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Sevgili Dinleyicimiz, 

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

hazırladık. Şimdi hep birlikte bu başlıklara bir göz atalım.  

 

*GÜNCEL / BİR VEFATIN ARDINDAN/ YAZAN: M. EMİN DEMİRCİ. 

 

* EMEL TARMAN GÖRME ENGELLİLER İLKOKULU VE ORTAOKULU / 

HAZIRLAYAN: MESUT HEKİMHAN. 

 

*İKİ KAPAK ARASI / SONSUZA DEK SEN / HAZIRLAYAN: BÜLENT YEŞİLBAĞ. 

 

*TEKNOLOJİ KÖŞESİ / GÖRME ENGELLİLER İÇİN MATEMATİK ARACININ 

TANITIMI / YAZAN: OĞUZ KARADAĞ. 

 

*HAKLARIMIZI BİLELİM./ ENGELLİLERİN İHMAL VE İSTİSMARI / YAZAN: 

AV.MÜJGAN BİLGEN ÖZEN. 

 

*SAĞLIK KÖŞESİ / GÖRME ENGELLİ BİREYLERDE BESLENME VE OBEZİTE / 

YAZAN: DİYETİSYEN BAHADIR BİLİR. / GÖZDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ.  

 

*DİZELERİN DİLİNDEN / YÜREKLERDEKİ ATEŞ / YAZAN: ÂŞIK VEYSEL GÖRME 

ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNDEN TUĞBA KÖSE. / BİR 

YANGINA TESLİM OLDUK HEPİMİZ / YAZAN: EMİNE İŞLER 
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GÜNCEL  

BİR VEFATIN ARDINDAN 

YAZAN: MEHMET. EMİN DEMİRCİ. 

 

Geçtiğimiz günlerde, Yavuz Kocaömer’in vefat ettiğini öğrendik. Engellilerle ilgili, Ülkemizdeki 

çalışmalarda kendine özgü anlayışı ve çalışmalarıyla; yaklaşık son 30 yıl gündemde kalmış bir insandı 

Yavuz Kocaömer. Ben, Yavuz Kocaömer’i, aramızdan 10 yıl önce ayrılan Faruk Öztimur’la bir arada 

düşünmüşümdür hep. Neden mi? Anlatayım: 

1980’li yıllar, ülkemizde birçok yönden olduğu gibi engelliler açısından da özellikle ele alınması 

gereken yıllar oldu. Şu kadar ki, uluslararası planda özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Dünya 

Sağlık Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa Konseyi gibi kuruluşlarda, engellilik 

konusu ele alınmaya başlanmış, hatta 1981 yılı, “Uluslararası Sakatlar Yılı” olarak ilân edilmiş, 

engellilerin sorunlarının bir yılda çözülemeyeceği sonucuna varılarak; bu defa, 1981-91 arası yılları; 

Sakatlar On Yılı olarak revize edilerek; engellilik konusu gündemin üst sıralarına yükselmişti. 

Ülkemizde, 12 Eylül darbesiyle birlikte; dernekler kapatılmış, 6 ay sonra başta körler dernekleri olmak 

üzere; engellilerin derneklerine çalışma izni verilmiş, 1983 yılında çıkarılan ve yaklaşık 20 yıl 

yürürlükte kalan 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 88. Maddesiyle, o zamanki tabiriyle; sakatlara 

yardım amacıyla kurulan derneklerin, 4 engel grubundaki federasyonlara bağlanacağı, bu 

federasyonların da Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nu oluşturacağı hükme bağlanmıştı. Böylece, 

Türkiye Körler Federasyonu, Türkiye Sağır Dilsizler Milli Federasyonu, Ortopedik Özürlüler 

Federasyonu ve o zamanki yasada en az kamu yararına çalışır 3 derneğin federasyon oluşturacağı 

kuralı varken; yalnızca 2 derneğin üye bulunduğu zihinsel Özürlüler federasyonu, bu konfederasyonu 

oluşturmuştu. Aynı yıl; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, “Sakatları Koruma Milli 

Koordinasyon Kurulu” oluşturularak; devlet, engelli sorunlarıyla en üst düzeyde ilgilendiğini 

göstermişti. Hatta ülkemizde geçerliliği olan, 10-16 Mayıs arasındaki Engelliler Haftası o dönemin 

ürünüdür.  

Kalabalık kitleleri oluşturan ortopedik ve sağır-dilsizler, o zamanlar hak mücadelesinden çok; 

kaderdaşlık dayanışmasıyla örgütlerde yer alırken; belki de sayıca daha kalabalık olan zihinsel 

engelliler, henüz ortaya çıkmamış ya da çıkamamış durumdaydı. Buna karşın; özellikle 70’li yıllarda, 

çeşitli siyasi oluşumlarda yer almış ve 12 Eylül sonrasında, siyasi mücadele alanı kalmayınca; politik 

yanı ağır basan engelli aktivistlerin mevcut engelli derneklerine yönelmesiyle; derneklerle geleneksel 

yapılar arasında çatışma ve eleştiriler başlamıştır. 
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Bu süreç, 1990’lı yılların ortalarına kadar sancılı şekilde sürmüş; bu nedenle engelliler alanındaki 

gelişmelerle maalesef yeterince ilgilenilememiştir. 

İşte böyle bir ortamda, ağır ortopedik engelli, lise mezunu Faruk Öztimur  80’li yılların sonlarında 

ortaya genç bir aktivist olarak çıkmıştı. Önce, Hollanda’daki abilerinin desteğiyle; İstanbul’daki 

Çatalca’da, haftalık “Hür Bakış” Gazetesi’ni çıkarmış, kısa süre sonra, Aksaray semtine taşınarak; bu 

kez “Yaşama Sevinci” adlı aylık dergiyi yayımlamaya başlamıştı. Hatta ben de bir süre bu derginin 

sembolik de olsa orta kısmına koyduğu Braille sayfaların editörlüğünü yapmıştım. Kıvrak zekâlı, 

fırsatları iyi değerlendiren, gözü pek bir insandı Faruk Öztimur. Yeni kurulan Türkiye Özürlüler Spor 

Federasyonu’na destek vermiş, hatta benim kurucu yönetim kurulunda görev almamı o önermişti. Bir 

de spor kulübü kurmuştu. Kısa zamanda engelliler alanında tanınan Öztimur, 1993 yılında Türkiye 

Sakatlar Konfederasyonu Başkanı seçilmişti. Hatta üyesi bulunduğu Türkiye Sakatlar Derneği 

kanalıyla; Ortopedik Özürlüler Federasyonu delegesi olarak değil, Zihinsel Özürlüler Federasyonu 

delegesi olarak başkan olmuştu. Çok geçmeden siyasilerle ilişki kurmuş, Anavatan Partisi onu 

İstanbul’dan milletvekili adayı göstermişti. Seçilemeyince; bu kez iktidar partisi, o sırada engellilerin 

haklarını savunması beklenen Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı oluşuna bakmaksızın, onu 

Başbakanlık müşaviri yaparak; engelliler konusunda hizmetleri sunan en yetkili konuma getirmişti. 

571, 572 ve 573 sayılı engellilerle ilgili kanun hükmünde kararnameler bu sayede çıkmıştı. Öztimur, 

Konfederasyon başkanlığını 2004 yılında bırakmış, Antalya’ya taşınmış, girdiği işler kötü gitmiş ve 

2012 yılında bir duyduk ki cesedi Antalya limanında bulunmuş. 

Yine 90’lı yılların başlarında, bu kez Almanya’dan gelip; 23 yaşında ağır ortopedik engelli bir 

kardeşini kaybetmenin acısıyla o zamana kadar camiada adı duyulmamış bir kişi engelli sorunlarıyla 

ilgilendiğini söyleyerek ortaya çıkmıştı. Bu kişi Yavuz Kocaömer’den başkası değildi. Ülkemizde 

seçkin bir ailenin çocuğu, yetişmiş bir kişi olarak; önce, yeni kurulmuş Türkiye Özürlüler Spor 

Federasyonu başkanlığına getirilmiş, tanınmış kimselerle birlikte Türkiye Engelliler Spor ve 

Yardımlaşma Vakfını kurmuştu. Önceleri, Faruk Öztimur ile birlikteyken; sonradan anlaşamayarak 

ayrı yollar tutturmuşlar, Öztimur yukarıda anlattığımız yolu izlerken; Kocaömer kendine spor alanını 

seçmişti. Kocaömer, engellilerin kendi örgütlerinden uzak durmuş, kendine yakın kimi engellileri 

yanına almış, engelli sporcuların ödül yönetmeliğindeki adaletsizliğin üzerine gitmiş, ünlülerin 

katıldığı yardım kampanyaları düzenlemiş, Posta ve Milliyet gazetelerindeki köşe yazılarıyla camianın 

sorunlarını gündemde tutmuş, bir yerde camiaya şekil vermeye de çalışmıştı. Bedensel Engelliler Spor 

Federasyonu’nun genel kurullarında, yakınlık duyduğu kimselerin yönetimlere seçilmesi için etki 

etmeye çalıştığı şeklinde söylentiler dolaşmıştı. Uluslararası Paralimpik Derneğinde başkanlık, tüzük 

gereği en fazla 3 dönem yapılırken; Kocaömer, 2000 yılından itibaren vefatına kadar Türkiye 

Paralimpik Komitesi başkanlığını sürdürmüştü. 
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Körler, 1994 yılındaki Türkiye Körler Federasyonu genel kuruluyla kısmen de olsa geleneksel-

yenilikçi mücadelesini, yeni bir tüzükle çözünce genel engellilik konusuna yönelebilmiştir. Ne var ki, 

buraya kadar anlattığımız kimseler ortamın uygunluğundan yararlanarak zaten belli yerler elde etmiş 

durumdaydı. Bu kimseler, engelli hakları mücadelesinin önderlerinin yaptığı eleştirileri, elde ettikleri 

konumlarından uzaklaştırılmak istenmesi şeklinde algılamış, haklı-haksız yöntemlerle karşılıklı bir 

kör-döğüşüne girmekten çekinmemişlerdi. Şu kadar ki, Faruk Öztimur’un Türkiye Sakatlar 

Konfederasyonunun genel kurullarında, muhalefete yönelik haksız ve usulsüz uygulamaları 

mahkemelere taşınmış, maalesef, sahip olduğu konumu muhalefeti susturmak için kullandığı şeklinde 

yorumlanmıştı. Bu durum o denli kanıksanır hale gelmiştir ki, Öztimur, Türkiye Sakatlar 

Konfederasyonunun başkanlığını 2004 yılında bıraktığı halde, Türkiye Körler Federasyonu bu 

konfederasyonla ilişkiyi kesme yönündeki eğiliminden vaz geçmeyerek; 2006 yılında Engelliler 

Konfederasyonunu kurma girişimini sürdürmüştür. Kuşkusuz bu sürecin yeniden tartışılması, 

ülkemizdeki engelli örgütlenmesi açısından anlamlıdır.  

Yavuz Kocaömer’in kendine belirlediği alan ağırlıklı olarak spor alanı olduğundan, eleştiriler ancak 

kamuoyuna yansımış olanlar şeklinde kendini göstermiş ve eleştirilebilecek durumlar, daha bireysel 

düzeyde kalmıştır. Zaman zaman faksla protesto kampanyaları, yayın organlarında yazılan karşılıklı 

yazılarla yapılan eleştirilerle sınırlı kalmış denebilir.  

Bu noktada şöyle bir soru yerinde olacaktır: Güçlü engelli örgütlenmelerinin bulunduğu bir ortamda, 

bu tür bireysel ve karizmatik çıkışlar mümkün müdür? Eğer mümkünse; örgütlü mücadeledeki yeri ve 

rolü ne olmalıdır? İkinci soru şöyle de sorulabilir:  Acaba bu kimseler engelli örgütlerinin en azından 

bir kısmıyla mücadele etmek yerine, herkesi toparlayan bir yaklaşım benimsemiş olsaydı; bundan 

Türkiye engelli hareketi bugüne kadar neler kazanabilirdi? Bu soruların cevaplarına ihtiyaç vardır. 

Çünkü engellilerin yaşadığı sorunların çoğu, insanların bu kimselerle ilgili görüş, düşünce ve 

tutumlarıyla yakından ilgilidir. Toplumda, yerleşik anlayışların değiştirilmesi de örgütlenmeyle, planlı 

programlı ve uzun erimli politika ve mücadelelerle elde edilebilecek kadar zordur. Ülkemizdeki 

engellilerin karşılaştığı ayrımcılık ve önyargılar, 2012 yılında yapılan geniş kapsamlı bir araştırmayla 

ortaya konmuştur.1 Kuşkusuz, özellikle karizmatik kişilik yapılarıyla gerçekleştirilen bireysel 

çabaların, engellilere yönelik hizmet ve katkılarını küçümsememekle birlikte; bunların genellikle 

sürdürülebilirliği çoğu durumda tartışma götürür. İdeal olan, bu bireysel özellikleri absorbe 

edebilecek, geniş vizyon sahibi örgütlerle, en azından eşgüdüm içinde bir çalışma ortamı 

sunabilmektir. Bu konu üzerinde örgütlerde çeşitli tartışmalar yapılmalı, uygun politikalar 

geliştirilmelidir.  
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Sonuç olarak; umalım ki insanlar yetenekleri ve çalışma azmiyle bireysel çabalardan çok, emek ve 

enerjilerini örgütsel mücadeleye versinler ve bu yolla engellilerin ülkemizdeki makus talihini 

değiştirmeye adamış olsunlar.  

 

Düzeltme: Değerli okurlar, Geçen sayıda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 3 Aralık 

gününü Dünya Engelliler Günü olarak kabul ettiği tarih 1992 yerine 1979 olarak yazılmıştır. 
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EMEL TARMAN GÖRME ENGELLİLER İLKOKULU VE ORTAOKULU  

HAZIRLAYAN: MESUT HEKİMHAN 

 

AÇILIŞ YILI: 2000 

OKULUN ADI: EMEL TARMAN GÖRME ENGELLİLER İLKOKULU VE 

ORTAOKULU     

 

KURUMUN KODU :  746819 (İLKOKUL) 746949 (ORTAOKUL) 

 

TELEFON -FAX    : 0 352 3510404 -- 0 352 3510362  

 

ADRES : ERKİLET CAMİİKEBİR   MAH. MEHMET TARMAN  CAD. 4/A 

KOCASİNAN / KAYSERİ 

 

E-MAİL ADRES     : kaygor38@hotmail.com 

 

OKULUN TARİHÇESİ   

 

Okul, Kayseri ili, Kocasinan ilçesinde; 1986 yılı, Milli Eğitim Bakanlığı yatırım programında yer almış ve 

1999 yılında yapımı tamamlanarak; geçici kabulü yapılmıştır. 200 öğrenci kapasiteli, Görme Engelliler 

İlköğretim Okulu olarak planlanmış ve 1999 -2000 eğitim-öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığının 

13/12/1999 tarih ve 3965 sayılı olurları ile görme engellilere yönelik gündüzlü ve yatılı olmak üzere; Görme 

Engelliler İlköğretim Okulu adı ile açılmıştır. 

 

Okulun adı, yapılan protokol neticesinde; 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, Emel Tarman Görme 

Engelliler İlköğretim Okulu olarak değişmiş olup; 4+4+4’le birlikte Emel Tarman Görme Engelliler 

İlkokulu ve Emel Tarman Görme Engelliler Ortaokulu olarak tekrar değişikliğe gidilmiştir.  

 

İlk etapta 20 öğrenci ile eğitime başlayan okul, en fazla öğrencisi olduğu dönemlerde, gündüzlü ve yatılı 

olarak; 61 öğrenciye hizmet vermiştir. 
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Okul bünyesinde; 11 derslik, 1 Ana sınıfı, 2 Özel Eğitim Sınıfı,1 Müdür odası , 4 Müdür Yardımcısı odası, 1 

öğretmen odası,1 memur odası,1 yazıcı odası,1 kütüphane,1 yemekhane,1 bilgisayar laboratuarı,1 araç gereç 

odası,1 spor salonu, 1 bireysel eğitim odası,1 Teknoloji Tasarım odası, 1modelaj-iş sınıfı bulunmaktadır. 

 

200 öğrenci kapasiteli pansiyonu mevcut iken; 2015 yılı itibarıyla pansiyon kapatılmış ve sadece gündüzlü 

hizmete geçiş yapmıştır. 

 

20 dönümlük bir arazi üzerine inşa edilen alanda, şu anda dört ayrı okul hizmet vermektedir. Bir binanın 

¼’lük bölümünde hizmet vermeye devam eden okulda; İki katlı derslik bölümü, Yemekhane bölümü, Bekçi- 

danışma, BİLGİSAYAR LABORATUVARI, Okulda, öğrencilerimize hizmet veren jaws (ekran okuyucu) 

programı yüklü 11 adet bilgisayar ve üç adet Braille yazıcı mevcuttur. Öğrencilerimizin ihtiyacı o lan 

dokümanlar  (yazılı soruları, Testler), Braille baskı olarak çoğaltılıp; öğrencilerimizin kullanımına 

sunulmaktadır. 

 

OKUL VE SINIF KİTAPLIKLARI 

 

Okulda her sınıfın kendine ait küçük kitaplıkları olup; ayrıca öğrencilerimizin faydalanabileceği, kabartma 

yazılı ve sesli kitapların bulunduğu bir kütüphane mevcuttur. 

 

SOSYAL FAALİYETLER 

 

Okul öğrencilerinin yıl boyunca modelaj ve iş eğitimi dersinde yaptıkları elişi çalışmaları; 10-16 Mayıs 

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir sergiyle halka sunulmaktadır. Yine 10-16 Mayıs Engelliler 

Haftası içerisinde; Okulu tanıtan ve Öğrencilerimizin neler yapabildiklerini göstermelerine imkân sağlayan 

bir Program gerçekleştirilmektedir. Ayrıca; yılın belli dönemlerinde, Görme Engelliler Spor 

Federasyonunun düzenlemiş olduğu spor müsabakalarına ve Bakanlığımızın organize ettiği Bilgi 

Yarışmalarına katılınmaktadır. 

 

Okul öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir bahçe mevcuttur. 

 

Bu bahçenin etrafı duvarlarla çevrili olup; aynı alanı kullanan diğer okullardan ayrılması sağlanmıştır. 
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PERSONEL DURUMU 

 

Okulda  

İlk ve Ortaokul tek müdür tarafından yönetilmektedir. 

 

1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 4 Özel Eğitim Görme Engelliler Sınıf Öğretmeni 

bulunmaktadır. 4 tanesi de (1.2.3.4) Sınıflarda görev yapmaktadır. 1 Rehber Öğretmen, 1 Ana 

Sınıfı Öğretmeni görev yapmaktadır. 1 Hemşire, 2 Yardımcı hizmetli (1’i Görme Engelli ) 

olmak üzere; yardımcı personeli bulunmaktadır. 

 

Ana sınıfı, görme engelli okul öncesi öğrenciler için açılan Türkiye’deki ilk ana sınıflarından 

birisidir.   

 

Hayırseverler Emel ve Mehmet Tarman’ın, görme engelli müdür yardımcısı tarafından 

belirlenen ihtiyaçlara yönelik yapmış oldukları katkılar ile okul modern bir görüntüye 

kavuşmuş ve görme engelli öğrencilerin okul içerisinde ihtiyaç duyabilecekleri fizikî 

mekânlar sağlanmıştır. 

 

Spor salonu duvarları, tüm köşe duvarlar, merdiven basamakları ve çift taraflı trabzanlar gibi 

güvenlik önlemleri ile okul, görme engelli öğrencilerine hizmet vermeye devam etmektedir.  
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İKİ KAPAK ARASI  

SONSUZA DEK SEN.  

HAZIRLAYAN: BÜLENT YEŞİLBAĞ. 

 

Değerli okurlar, bu sayımızda; daha önce önermiş olduğum iki kitabın devamı olan “Sonsuza 

Dek Sen” adlı kitaptan söz etmek istiyorum. Bu kitapta, Lu, havaalanında bir barda 

çalışmakta, güçlükler çekmektedir. Bu arada neyisin tarafından kendisine önerilen Amerika 

Birleşik Devletleri’ndeki bir işi kabul eder. Bu işte, zengin bir iş adamının eşine asistanlık 

yapacaktır. Uzakta olması sebebiyle; erkek arkadaşı Sem ile de arasında sorunlar çıkmaktadır. 

Çalıştığı kadının ona atmış olduğu bir iftira sonucu işinden olur ve yabancı bir yerde sokakta 

kalacak derecede sorunlar yaşar. Bu arada aynı binada yaşayan yaşlı bir kadınla tanışır. Yaşlı 

kadının evinde kalmaya başlar. Kadının eskiden kalan elbiselerini görür ve hayran olur. 

Eskiden beri ideali olan modacılıkla ilgili çalışmaya başlar. bu konuda ciddi ilerlemeler 

sağlar. Başarıya doğru koşar. Bu arada arkadaşı Selim ile de yeniden ilişkilerini düzeltmeye 

çalışır ve finale doğru koşar. 

Serinin Bu sayısını, eminim ki hiç kimse elinden bırakmadan sonuna kadar okuyacaktır. 

Okumanızı tavsiye ediyorum. İyi okumalar. 
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TEKNOLOJİ KÖŞESİ  

GÖRME ENGELLİLER İÇİN MATEMATİK ARACININ TANITIMI  

YAZAN: OĞUZ KARADAĞ. 

 

Tasarladığım araç, görme engellilerin birçok ihtiyacını giderecek önemde ve yapıdadır. 

Özellikle bizlerin matematiğe uzak kalmamızdan kaynaklı, “icatlar çaresizliğin ürünüdür.” 

Sözünü doğrular bir biçimde; yaşadığımız büyük sorunlardan yola çıkarak bulduğum ve 

tasarladığım bir araç olma değerini taşımaktadır. 

Aracın şekline ilişkin; araç çok basit tasarlanmıştır. Braille yazının tersini ele alarak yola 

çıkılmıştır. Mekaniktir ve plastik veya eşdeşi ucuz maddelerden üretilebilir. Bahsettiğim 

maddeden üretilmiş bir düzlem üzerinde, altı nokta kümecikleri yer alacak. Tıpkı Braille 

tablette olduğu şekliyle; bu noktalar altılı kümeler halinde yazı yazma mantığıyla birbirinden 

ayrılacak. Braille Tabletten farklı olarak; altılı küme noktaları, dışarı doğru kabarmış halde 

hazır bulunacak. Bizler bu durumda, yazı yazmak için kağıdı delerek kabartmak yerine 

mevcut kabarmış halde bulunan noktaları içeri göçerterek veya kapalı konumdaki noktaları 

açık pozisyona getirerek; harf, rakam ve veya işaret elde edebileceğiz. Örneğin “X” harfini 

yazabilmek için; “1,3,4,6” noktalarına basmamız gerekirken tersini düşündüğümüzde; kabarık 

bir altı noktanın “2 ve5” noktalarını içeri göçerttiğimizde yine “X” elde etmiş olacağız. Veya 

tam tersi olarak düşünürsek; altı nokta kümeciklerini kapalı pozisyonda kullanacaksak; bu 

defa, noktaları yukarı kabartarak; harf elde edebileceğiz.  

Her ikisi de mümkün isteğimize göre. Peki, bu icat bize ne kazandırır? Bu bize ilk etapta belki 

düşünemeyeceğimiz kadar büyük alanlar açacaktır.  

Görme Engelliler matematiği nasıl yapıyor? 

Görme engelliler matematik sorularını en az üç işlemden geçerek cevaplayabiliyor. Yani, önce soruyu 

yazıyor, sonra kağıdı Braille tabletten çıkarıyor ve okuyabiliyor. dolayısıyla hiçbir zaman yazı yazdığı 

anda, işlemlere dokunamamakta, işlemi belleğinde tutarak hayal etmek zorunda kalmaktadır. Bu ne 

demektir? birkaç aşama gerektiren matematik işlemlerini, ya ezberinde tutacak ya da her işlemi, tableti 

tekrar tekrar kullanarak yazıp, takip edecek. Örneğin iki bilinmeyenli bir denklemi ele alacak olursak; 
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1.      İşlem: soruyu yazdık ve soruyu tekrar okuyabilmek için tabletten kağıdı 

çıkardık. 

2.       İşlem: soruyu okuyup kafamızdan ilk bilinmeyene dair sonuç bularak; tabletin 

içine kâğıdı yerleştirdik ve sonucu yazdık. 

3.       İşlem: ilk sonucu kullanarak; ikinci bilinmeyene  ulaşmak zorundayız. bu 

yüzden kağıdı tekrar çıkardık. Ama bu arada tablete kağıdı taktığımızda; nerde 

kaldığınızı bulma eforundan hiç bahsetmiyorum bile. 

4.      İşlem: bulduğumuz sonucu ikinci bilinmeyene, işlem basamaklarını yine 

ezberimizde tutarak ve hayel ederek uygulamak ve onu da ortaya çıkarmak zorundayız 

ve bulduk diyelim. 

5.       İşlem: tekrar kâğıdı tablete yerleştirdik, nerde kaldığımızı bulduk ve ikinci 

bilinmeyeni de bilinir haliyle yazdık. Bitti mi? Hayır. 

6.      İşlem: kâğıdı tabletten çıkarmak ve bulduğumuz bilinmeyenleri kullanarak 

sonuca ulaşmak durumundayız ve yine yaptıklarımızı aklımızda tutacağız tabi bu 

işlemi gerçekleştirirken. 

7.      İşlem: kaldığımız yeri bularak sonucu kâğıda geçirmek durumundayız. 

Gördüğümüz ve deneyimlediğimiz üzere; en basit iki bilinmeyenli denklem sonucuna bile 

eğer kuralına uygun yaparsak; en az 7 aşamadan geçtikten sonra ulaşabiliyoruz. Tasarladığım 

araç sayesinde, bizler yalnızca matematik işleminin gereklerini yerine getirecek, angarya 

işlerle uğraşmayacağız. Araç üzerinde yukarıda anlattığım mantıkla işlem yaptığımızda; 

örneğin “Y” bilinmeyenini yazdığımız anda ona dokunacağız ve bulduğumuz sonucu  hiçbir 

ara işlem gerçekleştirmeden yazıya geçeceğiz. Hatta ilk bilinmeyeni bulup yerine koyarak; 

ikinci bilinmeyene rahatlıkla ulaşacağız. Biliyoruz ki Braille alfabesinde, “yerine koyma” 

diye bir metot yok. Ancak işlemi baştan sona yazarsınız ve bilinmeyenin yerine sayıyı 

koyarsınız. Peki, bu işlemi, gören bireyler nasıl yapıyor? Örneğin “x” bilinmeyenini “3” 

olarak buldular; hemen “x” bilinmeyeninin bulunan değerini, “x” ifadesinin altına yazarak; 

sonuç üzerinden işlem yapıyorlar. Yani işlemi tekrar yazmak zorunda değiller.  

13 



Peki, Bizler, araç üzerinde bahsettiğim bu işlemleri anlattığım kadar pratik yapabilir miyiz? Yani 

bilinmeyeni yerine nasıl koyacağız? Aracımız, tıpkı çıtçıtlı tükenmez kalemlerdeki mantıkla çalışacak. 

Yani biz yazdığımız harfi aynı hücre içerisinde değiştirebileceğiz. Şöyle ki; noktalarımız birbirinden 

bağımsız olarak çıtçıtlı olacak.  Bastığınız nokta içeri göçecek ve aynı nokta üzerine tekrar kuvvet 

uyguladığımızda; geri, ilk halini alacak. Böylece bilinmeyenin sonucuna ulaştığınız zaman örneğin 

“X”’in yerine “3” yazabilme ve sayıyla işlem yapma şansına sahip olacağız. Daha da önemlisi; 

bilinmeyenin sonucunu yazmak için; koca işlemi tekrar baştan yazmak zorunda kalmayacağız. 

Takdir edersiniz ki yukarıda da detaylı bir şekilde anlattığım üzere; bizler, sonucu bulmakta değil, 

gereksiz ara işlemleri yaparken zorlanıyoruz. 

Bildiğimiz gibi; gören bireyler, işlemleri genelde kağıt üzerinde, alt alta yapıyorlar. Bunu bizlerin 

Braille tablette yapmamız neredeyse olanaksız. Çünkü hem sayıları tablet üzerinde alt alta denk 

getirmek çok zor hem de denk getirdik diyelim; işlemin devamını gerçekleştirmek, işlem sonucunu 

bulmaktan daha çetrefilli. Ama bu araçta, istediğiniz gibi işlem yapma lüksüne sahipsiniz. Ne “nerede 

kalmıştım.” Kaygısı, ne de “kaldığım yeri kaybetmeyeyim.” Korkusu… ve yine görenler gibi sayfanın 

(aracın) her yerini istediğimiz gibi kullanma özgürlüğümüz olacaktır. Anlattıklarımdan kavranacağı 

üzere; bir görme engelli, eğer yeteneği ve bilgisi  varsa ve Braille sistem, işaret anlamında bütün 

olanağı sağlıyorsa; rahatlıkla ileri düzey matematik yapma şansına sahip olacaktır bu araçla birlikte. 

Limit, türev, integral, rasyonel sayılar, üslü ve köklü sayılar ve hatta kanıt gibi birkaç sayfalık işlem 

gerektiren konular bile, ezber zorunluluğu ortadan kalktığı için; bizler tarafından yapılabilir hale 

gelecektir. 

Peki, bu araç, başka nerelerde kullanılabilir? 

Aracımızın, hayal gücümüz ne kadarsa işlevi de o kadar. Bu ne anlama geliyor? Dil öğrenmede, yine 

matematiğe benzer sorunlarla karşı karşıyayız. Örneğin; bizlere boşluk doldurmayı kapsayan sorular 

veriliyor. Bu sorular sesli bir şekilde okunabilmesinin yanı sıra; bize Braille baskılı olarak verildiği de 

oluyor. Kâğıt üzerinde, soruları okumaktan başka hiçbir işlem yapamıyoruz. Yani bırakılan boşluğa 

tekrar yazı yazma şansımız yok. Ama tasarladığım araç sayesinde; bize verilen soruların boşluklarını 

istediğimiz gibi kullanma şansına sahibiz.  

Bunun yanı sıra; gören birinin Braille alfabesini öğrenmesi çok zor. Biz, bu araç üzerindeki noktaları 

renkli hale getirerek veya şekil-zemin kontrastı sağlayarak; Braille öğrenimini, gören bireyler için 

daha kolay ve daha anlamlı hale getirebiliriz. Böylece Braille yazıya daha hakim; “görme engelliler 

öğretmenleri” yetiştirme şansına sahibiz.  
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Dahası var; 4+4+4 sistemine geçtikten sonra; artık daha küçük yaşta görme engelli öğrencilerimiz 

oldu. Bu öğrencilerin, bu dönemde ince motor kasları gelişmediğinden; Braille yazıyı öğrenmekte ve 

yazmakta zorlanacakları veya yaşıtlarını hayli geriden takip edecekleri kanaatindeyim. Aracımızla 

birlikte, kas gücüne daha az ihtiyaç duyacağımız için; bu öğrencilerimize yazıyı öğretmemiz, daha 

kolay hale gelecektir.  

Yine biliyoruz ki görme engelli öğrenciler, doğru bir tutum olarak belli bir yıldan sonra görme 

engelliler okullarından “normal” okullara nakillerini aldırmakta ya da artık görme engelliler okullarına 

hiç gitmeden; Braille yazıyı öğrenerek eğitimlerine “normal” okullarda devam etmekteler. Bu 

durumda, öğretmenler Braille yazıyı bilmediği için; öğrenciyi sağlıklı bir şekilde takip edemiyor ve 

öğrenciye geribildirimde bulunamıyor. Aracımızın elektronik versiyonu üretilirse; öğrenci, Braille 

yazıyı yazdığı anda, aracın ekranında da görsel yazılı hali görünecektir. Biliyoruz ki böyle teknolojiler 

mümkün. Öğrenci hatta yaptığı işlemleri bilgisayar yardımıyla Braille veya mürekkep baskılı çıktı 

alma şansına dahi sahip olacaktır. aracın elektronik versiyonuyla; Matematik işlemlerinin, her 

basamağını kaydederek; bilgiyi koruma şansına da sahip olacağız. Yani şunu söylemek istiyorum; Bir 

denklemin üzerinde işlem uyguladık ve yukarıda bahsettiğim gibi bir hücre üzerinde değişiklik yaptık. 

Bu değişikliği yapmadan önce “kaydet” tuşuna basarsak; aracımızın belleğine o işlem basamağı 

kaydolacak, yapılan bir sonraki değişiklik, kaydedip koruduğumuz için önceki işlemleri 

etkilemeyecektir. 

Son olarak da şunu göz önünde bulundurmalıyız; bu Araç üretilip dünya görme engelliler eğitim 

sistemine sokulduğu vakit; görme engelliler önünde inanılmaz bir ufuk açılacaktır. Sınıfta aracın 

elektronik versiyonunu kullanarak; Görme engelli biri tahtadaki işlemleri takip edebilecek veya akıllı 

tahta yardımıyla sınıfına, matematik öğreten bir görme engelli öğretmen profiline rastlamak bu 

durumda hayal olmaktan çıkacaktır. Matematik öğrenimi dışında; fizik, kimya… gibi derslerin 

öğrenimi de artık görme engelliler için kolay hale gelecektir. Sayısal zekâsı güçlü olan görme engelli 

fizikçilerimizin, kimyagerlerimizin ve mühendislerimizin yetişmesi hayal olmayacak. Belki bu gün de 

bu türden bilim adamlarımız var ama maalesef, bir elin 5 parmağını geçmeyecek sayıdadır. Takdir 

edersiniz ki matematik, sadece bir ders değil; hayatınızın stratejisini doğru bir şekilde belirlemenizi 

sağlayacak bir felsefe, bir yoldur da aynı zamanda. Bunu kimsenin hayatından çıkartmaya  

hakkımız yok diye düşünüyorum. Görme engellilerin büyük bir çoğunluğu da maalesef bu kaynak ve 

stratejiden yoksun bireyler olarak hayatlarını sürdürmektedirler. Bu sebepledir ki; eğer iyi bir üretim 

sağlayabilirsek gelecek günler eğitsel anlamda daha aydınlık olacaktır. 
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HAKLARIMIZI BİLELİM 

ENGELLİLERİN İHMAL VE İSTİSMARI 

YAZAN: AV.MÜJGAN BİLGEN ÖZEN. 

 

İstismar ve ihmal; kuşkusuz değişik disiplinler içerisinde değerlendirilen ve multidisipliner 

çalışılan bir konudur. İstismarın medikal, hukuksal, toplumsal ve psikolojik boyutları 

konunun temel taşlarını oluşturur.  

İstismar; Türkçeye Arapçadan geçen, sözlük anlamı olarak; iyi niyeti kötüye kullanma, 

sömürme anlamına gelen bir sözcüktür. İstismar etmek, bir kişinin ya da kişilerin iyi niyetini 

kötüye kullanarak yararlanmak, bir düşünceyi kötüye kullanarak zarar vermeyi hedeflemek, 

karşısındakinin kendi rızası olmadan ve iradesini dikkate almadan sömürmek gibi anlamları 

içerir. İstismarlar her toplumda, her kurumda ve her koşulda mümkündür. Ahlâk kurallarına 

ters ve çoğunlukla da yasadışı olarak değerlendirilir. Genelde gücü ya da erki (ekonomik, 

toplumsal, siyasal ya da cinsel) elinde bulunduranların başkalarına yönelik suistimalleri ve 

keyfî yönelimleri olarak ortaya çıkmaktadır. Burada, bireylerin kişisel mahremiyetleri ve 

temel hak ve özgürlükleri açık bir şekilde ihlal edilmiş olmaktadır.  

Engelli bireylerin maruz kaldığı şiddet, istismar ve ihmal olayları, engelli sorunları içerisinde 

puslu ve hatta karanlık bir alan özelliğindedir. Engelli bireyler, engel durumlarına bağlı 

olarak; fiziksel ve/veya zihinsel bakımdan kendilerini korumak konusunda dezavantajlı 

durumda olduklarından, toplumun diğer kesimlerine göre çok daha fazla kötü muamele, 

şiddet ve istismara maruz kalma riskine açık bir sosyal gruptur. Engelli birey; aile, yakın 

çevresi ve komşusundan başlayarak, sokağından, hizmet aldığı kurum ya da çalıştığı işyerine 

kadar yayılan her tipten sosyal, kültürel ve ekonomik edim sırasında; fiziksel ve/veya cinsel 

şiddet, her türlü istismar ve kötü muamele objesi olmaya aday kişi konumundadır. Sistemin 

engelli bireyi bu olayların tehditlerinden koruyacak mekanizmalarının yetersizliği, yaşanan 

olayları tespit edecek kamu hizmetleri ve cezalandıracak hukuk mekanizmalarının sorunları; 

bu pozisyonu güçlendirmektedir. 

 

Diğer yandan; sorunun henüz yeterince görünür olmadığı, toplum ve kamu idaresi nezdinde 

görünür kılınması; gerek olayların önlenmesi ve gerekse de yaşanan olayların açığa 

çıkarılarak suçluların cezalandırılması bakımından oldukça önemlidir.  
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Bu ise öncelikle engellilerin maruz kaldığı olayların boyutunun zaman, mekân, eylem tipi, eylemi 

gerçekleştiren fail vb. birçok parametre ekseninde ortaya konulmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda 

geliştirilecek politika ve uygulamaların, yapılacak araştırmalar ve analizler ekseninde oluşması 

gerektiği de bir gerçektir. 

 

Şüphesiz ki, yukarıda ifade edilen hususların gerçek anlamda ortaya konulması, bugünün 

Türkiye'sindeki istatistik ve kayıt sistemlerinin yetersizliği sebebiyle oldukça zor bir konudur. Engelli 

bireylerin maruz kaldığı olayların çoğunun açığa çıkmadığının kuvvetli işaretleri mevcuttur. Özellikle 

olayların sistematik oluşu, cinsel içerikli olayların ancak kadınların hamile kalması, erkek engellilerde 

darp izi ya da suçüstü halleri sebebiyle açığa çıkması, fiziksel şiddet ve kötü muamele olaylarının ise 

sıkça görülen darp izi ve nadiren gerçekleşen ihbar olayları sebebiyle açığa çıkması, bu durumun açık 

bir göstergesi niteliğindedir. Ancak bu yönde yapılan her araştırmanın, sorunun üzerindeki pusu ve 

karanlığı kaldıracağı da önemli bir gerçektir. 

 

Engelli birey, yaşadığı her türden ayrımcılık ve hak ihlali sebebiyle; yaşamının birçok alanında 

travmaya maruz kalabilmektedir. Ancak çok açıktır ki, engellinin maruz kalacağı şiddet, her türden 

istismar ve kötü muamele olayı, onun yaşayacağı travmalar içerisinde en şiddetlilerindendir. Zira 

engelli bireyin, kendini savunma konusundaki dezavantajları, saldırı/istismar olaylarının çoğu zaman 

sistematik bir hâl alması sonucunu doğurmaktadır. Bu düşüncenin bir uzantısı olarak; engelli 

bireylerin araştırmanın konusu olan şiddet, istismar ve kötü muamele olaylarına karşı (önleme-koruma 

bakımından) özel tedbirlerle korunması ve engellilere yönelik bu tip suçları işleyenlerin en etkin 

cezalar ile cezalandırılmasının sağlanması gereklidir. 

 

Engelli bireylere yönelik şiddet, istismar ve kötü muamele olaylarını konu alan bir izleme 

çalışmasında elbette ki bu tip eylemlere karşı ceza kanunlarının ne tip cezai müeyyideler getirdiğinin 

ele alınması bir zorunluluktur. Diğer yandan da bunun paralelinde, özellikle aile içi şiddet, gözetimsiz 

bırakma vb. olaylar bakımından Medeni Hukuk'un ne tip düzenlemeler içerdiğinin analizi de olmazsa 

olmaz bir konudur. Ancak bu analiz, konunun kendine özgü içeriği sebebiyle genel anlamda bir 

"hukuki durum” değerlendirmesinin ötesine geçmek durumundadır. fiziksel/zihinsel/bilişsel veya 

duygusal olarak kendini korumakta, kısıtlılık yaşayan bireyler olarak engellilerin maruz kaldığı bu tip 

olaylara hukukun farklı bir yorumla baktığı/bakmak zorunda olduğu kanunen/hukuken ve vicdanen 

açık bir gerçekliktir. 
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Engelli bireyler açısından; ihmal ve istismar sözcüklerini sadece hukuksal metinler de 

tanımlandığı şekilde almamız, bu konuya kesinlikle eksik bakmamıza sebep olur. Zira başta 

BM Engelli Hakları sözleşmesi ve buna dayalı bütün yasal metinler aslında tam da 

engellilerin bin yıllardır ihmal, istismar edilmesi nedenleriyle meydana gelmiştir. Aslında 

ihmal etmek, onu yok saymak değil midir? Engelliler de hep yok sayılmamış mıdır? 

 

Nitekim engelli hakları üzerine oluşturulmuş ulusal ve uluslararası metinlerde, kuramsal 

çerçevenin temel varsayımını doğrular şekilde; engellilerin maruz kalacağı her türden kötü 

muamele, şiddet ve istismar riskine vurgu yapmakta ve devletlerin bu konuda özel tedbir 

alması gerektiğinin altını çizmektedir.  Bu eksenden bakıldığında; karşımıza çıkan ilk belge, 

Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin 

Sözleşmesidir. Nitekim Sözleşmenin 15.,16. ve 17. maddeleri doğrudan bu konulara 

ayrılmıştır. 

 

Sözleşmenin, 15. maddesi, işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve ceza üzerine 

odaklanmıştır. 

 

Maddenin 2. fıkrasından da anlaşılacağı üzere; engelli bireylerin, işkence ve her türden kötü 

muamele konusunda "diğer bireylerle eşit koşullar altında koruması" öngörülmektedir. Bu 

vurgu, aslında bir bakıma engelli bireylerin toplumun diğer bireylerine göre daha dezavantajlı 

bir konumda olduğunun kabul edilmesinin net bir ifadesidir. EHS'nin 16. maddesi ise aynı 

perspektifle; engelli bireylerin sömürü, şiddet veya istismarını konu etmiştir. 

 

On altıncı maddenin sistematiği, dikkatli incelendiğinde sorunun odağına aile içi şiddet, 

sömürü ve istismarın konulduğu görülmektedir. Engellilere yönelik şiddet, her türden istismar 

ve kötü muamelenin, aile bireyleri tarafından da gelebileceğini doğrular niteliktedir. 

Gerçekten de engelli bireyin kötü muamele, şiddet ve istismara karşı korunmaya başladığı ilk 

hat, engellinin barındığı aile ve yakın çevresi olmak durumundadır. Sözleşme, ailenin 

dışından gelecek tehditlere karşı alınacak tedbirleri ikinci ve üçüncü fıkrada düzenlemektedir. 

Bu bağlamda; ailenin eğitimi, engellilere hizmet veren kurumların etkin denetimini şart 

kılmaktadır. Mağdurların rehabilitasyonu ve cezasızlıkla mücadele ise 16. maddenin 

tamamlayıcı unsurlarıdır. 
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Sözleşmenin engelli bireylerin kötü muamele, şiddet ve istismara maruz kalmasını önleme ve 

caydırma amaçlı hükümleri, akla, bu yaklaşımın, Türk hukuk mevzuatının konu hakkındaki 

düzenlemelerinin ne olduğu sorusunu getirmektedir. 

 

Şüphesiz ki bu noktada ilk olarak; Türk Ceza Kanunu (TCK) gelmektedir. TCK'nın ilgili 

maddeleri, engelliliğe doğrudan değil ancak dolaylı olarak atıfta bulunmaktadır.  

 

TCK dışında, engelli bireylerin kötü muamele, şiddet ve tacizden korunmalarına ilişkin 

olarak referans alınacak en temel kanun metni 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanundur. 

EHK, doğrudan Engelli Hakları Sözleşmesini referans alması ve onun izdüşümü olarak iç 

hukukta geliştirilen bir düzenleme olması bakımından (özellikle çalışma açısından) oldukça 

önemlidir. Ancak EHK'nın getirmiş olduğu düzenlemelerin Sözleşme ile birebir örtüştüğünü 

ya da onunla aynı hassasiyette olduğunu söylemek de pek mümkün görünmemektedir. 

Nitekim bu ifade içeriği, EHK'nın genel esaslarını belirleyen 4. maddesi incelendiğinde de 

açıkça görülecektir. 

 

EHK'nın 4. maddesi, engellilere ve "engelliliğe" yönelik her türlü istismar ve sömürünün 

önlenmesinin esas alınacağını belirtmiştir. Ancak, EHK, engelli bireylere yönelik özel bir 

madde şeklinde değil, kanunun genel esaslarının belirtildiği bir maddede, kanunun ilkesi 

olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında; EHK'da, EHS'de olduğu gibi "İşkence, İnsanlık Dışı 

veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Maruz Kalmama" ve istismarın dışında sömürü ve 

şiddetin önlenmesine yönelik özel bir atıf bulunmamaktadır. Şüphesiz ki, EHK'nın 4. 

maddesinin (e) fıkrasında belirtilen her türlü istismarın önlenmesi ifadesinin şiddet ve 

sömürünün önlenmesini de hedeflediğini iddia etmek mümkündür; ama kavramsal düzeyde 

bu olguların yazılı metne geçirilmemesinin önemli bir eksiklik olduğu açıktır. 

 

EHK'nın tanımlar bölümünde, engellilere yönelik olumsuz tutum, davranış ve uy-

gulamalardan sadece ayrımcılığın tanımı yapılmıştır. Buna karşın, engellilere yönelik istismar 

ile neyin kastedildiği ortaya konulmamıştır. Bunun yanında; (kanun maddelerinde 

değinilmediği için) engellilere yönelik işkence, insanlık dışı davranış, zalimane davranış gibi 

kavramlara yer verilmediği için özel bir tanımlama yapılmamıştır. 
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Bu bağlamda; engellilere yönelik olarak gerçekleşen, "işkence", "kötü muamele", "insanlık 

dışı davranış" vb. kavramlar, (ulusal kanunlar ya da uluslararası sözleşmeler vb.) çeşitli 

hukuk mecralarında izah edilen tanımlardan yararlanılarak; engellilik alanı bakımından 

yorumlanmıştır. İşkence teriminin araştırmada hangi tanım içerisinde ele alınmış olduğu bu 

yaklaşıma bir örnektir. Nitekim işkence tanımına esas olan metin, "İşkence ve Diğer İnsanlık 

Dışı veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmeden alınmıştır.  

 

İstismar: engelli bireylerin istismarı, Bu kapsamda cinsel istismar kavramı çerçevesinde en 

çok odak alınan çocuk istismarı tanımından hareketle, engelli bireylere yönelik bir istismar 

tanımı oluşturulmuştur. Literatürde, çocuğun istismarı, "çocuğun en az kendisinden altı yaş 

büyük bir kişi tarafından cinsel doyum için zorla veya ikna edilerek kullanılması ya da 

başkasının bu amaçla çocuğu kullanmasına izin verilmesidir. Bir başka tanımla; çocuk ve 

erişkin arasındaki temas ve ilişki, o erişkinin veya başka birinin seksüel siti- mülasyonu için 

kullanılmışsa, çocuğun cinsel istismara uğradığı kabul edilir."2 Bunun yanında; "tecavüz, 

ensest, çocuk pornografi, teşhircilik, cinselliği kışkırtan konuşmalar, pornografik film 

seyrettirme, cinsel organları okşama, oral sekse kadar değişen eylemler cinsel istismar 

spektrumu içindedir."3 Ancak bu tanımlarda da görüleceği üzere; istismar tanımı daha ziyade 

maruz kaldığı olayı idrak edemeyecek, yorumlayamayacak, telkin başta gelmek üzere çok 

çeşitli yöntemlerle bireylere yönelik cinsel içerikli her türlü eylemleri kapsamaktadır. 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere; bu profildeki olay mağduru kategorisinde (engelli bireyler 

dikkate alınmadığında) en temel gurupta çocuklar ön plana çıkmaktadır. Şüphesiz ki, tanımın 

özüne bakıldığından, özellikle zihinsel engelli bireyler, bu tanımın ifade ettiği olay mağduru 

profili içerisindeki çok tipik bir gruptur. Tanımda mağdurun çocuklarla sınırlı tutulması 

şüphesiz ki engelli bireylerin bu gruba dâhil edilmeyeceği anlamına gelmemektedir. Bunun da 

ötesinde zihinsel engelli yetişkin bir bireyin, yetişkin psikososyal engelli bir bireyin ve hatta 

duygusal travma yaşayan ortopedik, işitme ve görme engelli bireylerin dahi yaşıtı olan ya da 

kendinden küçük olan kişilerce istismar edilebileceği açıktır. Dolayısıyla araştırmada çocuk 

için tanımlanan bütün istismar hallerinin, (zihinsel ya da psikososyal) engelliler için de aynen 

geçerli olacağı açıktır. Bu sebeple istismar kavramı, araştırmada çocuklara yönelik istismar 

tanımı üzerinden geliştirilmiş, tanımı çocuk olma şartını dışlayarak, tanımın geriye kalanını 

bütünüyle istismar kavramı içinde kabul etmiştir. 
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İhmal: İhmal kavramı doğrudan engelli bireyleri içerecek bir tanıma sahip değildir. 

Literatürde ihmal kavramı, daha ziyade çocuklar üzerinden geliştirilmiştir. Ancak diğer 

yandan, zamanla bu tanım üzerinden geliştirilen yorumlar doğrultusunda, engelli, yaşlı vb. 

dezavantajlı sosyal grupları kapsayacak şekilde güncellenmiştir. Bu bağlamda ihmal 

kavramının tanımı, öncelikle çocuk üzerinden ele alınmış, ardından genişletilmiş yoruma yer 

verilmiştir. Yapılan bu izah çerçevesinde; araştırmada baz alınan ihmal tanımı şu şekildedir: 

"Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi, beslenme, giyim, 

tıbbi, sosyal ve duygusal gereksinimler ya da yaşam koşulları için gerekli ilgiyi göstermeme 

gibi, çocuğu fiziksel ya da duygusal yönden ihmal etmesi.”4 şeklinde tanımlanmaktadır. Bu 

temel tanımda, engelli bireylerin ihmal edilmesini tanımlayacak yoruma göre; "Fiziksel ve 

cinsel istismara göre çok daha göreceli olduğu için; tanısı zordur. İhmal ve istismarı ayıran en 

temel nokta; ihmalin pasif, istismarın ise aktif bir davranış şekli olmasıdır. İhmal, özellikle 

büyüme geriliği olan psiko-sosyal uyum güçlüğü çeken, eğitim gereksinimleri karşılanmayan 

çocuklarda akla gelmelidir. 

 

Diğer yandan; engelliler, gerek ulusal mevzuatta ve gerekse de Türkiye'nin taraf olduğu EHS 

gibi uluslararası metinlerle, özel politikalar ve tedbirler alınması gerektiği vurgulanan 

dezavantajlı gruplardan biridir. Kaldı ki, bu dikey kesenin yanında, (çoklu dezavantaj ve risk 

yaşayan) engelli kadın ve engelli çocuklar da bir yatay kesen olarak sorunun kapsam ve 

derinliğini artırmaktadır. Bu durum; ceza hukukun da ve konuya dolaylı yoldan etkisi olan 

medeni hukukta bulunan düzenlemelerin kendi alanlarındaki tutarlılığı kadar, taraf olunan 

sözleşmelerle de ne kadar tutarlılığı olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. 

 

Sonuç olarak; engellilerin ihmal ve istismarı konusunda, iç hukukumuzda yeteri kadar 

tanımlama ve cezalandırma bulunmamaktadır. Şüphesiz; sözleşmede yer alan tanımlamaların 

iç hukukumuza da uyarlanması gerekmektedir… 
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SAĞLIK KÖŞESİ  

GÖRME ENGELLİ BİREYLERDE BESLENME VE OBEZİTE  

YAZAN: DİYETİSYEN BAHADIR BİLİR  

GÖZDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ  

 

Görme engelli bireylerde, görme işlevinin sağlanamaması hareketleri kısıtlar. Bu durum, 

görme engelli bireylerin gün içerisinde yeterli fiziksel aktivite gerçekleştirememesine neden 

olur. Fiziksel aktivitenin yetersiz kalması, günlük alınan enerjinin harcanmasına engel olduğu 

için; görme engelli bireylerde obezitenin önlenmesinde ve tedavisinde yeterli ve dengeli 

beslenmenin sağlanması kilit bir yer tutmaktadır.  

Obezite,  genel olarak; bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu, 

boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. 

Yaşamın sürdürülebilmesi için, bireylerin yaşa, cinsiyete, yaptığı işe, genetik ve fizyolojik 

özelliklerine ve hastalık durumuna göre değişen günlük enerji ihtiyacı vardır. Günlük alınan 

enerjinin, harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerji vücutta yağ 

olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır. Bu nedenle; obezitenin 

önlenmesinde alınan ve harcanan enerji arasındaki dengenin bozulmaması gerekir.  

Günlük enerji ihtiyacımızı, besinler yoluyla karşıladığımızdan yeterli ve dengeli beslenmenin 

sağlanması, gün içerisinde ihtiyacımız kadar enerji almamızda önemlidir. Vücudun büyümesi, 

yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan enerji ve besin ögelerinin her birinin yeterli 

miktarlarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasına "YETERLİ VE DENGELİ 

BESLENME" denir. Yeterli ve dengeli beslenebilmek için; 

-  Mutlaka kahvaltı yapın. 

-  Öğünlerde dengeli dağılımı sağlayabilmek için uzun süre aç kalmayın. 

-  Yemek pişirirken atıştırmayın. 

-  Yemekleri ölçülü alın. Tabağınızı çok doldurmayın. 

-  Yemeklerin sulu kısmını tüketmeyin.  
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-  Yemek tabaklarınızı küçültün. Salata tabaklarınızı ise büyük tercih edin.  

-  Salatada kullandığınız sosların içeriğine dikkat edin. Fazla tuz ve yağ tüketiminden uzak 

durun.  

-  Servis kabını sofrada bırakmayın. 

-  Kalan yemekleri bitirmeye çalışmayın. 

-  Yavaş ve iyi çiğneyin. 

-  Ekmek sepetini sofradan kaldırın, ekmeği dilimleyerek ihtiyacınız kadarını yanınıza alın.  

-  Yemek biter bitmez sofradan kalkın. 

-  Kızartma yerine fırında, haşlama, ızgara gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin.  

-  Ara öğünlerde sağlıklı besinler tüketin (meyve, ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlar, 

süt, yoğurt, ayran vb.). 

-  İkramlarda hayır demeyi bilin. 

-  Alışverişe tok karnına gidin. Mutlaka evde liste yapın. 

Yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte fiziksel aktiviteyi artırabilmek adına en azından evde 

yapılabilecek uygun egzersizler tercih edilebilir.  
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DİZELERİN DİLİNDEN  

 

YÜREKLERDEKİ ATEŞ / YAZAN: TUĞBA KÖSE  / ÂŞIK VEYSEL GÖRME 

ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNDEN.  

BİR YANGINA TESLİM OLDUK HEPİMİZ / YAZAN: EMİNE İŞLER. 

 

YÜREKLERDEKİ ATEŞ 

 

Duyuldu uzaklardan top tüfek sesi, 

Düştü anaların bağrına bağımsızlık ateşi, 

O ateş ki yaktı kavurdu Türk Milletini. 

 

Oluk oluk kanlar akıyordu Çanakkale topraklarına, 

Anaların bağrınaydı bu kan. 

Savaşın ortasında haykırıyordu Mehmetçikler; 

Vatanım! Bayrağım! namusum diye, 

Yanıyordu siperler.  

 

Canları acımazdı onların, 

Acıyacak yer kalmamıştı yüreklerinde. 

Vatan sevgisi doldurmuştu bedenlerini, 

Elleriyle değil yürekleriyle atıyorlardı kurşunlarını, 

Kana bulanmış şehitler yuvası Çanakkale'de, 

Yemyeşil çiçekleri görerek, 

Cıvıldaşan kuşları duyarak Mehmetçikler… 

 

Duyuldu uzaklarda tüfek sesi, 

Düştü anaların bağrına bağımsızlık ateşi. 

Attı kınalı kuzusunu o ateşe; 

Yan...! dedi.Yan...! 
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Milletin için yan...! 

Bayrağın için yan...! 

Bayrağın yanarsa oğul sen yanarsın 

Hep sağ olsun kutsal vatan.  

 

BİR YANGINA TESLİM OLDUK HEPİMİZ  

YAZAN: EMİNE İŞLER 

 

Bir yangına teslim olduk hepimiz, 

Gökyüzü kara duman, gökyüzü is. 

Kirişte kulaklarımızın duyduğu sessizlik.  

Yüreklerimiz evlerin pencerelerinde hapis. 

 

Bir umuttur yaşamak demiş bir şair.  

Biz de bir yaşamı umut etmişiz. 

Ellerimiz kapı kollarında, bekleyişte, 

O gün gelecek elbet, 

O gün yalnızlığımızın sonu olacak işte. 

 

Yalnızlığa açıyoruz kapımızı şimdilerde, 

Çayımızı karıştırıyoruz şeker atmasak da, 

Bir ses çınlasın diyoruz bardakta, 

Bir kuş sesi pencerelerde, 

Bir kıpırtı perdelerde.  

Bir hasrete düşüverdi kalbimiz, 

Geldi, göz bebeklerimde kuruluverdi dünya yeniden,  

 

25 



Uçurtmalar yaptım mısralardan, sözcüklerden,  

Taşınsın diye uçurtma kuyruğunda sevgimiz,  

Bilsinler sevildiklerini diye sevdiklerimiz. 

Uzaklığa yenik düşen yalnız suretlerdir, 

Yalnızlık sırrı içimizde saklı, 

Bu sessizlikte herkes konuşkan, 

Bu kimsesizlikte herkes haklı.  

Her şeyden uzak yaşayabilir de insan, 

Yeter ki başında olsun aklı... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 
 



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.  
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