taraftan özürlü kişi ortam farklılıklarından dolayı, bazen
engelli olabilirken, bazen de olmayabilmektedir. Örneğin, görme özürlü kişi makul fiziksel
donanımları (erişebilirlikleri) olan bir işyerinde engelli değilken, makul donanımların
olmadığı bir işyerinde engelli olabilmektedir (Pekdemir, 2006: 9). Bütün bunların ötesinde
özetle engellilik, bozukluk ve sakatlık/özürlülük/yetersizlik kaynaklı “sosyal dezavantajlılık”
hâlidir.
Bu anlamda engellilikte sosyal yaklaşım söz konusudur ve bağlamsal değişkenler göz
önünde bulundurulmaktadır (Akçalı, 2015: 11). Öyle ki medikal yaklaşıma sahip ülkelerde
özürlülük/sakatlık kavramı ön planda iken, sosyal yaklaşımın etkili olduğu ülkelerde
engellilik kavramı daha fazla kabul görmektedir. Örneğin Avrupa Birliği’nde (AB), daha çok
sosyal yaklaşıma vurgu yapıldığı için engellilik kavramı ön plandadır (Tokol, 2013: 81, 82).
Türkiye’de ise yapılan düzenleme ile mevzuatta engelli kelimesi/terimi kullanılmaktadır
(T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 15), ancak “engellilik” ile ilgili
mevzuatta yapılan tanım, mana olarak “özürlülük” teriminin medikal vurgusuna denk
gelmektedir ve mevzuat içerisinde farklı farklı derecelendirmeler söz konusudur. Mesele,
5378 sayılı Kanun’da başka bir biçimde ele alınmaktadır, 2022 sayılı Kanun’da başka bir
biçimde görülmektedir, 5510 sayılı Kanun’da farklı biçimdedir ve ilgili yönetmeliklerde
değişik açıklamalar söz konusudur (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009:
11-12).

1.2. Genel Olarak Dünyadaki Engellilik Durumu
Engellilik olgusunun daha iyi anlaşılmasında kavramsal zemin kadar, engellilik
meselesinin hâlihazırda dünyadaki durumunun bilinmesi de katkı sağlayacaktır.
9

Dünyada tespit edilebilen MÖ 45000’lerdeki ilk engelli insandan (Köse, 2014: 59) bu
yana engellilik olgusunun varlığı devam etmektedir. Dünyada hâlihazırda 1 milyardan fazla
kişi, engellilik şekillerinden biri ile muhataptır ki bu durum, dünya nüfusunun yaklaşık %
15’ine yakındır ve 1970’lerin % 10’luk oranına göre de gittikçe artmış görünmektedir (WHO
& WB, 2011: 7). Bunların büyük çoğunluğu da dünyanın en yoksul ülkelerinde ve de genelde
kırsal alanlarda yaşamaktadır (Goodley, 2011: 2).
Mesele, zengin ülkeler için imkânlar açısından biraz daha makul gözükmektedir.
Örneğin dünya genelindeki basılı kitapların görme engellilere uygun alternatif formatlarda
ancak % 5-10 arasında var olduğu görülmektedir. Gündelik gazetelerin görme engellilere
uygun alternatif formatları ise Hollanda’da % 60-80 ve İsviçre’de % 75 oranlarındadır.
Dergilerde ise en yüksek oran % 10-20 arasında Hollanda’da ve % 50 ile İsviçre’dedir
(Akçalı, 2015: 33).
Bu tarz bir tablo, toplumlar ya da devletler için bir “medeniyet testi” aracı olarak
telakki edilebilmektedir. Ülkelerdeki engellilerin sayısı üzerinden olmasa bile, var olan
engellilere yönelik yapılan çalışmalar üzerinden bir ülkenin “medenileşmiş” olup olmadığı ele
alınabilmektedir. Bu anlamda bir ülkede, sokaklarda, iş yerlerinde, okullarda ve benzeri
alanlarda engellilerin fazlaca görülmesi, o ülkede engellilere yönelik çalışmaların niteliğine ve
böylece o ülkenin daha çok medeni olduğuna işaret kabul edilmektedir (T.C.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 4).
Öte yandan medeniyet testinden geçilmeyen durumlar da söz konusu olabilmektedir.
Bunlardan biri, engellilere yönelik ayrımcılıktır. Bu tarz bir ayrımcılık, son yarım yüzyıla
kadar dikkatleri üzerine çekememiştir. Bunun nedenlerinden biri, tarihsel süreç içerisinde
ayrımcılık karşıtlığı/mücadelesinin, genelden özele kademeli yol alan bir süreç olmasıdır ve
ancak engelli ayrımcılığının da genelden özele gelişen ayrımcılık mücadelesinin son
aşamalarından biri olabilmesidir (Akbulut, 2012: 150).
Fakat engelli kitlelerinde toplumsal hareketler, gerek engelli ayrımcılığıyla mücadele
konusunda ve gerekse genelde engellilere yönelik küresel anlayışın gelişmesinde köklü etki
yaratmıştır. Bu anlamda dünyada ilk defa Uluslararası Engelliler Kongresi 1981 yılında
Singapur’da gerçeklemiştir (Goodley, 2011: 3). Daha öncesinde ise Birinci ve İkinci Dünya
Savaşları’nın olumsuz sonuçlarını bertaraf etme sadedinde bazı adımlar görülmüştür. Birinci
Dünya Savaşı sonrasında savaş mağdurlarının artmasına denk bir şekilde, tıbbî ve meslekî
rehabilitasyona önem verilmiştir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) savaşa
katılan askerlere savaş sonrasında verilen rehabilitasyon, bu kapsamdadır (Akçalı, 2015: 19).
İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise engellilerden işgücü olarak yararlanma söz konusu
olmuştur ve böylece engellilerin vatandaşlık hakları bağlamında ele alınması mümkün olmaya
başlamıştır (Tokol, 2013: 84). Bu anlamda, dünyada son yüzyılda engellilerin genel durumu
ve özelde maruz kaldıkları olumsuzlukların giderilmesine yönelik çabalar, bir nevi zorunluluk
eseri olmuştur.
1970’lerle başlayan yıllarda dünyada engelliler ile meseleler uluslararası kurumların
devreye girmesi ile şekillenmiştir. Örneğin BM, 1981 yılını “Engelliler Yılı” ilan etmiş ve
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engelliler ile ilgili politikalar ve eylem planları geliştirmeye başlamıştır. Daha sonra 1983
yılında ILO “Engellilerin Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı” Sözleşmesi ihdas etmiştir.
Bununla engellilerin makul iş edinmesi, işini sürdürmesi ve işinde ilerlemesine imkânı
doğmasına ve böylece topluma entegrasyonunun kolaylaştırılması hedeflenmiştir.
Nihayetinde 2006 yılında BM “Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmesi” ile engellilerin tüm
insan hak ve özgürlüklerden tam ve eşit bir biçimde istifade etmesini teşvik etmek, korumak
ve temin etmek ile doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirme amacını ortaya
koymuştur (Akçalı, 2015: 20, 21).
Dünyada engelliler konusunda uluslararası gelişmeler yanında, ülkeler düzleminde de
ilerlemeler söz konusudur. Bu anlamda ABD’nin dünyada engellilere dönük en gelişmiş, en
teraffuatlı kanunlara ve kurumsal çabalara sahip ülke olduğu dile getirilmektedir (Zengin &
Eryılmaz, 2013: 57). ABD’de engelliler için birçok kanunî düzenlemeler mevcuttur. Bunların
bir bölümü sadece eyalet kapsamındadır, bir bölümü ise tüm ülkeyi içine alan federal
kanunlardır (Alp, 2014: 9).
Örneğin 1960’lı yıllara doğru özel gereksinimli öğrenciler için özel eğitim hizmetleri
kapsamında genel eğitim sınıflarında eğitim görmelerine yönelik gerekli araç-gereçlerin
temini sağlanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda 1975 yılında daha önce “Bütün Engelli
Çocukların Eğitim Kanunu” diye bilinen Kanun, “Engelli Bireyler Eğitim Kanunu (IDEA Individuals with Disabilities Education Act)” olarak yürürlüğe girmiştir. Böylece Kanun
ile, okul çağındaki engelli çocukların uygun eğitim hizmetlerinden istifade etmeleri mümkün
olmuştur (Orhan & Genç, 2015: 132). 1990 yılında kapsamı genişletilen Kanun ile, 0-21 yaş
arası tüm kişilerin engelinin türüne bakılmaksızın devlet tarafından ücretsiz eğitilmesi zorunlu
olmuştur (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015: 74).
Yine engellilerin erişebilirlikleri ile ilgili olarak tek bir kanun altında ayrıntılı
direktifler söz konusu olmuştur. Bu kapsamda uçaklarda engelli yolcu ihtiyaçları altında 1989
yılında Amerikan Hava Taşımacılığı Ulaşım Kanunu (USACAC - US Air Carrier Access
Act) ihdas edilmiştir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015: 162).
1980’lerdeki engelli hakları savunucuları, yürürlükte bulunan kanunların bazı
kısımlarını güçlendirmek için harakete geçmişler ve BM İnsan Hakları Bildirgesi’nde
ayrımcılığa son veren bir maddenin engelliler için olmadığını iddia ederek yeni düzenlemeler
talep etmişlerdir. Uzun süren mücadeleler neticesinde 1990 yılında Engelli Amerikalılar
Kanunu (ADA - Americans with Disabilities Act) yürürlüğe girmiştir (Akçalı, 2015: 20).
Kanun hem “gerçekten engelli olanları” hem de “engelliymiş gibi” muamele görenleri içine
almakta olup, kişilerin geçmişte maruz kaldıkları ve tedavi sonucu giderilen engellilik
durumlarını da kapsamaktadır (Alp, 2014: 9). Kanun aynı zamanda engellinin eşit muamele
görmesini, çalışma hakkını ve kamu konaklama yerlerine eşit erişim haklarını garanti altına
almıştır. Ayrıca Kanun sayesinde işletmelere makul sayıda engelli çalıştırma zorunluluğu
getirilmiştir (Akçalı, 2015: 20).
1961 yılında Torino’da imzalanan ve 1965 yılında yürürlüğe giren Avrupa Sosyal
Şartı (ASŞ), genelde dünyadaki engelliler özelde Avrupa ülkelerinde engelliler için diğer bir
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zemindir. Zira ASŞ ile güvence altına alınan haklardan biri de engellilerin sosyal yapı ile
bütünleşmelerinin ve bağımsız hayatlarının sağlanmasıdır. 1996 yılında Gözden Geçirilmiş
Avrupa Sosyal Şartı kabul edilmiştir ve böylece engellileri de içine alan 31 hak güvenceye
alınmıştır (Kolat, 2009: 82, 83).
1993 yılında AB Komisyonu tarafından hareket kısıtlığı içinde olan engelliler için
erişim kaynaklarını kullanma kolaylıklarını arttırmak amacıyla “Erişilebilir Ulaşım Hakkında
Topluluk Eylem Planı” kabul edilmiştir. Böylece, erişim altyapısı ve ulaşım araçları
hususlarında uygulanabilir teknik standartları belirleme ile alakalı bir dizi önlemler ortaya
konmuştur (Kolat, 2009: 94).
1993 yılında yürürlüğe giren ve Avrupa Birliği’ni kuran Maastricht Antlaşması
engelliler ile ilgili hususları da içine almaktadır. 1997 Amsterdam Antlaşması ile de
engellilere yönelik ayrımcılık ile mücadele konusunda AB kurumlarına ve üye devletlere
mücadele yükümlülüğü getirilmiştir. 2000 yılındaki Nice Zirvesi’nde de istihdam
edilebilirlikle alakalı politikalara duyulan ihtiyaca vurgu yapılmıştır. Bu kapsamda aynı yıl
“2000/78/EC sayılı İstihdamda Esit Muamele Direktifi” ile engellierin istihdamına teşvik
edilen bir zemin oluşturulmuştur. Böylece kamu ve özel sektörde ayrımcılık yapılması
yasaklanmıştır ve devlete bu konuda bazı yükümlülükler verilmiştir. Yine 2000 yılına ait
“Engelliler için Engelsiz Avrupa” tebliği, öncelikle engelliler ile ilgili AB politikalarının
gözden geçirilmesi ve sonrasında engellilerin erişebilirliklerinin arttırılmasına dönük Avrupa
genelinde gayret gösterilmesini öngörmektedir (Kolat, 2009: 85, 87, 91-92).
Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki engellilere yönelik hakların varlığı aynı
değildir. Örneğin AB üyesi ülkelerde özel gereksinimli bireyler için sağlanan eğitim imkânları
farklılık arz etmektedir. Kaynaştırma eğitiminin ülkeden ülkeye değişiklik göstermesi
bunlardan biridir; Almanya, Hollanda ve Finlandiya’da özel okullarda eğitim hizmeti
verilmekte iken, İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya ve İngiltere’de kaynaştırma eğitimi zorunlu
tutulmaktadır (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015: 78). AB ülkeleri içinde engellilere yönelik
kanunî düzenlemelerde başı çeken ülkelerden biri olan İngiltere’de ilk kanunî düzenleme
1970 yılındaki “Kronik Hasta ve Engelli Kişiler Kanunu” (Chroically Sick and Disabled
Persons Act) adıyladır. Kanun ile engelli erişimi hususunda düzenlemeler söz konusudur;
kamuya açık yapıların ve çevrelerinin düzenlenmesinde yapının çevresinin, girişinin, içinde
dolaşımın, araba parkının, tuvaletlerin engellilerin de kullanımına uygun olarak düzenlenmesi
gerekmektedir (Alp, 2014: 10).
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Uygulamalar
“Sakat mı, Özürlü mü, Engelli mi?”
Bülent Küçükaslan bundan 15 yıl önce başına gelen bir kaza nedeniyle tekerlekli
sandalye kullanmaya başlamış.
Omurilik felci nedeniyle böyle. 41 yaşında.
Beylikdüzü’nde yaşıyor ve eviyle aynı bina içinde yer alan dükkânında çalışıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) en son 2002’de yayımladığı veriye göre
nüfusun yaklaşık yüzde 12’si “özürlü”.
Beylikdüzü’nde tekerlekli sandalye sattığı dükkânında konuştuğum Küçükaslan
kendisini “sakat” olarak tanımlıyor. Ben söze, hiç ısınamadığım “engelli” kelimesiyle
başlarken, o her cümlesinde “sakat” diyor.
Sohbetimizin başlarında hemen soruyorum, bunun bir tercih olup olmadığını. Yanıtı,
“evet” oluyor. “Sakat kelimesini özellikle kullanıyorum. Ona politik bir anlam yükleyerek
söylüyorum.”
Peki, nasıl bir politik anlam bu?
“Engelli kelimesi sorumluluğu karşı tarafa yükleyen bir şey. Oysa öyle değil. Sırf
senin sakat bir görüntün olduğun için dışlanıyorsun. Oysa bu durum toplumsal sakatlıkla
ilgili. Sakatlığı da görünür kılarak, bedenimi ortaya koyuyorum. Bunun gizlenecek bir tarafı
yok.”
Kurucusu olduğu internet sitesi engelliler.biz’de de sakat kelimesi kullanılıyor
çoklukla. Yine de bu sözcüğün “sakatlar tarafından bile” kolaylıkla ifade edilemediğini, bu
yüzden sakat olmayanların “engelli” demesinde bir sorun olmadığını söylüyor.
Kaynak: Rengin Arslan, “Sakat mı, Özürlü mü, Engelli mi?”, (Çevrimiçi)
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/12/131203_engelligunu_rengin, 06.07.2016.
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Uygulama Soruları
1)
“Engelli” kavramı yerine “sakat” kavramını tercih etmenin ne anlamı (faydası
veya zararı) olabileceğini düşününüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•
Engellilik olgusu, içinde bozukluk, yetersizlik, sakatlık, özürlülük gibi
kavramları da barındıran geniş ve kuşatıcı bir olgudur.
•
Engellilik denilince, sosyal anlamda dezavantajlı olan eski hükümlüler,
yaşlılar, kadınlar, roman vatandaşlar gibi kesimler de akla gelmektedir.
•
Dünyada engelliler için farklı ülkelerde farklı şekillerde düzenlemeler ve
uygulamalar bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi engellilik konusu ele alınırken ortaya konan kavramlardan
biri değildir?
A) Bozukluk B) Yetersizlik C) Halsizlik

D) Sakatlık E) Özürlülük

2) “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme” adlı BM sözleşmesi hangi yıl kabul
edilmiştir?
A) 2004

B) 2006

C) 2008

D) 2010

E) 2012

3) İngilizceleri impairment-disability-handicapped şeklinde olan engellik konusunun
üçlü sınıflandırması hangi kurum tarafından yapılmıştır?
A) Dünya Bankası
B) Birleşmiş Milletler
C) Dünya Sağlık Örgütü
D) Avrupa Birliği
E) NATO
4) Arapça’da “kendisiyle mazeret belirtilen delil” olarak ifade bulan kelime nedir?
A) Özür

B) Bozuk

C) Yetersiz

D) Sakat

E) Engel

5) Bireysel işlev kaybının dışında sosyal anlamda kayba işaret eden olgu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bozukluk B) Sakatlık

C) Yetersizlik D) Engellilik E) Özürlülük

6) Dünyada tespit edilebilen ilk engelli insan hangi dönemlere aittir?
A) MÖ 5000 B) MÖ 4500 C) MÖ 4000 D) MÖ 3500 E) MÖ 3000
7) Dünyadaki engellilerin sayısı, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde kaçına denk
gelmektedir?
A) % 5

B) % 10

C) % 15

D) % 20

E) % 25

8) Dünya genelindeki basılı kitapların görme engellilere uygun alternatif formatlarda yayı
oranı yaklaşık hangi düzeydedir?
A) % 2-5

B) % 5-10

C) % 10-15

D) % 15-18

E) % 18-20

9) Gündelik gazetelerin görme engellilere uygun formatının en yüksek olduğu ülkeler
hangisidir?
A) Fransa-İngiltere
B) Hollanda-Fransa
C) Hollanda-İngiltere
D) Hollanda-İsviçre
E) Fransa-İsviçre
10) Dünyada engellilere dönük en teferruatlı kanunların olduğu ülke hangisidir?
A) ABD

Cevaplar:

1) C
6) B

B) İngiltere

C) Fransa

D) İsviçre

2) B
7) C

3) C
8) B

4) A
9) D

E) Hollanda

5) D
10) A
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2. ENGELLİLİK TÜRLERİ

19

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Oluşum nedenlerine ve kaynaklarına göre engellilik türlerinin neler olduğunu;
zihinsel-ruhsal engellilik türlerini; görme, işitme-konuşma, ortopedik, kronik hastalıklar
şeklinde sıralanabilen fiziksel engellilik türlerinin ne anlamlara geldiklerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular?
1)
Doğuştan gelen engellilik ile sonradan ortaya çıkan engellilik arasında nasıl bir
benzerlik ve farklılık olabilir? Örneklerle değerlendiriniz.
2)
Sizce “zihinsel” ile “ruhsal” engellilik aynı mıdır, farklı mıdır? Niçin?
Açıklayınız.
3)
Görme, işitme ve konuşma engellilik türlerinin “fiziksel” olmanın ötesinde
“manevi” yönünün de olduğu yaklaşımını değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Oluşum Nedenlerine
Göre Engellilik

Engelliliğin doğuştan görülen veya
sonradan ortaya çıkabilen bir olgu
olduğunu anlamak

Okuyarak

Kaynaklarına Göre
Engellilik

Engellilik olgusunun, hem zihinselruhsal hem de fiziksel türlerinin
olduğunu ve birbirlerinden farklı
yönlerinin bulunduğunu kavramak

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
•

Görme engellilik

•

İşitme engellilik

•

Konuşma engellilik

•

Ortopedik egellilik

•

Kronik hastalıklar
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Giriş
2002 yılında TÜİK ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı (ÖZİDA) ile birlikte yapılan
“Türkiye Özürlüler Araştırması” sonuçları kapsamında, Türkiye’de nüfusun % 12.29’u
engellidir ve bu oran yaklaşık 8,4 milyon kişiye denk gelmektedir. Engellilerin % 9.7’si
kronik hastalığı olanlardır, % 1.25’i ortopediktir, % 0.48’i zihinseldir, % 0.38’i dil ve
konuşma engellidir, % 0.37’si işitme engellidir ve % 0.6’sı görme engellidir (T.C.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 3).
Kitabın ikinci bölümü, Türkiye Özürlüler Araştırması’nda da görüldüğü gibi engelli
türlerine yer vermektedir. Öncelikle kısaca oluşum nedenine göre engellilik ortaya konacak,
daha sonra kaynaklarına göre engellilik detaylandırılacaktır.
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2.1. Oluşum Nedenine Göre Engellilik
Oluşum nedenlerine göre engellilik, bir yandan doğuştan gelen engellik bir yandan da
sonradan gelen engellilik şeklinde tasnif edilmektedir.
Doğuştan gelen engellilik, kişinin fiziksel ya da zihinsel engele uğramış bir biçimde
doğması anlamına gelmektedir. Bu anlamda anne karnındaki çocuğun, birtakım eksik organ
durumuna ya da zihinsel yetersizlik ile muhatap olması söz konusudur (Pekdemir, 2006: 12).
Örneğin anne adayının hamilelik sırasında ateşli ve bulaşıcı hastalıklara yakalanması ile
(Yaralılar, 2010: 28) yetersiz beslenmesi, tedavi yöntemleri (Pekdemir, 2006: 12), röntgen
ışınlarına maruz kalması yanında sigara ve alkol kullanması, anne adayı tarafından kullanılan
ilaçlar, doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması, kordon dolanması, beyin zedelenmesi
(Çarkçı, 2011: 10) ile genetik etkiler (Kurt, 2012: 37) gibi nedenler sonucunda doğuştan
engellilik durumu görülebilmektedir. Bunların neticesinde doğuştan kalça çıkıklığı, çarpık
ayaklılık, kol-bacak eksikliği, görme sorunu, sağırlık, konuşma sorunu başta olmak üzere
(Pekdemir, 2006: 12) birçok engel türleri ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, doğum öncesinde
genetik olarak geçen bazı hastalıklar sonusunda çocuğun ileri yaşlarında görme kaybı ortaya
çıkabilmektedir (Akçalı, 2015: 15).
Sonradan gelen engellilik ise, doğum sonrasında dış etkiler sonucu meydana gelen
engelliliklerdir. Bunların birinci grubunda, kazalar bulunmaktadır. Trafik kazaları, iş kazaları,
spor kazaları, ev kazaları, yangınlar, tipik örneklerdir (Pekdemir, 2006: 12, 13). Çocuğun
düşmesi sonucu (çarpma vb) ortaya çıkan kazalar (Yaralılar, 2010: 29) ile çocukluk çağında
meydana gelen zedelenmeler (Çarkçı, 2011: 10) bu minvaldedir. Sonradan gelen engellilikte
ikinci grup, hastalıklardır. Tüberküloz, cüzzam, frengi, verem, guatr ve çocuk felci gibi
hastalıklar, engelliliğe neden olabilmektedir (Pekdemir, 2006: 13). Kızamık ve menenjit gibi
ateşli hastalıklar ile beyin zedelenmesine sebep olan kafa travmaları ya da bulaşıcı hastalıklar
da bu minvaldedir (Çarkçı, 2011: 10). Şeker hastalığı ya da hipertansiyon gibi bazı
hastalıkların da görme kaybına yol açması, bu kapsamdadır (Akçalı, 2015: 15). Sonradan
gelen engellilikte üçüncü grup, diğer nedenlerdir. Savaşlar, doğal afetler, kötü beslenme
(Pekdemir, 2006: 13), çevre koşulları, duygusal-sosyal nedenler (Çarkçı, 2011: 19) gibi
nedenler bu kapsamdadır. Ayrıca yoksulluk da buraya dahildir. Zira yoksulluk içinde yaşam
süren çocuklar için yetersiz beslenme, hastalıklar gibi bedensel, ruhsal, zihinsel
olumsuzlukları çekecek birçok risk söz konusudur (Kurt, 2012: 37).

2.2. Kaynaklarına Göre Engellilik
Engellilik sınıflandırmasında ikinci temel ayrım, kaynaklarına göre yapılabilmektedir.
Kaynaklarına göre engellilikte zihinsel-ruhsal, fiziksel, ortopedik ve kronik hastalıklar
şeklinde dört temel alt alan bulunmaktadır.

2.2.1. Zihinsel-Ruhsal Engellilik
Kaynaklarına göre engelliliğin birinci temel alt alanı zihinsel engelliliktir. Akademik
literatürde ve çeşitli kurumlarda “zihin yetersizliği/zihinsel yetersizlik”, “zekâ geriliği”
şeklinde de kullanılan (Yıldız, 2014: 19), ama İngiltere gibi bazı ülkelerde kişilerin rencide
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olma ihtimali dikkate alınarak “öğrenme güçlüğü” olarak geçen (T.C. Cumhurbaşkanlığı
Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 14) zihinsel engellilik, merkezi sinirlerde farklı sebeplerle
oluşan 1 zedelenmeler ile (Pekdemir, 2006: 14) kişinin zihinsel gelişim sürecinde 18 yaşından
önce ortaya çıkan (Bektaş, 2006: 6) yavaşlama veya gerileme nedeniyle davranış ve uyum
açısından diğerlerine göre sürekli yetersizliği olanlara verilen addır (Pekdemir, 2006: 13). Bu
yönüyle zihinsel engellilik, genel zekâ işlevlerinde önemli seviyede ortlamanın altında kalma
hâlidir (Bektaş, 2006: 6); 2 akademik, fiziksel, psikolojik, sosyal ve dil gelişimi alanlarında
ortalamanın altında performans ile kendisini göstermektedir (Yıldız, 2014: 19). Zekâ geriliği
olanlar (mental retardasyon), down sendroumu, fenilketonüri (zekâ geriliğine yol açmışsa)
(Alp, 2014: 8), debil, moron, embesil, idiot bu kapsamdadır ki bu, aynı zamanda zihinsel
engellilik ile ilgili tıbbî sınıflandırmaya girmektedir (Yıldız, 2014: 22).
Bu anlamda zihinsel engellilik için temel ölçüt, “zekâ geriliği”dir (Pekdemir, 2006:
13). Amerikan Mental Retardasyon Birliği’nin (AAMR) zihinsel engelliliğe ilişkin en
kapsamlı tanımlamasına göre, kişinin zihinsel engelli olarak kabul edilebilmesinin bir
dayanağı genel entelektüel işlevinin ortalamanın altında olması iken, diğer bir dayanağı da
zekâ düzeyi (IQ) ile ilgilidir. IQ’sü 70-75 ve altında olanlar, zihinsel engelli sayılmaktadır
(Kurt, 2010: 4).
Öte yandan zihinsel engelliler homojen değildir, kendi aralarında ciddi farklılıklar söz
konusudur (Pekdemir, 2006: 14). Bu farklılıklardan dolayı çeşitli sınıflandırmalar
yapılabilmektedir. Yukarıda kısaca zikredilen “tıbbî” sınıflandırmanın yanında “eğitim”
açısından sınıflandırma, “ağırlık derecesine göre” sınıflandırma gibi sınıflandırma çeşitleri de
bulunmaktadır (Yıldız, 2014: 22).
Eğitim açısından yapılan sınıflandırmada eğitilebilir, öğretilebilir ve klinik bakıma
muhtaçlık ön plana çıkmaktadır. Yapılan zekâ testi neticesinde yaklaşık olarak zekâ seviyesi
47-75 arası olanlar “eğitilebilir zihinsel engelli” sayılmaktadır (Pekdemir, 2006: 14).
Eğitilebilir zihinsel engelli katagorisine giren çocukların, özel eğitim yolu ile normal ilkokul
imkânlarından yararlanabilmeleri mümkündür. Bu kapsamdaki çocuklar, ortalama üçüncü ya
da dördüncü sınıf seviyesinde akademik bilgi ve beceri edinebilmektedirler, fakat bu
edinimleri ileri yaşlara denk gelmektedir. Bunun yanında özbakım becerileri ile birlikte ileri
yaşlarında bütünüyle ya da kısmen kendi geçimlerini temin edebilecek bir iş becerisi de
verilebilmektedir (Yaralılar, 2010: 25-26). Zekâ seviyesi 25-44 arasında olanlar “öğretilebilir
zihinsel engelli” sayılmaktadır (Pekdemir, 2006: 14). Bu kategorideki çocukların, temel
akademik becerilerde eğitilmeleri söz konusu değildir, ama günlük hayatın gereği olan sosyal
uyum, pratik iletişim ve özbakım becerilerini öğrenebilmektediler. Böylece dışa bağımlılık en
aza indirilmeye çalışılmaktadır (Yaralılar, 2010: 26). Son olarak, “klinik bakıma muhtaç

Zihinsel engelliliğin birçok nedeni bulunmaktadır, ama bunların çoğu henüz açıklanamamıştır. Bkz. Yıldız,
2014: 23.
2
Zihinsel engellilikle ilgili bozukluğu tanımlamak ve isabetli bir şekilde tam olarak teşhis etmek genelde zordur,
çünkü “zekâ” kavramının mahiyeti zordur. Bkz. Zastrow, 2013: 729.
1
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zihinsel engelliler”, zekâ seviyesi 24 ve daha aşağı olanlardır (Pekdemir, 2006: 14) ki, bunlar
için eğitim ve öğretim söz konusu edilememektedir. 3
Zihinsel engellilerin, zihinsel engelin ağırlık derecesine göre sınıflandırmasında
birinci basamak, “hafif düzeyde zihinsel yetersizlik” olmaktır. Burada kişinin kavramsal,
sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeyde yetersizliği söz konusudur. Bu nedenle kişi,
özel eğitim ile destek eğitimi hizmetlerine sınırlı da olsa ihtiyaç duymaktadır (Kurt, 2010: 4).
Bu gruptaki zihinsel engellinin yaşları genelde 8 yıl 6 ay – 10 yıl 10 ay arasındadır ve
normalden görünür bakımından hiçbir farkları bulunmamaktadır (Yaralılar, 2010: 23). Bu
sebeple, çoğu zaman akademik beklentilerle kaşılaşılana kadar (ki üçüncü veya dördüncü sınıf
düzeyidir) meselenin farkına varılamayabilinmektedir (Zastrow, 2013: 730). Hafif düzeydeki
zihinsel engellilik, kendi bakımını yapmaya engel olmamaktadır, ancak giysi seçimlerinde ya
da alışverişlerde yardım gerekmektedir; yine kent içinde bir yerden bir yere gitmekte sorun
çekilmemesine rağmen, kentler arasındaki hareketlilikte yardıma ihtiyaç duyulmaktadır.
Ayrıca hafif düzeyde zihinsel engelli kişi, günlük konuşmalarda sorun çekmese de soyut ve
felsefi kavramları algılama imkânları bulunmamaktadır (Yaralılar, 2010: 23-24).
Zihinsel engellilerin, zihinsel engelin ağırlık derecesine göre sınıflandırmasında ikinci
basamak, “orta düzeyde zihinsel yetersizlik”tir. Burada da kişinin kavramsal, sosyal ve pratik
uyum becerilerinde sınırlılıklar söz konusudur, ama sınırlılıklar biraz daha fazladır. Bu
nedenle de temel akademik, günlük hayat ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile
destek eğitim hizmetlerine yoğun bir şekilde gerek duyulmaktadır (Kurt, 2012: 32). Orta
düzeyde zihinsel engellilerin zekâ yaşları, yaklaşık 6 yaş 1 ay – 8 yaş 5 ay arasında
bulunmaktadır ve çok yaygın olmasa da bedensel engel de görülebilmektedir. Bu kategorideki
engelliler, basit düzeyde söyleşide bulunabilmektedir, kelimeleri tanımakta ve birleşik cümle
kurabilmektedir, işaretleri anlamakta ve anlamlı basit metinleri de okuyabilmektedir
(Yaralılar, 2010: 24); ancak toplumsal âdetleri öğrenmekte zorlanmaktadırlar. Bu bakımdan
akademik anlamda ikinci sınıf düzeyindedirler (Zastrow, 2013: 730).
Zihinsel engellilerin, zihinsel engelin ağırlık derecesine göre sınıflandırmasında
üçüncü basamak, “ağır düzeyde zihinsel yetersizlik”tir. Burada zihinsel işlevler ile kavramsal,
sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikler söz konusudur. Bu sebeple, özbakım
becerilerinin öğretimi de içinde olmak üzere, hayat boyu devam eden, hayatın her alanında
tutarlı ve yoğun özel eğitim ve destek hizmetine muhtaçlık devrededir (Kurt, 2010: 4). Ağır
düzeyde zihinsel engellilerin zekâ yaşları, yaklaşık 3 yaş 9 aydan 6 yaşına kadar uzanmaktadır
(Yaralılar, 2010: 24); ayrıca bu tür engelliler, 5 yaşından önce de motor koordinasyon
sorunlarına ilişkin önemli belirtiler sergilemektedirler (Zastrow, 2013: 730). Birleşik cümlerle
iletişim kurma imkânı olsa, konuşmalar genellikle anlaşılsa, düz yazılar okunabilse, grup
etkinliklerine ve basit beden eğitimi oyunlarına katılma mümkün olsa, arkadaşlık kurulabilse,
sorumluluk alınabilse bile, burada sürekli gözetim ve bakım gerekmektedir (Yaralılar, 2010:
24). Zira en nihayetinde konuşarak iletişim kurmakta ciddi zorluk söz konusudur. Yine de

3

Dinî literatüre göre, “ilahi gerçekleri bulamamış müşrikler, münafıklar ve kâfirler”, akıllarını doğru
kullanmadıkları için zihinsel engelli durumuna düşmektedirler. Bkz. Bektaş, 2006: 16.
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yetişkinlik döneminde, korumalı bir ortamda gözetimde basit ve niteliksiz işler
yapılabilmektedir (Zastrow, 2013: 730).
Zihinsel engellilerin, zihinsel engelin ağırlık derecesine göre sınıflandırmasında son
basamak, “çok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik”tir. Burada zihinsel yetersizlik yanında başka
yetersizliklerin varlığı da söz konusudur. Bu nedenle, özbakım, günlük hayat ve temel
akademik beceriler kazanılamamaktadır. Sonuçta hayat boyu bakım ve gözetim şart
olmaktadır (Kurt, 2012: 34). Bu gruba dahil olanların zekâ yaşları, 3 yıl 8 ay ya da daha aşağı
seviyededir ve yetersizlikleri doğuştan fark edilebilmektedir. Sinirsel engele sahip olma
ihtimalleri oldukça yüksek olan çok ağır düzeydeki zihinsel engellilerin birçoğu hareket
edememektedir ve ölüm oranları yüksektir (Yaralılar, 2010: 25, 26) ve ortalama ömürleri de
epey kısadır (Zastrow, 2013: 730).
Burada zihinsel engellilik ile zaman zaman içiçe kullanılan ruhsal engellilik hususuna
da kısaca değinmek gerekmektedir. Ruhsal engellilik, duygu güçlüğü yanında suçlu ya da
suça meyletme kapsamında ele alınmaktadır (Bektaş, 2006: 6). Bu kapsamda temel ruhsal
bozukluklar, “bilinç kaybı, bunama, bellek yitimi ve diğer bilişsel bozukluklar, madde
kullanımına bağlı bozukluklar, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, duygudurum
bozuklukları, anksiyete bozukluklar, disosiyatif bozukluklar, cinsel kimlik ve toplumsal
cinsiyet kimliği bozuklukları, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, dürtü-kontrol
bozuklukları, uyum bozuklukları, kişilik bozuklukları” biçiminde sıralanmaktadır (Zastrow,
2013: 208-209).

2.2.2. Fiziksel Engellilik
Engelliliğin ikinci önemli bir türü, fizikseldir. Fiziksel engellilik, adı üstünde, fiziksel
bir bozukluk nedeni ile görülmektedir ve fiziksel bozukluk sonucunda kişinin yeteneklerinin
sınırlanması ya da tümüyle işlevsiz hâle gelmesidir (Pekdemir, 2006: 14). 4

2.2.2.1. Görme Engellilik
Fiziksel engellilik türlerinden biri görme engelliliktir. Görme engellilik, gözleri ile
görmesi sağlıklı insanlara nazaran 10’da 1’inden daha az olanlar için kullanılmaktadır. Bunun
teknik anlamı, sağlıklı kişinin 61 metreden gördüğü bir nesneyi, görme engellinin 6,1
metreden görebilmesidir (Pekdemir, 2006: 14). 5 Başka bir ifadeye göre, mümkün dahilindeki
tüm düzeltmelere rağmen, kişinin görüşü 20/200 oranından daha düşük ya da düzeltici
merceklere rağmen görüş sahası 20 dereceden daha düşük ise, kişi, görme engelli olarak kabul
edilmektedir. Bu tarz görme engellilik, düzeltici yardımlara rağmen standart bir belgenin
4

5

Zihinsel veya fiziksel engele dayanan ya da zihinsel ve fiziksel engelliliğin birleşiminden gelen ağır ve kronik
bir engellilik türü vardır ki adına “gelişimsel engellilik” denmektedir. Bkz. Zastrow, 2013: 728. Karmaşık
gelişimsel engellilik olarak “otizm” ön plana çıkmaktadır; ki otizm, belirtileri hayatın ilk dönemlerinde ortaya
çıkmaktadır ve hayat boyu devam etmektedir. Ayrıca otizm, etkileşim ve iletişim sahasında belirgin
gecikmeler, sapmalar ve kısıtlanmalar ile kendisini göstermektedir. Bkz. Erden, Akdur, Angın & Aslan, t.y.:
11.
İslam’da kullanılan kavram â’mâdır. Kur’an-ı Kerim’deki beyana göre â’mâ, hem gözün görmemesi hem de
kalb gözünün görmemesi demektir. Bir de “ekmeh” kelimesi kullanılmaktadır ki, bu da doğuştan kör olup
göremeyen kişi demektir. Bkz. Bektaş, 2006: 8.
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okunamaması veya bir kişinin yüz ifadelerinin görülememesi anlamına da gelmektedir
(Akçalı, 2015: 12).
Ancak bilinmelidir ki görme engellilerin sınıflandırmasında farklı yaklaşımlar
bulunmaktadır. WHO tarafından yapılan tasnife göre, görme işlevinde normal görüş yanında,
bozukluk olması durumunda düşük düzeyde görme engellilik, yüksek düzeyde görme
engellilik ve körlük olmak üzere üç türlü görme engellilik söz konusudur (Akçalı, 2015: 13).
Tek ya da iki gözünde tam veya kısmî görme kaybı olanlar ile göz protezi kullananlar, renk
körleri ve gece körlüğü, bu sınıflandırmaların içinde birer yer edinmektedir (Çarkçı, 2011:
11). ABD’deki sınıflandırma ise başka türlüdür. Burada görme bozuklukları, “merkezi görüş
kaybı” ve “çevresel görüş kaybı” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Buna göre merkezi görüş,
kişinin okuma, çalışma ve ayrıntıları seçebilme özellikleridir; çevresel görüş ise kişinin tek
başına hareket edebilme kabiliyetidir. Bu kapsamda, düşük düzeyde görme engeli olan kişi,
merkezi ve çevresel görüş becerisinin ikisini de tamamen yitirmemiştir. Ayrıca merkezi görüş
kaybı yaşanmasına rağmen, çevresel görüş devam etmektedir. Ancak yüksek düzeyde görme
engeli ya da körlük durumunda ise hem merkezi hem de çevresel görme kaybı yaşanmaktadır
(Akçalı, 2015: 13).
Görme engelliler konusunda diğer bir husus, dünyadaki mevcut durumlarıdır. Dünya
genelinde, yaklaşık % 90’ı ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere (Akçalı,
2015: 15), 45 milyonu tamamen ve 269 milyonu yüksek düzeyde toplam 314 milyon kişinin
görme engelli olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye için görme engelli tahmini ise, % 0.15 ile
% 0.56 arasındadır (Batu, 2012: 47) ve görme engellilik, daha çok hastalık (% 41.7), genetik
bozukluk (% 22.3), kaza (% 21.7) şeklinde ortaya çıkmaktadır (Akçalı, 2015: 16).
Son olarak görme engellilerin temel özelliklerinden bahsetmek yerinde olacaktır. En
temel özellikleri, fiillerinde işitme, koklama ve dokunma duyularından yararlanmalarıdır. Bu
anlamda görme engellilerde, diğerlerine göre motor, dil, zihinsel, duyusal ve sosyal gelişim
düzeyleri açısından farklılık olmaktadır (Akçalı, 2015: 14). Dolayısıyla görme engelli için
eğitsel açıdan dokunarak, işiterek ve dinleyerek öğrenme söz konusu olmaktadır (Batu, 2012:
47). Bu anlamda görme engelli için “araçlar” yardımı ile görme kaybından kaynaklanan
işlevleri elde edebilme çabası söz konusudur. Bunların en tipik örneği, görme yetersizliğinin
önündeki engelin kaldırılmasına ve görme engellilerin okur-yazar olmasına yardımcı olan
Braille Alfabesi’dir (Batu, 2012: 49). Bunların yanında görme engellinin eğitim yolu ile
donanması bağlamında “yatılı görme engelliler okulu”, “özel sınıflar”, “kaynaştırma eğitimi”
gibi imkânları da olabilmektedir (Batu, 2012: 50).
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2.2.2.2. İşitme ve Konuşma Engellilik
Fiziksel engelliliğin diğer bir türü “işitme ve konuşma engelliliği”dir. İşitme
engellilik, tüm düzeltmelerin sonucunda bile işitme kaybının 70 desibelden daha fazla olması
durumudur (Pekdemir, 2006: 15). 6
Tüm işitme engelli kişilerde farklı derecelerde olsa bile işitme kalıntıları
bulunmaktadır (Çarkçı, 2011: 11). Bu nedenle işitme engelinin şiddetine göre “ağır işitenler”
ile “işitme engelli olanlar” şeklinde sınıflandırma yapılmaktadır. Ağır işitenler, işitme kaybı
25-20 desibel arasında olan ve hayatına ancak yardımcı işitme araçları ile devam edebilen
kişilerdir. İşitme engelli olanlar ise (yukarıda belirtildiği üzere), işitme kaybı 70 desibelden
daha fazla olan ve bu nedenle normal hayatı ve çalışmalarında işitme gücünden hiçbir şekilde
faydalanamayan kişilerdir (Alp, 2014: 8). Dolayısıyla bu sınıflandırmada bir yandan çeşitli
araçlar yardımı ile işitme duyusunu kullanabilenler ile işitme duyusunu hiç kullanamayanlar
söz konusudur (Batu, 2012: 50).
Öte yandan uluslararası standartlar kapsamında daha detaylı bir sınıflandırma da
bulunmaktadır ve bu sınıflandırma işitme kaybının tipi ve derecelerine göredir. Buna göre 1015 desibel arası normaldir; işitmede herhangi bir problem söz konusu değildir. 16-25 desibel
arası çok hafif derecede işitme kaybı bulunmaktadır; sadece bazı sesleri duymada ve ayırt
etmede güçlükler olmaktadır. 26-40 desibel arası ise hafif derecede işitme kaybıdır, ki burada
konuşma seslerinden bazılarını duyma güçlüğü söz konusudur; fısıltı ile konuşulanlar
duyulamamaktadır. 41-55 desibel arası da orta derecede işitme kaybıdır. Burada karşılıklı
konuşmaların anlaşılmasında güçlükler görülmektedir. 56-70 desibel arasına orta-ileri derece
işitme kaybı denmektedir ve işitme cihazı olmadan konuşmaların anlaşılması ve takip
edilmesi mümkün değildir. 71-90 desibel arası ise ileri derecede işitme kaybıdır, ki
konuşmalar duyulamaz, ama sadece çevredeki şiddetli sesler duyulabilmektedir. Ve
nihayetinde 91 desibel ve üstü ise çok ileri derecede işitme kaybıdır; konuşma sesleri
duyulmamaktadır ve çok şiddetli sesler işitilebilmektedir (Baş, 2014: 9). İşitme derecelerine
ne olursa olsun, işitme engelliler doğuştan sağır olanlar ve sonradan sağır olanlar şeklinde de
tasnif edilmektedir (Bektaş, 2006: 4).
İşitme engellilik ile ilgili bir husus da oluş sebebi bağlamındadır. Yapılan
araştırmalara göre işitme engellilik, % 95 oranında doğum öncesinde, doğum esnasında veya
çocuğun dil kullanma yeteneğini kazanmasından önce; % 5 oranında ise çocuk dil yeteneğini
kazandıktan sonra ortaya çıkmaktadır (Baş, 2014: 6). Bu anlamda bir yandan kalıtsal, bir
yandan çevresel ve bir yandan da kazanılmış nedenler çerçevesinde işitme engelliğin meydana
gelebilmesi söz konusudur (Batu, 2012: 51).
Son olarak, işitme engellilerin özelliklerine bakılmalıdır. Burada bir yandan akademik
özellikler diğer yandan sosyal ve duyusal özellikler bulunmaktadır. Akademik özelliklerin
niteliği, işitme engelliliğin erken teşhisi, erken cihaz desteği, engellinin kişisel yetenekleri ve
6

İslam’da işitme engellilik için kullanılan Kur’an-ı Kerim’deki kavram “summ”dur ve kulağın kapanması ve
duymanın ağırlaşması anlamına gelmektedir ki, gerçek manası, Hakk’a yönelmeyen ve Hakk’ı kabul
etmeyenler demektir. Bkz. Bektaş, 2006: 13.
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ailesinin özellikleri ile okul çağındayken öğretmeni ve arkadaşlarının özelliklerine göre şekil
almaktadır. Bu çerçevede işitme engellinin okuma ve okuduğunu anlama noktasında
iyileştirmelerin olup olmaması söz konusudur. Sosyal özellik ise dil yetenekleri ile bağımlıdır.
Bu nedenle işitme engellilik, sosyalelleşme açısından ciddi bir dezavantajdır; hatta işitme
engelliler arasında işitme düzeyleri benzer olanların etkileşim ve sosyalleşmelerinin mümkün
olduğu görülmektedir. Bunun anlamı, grup içinde olmaktan kaçınıp kendi başına kalmak gibi
anti-sosyal bir zemine kaymak olmaktadır (Batu, 2012: 52).
Tüm bunların yanında, doğuştan işitme engelli olanların çoğu, sesleri işitememenin
sonucu olarak konuşmayı da öğrenememekte ve bu nedenle sağır ve dilsiz (konuşma engelli)
olarak zikredilmektedir (Bektaş, 2006: 4). Bu çerçevede, sesinin çıkışında, ritminde,
dağılışında bozukluk olan kişilere konuşma engelli denmektedir (Pekdemir, 2006: 15). 7 Bu
engel kategorisindeki kişilerde öncelikle konuşmaların hızında bozukluk dikkat çekmektedir;
ya hiç konuşamamaktadırlar ya da konuşma akıcılığında bir sorun bulunmaktadır (Çarkçı,
2011: 12). Kekemelik, telaffüz kusuru (Pekdemir, 2006: 15), gırtlağı alınanlar, afazi (söz
yitimi), dil-dudak ve çene yapısında bozukluk olanlar (Çarkçı, 2011: 12) konuşma engellilik
sınıfına girmektedir.

2.2.2.3. Ortopedik Engellilik
Fiziksel engellilikte üçüncü bir tür, ortopedik engelliliktir. Yunanca çocuk
anlamındaki “paidos” ve doğru, düz anlamındaki “ortho” kelimelerinin karışımından gelen ve
modern dönemde ilk defa 1742 yılında Fransız Doktor Nicholas Andre tarafından
çocuklardaki şekil bozukluklarını önleme ve düzeltme şeklinde tarif edilen ortopedik
engellilik üzerine ittifakın olduğunu söylemek fazlasıyla zordur (Pekdemir, 2006: 16).
Ortopedik engelli tanımlarındaki ittifak olamamasında, eğitim ve rehabilitasyon
uzmanları ile tıp biliminin meseleye farklı açılardan bakmalarının etkili olduğu akılda
tutularak (Bektaş, 2006: 5) bir tanım yapıldığında, ortopedik engelli, “hastalıklar, kazalar ve
genetik problemlere bağlı olarak kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi
sonucunda meydana gelen hareket ile ilgili yetersizlikler nedeniyle özel eğitim ve destek
eğitim hizmetine ihtiyacı olan” kişi (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009:
13) demektir. Bu tanım kapsamında ortopedik engellilik, doğuştan gelen, kas-iskelet
sisteminin etkilenmesi sonucunda oluşan ya da merkezi sinir sisteminin etkilenmesi ile
meydana gelen ortopedik engellilik şeklinde tasnif edilebilmektedir (Bektaş, 2006: 5).
Aynı tanım çerçevesinde ortopedik engellilik çeşitlerinin başlıcaları şöyle
sıralanmaktadır: Boyun eğriligi, kamburluk, el ve bilek kırılmaları, çarpık ayak ve bacak,
dogumdan kalça çıkığı, düşük ayak, kemik erimesi (Pekdemir, 2006: 16), şekil bozukluğu,
kas güçsüzlüğü, felç, spastikler, serebral palsi ve spina bifida 8 (Öztürk, 2011: 18).

Kur’an-ı Kerim’de konuşma engellilik, “bukm” kavramı ile ifade edilmektedir ve konuşabilmesine rağmen
doğruyu konuşmayan, bilerek hakikati gizleyip söylemeyen kişiler için mecazi olarak kullanılmaktadır. Bkz.
Bektaş, 2006: 5, 12.
8
Serabral palsi, “palsi istemli hareketlerde ve vücut duruşunda yaşanan bozukluklar”dır. Spina bifida, “gebeliğin
ilk ayında omuriliği çevreleyen omurganın kapanmaması” anlamındadır. Bkz. Batu, 2012: 54.
7
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2.2.2.4. Kronik Hastalıklar
Fiziksel engellilik bağlamında son bir tür kronik hastalıklardır. Kronik
hastalıklar/süreğen hastalıklar, kişide çalışma kapasitesine ve işlevlerinin devamına mani
olan, bu kapsamda da sürekli bakım-tedavi gereği doğuran hastalıklardır (Öztürk, 2011: 19);
doğuştan ya da sonradan oluşabilmektedir ve hastalık nedeniyle mesleki, eğitim ve sosyal
uyumun olumsuz etkilendiği durumlardır (T.C. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel
Müdürlüğü, 2007: 9).
Kronik hastalıklar, kan hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, idrar yolları ve üreme organı hastalıkları, cilt ve deri hastalıkları, kanserler, endokrin
ve metabolik hastalıklar, ruhsal davranış bozuklukları, sinir sistemi hastalıkları, HIV (Alp,
2014: 8) gibi çok geniş bir grubu içine almaktadır. Türkiye’de sıkça karşılaşılanlar ise
şöyledir:
•
hastalıklar”;

Şeker hastalığı, guatr hastalığı ve fenilketonüri gibi “süreğen metabolik

•
Inflamatuar artitle, juvenil romatoid artrit (jra), romatoid artrit, ankilozan
spondilit, miyopatiler, müsküler distrofiler, osteoropoz (kemik erimesi) gibi “süreğen kasiskelet sistemi hastalıkları”,
•

Çocuklar ve yetişkinlerde görülen “süreğen nörolojik hastalıklar”,

•
Alyuvar kaybının arttığı durumlar, eksikliklere bağlı kansızlıklar, alyuvar
yıkımının arttığı durumlar, kan pulcukları ile ilgili hastalıklar, kanamalı hastalıklar şeklinde
“süreğen kan hastalıkları”,
•

Çocuklarda ve yetişkinlerde görülen “süreğen kalp hastalıkları”,

•

Yüksek tansiyon,

•

Süreğen kanserler,

•

Süreğen solunum hastalıkları,

•
Bulaşıcı sarılık, AIDS/HIV gibi diğer süreğen hastalıkları içine alan “diğer
süreğen kalp hastalıkları” (Bkz. T.C. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2007).
Kronik hastalıklarda püf nokta, semptomlar görüldükten sonra, zararın çoktan
gerçekleşmiş olmasıdır. Bu nedenle de tam bir iyileşme için genelde geç kalınmış
olunmaktadır. Bu bakımdan, kronik hastalıklar için “gerçekleşmeden önce” önlem alınmasına
vurgu yapılmaktadır (Zastrow, 2013: 685).
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Uygulamalar
“Görme Engelli Futbolu Kalp Gözüyle Oynayan Adamlar”
Futbol aşkının peşinden görmeden koşanlar onlar… Topun sesini takip eden, kalp
gözüyle gören ve futbol aşkları sayesinde engel tanımayan adamlar. Riva'da kamp yapan
Görme Engelliler Millî Takımımızın antrenörleri Hasan Yıldırım ve Serkan Gümüş'le yıldız
oyuncu Hasan Şatay'ı TamSaha'ya konuk ettik…
Röportaj: Rasim Artagan
Sesi Görenler Ligi'nde futbol nasıl oynanır? Öncelikle bize futbolun kurallarını
biraz anlatır mısınız?
Hasan Yıldırım: 20 metreye 40 metre saha ölçülerimiz. Sahamız suni çim. Normal
çim sahada değil.
Suni çim olmasının sebebi nedir hocam?
Hasan Yıldırım: Normal çim sahada top biraz daha zor sürülür. Çim ayağınıza takılır.
Dişli krampon gerekir. Dişli kramponda da sakatlık riski yüksek olduğu için biz suni çimde
normal halı saha ayakkabısı kullanıyoruz. Top sürmesi suni çimde daha kolay. Yan taraflarda
1 metre 10 santim yüksekliğinde uzunlamasına bariyerlerimiz var. Bariyerlerin 10 derece
dışarıya doğru eğimi var. O bariyerler de çocukları korumak için. Kale arkalarında bu
bariyerler yok. Kale arkalarında her takımın birer antrenörü olur. Sahada 4 oyuncu, 1 kaleci
var. Şöyle düşünün. Ben rakip kalenin arkasında dururum ve oyuncularımı yönetirim. Hücum
oyuncuma gol attırmaya çalışırım. Rakip hoca da benim kale arkamdan kendi oyuncusuna gol
attırmaya çalışır. Yanlarda da birer antrenör olur. Kalecilerimiz görüyor. Onların herhangi bir
göz bozukluğu problemi yok.
Peki kalecilerin görmesi oyuncular için dezavantaj değil mi?
Hasan Yıldırım: Kalemiz 3 metreye 2 metre hentbol kalesi. Ölçüler aynı. Yalnızca
kaleci, kalesinin en fazla 1 metre sağına ya da 1 metre soluna kadar açılabilir. 2 metre de ön
tarafa doğru çıkabilir.
Bu uygulama, gol sayısının artması için sanırım?
Hasan Yıldırım: Evet. Gol atılabilsin diye. İki tane penaltımız var. Birisi 6 metreden,
birisi 8 metreden. 6 metrelik ceza yayımız var. Bu alan içerisinde faul olursa 6 metreden
penaltı atılır. Bu oyunda takım faulü de var. 3 takım faulünden sonra 4. faulde penaltı 8
metreden atılır.
Peki, oyuncu değişikliği nasıl oluyor?
Serkan Gümüş: Oyuncu değişikliğinde sınır yok. Tıpkı basketbolda olduğu gibi…
Zaten kuralların çoğu basketbolla örtüşüyor. Kaleci kendi alanı dışında müdahalede bulunursa
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yine penaltı oluyor. 6 metreden penaltı atılıyor. En önemli kurallardan biri, oyuncular sürekli
"VOYL" demek zorunda. Uluslararası bir terim bu ve "Ben buradayım" anlamına geliyor.
Örneğin topla dripling hâlinde olan bir oyuncuya savunma yapan oyuncunun "VOYL"
diyerek bilgi vermesi gerekiyor. Oyuncu bunu söylemeden topa müdahale ederse faul yapmış
oluyor. Muhtemel bir çarpışmayı önlemek için böyle bir uygulama yapılıyor.
Saha içerisinde 4 artı 1 oyuncu var. Peki, dışarıda en fazla kaç oyuncu olabiliyor?
Serkan Gümüş: Bir takım 10 kişiden oluşur. 2 kaleci, 8 oyuncu… Görme engelli
oyuncularda "yedek-as" tabiri yok. Kenar oyuncuların da saha içindeki oyuncular kadar iyi
olması gerekir. Bir oyunun başlaması için sahada 5 kişi olması gerekir. Çünkü 1 kişi eksikse
hükmen kaybediyorsunuz. Oyun 25'er dakikalık 2 devre hâlinde oynanıyor. Arada 15
dakikalık dinlenme var. Her takımın iki yarıda da birer dakikalık birer mola hakkı var. İçeride
iki hakem yönetiyor oyunu. Birisi başhakem, diğeri yardımcı hakem. Oyuncu değişikliği için
üçüncü hakem ve masada saat hakemi ile yazıcı hakem var. Toplamda 5 hakem yönetiyor.
Ofsayt yok.
Kullandığınız özel topu anlatır mısınız?
Serkan Gümüş: Topumuz zilli ve normal futbol toplarından biraz daha ağır. Çünkü
topun bazı bölmelerinde zil dönmüyor. Altıgen olan bölmelerin içinde ziller var. Bu yüzden
biraz da serttir o bölge. Kırmızı kartımız, sarı kartımız, ihtar, ihraç mevcut. Oyuncu
değişikliği sırasında oyun durmak zorunda.
…….
Türk Millî Takımı'nın katıldığı turnuvalardan bahseder misiniz?
Hasan Yıldırım: Geçen yıl Dünya Şampiyonası'na katıldık, bu yıl da Dünya
Oyunları'na… Ağustos ayında Avrupa Şampiyonamız var. Asıl hedefimiz orası. Avrupa
Şampiyonası'nda ilk üçe girdiğimiz zaman olimpiyat kotası almış oluyoruz. Direkt katılma
hakkı kazanıyoruz. Seneye inşallah Olimpiyatlarda olacağız. Kadromuz çok kaliteli. Bireysel
olarak üst düzeyde oyunculara sahibiz. Futbolcularımız aynı zamanda genç. Eski kadrodan
değişiklik yaptık. En genç oyuncularımızdan birisi Hasan Şatay. Çok yetenekli bir oyuncu.
Başarıya ulaşmamız için imkân gerekli. Kamp için bu imkân tanındı, TFF'ye çok teşekkür
ediyoruz. Brezilya beş yıldır üst üste Dünya Şampiyonu oluyor. 2 Olimpiyat Şampiyonluğu
var. Bunun sebebiyse görme engelli sporcuların tamamının Brezilya Futbol Federasyonu'nun
bünyesinde bulunması. Hasan Şatay, İzmir'de bir devlet hastanesinde, diğer çocuklarımız
farklı illerde çalışıyor. Başarıya ulaşabilmemiz için bu çocukların tamamını bir çatı altında
toplamamız gerekiyor.

34

….
Futbolcular sürekli antrenman yapabilme imkânı buluyor mu?
Serkan Gümüş: Dediğimiz gibi bütün oyuncular memurluk yapıyor. Farklı yerlerde
çalışıyor. Herhangi bir ilin takımını örnek alalım. Ama oyunculardan biri İstanbul'da, biri
farklı bir ilde, öbürü başka bir ilde… Dolayısıyla maçlardan ancak 1-2 gün önce yan yana
geliyorlar. Yani bu gelişimi engelleyen en büyük faktörlerden bir tanesi bu durum. En azından
elit ve kaliteli olan sporcuları federasyon bünyesine alıp, oranın bir üyesi olarak göstersek o
zaman çok daha fazla idman şansı bulup, iyi seviyeleri yakalarız.
Türkiye ile bu oyundaki önemli ülkeler arasındaki farklar neler?
Serkan Gümüş: Türkiye 2011'de olimpiyat kotası almış, 2012'de olimpiyata gitmiş,
2013'te Avrupa üçüncüsü olmuş bir ülke… Deplasmanlı lige geçtikten sonra sporcuların daha
fazla idman yapması sebebiyle kalite yükseldi. Türkiye kendisini hissettirir hâle geldi. Daha
önceki yıllarda diğer takımlarla oynadığımızda biraz daha aşağıda kalıyorduk. Şimdi çok daha
farklı, kendine güvenen, ayakları yere sağlam basan bir takımız. Biz antrenörler de kendimizi
çok fazla geliştirdik. Şu andaki hocamız John Ball'ün katkılarıyla çok daha iyi şeyler
yapacağız.
Hasan Şatay artık sana gelelim… Görme engelli bir insan nasıl olur da böylesine
mükemmel top oynar? Bugün "Benim" diyen insanda sendeki top tekniği yok. Bu
doğuştan mı, yoksa çalışarak kazanılan bir yetenek mi?
Hasan Şatay: Tabiî ki bir yetenek var. Herkes bu şekilde oynayamaz. Normal bir
futbolcu da yeteneksizse bir yere kadar gelebilir. Cristiano Ronaldo'nun gözlerini kapatın,
ancak 1-2 yılda bizim gibi oynayabilir. (Gülüyor) Yetenek varsa oynar!
Serkan Gümüş: Antrenörlerin en büyük etkisi; Hasan'a yeteneğini fark ettirebilmek.
Hasan bir şeyler yapıyor kendi adına. Ama "Hasan sen şu yönde çok iyisin. Buna yönel"
dediğimizde çok daha başarılı bir sonuca ulaşıyor.
Hasan Şatay: Bir yetenek var ama o yeteneğin fark edilmesi lâzım. Biz okulda
eskiden topun peşinde koşardık. Biraz daha profesyonel olunca üstüne koyduk. Ben 2012'de
başladığımda 10 dakika koşamıyordum sahada… Ama şimdi 40 dakikayı çıkartıyorum.
Bir Millî Takım oyuncusu olarak kariyer hedeflerin nedir?
Hasan Şatay: Nereye kadar giderse ağabey. 1994 doğumluyum, 21 yaşındayım.
Hocalarıma bağlı ama 30 yaşına kadar oynarım diye düşünüyorum. O zaman yeni gençler
çıkar, bizden sonra onlar oynar.
Futbola olan yeteneğini kendin mi keşfettin, bir hocan mı seni yönlendirdi?
Hasan Şatay: İlkokulda zaten topa poşeti takar, onun peşinde koşardık. Halı sahamız
yoktu, toprak sahamız vardı. O zamanlar tabiî ki görmeyenler kaleye geçiyordu. Kendi
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kendimize oynuyorduk. İzmir'de yaşıyorum. Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'nda
okuyordum. 8. sınıfa kadar deliler gibi oynadık. Ondan sonra lise çağında dağıldık hepimiz.
Ben futbolu bıraktım. Böyle bir oluşum olduğunu bilmiyordum. Ege Üniversitesi'nde
Uluslararası İlişkiler okuyorum. Aynı zamanda da Eşrefpaşa Hastanesi'nde çalışıyorum. Lise
bittikten sonra bir arkadaşım aradı ve beni çağırdı. Birkaç gün top oynadık ama idman
yapmıyoruz bir şey yapmıyoruz. Zaten İzmir'in yazı sıcak. Ramazan girdi araya. Olimpiyatları
izlemeye başladık. Olimpiyatlarda bizim takım yeni yeni gelişiyor. Dedim ki, "2016'da
inşallah olimpiyatlardaki ilk golü ben atacağım." Bakalım ilk hedefim o! 2012 Eylül'de
Mersin'de bir turnuva oldu. İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü'ndeydim. Şampiyon
olduk; İkinci Lig'e çıktık. Şampiyon olduk, Birinci Lig'e çıktık. İlk sezonumuzda üçüncü
olduk. Yavaş yavaş futbolumuz gelişiyor. Millî Takım'a geldikçe ben daha çok geliştim.
Sosyal hayatta karşılaştığın zorluklar neler? İnsanlar sana nasıl bakıyor, nasıl
yaklaşıyor?
Hasan Şatay: İnsanlar bizi tanımadıkları için farklı bakıyorlar. Neler duymadık ki?
"Senin sahibin yok mu?" diyor adamın birisi… Ama bazıları da çok bilgili. "Yardım edeyim
mi?" diyor. Ben zaten "Olur, yardım et" diyorum. İzmir bu konuda çok duyarlı. İzmir'i bu
konuda çok beğeniyorum. Bazen çok zorluk da çekiyoruz. Sarı çizgiler işimize yaradığı gibi
bazen yaramıyor da… Bazı yerlerde çok abartıyorlar. Mesela şuraya gideceksiniz (eliyle
gösteriyor), buradan kısa yoldan gidebiliyorken illa ki yolun sonuna kadar gidip, oradan
dönmemiz gerek. Çizgileri öyle yapmışlar. Labirent gibi! Bir yere kadar geliyoruz, bir yerden
sonra bitiyor! Ege Üniversitesi'nin çıkışında metrodan sonra çizgiler bitiyor. Yani diyorlar ki,
elinle koymuş gibi bundan sonrasını bulacaksın. Bize ortam sağlansın, başka bir şey
istemiyoruz. Şurada bir yol varsa, bize de yapılması lâzım. Bize, "Hafız bu tarafa gel"
denmesine gerek yok. Biz olmuşuz 'hafız…' Herkes öyle diyor.
….
Aileler nasıl bakıyor olaya?
Hasan Yıldırım: Bilinçsiz aile çok… "Benim oğlum gitmesin" diyorlar… Neden
gitmesin? "Oğluma araba çarpar… Bir şey olur, düşer kafasını yarar." Olaya bu mantıkla
bakamayız.
Serkan Gümüş: Ben bir örnek vermek istiyorum. Bizim bir sporcumuz var; Mehmet
Soymaz. Bizimle tanışmadan önce bir dönümlük bir alanda yaşıyordu. O bahçede
arkadaşlarıyla top oynuyordu. "Hayatta baston kullanmam. Oradan oraya bastonla gidemem"
diyen bir çocuktu. Bizimle tanıştıktan sonra Türkiye'de gitmediği şehir kalmadı. Bastonla
istediği yere gidiyor. Ankara'ya gitsin, istediği yeri bulur. Müthiş bir özgüveni var. Sporla
tanıştıktan sonra okuma-yazma kursuna gitti. Orada tanıştığı bir kadınla evlendi. Şu anda
çocuk sahibi… Yani bir anda ufak bir dokunuş, bir engellinin hayatını müthiş bir derecede
değiştirebiliyor. İşte burada belediyelerin, yerel yönetimlerin çok önemi var. Destek olmaları
gerekir. Bunu sağdıkları zaman gerçekten yapılamayacak hiçbir şey yok.
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Hasan Yıldırım: Başarı da bütçeyle oluyor. Çankaya Belediyesi olarak iki yıldır
şampiyon oluyoruz. Belediyemiz bütün imkânları sağlıyor. Konaklamamız, aracımız,
yemeğimiz, malzememiz… İnanır mısınız, malzememiz Millî Takım'dan daha iyi… Kulüp
başkanına diyorum ki, "Bana dört takım şort-forma gerekli." Gidiyorum alıyorum. Hiç sorun
değil. Ayakkabı sıkıntım zaten hiç yok. Devlette ise böyle değil. Bir yıl için bir ayakkabı
veriyorlar. Bakın bu çocuk zaten görmeden oynuyor. Sahalarımız sert. Bu yüzden
ayakkabılarımızda sürekli kopukluklar oluyor. Devlet "Bir ayakkabıyı sadece 1 yıl
kullanabilirsin" diyor. Nasıl yapacaksınız, bunu söyleyin bana.
Serkan Gümüş: Bu dönemde aldığımız ayakkabı daha şimdiden yırtıldı. Sporcumuz
bir sefer giydi. Bariyer kenarına vurdu ve ayakkabı parçalandı. Bir daha ayakkabı
alamıyorsun. Ne yapacağız peki?
Hasan Yıldırım: Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin
içerisinde millî formaların ve eşofmanların giydirildiği mankenler var. Çocuklar oradan
geçerken her seferinde üzerlerine dokunuyor. "Hocam bunlar nasıl böyle kaliteli" diyorlar
bana. Orada bir duygulandım, ağlayacaktım. Bir oyuncum diyor ki, "Ben Arda Turan'ın
yatağında yatıyorum…" Bununla mutlu oluyor.
Hasan Şatay: Ben arkadaşlara hava atıyorum zaten, "Bizim yattığımız yatakta Arda
Turan yatıyor" diyorum.
Hasan Yıldırım: Oyuncular üst düzeyde motive oluyor burada. Bu imkânlarla, bu
şartlarla, bu bütçelerle bu işler sadece kalben yapılırsa oluyor. Çocuklar şimdi havaalanına
Millî Takım otobüsüyle gitmek istiyor. Niye? "Ben Arda'nın otobüsüyle havaalanına gittim"
diyecek. Motive olacak. Mankeniyle bile fotoğraf çektiriyorlar. Böyle bir hayali düşünün. O
eşofmanı hayal ediyorlar. İçinde kimse yok ki mankenin… Ağlarız anlatırsak.
Serkan Gümüş: Burada yaptığımız kamp kadar verimli bir kamp görmedim. Çünkü
böyle bir motivasyon kampı hiç olmadı. Ne kadar değer verildiğini anlaması çok önemli
oyuncunun…
Hasan Yıldırım: Şimdi Hasan'ın yattığı yatakta yarın gelip Arda Turan yatacak. Bu
çok önemli…
Hasan Şatay: Ama Arda, "Bu yatakta Hasan yattı" demeyecek (Herkes gülüyor).
Hasan Yıldırım: Oyuncularımızda millîlik duygusu çok üst düzeyde. Duygusal olarak
formaya çok bağlılar. Bizim asıl çözüm yolumuz şudur: B1 Futbol Millî Takımı'nın tamamen
Türkiye Futbol Federasyonu'nun bünyesinde olmasını talep ediyoruz. Bizim çok büyük
bütçelerle işimiz yok.
….
Kaynak: Rasim Artagan, “Görme Engelli Futbolu Kalp Gözüyle Oynayan Adamlar,”
(Çevrimiçi) http://www.tff.org/default.aspx?pageID=286&ftxtID=23105, 06.07.2016.
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Uygulama Soruları
1)
tartışınız.

Görme engellinin görememesinin, kendisi için engel olup olmadığını
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•

Engellilik, doğuştan oluşabildiği gibi sonradan da ortaya çıkabilmektedir.

•

Zihinsel engellilik, birden çok yönden sınıflandırılmaktadır.

•
Görme, işitme, konuşma gibi engellilik türleri fizikseldir, ama manevi yönünün
olduğuna dair görüşler de bulunmaktadır.
•
Kronik hastalıkların sayısı epeyce olup, ülkeler açısından farklılık arz
edebilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) 2002’deki son sayıma göre Türkiye’deki engelli nüfus oranı yaklaşık yüzde kaça denk
gelmektedir?
A) % 8

B) % 10

C) % 12

D) % 14

E) % 16

2) Engelli türleri arasında Türkiye’de hangi engelli türü ilk sıradadır?
A) Ortopedik B) Kronik hastalık

C) Ziinsel

D) İşitme

E) Görme

3) Türkiye’nin engelli türlerinden hangisi en düşük orandadır?
A) Dil ve konuşma

B) Ortopedik C) İşitme

D) Görme

E) Zihinsel

4) Aşağıdakilerden hangisi doğuştan engellilik nedeni sayılamaz?
A) Trafik kazası
B) Genetik
D) Annenin alkol kullanımı

C) Yetersiz beslenme
E) Hamilelikte ateşli hastalık

5) Aşağıdakilerden hangisi sonradan gelen engellilik nedeni sayılamaz?
A) Savaşlar

B) Cüzzam

C) Hipertansiyon

D) Genetik

E) Doğal afetler

6) Zihinsel engellilik yerine akademi dünyasında kullanılan kavramlardan biri
hangisidir?
A) Ruhsal bozukluk
B) Zekâ geriliği
D) Akıl bozukluğu

C) Zekâ bozukluğu
E) Deli

7) IQ kısaltması neyi anlatmak için kullanılmaktadır?
A) Akıl sağlığı
B) Zekâ düzeyi
C) Beceri seviyesi
D) Yetenek testi
E) Beden gücü
8) Görme engellilikte gözlerin görme oranının en alt seviyesi nedir?
A) 2/10

B) 1/10

C) 1/9

D) 2/9

E) 3/10

9) İşitmede herhangi bir problem olmadığının göstergesi nedir?
A) 10-15 desibel arası olmak
C) 26-40 desibel arası olmak
E) 56-70 desibel arası olmak

B) 16-25 desibel arası olmak
D) 41-55 desibel arası olmak

10) Kronik hastalıklarda püf nokta nedir?
A) Semptomlar görüldükten sonra, zararın çoktan gerçekleşmiş olmasıdır.
B) Bulaşıcı olmasıdır.
C) Çok ağır olmasıdır.
D) Yaşlılara özgü olmasıdır.
E) Ölümcül olmasıdır.

Cevaplar:
6) B

1) C
7) B

2) B
8) B

3) C
9) A

4) A
10) A

5) D
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3. ENGELLİ AİLESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Engellisi olan ailenin, engellisi olmasına vermiş olduğu tepkileri; engellisi olan ailenin
yaşamış olduğu sorunları engellisi olan ailenin sorunlarına çözüm ve ihtiyaçlarını
öğreneceğiz.

43

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
nelerdir?

Engellisi olan ailenin, bu duruma tepkileri konusunda ilk olarak akla gelenler

2)

Engellisi olan ailenin temel sorunları neler olabilir? Değerlendiriniz.

3)

Engellisi olan ailenin içinde, engelli olmayan çocuklarının durumunu tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Engellisi Olan
Ailenin Tepkileri

Engellisi olan ailenin tepkilerinin bir
ve tek olmadığını ve belirli bir süreç
içerisinde gelişip dönüştüğünü
kavramak

Okuyarak ve analiz ederek

Engellisi Olan
Ailenin Sorunları ve
Çözümleri

Engellisi olan ailenin psikolojik,
Okuyarak ve analiz ederek
sosyal ve ekonomik sorunlar başta
olmak üzere çok yönlü sorunlarının
olabileceğini ve bunların
çözümlerinin de detaylı bir şekilde ele
alınması gerektiğini bilmek
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Anahtar Kavramlar
•

Engelli ailesi

•

Engelli çocuk

•

Engellisi olan ailenin tepkileri ve sorunları
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Giriş
ÖZİDA tarafından 2008 yılında yapılan araştırma neticesine göre, Türkiye’de
aile/akraba içinde yaklaşık 3’te 1’i oranında “engelli üye” bulunmaktadır ve bu üyeler yakın
kan bağı olanlardır (Çarkçı, 2011: 57).
Bu çerçevede kitabın üçüncü bölümü, ailesinde engellisi olanların durumunu ele
almaktadır; öncelikle engellisi olan ailenin tepkileri, daha sonra engellisi olan ailenin
sorunları ve nihayetinde engellisi olan ailenin ihtiyaçları üzerinde durulacaktır.
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3.1. Engellisi Olan Ailenin Tepkileri
Engelliye yönelik toplumsal tepkiler yanında, bir de engelli olduğu anlaşıldığında
engelli kişinin ailesinin tepkileri söz konusu olmaktadır. Tepkilerin mahiyeti hakkında farklı
yaklaşımlar/modeller ortaya konmaktadır. “Aşama modeli”, bunlardan biridir. Buna göre,
engelli ailesi, çeşitli aşamalardan geçmek suretiyle uyum aşamasına ulaşmakta ve engeli ve
engelli çocuğunu kabul etmektedir. İkinci modelse, “sürekli üzüntü modeli”dir. Burada
ailenin, çocuklarının engelinden dolayı sürekli bir üzüntü ve kaygı içinde olması söz
konusudur. Engelli çocuklarını kabul etseler de, ebeveynlerde bir yandan da sürekli üzüntü
devam etmektedir. Üçüncü bir model, “kişisel yapılanma modeli”dir. Burada ortaya çıkan
duygular, farklı bilişsel yorumlarla açıklanmaktadır. Yoğun kaygılar, ailenin geçmiş
deneyimlerinden oluşan bilişsel süreçlerle yapılandırılmaktadır. Son model, “çaresizlik,
güçsüzlük ve anlamsızlık modeli”dir. Engelli çocuğu olmaya çevrenin de verdiği tepkilerin de
etkisi ile olumsuzluk ve çaresizlik algılanmaktadır (Delitay, 2009: 18-19.)
Burada, engelli çocuğu olan ailelerin verdikleri tepkileri açıklayan dört modelden
ebeveynlere verilecek psikolojik desteğin ve sosyal desteğin önemli olduğu, ne kadar çabuk
aşılırsa engelli çocuklar için o kadar çok olumlu olan (Özen, 2012: 74) aşama modeli
üzerinde durulacaktır.

3.1.1. Birinci Aşama: Şok, Reddetme, Acı Çekme ve Depresyon
Birinci aşama, şok, reddetme, acı çekme ve depresyona denk gelmektedir (Delitay,
2009: 20) ve bu aşamada duygusal bir kamaşıklık içine girilmektedir (Kula, 2009: 117).
Birinci aşamadaki şok durumu, çocuğunun engelli olduğunu ilk defa öğrenen ailelerde
sıklıkla görülen tepkilerdendir. Genellikle şoklanma, aşağıdaki dört vakıada da anlaşıldığı
üzere, ağlama, tepkisiz kalma ve çaresizlik hissetme biçiminde görülmektedir:
“S’nin özürlü olduğunu ilk defa 22 aylık olduğunda öğrendik. O güne kadar özürlü
olabileceğini asla kabul edemeyeceğimiz oğlumuza, normal sağlık kontrolleri için
götürdüğümüz doktor ‘otistik’ tanısını koymuştu. O anda tüm dünyanın başımıza yıkıldığını
hissettik. Çok çaresiz ve yalnızdık. Bu öylesine bir duyguydu ki; adeta şok geçiriyorduk ve
kimsenin bizim yaşadığımız bu acıyı yaşaması mümkün olamazdı.”
“K’nın özürlü olduğunu duymak, yüzümüze inen bir tokat gibiydi. Önceleri çok
ağladım, kelimeler adeta boğazıma tıkanıyordu, hiç kimseyi görecek konuşacak hâlim
kalmamıştı. Çok ağladım ve uykusuz geceler geçirdim. Sürekli Allah’a dua ediyordum. Bir
mucize olmalıydı ve sabah uyandığımda her şey normale dönmeliydi.” (Özen, 2012: 75).
“Nerelere başvuralım, nerelerden yardım alırız? diye araştırmaya başladık. Bize
doğumevinin önerisi, genetik yönden gelişmiş bir üniversite hastanesi oldu. Eşe dosta sorarak
genetik konusunda dünya çapında bir doktor olduğu söylenen ve bize yararı olacağı
düşünülen bir bayan doktora gittik. Aman Tanrım, gitmez olaydım. Kapıdan girer girmez,
henüz eşikte iken ‘Neden geldiniz?’ diye bir soru ile karşılaştık. İki gözü iki çeşme ben,
‘Çocuğun kromozom fazlası varmış’ deme gafletinde bulundum. O kültürlü, bilgisi dünya
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ölçüsündeki doktor şekil değiştirdi ve avazı çıktığı kadar bağırarak ‘Boşa doğurmuşsun, bu
çocuğun kalbi de hasta, bu çocuk yaşamaz, ölür. Neden doğurdun? Hiç mi doktora gitmedin?’
gibi abuk-sabuk önyargılı birtakım cümleler söylemeye başladı. Zaten şaşkın ve üzgün olan
ben yıkılmıştım. Artık duymuyor, düşünmüyor, sadece ağlıyordum.” (Kula, 2005: 161).
“Doktor çocuğunuz ‘özürlü özürlü’ dedi suratıma. Ne özrü dedim. El işareti yaparak
yine özürlü dedi. Üstün körü bir muayene etti ve çocuğunuz down sendromu dedi… Zaten ilk
duyduğumda yığılıp kalmışım. Eşim çocuğu bırakıp benimle uğraşmış.” (Meşe, 2013: 845).
Yapılan bir saha çalışmasında da yukarıdaki dört örneği teyit edecek şekilde, annelerin
çocuklarının engelli (down sendromlu) olduğunu öğrendiklerinde ilk duygularının içinde
“şok” durumu, % 59 ile yüksek bir seviyede cereyan etmektedir (Türkdoğan, 2012: 33).
Birinci aşamada görülen diğer bir tepki biçimi, reddetme şeklindedir. Burada,
ebeveynlerin çocuklarının engelli olduğunu kabul etmemeleri söz konusudur. Buna göre,
aileleri için çocukları engelli değildirler, onlara toz kondurmazlar ve bunu da kendilerine ve
çevresindekilere inandırmaya çalışmaktadırlar (Türkdoğan, 2012: 36):
“İlk çocuğunun zihinsel engeline dair emareleri 2 yaşına kadar aslında fark ettiğini
ama ‘konduramadığını’ söyledi: ‘Konuşma yoktu, algılama yoktu. Oğuzhan diyordum, hiç
bakmazdı. Oğuzhan beni duymuyor diye doktora götürdüğümde işitme sorunu olabilir dediler.
Etraftan duymuyor mu dediler? Songül’ün çocuğu ‘ahrazmış, engelliymiş, sakatmış’ dediler.
Ben bile zor katlanırken etrafımdan duymak ağır geliyordu.’” (Meşe, 2013: 845)
Bir savunma mekanizması olarak reddetme durumu, bilinmeyene olan korkunun
ürünüdür (Özen, 2012: 75). “Yürüyebilecek mi acaba? Evlenebilecek mi? Neye benzeyecek?
Bizleri tanıyacak mı? Okula gidecek mi? Baş edebilecek miyiz? Nerelerden yardım
alabiliriz?” gibi sorular etrafında bilinmeyenlerin yarattığı korku söz konusu olmaktadır
(Kula, 2009: 118). Her halükarda var olan şey, engelli çocuğun durumunu inkâr etmektir.
Bunun uzantısı olarak engelli çocukları için ebeveynler, gerçekçi olmayan hedefler
belirleyebilmektedir ve bu konuda zorlayıcı olabilmektedir (Özen, 2012: 75). Öyle ki
zorlayıcılık, çocuğun hiçbir yaramazlığını bağışlayamama, olumlu davranışlarını görmeme
ama her kusurunu görme hatta abartma ve çocuğa dayak atma, azarlama, ilgisizlik gibi
acımasız bir biçimde yansıtma şeklinde ortaya çıkabilmektedir (Delitay, 2009: 21). Daha da
ilerisi, engelli çocuğu ailesi için dert olarak görülebilmektedir. Bu nedenle engelli çocuk ayak
bağı kabul edilebilip, ondan kurtulmak istenilebilmektedir (Türkdoğan, 2012: 36). Bunun
yolu ise, ya ebeveynin evi terk etmesi ya da engelli çocuğun bir kuruma yerleştirilmesi
şeklinde olmaktadır (Özen, 2012: 75).
Birinci aşamada görülen son bir tepki, acı çekme ve depresyondur. Burada
ebeveynlerin hayal kırıklığına uğramaları söz konusudur. Ki bu durumdaki acı, çok sevilen
birinin kaybedilmesine karşı duyulan acıya benzetilmektedir. Bu tarz bir acı, gerçeğin
zamanla kabullenilmesini kolaylaştıran bir duygu olarak görülmektedir (Özen, 2012: 75).
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Ancak acı çekmenin sürekli kalması ve dolayısıyla ileri bir boyuta ermesi neticesinde
depresyon söz konusu olabilmektedir. Zira ebeveynler için, oluşan durum karşısında hiçbir
şeye güçlerinin yetmeyeceği şeklinde bir derin çöküş görülebilmektedir:
“Eşim bana göre daha kontrollü ve sakin görünüyordu. Oldukça sessiz, sakin ve
sıkıntılı idi. Çoğunlukla yalnız kalmak ve tek başına düşünmek istediğini söylüyordu.
Özellikle de balık tutmaya gitmek tek arzusu hâline gelmişti. Onunla aynı acıyı duyuyordum.
Ancak o duyduğu acıyı benimle hiç paylaşmak istemedi. Gittikçe daha karamsar oldu ve artık
yemek saatleri dışında onunla hiç iletişim kuramaz hâle geldim.” (Özen, 2012: 75).

3.1.2. İkinci Aşama: Suçluluk, Kızgınlık ve Utanma
Aşama modelinin ikinci durak noktası, suçluluk, kızgınlık ve utanma şeklinde
görülmektedir. Burada olan en tipik özellik, ebeveynin ikilemler içine girmesidir; engelli
çocuğa karşı çelişkili duyguların yaşanmasıdır. Bu anlamda, sevgi ve kızgınlık/öfke bir arada
ve ard arda yaşanmaktadır; bazen engelli çocuklarının ölümlerinin istenmesi ama hemen
sonrasında pişman olunup bu istekten vazgeçilmesi ve ebeveynin kendini suçlaması söz
konusudur (Delitay, 2009: 20).
Bu çerçevede suçluluk, engellisi olan ebeveynin üstesinden gelmekte en fazla
zorlandıkları bir duygu olarak görünmektedir. Ebeveynler, örneğin, engelli çocuğa sahip olma
nedenlerini hamilelik dönemlerinde kendilerinden kaynaklı bir hataya bağlayabilmektedir:
“Çocuğumun özel gereksinimli olduğunu öğrendikten sonra hamilelik dönemimi
düşünmeye başladım. Neler yaptığımı, kimlerle temas ettiğimi, ilaç kullanıp kullanmadığımı,
yediğim yiyeceklere, içeceklere kadar hatırlamaya çalıştım. Gene de emin olamıyordum.
Unuttuğum ya da atladığım bir şey olmalıydı.” (Özen, 2012: 75).
Ya da yaptıkları hatalı bir davranış (günah) neticesinde Allah tarafından
cezalandırılmalarına bağlayabilmektedirler (Özen, 2012: 75) veya daha ileri yaşlarda
çocuklarının engelli olduğunu fark etmeleri durumunda ebeveynler, bu durumu geç fark
etmekten ve çocuklarına gerekli ilgi ve sevgiyi verememekten dolayı kendilerini
suçlayabilmektedir (Türkdoğan, 2012: 35)
İkinci aşamada kızgınlık da söz konusudur. Kızgınlık duygusu, suçluluk duygusunun
hemen arkasından gelmektedir. “Neden ben?” sorusu sorulmaktadır ve bunun neticesinde
direkt engelli çocuğa olamadığı için, dolaylı olarak, kızgınlık, teşhisi koyan doktor ya da
sağlık hizmeti sunan uzman gibi kendi dışındakilere yönelebilmektedir. Bazı durumlarda
kızgınlık, eşlerin kendi aralarında olurken, bazen de normal gelişim gösteren kardeşler de
ebeyenlerinin kızgınlıklarından nasiplenmektedir (Özen, 2012: 75). Dolayısıyla burada bir
yandan ebeveynin “neden ben?” sorusuyla kendisine dönük bir kızgınlığı var iken, diğer
yandan çevresine yönelik düşmanca davranışlar görülebilmektedir (Delitay, 2009: 20).
İkinci aşamada son olarak utanma/sıkılma duygusu görülmektedir. Bazı ebeveyn,
çocukları ile bütünleştiklerinden ve kendilerinin bir uzantısı olarak gördüklerinden dolayı,
çocuklarının engeli kendi engelleriymiş gibi yorumlayabilmektedir. Bu nedenle bu tarz
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ebeveyn için engelli çocuk demek, özsaygılarını tehdit demek olabilmektedir. Bunun
sonucunda ebeveyn için utanç duygusu görülebilmektedir. Böylece başkaları ile
görüşmeyerek, çocuklarını eve kapatarak bu duygu ile mücadele edilmek istenmektedir:
“Çocuğumun otistik olduğunu duyduğumda kendimi çok değersiz hissettim. Öyle ki,
kendi kişiliğime yönelik takdir edebileceğim hiçbir özelliğim yoktu. Kolejden mezun olmam,
tıbbiyeye girişim, doktor oluşum, iyi bir eş ve iki tane çocuğa sahip olmanın benim için hiçbir
anlamı yoktu. Her şey benim kendi başarımın eseriydi, ancak gerçek olan özürlü bir çocuğun
annesi olmam.” (Özen, 2012: 76).

3.1.3. Üçüncü Aşama: Pazarlık Etme, Kabul ve Uyum
Üçüncü ve son aşama, pazarlık etme, kabul ve uyum duygularının olduğu aşamadır.
Burada genel olarak engellilik ile ilgili bilgi sahibi olma çabası, sorumlulukları fark etmeye,
yardım almaya ve gelecek için planlar yapmaya başlaması söz konusudur (Delitay, 2009: 20).
Bu anlamda “ne yapılabilir?” “neler yapabilirim?” tarzında sorular sorulmaya başlanmaktadır
(Kula, 2009: 117).
Üçüncü aşamada ilk olarak pazarlık etme ile karşılaşılmaktadır. Burada aile için,
engelli çocuğunun yetersizliklerini ortadan kaldırmanın yollarını aramak vardır. Bu nedenle
doktordan başlayıp olağanüstü güçleri olan kişilere kadar herkesle pazarlık ve antlaşma söz
konusu olabilmektedir (Özen, 2012: 76).
Üçüncü aşamada daha sonar kabul ve uyum duygusu devreye girmektedir. Son aşama
olan kabul aşamasında, ebeveyn, çocuklarını olduğu gibi kabul etmeye ve böylece ailenin bir
üyesi olduğunu idrak etmeye hazır durumdadır. Bunun sonucunda aileler, önceki aşamalarda
görülen olumsuz duygular tamamen ortadan kalkmış olmasa da, engelli çocuklarının
ihtiyaçlarını karşılamaya ve hayatlarını onlara göre düzenlemeye başlamaktadır (Özen, 2012:
76). Bu tarz bir kabul ve uyumda dinin etkisi de söz konusu olabilmektedir. Zira din, başa
gelen bu tarz durumların “şer” (kötülük) olmadığını ortaya koymakta ve bu durumlar
karşısında sabır, fedakârlık ve feragat gibi karşılıklar emretmekte ve bunun mükafatını
olacağını beyan etmektedir (Çelebi, 2012: 163-164). Hatta bazı ebeveyne göre, engelli çocuğu
olmak zorlu iş olsa da, bu tarz bir zor iş, ebeveyne Allah tarafından “ödül” olarak verilmiştir
(Türkdoğan, 2012: 34). Nihayetinde kabul ve uyum sonrasında engelli çocuk için
sosyalleşme, kendine güven gibi çeşitli olumlu işaretler görülmektedir (Delitay, 2009: 21).

3.2. Engellisi Olan Ailenin Sorunları ve Çözümleri
Engellisi olan ailenin, engellisi olmasını kabul etse bile sorunları bitmemektedir. Bu
bağlamda, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlar karşısına çıkmaktadır ve bunların
çözümleri noktasında bazı temel ihtiyaçların giderilmesi gerekmektedir.
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3.2.1. Engellisi Olan Ailenin Sorunları
3.2.1.1. Psikolojik Sorunlar
Engellisi olan aile için ilk temel sorun, psikolojik çerçevededir. Burada dikkat çeken
nokta, engellisi olan aile ile ilgili çalışmaların genellikle anneler hakkında yoğunlaşmasıdır.
Zira engelli çocuğun hayatında annenin daha çok yeri ve önemi görünmektedir; araştırmalara
göre engellisi olan anneler, babalara göre engelli çocukları için daha çok vakit harcamakta,
daha çok bakım yükü çekmekte ve üzerinde daha çok etkisi olmaktadır (Kurt, 2010: 31).
Dolayısıyla engelli çocuğu olunması durumunda annelerin, babalara göre daha fazla maddi ve
manevi-psikolojik sıkıntı çektiği anlaşılmaktadır, ancak anneler ile babaların kaygı ve endişe
düzeylerinde fark olsa bile manidar bir farkın olmadığı da gözlemlenmektedir (Delitay, 2009:
23).
Sonuçta gerek anne ve gerekse baba, yani ebeveyn engelli sahibi olduklarında
psikolojik olarak olumsuz etkilenmektedir. Yapılan çalışmalarda engelli çocuğu olan ailelerde
stres düzeylerinin daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır (Kurt, 2010: 29). Örneğin zihinsel
engelli çocukları olan aileler üzerine yapılan birçok araştırmada, ebeveyn stres durumlarının
engelli çocuğu olmayan ebeveynlere göre daha fazla olduğu görülmektedir (Türkdoğan, 2012:
34). Bu anlamda, bir engelli çocuğun hareket bağımlılığının olması, uyku problemleri, yatak
ıslatma ya da kirletme gibi durumların varlığı (Delitay, 2009: 4), sosyal yalıtım, ailedeki
sıkıntı, çocuğun sağlık problemleri ve görünüş problemleri (Kurt, 2010: 29), (özellikle bir
ebeveyn olarak anne için) stres kaynağı durumundadır. Daha da ötesinde, engelli çocuğun bir
değil de birden çok engele sahip olduğuna dair durum, ebeveynin psikiyatrik ya da davranışlar
problemlerini körüklediği ve ekstra bir yük olduğu kaydedilmektedir (Kurt, 2010: 33).
Belli bir müddet sonra engellisi olan aile fertlerinin, yaşanan olumsuz duyguların
uzantısı olarak bunalıma girdikleri görülmektedir (Yaralılar, 2010: 36). Dolayısıyla engelli
çocuğa sahip olmaktan kaynaklı stres sonucunda, depresyon, kaygı, umutsuzluk, yorgunluk ve
tükenmişlik söz konusu olabilmektedir (Delitay, 2009: 4). Yukarıdaki da ifade edildiği üzere,
araştırmaların sonucu olarak, engellisi olan ailede annenin sürekli kaygı düzeyinin babadan
daha yüksek olduğu kaydedilmektedir (Yazıcı, Okçu & Sözbilir, 2015: 146). Sürekli kaygı
düzeyi, belli bir zaman sonra ise (annelerin) ruhsal durum ile ilgili problemlerinin ortaya
çıkmasına ve çözümü için de bir doktora gidilmesine yol açtığı bilinmektedir (Türkdoğan,
2012: 34). Ayrıca araştırma neticeleri, farklı türde engeli olan çocuğa sahip aileleler
(annelerde), en yoğun kaygı, stres ve tükenmişlik hâli yaşayan grubun, otistik engeli olan
çocuklara sahip olanlar olduğunu bildirmektedir (Kurt, 2010: 3).

3.2.1.2. Sosyal Sorunlar
Engellisi olan aile için diğer bir sorun alanı, sosyaldir. Engellisi olmak, ailenin
bütününü etkileyen bir durum olabilmektedir. Bu anlamda öncelikle engellisi olan ailenin
içinde sorunlar yaşanabilmektedir; ebeveyn ilişkisi zorlanabilmekte, hatta çözülme ve çatışma
durumuna dönüşebilmede engelli çocuğu olmak, önemli bir etken olabilmektedir (Türkdoğan,
2012: 34). Ebeveyn ilişkileri yanında, engellisi olmak, ailedeki sosyal algı düzeyine etki
edebilmektedir. Örneğin engelli çocuğu olan anneler için böyle bir durum “tramvatik”, “zorlu
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bir mücadele”, “utanç ve eksiklik”, “büyük bir acı” şeklinde algılanabilmektedir (Delitay,
2009: 23). Bu ise, engelli çocukla iletişimsizlik kapısının açılması anlamına gelmektedir
(Yaralılar, 2010: 37).
Engellisi olmanın, aile bütünlüğü açısından diğer bir etkisi, ailedeki (varsa) diğer
kardeşler üzerinedir. Bu etki, güçlük yaşama ve kendini yıpratma yanında şok, ümitsizlik ve
yorgunluk şeklinde görülmektedir (Delitay, 2009: 5). Zira ebeveyn, engelli olmayan
çocuklarından, engelli kardeşlerinin bakımı hususunda destek beklemekte, bu nedenle engelli
olmayan kardeşlere zaman zaman ağır sorumluluklar yüklemektedir. Bu durumsa, engelli
olmayan aile fertleri için hem ebeveynlerine hem de engelli kardeşlerine karşı tutumlarını
etkilemektedir (Yaralılar, 2010: 40). Öte yandan engelli kardeşiyle daha çok ilgilenilmesi,
engelli olmayan çocuk(lar) için yalnızlık ve ihmal edilmişlik algısı oluşturabilmektedir. Böyle
bir durum, kıskançlık ortamının oluşması ve aşağılanmışlık algısı anlamına gelebilmektedir
(Türkdoğan, 2012: 35).
Engelli çocuk sahibi olmanın, aile bütünlüğüne etkisi yanında, diğer bir etkisi
toplumla ilişki bağlamındadır. Burada en temel olgu, “sosyal izolasyon” bağlamında
görülmektedir. Bu anlamda birçok engellisi olan aile, negatif tutumlar ile sosyal dışlanmaya
maruz kalmaktadır (UK Departmant for Work and Pensions, 2005: 7). Bu nedenle, aileler
kendilerine yönelmiş olan tepkilerden korunmak, etkilenmemek ve daha az zarar görmek
amaçları ile sosyal ilişkileri sınırlandırmak zorunda kalmaktadır (Türkdoğan, 2012: 35).
Örneğin bu sebeple, engelli çocuğu olan anneler, daha küçük sosyal çevreye sahiptir ve daha
az arkadaşla muhatap olmaktadır (Delitay, 2009: 3):
“Pazara gittim ben. Benim çocuğum çok yaramaz. Hiperaktif, yerinde duramaz. Bazı
downlılar oturur, ama benim oğlum durmaz, yaramazdır. Pazar arabasını ittirince kadın şey
yaptı. Çocuğun kulağını tuttu. Ben de şey yaptım, kızdım. ‘Niye çocuğun kulağını tutuyon?’
dedim. ‘Aklı eriyo da mı yapıyo?’ Normal bir çocuk olsa da öyle şey yapılmaz. ‘Sebzem
ezildi.’ dedi. ‘Neyin ezildiyse veririm ben parasını?’ dedim. ‘Aman ne kadar da kıymetli
çocuğun varmış!’ dedi. Hani özürlü olunca kıymetli olmayacak. Oysa benim o çocuğum
öbürlerinden de kıymetli. ‘Çocuğunu getirme bir daha!’ dedi. ‘Niye getirmeyecekmişim?
Dünyada bir tek sen mi gezeceksin? Bunun da hakkı gezmek’ dedim. Münakaşa ettik. Artık
ben kendimi tutamadım, ağlayarak eve gittim. Bıraktım pazarı.” (Meşe, 2013: 848).
Hal böyle olunca, engellisi olan ailelerin hayatlarındaki amaçlarını gözden
geçirmeleri, yapmak istedikleri birçok şeyi ertelemeleri ya da tamamen iptal etmeleri gibi bir
davranış kalıbı gelişmektedir (Kurt, 2010: 19). Bu anlamda engelli çocuğu olmak, aile için
arkadaş ziyareti, piknik, tatil, eğlenme gibi etkinliklere katılımını kısmen ya da tamamen
engellemektedir ve böylece aile fertlerinin sosyal etkileşimi zayıflamaktadır (Özen, 2012: 78).
Sosyal etkileşimin zayıflaması ve ilişkilerin azalması demek, aile için kapalı bir sistemin
oluşması demektedir (Yaralılar, 2010: 37). En sorunlusu ise, engelli çocuklarını diğer
insanlardan yani toplumdan saklamaları yani engellinin toplumla ilişkisinin yok edilmesi
şeklinde görülmektedir (Yıldız, 2014: 142).
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3.2.1.3. Ekonomik Sorunlar
Engellisi olan aile için son bir temel sorun, ekonomik bağlamdadır. Bu noktada ilk
sorun, gelir kaybıdır. Engellisi olan aile için gelir elde etme açısından kayıp söz konusu
olabilmektedir; zira eşlerden biri engelli çocuk bakımından kaynaklı zamansızlık nedeni ile
işinden ayrılmak zorunda kalabilmektedir (Yaralılar, 2010: 40). Örneğin anne, çalışan biri ise,
zamanının büyük bir kısmını engelli çocuğu ile harcamasının sonucu olarak mesleğine devam
etmesi ve böylece çalışma hayatında kalarak gelir elde etme süreci sekteye uğramaktadır
(Delitay, 2009: 5).
Gelir kayıpları yanında, engellisi olan aile için, gider artışları da vaki olmaktadır.
Aileler, engelli çocukları için gerekli tıbbî müdahaleler, hastane, bakım, ilaç ve çeşitli
malzemeler ile eğitim ihtiyaçları gibi ek harcamalara girmek durumunda kalmaktadır
(Yaralılar, 2010: 39, 40). Örneğin, bir araştırmaya göre, zihinsel engelli çocuğa bakan aileler
ile engeli olmayan çocuğa bakan aileler arasında ekonomik anlamda farklılık görünmektedir,
ki engellisi olan aileler dezavantajlı konumdadır (Kurt, 2010: 33).

3.2.2. Engellisi Olan Ailenin Sorunlarına Çözüm Çabaları
Engellisi olan ailelerin psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarının varlığı bir gerçek
olsa da, bu tarz sorunların çözümleri yok anlamına gelmemektedir. Psikolojik, sosyal ya da
ekonomik sorun yaşayan engellisi olan aileler için ihtiyaç olan hususlar (çözümler),
bilgi/bilinçlenme, maddi ve manevi destek ile bakım takviyesi şeklinde ön plana çıkmaktadır
(Delitay, 2009: 22).
Bu çerçevede ilk çözüm alanı, engellisi olan ailenin bilinç düzeylerinin arttırılmasına
dönüktür. Engellisi olan aile fertleri, ne yapacakları, engelli çocuk sahibi olmakla nasıl başa
çıkacakları, kanunî haklarının neler olduğu gibi hususlarda bir karmaşa yaşayabilmektedir
(Özen, 2012: 77). Bu nedenle örneğin zihinsel engelli bir çocuğu olan anneye çocuklarının
rehabilitasyonu hakkında bilgilerin verilmesi, hem annenin kendine olan güveninin
güçlenmesi hem de bu güçlenme sonrasında engelli çocuğun ihtiyaçlarını karşılama seviyesi
arttığı için ailenin yaşadığı stres, kaygı ve tükenmişlik düzeylerinin azalması söz konusu
olabilmektedir (Kurt, 2010: 24). Bir araştırmaya göre, engellisi olan ailenin bilinçlendirilme
amacıyla eğitim programının uygulanması sonucunda, ebeveynlerde engelli çocuğa karşı
olumlu tutumun açık bir şekilde geliştiği kaydedilmektedir (Delitay, 2009: 17).
Belki de bilinçlenme noktasında en büyük destek (olumlu etki), engelli olmasına
rağmen hayatta çok büyük başarılar kazanmış, hatta dünya çapında etkisi olmuş olanların var
olduğunu bilmek gelmektedir.
Örneğin, Jean Dominidue Bauby’nin varlığını bilmek bu minvaldedir. Bauby, Paris’te
Elle Dergisi’nin yazı işleri müdürü iken (44 yaşında) 1995 yılında geçirdiği beyin kanaması
sonrasında komaya giren ve komadan çıktığında tüm vücut fonksiyonları biten ve “locked-in
(içeri kilitlenme) sendromu”na tutulan biridir. Olay sonrasında akıl melekeleri yerindedir ama
bedenen sadece sol gözü aktiftir. Bauby, felçli vücudunun tek hareket eden parçası olan sol
gözü ile bir kitap yazmıştır. Burada bir destek almıştır; asistanı Claude Mendibil her harf için
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alfabeyi baştan sona saymış ve istediği harf gelince Bauby sol gözünü kırpmıştır. Böylece
karşılıklı sabır sonrasında kelimeler ve cümleler dökülmüştür. Nihayetinde 130 sayfalık
Kelebek ve Dalgıç Giysisi adlı kitap yazılmıştır (Abalı, 2007: 13-14).
Yine işitme engeline rağmen Beethoven’in başarı hikâyesi de bu kapsamdadır. İşitme
engelli olan Beethoven, pes etmemiştir ve çalışabilmek için çeşitli çareler aramıştır. Örneğin
bazı zamanlar beste yaparken, yaptığı müziği hissedebilmek için dişlerinin arasına sıkıştırdığı
bir tahtayı piyanonun rezonans kutusunun üstüne dayamıştır. Bazen de bacaklarını tamamen
piyanoya yapıştırmış bir biçimde piyano çalmıştır. Hatta nihayetinde piyanonun titreşimlerini
beyni daha iyi algılasın diye piyanonun bacaklarını kesmiştir. Öyle ki işitme engelli durumu
gün geçtikçe artmasına rağmen, bestelediği eserlerinin sayısı da gittikçe artmıştır. 1819
yılında işitme duyularını tamamen kaybetmesine rağmen, Dokuzuncu Senfonisi’ni
tamamlamıştır (Abalı, 2007: 21-29).
Sadece Batı dünyasından değil, Türkiye’den de benzer örneklikler söz konusudur.
Bunlardan biri Cemil Meriç’tir. Türkiye’nin ünlü düşünürlerinden Cemil Meriç, küçük
yaşlardaki görme bozukluğu ilerlemiş ve belli bir müddet sonra görme gücünü tamamen
yitirmiş biridir. Fakat bu duruma rağmen, kitaplardan hiç kopmamıştır. Bir yandan eşi ve kızı,
diğer yandan da öğrencileri kendisine göz olmuşlar; kendisine gazeteler, dergiler
okumuşlardır. Daha da ötesinde kendisinin Fransızca ve İngilizce tercüme etmesine yardımcı
olmuşlardır. Bundan da ötesinde sosyal bilim alanında günümüzde de önemli etkileri olan “Bu
Ülke”, “Ümrandan Uygarlığa”, “Mağaradakiler”, “Kırk Ambar” gibi eserlerini görme gücünü
tamamen kaybettikten sonra ailesine ve öğrencilerine dikte ederek yazmıştır (Abalı, 2007:
143-154).
Yine Türkiye tarihinde benzer bir zemin, Mehmet Esad Efendi ile görülebilmektedir.
Mehmet Esad Efendi, vücudunun sağ tarafı doğuştan felçli olan ve sol tarafı da devamlı
titreme hâlinde olan biridir. Bu özelliğine rağmen, küçük yaşta hattatlığa meraklanmıştır.
Doğal olarak sağ elini kullanamadığı için sol eliyle yazmış ve bu yüzden “yesari” (solak) diye
anılmıştır. Hattatlıkla o derece ileri seviyeye ulaşmıştır ki, Padişah III. Selim döneminde
Enderun’da “hat öğretmeni” olmuştur (Abalı, 2007: 209-211).
Engellisi olan ailenin sorunlarına ikinci çözüm alanı, maddi-manevi desteklerin
varlığıdır; zira bu varlık, engellisi olan ailelerin sorunlarının çözümü noktasındaki
ihtiyaçlardandır. Engellisi olan aile için, bilgi/bilinçlenme yanında duygusal destek ithiyacı da
önemlidir. Ebeveyn, engelli çocukları ile ilgili konuşabilecekleri kişilere ihtiyaç
duyabilmektedir; yalnız olmadıklarını bilmek istemektedir (Özen, 2012: 77). Bu ihtiyacın
profesyonel anlamdaki karşılığı rehberlik ve danışmanlık hizmetine muhtaç olmaktır.
Özellikle zihinsel engelli çocuğu olan anneler için, yaşadıkları yüksek stres ve sonrasında
görülen tükenmişlik ile baş edebilme noktasında, bu tarz bir destek gerekmektedir (Kurt,
2010: 10, 14). Ancak Türkiye’de 2002 yılındaki ÖZİDA araştırması sonucuna göre engelliler
ve ailelerinin % 87.7’sinin aile rehberliği ve danışmanlığından istifade edemediği
görülmektedir (Delitay, 2009: 6). Desteklerin sağlanabilmesi durumunda, engellisi olan
ailenin aile içi sorunları ve streslerinin giderilmesi yanında, psikolojik ve fizyolojik olumlu
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sonuçların vaki olabilmesi söz konusudur; engellisi olan aileler için daha moralli bir zemin
oluşmaktadır (Kurt, 2010: 10).
Üçüncü bir destek alanı, engellisi olan aileye bakım yükleri konusundaki destektir.
Engellisi olan aile için engelli çocuğunun bakımını üstlenmek zor bir sorumluluktur; hele
engel türü ve derecesi ileri olan çocuklara sahip aileler için daha da zordur. Bu zorlukları
giderme noktasındaki çözümlerden biri evde bakım hizmetleridir; zira engellisi olan ailenin
yükünü ciddi bir şekilde hafifleten bir hizmettir (Özen, 2012: 77). Bu tarz sistematik ve
sürekli bakım desteği yanında, geçici bakım destekleri de söz konusu olabilmektedir. Örneğin
engellisi olan aileler hastalık, ölüm, düğün, seyahat gibi sebeplerle kısa süreli destek ihtiyacı
duyabilmektedir. Bu ihtiyaçlarının giderilmesi için Türkiye’de resmi bakım ve rehabilitasyon
merkezlerinde yıl içinde 30 güne kadar geçici ve misafir bakım hizmeti verilmektedir (T.C.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, t.y.: 18). Bu kapsamda ilgili kamu kurumlarında 172
yatak kapasitesi oluşturulmuştur (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015: 14).
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Uygulamalar
“4 Engelli Çocuk Yetiştiren Anne-Baba Duygulandırdı”
Batman'da 20 ila 25 yaş arasında 4 engelli erkek çocuğuna gözü gibi bakan bir
annenin verdiği çaba görenleri duygulandırıyor.
Merkez Çamlıtepe Mahallesinde yaşayan Güler ailesinin 5 çocuğundan 4'ü engelli
olarak bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Yaşları 20 ila 25 arasında değişen engellilerin her
türlü ihtiyaçlarını anne ve babaları karşılıyor.
20 yılı aşkındır yatalak olan engelli çocuklarına hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak
gözü gibi bakan anne Fatime Güler, onların her gün bebekler gibi bezlerini değiştiriyor,
yemeklerini yediriyor, banyolarını yaptırıyor. Şimdiye kadar zorluk çekmeden çocuklarına
bakan anne ve baba Güler, yaşları ilerledikçe artık çocuklarına bakmakta zorlandıklarını dile
getirdiler.
Yine de Allah'ın kendilerine verdiği bir imtihanla engelli 4 çocuklarına bakmaya
devam ettiklerini vurgulayan sabırlı anne ve baba, bu yaptıkları fedakârlıkla görenleri
duygulandırıyor.
Yaşadıkları sıkıntıları anlatan Anne Fatime Güler, daha önce 5 tane çocuğunun engelli
olduğunu, bunlardan birisinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, kalan 4 erkek çocuğuna
baktığını belirtti. Anne Güler, çocuklarına olan sevgisini şu ifadelerle dile getirdi: “Ben onları
çok seviyorum. Çocuklarıma güçlükle bakıyorum. Sadece ben değil eşim de bana yardımcı
oluyor. Bizler bu durumu Allah'ın bizlere vermiş olduğu bir imtihan olarak görüyoruz ve her
türlü zorluğa rağmen sabretmeye çalışıyoruz. Sürekli Allah'a şükrediyoruz.”
Baba Ali Güler ise, “Daha önce 5 çocuğumuz vardı ve 5'i de engelliydi. Bunlardan
birisi hayatını kaybetti. Ben ile hanımım bu engelli çocuklara bakıyoruz. Her gün onların
yanındayız ve onlarını bakımını yapıyoruz. Bazen onları hava alsınlar diye dışarıya
çıkarıyorum. Biz çok eziyet çekiyoruz ama elhamdülillah bunu Allah'ın bir imtihanı olarak
görüyoruz. Bizim de imtihanımız budur.” diye konuştu.
Kaynak: M. Fatih Akgül, “4 Engelli Çocuk Yetiştiren Anne-Baba Duygulandırdı,”
(Çevrimiçi)
http://www.dogruhaber.com.tr/haber/164838-4-engelli-cocuk-yetistiren-annebaba-duygulandirdi/, 06.07.2016.
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Uygulama Soruları
1)
Bir anne-babanın 4 engelli çocuğuna birden severek bakmasının arkasındaki
nedenlerin neler olabileceğini değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•
Engellisi olan ailelerin tepkileri aşama aşama olup, her bir aşamada
farklılaşmaktadır.
•
Engellisi olan ailenin sorunları ağırlıklı olarak psikolojik, sosyal ve ekonomik
çerçevede yoğunlaşmaktadır ve bir bütün olarak aileyi etkilemektedir.
•
Engellisi olan ailenin sorunlarına çözüm olarak ailelerin bilinç düzeylerinin
yükseltilmesi gerekir, ailelere maddi-manevi destek sağlanmalıdır ve bakım takviyesi
yapılmalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Engelli ailesinin tepkilerinde birinci aşamada aşağıdakilerden hangisinin görülmesi
beklenmez?
B) Şok

A) Reddetme

C) Suçluluk D) Acı Çekme E) Depresyon

2) Engelli ailesinin tepkilerinde ikinci aşamada aşağıdakilerden hangisi görülebilir?
A) Şok

B) Utanma

C) Kabul

D) Depresyon E) Uyum

3) Engelli ailesinin “ne yapılabilir?” “neler yapabilirim?” tarzında sorular sormaya
başladığı aşama hangisidir?
A) Birinci

B) İkinci

C) Üçüncü

D) Dördüncü E) Beşinci

4) Engelli ailesinin bir üyesinin “Çocuğumun otistik olduğunu duyduğumda kendimi çok
değersiz hissettim” sözü hangi aşamaya işaret etmektedir?
A) Birinci

B) İkinci

C) Üçüncü

D) Dördüncü E) Beşinci

5) Engelli ailesi için sevgi ve kızgınlık/öfkenin bir arada ve ard arda yaşandığı aşama
hangisidir?
A) Birinci

B) İkinci

C) Üçüncü

D) Dördüncü E) Beşinci

6) “Artık duymuyor, düşünmüyor, sadece ağlıyordum” diyen bir engelli annesi,
muhtemelen hangi aşamadadır?
A) Birinci

B) İkinci

C) Üçüncü

D) Dördüncü E) Beşinci

7) “Çoğunlukla yalnız kalmak ve tek başına düşünmek istediğini söylüyordu” şeklinde
engelli ailesi hakkındaki durum tespiti, muhtemelen hangi aşama için söylenmiştir?
A) Birinci

B) İkinci

C) Üçüncü

D) Dördüncü E) Beşinci

8) Engellinin ve ailesinin toplumdan izolasyonu daha çok hangi sorun bağlamında
değerlendirilebilir?
A) Ekonomik

B) Sosyal C) Psikolojik

D) Kültürel

E) Siyasi

9) Engelli ailesinin eğitim ihtiyacının karşılanması derdi, daha çok hangi sorun
çerçevesinde ele alınabilir?
A) Ekonomik

B) Sosyal C) Psikolojik

D) Kültürel

E) Siyasi

10) İşitme duyularını kaybetmesine rağmen, Dokuzuncu Senfonisi’ni tamamlayan
kimdir?
A) Beethoven

Cevaplar:

1) C
6) A

B) Bauby

C) Bach

D) Donatello

2) B
7) A

3) C
8) B

4) B
9) A

E) Bacon

5) B
10) A
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4. BATI DÜNYASINDA ENGELLİLİK TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Batı’da genel olarak engellilik tarihini; Batı’da özelde Antik Dönemden Feodal
Dönem’e, Feodal Dönem’den Sanayi Devrimi’ne engellilerin durumunu; Batı’da özelde
Sanayi Devrimi’nden günümüze engellilerin durumunu öğreneceğiz.

63

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Batı dünyasında engellilerin tarihi hakkında “algı ile gerçeklik” arasında farkın
olup olmadığını düşününüz.
2)
Batı dünyasındaki Antik Dönem’de engellilerin hayatta kalma şanslarının olup
olmadığını değerlendiriniz.
3)
Sanayi Devrim’inden bu yanan Batı’da engellilerin durumunun nasıl bir seyir
takip ettiğini kritik ediniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sanayi Devrimi’ne
Kadar Engellilerin
Durumu

Batı dünyasında Antik Dönem,
Feodal Dönem ve Karanlık Orta Çağ
Dönemi’nde engellilerin durumunun
fazlasıyla perişan olduğunu anlamak

Okuyarak

Sanayi
Devrimi’nden
Günümüze
Engellilerin Durumu

Sanayi Devrimi sonrasında Batı’da
engellilerin durumunun, öncesine
göre biraz daha düzelmeye
başlamasına rağmen, yakın zamana
kadar olumsuz durumların devam
ettiğini bilmek

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
•

Antik Dönem’de engelliler

•

Feodal Dönem’de engelliler

•

Orta Çağ’da engelliler

•

Sanayi Devrimi sonrasında engelliler
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Giriş
Dünyada yakın döneme kadar, insanlık tarihinde binlerce yıldır engellilere kötü
davranma, istismar, ihmal ve terk etme olağan görülmekteydi. Daha da ötesinde engelliler,
öldürülme, sürgün edilme, eğlence malzemesi yapılma gibi fiili ağır muamelelere maruz
kalmışlardır (Jaeger & Bowman, 2005: 27). “Dünyada” diye zikredilen bu durum, esasında
“Batı dünyasında” olanlardır.
Batı dünyasında tarih boyunca engelliler için üç temel etiketleme süreci söz
konusudur. Bunlardan birincisi, engellilerin toplum tarafından “tehdit edici” bireyler olarak
görülmesi ve etiketlenmesidir; ki bu durum, kurumsal bazı tedbirlerin alınmasına neden
olmuştur. İkincisi, engellilerin “yük” addedilmesidir. Bunun sonucunda mümkün oldukça
engellilerin ayıklanıp toplumdan çıkarılması söz konusu olmuştur. Üçüncü bir adım,
engellilerin “aciz” olarak etiketlenmesidir. Bu etiketleme ise, engellilere dönük “korumacıacınası” anlayışları doğurmuştur (Kolat, 2009: 28).
Bu üç temel etiketlemenin yansıması olarak, Batı’daki tarihyazımında da engellilerin
hiçbir şekilde dikkate alınmadığı bir zemin ortaya çıkmıştır. Engelliler ile ilgili
tarihyazımında var olan tek şey, engellilerin “sadece kişisel bir felaket olarak ya da
üzülünecek bir aşağı durum olarak ya da inkâr edilen bir yaftalama olarak” ele alınmalarıdır
(Jaeger & Bowman, 2005: 29).
Kitabın bu bölümünde, bahsedilen bu temel ve genel zemin unutulmamak kaydıyla
Batı’daki engellilerin durumu Sanayi Devrimi öncesi ve sonrası şeklinde ele alınacaktır.
Sanayi Devrimi öncesi dönem Batı için Antik Çağ ile başlatılacak iken, Sanayi Devrimi
sonrasından günümüze olumsuz ve olumlu hususlar ortaya konacaktır.
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4.1. Sanayi Devrimi’ne Kadar Engellilerin Durumu
Temel mantık şudur: Toplumlar, bünyelerindeki yetimler, yoksullar, hastalar ve
engelliler gibi kendi başlarına var olmalarında zorluk yaşayan ve bu nedenle muhtaç durumda
olanların muhtaçlıklarını gidermek zorundadır. Bu çerçevede Batı’da Sanayi Devrimi
öncesinde sorumluluğun, büyük ölçüde aile, akrabalar, komşular ve kilise tarafından
karşılanmakta olduğu ileri sürülmektedir (Zastrow, 2013: 50). Burada, “Ama gerçekten böyle
midir?” sorusu sorulmalı ve cevaplar aranmalıdır.

4.1.1. Antik Dönem’den Feodal Dönem’e Engelliler
Batı tecrübesi, Antik Dönem’den Feodal Dönem’e kadar engellilik konusunda pek
olumlu bir zemin sunmamaktadır.
Bu noktada öncelikle Antik Yunan Dönemi’ndeki düşüncelere bakmak yerinde
olacaktır. Platon “Devlet” adlı ünlü eserinde iyi bir toplum için sadece ruhsal ve fiziksel
sağlığı yerinde olanların evlenmesi gerektiğini dile getirmektedir. Bununla da kalmamakta,
hekimlerin iyi olmayacak hastaların tedavisini kesmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır (Kolat,
2009: 28-29). Daha da ötesinde Platon için, bedenen engelli olan çocukların ortadan
kaldırılması (öldürülmeleri) anlayışla karşılanması gereken bir durumdur. Zira toplumun
kişilere verdiği görevleri engellilerin yapması mümkün değildir; bu anlamda en önemli görev
olan savaşmaya engelliliğin mani olması söz konusudur. Bu çerçevede Platon’un devletinde
engellilere yer yoktur (Albayrak, 2014: 42). Aristo için de durum pek farklı değildir. Aristo
“Politika” adlı meşhur eserinde, bedensel engelli çocukların büyümelerine izin verilmemesi
gerektiğini beyan etmektedir. Yine Yunan oyun yazarı Europides, körlük durumunda
engellinin yapabileceği en iyi hareketin intihar etmek olduğunu söylemektedir (Albayrak,
2014: 43).
Antik Yunan Dönemi’nde mesele düşüncede kalmamış, birçok bakımdan pratik
zemin bulmuştur. Bu durumun göstergelerinden biri olarak, meşhur Hipokrat, On Kutsal
Yazısı’nda Antik Yunan toplumunun engellilerden nefret ettiğini ve onlara kötü
davrandıklarını kaleme almaktadır (Köse, 2014a: 62).
Gerçekten de durum böyledir. Antik Yunan kanunlarına göre, bebekler doğumları
sonrasında yaşlılar heyetine gönderilmektedir; eğer bebek kör, zihinsel engelli ise ya da
herhangi bir engeli varsa, nehre atılmak suretiyle öldürülmektedir (Kolat, 2009: 28-29).
Örneğin, Antik Yunan’ın en önemli şehir devletlerinden olan Sparta’da Solon ve Lycurgus
tarafından ortaya konan kanunlar kapsamında, her yeni doğan çocuğun halkın toplandığı yere
götürülmesi zorunluluktur. Burada bebek ileri gelenler tarafından incelenmektedir ve toplum
için uygun görülmeyen bebekler Taigitos Dağları’nda ölüme terk edilmektedir (Albayrak,
2014: 42). Bunun dışında, engelli doğan bebeklerin güneşli tepelere terk edilmesi, bağlanması
ya da kızgın güneş altında perişan olması söz konusudur. Bu çerçevede Sparta kanunları
engelli çocukların öldürülmesini manda altına almıştır ve ailelerin de bu konuda tercih hakları
söz konusu değildir (Jaeger & Bowman, 2005: 26). Antik Yunan Dönemi’nde engellilerin
öldürülmeleri sadece Sparta şehir devleti ile kısıtlı değildir, zira benzer durumlar Atina şehir
devletinde de görülmektedir. Atina’da engelli olduğundan dolayı öldürülmesine karar verilen
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bebekler (Sparta’daki dağa götürülüp orada öldürülmelerinden farklı olarak) için kilden
yapılmış kaplar ve sepetlerin çarşıdan normal alışveriş gibi gibi alınıp içine konulması
sonrasında yol kenarlarında ölüme terk edilmeleri vakidir (Albayrak, 2014: 42).
Antik Yunan döneminde engellilere yönelik bu tarz olumsuz durumların varlığı, Antik
Yunan’da engelli çocukların varlığının, anne ve babalarının günahları nedeniyle tanrılar
tarafından cezalandırılmaları inancına/mitolojisine dayanmaktadır (Kılıçarslan, 2013: 11).
Yunan mitolojisine göre, Yunan tanrıları için engelli çocuk sahibi olmak utanılması gereken
bir durumdur. Bu çerçevede engelli çocuk sahibi olmanın çözüm yolu, Yunanlılar’ın en büyük
tanrıları Zeus ve karısı Hera’nın çirkin ve topal çocukları Hephaistos’u Olimpos Dağı’ndan
aşağı fırlatmaları gibi, doğan çocuklarını ıssız kayalıklardan fırlatıp tanrılarına iade
etmeleridir (Köse, 2014a: 61). Hal böyle olunca, herhangi bir engelliye yardım etmek,
tanrıların gazabını çekmektir. Sonuçta kimse engelliye yardım etmediği gibi, engelliler şehir
dışına sürülmüştür; yalnızlığa ve ölüme terk edilmiştir (Öztürk, 2011: 18).
Engellilere yönelik olumsuz tutumun arkaplanındaki diğer bir nokta, Antik
Yunanlılar’ın beden ve ruh birliği felsefesindedir. Buna göre, bedenin veya ruhun birindeki
yara, öteki yarayı göstermektedir. Dolayısıyla örneğin bedensel engelli olmak, ruhsal anlamda
da engelli/kötü olmak demektir. Ki bu inanışın aşırıya kaçan bir uygulaması,
“gelişmemişlerin, zayıfların ve yaralıların kasten saf dışı bırakıldığı” Sparta’da görülmektedir
(Zastrow, 2013: 724).
Antik dönemdeki Roma’da durum, engelliler açısından bundan farksızdır. Roma
kanunlarında baba, mutlak güçtür. Bu güç ile çocukların kaderi hakkında tek söz sahibidir;
çocuğunu yaşatabilir veya öldürebilir (Köse, 2014a: 56). Bu nedenle baba, engelli çocuğunu
öldürebildiği gibi satabilmiştir. Satılan engellilerin bir kısmı eğlence amaçlı kullanılmıştır
(Kılıçarslan, 2013: 11). Buradaki temel mantık, üretken olup olmamaya dayanmaktadır.
Romalılar için üretken olmayan engellinin infaz edilmesi normaldir (Zastrow, 2013: 725). Bu
noktada örneğin, görme engelliler dilencilikte, zihinsel engelliler de kölelik ya da konukları
eğlendirmede kullanılmışlardır (Kolat, 2009: 29). Özellikle alt tabaka halk arasında yük olupolmama durumuna göre karar verme, sıklıkla görülebilmiştir. Böylece engelli olup ilerde
mutsuz olacak çocukların öldürülmeleri hem kendileri hem de aileleri için faydalıdır, çünkü
engelli çocuklar diğer aile üyelerinin gelir kaynaklarının azalması anlamına gelmektedir.
Ayrıca sadece aileye değil, ilerde devlete de yük olacakları için, engelli çocukların
öldürülmesi sorunlu görülmemiş ve bu öldürme hakkı mutlak güç olarak babaya verilmiştir
(Albayrak, 2014: 44).
Babanın öldürme yerine yaşatma biçimindeki tasarrufunun sonucu olarak bir şekilde
hayatta kalan engelli için de durum pek iyi değildir. Örneğin Roma İmparatoru Justinian
dönemindeki medeni kanunlara göre (ki bu kanunlar 18. yüzyıla kadar Batı’da etkinliğini
korumuştur), genelde ciddi engeli olanların ve özellikle aklî, görme ve duyma bozuklukları
olanların mülkiyet, miras ve eğitim hakkı söz konusu olamamaktadır (Jaeger & Bowman,
2005: 28). Yine bir şekilde hayatta kalabilen engellilerin bazıları için sonuç, dalga geçilip
dışlanma ya da (bedeni düzgün görünen engelli kız çocuklarında olduğu gibi) fahişelik için
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satılma biçiminde görülmektedir. Öyle ki eğlencelik için engelli çocukların satıldığı özel bir
market bile söz konusu olmuştur (Jaeger & Bowman, 2005: 26). 9

4.1.2. Feodal Dönem’den Sanayi Devrimi’ne Engelliler
Batı için Feodal Dönem, Hıristiyan Katolik Kilisesi’nin egemenliğinin varlığı
demektir. Hıristiyan Batı’nın ilk dönem Orta Çağ’ında öldürülmeyen engelliler, utanılacak,
tiksinilecek, korkulması gereken, acınan ve dışlanan sefil varlıklardır (Köse, 2014a: 57).
Örneğin akıl hastalığı 10 ya da epilepsisi olan kişiler, genellikle barınaklara, akıl
hastanelerine ve hapishanelere kapatılmıştır. Cüzzam hastalığı olanlarsa izole kamplarda
yaşamaya zorlanmıştır. Öyle ki Batı’da 19.000 civarında cüzam köyü söz konusu olmuştur
(Jaeger & Bowman, 2005: 29). Bu çerçevede 1432 tarihli Peth İskoç Parlamentosu şehirlerde
cüzzamların gezmesini yasaklamıştır (Köse, 2014a: 68). Yine örneğin, Antik Dönem’in
uzantısı olarak, engelliler ile alay edildiği, onlara soytarılık yaptırıldığı bilinmektedir; ki bu
anlamda engelliler, dönemin aristokrasisinin sosyal eğlencesi konumundadır (Köse, 2014a:
66). Bu anlamda derebeylerin engellilere sunduğu tek iş imkânı, zihinsel ve bedensel
engellilere uygun olduğu düşünülen saray soytarılığıdır (Zastrow, 2013: 725).
Engellilerin dışlanması ya da eğlence malzemesi olmaları, biraz şans işi olsa gerek!
Zira daha kötüsü olan, Geç Orta Çağ Kilise döneminde, “öldürülme” sıklıkla gözüken normal
bir durumdur. Geç Orta Çağ engizisyonlarında engelliler, ateşte yakılan cadılardandır (Köse,
2014a: 57)! 1400’lü yıllarda kilise öncülüğünde “cadı avları” başlatılmıştır. Orta Çağ Batı
dünyasında engellilik, sihir ve doğaüstü güçlerin etkisi altında olanlar olarak algılandığı için,
cadı muamelesi kapsamına alınmıştır (Seyyar, 2006: 4). Kilise’nin telkinleri ile, toplumdaki
temel inanç, cin ve şeytanların insanları istila edip, onları tedavisi mümkün olmayan
hastalıklara sürüklediğidir. 11 Daha da ötesinde, engellilik, büyücülükle ilişkilidir ve engelli
doğmak, şeytan ile kadınların ilişkisinin sonucudur (Köse, 2014a: 68). Böyle bir durumun
neticesi olarak, engelliler de cadı olarak nitelenmiştir (Kolat, 2009: 26). Bunun akabinde, cadı
avlarında engelliler çoğunlukta olmak üzere yüzlerce insan yakılmıştır (Kılıçarslan, 2013: 11).
Engelli çocuklar, “iblis ya da cadı değiştirdi” denilmek suretiyle öldürülmüştür (Köse, 2014a:
66). Buna göre engellilerin içine şeytan girmiştir ve bundan kurtulmaları için müdahale
edilmelidir (Çarkçı, 2011: 14). Öldürmenin dışındaki müdahale biçimleri kırbaçlamak, aç
bırakmak ve sıcak suya batırmak şeklindeki tedavilerdir (Zastrow, 2013: 229).
Engellilere yönelik tüm bu olumsuz bakış ve uygulamaların kaynağı, dönemin dinî
inançlarıdır. Hem Eski Ahit hem de Yeni Ahit, engelliliği ilahi ceza ile denk görmektedir ya
da ahlakî olmayan davranışın sonucu şeklinde kabul etmektedir. Örneğin, Eski Ahit’te fiziksel
Hıristiyanlık’ın kabulünden sonra Roma’da engellilere dönük tutumların nispeten eskiye göre iyileşme içinde
oluğu söylenebilse de, St. Agustinus’a için “Anadan doğma sağırlar iman sahibi olamazlar, iman kabul
edemezlerdi. Çünkü iman vaazdan, dinlenilen sözlerden gelirdi.” Bkz. Albayrak, 2014: 45.
10
Batı Orta Çağı’nda deliler, akıl hastası olarak kabul edilmemektedir; deli, şeytana isteyerek uyan ve bu
nedenle çarpılan kişidir. Hal böyle olunca, delilik hekimlerin değil, papazların alanına girmektedir. Bkz. Hot,
2007: 39.
11
Batı’da hastalığın günahlar için ilahi bir ceza olduğu inancı, bilimsel tıbbın çok az teşvik görmesi ile
netilenmiştir. İnananlar için belli hastalıkların şifası belli başlı azizlerdedir: Kore hastalığı için Aziz Vitus,
yılancık için Aziz Anthony, veba için Aziz Roch. Bkz. Whitfield, 2008: 102.
9
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engellilik, günahtan kaynaklı ruhsal bozukluk olarak görülmektedir (Metzler, 2006: 39). Yeni
Ahit’te ise engelliler, cin ve şaytanlar tarafından sahiplenilmiş kişiler olarak
değerlendirilmektedir (Jaeger & Bowman, 2005: 27). İşte bu tarz inanış, Orta Çağ
Avrupası’nda ikinci engizisyon (1542 yılında) dönemindeki cadı ve büyücülere karşı
mücadele kapsamında engellilere karşı da geliştirilmiştir ve uygulanmıştır (Köse, 2014b:
103). Sonuçta birçok engelli, pazar meydanlarında diri diri yakılarak öldürülmüştür (Seyyar,
2006: 4).
Rönesans ile ise “beden” önemli hâle gelmiştir. Rönesans boyunda Leonard da Vinci,
Versalius, William Harvey gibilerin insan anatomisi üzerine yaptıkları anatomik ve fizyolojik
çalışmalar, bedenin görünümü, işitmesi ve diğer sistemleri hakkında daha iyi anlayışların
doğmasına yol açmıştır. Fakat bu tarz ilerlemeler, engelli kişiler için makul seviyede etki
yapmamıştır (Jaeger & Bowman, 2005: 29). Katolik Kilisesi’ne reddiye çeken ve
Hıristiyanlık içinde Protestanlık adıyla yeni bir mezhep çıkaran Martin Luther için de
engelliler makul değildir; o, engelli çocukları şeytan olarak gördüğünü ilan etmiştir ve bu
çocukları öldürmeyi önermiştir (Köse, 2014a: 69). Özellikle Kalvin ve Luther için zihinsel
engellilik bir şeytan ürünüdür. Luther, bilişsel engellilerin ölmesi için dua etmekten hatta
öldürülmelerinden yanadır (Jaeger & Bowman, 2005: 29).
Feodal dönemde ve sonrasında Rönesans-Reform döneminde engelliler için zikredilen
tüm bu olumsuzluklar, hiç olumlu şeylerin olmadığı anlamına gelmemektedir. İtalyan bilim
adamı Jerome Cardan (1501-1576), sağır-dilsizlerin zihinsel olarak gelişebileceğini, resim ve
yazılar ile olgular ve nesneler arasında irtibat kurulabileceğini dile getirmiştir. Aynı
dönemlerde Batı’da ilk sağır öğretmeni Leon de Pedro Ponce (1520-1584) ortaya çıkmıştır ve
ilk defa dilsiz erkek çocuklar ile iletişime geçmeyi başarmış ve öğrettiği işaretler yardımı ile
konuşmayı sağlamıştır (Köse, 2014a: 79). Ponce’nin 1510 civarındaki bu çabaları, İspanya ve
Fransa’da genişleyen bir şekilde fark edilmiştir, ki sonraları işaret dili ile eğitim verme
noktasında yerleşik okulların devreye girmesine zemin olmuştur (Jaeger & Bowman, 2005:
30). Bedensel engellilerin tıbbi yollarla ortopedik olarak tedavi edilmeleri de bu
dönemlerdedir; İsviçre ve Almana’da bu hususta klinikler ve rehabilitasyon merkezleri
oluşturulmaya başlanmıştır (Çarkçı, 2011: 16).
17. yüzyılın hemen başında ise dar bir yerde olmasına rağmen, olumlu bir adım daha
görülmektedir: İngiliz Yoksulluk Kanunu. 1601 tarihinde kabul edilen ve I. Kraliçe
Elisabeth’ın egemenliği boyunca uygulanan Kanun’da “güçsüz yoksullar” grubuna görme,
işitme, fiziksel ya da zihinsel engelli olduğu için çalışamayanlar da dahil edilmiştir. Bu
kapsamda, genellikle düşkünler evine (kurumlara) yerleştirilmeleri, eğer yaşayabilecekleri bir
yerleri varsa yemek, giysi ve ısınma yardımlarının verilmesi söz konusudur (Zastrow, 2013:
50). Bu anlamda 1601 tarihli Yoksulluk Kanunu, engelliler için bazı temel/gelişmemiş
destekleri sağlamıştır (Roulstone & Prideaux, 2012: 5).
Sanayi Devrimi öncesinde Aydınlanma Çağı’nda ise engelliler, bilimin ışığında
kurumsal psikiyatrinin elindedir ve tımarhanelerin sakinidirler (Köse, 2014a: 57). Bu anlamda
engellilerin “deli” olarak adlandırılmaları söz konusudur (Çarkçı, 2011: 14) ve dönem, doğal
olarak akıl hastanelerinin olduğu dönemdir. Akıl hastanelerinin durumu ise hiç iç açıcı
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değildir. 1547 yılındaki Londa’daki akıl hastanelerini Bedlam St. Mary şu şekilde tasvir
etmektedir: “Hastane içindeki koşullar şer ve insanlık dışı, hastalar pislik içinde, onlar demir
sandalyede oturuyor; şiddetle bükülmüş, soğuk suda ıslatılmış, duvara zincirlenmiş ve
çıplak…” (Köse, 2014b: 105).

4.2. Sanayi Devrimi’nden Günümüze Engellilerin Durumu
Sanayi Devrimi, ilk olarak 1716’da ipek bükmek için çıkrığın bulunması, 1733’te
dokuyan mekiğin, 1735’te demir cevherin kok enerjisine dayalı dökümünün, 1750’de
hafifletilmiş çeliğin bulunmaları ve ilk çelik fabrikasının kurulması, 1764’te buhar
makinasının, 1767’de iplik eğiren tezgâhın, 1785’te dokuma tezgâhının bulunmaları ve
1789’da demir ve çeliğin ocakta işlenmesi şeklinde yaşanan peşi sıra teknolojik gelişmelere
işaret etmektedir (Küçükkalay, 1997: 60). Dolayısıyla Sanayi Devrimi Batı’da 18. yüzyılın
sonlarını ve nispeten 19. yüzyılın başlarını kapsayan süreç için kullanılmaktadır.
Sanayi Devrimi ile birçok alanda olumlu/olumsuz değişiklikler görülmüştür; çalışma
hayatında işsizlikten ailece işçileşmeye, çok düşük ücretlerden çok kötü çalışma koşullarına
kadar sorunların olduğu bilinmektedir. “Durum, engelliler için acaba nasıldır?” Kitabın bu
kısmında, bu sorunun cevabı aranmaktadır.

4.2.1. Sanayi Devrimi’nden Günümüze Engelliler İçin Olumsuzluklar
Batı’da 18. yüzyıldan (yani Sanayi Devrimi sürecinden) önce, engellilerin toplumla
etkileşime girmelerine “nezaret altında” izin verilmekteydi (Jaeger & Bowman, 2005: 29).
Hatta 1800’lerin ilk yarısında birçok bilişsel/zihinsel engelliye deli denilmiş ve tımarhanelere,
düşkünevlerine veya yerel hapishanelere kapatılmışlardır (Zastrow, 2013: 725). Bu olumsuz
durum, 1800’lerin sonu ve 1900’lerin başında da devam etmiştir; zihinsel engelin genetik ve
düzelmez olduğuna, yoksullukla ve suç eğilimiyle, çeşitli hastalıklarla irtibatlı olduğuna ve
toplumu bozabileceğine inanılmıştır (Kurt, 2012: 33).
Sanayi Devrimi ile birlikte çalışma süreleri standart olmaktan çok uzaktır; ülke, bölge,
sektör, hatta fabrikalar bakımından görecelidir. Fakat sanayileşmenin ileri seviyede olduğu
ülkelerde günlük çalışma süreleri 14-15 saatten aşağı düşmemiştir ve günlük çalışma
sürelerinin 18-19 saate kadar uzatılması da ender görülen bir durum değildir (Dertli, 2012:
29). Çalışma sürelerinin aşırı olması yanında, çalışma ortamlarının da olumsuz bir tablo
gösterdiği görülmektedir. Çalışma ortamları, ağır şartlar ihtiva etmektedir (Ekin, 1984: 11).
19. yüzyılın ilk yarısında işçi sağlığı ve güvenliği açısından işyerlerinin görünümü çok kötü
bir hal arz etmektedir. İşçiler için yetersiz havalandırma nedeniyle havaya karışan zehirli
kimyasallara maruz kalma vakidir. Makineler ile muhatap olma sırasında herhangi bir
koruyucunun olmaması da, ayrıca sakatlık ya da ölüm riski demektir. Yetersiz aydınlatma ve
yüksek gürültü de görme ve duyma için problem teşkil etmiştir (Dertli, 2012: 29). Sidney
Pollard’ın mecaz ifadesi ile “Modern sanayi işçisinin güneşli bir bahçede yetişmesine izin
verilmiyordu. O, bir ateş üstünde güçlü çekiç darbeleriyle dövülüyordu.” (Uzun, 2000: 204).
İşte bu tarz bir yapının içine engellilerin de entegre edildiği bir çerçeve söz konusudur
(Roulstone & Prideaux, 2012: 5), fakat bu entegre diğer işçiler gibi oldukça kötü ve zor
şartları barındıran bir çalışma temposu içinde olmuştur (Çarkçı, 2011: 18). Bu anlamda
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engellilerin emeği ücretlendirilmiş ve böylece üretime katkı sağlamıştır, ancak yine de
engellerinden dolayı genel anlamda piyasadan dışlandıkları görülmektedir (Özgökçeler &
Alper, 2010: 36).
Sanayi Devrimi’nden sonraki süreçte engelliler için bir olumsuz durum da “sosyal
darwinizm”dir. Sosyal Darwinizm, en temelde bilişsel/zihinsel engellilerin hastalıklı genler
taşıdığını ileri sürmektedir (Zastrow, 2013: 725). Şöyle ki, Darwin, Malthus’un nüfus ile ilgili
yaklaşımını merkezine almıştır. Buna göre, nüfus artışı besin kaynakları üzerinde bir baskı
uygulayacaktır ve açlık tehdidi söz konusu olacaktır. Bunun sonucunda en elverişli, en
becerikli, en çalışkan ve en zeki olanlar, ayakta kalacaktır. Darwin, Malthus’un bu iddiasını,
biyolojik dünyaya tatbik etmiştir ve bu süreçte işleyen mekanizmaya “doğal
seleksiyon/ayıklama” adını vermiştir (Whitfield, 2008: 269). Darwin’in bu düşünceleri,
özellikle 19. yüzyılda “sosyal Darwinizm” şeklinde Batı’da yaygınlaşmıştır. Bu durumsa
engelli bakım, tedavi ve eğitim kurumlarını olumsuz etkilemiştir. Zira sosyal Darwinizme
göre, zayıf olan selekse olabilmektedir (Köse, 2014a: 88). Ve toplum için daha iyi olan,
engellilerin helâk edilmesidir, ki 19. yüzyılın sonlarında sterilizasyon yaygın bir şekilde
kullanılmıştır (Zastrow, 2013: 725).
Sosyal Darwinizmin etkileri, Batı’da kısa zamanda somut olarak görülmeye
başlanmıştır. Örneğin İngiltere’de kusurlu üremenin engellenmesi hususunda bir yarış söz
konusudur. 1896 yılında engellilerin yaşam süresi ayrımı konusunda bir baskı grubu
kurulmuştur ve bu çerçevede engelliler, “üstün ırkın ortaya çıkmasına manidirler” diye
düşünülmüştür (Köse, 2014a: 88). ABD’de de biyolojik-genetik araştırma faaliyetleri
çerçevesinde engellilere zulüm edilmesi söz konusu olmuştur. 1911-1930 yılları arasında 24
eyalette engelli haklarına uygun olmayan kanunlar kabul edilmiştir. Bu kanunlarda
engellilerin kısırlaştırılması ile ilgili hükümler konmuştur (Çarkçı, 2011: 22).
Sosyal Darwinizmin 20. yüzyıldaki en keskin uzantısı, A. Hitler öncülüğündeki Alman
Nasyonalist-Sosyalist Partisi’nin faşist rejimidir. Hitler döneminde 1933 tarihli bir kanuna
göre, bedensel ve zihinsel engellilerin çocuk doğurmaları yasaklanmıştır, zira doğacak
çocuklara da kalıtımsal olarak engelin geçeceğine inanılmıştır. Kanun ile şizofrenler, epilepsi,
genetik görme engelliler, sağırlar gibi geniş bir kitle kontrol altına (!) alınmıştır (Çarkçı, 2011:
23). “Faydasız yiyiciler” (useless eaters) olarak tanımlanan engelliler de (Barnes, 2012: 13),
İkinci Dünya Savaşı yıllarına girildiğinde, ari/saf üstün bir Alman ırkı oluşturma amacıyla
kurban olarak seçilmişlerdir. Sağlıklı nesil amacına ters düşen engelliler, temerküz
kamplarında doktorlar tarafından kobay olarak kullanıldıktan sonra topluca fırınlarda
yakılmışlardır (Kolat, 2009: 30). Kesin olmayan rakamlar, 1940-1945 yılları arasında 200 bin
(Kılıçarslan, 2013: 12), bazı kaynaklar 270 bin civarında (Kökkaya, 2006: 17) engellinin
öldürüldüğünü haber vermektedir.

4.2.2. Sanayi Devrimi’nden Günümüze Engelliler İçin Olumlu
Durumlar
Sanayileşme sürecinin engelliler açısından olumlu bir yönü, devletin kurumsal olarak
engelli bakım süreçlerine girmeye başlamasıdır (Çarkçı, 2011: 17). Böylece sosyal devlet
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mantığı içinde, “engellilerin destek alması hak ve devletin destek vermesi de görev” olması
durumu, yavaş yavaş kendisini en azından zihinsel zeminde göstermeye başlamıştır.
Ancak mesele, henüz tam olarak devlete mal olmuş değildir, sadece engelliler ile ilgili
“kişisel olumlu adımlar”ın olduğu görülmektedir. 18. yüzyıl bu tarz kişisel olumlu adımların
atılmaya başlandığı dönemdir. Bu çerçevede Jacob Rodrigue Pereire (1715-1780), Batı’da
işitme engelliler için ilk defa işaret dili geliştirmiştir. Bu kapsamda, sağır-dilsiz olan Aaron
Beamarin ve M. D’Azy D’etavigny’i öğrencisi olarak yetiştiştirmiştir; 1732’de Meamarin
Assron Akademisi’nde sınava götürmüş, burada öğrencileri başarılı olmuştur. Daha sonra işi
genişletmiş ve 1749 yılında Fransa’daki Bilimler Akademisi’nde sağır eğitimi konusunda bir
toplantı düzenlemiştir (Köse, 2014a: 81). Nihayetinde bu çabaların meyvesi olarak 1760
yılında Paris’te sağırlar için Abbe Charles Miche de I’Epee tarafından okul açılmıştır
(Demirel, 2013: 19).
Ayrıca 16. yüzyılda ortaya konan görme engellilerin eğitimi fikri de 1784/1785 yılında
Fransız Profesör Valantin Hauy tarafından Paris’te görme engelliler okulu kurulmasıyla
uygulamaya konulmuştur (Çarkçı, 2011: 15). Ki dünyadaki ilk görme okulu olarak kabul
edilen bu girişim, görme engellilerin eğitim ve öğretiminde günümüzde de uygulanmakta olan
temel yöntemleri içermektedir (Akçalı, 2015: 38). Böylece Batı’da bu tarihe kadar yardımlar
ve dilencilik ile hayatlarını devam ettiren görme engelliler, topluma katılma imkânı
yakalamışlardır. Hauy’un çabaları ile görme engelli bir dilenci eğitilmiş ve görme engellilerin
okuma-yazması için kabartma harfler geliştirilmiştir ve bu harfler ile görme engellilere
okuma-yazma öğretimi başarılmıştır. Hauy’un bu başarısı sonrasında Prusya ve Rusya
hükümetlerinin davetleri neticesinde Berlin ve Marburg’ta da birer görme engelli (âmâ)
mektebi açılmıştır (Demirel, 2013: 20). Bundan sonra ise görme engelli okulları, dünyanın
birçok yerinde yayılmaya başlamış; İngiltere, Avusturya ve ABD’de körler için okullar
açılmıştır. 1791’de İngiltere Liverpool’daki İngiliz Körler Okulu, 1802’de Rusya St.
Petersburg’taki Rus Körler Okulu, 1804’te Avusturya Viyana Körler Okulu ve 1831’de ABD
Perkins Körler Okulu açılışları bu kapsamdadır (Akçalı, 2015: 38).
19. yüzyılda da engelliler konusunda kişisel çabaların neticeleri söz konusu olmuştur.
1800’lerin başında Doktor Jean Itard’ın bilişsel/zihinsel engellilik konusundaki adımları bu
bağlamdadır. Dr. Itard, ormanda bulduğu ve ağır derecede bilişsel engelli teşhisi konan
“kurt/vahşi çocuğu” eğitmekle beş yıl boyunca bu konuda önemli yol katetmiştir (Zastrow,
2013: 725). Bu anlamda Dr. Itard, çok ağır derecede zekâ geriliği olan bu çocuğun eğitimini
kişisel olarak ilk başlatan kişi olmuştur. Dr. Itard, Victor adını verdiği çocuğun eğitiminde
özellikle sosyalleştirme, kendi hizmetlerini yapma yeteneklerini edindirme, duyu organlarını
en makul biçimde kullanmayı öğretme amaçlarına dönük olarak duyuların eğitimi ve konuşma
öğretimine yoğunlaşmıştır (Köse, 2014a: 86). Dr. Itard’ın çabaları sonucunda beklenenden
daha fazla beceri ve bilgi kazanımı sağlanmıştır, ancak çocuğun konuşma yeteneğinde ve
sosyal etkileşiminde önemli güçlüklerin de devam ettiği gözlenmiştir. Fakat yine de Dr.
Itard’ın eğitim modeli, geniş bir çevçevede kabul görmüş ve sağırların eğitiminde de
kullanılmıştır (Köse, 2014a: 89).
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ABD’de de engelli kişilere yönelik sosyal ilerlemeler ilk defa 1800’lerde başlamıştır.12
Özel kanunî düzenlemeler eksik olsa da, bazı engellilerin topluma katılımlarının başladığı
görülmektedir. Örneğin görme bozuklukları olan öğrenciler için ilk özel eğitim 1812 yılında
teklif edilmiştir ve işitme bozuklukları olanlara yönelik özel okullaşma da 1817 yılında
başlamıştır. 1840’larda ise engelli öğrencilerin eğitimi ile ilgili ilk bilimsel eser ABD’de
basılmıştır (Jaeger & Bowman, 2005: 32). Belçika’da da sayıları gittikçe artan görme
engelliler için ilk kez 1830 yılında bir okul faaliyete girmiştir. Öyle ki bu okulların sayısının
hızlı bir biçimde artması neticesinde, Belçika, 19. yüzyıl sonlarında Avrupa’nın en çok görme
engelli okuluna sahip ülkesi konumuna gelmiştir (Demirel, 2013: 20).
Batı’da 19. yüzyıl içinde engelliler için önemli olumlu bir gelişme de “Braille
Alfabesi”nin ortaya çıkmasıdır. Braille Alfabesi, Luis Braille tarafından geliştirilmiştir.
Braille, bir kaza sonucu 3 yaşında gözlerini kaybeden biri olarak, Hauy’un Paris’teki okuluna
kaydolmuştur. Öğrenciliği sırasında Fransız Subay Charles Barbier’in savaşta gece
haberleşme amacıyla hazırladığı yazı sistemini öğrenmiştir. “Gece yazısı” adındaki bu sistem,
parmak uçları ile dokunarak okunabilen ve 12 kabartma noktadan oluşan bir yapıya sahiptir.
Braille, 15 yaşında bu sistemi ilerletmiş ve nokta sayısını 6’ya indirmiş ve 63 harf meydana
getirmiştir. Bunun neticesine 1829’da ilk şeklini, 1837’de de son şeklini yeniden
yayınlamıştır (Demirel, 2013: 21). Buna göre, bir Braille hücresi, iki sütünda yer alan 6 adet
kabartılmış nokta yeri sunmaktadır; noktaların çeşitli kombinasyonları ise harflere, sayılara ve
işaretlere denk gelmektedir (Akçalı, 2015: 34).
Braille Alfabesi’nin de etkisi ile 19. yüzyılda Batı’da görme engellilere yönelik
kütüphane hizmetlerinin de geliştirildiği görülmektedir. Örneğin, Fransa’da 1886 yılında
Valentin Hauy Birliği tarafından ilk Braille Kütüphanesi kurulmuştur. İlk Alman Körler Halk
Kütüphanesi ise 1894 yılında Leipzig’de ihdas edilmiştir (Akçalı, 2015: 40). Yine 1850
yılında İngiltere’de Halk Kütüphanesi Kanunu ile maliyetleri yüksek olması nedeniyle Braille
baskılı kitapların devlet eliyle görme engellilere sağlanması mümkün olmuştur. Ayrıca 1852
yılında ABD’de çağdaş halk kütüphanelerinin öncüsü konumundaki Boston Halk
Kütüphanesi kurulmuş ve burada 1868 yılında Braille kitapları devreye sokularak ABD’de ilk
kez görme engellilere dönük halk kütüphanesi hizmet vermeye başlamıştır (Akçalı, 2015: 39).
Bu konudaki adımlar sonrasında ABD’de 1904 yılında 18 halk kütüphanesinin görme
engelliler için hizmet vermeye başlaması söz konusu olmuştur (Aydın, 2011: 24).
Batı’da 20. yüzyılda da engelliler için olumlu adımlar görülebilmektedir. Henüz Hitler
hâkimiyetinin olmadığı 1920’lerin Almanyası’nda fiziksel engelliler için standartlar, devlet
kontrolünde bakım planları görülmektedir ki buna “sakat refahı” (cripple welfare)
denmektedir. Bu tarz adımın ortaya çıkışı, ortopedik doktorların çabaları sayesinde olmuştur;
zira bedeni restore edebilme imkânı doğmuştur (Leenen, 2013: 95).
1935 yılına gelindiğinde görme engelliler için bir gelişme bulunmaktadır. Teknolojinin
ilerlemesi sonucunda Braille kitaplar, kayıt stüdyolarında plaklara kaydedilmektedir. Böylece
12

19. Yüzyıl öncesinde ABD’de ciddi ruhsal bozuklukları olanlar, duvarlara zincirlenmek suretiyle “düşkün
evleri”ne kapatılırlardı. Bkz. Zastrow, 2013: 229.
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daha düşük maliyetle daha fazla üretim yapılabilen “konuşan kitaplar” (sesli kitaplar)
üretilmeye başlanmıştır. Bunun neticesinde Almanya, Rusya, İsviçre ve İngiltere gibi birçok
ülkede “işitsel kütüphane”, “konuşan kitaplık” gibi değişik isimlerle görme engellilere dönük
hizmet sunan kütüphane sayıları artmıştır (Akçalı, 2015: 41).
Batı’da engellilere yönelik olumlu adımların kişisel olmaktan çıkıp “toplum ve
devlet/ler” ile irtibatlı geniş bir zemin bulması için 1950’leri beklemek gerekmiştir. Şöyle ki,
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları maddi-manevi anlamda olağanüstü yıkımlar getirmiştir ve
mevcut engelli nüfusa milyonlarca engelli daha dâhil olmuştur. Öte yandan, iki dünya
savaşında da genç insan gücünün cephelere sürülmesi sebebiyle, cephe gerisinde üretime
devam edilebilmesi noktasında işgücüne ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç ise engellileri öne
çıkartmış ve engellilerin önemlerini arttırmıştır. Böylece kadın ve yaşlı nüfus yanında
engelliler de işgücü kapsamında devreye sokulmuştur (Özgökçeler & Alper, 2010: 36).
Örneğin İkinci Dünya Savaşı sürecinde ABD’de ciddi manada işçi kıtlığı baş göstermiştir. Bu
durumsa, engellilere fırsat sağlamıştır ve engelliler, kendilerine doğru iş verildiğinde gayet
makul bir performans sergileyebileceklerini göstermişlerdir (Zastrow, 2013: 727). Bu ilk ciddi
“sosyal hak” tavrı, engellilere yönelik diğer birçok sosyo-ekonomik hakların da tanınması ve
engelli ayrımcılığı ile mücadele zeminlerini doğurmuştur (Kolat, 2009: 30). Bu kapsamda,
Avrupa ülkeleri ile ABD gibi müreffeh ülkelerin politikalarında engellilere yönelik daha
yumuşak bir yaklaşım gözükmeye başlamıştır (Barnes, 2012: 13). Örneğin bu çerçevede
ABD, 1945’te Engelli İstihdamı İçin Başkanlık Komitesi kurmuştur (Zastrow, 2013: 727).
1960 ve 1970’lere gelindiğinde engelliler için artık durum, ciddi bir şekilde
güçlenmeleri ve toplumda görünmelerinin sonucu olarak “toplumsal hareket” boyutundadır.
1960 ve 1970’lerde ABD, bu işin merkezi konumundadır. Zira bir yandan Başkan
Kennedy’nin kız kardeşinde bir engellilik vardır, diğer yandan da Vietnam’dan dönen engelli
askerlerin durumu görünürdedir (Jaeger & Bowman, 2005: 39). Böylece 1970’lerde ABD’de
Bağımsız Yaşama Hareketi (Independent Living Movement) kurulmuştur (Barnes, 2012:
14). Hal böyle olunca, ABD’de fiziksel engelliler haykırıp eşit haklar talep etmeye
başlamışlardır; bu kapsamda, iş ayrımcılığı, eğitim fırsatlarının kısıtlanması, mimari engeller
ve sosyal ayrımcılık hususlarında çözüm bulunması için davalar açmak suretiyle gayret sarf
etmişlerdir (Zastrow, 2013: 727). İngiltere’de de 1970 yılında Kronik Hasta ve Engelli Kişiler
Hareketi (Chronically Sick and Disabled Person’s Act), devreye girmiştir. Hareket, toplum
temelli hizmetler, eğitim, konut ve kamu hizmetlerinde engelliler için eşit fırsatların
geliştirilmesine yönelik politikaların ortaya konması noktasında ısrarcı davranmıştır (Barnes,
2012: 15). Nihayetinde 1980’lerin sonlarından beri engelli hareketleri, bir çatı örgüt olarak
“tam katılım, fırsat eşitliğinin sağlanması ve gelişme yoluyla engellilerin insan haklarının
geliştirilmesini” hedefleyen Engelliler Enternasyonali adı altında uluslararası düzlemde
faaliyet yürütme seviyesine gelmiştir (Pristley, 2011: 524).
Modern engelli hareketlerinin dört talebi söz konusu edilmektedir: Birincisinde,
“bizim olmadan bizim için hiçbir şey” ilkesi üzerinde ısrarcıdırlar. Bundan kasıt, engellilerin
kendileri hakkındaki politikalar üzerinde söz haklarına sahip olmalarıdır. İkincisinde,
engellilerin topluma katılımının eksiksiz olmasının önündeki bariyerleri kaldıracak şekilde
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politikaların yönlendirilmesine ilişkin talepler vardır. Burada engellilerin erişebilirliğine ve
sosyal dışlanmışlıklarına vurgu söz konusudur. Üçüncüsü, hakları gözeten politikalara önem
verilmesi gerektiğidir. Dördüncüsü, engellilerin kendi refah çözümlemelerine katılmaları ve
kendi hayatlarında daha fazla tercih hakkı ve kontrollerinin olabilmesini sağlayan politikalara
yönelik taleplerlerdir (Pristley, 2011: 524-525).
Engelli hareketlerinin çabaları sonrasında Batı’da engellilik ile ilgili tanımlamalarda
yenilenmeler söz konusu olmuştur. Daha önce sadece medikal bir yaklaşımla ele alınan
engelliler, engelli hareketlerinin de etkisi ile sosyal yaklaşım etrafında değerlendirilmeye
başlanmıştır ve bu durum, BM gibi uluslararası kuruluşlara da yansımıştır (Çarkçı, 2011: 31).
Örneğin engelli örgütlerinin yoğun gayretleri neticesinde, 1997 yılındaki AB Amsterdam
Antlaşması ile engelliler, Avrupa vatandaşları olarak “görünür” olmuşlardır. Böylece
engellilerin talepleri AB mevzuatında meşru bir konu hâle gelmiştir. Sonuçta istihdam
alanındaki ayrımcılığı yasaklayan ilk Avrupa engelli hakları kanununun oluşmasına zemin
hazırlanmıştır (Pristley, 2011: 528).
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Uygulamalar
“Geçmişten Günümüze Özürlü Ayrımcılığı”
Batı toplumlarının sosyal tarihinde, özürlülerin çoğu zaman ezildiklerine, hakir
görüldüklerine ve zulme uğradıklarına şahit olmaktayız.
Özürlülerin hayat mücadelesi diğer sosyal gruplara nazaran her asırda güç olmuştur.
Bazı dönemlerde ve bilhassa katı - ırkçı ideolojilerin pençesi altında idare edilen ülkelerde
özellikle zihinsel özürlülere yaşama hakkı bile çok görülmüştür. Tarihte bunun ilk örneklerini
İlk ve Orta Çağ’ın karanlıklarına gömülen skolastik ve geri kalmış Batı toplumlarının
uygulamalarında görmek mümkündür.
Eski Yunan yazıtlarında ilk kez özürlü karakterlerden bahsedilmektedir. Örneğin bu
yazıtlara göre Heredot işitme özürlü bir kahramanken, Suetonius özürlü bir imparatordur.
Plato’nun Devlet yapıtında, iyi bir toplumun oluşturulması için yalnızca ruhsal ve fiziksel
sağlığı yerinde bireylerin evlenmesi gerektiği, hekimin iyi olmayacak hastaları tedaviye
devam etmemesi gerektiği gibi, özürlülere yönelik tutumların olumsuzluğuna işaret eden
görüşler belirtilmektedir. Eski Yunan yasalarına göre bebeklerin doğumlarını takiben, yaşlılar
heyetine gönderilmekte; bebek eğer kör, zihinsel özürlü ya da herhangi bir biçimde özürlü ise
nehre atılarak öldürülmekteydi.
Eski Roma’da ekonomik faydaları olabilecek özürlülerin yaşamasına izin verilmiştir.
Örneğin; görme özürlüler dilenci olarak kullanılmak üzere, zihinsel özürlüler ise köle ya da
konukları eğlendirecek biri olması için yetiştirilmişlerdi. 2. yy’dan sonra özürlüler ev
eğlencelerinin aranan kişileri olmuştur. Özellikle kolu ya da bacağı olmayanlar, dev ya da
cüce olanlar ve diğer fiziksel özürlüler konukları eğlendirmek üzere kullanılmışlardır.
Orta Çağ’ın Batı insanı, Hıristiyan din adamlarının telkinlerinin etkisi altında kalarak,
kendisini çevreleyen tabiatın insanüstü ve bedensiz güçlerle (cin, şeytan) dolu olduğuna ve
gözle görülmeyen bu varlıkların insanları istila edip, onları tedavisi mümkün olmayan
hastalıklara sürükleyebileceklerine inanmaktaydılar. Dolayısıyla, bu çağlarda hekimlerce de
tam olarak mahiyeti bilinmeyen akıl ve ruh hastalıkları bu gibi metafizik varlıklara atfedilirdi.
Bununla da kalınmayıp, özürlü doğan veya daha sonra değişik bedenî veya aklî
rahatsızlıklara yakalanıp, özürlü duruma gelen insanlar da, majik (sihirli) ve doğaüstü güçlerin
etkisi altında oldukları inancı ile “cadı” muamelesi görürlerdi. Bunun sonucu olarak, ellerinde
olmayan sebeplerden dolayı özürlü olanlar, topluma çeşitli tehlikeler ve zararlar verebilecek
bir konuma geldikleri iddiası ile başta Kilise olmak üzere devrin siyasî rejimleri tarafından
takip altına alınırdı. Engizisyon mahkemelerinin kurulmasıyla, “cadı” olarak tanımlanan ve
aslında özürlü olanların yargılanmasına müsaade edilmiş ve bu yolla da birçoğuna en ağır
cezaların verilmesinin kanunî kılıfı da hazırlanmıştı.
Batı dünyasında cadı mahkemelerinin ortadan kaldırılmasıyla özürlülerin rahat bir
nefes aldığı düşünülmemelidir. Gerçek insan sevgisinden ve maneviyattan uzak olan Batı
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toplumlarının aydınları, bu sefer de pozitif sosyal bilimleri ön plâna koyarak, bilim adına yine
aynı dezavantajlı grupları hedef aldılar. Sosyal Darvinist, materyalist, ırkçı, kısacası ayrımcı
düşünce yapısı, bir sosyal tehdit olarak ortaya çıktı. Bu pozitif ve seküler bilim ortamını
hazırlayanlar da, zamanında bizzat iktidara ortak olan ve dolaylı olarak devleti elinde tutan
Orta Çağ’ın Hıristiyan ruhban kesimiydi.
1910-1940 yılları arasında ayrımcı görüşleri yaymak maksadıyla özellikle Almanya,
İngiltere ve ABD’de değişik isimler altında örgütler kurulmuştur. Ayrımcı hareket,
başlangıcından beri beyaz ırkın ve özellikle Anglo-Saksonya kültürüne ait insan tipinin diğer
ırklardan daha üstün olduğunu ileri sürmüştür. İngiltere’de ayrımcı görüşleri yayan
Darvinizm’in kurucusu Charles Darwin’in yeğeni Sir Francis Galton’dur. Sir Galton, kendi
aile soyunun çok üstün olduğuna dair araştırmalarda bulunmuştur.
O dönemlerde benzer ırkçı görüşler, Avrupa’da baş göstermeye başlamıştır. Mesela
Almanya’da Hitler’in önderliğinde Nasyonal-Sosyalist bir parti, seçimle iktidara gelmiş ve
faşist bir rejim kurabilmiştir. Hitler Almanya’sında toplama kamplarında ırkî ve dinî yönden
öteki olarak kabul edilen sadece Yahudiler topluca yakılmamıştır. Aynı zamanda, Alman
ırkına mensup olduğu hâlde sağlıklı ve güçlü bir bedene sahip olmayan bunamış yaşlılar ve
ruhsal-zihinsel özürlüler de bu despotik rejimin kurbanı olmuştur. Hitler’in sağlıklı nesil
oluşturma hayaline ters düşen özürlü insanlar, temerküz kamplarında hekimler tarafından
kobay olarak kullanıldıktan sonra bu sefer Orta Çağ’da olduğu gibi tek tek açık meydanlarda
değil, daha az maliyetli olarak topluca fırınlarda yakılmışlardır.
Kaynak: Serkan Kolat, “Avrupa Birliği’nde Özürlülere Yönelik Ayrımcılıkla
Mücadele,” (Çevrimiçi) http://www.dezavantaj.org/index.php/aratirmalar/8-engelli/287avrupa-birliinde-oezuerluelere-yoenelik-ayrmclkla-muecadele, 06.07.2016.
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Uygulama Soruları
1)
Batı dünyası tarihinde engellilere yönelik olumsuzlukların açıklamasının nasıl
yapılabileceğini düşününüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•
Genel anlamda Batı tarihinde engellilere dönük tutum, yaklaşım ve
uygulamalar olumsuz olmuştur.
•
Antik Dönem Yunan düşüncesinin tanınmış isimleri engellilerin toplumdaki
varlığından rahatsızlık olduklarını açıkça ortaya koymuşlardır ve uygulamalar da bu düşünce
ile eşdeğerdir.
•

Roma Dönemi, engelliler için katı olumsuzlukların olduğu bir dönemdir.

Sanayi Devrimi sonrasında, Batı’da engellilere dönük zemin biraz olumlu
olmaya başlamasına rağmen, yakın zamana kadar ciddi olumsuzluklar görülmeye devam
etmiştir.
•
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Bölüm Soruları
1) Sadece ruhsal ve fiziksel sağlığı yerinde olanların evlenmesi gerektiğini dile getiren
düşünür kimdir?
A) Sokrates

B) Aristo

C) Platon

D) Kant

E) Bacon

2) Bedensel engelli çocukların büyümelerine izin verilmemesi gerektiğini söyleyen
düşünür kimdir?
A) Sokrates

B) Aristo

C) Platon

D) Kant

E) Bacon

3) Antik Yunan’da toplum için uygun görülmeyen bebeklerin ölüme terk edildiği dağın
adı nedir?
A) Sparta Dağı
B) Olimpos Dağı
C) Taigitos Dağı
D) Atina Dağı
E) Efes Dağı
4) Antik Yunan’da engelli çocukların dağdan aşağı atılmasının gerekçesi sayılan tanrıtanrıçalar hangisidir?
A) Kaos-Gaya
B) Zeus- Hera
C) Herkül-Hera
D) Pados-Eros
E) Tartaros-Urea
5) Peth İskoç Parlamentosu’nun şehirlerde cüzamların gezmesini yasakladığı yıl
hangisidir?
A) 1430

B) 1432

C) 1434

D) 1436

E) 1438

6) Ortaçağ’da engellileri de içine alan “cadı avları” neyi öncülüğünde gerçekleşmiştir?
A) Kilise

B) Aristokratlar

C) Burjuva

D) Lordlar

E) Köylüler

7) Güçsüz yoksullar grubu içine engellilerin de dahil edildiği İngiliz Yoksulluk Kanunu
hangi yıl kabul edilmiştir?
A) 1601

B) 1701

C) 1801

D) 1901

E) 2001

8) 1547 yılındaki Londa’daki akıl hastanelerini “Hastane içindeki koşullar şer ve insanlık
dışı, hastalar pislik içinde, onlar demir sandalyede oturuyor; şiddetle bükülmüş, soğuk
suda ıslatılmış, duvara zincirlenmiş ve çıplak…” şeklinde tasvir eden kişi kimdir?
A) St. Pavlus

B) St. Mary C) St. Augistin

D) St. Simon

E) St. Joseph

9) 20. YY’nin başlarında biyolojik-genetik araştırma faaliyetleri çerçevesinde engellilere
zulüm edilmesi hangi ülke için söz konusudur?
A) ABD B) İngiltere

C) Fransa

D) İtalya

E) Hollanda

10) Batı dünyasındaki ilk görme engelliler okulu kimin girişimiyle hayata geçmiştir?
A) Hauy

Cevaplar:
6) A

1) C
7) A

B) Bauby

2) B
8) B

C) Dr. İtard

3) C
9) A

D) Braille

4) B
10) A

E) Dr. Victor

5) B
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5. OSMANLI’DA ENGELLİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Osmanlı, kuruluşundan Yenileşme Dönemi’ne kadar geçen süre içerisinde genel
olarak devlet ve özelde toplum nazarında engellilerin durumunun neler olduğunu, ayrıca
başka özel alanlarda engellilerin konumlandırılmasının söz konusu olup olmadığını ve
Osmanlı yenileşme döneminde engellilerin durumunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı’da engellilerin niçin önemli görüldüğünü düşününüz.

2)

Osmanlı Sarayı’ndaki engellilerin istihdamı hakkında kritik yapınız.

3)
Osmanlı Yenileşme Dönemi’nde engelliler için kurumsal anlamda adım atılıp
atılmadığını değerlendiriniz.

87

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Osmanlı’nın
Kuruluşundan
Yenileşme
Dönemi’ne
Engelliler

Osmanlı’nın Kuruluş Dönemi’nden
beri engellilerin hem toplum hem de
devlet nazarında dışlanmayıp, önemli
işlevleri olduğunu ve
kurumsallaşmanın varlığı kavramak

Okuyarak

Osmanlı Yenileşme
Dönemi’nde
Engelliler

Osmanlı Yenileşme Dönemi ile
birlikte engelliler için bazı modern
kurumsal adımların görülmeye
başlandığını anlamak

Okuyarak ve analiz ederek

88

Anahtar Kavramlar
•

İmarethane

•

Vakıf

•

Bîmarhane

•

Miskinler Tekkesi

•

Sağır-Dilsizler Mektebi

•

Osmanlı işaret dili
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Giriş
Batı dünyasındaki engellilere yönelik algı ve uygulamanın tarihsel seyri, çok yakın
döneme kadar olumsuzluklar içinde olmasına rağmen, Osmanlı tarihi içinde engellilerin
konumu genel hatları ile olumlu istikamettedir. Özellikle Klasik Dönem’de bu durum net bir
şekilde görülmektedir. Yenileşme Dönemi’nde ise algıda değişiklik olmasa da modern
şekilsel şartlar açısından yer yer noksanlıklar mevzu bahis olabilmektedir.
İşte kitabın bu bölümü, Osmanlı’nın Kuruluş-Klasik Ve Yenileşme dönemlerinde
engelli algıları ve uygulamaları üzerinde durmaktadır.
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5.1. Osmanlı’nın Kuruluşundan Yenileşme Dönemi’ne Engelliler
Bu kısımda “Osmanlı kuruluşundan Yenileşme Dönemi’ne kadar geçen süre içerisinde
genel olarak devlet ve özelde toplum nazazında engellilerin durumu nedir?” ve ayrıca “başka
özel alanlarda engellilerin konumlandırılması söz konusu mudur?” türlerinden sorulara cevap
bulunmaya çalışılmaktadır.

5.1.1. Osmanlı’da Toplum ve Devlet Nazarında Engelliler
Öncelikle Osmanlı toplumsal düzeninde engellilik, kişiyi tanımlayan bir sıfattan
ibarettir; yoksa insanları diğerlerinden ayrıştıran veya farklılaştıran bir şey değildir. Bu
anlamda Osmanlı’da çok sayıda idareci için toplum tarafından “topal, aksak, sağır, kör” gibi
lakapların kullanıldığı görülmektedir. İdarecilere toplum tarafından takılan bu sıfatlar, onları
aşağılamak için değildir, onları bu “sıfat ile tanımak” içindir (Kılıçarslan, 2013: 12).
Bunun yanında pratik anlamda da engellilerin toplumdan dışlanmadıkları
anlaşılmaktadır. Bu durum, onların istihdamları noktasında fark edilmektedir. Örneğin
Osmanlı’da âmâların bir kısmı Kur’an hafızlığı yapmıştır ve geçimlerini Kur’an ve Mevlid
okuyarak temin etmişlerdir; musikî yolu ile de geçim temini edenler olmuştur. Bunların
hiçbiri dışlanmadığı gibi, toplum bünyesindeki varlıkları da normal karşılanmıştır (Demirel,
2013: 15). Daha da ötesinde, âmâların günlük yemek ihtiyaçlarının imaretler vasıtası ile
giderildiği de nettir. Osmanlı kuruluş dönemlerindeki İzmit İmarethanesi (1336), İznik Hacı
Hamza İmarethanesi (1345), Nilüfer Hatun İmarethanesi (1389), Yakup Çelebi İmarethanesi,
İbrahim Paşa İmarethanesi; daha sonraki gelişme dönemlerinde kurulan Bursa’daki I. Murat
(1336), Yeşil Cami (1419), Muradiye (1426) İmarethaneleri, genelde engellilere özelde sağır
ve dilsizlere de katkı sağlamıştır, eğitimlerine yardımcı olmuştur (Köse, 2014: 77).
Osmanlı’da engellilerin toplum nazarındaki durumunu anlama noktasında, diğer bir
zemin “vakıflar”dır. Uzun yüzyıllar boyunca İslâm beldelerinde sosyal ve ekonomik hayat
üzerinde derin etkiler bırakmış (İslâm) dinî temelli 13 kurumlar olarak (Köprülü, 2005: 295)
vakıflar, geliri ile birlikte toplumun hayrına bir hizmete sunulmak için bir malın mülk
sahibinden çıkarak sosyal mülkiyete aktarılması demektir (Zaim, 1992: 2). Bu kapsamda
örneğin aşevi, yaşlılara elbise verilmesi, dükkân açmak isteyenlere yardım yapılması,
muhtaçlara borç para verilmesi, hapishanede olanlara yiyecek desteği, halka meyve
dağıtılması gibi alanlarda Osmanlı’da sosyal yardım yapılmaktadır (Kozak, 1985: 28). Bu
durum, engelliler için de geçerlidir; Osmanlı’da vakıflar engellilerin korunmasında önemli
roller üstlenmiştir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 6).
Osmanlı’da engellilerin durumu, devlet nazarında da olumludur. Bu olumlu durumu
yansıtan örneklerden biri “bîmarhane/darüşşifa” adı verilen kurumlardır. Osmanlı’da
engellilerin tedavisi, rehabilitesi ve topluma katılımları için çeşitli yollara başvurulmuştur. Bu
bağlamda bazı yerlerde camilerin yanına bîmarhaneler yaptırılmıştır. Buralarda engellilere
barınma hizmeti verilmiş; bunun yanında tedavileri ve rehabiliteleri yapılmıştır. 1484-1488
arasında Edirne’de inşa edilen II. Beyazid Bîmarhanesi/Darüşşifası, bunların en tipik
13

Vakfın, İslam’da Kur’an, Sünnet ve dört amelî mezhep âlimlerince nasıl ele alındığını ve bu çerçevelerde
vakfın İslâmî açıdan nasıl bir meşru zemine oturduğunu ele alan bir yazı için bkz. Dallal, 2004.
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örneklerinden biridir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 5). Edirne’de
mimar Hayreddin tarafından inşa edilen II. Beyazıd Darüşşifası, bir eşi dahi bulunmayan
abide olarak nitelenmektedir (Terzioğlu, 1992: 175). Darüşşifa’nın özelliklerinden birisi,
ruhsal hastalığı olanların şifası için müzik ve su ile tedavi yönteminin kullanmasının (T.C.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 6) yanında, özel altı odalık tımarhanelik
bölümde saldırgan akıl hastalarının tecrid edilerek tedavi edilmesinin de söz konusu olmasıdır
(Güçtekin, 2014a: 119). 14 Tüm bunların ötesinde, önemli bir nokta da Darüşşifa’nın yanına tıp
tahsiline ayrılmış olan bir medresenin de bulunuyor olmasıdır (Terzioğlu, 1992: 175).
Osmanlı’da engellilerin devlet nazarındaki olumlu durumunu yansıtan diğer bir örnek,
“cüzzamlar” üzerinden anlaşılabilmektedir. Hastalıklarda bulaşıcılık fikrinin uzantısı olarak,
Osmanlı’da cüzzamlar için ayrı bir bakım evi-şifahane olması gerektiğine inanılmıştır. Bu
inanışın bir göstergesi olarak (Avrupa topraklarındaki) ilk cüzzamhane Sultan II. Murat
döneminde Edirne Cüzzamhanesi olarak açılmıştır (Köse, 2014: 66). Mesele sadece Edirne ile
sınırlı kalmamıştır, İstanbul’da birçok yerde cüzzamlar için bakım evleri ihdas edilmiştir. Ki
bunlara “miskinler tekkesi” adı verilmiştir (Düzbakar, 2008: 303). Bunlardan meşhur biri
Yavuz Sultan Selim dönemine denk gelmektedir. Miskinler tekkesi, esasında “sadaka taşları”
adı verilen bir uygulamanın bir kolu olarak sadece cüzzam hastalığı nedeniyle toplumsal
engeli olan kişiler için devreye sokulmuştur. Mısır Seferi dönüşünde bazı askerlere cüzzam
hastalığı bulaşmıştır. Miskinler tekkesi de bunların tedavisi ve topluma entegresi için
kurulmuştur. Cüzzamlıların incinmemesi (dışlanmaması) için “miskinler”, toplumla entegre
olmaları için de o dönemin en çok sevilen ve rağbet edilen yerler oldukları için “tekke”
tabirleri bir araya getirilmiştir. Böylece cüzzam hastaları için bir nevi sosyal rehabilitasyon ve
tedavi merkezi oluşturulmuştur (Taşçı, 2013). Fakat miskinler tekkesinde kalanların her türlü
ihtiyaçlarının ve bakımlarının devlet tarafından karşılanmasından dolayı, cüzzam hastalığı
olmayan bazı kimselerin de kendilerini hastaymış gibi göstermeye çalıştıkları, ancak gerekli
müeyyidelerle muhatap oldukları bilinmektedir (Düzbakar, 2008: 303).

5.1.2. Osmanlı Sarayı’nda Engelliler
Osmanlı’da engellilerin devlet nazarındaki olumlu durumlarının göstergesi olarak
belki de en ileri seviye, Osmanlı Hanedan Sarayı’ndaki engellilerin varlığıdır.
Bu kapsamda özellikle Saray’da padişahın en yakınındaki kişilerin dilsizlerden
oluştuğu bilinmektedir. Bu kişiler, “Osmanlı işaret dili” olarak tanımlanan bir iletişim metodu
kullanmışlardır (Kılıçarslan, 2013: 12). Saray’da çok iyi geliştirilmiş bu Osmanlı işaret dili,
doğuştan dilsiz olan bir nesilden diğer nesile aktarılmıştır ve Saray’daki sultan da dahil olmak
üzere birçok erkek ve kadın bu işaret dili ile iletişim kurabilmiştir (Scalenghe, 2014: 21-22).
Öyle ki, 1500-1700 yılları arasında Saray’da mahkemelerde hizmet etmeleri amacıyla bir
sağırlar topluluğu bulundurulmuştur (Baş, 2014: 18).
Bizeban adı da verilen sağır-dilsizlerin Saray’a alınmaları Fatih Sultan Mehmet
dönemine ya da başka bir rivayete göre Yıldırım Bayezid dönemine denk gelmektedir (Özcan,
14

Bu kuruluşlardan birisi olan Fatih Bîmarhanesi 1842 yılında bir Fransız psikiyatrist tarafından Fransa için
model olarak önerilmiştir. Bkz. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 6.
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1994: 304); ancak ağırlıklı görüş, Osmanlı’nın genişlediği ve güçlendiği 15. yüzyıl ile birlikte
Saray’da istihdam edilmeye başlandıklarıdır (Scalenghe, 2014: 22). Saray’daki sağırdilsizlerin yoğunluğunun olduğu dönemse, Sultan II. Selim (Dikici, 2006: 45) ve III. Murat
dönemleridir. Daha sonraları Sultan III. Mehmed tarafından çoğunluğu Saray’dan
uzaklaştırılmıştır, ancak Sultan İbrahim ve IV. Mehmed dönemlerinde yine devlet işlerinde
katkıları olmuştur (Özcan, 1994: 305).
Öte yandan Saray’daki sağır-dilsizlerin sayıları Osmanlı tarihi süresince, 30’dan 100’e
kadar gidip gelmiştir ve bunların içinde az sayıda da olsa kadın olmasına rağmen, çoğunluk
erkektir (Scalenghe, 2014: 22). Örneğin 17. yüzyıl ortalarında Harem’de 1, Has Oda’da 2,
Hazine Koğuşu’nda 7, Kiler Koğuşu’nda 4, Seferli Koğuşu’nda ise 11 olmak üzere toplam 25
dilsizin bulunduğu kaydedilmektedir ve bunların başında “baş dilsiz” adı verilen idareciler
bulunmaktadır (Özcan, 1994: 304). Ayrıca 19. yüzyıl kaynaklarına göre de II. Mahmud
döneminde Saray’da siyahî dilsizlerin de görev yaptığı anlaşılmaktadır (Dikici, 2006: 36).
Saray’daki sağır-dilsizler ister erkek ister kadın, ister beyaz renkli ister siyah renkli
olsun, özel üniformaları ve merasim kıyafetleri bulunmaktadır. Bayram ve Cuma günleri için
ayrı kıyafetleri vardır; ağır kaftan üzerine bol yenli kontaş kürk giymektedirler, başlarına has
odacılara mahsus düz kaş denilen işlemeleri kavuk takmaktadırlar ve bellerine de donluk şal
kuşanmaktadırlar. Bunların yanında, bellerinde altın köstekli ve mücevherli bıçak da
taşımaktadırlar. Bayram ve Cuma günleri dışında ise, sırtlarına diğer koğuştakilerin giydikleri
kaftan ve dalama almaktadırlar, sol taraflarına uzunca bir dil resmi bulunan kısa takke
takmaktadırlar, bellerine de kanun kuşağı sarmaktadırlar. Dolamaları ise gül, şeftali ya da
menekşe renkli çuhadandır (Özcan, 1994: 305).
Bu tarz bir sistematik içerisinde sağır-dilsizler, Osmanlı Sarayı’nda istihdam
edilmiştir. İlk dönemlerde, devletle ilgili hususların gizli kalması açısından, örneğin
sadrazam-padişah, vezir-padişah özel görüşmelerinde değerlendirilmişlerdir (Demirel, 2013:
11). Ayrıca sağır-dilsizlerin işaret dili yardımıyla elçi ve aracı olarak da kullanıldıkları
bilinmektedir. Dilsiz Ağa olarak da bilinen Hadım Süleyman Ağa’nın durumu buna örnektir.
Kendisinin, III. Mehmed’in annesi olan Safiye Hatun’a yakın biri olarak, işaret dili ile III.
Mehmed’in isteklerini annesine ulaştırdığı nakledilmektedir (Dikici, 2006: 65). Özel
görüşmelerde hizmet etme yanında sağır-dilsizlerin asıl görevi, padişah kapısında nöbet
tutmak ve padişah Harem’de iken kapı beklemektir (Özcan, 1994: 304). Ayrıca muhasiplik de
yapmışlardır ve padişah şehir dışına çıktığı zamanlarda, çil para dağıtma görevi de kendilerine
verilmiştir (Demirel, 2013: 13, 15). Bunların dışında, bazı sağır-dilsizler, cüceler gibi
soytarılık yapmak suretiyle padişahı eğlendirmiştir (Özcan, 1994: 304). 19. yüzyıl itibariyle
de Saray’ın dışında Meclis-i Hâs’ta da görev almışlardır (Dikici, 2006: 58). Nihayetinde
sağır-dilsizlerin bu denli geniş bir alandaki görevleri, onların Saray’da belli bir güç
edinmelerine yol açmıştır ve yer yer devlet işlerine karışmalarına kapı aralamıştır (Scalenghe,
2014: 22).

93

5.2. Osmanlı Yenileşme Dönemi’nde Engelliler
Osmanlı’da Tanzimat ile başlayan bir Yenileşme Dönemi söz konusudur ve Tanzimat
ile başlayan bu dönemde engellilere yönelik kapsamlı düzenlemeler bulmak mümkün
değildir; getirilen bazı düzenlemeler olsa da sınırlı ve birkaç hükümle kayıtlıdır (Pekdemir,
2006: 18). Örneğin 16 bölüm ve 1851 maddelik Mecelle’nin 70. maddesinde “Dilsizin işaret-i
mahudesi lisan ile beyan gibidir” hükmü ile kısmî bir kayıt söz konusudur (Gür, 1977: 161).
Mevzuat açısından kısmî varlık olmasına rağmen, kurumsal yapıda bazı örneklere
rastlanmaktadır. Kökü 1579 yılına dayanan Üsküdar Atik Valide semtindeki Toptaşı Atik
Valide Bîmarhanesi’nin 1873-1927 yılları arasında akıl hastanesi olarak kullanıldığı
görülmektedir (Dinç, 2007: 92). Buraya Süleymaniye Darüşşifası’nda dörev yapan Dr.
Mongeri ilk akliye hekimi olarak başhekim tayin edilmiştir (Güçtekin, 2014a: 120).
Bunun yanında 19. yüzyılda engelliler açısından bazı adımların varlığı da söz
konusudur. Beyrut’ta ve Mardin’de yabancı misyonerler tarafından açılan görme engelli
mektebleri bunlardandır (Akçalı, 2015: 42). Yine 1874 yılında Kahire’de Mısır Hidivi İsmail
Paşa tarafından bir “körler mektebi” açılmıştır (Demirel, 2013: 24).
Osmanlı yenileşme döneminde engelliler açısından belki de en önemli kurumsal adım,
dilsiz ve sağırlar ile ilgili mekteblerdir. 20. yüzyılın başlarında Avrupa ve ABD’de sağırdilsizlere yönelik mekteblerin sayısı artıştadır, ancak Osmanlı sınırlarında benzer mektebler
oldukça sınırlıdır (Demirel, 2013: 23). Bu saikle, Avusturyalı Grati Efendi ilk defa 1889
yılında İstanbul Ticaret Meslek Mektebi içinde “sağırlar mektebi”ni açmıştır (Pekdemir,
2006: 18). Böylece, Grati Efendi’nin girişimi, Maarif Nazırı’nın 14 Haziran 1889 tarihli
teklifi ve 24 Haziran 1889 tarihinde Sadrazam ve Meclis-i Vükela’nın onayları ile Osmanlı
Devleti’nde modern anlamda bir Sağır ve Dilsiz Mektebi kurulmuştur (Gütekin, 2014b: 141)
ve nihayetinde 20 Eylül 1889 tarihinde 20 öğrenci ile faaliyete başlamıştır (Demirel, 2013:
29). Esasında Grati Efendi’nin layihasında İstanbul’da 30 öğrenci kabul ettirmek geçmektedir.
Grati Efendi, Avrupa’daki mevcut programlara denk bir mektebe ihtiyaç olunduğuna dair
Maarif Nazırı’na bir layiha vermiştir (Güçtekin, 2014b: 140). Dilsiz ve Sağır Mektebi
içerisinde 1891 yılında bir “âmâlar mektebi” eklenmiştir (Güçtekin, 2014b: 142). Bu tarihten
sonra da mektebin ismi, “Dilsiz ve Âmâlar Mektebi” olmuştur (Demirel, 2013: 31). Öte
yandan Grati Efendi’nin gayretleri ile açılan Dilsiz Mektebi, dilsizlere mahsus olarak sadece
İstanbul’dadır ve İstanbul dışındaki dilsizlerin bu mektebten faydalanabilmeleri mümkün
değildir (Demirel, 2013: 35).
Ayrıca layihasında Grati Efendi, toplumun geneline dönük eğitim kurumlarının
yaygınlaştırıldığını, ancak sağır-dilsizler için herhangi bir eğitim kurumunun bulunmadığını
yadırgayıp eleştirmektedir ve açılacak bir mektebin faydalarını temelde iki noktada
toplamaktadır. Birincisi, dini çerçevededir. Buna göre, sağır-dilsizlerin, kazanacakları
beceriler ile Allah’ın kulu olduklarını anlama imkânları olacaktır. İkincisi, alınacak olan
eğitim yardımı ile çevresindekilerle iletişim kurma ve böylece insani meziyetlerini geliştirme
imkânı bulabileceklerdir (Demirel, 2013: 26). Yine layihada Mekteb için ayrıca bir masrafa
gerek olmadığı, çünkü açılması teklif edilen Mekteb’in mevcut Ticaret Meslek Mektebi
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içerisinde ve ödeneği dâhilinde açılması planlandığı vurgulanmaktadır, dolayısıyla daimi
olarak bir bütçe talebi söz konusu değildir (Demirel, 2013: 27).
Bilinmesi gereken diğer bir husus, Dilsiz Mektebi’nin diğer mekteblerden doğal olarak
farklı olması ve dolayısıyla eğitiminin kendine mahsus yöntemler içermesidir. Bu bağlamda,
Mekteb’teki dersleri herhangi bir muallimin yürütmesi söz konusu değildir ve Mekteb
müdürü, işaret dilini bilmek durumundadır. Beş sınıftan oluşan Mekteb’in öğrencilerine her
yıl tek tip elbise verilmektedir ve rengi kırmızıdır. Böylece onların bazı tehlikelerden
korunması amaçlanmıştır (Demirel, 2013: 35). Başka bir ifade ile öğrencilerin kıyafet şekilleri
ve rengi, insanların daha dikkatli olmaları ve kazalara neden olunmaması içindir; insanların,
bu tarz elbiseleri giyenleri görünce, onların sağır-dilsiz ve kör oldukları anlamalarını
sağlamak ve bu şekilde tehlikelerden korunmasını temin içindir. Buna rağmen, kazaların
olduğu da bilinmektedir (Demirel, 2013: 67). Yine öğrencileri teşvik amacıyla ayda ya da üç
ayda bir defter, kalem ve resim araç-gereçleri verilmektedir (Demirel, 2013: 35). Öğrenci
yardımları bunlarla sınırlı değildir. Örneğin, Sultan II. Abdülhamid, öğencilerle özel olarak
ilgilenmiş, çeşitli zamanlarda onlara hediyeler takdim ederek yardımlarda bulunmuştur
(Demirel, 2013: 69).
Sayıları 1897-1898 yılında 13’ü Müslüman 2’si gayri-müslim olmak üzere 15 ve daha
sonraki tarihlerde de 15 civarı olan Mekteb öğrencilerinden (Demirel, 2013: 65) beş yıllık
eğitimi tamamlayıp mezun olanların çeşitli yerlerde istihdam edildikleri görülmektedir. Bu
kapsamda, örneğin, 1895-1896 öğretim yılı sonunda mezun olacak 5 dilsiz öğrencinin, daha
önce kararlaştırıldığı gibi fabrika-i hümayunlara yerleştirilmeleri Maarif Nezareti’ne arz
edilmiştir. Ancak Bahriye Nezareti’ne nakledilen meselenin sonucu olarak Nezaret, mezun
olacak âmâ çocukların fabrikalarda işe yaramayacağından dolayı istihdamlarının mümkün
olmadığını, fakat sağır-dilsiz çocukların her yıl 5-6’sının uygun işlerde istihdam
edilebileceğini bildirmiştir. Nihayetinde Mekteb mezunlarının çoğunluğu mürettip (matbaada
yazı dizicisi) oldukları ve bu sanatı çok iyi yerine getirdikleri görülmektedir. Ayrıca
mezunlardan bir kısmı ise, Babıali’de Meclis-i Mahsus-ı Vükela’nın toplandığı dairece
odacılık, hademelik gibi işlerde çalışmışlardır. Âmâlar da çeşitli sazları çalmak suretiyle
geçimlerini temin etmeye gayret etmişlerdir (Demirel, 2013: 71-76).
Son olarak, 1913 yılındaki İstanbul Vilayet Meclisi’nin toplantısında verimli olmadığı
gerekçesi ile Mekteb’in kapatılmasına karar verilmiştir. Fakat Mekteb Müdürü Hüseyin Bey,
öğrenci velileri namına Maarif Nezareti’ne bir dilekçe göndermiş ve kendisinden mekteb
öğrencilerinin büsbütün toplumdan kopması anlamına gelecek kapatma yerine, en azından
Darülaceze binasında özel bir sınıf tahsis edilmesini istirham etmiştir. Hüseyin Bey ile
başlayan kapatmama yönündeki uğraşlar daha sonra da devam etmiş, fakat tüm gayretlere
rağmen Mekteb, 1926 yılında Maarif Vekaleti’nin emriyle kapatılmıştır (Demirel, 2013: 3740, 50).
Osmanlı’nın son dönemlerinde birkaç engelli eğitim kurumu daha bulunmaktadır.
Bunlar, 1912 yılında Selanik’teki özel Sağır ve Dilsizler Mektebi ve 1911 yılında İzmir’de
kurulan Dilsizler Mektebi (Demirel, 2013: 24) ile 1921 yılındaki İzmir Körler Okulu ve
1923’teki İzmir Sağırlar Okulu’dur (Pekdemir, 2006: 18).
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Uygulamalar
“Müzikle Tedavi: Hangi Makam Hangi Hastalığa İyi Geliyor?”
Geçtiğimiz günlerde Edirne gezimde II Beyazıt Külliyesi’ne de uğradım. Burası
zamanında Osmanlı’nın en önemli tıp fakultelerinden biri idi. Bu külliyede özellikle psikiyatri
tarihi bölümü beni büyüledi desem abartmış olmam. Zira Osmanlı’da psikolojik hastalığı olan
kişiler burada müzikle tedavi ediliyormuş. Edirne’deki II Beyazıt Külliyesi de Osmanlı’da
müzikle tedavi yapılan en önemli şifahanelerden biri imiş.
Burası yüksek bir kubbenin örttüğü geniş ve kontrol edilebilir bir orta avluyu
çevreleyen 6 kışlık ve 4 yazlık oda ile bir müzik sahnesinden meydana geliyor. Avlu ortasında
ayrıca fıskıyeli bir şadırvan bulunuyor. Şadırvandan akan suyun çıkardığı ses hastaları
rahatlatmaya yönelik olarak kullanılıyor. Ayrıca orta avlunun eğimli oluşu şadırvandan taşan
suların oluklarda toplanması ve hastane temizliğinin daha kolay yapılması için tasarlanmış.
15. yüzyılda bir hastane tasarlarken içinde bir müzik sahnesinin düşünülmüş olması
oldukça ilginç. Zira Avrupa’da akıl hastalarının yakıldığı bir dönemde Osmanlı’da hastaların
iyileştirilmesi için müzik, su sesi, güzel kokuların kullanıldığı bir hastane tasarlanmış. Üstelik
bu yüzden hastanenin akustiğine de çok önem verilmiş. Müzik sahnesi şifahaneye girilen
kapının tam karşısında avluya en hakim yerde yer alıyor. Hanende ve sazendeler
(müzisyenler) haftanın belli günlerinde şifahaneye gelip müzik çalıyor, havuzun etrafında
onları dinleyen hastalar da bu şekilde rahatlıyor ve bu şekilde hastalıklarını daha rahat
yenmeleri sağlanıyormuş. Müzik sadece ruhi hastalıklar için değil aynı zamanda fiziki
tedavilerde de kullanıyormuş.
Burada müzik ve su sesinin yanında bir diğer tedavi yöntemi de meşguliyet.
Psikolojik hastalıkları olanlara halı dokuma vb… meşguliyetler verip, onlar bu işlerle
uğraşırken hastalıklarını yenmeleri sağlanıyormuş.
1652 yılında Evliya Çelebi de Edirne ziyaretinde buraya uğrar. Hastanenin müzikle
tedavi yöntemini şu şekilde aktarır:
“Merhum ve Mağfur Bayezid Veli Hazretleri Vakfiyesinde, hastalara deva, dertlere
şifa, divanelerin ruhuna gıda ve defi seva olmak üzere 10 adet hanende ve sazende gulan tayin
etmiş ki, üçü hanende, biri neyzen, biri kemancı, biri musikarcı, biri santurcu, biri çengi, biri
çenk santurcu, biri udcu olup, haftada üç kez gelerek hastalara ve delilere musiki faslıederler.
Allahın emriyle, nivesi saz sesinden hoşlanır ve rahat ederler. Doğrusu musiki ilminde neva,
rast, dügâh, segâh, çargâh, suzinak makamları onlara mahsustur. Ama zengule makamı ile
buselik makamında rast karar kılsa insana hayat verir. Bütün saz ve makamlarda ruha gıda
vardır…”
Osmanlı şair hekimlerinden Şuuri Hasan Efendi’nin Tadil’ul Emzice adlı eserinde
hastalıkların müzik makamları ile olan ilişkisini anlatıp çeşitli hastalıkların tedavilerinde
kullanılabilecek makamlarda önerilerde bulunmuş:
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1)

Rast makamı: Havale ve felç illetine devadır.

2)

Irak makamı: Har mizaçlılara, sersam ve hafakana faydalıdır.

3)

İsfahan makamı: Zihni açar, zekâyı artırır, anıları tazeler.

4)

Zengule makamı: Kalp hastalıklarının devasıdır.

5)

Rehavi makamı: Baş ağrısına devadır.

6)

Buselik makamı: Kulunç ve bel ağrılarının ilacıdır.

7)

Zirefgent makamı: Sırt ve eklem ağrılarının ve kuluncun tedavisinde faydalıdır.

8)
Büzürk makamı: Ateşli hastalıklara iyi gelir, zihni temizler, vesvese ve
korkuyu uzaklaştırır, fikre yön verir.
9)

Hicaz makamı: İdrar zorluğuna iyi gelir, cinsel yönden uyarıcı etkisi vardır.

10)

Uşşak makamı: Kalp, karaciğer, sıtma ve mide hastalıklarının ilacıdır.

11)
Neva makamı: Gönül okşayıcıdır. Kötü düşünceleri uzaklaştırır. Irk’un nisa’ya
iyi gelir (Kadın hastalıkları)
12)
Hüseyni makamı: Ferahlık verir. Çocukların kalp ve ruhlarının iltihabını
söndürür. Ateş düşürür.
Kaynak: Osman Kurt, “Müzikle Tedavi: Hangi Makam Hangi Hastalığa İyi
Geliyor?,” (Çevrimiçi) http://cokgezenadam.com/muzikle-tedavi-nasil-yapilir/, 06.07.2016.
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Uygulama Soruları
1)
Osmanlı’daki müzikle tedavi yöntemini modern dönemdeki tedavi yöntemleri
açısından değerlendiriniz.

98

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•
Osmanlı’nın ta ilk dönemlerinde imarethaneler bünyesinde ve daha sonraki
vakıflar sistemi içerisinde engellilere yer bulunmaktadır.
•
Osmanlı’da engellilere yönelik olumlu durum sadece toplum nazarında
değildir, aynı şekilde devlet düzleminde de söz konusudur.
•
Osmanlı’da engelliler birçok alanda istihdam edilmiştir, özellikle Saray’da
önemli görevler almışlardır.
•
Son dönem Osmanlı’sında engelliler için, Batı’daki kurumsal yapılara benzer
yapılanma çabaları görülmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Osmanlı toplum nazarında engellilik ile ilgili sözler/kelimeler neye karşılık
gelmektedir?
A) Ayrıştırma
B) Dışlama
D) Aşağılama durumu

C) Tanımlama sıfatı
E) Farklılaştırma teşebbüsü

2) Osmanlı’da engellilerin özellikle sağır ve dilsizlerin istifade ettiği imarethanelerden
biri olan Nilüfer Hatun İmarethanesi hangi yıl ihdas edilmiştir?
A) 1336

B) 1389

C) 1419

D) 1345

E) 1426

3) Osmanlı’da engellilere barınma hizmeti verilen; bunun yanında tedavilerinin ve
rehabilitelerinin yapıldığı yere özel olarak ne ad verilirdi?
A) Vakıf
B) İmarethane
C) Bîmarhane
D) Kervansaray
E) Bedesten
4) Osmanlı’da Cüzamlar için özel barınma, bakım ve tedavi yerinin adı nedir?
A) Cüzam bîmarhanesi
B) Miskinler tekkesi
C) Özbekler tekkesi
D) Cüzam ahilliği
E) Cüzam vakfı
5) Osmanlı Sarayı’nda sağır-dilsizlerin hizmet etmeye başlaması hangi iki sultan dönemi
için ilk olduğu iddia edilmektedir?
A) I. Murat-II. Murat
B) Yıldırım Beyazıt-Fatih Sultan Mehmed
C) II. Beyazıt-Yavuz Sultan Selim
D) II. Selim-III. Mehmed
E) III. Murat-III. Mehmed
6) 17. YY kayıtlarına göre Osmanlı Sarayı’nda toplam kaç tane dilsiz görevli
bulunmaktadır?
A) 25

B) 35

C) 45

D) 55

E) 65

7) Osmanlı son döneminde Süleymaniye Darüşşifası’nda görev yapan ilk akliye hekimi
kişi kimdir?
A) Dr. Mongeri B) Dr. Grati Efendi C) Dr. İtard D) Dr. Hauy E) Dr. İslamil Paşa
8) Grati Efendi Osmanlı’daki ilk sağırlar mektebini hangi yıl açmıştır?
A) 1887

B) 1889

C) 1891

D) 1893

E) 1895

9) Osmanlı Sağır ve Dilsiz Mektebi’nin faaliyete başladığındaki öğrenci sayısı kaçtır?
A) 20

B) 25

C) 30

D) 35

E) 40

10) Osmanlı Sağır ve Dilsiz Mektebi’nin eğitim süresi ne kadardır?

Cevaplar:
6) A

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

1) C
7) A

2) B
8) B

3) C
9) A

4) B
10) D

5) B
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6. ENGELLİLİK ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Medikal modelin kökenini, anlamını, temel fikrini ve olumlu-olumsuz etkilerini;
sosyal modelin ortaya çıkışını, anlamını, temel fikrini ve olumlu-olumsuz etkilerini; ahlâk
modelininin mahiyetini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Engellilik ile ilgili medikal model ile modern bilim ve tıp arasında nasıl bir
ilişki kurulabilir?
2)
Sosyal modelin ortaya çıkması ile medikal model eleştirileri arasındaki
bağlantı hakkında değerlendirme nasıl olabilir?
3)
Ahlâk modeli ile Batı Orta Çağ düşüncesi ve uygulaması arasındaki
benzerlikleri değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Medikal Model

Medikal modelin kökeni, anlamı,
temel fikri ile olumlu ve olumsuz
çıktılarını anlamak

Okuyarak

Sosyal Model

Medikal modele eleştiri sonrası
toplumsal hareketelrin de yardımı
ortaya çıktığını ve temel fikrinin
toplumun da engellilikle ilgisi
olduğunu vurgulayan sosyal modeli
bilmek

Okuyarak ve analiz ederek

Ahlâk Modeli

Batı Orta Çağ dönemindeki
engellilerin içinde şeytanilik
olduğunu ileri süren görüşle benzerlik
olduğunu kavramak

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
•

Medikal model

•

Sosyal model

•

Ahlâk modeli

•

Engelli hareketleri

•

Biyofizikososyal yaklaşım

107

Giriş
Engellilere yönelik sosyal hizmet meselesini anlama noktasında gerekli olan diğer bir
zemin, engellilere yönelik yaklaşımları/modelleri bilmektir. Engellilere yönelik yaklaşımlar,
çeşitli yönlerden ortaya konmasına rağmen genelde üç noktada toplanmaktadır: Medikal
model, sosyal model ve ahlakî model.
Kitabın bu kısmında bu üç modelin kökeni, anlamı/temel fikri ile olumlu ve olumsuz
etkileri/çıktıları değerlendirilmektedir.
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6.1. Medikal Model
6.1.1. Medikal Modelin Kökeni, Anlamı ve Temel Fikir
Medikal modelin kökenleri 1800’lere kadar gitmektedir (Goodley, 2011: 7); 1800’lere
kadar dayanması, birkaç yüzyıldır hakim olan klasik bilim görüşü ile olan irtibat nedeniyledir.
Klasik bilim, iki temel varsayım üzerine kuruludur. Birincisi, Newton bilimidir ki, geçmiş ile
gelecek arasında bir simetri öngörmektedir. İkincisi, doğa-insan, madde-akıl, fiziksel-sosyal
dünya arasında köklü ayrımların olduğunu düşünen Descartes’in kartezyen dualizmine
tekabül etmektedir. Bu iki varsayım, 20. yüzyıl başlarındaki insan-sosyal bilim metodolojisine
de hâkim olmuştur. Bunun sonucunda engelliler ile ilgili bakış da bu anlayışın etkisi altında
kalmıştır. Böylece engelli birey, gerek tıp biliminde gerekse sosyal bilimlerde klasik bilim
anlayışı doğrultusunda değerlendirilmeye başlanmıştır (Meşe, 2014: 80-81).
Hal böyle olunca medikal modelde engellilik, hem zihinsel hem fiziksel işlev
bozuklukları ile ortaya çıkan hareket kabiliyetlerinde, tutumlarında ve davranışlarında görülen
eksiklik veya güçlükler ile tanımlanmaktadır. 15 Bu anlamda engellilik, bireysel tıbbî
yetersizliğe indirgenmekte (Akçalı, 2015: 7) ve biyolojik problemler etrafında izah
edilmektedir (Jaeger & Bowman, 2005: 14). Bu nedenle problem, engelli birey ile ilgilidir;
engellinin vücut sistemindeki patolojik ve anormal bozukluktur (Goodley, 2011: 7). Burada
örneğin “kavanoz kapaklarını, kapıları açmakta zorlanan veya açamayan eller; uzun süre
ayakta kalmakta zorluk çekme; binalardaki merdivenleri çıkmakta başarısız olma;
yapılmayacağını düşündükleri için insanların özürlü bireye iş vermemeleri” gibi sorunlar
üzerinde odaklanılmaktadır (Yıldız, 2014: 130). Dolayısıyla medikal modelin temelinde
engelli bireyin sınırlı olduğu düşüncesi bulunmaktadır; engellilik, bireysel bir bozukluktur
(Siebers, 2011: 3). Bu anlamda engellilik, bir yeti/yetenek kaybıdır (Thomas, 2011: 33). Bu,
bir talihsizliktir ve bu talihsizlik, kişisel ve ailevidir (Kolat, 2009: 8). Dolayısıyla medikal
model, bireyin yetersizliğini normdan sapma ve sorun olarak algılamakta ve bu çerçevede
“kişisel trajedi” olarak görmektedir (Kökkaya, 2006: 14).
Bu tarz bir durum ise kabul edilebilir değildir. Zira engellilik, insan doğası ile
bağdaşmayan bir durumdur. Bu nedenle kesinlikle ortadan kaldırılmalıdır ya da en aza
indirilmelidir. Bunun yolu ise tıp bilimi ve doktorlardır (Kolat, 2009: 9). Dolayısıyla
engellideki sapma ve bozukluğun giderilmesi, medikal tedavi ve rehabilitasyon sayesinde
mümkündür (Yıldız, 2014: 129). Yetersizlik kaynaklı hastalığın bertaraf edilmesi ya da
ameliyat ile organ kaybının önüne geçilmesi biçiminde bir tedavi olabilmesi yanında, organ
kaybından kaynaklı işlev yitiminin rehabilitasyon sayesinde “normal”e yakın düzeye
çekilmesi şeklinde de olabilmektedir. Bunların sonuç vermemesi durumunda ise bakım
devreye girmektedir (Kökkaya, 2006: 14). Bu çerçeveden bakıldığında medikal model, engeli
bireyden “hasta insan rolü” oynamasını beklemektedir; örneğin kızamık gibi bir hastalığıa
yakalanmış bir insan olarak davranmasını istemektedir (Özgökçeler & Alper, 2010: 37).

15

Türkiye’de engellilik, 2005 Engellilik Kanunu’na kadar medikal modele göre ele alınmıştır. Bkz. T.C.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 16.
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6.1.2. Medikal Modelin Olumlu ve Olumsuz Etkileri/Çıktıları
Medikal modelin ortaya koyduğu çerçeve, bir yandan olumlu diğer yandan da olumsuz
etkileri/çıktıları barındırmaktadır.
Medikal modelde en temel olumlu çıktı olarak, esas amacın sağlık hizmetlerinin
iyileştirilmesi olmasıdır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 15). Buna
göre, engellilerin tıbbî ihtiyaçları olabilmektedir ve medikal model bu ihtiyaçlara cevap
vermektedir (Çarkçı, 2011: 8). Daha da ötesinde engelliler, farklı ve özel ihtiyaçları olan
insanlar olarak kabul edildiklerinden dolayı, özel okullar, özel otobüsler, özel binalar, özel
spor ve eğlence alanları gibi sadece kendilere has hizmet alabilmektedirler (Yıldız, 2014:
129). Bunların yanında, tedavi, rehabilitasyon ya da bakım imkânları sayesinde, engellilerin
ve ailelerinin hayat kalitesinin artması mümkündür (Özgökçeler & Alper, 2010: 37).
Medikal modelin bu tarz olumlu çıktıları olmasına rağmen, ağırlıklı olarak olumsuz
çıktılarının varlığına işaret edilmekte ve eleştirilmektedir. Bunlardan biri, engellilikle
mücadele ile ilgilidir. Buna göre, medikal model engelliliğin gerekçesinde engellinin kendi
kusuruna yoğunlaşmasından dolayı, engellilikle mücadelede de gayret engelliden
beklenmektedir. Çözüm için engellinin uyumu ve davranış değişikliği gerekmektedir (T.C.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 15). Dolayısıyla böyle bir yaklaşımın
ürünü olarak engelli birey, tedavi ya da rehabilitasyonun bir konusu olarak bir taraftan
engellilikten kaynaklı zorluklarla mücadele etmeye çalışan, diğer taraftan çevreden gelen
tutumlar, önyargılar gibi faktörlerle mücadele etmek zorunda olan biri konumuna
konmaktadır (Yıldız, 2014: 129).
Öte yandan medikal modelin istediği bu çözüm tarzına rağmen, engellilerin kendi
hayatları üzerinde kontrol sahibi olmamaları da ayrıca bir olumsuz çıktı durumundadır. Zira
medikal model çerçevesindeki uygulamalar, engellilerin kendi hayatlarını kontrol etmelerine
mani olabilmektedir. Bunun nedeni, engelliye tedavi, rehabilitasyon ya da bakım hizmeti
veren profesyoneller ile ilgilidir. Buna göre profesyoneller, engellilerin kendileri için ne
istediklerini dikkate almadan, engelliler için en uygun olduklarını düşündükleri müdahaleyi
sadece yetersizlik ve kişi odaklı bakış açısı ile uygulamaktadırlar (Kökkaya, 2006: 16) ve bu
da engelliler için uzman ya da profesyonellere dayalı bir kontrol sorunu demektir (Haguea,
Thiarab & Mullender, 2011: 118). 16
Medikal modelin diğer bir olumsuz çıktısı, medikal modelin, engellilerin ekonomik ve
sosyal haklarını dikkate alınmamasını doğurmasıdır. Bu anlamda engelliler, hakları olan ve
bunları talep eden bireyler değildir, muhtaçlıkları neticesinde sadece alıcı konumunda olan
kişilerdir. Bu nedenle, ekonomik ve sosyal haklar hatta temel haklar hususunda engelliler için
olumsuz bir zemin ortaya çıkabilmektedir (Kökkaya, 2006: 17-18). Engellilerin sadece alıcı
konumunda korunması ve yardımsever bir zeminde uygulamalara maruz kalması, bağımlılığın
yeniden üretilmesi anlamına da gelebilmektedir ve bu duygunun içselleşmesi riski ile
karşılaşılabilmektedir (Kökkaya, 2006: 17).
16

Profesyonellerin varlığı, yer yer “parazit” olarak değerlendirilmektedir, ama bu durum engellilere yönelik
sosyal hizmetlerin reddiyesi anlamında değildir, sosyal modele atıf içindir. Bkz. Kökkaya, 2006: 19.
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Medikal modelin ürünü olan son bir olumsuz durum, engellilerin hayattan kopma
pozisyonuna düşmeleri yani dışlanmaları ile ilgilidir. Engellilere ayrımcı, damgalayıcı ve
dışlayıcı tavır, bu sorunların temelini oluşturmaktadır. Zira medikal modelde engelli kişi,
engeli nedeniyle “aciz, yetersiz, biçare ve yılgın” algıları etrafında tanımlanmakta ve ona göre
müdahaleye maruz kalmaktadır (Kolat, 2009: 9). “Sosyal ırk ayrımcılığı” olarak da zikredilen
(Özgökçeler & Alper, 2010: 37) bu durum, engellinin toplumsal hayattan uzaklaşması
tehlikesini doğurmaktadır (Çarkçı, 2011: 8). Zira medikal modelde temel mantık sağlık
kurumları üzerinden tedavi, rehabilitasyon veya bakım olduğu için buralarda izole edilme söz
konusu olabilmektedir (Yıldız, 2014: 129).

6.2. Sosyal Model
Engellilere yönelik yaklaşımlardan bir diğeri, medikal modele reddiye sonrası
görünüre çıkan sosyal modeldir.

6.2.1. Sosyal Modelin Ortaya Çıkışı
Engellilere yönelik yaklaşımlar noktasında 1970’lere kadar hâkim olan, medikal
modeldir. Örneğin, Talcott Parsons’un tıp mesleğinin fonksiyonalist analizinde bu durum
görülebilmektedir. Ona göre sağlık, “normal”dir, ama hastalık ve dolayısıyla bozukluk normal
değildir ve böylece sosyal olarak sapmadır. Tıbbın rolü de hasta insanlara çare olarak ve
onları sağlıklı hallerine döndürerek hastalığı yoluna koymak ve kontrol etmektir (Barnes,
2012: 17). Ancak en azından 1960’larla birlikte politikacılar, politika yapıcılar ve daha sonra
sosyal bilimciler arasında yavaş yavaş ilerleyen bir şekilde engellilik meselesinin medikal bir
çerçevede ele alınmaktan çıkmaya başladığı görülmektedir (Barnes, 2003: 7). Nihayetinde
1970’ler ve özellikle 1980’lerle birlikte medikal model kritik edilmeye başlanmıştır (Kolat,
2009: 9).
Bu kritiklerin uzantısı olarak ve “sosyal bilimlerde insanın içinde bulunduğu bağlamı
dikkate alma gerekliliğini vurgulayan” zeminlerde Nagi modeli (1976), Bronfenbrenner’in
sosyoekolojik modeli (1977; 1979), engelin biyofizikososyal modeli (1977), Trieschmann’ın
geliştirdiği model (1987) ve tıp enstitüsü modeli (IOM) gibi örneklerle sosyal modelin
sahnede yerini almaya başladığına şahit olunmaktadır (Meşe, 2014: 80, 85). Ayrıca
engelliliğin neo-Marksist materyalist izahatlarına sıkıca bağlı engelli entelektüellerin de
sosyal modelin oluşumundaki etkileri açıktır (Goodley, 2011: 13). Bu çerçeveye göre sosyal
modelde engellilerin ezilmesi söz konusudur ve ezilme, modern kapitalist üretim ve yeniden
üretim ilişkilerinden kaynaklı yapısal bir meseledir (Pristley, 2011: 527).
Engellilere yönelik yaklaşımlarda sosyal modelin gelişmesindeki bir zemin akademik
iken, diğer bir zemin toplumsal hareketlerdir. Zira bu dönemlerde özellikle engelliler
tarafından kurulan örgütler devreye girmiştir ve engellilere yönelik sosyal bir yaklaşım
geliştirilmiştir (Kolat, 2009: 9).
Bu çerçevede, toplumların hemen her alanında görülmekte olan engelli haklarındaki
ihlaller, mevzuatlardaki yetersizlikler ve kanunların uygulanmasındaki noksanlıklar gibi bir
dizi sorun sonucunda 1960’lı yıllarda Batılı ülkelerde yeni bir sosyal hareket görülmeye
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başlamıştır (Özgökçeler & Alper, 2010: 38). Örneğin 1960’larda ABD’de başlayan “Bağımsız
Hayat Hareketi” bu minvaldedir. Hareket, azınlık gruplarının üniversitelerde kendilerini
tanımlamaya dönük bir girişim olarak kurulmuştur ve bir azınlık grubu olarak kabul edilen
engelliler geç de olsa kendilerine ait bir alan oluşturmuşlardır (Meşe, 2014: 83-84).
Sosyal modelin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan ve ABD dışında İsveç, İngiltere,
Japonya gibi ülkelerde de görülen (Barnes, 2012: 13), “büyük fikir” (Shakespeare, 2014: 11)
ya da “engellilik devrimi” şeklinde adlandırılan ve bu bağlamda bir “paradigmatik değişim”in
varlığına işaret edilen (Heyer, 2015: 23) engelli hareketlerinin amaçları şu şekilde
sıralanmaktadır (Özgökçeler & Alper, 2010: 38):
o Dayanışma ile engellilerin kendi seslerini topluma en etkili bir biçimde duyurmak;
o Engellilerin bağımsızlığını ve “kendi geleceğini belirleme” ilkesini uygulamaya
sokmak;
o Engellilerin toplumla bütünleşmelerinin önündeki bariyerleri kaldırmak ve
savunuculuk yapmak için kendi inisiyatiflerinde olan örgütler tesis etmek;
o Engellilerin özel ve kamusal hayatlarını etkileyen/düzenleyen
kanununlardaki engelli ayrımcılığı hükümlerini tümüyle arındırmak.

her

çeşit

Sonuçta, engelli hareketleri bir “meydan okuma” ile medikal modelin sonlanması ve
sosyal modelin zorunlu başlatıcısı işlevini üstlenmiştir (Özgökçeler & Alper, 2010: 40).
1980’li yıllardan sonra ise sosyal modelin de uzantısı olarak engelliler için “tam katılım ve
eşitlik vizyonu” ulusal/uluslararası düzenlemelerde ön plana çıkmaya başlamıştır (Tokol,
2013: 84).
Özetle sosyal model, medikal modelin engelliliği bireye indirgemesine ve engellilik
sorununun yetersizlik sonucu oluşan işlev kaybına bağlı olduğu düşüncesine reddiye olarak
ortaya çıkmıştır (Kolat, 2009: 9).

6.2.2. Sosyal Modelin Anlamı ve Temel Fikir
Öncelikle sosyal modelin, medikal modelin engelli bireyde sorun bulan ve tedavi,
rehabilite edici ya da bakımı merkeze alan müdahalelerin köklü bir reddiyesi olmadığının altı
çizilmelidir. Sosyal model, bu tarz müdahalelerin engelli insanların güçlendirilmesine destek
sağlaması açısından sınırlarının olduğuna dikkat çekmektedir (Barnes, 2012: 18). Dolayısıyla
sosyal modelin devreye girmesi demek, medikal modelin tamamen gereksizliği ya da
tamamen devreden çıkması demek değildir (Meşe, 2014: 87). 17
Bu temel girizgâhtan sonra sosyal modelin engellilik anlayışına gelinecek olursa,
sosyal model için engellilik, toplumsal bir sorundur; engellilik, engelliden kaynaklı bir
özellik değildir, sosyal çevre tarafından oluşturulan koşulların karmaşık bir sonucudur (T.C.
17

Sosyal model ile medikal modelin bütünleşmesine dayalı olarak “biyofizikososyal” yaklaşımdan
bahsedilmektedir. Bkz. Ingstad & Eide, 2011: 4.
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Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 15-16). Başka bir ifade ile engellilik, sosyal olarak inşa
edilmiştir, yani bozukluğu olan insanlar, toplum tarafından engellenmiştir (Goodley, 2011:
13), önlerine sosyal bariyerler konmuştur. Dolayısıyla engellilik, empoze edilen dış
faktörlerin bir sonucudur (Jaeger & Bowman, 2005: 15). Bu anlamda sosyal durumlar, engelli
insanı değil, engelliliğin kendisini bir engellilik hâline dönüştürmektedir (Özgökçeler &
Alper, 2010: 40). Diğer bir anlatımla kişi, kendi özel durumundan dolayı değil, toplumun
gerekli ihtiyaçları hesaba katmamasından kaynaklı başarısızlığından dolayı engellidir
(Haguea, Thiarab & Mullender, 2011: 118).
Meseleye bu bağlamda bakıldığında engellilik bir hastalık değil, sosyal bir realitedir
ve insanlık durumudur (T.C. Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 15-16). Engellilik, politik bir
zeminde sosyal değişim gerektiren insan hakları sorunudur. Bundan dolayı mesele, engellinin
refahından öte, engellinin insan hakkıdır (Özgökçeler & Alper, 2010: 38, 40). 18 Engelli
ayrımcılığı insan haklarına aykırıdır ve ırkçılık, cinsiyetçilik, yaşçılık gibi sosyal, politik ve
ekonomik zorlamalara benzemektedir (Jaeger & Bowman, 2005: 15). Dolayısıyla insan hakkı
bağlamında engelliler için eşit erişim, kazançlı istihdam, bağımsız yaşama fırsatı, güzel ve
saygın sağlık bakımı, ayrıma dayanmayan eğitim gibi talepler devreye girmektedir (Clare,
2015: 123). Bu nedenle sosyal modelde, medikal modeldeki insanın biyolojisine yoğunlaşmak
yerine, hak kavramına odaklanma söz konusu edilmektedir (Meşe, 2014: 88). Hal böyle
olunca, sosyal model için sosyal yapıyı değiştirip engelliliği kaldıracak tek araç hukuk
olmaktadır (Kolat, 2009: 11).
Bunların dışında sosyal model için engellilik, toplumun ve kurumlarının engellilik ile
ilgili gerekli hizmetleri sunmamasının ve engellilerin ihtiyaçlarının dikkate alınmamasının
sonucudur (Kolat, 2009: 9). Bu durumun adı, engellinin sosyal, ekonomik, politik, kültürel,
psikolojik bariyerler ile dışlanmasıdır (Goodley, 2011: 11) ve bu dışlanma, sosyal doku
içinde inşa edilmiş olan sistematik mahiyettedir (Meşe, 2014: 86). Bu durum, aynı zamanda
engellilerin toplumda ötekileştirilmesi demektir (Akçalı, 2015: 8). Bu, ayrımcılığın ta
kendisidir. Bu kapsamda sakatlık, fiziksel ya da zihinsel yetersizlik değildir, ayrımcılıktır;
yani kişiler bedenlerinden dolayı sakat değildir, toplum onları sakatladığından dolayı
sakattırlar (Yıldız, 2014: 129). Örneğin engelli için uzun süre ayakta kalmakta zorluk çekme,
bir eksiklik değil; kamuya ait yerlerde oturulabilecek daha fazla sayıda koltuk olmamasının
sonucudur (Kolat, 2009: 9, 11).
Böyle bir yaklaşımın ürünü olarak engellilik probleminin çözümü, engellilerin toplum
hayatına tam katılımını gerektirmektedir. Bunun olabilmesi içinse, engelliler için çevresel
değişikliklerin sağlanması lüzumludur ve bunun sorumluluğu toplumun uhdesindedir (T.C.
Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 16). Bu nedenle, çözüm için toplumdaki engeller
kaldırılmaya çalışılmalıdır (Çarkçı, 2011: 8). Bu çerçevede örneğin, engelli bakım ve
rehabilitasyonu gibi hizmetlerin engellilerin içinde bulunduğu çevreden koparılmadan
sağlanması gerekmektedir (Kökkaya, 2006: 20). Bu tarz bir çözüm, “toplum temelli

18

Bazılarına göre engellilik yaklaşımlarında “insan hakları modeli” vardır ve bu model sosyal modelden ayrı
değerlendirilmelidir. Bkz. Kolat, 2009: 12.
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rehabilitasyon” gibi kavramlarla da ifade edilmektedir (Yıldız, 2014: 129). Kısacası sosyal
model, “engelliyi tedaviden engelliye ilgiye” geçilmesini talep etmektedir (Kolat, 2009: 10).

6.2.3. Sosyal Modelin Olumlu ve Olumsuz Etkileri/Çıktıları
Medikal model gibi sosyal model de olumlu ve olumsuz çıktılara sahiptir. Sosyal
model ile engelliler için görülen en önemli olumlu çıktı, engellilere eşit haklar sunulmaya
dönük yaklaşımdır. Bu çerçevede, sosyal model demek, sosyal, ekonomik ve politika
bariyerlerin aşılıp engellinin sosyal dışlanmadan sosyal içermeye geçişinin sağlanmasıdır
(Marriott & Gooding (2007: 13). Bunun anlamı, eşit vatandaşlıktır; yani engelli insanların,
hayatın her alanında tam katılım imkânına sahip olmalarının vaki olmasıdır (Kökkaya, 2006:
20). Dolayısıyla engelliler anormal değil, gayet normal insanlar olarak toplumun ayrılmaz
parçalarıdır (Kökkaya, 2006: 18) ve böylece sosyal model için engellilere daha güçlü bir
kimlik hissi kazandırma söz konusu olmaktadır (Shakespeare, 2014: 20).
Öte yandan, sosyal modelin olumsuz çıktısı da yok değildir. En temel ve diğerlerini
de etkileyen olumsuz durum, sosyal bilimlerin genelinde görülen “diğer görüşleri kabul
etmeme”den kaynaklanmaktadır. Örneğin sosyal model için hukuki talepler toplumun sadece
tutuma dair ve sosyal yapıları bakımından inşası ile kısıtlanmıştır. Halbuki engelliyi kısıtlayan
sadece toplum olmayabilir, bazı durumlarda (görecelilik devreye girmekte ve) kişilerin
yapılarındaki farklılık sonucu oluşan yetenek kayıpları olabilmektedir. Böyle bir kişisel
durum olması durumunda da elbette medikal destek gerekmektedir. Sosyal modelse, bu tarz
bir doğal gerekliliği gözden kaçırmaktadır (Kolat, 2009: 12).

6.3. Ahlâk Modeli
Medikal model ve sosyal modellerin sentezlenmesini benimseyen modern anlayışın
var olduğu akılda tutulmak kaydıyla (T.C. Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 16) “ahlâk
modeli” şeklinde üçüncü bir model bulunmaktadır.
Engellilik konusundaki bilinen en eski model olan (Akçalı, 2015: 7) ve günümüz
dünyasında da bazılarına göre en yaygın şekilde varlığını sürdüren (Goodley, 2011: 7) ama
bazıları içinse ortadan kalkmış olan (Kolat, 2009: 8) ahlâk modeli, ahlâkî sapma veya
günahlardan kaynaklı bir kusurdur; günah ya da kötülüğün veya başarısızlığın cisimleşmiş
hâlidir (Goodley, 2011: 7). Açık bir ifade ile engellilik, insanın içindeki şeytanın dışa
vurumudur (Özgökçeler & Alper, 2010: 37). Bu anlamda ahlâk modeline göre, kişiler
işledikleri günahlar nedeniyle ilahi güçler (tanrılar) tarafından cezalandırılmakta ve engelli
olmaktadırlar (Kolat, 2009: 8). Engellilere yönelik bu tarz bir yaklaşım, aynı zamanda Orta
Çağ Hıristiyan Batı dünyasının kodlaması ile ilgilidir (Clare, 2015: 97) ve bu yaklaşım 19.
yüzyıl ortalarına kadar etkisini sürdürmüştür (Akçalı, 2015: 7). Akıl hastalarının yakın
zamana kadar içlerine şeytan kaçmış kişiler olarak görülmesi, bu minvaldedir (Zastrow, 2013:
725).
Öte yandan bu tarz bir modelin ahlâkî veya dinî olmayacağı açıktır. Ahlâkî model,
engelli olmayı ahlâktan yoksun olma üzerine kurmaktadır: Kim ki ahlâktan yoksundur, o
engellidir! Bu nedenle ahlâkî model, bozukluk veya yetersizlik/sakatlık/özürlülük gibi
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görünür alanlardaki maddi engellilik hallerini, “asıl engellilik” olarak görmemektedir. Bu
görünür engellilik hallerinin giderilmesi için gereken yapılmalıdır, ama ahlâkî yoksunlukla
ilgili engellilik hâli en çok mücadele edilmesi gereken engellilik hâlidir.

115

Uygulamalar
“Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve Komitesi”
Birlemiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
tarafından 13 Aralık 2006'da kabul edilmiş (GA Res. A/Res/61/106), 30 Mart 2007'de imzaya
açılmıştır.
Haziran 2014 itibariyle 147 devletin taraf olduğu Sözleşme, bir başlangıç kısmı ile 50
maddeden oluşmaktadır. 1 ilâ 9. maddeler Sözleşme’de güvence altına alınan hak ve
özgürlüklerin tümü bakımından uygulanması gereken tanım ve ilkeleri ortaya koymuş; 10 ilâ
30. maddeler güvence altına alınan hak ve özgürlükleri ayrıntılı olarak düzenlemiş; 31 ilâ 50.
maddelerde ise Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin ‘istatistik ve veri toplama’ gibi teknik
hususlar, Sözleşme’nin uygulanmasının izlenmesine ilişkin mekanizma ve yürürlükle ilgili
hususlar düzenlenmiştir. Sözleşme’ye ek bir de İhtiyari Protokol bulunmaktadır. Söz konusu
Protokol, Sözleşme’nin uygulanmasının izlenmesi bakımından çeşitli usuller öngörmektedir.
Sözleşme'ye taraf devletlerin Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirip
getirmediğini izlemek üzere Engelli Hakları Komitesi kurulmuştur. 18 bağımsız uzmandan
oluşan Komite'de Türkiye'den Şafak Pavey de yer almaktadır.
Türkiye, Sözleşme’yi imzaya açıldığı ilk gün imzalayan devletler arasındadır.
Türkiye’nin onama sürecini tamamlaması üzerine, Sözleşme 28 Ekim 2009 tarihinde Türkiye
bakımından yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’ye Ek İhtiyari Protokol 28 Eylül 2009 tarihinde
imzalanmıştır.
Kaynak: (Çevrimiçi) http://engelsiz.bilgi.edu.tr/tr/sayfalar/birlesmis-milletler-engellihaklari/, 06.07.2016
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Uygulama Soruları
1)
BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin engellilere yönelik hangi modeli daha çok
ön plana aldığını araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•
Medikal model, engellilik yaklaşımı merkeze “engellilerin kendi kusuru”
olduğu görüşünü almaktadır.
•
Sosyal model, medikal modele eleştiri olarak ortaya çıkmıştır ve engellilikte
engellilerin dışındaki çevrenin etkisi üzerinde durmaktadır.
•
Ahlâk modelinin kökü Batı Orta Çağ’ına dayanmaktadır ve engellilerin içine
şeytan bürüdüğü anlayışı vardır.
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Bölüm Soruları
1) Batı’da medikal modelin kökeni hangi tarihlere kadar görütülebilmektedir?
A) 1500’ler

B) 1600’ler

C) 1700’ler

D) 1800’ler E) 1900’ler

2) Engellilik için talihsizlik yakıştırması daha çok hangi model için geçerlidir?
A) Ahlak modeli
B) Medikal model
C) Sosyal model
D) İnsan hakları modeli
E) Karışım model
3) Engelliliğin tedavisinin tıbbi ve rehabilite şeklinde olması gerektiğini ortaya atan
model hangisidir?
A) Ahlak modeli
B) Medikal model
C) Sosyal model
D) İnsan hakları modeli
E) Karışım model
4) Engellilikle mücadelenin engellilerden beklendiği model hangisidir?
A) Ahlak modeli
B) Medikal model
C) Sosyal model
D) İnsan hakları modeli
E) Karışım model
5) Sosyal ırk ayrımcılığı hangi engelli modelinin eleştirisi için kullanılmaktadır?
A) Ahlak modeli
B) Medikal model
C) Sosyal model
D) İnsan hakları modeli
E) Karışım model
6) Batılı ülkelerde medikal model hangi yıllara kadar hakim durumdadır?
A) 1950’ler

B) 1960’lar

C) 1970’ler

D) 1980’ler

E) 1990’lar

7) Hastalık ya da bozukluğu “sosyal olarak sapma” şeklinde değerlendiren düşünür
kimdir?
A) Parsons B) A. Smith

C) Dr. İtard

D) Platon

E) Kant

8) Engellilere yönelik sosyal modelin gelişiminde iki temel etken nedir?
A) Siyasi-kültürel B) Akademik-sosyal hareket C) Siyasi-sosyal hareket
D) Akademik-siyasi
E) Kültürel-akademik
9) “Engellilik devrimi” ifadesi hangi model için kullanılmıştır?
A) Ahlak modeli
B) Medikal model
C) Sosyal model
D) İnsan hakları modeli
E) Karışım model
10) Engellilere yaklaşımda “paradigmatik değişim”e işaret edilmesi, hangi modelin
devreye girmesine atfen söylenmiştir?
A) Ahlak modeli
B) Medikal model
C) Sosyal model
D) İnsan hakları modeli
E) Karışım model

Cevaplar:

1) D
6) C

2) B
7) A

3) B
8) B

4) B
9) C

5) B
10) C
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7. ENGELLİLERİN EĞİTİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Genel olarak engellilerin eğitimi olgusunu ve özelde Türkiye’deki durumu; engelli
eğitimindeki farklı şekilleri/türleri; engelli eğitimindeki sorunları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
“Özel eğitim”den anlaşılan ile “engelli eğitimi”nden anlaşılan şeyin aynı olup
olmadığını düşününüz.
2)
Türkiye’de özel eğitim meselesinin hangi şekiller/türler etrafında yoğunlaşmış
olabileceğini değerlendiriniz.
3)

Engelli eğitiminde sorun çıkması, hangi aktörlerle ilgili olabileceğini analiz

ediniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Engelli Eğitimi

Genel anlamda engelli eğitimi (özel
eğitim) ve Türkiye’deki mahiyetini
bilmek

Okuyarak

Engelli Eğitiminde
Farklı Şekiller

Kaynaştırma eğitimi, özel sınıf,
müstakil özel eğitim okulu gibi farklı
engelli eğitim şekillerini anlamak

Okuyarak ve analiz ederek

Engelli Eğitiminde
Sorunlar

Engellilerin eğitim seviyelerinin
mahiyetini bilmek, dışlanma
zeminlerinin görmek

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
•

Engelli eğitimi

•

Özel eğitim

•

Kaynaştırma eğitimi

•

Özel sınıf

•

Müstakil özel eğitim okulu

•

Evde eğitim

•

Mesleki eğitim ve rehberlik
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Giriş
Engelliler için gerekli olan hususlardan biri de eğitimdir. Engelliler için eğitim, bir
yandan kendi aralarındaki iletişimleri noktasında lüzumludur, bir yandan engelli ailelelerine
destek olma bakımından lazımdır, diğer yandan da genel olarak hayatlarını devam ettirebilme
açısından gereklidir. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, engellilere eğitim olmazsa olmaz bir
alandır.
İşte kitabın bu bölümü, engellilerin eğitimi konusuna ayrılmıştır. Bu çerçevede
öncelikle engelli eğitimi genel olarak ve Türkiye ölçeğinde ele alınmaktadır. Daha sonra
engelli eğitiminde farklı şekillere yer verilmektedir. Nihayetinde engelli eğitiminde
görülebilen bazı sorunlar üzerinde durulmaktadır.
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7.1. Engellilerin Eğitimi: “Özel Eğitim”
Engellilerin eğitimi dendiği zaman, ilk ve en yaygın olarak görülen, “özel eğitim”
olgusudur. Burada öncelikle genel anlamda “özel eğitim” olgusuna, daha sonra Türkiye’deki
durumuna bakılacaktır.

7.1.1. Genel Olarak “Özel Eğitim” Olgusu
Yetersizliğin asgariye indirilmesine vurgu yapılması başta olmak üzere özel eğitim ile
ilgili birçok yönden tanımlama yapılabilmektedir. Üstün yetenekli olanlara yönelik
yeteneklerinin daha da yükselmesini sağlamaya dönük eğitimin de özel eğitim olduğu
bilinmek kaydıyla özel eğitim, burada daha çok engellilik boyutu üzerinden tanımlanacaktır.
Buna göre özel eğitim, yetersizliğin engele dönüşmesini önleyen, dolayısıyla engellileri
kendine yeterli hâle getirmek suretiyle bağımsız kişiler olmasını sağlayacak beceriler ile
donatan eğitimdir (Orhan & Genç, 2015: 120-121). Zihinsel engelli olanlar için öncelikle
özbakım becerilerinin, otizmli çocuklara sosyal iletişim becerilerinin, kronik hastalığı olanlara
bakıma dayalı hizmetlerin, görme engelli olanlara Braille alfabesinin kazandırılması bu
minvaldedir (Özen, 2012: 6).
Bu çerçevede özel eğitim, engellilerin sosyalleşmesi, dolayısıyla toplumda kendilerini
daha rahat hissetmeleri ve daha bağımsız olabilmeleri noktasında ciddi anlamda önem arz
etmektedir. Zira engelli eğitimi kaynaklı sorunların varlığı demek, engellilerin başka sorunlar
yaşamalarına da kapı aralamak demektir, bir nevi olumsuz anlamda kartopu etkisi olması
demektir (Orhan & Genç, 2015: 120). Bu tarz bir önem, özel eğitim öğretmenini gerektirse
de, tek başına yürütülmesi mümkün olmayan bir “ekip işi” mahiyetindedir. Böyle bir ekipte,
sınıf öğretmeni gibi genel eğitim öğretmeni yanında, yardımcı öğretmen, dil ve konuşma
terapisti ile fizik tedavi uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve doktor, hemşire ya da
sağlık memuru gibi sağlık personelleri bulunmaktadır. Böylece, özel eğitime muhtaç olan
engellilerin tür ve derecelerine göre eğitim verilmesi söz konusu olmaktadır (Özen, 2012: 6).
Hal böyle olunca, özel eğitim çabalarının genel eğitimden farklı olması doğaldır. Bu
anlamda özel eğitimde farklı özel düzenlemeler gerekmektedir, ki bunlar, özel eğitimi özel
yapmaktadır. Bu çerçevede özel eğitimde, (üstün yetenekli ya da engelli) çocukların
performansına dayalı beklenen ürünlerin belirlenmesi gerekmektedir ve öğrenme ortamları da
bu kapsamda düzenlenmelidir. Dolayısıyla özel eğitimde (ki genel eğitiminden en temel
ayrım da burasıdır) öğretim öğrencinin ihtiyacına göre planlanmaktadır, daha sistematik
uygulanmaktadır ve değerlendirilmesi yerine getirilmektedir. Ayrıca özel eğitimde, aileöğretmen ilişkilerine de bizatihi önem verilmektedir (Özen, 2012: 5).
Bu şekilde öneme sahip olan özel eğitim, Avrupa ülkelerinde yasal düzenlemelere
sahiptir. Avrupa’nın çoğu ülkesinde yasal düzenlemeler eğitim bakanlığına sorumluluk
vermektedir. Portekiz, İsveç, İtalya gibi bazı ülkelerde özel eğitime muhtaç olan çocuklar
genel eğitimin bir parçası olarak ele alınmaktadır. Finlandiya, Danimarka gibi bazı ülkelerde
ise genel ve özel eğitim biçiminde karma mahiyettedir. Almanya, Hollanda gibi bazı ülkelerde
de özel eğitim bütünüyle ayrı ortamlarda verilmektedir (Acar, 2014: 46).
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7.1.2. Türkiye’de “Özel Eğitim” Meselesi
Peki durum Türkiye’de nasıldır? Öncelikle özel eğitimin tanımı MEB Özel Eğitim
Hizmetleri Yönetmeliği’nde “özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal
ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları
ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin
alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim” şekilde
tanımlanmaktadır (Acar, 2014: 44). Bu anlamda özel eğitim MEB’e göre “dil ve konuşma
güçlüğü, zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal ve davranış problemlerine sahip engelli
bireylerin engellilik hâlini ortadan kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye indirmek,
yeteneklerini yeniden en üst seviyeye çıkarmak ve topluma uyumlarını sağlamak, temel öz
bakım becerilerini, bağımsız yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan
çalışmaların tümüdür” (Orhan & Genç, 2015: 121).
Bu tanımlar çerçevesinde Türkiye’de özel eğitim ihtiyacı olanların zorunlu bir
öğrenim çağı söz konusudur. Bu çağ, okul öncesi dönemi de içine almaktadır ve 3-14 yaş
arası olarak belirlenmiştir. Genel olarak sorumlu eğitim-öğretim kurumu MEB olmak
kaydıyla, 0-6 yaş arasında ise “erken eğitim” MEB’in yanında, üniversitelerin ilgili
bölümlerinin bilgi ve yönlendirmesi de önemlidir (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, 2014: 44). Bu çerçevede MEB bünyesindeki özel eğitim hizmetlerinde eğitim
almakta olan çocukların eğitim masrafları, çalışan ve emekli olan memur çocuklarına
ödenmekte iken, 1997 yılındaki bir düzenleme ile SSK’ya tabi sigortalı ve emeklilerin
çocuklarına da ödenmeye başlanmıştır. Daha sonra Bağ-Kur kapsamındakiler veya herhangi
bir sigortası olmayanlar da dâhil edilerek tüm engellilerin özel eğitim meselesinde devlet
katkısı söz konusu olmuştur. 2008 yılındaki bir düzenleme ile de özel eğitimden yararlanmak
için istenen % 40 engelli oranı % 20’ye düşürülmüş ve yaş sınırı da kaldırılmıştır. Bunların
doğal sonucu olarak, özel eğitime dâhil olan engellilerin sayısı artış göstermiştir (T.C.
Kalkınma Bakanlığı, 2015: 51).
Gelinen nokta Türkiye’de bu şekildedir, ama bu noktaya nasıl bir süreçle gelinmiştir?
Öncelikle bilinmelidir ki, Türkiye’de Cumhuriyet döneminde engelli eğitimi ilk defa 1950
yılında MEB tarafından açılan özel eğitim okullarında başlamıştır (Çarkçı, 2011: 41). Bu
dönemde engelli özel eğitim hizmetlerinin planlaması ve yürütülmesi de Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı’ndan MEB’e geçmiştir ve 1980 yılına kadar özel eğitim, MEB İlköretim
Genel Müdürlüğü bünyesinde bir şube müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Böylece özel
eğitim meselesinin sağlık sorunu değil de bir eğitim sorunu olduğu ortaya konmuştur, ayrıca
ayrı bir birimle işin yürütülmesi anlamında önemine vurgu yapılmıştır (Çarkçı, 2011: 81).
1960’lı yılların en önemli gelişmesi 27 Mayıs Darbesi ve daha sonra ortaya konan
1961 Anayasası’dır. Anayasa’da özel eğitime muhtaçların hakları, devlet tarafından
güvenceye alınmıştır. Anayasa’nın 48. maddesindeki “Herkes sosyal güvenlik hakkına
sahiptir” hükmündeki “herkes”in içine “engelliler” de girdiği için dolaylı olarak ve 50.
maddesindeki “Devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı
kılacak tedbirleri alır.” hükmüyle direkt bir şekilde engellilerin özel eğitimine vurgu
yapılmıştır. Anayasa’nın gereği olarak da diğer yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiş ve
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üniversite bünyelerinde özel eğitim için gerekli personel yetiştirilmeye başlanmıştır (Çarkçı,
2011: 81).
Mesele 1982 Anayasası açısından da çok farklı değildir. 1982 Anayasası genel çerçeve
içinde “engellilerin eğitimi”ni hak olarak ele almaktadır. Anayasa’nın 42. maddesinde,
“Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” denilmekte ve böylece “kimse”
ile kastedilen kesim olarak engelliler de dâhil olmaktadır. Ayrıca aynı maddede, “Devlet,
durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır”
ifadesine de yer verilmek suretiyle engellilerin eğitimine özel olarak atıf yapılmaktadır. Bu
durum Kanun ile de tescillenmektedir. 5378 sayılı Kanun’un 15. maddesinde “Hiçbir
gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez. Engelli çocuklara, gençlere ve
yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve
özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır” hükmü bulunmaktadır (T.C.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 66).

7.2. Engellilerin Eğitiminde Farklı Şekiller
Engellilerin eğitim, özel eğitimin bir parçasıdır ve özel eğitim bir şekilde değil, birden
çok şekilde yapılabilmektedir.

7.2.1. Kaynaştırma Eğitimi
Özel eğitimin yapılma biçimlerinden biri kaynaştırma eğitimidir. Kaynaştırma
eğitimi, engelli eğitiminin bir şeklidir ve belki de en yaygın şeklidir. Bilindiği kadarıyla
Batı’da ilk defa 1913 yılında görme engelli öğrenciler için başlatılan kaynaştırma
eğitimi/programı (Kargın, 2004: 3), son 50 yıldır tüm dünyadaki insan hakları noktasında
yaşanan gelişmelerin uzantısı olarak normal eğitim sınıflarında eğitim almaya dayanan
uygulama biçimine verilen addır (Özen, 2012: 9). Bu anlamda kaynaştırma eğitimi, özel
eğitime muhtaç olan kişilerin diğer akranları ile “birlikte” eğitim-öğretimlerini tüm
kademelerde devam ettirmelerine dayalı destek hizmetlerinin sağlandığı özel eğitimdir
(Çarkçı, 2011: 53). Dolayısıyla kaynaştırma eğitiminde, normal gelişim gösteren çocuklar ile
özel eğitime muhtaç olanların (okul öncesi, ilköğretim ya da orta öğretimde kurumlarında)
aynı zeminde eğitim-öğretime tabi tutulmaları söz konusudur (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, 2014: 44). Burada sınıf-içi destek bulunmaktadır ve sınıf-içi destek
hizmetleri, danışman yardımlı genel eğitim sınıfı, özel eğitim öğretmeni yardımı ile genel
eğitim sınıfı ve yardımcı öğretmen ile genel eğitim sınıfı biçiminde olabilmektedir (Kargın,
2014: 12).
Böylece özel eğitime muhtaç olanların diğer kişilerle etkileşim içinde bulunmalarını
sağlamak ve en üst düzeyde eğitim almalarına yardımcı olmak gibi amaçların yerine
getirilmesi mümkün olmaktadır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009:
73). Ancak bu tarz amaca ulaşmak için gerekli olan planlamalar farklılık gösterebilmektedir.
Bu anlamda özel eğitime muhtaç olanların bazıları için “okuldaki zamanın tamamını normal
gelişim gösteren akranlarla birlikte geçirme”ye dayalı tam zamanlı planlama yapılırken,
bazıları içinse “okuldaki zamanın bir bölümünü özel eğitim sınıfında geçirme” anlamında yarı
zamanlı planlama söz konusu olmaktadır (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
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2014: 44). Yarı zamanlı kaynaştırmada sadece müzik, beden eğimi gibi derslerde genel eğitim
sınıflarında kalınmaktadır (Özen, 2012: 9). Bu anlamda yarı zamanlı kaynaştırma eğitiminin
yürütülebilmesi için okullarda “kaynak oda” gerekmektedir. Zira özel eğitime muhtaç çocuk,
belli saatlerde kaynaştırma sınıfından alınıp kaynak odada bireysel destek almaktadır (Acar,
2014: 50). Böylece özel eğitime muhtaç kişi, sadece belirli öğretim çalışmalarına katılmak
için normal gelişim düzeyindeki akranlarından “sınırlı sürede” ayrılmaktadır (Kurt, 2012: 38).
Bunların başarısı içinse, özel personel, destek hizmetlerinin ve özel düzenlemelerin varlığı
gerekmektedir (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014: 29).
Nihayetinde kaynaştırma eğitimi, özel eğitime muhtaç olanların genel eğitim sınıfına
konmaları demek değildir, bazı diğer unsurların da devreye sokulması demektir. Bu anlamda
başarılı bir kaynaştırma eğitimi için bazı ilkelerin varlığı/tatbiki gerekmektedir:
•
Başta okul müdürü olmak üzere, tüm okul çalışanlarının özel eğitime muhtaç
olan öğrencilere yönelik olumlu tutum içinde olmaları gerekmektedir.
•

Sınıf öğretmenlerinin olumlu tutumları çok önemlidir.

•
Genel eğitim sınıflarının, tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını temin edecek,
öğrenmelerini kolaylaştıracak şekilde düzenlemesi gerekmektedir.
•
Genel eğitim sınıflarında tüm öğrencilerin, “birlikte” öğrenmeden başlayıp
“birlikte” oynamaya ve eğitici-sosyal etkinliklere katılmaya kadar çeşitli fırsatlara sahip
olmaları lazımdır.
•
Kaynaştırma sınıfındaki diğer öğrencilerin, özel eğitimli öğrenciler hakkında
bilgilendirilmesi lüzümludur.
•
Genel eğitim sınıfındaki özel eğitime muhtaç öğrenciye ve öğretmenine,
ihtiyaçlarına yönelik destekleyici özel eğitim hizmeti verilmelidir.
•

Sınıftaki bütün öğrenci velileri ile işbirliği kurulmalıdır (Kargın, 2004: 15-17).

7.2.2. Özel Sınıf
Özel eğitimin yapılma şekillerden biri de özel sınıf üzerindendir. Cumhuriyet Dönemi
Türkiyesi’nde ilk defa 1955 yılında Ankara’da Yeni Turan ve Hıdırlıktepe İlkokulları’nda
zihinsel engelliler için açılan sınıflarda görülen özel sınıf uygulaması (Çarkçı, 2011: 81),
eğitilebilir engellilerin yanında öğretilebilir engellilere dönüktür. Öğretilebilir engelliler için
normal eğitim kurumlarında kaynaştırma eğitiminin dışında, özel eğitim sınıfı modeli de
devreye sokulmaktadır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 75). Ancak
özel eğitim sınıfları, sadece genel eğitim okulları bünyesinde değil, ayrıca özel eğitim okulları
içinde de açılabilmektedir ve görme, işitme, zihinsel yetersizlik gibi engelleri olan öğrencileri
kapsamaktadır (Özel, 2012: 9).
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Okulöncesi, ilköğretim ya da ortaöğretim kurumları bünyesinde olabilen bu uygulama
(Acar, 2014: 51), doğal olarak, normal gelişim gösterenler için hazırlanan müfredata uyum
sağlamakta zorluk çekenler içindir (Kurt, 2012: 38). Sınıf mevcutları özelde otizmli çocuklar
için en fazla 4 (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014: 44), genelde ise en fazla
10 öğrenci olan özel eğitim sınıfları için özel eğitim öğretmenleri gereklidir ve bu
öğretmenler, o yetersiz/engelli grubunun öğretmenlik programını bitirmiş olmak zorundadır
(Özen, 2012: 9). Bu öğretmenlerin gözetiminde, tam zamanlı ya da yarı zamanlı özel sınıf
uygulamaları olabilmektedir. Tam zamanlı özel sınıflarda öğrenci, okuldaki tüm vakitlerini
özel eğitim sınıfında geçirmektedir; yarı zamanlı özel sınıf uygulamasında ise, öğrenci bazı
derslerde normal eğitim sınıflarında bulunmaktadır (Kurt, 2012: 38).

7.2.3. Müstakil Özel Eğitim Okulu
Özel eğitim için diğer bir uygulama biçimi, müstakil özel eğitim okulu şeklindedir.
Bu uygulama, engellilere yönelik ayrı bir okulun olması anlamına gelmektedir. Türkiye’de
1950-1951’de görme ve işitme engelliler için özel okul açılmıştır (Çarkçı, 2011: 85), 1970’li
yıllarda ise engel gruplarına yönelik özel eğitim okullarının sayısı artmıştır ve bunlar ayrı
yatılı-gündüzlü okullar şeklindedir (Çarkçı, 2011: 81). 1990’lı yıllar farklı engel türlerine
dönük özel eğitim okullarının hızla artışının devam ettiği yıllardır (Kargın, 2004: 2).
Nihayetinde Türkiye’de özel eğitim okulları MEB bünyesinde Özel Okullar Çerçeve
Yönetmenliği kapsamında yürütülmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015: 50).
Kısaca Türkiye’deki gelişimi bu şekilde olan ve çok yaygın olmayan (Kurt, 2012: 38)
özel eğitim okulları, kişinin yetersizliği normal gelişim gösterenler ile aynı okullardan istifade
etmesine mani olduğu durumlarda tercih edilen (Kurt, 2012: 38) bir yapıdadır. Burada özel
olarak yetiştirilmiş personel bulunmaktadır ve okulun özelliğine göre (görme, işitme, zihinsel
vb. engelliler için olup olmamasına göre) hazırlanmış örgün programlar uygulanmaktadır.
Bunun yanında, bireysel ya da grup destek eğitimi veya rehabilitasyon hizmeti
verilebilmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015: 50).
Öte yandan, özel eğitim okulları sadece devlet tarafından uygulanmamaktadır, aynı
zamanda özel sektörün de dahil olduğu bir uygulama sistemidir (T.C. Cumhurbaşkanlığı
Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 70). Bu çerçevede Türkiye’de engellilere yönelik özel eğitim
okullarının (özel özel eğitim okullarının) oluşturulmasının arkasında birkaç neden
bulunmaktadır. Birinci neden, özel eğitime muhtaç olanlar için gerekli olan destek
hizmetlerinin kaynaştırma eğitimi içerisinde sağlanamamasıdır. İkinci neden, mevcut resmi
özel eğitim sisteminin eğitim hizmetlerinin takviye edilme isteğidir. Son bir neden ise, özel
eğitimdeki bölgesel farklılıkların kaldırılmak suretiyle özel eğitimin yaygınlaştırılma amacıdır
(T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015: 49).

7.2.4. Diğerleri: Evde Eğitim, Mesleki Eğitim ve Rehberlik
Ayrıca engellilere yönelik özel eğitim hizmetlerinde “evde eğitim”, “mesleki eğitim”
ve “rehberlik” gibi birkaç farklı uygulama da bulunmaktadır.
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Engellilere evde eğitim hizmeti, Türkiye’de yaygın olmayan ve kaza, kronik hastalık
veya ileri seviyedeki sağlık sorunları dolayısıyla okula devam edemeyen öğrencilere sağlanan
özel eğitimdir (Kurt, 2012: 38). Bu anlamda evde eğitim hizmeti alabilmesi için, çocukların
kurumlarda eğitim alma imkânı olmaması gerekmektedir ve bu tarz bir eğitimin
yürütülmesinde gezerek eğitim vermekle sorumlu olan “gezici öğretmenler” bulunmaktadır.
Gezici öğretmenlerin de katkısı ise evde eğitim hizmetleri için bir yandan ailenin bir yandan
da çocuğun ihtiyaçlarını belirlemek suretiyle planlama yapmaktır ve gerekli eğitim zemini
oluşturmaktır (Acar, 2014: 51).
Engellilere yönelik özel eğitimin diğer bir biçimi mesleki eğitimdir. Engelliler için en
büyük sorunlardan biri istihdam edilmede zorluklar olduğundan dolayı, onların mesleki
eğitimi önem arz etmektedir. Türkiye’de MEB bünyesinde “işitme engelliler meslek liseleri,
ortopedik engelliler meslek liseleri, zihinsel engellilere yönelik meslekî eğitim merkezleri, iş
eğitim merkezleri ve yetişkin zihinsel engelliler iş eğitim merkezleri engellilere yönelik
meslekî eğitim programları” tertip edilmektedir (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, 2014: 46). Ayrıca Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) Mesleki Eğitim Kursları
kapsamında da herhangi bir mesleği olmayan engelliye kapı açılmaktadır; herhangi mesleği
olmayan engelliye “ihtiyaç ve yeteneklerine uygun mesleklerde bilgi ve beceri kazandırmak
ve bu suretle işe yerleştirilmelerini veya bağımsız çalışmalarını sağlamak amacıyla mesleki
eğitim kursları” düzenlenmektedir (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014: 47).
Engelliler için son bir özel eğitim desteği, rehberlik ve araştırma merkezleri
şeklindedir. Rehberlik ve araştırma merkezleri, özel eğitime muhtaç olanları tespit etme,
inceleme, teşhis koyma ve yerleştirme noktasında etkili olmaktadır. Bunların yanında,
engelliler için hangi eğitim ortamının daha etkili olacağı, buralarda nasıl bir eğitimin
verileceği gibi hususlarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık verilmektedir (Acar, 2014: 51).
Türkiye’de özel eğitim noktasındaki tıbbi destekler sonrasında ilk hizmet yeri olarak MEB’e
bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) devreye girmektedir ve burada çocukların
durumu çok yönlü ölçme araçları ile değerlendirmeye tabi tutulmaktadır (Özen, 2012: 8).
Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu sonrasında çocukların bireysel ve grup eğitimi
alması sağlanmaktadır (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014: 43).

7.3. Engellilerin Eğitiminde Sorunlar
Engellilere yönelik eğitim konusunda farklı türden adımlar ve gayretler bulunduğu
açıktır, ancak bu durum, sorunların olmadığı anlalamına gelmemektedir.
Bu sorunlardan biri, engellilerin eğitim seviyeleri ile ilgilidir. Buna göre, engelli
olmayanlara göre engelli olan çocukların okula başlama ihtimallerinin daha az olması vakidir;
daha da ötesinde engelli çocukların sınıfa devam ve sınıfı geçme oranları daha düşüktür. Bu
tarz durumlar yoksul ülkelerde daha belirgindir. Örneğin engelli olmayan ile engelli olan
çocukların ilköğretime katılma oranlarındaki fark Hindistan’da % 10 iken, Endonezya’da %
60 civarındadır (DSÖ, 2011: 4-5).
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Öte yandan eğitim seviyeleri açısından engelli grupları içinde de farklılık göze
çarpmaktadır. Örneğin Türkiye’de 2002 yılı verilerine göre bitirilen okul durumuna
bakıldığında, ortopedik, görme, işitme, dil-konuşma, zihinsel engelliler ile kronik hastalığı
olanlar arasında ilkokul mezunluğu açısından ciddi farklılık görülmektedir. Yine kronik
hastalığı olanların yükseköğretim mezunu oranının ortopedik, görme, işitme, dil-konuşma ve
zihinsel engellilere göre iki katı olduğu anlaşılmaktadır (Çarkçı, 2011: 59). Ekonomisi
gelişmiş ülkelerde engellilere yönelik eğitimse, “entelektüel eğitim” bağlamında şekil
almaktadır (Aysoy, 2004: 85). Entelektüel eğitimin önündeki engelse, ayrımcı muameledir.
Örneğin, Türkiye’de üniversite giriş sınavlarında bu çerçevede bir ayrımcılık tespit edilmiştir.
2009 Üniversite Seçme Sınavı Kitapçığı’nda bir özel/vakıf üniversitesi “engelli öğrencilere
hizmet verme olanaklarının bulunmadığı”nı beyan etmek suretiyle engellilerin okullarını
tercih etmemelerini istemiştir (Akbulut, 2012: 157).
Ayrıca bazı engel gruplarının eğitim seviyelerinin düşük olması, engel türleri ile
ilişkili görülebilmektedir. Örneğin, zihinsel engelliler için kalıtımsal nedenler, organik
nedenler, kültürel, sosyal ve ekonomik nedenler gibi eğitimleri konusunda geniş bir olumsuz
zemin olabilmektedir (Yararlılar, 2010: 20-21).
Bu sorunun çözümü olaraksa, engelli çocukları eğitime katmak için genel anlamda
eğitim sistemi ve özelde okulların formatında engelli çocukları dikkate alan değişiklikler
yapılması gerekmektedir (DSÖ, 2011: 9), ki bunu özel adı, “kapsayıcı eğitim”dir (inclusive
education) (Wazakili, Chataika, Mji, Dube & MacLachlan, 2011: 17). Türkiye’de üniversite
sınavlarında engellilere yönelik adımlar, bu minvalde sayılabilmektedir. Bu bağlamda görme
engellilerin sınavı braille alfabesi ile yazılmış sorular ile ve 30 dakika ek süre ile
yapılmaktadır, ortopedik engelliler için asansörlü binalar ayarlanmaktadır ya da zemin katta
sınav yapılmaktadır. Ve nihayetinde engelli öğrencilere ek puan verilmektedir (Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014: 47).
Engellilerin eğitimi bağlamında diğer bir sorun sosyal dışlanma ve ayrımcılıktır.
Engelli çocukların okullardaki (kaynaştırma ve diğer türlerdeki) eğitimleri sırasında okul
yöneticileri, öğretmenler, veliler ve toplum tarafından sosyal kabul sorunu yaşanabilmektedir
(T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015: 63). Bu durumsa, engellilere yönelik olumsuz tutumların,
yani ayrımcı zeminlerin doğması anlamına gelebilmektedir. Öte yandan, engelliler için
müstakil özel eğitim okulları kurmak da sorunlu olabilmektedir. Bu görüşe göre, engellilere
ayrı müstakil okul açmak, onları toplumdan daha fazla dışlamak anlamına gelmektir. Çünkü
engelli olmayan çocuklar ile engelli çocuklara ayrı ortamlarda eğitim vermek, belli bir müddet
sonra engelli olmayan çocukların engelli çocuklara nasıl davranacaklarını bilmeme ve
nihayetinde sosyal dışlamaya tabi tutabilme riski demek olacaktır (Çarkçı, 2011: 59).
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Uygulamalar
“Engelli Furkan'a 6 Öğretmenle Evde Eğitim”
Sivas'ta doğuştan belden aşağısı tutmayan 5. sınıf öğrencisi Mustafa Furkan Şalağ'a
haftada 5 gün 6 branş öğretmeni tarafından evinde eğitim veriliyor.
Sivas'ta doğuştan
bedensel
engelli
11
yaşındaki
5. sınıf
öğrencisi
Mustafa Furkan Şalağ'a Milli Eğitim Bakanlığının evde eğitim uygulaması kapsamında farklı
günlerde 7 branşta ders veren 6 öğretmen, evi adeta okula dönüştürdü.
Doğuştan belden aşağısı tutmayan, henüz 5 aylıkken beynine şant takılan, yüzde 95
fiziksel engelli Furkan, Baharözü İlkokulu'na annesinin kucağında iki yıl giderek
eğitimine devam etti.
Rahatsızlığı ve toplu ortamlarda enfeksiyon riski nedeniyle 3. sınıftan itibaren evde
eğitim alması gerektiği yönünde sağlık raporu verilen Furkan, 3. ve 4. sınıfı evde eğitim
alarak tamamladı. Aile, Furkan'ın eğitimine devam edebilmesi için bu yıl Baharözü
Köyü’nden Sivas'a taşındı.
Muhabir: Önder Felek, Çetin Karaçoban
Kaynak: Anadolu Ajansı, “Engelli Furkan'a 6 Öğretmenle Evde Eğitim,” (Çevrimiçi)
http://aa.com.tr/tr/yasam/engelli-furkana-6-ogretmenle-evde-egitim/490605, 06.07.2016.
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Uygulama Soruları
1)
Engellilerin evde özel eğitim alması ile engellerin diğer eğitim türleri ile eğitim
alması arasında nasıl bir fark olabileceğini araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•
Engellilerin eğitimi dendiği zaman, ilk ve en yaygın olarak görülen, “özel
eğitim” olgusudur.
•
Türkiye’de özel eğitim ihtiyacı olanların zorunlu bir öğrenim çağı söz
konusudur: Okul öncesi dönemi de içine almaktadır ve 3-14 yaş arası olarak belirlenmiştir.
•
Engellilerin eğitimi, özel eğitimin bir parçasıdır ve özel eğitim bir şekilde
değil, birden çok şekilde yapılabilmektedir.
•
Engellilere yönelik eğitim konusunda farklı türden adımlar ve gayretler
bulunduğu açıktır, ancak bu durum, sorunların olmadığı anlalamına gelmemektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Türkiye’de “özel eğitim”den ne anlaşılmaktadır ve hangi kurum üzerinden
nasıl bir uygulama bulunmaktadır?
2)

Kaynaştırma eğitimi nedir? Faydası ve zararı ne olabilir?

3)
Engelliye “özel sınıf” ile engelliye “müstakil özel eğitim okulu” arasında ne tür
benzerlik ya da farklılık olabilir? Açıklayınız.
4)

Engelliye evde eğitimden ne anlaşılmaktadır ve faydası nedir?

5)
Engellinin mesleki eğitim ve rehabilitasyon ihtiyacı hangi gerekçelerle
önemlidir? Değerlendiriniz.
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8. ENGELLİLERİN BAKIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Engellilerin bakımını; engellilerin bakım biçimlerini; Türkiye’de engellilerin bakımı
ve rehabilitasyonunu; engellilerin kurumda bakımını ve evde bakımını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Engellilerin informel bakımı ile formal bakımı arasındaki farkın kaynağını
kültür bağlamında ele almak mümkün müdür? Yorumlayınız.
2)

Engelli rehabilitasyonunu engelli bakımı içinde ele almanın mantığını izah

ediniz.
3)
Türkiye’de engellinin kurumda bakımı mı evde bakımı mı daha makuldur?
Niçin? Değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Engellilerin Bakımı

Engelli bakımının ne olduğunu ve
informel-formel ile sosyal-manevi
bakım biçimlerini bilmek

Okuyarak

Türkiye’de
Engellilerin Bakımı
ve Rehabilitasyonu

Türkiye’de engellilerin bakım ve
rehabilitasyonunun kurumdaki ve
evdeki şeklini ve uygulamalarını
kavramak

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
•

Engeli bakımı

•

İnformel bakım

•

Formel bakım

•

Sosyal bakım

•

Manevi bakım

•

Kurum bakımı

•

Evde bakım
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Giriş
Engelliler, muhtaç kesimlerdendir. Muhtaçlıklarından dolayı, engellilik türlerine göre,
kendilerine yetme durumları her zaman için mümkün olamayabilmektedir. Bu nedenle,
engellilerin bakımı gibi bir mesele söz konusu olmaktadır.
İşte kitabın bu bölümünde engellilerin bakımı meselesi ortaya konmaktadır. Öncelikle
genel olarak engellilerin bakımı olgusu ve engelli bakım biçimlerine yer verilmektedir. Daha
sonrasında, Türkiye özelinde engelli bakım ve rehabilitasyonu hakkında çerçeve
çizilmektedir.
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8.1. Engellilerin Bakımı
Engellilerin bakımını anlamak, bir yandan “olgu”nun ne olduğunu bilmeyi, bir yandan
da engelli bakım “biçimleri”ni ortaya koymayı gerektirmektedir.

8.1.1. Engelli Bakımı Olgusu
Engelli bakımı, çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmetine muhtaç olan
bireylere dönüktür. Engelli bakımı, bu bireylere evinde yani aile ortamında sosyal ve
psikolojik danışmanlık hizmetlerini de içine alacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil,
tedavi, tıbbî bakım, takip ve rehabilitasyonu da kapsayan hizmetler bütünüdür (Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014: 50).
Kişinin geniş bir şekilde tıbbî tetkiklerinin yapıldığı, varsa teşhisi koyup tedaviyi
planlayan müdavi doktorun, olmaması durumunda ilgili dal uzmanının konsültasyonunu
sağlamak suretiyle elde edeceği bilgi ve öneriler istikametinde bir tedavi planı hazırlanan
(Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014: 50) engelli bakımında temel amaç,
“hayat kalitesinin sağlanması”dır. Buna göre, engelli bakım hizmetinde temel mesele,
engelliye kaliteli bir hayatın sağlanmasıdır. Hayat kalitesi ise zaman ve mekâna göre
değişebilmektedir. Bu nedenle hayat kalitesinin işlevselliğinin sağlanması, mevcut
teknolojiden yararlanma ve sosyal hayata katılma gerçekleştirilmesi oranında artmaktadır
(T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 46).
Türkiye’de engelli bakım hizmetlerinde kaliteyi arttırmak adına, bakım elemanlarına
sertifika zorunluluğu getirilmiştir. Bunun ötesinde pratik durumuna bakınca da olumlu bir
tablo göze çarpmaktadır: 2002 yılında 30 engelliye 1 bakım elemanı düşmekteyken,
şimdilerde 6 engelliye 1 bakım elemanı düşmektedir. Ayrıca engellinin hayat kalitesini
arttırma noktasında, ailelerin engellilere daha iyi bakabilmeleri için eğitim materyalleri de
hazırlanmıştır ve 2013 itibariyle ortaya konmuştur. Diğer yandan, özel bakım merkezlerinde
geçmişte vuku bulan sorunlar göz önünde bulundurularak, 16 Ağustos 2013 tarihinde bakıma
muhtaç engellilere dönük özel bakım merkezleri için “Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere
Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği” yeniden düzenlenmiştir (T.C. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, t.y.: 15-17).
Tüm bunların uzantısı olarak, engelli bakım hizmeti sunumunda, kişinin bakım
ihtiyacının olup olmadığı, varsa ne ve nasıl bir tür olduğunun tespitinde engellinin engellilik
durumu, derecesi, psikolojik, fizyolojik ve sosyal özellikleri belirleyici olmaktadır (T.C.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 46).

8.1.2. Engelli Bakım Biçimleri
Engellilerin bakımı, bir biçimde olmamaktadır, farklı biçimler etrafında engelli bakımı
gerçekleşmektedir. Bunların bir kısmı, informel-formel ayrımı ile sosyal ve manevi bakım
çerçevesinde ele alınmaktadır; bir kısmı da engelli rehabilitasyon kapsamında
değerlendirilmektedir.
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8.1.2.1. Informel-Formel Bakım Ayrımı ile Sosyal ve Manevi Bakım
Engelli bakımında bir yandan informel-formel ayrımı gibi genel bir çerçeve
bulunmaktadır, bir yandan da sosyal/toplumsal ve manevi bakım gibi farklılıklar söz
konusudur.
Engelli bakımında daha çok ön plana çıkan hizmet biçimi, informel ve formel bakım
ayrımıdır. İnformel bakım, geleneksel yöntemlerle yapılan bir bakım modelidir ve herhangi
bir profesyonelden/sağlık kuruluşundan destek almadan engellinin kendisi ve ailesi tarafından
yapılan bakımdır. Formel bakım ise uzman kişiler eliyle yapılan bakımdır. Burada özel veya
resmi sağlık kuruluşların bünyesinde alandaki sağlık görevlilerinin desteği ile yapılan bakım
söz konusudur. Engellilere formel bakım kendi içinde kurum bakım ve evde bakım olarak ele
alınabilmektedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 47).
Engelli bakımında diğer bir biçim, sosyal bakım olarak adlandırılmaktadır. İster
formel olsun ister informel olsun, sosyal bakım, engelli bakımında engellinin hayat kalitesini
arttırmaya yönelik yöntemleri içeren bir adımdır. Bu adımda sosyal hizmetlerin yanında
bakımda gerekli olan ilgili tıp, psikoloji gibi diğer alanlarla da bütünleşme gerekmektedir. Bu
bütünleşme sayesinde, engellinin hayat kalitesini sağlama noktasında altyapının oluşması ve
gelişmesi hızlanmaktadır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 57).
Bu tarz bir adım, aynı zamanda toplum temelli bakım kapsamında da
değerlendirilmektedir. Zira toplum temelli bakımda, engelliye, yaşadığı sosyal çevreden
koparmadan hayatını sürdürmesi için gerekli olan destek ve yardımın sunulması söz
konusudur. Burada pek çok destek bir arada verilmektedir ki, sosyal bakım gibi sosyal hizmet
uzmanı dışında doktor, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist gibi farklı alanlardan katkı
olmaktadır (Özen, 2012: 12). Toplum temelli bakımın sosyal bakımdan küçük bir farkı ise,
sosyal bakımda informel-formel ayrımına bakılmazken, toplum temelli bakımda informel
bakım kısmının ağır basıyor olmasıdır. Zira toplum temelli bakımda, engellinin yaşadığı
çevreden yani büyük çoğunlukla ailesinden koparılmadan bakımının yapılması ön plandadır
ve bu bakım görevi için de engelli ailesinin bakım hizmeti noktasında yetiştirilmesi söz
konusudur (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 54). Böylece engelli
ailesi, toplum temelli bakımda, formel destek ile informel bakım görevi yerine getirmektedir.
Toplum temelli bakım modelinin etkisi ile son dönemlerde, toplu (kurumsal) bakım
hizmetlerinin verildiği yerlerden daha mikro evde bakım gibi modellere geçilmeye
başlanmıştır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 55).
Yine ister formel ister informel olsun, engelli bakımında farklı bir düşünce ve eylem
biçimi olarak manevi bakım modeli bulunmaktadır. Son dönemlerde ekonomik olarak
gelişmiş ülkelerde maddi (informel-formel, evde-kurumda) bakım türleri yanında
uygulanmakta olan ve din adamları dışında akademisyenler ile gönüllü kuruluşların da destek
verdiği manevi (spiritual) bakım (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009:
55), bakım hizmetlerinin bir parçası olarak uygulanmaktadır. Türkiye gibi çoğunluğu
Müslüman olan bir ülkede ise 2007 Kasım’ındaki “Özürlüler Şurası”nda gündeme gelmesine
rağmen, bazı endişeler sebebiyle manevi bakım uygulaması bulunmamaktadır. Manevi
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bakımın olmaması, bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet
Denetleme Kurulu, 2009: 175).

8.1.2.2. Engelli Rehabilitasyonu
Bunların yanında, engelli bakım biçimleri içerisinde ve yer yer ayrı bir yerde
konumlandırılan engelli rehabilitasyonu bulunmaktadır.
Öncelikle ortopedik engellilere dönük başlayan daha sonra ise tüm engellilere yönelen
rehabilitasyon hizmetleri (Pekdemir, 2006: 11), ILO tarafından, “doğuştan ya da sonradan
hastalık, kaza ve yaralanmalar nedeniyle bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığı geçici ya da
devamlı bozulmuş, kendi kendini idare, davranış ve çalışma yeteneklerini kaybetmiş bir
kişinin, fonksiyonel yeteneklerinin tıbbî, psikolojik, ekonomik, sosyal ve meslekî yönden en
yüksek seviyeye kadar yeniden yükseltilmesini ve bu durumdaki hastanın yaşama
adaptasyonunun yeniden sağlamasını amaçlayan çok amaçlı tedavi ve koordine tedbirlere
yönelik çalışmalar” olarak ele alınmaktadır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme
Kurulu, 2009: 55-56). Bu anlamda engelli rehabilitasyonu, engellilerin mevcut kapasitelerini
mümkün olduğunca en fazla kullanabilmelerini sağlamak amacıyla veya daha önce var olan
ama hâlihazırda kullanamadıkları fonksiyonlarını en yüksek seviyede kullanabilmelerini
sağlamak maksadıyla yapılan sistemli çalışmalardır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet
Denetleme Kurulu, 2009: 46). Bu çerçeveden bakıldığında engelli rehabilitasyonu, engellilik
nedeniyle uyum ya da üretim kaabiliyetlerinde sınırlanmış olanları yeniden uyumlu ya da
verimli hâle getirme girişimidir (Pekdemir, 2006: 10) ve burada fiziksel, sosyal ve psikolojik
olarak en yüksek seviyeye ulaşma hedefi bulunmaktadır (Barne, 2003: 9). Dolayısıyla engelli
rehabilitasyonunda engelli kişinin önceden yapabildiklerini yapamaması sonrasında,
yapabilmesi için “yeniden yeteneklendirilmesi” söz konusudur (Öztürk, 2011: 27).
Yeniden yeteneklendirmenin yani engelli rehabilitasyonunun
bulunmaktadır. Bunlar, tıbbî, meslekî ve sosyal rehabilitasyondur.
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saç

ayağı

Tıbbî rehabilitasyon, engellinin fiziksel kapasitesini arttırmak amaçlıdır ve böylece
engellinin günlük hayatta en üst seviyede bağımsız olarak işlevlerini yerine getirebilmesini
sağlamaktadır (Pekdemir, 2006: 11). Buradaki süreçse önce teşhis etmektir, daha sonrasında
sorunu ortadan kaldırmak ya da azaltmaktır ve böylece engellinin kendi yetenekleri ile
başkalarına muhtaç olmadan hayatını sürdürmesine katkı sunmaktır (Tokol, 2013: 85).
Engelli rehabilitasyonunun diğer bir ayağı meslekî rehabilitasyondur. Meslekî
rehabilitasyonda temel amaç, engelliyi bir iş sahibi yapmaktır. Böylece meslekî
rehabilitasyon, engellinin kendi başına yeterli olmasını temin etmek ve nihayetinde maddi
ihtiyaçlarının sağlamasına katkı sağlamak istikametindedir (Pekdemir, 2006: 11). Burada
mesele, herhangi bir mesleği olmayan ya da mesleğinde yetersiz olan veya meslek
değiştirmek isteyen engellinin emek piyasalarında ihtiyaç duyulan bir yere yerleştirilebilecek
kıvama getirilmesidir (Tokol, 2013: 85).
Engelli rehabilitasyonunun son bir ayağı sosyal rehabilitasyondur. Sosyal
rehabilitasyon, çevreyi, sosyal ve kültürel etkinlikleri içine almaktadır, ayrıca mimari
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engellere yönelik çalışmaları kapsamaktadır (Pekdemir, 2006: 11). Böylece engellinin
toplumsal hayat ile bütünleşmesi mümkün olmaktadır (Yıldız, 2014: 143).
Öte yandan engelliye yönelik gerek tıbbî, gerek meslekî ve gerekse sosyal
rehabilitasyon hizmetleri, bir ekip gerektirmektedir. Ekipte, doktorundan hemşiresine,
fizyoterapistinden psikoloğuna, diyet uzmanından meslekî danışmanlara kadar geniş bir
yelpazede uzmanlar bulunmaktadır. Bu ekip ile birlikte (yer yer engellinin yakınları da dahil
olarak) rehabilitasyon, bir engelliye tek başına ya da birden çok engelliye birlikte
uygulanabilmektedir, ancak engelin türüne göre uygulanacak rehabilitasyon yöntem ve
metodu farklı olabilmektedir (Pekdemir, 2006: 10-11). Fakat burada önemli bir husus,
engellilerin eksiklilerinin en aza indirilmesinde bu üç ayağın birlikte ve koordineli
uygulanmasının gerekliliğidir; çünkü bir tanesindeki aksaklık diğerlerine de yansımaktadır
(Kayacı, 2007: 6).

8.2. Türkiye’de Engellilerin Bakımı ve Rehabilitasyonu
Engelli bakım ve rehabilitasyonunda Türkiye’nin durumu, kurum bakımı ve evde
bakım üzerinden ele alınabilmektedir.

8.2.1. Kurum Bakımı Kapsamındaki Durumlar
Kurum bakımı meselesi, burada öncelikle “olgu” olarak, daha sonra “uygulama”
düzeyinde ele alınmaktadır.

8.2.1.1. Kurum Bakımı Olgusu
Kurum bakımı, içinde profesyonel ekibin bulunduğu bir modeldir ve sağlık
kurumlarınca uygulanmaktadır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 4749). Burada mesele, evde destek verilme söz konusu olsa da, evde bakılamayacak seviyede
desteğe muhtaç olanların ya da evde bakım istemeyenlerin veya ailesi tarafından
bakıl(a)mayanların bakılmasıdır. İşte kurum bakımı, bu durumlardaki engellilere yönelik,
bireysel, sosyal veya psikolojik ihtiyaçların karşılandığı bir bakım türüdür (Özen, 2012: 11).
Hastaneler veya kliniklerde, özel merkezlerde, rehabilitasyon merkezlerinde, bakım
evleri ve benzeri yerlerde gerçekleştirilmekte olan (Özen, 2012: 11) kurum bakımı sayesinde
engelliler için boş zamanların değerlendirilmesi ve böylece sosyal ilişkilerin arttırılması
mümkün olabilmektedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 52). Ancak
uzun dönemli kurum bakımında, sosyal anlamda fayda yerine bakım alan engellinin
yalnızlaşması, sosyal izolasyonu, depresyon gibi olumsuz sonuçlar da görülebilmektedir. Bu
nedenle, (yukarıdaki satırlarda değinilen) toplum temelli bakım modeli devreye sokulmaktadır
(Özen, 2012: 11-12).

8.2.1.2. Kurum Bakımı Uygulamaları
Kurum bakımının Türkiye’de birden çok uygulama yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan
biri, yatılı kurum bakımıdır. Bu, bakıma muhtaç olan engellinin, resmî bakım merkezlerinde
tam gün ve geceli olarak bakım hizmeti görmesidir. Türkiye’de bu tarz kurum bakım yerleri
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2009 yılından bu yana artış göstermektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015: 10). Diğer
yandan 2006 yılından beri fikrî ve fizikî altyapısı hazırlanan ve bakıma muhtaç engellinin
bakım hizmetlerinin insan onuruna uygun bir şekilde sunulması noktasında adımlar
bulunmaktadır. Bu adımlar doğrultusunda engellilerin insan onuruna yaraşır bir yatılı kurum
bakımı almasına yardımcı olacak şekilde “engelsiz yaşam merkezi projesi” geliştirilmiştir.
Bu projeye göre 3’er kişilik 4 yatak odadan, oturma odasından, mutfak, yemekhane, banyo,
tuvalet ve personel odası bölümlerinden müteşekkil toplam 12 kişilik 280 m2’lik, müstakil tek
katlı ve bahçeli evlerde engellilerin bakımları sağlanmaktadır. Proje dahilinde inşa edilen
idare binada, engellilerin rehabilitasyonu noktasında lazım olan bireysel ve grup çalışması
odaları, iş-uğraşı odaları, fizik tedavi salonu, hidroterapi havuzu gibi alanlar bulunmaktadır
(Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014: 58).
Yatılı kurum bakımı yanında, Türkiye’de bir de güngüzlü kurum bakımı söz
konusudur. Gündüzlü kurum bakım hizmetleri, kendi evlerinde tek başına ya da çocukları ile
hayatını devam ettiren ve gündüz kendisinin bakımını üstlenecek kimsesi olmayanlara,
gündüz yapılan bakım destekleridir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009:
54). Bu çerçevede, gündüzlü kurum bakım hizmetleri, bir nebze olsun, engellisi olan ailelerin
gün içerisinde rahatlamasını amaçlayan bir uygulamadır. Burada engellilere haftada bir-iki
gün iki-üç saatlik eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir, ayrıca öğle yemekleri de
ikram edilmektedir. Buralarda her engelli türü için de ayrı ayrı personel istihdam edilmektedir
(T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015: 12). Gündüzlü kurum bakımında ayrıca sağlık, spor,
beslenme, diyet, kişisel bakım, serbest zamanların değerlendirilmesi, gezilerin düzenlenmesi
gibi çeşitli hizmetlerin de olduğu kaydedilmelidir. Banyo yaptırma, ilaçların verilmesi gibi
örnekler bu minvaldedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 54).
Türkiye’deki engellinin kurum bakımı için devreye sokulan uygulamalardan bir diğeri,
geçici ve misafir olarak bakımdır. Burada ihtiyaç durumunda ve de kurum bakım
merkezlerinde kapasitenin elvermesi hâlinde, engellinin geçici ve misafir olarak bir yıl içinde
en fazla 30 güne kadar kurumda kabul edilmesi söz konusu olabilmektedir (Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014: 60).
Son olarak, Türkiye’de son dönemlerde ortaya konan bir kurum bakım hizmeti de
01.12.2008 tarihinde İzmir’de uygulamaya başlanan (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015: 13),
otistik engelliler içinse ilk defa İstanbul’da kurulan (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, 2014: 59) umut evleri adıyla anılmaktadır. Umut evleri, ailesi yanında bakımı
mümkün olmayan engellilere yöneliktir ve bu engellileri toplu olarak hayatı sürdürmenin
ortaya çıkardığı olumsuzluklardan korumak ve sosyal hayata katılmalarını arttırmak
hedeflenmektedir. Bu çerçevede umut evleri, engellilerin bir apartman dairesinde ya da
müstakil ayrı bir evde diğer komşular ile hayatı sürdürmeleridir (T.C. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, t.y.: 19).

8.2.2. Evde Bakım Kapsamındaki Durumlar
Evde bakım meselesi, kurum bakımı gibi, burada öncelikle “olgu” olarak, daha sonra
“uygulama” düzeyinde ele alınmaktadır.
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8.2.2.1. Evde Bakım Olgusu
Evde bakım da bir profesyonel bakımdır, ama burada adı üstünde “evde” bakım
yapılmaktadır, dolayısıyla kurumda değil evde profesyonel bakım hizmeti söz konusudur. Bu
çerçevede evde bakım, “yaşlı, süreğen [kronik] hastalığı olan veya nekahet dönemindeki
bireyleri bulundukları ortamda destekleyerek, sosyal yaşama ayak uydurabilmelerini
sağlamak, yaşamlarını mutlu ve huzurlu bir biçimde sürdürerek topluma tam katılımlarını
gerçekleştirmek ve bakıma gereksinim duyan bireyin aile üyeleri ve özellikle de ailedeki
kadın üzerindeki yükünü hafifletmek için birey ve aileye sunulan psikososyal, fizyolojik ve
tıbbi destek hizmetleri ile sosyal hizmetleri içeren bir bakım modeli” olarak
değerlendirilmektedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 47-49).
Evde bakımda temel amaç, engellinin kendi evinde bağımsız bir biçimde hayatını
sürdürmesini sağlamaktır; temel amacın yanındaki yan bir amaçsa, bakıma muhtaç engellinin
ailesine destek olmaktır. Böylece evde bakım ile, bir yandan engellinin bakım ihtiyacı “evde”
giderilmekte, bir yandan aile bütünlüğünün korunması sağlanmakta ve bir yandan da
engellinin normal hayatındaki etkinliklerine devam etmesi mümkün olmaktadır. Zaten
bakımın ayağa götürülmesi ve dolayısıyla kişiye özel bakım olması, bakım maliyetlerini
düşürmesi, bakılan kişilerin yakınlarını bilinçlendirmesi gibi diğer nedenler ile birlikte, evde
bakım daha çok tercih edilmektedir (Özen, 2012: 12).
Bu bağlamda temizlik, yemek pişirme, alışveriş gibi günlük ev yardımları; bireyin
giyinme, banyo, hareket ettirilmesi gibi kişisel yardımlar; hasta bakımı, konuşma veya
fizyoterapi gibi profesyonel yardımları içeren evde bakım hizmetleri, süresine göre, hizmetin
türüne göre, engellilik durumuna göre, bakıma muhtaçlıktaki dereceye göre ve fizikî çevreye
göre farklı olabilmektedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 47-52).

8.2.2.2. Evde Bakım Uygulamaları
Türkiye’nin sosyo-kültürel durumları ve aile yapısına uygun bir model olan evde
bakım hizmeti (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 48), Türkiye’de
“bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı,
bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu tespit edilen bakıma muhtaç
engellilerin isterler ise ikametgâhlarında, isterler ise resmî veya özel bakım merkezlerinde
bakımlarının sağlanması” (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014: 56) şeklinde
formüle edilmiştir.
Bu çerçevede Türkiye’de değişik şekillerde evde bakım hizmeti verilmektedir.
Bunlardan biri evde yardımdır. Buna göre, evlerinde hayatlarını sürdüren ve düzenli bakım
ve takibe muhtaç olanların, evlerine götürülecek değişik hizmetler sayesinde hayat kalitesinin
artırılmasını amaçlayan evde yardım hizmeti kapsamında, ev temizliği, çamaşırların
yıkanması ve ütülenmesi, ilaçların temin edilmesi, alışverişin, ev dışı işlerin yapılması ile
sosyal ve psikolojik destek bulunmaktadır. Evdeki “yardımcılar” (sosyal bakım uzmanları)
genellikle referans yoluyla belirlenmektedir ve bunların evdeki yardım süreleri, evde bakıma
muhtaç olanların yaşına, sağlığına, özbakım becerilerine göre değişebilmektedir (T.C.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 51).
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Evde bakımın Türkiye’de uygulanan diğer bir türü, evde takip hizmetidir. Burada
genellikle günlük hayat akışını yerine getirmekte güçlük çeken engellilere hizmet
bulunmaktadır. Bu hizmette tırnak kesimi, saç-sakal tıraşı, banyo ve beslenme gibi
profesyonel hemşirelik becerisi gerektirmeyen çeşitli ihtiyaçların karşılanması söz konusudur.
Bu hizmet biçimi, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar tarafından da yürütülebilmektedir (T.C.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 51).
Türkiye’de uygulanan diğer bir evde bakım türü, evde tıbbî bakım hizmetidir.
Burada söz konusu olan, tıbbi bakım, hemşirelik, mesleki rehabilitasyon, fizyoterapi,
psikolojik tedavi, konuşma terapisi gibi programların evde devreye sokulmasıdır. Personel
olarak tıbbî bakım personeli veya hemşireler üzerinden yürütülen bu hizmet, özel sektörde de
belirli bir vizite ücreti mukabilinde verilmektedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme
Kurulu, 2009: 51).
Türkiye’deki engelliler için diğer bir evde bakım türü, süreli bakımdır. Süreli bakım,
engellisi olan ailelerin dinlenmesi ve böylece kendilerine daha çok vakit ayırabilmeleri için
geçici olarak “evde” engelliye verilen bakımdır. Bakımı verenler, genellikle alanda uzman
kişiler ve hemşilerdir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 51).
Engelli bakımı kapsamındaki Türkiye’de başka birkaç tür daha bulunmaktadır. Evlere
yemek servisi, bunlardan biridir. Bu hizmet, kendi yemeklerini yapamayan engelliler içindir
ve onların evlerine sıcak yemek götürülmesi şeklindedir. Evlere bakım ve onarım hizmeti,
diğer biridir. Burada engellinin evinin kapısının, penceresinin tamiri, anahtar ya da camlarının
değiştirilmesi, elektrik ve su tesisatlarını onarılması gibi adımlar bulunmaktadır. Son olarak
telefonla yardım servisi (tele-bakım) bulunmaktadır. Bu hizmet, özel bir telefon hattının
normal telefona bağlanmasından oluşmaktadır. Tek başına yaşayan engelliler, acil
durumlarında düğmeye basmak suretiyle yardım almak amacıyla istifade edebilmektedirler
(T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 51-52).
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Uygulamalar
“Hastanelerde Manevi Rehberlik Dönemi”
Hastanelerde hasta ve yakınlarına manevi destek verilmesi konusunda pilot bir çalışma
yapan Ulus Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Birimi Başkanı Doç. Dr. Ayla Kabalak, manevi
destek alan hastaların tedaviye cevaplarının arttığını, ağrılarının azaldığını, depresif hallerinin
düzeldiğini söylüyor. Kabalak, hastane çalışanlarının bile manevi destek talep ettiğini ifade
ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan, “Hastanelerde
Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü”, pilot uygulama sonrası başlayacak ve
manevi destek uzmanları tarafından hastalara manevi açıdan destek verilmesi sağlanacak. Her
ne kadar yeni ve bilinmeyen bir konu olsa da önümüzde bu konuda yapılmış misal bir çalışma
mevcut. 2012 yılında Başkent Ankara İlahiyat Fakültesi bu konuda eğitim vermeye başlamış,
daha sonra Başkent Ankara İlahiyat Fakültesi, Başkent Ankara Ulus Devlet Hastanesi ve
Sağlık ve Sosyal Dernekler Federasyonu arasında imzalanan protokolle Ulus Devlet Hastanesi
palyatif bakım servisinde pilot bir uygulama yapılmıştı. Bu çalışma nasıl yapıldı, nasıl netice
verdi, hastalara nasıl yansıdı? Konunun uzmanlarıyla konuştuk.

Dünyada uygulanan bir sistem
Doç. Dr. Afife Ayla Kabalak - Başkent Ankara Ulus Devlet Hastanesi Başhekim
Yard. Palyatif Bakım Sorumlusu
Doç. Dr. Afife Ayla Kabalak, Başkent Ankara Ulus Devlet Hastanesi Palyatif Bakım
biriminin sorumlusu, aynı zamanda kurucusu. Palyatif bakımı, kanser, nüzul, ALS, MS gibi
ilerleyen ya da geri dönüşü güç hastanın hayat kalitesini arttırmak olarak tanımlayabiliriz.
Palyatif bakımda ağrı, beslenme ve solunum problemleri, bası yaraları, kabızlık, iştahsızlık
gibi hayat kalitesini düşüren semptomları azaltmak ve hasta ve yakınlarına manevi ve
psikolojik olarak destek vermek amaçlanıyor. Manevi destek de palyatif bakıma giriyor. Doç.
Dr. Ayla Kabalak aslında bu kavramın bizim kültürümüzde, dinimizde her vakit var
olduğunu, farklı isimler altında olsa da palyatif bakım verildiğini ifade ediyor. Ülkemizde
palyatif bakım daha önceleri sadece onkoloji bölümlerinin içinde vardı. Ancak yaşlanan nüfus
ve ölümcül hastalıklarda yaşamda kalma şansı da arttığı için ayrı birimler kurulmaya başlandı.
Bunlardan ilki Doç. Ayla Kabalak’ın Ulus Devlet Hastanesi’nde kurduğu birim. Başkent
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikoloji bölümü hocalarından ve Diyanet İşleri
Başkanlığı’ndan hem hasta, hem hasta yakını, hem de çalışan personel için manevi destek
hizmeti almışlar.
ÖLÜM VEDA DEĞİL
Ölümcül ve tedavisi uzun süren hastalıklarda bir süre sonra ağırbaşlı depresyon, aile
içi çatışmalar ve ölüm korkusunun geliştiğini anlatan Kabalak, bu nedenle hasta ve hasta
yakınlarının, hem tedavi süresince hem de hastanın kaybı sonrası yakınlarına, ağırbaşlı
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psikolojik destek sunulması gerektiğini söylüyor. Tüm dünyada, hatta bilhassa dünyaca
meşhur kanser merkezlerinin içinde, manevi bakımın ve desteğin yeri ve öneminin çok büyük
olduğuna dikkat çeken Kabalak, “Doğum ve hayat ne kadar normal ve tabii süreçlerse hastalık
ve ölüm de o kadar tabii süreçler. Bu süreci kabullenmek ve bunun aslında bir veda ve bir
nihai olmadığına dair huzuru ve bilinci yakalamak manevi desteğin en mühim amacı”
olduğunu söylüyor.
YAŞAM SEVİNCİ ARTTI
Hasta ve hasta yakınına nasıl yaklaşılacağının iyi bilinmesinin çok mühim olduğuna
ve bunun eğitim gerektirdiğine dikkat çeken Doç Dr. Kabalak, yaklaşık 3 yıllık
deneyimlerinde manevi desteğin hem hasta, hem hasta yakını hem de çalışan için çok mühim
olduğunu gözlediklerini söylüyor. İlk uygulamalarında müftülük tarafından tayin edilen bir
bay ve bir bayan vaizle yola çıkmışlar. Başarılı olunca din psikologları ile çalışmaya karar
verip İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Öznur Özdoğan ve ekibi ile
protokol imzalamışlar. Çalışmaya dönüşümlü olarak iki grup hâlinde 20’şer doktora öğrencisi
katılmış. Yaklaşık 8 ay süren çalışma sonucu çok ağırbaşlı bir memnuniyet oranı yakalanmış
ve talepler giderek artmış. Doç. Kabalak, “Hastaların tedaviye uyumu ve cevabı arttı. Fizik
tedavi gibi zorlayıcı ve ağrılı işlemleri daha basit tolere etmeye başladılar. Yakınlarına ve
sıhhat personeline ruh halleri nedeniyle fena davranan hastalar nihai derece iyimser ve sevgi
dolu oldular. Yakınları ile olan ilişkileri düzeldi, dargın oldukları dostları, akrabaları ile
barıştılar, helalleştiler. Bir başka mühim gözlemim ise hastaların ağrı kesicilere verdiği cevap
arttı, ağrı kesici dozlarında ağırbaşlı azalma yapmamız gerekti. Depresif halleri düzeldiğinden
iştahları arttı, kısa vadeli bile olsa gelecek planları yapar oldular. Kendilerini sevdiler,
affettiler, ölümü yeni bir başlangıç olarak gördüler. Bilinci aleni olan hastalar evlerine gitmek,
bu süreci kendi evlerinde sevdikleri ile beraber geçirmek istediler”
…
EKSİK PARÇAYI MANEVİ DESTEKLE TAMAMLADIK
Sağlık ve Sosyal Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Orhan Koç, bir doktor olarak,
palyatif bakım biriminde tedavi gören hastaların ve yakınlarının, beklenmedik bir anda
amansız rahatsızlıklarla mücadele etmek zorunda kalmalarının gerçekten üstesinden gelinmesi
güç bir vaziyet olduğunu hep gözlediğini söylüyor. Palyatif bakım ekibinin hastalar ve
yakınlarına ellerinden gelen yardımı yapmalarına ve psikolojik açıdan da desteklemelerine
karşın, bu kişilerin kendilerinin cezalandırıldıklarını düşündüklerini anlatan Koç, noksan
kalan bir parça olduğunu bildiklerini ve çözüm aradıklarını ifade ediyor. Bu konuda yurt
dışındaki uygulamalarda da spiritüel yaklaşım olduğunu ve ülkemizde de son senelerde bu
alanda yüksek lisans eğitimi veren üniversitelerimizin varlığını bildiklerini anlatan Koç, “Bu
hizmeti pekâlâ biz de verebilirdik. Bu manevi terapinin noksan kalan yönümüzü
tamamlayacağını düşündük. Bunun için resmi girişimleri dernek olarak başlatıp ilgili tarafları
bir araya getirerek resmiyete kavuşturduk” sözleriyle manevi destek hizmetini nasıl
başlattıklarını anlatıyor.
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…..
DİN PSİKOLOGLARI GÖREV ALMALI
Tüm tedavi süreçlerinde hasta ve yakınının manevi yönünün göz önüne alınması
gerektiğine dikkat çeken Dr. Orhan Koç, palyatif bakım hastaları özelinde ise manevi
terapinin ayrı bir yeri olduğunun altını çiziyor. Koç, “Psikolojik destek psikologlar tarafından
verilmeli, manevi terapi ise yurt dışındaki uygulamalarda olduğu gibi mutlaka ilgili
fakültelerden mezun ( ilahiyat fakültesi ) olan ve din psikolojisi alanında yüksek lisans yapan
kişiler olmalı. Belki bu konuda ilahiyat fakültesi mezunu olmak şartı ile sertifikasyon
programları ile ilk etapta talebi karşılama değerlendirilebilinir fakat nihayetinde mutlaka iş ve
vazife tanımı yapılmalıdır. Eğitim veren fakültelerin de müfredatı gözden geçirilmeli ve
mutlaka hastanede uygulamalı staj konulmalıdır” diyor.
Yol gösterici olacak
Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın imzaladığı protokolü de
değerlendiren Koç, “Gelinen noktanın çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Diyanet İşleri
Başkanlığı'nın konuya göstermiş olduğu hassasiyeti biliyor ve yakından takip ediyoruz.
Yapılan protokolün ilk etapta pilot olarak uygulanacak olması sürecin daha sağlıklı gitmesini
sağlayacağına inanıyoruz. Bu uygulamadaki geri bildirimlerin ve yaşanan başka tecrübelerin
ışığı altında verilmesi gereken eğitimlerin içeriği, istihdam modellemesinin gerekliliği, yetki
ve mesuliyet sınırlarının iyi çizilmesi noktasında yol gösterici olacağını düşünmekteyiz”
diyor.
Hasta yakını Murat Kılıç: Sohbet ederek rahatlatırlardı
ALS hastalığına yakalanan İhsan Kılıç, 2 ay evvel vefat etmiş. Oğlu Murat Kılıç
babasının rahatsızlığını ilk duyduklarında inanamadıklarını ifade ediyor. “Sevdiğin biri böyle
bir hastalığa yakalandığında ‘Neden o’ diye soruyorsun. Fakat babam inançlı bir insandı. O
bizi sakinleştirdi. ‘Allah’tan gelen bir şey. O kadar adam hastalığa yakalanıyor. Kanser, ALS.
Bundan kaçış yok’ dedi. Dirayetli bir insandı babam” diyen Murat Kılıç, babasının sekiz ay
yatalak olduğunu, boğazı delinerek solunum ünitesine bağlanmak zorunda kaldığını anlatıyor.
Kılıç, Ulus Devlet Hastanesi Palyatif bakım servisinde din görevlilerinin geldiğini, babasıyla
sohbet ettiklerini, kendileri ile de konuştuklarını ifade ediyor. Kılıç şunları söylüyor: “Bize
herkesin bu hastalığa yakalanabileceğini, yapılması gerekenin bundan sonra tevekkül içinde
dua etmek olduğunu, rahatlatmak, konuşmak olduğunu söylediler. Psikoterapi gibi geldi.
Babam gelen din görevlilerini çok seviyordu. Onlarla baya sohbet ediyorlardı. Grup hâlinde
geliyorlardı. Gerçekten bu hizmetin bize de faydası oldu. Geçen gün televizyonda bu hizmetin
Diyanet İşleri ve Sağlık Bakanlığı arasındaki bir anlaşmayla yaygınlaştırılacağını izledim.
Protokol imzalamışlar. Ben çok gurur duydum. Bunlar çok lüzumlu. Resmen psikoterapi
oluyor hastaya ve hastanın moralini de yüksek tutuyor. Müthiş faydalı bir şey. Ben doğrudan
ya da dolaylı olarak emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum”.
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Hasta yakını Satı Çetinbağ: Eşimin yüzünü güldürdüler
Satı Çetinbağ ve eşi Hanife Çetinbağ Bartın’da yaşıyor. Hanife Hanım’ın rahatsızlığı
süresince Ulus Devlet Hastanesi’nde kalmışlar. Satı Çetinbağ manevi destek hizmetinden çok
memnun olduğunu, maddi manevi kendilerine çok faydası olduğunu dile getiriyor ve “Allah
razı olsun” diyor. Bir erkek ve bir kadın olmak üzere 2 manevi destek uzmanının kendilerini
ziyaret ettiğini anlatan Çetinbağ, “Eşim onları görünce yüzü gülmeye başlıyordu. İstediği için
ona Kur’an da okuyorlardı. Benimle de ilgilenip konuştular. Her türlü ihtiyacımız olduğunda
kendilerine söylememizi istediler” diyor. Hanife Hanım’ın tedavisi evde devam ediyor.
Kaynak: Diyanet, “Hastanelerde Manevi Rehberlik Dönemi,” (Çevrimiçi)
http://www.eilahiyat.com/index.php/arsiv1/kategoriler/diyanet/3216-hastanelerde-manevidestek-donemi, 07.07.2016.
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Uygulama Soruları
1)
araştırınız.

Türkiye için manevi bakım hizmetlerinin uygulanabilir olup olmadığını
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•
Engelli bakımı, bu bireylere evinde yani aile ortamında sosyal ve psikolojik
danışmanlık hizmetlerini de içine alacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbî
bakım, takip ve rehabilitasyonu da kapsayan hizmetler bütünüdür.
•
Engellilerin bakımı, bir biçimde olmamaktadır, farklı biçimler etrafında engelli
bakımı gerçekleşmektedir.
•
Engelli bakım biçimleri içerisinde ve yer yer ayrı bir yerde konumlandırılan
engelli rehabilitasyonu bulunmaktadır.
•
Engelli bakım ve rehabilitasyonunda Türkiye’nin durumu, kurum bakımı ve
evde bakım üzerinden ele alınabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Sağlık hizmetlerine muhtaç olanlara yönelik kurum ya da evde verilen sosyal,
piskolojik ve tıbbî desteklerin tamamına verilen ad nedir?
A) Engelli eğitimi
B) Engelli turizmi
C) Engelli erişebilirliği
D) Engelli bakımı
E) Engelli istihdamı
2) Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği 2013
yılının hangi ayında yeniden düzenlenmiştir?
A) Mart

B) Ağustos

D) Kasım

C) Eylül

E) Aralık

3) Profesyonel destek olmadan ve profesyonel destek ile yapılan engelli bakım biçimleri
sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Formel-manevi bakım
C) Sosyal-formel bakım

B) İnformel-formel bakım
D) İnformel-sosyal bakım
E) Toplum temelli-formel bakım

4) Türkiye’de “manevi bakım” ilk defa devlet düzleminde hangi yıl gündeme gelmiştir?
A) 2005

B) 2007

C) 2009

D) 2011

E) 2013

5) Rehabilitasyon işi öncelikle hangi engelliler için devreye girmiştir?
A) İşitme engelliler
B) Ortopedik engelliler
C) Zihinsel engelliler
D) Görme engelliler
E) Kronik hastalıklar
6) Engellinin iş sahibi yapılması rehabilitasyonun hangi yönü ile ilgildir?
A) Siyasî

B) Kültürel

C) Meslekî

D) Tıbbî

E) Sosyal

7) Türkiye’de yatılı kurum bakımı hangi yıldan sonra ciddi bir artış göstermektedir?
A) 2009

B) 2010

C) 2011

D) 2012

E) 2013

8) Umut Evleri uygulaması Türkiye’de ilk defa hangi ilde başlatılmıştır?
A) İstanbul

B) İzmir

C) Ankara

D) Antalya

E) Eskişehir

9) Engellinin saç-sakal traşı ya da tırnaklarının kesimi hangi evde bakım türüne
girmektedir?
A) Evde takip hizmeti
B) Evde tıbbî bakım hizmeti
C)
D) Evde yardım
E) Eve yemek servisi

Süreli

bakım

10) Geçici ve misafir bakımında bir yıl içinde en fazla kaç güne kadar engellinin bakımı
yapılabilmektedir?

Cevaplar:
6) C

A) 15 gün

B) 20 gün

C) 25 gün

D) 30 gün

E) 35 gün

1) D
7) A

2) B
8) B

3) B
9) A

4) B
10) D

5) B
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9. ENGELLİLERİN ERİŞEBİLİRLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Engellilerin erişebilirliği olgusunu; engellilerin erişebilirliğinin dünyadaki ve
Türkiye’deki durumunu; engellilerin erişebilirliği uygulamalarının tüm engellilere yönelik
durumunu; engellilerin erişebilirliğinde belli engel gruplarına yönelik özel uygulamaları
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Engelli erişebirliliği olgusunun sadece fiziksel yönü değil de bilgi erişimi
yönünün de olmasını değerlendiriniz.
2)
Engelli erişebirliliğinde ülkelerin ekonomik olarak gelişmişliklerinin etkisini
kritik ediniz.
3)
Engellilerin
olmamasını analiz ediniz.

erişebilirliğinde engel türlerine göre farklılaşmanın

olup
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Engellilerin
Erişebilirliği

Engellilerin erişebilirliği olgusu ve
dünyadaki ve Türkiye’de
uygulamalarını anlamak

Okuyarak

Engellilerin
Erişebilirliği
Uygulamaları

Engelliler için genel uygulamalar ile
engelli türleri için ayrı erişebilirlik
uygulamaları bilmek

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
•

Engelli erişebilirliği

•

Fiziksel erişebilirlik

•

Bilgiye ulaşım

•

Engelli turizmi
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Giriş
Engellilik ve sosyal hizmet ilişkisinde “erişebilirlik” kavramsallaştırması adı altında
bir alan daha bulunmaktadır.
Dünyadaki engelli oranları açısından ülkeler arasında çok önemli fark olmamasından
dolayı, sokaklarında en fazla engellinin görüldüğü ülke için, “engellinin erişebilirliği
imkânlarının en fazla” ve “engelliye en çok değer verilen ülke” olduğu söylenebilmektedir.
Bu bakımdan, bir yerde engellilerin fazla görünmesi, orada erişim imkânının gelişmiş olması
ve engellinin sosyal hayata daha fazla katılması anlamına gelebilmektedir (T.C.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 94).
İşte kitabın bu bölümü, engellilerin erişebilirliği üzerinedir. Bu kapsamda bölüm ikiye
ayrılmaktadır. Birinci kısımda, engellilerin erişebilirliği olgusu ve dünyadaki ve Türkiye’deki
serencamı genel hatları ile ortaya konmaktadır. İkinci kısımda, engellilerin erişebilirliği
uygulamaları ele alınmaktadır.
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9.1. Engellilerin Erişebilirliği
Engellilerin erişebilirliği olgusunun ne olup olmadığı ve mahiyeti yanında, dünyadaki
ve Türkiye’deki zemini de önemlidir.

9.1.1. Engellilerin Erişebilirliği Olgusu
Engelliler için erişebilirlik, fiziksel veya mental bakımlardan sınırlandırılmadan eşit
bir biçimde katılım hakkı olarak anlamlandırılabilir (Jaeger & Bowman, 2005: 63). Bu
çerçevede erişebilirlik, kişinin, ihtiyacını göreceği mekâna ve bilgiye ulaşımda engelsiz
olabilmesini akla getirmektedir. Dolayısıyla erişebilirlik, aynı zamanda “kesintisiz ulaşım”
demektir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 95). Tanımdan da
görülebildiği üzere engellilerin erişebilirliğinde iki yön bulunmaktadır: i) fiziksel çevreye
uyum ve ii) bilgiye ulaşım.
Fiziksel erişebilirlik dendiğinde, altyapı akla gelmektedir. Buna göre, fiziksel
erişebilirlik için, otobüs, tren, vapur gibi taşıtların engellileri de dikkate alacak şekilde
donatılması ve bina girişleri ile asansörlerin de her bir engelli için uygun olması anlamında
elverişli bir altyapı gereklidir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 96).
Dolayısıyla erişebilirliğin fiziksel yönünde, fiziksel çevrenin ulaşım ve dolaşım imkânları ile
engellilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanması ve uygulanması gereklidir (Alp, 2014: 25). Bu
tasarlama ve uygulamalarda öncelikse engellilerin “hareketliliği”ndedir. Yaya geçitlerinin
olduğu noktalarda sesli ve diğer uyarı sistemlerinin olması, üst ve alt geçitlerde gerekli
merdiven veya asansör çözümlerinin bulunması, toplu taşımada gerekli kolaylıkların temini,
bu minvaldedir (Alp, 2014: 20). Böylece (kökü 1960’lara dayanan) “engelsiz tasarım” ya da
“evrensel tasarım” olgusunun varlığı görülmektedir (Akçalı, 2015: 49).
Engellilerin erişebilirliği meselesinin ikinci yönü, bilgiye ulaşımdır. Entelektüel
erişim olarak da ifade edilen bilgiye ulaşım, fiziksel ve elektronik dökümanları ve diğer bilgi
kanallarını içine almaktadır ve bilginin kategorize edilmesini, organizasyonunu, görünümünü
ve sunumunu kapsamaktadır (Jaeger & Bowman, 2005: 63). Ayrıca tüm engelli gruplarını
ilgilendiren bir mesele olmasına rağmen ve fakat zihinsel engelliler başta olmak üzere, görme,
işitme ve konuşma engellilerin ortopedik engellilere göre daha fazla zorluklarla karşı karşıya
kaldıkları bir durum olan (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 96-97)
bilgiye ulaşım, kavramsal zeminde, entelektüel içerikleri ve bu içeriklerin yollarını anlama
noktasında eşit fırsatları zorunlu kılmaktadır (Jaeger & Bowman, 2005: 68).
Bu çerçevede bilgiye ulaşım, uygun “bilgilendirme” metotlarının kullanılması ile
gerçekleştirilebilmektedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 96-97).
Bunun sağlanmasında en etkili unsur ise, uygun teknolojinin devreye sokulmasıdır ya da
teknolojilerin kullanımının engellilere uygun hâle getirilmesidir (Yıldız, 2014: 144). Zira
teknolojideki ilerleme, engellilerin bilgiye ulaşımında çoğunlukla günlük hayatlarında anlamlı
farklılıklara neden olan yardımcı araç konumunda değerlendirilmektedir; onlara eğitimde,
istihdamda veya diğer birçok alanda katkı sağlamaktadır ve toplumdaki varlıklarını diğer
insanlar tarafından “daha çok bilinen ve daha az korkulan” olarak geniş kılmaktadır (Jaeger &
Bowman, 2005: 123). Ancak engellilerin teknoloji ile ilişkileri, engelli olmayanlara göre çok
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düşük düzeylerdedir. Örneğin ABD’de engellilerin engelli olmayanlara göre internete
ulaşımları yarı yarıyadır ve bilgisayar kullanımları iki buçuk kat düşüktür. Bu tarz bir durum
ABD ile sınırlı değildir, AB için de geçerlidir. AB’de bu sorun, bilgi uçurumuna atıfla
“engelli uçurumu” adıyla anılmaktadır (Jaeger & Bowman, 2005: 87).
Öte yandan erişebilirliğin iki yönü, yani fiziksel uyum ile bilgiye ulaşım çoğu zaman
iç içedir, birbirlerine bağımlı ve çapraz ilişkiler içindedirler. Örneğin eğitim hakkı yani
bilgiye ulaşım hakkı için, ilgili tesislere fiziksel erişim de gereklidir; aksi hâlde yani fiziksel
erişim sağlanamazsa, bilgiye ulaşmak da mümkün olmayacaktır (Akçalı, 2015: 25).
Nihayetinde engelliler için hayatın her alanında erişebilirlik probleminin yaşanmadığı
toplum “ulaşılabilir toplum” kavramı adı altında ele alınmaktadır. Bu bakımdan ulaşılabilir
toplum, engelliliğin özel ihtiyaç kapsamında değerlendirildiği ve engellilerin de toplum
hayatına katılmalarında ve kendi hayat tercihlerini yapmalarında desteğe ihtiyacı olan bireyler
olarak görüldüğü ve buna göre muamele edildiği toplumdur. Dolayısıyla ulaşılabilir toplum
olmak demek, eşitlik, saygınlık, kendi geleceğini belirleme hakkı ve ayrımcılık yapılmaması
hususlarının engellileri de kapsaması anlamına gelmektedir. Engellilerin kapsama alınması,
engelliye “özel” değil de engelliyi “dikkate alan” düzenlemelerin olması demektir (Aysoy,
2004: 72).

9.1.2. Genel Olarak Dünyada ve Türkiye’de Engellilerin Erişebilirliği
Dünyada engellilerin erişebilirliği dendiğinde ilk etapta BM Engelli Hakları
Sözleşmesi akla gelmektedir. Sözleşme, erişebilirliği en geniş anlamda 9. maddede
“engellilerin diğerleriyle eşit temelde fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişime tam olarak
erişimi” şeklinde kavramsallaştırmakta ve bağımsız bir hükümle düzenlemektedir. Bu
bakımdan, ilk ve en yakın tarihli (2006) sözleşmedir (Alp, 2014: 11). Sözleşme ile engellilerin
tüm insan hakları ve temel özgürlüklerden engelli olmayanlar gibi tam ve eşit bir biçimde
faydalanmasını teşvik etmek, korumak ve sağlamak amaçlanmıştır. Bu noktada da BM’ye üye
taraf devletlere çeşitli yükümlülükler düşmektedir (Akçalı, 2015: 26).
Öte yandan ülkeler bazında, yani pratik zeminde “evrensel tasarım” çerçevesinde
1950’lerden bu yana meseleye ilgi gösterildiği anlaşılmaktadır. İkinci Dünya Savaşı
sonrasındaki süreçlerde Avrupa, Japonya ve ABD’de inşa edilen yerlerde fiziksel engelliler
için de çeşitli yöntemler düşünülmüş ve engelsiz tasarım (barrier-free design) anlayışı
geliştirilmiştir (Alp, 2014: 28). Bu çerçevede ABD’de ilk kez engellilerin erişebilirliği
kavramının farkına 1959 yılında varılmıştır ve bunun sonucunda kamu binalarında fiziksel
engellilere dönük kolaylıklar için Amerikan Standardizasyon Kurumu (American
Standardization Association – ASA) ilk standart olarak A 117’yi 1961 yılında yayınlamıştır
(Alp, 2014: 10).
Daha sonraki yıllarda da farklı ülkelerde farklı adımların varlığı görülmektedir ve
gerek ABD’de gerekse AB ülkelerinde engellilerin erişebilirliği noktasında tek bir kanun
altında ayrıntılı direktifler söz konusudur. Örneğin, 1989 yılında Amerikan Hava Taşımacılığı
Ulaşım Kanunu’nda ve 1997 yılında Kanada Uygulama Yönetmeliği’nde engelli yolcular için
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ihtiyaçlar tespit edilmiştir ve Oslo Havalimanı’nda tekerlekli sandalye kullanan engellilere
uygun banko yüksekliği olan bilet kontrol bölümü tahsis edilmiştir (T.C. Kalkınma Bakanlığı,
2015: 162). Yine dünya genelinde basılmış olan kitapların bilgiye ulaşım bağlamında
engellilere uygun formatları, % 5-10 oranı arasında bulunmaktadır (Akçalı, 2015: 33).
Engellilere yönelik yasal düzenlemelerin başındaki ülkelerden biri olan İngiltere’de
engellilere dönük ilk düzenleme 1970 yılında Kronik Hasta ve Engelli Kişiler Kanunu ile
yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun’da “kamuya açık (ücretli ya da ücretsiz) yapıların ve
çevrelerinin düzenlenmesi ile ilgili kişileri, yapının çevresinin girişini, içinde dolaşımını,
araba parkını, tuvaletlerini engellilerin de kullanımına uygun olarak düzenlemekle yükümlü
kılmaktadır.” Öyle ki bu gereklilikler, sadece yeni yapılar için değil, önceki yapılar için de
geçerlidir ve böylece önceki yapılar da engellilerin kullanımına uygun hâle getirilecektir (Alp,
2014: 10). Yine İngiltere, görme engellilerin bilgiye ulaşımı konusunda da önemli bir
seviyededir. Örneğin Kraliyet Görme Engelliler Enstitüsü’nün (Royal National Institute for
Blind) uhdesinde Loughborough Üniversitesi’nce 2003 yılındaki bir çalışmada İngiltere’de
bulunan ders kitaplarının görme engelliler için İngiliz edebiyatına dair metinlerde % 80’e
kadar olduğunu, ancak matematik ve fen derslerinde ortalamanın % 15-20 civarında alternatif
formatlarda bulunduğu görülmüştür (Akçalı, 2015: 34).
Ayrıca engellileri toplumdan ayrı bir kesim olarak nitelemek yerine bütünleşmiş bir
parça olarak algılamada önemli bir değişken olan fiziksel erişebilirlik (Öztürk, 2011: 28)
dünyada en ileri derecede İskandinav ülkeleri tarafından yerine getirilmektedir. Örneğin
İsveç’te tüm otel, alışveriş merkezleri ve şehir-içi ulaşımda tekerlekli sandalye ile engellilere
hizmet sunulmaktadır (Ertem, 2010: 5). Yine İrlanda’da kamu sektöründe engellilerin
erişebilirliği hususunda oldukça geniş kurallar söz konusudur. Benzer durum Danimarka için
de vakidir. İki ülkede de devlet, bilgi teknolojilerini şekillendirirken engellileri de dikkate
almaktadır (Yıldız, 2014: 146).
Türkiye’de ise engellilerin erişebilirliği açısından dönüm noktası 2005 yılıdır. O yılla
birlikte, engellilerin sosyal hayata katılımın önündeki bariyerleri kaldırmak için “kamuya açık
her türlü yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve
kültürel alt yapı alanları ile binaların, engellilerin kullanımına uygun hâle getirilmesi
zorunluluğu” ile “büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin sundukları ya da denetledikleri
şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin kullanımına uygun hâle getirilmesi
zorunluluğu” ihdas edilmiştir (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, t.y.: 21).
Daha sonraki yıllarda bunların uygulanması için altyapılar tesis edilmiştir ve kurulan
altyapıların tatbikata geçirilmesi amacıyla illerde vali veya görevlendireceği vali
yardımcısının başkanlığında Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları’nca yapılacak
takip ve denetlemeler yoluyla erişilebilir olmayan uygulamalar için ceza uygulaması
düzenleyen “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği” 20 Temmuz 2013 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Engellilerin oy kullanmasındaki sorunların giderilmesine yönelik adımlar
(T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, t.y.: 22-23) ile üniversiteye giriş ve kamu
kurumlarına memur alımları sınavlarında engelli öğrenciler için gerekli tüm erişim
imkânlarının uygulamaya konması (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015: 60, 119) bu minvaldedir.
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9.2. Engellilerin Erişebilirliği Uygulamaları
Engellilere yönelik erişebilirlik bağlamındaki uygulamalar çeşitlidir ve bu
uygulamaların bir kısmı genel olarak tüm engelliler içindir, bir kısmı da belli engel grupları
için belli şekillerdedir.

9.2.1. Engelliler İçin Genel Uygulamalar
Engellilerin erişebilirliği kapsamındaki genel uygulamalardan biri eğitime erişim ile
ilgilidir. Engellilerin eğitimi, hem kendilerinin mevcut ve gelecek durumlarının kolaylığı için
önemlidir hem de ailesi ve yakın çevresine destek olunması bağlamında gereklidir. Ancak
engellilere eğitim imkânı her zaman mümkün olmamaktadır, yani engellilerin eğitime
erişimleri mutlak değildir. Okullara kayıttan başlayıp kayıt aşamasından sonra okulların
engelliye uygun fiziksel mimariden mahrum oluşuna kadar, okullarda asansör olmamasından
engellilerin temel ihtiyaçlarını giderecek uygun mekânların bulunmamasına kadar, engelliler
için geniş bir altyapı sorunu olabilmektedir (Çarkçı, 2011: 58). Bu durumlar, açık bir şekilde
engellinin eğitime erişimi açısından engeldir.
Engellilerin erişebilirliği kapsamındaki genel uygulamalardan bir diğeri, engellinin
istihdam erişimi bağlamındadır. Dünya ölçeğinde genel anlamda engellilere yönelik sosyal
politikaların gündeme gelmesi 19. yüzyılın son çeyreğine denk gelmesine rağmen, özelde
engellilere yönelik istihdam korumalarının gündeme gelmesi çok yeni bir gelişmedir; zira
engellilerin istihdamına yönelik sosyal politikalar ancak İkinci Dünya Savaşı sonrası
dönemlerde önem kazanmaya başlamıştır (Kayacı, 2007: 5). Hâlbuki engellilerin istihdamı
meselesi dünyanın içinde bulunduğu ortam dikkate alındığında kritik bir görüntü vermektedir.
Örneğin ILO’nun 2003 verileri, ekonomik anlamda gelişmekte olan ülkelerde engellilerin
işsizlik oranlarının % 80’lerin üzerinde olduğunu kaydetmektedir (Kolat, 2009: 24). OECD
verileri de durumu teyit etmektedir. OECD’ye göre, engellilerin çalışma hayatı dışında kalma
oranları, engelli olmayanlara nispeten 2,5 kat daha yüksektir (Dünya Sağlık Örgütü, 2011: 5).
Böyle bir tablo engelliler için ziyadesiyle tehlike arz etmektedir.
Engellilerin istihdama erişebilirlikteki tehlike arz eden sorunların arkasında birçok
neden aranabilir, ancak bunlar içerisinde belki de en dikkat çekeni “işverenlerin bakışı”dır.
İşverenlerin büyük bir kısmı, engellilerin çalışma hayatında var olabilecekleri fikrine mesafeli
gözükmektedir. Onlara göre, kârların maksimum seviyeye çıkması noktasında engellilerin
katkısı olamayacaktır, çünkü birtakım yetersizlikleri söz konusudur (Çarkçı, 2011: 60). Bu
durumda özellikle engellilik derecesi yüksek olan engelliler için istihdam edilebilme daha
fazla güç olmaktadır. Bunun sonucu olarak işverenlerin, görme ve zihinsel engelliler ile
birden fazla engeli olanları daha az tercih ettikleri kaydedilmektedir (Çarkçı, 2011: 62).
Durum bu tarz olunca, engellilerin istihdamına yönelik önemli uluslararası girişimler
devreye sokulmaktadır. ILO’nun 159 sayılı Engellilerin Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı
Hakkında Sözleşme, ILO’nun 99 sayılı Engellilerin Mesleki Rehabilitasyonu Tavsiye Kararı,
ILO’nun 168 sayılı Engellilerin Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında Tavsiye
Kararı; BM’nin Engelliler İçin Fırsat Eşitliği Konusunda Standart Kurallar ile Engelli
Kişilerin
Hakları
Sözleşmesi;
Avrupa
Sosyal
Şartı;
Engellilerin
Mesleki
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Değerlendirilmelerine İlişkin Şart; AB’nin Amsterdam Antlaşması’na dayalı olarak kabul
edilen İşte ve İstihdamda Eşit Muamele Direktifi ve Lizbon Stratejisi gibi uluslararası
düzeydeki normlar, engelli istihdamı için özel önlemler ve programlar geliştirmeye matuf
adımlardır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 85-86).
Bu normlar kapsamında dünyada engelli istihdamı konusunda çeşitli modeller
uygulanmaktadır. Bunlar fazlaca olup belki de en önemlisi “kota sistemi”dir. Kota sistemi,
belirli oranda engelli çalıştırmayı zorunlu kılmak suretiyle engellilerin istihdam edilmesine
yönelik pozitif anlamda yapılan ilk düzenlemedir. Kota sisteminin gündeme gelmesi ve
düzenleme olarak devreye sokulmasında dünya savaşlarının etkisi olmuştur. Bu bağlamda
kota sistemi ilk olarak Birinci Dünya Savaşı sonrası sakat kalanlar için 1919 yılında
Almanya’da gündeme gelmiştir; İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise Avrupa ülkelerine
yayılmıştır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 86). Almanya’dan sonra
1920’de Avusturya’da, 1921’de İtalya’da ve Portekiz’de, 1923’te Fransa’da kota
öngörülmüştür. Fakat bu ülkelerdeki kota sistemi aynı değildir; zira iki türlü kota sistemi söz
konusudur. İlki 1955’ten önce İngiltere tarafından uygulanmış olan ve İtalya, İspanya gibi
ülkelerce benimsenen “doğrudan doğruya kota sistemi”dir. İkincisi ise Almanya, Fransa ve
Avusturya’da uygulanan ve kotaya uyulmasa bile, kotanın bedelini ödemeyi öngören
sistemdir. Bu bağlamda her iki sistemde de kotaya doğrudan veya dolaylı olarak uyulmaması
durumunda yaptırım söz konusudur, ancak yaptırımlar ülkeden ülkeye değişmektedir (Kayacı,
2007: 8). Buna göre, AB ülkelerinin çoğunda engelli istihdamı için kota sistemi
bulunmaktadır; fakat AB’ye üye olanların çoğunda kota hedeflerinden uzaklık söz konusudur.
Örneğin Avusturya’da % 4 olan kotaya şirketlerin sadece % 30’u erişmiştir. İspanya’da da
durum benzerdir; 2008 yılı kotaya ulaşan şirketlerin sayısı % 14’e karşılık gelmektedir
(Devlet Personel Başkanlığı, 2013: 9).
Engellilerin erişebilirliği bağlamındaki genel uygulamaların üçüncüsü, engelli turizmi
üzerinden değerlendirilebilir. Buna göre, engelliler dünyanın en büyük pazarını
oluşturmaktadır ve engelli turizmi de bu pazarın en önemli hedeflerinden birisidir. Zira
dünyada engellilerin sayısı fazladır ve tıpkı engelli olmayanlar gibi aileleri, iş ve sosyal
hayatta arkadaşları bulunmaktadır ki, turizm meselesinde bunlar bir bütün olarak etki
etmektedir. Engellilerin turizmdeki varlıklarının önemine vurgu olarak 1999 yılında Dünya
Turizm Örgütü, “engellilerin turizm hareketine katılması kolaylaştırılmalı ve teşvik edilmeli”
şeklinde beyanatta bulunmuştur (Zengin & Eryılmaz, 2013: 55). Bu tarz bir kolaylaştırma ve
teşviğe ihtiyaç vardır, çünkü engelliler de diğerleri gibi turizmde aynı ihtiyaç ve isteklere
sahiptirler. Engelliler için tatile çıkmak, özellikle günlük hayattan uzaklaşmak, böylece
kendilerini güvenli, bağımsız ve yapabilir hissetmek gerekli olan bir durumdur (Tozlu,
Mercan & Akay, 2012: 2, 4). Bu gerekliliğin somut örneği olarak Avrupa’daki engellilerin %
70’inin seyahat ettikleri ve her yıl 8 milyon engellinin en az bir kere yurtdışına seyahate
çıktıkları belirlenmiştir (Zengin & Eryılmaz, 2013: 56).
Türkiye’de ise engellilerin turizme katılım oranları, “turizm sektöründe ulaşım
hizmetleri, konaklama ve destinasyona ait olanaklar vb. alanlarda engelli bireylere yönelik
düzenlemelerin yeterli ve ihtiyaçlarına uygun olmayışı” gibi temel nedenden dolayı düşük
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seviyededir (Doğru, Kaygalak, Miral-Çavdırlı & Bahçeci, 2014: 34). Bu durum Türkiye için
“engelli turizmi” kavramının yeni olduğunu ortaya koysa da, hiçbir ilerleme olmadığı
anlamına gelmemektedir. Zira son yıllarda engellilerin sosyal hayata katılımını arttıracak
çabaların bir uzantısı olarak turizm alanında da birtakım iyileşmelerin olduğu görülmektedir.
Engelliler için alternatif kampların yapılması, engelliler için gezilerin düzenlenmesi gibi
örnekler, engelli turizmi açısından önemli girişimlerdir. Ayrıca 15 Haziran 2006 tarihinde
TÜRSAB bünyesinde kurulan Herkes İçin Engelsiz Turizm Komitesi, engelli turizmi
açısından açık somut girişimlerdir (Zengin & Eryılmaz, 2013: 57).

9.2.2. Engelli Türlerine Ayrı Uygulamalar
Engelli erişebilirliğinde genel olarak tüm engelliler için uygulamaların varlığı yanında,
bir de belli engelli grupları için ayrı uygulamalar olabilmektedir.
Bunlardan biri fiziksel engellilere dönük erişebilirlik uygulamalarıdır. Burada
yürüteç, baston, destek, koltuk değneği, tekerlekli sandalye gibi harekete yardımcı olacak
araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece fiziksel engellilerin binalara, tüm tesis ve hizmetlere
erişimi sağlanmış olmaktadır (Alp, 2014: 26).
“Yaya yolları ve kaldırımlar”ın durumu, bu tarz bir erişebilirlik için önemlidir. Buna
göre tüm yayaların serbest bir şekilde hareket edebilmesi için yaya kaldırımları en az 25 cm,
bordür taşı dâhil 50 cm emniyet şeridi olmalıdır (Alp, 2014: 37). Ayrıca cadde veya
sokaklarda standart bir kaldırım düzeni olmalıdır ve araçların parkı kaldırımları
kapatmamalıdır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 109). Türkiye’de
TS 12576’ya göre park yerleri için belirli nitelikler tayin edilmiştir:
•
“Park yeri ile park ettikten sonra gidilecek güzergâhlar arasındaki mesafe
maksimum 25 m, tercihen 10 m olmalıdır.
•
Açık ve kapalı park tesislerinde engelli park yeri, asansöre, giriş/çıkışa veya
bina girişine en yakın yerde ayrılmalıdır.
•
Kamusal binalarda (hastane, alış veriş merkezi, tren istasyonları vb. yerlerde)
engelliler için ayrılan park yeri, otopark giriş ve çıkışına yakın olmalıdır. Bu yerlerde
engellilerin inme/binmede herhangi bir engelle karşılaşmaması için kaldırımlar taşıt yolu
kotuna göre kaldırım kotu “0” veya “+3 cm” olacak şekilde alçaltılmalıdır.” (Alp, 2014: 47).
“Rampalar ve merdivenler”in durumu da fiziksel engellilerin erişebilirliği açısından
önemlidir. Rampaların tasarlanmasında, tekerlekli sandalyedeki engellileri de dikkate alacak
bir yükseklik tayin edilmelidir, bu çerçevede uygun eğimler verilmelidir (Alp, 2014: 42).
Merdivenlerse, fiziksel engellilerin de hareketlerine mani olmaktadır ve farklı kotlar rampalar
ile bağlanmalıdır ki engellinin fiziksel erişebirliği mümkün olabilsin (Alp, 2014: 45).
“Kent mobilyaları”nın dağılım şekli de fiziksel engellinin erişebirliliği noktasında
dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Kent mobilyaları, oturma banklarını, telefon
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külübelerini, çöp kutularını, aydınlatma lambalarını, büfeleri, halka açık tuvaletleri, toplu
taşıma duraklarını ve işaret levhalarını içine almaktadır (Alp, 2014: 58).
“Taşıtlar”ın mahiyeti de fiziksel engelliler için erişebilirlik açısından mühimdir. Buna
göre, toplu taşıma ve diğer ticari taşıtların engellilerin kendi başlarına binip-inmelerine
elverecek şekilde tasarlanmış olması gerekmektedir. Son dönemlerde engellilere uyumlu
taşıtların varlığı artmaktadır ve bunda teknolojik ilerlemelerin önemli etkisi görülmektedir
(T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 109).
Erişebilirlik noktasında ikinci ayrı bir adım işitme engellilere yöneliktir. İşitme
zorluğu yaşayanlar için mekânı bildiren bölüm, ışıklı sinyaller gibi görsel ipuçları
gerekmektedir. Bu anlamda mat yüzeyli açık alanlar uygun olmaktadır. Dolayısıyla işitme
engelliler için çevrelerini görebilmeleri noktasında iyi aydınlatma ve açık alanlara ihtiyaç
bulunmaktadır (Alp, 2014: 26-27). Bu çerçevede işitme engellerin eğitiminde örneğin ortam
düzenlemelerinin önemi fazladır; sınıfların yalıtım durumu yanında, eğitimde kullanılan araçgereçler ile kullanılan işitme cihazları eğitim faaliyetinde olmak durumundadır (Baş, 2014:
16). İşitme cihazları, işitme engelliler için sadece eğitimde değil, günlük hayatlarında önemli
ayrılmaz bir parça konumundadır. Zira işitme cihazları, cerrahî veya tıbbî tedavinin
yetersizliği durumlarında ortaya çıkan işitme kayıplarına çözüm noktasında işitmeye yardımcı
olabilmektedir; işitme kaybını düzeltmese de var olan işitme kaybının en verimli bir biçimde
kullanılmasını sağlamaktadır ve işitme engellinin işitmesinde bir mikrofon görevi
yapmaktadır (Baş, 2014: 11-12).
Ayrıca son dönemlerde gelişen bilgisayar teknolojileri de işitme engelliler için olumlu
etki yapmaktadır. İşitme kaybı olmayanlar gibi de bilgisayar ve internet kullanmak isteyen
işitme engelliler, okur-yazar olmadıkları için örneğin sadece metin tabanlı web sayfalarını
anlamada güçlük çekmektedirler, çünkü günümüzde web sayfaları genelde metin tabanlıdır.
Bu nedenle işitme engellilere yönelik web sayfalarında işaret dili videolar ile web sayfaların
desteklenmesi gerekmektedir (Baş, 2014: 3).
Erişebilirlik açısından üçüncü ayrı bir adım görme engellilere dönüktür. Görme
engelliler için, bilgi, öğrenme, anlama gibi kaynaklar görme dışındaki işitme ve dokunma gibi
diğer duyulardandır. Bu anlamda görme engellilerin çevrelerini tanıma süreçleri örneğin
bedenleri ile ya da baston gibi yardımcı araçlar ile olabilmektedir. Bu nedenle görme engelli
için çevresininin mekânsal ya da diğer türlü erişebilirliklerin uygun bir biçimde kurgulanması
önemlidir (Akçalı, 2015: 3). Bu bağlamda görme engellilerin erişebilirlikleri için bir yadan
fiziksel uyum bir yandan da bilgiye ulaşım kanalları gerekmektedir.
Görme engellilerin fiziksel uyum dendiğinde akla gelen şey, “tasarım”lardır. Bu
anlamda görme engelliler için etkili engelsiz tasarım dendiğinde renk/kontrast ipuçları
yanında ışıklandırma; kişinin yolunu bulmasında etkili olan su çeşmesi, müzik gibi sesli
ipuçları; farklı zemin yüzeyleri, uygulamaları ve uygun dokuda uyarı düzeyleri gibi dokusal
ipuçları ve etkili boyama kullanımı, tehlikeli bina bölümlerinden kaçmak ve dolaşım alanında
kişinin yolunu bulmasına yardımcı olmak için uygun oda uygulamaları gibi ergonomik
adımlar gerekmektedir (Alp, 2014: 26). Bu adımların dışında görme engellilerce de beyaz
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baston kullanımı, bastonu bir kenardan diğer kenara doğru bir daire parçası çizecek şekilde
hareket ettirilerek her iki omzun dışında kalan bir noktaya dokunmak şeklindeki sarkaç
teknikleri ile çapraz tekniklerin devreye sokulması, dokunma tekniği ve özel eğitimli kılavuz
köpeklerinin yardımı gibi adımlar atılmaktadır (Akçalı, 2015: 61).
Görme engellilerin bilgiye ulaşımı konusunda ise birden çok yol bulunmaktadır.
Bunların en önemlisi “Braille sistemi”dir. Görme engellilerin bilgiye ulaşımı noktasında en
çok başvurulan yol, Braille Alfabesi ile basılmış kabartma kaynaklardır (Akçalı, 2015: 34).19
Matematik ve müzik sembolleri içinde tasarlanan işaretleri de içine alan Braille Alfabesi
(Aydın, 2011: 18), görme engellilerin eğitim-öğretiminde ve genel olarak hayatı anlamada
oldukça önemli ve kolaylık sağlayan bir kaynak konumundadır (Batu, 2012: 49). Bu kaynak,
1953 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü’nün girişimleri sonucunda 1954’te Türkçe Braille için 220
işaretli kısaltma sistemi geliştirilmesi ile Türkiye’de devreye sokulmuştur (Akçalı, 2015: 35;
Aydın, 2011: 18).
Görme engellilerin bilgiye ulaşımı noktasında diğer bir yol “sesli kaynaklar”dır. Sesli
kaynaklar, özellikle Braille Alfabesini bilmeyen ya da öğrenme imkânı olmayan görme
engelliler için en yaygın kaynaktır. Dünya genelinde “konuşan kitaplar” olarak da bilinen sesli
kaynaklar, kasetler, CD’ler veya dijital olmak üzere çeşitli şekillerde görülebilmektedir. Bu
şekillerdeki sesli kaynaklar, genelde bir okuyucu tarafından profesyonel şekilde kayıt altına
alınmakta ve üretime sokulmaktadır (Akçalı, 2015: 36-37). Braille’e göre anlamanın üç kat
daha kolay olduğu sesli kaynakların görme engelliler tarafından bağımsız kullanılabilmesi ve
paylaşılabilmesi sayesinde, Braille dışında bir okuma seçeneği olarak ilgiyle karşılanmaktadır
(Aydın, 2011: 20).
Ayrıca hem Braille kaynaklar hem de sesli kaynaklar, görme engellilere dönük hizmet
vermek isteyen “kütüphaneler” için de önemlidir. Kütüphanelerin bazılarında veya sadece
görme engelliler için hizmet veren kütüphanelerde, Braille baskı ve konuşan kitaplar hizmete
sunulmaktadır (Akçalı, 2015: 33). Görme engellilere dönük kütüphane yapılanmaları
önemlidir, çünkü dünya üzerinde basılı olan kaynakların görme engellilere uygunluğu sadece
% 5 oranındadır (Akçalı, 2015: 4). Türkiye’de ise görme engellilere yönelik kütüphane
yapılanması, 1956 yılında Milli Kütüphane içinde Görme Engelliler Bölümü’nün kurulmasına
dayanmaktadır. Daha sonraki dönemlerde ise bazı üniversitelerin kütüphanelerinde de görme
engellilere dönük bölümler oluşturulmuştur (Akçalı, 2015: 44-45). Günümüzde Milli
Kütüphane dışında görme engellilere dönük kütüphane hizmetleri Boğaziçi Üniversitesi
Kütüphanesi, Gazi Üniversitesi Kütüphanesi, Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi, Bilkent
Üniversitesi Kütüphanesi, ODTÜ Kütüphanesi gibi üniveriteler ile İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kütüphanesi, Bakırköy Belediyesi Körler Kütüphanesi gibi belediyelerce ve
Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İzmir Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı, İzmir Atatürk İl Halk
19

“Bir braille hücresi iki sütunda yer alan altı adet kabartılmış nokta yeri sunarken, noktaların çeşitli
kombinasyonları harflere, sayılara ve işaretlere karşılık gelmektedir. Braille sistemin 63 farklı kombinasyonu
matematik ve müzik sembollerini de içeren şekilde tasarlanabilmektedir. Tek bir harf, sayı veya sembol için bir
karakterin kullanıldığı braille gösterimi, 1. derece (Grade 1), karakterler harf kombinasyonlarını ve kelimeleri
göstermek için kullanıldığında ise 2. derece (Grade 2) gösterim şekli olarak adlandırılmaktadır.” Bkz. Akçalı,
2015: 34-35. Batı’da 1825’te geliştirilen bu sistem, 1918 yılında çeşitli ülkeler arasında yapılan antlaşma ile
alfabe sistemi olarak kabul edilmiştir. Bkz. Batu, 2012: 49.
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Kütüphanesi, Erzurum ve Eskişehir İl Halk Kütüphaneleri ile bazı dernekler/vakıflar
tarafından verilmektedir (Aydın, 2011: 26).
Görme engellilerin bilgiye ulaşımı açısından diğer bir yol “büyütülmüş kaynaklar”dır.
Büyütülmüş kaynaklar, görme engelliler için yaygın olarak kullanılan yardımcı teknolojik
araçlardandır. Böylece nesnelerin büyütülmesi sonucunda, az gören görme engelliler için daha
kolay görebilme imkânı doğmaktadır (Aydın, 2011: 19). Kapalı devre sistemler, standart bir
televizyon setine benzemektedir ve büyütme oranları 2’den 60 kata kadar arttırılabilmektedir
(Akçalı, 2015: 37). Ancak taşınabilir olmaması, bunları görme engellilerin günlük hayatında
kullanmalarını zorlaştırmaktadır (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014: 32).
Görme engelliler için yardımcı teknolojiler bağlamında “yazılı doküman okuma
makinesi” de bulunmakatdır. Makine, yazılı metni taramaktadır ve sonrasında sesli materyal
hâline getirmektedir. Bazı modelleri de, seslendirilen dosyaları mp3 gibi formatlara
dönüştürmek suretiyle görme engellilerin günlük hayatlarında metinleri dinlemesine yardımcı
olmaktadır (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014: 32).
Görme engelliler için yardımcı teknolojiler açısından bizzat “bilgisayarlar”ın kendisi
da önemli bir destektir. Özellikle “ekran okuma programı” yardımıyla görme engelliler,
bilgisayarları kullanabilmekte, program yazabilmekte, hatta web tasarımı yapabilmektedir.
Bunun anlamı, görme engellilerin, bilgisayardaki ekran okuma programı sayesinde,
başkalarına bağımlı olmaktan kurtulması ve üretkenlik ve verimlilik açısından önemli bir
imkâna kavuşmasıdır. Yine “kabartma klavyeler” aracılığı ile de görme engelliler,
bilgisayarda görünen yazıların kabartılmış hâlini parmak uçları ile okuyabilmektedirler. Buna
benzer bir şekilde eski bir sistem olarak “Braille daktilo” da bulunmaktadır. Burada Braille
Alfabesinde yer alan 6 noktayı temsilen toplam 6 tuş devrededir ve bu tuşlar yardımı ile
görme engelliler yazma imkânı bulabilmektedir. “Barille not tutucular” da bu kapsamdadır.
Daktiloya göre daha hafif olan Braille not tutucular, rahatça taşınabilmekte ve farklı
ortamlarda da not tutmaya imkân tanımaktadır. “Braille yazıcılar” ise, görme engellierin
bilgisayarda yazdıkları yazıları, kabartma olarak basmayı sağlamaktadır (Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014: 31-33).
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Uygulamalar
“Engelli İnsanlar İçin Akıllı Evler”
Akıllı evler yaşlı insanların bağımsız hayatı ve fiziksel engelli insanlar için çok iyi
düşünülmüş bir alternatiftir. Eve yerleştirilmiş birçok akıllı cihaz, ev sakininin hem hareket
etmesine yardımcı olur hem de 24 saat sağlık kontrolü altında tutabilir.
Fiziksel engeli olan insanların akıllı evlere olan ihtiyacını anlamak için iki yaklaşım
göze çarpıyor.
- Hareket ve fiziksel engeli olan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için özel mimari
çözümler uyarlanması.
- Kullanıcıların hayatını kolaylaştıran hususi teknolojik buluşlar. Mesela harekete
yardımcı olan aletler ve kişinin sağlığını sürekli gözleyen cihazlar yaparak akıllı ev kişilerin
ihtiyaçlarını tamamlıyor.
Akıllı ev düşüncesi genelde özel ihtiyaçları olan
insanlar için uygulanmıştır ve birçok akıllı ev çeşidi
geliştirilmiştir. Her model kullanıcının özel ihtiyacını
karşılamak ve fiziksel engelini gidermek için tasarlanmıştır.
Akıllı evler tiplerine göre ve kurulan cihazların
düzenlenmesine göre değişkenlik gösterirler. Hareket engeli
olan insanlar için, yaşlı insanlar için, görme engeli olan
insanlar için, duyma kaybı olan insanlar için ve bilinç kaybı
olan insanlar için akıllı evler mevcuttur.
Hareket engeli olan bir insan için tasarlanan akıllı
evdeki temel unsur, hareket ve kullanım yardımı için gerekli
cihazların kurulmasıdır.
Görme ve duyma kaybı olan insanlar için tasarlanan
akıllı evler, iletişim için özel arayüzlerle donatılmışlardır.
Bilinç kaybı yaşayan insanlar için tasarlanan akıllı
evler, evdeki günlük aktivitelerini desteklemek için gerekli cihazlarla donatılmıştır.
Bazı insanların birden fazla teknolojiye ihtiyacı olabilir. Mesela, hem hareket hem de
görme problemi olan bir insan, hem görme arayüzlerine hem de hareket desteğine ihtiyaç
duyar.
Kaynak: (Çevrimiçi) https://www.gninsaat.com.tr/engelli-insanlar-icin-akilli-evlerve-ozellikleri, 07.07.2016.
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Uygulama Soruları
1)

Engelliler için “akıllı evler” uygulamasının Türkiye’deki varlığını araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•
Engelliler
için
erişebilirlik,
fiziksel
veya
mental
sınırlandırılmadan eşit bir biçimde katılım hakkı olarak anlamlandırılabilir.

bakımlardan

•
Dünyada engellilerin erişebilirliği dendiğinde ilk etapta BM Engelli Hakları
Sözleşmesi akla gelmektedir.
•

Türkiye’de engellilerin erişebilirliği açısından dönüm noktası 2005 yılıdır.

•
Engellilere yönelik erişebilirlik bağlamındaki uygulamalar çeşitlidir ve bu
uygulamaların bir kısmı genel olarak tüm engelliler içindir, bir kısmı da belli engel grupları
için belli şekillerdedir.
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Bölüm Soruları
1) Engelli kişinin ihtiyaç duyacağı yere ve bilgiye ulaşımda sorun yaşamaması neyi akla
getirmektedir?
A) Engelli eğitimi
B) Engelli turizmi
C) Engelli erişebilirliği
D) Engelli bakımı
E) Engelli istihdamı
2) Sokaklarında en fazla engellinin görüldüğü için daha çok hangi konuda daha ileri
seviyede olduğuna dair yorum yapılabilir?
A) Engelli eğitimi
B) Engelli erişebilirliği
C) Engelli turizmi
D) Engelli bakımı
E) Engelli istihdamı
3) Altyapı meselesi engelli erişebilirliğinin hangi yönünü akla getirmektedir?
A) Sosyal

B) Fiziksel

C) Bilgi

D) Kültürel

E) Siyasi

4) Bilgiye ulaşımın diğer bir adı nedir?
A) Bilişime erişim B) Entelektüel erişim
C) Akademik erişim
D) Enformasyonel erişim
E) Okul erişimi
5) Avrupa Birliği’nde engellilerin erişiminde sorunların olması, başka hangi özel kavram
ile ortaya konmaktadır?
A) Engelli ayrımcılığı
D) Engelli bilgi

B) Engelli uçurumu C) Bilişim uçurumu
E) Bilginin engelsizleşmesi

6) “Ulaşılabilir toplum” ne anlama gelir?
A) Otoyolların yaygın olduğu toplum
B) Hava trafiğinin geniş olduğu toplum
C) Engellinin erişebilir olduğu toplum
D) Engelsiz kitlelerin fazla olduğu toplum
E) Bilişim imkanların çok geniş olduğu toplum
7) BM Engelli Hakları Sözleşmesi hangi yıl kabul edilmiştir?
A) 2006

B) 2007

C) 2008

D) 2009

E) 2010

8) ABD’de engellilerin erişebilirliği meselesi ilk defa hangi yıl gündeme gelmiştir?
A) 1955

B) 1959

C) 1964

D) 1968

E) 1972

9) Engelli yolcular için ihtiyaçların tespit edildiği ve gerekli adımların atılması istenen
Kanada Uygulama Yönetmeliği hangi yıl devreye girmiştir?
A) 1997

B) 1999

C) 2001

D) 2003

E) 2005

10) Türkiye’de “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği” 2013 yılının hangi
ayında uygulamaya konmuştur?

Cevaplar:

A) Nisan

B) Mayıs

C) Haziran

D) Temmuz

E) Ağustos

1) C
6) C

2) B
7) A

3) B
8) B

4) B
9) A

5) B
10) D
179

KAYNAKÇA
Akçalı, Şeyda (2015), “Görme Engellilere Yönelik Tasarlanan Mekânların Erişilebilirlik
Kapsamında İrdelenmesi: Görme Engelli Kütüphaneleri,” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, FBE), İstanbul.
Alp, Muhibe Aslı (2014), “Engelliler İçin Dış Mekân Kullanım Alanlarının Araştırılması:
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Örneği,” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi, FBE), İstanbul.
Aydın, Emet Aynur (2011), “Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Bilgiye Erişim
Sorunları,” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, SBE), Ankara.
Aysoy, Mehmet (2004), Avrupa Birliği Sürecinde Özürlüler Politikası, İstanbul, Açı
Kitaplar.
Baş, Abidin (2014), “İşitme Engellilere Yönelik Dinamik Web Sayfasının Geliştirilmesi ve
Değerlendirilmesi,” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Bilişim
Enstitüsü), Ankara.
Batu, E. Sema (2012), “Yetersizlik Türleri-II,” Özel Gereksinimli Bireyler ve Bakım
Hizmetleri, Eds. Elif Tekin-İftar, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, s. 46-71.
Çarkçı, Şule (2011), “Engellilerin Mesleki Eğitimi ve İstihdamı,” (Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, SBE), İstanbul.
Devlet Personel Başkanlığı (2013), Avrupa Birliği Ülkelerinde Kamu Sektöründe Engelli
Personel İstihdamı, Ankara, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi.
Doğru, Hümeyra, Sonay Kaygalak, Ceren Miral-Çavdırlı & Volkan Bahçeci (2014), “Engelli
Bireylerin Turizm Hizmetlerine Yönelik E- Şikâyetleri,” Gazi Üniversitesi Turizm
Fakültesi Dergisi, Sayı 2, s. 33-47.
Dünya Sağlık Örgütü (2011), Dünya Engellilik Raporu (Yönetici Özeti), İsviçre, WHO
Press.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2014), Aile Eğitim Rehberi: Görme Engelli
Çocuklar, Ankara, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayınları.
Ertem, Seçil (2010), Avrupa Ülkelerinde Engellilere İlişkin Güncel Politikalar ve
Uygulamalar, İzmir, İzmir Ticaret Odası.
Jaeger, Paul T. & Cynthia Ann Bowman (2005), Understanding Disability: Inclusion,
Access, Diversity, and Civil Rights, USA, Praeger Publishers.
Kayacı, Ekrem (2007), Özürlüler İçin Verimli Bir İstihdam Politikası Oluşturulması,
Ankara, İş-Kur Genel Müdürlüğü.
Kolat, Serkan (2009), “Avrupa Birliği Sosyal Politikası Çerçevesinde Özürlülere Yönelik
Ayrımcılıkla Mücadele ve Türkiye’deki Yansımaları,” (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi,
Özürlüler İdaresi Başkanlığı), Ankara.
Öztürk, Mustafa (2011), Türkiye’de Engellik Gerçeği, İstanbul, MÜSİAD Cep Kitapları.
180

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (t.y.), Türkiye’de Engellilik ve Kalkınma: Son 10
Yılın (2002-2013) Raporu, Ankara, ASPB Yayınları.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (2009), Denetleme Raporu: T.C.
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Faaliyetlerinin Denetimi ile Özürlü
Bireyler, Yakınları ve Toplumun Bütün Kesimlerinde Özürlülük Konusunda
Toplumsal Bilinç ve Duyarlılık Oluşturulması Amacıyla Yapılan Çalışmaların
Değerlendirilmesi ve Bu Tür Çalışmaların Düzenli ve Verimli Şekilde Yürütülmesi ve
Geliştirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler, Ankara.
T.C. Kalkınma Bakanlığı (2015), 10. Kalkınma Planı: Özürlülere Sunulan Hizmetlerin
Etkinleştirilmesi Çalışma Grubu, Ankara, Kalkınma Bakanlığı Yayınları.
Tozlu, Erinç, Ş. Okan Mercan & Lütfi Akay (2012), “Çanakkale’nin Engelli Turizmine İlişkin
Durumunun Belirlenmesine ve Planlanmasına Yönelik Bir Çalışma,” Aksaray
Üniversitesi İİBF Dergisi, C. 4, S. 1, s. 1-16.
Yıldız, Özkan (2014), “Özürlülük,” Sosyal Sorunlar, Ed. Yener Şişman, Eskişehir, Anadolu
Üniversitesi Yayınları, s. 125-150.
Zengin, Burhanettin & Burak Eryılmaz (2013), “Bodrum Destinasyonunda Engelli Turizm
Pazarının Değerlendirilmesi,” Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Sayı
11, s. 51-74.

181

10. ENGELLİLERE SOSYAL YARDIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Engellilik ile yoksulluk arasında nasıl bir ilişki olduğunu; dünyadaki engelli
yoksulluğu meselesini; engelli yoksulluğunu gidermede sosyal yardımların önemini ve bu
çerçevede Türkiye’deki uygulamaları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Engellilik ile yoksulluk arasındaki ilişki nasıldır? Hangisi sebeptir hangisi
sonuçtur? Düşününüz.
2)
Dünyada engellilerin yoksulluğu meselesinin olumlu yönde mi olumsuz yönde
mi ilerlediğini değerlendiriniz.
3)

Engelli yoksulluğunu gidermede sosyal yardımların rolü ne olabilir? Analiz

ediniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Engellilik ve
Yoksulluk

Engellilik yoksulluk ilişkisini ve
dünyada engelli yoksulluğunun
durumunu anlamak

Okuyarak ve analiz ederek

Engelli
Yoksulluğunu
Gidermede Sosyal
Yardımlar

Engelli yoksulluğunu gidermede
sosyal yardımların yerini ve
Türkiye’deki uygulamalarını bilmek

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
•

Engelli yoksulluğu

•

Engellilere sosyal yardım

•

2022 sayılı Kanun

•

Türkiye

186

Giriş
Engelliler ile ilgili diğer bir mesele, sosyal yardım bağlamındadır. Sosyal yardım,
maddi muhtaçlık içinde olanlara yönelik yapılan aynî ve nakdî yardımların genel adıdır.
Engelliler için maddi muhtaçlık da söz konusu olabilmektedir, dolayısıyla engellilere yönelik
sosyal yardımlar gerekmektedir.
Bu kapsamda kitabın bu bölümü engellilere dönük sosyal yardımları içermektedir. Bu
çerçevede öncelikle engellilik ve yoksulluk başlığı altında engellilik-yoksulluk ilişkisi ve
dünyada engelli yoksulluğu meselesine yer verilmektedir. Daha sonra engelli yoksulluğunu
gidermedeki uygulamalar genel ve Türkiye özelinde ele alınmaktadır.
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10.1. Engellilik ve Yoksulluk
Yoksulluk, en genel anlamıyla maddi muhtaçlık durumudur ve engelliler için de böyle
bir muhtaçlık söz konusu olabilmektedir. Ancak mesele, engellilik ile yoksulluk olgularının
birlikte ele alındığındaki mahiyettir.

10.1.1. Engellilik-Yoksulluk İlişkisi
Son dönemlerde literatürde engellilik ile yoksulluk arasında yakın ve bağımlı ilişkinin
olduğunu ciddi anlamda destekleyen görüşler bulunmaktadır. Bazıları için bu ilişki yakın,
kompleks ve çok boyutludur. Bazılarına göre de engelliler tarafından tecrübe edilen sosyal ve
ekonomik mahrumiyet, diğer toplum kesimlerince neredeyse hiç tecrübe edilmemektedir
(Eide vd., 2011: 56).
Burada mesele, engellilik ile yoksulluk arasında ilişkinin olup olmaması değildir, zira
böyle bir ilişkinin olduğu nettir. Hem ekonomik anlamda gelişmiş hem de gelişmekte olan
ülkelerde engellilerin büyük çoğunluğu yoksuldur ve yoksul kitle içinde de en yoksul kesim
engellilerdir (Özgökçeler, 2010: 218). Yani engelliler yoksulluk ile içiçedir, öyle ki ciddi
engellikleri bulunanların büyük çoğunlukla geniş yoksul kitelelerinden ayırt edilemediği
dönemler olmuştur (Pristley, 2011: 522), ancak ilişkinin mahiyetinin nasıl olduğu mühimdir
ve bu konuda temel olarak iki görüş bulunmaktadır.
Birinci görüş, yoksulluğu engelli olmanın bir uzantısı şeklinde ele almaktadır. Bu
görüş, BM tarafından da dile getirilmektedir. BM Kalkınma Programı’nın (UNDP) 2000/2001
tarihli Dünya Kalkınma Raporu’nda yoksulluğun temel sebeplerinden biri olarak, baş
edilmesi zor olan kötü şoklara karşı “korumasızlık” zikredilmektedir ve “korumasızlık” içinde
engellilik de bulunmaktadır (Ingstad & Eide, 2011: 3). Bu anlamda bazıları için, engelliliğin
yoksulluk yaratması veya var olan yoksulluğu daha da kötüleştirmesi açık bir mesele olarak
görülmektedir. Zira engellilik eğitim imkânlarına erişimde sınırlı olmak ve bunun sonucu
olarak da istihdam alanlarına girememek anlamına gelmektedir. En nihayetinde bu durum da,
yoksulluk kapısını aralamaktadır (Ingstad & Eide, 2011: 5). Ayrıca engelli çocukların eğitimi
de özel eğitim demektir; buna tedavi ve ilaç masrafları da dahil edilmesi durumunda, engelli
ve ailesi için ciddi ekonomik sorun anlamına gelmektedir. Örneğin Türkiye’de engelli çocuğu
olan sabit gelirli bir aile, engelli çocuğu olmayan bir aileden 4-5 kat daha fazla masraf
üstlenmektedir (Öztürk, 2011: 25).
Durum sadece Türkiye’ye özgü değildir. İngiltere’de de engelli olanlar engelli
olmayanlara göre yoksulluğa daha yakındırlar. Örneğin engelli yetişkinler engelli olmayanlara
göre bakım ve ulaşım konusunda ilave masrafları bulunmaktadır ve hayatlarının en önemli
problemlerinden biri olarak borç gelmektedir (Purdam, Afkhami, Olsen & Thornton, 2008:
56). Engellilerin ekstra harcamalarının olması, yani yoksulluğa daha yakın olmaları
konusunda diğer bir örnek Hindistan’dandır. Örneğin Hindistan’da engellilik sertifikası ve
başvurularında, özel eğitimde ve ev işlerine takviye etmede çeşitli ilave masraflar
çıkarılmaktadır. Bangladeş’te de durum bundan farksızdır. Araştırma sonuçlarına göre,
engellisi olan ailelerin % 57’si neredeyse her ay özel çocuk bakımı, tıbbî tetkik veya sağlık
bakımı için ekstra direkt masraflarda bulunmaktadır ve bu tarz masraflar, ailelerin ortalama
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dört aylık gelirlerine tekabül etmektedir, beş günlük gelirlerinden başlayıp bir yıllık
gelirlerine kadar ulaşabilmektedir (Marriott & Gooding, 2007: 9).
Tüm bunların anlamı, engelli ve ailesi için yoksulluk riski veya bizzat yoksulluğu
tatma demektir. Ancak burada hatırlatılması gereken bir husus bulunmaktadır: Engellilik,
yoksulluğun sebebi olabilir; fakat temel sebebi olmayabilir, diğer sebeplerin yanında ek bir
sebep olabilir. Dolayısıyla engellilik ile yoksulluk arasındaki ilişkide engelliliğin sebep
kısmında, yoksulluğun da sonuç kısmında olmasının “temel” ya da “ek/yan” unsur olması,
içeriğe göre değişmektedir, yani yüksek gelir-düşük gelir eksenlidir (Ingstad & Eide, 2011: 5).
Engellilik ile yoksulluk arasındaki ilişkide ikinci görüş, birincisinin tersini
söylemektedir: Yoksulluk, engelliliğe sebep olmaktadır, yani engellilik bir sonuçtur. Buna
göre yoksul olmak, kötü beslenme, zor ve tehlikeli işlerde istihdam edilme, sağlık
hizmetlerine erişmede sorunlar, doğum öncesi-sonrası bakım yetersizliği gibi risklerle
muhatap olmak anlamına gelebilmektedir ki, bu durum engellilik kapısını da aralayan bir
özelliğe sahiptir (Özgökçeler, 2010: 218). Dolayısıyla yoksul olmak demek, sağlıksız
olabilmek demektir. Zira yoksulluk yetersiz beslenmeden dolayı hastalıklara ve de kronik
hastalıklara ve dolayısıyla engelli olabilmeye kapı aralamaktadır (Zastrow, 2013: 689, 691).
Yapılan araştırmalar da engellilerin çoğunun toplumlardaki yoksul kesimlerden olduğunu
göstermektedir (Öztürk, 2011: 24). Bu anlamda, örneğin sosyo-ekonomik bakımdan
dezavantajlı, çocuk istismarının olduğu, eğitimle ilgili imkânların kısıtlı olduğu, sosyal ve
kültürel mahrumiyet hâlindeki ortamlarda hayatını sürdürenler için zihinsel yetersizlik ortaya
çıkabilmektedir (Kurt, 2012: 37). Yine örneğin ABD’de yoksul olanlar, ciddi psikolojik
bozukluklara sahip olmaya yoksul olmayanlara göre 5 kat daha yatkındır (Zastrow, 2013:
227). Öte yandan, yoksulluk sadece engellilik yolunu açmamaktadır, aynı zamanda
engellilerin bazı haklarını da kısıtlayabilmekte ve engellileri ayrımcı bir zemine itebilmektedir
(Beresford, 1996: 556).
Özetle; engellilik ile yoksulluk ilişkisinde engellilik bir yandan sebep bir yandan da
sonuç, yani yoksulluk bir yandan sebep bir yandan da sonuç olarak ele alınabilmektedir.
Dolayısıyla engellilik ile yoksulluk arasında “karşılıklı sebep-sonuç” ilişkisi görünmektedir.
Başka bir ifade ile ortada bir “kısır döngü” söz konusudur (Yıldız, 2014: 143; Ingstad & Eide,
2011: 1). Yani engellilik yoksulluğa neden olabilmektedir, yoksulluk da engelliliğe neden
olabilmektedir. Daha açık bir ifade ile, engellilik yoksulluğa düçar olabilmeyi arttırmaktadır,
yoksulluk da engelli olabilme riskini arttıran koşullar yaratabilmektedir (Marriott & Gooding,
2007: 8).

10.1.2. Dünyada Engelli Yoksulluğu Meselesi
Dünya Bankası’na göre ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerde engelliler, en
yoksul kesim arasında fazlaca temsil edilmektedir (Ingstad & Eide, 2011: 2). Bu çerçevede en
yoksul insanların % 20’si engellilerden oluşmaktadır (Tokol, 2013: 82). Ayrıca günlük 1 $ ve
altında geliri olmayı dikkate alan yoksulluk sınırı hesaplamasına göre, dünyada ekonomik
olarak gelişmekte olan ülkelerin yoksullarının % 20’i engellidir (Goodley, 2011: 40).
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Öte yandan dünyada 600 milyona tekabül eden engellilerin yaklaşık % 80’i ya da daha
fazlası düşük gelirli ülkelerde hayatlarını sürdürmektedir (Wazakili vd., 2011: 15). Bu
ülkelerde engelliler, en fazla korumasız olanlardır (Ingstad & Eide, 2011: 3). Örneğin
UNICEF’e göre (2002) sokak çocuklarının % 30’u herhangi bir engelli türüne dahildir.
UNESCO da düşük gelirli ülkelerdeki engelli çocukların % 90’ının okula devam
etmediklerini rapor etmektedir (Wazakili vd., 2011: 15-16). Özellikle düşük gelirli ülkenin
çok azının genel olarak sosyal yardım ağları ve özelde engellilere yönelik sosyal yardımları
bulunmaktadır. Buna rağmen, Bangladeş, Gana ve Zambia gibi ülkeler, engellilere dönük
sosyal koruma konusunda bazı adımlar atmaya başlamışlardır (Shakespeare, 2012: 277)
Engelli yoksulluğu sorunu, ekonomik olarak gelişmiş ülkeler için de farklı değildir.
İngiltere’de engellilerin gelirleri, ortalama olarak, engelli olmayanlarınkinin yarısından daha
azdır (UK Departmant for Work and Pensions, 2005: 6). Yine ABD ve İngiltere’de
engellilerin % 60’ından fazlası yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Ekonomik refah
açısından dünyanın en ileri ülkelerinden biri olan Norveç’te de engelliler ile engelli
olmayanların hayat koşulları arasında bir uçurum söz konusudur (Hide vd., 2011: 56).
Dolayısıyla engellilik ve engelli yoksulluğu, sadece düşük gelirli ülkelerdeki ya da
ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerdeki bir sorun değildir, “küresel bir sorun” olarak
ortada durmaktadır. Tek fark, düşük gelirli ülkelerde sorunun daha büyük olması ve çözüm
için zeminin çok zayıf olmasıdır.

10.2. Engelli Yoksulluğunu Gidermede Sosyal Yardımlar
Engellilere yoksulluğunu gidermede önemli bir adım/çözüm, sosyal yardımlardır.
Sosyal yardımlar, maddi anlamda muhtaç olanlara yapılan ayni veya nakdi desteklerdir ve bu
destekler, maddi muhtaçlık içinde olan engellileri de içine almaktadır. Öyle ki refah devletinin
ortaya çıkmasından önce, ciddi engelleri bulunanlar daha çok, geniş yoksul kitlelerinden ayırt
edilmemekteydi (Pristley, 2011: 522). Bu nedenle, engelli insanların güçlendirilmesi
bağlamında sosyal yardımlar, zorunlu addedilmektedir (Marriott & Gooding, 2007: 12).

10.2.1. Engelli Yoksulluğu için Sosyal Yardım Uygulamaları,
Sorunlar ve Çözümler
Bahsedildiği üzere, sosyal yardımlar engelli insanların kendi başlarına bağımsız var
olma kapasitelerini güçlendirmeli ve desteklemelidir. Bu nedenledir ki durum, bir hak olarak
ele alınmalı ve kanunlar tarafından kayda geçirilmelidir. Bu ihtiyaca rağmen, ülkelerin sosyal
koruma/güvenlik programları içerisinde engellilere yönelik sosyal yardım düzenlemelerinin
varlığı sınırlı görünmektedir (Marriott & Gooding, 2007: 4).
Bu çerçevede bazı ülkelerde sosyal yardımlar, özel olarak engellileri de hedef
almaktadır, fakat bunların ölçeği ve değeri küçük boyutlardadır. Örneğin buralarda engelli
sosyal yardımlarına ayrılan fonlar yetersizdir, karmaşık yönetim yapıları söz konusudur,
sınırlı bir bilinç vardır ve zayıf bir fiziksel erişim ve köhneleşme mevcuttur. Gelir testlerinin
varlığı da engelliler için ekstra maliyet anlamına gelmektedir (Marriott & Gooding, 2007: 5).
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Bu bakımdan, ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerde engellilere dönük sosyal
yardımlar kısıtlıdır, ama sosyal yardımlara olan ilginin seviyesi gün geçtikçe büyümektedir.
Örneğin Latin Amerika ülkelerinde sosyal yardım transferleri yıllardır uygulanmaktadır ve bu
uygulamalar son yıllarda şartlı nakit transferleri biçiminde görülmektedir (Marriott &
Gooding, 2007: 23).
Ayrıca Afrika’da birkaç yıldır birçok ülkede sosyal yardım programları devrededir,
fakat son yıllarda çalışmaya dönük gıda ya da nakit destekleri tercih edilmektedir. Mart
2006’da 13 Afrika ülkesinin de katıldığı ülkelerarası bir konferansta sosyal yardım
transferlerinin engellileri de içine alması gerektiği açıkça ortaya konmuştur. Bu konferans
sonrası, Gana, Zambia, Kenya, Malavi ve Uganda gibi Afrika ülkelerinde engellilere yönelik
sosyal yardımları içine alan sosyal güvenlik programları devreye girmiştir (Marriott &
Gooding, 2007: 23).
Asya’da da durum benzerlik arz etmektedir. Sosyal yardımlarda var olan programlar
düşük miktardadır ve kapladıkları alanlar da dardır; ileriye dönük gelişim açısından da
uygulama kapasitelerinin önünde engeller bulunmaktadır. Fakat yine de Pakistan ve Hindistan
gibi ülkelerde ilerleme ve genişleme noktasında adımlar bulunmaktadır. Örneğin
Pakistan’daki Atta Destekleme Programı’nın (2000’li yıllara yakın) % 19’u engellilere
yöneliktir, ancak son dönemlerde engellilerin oranı azalma eğilimindedir (Marriott &
Gooding, 2007: 23, 30).
Tüm bunların ötesinde diğer bazı sorunlar da söz konusudur. Kaynakların sınırlı
olması, bunlardan biridir. Örneğin yaklaşık 14 milyon engelli insan olan Bangladeş’te
devletin devreye soktuğu kaynaklarla ancak 160 bin engelli istifade edebilmektedir. Durum
Hindistan için de benzerdir ve engellilere ayrılan maddi kaynakların zayıflığı “acınası
yetersiz” olarak adlandırılmaktadır (Marriott & Gooding, 2007: 42).
Engellilere yönelik sosyal yardım uygulamalarında ikinci bir sorun, karışık yönetim
sistemlerinin varlığı kapsamındadır. Engelli sosyal yardımlarının uygulanmasında ve
dağıtımında karışık, yetersiz ve zayıf koordinasyona sahip yönetim sistemlerinin varlığı,
bütün ülkelerde uzun bekleme listelerinin, kaybolan evrakların, gecikmelerin ve hataların
oluşmasına neden olduğuna dair sıklıkla şikâyetlere yol açmaktadır. Örneğin Hindistan’da
engellilerin aylık maaşlarını katı ve karışık formalitelerden dolayı alamadıkları dönem
olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. Güney Afrika’da da benzer durumlara rastlanmaktadır
(Marriott & Gooding, 2007: 43).
Diğer bir sorun, fiziksel anlamda erişilmez hizmetlerdir. Uzun mesafeler, topografik
engeller ve zayıf ve maliyetli nakiller sonucunda erişim hizmetlerinin eksikliği, çoğu sosyal
yardım programları için temel bir sorundur, birçok engelli için daha önemli bir sorundur.
Örneğin Güney Afrika’nın bazı yerleşim yerlerinde engelli desteklerini alan alıcıların, yardım
alımları sırasındaki fiziksel engellerden dolayı zorluk çektikleri kaydedilmektedir (Marriott &
Gooding, 2007: 44).
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Engelliler için sosyal yardımlarda dikkati çeken son bir sorun, düşük farkındalıktır.
Örneğin, çalışmalar Hindistan’da sosyal yardımları hak etme koşulları açısından ciddi bir
farkındalık eksikliği olduğunu teyit etmektedir. Uttar Pradesh ve Tamil Nadu’daki engelli
insanların % 60’ndan fazlası haklarından habersizdir. Nambia’da da Güney Afrika’da da
durum, benzerdir (Marriott & Gooding, 2007: 45).
Bu tarz sorunlara çözüm noktasında birçok teklif mümkündür. Bunlardan biri,
yoksulluğun kavramsallaştırılması, analizi ve tartışılmasında engelli insanların da bütün
olarak dahlinin gerekliliğidir. Böyle olmadığı zaman, engellilerin tecrübeleri ve karşılaştıkları
kurumsal ayrımcılıktan etkilenmeleri, ihmal edilmiş olmaktadır. Bunun yanında ayrıca,
engelli insanların ekonomik içerilmesi de gereklidir. Zira çoğu engellinin yoksulluklarının
merkezinde emek piyasalarına girişlerindeki kısıtların varlığı etkilidir. Bunları aşmak için,
eğtim ve istihdam/mesleki eğitim fırsatlarının geliştirilmesi, erişilebilir istihdamın
güçlendirilmesi, yetersizlikten kaynaklı ek masrafların karşılanması ve engellilere dönük
önyargılarla mücadele edilmesi gerekmektedir. Böylece engellilerin ekonomik anlamda
içerilmesi, yani emek piyasalarına dahil edilebilmesinin yolu açılmış olacaktır. Üçüncü bir
adım, kaynakların yeniden tahsis edilmesidir. Bu anlamda eski usul hayırseverlik ve tıbbî
destekler yerine, gelişen teknolojilerin de seferber edilmesine dayalı bir kaynak sistemi ortaya
konmalıdır. Yine, anti-yoksulluk politikalarının geliştirilmesinde engellilerin ve engelli
kuruluşlarının tam katkı sağlamaları gereklidir. Bu durum önemlidir, zira son dönemlerde
engellilere dönük sosyal modelin etkisi ve dolayısıyla (sivil) kuruluşların sayısı artış
göstermektedir. Bu bağlamda ilave olarak, engellilere dönük bakışın medikal olmaktan
sosyal olmaya geçmesi de önemlidir. Başka bir ifade ile, devletin engellinin engelliliğini
sadece tıbbî bir çerçevede ele alması yerine, sosyal anlamda geniş bir alan içinde
değerlendirmesi gerekmektedir ve engelli sosyal yardımları da bunun içine dahildir
(Beresford, 1996: 561-563).

10.2.2. Türkiye’de Engelli Yoksulluğu ile Mücadelede Sosyal Yardım
Uygulamaları
Türkiye’de engellilere sosyal yardım kapsamında değişik uygulamalar bulunmaktadır.
1976 yılında çıkarılan 2022 sayılı Kanun (65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun) bunlardan biridir.
Kanun’a 5378 sayılı Kanun ile eklenen ek 1. maddesinde “belli durumlarda” her yıl
engellilere Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesine konulan ödenekten aylık ödenmesi söz
konusudur. “Belli durum”dan kasıt, 18 yaşını dolduran ve kanunen bakmakla mükellefi
olmayan engellilerdir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 133).
Sorumlu olan kurum ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü’dür. Bu anlamda “engelli aylığı” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal
Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı Kanun’a göre ödenen aylıktır.
Bunun yanında, engelli üniversite öğrencileri de burslarda öncelikli sayılmıştır.
Başarılı engelli öğrenciler, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim
kredisi, katkı kredisi veya yurt gibi burs desteklerinden istifade etmede “öncelikli”
sayılmaktadır (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014: 47).
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Türkiye ölçeğinde engellilere yönelik diğer bir sosyal yardım türü, bakım ücreti adı
altında yapılmaktadır. Bu ücret, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan bakıma muhtaç
engelliler içindir. Ancak bakım ücretinden istifade edebilmek için bakıma muhtaç engelli
olmak yeterli değildir, ayrıca ailesini kaybetmiş olmak ya da ailesinin ekonomik veya sosyal
yoksunluk içinde olması gerekmektedir. Şartların sağlanması durumunda verilen ücret tutarı
ise, aylık kişi başına iki aylık net asgari ücretten fazla olamamaktadır (T.C. Cumhurbaşkanlığı
Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 136). Sorumlu olan kurum ise Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’dür.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesi dışında da engellilere yönelik sosyal
yardımlar bulunmaktadır. Bunlardan biri Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
muhtaçlık aylığı adıyla yürütülmektedir. 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Vakıflar
Yönetmeliği’nin 72. maddesinde, muhtaç durumdaki engellilere muhtaç aylığı bağlanacağı
kayda bağlanmıştır. Muhtaçlık aylığından yararlanabilmek için % 40 ve üzeri engelli olmak
ve muhtaç olmak gerekmektedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009:
41).
Muhtaç olmaktan “engellinin sosyal güvencesinin olmaması, herhangi bir gelir veya
aylığı bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir
getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık
ortalama gelirinin bu Yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi”
kastedilmektedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 138). Muhtaç
Aylığı Vakıflar Yönetmeliği hükümlerine göre, 18 yaşından büyük özürlülere ve 18 yaşından
küçük özürlü çocuğu bulunan anne babalara ve ayrıca, annesi veya babası olmayan 18
yaşından gün almamış yetim çocuklara aylık bağlanmaktadır.
Engellilere dönük sosyal yardımlardan belediyeler de sorumludur. 5393 sayılı
Belediye Kanunu’ndaki hükümlerden bazıları bu konuda açık emredicidir. Kanun’un 14.
maddesi (b) bendinde belediye hizmetlerinin sunumunda engellilerin durumuna uygun
yöntemler uygulanacağı hükme başlanmıştır. Ayrıca Kanun’da 38. maddede belediye
başkanının görev ve yetkileri sayılmaktadır ve (n) bendinde, “Bütçede yoksul ve muhtaçlar
için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelli merkezini
oluşturmak” ifadelerine yer verilmektedir. Nihayetinde Kanun’un 60. maddesi (i) bendinde
ise engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar da belediyenin giderleri arasında
sıralanmıştır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 140).
Türkiye’de engellilere nakdi sosyal yardımların yanında ayni sosyal yardımlar da
bulunmaktadır.
Engellilere yönelik sosyal yardımlar kapsamında aynî bir yardım çeşidi, MEB
bünyesinde destek eğitim yardımı şeklinde yapılmaktadır. MEB Kanunu’na 5378 sayılı
Kanun’la eklenen Ek 3. madde bununla ilgilidir. Buna göre, “görme, ortopedik, işitme, dilkonuşma, ses bozukluğu, zihinsel ve ruhsal özürlü çocuklardan özel eğitim değerlendirme
kurulları tarafından, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam etmeleri uygun
görülenlerin eğitim giderlerinin, her yıl bütçe uygulama talimatında belirlenen miktarı Millî
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Eğitim Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır” (T.C. Cumhurbaşkanlığı
Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 138).
MEB ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen bir diğer
engelli sosyal yardım biçimi taşımalı eğitim desteğidir. Burada engelli öğrencilerin, örgün ya
da özel eğitim ayrımına bakılmaksızın, okullarına ücretsiz bir biçimde taşınması söz
konusudur (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 139). İlk kez 2004-2005
eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde başlatılan (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015: 54) ve
yıllar itibariyle artmakta olan (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, t.y.: 27) bu
uygulamadan, MEB’e bağlı özel eğitim okul/kurum/sınıflarda eğitim gören özel eğitim
öğrencileri istifade edebilmektedir (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014: 45).
Bunların dışında ayni bir sosyal yardım olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları’ndan “Engelli İhtiyaç Yardımları” adı altında, engellilerin araç-gereçlerinin
teminine yönelik destekler bulunmaktadır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu,
2009: 141). Yine engellilerin 200 m2’yi geçmeyen evleri için emlak vergisinden muaf
tutulmaları, konutlarına dönük fiziki düzenlemelerde kolaylıkların sağlanması da ayni sosyal
yardım kapsamındadır (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, t.y.: 13).
Engellilere ücretsiz ya da indirimli hizmetler de ayni sosyal yardımların içindedir.
Engellilerin ücretsiz ya da indirimli “seyahat hakkı” bu kapsamdadır. Örneğin Karayolları
Taşıma Yönetmeliği’ne göre engellilik seviyesi % 40 ve üzeri olanlar için şehirlerarası otobüs
biletlerinde % 30 indirim söz konusudur ve zorunludur. Türk Hava Yolları uçuşları için de
aynı şekilde % 40 ve üzeri engeli olanlar için biletlerde % 25’lik bir indirim uygulanmaktadır.
Bunun yanında “12 Temmuz 2013 tarihinde 4736 sayılı Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle; engel oranı % 40’ın üzerinde olan engelli bireyler ile
ağır engelli bireylerin birlikte yolculuk ettikleri en fazla bir refakatçilerine, demiryolları ve
denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından
kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen
özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma
hakkı, 65 yaşın üstündeki vatandaşlara ise demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatlarından
belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya
belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma
hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı” bulunmaktadır.
Engellilere indirimli internet tarifeleri de bu kapsamdadır. Bu çerçevede % 40 ve üzeri
engeli olanlar için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Şubat 2012’den bu yana
tüm internet hizmet sağlayıcılarında internet ücretlerinde % 25 indirim sunmaktadır (Engelli
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014: 71-72).
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Uygulamalar
“Para Toplanması Rencide Ediyor”
Engelliler adına para toplayanların sayısı hayli fazla. Şehirde her gün yüzlerce kişiden
toplamda binlerce lira para alınıyor. Dilenci gibi engelliler adına para toplayanlara dernek
başkanları ise tepki gösteriyor.
Birçok kişi veya dernek vatandaşa 'engellilere bağış' adı altında boyama kitabı ve
mendil gibi ürünler satıyor. Engelliler adına para toplayanların sayısı her geçen gün artıyor.
Ancak bazı dernekler para toplanmasına karşı çıkıyor. Engelli dernekleri yardım toplama
konusunda ikiye bölündü. Bazı dernekler engellilerin para toplamaya ihtiyacının olmadığını
belirtirken, bazıları da ‘toplanan paralarla sandalye alıyoruz, yardıma ihtiyaç var’ diyor.
Toplanan paraların engelliler yararına kullanılmadığını iddia eden dernek temsilcileri
vatanadaşı uyarıyor.
Engelliler İçin Para Topluyoruz
2014 yılında kurulan Ankara merkezli Ayyıldız Engelliler ve Lösemililer Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çalışanları, Konya'da kapı kapı dolaşarak engelliler
adına para topluyor. Konya'da temsilcilik de açan derneğin çalışanları, engelliler yararına
sattıkları dergilerin parasıyla tekerlekli sandalye aldıklarını iddia etti. Dernek çalışanları,
"Bugün bir engelliyi daha kurtarmak ister misiniz, hadi hep beraber bir engelli kardeşimizi
sevindirelim, engelliler için yaptıklarınızı aslında kendiniz için yaptığınızı unutmayın"
sloganlarının yer aldığı afişleri de binalara dağıtıyor.
Dernek hakkında bilgi veren Suat Dönmez, "2014 yılında kurulduk. Dergi satıyoruz.
Dergi satışından elde ettiğimiz para ile de engelli kardeşlerimze tekerlekli sandalye alıyoruz.
Şu an 30-32 engelli kardeşimiz sandalye bekliyor. Bugünlerde satın aldığımız iki tekerlekli
sandalyeyi muhtarlar ve mahalle büyüklerinin de gözetiminde engelli kardeşlerimize teslim
ediyoruz. Dergi satarken engellileri rencide etmiyoruz. Dernek çalışanlarımız da yardıma
muhtaç insanlar. Derneğin merkezini Konya'ya taşımak için girişimlerde bulunacağız. Genel
merkez Konya olacak" açıklamasında bulundu.
Engellilerin Yardıma İhtiyacı Yok
Para toplanmasına karşı çıkan Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi Başkanı
Veli Özağan da, engellilerin yardıma ihtiyacının olmadığını, devletin engellilere yeterli
yardımı yaptığını kaydetti. Engelliler adına para toplayan derneklere ve kişilere tepki gösteren
Özağan, vatandaşlara seslenerek, "Bu kişilere itibar etmeyin" dedi.
Özağan, şunları söyledi: "Maalesef ülkenin her yerinde engelliler adına para toplayan
art niyetli insanlar var. Kolay yoldan para kazanmak isteyenler türlü yöntemlere başvuruyor.
Engelliler adına para toplamanın önüne geçemedik. Yolda ve kaldırımda insanların önünü
kesip sözde engelliler yararına zorla dergi satmak isteyenler var. Ben aynı zamanda derneğin
genel sekreteriyim. Bu konudaki rahatsızlığımızı bakanımıza da ilettik. Bu toplumun bir
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kanayan yarası. İnsanların duygularını sömürerek ciddi kazançlar elde edenler var. Bu kişilere
kimse itibar etmesin" uyarısında bulundu.
Kaynak: Kerim Tatcı, “Engelliler İçin Para Toplanması Rencide Ediyor,” (Çevrimiçi)
http://konyagorder.org.tr/haberdetay.asp?id=190, 07.07.2016.
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Uygulama Soruları
1)
“Engellilere dönük yardım” adı altında para toplanmasının istismar olup
olmadığını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•
Son dönemlerde literatürde engellilik ile yoksulluk arasında yakın ve bağımlı
ilişkinin olduğunu ciddi anlamda destekleyen görüşler bulunmaktadır.
•
Dolayısıyla engellilik ve engelli yoksulluğu, sadece düşük gelirli ülkelerdeki ya
da ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerdeki bir sorun değildir, küresel bir mesele olarak
ortada durmaktadır.
•
Engelli yoksulluğunu gidermeye yönelik sosyal yardım uygulamaları, ülkeler
arasında farklılaşmaktadır.
•
Türkiye’de engelli yoksulluğunu gidermedeki sosyal yardımlar başta 2022
sayılı Kanun kapsamında olmak üzere çeşitli şekillerde uygulanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Yoksulluğun sebeplerinden sayılan korumasızlık içine engellilerin de dahil edildiği
Rapor hangi kurum tarafından ortaya konmuştur?
A) UNESCO

B) AB

C) UNDP

D) IMF E) Dünya Sağlık Örgütü

2) Yoksulluk ile engellilik ilişkinin en geniş kabulü nasıldır?
A) Engellilik yoksulluğa neden olur.
B) Yoksulluk engelliliğe neden olmaz.
C) Engellilik yoksulluğa neden olmaz.
D) Yoksulluk engelliliğe neden olur.
E) Engellilik ile yoksulluk karşılıklı sebep-sonuçtur.
3) Yoksul olanların, ciddi psikolojik bozukluklara sahip olmaya, yoksul olmayanlara
göre 5 kat daha yatkın olduğu ülke hangisidir?
A) İngiltere

B) ABD

C) Fransa

D) Almanya

E) Hollanda

4) Dünyada en yoksul insanların yüzde kaçı engellilerden oluşmaktadır?
A) % 15’i

B) % 20’si

C) % 25’i

D) % 30’u

E) % 35’i

5) Düşük gelirli ülkelerdeki engelli çocukların % 90’ının okula devam etmediklerini
rapor eden kurum hangisidir?
A) UNESCO

B) AB

C) UNDP

D) IMF E) Dünya Sağlık Örgütü

6) Engellilerin % 60’ından fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığı ülke ikilisi
hangisidir?
A) Almanya-Hollanda
D) Fransa-İspanya

B) Fransa-İngiltere C) ABD-İngiltere
E) Almanya-Fransa

7) Engellilere sosyal yardımların şartlı nakit transferi şeklinde uygulandığı bölge ülkeleri
hangisidir?
A) Latin Amerika

B) İskandinav

C) Ortadoğu

D) Balkanlar E) Uzakdoğu

8) “Atta Destekleme Programı” hangi ülkede uygulanmaktadır?
A) Afganistan

B) Pakistan

C) Hindistan D) Malezya

E) Çin

9) Engellilere sosyal yardım uygulamasının da içinde barındıran 1976 yılında yürürlüğe
giren kanun hangisidir?
A) 2022 sayılı Kanun
B) 2828 sayılı Kanun
C) 4857 sayılı Kanun
D) 5387 sayılı Kanun
E) 3008 sayılı Kanun
10) Engelliye taşımalı eğitimde ücretsiz hizmet uygulaması hangi iki kurumun işbirliği ile
yürütülmektedir?
A) Milli Eğitim Bakanlığı-Sağlık Bakanlığı
B) Sağlık Bakanlığı-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
C) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Kalkınma Bakanlığı
D) Milli Eğitim Bakanlığı-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
E) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Ekonomi Bakanlığı
Cevaplar:
6) C

1) C
7) A

2) E
8) B

3) B
9) A

4) B
10) D

5) A
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11. ENGELLENMİŞ BİR TOPLULUK: ROMANLAR/ÇİNGENELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sosyal anlamda engellenmiş bir grup olarak “Roman” mı “Çingene” mi denmesinin
makul olacağını; Romanların/Çingenelerin tarihte nasıl bir muameleye maruz kaldıklarını;
Romanların/Çingenelerin günümüzde tanınma, kabul görme/me ve sosyal hizmetler
bağlamında nasıl ele alındıklarını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bazıları kendilerine “Roman” denmesini, bazılarıysa “Çingene” denmesini
istemektedir? Niçin? Değerlendiriniz.
2)
Tarihsel süreçte Romanların/Çingenelerin maruz kaldıkları (kötü) muameleler
hakkında kririkte bulununuz.
3)
Günümüzde Romanların/Çingenelerin durumu nedir? Tarihte gördükleri
olumsuzluklardan farklı mıdır? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Roman mı Çingene
mi?

Hitap şekli olarak “Roman” mı,
“Çingene” mi veya başka bir isimle
mi hitap etmek gerektiğini öğrenmek

Okuyarak

Tarihsel Süreçte
Romanların/Çingenelerin Avrupa’da
Romanlar/Çingenelerin tarihsel olarak nasıl bir sıkıntı
Durumu
yaşadıklarını, Osmanlı’da ise olumlu
muamele gördüklerini kavramak

Okuyarak ve analiz ederek

Günümüzde
Romanlar/Çingeneler

Okuyarak ve analiz ederek

Dünyada ve Türkiye’de
Romanların/Çingenelerin güncel
durumlarını bilmek
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Anahtar Kavramlar
•

Romanlar

•

Çingeneler

•

Filamenko

•

Test-halk

•

Çingene/Roman Sancağı

•

Türkiye Roman Dil ve Kültür Enstitüsü
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Giriş
Engellilik, fiziksel bozukluk, özürlülük, sakatlık, yetersizlik gibi nedenlerle toplumda
“sosyal dezavantajsız” pozisyona düşme hâlidir. “Gibi nedenler”in içinde “Çingene/Roman”
olmak da bulunmaktadır. Başka bir ifade ile Çingene/Roman olmak, gerek tarihsel süreçte ve
gerekse mevcut yapıda ciddi manada engellerle karşılaşmak anlamına gelmektedir. Burada bir
yandan “kendini tanımlama” meselesi bulunurken, diğer yandan da “tanınma ve kabul görme”
sorunu söz konusudur.
Kitabın bu bölümünde öncelikle meselenin “hangi kavram” ile ele alınması gerektiği
üzerinde durulmaktadır. Daha sonra, tarihsel bir çerçeve çizilmektedir. Nihayetinde
günümüzdeki durum üzerinde durulmaktadır.
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11.1. Roman mı Çingene mi?
Dünyada hâlihazırda yaklaşık olarak 30-40 milyon arasında olduğu tahmin edilen;
vatanlarının/kökenlerinin ne olduğu konusu uzun dönem tartışmalı iken, 18. yüzyılın
sonlarında özellikle Macar bilim çevresinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde “dilleri
aracılığı” ile kökenlerinin Hindistan olduğu tespit edilen (Kurtuluş, 2012: 18, 19)
Çingeneler/Romanlar, vatanlarını 9. ve 10. yüzyıllarda terk etmek durumunda kalmışlardır.
Birinci kol hâlinde Afganistan, İran, Anadolu ve Balkanlar’a; ikinci kol hâlinde Afganistan,
İran, Ermenistan, Rusya ve Balkanlar’a; üçüncü kol hâlinde ise Afganistan, İran, Suriye,
Filistin, Kuzey Afrika ve İspanya “üzerinden hareket ederek” Avrupa’nın değişik ülkelerine
15. yüzyıl ile giren (Arayıcı, 2008: 26) Çingenelerin/Romanların farklı isimlerle anıldıkları
görülmektedir.
Bunda daha çok göçebe kültüre sahip olmalarının sonucu olarak birçok ülkede dağınık
yaşamaları ve her ülke tarafından farklı isimle çağrılmalarının etkisi açıktır. Örneğin 18.
yüzyılda Doğu Avrupa’da yaşayan Çingenelere/Romanlara “kaldereş”, Kuzey
Avrupa’dakilere “gatinos” denmiştir; İngilizler ve Fransızlar tarafından ise Mısır’dan
geldikleri için “gypsy” şeklinde isimlendirilmişlerdir. Romanya’dakiler “ramon”,
Macaristan’dakiler “çigan”, İspanya’dakiler “filamanko”, Almanya’da yaşayanlar
“mohemler” ya da “romani” olarak bilinmektedirler. Bazı yerlerde de “kıpti” olarak
çağrılmaktadırlar (Kurtuluş, 2012: 21). Hırvatçada “tsigani”, Kırgızca’da “siğan”, Farsçada
“çingane” şeklinde karşılık bulmaktadır (Mezarcıoğlu, 2010: 16-17). Öyle ki bir ülkenin
içinde bile bölgeler arasında farklı isimlerle çağrılmaktadırlar. Örneğin Türkiye’de Batı
Anadolu ve Trakya’da “roman”, Van ve Ardahan civarında “mutrib”, Orta Anadolu’da
“elekçi”, Erzurum, Artvin, Erzincan, Bayburt ve Sivas’ta “poşa”, Anadolu’nun pekçok ilinde
“arabacı”, Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde “sepetçi”, Adana’da “cano” gibi kelimeler
Çingene/Roman vatandaşlar için kullanılmaktadır (Kolukırık, 2009: 59).
Tüm bunlar bir yana, “Acaba bu insanlar kendilerini nasıl adlandırmaktadırlar, en
azından Türkiye’de?” şeklinde bir soru sorulduğunda ikili bir cevap gelebilmektedir.
Türkiye’de yapılan saha çalışmaları, katılımcıların kendilerini “Roman mı, yoksa Çingene mi
olarak tanımladıkları” sorusuna “tabiki Roman” şeklinde cevap verdiklerini göstermektedir
(Yanıkdağ, 2012: 247). Ancak “çingene” tabirini, içerdiği bazı olumsuz anlamlardan arındırıp
kullanılmasını isteyenler de vardır (Yanıkdağ, 2012: 248; Aksu, 2003: 50). Dünyadaki
yaklaşım da bu yöndedir. Kendileri için kullanılan “üvey evlatlar, vatansızlar, paryalar,
yersiz-yurtsuzlar, ötekiler” gibi ayrıştırıcı ve dışlayıcı ifadelerden duyulan rahatsızlıklardan
dolayı 1978 yılındaki Dünya Çingeneler Konferansı’nda “çingene” yerine “rom” (adam,
insan) kökünden gelen “roma” (Türkçesi roman) ifadesinin kullanılması kabul görmüştür
(Yanıkdağ, 2012: 248).
Burada, özellikle Türkiye’de kendilerini “Çingene” olarak kabul eden ve bu isimle
anılmaktan hoşlanan ve bu şekilde anılmayı isteyenlerin olduğu da dikkate alınarak,
“Çingene” ve “Roman” tabirleri bir arada “Çingene/Roman” şeklinde kullanılacaktır.
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11.2. Geçmişin Olumsuzlukları İçinde Romanlar/Çingeneler
Tarihsel süreç içerisinde Çingenelerin/Romanların “varoluş” mücadelesi ve “yok
sayılış/ediliş” meselesi açık bir şekilde görülebilmektedir. Ancak Osmanlı uygulamalarının
nispeten Avrupa’dakilere göre daha adil ve makul olduğu kaydedilmektedir.

11.2.1. Avrupa’da Romanlar/Çingeneler
Avrupa’ya göç ettikleri ilk zamanlarda Çingeneler/Romanlar Avrupa’da ilgiyle
karşılanmışlardır, fakat zamanla “toplum düzenini bozan kişiler, işe yaramazlar, kötü
çocuklar, düzenbazlar, insanları aldatan kişiler” olarak telakki edilmeye başlanmışlar ve
sonrasında varlıkları “şüphe üzerine” değerlendirilir olmuştur. Bu şüpheli bakış 15. yüzyıla
gelindiğinde somut hal almış; bir yandan Çingene/Roman karşıtı kanunlar Avrupa kayıtlarına
girerken, diğer yandan yakalandıklarında öldürüleceklerine dair düzenlemelere yer verilmiştir
(Kurtuluş, 2012: 22).
Daha da kötüsü Çingeneler/Romanlar, Orta Çağ Avrupa’sında “veba” hastalığı
mikrobu taşıyan bir kitle olarak kabul edilmişler; bundan dolayı İspanya, Avusturya,
Macaristan gibi birçok ülkede dışlanmışlardır, sınır-dışı edilmişlerdir veya öldürülmüşlerdir.
Özellikle İspanya’da engizisyon mahkeme kararları sonucunda işkence görmüşler ve
öldürülmüşlerdir (Kurtuluş, 2012: 23). Bundan da ötesi, 18. yüzyılın sonlarına kadar
Avrupa’daki hemen hemen tüm otoriteler Çingene/Roman varlığı konusunda aynı
düşünmektedirler: Toplumdaki yerlerinden dolayı suçlu ve kabul edilemez! Çünkü
Çingenelerin/Romanların çalışmamaları, kurulu düzene aykırıdır ve anormaldir. Bu
anormallik, prangalara vurulmayı gerektirse dahi düzeltilmelidir. Çingeneler/Romanlar için
bu tarz zihin kodları barındıran Avrupa, 18. yüzyılla Çingeleri/Romanları “Amerika’ya
sürgünü” düşünmüş ve uygulamaya koymuş; İngiltere’de, Almanya’da ve İtalya’da idamlar
gerçekleştirilmiştir (Kurtuluş, 2012: 23).
Sosyal politika alanında düzenlemelerin yapılmaya başlandığı 20. yüzyıl sonları ve
ilerlemelerin en üst seviyeye ulaştığı dönemlerde ise Çingeneler/Romanlar için olumlu bir
zeminin varlığı yine görülememiştir. Örneğin Çingeneler/Romanlar İkinci Dünya Savaşı’na
katılmamalarına rağmen, en çok kurban veren kitle olmuşlardır. Hitler’in ateşi onlara da
ulaşmıştır. Dönemin İçişleri Bakanlığı Şefi Dr. Globke 1936 yılındaki bir demecinde
“Avrupa’da sadece Yahudilerin ve Çingenelerin yabancı bir kan taşımakta” olduğunu dile
getirmiş; bunların “sosyal olmayan”, “insanlık dışı yaratıklar” olduklarını beyan etmiştir.
Buna göre, bunların Alman toplumuyla içli dışlı olması ve evlenmesi tehlikelidir (Arayıcı,
2008: 92). Bu anlamda “düzelmez suçlular” olarak da görülen Çingeneler/Romanlar Hitler’in
yönetiminde tıp deneylerinde kobay olarak kullanılmıştır. Bu deneyler o derece canavar bir
hal almıştır ki, savaş malzemesi olarak adlandırılan çocuklar bile kullanılmıştır. Deneyler
iyice oturmuş bir üniversite hiyerarşisi tarafından emredilmiş; ilgiyle (!) izlenmiş ve “ırk
temizliği” için “test-halk” olarak Çingeneler/Romanlar kullanılmıştır (Asséo, 2007: 101).
Sonuçta yaklaşık 500 bin (bazılarına göre 2 milyon) Çingene/Roman gaz odalarında yakılmış,
üç kuşak Çingene/Roman kanı taşıyanlar bile imha edilmiştir (Kurtuluş, 2012: 23, 25).
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Çingeneler/Romanlar üzerindeki zulüm Hitler ile sınırlı kalmamıştır. İspanya,
Çingeneleri/Romanları tamamen “asimile etme” ya da yerleşik bir düzende hayatlarını devam
ettirmelerini zorlamak için baskı yapma, sindirme, ağır ceza verme, yaralama ve öldürme,
kulaklarını kesme, konaklamalarını engelleme, anadillerini yasaklama gibi birçok gayr-i
insanî yollara başvurmuştur. Durum İspanya ile de sınırlı kalmamış, dönemin
Çekoslovakya’sı, Fransa’sı ve diğer Avrupa ülkelerinde de benzer zulümler yaşanmıştır
Örneğin Çekoslovakya’daki birçok Çingene/Roman kadın, rızası olmadan kısırlaştırılmıştır
(Kurtuluş, 2012: 24, 29). Diğer Avrupa ülkelerine göre Çingenelerin/Romanların daha iyi bir
durumda olduğu Romanya bile 1940 sonrası Antenusçu faşist rejim ile Çingeneler/Romanlar
sorunlu bir kesim olarak görülmüştür. Rejim liderinin bir konuşmasında “Farelerin, sıçanların,
kargaların, Çingenelerin, avarelerin ve Yahudilerin yaşamak için belgelere ihtiyacı yok”
şeklindeki aşağılayıcı ifadesi durumun vahametini göstermektedir (Bilgin-Aytaç, 2012: 86).
Çingenelerin/Romanların Avrupa’daki bu tarz “kötü” durumları, özellikle 1980’ler
sonrasında gündeme gelen “kültürel çoğulculuk” söylemi ile biraz “iyi” duruma doğru
meyleder olmuştur. Avrupa Konseyi tarafından ilk kez belirli kültürel hakları verilmiş olan
Çingenelerın/Romanların hak ve özgürlükleri Avrupa Birliği tarafından da benzer algı içinde
ele alınmaya başlanmıştır (Ürer, 2012: 60-61). Nitekim bir Avrupa Komisyonu kararında
AB’ye Mayıs 2004’te üye olan ve 2007’de tam üye olacak olan ülkelerde
Çingenelerin/Romanların
durumları
açık
bir
şekilde
dile
getirilmekte
ve
Çingenelerden/Romanlardan Avrupa’nın kültürel çeşitliliğine katkıda bulunmuş topluluk
olarak bahsedilmekte; Çingenelerin/Romanların yaşadıkları ülkelerdeki durumlarının
düzeltilmesi gerekliliğine işaret edilmektedir (Arayıcı, 2008: 25). Ancak AB’nin
Çingeneler/Romanlar için özel bir politikası bulunmamaktadır, sadece azınlıklarla ilgili
politikalar kapsamında Çingenelere/Romanlara ayrı bir ilgi söz konusudur (Erkem-Gülboy,
2012: 138). Bunun yanında Çingeneler/Romanlar BM tarafından bir “azınlık” grubu olarak
kabul edilmiştir. Fakat büyük çoğunluğu yerleşik hayata geçmelerine rağmen, bazı
Çingenelerin/Romanların sürekli yer değiştirmeye devam etmeleri nedeniyle
Çingeneler/Romanlar “göçmen” topluluklar olarak değerlendirilmektedir. Bu durum ise
onların vatandaşlık bağı ile ilgili kanunî düzenlemelerin yapılmasını zorlaştırmaktadır
(Özden-Cankara, 2012: 114).

11.2.2. Osmanlı’da Romanlar/Çingeneler
Osmanlı’da durum bu kadar sıkıntılı değildir. Osmanlı’da Çingenelerin/Romanların
Avrupa’daki tarihsel sürece göre daha özgür oldukları Angus Fraser tarafından da
belirtilmektedir (Sunar, 2012: 236).
Osmanlı’da Çingeneler/Romanlar ile ilgili ilk zemin 14. yüzyılın ikinci yarısıyla
başlamaktadır. Zira Osmanlı, bu tarihlerde Balkanlar’a yayılmaktadır ve Çingeneler/Romanlar
da buranın yerli halkları arasındadır (Turan, 2012: 206). Osmanlı, Çingeneler/Romanlar için
belirli istihdam alanları da sunmuştur. Osmanlı’nın Rumeli ilerleyişi/genişlemesi sırasında
Çingeneler/Romanlar, yayalar teşkilatında istihdam edilmişlerdir. Kanunî Sultan Süleyman
döneminde ise daha çok imar faaliyetlerinde değerlendirilmişlerdir. Bu anlamda sahillerde
gemi malzemelerinin temin edilmesi, gemi yapılması, köprü inşası, kalelerin onarımında
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çalışmışlar; madenlerde ve ordunun nakliye işlerinde istihdam edilmişlerdir (Turan, 2012:
206). Bunların yanında Çingenelerin/Romanların Osmanlı’da müziği meslek hâline getirdiği
kaydedilmektedir (Turan, 2012: 218).
Osmanlı’da Çingeneler/Romanlar ile ilgili ilk kanunî düzenlemeler ise Fatih Sultan
Mehmed döneminde “Rumeli Etrâkinün Koyun Adedi Kanunnamesi”nin içinde neşrolunmak
suretiyle yapılmıştır. II. Bayezid döneminde de 1497 yılında, İstanbul ve Edirne’ye bağlı Vize
ve Gelibolu sancaklarında ve bazı Rumeli sancaklarında yaşayan Çingeneler/Romanlar ile
ilgili vergilerin belirlendiği Kanun-ı Cizye-i Çingânehâ düzenlenmiştir (Turan, 2012: 206). II.
Selim döneminde ise 1574 tarihli bir ferman ile Bosna-Hersek’te yaşayan
Çingeneler/Romanlar vergiden muaf tutulmuşlardır. Fermanda ayrıca hiç kimsenin
Çingenelerin/Romanların işlerine karışmaması, sadece kanunların ihlali hâlinde gerekenin
yapılması emredilmiştir (Özkan, 2000: 23).
Osmanlı bu tarz düzenlemeler ile yetinmeyip Kanunî Sultan Süleyman döneminde bir
Çingene/Roman sancağı da oluşturmak suretiyle idari bakımdan bir düzenlemeye de gitmiştir
(Turan, 2012: 207). Sancak, Hayrabolu, Vize, Keşan, Çorlu, Pınarhisar, Gümülcine gibi
yerleri içermekteydi (Sunar, 2012: 233-234).

11.3. Romanların/Çingenelerin
Görmesi ve Sosyal Hizmetler

Günümüzde

Tanınması,

Kabul

Hâlâ restoranlarının kapısında “köpekler ve Çingeneler giremez” şeklinde aşağılayıcı
yazılar olduğu bilinen Avrupa’da ve genel anlamda günümüz dünyasında Romanların
yaşadıkları birçok sorun bulunmaktadır. Bunları uzunca listelemek mümkündür. Ancak ön
plana çıkanlar arasında anadilde eğitim sorunu, okur-yazarlıkta düşüklük, iş bulmada sıkıntı,
konut ve konaklama sorunu, uyum sağlamada güçlük ve sosyal dışlanma, zaman zaman
yerleşim yerlerinden zorla atılma/sürülme, ırkçı saldırılara maruz kalma sayılabilir (Kurtuluş,
2012: 19).

11.3.1. Dünyadaki Genel Durum
BM Kalkınma Programı’nın (UNDP) Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki
Çingeneler/Romanlar ile ilgili araştırması (2004) da Çingenelerin/Romanların mevcut durumu
hakkında önemli ipuçları vermektedir. Araştırma Çingenelerin/Romanların eğitim, sağlık,
istihdam, gelir, sosyal dışlanma ve siyasi katılım sahalarındaki tutum ve davranışlarını
ölçmeye dönüktür. Araştırma’ya göre en önemli sorun olarak işsizlik, ekonomik güçlükler ve
istihdamda ayrımcılığa uğrama hâli ortaya çıkmaktadır. Örneğin Çingenelerin/Romanların
yarıya yakını işsizdir (Erkem-Gülboy, 2012: 131). Öyle ki Araştırma sonuçlarına göre,
istihdam önünde, engelli (bozuk, özürlü, sakat, yetersiz vb.) olmaktan sonra en büyük engel
Çingene/Roman olmaktır. Toplumlardaki “Çingeneler/Romanlar iş bulamaz.” veya
“Çingeneler/Romanlar genelde işsizdir.” şeklindeki önyargılar, bu durumun sosyal anlamdaki
karşılıkları olarak görülmektedir (Erkem-Gülboy, 2012: 135-136). Yine örneğin
Macaristan’ın kuzey ve doğusunda yaşayan Çingeneler/Romanlar arasındaki işsizlik oranı %
90’lara kadar yükselmiştir (Arayıcı, 2008: 133).
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Eğitim alanında da Çingenelerin/Romanların dışlandıkları görülmektedir. Örneğin
AB içindeki Çingenelerin/Romanların eğitim düzeyi, diğer AB vatandaşlarının düzeylerinin
altındadır. Örneğin Macaristan’da Çingene/Roman çocuklarının önemli bir kısmı eğitimöğretimden mahrum kalmaktadırlar; yaklaşık % 42’si de ilköğretimi bitiremeden okulu terk
etmektedir. Bu nedenle temel eğitimi bitirme oranı Çingeneler/Romanlar için çok düşük
seviyededir (Arayıcı, 2008: 133). Benzer durum Romanya’daki Çingeneler/Romanlar için de
geçerlidir. Romanya’da yüksekokul ve üniversite öğretimi görmüş olan Çingene/Roman
sayısı 500’ün altındadır (Arayıcı, 2008: 177)!
“Niçin böyle bir tablo var?” diye sorulduğunda, bir yandan ekonomik durumdaki
güçlükler, diğer yandan yaşam tarzı nedeniyle eğitime önem verilmemesi zikredilebilir.
Çingenelerin/Romanların önemli bir kısmı okur-yazar değildir, bu nedenle eğitimin önemini
anlamakta güçlük çekiyor olabilmektedirler. Öyle ki bu sebeple çocuklarını okullara
göndermek istemeyebilmektedirler (Arayıcı, 2008: 45). Ama unutulmaması gereken nokta ise,
tablonun arkasında sosyal dışlanma gibi bir gerçeğin de olabileceğidir. AB-Roman Ağı
tarafından hazırlanan Rapor, Avrupa’nun birçok ülkesinde Çingene/Roman çocuklarının
okullarda dışlandıklarını teyit etmektedir (Erkem-Gülboy, 2012: 132). Türkiye’de benzer
durumun (resmi söylem açısından tam olarak söylenemese de) toplumsal düzlemde var oldu
iddiası, kendisi de bir çingene olan Mustafa Aksu tarafından “Türkiye’de Çingene Olmak”
adlı kitabında “Okuma arzumu bilenler ‘Çingene olduğun için seni okutmazlar, engel olurlar’
diyorlardı.” şeklinde dile getirilmektedir (Aksu, 2003: 12).
Öte yandan Çingeneler/Romanlar eğitim düzeyi olarak ortalamanın altındadır. Eğitim
düzeyi olarak ortalamanın altında kalmak demek, Çingeneler/Romanlar için iş bulmakta
güçlük çekmek demektir. İşsizlik devam ettikçe de yoksulluk demektir. Yoksulluğun sonucu
ise eğitimden mahrum kalma demektir. Dolayısıyla Çingeneler/Romanlar için eğitimsizlikişsizlik-yoksulluk sarmalı gibi bir tehlike söz konusudur. Bu tehlikeli sarmalın olumsuz yan
çıktıları ise beslenme bozuklukları ve buna bağlı sağlık sorunları şeklinde görülmektedir
(Erkem-Gülboy, 2012: 133).
Nihai olarak olumsuz sonuçsa yaşam koşulları üzerine olmaktadır. Yaşam koşulları
açısından durum iç açıcı gözükmemektedir. Örneğin yapılan bir araştırmaya göre % 59’unun
evinde su tesisatı bulunmaktadır ve % 55’inin tuvaletleri evin dışındadır (Erkem-Gülboy,
2012: 131). Buna yakın bir tablo Bulgaristan’daki Çingeneler/Romanlar için geçerlidir.
Bulgaristan’daki Çingeneler/Romanlar başta Sofya olmak üzere büyük kentlerin kenar
mahallelerinde ve getto hâlinde yaşamakta; elektrik, yol, su gibi altyapı hizmetleri de devlet
tarafından karşılanmamaktadır (Arayıcı, 2008: 200).

11.3.2. Türkiye’deki Durum
“Türkiye’de durum nedir?” gibi temel bir soru sorulduğunda “en azından zihniyet
açısından bir gelişme var” ve “pratik anlamda da bazı adımlar görülmektedir” denilebilir.
Zihniyet değişimi açısından ilk gösterge, Türkiye Devleti tarafından önce “Roman Çalıştayı”
daha sonra “Roman Buluşması” adı altında Çingene/Roman vatandaşlara yönelik bir “Roman
Açılımı”nın sağlanmasıdır (Yanıkdağ, 2012: 256). Bu buluşmalardan birinde Başbakan’ın
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yapmış olduğu konuşmasında “Kimileri sizlere şopar, elekçi, apdal, çingan der. Her ne derse
desinler, sizler Rom’sunuz, yani insansınız. Yani cansınız. Roman kardeşlerimizsiniz.”
(Yanıkdağ, 2012: 267) demek suretiyle Çingene/Roman vatandaşların sorunlarının farkında
olunduğunun altını çizmiştir.
İkincisi, 1 Ekim 2013’te açıklanan Demokratikleşme Paketi kapsamında gündeme
gelen “Roman Dil ve Kültür Enstitüsü” de nihaî olarak Türkiye’deki Çingene/Roman
vatandaşların devlet tarafından tanınması; onlarla ilgili problemlerin çözülme gayretinin açık
göstergesi olmuştur.
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Uygulamalar
“Modernleşmeyle Roman Vatandaşların Geçim Kaynaklarının Çoğu
Gitti”
Optimar Araştırma Genel Müdürü Hilmi Daşdemir, Roman vatandaşlarla ilgili olarak
araştırma sonuçlarını paylaştığı toplantıda “Modernleşmeyle Roman vatandaşların geçim
kaynaklarının çoğu gitti" dedi.
Optimar Araştırma tarafından gerçekleştirilen “Zonguldak Roman Vatandaşlar
Araştırması” sonuçları Zonguldak valisi Ali Kaban’ın katılımları ile yapılan toplantıda
kamuoyu ve ilgililerle paylaşıldı.
Zonguldak ilinde yaşayan Roman vatandaşlara yönelik algıların incelenmesini ve
yaşadıkları sıkıntıların gün yüzüne çıkartılmasını sağlamak için “Sosyal Dışlanma Sorunsalı
ve Zonguldak Roman Profili Araştırması” adıyla 11 Kasım – 7 Aralık 2015 tarihlerin arasında
gerçekleştirilen çalışma Optimar Araştırma Genel Müdürü Hilmi Daşdemir tarafından
yönetildi.
Araştırma bulgularını paylaşan Optimar Araştırma Genel Müdürü Hilmi Daşdemir
“Bütün dünyada olduğu gibi bugün Türkiye’de de dezavantajlı gruplar ile yapılan çalışmalar
büyük önem arz ediyor. Toplumun dezavantajlı kesimlerine ulaşabilecek çözüm odaklı
yöneticilik şehirlerimizin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri. Müreffeh ve gelişmiş bir
toplum olmamızın ancak bu sorunların üstesinden gelinmesine bağlı olduğunu paylaşmak
isterim.” dedi.
Tarihsel olarak toplumdan ayrı bir yaşam biçimi ve geleneğe sahip olan Roman
vatandaşların, sürekli olarak sosyal bir dışlanmaya maruz kaldıklarına ve modern yaşamın
yaygınlaşmasıyla geleneksel yaşamlarını sürdürebilecek geçim kaynaklarının çoğunu
kaybettiklerine dikkat çeken Daşdemir “Biz yaptığımız araştırma ile gündelik hayattan,
çalışma hayatına, aile yaşantısı ve arkadaş ortamına kadar Roman vatandaşlarımız ile ilgili
algının ne olduğunu; yaşadıkları sıkıntı ve sorunların neler olduğunu ortaya koyduk” dedi.
Yapılan araştırma bulgularına dayanarak yaptığı analizlerin kendisini şu dört konuda
öneri geliştirmeye yönelttiğini ifade eden Daşdemir bu önerileri şöyle sıraladı: "Romanlar
hakkında toplumda farkındalığın artırılmasına ve negatif algının kırılmasına yönelik
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle Romanlara yönelik negatif yargıların temelinde
Roman çocukların sokakta çalıştırılmaları olduğu düşünülmektedir. Romanların düşük statülü
işler dışında da toplumda görünür hâle gelmelerinin sağlanması mevcut negatif yargıların
dönüşmesini sağlayabilir. En önemli konulardan biri de eğitimdir. Roman çocukların diğer
çocuklar ile aynı okullarda okumalarının koşullarının sağlanması yerinde olacaktır. Roman
mahalleri başka bir mekâna taşınmadan yerinde rehabilite edilmelidir. Roman yerleşimlerinin
ve yaşam şekillerinin önemsendiği projeler üretilmelidir. Son olarak ise Roman vatandaşlara
güven esasında yaklaşıldığının gösterilmesi gerekir”.
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Kaynak: İHA, “Modernleşmeyle Roman Vatandaşların Geçim Kaynaklarının Çoğu
Gitti” (Çevrimiçi) http://www.iha.com.tr/haber-modernlesmeyle-roman-vatandaslarin-gecimkaynaklarinin-cogu-gitti-540463/, 07.07.0216.
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Uygulama Soruları
1)
Türkiye’de Romanlara/Çingenelere
araştırma yapınız.

yönelik

“toplumsal algı” hakkında
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•
Romanlar, Çingeneler veya başka isimlerle hitap edilen bir sosyal dezavantajlı
kitle bulunmaktadır.
•
Türkiye’de daha çok Roman adıyla anılsalar da Çingene hitabı da devreye
girebilmektedir.
•
Tarihsel süreçte Romanlar/Çingeneler, Avrupa’da olumsuz, Osmanlı’da ise
olumlu muamelelere maruz kalmışlardır.
•
Günümüzde Romanlara/Çingenelere yönelik algı geçmişteki olumsuzlukları
barındırsa da iyileşmeler görünmektedir ve Türkiye de bu konuda adım atan ülkelerden
biridir.
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Bölüm Soruları
1) Dünyada tahmini olarak ne kadar Roman/Çingene yaşamaktadır?
A) 10-20 Milyon
B) 20-30 Milyon
C) 30-40 Milyon
D) 40-50 Milyon
E) 50-60 Milyon
2) Romanlar’ın/Çingeneler’in anavatanlarını hangi yüzyıllarda terk etmek zorunda
kaldıkları düşünülmektedir?
A) 7.-8. YY

B) 8.-9. YY

C) 9.-10.YY D) 10.-11.YY

E) 11.-12. YY

3) Romanlar/Çingeneler için “filamanko” isminin kullanıldığı ülke hangisidir?
A) İngiltere

B) ABD

C) Fransa

D) Almanya

E) İspanya

4) Türkiye’de Romanlar’a/Çingeneler’e “cano” isminin ayrıca kullanıldığı il hangisidir?
A) Erzurum

B) Adana

C) Van

D) Bayburt

E) Sivas

5) Çingene yerine “rom” isminin kabul edildiği Dünya Çinegeneler Konferansı hangi yıl
olmuştur?
A) 1978

B) 1980

C) 1982

D) 1984

E) 1986

6) Avrupa’da Romanlar’a/Çingeneler’e dönük olumsuzlukların “somut hal alması” hangi
yüzyıl ile başlamıştır?
A) 13. YY

B) 14. YY

C) 15. YY

D) 16. YY

E) 17. YY

7) Avrupa’da Romanlar/Çingeneler için “toplumdaki yerlerinden dolayı suçlu ve kabul
edilemez” yaklaşımı hangi yüzyılın sonuna kadar devam ettiği düşünülmektedir?
A) 16. YY

B) 17. YY

C) 18. YY

D) 19. YY

E) 20. YY

8) “Avrupa’da sadece Yahudiler’in ve Çingeneler’in yabancı bir kan taşımakta” olduğu
görüşü kim tarafından dile getirilmiştir?
A) Dr. İtard

B) Dr. Globke C) Dr. Hauy D) Dr. Röpke E) Dr. Kessler

9) “Farelerin, sıçanların, kargaların, Çingeneler’in, avarelerin ve Yahudiler’in yaşamak
için belgelere ihtiyacı yok” şeklindeki aşağılayıcı ifade hangi ülke başkanı tarafından
ortaya konmuştur?
A) Romanya B) Almanya C) İspanya

D) Fransa

E) İngiltere

10) Osmanlı’nın Romanlar/Çingeneler ile ilk ilişki zemini hangi yüzyıl ile görülmeye
başlanmıştır?
A) 13. YY

Cevaplar:

1) C
6) C

B) 14. YY

2) C
7) C

C) 15. YY

3) E
8) B

D) 16. YY

4) B
9) A

E) 17. YY

5) A
10) B
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12. ENGELLİLERDEN BİR KESİM OLARAK YAŞLILAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yaş, yaşlanma ve yaşlılık arasındaki ilişki ve farkları; yaşlılara yönelik
yaklaşımları/teorileri; yaşlılara yönelik engellemeler ve mücadele biçimlerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

“Her yaş”ta olan “yaşlı” mıdır? Niçin? Düşününüz.

2)

Yaşlılıkla ilgili yaklaşımların çokluğunu nasıl anlamak gerekir? Yorumlayınız.

3)
Yaşlılar çeşitli engellerle karşılaşabilmektedir. Bunlar nasıl aşılabilir?
Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yaş, Yaşlanma ve
Yaşlılık

Yaş, yaşlanma ve yaşlılık kavramların Okuyarak
aynı anlama gelmediğini kavramak

Yaşlılı Teorileri

Yaşlılık dönemi ile ilgili çeşitli
görüşlerin olduğunu ve bunların
farklılık arz ederek birer teori
kıvamına geldiklerini bilmek

Okuyarak ve analiz ederek

Yaşlılara Yönelik
Engellemeler ve
Mücadele

Yaşlıların yaşlı olmaları hasebiyle
çeşitli engellerle karşılaştıklarını ve
bunları gidermeye yönelik çabaların
varlığını hatırlamak

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
•

Yaş

•

Yaşlanma

•

Yaşlılık

•

Eksiklik teorisi

•

Aktif yaşlanma

•

Gri tavan
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Giriş
İnsan, doğar, büyür, hayatını sürdürür ve ölür. Bu anlamda insan, “yaş” ile muhatap
olmaktadır. Her insan belli bir “yaş”tadır ve her insan belli bir yaştan başka bir yaşa geçmek
suretiyle “yaşlanmakta”dır. Ülkelerdeki resmi işlemlerin uygulanmasında kolaylık olması
hasebiyle de insanlar belli bir yaş üstünde “yaşlı” olarak ele alınmaktadır.
İşte kitabın bu bölümü, çeşitli sebeplerden dolayı engellilerden bir kesim olan yaşlılık
üzerinedir. Bu çerçevede öncelikle “yaş, yaşlanma ve yaşlılık” ayrışmasına yer verilmektedir.
Daha sonra yaşlılık ile ilgili teoriler açıklanmaktadır. Nihayetinde yaşlılara yönelik
engellemeler ve bunlarla mücadeleye değinilmektedir.
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12.1. Yaş, Yaşlanma ve Yaşlılık
Temel biyolojik süreç ve bireylerin fiziksel ve ruhsal güçlerini geri gelmeyecek
biçimde yavaşça kaybetme hâli (Hablemitoğlu & Özmete, 2010: 17) olarak görülen yaşlılık,
gerek literatürde gerekse günlük hayatta birçok kavram ile iç içe kullanılmaktadır. Bu
bağlamda “yaş”, “yaşlanma” ve “yaşlılık” kavramları aynı anlama gelecek şekilde
düşünülebilmektedir. Esasen bu kavramlar, birbirlerini tamamlayan yönlere ve ortak noktalara
sahiptirler ve çok az farklılık barındırmaktadırlar. Bu nedenle kitabın bu bölümünde, bu üç
kavram –farklı yönleri olması durumunda vurgu yapılmak kaydıyla– birbirlerinin yerine
kullanılmaktadır.
Yaş/lanma, başta kronolojik ve biyolojik olmak üzere çeşitli yönlere sahiptir.
Kronolojik yaş, insan hayatının doğumundan içinde bulunduğu ana kadarki tüm dönemleri
kapsayan bir süreçtir (Hablemitoğlu & Özmete, 2010: 16). Yani kronolojik yaş, bireyin
doğum tarihine göre olan yaşıdır (Akçay, 2011: 13). DSÖ, 1963 tarihli toplantısında yaşlıları
kronolojik olarak i) orta yaşlılar (45-59 yaş), ii) yaşlılar (60-74) ve iii) ihtiyarlar (75 yaş ve
üstü) olmak üzere üçe ayırmıştır (Hablemitoğlu & Özmete, 2010: 16). Dünyada mevcut kabul
gören kabul gören kronolojik “yaşlılık” sınırı ise “65 yaş”tır.
Gerek DSÖ/WHO’nun kronolojik yaş sınırları gerekse dünyada kabul gören 65 yaş
sınırı, sosyal politikaları belirlemek için önemlidir; ancak bu durum, yaşlılık
sınıflandırmasının nesnel olduğu anlamına gelmemektedir. Zira “kimin yaşlı olduğu” sorusu,
kültürler arasında farklılaşmaktadır. Örneğin Türkiye’deki insanlar, 55 yaşından sonra yaşlılık
dönemi olduğu düşünürken, Yunanlılar 68 yaş sınırını yaşlılık olarak görmektedirler (Çayır,
2012: 165). Daha da ötesinde yaşlılık, kişiden kişiye değişebilen bir kavramdır; çünkü her
kişinin farklı bir biyolojik geçmişi, farklı iş deneyimleri ve farklı duygusal yaşamı olduğu bir
gerçektir (DPT, 2007: 1). “Kimin yaşlı olduğu” sorusunun kültürlerarası farklılaşması
yanında, tarihsel olarak da farklılaştığı görülmektedir. Ortalama yaşama süresi 1. yüzyılda 20
yıl, Roma döneminde 31 yıl, 10. yüzyılda 30 yıl, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu 13. yüzyılda
35 yıl, 19. yüzyılda 39 yıl, 20. yüzyıl başlarında 47 yıl, İkinci Dünya Savaşı’nda sonra
1946’da 62 yıl, Soğuk Savaş’ın 1961’de 71 yıl ve 1995’te 78 yıldır (Dülger, 2012: 33; Karan,
2007: 20). Bunun anlamı, tarihsel olarak yaşlı olmanın değişken olduğudur.
Bu bakımdan günümüzde var olan kronolojik yaş sınırları “politik”tir; yani politika
geliştirebilmek için kullanılmaktadır. Başka bir ifade ile kronolojik yaş, bürokratik kural ve
işlemlerin uygulanabilmesi noktasında gereklidir (Altan & Şişman, 2003: 5). Bu tarz bir
kronoloji gereklidir, zira fizyolojik olarak yaşlılığın ne zaman başladığını belirlemek çok
zordur ve psikolojik olarak yaşlılığın başlangıcını tespit etmek ise neredeyse imkânsızdır. Bu
zorluk ve imkânsızlık girdabından dolayı kronolojik yaş/lanma meselesi, “primer” ve
“sekonder” yaşlanma şeklinde ele alınarak daha net bir zemin sunulmak istenmektedir.
Primer yaşlanma, kronolojik yaşın ilerlemesi ile beraber, beyin hücrelerindeki sürekli
kayıplar, kırışma, buruşma, kuruma tarzında derideki bozulmalar ve çeşitli bedensel
gerilemeler gibi sabit bir şekilde gelişen biyokimyasal değişmeleri ifade etmektedir
(Hablemitoğlu & Özmete, 2010: 18-19). Genetik olarak belirlenen bir yaşlanmadır ve mevcut
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bilgilerle değiştirilemeyecek olan bir yaşlanma sürecidir (Karan, 2007: 20). Sekonder
yaşlanma ise, primer yaşlanmanın hızlanmasıdır ki hızlanma, duygusal örselenmeler,
hastalıklar, yorucu ve gerilimli hayat temposu, yetersiz/dengesiz beslenme gibi baskılar ile
gelmektedir (Hablemitoğlu & Özmete, 2010: 18-19). Burada, kişinin sosyal ve fiziksel çevresi
ile ilişkisinin yeterli/makul olmaması söz konusudur ve bu yetersizlik neticesinde gelişen ve
bir nevi erken yaşlanma sayılabilecek durumla karşı karşıya kalınmaktadır (Karan, 2007: 20).
Yaş/lanma ile ilgili ikinci bir tür, biyolojik yaşlanmadır. İçinde yaşanılan yaş
basamağının zaman birimine biyolojik yaşlanma denmektedir (Hablemitoğlu & Özmete,
2010: 16). Buna göre biyolojik yaşlanma, zamana bağlı bir olgudur ve zamanla bireyin
anatomi ve fizyolojisindeki değişiklikler ile belirmektedir. İnsanın duruşunda, boyunda,
omuzlar arasındaki açıklıkta görülen değişiklikler biyolojik yaşlanma ile ilgilidir
(Hablemitoğlu & Özmete, 2010: 19).
Yaşlılık ile ilgili üçüncü nokta, fizyolojik yaşlanmadır. Yaşın ilerlemesi ile birlikte
üretkenlikte ve fizyolojik süreçlerde kaçılmaz bir şekilde sürekli gerilemenin ve düşüşün
olması, bu minvaldedir. Burada bir “işlevsel azalma” söz konudur (Hablemitoğlu & Özmete,
2010: 19). Dolayısıyla fizyolojik yaşlanma, dokusal, organsal, hücresel vb. düzeyde
gerçekleşen yapısal ve fonksiyonel değişikliklerin tümüne denk gelmektedir. Başka bir ifade
ile fizyolojik yaşlanma, beden yapısındaki ve fonksiyonlarındaki bozulmaların sonucudur
(Hablemitoğlu & Özmete, 2010: 16).
Bu tarz bir yaşlanma, organizmanın çevresel uyumda gittikçe artan bir yetersizlik
şeklinde görülür. Bu kapsamda yaşlanma “birincil, ikincil ve üçüncül” yaşlanma olarak da ele
alınmaktadır. Birincil (normal) yaşlanma, izleri yıllarca ortaya çıkmamasına rağmen
yaşamın erken dönemlerinde başlamakta ve bütün organlar olmasa bile bedenin genel olarak
yıpranmasını içine almaktadır. İkincil yaşlanma, insanların çoğunda ortaya çıkmasına
rağmen evrensel ya da kaçınılmaz olmayan bir hüviyete sahiptir. Hastalıklar, sigara, alkol,
madde bağımlılığı ve benzeri kötü kullanımlar neticesinde bedenin yıpranması, bu hüviyetin
göstergeleridir. Üçüncül yaşlanma, yaşamın sonunu haber vermektedir ve en ileri seviyedeki
bozulmadır. Burada hem sağlık hem toplumsal hayat hem de bilişsel işleyişteki değişikliğin
bir neticesi olarak yaşlanma söz konusu olmaktadır (Hablemitoğlu & Özmete, 2010: 17).
Yaşlılık ile ilgili diğer bir çerçeve, psikolojik yaşlanma biçiminde görülmektedir.
Psikolojik yaşlanmada, kişinin zihinsel yetenek ve işlevlerindeki azalmanın yanında bir unsur
daha vardır: Davranışsal uyum yeteneğindeki sorunlar. Buna göre, kişi yaşa bağlı olarak bazı
davranışlarında uyum yeteneği yaşayabilmektedir. Bu çerçevede, yaşlanma sürecinde kişinin
sevdiği birini kaybetmesi, günlük aktivitelerinde başka kişilere bağımlı kalması, ekonomik ve
sosyal olarak destek kaybı yaşaması gibi mahrumiyetler, belli bir zaman sonra depresyon
doğurabilmekte ve de psikolojik yaşlanmayı hızlandırabilmektedir (Hablemitoğlu & Özmete,
2010: 19-20). Bu çerçevede, yaş ilerledikçe kişinin kendi yaşıtlarının ölümlerine şahit olması
gibi bir durum bulunmaktadır. Eskiden “yetim-i akran” olarak da ifade edilen bu durum,
yaşlıyı gerilim alanına çekebilmekte ve mutsuz kılabilmektedir (Karan, 2007: 28). Öte yandan
bazı insanlar için psikolojik yaşlanma, tam tersi bir durum arz edebilmektedir; bu nedenle bu
kişiler için psikolojik yaşlanma, yaşlılığın sorunlarına başarılı bir şekilde uyum süreci
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olmaktadır. Yani, “İnsan hissettiği yaştadır” ifadesinin karşılığı, psikolojik yaşlanmadır,
denilebilir (Akçay, 2011: 14).
Sosyo-kültürel yaşlanma, yaşlılık denilince gündeme gelen diğer bir yaklaşımdır.
Burada toplumun yaşlıya/yaşlılığa bakışı ve yaşlının toplumla olan ilişki biçimi, önemli
değişkenler olarak ortaya çıkmaktadır. Buna göre yaşlılık, kişiler için aile bireyleri, çocukları,
akraba ve arkadaşları ile iletişim sürecinde öğrendikleri hayat boyu gelişen bir süreç olarak
görülmektedir. Hal böyle olunca, yaşlılığı belirleyen unsur, toplumdaki yaşlılığa ilişkin
değerler, yargılar, gelenekler, tutumlar ve diğer öğrenilmiş davranışlar olmaktadır
(Hablemitoğlu & Özmete, 2010: 20). Örneğin Japonya ve Çin gibi toplumlar geleneksel
çerçevede yaşlı insanları tarihsel tecrübe ve bilgelik kaynağı olarak görmekteyken; ABD ve
İngiltere gibi ülkelerde durum tam tersi olabilmekte, yaşlılar üretken olmayan, bağımlı kişiler
olarak telakki edilmektedir (Giddens, 2013: 224). Bu yönden bakılınca, yaşlılık ile ilgili
sınıflandırmalar/kronolojiler, birer toplumsal kurgu olarak görülmektedir; toplumların sosyal,
kültürel ve ekonomik dinamiklerine göre değişebilmektedir. Örneğin, sanayi öncesi dönemde
tarımsal üretimde insanlar çok erken yaşta üretime katılmaları ve evlenmeleri sonucunda,
gençlik çok kısa süren bir dönem idi ve yaşlılık da erken başlamaktaydı (Çayır, 2012: 164).

12.2. Yaşlılık Teorileri
Yaşlılık ile ilgili birden çok teori/yaklaşım bulunmaktadır.

12.2.1. Eksiklik Teorisi
Bunlardan biri eksiklik teorisidir (deficit theory). Teori, zekâ testleri gibi
uygulamaların başlangıcına denk gelmektedir ve ortaya çıkışında askerî bir gerekçe rol
oynamıştır. Amerikan ordusu, Birinci Dünya Savaşı’nda ordudaki kadro eksikliğini nitelikli
personel alarak doldurmak istemiştir. Bunu yapabilmek için Amerikan Psikoloji Derneği’nin
yardımıyla subay adaylarının zekâ düzeylerini ölçmek için bir test geliştirilir. Test sonuçları
tatmin edici bulununca 1917-1919 yılları arasında 18-60 yaş arası toplam 1.726.966 erkeğe bu
testler uygulanır. 1921 yılında test sonuçları yayınlanır.
Buna göre, kişilerde 30 yaşından itibaren “eksiklik” güçlü bir şekilde ortaya
çıkmaktadır. Bu sonuçlara göre, insanların yaş ilerledikçe “randıman” kaybına uğradıkları,
zekâlarında bir düşme başladığı, pratik yeteneklerinde bir gerileme olduğu bilimsel olarak
ortaya konmuş olur. Böylece yaşlılığa biyolojik bir süreç olarak bakan görüşler
perçinlenmiştir. Ancak bu test, birçok açıdan eleştirilmiş ve sonuçlarının yanıltıcı olduğu
birçok araştırma ile ispatlanmıştır (Kalaycıoğlu vd., 2004: 9).

12.2.2. Yaşamdan Geri Çekilme Teorisi
Yaşamdan geri çekilme teorisi (disengagement theory) yaşlılık ile ilgili diğer bir
teoridir. Fonksiyonalist yaklaşım sahiplerinin geliştirdiği bir teoridir. Teori, esasında yaşlılık
ile ilgili geliştirilen ilk teoridir ve bir süreci ifade etmektedir. Bu süreç, kişilerin orta
yaşlarında sahip oldukları çeşitli sosyal ilişki ve rollerinden yavaş yavaş/derece derece
çekilmek suretiyle yaşlanmaya uyum sağlamalarına tekabül etmektedir. Böyle bir çekilme ise,
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fonksiyoneldir (Demirbilek, 2005: 229). Burada, yaşlanma sürecine bağlı olarak, yaşlının
giderek sosyal sistemden koptuğu düşünülmektedir (Demirbilek, 2005: 234). Bu kopuş,
kaçınılmazdır. Yaşlı kişi, toplumsal bağlardan neredeyse normatif anlamda kopmaktadır ve
yeni duruma adapte olmak suretiyle mutlu olmaya çalışmaktadır (Kalaycıoğlu vd., 2004: 10).
(Bu bağlamda) yaşlıların sahip oldukları faydalı fonksiyonlar, diğer sosyal kurumlara
geçmiştir. Örneğin büyükanne/büyükbaba olarak daha önceleri torunların sosyalleşmesinde,
beceri sahibi olmalarında ve sosyal değer/norm kazanmalarında etkin olan yaşlılar,
günümüzde bu etkinliklerini/fonksiyonlarını eğitim kurumlarına devretmişler; kendileri geri
çekilmişlerdir (Demirbilek, 2005: 230). Bunun böyle olması gerekir, zira yaşlı insanlar artan
kırılganlıklar, hastalıklar ve bağımlılıkları ile bulundukları yerlerde kalmaları ve geri
çekilmemeleri, bulundukları yerlerin de işlevsiz kalması anlamına gelmektedir. Bu nedenle
örneğin yaşlı insanların emekli edilmeleri, sivil hayattan çekilmeleri gerekir. Böyle yapmaları
demek, toplum için daha işlevsel olmaları demektir. Böylece onların yerine taze kan olarak
gençler geçecektir (Giddens, 2013: 225).
Teori, üç noktada eleştirilmektedir. İlki, yaşamdan kopmanın kaçınılmaz olmadığıdır.
İkinci eleştiri, yaşlıların kendilerini hayattan soyutlamak suretiyle mutluluk/tatmin duygusuna
erişmedikleri şeklindedir. Üçüncüsü ise, yaşamdan kopmadan bahsederken toplumsal yapının,
toplumsal eğilimlerin/değerlerin/normların ve bulguların dikkate alınması gerektiği
şeklindedir (Kalaycıoğlu vd., 2004: 10).

12.2.3. Aktivite Teorisi
Üçüncü bir teori, yaşamdan geri çekilme teorisine karşı geliştirilen aktivite teorisidir.
Aktivite teorisi, başarılı yaşlanmanın aktif bir yaşlanma olduğunu ileri sürmektedir. Buna
göre, yaşlıların da gençler gibi sosyal ve psikolojik ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu nedenle,
insanlar yaşlandıkça etkinliğini muhafaza ederek toplumca dayatılan izolasyonlara karşı
direnmektedirler; bazı etkinliklerini bırakmak durumunda kalsalar bile yerine yenilerini
koymaktadırlar. Dolayısıyla iyi/başarılı bir yaşlanma için gerekli olan, yaşlıların bizzat hayata
katılmalarıdır. Eğer hayata katılamıyorlarsa, burada dışsal faktörler vardır; yani yaşlılar ya
sağlık sorunlarından dolayı ya yakın akrabalarının kaybı ya da hayata katılım kanallarının
tıkanması söz konusudur. Bu durumlarda yapılması gereken, kapanan kanalları açmak ve
yaşlıları hayata maksimum bir şekilde (yeniden) dâhil etmektir (Kalaycıoğlu vd., 2004: 10).
Aktivite teorisi, kişinin etkinliği üzerinde durmaktadır. Teori, işten alakayı kesme
görüşünü reddetmemektedir, ancak kişilerin arkada bıraktıklarının yerine yeni roller üstlenme
ihtiyacında olduğunu beyan etmektedir. Böyle bir yaklaşımın ardında, yüksek düzeydeki
aktivitenin yaşlılık döneminde kişisel doyumu arttırdığı düşüncesi bulunmaktadır. Buna göre,
çeşitli aktiviteler sosyal kimliğin inşa edilmesine yardımcı olmaktadır ve yaşamdan geri
çekilme yaşlı kişilerin hayattan aldığı doyumu sınırlandırmaktadır. Bu sebeple, yaşlıların esas
ihtiyacı, sosyal rollerin dışında bırakılmak değildir; tam tersine üretici olmak ve sosyal
aktivitelerin içinde yer edinmektir. Yaşlının bu aktifliği ise, sosyal ilişki üzerinden sosyal
uyumun sağlanmasında kolaylık sağlayabilmektedir (Demirbilek, 2005: 233-234).
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Bu çerçevede kullanılan kavramın adı “aktif yaşlanma”dır. Aktif yaşlanma, bir çeşit
başarılı yaşlanma süreci olarak görülmektedir. Burada, yaşlılık döneminde dahi kişisel
yeterlilik çerçevesinde yaşlının kendi başına ayakları üzerinde durabilme yeteneğinin
geliştirilmesine dönük programlar söz konusudur. Diyet, egzersiz, dengeli beslenme, sosyopsikolojik ve manevi destek gibi faktörler ön plana alınmaktadır (Seyyar, 2011: 379).

12.2.4. Süreklilik Teorisi
Aktivite teorisinin biçimsel anlamda daha geliştirilmişi olan süreklilik teorisi, normal
yaşlılığı yaşlılığın patolojik biçimlerinden ayırmaktadır. Burada içsel ve dışsal yaşlanma
süreçleri arasındaki ikiliğin altı çizilmektedir. Buna göre içsel süreklilik, sabır, duygu,
tecrübe, seçimler, eğilimler ve becerilerden oluşmakta olan bir psikolojik içsel yapıdır. Dışsal
süreklilik de yaşlının önceki faaliyetlerindeki beceri, aktivite, çevre ve farklı rollere ilişkin
performansı ile ilgilidir. Bu anlamda süreklilik, yaşlılığa bir uyum stratejisidir. Başka bir ifade
ile kişilerin sürekliliği, kişilerin niteliklerine yaş ilerledikçe yeni niteliklerin de katılması
sürecidir (Kalaycıoğlu vd., 2004: 11).
Burada bir “yaşam akışı” söz konudur ve yaşlanma bu yaşam akışının bir
parçasıdır/aşamasıdır, doğumdan ölüme kadar süren bir süreçtir (Giddens, 2013: 226). Bu
nedenle, yani aktivitelerin sürekliliği ile, yaşlanmadan kaynaklanabilecek etkilerin en aza
inmesi mümkün olmaktadır ve yaşlıya toplumsal destek sisteminin koruma kalkanı olmasına
imkân verilmektedir (Kalaycıoğlu vd., 2004: 11).

12.2.5. Diğer Teoriler
Burada dört teori daha ilave edilmelidir.
Yaşlılık ile ilgili diğer bir teori olan alt-kültür teorisi, yaşlılığı daha başka alanlara da
uygulanabilecek şekilde daha genel bir yaklaşımdan ele almaktadır. Buna göre kişiler,
toplumda var olan temel dinamiklerden bir biçimde dışlandıkları zaman ya da bazı ortak
çıkarlar sonucunda bir araya geldiklerinde, kendilerine has bir alt-kültür oluşturmaktadırlar.
Yaşlılar da bu tarz bir alt-kültür oluşturma eğilimindedirler, çünkü bazı fiziksel
sınırlılıklarından ve bazı rollerini yitirmelerinden kaynaklı dışlanma yaşamaktadırlar. Ancak
teori, yaşlıların hepsini homojen kabul etmesi sebebiyle eleştirmektedir; zira yaşlılar din, dil,
ırk vb. açılardan heterojen kitledir (Kalaycıoğlu vd., 2004: 11).
Diğer biri olarak değişim teorisi ise, mikro ekonomik varsayımlar üzerine kuruludur.
Buna göre, kişi, bir homoeconomicus olarak rasyonel kararlar ile çıkarlarını artırmaya ve
maliyetlerini azaltmaya çalışmaktadır. Kişiler arası ilişkiler de bu rasyonel çıkar ilişkilerine
dayanmaktadır. Bu bakımdan modernleşme arttıkça yaşlının statüsü azalmaktadır; çünkü
yaşlı, gençlere kıyasla değişim için kullanacağı kaynakları azalandır. Buradaki eleştiri noktası
ise, kişiler arası ilişkilerin ekonomiye indirgenmesi ve yaşlının değişim için gençlerden daha
fazla kaynak getirebileceği ihtimalinin dikkate alınmamasıdır (Kalaycıoğlu vd., 2004: 12).
Üçüncü olarak feminist teorisi/perspektif içinse, ayrı ayrı yaş modelleri olamaz, buna
karşı çıkılmaktadır, zira bu modellemelerin toplumda yeni ayrımcılıklara neden olacağını ileri
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sürülmektedir. Bu temelden yola çıkarak, teori, toplumdaki sosyal refah politikalarının
sistematik olarak cinsiyetçi ve yaşçı (yaş ayrımcılığı yapan) eşitsizliklere neden olduğunu
vurgulamaktadır (Kalaycıoğlu vd., 2004: 12).
Son olaraksa sosyal konstrüktivizm teorisi, yaşlılığın basitçe doğal ve verili bir özü
olduğu inancını reddederek temellendirme yapmaktadır. Buna göre, her bir kişinin
deneyimleri, büyük oranda sosyo-kültürel değişkenlerce şekillenmektedir. Sosyal hayat,
kişilerin, kendilerini başka sosyal roller içinde hayal etme yeteneğine bağlı bir çerçeve içinde
değerlendirilmektedir. Başka bir ifade ile kişiler, şeylere kendilerine göre anlam vermektedir;
bu nedenle nesnelere ya da öznelere iliştirilen anlamlar içselleşmiş olmaktan ziyade, sosyal
süreçlerin ürünüdürler. İşte bunlar, yaşlılığı yorumlama (kalıpyargılar, önyargılar vb.)
açısından birincil öneme haizdirler (Kalaycıoğlu vd., 2004: 12).

12.3. Yaşlılara Yönelik Engellemeler ve Mücadele
Engellilerden bir kesim olan yaşlılara yönelik sosyal hizmet kapsamında bir diğer
konu, yaşlıların çalışma hayatında güvence altına alınmaları, ayrımcılığa maruz kalmalarının
önlenmesi ve bu çerçevede sosyal dışlanma yaşamalarına engel olunmasıdır. Yaş ayrımcılığı
meselesi yeni bir mesele değildir; 1920, 1930’lardan bu yana ABD ve İngiltere’de yaş
ayrımcılığı ile ilgili tartışmalar bulunmaktadır (Baybora, 2010: 37).
“Gri tavan” (gray ceiling) olarak da adlandırılan yaş ayrımcılığı sorunu, daha çok
ücretlerin ödenmesinde ve iş hayatındaki yükselmelerde ortaya çıkmaktadır (Yıldız, 2011:
341). Birçok işveren, yaşlı çalışanlara “eğitimlerinin zor olduğu”, “fazla ihtiyatlı
davrandıkları”, “yeni teknolojilere uygum sağlayamadıkları”, “esnek olmadıkları” şeklinde
önyargılar ile yaklaşmaktadır. Daha da ötesinde, eğitim alanında işverenler, hâlâ “ticarî
çıkarla” uğruna, gerektiği zaman yaşlıları işten hayatından dışlamaktadır (Walker & Maltby,
2011: 515). Zira günümüzde “tecrübe işe yaramamakta”dır. Sennett’in “yeni kapitalizm”,
Berman’ın “akışkan modernlik” olarak nitelendirdiği günümüz dünyasında, “tecrübe”
önemini yitirmektedir. Çok hızlı bir değişim olduğu bu dönemde, insanların devamlı
kendilerini yenilemeleri gerekliliği üzerinde durulmakta; bu nedenle tecrübe geçmişteki mana
ve önemini kaybetmektedir. Bunların neticesinde ise, işe alınmada/çıkarılmada yaş ayrımcılığı
gibi bir sorun ile karşılaşılmaktadır (Çayır, 2012: 171).
Diğer taraftan, yaşlı insanlardan bazıları, çalışma yeteneklerini tam olarak yitirmemiş
olabilmektedir. Kendi arzuları dışında çeşitli nedenlerle çalışma hayatı dışında kalan bu tarz
yaşlıların, çalışma hayatına dönmeleri için yardım yapılmaktadır. Ancak bu yaşlılar, çalışma
hayatına dönmek istemelerine rağmen, meslekî formasyon noksanlığından kaynaklanan
engelden dolayı dönememektedirler. Meslekî formasyon eksikliği olan bu tip yaşlılara, hızla
değişen dünyanın talep ettiği yeni becerileri kazandıracak biçimde eğitimin verilmesine ve bu
eğitimin “yaşamboyu güvence” kavramı çerçevesinde süreklilik zorunluluğu doğmaktadır
(Altan, 2006: 276). Böylece yaşlıların istihdam edilebilirliği arttırılmış olmaktadır.
Çalışma hayatındaki yaş ayrımcılığını ve sosyal dışlanmayı önlemek için dünyada
çeşitli adımların da atıldığı görülmektedir. Örneğin İngiltere’de “işe dönüş yolları” (pathways
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to work) ve benzer programlar vasıtasıyla yaşlıları işte tutmaya dönük kampanyalar
uygulanmaktadır (Walker & Maltby, 2011: 514). Öte yandan yaş ayrımcılığı ile ilgili
kanunlar, ABD’de otuz yıldan, Kanada’da yirmi yıldan ve Avustralya’da on yıldan fazladır
uygulanmakta iken; Türkiye’de yaş ayrımcılığı ile ilgili doğrudan bir düzenleme henüz
bulunmamaktadır (Çayır, 2012: 171).
Yaşlılık meselesinde çalışma hayatındaki ayrımcılık yanında, daha genel anlamda bir
sorun daha bulunmaktadır: Sosyal dışlanma. Bu bağlamda, belirli yaş gruplarındaki kişiler
işsizlik, yoksulluk, güvencesizlik ve yukarıda ortaya konan ayrımcılık gibi zeminlerden dolayı
sosyal dışlanmaya maruz kalmaktadırlar. Bu gruplardan biri de yaşlılardır (Sapancalı, 2003:
115). Yaşlılar için sosyal dışlanmanın diğer bir kaynağı ise, emeklilik dönemi ile birlikte iş
hayatından çıkmadır. Yaşlı için, çalışma önemli bir sosyal statü, kimlik ve en önemlisi
bağımlılık kaynağıdır. Bu nedenle emeklilik ile birlikte ortaya zor bir süreç çıkmaktadır
(Bilton vd., 2008: 85). BM de, İkinci Dünya Yaşlılık Asamblesi’ndeki hedeflerin arasında
“yaşlıların ekonomik yoksulluğunu ortadan kaldıracak sosyal politikaları desteklemek”
suretiyle, yaşlıların yoksulluktan kaynaklanabilecek sosyal dışlanmalarının önüne geçmek
istemiştir (Taşcı, 2010: 185).
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Uygulamalar
“Yaşlılara İş Kapısı Açılıyor”
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, “Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi” için
çalışma başlattı. Projeyle, yaşlı nüfus, hem işte hem sosyal hayatta daha aktif olacak.
Hükümet 65 yaş üstü muhtaç yaşlıya Meclis'te geçen hafta kabul edilen Torba
Yasa'yla aylık bağlarken; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaşlıların gerek istihdam
gerekse de toplumsal yaşama daha çok katılımını sağlamak amacıyla "Aktif Yaşlanma Strateji
Belgesi" için kolları sıvadı.
Toplumdan dışlanmayacak
Sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden görüş isteyen
Bakanlık, Strateji Belgesi ile yaşlıların iş gücü piyasasına aktif katılımı ve bağımsız
yaşamı öngörüyor. Söz konusu belge 2016-2020 yılları arasında uygulanacak eylem planı,
hedef ve stratejileri kapsıyor.
65 yaş üstü nüfusu hedefleyen projelerden biri olan, Strateji Belgesi hakkında bilgi
veren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Coşkun Gürboğa, belgenin
"yaşlı nüfusun iş gücüne aktif katılımı", "bağımsız yaşam" ve "topluma katılım" başlıklarını
içerdiğini belirtti. Gürboğa, bakanlık olarak yaşlı nüfusla ilgili bakım sigortasına yönelik
düzenlemeler yapılması, yaşlı yaşam evlerinin yaygınlaştırılması, Alzheimer, demans gibi
farklı özellikleri olan yaşlılara uygun hizmet verebilecek modeller geliştirilmesi, özel eğitimli
bakım personelinin yetiştirilmesi gibi önerilerinin bulunduğunu dile getirdi.
Dünya Yaşlanıyor
TÜİK verilerine göre 2015 yılında yaşlı nüfus, 6 milyon 495 bin 239 kişi... Yaşlı
nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı 2014 yılında yüzde 8 iken bu oran 2015 sonu
itibarıyla yüzde 8,2'ye yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 43,8'i erkek, yüzde 56,2'si kadın...
Rakamlar dünya nüfusunun ise yüzde 8,5'ini yaşlı nüfusun oluşturduğunu gösteriyor. En
yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler sırasıyla yüzde 30,4'le Monako, yüzde 26,6'yla
Japonya, yüzde 21,5'le de Almanya.
Türkiye ise bu sıralamada 167 ülke arasından 66'ncı sırada bulunuyor. Türkiye'de 100
yaş ve üzerinde 5 bin 293 yaşlı bulunuyor. Tek kişilik hane halklarının da yüzde 45,8'ini
yaşlılar oluşturuyor.
Kaynak: Evrin Güvendik, “Yaşlılara İş Kapısı Açılıyor,” (Çevrimiçi)
http://www.yeniasir.com.tr/ekonomi/2016/04/20/yaslilara-is-kapisi-aciliyor, 07.07.2016.
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Uygulama Soruları
1)

Yaşlılık döneminde “çalışma hayatı”nda bulunmak makul müdür? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•
Yaş, yaşlanma ve yaşlılık aynı anlama gelmemektedir, fakat birbirleri ile
bağlantılı anlamları bulunmaktadır.
•
Yaşlılık konusunda birden çok teori bulunmaktadır ve son dönemlerde aktivite
teorisi daha çok gündemdedir.
•
Yaş ayrımcılığı meselesi yeni bir mesele değildir; 1920, 1930’lardan bu yana
ABD ve İngiltere’de yaş ayrımcılığı ile ilgili tartışmalar bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), orta yaşlı, yaşlı ve ihtiyarlar şeklindeki ayrımı hangi yıl
ortaya koymuştur?
A) 1960

B) 1962

C) 1963

D) 1967

E) 1970

2) “55 mi 65 mi yaşlıdır?” sorusu neye göre değişebilmektedir?
A) Askeri duruma

B) Ülkeye

C) Kültüre

D) Partiye

E) Yönergeye

3) Primer-sekonder yaşlanma sınıflandırması hangi yaşlılık ile ilgilidir?
A) Biyolojik B) Sosyal

C) Kültüerel D) Fizyolojik E) Kronolojik

4) İşlevsel azalma, yaşlılıkta neyin işaretidir?
A) Psikolojik yaşlanma
B) Fizyolojik yaşlanma
C) Kronolojik
D) Kültürel yaşlanma
E) Siyasi yaşlanma

yaşlanma

5) Birincil-ikincil-üçüncül yaşlanma hangi yaşlılık türü için geçerlidir?
A) Biyolojik B) Sosyal

C) Kültüerel D) Fizyolojik E) Kronolojik

6) Kişilerde 30 yaşından itibaren “eksiklik” güçlü bir şekilde ortaya çıktığı görüşü hangi
teoriye aittir?
A) Yaşamdan geri çekilme
D) Süreklilik

B) Aktif yaşlanma C) Eksiklik
E) Alt-kültür

7) Yaşlıların homojen kabul edilip aynı zeminde birlikteliklerine işaret eden teori
hangisidir?
A) Yaşamdan geri çekilme
D) Süreklilik

B) Aktif yaşlanma C) Eksiklik
E) Alt-kültür

8) Yaş ayrımcılığının özel adı nedir?
A) Cam tavan B) Gri tavan

C) Sarı tavan

D) Akışkan yaş

E) İşe yaramazlar

9) 30 yıldan fazla yaş ayrımcılığı ile kanunun uygulandığı ülke hangisidir?
A) ABD

B) Almanya C) İspanya

D) Fransa

E) İngiltere

10) “Yaşama akışı” vurgusu hangi teori ile ilgilidir?

Cevaplar:

A) Yaşamdan geri çekilme
D) Süreklilik

B) Aktif yaşlanma C) Eksiklik
E) Alt-kültür

1) C
6) C

3) E
8) B

2) C
7) E

4) B
9) A

5) D
10) D
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13. SOSYAL DEZAVANTAJLI ENGELLİLİK OLARAK KADINLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Tarihsel süreçte Doğu ve Batı toplumlarında kadınlara yönelik tutum ve uygulamaların
ne olduğunu; günümüzde kadınların önündeki engellerin mahiyetini; günümüzde kadınların
engelleri aşmalarına yardımcı olması bağlamında uygulanan sosyal yardım ve hizmetleri
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Doğu toplumlarında kadınlara yönelik var olan olumsuz tutumların arkasında
neler olabilir? Araştırınız.
2)
Tarihsel süreçte Batı toplumlarında kadınlara yönelik “olumsuz tutum ve
uygulamalar” olmasına rağmen, mevcut algının “olumlu” görülmesi nasıl açıklanabilir?
3)
Kadınların önündeki engelleri aşmada sosyal yardımların ve hizmetlerin rolü
nelerdir? Değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Tarihsel Süreçte
Kadına Yönelik
Tutumlar ve
Uygulamalar

Tarihte kadınların Doğu ve Batı’daki
konumlarını bilmek

Okuyarak

Kadına Yönelik
Sosyal Yardım ve
Hizmetler

Mevcut dönemde kadınların önündeki
engellerin sosyal yardım ve hizmetler
yolu ile de aşılabileceğini kavramak

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
•

Kadın

•

Antik Yunan’da kadın

•

Roma’da kadın

•

Fars’ta kadın

•

Hint’te kadın

•

Babil’de kadın

•

Çin’de kadın

•

Cam tavan sendromu
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Giriş
Kadın, ailenin en önemli aktörlerindendir ve toplumda önemli işlevleri vardır. Ancak
gerek tarihsel tecrübe gerekse günümüz uygulamaları, kadınların “sosyal dezavantajlılık”
kapsamında engellenmiş bir kitle olduklarına işaret etmektedir.
İşte bu kapsamda kitabın bu bölümü, sosyal dezavantajlı engelliler olarak kadınlara
ayrılmıştır. Öncelikle tarihsel süreçte kadına yönelik tutumlar ve uygulamalar ortaya
konmaktadır. Daha sonra ise kadına yönelik mevcut sosyal yardım ve hizmetlere yer
verilmektedir.
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13.1. Tarihsel Süreçte Kadına Yönelik Tutumlar ve Uygulamalar
Eski toplumlar/uygarlıklar ile ilgili bilgiler, sınırlı sayıda belgeye dayanmaktadır. Bu
nedenle o dönemler için genel yargılarda bulunmak kolay olamamaktadır. Bu durum, kadınlar
söz konusu olunca biraz da zorlaşmaktadır, çünkü yerel ve insanî özellikler gibi diğer
değişkenler devreye girmektedir. Hal böyle olunca, kadının tarihsel süreç içindeki
anlamlandırılması yapıldığında, bunun yanılma payı içerebileceği ve sübjektivite
barındırabileceği bir şekilde akılda tutulmalıdır (Harman, 2001: 82-83).

13.1.1. Genel Olarak Doğu Toplumlarında Kadın
Kadın olmak, tarihin ilk devirlerinden günümüze “Doğu” ve “Batı” toplumları için
farklı telakkiler barındırmıştır. Doğu’da Hint toplumunda önceleri anaerkillik söz konusu
iken, zamanla ataerkillik ön plana çıkmıştır (Tümer, 1994: 173). Hal böyle olunca, örneğin,
dul kadınlar ölen kocalarının onlara ihtiyacı olduğu düşüncesiyle yakılmıştır (Donuk, 1991:
290-291). Burada Hizduizm etkisi görülmektedir. Rig Veda döneminde Hizduizm’in hâkim
karakteri erkek üzeredir; eğitimdeki zahitlik anlayışı, bilgi ve kurtuluş yolu sadece erkeklerin
tekelindedir. Bu nedenle, kadının hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur; kadın, kısır olur ya da
sürekli kız çocuk doğurursa kocası tarafından terk edilebilmektedir. Kadın, kendi başına
buyruk olmamalıdır; evlenmeden önce babasının, evlendikten sonra kocasının, dul kalınca da
erkek çocuğunun itaati altında olmalıdır (Harman, 2001: 83).
Uzakdoğu’ya bakıldığında da durum farksızdır. Çin uygarlığında kadınlara isim bile
verilmemiş; sayılarla “1, 2, 3…” şeklinde hitap edilmiştir ve “domuz” olarak anılmışlardır
(Topaloğlu, 1992: 18). Bununla da yetinilmemiştir; Çin ve Japon atasözlerinde kadını
dövmenin erdemleri zikredilmektedir (Tümer, 1994: 173). Çin havzasında etkin olan
Konfüçyünizm de genelde ataerkil bir yapıdadır. Bu nedenle kadın ikincil plandadır; kutsal
metinlerde kadına olumsuz bakılmaktadır (Harman, 2001: 83). Benzer durum, Budist yapı
için de geçerlidir; erkek hâkimiyeti bulunmaktadır. Önceleri kadınlar, karmik sistem olarak
erkeklerden daha aşağı kabul edilmişler; yüce mertebelere ulaşamayacakları düşünülmüştür.
Sonraları bu algı/inanış değişmiş, çeşitli dini etkinliklerde kadınlar öğretmen ve ruhani rehber
olma imkânı bulmuşlardır (Harman, 2001: 83). Budizm’in kutsal kitabı Vedalar’da kadın,
kasırgadan ve ölümden daha kötü bir varlık olarak ele alınmıştır (Temir, 2011: 14).
Babil’de ise Hammurabi Kanunları’nda kadınlar için nispeten olumlu yönler
bulunmaktadır. Evlilik haklarında kadın lehine bir kısım yükümlülükler düzenlenmiştir. Buna
göre monogami (tek eşlilik) esastır; ancak kısırlık hâlinde ikinci eşe izin verilmiştir. Boşanma
durumunda ise kadın, kendi çeyizi yanında, çocuğa bakmak için kocasının malının bir
kısmının da sahibi olmaktadır (Harman, 2001: 83). Bunların yanında Babil’de kadın, mal
edinme ve miras hakkına sahiptir, hukuk davalarına katılabilmektedir, yüksek konumlarda
bulunabilmektedir. Böyle bir çerçeve kadını, evde “evin tanrıçası” anlamına gelen simgeye
büründürmüştür. Öyle ki anneye karşı işlenen tüm suçların cezası, toplumdan sürülmektir
(Coşkun, 2011: 61-62). Bu olumlu yönlere rağmen, Babil’de kızın kısasta mal olarak
kullanılması (Seydişehri, 2012: 61-64), kadınların olumsuz pozisyonlara da itilmekte
olduğunu ortaya koymaktadır.
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Fars diyarında durum, kadınlar aleyhinedir. Bu diyarda, kız kardeşle evlenmek
serbesttir; erkek, karısı ve çocukları üzerinde ailede mutlak iktidar icra etmektedir (Donuk,
1991: 290). Örneğin, Mazdek döneminde kadınların durumu erkekler arasında mal gibi
“taksim edilme” şeklindedir. Mazdek, kendi dönemindeki insanlar arasındaki ayrılığın ve
çekememezliğin sebebini, bazılarının mal ve kadınlara sahip olmalarına; malın çoğunluğunu
ve kadınların güzellerini ellerine geçirmiş olmalarına bağlamıştır. Ona göre insanlar arasında
kin ve çekememezliğin kaynağı, mal ve kadındır. Bu nedenle huzursuzluğun sebebini ortadan
kaldırmak içinse, mal ve kadınların erkekler arasında serbest bırakılması gerekir. Mazdek’in
bu görüşleri kabul görmüştür. Sonuçta hanelere baskın yapıp, hane reisine, karısına ve malına
tecavüz edilmesine kadar varan bir azgınlık doğmuştur (Ebu Zehra, 1993: 21-22).
Eski Mısır’da aile içinde kadınların önemi şaşırtıcı derecedir. Bunun nedeni,
kalıtımın, anneden geçmesidir. Tüm mallar, kadın soyu üzerinden geçmektedir ve bu
kapsamda kadınlar, ekonomik bağımsızlıkları nedeniyle yüksek konumda bulunabilmedirler
(Coşkun, 2011: 59). Bu iyi hâle rağmen, farklı kadın profilleri ile karşılaşılmaktadır. Örneğin
erkek istediği kadar kadın alabilmektedir. Kadının düşkün konumda olduğu bir düzende
(Kırkpınar, 2001: 38) kadının kendi başına karar verebilme ve mülkiyet hakkının olduğuna
rastlanması yanında, evlenmek isteyen kız ve erkeğin kendi adlarına sözleşme yapabildikleri,
çocukların sokağa bırakılmasının yasak olması sebebiyle daha sağlıklı bir aile kurumunun var
olduğu kaydedilmektedir (Seydişehri, 2012: 39-40).
İslam öncesi Türkler’le ilgili ikili görüş bulunmaktadır. Bir görüş, anne-baba
soyunun birbirine denk olduğunu, bu sebeple erkeğe ev ağası, kadına ev hanımı dendiğini
(Gökalp, 1950: 119), ailenin baba soyuna dayandığı, ancak kadına da yetki verildiğini de dile
getirmektedir (Öztürk, 1991: 15). Diğer görüş ise, Türk ailesinin ataerkil olduğunu, kadına
önem verildiği ifadelerinin ideolojik olduğunu iddia etmektedir. Fakat Divan-i Lügati-t Türk,
Orhun Anıtları ve Oğuz Kağan Destanı gibi eserlerde, eşlerin birbirini serbestçe seçtikleri ve
annenin önemli olduğu görülmektedir. Daha da ötesinde annenin, babanın diğer
akrabalarından önde olduğu anlaşılmaktadır (Eröz, 1977: 15). Bu anlamda İslam öncesi
Türkler’de ataerkil yapının hâkim olmasına rağmen, kadının konumu, çağın diğer
topluluklarına göre daha iyidir. Örneğin, poligami (çok eşlilik) serbest olmasına rağmen,
pratikte yaygın olan monogamidir. Kadının kocasından ayrı mal elde etme hakkı olması
yanında, kadın toplumda çeşitli roller de üstlenmiştir. Yine hakan, devleti/topluluğu “bilge
hatun” ile yönetmiştir (Harman, 2001: 83-84).

13.1.2. Genel Olarak Batı Toplumlarında Kadın
Tarihte Doğu’daki kadının durumu özetle bu şekildedir. Batı’daki durumuna bakılırsa,
öncelikle Yunan uygarlığı dikkat çekmektedir. Antik Yunan’da kadın, hor görülmektedir;
erkekten aşağı, hayvanlarla birdir, çarşıda satılabilen bir maldır (Tümer, 1994: 173).
Kadınlara yönelik bu konumun birçok somut örneği bulunmaktadır. Örneğin, kadın evin
birinci katındaki bir dairede (maikosta) yaşamakta, evine kapatıldığından dolayı kamu
hayatına katılamamaktadır (Coşkun, 2011: 74). Ayrıca kadınların hiçbir siyasi hak/yetkisi
yoktur. Bunun yanında ekonomik hakkı da yoktur; miras erkeğe düşmektedir (Harman, 2001:
83). Olimpiyat oyunlarına sadece erkekler katılabilmektedir. Tiyatronun başlangıcında kadın
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rolleri de erkekler tarafından sergilenmektedir (Coşkun, 2011: 74). Kadınların dini
(pagan/putperest) ayinlere katılmasına müsaade edilmiştir, ama erkeklerden ayrıdırlar. Hal
böyle olunca geriye kalan bir güç olarak, kadın için en yüksek ve onur veren şey, rahibe
olmaktır; rahibelik, devletin tanıdığı yüksek bir memuriyettir (Harman, 2001: 83). Tüm
bunların özeti, Antik Yunan’da kadının “susma”sının en büyük tavsiye olduğu şeklindedir. Bu
nedenle, Antik Yunan’da kadının en büyük zaferi “[kadını] ister övsünler, ister yersinler
erkeklerin en az [kadınlardan] bahsetmeleri” şeklinde ifade edilmektedir. Bunun anlamı,
Antik Yunan’da kadının gölge olduğudur (Çınar, 2010: 135). Zira Yunan
uygarlığının/demokrasisinin temeli, sosyal eşitsizlik üzerine kuruludur; efendiler ile köleler,
erkekler ile kadınlar arasında “tam bir eşitsizlik” hâkimdir. Bu anlayışı Aristo’nun, köleleri ve
kadınları, efendi ve erkeklerden aşağı saymasında görmek mümkündür (Tabakoğlu, 2005:
188). Aristo, “Erkekler, zihnin veya aklın doğal timsaliyken; kadınlar, esirler ve barbarlar
tabu olarak aşağı sınıfı teşkil eder” demektedir (Çınar, 2010: 129). Ancak Antik Yunan’da
drahoma adlı bir uygulama söz konusudur. Drahoma, kadınların çeyiz aldığı, mülkün
sülalenin erkek üyelerine aktarıldığı egemen miras yapısını kıran, erkek kardeşin olmaması
durumunda kadınların varis (epiklerates) olmasıdır. Drahoma, evlilik sırasında kadına verilen
ebeveyn mülküdür; ölüm durumunda mirasa veya yaşayanlar arasında diğer devir biçimlerine
katkıda bulunabilmektedir (Goody, 2004: 21-22; 103).
Roma’da ise evlenmek kanunen zorunludur, çünkü Roma’ya vatandaş gereklidir
(Berktay, 2014: 38). Öyle ki Augustan Kanunları (uygulamadaki bazı çelişkilere rağmen), dul
kaldıktan sonra yeniden evlenmeyen kadınları ve erkekleri cezalandırmaktadır. Fakat
Hıristiyanlık’ın etkisi ile Romalılar, yeniden evlenmeyen dulları, univiare (bir erkeğe ait)
anlamında kutsallaştırmışlardır (Goody, 2004: 28). Bazı sosyologlar için, Roma’daki evlenme
akdi, kadın için köleliktir; zira kadın, evlenmeden önce babasının yanında sanki bir köledir;
baba yanındaki kölelikten koca yanındaki köleliğe geçmektedir ve hayatı boyunca köle olarak
yaşamaktadır. Bu nedenle karı-koca arasındaki ilişki, bir haklar ve görevler bölüşümü
değildir; hakların tamamı kocada, görevlerin bütünü ise kadında toplanmaktadır. Ataerkil aile
yapısının yoğun hissedildiği Roma ailesinde doğan çocuk ister kız ister erkek olsun; baba onu
kabul etmeyebilmekte, öldürebilmekte, ilerleyen yaşlarında elde ettiği menfaatler üzerinde
tasarruf edebilmektedir. Kadın-erkek ilişkileri, başıboş, ailenin önem arz etmediği bir yapıyı
teşkil etmektedir. Dolayısıyla Roma’da kadın, müstakil bir şahsiyet değildir; kadın ve kadına
ait olan her şey, erkeğin mülkiyetine verilmiş mal gibidir (Ebu Zehra, 1993: 17). Bunun da
ötesinde Roma’da kadınların kamu hukuku alanında da hiçbir hakkı bulunmamaktadır;
devlette görev alamamaktadır (Harman, 2001: 83). Erkek çocuklara din, hukuk ve tarım
dersleri verilirken; kız çocuklarına iplik eğirmekten başka şeyler öğretilmemektedir (Çınar,
2010: 135).
Batı’da Hıristiyanlığın ilk döneminde bu Grek-Roman kültürünün büyük etkisi
vardır. Pavlus’un Hıristiyanlığın temeline yerleştirdiği dogmalar doğrultusunda erkek
üstündür ve Tanrı kudretindedir, kadınsa gölgedir ve erkeğe yardımcıdır. Kadınlara kocalarına
tabii olmaları söylenirken, erkeklere de evlerini geçindirmeleri emredilmiştir. Hıristiyanlık’ta
aile zinaya düşmemek için mecburen uygulanan bir uygulamadır, fakat evlendikten sonra
ayrılmak yasaklanmıştır (Ünal, 2001: 126-133). Bu yasağın uzantıları 17. yüzyılda bile
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kendisini göstermiştir. Örneğin İskoçya’da 17. yüzyılın sonlarında “yılda bir” boşanmadan
daha az boşanma gerçekleşmiştir (Goody, 2004: 88). Bu anlamda, evlenmenin caiz olup
olmadığı yıllarca tartışılmış ve esas olan bekârlık olsa da zinaya düşmek korkusuyla evlilik
kutsal bir sır, sakrament ilan edilmiştir. 3. yüzyılda sivil evlilikler yapılabilirken, 5. yüzyıldan
itibaren Kilise takdisine bağlanmış, 1184’te ise kutsal bir tören ilan edilmiştir (Ünal, 2001:
126-133). Bu kutsal törenle başlayan ailenin içinde kadın, deliler ve çocuklarla birlikte
anılmış, aileye verilen bu önemin dışında tutulmuştur (Yadsıman, 2005: 67). Bu bakımdan,
Batı’da Hıristiyanlık’ın (Kilise’nin) hâkim olduğu bu dönemlerde kadınlar, başka hiçbir yerde
olduğu kadar dinî, politik ve ekonomik faaliyetlerin dışında tutulmamışlardır. Fakat Kilise
tarafından “değerli potansiyeller” olarak görülmüşlerdir. Zira miras alabilmekteydiler ve
erkek kardeşleri gibi mülk edinebilmekteydiler. Böylece Kilise’nin hayır işlerine katkıda
bulunabilecek potansiyele sahiptiler. Örneğin tekrar evlenmeyen dul kadınlar, servetlerini,
kendi aristokratik ailelerine zarar vermek pahasına, Kilise ve fakirlerin faydasına
kullanmışlardır. Kadınların bu potansiyeli nedeniyle, bir yandan “hayırseverlik”te ileri
seviyeye gitmişler, bir yandan da ilk Hıristiyanlar’ın büyük çoğunluğu kadınlardan oluşmuş
ve dinin yayılmasında erkeklerden daha fazla katkıda bulunmuşlardır (Goody, 2004: 46-48).
Batı’da feodal dönemde kadının konumu ile ilgili bir mutabakat bulunmamaktadır. Bu
anlamda feodal dönemdeki kadın için tam anlamıyla özgürlük içinde ya da tam anlamıyla
tahakküm altında demek, kolay olmamaktadır. Kadınlar, lordların evlerinde kullanılmaktadır
ve dövülmektedir, ama aristokrat kadınlarsa gayet etkindir. Burada bir feodal hiyerarşi söz
konusudur ve 1023’teki barış sözleşmesinde, soylu/aristokrat kadınlara saldırılmayacağına
dair söz varken, diğer kadınlara saldırmak mümkün kılınmıştır (Tabakoğlu, 2005: 188).
Dolayısıyla burada kadın olmaktan ziyade, “soylu/aristiokrat kadın” olmak önemli
görülmüştür. Fakat aristokrat kadının gücü de, herhangi bir aristokrat erkekle evlendikten
sonra ortaya çıkmaktadır (Tabakoğlu, 2005: 180). Ayrıca soylu olmayan, yani halktan olan
kadınların bu dönemlerde, Kilise’nin, rahibin, eşinin hatta etrafındaki cemaatin denetimi
altında olduğu da ifade edilmektedir (Giddens, 2000: 150).
16. yüzyılla birlikte, kadının konumunda eskiye dönüş vardır. Bu yüzyılda Roma
hukukunun temel hukuk olmasıyla, kadının akıl eksikliği vurgulanmış, böylece arka planda
konumlandırılması hukuken kabul edilmiştir. Örneğin bekâr kadınların karar almaları ve
vasilikleri yasaklanmıştır (Weisner, 1993: 31-33). Bu bakımdan, 16. ve 17. yüzyıllarda
kadınlara yapılan baskılar artmıştır; kadının rolü de evde erkeğe tabi olma şeklinde olmuştur
(Coşkun, 2011: 93). Orta Çağ’ın sonunda ortaya çıkan “cadılık”tan da yine kadınlar sorumlu
tutulmuştur. Her ne kadar çok sayıda çocuk ve erkek yakalanmışsa da en fazla zarar görenler,
kadınlar olmuştur (Merchant, 1980: 312). Ancak bu tablo karşısında 16. yüzyıl Avrupa’sında
Flaman bölgelerdeki kadınların durumu diğer bölgelerden farklıdır. Yüzyılın sonları için, bir
İspanyol tarihçi, kadınların okuduğunu, yazdığını, metinlerin bölümlerini karşılaştırdığını ve
çok eğitimli doktorlar gibi tartıştıklarını kaydetmektedir. Bir sonraki yüzyılın İngiltere’sinde
kadınlar, bazı ayrılıkçı cemaatler bile oluşturmuşlardır. 1640’larda Leveller’in kadınları,
hapisteki kocalarını desteklemek için sokaklara inmişler, sessiz kalmadıkları için de
kendilerine “kadın balık satıcıları” denmiştir (Goody, 2004: 87-88).
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Bu dönemin özel adı Rönesans’tır. Rönesans ile “yeniden” tanımlama girişimleri
görülmektedir. Tanımlama, önce insanın kendinden başlamış; bu durum, “beden”e karşı
tavırları değiştirmiştir. Bedenin yeniden konumlandırılmasının yansıması, öncelikle kadının
üzerinde görülmüştür. Bunun etkisiyle, ilerleyen tarih sahnelerinde uygarlık, kadın bedeni
üzerinde tanımlanmış; uygarlık için Afrikalı kadın giydirilmeye, Doğulu kadın
soyundurulmaya kalkışılmıştır (Sancar, 2013: 45). Rönesans’a kadar olan dönemde ise
Avrupa’da geleneğini koruyabilmiş toplumların giyim özellikleri benzerlik arz etmektedir;
uzun, geniş, tene yapışık olmayan kıyafetlerdir ve genellikle de başörtülüdür (Kasapoğlu,
1994: 56). Tüm bunları dönüştürüp birbirine benzeten şey, “beden”dir (Işık, 1995: 153).
Rönesans ile ortaya konan beden, mahremiyet içinde olması gerekmeyen bir nesnedir; artık
var olan, “güzel” ve “beden”in kutsanmasıyla “kadın” ve “çıplaklık”ın ön plana çıkmaya
başlamasıdır. Giysiler, eski hayat tarzının amblemidir, çıplaklık ise yeni keşfedilen ve
yaşanan bir hakikattir (Berman, 2013: 151). Rönesans’la birlikte artık Vatikan’ın içinde dahi
çıplak pagan tanrıları, çocuk İsa ve Madonna tabloları yan yanadır (Tarnas, 2011: 18-23).
Çıplaklığın en belirgin boyutu ise fuhuştur. Bu çerçevede Rönesans Avrupa’sında Roma’nın
payesi “fahişeliğin başkenti” iken, Vedenik de “kur yapma kültürü”nün merkezi olarak kadın
bedenine açılan kapılar konumundadırlar. Daha sonraları (18. yüzyılda) Paris, her on üç
kadından birinin gelirini fahişelikten kazandığı bir merkez hâlini almıştır (Goody, 2004: 93).
Aydınlanma devrinin ardından 19. yüzyıl, kadınların yaşam perspektifinin değiştiği
zaman dilimi olarak değerlendirilmektedir. Bu perspektif değişiminde Fransız Devrimi,
Sanayi Devrimi, Kraliçe Victoria Çağı (1837-1901) etkili olmuştur. Tüm bunlarda aradığını
bulamayan kadınlar, Daily Mail Gazetesi’nin “Sufrajet” olarak isimlendirdiği süreçte
direnişler ve grevler başlatmışlardır. Sufrajet hareketi, oy hakkını savunmuş ve bunun için
bombalama, vitrin camlarını kırma, kamu binalarının kundaklanması gibi şiddet yöntemlerine
başvurmaktan imtina etmemiştir (Coşkun, 2011: 100). 19. yüzyıl ayrıca, Batı’da kadınlar için
tüm eğitim haklarının kazanıldığı bir dönemdir. ABD’de kadın üniversiteleri kurulmuş,
örneğin 1865’te New York’ta tıp fakültesi kurulmuştur. Aynı tarihte Zürih’te de kızlar
üniversiteye alınmıştır. Fransa’da kadınlara ilk olarak diploma 1861’de verilirken;
İngiltere’de Londra, Oxford ve Cambridge gibi üniversiteler, kadınlara ancak Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra diploma hakkı tanımıştır (Coşkun, 2011: 96).

13.2. Kadına Yönelik Sosyal Yardım ve Hizmetler
Sosyal dezavantajlı bir kesim olabilen kadınlara yönelik uygulamalardan bir alan,
sosyal yardım ve hizmetler ile ilgilidir. Bu alanın, en fazla ön plana çıkan kısımları, tek
ebeveynli aileler kapsamında “yalnız anneler” ve “eşi vefat etmiş dul kadınlar” ile “şiddete
maruz kalan kadınlar” ile ilgili sosyal yardım ve hizmetler/bakımlardır.
Aile tipleri içinde son dönemde ortaya çıkan bir tip, parçalanmış ailedir. Boşanma,
evden ayrılma, ölüm gibi sebeplerle eşlerin birbirinden kopmasıyla oluşan ve çocukların
ebeveynlerinden sadece biriyle olduğu aile yapısıdır (Çamur-Duyan, 2011: 16). Bu aile tipi,
“tek ebeveynli aile” olarak da adlandırılmaktadır. 2000’li yıllarda ABD’deki çocukların %
69’unun dâhil olduğu (Yıldırım, 2009: 79) tek ebeveynli aile, hane reisinin sadece erkek
(baba) ya da sadece kadın (anne) olmasına dayalı ailedir. Pratikte ise, ağırlıklı olarak, tek
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ebeveynli ailede kadın (anne) varlığı söz konusudur (Güneş, 2011: 38). Bu tarz ailelerin, yani
“yalnız anneler”in (single mothers) sayısındaki artışta, boşanma/ayrılma, özellikle Batılı
ülkelerde evlilik dışı doğumlar ve kadının kocasının ölmesi gibi faktörler önemli rol
oynamaktadır (Güneş, 2011: 38).
“Yalnız anneler”in yoksulluk riskleri daha fazladır. Zira yalnız anneler, yalnız
başlarına kendilerini ve çocuk/lar/ını geçindirmek zorundadır. Fakat bunu yapabilmeleri pek
de kolay olamamaktadır, çünkü haneye giren gelir miktarı evli olanlara göre daha düşük
olmaktadır. Bu anlamda yalnız annelerin, belli bir zaman sonra yoksullaşma riskleri daha
fazla olmaktadır ki, bu durum, yer yer “yoksulluğun kadınlaşması” şeklinde ifade
bulmaktadır. Türkiye’de ise “yalnız anneler” çok görünür değildir; zira Türkiye’de boşanan,
kocasını kaybeden ve gelir kazanamayan kadınlar için, ya kendi anne-babaları ile ya da
kocalarının anne-babaları ile yaşamaya devam etme gibi bir dayanışma formu bulunmaktadır
(Güneş, 2011: 39).
Parçalanmış aile, tek ebeveynli aile ya da yalnız anneler denildiğinde, dile getirilmesi
gereken bir nokta da “eşi vefat etmiş dul kadınlar”dır. Dul kadınlar da “yalnız anneler”
sınıfından oldukları için yoksulluk riski altındadırlar. Örneğin, Batı’nın tarihsel sürecine
bakıldığında yeniden evlenmek, küçük çocuğu olan dul kadınlar için zor bir durumdu; çocuk
doğurma yaşını aşmış yoksul kadınlar içinse daha da zordu. Çünkü dulların çoğunluğu
yoksuldu. 1780-1880 arasında Katalanlar’ca yapılan değerlendirmelerde, yardım alanların
yarısının dul kadın olduğu tespit edilmiştir (Goody, 2004: 91, 93). Türkiye’de de eşi vefat
eden dul kadınlara yönelik sosyal yardım uygulaması Şubat 2012’de devreye sokulmuştur.
Buna göre, kadının kocasının ölmüş ve sonradan evlenmemiş olması yanında gelirinin ayda
250 TL’nin altında bulunması, sosyal yardımdan ve sağlık hizmetlerinden faydalanmak için
esas unsur kabul edilmektedir (Kesgin, 2012: 110). Şartları uyan kadınlara ayda 250 TL
olmak üzere 2 aylık periyotlarla yardım yapılmaktadır (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
2014: 117).
Öte taraftan, parçalanmış aile, tek ebeveynli aile ya da yalnız anne durumlarına
bakılmaksızın, kadınlar için sıkıntılı bir alan olarak “şiddet” görülmektedir. Kadına yönelik
şiddet, Batı-Doğu, gelişmişlik-az gelişmişlik, geleneksel-modern, eski-yeni gibi ayrımlara
bakılmaksızın çeşitli nedenlerle varlığını sürdüren evrensel bir problem olarak ortada
durmaktadır (Karaaslan-Şanlı, 2011: 124). Bu evrensel problem, tokat atmak, dövmek,
kemikleri kırmak gibi “fiziksel şiddet” olarak; aşağılayıcı sözler söylemek, zaafları ile alay
etmek, hakaret etmek, küfür etmek gibi “sözel şiddet” biçiminde; evin masraflarını
karşılamamak, kadının çalışmasına izin vermemek, çalışan kadının elinden parasını almak
gibi “ekonomik şiddet” tarzında; tecavüz etmek gibi “cinsel şiddet” türünde; surat asmak,
kadının görüşlerini açıklamasını engellemek, duygusal sömürü yapmak, ailesi ve arkadaşları
ile görüşmesini engellemek gibi “psikolojik şiddet” olarak ya da katı kurallar koyarak baskı
yapmak, evden çıkmasına izin vermemek gibi “sosyal şiddet” biçiminde görülebilmektedir
(Beklan-Çetin, 2012: 146.) Bu tarz şiddete maruz kalan kadınlar ise ancak sözle karşılık
verme, ağlama, bağırma, içine kapanma, kırılma, konuşmama, çevreden yardım isteme,
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eşyaları sağa-sola fırlatıp kırma tarzında tepkisini göstermekte; çok az kadın polisi arama,
şiddet gösterene karşılık verme biçiminde davranışta bulunabilmektedir (Arslantaş, 2013: 46).
Kadınların şiddete maruz kalmasının en uç noktası, öldürülmeleridir. Kadınların
öldürülmeleri, belirli kültürel ve geleneksel nedenlerle açıklanamayacak kadar evrensel bir
sorundur; çünkü dünyanın her yerinde çeşitli nedenlerle kadınlar öldürülmektedir. Bu
cinayetlerin bir kısmı (ve günümüzde daha çok ön plana çıkanı) “namus cinayetleri” (honor
killings) şeklinde isimlendirilmektedir. Namus cinayetleri, ataerkil yapının uzantısı olup,
İslam ile ilgili olmaktan çok uzak olduğu gibi (Karaaslan-Şanlı, 2011: 133), tarihsel süreçte
Batı’nın geleneksel dokusu içinde bulunabilen bir çerçeveye sahiptir. Örneğin Batı’da, gayri
meşru çocuk bekleyen annenin ulusal yasaların öngördüğü mahkûmiyetleri yeterli bulmayan
topluluk (aile vb.) üyelerinin olduğu ve bu üyelerin onanıyla, aile onurunu/namusunu
zedeledikleri kişilerden intikam alındığı bilinmektedir (Goody, 2004: 96).
Tüm bu olumsuz atmosferle mücadele etme noktasında günümüzde başta uluslararası
sözleşmeler olmak üzere kadına yönelik şiddet, insan hakları ihlali olarak kabul edilmiş ve
belgelerle müeyyideler tescillenmiştir. Bu belgeler çerçevesinde ülkelerden kadına yönelik
şiddetle mücadele konusunda, kadınlara “pozitif ayrımcılık” yapılması gerektiği hususuna
vurgu yapılmaktadır. Bu vurgu üç noktada toplanmaktadır: Kadına yönelik şiddete engel
olmak, şiddete uğrayanları korumak/desteklemek ve şiddet uygulayanları yargılamak. Engel
olmak, kadına yönelik algı/zihniyet/düşünce ile ilgili olup, eğitim sisteminin bu engeli
kaldıracak şekilde düzenlenmesini gerektirmektedir. Koruma/destekleme, şiddete uğrayan
kadınların, kadın sığınmaevi/konukevi gibi uygulamalarla hemen korunması ile ilgilidir.
Cezalandırma ise, şiddet faillerinin yargılanması ve hapis, ölüm, öfke kontrol programlarına
tabi olma, elektronik kelepçe ve benzeri cezalara çarptırılması ile alakalıdır (Karaaslan-Şanlı,
2011: 127). Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadelede, “elektronik destek butonu”,
“ŞÖNİM (Şiddeti İzleme Merkezi) ve “kadın konukevi” uygulamaları ön plandadır.
Elektronik destek butonu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet
Bakanlığı’nın ortak olduğu bir zeminde, bir operatör arasında işbirliğine dayalı bir şekilde
yürütülmektedir. ŞÖNİM’de ise, şiddete maruz kalan kadının hemen “güvenlik butonu”na
basarak emniyet birimleri ile irtibata geçmeleri sağlanmaktadır. Kadın konukevileri ise,
şiddete uğrayan kadını koruma ve geçici olarak barındırma sunmak üzere kurumda sunulan
hizmetleri kapsamaktadır (Kesgin, 2012: 114, 118).
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Uygulamalar
“Cam Tavanı Delen Kadınlar”
“Cam tavan sendromu denilen öğretilmiş çaresizliği aşarak görünmez engelleri aşan”
kadınlar tarafından diğer kadınlara örnek olmak ve cesaret vermek amacıyla düzenlenen
serginin, kadına, kadınsal duruşa, kadının emeğine ve kadının gücüne inancın ve saygının
oluşmasına, sanatın sınır tanımaz boyutları sayesinde katkıda bulunması öngörülüyor.
8 Mart Kadınlar Günü, Prof. Nazan Erkmen’in illüstrasyonlarla “Efsanelerde Kadın ve
Çocuk”, Sabiha Tansuğ’un “Etnoğrafik Müze Koleksiyonu”, Şadiye Ulusoy’un “Tarihi Giysi
Kolleksiyonu” sergileri ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı dinletisiyle bir anma, bir kutlama
değil; kadın emeğine saygi duruşu günü olarak sunulacak.
…
Senelerdir 8 Mart Kadınlar Günü’nde ananevi hâle gelen “Cam Tavanı Delen
Kadınlar” karma sergilerinin organizasyonununu yapan 1954 Düzce doğumlu olan
Karaşabanoğlu, Türkiyenin ilk tasarım okulu olan Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu
Seramik Bölümü mezunudur. Asuman Karaşabanoğlu 20 yıla yakın bir zamandır geleneksel
olarak her yıl önemli sanat insanları ve kurumlarla sürdürülen Cam Tavanı Delen Kadınlar
etkinliğinin hamisi ve koordinatörüdür.
Sergiye Beşiktaş Belediyesi, TBMM Milli Saraylar ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve
Bilgi Merkezi katkıda bulunuyor…
Kaynak: (Çevrimiçi) http://besiktaskultursanat.com/haberler/besiktas/8-mart-kadinlargununde-cam-tavani-delen-kadinlar-sergisi/, 07.07.2016.
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Uygulama Soruları
1)
Kadınların “cam tavan sendromu”nun nasıl aşabilecekleri hakkında neler
söylenebilir? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•
Kadın olmak, tarihin ilk devirlerinden günümüze “Doğu” ve “Batı” toplumları
için farklı telakkiler barındırmıştır.
•
görmüştür.

Tarihte kadın Doğu toplumlarında birkaç istisna dışında “olumsuz” muamele

•
Batı tarihinde kadın, son yüzyıla kadar genelde “olumsuz” muamele görmüş,
hatta yer yer öldürülmüştür.
•
Kadınların önündeki engellerden ikisi olan “yalnız anne” konumuna düşme ve
“şiddete maruz” kalmayı aşmak için sosyal yardım ile sosyal hizmetlerin varlığı önemlidir.
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Bölüm Soruları
1) Dul kadınların kocaları onlara ihtiyacı olur düşüncesiyle yakıldığı kadim dönem
uygarlığı hangisidir?
A) Çin

B) Japon

C) Hint

D) Fars

E) Roma

2) Kadınlara ismi ile değil de sayılarla hitap edilen kadim dönem uygarlık hangisidir?
A) Çin

B) Japon

C) Hint

D) Fars

E) Roma

3) Hammurabi Kanunları üzerinden kadınlar için olumlu yönler bulunan kadim dönem
uygarlık hangisidir?
A) Roma

B) Yunan

C) Mezopotamya

D) Fars

E) Babil

4) Kadınlara kötü uygulamaların yapıldığı Mazdek dönemi hangi kadim uygarlık
içindedir?
A) Roma

B) Yunan

C) Mezopotamya

D) Fars

E) Babil

5) Mal ve kadınların “herkesin ortak malı” olarak kabul edildiği bir dönemin yaşandığı
kadim uygarlık hangisidir?
A) Roma

B) Yunan

C) Mezopotamya

D) Fars

E) Babil

6) “Maikos” adı verilen bir dairede yaşayıp kamu hayatına katılamayan kadınların
olduğu kadim dönem uygarlık hangisidir?
A) Roma

B) Yunan

C) Mezopotamya

D) Fars

E) Babil

7) Kadınlar için “susma”nın en büyük erdem ve iş olarak kabul edildiği kadim dönem
uygarlık hangisidir?
A) Roma

B) Yunan

C) Mezopotamya

D) Fars

E) Babil

8) Dul kalındıktan sonra yeniden evlenmeyenlerin cezalandırıldığı kadim uygarlık
hangisidir?
A) Fars

B) Yunan

C) Mezopotamya

D) Babil

E) Roma

D) Sihir

E) Cadılık

9) Rönesans’ta kadın hangi bağlamda ele alınmıştır?
A) Beden

B) Akıl

C) Zekâ

10) Türkiye’de “elektronik destek butonu” uygulaması hangi üç bakanlığın ortaklığında
yürütülmektedir?
A) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı- Kalkınma Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Kalkınma Bakanlığı
C) Adalet Bakanlığı-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Sağlık Bakanlığı
D) İçişleri Bakanlığı-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Adalet Bakanlığı
E) Sağlık Bakanlığı-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı- İçişleri Bakanlığı

Cevaplar:
6) B

1) C
7) B

2) A
8) E

3) E
9) A

4) D
10) D

5) D
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14: SOSYAL DEZAVANTAJLI ENGELLİLİK OLARAK GÖÇMENLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Göç olgusunun mahiyetini; göçün sebeplerini, sorunları ve çözümlerini, göçün
sonuçları, sorunları ve çözümlerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İnsanlar niye göç ederler? Ya da göç etmek zorunda mıdırlar? Yorumlayınız.

2)
Bir yerde savaş olması durumunda herkes göç eder mi, etmek durumunda
mıdır? Değerlendiriniz.
3)
Göç sonrasında “göç edilen yerde” olumlu veya olumsuz etkiler neler olabilir?
Analiz ediniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Göç Olgusu

Göç olgusunun ne anlama geldiğini
ve özelliklerini bilmek

Okuyarak

Göçün Sebepleri

Niçin göçün ortaya çıktığını farklı
değişkenler üzerinden anlamak

Okuyarak ve analiz ederek

Göçün Sonuçları

Göçün sonucunda görülenleri değişik
çerçevelerden anlamak

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
•

Göç

•

Hicret

•

Tarımsal dönüşüm

•

Savaş

•

İşsizlik

•

Gelir dağılımı adaletsizliği

•

Yoksulluk

•

Ailenin dönüşümü

•

Kültür
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Giriş
İlk insandan bu yana değişmeyen bazı olgulardan bahsedilebilir. Bunlardan bir tanesi,
kuşkusuz göçtür. İnsanlar, tarihin akışı içerisinde gerek bireysel anlamda ve gerekse kitlesel
olarak bir yerlerden bir yerlere çeşitli sebeplere dayalı olarak hareket etmişler ve bu
hareketlilikten kaynaklanan çeşitli sonuçlarla karşı karşıya kalmışlardır.
Modern dönemler, göçün insanlar için kaçınılmaz olduğu gerçeğine işaret edercesine,
göç hareketlerinin varlığını farklı şekillerde devam ettirdiği dönemler olarak ortada
durmaktadır. Özellikle, sanayileşme ve bunun sonucunda gerçekleşen şehirleşme/kentleşme
hareketleri; 20. yüzyılın savaşları, ekonomik ve sosyal handikapları, kültürel yıpranmalar ve
diğer birçok faktörler, göçün kitleler açısından bir çıkış yolu olarak göründüğü bir hal ortaya
çıkarmıştır. Bireyler veya kitleler, bulundukları yerlerdeki olumsuz koşullardan kurtulma ve
yeni yerin avantajlarına sahip olma açılarından göçe sarılmaktadır.
Dolayısıyla, her zaman geçerli bir olgu olan göç, kısaca, bir hareketliliği ifade
etmektedir. Bu hareketlilik göçü, sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi, coğrafi ve diğer birçok
çerçevede ele almayı doğuracak bir durum arz etmiştir. Bundan dolayı olsa gerek, temel
olarak göç, “belirli zaman veya mekândaki hareketlilik” anlamına gelebilse de, farklı
açılardan farklı tariflere maruz kalabilmiş; sosyologlar, ekonomistler, antropologlar,
coğrafyacılar ve diğer bazı çevrelerce ele alınmıştır.
Bu çerçevede kitabın bu bölümünde sosyal dezavantajlı bir kesim olarak göçmenler
(göç) üzerinde durulmaktadır. Öncelikle göç olgusuna yer verilmektedir. Daha sonra sebepleri
ile göçün sorunları ve çözümleri üzerinde durulmaktadır. Nihayetinde göçün sonuçları ve
çözümlerine yer verilmektedir.
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14.1. Göç Olgusu
“Hicret” kelimesi ile de ifade edilebilen göç (Zaim, 2006: 327), antropologlar,
sosyologlar, planlamacılar, idareciler, tarihçiler, coğrafyacılar ve ekonomistler tarafından ilgi
odağı olması açısından çok boyutlu bir kavram olarak görülmektedir (Mutluer, 2003: 9).
Göçün bu çok boyutluluğu, göçün, tanımlanması zor olan bir kavram olmasına yol açmaktadır
(Akşit, 1998: 67).
Göç, çok yönlü bir karaktere sahip bir olgu olarak bilinmektedir. Buna göre, göç,
toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik yapısıyla yakın bir ilişki içerisindedir; özellikle
nüfus yapılarında ve nüfusların nitel ve nicelik yapısında önemli bir etkiye sahip olduğu
kaydedilmektedir (Es ve Ateş, 2004: 210). Göçün, toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik
yönleri ile yakından ilişkili olması, göçü, insan olmanın temel bir öğesi olarak algılama
noktasına kadar da getirmektedir. Buna göre göç, insan olmanın bir koşulu olarak
addedilmektedir (Ortaylı, 2006: 19).
Ayrıca, göç durağan bir olgu olarak kabul edilmemektedir; nedenleri ve sonuçları ile
birlikte değerlendirilen bir süreç olarak kavranmaktadır (İçduygu ve Sirkeci, 1999: 249).
Bazılarına göre, bu süreç geleneksel toplum yapısından modern toplum yapısına geçişi temsil
etmektedir (Akgür, 1997: 249). Ancak sürecin temel niteliği, göçün nedenleri ve sonuçları ile
ele alınmasıdır. Burada, göçün, sosyal ve ekonomik dönüşümlerin sonucu olarak ortaya
çıkması açısından bir sonuç ve göçün kendisinin de sosyal ve ekonomik dönüşümlere yol
açması bakımından da bir neden olarak tarif edilmesi ile karşı karşıya kalınmaktadır (İçduygu
ve Ünalan, 1998: 38).
Göçün süreç olma niteliği, göçün tanımlanması, ölçülmesi, çözümlenmesi,
açıklanması ve yorumlanması açısından karmaşıklık yaratabilmektedir (İçduygu ve Sirkeci,
1999: 249). Bütün bunlar göz önüne alındığında, göçün çok teknik bir tanımı, “asıl yerinden,
ulaşılmak istenilen yere hareket” (Karpat, 2003: 3) şeklinde olabilmektedir.
Göç, genelde mesafeli, fiziki, coğrafik ayrılmalar veya hareketlilik olarak tarif
edilmektedir (Hoşgör, 1998: 104). Bu çerçeveden de anlaşılabileceği gibi, göç, belirli bir
zaman ve mekanda, geçici veya kalıcı bir mekan ve sosyo-kültürel hareketlilik (Türkyılmaz
vd., 1998: 25) olmaktadır.
Dolayısıyla göç tanımlarında, göçün bazı temel özellikleri söz konusu olmaktadır.
Bunların en başında geleni, “yaşam yerini değiştirme” olarak belirtilebilir. Buna göre, kişinin
göç etmiş olması için, yaşamış olduğu yerden başka bir yere hareket etmiş olması
gerekmektedir. Başka bir ifade ile, göç, bir yerden diğerine hareketi, yani alan değiştirmeyi ve
bunun için bir mesafe almayı gerektirir. Bu, göçün mekân özelliğidir. Ancak bu alanın
boyutları, sınırları ve belirlenmesi hususlarında bir sıkıntı da görülmektedir (Özcan, 1998:
79).
Diğer taraftan, yaşam yerini değiştirmek, iki şekilde anlaşılabilmektedir. Birincisi,
yaşam yerini değiştirmek, sadece konut yerinin değiştirilmesi anlamına gelebilir. İkincisi,
konut yanında işyerinin de emek pazarı dışına çıkması şeklinde olabilir (Tekeli, 1998: 9).
263

Esasen genel olarak yaşam yerini değiştirmek göçün temel noktası olsa da; ekonomideki
gelişmelere bağlı olarak; yapılan işin mobil hâle gelebilmesi de göz önüne alınarak yapılan
işin daha fazla önem kazanmasıyla beraber, göç algısında yaşanan yerin değil de, çalışılan
yerin esas alınmasının mümkün olabileceği ileri sürülmektedir (Özcan, 1998: 81).
Göçün diğer bir temel özelliği, göçün zamanla ilgili boyutudur. Çünkü göç, “belirli
bir zaman dilimi içinde belirli bir yerleşme alanından dışarıya çıkan yer değiştirmelerin
toplam sayısı” (Tekeli, 1998: 9) olarak da tanımlanmaktadır. Burada, bir hareketliliğin göç
olarak kabul edilmesi için, göç edilen yerde ne kadar kalınması gerektiği üzerine bir yaklaşım
geliştirilmiştir. Bu konuda bir birlik bulunmamaktadır. Bazılarına göre bu süre, bir yıl veya
bir yıldan fazla olmalıdır. Ancak bu ölçütün meydana getirdiği sorun, bir yıldan daha az başka
bir yerde kalanlarla sayım tarihinde bir yılını doldurmamış olanları dışarıda bırakması olarak
ifade edilmektedir. Bu konuda bir mutabakat olmaması, ülkeler arasındaki farklılık ve uç
örneklerle de anlaşılabilmektedir. Örneğin, Endonezya ve Salomon adalarında yapılan nüfus
çalışmalarında zaman kriteri 24 saat olarak alınmaktadır (Özcan, 1998: 80).
Göçün üçüncü çerçevesi, göç eden kişinin göç ettiği yerde bulunma niyeti ve süresi ile
ilgilidir. Bir hareketliliğin olması, oturulan yerin değişmesi ve bu değişmenin de belirli
sınırlar çerçevesinde olması yanında, diğer önemli bir husus, göçün “kalıcı bir niyet” ile
yapılması olarak ifade edilmektedir. Buna göre, bir yerden bir yere hareket etmeye karar
veren kişinin orada “kalma niyeti” üzerine hareket etmesi gerekmektedir (Özcan, 1998: 80).
Ancak göç hareketinin, varış noktasında kalıcı bir yerleşim yapmak üzere gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediği ise, böyle bir bilginin objektifliği konusundaki şüphelerden ve ölçüm
zorluğundan dolayı, göz önüne alınmayabilmektedir (Ünalan, 1998: 92).

14.2. Sebepleri ile Göç, Sorunlar ve Çözümler
Türkiye’de göçün nedenleri zaman içinde farklılık arz edebilmiş ve göç edenlerin
yaşantıları çeşitlilik göstermiştir (Erman, 1998: 56). Ancak yine de göçün nedenleri, genel
olarak ekonomik, siyasi-askeri, sosyal ve kültürel, ailevi, dini ve doğal nedenler ekseninde ele
alınabilmektedir.

14.2.1. Ekonomik Durum
Ekonomik nedenlerde, ekonomideki tarımsal dönüşüm ile göç ilişkisinin önemli bir
çerçeveyi oluşturduğu görülmektedir. Göçü, toplumların dönüşümlerine eşdeğer olarak ortaya
çıkan ve tek yönlü bir uyum hareketi olarak niteleyen yaklaşımların (Tekeli ve Erder, 1978:
24), bu konudaki en önemli çıkış noktası, sanayileşme ile birlikte görülmeye başlayan
tarımdaki dönüşüm olayları ve bunun neticesinde kırsal alanlardan kente doğru başlayan
hareketlilik olmaktadır. Tarıma yeni teknolojilerin girmesi neticesinde, insangücüne olan
ihtiyaç azalma göstermiş, bunun sonucundaki işsizlik sebebiyle zorunlu olarak göç akınları
başlamış; kırsal alanlardan kentlere doğru bir hareketlilik söz konusu olmuştur. Türkiye için
bu durum, 1950’lere tekabül etmektedir (Kocaman ve Beyazıt, 1993: 2).
Tarımdaki makineleşme ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde oluşan bazı yapısal
değişimlerin etkilerini toprak mülkiyeti bağlamında da görmek olası olmaktadır. Buna göre,
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teknolojik imkânlardan yararlanarak büyüyen ve gelişen bazı tarımsal işletmeler, küçük olup
gelişemeyen çiftçileri olumsuz etkilemişler; bunun sonucunda bu küçük çiftçiler ya büyüklere
işçi olmak durumunda kalmışlardır ya da tek çare olarak göç yollarına düşmüşlerdir (Akgür,
1997: 60).
Diğer bir ifade ile, tarımda meydana gelen makineleşmenin bir neticesi olarak,
tarımsal işgücünün önemli bir kısmı işsiz hâle gelmiştir (Karpat, 1978: 7-8). “Teknolojik
işsizlik” diye de adlandırılan bu işsizlik türü, insangücü yerine makinenin ikame edilmesinden
veya verimli metodların uygulanmasından kaynaklanan bir yapıya sahiptir (Zaim, 1997: 182).
Tarıma giren her bir makinenin anlamı, her bir makinenin beş-on kişinin işini üstlenmesi ve
dolayısıyla tarım dışına itilen insanların sayısının artması (Akgür, 1997: 60) ve nihayetinde
işsizlik sonucunda göçün meydana gelmesidir.
Diğer taraftan, sadece tarımsal makineleşmenin bir ürünü olarak değil, işsizlik başlı
başına bir göç etkeni olarak telakki edilmektedir. Dolayısıyla, işsizlik, göçün diğer bir
ekonomik sebebi olarak ifade edilebilmektedir. Değişik sebeplerden dolayı işsiz olduğu için,
bulunduğu bölgeyi, ülkeyi ve hatta kıtayı terk eden insanların varlığı söz konusudur (İBB
APK Daire Başkanlığı Araştırma Müdürlüğü, 2004: 19). Özellikle, Türkiye’de kırsal
alanlardan kente göçlerin birincil nedeni olarak işsizliğe işaret edilmektedir. Buna göre,
kitleler, bir araştırmaya göre % 40.2 ve diğer bir araştırmaya göre de % 35.8 oranlarında “iş
bulmak” maksadıyla göç etmektedirler (Bayhan, 1997: 184).
Göçün ekonomik temelli diğer bir nedeni gelir dağılımı ve buna paralel gelişen açlık
ve yoksulluk ile ilgilidir. Buna göre, gelir dağılımındaki bozukluk, göç sebeplerinden biridir.
Gelir dağılımındaki adaletsizlik yüzünden, köyden işsiz kalanların kasabaya inmesi;
kasabada iş bulunamadığı takdirde şehre inilmesi; orada da iş bulunamazsa büyükşehirlere
göç edilmesi; orada da iş yoksa en nihayetinde yurt dışına göç ile karşı karşıya kalınmaktadır
(Zaim, 2006: 328). Başka bir ifade ile oluşan dağılım dengesizliği yüzünden, bireylerin, başka
yerlerde var olan imkânları ve fırsatları öğrenmeleri ve bunlardan yararlanmak istemeleri
sebebiyle göç ortaya çıkmaktadır (Tekeli, 1998: 12). Bu çerçevede, Dünya Bankası
göstergelerine dayanılarak 1990 ile 2005 yılları arasında yüksek gelirli ülkelerdeki
göçmenlerin sayısında % 80 oranında bir artışın varlığından söz edilmektedir (Sönmezler,
Yürük ve Uzunoğlu, 2007: 34).
Gelir dağılımıyla benzer bir çerçevede değerlendirilebilecek diğer bir husus da açlık
ve yoksulluk eksenindeki göç olaylarıdır. Dünya Bankası verilerine göre 1980-1990 arası
yoksul insan sayısı 200 milyon artmış ve 2000 yılında da bu artış sürerek 1.2 milyara ulaşmış
gözükmektedir (Şenses, 2006: 21). Bu yoksul insanlar, gelir, sağlık ve eğitim açısından
yoksul olmakla birlikte; her an yoksul olma potansiyelini barındırmakta ve korumasız bir
niteliğe sahip görünmektedirler (WB, 2001: 16-19). Gerçekten de, özellikle 1980 sonrası
dönem, yoksulların aleyhine bir dönem olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüz dünya
nüfusunun yaklaşık % 20’sinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı; Mozambik, Etiyopya,
Somali, Kenya gibi ülkelerde yoksulluğun bir “yaşam kültürü” hâline geldiği
nekledilmektedir (Taşcı, 2007: 112). Bütün bunlara bağlı olarak “açlık sorunu” ortaya
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çıkabilmekte; bu durum da insanların (kitleler) hâlinde göçüne neden olabilmektedir (Mutluer,
2003: 13).

14.2.2. Siyasi-Askeri Şartlar
Göçün temel nedenlerinden bir diğeri siyasi-askeri kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu neden, genel olarak savaşlardan kaynaklanan, özelde “terör” olgusuyla yakından ilgili olan
ve bazen de siyasi gelişmeler, antlaşmalar sonucunda gelişen çeşitlenmelerle kendisini
göstermektedir.
Genel olarak savaşlar ve buna bağlı olarak ortaya çıkan bazı durumlar, göçün önemli
nedenleri olarak görülmektedir. Birinci Dünya Savaşı’nın Asya’da ve Afrika’da çok sayıda
sınırın değişmesine yol açtığı ve bunun da insanların göçüne neden olduğu ve yine yakın
zamanda Avrupa’daki Yugoslavya Savaşı’ndan sonra yaklaşık 3 milyon insanın toplu göç
ettikleri (Mutluer, 2003: 13-14) bilinen bir gerçek olarak durmaktadır. Ayrıca benzer şekilde,
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra savaş öncesi Nazi Almanya’sının sınırları içinde kalan
bölgelerden 10 milyon, Doğu Avrupa’dan da 3 milyon kişinin yerleşmek niyetiyle Federal
Almanya’ya girdikleri ifade edilmektedir. Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında da hem iki kesim
arasındaki karşılıklı göçler ve hem de Türkiye’den Ada’ya yönelik iskan hareketleri söz
konusu olmuştur (İBB APK Daire Başkanlığı Araştırma Müdürlüğü, 2004: 18).
Savaşla ilintili bir başka göç sebebi de, savaş sırasında yaşanan insanlık dışı
uygulamalar ile ilgilidir. Özellikle, savaş sırasında (savaşın herhangi bir askeri tarafı
olmamalarına rağmen) sivillere uygulanabilen katliamlar da göçün önemli sebeplerinden biri
olarak zikredilmektedir. 1821 ayaklanması ile başlayan ve Yunanlılar’ın yöredeki
Müslümanlar’a uygulamış oldukları katliamlar, Bulgarlar’ın gerek 1877-1878’de ve gerekse
1912’de yapmış oldukları zulümler, yine aynı dönemlerde Sırp, Karadağ ve Makedonya’da
yaşanan sıkıntılı süreçler, bu tarz bir göç sebebinin en tipik örnekleri olarak ifade edilmektedir
(Ağanoğlu, 2001: 62-84).
Göçün siyasi-askeri nedenlerinin diğer bir çerçevesi, “terör” ile alakalıdır. Terör,
güvenlikle ilgili bir durumdur ve göçte güvenlik sorunu önemli bir noktayı ifade etmektedir.
Çünkü insanlar, bulundukları yerde, bireysel, ailevî ve çevresel anlamda güvenliğin
olmadığını anladıkları zaman, göç etme ihtiyacı ve mecburiyeti ile karşı karşıya
kalmaktadırlar (Akgür, 1997: 67). 20 Türkiye’de de, 1984 yılında başlayan ve giderek artan
terör olayları, kitlesel zorunlu içgöç hareketlerinin temel nedeni olarak gözükmektedir
(Gündüz ve Yetim, 1997: 109; Es ve Ateş, 2004: 218; Keyder, 2000: 189). 21 Öyle ki, özellikle
1992 sonrasında zorunlu köy boşaltma olaylarında büyük artışlar görülmüş, OHAL 1997
verilerine göre, boşaltılan toplam yerleşim birimi sayısı (köy ve mezra) 3428, göç eden kişi
sayısı da 378 bin civarı olmuştur (CHP MYK Somut Politikalar Çalışma Grubu Ön Rapor,
Yapılan bir alan araştırmasında, göç-can güvenliği ilişkisi bağlamında, can ve mal güvenliğinin
sağlanmadığına inananların içinde söz konusu güvensizliğin nedenleri % 44.0 ile terör ve % 33 ile asayişsizlik
gösterilmesi, bu yaklaşımı anlamlı kılabilmektedir. Bkz. Öner & Kaçmazoğlu, 1997: 375.
21
Doğu Anadolu’da yaşanan zorunlu göçün Van ili örneğinde sosyolojik bir çözümlemesini; göçün nedenlerini,
toplumsal çevre değişimi ve sonrasında oluşan sıkıntıları ele alan bir çalışma için bkz. Bilgili, Aydoğan &
Güngör, 1997: 327-338.
20
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1999: 333). Yine aynı dönemde, terörden dolayı 11 bin nüfuslu Lice ilçesinin 10 bininin göç
ettiği; yaklaşık 2 milyon insanın da yer değiştirdiği; ilk önce kırsal alanlardan Diyarbakır,
Şanlıurfa başta olmak üzere çerve kentlere oradan da Adana, Mersin, İstanbul, Bursa gibi
büyük kentlere göç ettikleri kaydedilmektedir (Akgür, 1997: 68).
Siyasi-askeri nedenle göçün diğer başka boyutları da söz konusu olabilmektedir.
Bunların en bilinen tipi, ülkelerin siyasi rejimleri ile radikal çatışma içinde bulunan kişilerin
yapmış oldukları göçlerdir. Çoğu Avrupa ülkesindeki “politik göçmenler”in durumu (İBB
APK Daire Başkanlığı Araştırma Müdürlüğü, 2004: 20) ve İran’daki rejim değişikliği, eski
Sovyet bloku ülkelerindeki yeniden yapılanma, bu tip göçleri akla getirmektedir. Özellikle,
1989 yılındaki SSCB’nin çöküşü sonucu, Batı Avrupa ülkelerine doğru büyük oranda göçlere
şahit olunmuştur (Mutluer, 2003: 12).
Diğer bir siyasi-askeri neden olarak nükleer tatbikatların da göçe neden olduğu ifade
edilmektedir. Kazakistan’daki Semipalatisk bölgesinde 1949-1989 yılları arasında 150’si yer
üstünde olmak üzere 500 civarında nükleer bomba denemesinin gerçekleştirilmesi ve bunun
neticesinde yaklaşık 160 bin insanın Kazakistan’ın diğer bölgeleri ile Rusya, Ukrayna ve
diğer Sovyet Cumhuriyetleri’ne göç etmesi ile karşılaşılmıştır (Mutluer, 2003: 16).
Ayrıca geri kalmış bölgelerden gelişmiş bölgelere hünerli işgücü akımını azaltacak
şekilde düzenlenen teşvik edici politikalar geliştirmek (Tekeli ve Erder, 1978: 26); yine
uluslararası siyasi antlaşmalar sonucunda yapılan nüfus mübadeleleri –ki Türkiye Yunanistan
ve Türkiye Bulgaristan arası yapılan antlaşmalar buna bir örnektir- (Mutluer, 2003: 15) göçün
diğer siyasi-askeri sebepleri olarak ifade edilebilirler.

14.2.3. Sosyal ve Kültürel Yapı
Sosyal ve kültürel yapıya dayalı olarak ortaya çıkabilen göçün boyutları, özellikle
nüfus yapısı, eğitim ve bazı sosyal dokular etrafında ele alınabilmektedir.
Türkiye’de genel kabul gören görüşe göre, nüfus artışının temel özelliği (son
dönemlerde hızda yavaşlama olsa da) hızlı olması ve bu hızın da özellikle kentlere kayması
olarak ifade edilmektedir (Tuncer, 1976: 55-75). Bu çerçevede, hızla çoğalan nüfusun
bulunduğu yere sığamaması ve sonuçta değişik amaç ve beklentiler içerisinde göç etmesi ile
karşı karşıya kalınmaktadır (Akgür, 1997: 41). Buna göre, hızlı nüfus artışı ile tarımsal gelirin
yetersiz kalması; bundan dolayı tarımdaki işgücü fazlasının iş bulmak, şahsi ve ailevî refahı
sağlamak ve sonraki nesle iyi bir ortam bırakmak gibi amaçlarla göç etmesi söz konusu
olmuştur (Kocaman ve Beyazıt, 1993: 2).
Sosyal ve kültürel çerçevede ele alınabilecek diğer bir göç nedeni de eğitim ile
ilgilidir. Özellikle Türkiye’de toplumsal hizmetler açısından kırın kente oranla yoksun olması
(Öz, 1978: 26), eğitim alanında da kendisini göstermektedir. Bu durum, eğitimden yoksun
olan yerdeki insanların eğitimle donatılmış olan yerlerin çekiciliği ile göç etmelerine kapı
aralamaktadır. Türkiye’nin eğitim olanaklarına dayalı kır-kent göçüne paralel bir şekilde,
gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere dönük eğitim amaçlı göçler de söz konusu
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olmaktadır (Mutluer, 2003: 16). “Beyin göçü” olarak da ifade edilebilen bu göçler, mahiyeti
itibariyle süreli olsalar da, kalıcı bir hüviyete bürünebilmektedirler. 22
Eğitim nedeniyle göç olgusunda, diğer bir nokta ise, okullaşma ile ilgilidir.
Okulllaşma olayı, göç konusunda çekici bir mahiyete sahip olarak ifade edilmektedir.
ILO’nun 1991 yılında Türkiye’nin kırsal alanlarında gerçekleştirdiği anketten çıkan sonuca
göre, kırsal ailelerin çoğunluğunun, çocuklarının geleceği ve bundan dolayı da eğitimle ilgili
kaygılarından dolayı göç ettiklerini belirttikleri görülmektedir (Akgür, 1997: 75). Türkiye’de
hâlâ birçok köy ve köy-altı yerleşim yerinde okullaşmanın çok düşük olduğu; paralel bir
şekilde de öğretmen açığının devam ettiği bilinen bir vakıa durumundadır.
Sosyal yapıdaki diğer bazı unsurlar da, göçe neden olabilmektedir. İnsanlar arasında
cereyan eden kız kaçırma, kan davası gütme ve benzeri olaylara dayalı huzursuzluklar
sonucunda göçler yaşanabilmekte ve son yıllarda azalmakla birlikte Doğu’da oldukça yaygın
olan “başlık parası” sebebiyle göçlerin ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir (Akgür,
1997: 65).

14.2.4. Diğer Nedenler: Ailevî, Dinî ve Doğal Olaylar
Göç, ekonomik, siyasi-askeri ve sosyo-kültürel nedenlerin yanında aileden
kaynaklanan, dinî nedenlere dayalı veya doğal olayların neticesinde de ortaya
çıkabilmektedir.
Ailevi nedenlerle yapılan göçler, gerek ekonomik gerek siyasal ve gerekse kültürel bir
temel ile yapılabilmektedir. Bu mahiyetinden dolayıdır ki, ailevi nedenlerle yapılan göçler,
“göçü meşrulaştırma hareketi” olarak da nitelenebilmişlerdir (İBB APK Daire Başkanlığı
Araştırma Müdürlüğü, 2004: 20). Çünkü ailevi nedenlerle gerçekleştirilen göç hareketlerinin
temelinde aile birleşmeleri, başka bir ifade ile evlilikler yatmaktadır. 23 Özellikle aile
birleşmeleri açısından, Avrupa’daki Türk işçilerinin evlenecekleri eşleri Türkiye’den
seçmeleri ve eşini de bir süre aile birleşmesi yoluyla Avrupa’ya götüren işçiler, örnek olarak
gösterilmektedir (Mutluer, 2003: 16).
Dinî çerçevede gerçekleşebilen göç olayları da söz konusudur. İslam’ın çıkış
yıllarında Medine’ye “hicret” edilmesi; dinî nedenin zorunlu göç ayağı olarak ifade edilebilir.
Yine, Balkanlar’daki Bulgar ayaklanması sonrasında, Bulgarların, aldıkları birçok yerlerde
Müslüman Türkleri ve Pomakları (Bulgar asıllı Müslüman) din değiştirmeye zorlamaları ve
bu zorlamadan kurtulmaya dayalı göçler de söz konusu olmuştur (Ağanoğlu, 2001: 84-89).
Diğer taraftan, Türkiye’de büyük kentlere göç edenlere dönük bir araştırma ise, yoksulluğun
çıkış yolu olarak bir şeyhin “senin kısmetin İstanbul’da (veya Adana’da, Ankara’da)” diyerek
teşvik etmesine dayalı göç olayının varlığını ortaya koymaktadır (Atacan, 1997: 259).
Depremler, sel olayları, volkanik püskürmeler, çölleşme ve kuraklık gibi doğal
olaylar da göçe neden olabilen diğer nedenler arasında sayılabilirler. Ermenistan’ın Erivan
22
23

Beyin göçü ile ilgili bir çalışma için bkz. Kurtuluş, 1999.
Ailevi nedenlerle ve daha çok evlilik sebebiyle yapılan göçlerin izah edildiği bir yazı için bkz. User, 1997:
556-563.
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kentinde 1988 yılında yaşanan 7.2 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 25 bin kişinin ölümüne
yol açmış ve akabinde de 500 bin civarında insanın Rusya ve Ukrayna’ya göç etmesine neden
olmuş; yine 1994 yılında toprak kaymaları nedeniyle 270 bin Kırgız yerlerinden oynamak
zorunda kalmıştır (Mutluer, 2003: 17).

14.3. Sonuçları ile Göç, Sorunlar ve Çözümler
Göç, yerleşmek ve çalışmak amacıyla yapılmasından dolayı, istihdam şartlarından
ücret düzeylerine, işe ve çevreye uyumdan yeni gruplarla ilişkiye ve görüş ve davranış
kalıplarında değişmeye kadar sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda önemli sonuçlar
doğurmaktadır (Murat, 2006: 350). Bu açıdan, bu bölümde göçün ekonomik, sosyal ve
kültürel sonuçları üzerinde durulacaktır.

14.3.1. Ekonomik Sonuçlar
Göçün önemli nedenlerinden biri olan işsizlik sorunu, göç olayından sonra da önemli
bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu defa, göç sonrasında, kırsal alanda tarım sektöründe
gizli işsiz olarak duran insanların, kentlere ekonominin talep düzeyinin üstünde göç edenlerin
olması ve bunları sanayi ve hizmet sektörünün de absorbe edememesinden dolayı, kentsel
mekânlarda “açık işsiz” hâli ortaya çıkmaktadır (Kalça, 1999: 129). Başka bir ifade ile, göç
öncesinde tarım sektöründe kendi hesabına ya da ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kişilerin,
göç ile birlikte vardıkları yerlerde işsiz kaldıkları kaydedilmektedir (Hacettepe Üniversitesi
Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006: 82). Türkiye’de TUİK verilerine göre, 1995-2000 yıları
arasında göç edenlerin % 9.4’ünün istihdam olamadıkları, yani işsiz kaldıkları
nakledilmektedir (Murat, 2006: 381).
Göçün ekonomik sonuçlarında işsizlik kadar sıkıntılı bir nokta da, istihdam biçimi ile
ilgilidir. Kente göç edenlerin yapmaları gereken ilk iş, burada bir iş bulmak ve geçimini temin
etmek olmaktadır. Ancak vasıfsızlık ve genel istihdam sorunları dolayısıyla bu kitlelerin iş
bulmaları kolay olmamakta; böylece örgütsüz, süreksiz ve güvencesiz işler olarak tanımlanan
marjinal işlere yönelme söz konusu olmaktadır (Kayıkçı, 16.11.2007: 107; Başel, 2003: 70).
Zamanla marjinal kesim kavramı yerine kullanılmaya başlanan enformel kesim/sektör
kavramı, ILO’ya göre, “kendi hesabına ekonomik faaliyette bulunan, ücretli bir kişi çalıştırsın
veya çalıştırmasın, küçük ölçekte faaliyet gösteren, temel amacı bu faaliyete katılan
mensuplarına gelir ve istihdam yaratmaya dönük, belirgin özelliği düşük teknoloji ve
organizasyon isteyen, çoğunlukla ilgili kamu otoritelerinden herhangi bir izin almadan, yasal
onay olmaksızın gerçekleştirilen, vergi, asgari ücret, sosyal güvenlik vb. mali
yükümlülüklerden kaçmak üzere faaliyet gösteren, genelde mal ve hizmet üretimi yasal,
ancak, saklı ve yasal olmayan veya mevzuatlara uygun olmayan şekilde yürütülen ekonomik
faaliyetler” (DPT, 2001: 62) olarak ifade edilmektedir.
Enformel sektörün marjinal kesim ayağının yanında, formel sektörle yan yana çalışan
kayıtdışı sektör ayağı da bulunmaktadır. İşverenin, “çalıştırdığı işçilerle ilgili kanuni
yükümlülüklerden kurtulmak veya bu yükümlülükleri azaltmak için, söz konusu işçileri ya hiç
kayıtlarda göstermemesi ya da işçilerle ilgili kanuni yükümlülüklere konu olabilecek bilgileri
gerçekten daha düşük bir şekilde kayıtlarda göstermesi” (Kalça, 1999: 129) olarak ifade
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edilen kayıtdışı istidamın yaygınlaşmasında, göç sonrasında artan işgücü arzını istihdam
edebilecek kayıtlı istihdam alanlarının oluşturulamaması etkili olmaktadır. Ayrıca, işsizlik ve
hayata tutunma endişeleri içindeki şahıslar, her şartta çalışmayı kabul etmek durumunda
kalmaktadırlar (Başel, 2003: 72). Başka bir ifade ile, göç edenlerin göç ettikleri yerlerde
çalışma imkânlarına kavuşmaları söz konusu olabilse de, birçoklarının bu imkânlarının, çok
kötü şartlara razı olma şeklinde gerçekleştiği bilinmektedir (UN, 2007: 12).

14.3.2. Sosyal Sonuçlar: “Yoksulluk” ve “Sosyal Yapı”
Göçün sosyal sonuçlarından en dikkat çeken yönü, yoksulluk bağlamında
değerlendirilebilir. 24 Yoksulluk, bir göç sebebi olması yanında, göçün önemli sonuçları
arasında da ele alınabilmektedir. Bu kentsel yoksullukta, bir yandan kırdaki yoksulluğun
taşınması ile – Türkiye’de özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri- ortaya çıkan bir
yoksulluk hâli söz konusu iken (Özer, 2000: 65; TÜSİAD, 1999: 124), diğer yandan da
kentlerde işsiz kalmaya dayalı bir yoksulluk türü de ortaya çıkabilmektedir. Yapılan bir
araştırmada göç sonrasında hanelerin, geçimlerini, % 40 oranından çalışma ile, % 40 oranında
borçlanma ile ve % 13.2 oranında da devlet kurumlarının desteği ile sağladıkları ortaya
çıkmıştır (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006: 84).
Öte yandan, göç edenler, sadece kentte yoksul bir pozisyonda kalmamaktadırlar.
Ayrıca göç ettikleri yerlerle ilgili varlıklarından da olmaktadırlar. Göç edenlerin, göç etmek
ve göç edecekleri yerde ilk etapta barınmak için ellerindeki varlıkları harcamaları söz konusu
olmaktadır. Yapılan bir araştırma, göç edenlerin yarısına yakınının göçün masraflarını
karşılamak için birikimlerini kullandığını, % 18,1’inin akraba ve arkadaş yardımı aldığını, %
22,8’ünün göç sürecinde borçlandığını göstermektedir (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri
Enstitüsü, 2006: 79). Daha da önemlisi, özellikle güvenlik nedeni ile yaşanan göçlerde, göç
edenlerin, terk ettikleri yerlerinde kendilerine ait hiçbir mal varlıklarının kalmadıkları ortaya
çıkmıştır (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006: 80).
Göç, sadece bireysel sonuçlar doğurmamakta, bireyin yaşamış olduğu çevrenin
değişmesi ve yeni ilişkilerin kurulması anlamında sosyal açıdan değişimlere neden
olabilmektedir. Göçle beraber, sosyal açıdan değişmenin en önemli alanı aile olmuştur. Buna
göre -yapılan araştırmalara dayanılarak- geniş aileden çekirdek aileye ve aile ve akrabalık
merkezindeki sosyal dayanışma kalıplarının da kentsel organizasyonlara dönüştüğü ifade
edilmektedir (Başel, 2003: 62). Sosyal dayanışmaya dayalı yardımlaşmanın yerini –sosyal
dayanışma ortadan kalkmasa da- kurumsal yapılara sahip sosyal yardım kuruluşları almakta;
daha genel anlamda sivil toplum kuruluşları ve özellikle hemşehri dernekleri ile dayanışma
zemini ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda, aile ve akrabalık kurumunun, sosyal açıdan önemini
koruduğu, ancak “yeni işlevleri” ile yükü taşıdığı ve alanını daha da genişlettiği iddia
edilmektedir (TÜSİAD, 1999: 129). Diğer taraftan, göçle birlikte ailenin yapısının değiştiğini
ortaya atan yaklaşımın bir diğer noktasında, özellikle göçün ilk aşamasında hanenin reisinin
tek başına göç etmesi nedeni ile ailenin parçalı bir hâle gelmesi, daha sonra ise geride kalan eş
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Yoksulluk ve göç ilişkisi için bkz. Şenses, 2006: 161-164.
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ve çocukların hane reisi yanına gitmesi ile birlikte bu sefer de kırdaki (anne, baba, kardeş vb)
geniş ailenin ortadan kalkmaya başlaması durmaktadır (Başel, 2003: 64, 65).
Sosyal açıdan göçün olumsuz diğer bir yanını, kentlerde sayıları gittikçe artmakta olan
sokak çocukları oluşturmaktadır. Yapılan birçok araştırmaya dayanılarak, 1994 yılından
itibaren sokaklarda çalışan çocuk sayısındaki önemli artışların temel sebebi olarak, zorunlu
göçün olumsuz etkisi gösterilmektedir. Buna göre, eğitimine devam edemeyen veya
ekonomik problemlerden dolayı okuyamayan –özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan
gelen- çocuklar, sokakta mendil, su gibi şeyler satarak çalışmak zorunda kalmaktadırlar
(Gürbüz, 2006: 213).
Ancak göç eden çocuklar ve diğer yaştaki insanlar, bu kadar şanslı
olamayabilmektedir. Çünkü kentte bu şekil bir çalışma ile de olsa tutunamayanlar, istismara
açık olmakta; şiddet ve suç fiillerine düşmeleri (Bayhan, 1997: 188) ve özellikle fuhuş,
hırsızlık, yabancı madde bağımlılığı vb. işlerle karşı karşıya kalmaları söz konusu
olabilmektedir (Gürbüz, 2006: 213). 25 Diğer taraftan, göçe bağlı olarak gelişen yoksulluk
sonucunda, sadece suç fiilinin ortaya çıkması söz konusu olmamakta; ayrıca kentte var olan
suçlara karşı da yoksul durumda olanların kendilerini koruması zorluk arz etmektedir (WB,
2001: 137).

14.3.3.
Kültürel
Gecekondu/laşma”

Sonuçlar:

“Kentleşme-Kentlileşme-

Göçlerin, özellikle kırdan kente doğru olan göçlerin, “kentleşme” ile neticelenmesi
beklenmektedir. Dar anlamda kentleşme, kent sayısındaki ve kentte yaşayan nüfusun
miktarındaki artış anlamına gelmektedir (Erkan, 2002: 19). Dolayısıyla kentleşmenin nüfus
artış boyutu söz konusu olabilmektedir. Fakat nüfus artışlarına gerek olmadan da kentin
nüfusü artabilmektedir ki, burada göçlerin etkisi ortaya çıkmaktadır (Başel, 2003: 52).
Ancak kentleşme, göç edenlerin kente uyumu söz konusu olduğunda, tartışmalı bir
kavram olarak ortaya çıkmakta ve yerine “kentlileşme” kavramı kullanılmaktadır. Kırdan
kente göç edenler, bir yandan kentin kaynaklarından yeterli derecede faydalanamamakta, bir
yandan da etkileşim ve uyum sorunu yaşadıkları için kentin yerlisi olamamaktadırlar (Özer,
2000: 65). Başka bir ifade ile kente göç eden kır insanları, kentlileşememektedirler.
Buna göre, göç edenler, terk ettikleri yerdeki hayat tarzları ve davranış kalıplarını
değiştirmemektedirler. Daha da önemlisi, kendilerini yeni kente “yabancı” olarak da
görebilmektedirler. Bundan dolayı da, kentin yaşam tarzına ve davranış kalıplarına uymak
için bir çaba sarf edilmemektedir (Başel, 2003: 56). Böyle bir durum sonucunda özellikle
“hemşehri dernekleri” kanalıyla kentlerde hemşehri içi dayanışma ile yabancılaşmanın önüne
geçilmeye çalışılmaktadır. Kenti “hemşehri ağları” ile tanıma söz konusu olabilmektedir
25

Göçün en önemli sonuçlarından biri olan gecekondu bölgeleri ile suçun yan yana anılmasını eleştiren;
gecekondu bölgelerinin, bu bölgelerdeki geleneksel yapının kontrol ve baskı mekanizmasından dolayı suçluluk
bölgesi olmasının mümkün olmadığını, ancak suçluluğa itici faktörleri bünyesinde taşıyabileceğini ifade eden
bir yaklaşım için bkz. Yıldırım, 2004: 117.
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böylece. Bu anlamda, kentlileşme, bir uyum ve bütünleşme süreci olarak da ifade
edilmektedir (Erkan, 2002: 20). Türkiye’de yapılan bir araştırma, kente –özellikle gönüllü
olarak- göç etmiş kişilerin artık kentle “bütünleşmiş” olduklarını ve geri dönmek
istemediklerini ortaya koymaktadır. Zorla göçe maruz kalanların ise, desteklenmeleri hâlinde
dönüşü düşünmelerine rağmen, çocuklarının kentte kalmaktan yana olmaları da (Adaman ve
Keyder, 17.11.2007: 69), hangi gerekçe ile kente göç edilirse edilsin, bütünleşmenin orta ve
uzun vadede sağlanma eğiliminde olduğuna işaret etmektedir.
Kentleşme-kentlileşme ve bunlar ekseninde yabancılaşma-bütünleşme ikileminin en
önemli durağı, göç sonrasında kentlerde ortaya çıkan gecekondu/laşma olarak ifade
edilebilir. Gecekondu, kentlere göç sonrasında, göç eden insanların konut ve barınma
sorunlarına kendi eksenlerinde bulmuş oldukları pratik çözüm (Özer, 2000: 47) olarak
nitelenmektedir. Türkiye’deki belli başlı araştırmalarda gecekondu, “kendine ait olmayan
yer”, “yasalara aykırılık”, “hemencecik, birdenbire, bir gecede”, “sağlıksız” gibi belli başlı
temel özellikler etrafında tanımlanmaktadır (Çakır, 2007: 22-23).
Kırdan kente gelen insanların sosyal devlet şemsiyesi altında iskanlarının
yapılamaması ve diğer taraftan kente göç edenlerin çağdaş bir konut edinmek için gerekli olan
ekonomik imkânlardan mahrum olmalarından dolayı (Özer, 2000: 47) ortaya çıkan
gecekondu/laşma, her ülkede farklı isimlerle anılmakta olsa da, fonksiyon açısından
birbirlerine benzeyen, özellikle kentin yoksul ve kenar (varoş) bölgelerinde ve niteliksiz bir
şekilde yapılmak suretiyle ortaya çıkmaktadır (Başel, 2003: 66). Gecekonduların bu yapısı, bu
olgunun zamanla bir konut sorunu olmaktan öteye geçerek, sosyal ve ekonomik sorunları
içinde barındıran bir hâle evrilmesine neden olmuştur (Kalça, 1999: 128).
Kentleşme ile ortaya çıkan, gerek uyum sağlama ve bütünleşme noktasındaki sorunun
sonucu olan kentlileşme ve gerekse konut ve diğer sosyal şemsiyelerden mahrum kalmanın
bir çözümü olarak görünen gecekondulaşma; diğer bir ifade ile kentleşmedeki çarpıklık,
dünyada gittikçe etkisini gösteren liberalleşme ve küreselleşmeden ayrı düşünülmemekte ve
bunların Türkiye’nin geleneksel ve ulusal değerleri üzerinde açmış olduğu yaraların etkisine
dikkat çekilmektedir (Keleş, 1998: 2333).

14.3.4. Diğer Sonuçlar
Göçün sosyal hizmet açısından diğer önemli sonuçları, özellikle göç edenler ve
ayrıldıkları bölgelerle ilgilidir. Göç edenlerin yerlerini terk etmeleri, “erozyonun toprağın
verimli tabakasını götürmesi”ne benzetilmektedir. Buna göre, göç de tıpkı erozyon gibi,
toplumsal katmanın içindeki verimli olan tabakaları ve bunun sonucunda kalkınmanın motoru
olma potansiyelindeki insanları alıp götürmektedir (Başel, 2003: 73). “Beyin göçü”
çerçevesinde değerlendirilen bu tip göçlere, özellikle “milliyetçi model” savunucuları
tarafından karşı çıkılmaktadır. Bu modele göre, temel olarak, kişinin kendi menfaatlerini
gözeterek yerini terk etmesi, beşeri sermayenin kaybı ve dolayısıyla fakirleşme anlamına
gelebilecektir (Kurtuluş, 1999: 42-45).
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Benzer bir şekilde, göç sebebiyle terk edilen yerlerdeki ekonomik yapının değişmesi
söz konusu olabilecek ve bu durum ise, o yeri çeşitli açılardan diğer yerlere bağımlı hâle
getirebilecektir. Örneğin, göç öncesi et ve süt ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan bir
yöre, göç sonrasında bu ihtiyaçları karşılamak bir yana bunları ithal etmekle bile başbaşa
kalabilecektir (Gürbüz, 2006: 213).
Göç veren yerle ilgili diğer bir sonuç ise, göç edilen yerdeki insanlarla göç veren yer
arasındaki ilişki ile ilgilidir. Kırdan kente göç edenlerin, tam anlamıyla kırdan kopamadıkları,
kendi yerlerine (kıra) geldikleri ve her gelişlerinde yeni fikirler, yeni ihtiyaçlar, yeni değerler
getirdikleri ve bunların da göç veren yerin sosyal yapısını etkileyip değiştirebildiği
kaydedilmektedir (Akkayan, 2003: 44).
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Uygulamalar
“Suriyeliler Türk Vatandaşlığına Geçince Neler Değişecek?”
6 yıldır süren iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, ‘vatandaş’ olup
üretime dahil olduğunda hem çadır kentlerdeki dram sona erecek hem devlet ağır yükten
kurtulacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sığınmacı 3 milyon Suriyeli'den kalifiye ve
suç kaydı olmayanlarına istenirse vatandaşlık vereceğini açıklamasının ardından gözler
'Suriye kökenli Türkiye vatandaşlarının' olası insani, sosyal ve ekonomik etkilerine çevrildi.
Muhalefet partileri olayın 'Savaştan kaçıp sadece yaşamak için Türkiye'ye sığınan milyonlarca
kadın ve çocuk gibi insani boyutunu' görmezken, seçmen transferi ve bozulan ekonomik
dengelerden bahsediyor. Ekonomideki rakamlar ve uzmanlar da tam bu noktada 'Suriyeli
göçmenler, muhalefet partilerinin iddiasının aksine ekonomiye ve sosyal dengelere yük değil
dinamizm getiriyor' diyor.
Yardım Kesilecek
Suriyeliler, nisan ve mayıs ayında en çok yeni iş yeri açan yabancılar olarak Türk
ekonomisine katkı sağlarken, Türk vatandaşlarının başvurmadığı için yurtdışından ithal edilen
imalat, inşaat ve maden sahasındaki çalışan açığını da kapattı. Suriyelilerin vatandaşlığa
geçmesi, Türkiye'nin sığınmacılara yapmak zorunda olduğu ve 11 milyar dolara ulaşan
yardımları sonlandıracağı gibi, vergi artışı da sağlayacak. Türkiye, sığınmacı veya mülteci
olduğunda yapmak zorunda olduğu insani yardımlar yerine 'Vatandaş Suriye kökenlilerden'
vergi almaya başlayacak.
Kaç Suriyeli Başvuracak?
Türkiye'deki 3 milyon Suriyeli'den kaçının vatandaşlık için başvuracağı merak konusu
ama İzmir'de geçen hafta yapılan bir çalışma, bunun ipuçlarını veriyor. Aralarında Suriyeli
işverenlerin de bulunduğu 4 bin 800 ayakkabı imalathanesinde çalışan 3 bin 500 Suriyeli'ye
çalışma izni çıkarılmak istendi. Ancak hem kendilerinin istememesi hem de çalıştıkları işyeri
sahiplerinin isteksizlikleri nedeniyle sadece 550 Suriyeli 'çalışma izni' için başvurdu. Suriyeli
işveren ve çalışanlar, 'ödeyecekleri yeni vergi ve devletin keseceği sosyal yardımları'
nedeniyle, çalışma izni almaya veya vatandaşlığa geçmeye sıcak bakmıyor.
…
Vatandaşlık Verilirse Bu Ayrımcılıklar Kalkacak
- Türkler üniversiteye sınavla Suriyeliler sınavsız giriyor.
- Türk öğrenciler 400 TL, Suriyeliler 1200 TL burs alıyor.
- Türklere kira yardımı yok, Suriyelilere 250 lira yardım var.
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- Türklerden SGK primi ve eczaneler için yüzde 20 katkı payı alınıyor. Suriyelilerden
alınmıyor.
- Türkler destek yardımı almazken Suriyelilere 900 TL veriliyor.
Kaynak: Sabah Gazetesi, “Suriyeliler Türk Vatandaşlığına Geçince Neler
Değişecek?,” (Çevrimiçi) http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/07/06/suriyeliler-turkvatandasligina-gecince-neler-degisecek, 07.07.2016.
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Uygulama Soruları
1)

Suriyelilerin Türkiye’deki gelecekleri açısından neler söylenebilir? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•

Göç, sebepleri ve sonuçları ile geniş bir alana tekabül eden bir olgudur.

•
Göçün
bulunmaktadır.
•

ekonomik,

siyasi-askeri,

sosyal-kültürel

gibi

çeşitli

sebepleri

Göçün ekonomik, sosyal, kültürel sonuçları bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Göç olgusu ile ilgili olması diğerlerine göre daha az beklenen grup hangisidir?
A) Sosyologlar
B) Planlamacılar
C) Muhasebeciler
D) Ekonomistler
E) İdareciler
2) Göçteki zaman kriteri 24 saat olan ülke hangisidir?
A) Solomon Adaları
D) Karayipler

B) Filipin Adaları
C) Havai Adaları
E) Yeni Zelanda Adaları

3) Aşağıdakilerden hangisi göçün ekonomik sebepleri içindedir?
A) Savaşlar

B) Terör

C) Nüfus artışı D) Eğitim E) Tarımsal dönüşüm

4) Okullaşamamadan kaynaklı göç nedeni hangisidir?
A) Askeri

B) Siyasi

C) Ekonomik D) Sosyal ve kültürel yapı

E) Ailevi

5) “Başlık parası”ndan kaynaklı göç nedeni neye dâhildir?
A) Askeri

B) Siyasi

C) Ekonomik D) Sosyal ve kültürel yapı

E) Ailevi

6) “Beyin göçü” hangi kategoride ele alınmaktadır?
A) Ekonomik

B) Eğitim

C) Sosyal

D) Kültürel

E) Siyasi

7) Kentlerde sayıları gittikçe artmakta olan sokak çocukları, göçün hangi sonucu
bağlamındadır?
A) Askeri

B) Sosyal

C) Siyasi

D) Ekonomik E) Kültürel

8) Gecekondulaşma sorunu, göçün hangi alanına dahil edilmektedir?
A) Siyasi sonuç
B) Askeri sebep
C) Ekonomik sebep
D) Sosyal sonuç
E) Kültürel sonuç
9) Göç edenlerin kente entegre olmalarında, kent kimliği ile bütünleşmelerinde sorun
yaşamaları hangi özel kavram ile ifade edilmektedir?
A) Kentlileşememe B) Kentleşememe
C) Anomik kentleşme
D) Gecekondulaşma
E) Varoş
10) Kentlerdeki kayıtdışılık sorunu, göç sonrası hangi bağlamdadır?
A) Sosyal

Cevaplar:

1) C
6) B

B) Siyasi

2) A
7) B

C) Kültürel

3) E
8) E

D) Ekonomik

4) D
9) A

E) Ailevi

5) D
10) D
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