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Sevgili Dinleyicimiz, 

159. sayımızla sizlerle beraberiz. Bu sayımızda da sizler için birbirinden özel içerikler 

hazırladık. Şimdi hep birlikte bu başlıklara bir göz atalım.  

 

*GÜNCEL / YİNE BİR 3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ GELDİ. / YAZAN: MEHMET 

EMİN DEMİRCİ. 

 

*GÜNDEM / HAZIRLAYAN: MÜRÜVET MURAT. 

 

* SAHNE SIRASI  / YAZAN: MAHMUT KEÇECİ. 

 

*İKİ KAPAK ARASI / SENDEN SONRA BEN / HAZIRLAYAN: BÜLENT YEŞİLBAĞ. 

 

* ERİŞİLEBİLİRLİĞE ERİŞİM HAKKIMIZ ENGELLENMEYE DEVAM EDİYOR./ 

YAZAN: FATİH KARADAYI. / TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ GENEL 

BAŞKANI. 

 

*HAKLARIMIZI BİLELİM./ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ENGELLİ HAKLARI 

SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ENGELLİLİK  / YAZAN: MÜJGAN BİLGEN ÖZEN. 

 

*BİR KÖRÜN EV YAŞAMI 1.BÖLÜM / YAZAN: NECDET TURAN. 

 

*YAYGINLAŞAN ELEKTRİKLİ SCOOTER ARAÇLARINA DAİR / YAZAN: OĞUZ 

KARADAĞ. 

 

* AŞIK VEYSEL GÖRME ENGELLİLER İLK VE ORTAOKULU /  YAZAN: FİGEN 

BİLGEN. / AŞIK VEYSEL GÖRME ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULU REHBER 
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ÖĞRETMENİ. / TÜRKİYE KÖRLER FEDERASYONU EĞİTİMDEN SORUMLU 

BAŞKAN YARDIMCISI. 

 

* KÜLTÜR SANAT / NİCE KIRKLI YILLARA / YAZAN: MAHMUT KEÇECİ. 
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GÜNCEL  

YİNE BİR 3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ GELDİ. 

YAZAN: MEHMET EMİN DEMİRCİ. 

 

Son yıllarda aklınıza gelen hemen her konuda günler öne çıkarılır oldu. O gün içinde farklı 

etkinliklerle konunun çeşitli yönleri halka duyurularak kamuoyunun dikkati çekilmeye 

çalışılır. Bu tür günlerden anneler günü, babalar günü gibi kutlama ve sevgi gösterisi ağırlıklı 

geçerken, engelliler günü gibi günler de yaşanan sorunların ortaya konduğu, başta devlet 

yöneticileri olmak üzere toplumun ilgili kesimlerinin çözüm yolları bulmasının beklendiği 

günler şeklinde düşünülür.  

Ülkemizde farklı tarihlerde otizm farkındalık günü, beyaz baston körler günü çeşitli engel 

gruplarına ait günler olduğu gibi, içinde engel türlerine ait günlerin bulunduğu engelliler 

haftası ve yalnızca körlere ait beyaz baston körler haftası gibi haftalar da mevcut. Kısacası, 

ülkemizde körler ve engellilerin sorunlarını ifade edebileceği olanaklar var denebilir. Bu gün 

ve haftalar farklı şekillerde yıllık takvimimize girmiş bulunuyor.  

Bunlardan biri olan 3 Aralık Engelliler Gününe şurada birkaç gün kaldı. Engellilik konusunu 

gündemine alan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1979 yılında 1980 yılını o zamanki deyişle 

Sakatlar Yılı olarak ilân ederken, 3 Aralık gününü de Sakatlar Günü olarak belirlemişti. 1981 

yılında bu kez engellilerle ilgili sorunların 1 yıl içinde çözülemeyeceği gerçeğinden hareketle, 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gelecek 10 yılı Sakatlar On Yılı olarak kabul etti.  

3 Aralık geldiğinde yine pek çok engellilere hizmet götüren  kamu kurumu ve engellilerle 

ilgili STK’lar benimsediği anlayışa uygun etkinlikler yapacak, kamuoyuna seslerini 

duyurmaya çalışacaklar. Yerel ve ulusal medya da yine engelliler konusunda belirlediği 

yaklaşıma uygun etkinlikleri duyuracak, benimsediği anlayışı yaygınlaştırmaya özen 

gösterecek. Geçtiğimiz yıllardaki deneyimlere göre, bu alanda kamuoyuna çok seslilikten çok, 

farklı, hatta yer yer birbiriyle çelişir mesajların verildiği bir haber bombardımanı gerçeği ile 

yüz yüze kalma olasılığı bu yılki 3 Aralıkta da yaşanacak.  

Ne yazık ki, günümüzün örgütsel dağınıklığı içinde daha sade ve net mesajların verilmesi zor 

görünüyor. Yine kimi kuruluşlar erişilebilirlik süresinin süresiz uzatıldığı, işsizliğini giderek 

daha yaygınlaştığı, 2005 yılından bu yana sürekli hak kayıpları yaşandığı, körlerin imzasına 
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sahip çıkabilen akli melekeleri yerinde, onurlu insanlar olduğu gerçeğinin inkârı anlamına 

gelen nüterlerde gördükleri muamele, bankalarda yaşanan sorunlar gerçeği unutularak kimi 

kişi ve kuruluşlar 3 Aralık gününü sanki bir bayrammış gibi kutlamayı bile tercih edecektir.  

Ülkemizdeki örgütlenmiş körlerin çoğunu üye derneklerinin bünyesinde toplamış Türkiye 

Körler Federasyonu yapılan bu etkinlikleri izlemekte ve gerekli sonuçları çıkararak izlenecek 

politikaları belirlemiş bulunmaktadır. Ülkemize özgü koşullar içinde sorunların ne şekilde 

çözüleceğinin farkında olan Federasyonumuz, bu denli ağır sorunların bir ya da birkaç güne 

sığdırılamayacağının bilincinde olarak hareket etmekte, 3 Aralık günü sesini duyurmakla 

kalmayarak, yılın 365 gününün engelliler günü olduğu şeklinde topluma ve yetkililere mesaj 

vermeyi sürdürecektir. 
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GÜNDEM 

HAZIRLAYAN: MÜRÜVET MURAT. 

 

-ÇANAKKALE VE İLÇELERİNDE BALKAN KÖRLER MÜZİK FESTİVALİ 

YAPILDI. 

 

Geçen sayımızda yapılacağını bildirdiğimiz Balkan Körler Müzik Festivali, 17-22 Ekim 2022 

tarihleri arasında, Çanakkale ve ilçeleri olan Çan, Lapseki ve Gelibolu’daki konserlerle 

başarılı şekilde tamamlandı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleşen 

konser etkinliklerine; Çanakkale Valiliği, Çanakkale, Çan, Lapseki ve Gelibolu belediyeleri 

de etkin şekilde destek verdi. Ayrıca; Çanakkale’de bulunan ve Federasyonumuza üye 

Altınokta Körler Derneği ve Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale şubeleri de aktif 

şekilde katıldı. 

İlki yine Federasyonumuzun ev sahipliğinde, 2019 yılında İzmir, Manisa, Aydın ve 

Kuşadası’nda gerçekleştirilen Balkan Müzik Festivalinden sonra yaşanan ağır pandemi 

koşullarında, katılım konusunda duyulan kuşkular; Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve 

Kosova’dan gelen müzik grupları sayesinde dağılmış; ülkemizden de yetenekli sanatçıların 

katılımıyla başarıyla tamamlanabilmiştir. Katılacağını bildiren Sırbistan ve Romanya son 

anda farklı nedenlerle katılamayacağını bildirse de, gelebilen sanatçılar, hatırı sayılır şekilde 

seyircilerle dolan salonlarda, Balkan müziğinin farklı renklerini sunma olanağı buldular. 

2022 Mart ayında gerçekleşen Federasyon genel kuruluna, tüm üye derneklerin aktif katılımı 

ve yönetimde aktif şekilde yer almış olmaları; bu etkinlikte de kendini göstermiş, derneklerin 

gönderdiği temsilcilerle, yaklaşık bir hafta süren Çanakkale’deki müzik şöleni daha da anlam 

kazanmıştır. Ekimin 18’indeki Çanakkale, 19’undaki Çan, 20’sindeki Lapseki ve 21’indeki 

Gelibolu konserlerine katılmanın yansıra; düzenlenen Truva harabeleri ve Müzesi, Deniz 

Müzesi ve Aynalı Çarşı gezilerine dahil olarak; üye dernekler, Federasyon bünyesinde yer 

almalarının ve dayanışmanın önemini bir kez daha hissetmiş oldular. 

Her etkinlikte rastlanabilecek ve önceden öngörülemeyen birkaç eksiklik dışında; bir Balkan 

Müzik festivali daha başarıyla tamamlanmıştır. Bunun en iyi göstergesi; Balkan ülkelerinden 

etkinliğe katılan konuk yönetici ve müzisyenlerin, ayrılırken memnuniyetini ifade etmiş 
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olmalarıdır. Bu tür etkinliklerin daha da olgunlaştırılarak gerçekleştirilmesi, bir yandan 

Türkiye Körler Federasyonu’nun toplumda ihtiyaç duyulan hoşgörünün artırılması misyonu 

açısından çok önemli bir yer tutarken; öte yandan, üye derneklerin, bu tür etkinlikler 

sayesinde, daha da uyumlu bir çalışma ruhu kazanmasını destekleyen bir unsur olarak değer 

görmelidir. 

 

-ALTINOKTA KADIN MECLİSİ İKİNCİ TOPLANTISINI İSTANBUL’DA 

GERÇEKLEŞTİRDİ. 

 

Altınokta Körler Derneği, kadından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Meclisi 

Başkanı Nil Sevin tarafından 7-12 Kasım 2022 tarihleri arasında, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesine bağlı İstanbul Şile Engelliler kampında beş günlük bir organizasyon 

gerçekleştirildi. 

Kadın Meclisine ayrılan 50 kişilik kontenjanın tamamını doldurduk.  

Ankara ve Kayseri’nin delegesi olmadığı için; Ankara‘yı Kadın Sekretaryası Başkanı Yağmur 

Yüksel Çetin, Kayseri’yi kadın kolları Başkanı Hanife Çetinkaya ve Başkan Yardımcısı Zehra 

Bölükbaşı temsil etti. 18 Şubemizden kadın temsilciler organizasyonumuza katılım sağladı. 

Birinci gün 7 Kasım: kamp alanına yerleşme, kamp ile ilgili bilgilendirme toplantısı dışında 

serbest geçti. İkinci gün 8 Kasım: Bir kafeteryada kahvaltı sonrası tanışma ve kaynaşma 

buluşması gerçekleşti. Öğle yemeğinden sonra; ormana, doğa yürüyüşüne çıkıldı. Akşam ise; 

saat 21:00 ile 23:00 arası kadın Meclisi delege toplantımızı gerçekleştirdik. 

Üçüncü gün 9 Kasım: İstanbul barosu, kadın hakları merkezi başkanı Avukat Şükran Eroğlu 

konuğumuz oldu ve bizlere kadın hakları ile ilgili yapılan son değişiklikleri anlattı. 

Sonrasında da kafeteryada 2 saate yakın süre bizlerle sohbet etti ve sorularımızı cevapladı. 

Dördüncü gün 10 Kasım: Sabah saat 9:05 Atatürk’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla saygı 

duruşu ve kadın Meclisimiz tarafından Atatürk’ü anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliği, 

kampta bulunan diğer katılımcılar da izledi ve bu etkinliğimiz çok büyük hayranlık kazandı. 

Aynı gün öğleden sonra saat 15:00’da ise; kültür gezisine katılım gösterdik. 11 Kasım beşinci 

gün: Kamp yönetimi tarafından düzenlenen yasal haklar seminerine, altı. Kadın Meclisi olarak 

katılım gösterdik. Saat 11:00 itibari ile; İstanbul Büyükşehir Belediyesi acil yardım ve can 
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kurtarma müdürlüğünden davetimiz üzerine 15 kişilik bir ilk yardım ekibi geldi ve bizlere 

öğleden önce de öğleden sonra iki oturum şeklinde hem anlatarak hem de tek tek uygulamalı 

göstererek ilk yardım müdahaleleri anlatıldı. 12 Kasım saat 9:30 itibari ile kamptan ayrıldık. 

Katılımcılar, organizasyonumuzdan son derece memnun ve mutlu ayrıldılar. Bu organizasyon, 

Kadın Meclisi delegelerine yönelikti. Kamp alanına ulaşımımızı ve kamp alanından otogar ve 

tren istasyonuna ulaşımlarımızı, Kadıköy Belediyesi’nden tahsis edilen iki araçla sağladık. 

Organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, oturumlara eksiksiz katılım gösteren 

kadın meclisi üyelerine ve eğitimcilerimize teşekkürü bir borç biliriz. 
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SAHNE SIRASI 

 

YAZAN: MAHMUT KEÇECİ 

 

Şimdi sahnede o var; oyuncular değişse de roller aynı kalıyor. “Her yol bitti engelli yolu mu 

kaldı, biz engellilerin elinden tutar götürürüz.” Kafa, sokaktaki insanla aynı işliyor. Takvimler 

Temmuz 2022’yi gösterirken; “Zaman Kan Ter İçinde” şiirinde “Yapıcılar türkü söylüyor, 

yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama” diyen Nazım Hikmet’i doğruluyor. Kulağına küpe 

olup olmayacağı muamma. Ancak; Faruk Demir’in, yerel siyasetin de türkü söyler gibi 

yapılmayacağını öğrenmesi gerekiyor. Engelli örgütleri, emekli öğretmen modunu seçmeyip; 

adam akıllı bir tepki ortaya koysaydı öğrenme süreci hızlanırdı. Demek ki böyle bir katkı 

sağlamak istemediler ki sessiz kalmayı yeğlediler. 

 

Her şeye rağmen; zatı muhteremin bu kabullenme durumunu, cesaretine katık yapmak yerine; 

başının çaresine bakması, lehine olur. Yoksa ne olur ne olmaz; tekrarlayan tavrının, bu kez 

sert bir kayaya çarpma riskini göze almanın bedeli ağır olabilir.  Kuşkusuz; bu replik daha 

önce de benzer biçimlerde kulaklarda çınladı. Çünkü gerek yerel, gerekse merkezi düzeyde 

iktidar olan siyasi parti temsilcileri; farklı olduklarını iddia etseler de papağan gibi birbirlerini 

tekrarlıyor. Siyaset kurumu, toplumun engelli algısının gelişiminin önünde bir şamandıra 

işlevi görüyor.  

 

Halkların Demokratik Partisi Dönem sözcüsü Osman Baydemir, 2017 “Engelliler Haftası” 

dolayısıyla Meclis grup toplantısına katılan engellilere hitaben; “Engellilik tanımı ve algısı 

yanlıştır. Bu algıyı ortadan kaldırmanın çabasını ortaya koyuyoruz. “Dedikten sonra, 

Diyarbakır Belediye Başkanlığı dönemine gönderme yaparak; “Bu siyasetin yerel yönetimler 

idaresinde hizmet üretme onuruna kavuştum. Türkiye’de ilk defa bir büyükşehir belediyesi 

engelli şubesini oluşturdum. İlk defa bir kampüste engelli kardeşlerimizin hayatın her alanına 

katılmasını sağlayacak olanaklar oluşturduk. 24 saat telefon hizmeti sunduk. Bir engelli 

kardeşimizin dilediği yerden alınıp, dilediği yere götürüleceği bir mekanizma 

kurduk. “Görüldüğü üzere yapılan konuşmada; hem de engelliliğe ilişkin yargıyı yanlışlayan 

bir yerden, boşa konduğunda dolmayan, doluya konduğunda almayan, tutarsız ve çelişik bir 

söylem dizini köpürtülüyor. Özellikle, siyasetçilerin hemen hemen hepsinin birbirleriyle yarış 

halinde dillerine yapıştırdıkları, bilindik kan bağıyla izahı, ilgisi ve en ufak bir yakınlığı 

olmayan “Engelli kardeşlerimiz” vurgusu; her ne kadar sevimli, sempatik ve sevgi dolu bir 
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imaj kazandırsa da özü itibarıyla; bir küçük görme, bir aşağılama, bir ötekileştirme ve 

damgalama içermektedir. Kökeninde, engellilerin fiziksel ve zihinsel özelliklerini eksiklik ya 

da yetersizlik olarak değerlendiren ve engellilerin kimliklerini yok sayan bir perspektifi 

barındıran bu yaklaşımları yüzeye çıkaran, normal olanı “engelsiz”den ibaret sayan bu türden 

nitelendirmeler, böylece engelli bireyleri anormal olarak etiketleyen bir işlev görmektedir. 

 

Bu arada, engelliler bağımsızlık ve özgürlük için çırpınırken; siyasilerin, gardiyanlık rollerine 

daha sıkı sarıldıklarını ortaya koyan uygulamalarını, övünerek anlatmaları da konunun 

üzerinde yoğunluklu düşünülmesi gereken bir başka boyutunu oluşturmaktadır. Nitekim; 

Osman Baydemir, ya daha kolay ve pratik bir çözüm olduğu için ya da yol açacağı yalıtım 

yönü kavranmadığı için, oluşturdukları kampüsün hayatın bütün alanlarına erişim sağladığı 

iddiasından bahisle; engellileri, alınıp bırakılan bir edilgenliğe hapseden ve 24 saat esasıyla 

çalışan bir mobilizasyondan söz ederken; görünüşte, albenisi olan bu işleyişin, gerçekte tecrit 

ve izolasyon yarattığının farkında bile olmayabilir. Ancak; böyle durumlarda engellilerin, hak 

öznesi eşit yurttaşlar olarak; sokaklarında, kendi başlarına hareket edebilecekleri kentler 

istediklerinin; muhataplarına, anlayacakları bir dilde ifade edilmesi gerekmektedir. 

 

Mayıs 2011’de; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le birlikte Batman ziyaretinde, bölge 

hastanesine de uğrayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın, görme engelli geçici işçi Nurullah 

Mehmetoğlu’nun; "Biz burada asgari ücretle çalışıyoruz. Koşulların iyileştirilmesini istiyoruz. 

Müteahhit şirketlerin elinden ne zaman kurtulacağız?" sözlerine sinirlenerek; "Gözlerin 

görmediği halde sana iş vermişiz, daha ne yapalım? Müteahhit şirketlerin yanında çalışmaya 

devam edeceksin.” şeklinde çıkışması da engellilerin çalışma hakkının bir lütuf olarak 

görülmesinin sonucudur. Her ne kadar o dönemin medya koşulları sayesinde bu diyalog geniş 

bir yankı uyandırıp; yoğun tepkilere yol açmış ve bakanı özür dilemek zorunda bırakmış olsa 

da olay, siyasetin bilinçaltının dışavurumu olarak; hem de aynı gün aynı kentte ayrımcılık 

üstüne ahkâm kesmesini gölgeleyip tarihsel yerine oturmuştur.  

 

Görüldüğü üzere; sahne hiç boş kalmıyor, engelliler üzerinden siyasetin kara mizah gösterisi 

kesintiye uğratılmadan sürüyor. Telaşa kapılmayan seyirciler huzurunda; hiç hesapta yokken 

biri olur olmaz bir laf ediyor, bir diğeri gözlerini bantlıyor, öteki tekerlekli sandalyeye 

oturuyor, beriki bağışlanmış bir iskemlenin kurdelesini keserek hizmete sokuyor. telkinlerle, 

taklitlerle ve tertiplerle bir biçimde bu temaşa ayakta tutuluyor. Oluşan olası boşluğu ise; 

ekonomiyi engelli ailesine, enflasyonu evin engelli çocuğuna benzeterek rol çalan Beykent 
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üniversitesi rektörü gibi türevler dolduruyor. Her yer de söylenen ve ağızlardan hiç 

düşürülmeyen “Sevgi her engeli aşar” ya da “herkes bir engelli adayıdır” gibi sloganik 

saçmalıklarla da bu tablo tamamlanıyor. Oysa yeti farklılıklarının engele dönüşmesi, önemli 

oranda önlenebilir nedenlerden kaynaklanıyor. Bu açıdan, toplumda böyle bir korkuyu 

yaygınlaştırmak yerine önlemler anlamında bir bilinç oluşturmak, bu gereksiz kaygı 

bozukluğunu giderecektir.  

 

Yakın geçmişte, Beşiktaş Belediyesi’nin engelliler ve sokak hayvanları yararına 

düzenleyeceğini duyurduğu, yükselen tepkiler üzerine iptal etmek zorunda kaldığı sokak 

etkinliği de madalyonun diğer yüzünde; hayvanla insanın çıkarlarını ortaklaştıran, mahareti 

kendinden menkul siyaset aklının, engellilik algısını anlamak ve anlamlandırmak, hiç de 

kolay değildir. Her ne kadar girişim düzeyinde bile kalsa; “insan düşünen bir hayvandır” 

diyen Aristo’ya kadar zamanı geriye saran bu örnek, siyaset tarafından engellilerin, toplumsal 

konumlandırılışına ilişkin kaygıları derinleştirmektedir. Kurulan ilgisiz benzerlik, bağlantı ve 

yakınlığın; en iyimser açıklaması budur. 

 

Engellileri sahiplenen ancak sorunlarını toplumsal vicdana yönlendiren mekanizmanın 

çarklarının başka türlü dönmesini beklemek saflık olur. Bu sistematiği dengede tutmanın yolu 

da Müslüman mahallesinde salyangoz, körler mahallesinde ayna ve keller mahallesinde tarak 

pazarlayan satıcıların hokkabazlıklarıyla bir illüzyon yaratmaktır. Örneklenen; siyasal, 

akademik ve toplumsal figürlerin; bilimin mikro agresyon olarak tanımladığı söz ve 

eylemlerinin, temel motivasyonu; korunan ve desteklenen bir grup imajı yaratarak; farkında 

olmadan bir nesneye dönüştürdükleri engelliler üzerinden, yığınlar nezdinde bir saygınlık 

devşirmektir. İşte bu nedenlerle, bu yanılsamayı kırmak ve görünenin arkasını görüp 

göstermek için; engellilerin de sahneye çıkması, oyuna müdahalede bulunması kaçınılmaz 

birhal almıştır. 
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İKİ KAPAK ARASI  

SENDEN SONRA BEN 

HAZIRLAYAN: BÜLENT YEŞİLBAĞ  

 

Sevgili okurlar bu sayımızda, bir önceki sayıda yayınlamış olduğumuz, Roma’ya ait olan; 

“Senden Önce ben” adlı kitabın devamı olan; “Senden Sonra Ben” adlı kitabı tanıtmaya 

çalışacağız.  

Ötenazi yoluyla hayatına son veren bilin ardından; onu çok seven ve aşık olan bakıcısı ve kız 

arkadaşı leo, büyük bir travma yaşamaktadır. Willem, ötenazi yaptığı sırada; yanında 

bulunmasından dolayı ailesi ile de sorunlar yaşamaktadır. bir yandan birinin yokluğuna 

alışmaya çalışır, bir diğer yandan yeniden bir hayat kurmaya çalışır. bu arada, bir kaza geçirir 

ve binanın çatısından düşer. Kendine yardım eden, acil Servis elemanı senle tanışır. hayatını 

kurtardığı için ona minnettardır ve aralarında bir ilişki başlar. Ayrıca; hayatına bomba gibi 

düşen, filin kızı olan genç, bir kızla tanışır. sorunlu bir kız olan Veli’nin, kızına yardımcı 

olmaya çalışır. bu şekilde hayata tutunma çabasındadır ve birçok problem yaşar. Yine bir 

önceki kitap gibi, ciddi olarak insanları okumaya bağlayan, nefes aldırmadan bitirmenizi 

sağlayacak olan bir kitap. kesinlikle herkesin bu kitabı da okumasını öneriyorum. iyi 

okumalar. 
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ERİŞİLEBİLİRLİĞE ERİŞİM HAKKIMIZ ENGELLENMEYE DEVAM EDİYOR  

YAZAN: FATİH KARADAYI. 

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI. 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nde, ilk kez engelli bireylere yönelik 7 Temmuz 2005 tarihinde, 5378 

sayılı engelliler kanunu çıkmıştı ve ülkemizde yaşayan engelliler için olağanüstü derecede 

önem taşımaktaydı. Yasa, o dönemin şartları değerlendirildiğinde; engellilerin ihtiyaçlarının 

%70’ini karşılamaktaydı. Kanun neleri sunmuyordu ki engellilere. başta görme engellilerin 

imza sorunu, artık Çile olmaktan çıkıyor ve görme engelliler de görme engeli olmayan 

bireyler gibi şahitsiz imza atabiliyordu. İhtiyaç sahibi engelliler, üç aydan üç aya çok komik 

rakamlar değil; en azından ihtiyaçlarını giderebilecek bir maaş alabiliyordu. Yine, evde bakım 

ihtiyacı duyan engellilerin yakınlarına, maaş ödüyordu… Tabi zamanla Yasayla verilen 

haklar, yönetmeliklerle sınırlandırıldı ve bugün adeta kaşıkla verilenler kepçeyle alınır hale 

geldi. Yasanın en önemli kazanımlarından biri; engellilerin kamuda ve toplu taşıma 

araçlarında erişilebilir hizmet almalarıydı. 2005 yılında çıkan yasa, erişilebilirlik 

düzenlemelerini yapmak için kurumlara önce yedi yıl süre verdi. sonrasında yeterince yol 

alınamadığı fark edilince üç yıl daha ek süre sundu. Sonra, maalesef ek süre vermek gelenek 

haline dönüştürüldü. Öyle ki; verilen ek sürelere eklenen ek sürelerle günümüze kadar geldik. 

Uzatıla uzatıla 17 yıldır erişilebilirlik problemi hala çözülebilmiş değil. engelliler gerek 

kaldırımlarda, gerek kamu binalarında, gerek web sitelerinde, gerek bilgiye ulaşımda, gerek 

hastanelerde... yaşanan Erişim problemlerinden kaynaklı olarak Hala mustarip olmakta. Hatta 

hatırlayacaksınız; 2021 yılında görme engelli kardeşimiz, Ankara’daki bir metro istasyonunun 

erişilebilir olmaması sebebiyle metronun altında kalmak suretiyle feci şekilde can vermişti. 

Oysa 17 yıl gibi bir sürede ülkemiz baştan imar edilebilirdi. Artık, yerel ve merkezi 

yönetimlerden, kanunla verilen haklarımızın, engellilere iade etmesini ve ertelememelerden 

vazgeçmesini ivedilikle bekliyoruz. 
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HAKLARIMIZI BİLELİM. 

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ENGELLİ HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA 

ENGELLİLİK.   

 

YAZAN: MÜJGAN BİLGEN ÖZEN 

 

Hepimiz farklı özelliklerde dünyaya geliriz. kimimiz esmer, kimimiz sarışın, kimimiz 

kahverengi, kimimiz yeşil gözlü olarak doğarız. kimimiz uzun, kimimiz kısa boylu oluruz. 

toplumun normal ve anormal olarak; değerlendirmeleri önyargıları, bulunmaktadır. oysa 

görmemek, duymamak, tekerlekli sandalye ile hareket etmek… tıpkı sarışın ya da esmer tenli 

olmak gibi bir özelliktir, farklılıktır. her farklılık, özellik insanları birbirinden ayırır ve onun 

biricik olmasını sağlar. 

Engellilerin insan hakları söylemi içinde yer almasının tarihsel dinamikleri vardır. 

Engelli bireyler, geçmişte gerek fiziksel görünüşlerinde gerekse toplumun normal kabul 

ettiği davranışlarda farklılık göstermeleri nedeniyle toplumdan ayrı tutulup dışlanarak; 

dezavantajlı bir grup olma şeklinde ortaya çıkmışlardır. 

1948’de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’yle birlikte, engellilerin de insan 

hakları hukuku çerçevesinde ele alınması gereken gruplardan biri olduğu zımnen kabul 

edilmiştir. fakat bu durum, tıbbi bir bakış açısını yansıtmaktadır. Yine, özellikle İkinci 

Dünya Savaşı sonrası; savaş yorgunu ülkelerin iş gücü ihtiyacı, bu kişilerin de en 

azından istihdam edilmesi düşüncesini doğurmuştur. Bunda bilimsel ve tıbbi 

gelişmelerin de çok önemli etkisi olmuş ve engelliler için tedavi ve rehabilitasyon 

söylemleri gündeme gelmeye başlamıştır. 

“engelliler Hareketi” adı verilen sivil toplum hareketinin gelişmesi, engellilik 

alanındaki bakış açısının değişiminde temel bir rol üstlenmiştir. Böylece, daha çok 

rehabilitasyon ve tedavi üzerine kurulduğu için “engel” durumunun kişiye indirgendiği 

politika anlayışı; yerini, engelliliğin kişilerin yoksunluğuna ek olarak; çevresel 

koşullarla birlikte ortaya çıktığı söylemlerine bırakmıştır. 

1980 yılında ilk defa uluslararası bir sivil toplum örgütü tarafından, “fırsat eşitliği” 

kavramı ortaya atılmıştır ve bütün bu gelişmeler uluslararası örgütleri de harekete 
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geçirmiştir. 1980’lerde, Birleşmiş Milletler, engellilerin toplumda yer alabilmeleri 

için çevresel koşulların değişimine vurgu yapmaya başlamış ve engellilik Dünya 

Programını oluşturmuştur. 

Sonuç olarak; tarihsel gelişim içinde, engelliliğe dört çeşit yaklaşım ortaya çıkmıştır. 

kısaca bunlar 

İlkel model: Engellilerin tanrının bir cezası olduğuna inanılan; cadı, büğücü gibi 

doğa üstü özellikleri üzerinde taşıyan kimseler olduğu kabul edilmesidir. 

Tıbbi model: bireysel bir bakış açısını ifade etmekte olup; engelli bireyin, sadece 

duyu, uzuv kaybını; tıbbi, medikal durumunu ele almaktadır. bu gün bizim, sağlık 

kurulu raporlarımız hala bu durumu yansıtmaktadır. 

Toplumsal bakış: toplumsal model, engelliliğin toplumun önyargılı, yanlış bakış 

açıları sonucu oluştuğunu ifade etmektedir. insan hakları modeli ise: engellilerde her 

insan gibi insandır ve onlarında vaz geçilemez ve devredilemez hak ve özgürlükleri 

bulunmaktadır. 

İnsan hakları, insanlara sadece insan oldukları için verilmiştir. Bunun için insan olarak 

doğmak yeterlidir. İnsan hakları hukuku açısından her insan doğduğu andan, öldüğü 

ana kadar bu haklara eşit olarak sahiptir. İnsan hakları, uluslararası en üst düzey 

haklardır ve bu yüzden her hukuk devletinde anayasal düzeyde tanınırlar. Bizim 

anayasamızda da insan hakları, temel hak ve özgürlükler başlığı altında düzenlenmiştir. 

Engelliliğe, insan hakları modeliyle yaklaşımın temelini, BM Engelli Hakları 

Sözleşmesi oluşturmaktadır. 

Birleşmiş Milletler, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ile taraf devletler;  Engelliliğin, 

gelişen bir kavram olduğunu ve engellilik durumunun,  topluma diğer bireyler ile birlikte eşit 

koşullarda tam ve etkin katılımını engelleyen tutumlar ve çevre koşullarının etkileşiminden 

kaynaklandığını kabul etmişlerdir.   

 

Engelliliği, birey ile toplum arasındaki etkileşim olarak gören bu yaklaşıma Göre; engellilik, 

öznel değil, toplumların ve toplulukların kuruluş ve işleyişlerinin bir sonucu olup; bireyin 

topluma tam ve etkin katılımını engelleyen haklardan yararlanmasında ayrımcılığa yol açan 

tutumlar ve çevre koşullarından kaynaklanan bir durumdur. Bu bağlamda engellilik; çevre 

koşullarının uygun hale getirilip getirilmediği ve bireyler arasındaki farklılıklar gözetilerek; 
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tüm bireylerin haklardan tam olarak faydalanmasını sağlayan yasa, politika ve tutumların 

oluşturulup oluşturulmadığı ile ilgilidir.  

 

BM engelli hakları sözleşmesinin diğer insan hakları sözleşmelerinden farkları:  

Engelliler, bu Sözleşme’nin müzakere sürecine bizzat katıldıklarından; Sözleşme, insan 

hakları hukuku literatüründe özel bir yerde bulunmaktadır. 

Sözleşme’nin tamamına hâkim olan görüş, engellilerin ayrıştırılmamış, bütüncül ortamlarda 

diğer bireylerle eşit şekilde toplumsal yaşama katılımlarının sağlanmasıdır. 

 

21’inci yüzyılın ilk insan hakları sözleşmesi olan Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve 

Kadın Hakları Sözleşmesi’nden sonra; grup haklarıyla ilgili olarak gündeme getirilmiş son 

sözleşmedir. Buna karşılık, toplumsal yaşamı düzenlemeyle ilgili hükümler öngörmesi 

nedeniyle; toplumdaki diğer bireylerin de hayatını kolaylaştırıcı bir çerçeve sunma 

niteliğindedir. 

 

Her ne kadar insan haklarının bölünmezliği, her zaman vurgulanan bir konu olsa da 

uluslararası hukukta bu konu tartışılmaya devam etmiştir. Medeni ve siyasi haklarla birlikte 

ekonomik ve sosyal hakların yan yana ele alındığı bu Sözleşmeyle birlikte, ilk kez BM üyesi 

devletler, insan haklarının bölünmezliğini kabul etmişlerdir. 

 

Diğer insan hakları sözleşmelerinden farklı olarak; Sözleşme, yaşam hakkı maddesi ile değil 

tanım, amaç ve diğer yardımcı hükümlerin yer aldığı maddelerle başlamaktadır. Buna göre, 

Sözleşme ‘de erişebilirlik ya da ayrımcılıkla mücadele maddeleri, yaşam hakkından daha 

önce sıralanmıştır. Zira engellilerin haklarının tanımlanabilmesi ve anlaşılabilmesi 

açısından; ayrımcılık, erişebilirlik ve farkındalık gibi konular, temel referans noktalarını 

oluşturmaktadır. 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bu tanıma dayanarak; 2009 yılında 

İsviçre’yi tazminata mahkum etmiştir. İsviçre, Sözleşmeye taraf bir ülke dahi 

olmamasına rağmen; Mahkeme, evrensel bir nitelik taşıyan Sözleşmenin temel 

referans belgesi olması dolayısıyla; AİHM’nin yargı yetkisini kabul etmiş bir 
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devletin, Sözleşme hükümlerini sağlama yükümlülüğünden kaçınamayacağına 

hükmetmiştir. 

Dolayısıyla; engellilik konusunda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 

hükümlerini genişleten BM Sözleşmesi, AIHM’nin de kabul ederek; 

davalarında referans aldığı bir belge olmuştur. 

Yine sözleşmenin tamamında, diğer insan hakları sözleşmelerinden farklı olarak; 

engellilerin onur ve farklılıklarına sürekli vurgu yapılmıştır. 

Sonuç ve değerlendirme 

 

Engelliler açısından yeni haklar öngörmeyen Sözleşme, mevcut hakların engelliler açısından 

korunması ve teşvik edilmesine açıklık getirmektedir. Bu bakımdan; bazı maddelerinde, 

engellilerin özel durumları dolayısıyla haklarının bir bütün olarak uygulanmasını sağlayacak 

çıkış noktaları vermektedir. Bunlar; kişisel hareketlilik, bağımsız yaşam ve topluma dâhil 

olma, adalete erişim ve rehabilitasyon gibi konulardır. 

 

Sözleşmenin tanım maddesi olmasına rağmen; metinde, “engelli” tanımının olmamasına oy 

birliğiyle karar verilmiştir. Zira engellilik, zamana ve mekâna göre değişiklik gösterebilen bir 

kavram olduğundan; sınırları belli bir tanımın, zamanla birçok kişiyi dışarıda bırakacağı 

kaygısıyla; Sözleşme’nin yalnızca amaç maddesine “engelli” tabirinin kimleri kapsadığıyla 

ilgili bir açıklama konulmuştur. 

 

Engelliler için özel tedbirler alınmasının gerekli olduğunu söyleyen ve bunun ayrımcılık 

olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Sözleşme ‘de; zihinsel engelliler ve ruhsal tanı 

almış kişiler de dâhil olmak üzere; tüm insanların kendileriyle ilgili kararlar almasına verilen 

önem de kendini göstermektedir. 

 

Sözleşme, engelliliğe dayalı ayrımcılığın tanımlandığı uluslararası ilk doküman olup; bu 

hüküm diğer bütün uluslararası mekanizmalara da yol göstermektedir. Buna göre, “engelliğe 

dayalı ayrımcılık; siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir alanda, 

insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullar altında kullanılması veya 

bunlardan yararlanılması önünde, engelliliğe dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, 

dışlama ve kısıtlamayı kapsamaktadır.” Engelliliğe dayalı ayrımcılık, makul düzenlemelerin 
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gerçekleştirilmemesi dâhil her türlü ayrımcılığı kapsamaktadır. 

 

Sözleşme ’de, engelli kadın ve çocukların çifte dezavantaj yaşadığı ve bu gruplara yönelik 

özel tedbirler alınması gerekliliği vurgulanmaktadır. 

 

Bir hak olup olmadığı tartışılmakla birlikte bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma konusu da 

Sözleşme içinde yer almaktadır. 

 

Topluma tam ve etkin katılım noktasında, Sözleşme’nin önem verdiği hususlardan birisi olan 

erişilebilirlik konusu da ülkemizin gündeminde olan bir konudur. Erişilebilirlik, mekânların 

ya da yapıların erişilebilirliği kadar bilgiye ve adalete erişim anlamında da 

değerlendirilmelidir. 

 

Bir diğer önemli madde, yasa önünde eşit anılma maddesidir. Ülkemizde de çok tartışmalı bir 

konu olmasıyla birlikte, özellikle; zihinsel engelli ve ruhsal, psikolojik, psikiyatrik tanı almış 

bireylerin, yasa önünde diğer vatandaşlarla eşit olarak var olabilmeleri ve kendileriyle ilgili 

kararları almaları açısından desteklenmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. 

 

Eğitim hakkı kapsamında; eğitim sisteminin engelliler de dâhil herkesi kapsaması, 

bütünleştirici olması ve ayrıştırılmış değil, bütünleştirilmiş ortamlarda engellilerin eğitim 

almaları yükümlülüğü getirilmektedir. 

 

Sözleşme’nin 33’üncü maddesi ile uygulama ve denetlenme hususunda, ülkelerin bağımsız 

bir odak kurum veya koordinasyon kurumu oluşturması önerilmektedir. Ülkemizdeki söz 

konusu odak, kurum; “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü” olarak 

gösterilmektedir. Bu durum, Sözleşmeye aykırılık teşkil etmektedir. 

 

BM Sözleşmesi’ne Ek İhtiyari Protokol, engellilere ve onları temsil eden sivil toplum 

kuruluşlarına; ülkelerinde uğradıkları ihlallerle ilgili bireysel ya da kolektif başvuru hakkı 

sağlamaktadır.  

 

Son söz olarak: Engelliliğe;  İnsan Hakları Modeli ile Engelli Hakları temelli yaklaşım ve 

bakış açısı ile yaklaşılmalı, engelli bireylerin yaşamın tüm alanlarında engelli olmayan 

bireylerle tam anlamı ile  eşit olması, insanlık onuru ve bireysel özerkliğine saygı 
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gösterilmesini sağlayan ilke ve uygulamalar desteklenmeli; bireyi güçsüzleştiren, ayrıştıran, 

sınırlayan yardım temelli bakış ile engelli bireyleri engel ve sağlık durumlarına indirgeyen; 

tıbbi, hayırsever, ataerkil geleneksel yaklaşımlar terk edilmelidir.   
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BİR KÖRÜN EV YAŞAMI 1.BÖLÜM 

 

YAZAN: NECDET TURAN 

 

Burak Can, görme engelli bir oğlumuz. Bursa Ali Karasu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi. Eğitim 

grafiği de oldukça iyi. Hemen her dönem takdir belgesi alarak başarılı ve zeki bir öğrenci 

olduğunu bizlere ispatladı. Kaynaştırma eğitimlerinin uygulandığı okullara devam eden 

görme engelli öğrencilerin maalesef pek çoğu başarılı olamıyor, çeşitli sorunlarla 

karşılaşıyorlar. Neden böyle olduğunun anlatılması ayrı ve uzun bir yazı konusu. Ancak şu 

kadarını ifade etmeliyim ki; kaynaştırılmış eğitimin okullarımızda, yasa ve yönetmeliklere 

uygun olarak gerçekleşmediğini görüyoruz. Etüd odalarının ve özel eğitim ders araç ve 

gereçlerinin yokluğuna, özel eğitimci öğretmen eksikliği de eklenince sorunlar devasa hale 

gelebiliyor. Tüm sorunlara rağmen; görme engelli bir öğrencinin diğer öğrencilerle birlikte 

kaynaştırılmış eğitime devam edip; peş peşe taktir belgesi alabiliyor olması, alkışlanması 

gereken bir durum. Ben, Burak Can'ın performansını hep alkışlamış, Onu ve başarılı olmasına 

katkı yapan Annesini ve Babaannesini canı gönülden kutlamışımdır. Bursa Nilüfer Belediyesi 

Engelliler Birimi'ndeki meslek yaşamımda şahit olduğum gerçeklik; engelli çocuklarımızın en 

büyük destekçilerinin Anneler, babaanneler ve anneanneler olduğudur. Engelli çocuklara, 

babaların ve dedelerin desteği maalesef kadınlara nispetle daha düşük oranda kalıyor. Ben, 

Dünya Kadınlar Günü’nde, bizlere emek veren engelli yakını kadınlarımızın ayrıca 

kutlanması gerektiğini düşünüyorum.  

 

Burak Can ile tanıştığımızda iki buçuk, üç yaşlarındaydı. Ağlıyor, Annesi Fatma Hanım'dan 

ayrılmak istemiyordu. Bursa Nilüfer Belediyesi'nin görme engelliler bölümündeyiz. Onu 

kucağıma aldım ve çalışma masamdaki ekran okuyucu ile seslendirdiğimiz bilgisayarın 

bileşenlerini anlatmaya başladım. Klavye tuşlarına basıldığında Bilgisayardan ses geldiğini 

duyunca şaşırdı ve sevinç çığlıkları attı. Ellerini ekranla tanıştırma sırası gelince; "Burakcım" 

dedim, "Bu da ekran. Ama görme engelli olduğumuz için, bizim ekrana ihtiyacımız yok.” 

Burak, büyük olasılıkla görme engelini ilk kez bu vesileyle Benden duymuş oldu. Zira 

körlüğünün hiç farkında değildi. Sokakta diğer çocuklarla özgürce koşturuyor, oyunlar 

oynuyordu. Hatta inanılır gibi değil, evlerinin önündeki yolda bisiklete biniyordu. Sokaklarda 

düşe kalka büyümesi, yön tayin etme yeteneğini, bağımsız hareketinizde oldukça geliştirmişti. 

kabartma yazı ve Bilgisayar çalıştığımız dönemde, ders bitiminde öz güven kazanması için; 

“Senin bağımsız hareketin Benden daha iyi. Haydi Benim kılavuzum ol." diyerek elimi 



22 
 

omuzuna koyar, O önde Ben arkada bina içinde gideceğimiz yere kolayca ulaşırdık. Burak'ın 

öyküsünden çıkardığım sonuç; görme engelli çocukların, ebeveynlerince kontrol edilmesinin 

gerekliliğiyle birlikte; sokaklarda, doğada düşe kalka büyümelerinin, onları daha becerikli ve 

özgür hale getirdiğidir.  

 

Burak Can şu anda, Akıllı telefonunu, Mac ve Windows işletim sistemlerini, Braille not alma 

cihazını başarıyla kullanmakta. Nazar değmesin, Ben ondan umutluyum. Başarılarının devam 

edeceği ve güzel bir lise performansıyla; seçkin bir üniversitemize kaydını yaptıracağını 

düşünüyorum. Tabii Burak'ın olsun, gelecek vadeden diğer engelli çocuklarımızın olsun; 

desteklenmeleri gerekiyor.  

 

BURAK'IN ÇEKİNCELERİ VE MERAKI  

 

Birkaç gün önce Burak ile uzun bir telefon görüşmesi yapıyoruz. Ben dışarıdayım. O an 

bulunduğum yürüyüş yoluna, baston kullanarak onunda gelebileceğini söylüyorum. 

Çekinceleri var. Dışarıya çıktığında karşılaşabileceği riskler ve çekinceleri üzerine 

konuşuyoruz. Zihin haritasını oluşturması ve yolları geçerken dikkat etmesi halind pekala 

gelebileceğini anlatıyorum. Sohbet uzuyor, Burak yanlız başıma nasıl yaşadığımı merak 

ediyor, ev işlerini nasıl yapabildiğimi soruyor. "Burakçım" diyorum; "Ben sana bunu daha 

sonra anlatayım."  

 

Nihayetinde yıllardır yanlız yaşayan bir görme engelli olarak; ev pratiğimi ve başımdan geçen 

ilginç olayları, sadece Burak'a değilde ilgi duyan herkese ulaşacak tarzda anlatmamın uygun 

olacağını düşünüyor ve önceliği ev maceralarıma vererek başlıyorum yazmaya...  

 

ALNIMDAKİ YARIKLAR  

 

 Konuşan saatim gece yarısının geçtiğini söylüyor. Uyuklamaya başladım, bilgisayarın 

başından kalkmalı, artık yatmalıyım. Mutfak masasında, durulayıp kaldırmam gereken bir iki 

tabak, bardak var. Yatmadan yapmalıyım bu işi. Aksi takdirde, unutup yarın kalktığımda 

onlara elim çarpabilir, yere düşürüp kırabilirim. Yanlız yaşayan bir görme engellinin evinde, 

maruz kalabileceği en zor durumlardan birisi; cam veya porselen eşyaların kırılmasıdır. Zira 

ortalığa saçılmış parçaların, elini ayağını kestirmeden önce büyüklerini bulmak ve ardında da 

elektrik süpürgesiyle un ufak olanlarını toparlayabilmek pek kolay değil.  
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Bilgisayarı kapatıyor, mutfağa yöneliyorum. O gece epeyce de dalgınım herhalde. Koridorda 

üç beş adım sonra sağ yönümde bir u dönüşü yaparak mutfağa girmem gerekiyor. 

Dalgınlığımın veya uyukluyor olmamın etkisiyle; alışık olduğum bu dönüşü yapamıyor, 

mutfak kapı kasasının sol keskin tarafına tosluyorum. Ama nasıl bir toslama! Alnım yarılıyor. 

Sol işaret parmağımla yokluyorum. Parmak genişliğinde kesilmiş ve Kanlar akıyor. Hemen 

sağ elimle alnımdaki yarığı sıkıyor ve düşünüyorum; “Ne yapmalıyım? Gecenin bu saatinde 

kimden yardım isteyebilirim ki?” Komşular, arkadaşlar aklımdan geçiyor. “kimseyi rahatsız 

etmemeliyim." diyorum. “Bursa iKi Bin Gazetesi”'nde çalıştığım yıllar. Kısa bir süre önce 

Acil 112 personeliyle söyleşi yapmış ve Heykelönü Semti'ndeki çağrı merkezlerine 

fotoğrafçımız AbidKullebi'yle konuk olmuştuk. Onları anımsıyorum. Acil 112 Servisi'nden 

ambulans istemeliyim.  

 

"KARANLIKTA AŞAĞIYA İNEBİLİR MİSİNİZ?"  

 

Acil Servis'i arıyor, telefonu açan sağlık görevlisine durumumu, yaşadığım kazayı, görme 

engelli olduğumu, yanlız yaşadığımı, yarılan alnımın kanadığını anlatıyorum. İlk görüştüğüm 

kişi, hemşire olmalı; "Bir dakika, konuyu doktor hanıma aktarmam gerekiyor." diyor. Bu kez 

doktor hanım karşımda. Beni dinliyor ve "Biz şuuru yerinde olup doğrudan kendisi telefon 

edebilenlere ambulans göndermiyoruz. Fakat mademki siz yanlız yaşayan bir görme 

engellisiniz, Size göndereceğiz, adresinizi veriniz. " Diyerek telefonu hemşire arkadaşa 

veriyor. Adresimi söylemem sonrası; "ambulans ekibinin yaşadığım 4. Kata çıkmasına gerek 

yok, ben merdivenlerden iner, binanın önünde beklerim." diyorum. Hemşire Hanım , 

"Karanlıkta inebilir misiniz?" diye soruyor. Hiç beklemediğim bu söz karşısında yutkunup ; 

"Sorun olmaz. İnerim, binayı tanıyorum" deyip telefonu kapatıyorum. Bir elim sürekli 

alnımda, Kesilen bölgeyi sıkarak; kendimce kan kaybımı önlemeye çalışıyorum. En kolay 

giyebileceğim giysi olan eşofmanlarımı bulup banyoya gidiyorum. Ortalığın kan olmaması 

için; en uygun alan banyo.  

 

Giyiniyor,  minare basamakları kadar dik ve dar, Bilal Apartmanı'nın dört kat merdivenlerini 

iniyor, Bölüntü Sokak'taki evimin önünde ambülansı beklemeye başlıyorum. Birkaç dakika 

içinde araç geliyor ve enteresanlığa bakınız ki ambulanstan inip; bana hitap eden ilk ses 

tanıdık. "Necdet, ben doktor Kadir. Ne oldu? geçmiş olsun." diyor. Kadir ODTÜ mezuniyetim 

sonrasında, Bursa'ya geldiğimde; ilk tanıdığım arkadaşlardan. Sesini duyunca; seviniyor, olanı 

özetliyorum. Ambülansa alıyorlar, Hastanende atılacak 4-5 dikiş öncesi ilk müdahalem 



24 
 

sedyede yapılıyor. Doktor Kadir, araçtaki diğer sağlık görevlilerine; "Bakın bu adam kördür 

ama dağcıdır. Dağlarda gezer bir şey olmaz. Gelir şehirde alnını yarar." diye gülerek beni 

tanıtıyor.  

 

Zavallı alnımın çilesi bu hadiseyle bitmiş değil. Sonraki yıllarda iki yaralanma daha 

yaşıyorum. Birinde banyodayım. Yere sabun düşüyor. Hesapsızca yere eğilip almak 

istediğimde de banyo armatürünün sivri kısmına başım çarpıyor. Allahtan ilki kadar büyük bir 

yaralanma değil.  dikiş atılan üçüncü yaralanmam; Evde misafirim var. Arkadaşım Ferruh 

Yılmaz. Çay demliyoruz. Ferruh mutfakta çay Bardaklarını bulamıyor ve Bana sesleniyor. 

Bardakların olduğu yeri göstermek için ayağa kalkıp salon kapısına yürüdüğümde; olan 

oluyor. Yarı aralık kalmış kapıya çarpıyor ve Açıdan geri fırlıyorum. Bağırmış olacağım ki 

Ferruh yanıma gelip; "Eyvah" diyor, "alnın yarılmış. Epeyde büyük." Çay içmeyi unutup; özel 

bir polikliniğe gidiyoruz ve çileli alnıma yine dikişler atılıyor.  

 

KABAHATLİ OLAN BENİM  

 

Aslında alnımı çileli yapan, kabahatli olan benim. Dikkatsizliğimden, Ankara Körler 

Rehabilitasyon Merkezi'nde öğrendiğim; alt ve üst gövde korunma tekniklerine 

uymayışımdan kaynaklanıyor her şey. Yaralanmamla sonuçlanan bu üç olay ve uzatmamak 

için anlatmadığım diğerlerinden yola çıkarak; bilhassa genç görme engellilere tavsiyem; 

rehabilitasyon merkezlerinde verilen bağımsız hareket eğitimlerine riayet ediniz. O eğitimleri 

almadıysanız; bir şekilde öğreniniz.  Üst kol koruma tekniği, yani; bir kolun dirsekten 

kırılarak avuç içi ve parmaklar öne bakacak şekilde, baş önünde tampon formunda tutulması 

oldukça önemli. Ben, bu formu yere eğilirken, kapılardan geçerken gerçekleştirseydim 

alnımdaki dikişler de olmayacaktı. Sonra, körlüğümüz sebebiyle dikkat edilmesi gerekenleri, 

öncelikle yakın çevremizdeki arkadaşlarımıza anlatmalıyız. yarı aralık bırakılan kapı ve 

pencerelerin risk oluşturduğu, yürürken yanımızdaki kişinin dirseğinden tutmamız gerektiği, 

bilmediğimiz bir mekanda, oturacağımız yere elle vurularak ses yapılmasının uygun olacağı, 

yüzümüze bakılarak konuşulması vb temel konuların yakın çevremizce öğrenilmesi 

yararımıza olacaktır.  

 

Herkese sevgiler  
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YAYGINLAŞAN ELEKTRİKLİ SCOOTER ARAÇLARINA DAİR 

YAZAN: OĞUZ KARADAĞ. 

 

Son zamanlarda birçok şehrimizde kullanılan elektrikli scooter uygulamasından birçoğumuz 

haberdarızdır. Bu araçlar, Hem kolay kullanımıyla hem de eğlenceli sürüş deneyimiyle kısa 

sürede benimsenmiş ve ülkemizde yaygın hale gelmiştir. maalesef ki bu uygulamanın yanlış 

ve kötüye kullanımından kaynaklı, önemli birçok sorun yarattığını belirtmek isteriz. Bu 

yazımızda; konunun engelli bireyler açısından neden sorun teşkil ettiği üzerinde durmak 

istiyoruz. 

En başta, Bu araçların kullanım şeklinin hiçbir denetime tabi olmadığını düşünüyoruz. Şöyle 

ki; elektrikli scooterlar, artık her yerdeler. Tabi ki bu cümleyi reklam yapmak için 

yazmıyoruz. Her yerdeler derken; örneğin trafik ışıklarındalar, elektrik direklerindeler, 

kaldırımdaki ağaçlardalar… kısacası kullanıcıların bu araçları bağlayacak her hangi bir yer 

bulmaları park etmeleri için yeterli. merkezi yönetim ve belediyeler; Sanki tüm kaldırımları, 

tüm yolları bu şirketlerin hizmetine vermiş. 

“Peki, bu gelişi güzel her yerde başı boş bırakılan elektrikli scooter’ların size zararı nedir?” 

diye sorabilirsiniz elbette. Bu araçların, neredeyse hiçbir düzenlemeye, hiçbir kurala ve hiçbir 

kanuna tabi olmaması ve şirketin böyle keyfi bir tavır içinde olması, bizi öncelikle bir 

vatandaş olarak rahatsız ediyor. İkinci kısmı ise; bu ülkede yaşayan görme engelli bireyler 

olarak; bizlerin hayatı tehlike altında. Bizler, zaten kaldırımların ve yolların düzensizliğinden 

şikayetçiyken, esnafların ürünlerini sergileme şeklinden mustaripken, çöp kutuları, gelişigüzel 

park edilen arabalar sebebiyle arkadaşlarımızın ölümüne şahit olmuşken, bacaklarımızı 

kaldırım kenarlarındaki dubalara, kafalarımızı süs olsun diye dikilen ağaçlara vurmaktan 

bıkmışken; son günlerde, bir de “elektrikli scooter” denen fütursuzlukla karşı karşıya kalmış 

bulunmaktayız. Birçok görme engelli arkadaşımız bu araçlara takılıp düşerek yaralanmalar 

yaşamakta. Üyelerimiz, trafik ışıklarına park edilmiş elektrikli scooterlara takılıp caddeye 

kapaklanmakta. İlk bakışta sorunun kullanıcıların bu elektrikli scooterları park etme şeklinden 

kaynaklandığını düşünebilirsiniz fakat bu, yaşanan sorunun ancak buzdağının görünen 

kısmına karşılık gelir. Buradaki asıl acı kısım; sistemin bu başıboşluğa müdahale etmemesi. 

Mesela, elektrikli scooter şirketlerine hiçbir şekilde ulaşamıyorsunuz, yani muhatap yok. 

İstanbul Büyük Şehir Belediyesini Arıyorsunuz, “bu konuya biz bakmıyoruz” diyorlar. 155 
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polis imdad’ın trafik bölümüne ulaşıyorsunuz; “konu bizim kapsamımızda değildir” diyorlar. 

Yerel belediyeleri arıyorsunuz; “biz ilgilenmiyoruz; diyorlar. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı 

1. Şube Müdürlüğüne ulaşıyorsunuz; “Bize posta yoluyla dilekçenizi gönderin” diyorlar. 

Yanlış anlaşılmasını istemem, eposta değil posta yoluyla. Marsa roketlerle kargo 

gönderdiğimiz bir çağda hem de. Yani söz birliği edilmişçesine bu problem göz ardı ediliyor. 

Derdimiz, asla bu şirketlerin kapatılması değil. Halkımızın severek kullandığı bu araçların 

piyasadan kaldırılması da değil. Derdimiz, martıların kullanımının ve park edilme konusunun, 

akılcı bir yaklaşımla, kurallara tabi olmasıdır. Bizler sadece; artık yetkili kimselerin 

sorumsuzluğu yüzünden yaralanmak, ölmek istemiyoruz. Yani, birilerinin canı yanmadan, 

kimseye zarar gelmeden tedbir alınmasını istiyoruz. Umarız, artık neredeyse herkesin farkında 

olduğu bu soruna daha fazla göz yumulmaz. 
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AŞIK VEYSEL GÖRME ENGELLİLER İLK VE ORTAOKULU 

YAZAN: FİGEN BİLGEN 

AŞIK VEYSEL GÖRME ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULU REHBER 

ÖĞRETMENİ 

 

(Büyük bahçe içerisinde müthiş bir bina. Etrafında yemyeşil ağaçlar var. Okulun 

çevresi büyük parmaklı demirlerle çevrili. okul binasının önünde iki adet beyaz binek 

otomobil araç ve birde yine beyaz renkte midibüs park halinde. Okul binası sarı reng 

boyalı.) 

Dağlarında çiçek açan İzmir, Görme engellilere, geleceğe,  eğitim kucağını ilk defa 1930 lu 

yıllarda işitme ve görme engellilerin eğitim yaptığı bir kurumda açmıştır. Daha sonra, 1950’ li 

yıllarda; görme ve işitme engelli okullarının birlikte olamayacağı kanısıyla; bu kurum 

kapatılmıştır. 1972’nin Kasım ayında, İzmir Alsancak’taki eski bir binada eğitim ve öğretime 

başlamıştır. 
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Ciddi yapım hataları bulunan, ahşaptan inşa edilmiş İzmir Bornova Körler Okulu,1976 

yılında, eski binasından Bornova’ya taşınmıştır. İlk zamanlarda, İzmir Bornova Körler Okulu 

ve Yetiştirme Yurdu koşullarıyla eğitim-öğretim veren kurum; 1984 yılında yetiştirme yurdu 

özelliğinden ayrışıp; sadece körler okulu olarak eğitim vermeye devam etmiştir. Bu kadim 

okul; yetenekli, ayakları üzerinde durabilen,  rehabilite edilerek yaşama kazandırılmış 

Yüzlerce mezun vermiştir.  

1989 yılında, ünlü şairimiz aşık Veysel Şatıroğlu’nun adı verilerek; eğitim hayatına; “Aşık 

Veysel ilkokulu” olarak devam etmiştir. Bugün, aynı binada; yatılı ve gündüzlü dokuz özel alt 

sınıf, bir anaokulu hizmetinin yanı sıra, ilk ve orta okul seviyesindeki görme engelli 

öğrencilerin de eğitim öğretim gördüğü bir kurumdur. 30 Ekim 2020 İzmir depreminde, Tülay 

Aktaş İşitme Engelliler Okulu binasının hasar görmesi ve yıkılması sebebiyle; işitme engelli 

ortaokulunun, yeniden Aşık Veysel görme engelliler okulunda eğitim vermesi sonucunu 

doğurmuştur. Bu durum, tarihin tekerrürünü hatırlatmıştır bizlere. Umuyoruz ki; bir an önce 

işitme engelli öğrencilerimiz, layık oldukları düzeyde donanıma sahip, yeni bir okul 

binasında, arzu ettikleri kalitedeki eğitime kavuşurlar. Yine umuyoruz ki; her birey, 

yetenekleri doğrultusunda, farklılıklarının göz önünde bulundurulduğu bir eğitim sistemiyle 

bir an önce buluşturulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜLTÜR SANAT  

NİCE KIRKLI YILLARA.  
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YAZAN: MAHMUT KEÇECİ. 

 

Hukukçu, Müzisyen, orkestra şefi, Besteci, Yazar, Eğitimci, yönetici, Keynot Speaker, Radyo 

Programcısı, Sporcu olarak; yoğun yaşamsal serüvenlerini sürdüren Kerim Selim Altınok 

kardeşler, düşünsel ve eylemsel bir çizgide; ideallerinin peşinden koşar adım ilerliyorlar. 

Tarihe kayıtlar düşerek ve arkalarında izler bırakarak yürüyen kardeşler, toplumun yararına 

gördükleri, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırdığına inandıkları hiçbir hizmet, aktivite ve 

eylemin altına imzalarını atmaktan geri durmuyorlar. 

İstanbul doğumlu görme engelli ikiz kardeşler; İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden 

sınıf birincisi ve ikincisi olarak mezun olup; aynı üniversitede Master ve doktora yaptılar. 

İngiltere' den getirttikleri kabartma dersleri tamamlayarak; kendi çabalarıyla yabancı dil 

öğrenip geliştirdiler. Her ne kadar, müzikle ilişkileri erken yaşta başlasa da akademik anlamda 

müzik eğitimlerini, İstanbul Devlet Konservatuvarının Batı Şan Bölümünde tamamladılar.  

Meslek hayatına, avukat olarak başlayan Altınoklar, daha sonra bir kamu kurumunda Hukuk 

Danışmanı olarak çalıştılar. 

2003 yılından itibaren; Zamanlarının önemli bölümünü görme engellilerle ilgili eğitim 

çalışmalarına ayırdılar, bu doğrultuda;  Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde, Türkiye’nin ilk 

dijital sesli kitaplığının kuruluşunda proje danışmanı olarak görev aldılar. 

1996 - 2016 yılları arasında, Bakırköy Halk Eğitim Merkezi başta olmak üzere; birçok dernek 

ve kurumda, bilgisayar, İngilizce, müzik ve satranç dersleri verdiler. Birikimlerini, daha çok 

insana ulaştırabilmek amacıyla Görmeyenler için; sesli bilgisayar eğitim CD’leri hazırladılar. 

Ayrıca; çocuklara yönelik bir kabartma satranç kitabı yazarak; tüm körler okullarına armağan 

ettiler. 

2004 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek; görme engelliler alanında incelemelerde 

bulundular. 

Altınok'lar, 2006 yılında; yaşam öykülerini kaleme aldıkları ve engellilere, engelli çocuğu 

bulunan ailelere ve toplumun diğer kesimlerine önemli mesajlar verdikleri, "Karanlığın Rengi 

Beyaz" adlı kitabı yayınladılar. 
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Görme engellilerin, cep telefonu üzerinden gazete, kitap ve dergi okumalarına imkan veren 

“Hayal Ortağım” projesinin danışmanlığını yaptılar. 

Altınokların adı, Bakırköy Belediyesince bir parka verildi. İncirli Metro çıkışında 

düzenlemesi yapılan; “Engelsiz Selim Kerim Altınok Parkı” 2011 yılında açıldı. 

Kuşkusuz, Altınok’ların yaşamında müzik önemli yer tutmaktadır. Birçok enstrümanı 

çalabilmekte, beste yapmaktadırlar. 

Bu güne dek; Çeşitli topluluklar, koro ve orkestralar kurdular… 

1986-1990 Gurup Dinlence. 

1994-2004 Koro Odeon (Görme Engelliler Çok Sesli Korosu). 

2008 Engelsiz Orkestra. 

2016 3X2. 

İlk müzik albümleri, “Yaşadıkça”’yı 2009 yılında kaydettiler. 

Altınok’lar, uzun yıllar saygın mekânlarda sahne aldılar, önemli merkezlerde konserler 

verdiler. 

İkili, Halen programlarının yanı sıra; Engelsiz Orkestra ve 3X2 olarak konser vermeyi 

sürdürmektedirler. 

Ayrıca; Türkiye Omur İlik Felçlileri Derneği'nin, sanat projelerinde müzik direktörü ve icracı 

olarak yer almaktadırlar. 

Yetkinleştikleri bir diğer uğraşları olan satrançta, Türkiye şampiyonlukları bulunan 

Altınok'lar; 1999 yılından beri Görme Engelliler Millî Takım sporcusu olarak ülkemizi birçok 

defa yurt dışında temsil ettiler. Selim Altınok özel bir karşılaşmada dünya satranç şampiyonu 

Anatoly Karpov ile berabere kaldı. 

 Merkez Bankası ile birlikte yürüttükleri çalışma sonucu, 2009 yılında tedavüle çıkan yeni 

banknot ve madeni paraların körlerin kullanımına uygun hale getirilmesini sağladılar. Para 

ölçer cetvelin yapımı ve tanıtımı için çaba sarf ettiler. 
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İstanbul Barosu Engelli Hakları Komisyonu Üyesi olarak, engellilerin yasal haklarını elde 

etmelerine yardımcı olmak için çalışan Kerim ve Selim Altınok, www.selimkerim.com 

internet sitesi aracılığıyla çeşitli alanlardaki bilgi birikimlerini paylaşıma açmışlardır. 

Altınok’lar halen davet edildikleri seminerlerde, şirket yöneticilerine, çalışanlarına ve 

öğrencilere, birlikte başarma, liderlik, engelleri aşma ve potansiyelini ortaya çıkarma gibi 

konularda motivasyon konuşmaları yapmaktadır. 

 Pazar geceleri internet üzerinden kendi hazırladıkları müzik ve kültür ağırlıklı bir radyo 

programı sunmaktadırlar. 

Nitekim 12 Ekim 2022’de Türkiye Sakatlar Derneği Bakırköy şubesi Tarafından; Ataköy 9. 

Kısımda bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi Müşvik Kenter Sahnesi’nde Kerim Selim 

Altınok kardeşler için “40. sanat Yılı” konseri düzenlendi. Muammer Ketencioğlu’nun da 

katıldığı etkinlikte Kerim Selim Belgesel gösterimi, Ceyhun Yılmaz’ın modere ettiği ve Nuri 

Kaya’nın görsellerle eşlik ettiği söyleşi, müzik toplulukları Engelsiz Orkestra, Grup Dinlence, 

3x2 ve koro üyelerinden oluşan “40’ıncı Yıl Orkestrası” konseri ve "Hakan Ceyhan Empati 

Dans Topluluğu” ve Öznur Yılmaz’ın renkli dansları yer aldı. Nice 40’lı yıllara. 

Birlikte doğdular, birlikte yaşadılar, birlikte ürettiler ve hiç ayrılmadan çıktıkları yolda 

yürüyorlar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERGİNİN ARKA KAPAĞI 

http://www.selimkerim.com/
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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.  

 


