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GÜNCEL  

YENİDEN UFKUN ÖTESİ 

YAZAN: M. EMİN DEMİRCİ. 

 

Kör ve az görenler; okullar, dernekler ve belli merkezler kanalıyla; özellikle 1950’li yıllardan 

itibaren kentlerde toplanmaya başlamışlardır. Örgütlenme ihtiyacı sonucu ortaya çıkan bu 

oluşum ve kurumlar, bünyelerindeki enerjiyi doğru kullanmak, topluma kendilerini doğru 

anlatmak ve engelli bileşenler arasındaki iletişim ve senkronizasyonu sağlamak amacıyla; 60’lı 

yıllardan itibaren pratik bir yöntem olarak süreli yayın çıkarma yoluna gitmişlerdir. Bunlardan 

bazıları sırf körlükle ilgili konuları ele alırken; kimileri de tüm engel gruplarını ilgilendiren 

genel konuları işlemişlerdir. 

60’lı yıllarda, Ankara’da mürekkep baskıyla çıkan, “Yeni Umut”, 70’li yılların sonunda, 

İstanbul Körler okulunda Braille thermoform baskıyla çıkan “Görüş Dergisi” gibi, yayın 

hayatına kısa süre devam edebilenlerin yanı sıra; birkaç yıl, hatta günümüze kadar hayatına 

devam etmiş yayınlar da bulunmaktadır. Körlük alanında verilmiş onca emeğe saygı adına; 

geçmişten günümüze çıkan süreli yayınlara en azından isim olarak değinmenin anlamlı olacağı 

kanısındayız. Bunlar arasında; 1980’li yıllarda, yayın hayatını birkaç yıl sürdürmüş, Türkiye 

Körler Vakfı’nın aylık çıkardığı Braille “Göreneller Gazetesi”, Altınokta Körler Derneği’nin 

80’li yıllardan bu güne kadar aylık çıkardığı “Altınokta’nın Sesi”, aynı derneğin kadınlar için 

sesli olarak yayınladığı “Kibele” ve çocuklar için yine sesli ve Braille alfabesinde yayınlanan 

“Körebe”, Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesinin çıkardığı “Engelsiz Dünya” ya da 

“Engelsizce Dergisi”, 80’li yıllarda, daha çok dinsel içerikli Braille yazıyla çıkan “Güney 

Rüzgârı”,  80’li yılların sonları ve ‘90’lı yılların başlarında gazete formatında” mürekkep 

baskıyla çıkan Türkiye Görme Engelliler Derneği’nin “Vurgu Gazetesi”, aynı dönemlerde 

SHÇEK tarafından sesli olarak çıkarılan “Gören Ses Dergisi”, Türkiye Beyazay Derneği’nin 

ağırlıklı olarak dinsel içerikli ve sesli formatta çıkardığı “Adım Dergisi”, Ergi İletişim’in 2007 

yılından bu yana aralıklarla Braille baskıyla çıkardığı “Görülmeyen Gazete”, Evrensel Görme 

Engelliler Derneği’nin sesli olarak çıkardığı “Görev Dergisi”, Engelsiz Erişim Derneği’nin 

birkaç yıldır Internet üzerinden yayımladığı “EEH Dergi”, birkaç yıl süreyle yöneticiliğini 

görmeyenlerin yaptığı mürekkep baskıyla çıkan “Engellektüel Dergi”, Görmeyenler 

Birleştirme ve Kültür Derneğinin çıkardığı “Altın Kalemler”, İzmir’deki körler kütüphanesini 

yöneten Turgök’ün sesli olarak çıkardığı “Arkadaş Dergisi”, Federasyonumuzun 1997 yılından 

beri mürekkep baskı, sesli ve zaman zaman Braille baskı şeklinde çıkardığı “Ufkun Ötesi 

Dergisi” sayılabilir. Bu yayınların her birine emek vermiş, halen hayatta olan ya da olmayan 
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yöneticilerine,  yazarlarına ve emeği geçmiş herkese, ülkemizdeki körler örgütlerinin çatı 

örgütü olan Türkiye Körler Federasyonu adına teşekkürü bir borç biliriz. Genel engellilik 

üzerine çıkan ve çoğunun ticari amaçla çıkarıldığı izlenimi veren irili-ufaklı dergi ya da gazete 

adı altındaki yayınlara burada değinme gereği duymuyoruz. 

Özellikle 2908 sayılı Dernekler Yasası yürürlükteyken; körler alanında tek federasyon 

durumunda olan Türkiye Körler Federasyonu’nun; üye dernekleriyle, sağlıklı bir şekilde 

iletişim kurmak, kamuoyuna Federasyonun körlük ve körlüğü ilgilendiren konularda 

görüşlerini ve politikalarını açıklamak, ülke sorunlarına dair Federasyonun yaklaşımını 

kamuoyuna duyurmak gibi görevleri üstlenen Dergimiz, maalesef zaman zaman çeşitli nedenler 

dolayısıyla yayın hayatında kesintilere uğramıştır. Bunları bu sayfalarda uzun uzun sıralayarak; 

yayın hayatına yeniden başlama coşkusunu gölgelemek istemiyoruz. Olanları geride bırakarak; 

geleceğe umutla bakmak, Dergimizi okunur ve var olan boşluğu dolduracak nitelikte yazılarla 

örmek ve okuyucumuzun karşısına bu disturla çıkmak istiyoruz. heyecan verici, ama bir o kadar 

da büyük bir sorumluluk içeren görevimizin bilincindeyiz. 

Dergimizin, yeniden yayın hayatına dönüşünün, “15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik 

Günü” (kısaca Dünya Körler Günü) öncesinde çıkıyor oluşu da o denli önemli ve anlamlıdır. 

Bilindiği gibi, körlerin dünya çapındaki en anlamlı simgelerinin başında, beyaz baston 

gelmektedir. Kuşkusuz, insanın var oluşundan bu yana, körler yollarını bulabilmek için en basit 

şekliyle ağaç dallarının düzleştirilmesiyle elde edilen bastonları kullanmıştır. Gelişen 

uygarlıkla birlikte baston yapımında kullanılan malzeme de gelişme göstermiş, bugün hafif olan 

alüminyum alaşımı, fiberglas, fiberkarbon, hatta titanyum bile bu amaçla değerlendirilmektedir.  

İlk olarak bir Fransız, trafikte körlerin ayırt edilebilmesi için; 1931 yılında, Paris’te bastonu 

beyaza boyamış; bu uygulama, ilerleyen yıllarda diğer ülkelerde de kabul görmüştür. 1964 

yılının 15 Ekim günü, ABD Başkanı Lyndon Johnson, “Beyaz Baston Yasasını” imzalayarak; 

beyaz bastonun yasalar çerçevesinde tanınmasını sağlamıştır. Önceleri, ABD’nde Körler 

Güvenlik Günü olarak öne çıkarılan 15 Ekim; ilerleyen yıllar içinde diğer ülkelerde de kabul 

görmüştür. Her 15 Ekim günü dünya çapında, alanda mücadele eden sivil toplum örgütleri, 

körlerin sorunlarının kamuoyu tarafından bilinmesi, haklarının tanınması ve sorunlara çözüm 

yollarının konuşulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlerler. Bu yıl da Federasyonumuz, üye 

derneklerimiz, şubeleri ve körler alanında çalışan diğer kuruluşlar bu günün anlam ve önemine 

uygun etkinlikler yapacaklardır. 

Dergimizin, yayın hayatına geri dönüşünün bir başka önemli etkinliğimizin tam öncesine 

rastlaması da ayrıca anlamlıdır. 17-22 Ekim tarihlerinde Çanakkale ve bazı ilçelerinde  “2. 

Balkan Körler Müzik Festivali” gerçekleşecektir. Bu önemli etkinliğe Bulgaristan, Kosova, 
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Kuzey Makedonya, Sırbistan ve ülkemizden kör ve az gören sanatçılar katılacaktır. Konuk 

sanatçı olarak; Bulgaristan’ın tanınmış görme engelli sanatçısı Orhan Murad da bu önemli 

etkinlikte sahne alacak. Konserler, 18 Ekim saat 18:00’da Çanakkale’deki 18 Mart 

Üniversitesi’nin Terzioğlu Yerleşkesindeki Troya Kültür Merkezi’nde, 19 Ekim saat 18:00’da 

Çan ilçesinde Çan Belediyesi Troya Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezinde, 20 Ekim saat 

18:00’da Lapseki’de İsmail Baykurt İlk Öğretim Okulu Konferans salonunda ve 21 Ekim 

tarihinde saat 18:00’da Gelibolu ilçesindeki Milli Eğitim Konferans salonunda düzenlenecektir. 

Adı geçen konserlere, ücretsiz olarak herkes davetlidir. Böylece, farklı Balkan ülkelerinden, 

farklı tınıları duyarak bir müzik harmanını hissetmek mümkün olacaktır.   

Federasyonumuzun, giderek artan etkinlikleriyle zenginleşecek Dergimizi takip etmenizi 

öneririz. Dileğimiz, daha fazla okuyucuya ulaşarak; Federasyonumuzun görüşlerini sağlıklı bir 

şekilde aktarmak, aldığımız geri bildirimlerle, Dergimizi daha da zenginleştirerek kitlelerle 

buluşturmaktır. 
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UFKU GÖRENLERIN OKULU GAZİANTEP KÖRLER OKULU 

YAZAN: EKREM KILIÇ. 

              

Gaziantep Körler Okulu 

 

20. asrın başlarında Küçük bir ilçe statüsündeki Ayıntap, ilk paylaşım, kavgasında Fransız 

işgaline uğrar. Ruhundaki özgürlük ateşi Ayıntap’lıyı milli direnişe yöneltir. Şahinlerin, 

Karayılanların,  milli direniş hareketinin kara sevdalısı, serdengeçtisi, ancak parasızlık 

yüzünden silah alamayan bu sebeple kızını tüfek parasına evlatlık veren Azap Osmanların 

memleketi Ayıntap. Gazilik unvanıyla taçlanan, Ulu Önder Atatürk'ün sitayişine mazhar olan 

nüfusunun 3'te birine yakınını şehit veren kutlu kent Ayıntap. 

Cumhuriyetle birlikte her alanda büyük atılım yapan ve gelişme gösteren öncü kent Gaziantep. 

Bu beldede Gözlerini sonradan yitiren bir Mithat Enç ve O'nun yol arkadaşı Doğan Çağlar her 

alanda öncü olan bu kente görme engellilerin eğitimi konusunda da öncülük yapmanın 

yaraşacağının idraki ile 1953 yılından itibaren ilde bir körler okulu açmayı düşünürler. Devlet 

Su İşlerinden yetkili mühendis Şakir Bey'le genç öğretmen Doğan Çağlar şehrin en merkezi 

yerinde ve zamanına göre mükemmel techiz edilmiş. Veliç İş Merkezini okul için tahsis 

ettirirler. Ancak bir mes'ele vardır öğrenci… Görme engelli aileler, çocuklarını bir türlü okula 

göndermek istememektedirler. Devlet Su işlerinin pikabı ile, pikabın ulaşamadığı köylere binek 

hayvanlarıyla ulaşarak aileleri ikna etmişler ve okul, 1954-1955 eğitim-öğretim yılında 

öğrenime başlamıştır. 
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Eğitim ve öğretime başlayan okulun kurucu müdürü de Türkiye'de özel eğitimin öncülerinden 

Doğan Çağlar olmuştur tabi olarak. Daha sonra Abd'de Kolombiya üniversitesinde alanda 

eğitimini ikmal eden Doğan Çağlar, alanın ilk prof’u olmuştur.  

1965 yılından itibaren halen eğitimin devam ettiği bugünkü yerine taşınmıştır. 10000 metrekare 

arsası ve 2000 metrekare kapalı alanı bulunan okul, maalesef şehir dışına taşınmak isteniyor. 

Yapılan denetimlerde 9 şiddetinde bir depreme dayanabileceği konusunda rapor verilen okulun 

tarihe saygı, görmeyenlerin hafızasının yaşatılması adına bu tasarıdan derhal vazgeçilmelidir. 

Konuyla ilgili olarak federasyonumuz İl valiliği düzeyinde girişimlerde bulunmuştur. Ancak 

şunu da vurgulamakta fayda görüyorum, Bu girişimler, şimdilik çok cılız düzeyde 

seyretmektedir. 

Görmeyen camiasına aydın, hür fikirli yüzlerce öğrenci yetiştiren okulun merkezi konumdan 

şehrin 35 kilometre dışına, tecrit görünümü veren ulaşım altyapısının ika edilmediği bir mahalle 

inşa edilmek istenmesi bizi sükut-ı hayale uğratmıştır. Engelli okulları, beldenin en merkezi 

konumunda bulunmalı, öğrenciler, hayatın akışı içinde yer almalı ki kendilerine güvenen, 

sosyal yaşamla bütünleşecek bilgi ve becerilerle mücehhez olarak yetişsin.  

Hüseyin’i bir şarkı "Sevda denilen şey yaşayan hatıralardır" diyor. Sevdamızın, hatıramızın ve 

hafızamızın yitirilmemesi için okulumuza sahip çıkmalıyız.  

Bugün, emeğin ve geçmişin israf edileceği gün değil, nasıl ki tarihimize, kültürümüze ve 

ananelerimize sahip çıkmak, bekamızın temini ise Türkiye'nin 2. körler okulu Gaziantep Körler 

okuluna da sahip çıkmak körlüğün bekası muvacehesinde elzemdir.  
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İKİ KAPAK ARASI  

KARANLIK KÖRLÜK VE JOSE SARAMAGO 

YAZAN: NECDET TURHAN. 

 

 

Körlük Kitabının Görseli 

  

Her nedense; körler ile karanlık hep eşlene gelmiştir. Bir kör varsa; dünyası karanlıktır. Bizlere 

yönelik bu klasik önyargı, beraberinde acıma duygularını da getirdiğinden sakıncalıdır. Sakınca 

olarak kalmaz. Ayrımcılığın kapılarını da aralar. Yasal haklarımız göz ardı edilir ya da hiç 

bilinmez. Himaye ve yardıma muhtaç kişiler olarak görülürüz. Bu bakış, gerçekte kuşaklar 

boyunca devam eden kültürel patalojik bir kalıptır. Ve bu patolojiden, diğer engel grupları da 

nasiplerini almaktadırlar. Hiç istemediğimiz ve bizleri hiç ama hiç geliştirmeyecek, yaşamımıza 

hiç ama hiç bir katkı da bulunmayacak bir tutumdur bu. Karanlıkta olmak, acıma duyguları ve 

ayrımcılık dizgesini gelin tersine çevirelim. 

Öncelikle; biz körler karanlıkta değiliz. Alışa geldiğimiz, olağan yaşamımızda karanlık diye bir 

mefhum yok. Karanlık algısı ve daha farklı önyargılar sebebiyle; bizlere acınılması ve yardıma 

muhtaç kişiler olarak görülmemiz anlamsız. Bizlerin de eli, kolu, ayağı, beyni, yüreği ve insani 

duyguları var. Kimseye muhtaç olmadan; beyaz bastonla yürüyebilir, eğitim alabilir, meslek 

sahibi olabilir, aile kurabilir, sosyal yaşama herkes gibi katılabiliriz.  Yeter ki sağlamcı 

toplumsal sistemin, önümüze koyduğu engeller fark edilsin ve bu anlayış ortadan kaldırılsın.  
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Dahası; engellilerin sosyal yaşama bağımsız bireyeler olarak katılmalarının imtiyaz değil, 

evrensel sözleşmeler ve ulusal hukuk tarafından belirlenmiş vatandaşlık hakları olduğu 

unutulmasın.  

Yazımın başlığında, karanlık ve körlük dışında Jose Saramago isimi yer alıyor. "Saramago niye 

başlıkta?" diye sorabilirsiniz.  Jose Saramago (1922-2010) Nobel ödülü almış ünlü bir Portekizli 

yazardır. Başarıyla kaleme aldığı, farklılığını ve ustalığını gösterdiği eserleri arasında " Körlük" 

adlı kitabı da bulunmakta. Bu satırları yazmama esin kaynağı, “Körlük “ kitabının bazı kişilerce 

bilinçsiz algılanışı oldu.  

Körlük", 1995 yılında yayınlanmış ve pek çok dile çevrilmiştir. Saramago'nun, 1998 yılında 

Nobel almasına, en büyük katkıyı “Körlük” Kitabı'nın yaptığı söylenir. Jose Saramago, Körlük 

eserinde, nokta ve virgül haricinde hiç bir imla işareti kullanmamış. Olayların geçtiği şehir ve 

ülke adı verilmiyor ve kişi isimleri yok. Buna rağmen fiziki ve mesleki tanımlamalarla okuyucu 

özneleri karıştırmaksızın; olaylar örgüsünü kolayca takip edebiliyor.  

  

Jose Saramago, okuyucuyu sarsıyor, ürpertiyor. “Körlük” metaforuyla; toplumsal körlüğün eş 

deyişle, etik ve erdem yoksunluğunun nelere mal olabileceğini anlatıyor kitabında. Yani, 

oradaki körler bizler değiliz. Ben, Saramago'nun yeti yitimi olan gerçek körleri taciz etmek 

hatasını yapmayacak düzeyde; irade ve birikim sahibi olduğu kanaatindeyim. Ancak Körlük 

Kitabı'nın yol açtığı bazı olumsuz sonuçlar ve negatif geri beslemeler var. Bunlar da eleştiri 

masasına yatırılmalı ve üzerine bir kaç söz söylenmeli düşüncesindeyim.   

Körlük Bir Joker Sanki  

Olumsuzluk nitelemeleriyle, günlük dilimizde de körlük sıklıkla kullanılan bir metafordur. 

"Kör bıçak, körle yatan şaşı kalkar, kör müsün? Kör olasıca…" bu manada ilk aklıma gelenler. 

Olumsuzlukları vurgulamak dışında, kültürümüzün körlere atfettiği doğru olmayan bazı 

payelerde var. Körlerin bir kez konuştuğu kişileri, aradan yıllar geç sede seslerinden kolayca 

tanıyabildikleri, dokunma kapasitelerinin ve hafızalarının olağanüstü olduğu vs. körlere, bir 

taraftan acıma duygularıyla bakılırken; bir taraftan da gerçekte, herkes gibi olan duyularına 

dolayısıyla körlüklerine mal edilen olağanüstülükler... Kültürümüzdeki bu paradoksu buraya 

bırakıp; Jose Saramago'nun, körlüğü niye metafor olarak kullandığı sorusunu bilince taşımak 

istiyorum. Bu soruyu, fikir alış verişinde bulunmak için; telefon açtığım, görme engelli bir 

arkadaşımız, diyaloğumuzun akışı içinde bana sormuştu. Benim de aklıma gelen ilk yanıt; 
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"Maalesef körlük, hemen her kültürde, dertleri anlatırken ihtiyaç duyulan bir joker gibidir. " 

şeklindeydi.  Körlük jokerini, bu kez Saramago kullanmıştı. Yazar, bir kafede siparişini 

beklerken; körlük üzerinden bir toplumsal çözümleme yapma düşüncesi beliriyor zihninde. Bu 

belirişin biliçsel derinliklerinde neler var bilemiyoruz. Tarihsel bellek, körlerin ve diğer 

engellilerin maruz kaldıkları acımasızlıklarla, önyargılarla ve ayrımcılıklarla dolu.  

Bunlar, hiç farkında olunmaksızın; içine doğulan kültürlerce bilinçlere aktarılıyor ve Kuşaklar 

boyunca içten içe devam ediyor. Sosyo-psikolojik koordinatların oluştuğu, erken yaşlarda, Jose 

Saramago'nun biliçsel derinliklerine bu patolojik kültürden nelerin nüfuz ettiğini ve 

Saramago’nun farkında olmaksızın bunlardan ne kadarını ileri yaşlarına taşıdığını bilemiyoruz. 

Okuyarak; görebildiğimiz ve bilebildiğimiz tek şey Nobel almış ünlü yazarın, Körlük 

Kitabı'nda toplumsal körleşmeyi ele aldığı. “Başka bir metafor üzerinden kitabını yazamaz 

mıydı?” sorusu ortada hala duruyor.  Görülen şu ki; Körlük jokeri, Jose Saramago'nun vurucu 

kurgularına büyük kolaylık sağlamış.  

  

Görme yetilerini ansızın kaybeden kişiler, süt misali beyazlık dışında, hiç bir şeyi göremiyorlar 

Ve bu durum bulaşıcı. İsimsiz kentin isimsiz insanları, peş peşe kör oluyorlar. Devlet, bulaşan 

körlüğü sınırlayabilmek için; onları bir akıl hastahanesin de karantinaya alıyor. Orada ahlak 

çöküyor. Erdem buharlaşıyor. Beyaz körlüğün tutsakları, içgüdülerle hareket eden insan altı 

varlıklar haline dönüşüyor.  

Kitabın sayfalarında bir körlük umacısı ve bu umacının sarsan, ürperten, serüvenleri var. umut 

var ve nihayetinde kurtuluş var.  Negatif geri beslemeler anlamındaysa; ilk söyleyebileceğim 

şey, bilinçli olmayan ve bizleri yeterince tanımayan okurların kafalarında, körlük korkusu ve 

önyargıları daha da pekişiyor. İnternet ortamında, bu savımı destekleyen bir dolu yoruma 

rastlayabilirsiniz. Örneğin körlük kast edilerek; "hepimizin başına gelebilecek bir felaket." 

denilmiş. ve diğerleri;" "okuyun kendi dünyanıza ve görme engellilerin dünyasına daha farklı 

bakacaksınız." "Kör olanlar karanlıkta değil beyazlık içindeler." "Kitabı okudukça gözlerimi 

kapattım, açtım. Görmenin değerini daha iyi anladım vs. 

Saramago, kitabını yazarken; tarihsel bellekten süzülüp gelen ayrımcılık kültürüne, 

yapabileceği geri beslemeleri düşünmüş müydü acaba? Hiç zannetmiyorum. 
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KİTAP ÖNERİSİ 

Yazan: Bülent YEŞİLBAĞ 

Sevgili okurlar, bu sayıdan itibaren her sayıda bir kitap önerimiz olacak. bu sayıda jojo 

moyes’in yazdığı; “senden önce ben” adlı kitabından söz etmek istiyoruz. Romanda, bir kaza 

nedeniğle tekerlekli sandalyeye mahkûm olan genç bir iş adamının ötenazi yoluyla hayatına son 

vermek istemesi işleniyor. Kahramanımıza yardımcı olması amacıyla işe alınan bir genç kızla 

kahramanımız arasında duygusal bir ilişki başlar. Sonrasında; iş adamının ailesi ve genç kız, 

birlikte hareket ederler ve genç adamı ötenaziden vazgeçirme çabasına girerler. Sevgiyi ve 

umudu aynı potada eriten çok güzel bir kitap. Bakalım iş adamını, aldığı bu karardan geri 

döndürebilecekler mi? okumanızı tavsiye ederiz. 
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HAKLARIMIZI BİLELİM  

KESİŞİMSEL AÇIDAN ENGELLİ KADINA KARŞI ŞİDDET OLGUSUNA BAKIŞ 

YAZAN: AV.MÜJGAN BİLGEN ÖZEN  

 

Tekerlekli Sandalyede Engelli Bir Kadın 

 

Engelli kadınlar, hem kadın hem de engelli oldukları için; cinsel, fiziksel, psikolojik, ekonomik 

istismara, şiddete daha fazla maruz kalmaktadırlar. Bununla birlikte, toplumsal yaşama 

katılımda, temel hak ve özgürlüklere ulaşmakta çoklu ayrımcılığa uğramaktadırlar. Kanun 

uygulayıcı ve yürütücülerinin, engelli kadınların yaşadığı hak ihlalleri ve çoklu ayrımcılık 

konusundaki ihmalleri ve politika eksiklikleri de yaşanan sorunları arttırıcı bir etki 

yaratmaktadır. Ayrıca, engelli kadınlar, kadın örgütlenmeleri içinde de karma engelli 

örgütlenmeleri içerisinde de yeterince yer alamamaktadırlar. Bunun sebebi; kadın örgütlerinin 

engelli kadınları yeterince görememesi, karma engelli örgütlerinin ise; toplumsal cinsiyet 
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konusunda yeterli bilince sahip olmamaları olarak açıklanabilmektedir. Kadın örgütlerinde, 

mesleki örgütlenmelerde ve insan hakları örgütlerinde engelli kadınların kendilerini ifade 

edebilecekleri alanlar ve örgütlenme alanları oldukça sınırlıdır. Bu sebeple engelli kadınların 

maruz kaldığı çoklu ayrımcılığın görünür olmaması da yaşanan hak ihlallerinin devam 

etmesinde oldukça etkilidir. 

Kadınlara yönelik her türlü şiddet, en yaygın insan hakkı ihlallerinin başında gelir. Şiddet, tüm 

dünyada olduğu gibi Türkiye'de de engelli kadınlar ve kız çocuklarının yaşamlarını olumsuz 

yönde etkileyen, başta ekonomik ve sosyal haklar olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini ihlal 

eden ve bu haklara erişimlerini engelleyen en önemli nedenler arasındadır. Engelli kadınlara 

uygulanan şiddet yaygın olarak; ekonomik, fiziksel, psikolojik, cinsel şiddet şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. Ancak engelli kadın ve kız çocuklarına uygulanan şiddetin görünür olmadığı gibi 

önlenmesi noktasında da hiçbir sosyal / adli politika geliştirilmediğini de belirtmeliyiz. Bugüne 

kadar - sayısı yetersiz de olsa- 'engellilik' konusunda yapılan araştırmalarda, genellikle engelli 

kadınların toplumsal yaşama katılımları ve eğitim, istihdam, sağlık gibi en temel insan haklarına 

erişmek konusunda çoklu ayrımcılığa uğradıklarına dair verilere ve tespitlere yer verildiği 

ancak engelli kadınlara yönelik şiddetin izlenip raporlanmadığı açıktır. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre, dünya genelinde her 3 kadından birinin 

hayatında en az bir kere şiddete maruz kaldığı tahmin edilmektedir. 

Yine yapılan araştırmalar; Türkiye'de her beş kadından ikisinin fiziksel şiddet mağduru 

olduğunu göstermektedir. 2008 yılında Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 

(KSGM)'nün Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet başlıklı araştırma sonuçlarına göre, 

kadınların fiziksel veya cinsel şiddete birlikte maruz kalma yüzdesi % 41.9'u bulmaktadır. 

Görüldüğü gibi gerek Dünya Sağlık Örgütü'nün gerekse de ülkemizdeki ilgili kurumların 

engelli kadınlara uygulanan şiddet ile ilgili herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Engelli 

kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve etkin mücadele araçlarının geliştirilmesi amacıyla 

etkili bir kamu politikası olmadığı gibi bu alanda elimizde herhangi bir gerçekçi veri de 

bulunmamaktadır. 

Engelli kadınların, toplumsal ön ve kalıp yargılar başta olmak üzere, faili tanımlayamama, 

fiziksel ve sözel olarak şiddete karşı koymada yetersizlik durumuyla şiddetin her türüne uğrama 

riski diğer kadınlara oranla daha yüksektir.  

Şiddetin dile getirilmesi genel olarak kadınlar açısından zorlu bir konu olmasının yanı sıra 

engelli kadının şiddeti ifade etmesi ya da adli mercilere bildirmesi daha da zorlu ve sorunlu bir 
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konudur. Bu zorluğun en temel sebebi, engelli kadının şiddet ortamını kolaylıkla terk 

edememesidir. Şiddet ortamını terk edemeyen engelli kadının uğradığı şiddeti, kolluk 

birimlerine ya da sivil toplum örgütlerine ihbar etmesi hayli güç bir durumdur. Örneğin, evinde 

şiddete uğrayan işitme engelli bir kadın telefon ile uğradığı şiddeti kolluk birimlerine 

bildiremeyecek, tıbbi yardım talep edemeyecektir. Zira acil telefon ihbar hatları çoğunlukla 

konuşma ve duyma yeterliliği olan kişilere hizmet vermek için kurgulanmıştır. Oysa acil ihbar 

hatlarının farklı engellilik durumlarına sahip bireylere hizmet edebilecek nitelikte tesis edilmesi 

gereklidir. Örneğin, konuşma yerine SMS (mesaj) yolu ile ihbar yapılabilme seçeneğinin 

sağlanması, şiddetin ortaya çıkarılmasında etkili bir araç olacaktır. bir başka konu ise kadın 

sığınaklarına başvuran engelli kadınların durumudur. Sığınakların engelli kadınlar açısından 

erişilebilir olmaması ne yazık ki engelli kadınların şiddet ortamına yeniden dönmesine neden 

olmaktadır. 

Ayrıca; Türkiye’deki engelli kadınlar hakları hakkında yeterince bilgi sahibi olamamakta, bu 

durum da şiddete uğrayan engelli kadının gerekli adli mercilere başvurabilmesi ihtimalini 

düşürmektedir. Engelli kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasının önündeki bir başka 

engel ise; karakol ve diğer adli birimlerdeki erişilebilirlik sorunları ve söz konusu yerlerdeki 

personelin engelli kadın konusunda yeterli bilince sahip olmamasıdır.  

Tespit edilen şiddet vakalarında, şiddet uygulayan kişi, şiddete uğrayan kişinin çoğunlukla 

tanıdığı kişi ya da kişiler olmaktadır. Hatta çoğu zaman, aile fertlerinden birinin şiddeti 

uygulayan kişi olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, bakımevi, huzurevi gibi devlet 

kurumlarında engelli kadına yönelik şiddetle daha çok karşılaşılmaktadır. Bu durum ise, söz 

konusu mekânların yeterince denetlenemediğini göstermektedir. 

Oysa Ülkemizde engelli kadınların ve kız çocuklarının insan hakları temelinde, toplumun diğer 

bireyleriyle eşit olarak Toplumsal yaşama tam ve etkili katılımlarını destekleyen birçok yasal 

düzenleme bulunmaktadır. Fakat ne yazık ki; bu düzenlemelerin uygulamaya geçirilmemesi 

nedeniyle engelli kadınlar, birçok hak kaybına uğramakta, hatta evlerinden dışarıya bile 

çıkamamaktadırlar. Oysa Türkiye, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları 

Sözleşmesini imzalayıp onaylayarak yürürlüğe koymuştur.   Bu sözleşmenin, engelli kadınlar 

ve kız çocuklarıyla ilgili, taraf devletleri taahhüt altına sokan birçok düzenlemesi 

bulunmaktadır.  
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Sözleşmede, engelli kadınların ve kız çocuklarının, engelli nüfus içerisinde daha dezavantajlı 

bir konumda olduğu ifade edilmiştir. Sözgelimi, giriş paragrafında engelli kadın ve kız 

çocuklarının ev içinde ve dışında şiddete uğramaya, yaralanmaya veya istismara, ihmale, 

ihmalkâr muameleye, kötü muameleye karşı daha fazla risk altında olduğunun altı çizilmiştir. 

Sözleşmenin 3. maddesinde kadın ve erkek eşitliğine vurgu yapıldıktan sonra, 6. maddesinde 

de sadece engelli kadınlara yönelik bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre; engelli 

kadınların ve kız çocuklarının uğradıkları çok yönlü ayrımcılığın, ortadan kaldırılması ve insan 

hak ve özgürlüklerinden eşit derecede yararlanmaları bakımından, taraf devletlerin almaları 

gereken tedbirler düzenlenmiştir.  

Kadınlara yönelik sosyal şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesinde, hukuki anlamda en büyük 

kazanım; İstanbul Sözleşmesinin Avrupa Konseyi ülkelerinin, İstanbul’da imzasına açılmasıyla 

gerçekleşmiştir. Bu Sözleşmede, Engelli kadınların da her türlü şiddetten ve ayrımcı 

muameleden korunması yönünde düzenlemeler yer almıştır. Sözleşmenin ilk imzacısı Ülkemiz 

olmuştur. Buna rağmen ne yazık ki; İstanbul sözleşmesinin 10. yılında, 20 Mart 2021 tarihinde, 

Resmî Gazetede yayımlanan 3718 sayılı cumhurbaşkanı kararı sonucunda sözleşmeden tek 

taraflı olarak çıkılmıştır.  

Büyük mücadele ve emek sonucunda hazırlanan İstanbul Sözleşmesi nedir? Bu sözleşme, 

Kısacası dört temel başlıktan oluşmuştur: etkin soruşturma, önleme, koruma ve mağduru destek 

mekanizmaları oluşturma.    Kadınların her türlü şiddetten korunması, kadınlara yönelik 

şiddetin faillerinin kovuşturulması, yargılanması ve cezalandırılması için titizlikle hazırlanmış 

uluslararası bir sözleşmedir. 

İstanbul Sözleşmesinin iç hukuktaki yansıması olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına 

Yönelik Şiddetin Engellenmesine dair yasanın uygulanması bakımından karşılaşılan sorunlar, 

hala mevcudiyetini korumaktadır. Kadınlar, yasa kapsamında alınan koruma kararlarına ve 

tedbirlere rağmen şiddete uğramaya, öldürülmeye devam etmektedir.  

Kadına yönelik şiddetin artarak devam etmesinin nedeni; toplumsal dönüşümün 

sağlanamamışlığı ve şiddetin kaynağına odaklı çözümlerin geliştirilememiş olmasıdır. 

Devletin, Uluslararası sözleşmelerden imza çekmek yerine, acilen zihniyet dönüşümünü 

sağlayacak politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Kadınların insan haklarını ve en önemlisi 

yaşam haklarını koruma altına alan yasaları ve uluslararası sözleşmeleri tam ve etkili olarak 

uygulamaya geçirmelidir.  
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Hal böyle iken, bizler ne istiyoruz:  

İnsan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, farklılıklarımıza saygı duyularak 

engelimizden veya cinsiyetimizden dolayı ayrımcılığa, istismara, şiddete uğramadan, 

toplumsal yaşama katılmak, temel hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanmak 

istiyoruz…   

Toplumsal yaşamın her alanında yer alabilmeyi, karar alma mekanizmalarına dahil olabilmeyi, 

engelli kadınlar olarak toplumda görünür kılınmamız için gerekenlerin yapılmasını, bu sayede 

yaşanan ayrımcılık ve hak ihlallerinin görünür kılınması ve ortadan kaldırılması için gerekli 

tedbirlerin alınmasını istiyoruz.  

Şiddet gören kadınların başvurabileceği yerler ile barınma talebi olan engelli kadınların 

kalacağı sığınakların her alanda engellilerin erişimine uygun hale getirilmesini istiyoruz. 

Engelli kadınların, şiddete uğradıklarında başvurabilecekleri mekanizmalar konusunda bilgi 

sahibi olmalarının sağlanmasını, sunulan bilginin her engel grubu bakımından erişilebilir 

olmasını istiyoruz. 

Adalet mekanizmalarına her açıdan engellenmeden erişmek istiyoruz. 

BM Engelli Hakları Sözleşmesinin her alanda tam ve etkili olarak uygulanmasını istiyoruz. 

Kadına yönelik şiddetle daha etkili mücadele etmek için; ülkemizin, ivedilikle İstanbul 

Sözleşmesini yeniden yürürlüğe koymasını istiyoruz…  
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KÜLTÜR SANAT  

 

BU DÜNYADAN RAY CHARLES GEÇTİ. 

 

YAZAN: MAHMUT KEÇECİ. 

 

 

 

                 RAY CHARLES 

 

Yaşamı, biyografik bir formatta filme alınan Ray Charles, popüler bir Amerikalı şarkıcı, söz 

yazarı ve ruh müziğinin kaşifi olarak bilinir. Tarz yaratma süreci, etkileştiği müzikal çeşitliliğe 

sentezleme yoluyla form kazandırma çabasını yansıttı. Neredeyse elli yılı bulan serüveni 

süresince; pek çok sanatçının esin kaynağı olan Charles, doğaçlamalarıyla ardından derin izler 

bıraktı. Sanatçıyı asıl büyüten şey ise; glokom nedeniyle yaşadığı görme bozukluğunun sanatsal 

var oluşuna engel olmasına izin vermemesi ve bu durumu üzerinden oluşması muhtemel 

toplumsal algıyı sağlıklı bir şekilde yönetebilmesiydi.  

 

Yakın çevresi tarafından, sorumluluklarının bilincini taşıyan ve insan ilişkilerini önemseyen bir 

karakter olarak anılan Ray Charles Robinson,23 Eylül 1930’da Albany, Georgia'da doğdu. 
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1937'den 1945'e kadar eğitim gördüğü; Florida İşitme Engelliler ve Körler Okulu'nda, müzikal 

becerilerini geliştiren sanatçı, 15 yaşındayken ailesinin kaybıyla, yetim kalmasına karşın, 

ayakta durmayı başarıp inat ve ısrarla yolculuğunu sürdürdü.  

Okulda, sadece klasik müzik öğretilirken; o, caz ve blues müziği öğrenmeye yöneldi. Daha 

sonra, Tallahassee'deki bir eczanede kısa süreliğine bir kızın yönetiminde kayıt çocuğu olarak 

çalıştı. Burada, Florida A&M Üniversitesi Öğrenci Bandı' ve 'Adderley Brothers' gibi müziğe 

olan ilgisini daha da artıran bir dizi yerel gruba katıldı. Kısa süre sonra, müzikal yeteneği 

nedeniyle fark edildi, birkaç kulüpte sahne almaya başladı ve hatta Vali Balosu için davet edildi. 

Ailesiyle birlikte, maddi ve manevi desteğini de kaybedince; On beş yaşında öğrenimini 

yarıda bırakıp profesyonel olarak çalışmaya başladı. Bin dokuz yüz kırklı yıllarda, caz ve 

"blues" piyanisti olarak ün yaptı. 

 1947 yılında Seattle’a taşındı. 1940’ların sonlarında Nat King Cole ve Charles Brown’dan 

izler taşıyan, hoş bir pop/ritim ve blues (R&B) yapıyordu. Müzik dünyasında, Charles’ın dünya 

çapında tanınırlık kazanmasında Atlantic Records'un sahibi Ahmet Ertegin’in payından söz 

edilmektedir.  

1951 yılında"Baby, Let Me Hold Your Hand" ile ilk En İyi 10 başarısını yakaladı. ellili 

yılların başında Charles, Lowell Fulson ile turnelere çıktı,Guitar Slim ile çalışmak için New 

Orleans’a gitti ve R&B yıldızı Ruth Brown için bir topluluğa katıldığı gibi, 1954'te bir 

"rhythm and blues" topluluğu da kurdu. Hareketli geçirdiği bu süreç,  müziğinin de gelişimini 

olumlu anlamda etkiledi. "This Little Girl of Mine", "Drown in My Own Tears", "Hallelujah 

I Love Her So", "Lonely Avenue" ve "The Right Time" şarkıları, zamanın müzik piyasasında 

yankı uyandıran, hâlâ da büyülenerek dinlenilen çalışmalarındandır. altmışların başlarında, 

"Unchain My Heart" adlı şarkısını,1962’deise,  listelerin tepesine oturan "I Can’t Stop 

Loving You" şarkısını yaptı. 

 

Bu arada, 1961'de Fransa'da ve Antibes Festivali'nde büyük bir orkestrayla birlikte çok başarılı 

konserler verdi. 

 

1966’daki "Let’s Go Get Stoned" şarkısı ile birlikte pop ezgilerine yöneldiği için rock ve ’soul’ 

tarzından giderek uzaklaştı. 60’ların sonlarından itibaren yaptığı kayıtlar pek çok hayranı için 

hayal kırıklığı yarattı. Milyonlarca dinleyicisi, onun eski, 1955-1960’lardaki ’soul’ müziğine 
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dönmesini özlemle bekledi. Ancak Ray Charles, ortaya karışık pop müzikten ziyade caz, kasaba 

müziği ile harmanlanmış, kalıcı eserler yaratmak olan Tutkusunun peşinden yürümek istediği 

için arkasına bakmadan ilerlemeyi tercih etti. 1980'de 'Blues Kardeşler' filminde oynadı.  

1987 yılında Grammy gecesinde "Ömür Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü. 

 

Doksanlarda, çok sayıda reklamda şarkı söyledi. 1997'den 1998'e kadar popüler TV dizisi Nan 

Dadı ’nın çeşitli bölümlerinde görüldü. Yeni binyılda‘ New Jersey Piyangosu ’için bir dizi 

reklam filminde boy gösterdi.  

1951'de ertesi yıl boşandığı Eileen Williams’la,  

1955'te ise Della Beatrice Howard Robinson’la bu kez 20 yıl süren bir evlilik gerçekleştirdi.  

Yanı sıra, ölümüne kadar yanında kalan Norma Pinella ile bir ilişki içerisindeydi.  

1961'de odasından esrar, eroin ve diğer uyuşturucuların yakalanmasından sonra tutuklanan 

Charles, Yaşamı boyunca madde bağımlılığının açtığı belalarla boğuştu. Ancak bu duruma, 

“Doktora İhtiyacım Yok ’ve‘ Haydi Taşlanalım ’gibi şarkılarıyla, tepki vermekten de geri 

durmadı. 

Müzik dışında satranç oynamaktan keyif duyan sanatçı, Kaliforniya'daki Beverly Hills evinde 

karaciğer yetmezliği nedeniyle yeryüzünden ayrılıp Inglewood Parkı Mezarlığı'na taşındı. 

Ölümünden sonra, ‘Genius & Friends’ ve ‘Ray Sings, Basie Swings’ albümleri yayınlandı. 

2004’te,Jamie Fox tarafından canlandırıldığı yaşamında 'Ray' başlıklı bir biyografik filmi 

çekildi. Üç yıl sonra, Albany, Georgia'da 'Ray Charles Plaza' açıldı. 

'Soul Music'in Babası siyah gözlük takmak suretiyle,  görsel sakatlığını kendi lehine kullanarak; 

modaya uygun bir ifadeye dönüştürdü. 

 Pek çok siyah sanatçı gibi Ray Charles da sanatıyla ardında derin izler bırakarak tarihe mal 

oldu. 

  



 
 

DERGİNİN ARKA KAPAĞI 

 

Sol üst fotoğrafta; yirmili yaşların sonunda, kakülleri yana  taralı, koyu renk ve kısa saçlı bir kadının 
omzundan yukarısı yer alıyor. Sağ yanağına doğru bir tutam uzun bırakılmış. Kaşları kavisli, alt dudağı 
dolgun olan kadın karşıya doğru belli belirsiz bir gülümsemeyle bakıyor. Dismeliya sendromlu kadının 
elleri yok, havuç kalınlığında olan ince kollarını çenesine  doğru yönlendirmiş. 

Sol alt fotoğrafta; otuzlu yaşlarının ortalarında gür saçları ensesinde, sakalları ve bıyıkları da gür, 
ampüte bir adam var. Adam merdivenlerden yeni çıkmış, yürümeye devam ediyor. İri yapılı adamın 
bacaklarının dizden aşağısı yok. Pantolon paçaları kısaltılmış ve bacağın bitimine poşete benzer bir 
malzeme geçirilmiş. 

Sağ üstteki fotoğrafta; kırklarında bir adamın sol profilden yüzü yer alıyor. Çenesinden yukarısı görünen 
kör adamın gözleri kapalı. Göz altlarında ve kenarlarında kırışıklıklar oluşmuş.  Düzgün burunlu dolgun 
dudaklı adamın yüzünde hafif bir gülümse var. 

Sağ alttaki fotoğrafta; ellilerinde bir kadın, koltuk değnekleriyle merdivenlerin solundaki engelli 
rampasında yürümeye çalışıyor. Yüzünde sıkıntılı bir ifade var. Önüne bakıyor. Hemen arkasında başını 
yarım bağlamış bir kadın kendisine destek oluyor.  

 

 


