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İYİLİK ENGEL TANIMAZ
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İdealist bir grup hekim tarafından 1868
yılında kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün
152 yıllık bir merhamet çınarı olarak
çalışmalarını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk
Kızılay’ın1868 yılından günümüze gelen şiarı:
“Vatana muhabbet, yaralılara muavenet!”
Founded by an idealist group of doctors in 1868, Hilal-i Ahmer (Turkish Red Crescent) still
continues its operations as a monument of compassion. This sycamore of benefaction’s extant
maxim is: “Love for the homeland, aid for the wounded”.
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Kızılaycılık birçoğumuz
için kendiliğinden başlayan
bir süreçtir. Hemen hemen
herkes ilkokulda Kızılay
kolu ile temas kurardı.
Çünkü koridorda, bahçede
düştüğümüzde ecza dolabını
Kızılay kolundan bir
arkadaşımız açardı.
Hepimizin Kızılay ile ilk
teması o yara bantlarıdır
aslında.
İzmir depremi sonrası
twitter hesabımdan bir
fotoğraf paylaşmıştım.
Manisalı Sedat, elindeki
bütün parasıyla yara
bandı almış ve bir otobüse
atlayarak İzmir’e gelmişti.
Bebekliğinde geçirdiği bir
rahatsızlık sonucu zihinsel
ve bedensel engelli olan
Sedat’ı hiçbir şey iyilik
yapmaktan alıkoyamamıştı.
O da tıpkı bizim gibi
depremzedelerin yaralarını
sarmak üzere oradaydı. Bu
sahneyi gördükten sonra
bir kez daha anladım: İnsan
yeter ki iyilik yapmak istesin,
mutlaka bir yolunu bulur!
Engelleri aşmakta maddi
unsurların kapıları her
zaman açtığını düşünmek
yanıltıcıdır. Zira bir
insanda umudu diriltmek

ve bu şekilde onu harekete
geçirmekten daha büyük
bir güç yoktur. Bundan
dolayı da engelli insanların
toplumsal hayata
katılmalarının önündeki
problemleri aşmak için
önce bizim kafamızdaki
“engelleri” kaldırmamız
gerekiyor.
Elinizdeki sayıda engel
tanımayan pek çok
kahramanla tanışacak,
onların hikâyelerini
dinleyeceksiniz. Hayatın
hemen her alanında
engelli olmanın aslında bir
engel olmadığını, bireysel
ve toplumsal düzeyde
çok küçük destekler ve
düzenlemelerle dahi
işlerin nasıl çözüldüğünü
göreceksiniz.
Unutmayın: İyilik engel
tanımaz.
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Ekranda Ne Yapsak?
Koronavirüs tüm dünyayı sarsmaya devam ediyor. Bu sebeple ülkemizde de yeni tedbir alındı
ve kısa süreli de olsa sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bu süreçten etkilenen pek çok etkinlik
ya ertelendi ya da dijital ortama taşındı. Havaların soğumaya başladığı, kış mevsiminin
bizleri selamladığı Aralık ayı için bazı önerilerimiz var.

YÜZY I L L I K AŞ K:
TÜRKİYE’DE SİNEMA
VE SEYİRCİ İLİŞKİSİ
İstanbul Modern online sergisi Yüzyıllık Aşk ile Türkiye’de sinemanın geçmişine ışık tutuyor. 1914
yılından bugüne uzanan 100 yıllık bir serüveni işleyen sergi, özellikle Türkiye’deki sinema seyircisinin
filmlerle ilişkisine odaklanıyor. Bu noktada bilgi sunacak gazete ilanları, film broşürleri, dergiler,
afişler gibi farklı malzemelerin yanı sıra görsel arşivlerden de faydalanıyor. Ayrıca sergide içinde
sinema seyircisi ve salonunun geçtiği 50’ye yakın Türk filminden sahneler izlemek de mümkün. Sinema
alanında uzmanların kaleme aldığı değerlendirme yazılarının da eşlik ettiği sergi, Aralık ayı için sıcak
bir başlangıç olabilir.

https://yuzyillikask.istanbulmodern.org/

SÜRDÜRÜLEBİLİR
YA Ş A M F İ L M
F E S T İ VA L İ

https://surdurulebiliryasam.net/event/syffevde

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali (surdurulebiliryasam.net) belgesel arşivinden dileyen herkesin
faydalanarak çevrimiçi faydalanacağı bir platform. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivalipandemi
sebebiyle 1 - 6 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi paylaşmak amacıyla bir seçki hazırlamış.
Seçkideki filmler sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri ile tedarik zincirleri, tohum, onarıcı
hayvancılık, su hakkı, müştereklerimizin korunması, iklim değişikliği ve göç, doğayı koruma ve
yaban hayatı konularını işliyor. Festivalde yer alan 26 adet kısa ve uzun metrajlı belgesel ücretsiz
bir şekilde izleyiciye sunulacak.

GÜNCEL
S A N AT TA
M İ N YA T Ü R

https://www.peramuzesi.org.tr/Sergi/Minyatur-2-0-/245

Pera Müzesi tarafından düzenlenen sergi, minyatür sanatının güncel yorumlarına ev sahipliği
yapıyor. Türkiye, İran, Pakistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan gibi farklı ülkelerden 14 sanatçının
eserlerinden oluşuyor.Minyatürü hem biçim hem de form olarak farklı yorumlayan sanatçılar
sergideki eserlerinde sömürgecilik, oryantalizm, ekonomik eşitsizlik, toplumsal cinsiyet, kimlik
politikaları, ayrımcılık, toplumsal şiddet, zorunlu göç gibi konuları işlemişler. Minyatürü asırlarca
kaldığı kitaplar sayfalarından çıkartarak heykele videolara ve fotoğraflara uygulayan bu özgün
çalışmalar, yerleşmiş kalıpları kırmaya aday görünüyor. Sergi Azra Tüzünoğlu ve Gülce Özkara
tarafından hazırlanmış.

SERGİ
İ S TA N B U L
Üsküdar Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında organize edilen Sergi İstanbul resim
sergisi, Azerbaycanlı ressam Refik Aziz’in çalışmalarından oluşuyor. Şu an Türkiye’de yaşayan ve
Yeditepe Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Refik Aziz, eserlerinde çoğunlukla
tarihi konuları işlemiş. Sergi İstanbul’da ise İstanbul’un geçmişini, tarihi mekanlarını, Üsküdar’ın
eski görünümünü ve kültürünü tuvaline taşımış. Küratörlüğünü Meyçem Ezengin’in yaptığı sergi
20 Aralık tarihine kadar, Nevmekan Sahil’deki sergi salonunda ziyaret edilebilir.
http://www.uskudarkultursanat.com/sergilerimiz/
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MÜSLÜMAN TOPLUMLARDA
H AY I R S E V E R L İ K - İ Y İ L İ K YA P D E N İ Z E AT
Ortaçağda İslam dünyasına yolu düşen pek çok seyyahı şaşırtan konulardan biri Müslümanların
hayırseverliği olmuştur. Her yere su sebilleri yapmak, yoldan geçeni evinde ağırlamak ve hatta
hayvanlar için vakıflar kurmak nasıl izah edilmeli? Dahası sultanlar, devlet adamları ve zenginler; kişisel
sermayelerini büyük kârlar getirecek işlere yatırmak varken neden vakıflara yatırdılar?AmySinger’ınbu
muhteşem çalışmasına göre Müslümanların bu denli hayırsever oluşları dinlerinin teşviki sebebiyledir.
Yazar bu hükme varabilmek için ayetleri, hadisleri taramış ve İslami ilimlerin konuyla ilgili yorumlarını
araştırmış. Ayrıca hayırseverlikleriyle öne çıkan insanların biyografilerini de incelemiş.
A myS i ng e r / Alfa Yayınc ılık / 375 sayfa

AY N I R Ü YA N I N İ Ç İ N D E A R A G Ü L E R
A H M E T H A M D İ TA N P I N A R
Büyük usta Ara Güler’in yakaladığı her karede tekrar tekrar âşık oluruz bu kadim şehre. Boğazdaki
küçük balıkçı tekneleri, eski İstanbul sokaklarında dolaşan zerzevatçılar, Edirnekapı’nın ahşap
evleri büyüler bizi. Böyle sarhoşluğu bir de Huzur’u okurken yaşarız. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
elinde yontulur yontulur eşsiz bir şiire dönüşür bu kara kütlesi. Dergâh Yayınları ve Ara Güler
Müzesi’nin bu ortak çalışması bu iki rüyayı birleştiriyor. Bakıştaki estetiği, sözün güzelliğiyle
buluşturuyor. İstanbul’a âşık iki yürek, iki usta bize İstanbul’u sevmeyi ve gezmeyi öğretiyor.
A h me t Hamdi Tanpına r / Dergâ h Yayı nla rı / 2 4 8 sayfa

S A N AT TA R U H S A L L I K Ü Z E R İ N E
İlk baskını 1912’de yapan kitabında güzeli “içsel ihtiyaçla meydana gelen ve ruhtan fışkıran
şey” olarak tarif eden ressam Wassily Kandinsky o yıllardaMünih’teki yeni bir sanat hareketinin
önderlerindendir. Farklı sanat akımlarını, özellikle de resim sanatındaki farklı yöntemleri, form ile
renk arasındaki ilişkiyi ve renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri inceler. Ona göre sanatçının
her türlü çabası soyuta, yani maddi olmayana ulaşma isteğinin bir tezahürüdür. Bu sebeple
insanoğlunun iç dünyasının işleyişi ile sanatın gelişimi arasında sıkı bir bağ vardır. Aynı anda hem
ebediliğe uzanan hem de nesnel olan sanatın ne olduğu meselesi bu iki formun, yani somut ve soyut
olanın uyumunda düğümlenmiştir ve çözülmeyi bekler.
Wa s s ily Ka ndi n s ky / Ke t e be Yayınları / 128 sayfa

O S M A N L I B A Ş K E N T İ N D E B İ R L E VA N T E N S E M T İ
G A L ATA – P E R A
Ticaret ve farklı amaçlarla Doğu Akdeniz şehirlerine yerleşen Avrupalılar Levanten olarak
isimlendirilmiştir.10. asırdan itibaren İstanbul’a yerleşen Levantenler (Avrupalılar) çoğunlukla
Pera’da yaşamayı tercih ederler. Bu sebepledir ki Pera ve Galata birçok araştırmanın konusu olmuş,
burada yaşayan azınlıkların hikâyesi merak edilmiştir. Rinaldo Marmara bu kitabında Vatikan Gizli
Arşivi, Propaganda Fide Tarihi Arşivi ve Latin kiliselerinin arşivlerine dayanarak Levantenlerin
eğitim, sağlık ve günlük hayatlarına dair önemli veriler sunuyor. Ayrıca fotoğrafların ve yazarın aile
arşivinden kartpostalların yer aldığı kitap şehir tarihçiliğine önemli bir katkı yerde duruyor.
Rinaldo Marmara / Türkiye İş Ba nka s ı Kültür Yayı nla rı / 2 96 s ayfa
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FILMLERI

ENGELLERI KALDIRAN FILMLER
Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i, yani 1 milyardan fazla kişi çeşitli yeti yitimi
(Engellilik) durumuna sahiptir. Engellilik oldukça çeşitlilik göstermekte, nüfusun
yaşlanması ve kronik hastalıklardaki artış nedeni ile engelli sayısı da artmaktadır. Dünya
nüfusunun bu kadar büyük bir yüzdesi yeti yitimine sahipken sinemanın bu konuya
duyarsız kalması beklenemez. Çoğu zaman iham veren ve mücadeleyi odağına alan
sinema; tüm engellilere asla vazgeçmeyin, engel gördüğünüz şeyler sizin başarınızın
anahtarı olabilir, diye seslenir.
Bu sayımızda engelleri kaldıran filmlerden bir derleme yaptık. İyi seyirler.

MUCIZE
Auggie Pullman yaşıtı diğer çocuklardan biraz farklıdır. Çünkü yüzünde ciddi bir deformasyon vardır. Auggie diğer
çocuklarla sıradan bir okula giderek, sıradan bir çocuk olduğunu kanıtlamaya çalışır. Çünkü esas güzellik derinin
altında, içeride saklıdır…
Yöne t me n: St e phe n Ch bosky

YERDEKI YILDIZLAR
Taare Zameen Par, 2007 yapımı, yönetmenliğini Aamir Khan, Amole Gupte ve Ram Madhvani’nin henüz 8 yaşında olan
küçük bir çocuk hem ailesi hem de okul çevresinde farklı bir biçimde tanınmaktadır. Kelimeleri söylerken zorlanan ve
öğrenme güçlüğü çeken çocuk, Disleksi denilen genetik bir bozukluk yaşamaktadır. Ancak bunun derinliklerine şimdiye
kadar kimse inmemiş ve küçük çocuğu problemli gözlerle izleyenlere karşı, onun resim öğretmeni olan Ram (Aamir
Khan) farklı şekilde yaklaşır. İç dünyasına kadar inecek ve kimsenin anlayamadığı gerçeklere ulaşacaktır.
Yöne t me n: Aamir K han

S O L AYA Ğ I M
Dünyaya beynindeki felçle gelen ve sol ayağının bu felçten etkilenmediğini fark eden Christy Brown’un azim dolu
ve acıklı hikayesi. Tekerlekli sandalyeye mahkum bir dahi olan Brown, çalışan tek uzvu ile şiirler, romanlar yazar.
İrlanda’nın seçkin yazarı Christy Brown’un ölümünden 9 yıl sonra çekilen filmde Daniel Day-Lewis sıra dışı bir
performans sergilemiştir.
Yöne t me n: Jim She ridan

FORREST GUMP
Forrest Gump, 1986 yılında Winston Groom tarafından aynı adla yayımlanan romandan esinlenerek çekilmiş, 1994
yapımı epik, romantik, komedi-drama dalında bir filmdir. Robert Zemeckis tarafından çekilmiş ve Tom Hanks, Robin
Wright, Gary Sinise ve Sally Field başrol oyunculuklarını yapmıştır.
Yöne t me n: Robe rt Ze me c kis
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HER YENİ YIL
YENİ BİR BAŞLANGIÇ
Her gününüzü, yepyeni hikâyelerle doldurun.

MUTLU YILLAR
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MÜZİKLERİ

SINIRSIZ
D Ü N YA
Bu ayki şarkı listemizi hazırlarken insanı
kısıtlayan fiziksel engellerin ortadan kalktığı
bir dünya hayal ettik. Çoğu zaman psikolojik
engellerimizden kurtulmak için destek
aldığımız müzik, bize bu listeyi hazırlarken de
yardımcı oldu. İyi dinlemeler.
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
Michael Kiwanuka - Cold Little Heart
https://youtu.be/nOubjLM9Cbc

(06:20)

Agnes Obel - The Curse
https://youtu.be/j1wgaFJ0750

(07:18)

Alim Qasimov, Hüsnü Şenlendirici, Rauf Islamov,
Michel Godard - A Trace of Grace
https://youtu.be/cHkXM-i_1MU

(08:33)

Abdurehim Heyit - Karşılaşınca
https://youtu.be/DdChmxqb92c

(07:08)

The Hanging Moon - Le Trio Joubran
https://youtu.be/5QKpxSx3P78

(04:18)

Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow
https://youtu.be/bo_efYhYU2A

(03:36)

The Lumineers - Ophelia
https://youtu.be/pTOC_q0NLTk

(02:42)

Rag'n'Bone Man - Human
https://youtu.be/L3wKzyIN1yk

(03:17)

Mattafix - To and fro
https://youtu.be/3lIIGwh1nSU

(04:10)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin
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TEKNOLOJI

ENGELLER KALKIYOR
KADİR EMRE AKCİ

Son yüzyılda insanlığın faydası için üretilen teknolojiler, tüm insanlık tarihi boyunca üretilenden
sekiz kat daha fazla. Son on yılda insanlığın faydası için üretilen teknoloji ise son yüzyılda
üretilenin neredeyse yarısını oluşturuyor. Gelişimin olumlu anlamda bu denli ivmelendiği
bir dönem hiç şüphesiz insanlığın geleceğiyle ilgili umutlarımızı yeşertiyor. Bugün geldiğimiz
noktada teknolojik gelişmişlik düzeyimiz iklim değişikliği, salgın hastalıklar, açlık, yoksulluk gibi
küresel sorunlara henüz kesin ve kalıcı çözümler üretmiyor olsa da özellikle sağlık alanında şahit
olduğumuz yenilikler daha bu asrın başında amansız gibi görünen kimi dertlere derman niteliğinde.
Yapay organ ve uzuvlar, akıllı protezler, tamamlayıcı gereçler, robotik tekstil, iyi tasarlanmış
yazılım destekli donanımlar vb. derken sağlık alanındaki çözümlerin en özellerinin engellilerin
hayatını kolaylaştıran ürünler olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayımızda sizlere engellilerin hayatını
kolaylaştıran teknolojik ürünlerden bahsedeceğiz.
WeWALK Akıllı Baston
Engellilerin hayatını kolaylaştıran teknolojiden
bahsederken son yılların en dikkat çekici ürünü
WeWALK’tan bahsetmemek olmazdı. Türk
mühendisler tarafından üretilen dünyanın ilk
akıllı bastonu WeWALK, görme engellilerin
kullanımı için Young Guru Academy ve Vestel
tarafından geliştirilmiştir. Beyaz bastonlardan
farklı olarak baş hizasındaki engelleri tespit edip
görme engellileri uyarmak amacıyla tasarlanmıştır.
Baston, Time dergisinin yayınladığı "2019 yılının
en iyi icatları listesi"nin erişebilirlik kategorisinde
yılın en iyi icatlarından biri olarak yer almıştır.
Alexa ve Google Haritalar asistanlarıyla entegre
olabilen WeWALK; açık kaynak platformuna
sahiptir. Engelleri tespit etmek için ultrasonik
sensör kullanan cihaz, titreşimli uyarı motoruyla
kullanıcıyı uyarmaktadır. Sensör, 160 santimetre
uzaklıktaki engelleri algılayabilmektedir.
Dokunmatik yüzeye sahip olan WeWALK,
Bluetooth 4.2 ile telefona bağlanabilmektedir. Pil
ömrü 5 saat olan cihaz, 30 santim uzunluğunda ve
430 gramdır. İngilizce ve Türkçe dil seçeneklerinin
olduğu cihaz, 25'ten fazla ülkede hizmete
sunulmuştur.
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Wheelmap/Wheelmate
Kar amacı gütmeyen Alman bir kuruluş tarafından
oluşturulan bir uygulamadır Wheelmap. Tekerlekli sandalye
kullanmak zorunda olan engelli bireylerin en önemli
sorunlarından biri gittikleri mekanların kendi koşullarına
uygun olmaması veya uygunluğuyla ilgili bilgi sahibi
olmamalarıdır. Wheelmap uygulaması da bu soruna işlevsel
bir yazılım sayesinde çözüm üretmeyi hedefliyor. Wheelmap,
yoğun kullanılan mekanların engelli kullanımına uygun
olup olmadığını bir harita üzerinde işaretleyerek engelli
bireylere aktarıyor. Bu sayede tekerlekli sandalye kullanan
bu insanlar merak ettikleri mekanların kendilerine uygun
olup olmadığını kolay bir şekilde öğrenip mekan tercihlerini
doğru yönde yapabiliyorlar. Tekerlekli sandalye ile erişilebilir
noktaları bulmanızı sağlayan Wheelmap, mekanları hem
türüne hem de erişilebilirliğine göre sınıflandırıyor. Harita
üzerinde tekerlikli sandalye erişimine uygun bölgelerin yanı
sıra erişilebilir WC'ye sahip kısmen erişilebilir mekanları
ya da tekerlekli sandalye erişimine kısmen uygun mekanları
görüntüleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde erişilebilir olmayan
mekanları da kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Liftware
Parkinson hastalarının karşı karşıya kaldığı en büyük
zorluklardan biri, hastalığın yol açtığı titremeler nedeniyle
kendi başlarına yemek yiyememeleri. Ancak bu hastalar için
şimdi bir umut ışığı var. Akıllı kaşık Liftware, Parkinson
hastalarının yemek yerken yaşadıkları titremeyi adeta bir
süspansiyon sistemi gibi sönümlüyor. San Francisco’daki
LiftLabs şirketinin ürettiği Liftware, Parkinson’a bağlı
titremeleri izleyip kontrol altına alabiliyor.
Şirketin kurucusu, kullandıkları teknolojinin, en kaliteli
fotoğraf makinalarındaki görüntü sabitleme sistemine
benzediğini söylüyor: “Kaliteli fotoğraf makinalarında
kullanılan teknolojiyi, elleri çok daha fazla titreyenlerin
hareketlerini sabitlemek için ürettiğimiz Liftware’de
kullandık. Nörolojik bozuklukları olanların elleri, hedeften
yaklaşık 2 buçuk santim kayabilir. Aygıtın içindeki küçük
bilgisayar, kullanıcının hareketlerini algılıyor, hareketin
kasıtlı olup olmadığına karar veriyor, eğer kasıtlı değilse
aygıtın ters yöne hareket etmesini sağlıyor.” Kullanıcının
el ve kol hareketlerindeki titremelere rağmen aygıt aynı
seviyede durabiliyor. Böylece yemek dökülmüyor, kaşıkta
kalıyor: “Akıllı kaşık inanılmaz bir fark yaratıyor.”

15

16

1868

D E R G İ / “ H E R Y I L D Ü N YA D A Ü R E T I L E N T Ü M G I D A N I N

IYILIĞIN

ÜÇTE

BIRI

ISRAF OLUYOR”

MARKALARI

A H U B A Ş K U T A LYA N A K
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I S RA F O LUYO R ”
FOTOĞRAF AA / MİGROS
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Migros Ticaret A.Ş. Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Başkut Alyanak ile
sosyal sorumluluk projeleri ve iyilik hikâyelerini konuştuk.

Ticari bir yapı olarak, insani dayanışma,
sosyal ve toplumsal sorunların çözümü
noktasında yaklaşımınızı belirleyen temel
kriterler nelerdir?
Migros olarak çalışmalarımızı insanlara,
doğaya ve gelecek kuşaklara sorumluluk bilinciyle şekillendiriyoruz. Toplumun gelişimi
için ihtiyaç duyulan birçok alanda, kurumsal
yapımızla, çalışanlarımızın gönüllü katkılarıyla ve paydaşlarımızla iş birliği içinde;
eğitim, çevre, spor ve sağlık alanlarında pek
çok proje yürütüyoruz. Sahip olduğumuz
büyük ekosistem üreticilerinden tedarikçilerine, çalışanlarından müşterilerine kadar etki
alanı çok büyük ve canlı bir yapı. Türkiye’nin
81 iline yayılan bu büyük aile, aynı zamanda
çok köklü ve güçlü bağlara sahip. Bu sayede
yürüttüğümüz projelerden gurur duyduğumuz sonuçlar elde ediyoruz.
Gerçekleştirdiğiniz başlıca projeler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine
desteğin en önemli safhalarından birinin
eğitim olduğu inancıyla Aile Kulüplerini hayata geçirdik. İlçe Halk Eğitim Merkezleri iş
birliğinde yürüttüğümüz Aile Kulüplerimiz
ile büyük bir çoğunluğu kadınlardan oluşan
üyelerimiz hayalindeki iş ve hobiyi gerçekleştirebilsin diyemağazalarımızda ücretsiz
meslek edindirme ve yetenek gelişimi kursları
veriyoruz. Bu kurslar aynı ilgi alanlarına
sahip kişiler için aynı zamanda sosyalleşme
imkânı sunuyor. Pastacılık ve aşçılıktan, el
nakışı, çini, seramik boyama, resim ve deri
tasarımına, pilates, aerobik, zumba, karete,
muay thai gibi spor kurslarına, İngilizce,

Almanca, İspanyolca gibi dil kurslarından,
diksiyon, spikerlik, fotoğrafçılık gibi gelişim
alanlarına kadar çok geniş bir yelpazede, 105
farklı alanda eğitimler veriyoruz. Öte yandan
çocukların gelişimine de katkı sağlamayı
amaçlayan Aile Kulüplerimiz, çocuklara
yönelik satranç, kod yazma gibi eğitimler
sunuyor; yenilenebilir enerji kaynaklarıyla
ilgili atölye çalışmaları düzenleyerek yine
çocukların bilgi ve hayal gücünü geliştirmeye
çalışıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki Aile
Kulüplerine gelerek bu kurslarda edindikleri
bilgi ve becerilerle kendi işlerini kuran kadınlar var; bu da bizi son derece mutlu eden bir
gelişme. Aile Kulüpleri bugüne kadar 73 bin
324 kişiye ulaştı. Katılımcılarımıza Türkiye’nin dört bir yanındaki 29 farklı lokasyonda
eğitimler verdik. 1.250 kadın katılımcımız,
Aile Kulüpleri’nde aldıkları eğitimi tamamladıktan sonra edindikleri bilgilerle para
kazanmaya ve finansal açıdan güçlenmeye
başladı.
Müşterilerimize en iyi, en taze ve en kaliteli
ürünleri sunmak için çalışırken bu yaklaşımının devamı olarak; dengeli beslenme ve
fiziksel aktivitenin önemini vurguladığımız
toplum sağlığına yönelik çalışmalarımızı ‘İyi
Yaşam’ çatısı altında yürütüyoruz. Her yıl 23
Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nda
düzenlediğimiz Migros Çocuk Tiyatrosu Şenliği’nde bugüne kadar 1 milyon çocuğu ücretsiz olarak tiyatroyla buluşturduk. Bu gösterimlerin sonuna yaptığımız ekleme ile Migros
çalışanları izleyici çocuklara Gıda Güvenliği
Derneği ile hazırlanan “Migros Sağlıklı
Büyüme Rehberi” eşliğinde İyi Yaşameğitimi
veriyor. İyi Yaşam çalışmalarının devamı olarak Çocuklar için İyi Yaşam Mağaza Turları
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düzenliyoruz. ‘İyi Yaşam’ eğitimi alan çocuklar; meyve
sebzelerin faydalarından, ürünlerin raflara ulaşana
kadar geçtikleri kontrol süreçlerine, İyi Tarım Uygulamaları’ndan, etiket okumanın inceliklerine kadar birçok
konuda bilgi sahibi oluyorlar. Bu turlarda çocuklara
ayrıca, mağazalardaki atık toplama kutularının faydaları ve atıklarını geri dönüşüme kazandırarak daha iyi bir
gelecek için yapabilecekleri katkılar anlatılıyor, Migros
Sağlıklı Büyüme Rehberi hediye ediliyor.

Gıda israfının önüne geçmek adına, 2017 yılından
bu yana görsel olarak satış kriterlerini karşılamayan
ancak besin değerlerini koruyan meyve ve sebzeleri
günlük olarak gıda bankaları ve sosyal marketlere
ulaştırıyoruz.
Migros olarak küçük dostlarımızı da unutmuyoruz.
Orman, sokak ve barınak hayvanlarının beslenmesi
için, 2014 yılından bu yana “Kalan Tazeler Küçük Dost-
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Çocukların gelişimine de katkı sağlamayı amaçlayan Aile Kulüplerimiz,
çocuklara yönelik satranç, kod yazma gibi eğitimler sunuyor; yenilenebilir enerji
kaynaklarıyla ilgili atölye çalışmaları düzenleyerek yine çocukların bilgi ve hayal
gücünü geliştirmeye çalışıyor.

larımıza” projesini gerçekleştiriyoruz. Migros
mağazalarında son kullanım tarihi yaklaşan
ancak hala tüketilebilir olma özelliğini koruyan
gıda ürünlerini dernekler aracılığıyla sokak,
orman ve barınak hayvanlarının beslenmesi
için bağışlıyoruz.
Yine 2017 yılında mağazalarımızda engelli ve
yaşlı müşterilerimiz için sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetleri “Engelsiz mağaza” projemiz
altında topladık. Engelsiz Mağaza konseptine
uygun olan Migros ve Macrocenter mağazalarında işitme engellilere yardımcı olabilmesi
için işaret dili bilen en az bir çalışan bulunuyor ve müşteriler bu çalışanları yakalarında
işaret dili bildiklerini belirten rozetlerden ayırt
edebiliyor. Girişinde engelli araçlarının geçişini
kolaylaştıran rampa ve korkuluk bulunan bu
mağazaların raf aralıkları da tekerlekli sandalyelerin geçişine uygun olarak tasarlanıyor.
Yaşlı müşterilerin kullanımına yönelik tekerlekli sandalye de bulundurulan mağazalarda
özel sinyalizasyonla belirtilen en az bir kasa ise
tekerlekli sandalye geçişine uygun olarak 90
cm aralığında ve engelli müşterilerin geçişi için
önceliklendirilmiş durumda oluyor. Engelli ve
yaşlı müşterilerin yardım talep etmesi durumunda bir Migros çalışanı, alışverişleri süresince kendilerine eşlik ederek yardımcı oluyor.
Spor alanında yürüttüğümüz en uzun soluklu proje olan “Özel Sporculara Özel Destek”
kampanyasını 2016 yılında Minik Sporcular
projesine dönüştürdük. Bu proje ile Migros
mağazalarında satılan Proctor&Gamble ürünlerinden elde edilen gelirin bir bölümünün Özel
Olimpiyatlar Türkiye Komitesi’ne bağışlanmasıyla 2-7 yaş arasında özel eğitime ihtiyaç duyan
çocukların koordinasyon becerilerinin artmasını ve yaşıtlarıyla birlikte sosyalleşmelerine
olanak sağlıyoruz.

Ayrıca Migros olarak, çocukların okuma
alışkanlığı gelişimine katkıda bulunmak için
Herkese Kitap Vakfı ile çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye’nin 81 ilindeki müşterilerimiz
mağazalarımızdan indirimli olarak aldıkları
veya evlerinden getirdikleri kitapları “Herkese
Kitap Vakfı Kolilerine” bırakıyor. Buna benzer
olarak her yıl 23 Nisan haftasında, ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmek isteyenler, Migros mağazalarından aldıkları oyuncak, çocuk kitabı
ve kırtasiye ürünlerini, mağazalarda bulunan
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı kutularına
bırakarak çocuklara hediye edebiliyor.
Sonuçlarından gurur duyduğumuz bir diğer
proje de 2010 yılından bu yana Ariel ve Toplum
Gönüllüleri Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz
“Umudu paylaş kalplere ulaş” kampanyası. Bu
kampanya kapsamında Migros mağazalarında
toplanan kıyafetler Ariel tarafından yıkanıyor
ve Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılıyor. Bu sayede bugüne
kadar yüz binlerce çocuk, tertemiz kıyafetlere
kavuştu. Bu yıl düzenlediğimiz kampanyada
ise pandemi nedeniyle bağışların kapsamını genişlettik ve Türkiye’nin dört bir yanındaki 787
mağazamızda her yaştan kıyafet topladık.
İnsani yardım ve sosyal dayanışma çerçevesinde Kızılay ile paydaşlığınız nasıl gelişti?
Bu yılın temmuz ayında Türk Kızılay’la önemli
bir iş birliğine imza atarak önemli bir iyilik
hareketi başlattık. Bu paydaşlık çerçevesinde
Migros ve Macrocenter mağazalarından alışveriş yapanlar aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine
yardımda bulunabiliyor. Müşterilerimiz, özel
olarak hazırlanan 50 TL tutarındaki ‘İyilik
Kartı’nı aldığında, biz de yüzde 5 ilave katkıda
bulunuyoruz. Türk Kızılay da bu kartları Türkiye’nin 81 ilindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırı-
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yor. Kartlar tüm Migros ve Macrocenter
mağazalarında kullanılabiliyor.
Özellikle Kovid-19 sürecinde faaliyet
alanınız çerçevesinde hangi artı değerleri oluşturmaya odaklandınız?
İçinden geçtiğimiz bu dönemde müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ürünleri
kesintisiz olarak ulaştırırken diğer taraftan onların ve çalışanlarımızın sağlığı
için ilk günden itibaren en üst seviyede
önlemler aldık. Sanal Market’ten alışveriş yapan 60 yaş ve üstü müşterilerimi-

zin evlerinden çıkmamaları için siparişlerini ücretsiz olarak evlerine götürdük.
Migros TV evlerinde vakit geçiren
izleyicilerinin motivasyonunu artırmak
amacıyla ücretsiz olarak yemek tarifleri,
çeşitli sanatçıların performansları ve
eğitmenlerin videolarıyla buluşturdu.
Fiziksel eğitimlere ara verilmek zorunda
kaldığımız Migros Aile Kulübümüzü
hızla dijital platforma taşıdık. Instagram’da hayata geçirdiğimiz ‘migros_ailekulubu’ sayfamızda farklı alanlarda
eğitici 53 video yükledik ve düzenledi-

ğimiz online atölyelerde 40 bini aşkın
kadının eğitim almasına destek olduk.
Öte yandan içinde bulunduğumuz bu
süreç bizlere kendi kendine yetebilmenin, yerel değerlere sahip çıkmanın ve
sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha
gösterdi. Biz de hem ülkemize, hem
dünyamıza, hem de gelecek nesillere
karşı sorumluluklarımızın bilinciyle
“Burası Anadolu, dünyanın en büyük
çiftliği” diyerek topraklarımızın büyüleyici zenginliğini gözler önüne seren bir
belgesel hazırladık. Finish, Vodafone
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Bu süreç bizlere kendi kendine yetebilmenin, yerel değerlere sahip çıkmanın
ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha gösterdi. Biz de hem ülkemize,
hem dünyamıza, hem de gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızın bilinciyle
“Burası Anadolu, dünyanın en büyük çiftliği” diyerek topraklarımızın büyüleyici
zenginliğini gözler önüne seren bir belgesel hazırladık.

FOTOĞRAF AA / MİGROS

Business, Ziraat Bankası güç birliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırladığımız
“Tarım Bizim Geleceğimiz” belgeseli için üç buçuk yıl boyunca
100 bin km yol kat edildi, bin 500
yöre ziyareti gerçekleştirildi. Türk
tarımının ne kadar güçlü, çeşitli,
inovatif ve hayati olduğu gerçeğini gösteren ulusal bir gurur projesi olarak halkımızla paylaştığımız
bu filmle 7’den 70’e toplumun her
halkasının tarım konusundaki
farkındalığını artırmayı, daha çok
gencimizi tarıma davet etmeyi
hedefledik.

İçinden geçtiğimiz bu olağan dışı
sürecin bize hatırlattığı başka
bir konu da sağlıklı ve güvenilir
gıdaya erişimin önemi. Bu süreçte
sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda gıda israfının önlenmesine yönelik dünya
çapındaki “10x20x30” girişimine
Türkiye’den katılan tek perakende şirketi olduk. Girişime gönüllü
olarak katılan tedarikçilerimizle
birlikte kollektif olarak harekete
geçerek, Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’nın ilgili taahhüdünü
desteklediğimizi açıkladık. 2030
yılına kadar gıda imha ve kayıp

oranlarını yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Çünkü her yıl dünyada
üretilen tüm gıdanın üçte biri
israf oluyor. Yılda 1 milyar tondan
fazla gıda kaybedilirken veya israf
edilirken, 9 kişiden 1'i yetersiz
besleniyor.
Bu anlattıklarımız yürüttüğümüz
çalışmaların yalnızca bir kısmı.
Önümüzdeki günlerde de Migros
olarak 66 yıllık tecrübemizi ve
güçlü ekosistemimizi toplumumuzun yararına olacak birçok projede kullanmaya devam edeceğiz.
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İ Y İ L İ K E N G E L TA N I M A Z
İzmir depremi sonrasında sosyal medyaya bir fotoğraf
düştü. Bir delikanlı, elinde bir sepetle, çadırdaki
depremzedelere yara bandı dağıtarak geçmiş olsun
dileklerini iletiyordu. Manisa'da yaşayan ve iki yaşında
geçirdiği havale nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli
olan Sedat Şık, İzmir'de deprem olduğunu duyar duymaz
elindeki bütün parasıyla bakkallardan ve marketlerden yara
bandı satın alır. Ardından garaja giderek İzmir’e gitmek
istediğini, ancak hiç parası kalmadığını söyler. Bir otobüs
firması tarafından İzmir'e götürülen Sedat, yara bantlarını
depremzedelere dağıttıktan sonra Manisa’ya döndü.
Bu paylaşım hepimizi duygulandırdı ve herkese iyiliğin
engel tanımadığını bir kez daha gösterdi.
Engellilik olgusu bir süredir ülkemizde hak temelli olarak
ele alınarak çeşitli çalışmalar yapılıyor. Hem bireysel
hem toplumsal düzeyde gerçekleştirilen bu çalışmalarda
engellilerin önündeki engellerin kaldırılması ve onların
başta sosyal, kültürel ve akademik olmak üzere hayatlarını
kolaylaştırmak hedefleniyor.

FOTOĞRAF: CEYHAN TORLAK

Bugün engellilerin sorunları bizzat kendileri tarafından
TBMM başta olmak üzere hemen her platformda dile
getiriliyor. Bu sorunların birçoğuna yerinde çözümler
üretilirken bazıları da halen çözüm bekliyor.
1868 olarak “İyilik Engel Tanımaz” mottosundan yola
çıkarak hem yapılanları duyurmak ve daha geniş kitlelerin
istifade etmesini sağlamak hem de yapılması gerekenlere ışık
tutmak istedik.
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LOKMAN AYVA

“BU HAYATI GÖRÜLMEYENI
GÖREREK GEÇIRDIM”
BÜŞRA SÖNMEZIŞIK

Yıllarca hemen her mecrada görme engellilerin hakları için yaptığı çalışmalarla
tanınan Lokman Ayva ile görme yetisini kaybettikten sonraki hayatını konuştuk.

FOTOĞRAF AA / HALIS AKYILDIZ
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Körlük/görmek acaba nedir?" sorusunun ezber dışında harika bir
cevabı olduğunu fark ettim. Dürüstçe söylemem gerekirse, körlük
kaybettirdiğinden kat kat fazlasını bana kazandırmış.

Bir röportajınızda "Allah kör ederek benim gözümü
açmış" demiştiniz. "Körlüğün" tanımını sizden duymak
isterim...
Ülkemiz daha yoğun olmakla beraber bütün dünya,
önünde ne yapacağıyla ilgili bir yol haritası olmadığından
sürekli sorgulama halinde. Bu sorgulamalar bilinen ve
bilinmeyen her kavramı, yaklaşımı, düşünceyi hatta bilgiyi
temelden sorgulamak anlamına geldiği için ezberlerin
bozulmasına yol açıyor. Şahsımın hayat yolculuğuna başladığı, devam ettiği ve geçtiği aşamalar bu sorgulamaları çok
iyi yapabilme fırsatı sundu bana. Sunmaya dair misal vereyim. Mesela, 11 yaşımdayken kör olmuştum ve çevremdeki
insanların davranışları değişmişti...
Kısıtlı tecrübelerimizin olduğu bu gibi durumlarda, ekseriyetle empati konusunda fakir bir tutum içine giriyoruz. Dolayısıyla algıladığımızla mevcut olan arasında bir
mesafe oluyor. Neydi bu fark?
O yaştaki birinin toplumsal kalıplar sebebiyle bunun
ne olduğunu anlaması çok zordur. O yüzden ben de bu
değişikliği, daha doğrusu olumlu davranıştan acıyan, yok
sayan, dışlayan davranışa geçişi anlayamadım. Kör olmadan önceyle, kör olduktan sonraki kişinin aynı kişi olduğunu anlatmaya çalışırken buldum kendimi. Anlatmak için de
doğru anlamak zorunda kaldım. "Körlük/görmek acaba nedir?" sorusunun ezber dışında harika bir cevabı olduğunu
fark ettim. Bürüstçe söylemem gerekirse, körlük kaybettirdiğinden kat kat fazlasını bana kazandırmış.
Açıkçası bu durumu kazanç gibi görmeniz beni şaşırtıyor. Deneyimlemediğiniz bir şeyin eksikliğini hissetmezsiniz ama siz görmeyi kısa bir süre de olsa deneyimlemiş
birisiniz. O yüzden merak ediyorum, neydi kazandıklarınız?
O kadar çok ki hepsini burada sayarak sıkmak istemem.
Sadece eğitimden, sosyal hayata, ferdi gelişimimden iş
hayatına, insan ilişkilerinden kurumsal ilişkilere, ülke
vizyonundan, dünya vizyonuna pek çok sahada avantajlar getirmiş. Sonra bu bakış açısıyla baktığımda pek çok
olumsuz gibi görünen durumun aslında bana acayip güzel
imkanlar sunduğunu anladım. Sırf bu gözle görmek bile
benim açımdan "gözümün açılması" anlamına gelir. Kolay
anlaşılması için şöyle bir misal vereyim. Bir gün düşünür-

ken kafama takıldı: "Acaba niçin benim çevremde hep iyi
insanlar var?" Çevremdekilere sordum. Muhtemelen beni
mutlu etmek için "senin iyi olmandan" falan dediler. Aklıma pek yatmadı. İyi insanların yanına kötü insanlar daha
çok gelir. İyi bir insana kötülük yapmak daha kolay. Sonra
kafamda şimşekler çaktı. Düşündüm, "Bir hekim hekimliğini gösterebilmek için nasıl özellikte bir insana ihtiyaç
duyar?" Cevabım gayet net: Hasta olan insanlara ihtiyaç
duyar. İyi insanlar da iyiliğe ihtiyacı olana gelir. Düşünebiliyor musunuz benim acziyetim, muhtaçlığım aslında
benim korumam, zırhım olmuş.
Görseydim çok zorlanırdım
"İmkansızlığın imkanı" hayatınızın mottosu. Kendi deyişinizle siz körlüğünüz sebebiyle hayal bile edemeyeceğiniz bir yaşam sürdünüz. Yine de sormak isterim hiç "kör
olmasaydım..." diye başlayan bir cümle kurdunuz mu?
Eğer dediğiniz gibi "Kör olmasaydım" diye başlayan bir
cümle kurmuşsam bile herhalde devamı şöyle gelirdi:
"ayvayı yerdim" Görmekle kazanacağım ilave bir şey olmadığını anlıyorum. Körken elde ettiklerimi görerek kullanmak saçma bir şey gibi geliyor bana. Görmeye başlasam
elde ettiğim o imkanlara gerek kalmayacak ama bu arada
görerek denk imkanlara erişmek için tekrar uğraşmaya
başlayacağım. Mesela, bilgisayarı kör olarak kullanıyorum.
Görüyorken hiç bilgisayar görmemiştim ki. Bilgisayar
kullanmak için sıfırdan başlayacağım. Bir diğer örnek de
arkadaşlık kurma meselesi... Görerek arkadaş edinmekle
kör biri olarak arkadaş edinmek farklı bir şey.
Durun tahmin edeyim, somuttan ziyade soyut temellere
dayanan mana odaklı bir arkadaşlık...
Evet... Muhtemelen biriyle arkadaş olacağında eli, yüzü,
kıyafeti, hal ve tavırları, bakışları önemlidir. Bunların
hepsi görsel veriler. Ben bir arkadaş edindiğimde bunların
benim için hiç bir önemi yok. Bunlar benim dünyamda bir
veri değil. Benimkiler farklı. Şimdiye kadar tecrübelerime
bakılırsa benim arkadaş olma sürecinde kullandığım veriler
daha sağlıklı. Harika arkadaşlarım var. Kaç kişinin benimki
gibi harika arkadaşları var ki? Görmeye kalksam sil baştan.
Bilgisayarı sil baştan, arkadaş olma yöntemlerini sıfırdan
öğren. İyi de elime ne geçecek? Bir görmenin hatrına o
kadar uğraşamam.
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Hayatım online
geçiyor. Toplantılarım,
seminerlerim hep online.
Binlerce dolar harcayarak
alabileceğim eğitimleri
evimden çıkmadan
0 dolara alabiliyorum.

11 yaşınızda geçirdiğiniz menenjit nedeniyle görme yetinizi
kaybettiniz. Üzerinden uzun yıllar geçti. Görmekle ilgili
özlemini duyduğunuz neler var?
İnsanın çocukluğunun geçtiği sokakları özlemesi gibi 40 yıldan fazla zamanda beri görmediğim şeyler var. Onlara zaman
zaman özlem duyuyorum. Kırlarda, tarla yollarında virajı dönerken bazen karşınıza güller çıkar. O görüntüyü özlüyorum.
Konya'da, bizim köylerimizde beyaz beyaz çiçekli, yeşil saplı
haşhaşların tarlaların görüntüsü harikadır. Hâlâ kullanılır mı
bilmiyorum, kurban bayramlarında gönderilen koç görüntülü
kartpostal görüntüsünü "özlemedim" diyemem. Külahtaki
dondurma görüntüsüne de bayılırım. O yüzden şimdi dondurmayı hep külahta yerim. Çünkü, bugün yediğim dondurmanın tadı ve kokusu bugüne, görüntüsü ise çocukluğuma
aittir. Gerçekteki görüntüsünü bilemem tabi. Ama gözümde
canlanan görüntü çocukluğumdaki görüntüdür. Buna benzer
tabii çok özlediğim görüntü var. Tabi şunun da farkındayım:
Görüyor olsam da bu görüntülerin bir çoğu çocukluğumdaki
gibi olmayacak.
Ne de güzel betimliyorsunuz anılarınızı... İmkanınız olsa
yeniden görmek istemez miydiniz?
Bir çok yapay görüntü olacak... O zaman dünya güzeli duygusu veren kızların görüntüsü şu anda hiç de öyle bir duygu

vermeyecek. Mesela, ben hayatımda hiç başörtülü, etekli,
kolunda çanta olan, okula giden, araba kullanan, bir ofiste
çalışan kadın görmedim. Benim gördüğüm başörtülü kadınlar şalvarlıydı ve eğitim, iş hayatı yoktu. Hep tarımdaydılar.
Benim gibi birine ilginç gelir mi bilmiyorum. Bunları görmek
için gözümün açılmasına katlanmayı tercih edeceğimi sanmıyorum. Eğer bana görme fırsatı verilse cenneti görmeyi tercih
ederim. Tabii Allah'ın cemalinden sonra.
Görme yetisini kaybetmiş kişilerin başka duyuları gelişiyor.
Mesela işitme, koku ve dokunma gibi duyular... Aslında
zihinsel kapasitelerini de nesneleri ayırt edebilmek ve analiz
edebilmek için daha çok kullanmış oluyor bu kişiler. Görmeyi bırakınca sizin hangi melekeleriniz gelişti?
Bir arabanız ve bir bisikletiniz var diyelim. Genellikle insanlar
arabaları bozulunca bisiklete binerler. Bisikletin her özelliğini
öğrenirler. Öyle geliştirirler ki elleriyle tutmadan, yokuş aşağı
inişte ayakta bisiklet sürme becerilerini bile edinebilirler. Körlük sonrası diğer uzuvların gelişmesi meselesi de öyle. Kör olduktan sonra kulağımla, koku ve dokunma duyularımla daha
çok veri toplamaya başladım. O verileri işlerken de zekamı
geliştirmek durumunda kaldım. Göz aracılığıyla veri toplayamayınca ondan doğan açığı diğerleriyle karşılamış olduk. Bir
çok insan bunu "gelişme" olarak adlandırıyor.
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Siz buna ne ad veriyorsunuz?
Bu, daha çok mevcut imkanları daha iyi kullanma demek aslında.
Görüyorken berber dükkanının sokağa taşan kokusunun hiç bir
anlamı yoktu. Kör olduktan sonra konumumu belirlemek için ip
ucu oldu. Mantık yürütme, iyi dinleme, doğru anlama gibi beceriler
kazandım. Aynı anda bir kaç kişiyi dinler hale geldim. Bir elim bir
işle uğraşırken diğeri başka işle uğraşır oldu. Benim fark edebildiğim kadarıyla esas gelişme, zihnimin sınırsız ve duvarsız, hatta
paradigmasız düşünebilme seviyesine gelmesi. Bu, müthiş bir şey.
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İnsanın çocukluğunun geçtiği
sokakları özlemesi gibi 40
yıldan fazla görmediğim şeyler
var. Onlara zaman zaman
özlem duyuyorum. Kırlarda,
tarla yollarında virajı dönerken
bazen karşınıza güller çıkar. O
görüntüyü özlüyorum.

Şimdi düşündüm de aslında evet, bizlerin aksine zamandan ve
mekandan azade olma imkanınız var ...
Gören insanlar görebildiklerinin ötesine geçmekte çok zorlanıyorlar.
Bazıları gözlerini bile kapatmak durumunda kalabiliyor. Diyelim ki
seninle sahilde bir kafede oturuyoruz. Ben zihinsel olarak o an kendimi bir dağ başında, Amerika'da, Hindistan'da gibi varsaymakta
hiç zorlanmam. Bulunduğum yeri unutacak kadar zihinsel kaydırma yapabilirim. Bunu kaç kişi yapabilir bilemiyorum. Bir kör için
sanırım bu, hiç de zor bir şey değil.
Birini görüntüsü, mimikleri olmadan sadece sesinden tanıyabilir
misiniz? Ya da ne kadar tanıyabiliyorsunuz?
Gören insanlar ne kadar saç rengi, göz, burun şekilleriyle tanıyorlar bilemiyorum. Sesten tanımak derken sesine yükleyebildiği bir
karakter varsa o şekilde daha kolay tanırım. Karakter yüklenememiş
sesler zor tanınır. Eğer ses özelliklerinden tanınabilseydi bilgisayarlar da sese duyarlı hale gelebilirlerdi.
Ben sizi tanıdığımdan beri hayata hep olumlu bakan ve şükürnaz
birisiniz. Hiç umutsuzluğa kapıldığınız an veya anlar oldu mu?

FOTOĞRAF AA / SEZGIN

PANCAR

Doğrusu hatırlamıyorum. Umutsuzluğa kapılmam da doğrusu biraz
mantıksız olurdu. Benim yaklaşımım, kendimin dilek makamında
olduğum şeklindedir. Dileyen birisiyim. Yapacak, hayata geçirecek
biri değilim. Olsa da, olmasa da benim için hava hoş. Ben dilerim,
dileğimin gereğini yapacak olan nasıl doğrusunu bilmektedir. Ben
diledim diye kötü bir şeyi falan da bana nasip etmesini istemem.
Benim için doğru, faydalı, gerekli bir şeyse dilediğim olsun. Ben
yanlışı dilemişsem ondan daha güzel olanın nasip olması esas benim
dileğimdir. Şu ana kadar da hep öyle oldu. Bu durumda ümitsiz
olma alternatifim kalmamış oluyor.
İçinde bulunduğunuz durumdan dolayı engellendiğinizi düşündünüz mü?
Sıfatlarım sebebiyle engellendiğimi düşünmedim ve düşünmem de.
Fakat sıfatlarımı bahane ederek engelleyen çok oluyor. Sıfatlarım
sebebiyle yanlış kurulmuş fiziksel ve sosyal sistemlerin beni engelle-

F OTO Ğ R A F AA / TA H I R T U R A N

E R O Ğ L U
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Gören insanlar
görebildiklerinin
ötesine
geçmekte çok
zorlanıyorlar.

FOTOĞRAF AA / CIHAN

diğini düşünüyorum. Bankaya gidip paramı vermedikleri
de oldu, müşteriler rahatsız olur diye lokantadan kovulduğum da oldu. Mesela, 1993 yılında YÖK beni sınava
almadı. Daha sonra girdim. Demek ki orada o olumsuzlukların sebebi benim körlüğüm değil, benimle ilgili iş ve
işlem yapanların tuhaflığıymış. 'körlükten dolayı sıkıntı
çektim" dersem körlüğe karşı haksızlık olur.
Sizin evlilik hikayeniz de aslında toplumun engellilere
bakışının bir özeti. Evlenmenize sıcak bakmamışlar.
Olmazlara rağmen evlendiniz. 2 çocuğunuz var. Onları
nasıl yetiştirdiniz? Nasıl bir eş ve baba oldunuz?
Alışılmış baba ve eş rolünü oynadım. Ailesinin huzurlu,
istikrarlı zamanlar geçirmesini sağlamak babanın görevidir. İhtiyaçları karşılamak, geçindirmek, problemleri
çözmek, ağır eşyaları, yüksekteki eşyaları taşımak veya
indirmek babaların görevidir. Kavanoz kapaklarını açmak, kapı kollarını tamir etmek falan babanın görevidir.
Bu rolümü oynadım. Disiplin, düzen ama sıkıcı olmayan,
ego tatmini anlamına gelmeyen bir şekilde. Şeyh Edebali
siyasetçilere der ya, "Öfke bize, sabır size." aynı şey babalar için de geçerlidir. Toplumsal ilişkilerin falan da aileyi
mahçup etmemesi, sıkıntıya sokmaması lazım. Eşiniz
sizinle evli olduğuna pişman olmamalı, Çocuklar sizinle
gurur duyabilmelidir. Aksi durum sıkıntı.

DEMIRCI

Uzun yıllar görme engellilerin haklarını korudunuz ve
mücadele ettiniz. Engelliler için yapılan çalışmaların
sonuçlarından memnun musunuz?
Mucize gibi. Bu noktaya gelineceğini 20 sene önce bile
söyleseler inanmazdım. Engellilere karşı ayrımcılık 6
aydan 1 yıla hapis cezası olacak, erişilebilirlik, istihdam
kurallarrı yerine getirmeyenler cezalandırılacak. Bunlar
büyük devrimler. Sadece Türkiye'de değil, dünya çapında devrimlerdir. Anayasa'nın eşitlik maddesi engelliler
lehine değişecek diye kaç kişi hayâl edebilirdi ki? Hamd
olsun. Sıra şimdi engellilerde. Ezberlerinden kurtulmaları gerekiyor. Bu konuda da çok güzel gelişmeler var.
Üniversite sınavlarında birinci olan, derece yapan o kadar
çok engelli var ki, inanamazsınız. Türkiye bu konularda
çok yakında dünya liderliğine bile oynayabilir.
Aslında bu bilinç karşılıklı olduğunda sanırım daha anlamlı. Çünkü sadece engellilere olan tavır değil, engellilerin de kendilerine ve dış dünyaya olan yaklaşımları oldukça önemli... Bu anlamda iki taraf da yeterince bilinçli mi?
Kesinlikle haklısın. Hem birey olarak özellikle engelliler
konusunda ezberimizden kurtulmamız lazım. Ezberin devam ettirilmesi affedersiniz ama ister engelli olsun, ister
engelsiz olsun hepimizi "aptal", "salak", "cahil" gösteriyor.
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Mesela, bir engellinin eğitim görebileceğine, çalışabileceğine,
evlenip yuva kurabileceğine, çoluk çocuk sahibi olabileceğine
inanmazsak nasıl bir duruma düşebileceğimizi hayâl edebiliyor musun? Bu tür bilinçsizliklere insanlar vücutlarının
tamamıyla gülüyorlar.
Siz ilk görme engelli milletvekilisiniz. Temsil pozisyonunda
olmak bir yana bu tecrübenizin size ne gibi katkıları oldu?
Bunu anlatmak çok zor. Türkiye'de milletvekili olarak 9 yıl vazife üstlendim. Yaklaşık 4 yıl Avrupa Konseyi'nde milletvekili
olarak görev yaptım. 13 yıl da AK Parti MKYK'sında sorumluluk üstlendim. Bunların her biri en az birer doktora yapmış
kadar beni yetiştirdi. 13 yıl Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği bir kurulda üye olmak, toplantılar yapmak ne demektir
düşünebiliyor musun? Her bir toplantı üniversitedeki 1 aylık
ders programına karşılık gelir. Bir cümle ile söylemek gerekirse: ülke yönetiminde hiç bir şeyin "ol" demekle olmadığını
öğrenmek bile inanılmaz bir avantajdı benim için.
Sizin kendiyle barışık ve esprili bir durşunuz var. Oysa siz ve
sizin gibilerin yok sayılarak tasarlandığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Bu nedenle sizinle aynı moralde olamayan çok sayıda
engelli biliyorum. Hayata adapte olmak ve gerisinde kalmamak konusunda onlara ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz?
Kendilerini engelsizlerle birlikte zaman geçirmekten soyutlamamalılar. Engelliliğin sadece ve sadece bir tek özellik olduğunu unutmamalılar. Diğer binlerce özelliğimiz de var. Onları
engelin yok etmesine izin vermemeliler. Engellilikten dolayı
imtiyazlar, ayrıcalıklar eğer makul seviyeyi geçerse engellilere
ağır bedelller ödetir. Ayakta durabileceği halde bir kadının
veya yaşlının verdiği yere oturan engelli bilmelidir ki "ayakta duramayan, çalışamaz da, yönetici de olamaz" sonucuna
götürür ki ömür boyu ödeyeceğmiz bedeller demektir. Özellikle online meşguliyetleri çok iyi öğrenmeliler ve yurtdışıyla
yoğun irtibat içinde olmalılar. Başka şansları yok. Geleceğe
hazırlanırsak ancak o zaman gelecekte yerimiz olur. Hazırlanmazsak hazırlananlardan yer istemek durumunda kalırız ki bu
hem mümkün değil, hem de ayıptır.
F O T O Ğ R A F A A / H I K M E T F A R U K B A Ş E R
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TED X konuşmanızı dinlemiştim. Orada da bu söylediklerinize benzer ama daha kapsamlı olan K.Ö.K. metodunu
anlattınız. Mevcut sistemi değiştirmek ve ona uyumlanmak
ne kadar mümkün?
Çok basit. hatırlarsanız o teori insanın hayatını 3 etkileşimin
belirlediğini söylüyor. Dolayısıyla bu etkileşme halinde olduğumuz 3 şeyi fertlere göre ayarlamak yeterlidir. İlk etkileşim
Küreyle etkileşim. Yani fiziksel ve sosyal sistemler eğer sana
uygun değilse seni mutsuz, başarısız yapıyor ve hayatın dışına
itiyor. Dolayısıyla ya bu sistemleri sana uygun hale getirmeliyiz yahut seni o sistemlerin eksikleriyle başa çıkabilir hale
getirmeliyiz. İkincisi de öbürleriyle etkileşim. İnsanların seni
olumsuz etkilememeleri için ya onları bilinçlendireceğiz veya
onların olumsuz etkilerinden kendini koruyabilmen için seni
yetiştireceğiz. Sonuncusu da senin öyle bir yetişmen lazım ki
kendi ayağına kurşun sıkmayıp senin için ne iyiyse onu yapar
hale getirmeliyiz. Çünkü, insan kendi kendiyle de etkileşim
halindedir ve olumsuz etkileyebilir.
Pandemi döneminde tüm dünya sosyal hayattan izole oldu,
kısıtlandık, kim ve ne olduğumuza bakmadı hepimizi aynı
hizaya getirdi. Zorluklara ve engellere alışkın biri olarak siz
bu süreci nasıl geçirdiniz ve geçiriyorsunuz?
Pandemi bana müthiş fırsatlar sundu. Biz Beyazay olarak
online eğitim projelerini yapmıştık. Hem de 2014'ten önce.
E-ticaret projeleri gerçekleştirdik. Biz o projeleri yaparken
insanlara izah ederken o kadar zorlanmıştık ki anlatamam.
Bir çok üniversite bile anlamamıştı. Pandemi geldi ve insanlar bizim yıllarca uğraştığımızı 6 ayda öğrendiler. Tabii ki
sevinilmez. Madem bu süreci yaşıyoruz, istifade de edelim.
Kendime gelince: Pek dolaşmıyorum. Hayatım online geçiyor.
Toplantılarım, seminerlerim hep online. Binlerce dolar harcayarak alabileceğim eğitimleri evimden çıkmadan 0 dolara
alabiliyorum. Muhteşem imkanlar. Bu fırsatı değerlendirmek
lazım. Dünya paradigma değiştiriyor ve dolayısıyla paradigma
değişiminde ben deplasmanda değilim. Yıllardır zaten yapageldiğim şeyler.

Engelliliğin sadece ve sadece bir tek
özellik olduğunu unutmamalılar.
Diğer binlerce özelliğimiz de var.
Onları engelin yok etmesine izin
vermemeliler.
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DİLSİZ VE ÂMÂ MEKTEBİ

SAMET TINAS

Sağır, Dilsiz ve
Âmâ Mektebi
İslam hukukunda sağır-dilsiz ve âmâlar için özel hükümler bulunmaktadır. İslam kültürüne sahip
toplumlarda, çeşitli engelleri olanlar hiçbir zaman toplum dışına itilmemiş onlara merhamet
ve şefkatle yaklaşılmıştır. Osmanlı toplumunda da durum böyledir. İşte imparatorluğun en zor
zamanlarında dahi bu vatandaşlarımızın eğitimi için açılan mektebin hikâyesi…
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“Osmanlı modernleşemediği için değil, modernleşirken
yıkıldı.” der Y. Hakan Erdem hoca. Hakikaten modernleşme tarihimizi Tanzimat, hatta III. Selim’den itibaren
başlatmak bize en sağlıklı tarih okumasını sağlayacaktır.
İlber Ortaylı’nın ifadesiyle “var olan değişimin değişmesi”
-bazı sosyal bilimcilere göre dönüşmesi- her hâlükârda
kurumsallaşma ve uzmanlaşmayla neticelenmiş; ardından
yakın tarihimizin bu sancılı yılları Cumhuriyet dönemini
beslemiştir.
En büyük yenilik hamleleri ise hiç şüphesiz II. Abdülhamid döneminde gerçekleşmiştir. Sultan Abdülhamid döneminde hemen her sahada yeni kurumlar inşa edilmiş; hatta
genç Cumhuriyet nesli bu kurumlardan bir kısmını teşkil
eden modern üniversitelerden mezun olmuştur. Bunlardan
biri de 30 Eylül 1889 senesi açılan Dilsiz Mektebi’dir. Bu
mektep, içerisinde hem dilsizlere hem de sağırlara eğitim
vermek için tesis edilmiş, okulun kurulmasına Grati Efendi öncülük etmiştir. Grati Efendi, Avrupa ve Amerika’daaçılan bu okulları görüp o günkü Milli Eğitim Bakanlığı
olan Maarif Nezareti’nden talepte bulunmuş ve hüsn-i
kabul görerek faaliyetlerine başlamıştır.
Dilsiz Mektebi kısa zamanda ihtiyacı karşılamış olacak
ki, bir yıl sonra da bünyesine Âmâlar Mektebi’ni katmış
ve İstanbul’daki engelli vatandaşlara hizmet vermeye
başlamıştı. Hamidiye Ticaret Mektebi’nin de kurucusu
olan Avusturyalı Mösyö Grati, okulun sağlayacağı faydayı
temelde iki noktada toplamıştı. Birincisi dinî boyut. Bazı
meziyetlerden doğuştan veya sonradan mahrum olan bu
kişiler, içinde bulundukları buhranı bir nebze olsun sosyalleşerek atacak ve kulluğunu hatırlayacak. İkincisi ise,
aldıkları eğitim ile hem anne-baba hem de çevresiyle daha
sağlıklı bir iletişim kuracak; bu şekilde insanî meziyetlerinin idrakinde olacaklar.
Grati Efendi, projeyi bu çerçevede hazırladıktan sonra bir
lâyiha olarak Maarif Nezareti’ne sunmuş, Maarif Nazırı
Münif Paşa projeyi takrir (önerge) hâline getirip Meclis-i Mahsus’a göndermiş ve mektebin açılışının Ticaret
Mektebi dâhilinde, onun ödeneğiyle yapılmasına karar
verilmiştir. Karar önce Sadrazam Kâmil Paşa’ya ulaşmış,
onun aracılığıyla II. Abdülhamid’e gelmiş ve padişahın
“irade”siyle mektebin açılışı resmen ilan edilmişti.

II. ABDÜLHAMID

DERGİ / SAĞIR,

DİLSİZ VE ÂMÂ MEKTEBİ
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Abdülhamid döneminde
hem dilsizlere hem de
sağırlara eğitim vermek
için tesis edilmiş okulun
kurulmasına Grati
Efendi öncülük etmiştir.
Grati Efendi, Avrupa ve
Amerika’da açılan bu
okulları görüp o günkü
Milli Eğitim Bakanlığı
olan Maarif Nezareti’nden
talepte bulunmuş ve hüsn-i
kabul görerek faaliyetlerine
başlamıştır.

Daha sonra bünyesine âmâları katacak
olan Dilsiz Mektebi’nin eğitim-öğretim
süresi dört yıl, gündüz ve ücretsiz olarak
belirlenmiştir. Bu dört yıl 1896’da Hüseyin
Sabri Bey’in müdür olarak tayininden sonra
beş yıla çıkarılmıştır. Ticaret Mektebi’nin
bünyesinde faaliyet göstereceği için daimî
bir bütçeye ihtiyaç olmayacağı düşünülmüş;
lâkin bazı kitap, araç ve gereçlerin temini
için 3.000 kuruşluk bir ödenek bir defaya
mahsus olmak üzere tahsis edilmiştir. İlan
ve hazırlıkların bitmesiyle eğitime-öğretime
başlayan Dilsiz Mektebi’nin ilk öğrenci
sayısı ise yirmidir.
Dilsiz ve Âmâ Mektebi aslında ilk yıllarında
oldukça ilgi görmeye başlamıştı. Bunda
ihtiyacın karşılanma faktörü olduğu kadar
meşhur kişilerin akrabalarının da bu okula
gitmelerinin etkisi vardı. Fakat Münif Paşa’nın Maarif Vekilliği’nden ayrılmasıyla aksaklıklar yavaş yavaş zuhur etmeye başladı.

Bunun en büyük sebeplerinden birisi, çok
fazla bina değişikliğinin oluşuydu. Mektep,
1897 yılında Ayasofya Merkez Rüşdiyesi’ne
taşınmasından sonra müstakil müdürlükvasfını ise kaybetti. Aynı yıl âmâ kısım
kapatıldı. O tarihten sonra, yalnızca sağır
öğrencilerle, Ayasofya Merkez Rüşdiyesi
Müdürlüğü bünyesinde eğitim öğretime
devam edildi. Mektepte âmâ öğrencinin kalmayıp sağır öğrenci sayısının azalmasında,
bina probleminin halledilememesi ve buna
bağlı olarak mektebin yatılıya dönüştürülememesinin etkisi vardır. Mektepte ama
öğrencilere verilen musiki derslerinin kaldırılması da onların mektebi terk etmesinde
önemli bir etken olmuştu.
Şartların elverişsizliği
Durumun kötüye gittiğini gören Hüseyin
Sabri Bey derhâl bir dilekçe ve rapor yazdı.
II. Abdülhamid de bu rapora kayıtsız kal-
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madı doğrusu. Hemen bir müfettiş tayin edilip
inceleme başlatıldı. Ancak daha önceden planlanmış ve çeşitli malî kaynaklar belirlenmiş olan
sağır-dilsiz ve âmâlar için yeni bir mektepbinası
inşası fikri ve hâlihazırdaki durumun tekrarından
öteye geçilememişti.

gelip giderlerdi. İki öğrenciden birisisağır, diğeri
âmâ olurdu. Önce sağır öğrenci âmâ öğrenciyibulurdu. Âmâ öğrenci işittiğiyle, sağır öğrenci
gördüğüyle diğerini dürterek uyarırdı. Bu şekilde
kendi aralarındaki sosyalleşme ve dayanışma da
sağlanmış olurdu.

1913 yılındaki İstanbul Vilayet Meclisi’nin aldığı
karar ile ileride daha kaliteli bir eğitim verecek
şekilde açılması üzere Dilsiz ve Âmâ Mektebi’nin
kapatılmasına karar verilmişti. Mektebin kapatılması sonrasında veliler adına bir dilekçe kaleme
alan Hüseyin Sabri Bey problemin çözümünü de
veriyordu âdetâ: Bu mektep yatılı ve sanayi şubeli
bir şekle dönüştürülmeli… Zira yatılı olduğu
takdirde memleketin taşrasından da öğrenci gelme imkânı doğacak ve bu talebe devlet kayıtsız
kalamayacaktı.

Okutulan dersler

Savaş yılları

K AY N A K Ç A

DERGİ / SAĞIR,

Dilekçeye yine kayıtsız kalınmadı ama bu defa
da şartların elverişsizliği bırakmadı mektebin
yakasını. 1914’te Şehremaneti idaresine verilen
okulun, Darülaceze’ye nakli kararlaştırıldı. Hatta
Darülaceze bünyesinde yatılı devam etmesi
düşünülürken I. Cihan Harbi patlak verdi. Savaş
sebebiyle bina içerisinde gerçekleştirilen inşaat
faaliyetleri sebebiyle mektep Koska’da bulunan
Vakıf Mektebi binası olarak kaderine terk edilmek mecburiyetinde kalındı. Buna rağmen harp
yıllarında bin bir zorlukla Şehremaneti bünyesinde eğitim devam etmiş hatta bir de nizamname
dahi oluşturulmuştu. Âkıbet, 1926 yılında Maarif
Vekaleti’nin emriyle mektebin kapatılması ve
İzmir’de bulunan Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesi’ne ilhak edilmesi şeklinde tecelli edecekti.
Devletin zor zamanlarına tesadüf etmesi mektebin daha başarılı bir seyir takip etmesini engellemişti ancak bunca müşkilâta rağmen bu okula
özel bir alâka gösterildiğinden bahsedebiliriz.
Öğrencilere yılda bir defa ücretsiz kıyafetin
verilmesi, her ay veya üç ayda bir defter, kalem ve
resim malzemeleri gibi araç gereçlerin temini ile
ücretsiz eğitim, verilen ehemmiyeti göstermekteydi. Üstelik II. Abdülhamid’in bizzat talebelerle
ilgilendiğini, onlara çeşitli zamanlarda hediyeler
gönderip yardımda bulunduğunu da ifade etmek
gerekir.
Dilsiz ve Âmâ Mektebi öğrencilerinin mektebe
geliş gidişleri ise ayrı bir özelliğe sahiptir. Öğrenciler ikişerli, kol kolagirmek suretiyle okullarına

Mektebin müfredatında ise Türkçe, Fransızca,
coğrafya, ilm-i hesap, hendese (geometri), resim,
hüsn-i hatt ve bazı kelimelerin telaffuzu dersleri
yer almaktaydı. Bilhassa sağır ve dilsizler için en
önemli ders Mösyö Grati’nin haberdar olup getirdiği parmak usulü (daktiloji) bilmesidir. Grati
bildiği bu usulü, daha sonra mektepte muallim
ve müdürlük yapan HüseyinSabri Bey ile Besim
Bey’e öğretmiştir. Daktiloloji metodundaki şekiller tabii olarak Fransız alfabesine göre düzenlenmişti. Osmanlı Türkçesinin elifbası (harfleri)
Fransız alfabesiyle birebir aynı olmadığından,
üzerinde yapılan bir kısım küçük değişiklik ve
yeni harf eklemeleriyle, el ve parmak işaretleri
Osmanlı Türkçesine uygun hâle getirilmiştir.
Cumhuriyet döneminde bu usulün terk edilip
telaffuz usulüne geçilmesi tartışılmış ve nihayetinde de bu usule geçilmiştir.
Ücretsiz okullar
Sağır-dilsiz ve âmâların eğitimiyle ilgili Selanik
ve İzmir’de kısa süreli faaliyet gösteren iki mektebin dışında İstanbul’daki bu okuldan başka bir
ikincisi yoktur. Üstelik devlet, dağılma sürecinde
ve borç içerisinde bulunduğu hâlde din ve millet
ayırt etmeksizin ücretsiz olan bu mektepleri
açmak konusunda herhangi bir tereddüt göstermemiştir.
Neticede imkânların elverdiği nispette engelli
vatandaşlarımız toplum hayatına bu vesileyle
de katılmışlardı diyebiliriz. Mesela Dilsiz ve
Âmâ Mektebi mezunlarından dilsizlerin çoğu
zamanmürettip oldukları ve bu sanatı çok iyi icra
ettikleri bilinmektedir. Mezun olan dilsizlerin bir
kısmı ise Babıali’de Meclis-i Mahsus-ı Vükela’nın
toplandığı dairede odacılık, hademelik gibi işlerde istihdam edilmişlerdir. Âmâlar ise çeşitlisazları
çalarak, geçimlerini bu şekilde temin etmeyeçalışmışlardır. Bunlar içerisinde gözleri görmediğinden dolayı doğrudan sese odaklanmanın verdiği
avantajla çok iyi müzisyen ve hâfızlar yetişmiş;
zaaf gibi görünen bir eksiklik bir başka sahada
hüner olarak tecelli etmiştir.
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DERVİŞ ZAİM

“KONUŞAMAYAN AHMET KARAKTERI,
SURIYE HALKININ YAŞADIKLARINI
SIMGELIYOR”
Yönetmen Derviş Zaim ile dergimizin bu ayki teması olan “engelliler” çerçevesinde
hayatı, sanatı ve sinemayı konuştuk.
A R M A Ğ A N P E K K AYA

D E R G İ / “ KO N U Ş A M AYA N A H M E T K A R A K T E R I , S U R I Y E

H A L K I N I N YA Ş A D I K L A R I N I S I M G E L I Y O R ”

35

F O T O Ğ R A F A A / F A T M A Ü N A L
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Son filminiz Flaşbellek’de Suriye’de yaşadıkları sonucu
konuşma yetisini kaybeden Ahmet’in hikayesini anlattınız. Ana karakterin yaşadıkları sonucu başkaca eksiklik
yaşayabilecekken siz neden konuşma yetisini kaybetmesini
tercih ettiniz?
Konuşma yetisini kaybetmiş bir Ortadoğulu karakter yaratma nedenimin altında yatan motivasyonların ilki böyle bir
karakterin Ortadoğu insanının muzdarip olduğu kendini
anlatamama durumuna ilişkin bir şey söyleyebilmesiydi.
Çünkü konuşamayan bir karakter bu hali ile tipik bir temsilin
yolu için bana yardımcı olabilirdi. Ama bu karakteri filmin
sonunda fiziki sorununu aşabilmek için çalışmış, bir şeyler
başarmış, kendi sesini bulma yolunda çaba göstermiş biri
olarak göstermek de istiyordum. Bu iki kanal kendi kaderini
oluşturmak için çabalayan, bunu başkalarına bırakmayan bir
Ortadoğulu karakter yaratmama da yol açacaktı. Karakter

kendi sesini bulmak ve onu dünyaya duyurmak, dile ulaşmak istiyor. Bunu da ucuz bir temsile kaçmak istemeyen bir
dramatik yapı içinde gerçekleştiriyor. Onun yolculuğu bir
kendi sesini bulma arayışının yolculuğu. Bu manada karakter Ortadoğu’nun hem temsili, hem de yazgısını kırmak için
çabalayan bir insan örneğini sunuyor. Filmde konuşamayan
Ahmet karakteri, Suriye halkının yaşadıklarını simgeleyen bir
ülke mecazı olarak yorumlanabilir. Gerçekten de Ahmet’in
konuşamaması kendisine Yunan tragedyalarındaki açmazların benzerini hazırlayacaktır. Kendisi ya susmalı ya da ölümü
göze alıp anlatmalıdır. Onun derinlerdeki amacı, kendi
sesini tekrar bulmak, yani kendini ifade edebilen, eyleme
girişebilen, kaderini belirleyen bir birey olabilmektir. Ahmet
filmin finalinde ilk kez konuşmayı başarır, orada bir Suriyeli çocuğun katil olmasını engellemeye çalışır. Öte yandan
kahramanın konuşamaması Flaşbellek’in sinema diline bir
başka olanak daha sağlar. Ahmet derdini lafla anlatamadığı
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Filmde konuşamayan Ahmet karakteri, Suriye halkının yaşadıklarını simgeleyen
bir ülke mecazı olarak yorumlanabilir. Gerçekten de Ahmet’in konuşamaması
kendisine Yunan tragedyalarındaki açmazların benzerini hazırlayacaktır.
için görsel dramatizasyona ve cep telefonundan
konuşan Obama ironisine zemin hazırlar.
Konuşma yetisini kaybetmiş bir karakteri
yazarken araştırma, karakter oluşturma çalışmanız sırasında nasıl bir süreç yaşadınız?
Tıp doktoru tanıdıklarıma böyle bir hastanın
nasıl özellikler gösterebileceğini anlamak için
danıştım. Ayrıca sinema sanatında benzer
karakterler var mı diye araştırma yaptım. Zaten
buna benzer bir etüd işin olmazsa olmazları
arasındadır. Çatışmayı kurarken, karakter
derinleştirirken, alt hikaye inşa ederken buna
benzer bir malzeme üzerinden hareket edersiniz. Sonrasında öğrendiklerimin yanısıra hayal
gücümü serbest bırakmaya gayret ettim.
Suriye’deki savaş, henüz üzerine çokça eser
üretilmemiş bir konuyken sizi bu konuyla
ilgili film üretmeye götüren sebepler nelerdi?
Suriye savaşı ile ilgili şu ana dek üretilen
filmler daha çok göçmenin dramını anlatmaya
yönelmiş. Bu filmlerin iyi ve dürüst olan örnekleri önemli bir boşluğu dolduruyorlar. İnsan
acısına duyarsız kalınmaması için kamuoyu
ve duyarlılık yaratıyorlar. Göçmenin dramını
kitlelere gösterme işlevini ve daha önemlisi
Ortadoğu veya üçüncü dünya insanlarının
sinemadaki temsilini hakikatli biçimde gerçekleştirme işini üstleniyorlar. Yaptıkları şey
olumlu ve takdir edilmesi gerekli. Ancak Suriye
savaşı göçmenin dramının ve temsilinin doğru
anlatılmasından ibaret değil. Savaş onuncu
yılına giriyor. Suriye’nin içinde yaşananların da
sinema tarafından ele alınması gerekiyor. “Suriye’de neler oldu da işler bu hale geldi?” sorusunu soran filmler üretmek gerekiyor. Bu soru
tek bir filmin yanıtlayabileceği bir soru değil
elbette. Dünyanın bütün sorunlarında olduğu
gibi burada da daha fazla sinema filmlerinin
yapılması gerek. Ben kendi adıma mütevazı bir
girişimde bulunmaya çalıştım. İnsan onuruna,
barışa katkıda bulunacak, insanın potansiyellerini geliştirmesine katkı sağlayacak olumlu
bir örnek çıkarmaya çalıştım. İlk gösterimlerde
filmi izleyen Arap ve Suriyelilerin tepkilerinden memnunum. Çünkü filmin o coğrafyada

sesi olmayanların, sesini işittiremeyenlerin
sesi haline gelmek gibi bir tarafı bulunduğunu
belirtiler. Flaşbellek’te Suriye’de yaşananlar ele
alınırken konuya olabildiğince soğukkanlı ve
mesafeli biçimde yaklaşılmaya gayret edilmiştir. Tüm bu nedenlerle Flaşbellek, derin,
taze, insan onurunu öne çıkarmayı amaçlayan,
olayları geniş bir perspektiften ele alma amaçlı,
kuşatıcı kalmaya çaba sarfeden bir projedir.
Projenin kısa vadede Suriye savaşının nedenlerini, orada yaşanan insani trajedinin boyutunu
gözönüne sererek, hem konunun gündemde
kalmasına, hem de konuya dair duyarlılık ve
farkındalık yaratılmasına katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Uzun dönemde ise Suriye
halkı konusunda oluşan uluslararası medya
algısının oryantalist klişelerden arındırılması
konusunda etkin olmasını umuyorum. Uluslararası medya, Ortadoğu ve İslam coğrafyasına
mensup halkları ekrana taşırken genellikle basmakalıp yargı ve klişelere boğulmuş bir temsil
biçimini yeğlemektedir. Flaşbellek Arap ve
İslam coğrafyasının halklarını, kendi ayakları
üzerinde duran, kaderi için karar alabilen bir
insan tiplemesi ile ekrana getirmeye odaklanmaktadır. Açıkçası film, bu coğrafya insanının
sürekli aciz durumda ve yardıma muhtaç halde
çizilmesini reddetmekte, daha insani bir algının yaratılmasına katkıda bulunmaktadır.
Flaşbellek projesinin, savaşın başlamasından
sonra üretilmiş Suriye ile ilgili diğer filmlerden
ayıran birkaç özelliği bulunduğunu söylemiştim. Konuyu biraz daha açarsam şunları
ekleyebileceğimi düşünüyorum. Film, göçmenlerin dramına kısmen değinmekte ama onun
yanısıra başka bir konuya da el atmaktadır.
Savaşın kendisine, olayların nasıl başlamış
olabileceğine, Suriye’de ne gibi insani durumların, dramların yaşanmış olabileceğine de
değinmektedir. İkincisi Flaşbellek, herkesin
neredeyse herkesle savaştığı, vahim bir şiddet
atmosferinde süren savaş hikayelerini, olabildiğince geniş bir durum, insan, sosyal grup
yelpazesinde, sürükleyici bir yolculuk hikayesi
içinde birbirine entegre etmektedir. Esad rejimi, Özgür Ordu, IŞİD, Hristiyanlar, Ezidiler,
Kürtler, Araplar, Nusayriler, Türkmenler bu
yolculukta karşımıza çıkan unsurların bazıları-
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dır. Bu nedenle yapıt, bir dizi Suriye filminden farklı olarak geniş bir alana yayılan bir karakterizasyon, olay, durum, atmosfer sergilemesine sahiptir. Suriye
ile ilgili bir filmin de geniş ele aldığı meseleyi geniş bir yelpaze içinde tutması
sanırım faydalıdır. Üçüncüsü, Flaşbellek Arap topraklarına ve Ortadoğu’ya ait
geleneksel bir kültürel mirastan, Binbir Gece Masalları’ndan faydalanmaktadır.
Masalların yapısını ve karakterizasyonunu ödünç alıp onları sinema sanatı için
tekrar yorumlamaktadır. Bunu yaparken onların varlıklarını mümkün olduğunca seyirciye hissettirmemeye çalışarak ana hikayeye yerleştirmektedir. Tarih ve
kültürün yağmalandığı bir çağda, bölgenin mitlerinden, masallarından etkilenme çabası yaşadığımız talihsiz coğrafyanın kültürüne saygı gösterisidir. Yani
film, “zavallı, çaresiz, başkalarına muhtaç, ilkel, arkaik, geri kalmış Araplar”
klişesine katkıda bulunan yeni bir oryantalist bir film değildir. Aksine zengin
bölge kültürünü temel alarak, oryantalist klişeleri kırmaya çalışmaktadır.
Belgesel sinemaya ilginizi de biliyoruz. Filmlerinizi üretirken belgesel sinemanın kurmaca senaryolarınıza katkısı ne ölçüde oluyor?
Her iki tarzla ilgili işlerde deneyim sahibi olmanın yönetmeni yeni işlerinde diri
tutabilme, yaşadığı anın içinde kalıp, onu daha incelikli biçimde yakalayabilme
bakımlarından besleyebileceği söylenebilir. Sinemada orijinal iş çıkarmanın
biraz da belgesel kurmaca tarzındaki farklı uslupların üzerine gitmekten,
onlardan melezlikler üretmeye çalışmaktan kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Elbette kaynaklar sadece belgesel ile kurmaca olmamalı. Parodi, pastiş
gibi teknikler verimli sonuçlar üretebilir. Bir sürü alanda, çok sayıda şeyi ortak

1868

D E R G İ / “ KO N U Ş A M AYA N A H M E T K A R A K T E R I , S U R I Y E

H A L K I N I N YA Ş A D I K L A R I N I S I M G E L I Y O R ”

Zor durumda kalan insanların
hikayelerine tanıklık etmek her
türlü sanatsal üretim için kişiye
bir momentum, çıkış yolu, esin
sağlayabilir.

biçimde ele alıp aralarındaki muhtemel
ilişkileri düşünmek keza yararlı sonuçlar getirebilir.
Engelli olmayı sadece fiziksel ya
da zihinsel bir engelin olması gibi
düşünmezsek filmleriniz içerisinde metaforik olarak “engellenmiş”
olduğunu düşündüğünüz karakterler
hangileriydi?
Karakterlerimi amaçlarını gerçekleştirme yolunda engelleyen kimi özellikleri
saymaya çalıştığım zaman yoksulluk,
bırakılmışlık, etnik temelli kin ve nefret duyguları, iktidar hırsı, para açlığı,
sonsuz tüketme iştahı, kibir, kendine
dürüst olamama gibi kaba ve eksik
bir bir liste çıkarmak mümkün. Sizin
sorduğunuz fiziki ve zihinsel engellerin yanısıra saydığım listede yer alan
özelliklere sahip karakterler yaratmaya
gayret ettim. Onların engelleri kendi iç
ve dışlarındaki etmenlerden kaynaklanıyordu. Bu engeller de kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önüne
geçiyorlardı. Bu soru için tayin edici
nokta karakterleri engelleyen şeylerin
metaforik biçimde kurulup kurulmadığı veya örtük olup olmadığı meselesinden kaynaklanıyor sanırım. Üstü
örtük engellemeler de insanın karşısına

sanki fiziki bir engellinin karşı karşıya
kaldığı engellere benzeyen dikenler,
taşlar, zorluklar çıkarabiliyorlar. Bu
manada alırsak sorunun yanıtı için‘evet’ denebilir. Filmlerimin bazılarında
karakterlerin karşısına çıkardığım kimi
örtülü, sessiz, kısık gibi duran engellerin, baskıların, zorlamaların bir kısmı
bir anlamda metaforik diye de nitelenebilir sanırım.
“Sanat Engel Tanımaz” fotoğraf ve
film yarışmasında jüri başkanlığınız
sırasında “Engelli yaşamda var olan
başarıların ve zorlukların yansıtılması için en güzel iletişim yolu sanattır”
demiştiniz. Bu anlamda sanatın iyileştirici gücüne inanıyor musunuz?
Derdini ifade etmek, bunun için gayret
sarfetmek kişinin derdi ne ise o alanda
iyileştirici sonuçlar üretebilir. Hele
bu süreç insanda onu dinleyen başka
insanların varolabileceğine, hatta
dinleyicilerin anlatıcı ile aynı duygu
titreşimine sahip olabileceğine ilişkin
bir kanı yaratıyorsa o zaman daha üst
perdeden bir sağaltım süreci gündeme
gelebilir. Bu manada insanlık tarihinin
başından itibaren sanat ile iyileşmek,
iyileştirmek arasında sıkı bir bağ bulunduğu söylenebilir. Kimi sanatçıların

şifacı bir taraflarının olması şaşırtıcı
değildir. Elbette saptamayı yaparken
sanatı ve sanatçıyı şifa verme işlevine
indirgemiyorum.
Son filminizde Kızılay da destekçilerinizdendi. Ülkemizde ve dünyada
ihtiyaç sahibi insanların hikayelerine doğrudan tanıklık eden Kızılay
kültür-sanat alanındaki yapılanmasının önemi hakkında ne söylemek
istersiniz?
Zor durumda kalan insanların hikayelerine tanıklık etmek her türlü sanatsal
üretim için kişiye bir momentum, çıkış
yolu, esin sağlayabilir. Doğal veya başka yollarla belirmiş felaketler sonucu
başı sıkışmış insanların dramlarını
gelecekte unutulmaması için tespit edip
sanatsal bir üretimin aracı veya kaynağı haline getirmenin faydalı ve öğretici,
iyileştirici olabileceğini düşünüyorum.
Hatta bu tip olayların gerçekleşmesini
beklemeden muhtemel felaketlere ilişkin işler gerçekleştirmek de eş derecede
önemlidir. İster önceden, isterse olay
esnasında, gerekse olayın sonrasında
yapılsın, zor durumda olan insanların
hikayelerin bilinebilir olması, duyulabilir hale getirilmesi her bakımdan
faydalıdır.
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BETÜL OK ŞEHİTOĞLU

Beyaz Bastonun
Hikayesi
FOTOĞRAF AA / AHMET OKUR
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Baston, yürürken dayanmaya yarayan, ağaç, metal veya
başka bir maddeden yapılmış ince uzun araç olarak tanımlanmaktadır. Aksesuar olarak ya da yaşlılık, rahatsızlık gibi
nedenlerle de tercih edilir. Tarih boyunca farklı amaçlarla
kullanılmıştır. Gerek yürümeye yardımcı olması açısından
insanın bir uzvu gibi gerekse de statü belirten bir nişan
gibi insanların destekçisi olmuştur. Eski Mısır’da yalnızca
özgür insanlar baston kullanabilirmiş. Köleler asla baston
kullanamazlarmış. Bu sebeple baston toplumsal kimliğin
de temsili olarak görülürmüş. Genellikle zorunluluktan
doğan baston kullanımı zaman geçtikçe daha çok estetize
edilmeye başlanmıştır. Ülkemizde de çeşitli yerlerde çeşitli
ağaç türlerinden bastonlar yapılmaktadır.

D E R G İ / B E YA Z B A S T O N ’ U N

H I K AY E S I

Görme engelliler tarafından kullanılan bugünkü
bildiğimiz ilk beyaz baston, kaza sonucu gözlerini
kaybetmiş olan James Biggs adlı İngiliz fotoğrafçı
tarafından 1921 yılında geliştirilmiştir.

Ünlü bastonlar ve sahipleri
Tarihte baston, farklı ülkelerde farklı türlerde kullanılmıştır. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler sözüyle tanıdığımız Fransız kraliçesi - Avusturya arşidüşesi Marie Antoinette'nin baston kullanan ilk kadın olduğu söylenmektedir.
11. yüzyıl Fransa’sında kraliçe bastonu aksesuar olarak
kullanmış, dönemin soylu kadınları arasında da bu kullanım yaygınlaşmıştır. Asalar, bastonlar yöneticilerin elinde
güç simgesi haline dönüşmüşür. Birçok devlet adamı, din
adamı ellerinde asa, baston tutarak pozlar vermiş, konuşmalar yapmış, güç ve kudreti simgelemişlerdir. Güç, kudret
sembolü haline gelen bastonlar, gürz, gündoğan, kopuz
halinde de yapılmaya başlanmıştır. Bu bastonların üzerine
genellikle Türk kültüründe gücü simgeleyen hayvan figürleri, kartal gagası, koç, geyik ve aslan başı motifi işlenmiştir. Bunun yanı sıra kıyafetlerin tamamlayıcısı aksesuar
olarak daha çok erkekler tarafından kullanımı yaygınlaşmıştır. Medeniyetin de temsili haline gelmiştir. Mitolojide
ve İslam dininde de kullanılan asalar, bastonlar vardır. Hz.
Muhammed’in deve üzerinde giderken yanında taşıdığı ve
saplandığı yere cami yapılan kutsal asası, Hz. Musa’nın,
Yunus Emre’nin bereket getiren kara ağaçtan yapılmış üzeri
budaksız, eskimeyen asası en ünlü olanlarıdır.

FOTOĞRAF AA / AHMET OKUR

B I T L I S ' I N A D I L C E VA Z I L Ç E S I N D E A S I R L I K C E V I Z A Ğ A Ç L A R I ,
M A N D A , S I Ğ I R V E KO Ç B O Y N U Z U N D A N YA P I L A N B A S T O N L A R
Z Ü M R Ü T, YA K U T, S E D E F V E E B R U S A N AT I Y L A S Ü S L E N I Y O R .
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F O T O Ğ R A F A A / U Ğ U R S U B A Ş I

S A K A R YA' D A YA Ş AYA N
8 9 YA Ş I N D A K I N I H AT
ÇAKINER'IN 40 YILDIR
ÜRETTIĞI BIRBIRINDEN
FARKLI VE "ÖZELLIKLI"
BASTONLAR RAĞBET
GÖRÜYOR.

İlk beyaz baston
Ülkemizde bazı yörelerde yetişen sağlam,
dayanıklı ağaçlardan bastonlar yapılmaktadır. Ceviz ağacından yapılan Ahlat bastonları
Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle süslenmektedir. 9 aşamada yapılan Devrek bastonunun
ise dünyada eşine rastlanmadığı söylenmektedir. Bastonun tarihinden günümüze
gelindiğinde hâlâ bu amaçlarla kullanılan

bastonlar olmasının yanı sıra bir de engelliler tarafından kullanılan bastonlar vardır.
Görme engelliler tarafından kullanılan
bugünkü bildiğimiz ilk beyaz baston, kaza
sonucu gözlerini kaybetmiş olan James Biggs
adlı İngiliz fotoğrafçı tarafından 1921 yılında
geliştirilmiştir. Şubat 1931’de Fransa’da Guilly D’herbemont adlı bir kişi ilk defa körlerin
katıldığı ulusal beyaz baston hareketi adında
bir kampanya başlatmış ve BBC Radyosu be-
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FOTOĞRAF AA / NURTEN ASLAN

GÖRME

E N G E L L I L E R B E YA Z B A S T O N

KULLANIM

EĞITIMINDE.

Tarihte baston, farklı ülkelerde farklı türlerde kullanılmıştır. Ekmek bulamıyorlarsa
pasta yesinler sözüyle tanıdığımız Fransız kraliçesi-Avusturya arşidüşesi Marie
Antoinette'nin baston kullanan ilk kadın olduğu söylenmektedir.
yaz bastonun uluslararası düzeyde körleri temsil
eden bir sembol olarak kabul edilmesini önermiştir. Kabul gören görme engelliler için beyaz
baston, ülkemizde de kullanılmaktadır. Görme
engelliler, sosyal hayatın içerisinde özellikle
araçlar tarafından fark edilmek için siyah yerine
beyaz baston kullanmaktadırlar. Eğer bir kişi
kırmızı beyaz baston taşıyorsa bu onun görme
engelinin yanında işitme engeli de olduğu anlamına gelmektedir. Görme engellilerin dışında
yaşlılık, ortopedik rahatsızlık sebebiyle de baston kullananlar bulunmaktadır. Baston kullanımı, engelli kişinin kendisini güvende hissetmesi
ve sosyal hayatına devam edebilmesi için önemlidir. Ülkemizde engellilik projeleri kapsamında
birçok faaliyet yapılmaktadır. 15 Ekim’de Beyaz
Baston Festivali kutlanmaktadır. Burada daha
çok engellilerin hayatını kolaylaştıracak öneriler
getirilmektedir.

Hayatı kolaylaştırmak için
Ülkemizde engellilerin baston kullanmaya olan
mesafelerini ortadan kaldırmak için körler okulunda baston eğitimleri verilmektedir. Belediyeler ve devlet kurumları her geçen gün engelli
haklarını savunmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için projeler yapmaktadırlar. Bunlardan bir
tanesine örnek verek olursak; Esenler Belediyesi
“Engelli Ailelerinden Oluşan Gönüllü Arama
Kurtarma Ekibi Projesi” başlatmıştır. Projenin
amacı güvenli ve bağımsız yaşamı gerçekleştirmektir. Engellilik toplumsal ve bireysel hayatta
dezavantajlılık oluştursa da avantaja çevirmek
için harekete geçmek gerekmektedir. Görme
engellilerin, fiziksel engellilerin yahut başka bir
engeli olup yürüme zorluğu çeken bireylerin
kullandıkları baston da hayatı kolaylaştırıcı bir
rol üstlenmektedir.
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İslam Sanatının
Sıradışı Hattatları
HİLAL KAZAN
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Kabiliyet veya yetenek bir insanda herhangi bir şeye karşı doğuştan gelen
yatkınlık, becerikliliktir. Nerede, ne zaman, kimde, zuhur edeceği belli
olmayıp sonradan kazanılması da pek mümkün değildir. Kabiliyetle
doğrudan ilişkili olan alanların başında resim, müzik, heykel, dans gibi
sanatın çeşitli kolları gelir. Hüsnühat sanatı da bunlardan biridir. Şayet
bir insanın içinde yazıya karşı tutku derecesinde bir ilgi, heyecan ve
merak varsa bu sanatı öğrenmenin her türlü yollarını arar, ne yaşı, ne yaşadığı yer ne de fiziki durumu buna engel olabilir. Zaman içinde yazılmış
muhtelif tarih, seyahatname, hatırat ve biyografi kitaplarında kendilerine
yer bulan sıra dışı şahsiyetlerin hayat hikayelerinden bu kanıya varılmaktadır. Bu hattatların içinde kadınların bulunduğunu da burada hatırlatmakta yarar var.
Hat sanatında temayüz etmiş olan sıra dışı diye tanımladığımız hattatları
diğerlerinden ayıran özellikleri yaradılışları itibariyle veya geçirdikleri
kazalar nedeniyle fiziksel olarak farklı olmalarıdır. Bu farklılık yaşadıkları devirlerde onların eserlerinin güzelliğini görüp yazma tarzlarına, yazış
pozisyonlarına şahit olanları hayrete düşürmeleridir.
Esas itibariyle fiziksel olarak farklı hattatların varlığına İslam’ın erken
dönemlerinden beri rastlanmaktadır. Hicrî VI. asırda Eyyubiler devrinde
Kahire’de yaşadığı bilinen Binti Hüdaverdi adındaki kadın iki eli olmadan doğduğu için Bî-dest (Elsiz) lakabıyla meşhur kadınlar arasında
tarihe geçmiştir. Kalemini ayaları ile açıp gene ayaklarıyla kalemi tutarak
yazmakta iken kadının varlığından haberdar olan devrin vezirlerinden
biri şehrin ileri gelen hattatlarının da bulunduğu toplantıya Bî-dest’i de
getirtmiştir. Hattatların huzurunda kadını imtihan ve yazılarını kontrol
etmiş, hattatlar da onun bilgisini ve sanatını onaylayınca vezir tarafından
kendisine katiplik görevi verilmiştir.
Elin dili: Yazı

Bir insanın içinde
yazıya karşı tutku
derecesinde bir ilgi,
heyecan ve merak varsa
bu sanatı öğrenmenin
her türlü yollarını
arar, ne yaşı, ne
yaşadığı yer ne de fiziki
durumu buna engel
olabilir.

Bir diğer sıra dışı hattat Osmanlı Devleti’nde XVII. asırda yaşamış olan
Bî-dest ü Bî-pâ Mehmed Efendi’dir. IV. Mehmed (1642-1693) devrinde
yaşadığı ve hattatlığı hakkında “Vakâyinâme-i Abdî Paşa” adlı Topkapısarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan bir yazma tarih kitabında yer
alan bilgilerden öğrenilmiştir. Bî-dest ü Bî-pâ Mehmed Efendi Bolulu
olup geçirdiği bir hastalık sebebiyle ellerini ve ayaklarını bileklerinden
kaybetmiş, geçim derdine düşünce İstanbul’a çare aramaya gelmiştir. Bir
şekilde yolları devrin tanınmış hattatlarından Suyolcuzade Mustafa Eyyûbî (1619-1686) ile kesişmiş, ondan sülüs-nesih yazı meşk etmiştir. Meşk
eğitimini tamamlayınca bir En’am-ı Şerif yazmıştır. Bî-dest ü Bî-pâ Mehmed Efendi’nin varlığından haberdar olan Sultan IV. Mehmed, hattatı
merak eder ve huzuruna çağırır. Mehmed Efendi’den huzurunda bir satır
sülüs, 2 satır da nesih yazmasını ister. Hattatın mürekkebini ve kalemini
çıkarışı iki bilek ucuyla kalemini kuvvetlice tutup yazısını yazarkenki
ustalığı mecliste bulunanları hayrete düşürür. Sultan kendisine takdim
edilen En’am’ı da kabul eder. Bî-dest ü Bî-pâ Mehmed Efendi’yi in’amlarla
ve 20 akçe gündelikle emekli maaşı bağlayarak ödüllendirip mutlu eder.
Günümüze sadece Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan bir
kıta yazısı ulaşmıştır. Bu yazı onun başarısının bir nişanesidir.
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XVIII. yüzyılda sıra dışı bir hattat olarak Bî-zebân
İbrahim Ağa (Dilsiz) (ö.1741) bilinmektedir. Ustalık devirlerindeki yazılarını gören devrin ileri gelen hattatları
ve ustaları onun yazıları için “Yazı elin dilidir ve lisanlardan biridir”, diyerek övmüşlerdir. Bu hüküm adeta onun
yazılarında ortaya çıkmıştır. Doğum tarihi bilinmemekle
beraber Girid, Hanya’da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta
devşirilerek Enderun-ı Hümayun’a alınmıştır. Orada
geleneksel eğitim gördükten sonra dilsiz ağalar zümresine dahil edilmiştir. Sultan III. Ahmet tarafından saray
hocası Seyyid Mehmed Nuri Mısri’den sülüs-nesih yazı
meşk etmiştir. Patrona Halil İsyanı (1730) sebebiyle
III. Ahmed hal’inden sonra saraydan çerağ edilmiştir.
Hüsnühatta devrindeki diğer üstadlardan da istifade
ederek kendisini geliştirmiş mükemmel bir hattat haline
gelmiştir. Bu sebeple onu kıskananlar ve başarısını çekemeyenler tarafından zehirlenerek öldürülmüştür. Eserleri
arasında Kur’an-ı Kerim, sülüs-nesih hat levhaları, murakkaa şeklinde yazdığı hilye-i şerif sayılabilir. Akranları
tarafından yazılarının Şeyh Hamdullah (ö. 1520) ekolünü
yansıttığı ifade edilmektedir. Günümüz Çapa’da bulunan
Dilsiz Çeşmesi onun hayratı sayıldığından aynı muhitte
ikamet ettiği düşünülmektedir.

Aynı asrın ikinci yarısında yaşamış olan Mehmed Esad
Yesârî (ö.1798), sıra dışı hattatlar arasında en fazla tanınmış olanıdır. Hüsnühat sanatındaki talik yazıda Osmanlı
Ekolünü meydana getiren hattat olarak şöhret bulması
onu hem akranları arasında hem de yetiştirdiği talebeleri
ve ardılları meyanında en yüksek mertebeye taşımıştır.
Kaynakların ifadesine göre sağ tarafı tamamen felçli
olarak doğduğu belirtilse de -zamanın algısı bu yönde
olabilir- tıbbî olarak durumunun daha farklı olduğu
düşünülmektedir.
Nadir bir kabiliyet
Babası Kadı Mahkemeleri mübaşirlerinden Kara Mustafa
Ağa’dır. Yazıya çok meraklı olduğundan babası kendisine hoca arayışına girer ve devrin talik yazı üstadlarından Veliyyüddin Efendi’ye (1684-1768) müracaat ederek
oğlunu götürür. Farklı fiziksel yapısı olan bir gençle
karşılaşan Veliyyüddin Efendi, biraz da mizacı gereği M.
Esad Yesari’yi talebeliğe kabul etmez. Pes etmeyen baba
bu kez Mevlevi meşrep Dedezade Mehmed Said Efendi’ye (ö.1759) müracaat eder. Yapısı itibariyle kuşatıcı ve
kucaklayıcı bir karaktere sahip olan Dedezade, M. Esad
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Hat sanatında temayüz etmiş
olan sıra dışı diye tanımladığımız
hattatları diğerlerinden ayıran
özellikleri yaradılışları itibariyle veya
geçirdikleri kazalar nedeniyle fiziksel
olarak farklı olmalarıdır. Bu farklılık
yaşadıkları devirlerde onların
eserlerinin güzelliğini görüp yazma
tarzlarına, yazış pozisyonlarına şahit
olanları hayrete düşürmeleridir.
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Yesari’yi kabul ederek ilk meşkini eline verir. Ertesi hafta M. Esad Yesari,
heyecanla yazdığı meşki hocasına götürür. Fakat hocası çok şaşırmıştır,
kendisine “evladım benim sana verdiğim yazıyı değil kendi yazdığını
getirecektin” der. Yesari de “Efendim bu benim yazdığımdır. Sizinki cüzdanımdadır” diyerek Hocasının verdiği meşki de ayrıca çıkarıp gösterir.
Hayret içinde kalan Dedezade’de yazıyı bir kere de gözünün önünde yazmasını ister. Sonuç Dedezade şok etkisi yaratır. Bu genç delikanlı fiziksel
durumunun ötesinde nadir bulunan bir kabiliyettir. Derslerini serî bir
şekilde geçerek meşk sürecini tamamlayan Mehmed Esad Yesari’nin 1754
yılında yapılan icazet töreninde hazır bulunan Veliyyüddin Efendi yıllar
önceki hatasını anlayıp pişman olmuştur. Çok üretken bir hattat olduğundan devirlerine yetiştiği Osmanlı Sultanları onu huzurlarına çağırmış, Sultan III. Mustafa, (1711-1774) onu Saray Hocalığına tayin etmiş, I.
Abdulhamid (1725-1789) ve III. Selim (1761-1808) devirlerinde inşa edilen
yapıların kitabelerini ona yazdırmışlar. 1792 yılında hocası olduğu oğlu
Hattat Yesarizade Mustafa İzzet Efendi ile hacca niyet etmiş Sultan III.
Selim kendisine 12500 kuruş yolluk ihsanında bulunmuştur.
Pes etmeyen hattatlar
Hat sanatı tarihinde nadir de olsa bazı hattatlar vardır ki yaşadıkları
süreçte -sanatlarında çok başarılı olup şöhret bulmuş olsalar da, hat ekolü
kurucusu olsalar da, hat sanatının gelişimine öncülük eden köşe taşlarından olsalar da - karşılaştıkları talihsizlikler ve hastalıklar sebebiyle ellerini
istedikleri gibi kullanamaz hale gelmişler, ancak pes etmeyip mevcut olan
diğer elleriyle yazıya devam ederek eserler vermişlerdir.
Kronolojik olarak bahsedilecek olursa bunlardan ilki Abbasiler döneminde yaşamış olan hüsnühat sanatının ilk kurallarını meydana getiren
halifelerin vezirliğini de yapmış olan İbn Mukle’dir (ö. 940). Şiraz taraflarından yetişmiş olan İbn Mukle, hattat bir aileye mensuptur. Çeşitli devlet
kademelerinde görev yaptıktan sonra halifeler, Muktedir-Billâh (ö. 932) ve
Kahir-Billâh’ın vezirliğini yaptı. Bu süreçte bazı siyasi olaylara karışınca
aralarında husumet bulunan İbn Râik’ adlı üst düzey devlet memurunun
halifeden onun kendi aleyhine yazılar yazdığı sağ elinin kesilmesini istedi
ve kadıdan da fetva alınarak bu istek yerine getirildi. Sağ elini kaybetmesine rağmen pes etmeyip yazı yazmaya devam etmiştir. İki adet mushaf
istinsah etmiş, pek çok da hadis kaleme almıştır.
Yazı yazdığı ellerini geçirdiği felç sonucu bir süre kullanmayan Osmanlı
hat sanatında ekol sahibi olan Hafız Osman (1642-1698) yakalandığı hastalıktan kurtulmak için azimli mücadele eden bir diğer hattattır. Sultan
III. Mustafa’nın da hat hocası olan Hafız Osman pek çok talebe yetiştirmiş, sayısız eserler geride bırakmıştır. Vefatından beş-altı yıl önce felç geçirmiş ancak yazı yazmayı bırakmamış, devam ettirmeye gayret etmiştir.
Bu bahsedilen sıra dışı hattatların sayısının burada zikredilenlerden bir
miktar daha fazla olduğu tahmin edilebilir. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmış İslam dininde bölgesel sanatçı
ve yeteneklerin hepsinin devirlerinde yazılmış kitaplara, araştırmalara girmesi haliyle mümkün olamamıştır. Ancak şu kadarını söylemek gerekirse
haklarında bilgi sahibi olunan hattatlar günümüzde emsalleri gibi hayatta
başarılı olmak ve başarmak için azimlerini ve mücadelelerini ömürlerinin
sonuna kadar devam ettirmişlerdir.
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DAHA FAZLA UĞRUYOR”

PROF. DR. A. RESA AYDIN

“ENGELLI BIREYLER
AYRIMCILIĞA UĞRUYOR AMA
BAZILARI DAHA FAZLA UĞRUYOR”
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İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü Prof. Dr. A. Resa Aydın ile engelli
öğrencilerin sorunlarını ve çözüm yollarını konuştuk.

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi hangi amaçla
kuruldu?
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Engelliler Uygulama ve Araştırma (ENUYGAR) Merkezi
2003 yılında kuruldu. O zamanki adı Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezi idi.
Kuruluş amacı engellilik alanında çalışmalar yapmak ve İstanbul Üniversitesi’nde
eğitim gören engelli öğrenciler için destek sağlamaktı.
Merkez kurulduğunda henüz Türkiye’de 5378 sayılı ‘Engelliler Hakkında Kanun’
çıkmamış, Dünyada ‘Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’
imzalanmamıştı. Bunlar 2005 ve 2006 yıllarında gerçekleşti. Engelli hakları kamuda
ve sivil toplumda tartışılıyordu ama üniversitelerde ele alınma konusunda İstanbul
Üniversitesi birkaç öncü üniversiteden biriydi.
Merkez bünyesinde ne gibi faaliyetler ve iş birlikleri gerçekleştiriliyor? Bu çalışmalarla neler hedefleniyor?
Uzun yıllardır faaliyet gösteren bir merkeziz. İstanbul Üniversitesi’nin diğer tüm
kurumları gibi iyi tanımlanmış bir kurumsal kimliği ve kuralları var. Bunun yanı
sıra yazılı olmayan önemli prensipleri var. Bunlardan en önemlisi ekip çalışmasına
önem veren bir merkez olmasıdır. ENUYGAR Merkezi, Yönetim Kurulu ve Danışma
Kurulu, Öğrenci Birimi, Akademik Danışmanları, öğrencileri, gönüllüleri, kurum
ve kurum dışı paydaşları ve İÜ engelli personeliyle büyük bir ekiptir. Herkesin söz
hakkı vardır ve fikirleri alınır.
Merkezin farklı alanlarda gösterdiği bütün faaliyetlerin tek bir amacı vardır: Engelliliğin hak temelli biçimde ele alınmasını sağlamak. Yıllar içinde engellilikle ilgili toplumsal farkındalığın arttırılmasına yönelik pek çok çalışma yapıldı. Bunlar arasında
üniversite bünyesinde yapılan atölye çalışmalarını, öğrenci etkinliklerini, seminer ve
toplantıları sayabiliriz.
Merkezin toplumsal farkındalık oluşturma faaliyetleri yanı sıra mimari ve bilgiye erişimle ilgili etkinlikleri, eğitimleri, çalıştayları ve projeleri devam etmektedir. Konulara göre farklı paydaşlarla çalışmalar yapılmaktadır. Hak temelli çalışan engelli sivil
toplum kuruluşlarıyla yakın temas halinde, ortak etkinlikler ve projeler üretilmektedir. Ayrıca kamu ve yerel yönetimle paydaş etkinlikler yapılır. Engellilik alanında
geniş katılımlı, disiplinler arası bilimsel toplantılar düzenlenir; Üçüncü Engelsiz
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Üniversiteler Çalıştayı (2009), İşitme Engelliler ve Yükseköğrenim Sempozyumu (2010), Engellilik Araştırmaları Kongresi
(2016), Dünden Bugüne Engellilik-Engellilik Araştırmaları
Konferansı (2018), Engelli Haklarında Güncel Durum Paneli
(2019) bunlardan bazılarıdır.
ENUYGAR olarak son 10 yılda farkına vardığımız bir şey de
şu: Engelli bireyler ayrımcılığa uğruyor ama bazıları daha
fazla ayrımcılığa uğruyor, örneğin engelli kadınlar, engelli
çocuklar ya da engelli göçmenler. Önceleri “çifte ayrımcılık”
olarak tanımlanan bu duruma artık “kesişimsellik” (intersectionality) deniyor, yani kişi, hem kadın olarak hem de
engelli olarak ayrımcılığa uğradığında gerçek durum ikisinin
toplamından daha zorlayıcı aslında. Bu nedenle engelliliğin
kesişimsel boyutlarında da farkındalık çalışmaları ve bilimsel
aktiviteler yapmaya önem veriyoruz.

DAHA FAZLA UĞRUYOR”

Disiplinler arası ve sektörler arası bakış açısıyla ele alındığında “engellilik meselesinde” yenilikçi çözümlerin üretilebildiği
görüşüne sahibiz. Bu bakış açısını geliştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek için 2014 yılında disiplinler arası bir alt
disiplin olan “engellilik araştırmaları” alanında bir yüksek
lisans programı başlatmak için YÖK’e başvuru yapıldı. 20172018 eğitim yılında İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde
bu program başlatıldı. Bu programın amacı Türkiye’de engellilik alanında ihtiyaç duyulan çalışmaları yürütecek nitelikli
araştırmacılar ve uygulayıcıları yetiştirmektir. Her lisans
alanından öğrenci kabul eden İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Engellilik Araştırmaları Yüksek Lisans Programı alanında
öncü bir program. İstanbul Üniversitesi’nin Tıp, Psikoloji,
Sosyal Hizmet, Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, Mimarlık,
Spor Bilimleri gibi çok farklı disiplinlerden zengin bir öğretim üyesi kadrosuyla eğitim vermektedir.
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Yükseköğrenimde engelli öğrencilerin sorunları nelerdir?
Merkeze bağlı Engelli Öğrenci Birimi
engelli öğrencilere akademik ve sosyal
destek sağlarken öğrencilerin bilgi,
iletişim veya mekanlara erişimde karşılaştıkları problemlerle veya olumsuz
tutumlar nedeniyle uğradıkları ayrımcılıkla mücadele eder.
2014 yılında merkezin katılımcı yöntemle üniversitenin bütün birimlerinin
fikrini alarak hazırlanan ve İstanbul
Üniversitesi Senatosu tarafından kabul
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edilen “Özel Gereksinimli Öğrenciler
için Fırsat Eşitliği Yönergesi”nin hakkıyla uygulanması için çaba gösterir.
Özellikle mimari erişilebilirlik ve
bilişim erişilebilirliği ile ilgili sıkıntılar
ciddi bariyerler olarak öğrencilerin karşısına çıkar. Öğrenci Birimi sorumluluklarını yerine getirirken, çoğu zaman
bütçe sıkıntılarıyla karşı karşıya gelir.
Çünkü yasal açıdan tanımlanmış engelli haklarına göre öğrencilere sunulması
gereken bir hizmet için uygulamada
bütçe tahsis edilmemesi söz konusu
olabilmektedir.

DAHA FAZLA UĞRUYOR”

Engelli Öğrenci Birimi olarak karşılaşılan bir sorun da, engelli öğrencilerin
birimle iletişimde olma konusundaki
isteksizlikleridir. Bunun temel nedeni
toplumun genelinde hakim olan ‘sağlamcılık’ bakış açısının bireye yansımasının neden olduğu “ifşa” problemidir.
Öğrenci ‘engelli’ kimliği ile anılmak
istememektedir. Engelli Öğrenci Birimi
ise eğitim süreçleri boyunca öğrencilerin yabancı dil, kişisel gelişim, kariyer
planlama, savunuculuk vb. konularda
müfredat dışı eğitimlerle desteklenmesiiçin çaba gösterir.
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Savunuculuk becerileri gelişmiş olan engelli öğrenci, mezun
olup iş başvurusu yaptığında ya da işe girdiğinde, ayrımcılığa uğrarsa özgüvenle kendini ortaya koyabilir, yeti yitiminden dolayı engellenmeden mesleğini icra eder. Bir örnekle
açıklamak gerekirse, görme engelli bir üniversite mezunu iş
başvurusu yaptığında lisans eğitimine bakılmaksızın, örneğin
telefon santralinde istihdam edilmeye çalışılır. Ya da çalıştığı
ortamda yeti yitimine uygun düzenlemeler yapılmaksızın
çalıştırılır, verimli olmadığında da engelli oluşu nedeniyle
olumsuz bir tutumla karşılaşır. Bütün bunlarla mücadele edebilen engelli birey toplumda değişimi yaratacak güce sahiptir,
bizim amacımız da İstanbul Üniversitesi’nden böyle mezunlar
vermektir.
Merkez çalışanlarının kişisel çabalarıyla İstanbul Üniversitesine kazandırılan ENUYGAR Sanat Atölyesi de merkeze
bağlı bir birim olarak, Engelli Öğrenci Biriminin hemen
bitişiğindeki bir ofiste 2014 yılından beri faaliyetlerine devam
etmektedir. Bu atölye kaynaşma ve bütünleşme için önemli bir fırsat yaratır. Kişiler kendilerini ve birbirlerini sanat
aracılığıyla yeniden tanır ve tanımlarlar. Burada tanışıklıklar
dostluklara, fikirler projelere dönüşür.

DAHA FAZLA UĞRUYOR”

Öğrenci geri dönüşleri nasıl?
Öğrencilerin ifşa problemlerinden bahsettik. Bunu aşıp, “engelli kimliği” ile barışan öğrencilerden alınan geri dönüşler
son derece olumludur. Onlar ENUYGAR ekibinin bir üyesi
olarak, bütün etkinliklerde ve sorunlarda merkezle beraber
hareket ederler. Zaten önemli kararlar ve etkinliklerde hepsine ulaşılarak, bilgilendirme yapılır ve katkı istenir. Örneğin
bir kongre veya konferans düzenleniyorsa öğrenciler yardıma
çağırılır, geçen yıl düzenlenen “3 Aralık Etkinliği”nde öğrencilerin ortak hazırladığı mesaj o güne damgasını vurmuştu.
Sahneye tek tek ellinde birer harfle çıkarak şu cümleyi oluşturdular: “Herkes için erişilebilirlik varsa engellilik yoktur.”
Bu mesaj İÜ ENUYGAR Youtube kanalından izlenebilir.
2020 yılı Cumhurbaşkanı tarafından “Erişilebilirlik Yılı”
ilan edildi. Bu konuda İstanbul Üniversitesi’nde ne gibi
çalışmalar var?
“Erişilebilirlik” kavramı fiziksel çevre ve inşa edilmiş yapıların, ulaşım araçlarının, yazılı veya sözlü iletişimin ve bilgi
teknolojilerinin bütün insanlık durumlarına uygun olarak ta-
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Engelliliğin hak temelli biçimde ele alınmasını sağlamak. Yıllar içinde engellilikle
ilgili toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik pek çok çalışma yapıldı.
Bunlar arasında üniversite bünyesinde yapılan atölye çalışmalarını, öğrenci
etkinliklerini, seminer ve toplantıları sayabiliriz.

sarlanması anlamına geliyor.
Bu arada “bütün insanlık
durumlarına uygun tasarım”
tanımı, ENUYGAR’ın danışman hocası rahmetli Yüksek
Mimar Şükrü Sürmen’e
aittir. Onun tanımladığı bu
kavramın güncel adı “evrensel tasarım” veya “kapsayıcı
tasarım” olarak biliniyor.
İstanbul Üniversitesi’nin
binaların erişilebilir hale
gelmesi için uzun yıllardır
ekibimiz ve üniversitenin
ilgili kurumları yoğun çaba
içindedir. Yeni binalarda
işimiz biraz daha kolay, ama
tarihi binalarda çözümler
çok basit değil. Örneğin
engelli öğrencilerin en çok
başvuru yaptığı Fen ve Ede-

biyat fakültelerinin mimari
erişilebilirliği için çok çaba
gösterildi. Sonunda başarıya
ulaşıldı. Belki ufak ayrıntılarda sorunlar vardır ama
genel anlamda erişilebilir
oldu. Ama yeni yapılan Siyasal Bilimler Fakültesi’nde bu
hedefe daha kolay ulaşıldı.
Diğer sorunlu bölgeler için
Yapı İşleri Daire Başkanlı
ile işbirliği içinde çalışmalar
devam ediyor.
Ama sadece binaların erişimi
ile sorunlar bitmiyor. Beyazıt Meydanı ve Vezneciler
Metro çıkışlarının erişilebilirliği oldukça sıkıntılıdır.
Öğrenci anketlerinde her
yıl dile getirilen bu sorunla
ilgili İstanbul Büyükşehir

Belediyesi’nin gerçekleşmesini beklenen projesiyle ilgili
bu yıl tekrar resmi yazıyla
bilgi talebinde bulunuldu.
Erişilebilirliğin önemli bir
öğesi de bilgi ve iletişim teknolojilerine engelli bireylerin
bağımsız şekilde erişebilmesini ifade eden “bilişim
erişilebilirliği”dir. Kuruluş
sürecini ENUYGAR’ın
yürüttüğü Engelsiz Bilgi
Merkezi İstanbul Üniversitesi’nin özgün kütüphanelerinden biridir. Engelsiz Bilgi
Merkezi sesli ve elektronik
kitap üreten bir E-kütüphanedir. Bu kütüphane
İstanbul Üniversitesi dışında
diğer üniversite öğrencilerine de hizmet vermektedir.

DAHA FAZLA UĞRUYOR”
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Yücehan Kermen, 2008 yılında omurga skolyozuyla ve spinabifidalı olarak dünyaya geldi. Ailesinin dördüncü çocuğuydu.
Sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilmek için 39 kez
tıbbi operasyon geçirdi. Fiziksel engeli nedeniyle kişisel hayatında ve toplumsal hayatta pek çok zorluk yaşadı.
Tüm zorluklara rağmen meraklı, çalışkan kişiliği, ailesinin
inancı ve desteğiyle vazgeçmeden düşünmeye ve üretmeye devam etti. Kendi sazını, kavalını kendi elleriyle yapan ve çalan
babasının, yine baterist abisinin etkisiyle üç yaşında müzikle
tanışıyor. Abisinin evlerinin alt katında bulunan müzik stüdyosunda geçiriyor bebeklik günlerini. Müziğe aşinalığı da
böylece başlıyor. Üç yaşındayken ailesi Bursa’da bulunan Fatih Erkoç Müzik Akademi’ye kaydettiriyor onu. Böylece ritim-

le tanışıyor. Grup halinde ritim sazlarla müzikle ilgili serüveni başlıyor. Önceleri kemana ilgi duyuyor ve bir süre keman
eğitimi alıyor. Daha sonra bir arkadaşının vesilesiyle gitarla
tanışıyor ve artık gitar onun ana enstrümanı oluyor. Kendisini gitar çalarak ve şarkı söyleyerek ifade etmeye başlayınca da
bundan mutluluk duymaya başlıyor. Dört yaşında okuma yazma öğrendikten sonra da merakı sayesinde büyük müzisyenlerin hayat hikayelerini okuyor ve onları kendine model alıyor.
Örneğin Beethoven’ın işitme engelli olmasına rağmen yaptığı
besteler hem ilgisini çekiyor hem de ona feyz veriyor. Zamanla abisinin de etkisiyle rock müzik ilgisini çekmeye başlıyor
ve Haluk Levent’i tanıyor. Böylece Haluk Levent şarkıları
çalmaya ve söylemeye başlıyor. İlerleyen zamanlarda müzikle
ilgisi nedeniyle aile ona bir de klavye alıyor ve klavyeyle de
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Beethoven’ın işitme engelli olmasına rağmen
yaptığı besteler hem ilgisini çekiyor hem de
ona feyz veriyor. Zamanla abisinin de etkisiyle
rock müzik ilgisini çekmeye başlıyor ve Haluk
Levent’i tanıyor. Böylece Haluk Levent
şarkıları çalmaya ve söylemeye başlıyor.
müzik çalışmaya devam ediyor. Sıkça sahne deneyimi
de yaşıyor ve icra ettiği eserler sayesinde alkışlanıyor
olmak onu daha da motive ediyor. Engellilerle ilgili
bir organizasyonda Metin-Eda Özülkü çifti ile sahneye
çıkıyor. O gece unutamadığı sahne performanslarından
birisi oluyor. En son çok sevdiği ablasının düğününde
de sahne alıyor ve gitarıyla şarkı söyleyerek kendince
ablasına en güzel hediyesini veriyor.
Yücehan’ın sanata ilgili müzikten ibaret de değil. Erken
yaşta okuma yazmayı öğrendiği için edebiyata da ilgi
duyuyor. Kitaplığında bine yakın kitap var ve bunların
büyük çoğunluğunu okumuş. Bilim, sanat ve arkeoloji
ilgi alanı oluyor. Uzayda hastalanan astronotların da
bir doktora ihtiyaçları olduğunu düşündüğü için küçük
yaşlarda uzay doktoru olmak istiyor. Şimdilerde arkeoloji ve astronomiyi birlikte çalışabileceği bir mesleğinin olmasını hayal ediyor ve başarıyla eğitim hayatına
devam ediyor.
Engellilerin toplumsal hayatta karşılaştıkları zorluklar
ve engelli ailelerinin aşması gereken sorunların çokluğu
nedeniyle okul hayatında kendisi gibi engelli arkadaşı
maalesef olamıyor. Onun eğitiminin kesintiye uğramaması, sosyal hayat içerisinde sürekli var olabilmesi için
ailesi vazgeçmeden çabalıyor. Bu sayede okul hayatı da
sosyal hayatı da devam ediyor. Pandemi dolayısıyla bir
süredir evde kalmış olmak onun daha çok kitap okumasına, film izlemesine ve müzikle ilgilenmesine fırsat verse de okulunu özlüyor ve arkadaşlarıyla yeniden sağlıklı
bir şekilde birlikte olabileceği günleri hayal ediyor.
En güçlü duygu olarak tutkuyu öne çıkaran Yücehan,
tutkuyla yapılan her işin değerli olma potansiyeline
inanıyor. Tutkuyla yapılmış şarkılarla, yazılmış kitaplarla ve yaşanmış anlarla hayata tutunduğunu ve mutlu
olduğunu ifade ediyor. 13 yıllık hayatına tutkuyla üretilmiş çokça an sığdıran Yücehan gelecekle ilgili hayal
kurmaya, merak etmeye ve tutkusuyla üretmeye devam
ediyor.
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Henüz 3 yaşındayken elinden tuttuğu
annesi ve kardeşi ile bayram alışverişi için
gittiği çarşıda savaş uçaklarının saldırısına
uğrayarak bir bacağını kaybeden Fatma,
tüm zorluklara rağmen okula gitmekten
vazgeçmiyor. Rejimin yoğun saldırıları
nedeniyle yaklaşık 2 yıl önce Halep'teki
evlerini terk ederek İdlib'e göçen Fatma'nın
ailesi, maddi imkansızlıklar içinde zor bir
hayat sürüyor. Her sabah değneklerine
sarılarak yola koyulan Fatma, okuluna
varmak için tek bacağıyla 3 kilometre yol
yürüyor.
FOTOĞRAF AA / MUHAMMED SAİD
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Umuda,
Adanmışlığa
Açılan Kapı:
Mitat Enç
İ LYA S Y I L D I R I M

Mitat Enç, yaşadığı kaotik dönemin çalkantılarına
rağmen, köklü bir ailenin çocuğu olarak parlak
hikayenin kahramanı olduğu bir hayat sürmüş olsaydı
eğer yatağında akan ırmağın olağan akışının yarattığı
etkinin ötesine geçmeyecekti bütün başarıları.
“Küçük erdemler, küçük kötülüklerden
daha tehlikelidir.” diye yazar Kazancakis. Hayatın rutin akışı içinde orta
halli her hikayenin üç aşağı beş yukarı
varacağı yer bellidir. Ancak, kaderin
bazen beklenmeyen küçük bir dokunuşu kimi hikayeleri olabildiğince sıra
dışı bir serüvene dönüştürür. Doğrusu,
olağanüstü bir hayat hikayesini mümkün kılan temel belirleyenin, kaderin
sihirli ve bir o kadar acıtıcı dokunuşu
mu, yoksa hikayenin kahramanın içinde
taşıdığı tutku mu olduğunu ayırt etmek
oldukça güçtür.

Mitat Enç, yaşadığı kaotik dönemin
çalkantılarına rağmen, köklü bir ailenin
çocuğu olarak parlak bir hikayenin kahramanı olduğu bir hayat sürmüş olsaydı
eğer yatağında akan bir ırmağın olağan
akışının yarattığı etkinin ötesine geçmeyecekti bütün başarıları. Dedesinin
izinde giden başarılı bir avukat, babasının ticarethanesini büyüten saygın bir
tüccar, belki de şehrin mebusu hatta belediye reisi olması pek ala mümkündü.
Nitekim anne tarafından dedesi Antep
Belediye Başkanı idi. Aslında İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki

F O T O Ğ R A F A A / Z E Y N E P Y Ü C E T A Ş

öğrencilik yıllarına kadar olan yaşamı
bu yargıyı doğrulayacak niteliktedir.
Her ne kadar çocukluk yılları birinci
dünya savaşı ve sonrasında Antep’in
işgal yıllarına rastlasa bile, onun hayatı,
yamaçlarında olağanüstü hadiselerin cereyan ettiği bir vadinin tabanında olağan
akışını sürdüren bir ırmağa benzer.
Ta ki, bir bahar sabahında, İstanbul’da
iki arkadaşıyla paylaştığı bir otel odasında şiddetli bir baş ağrısıyla uyanıncaya
dek.
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Karanlığa yenik düşmek
Sol gözünde başlayan enfeksiyonun yarattığı görme bozukluğu
ve şiddetli baş ağrısı için gittiği ilk doktordan çare bulamayınca,
hastaneye yatırılması, haftalar süren tedavi girişimlerinden bir
türlü müspet sonuç alınamaması yirmili yaşlardaki bir delikanlının olağan hayatını geri dönülmez bir şekilde alt üst edecektir.
Tedavi için ailesinin ekonomik zorluklarına rağmen Viyana’ya
gider. Orada geçirdiği bir dizi operasyondan da umduğu çareyi
bulamaz. Hastanede geçirdiği o günleri anlatırken olabildiğince
karamsar olmasına karşın, içinde hep bir arayışın kıpırtısını görürüz yazdıklarında: “Ayaklarını zorla sürükleyerek ilerlememek
istemeyen zaman bütün ağırlığı ile üstüme çökmüştü. Kapanıp

M I TAT E N Ç

KAPI:

M I TAT E N Ç
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Engelli çocukların
eğitimine adanmış
bir hayat, onu
kuşatan karanlığa
inat kıtalar ötesine
uzanan öğrenme
ve hayata tutunma
tutkusu, ardında
bıraktığı onlarca
kitap…

kaldığım bu zindanı unutmanın yolunu bulmalıydım.”
Viyana’ya gittiğinde çevresini seçebilme kabiliyeti memlekete dönerken önemli ölçüde karanlığa yenik düşmüştür.
Önce İstanbul’da soluklanır, ardından Antep’teki ailesinin
yanına döner. Gözünün yeni bir ameliyata hazır hale
gelmesi için aylar belki yıllar mertebesinde beklemesi
gerekecektir. “Bitmeyen Gece” adlı otobiyografik kitabında bu döneme ilişkin duygularını Nazım Hikmet’in
dizeleriyle anlatır.

ille -kabartma- alfabesiyle yazılmış İngilizce kaynaklara
Londra ve Beyrut’a ulaşır, posta yoluyla bunları edinir.

Bağırmadı,

Bir umut diyerek tekrar Viyana’ya gider tedavi için.
Ancak ışığa kavuşma umudu tekrar karanlığın mutlak
direncine yenik düşer, yapılan ameliyatlardan sonuç alınamaz. Bu arada zaman akıp gitmektedir. Yanında kaldığı
pansiyon sahibi hanımefendinin gayretleriyle Viyana’da
görme engelli küçük çocuklara yönelik eğitim veren bir
okula misafir öğrenci olarak devam eder. Daha Sonrasında binbir güçlükle kendi akranlarıyla eğitim göreceği
üniversiteden kabul alır. Bu arada Avrupa’da semalarında
kara bulutlar kümelenmekte, ikinci Dünya savaşına gidecek olan sosyal ve siyasal gelişmelerin ayak sesleri Viyana
sokaklarında da duyulmaktadır.

gidenleri geri çağırmadı,

Telefonla gelen burs

baktı yalnız dolu gözlerle uzaklaşan atlıların parıldayan
nallarına!”

Tıbbın imkanlarının kendisini ışığa kavuşturamayacağını,
görme yetisini sonsuza dek kaybettiğini kabullenir. Ailesinin yaşadığı ekonomik zorluklar, onu gurbette çaresiz,
bir o kadar kırılgan kılmaktadır. Son çare, pansiyona
olan borcunun en azından bir kısmını ödeyebilmek için
paltosunu rehin verir.

“Birden bire kuş gibi vurulmuş gibi kanadından
yaralı bir atlı yuvarlandı atından!

Yeniden görme umudu
Antep’te yeni hayatına alışmaya çalışırken, kendi iç
dünyasında oldukça sarsıcı kırılmalar yaşar. Dolu dizgin
yoluna devam eden bir akıncı birliğinin geride kalmış neferi olma duygusu zaman zaman karabasanlar görmesine,
sinir krizleri geçirmesine neden olur. Karanlığın görünmez eli onu nefessiz bırakırken, diğer taraftan yeniden
görebileceğine dair umudunu hep canlı tutmaya çalışır.
Antep’teki Amerikan hastanesinde çalışan Mr. Isely isimli
bir satınalma görevlisinden İngilizce dersleri almaya
başlar. Mr. Isley’in yardımıyla, o günün şartlarında Bra-

Yurda kesin dönüş yapmayı düşündüğü günlerde, pansiyonun telefonu çalar. Arayan yabancı hanımefendi,
Türkiye Sağlık Bakanlığı’na Amerika’da eğitim için, iki
adet burs sağlandığını söyler ve bu imkandan faydalanma fırsatını sunar kendisine. Ertesi gün yüz yüze yapılan
görüşmede, bir dönem Antep’te kendisinden İngilizce
eğitim aldığı Mr. Isley’in, engelli öğrencilere burs veren
varlıklı bir Amerikalı aileye Mitat Enç’ten bahsettiği an-
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Mithat Enç’in okuyucuya
miras bıraktığı üç temel
kitabı, Osmanlı’nın
son yıllarını, modern
Türkiye’nin kuruluşunu,
değişen devlet düzenini,
bunun sosyal hayata
yansımalarını birçok
yönüyle resmeder.

F O T O Ğ R A F A A / F I R A T Ö Z D E M I R

laşılır. Şaşkındır ve bir o kadar heyecan
dolu. Teklifi kabul edip yurda döner.
Ankara’da Sağlık Bakanı ile görüşmek
üzere bakanlığın yolunu tutar. Uzun
uğraşlar sonrasında bakan ile görüşür.
Muğlaklıklar uzayıp gidince, Antep’e
döner. Geçmeyen zaman, yakıcı bir bekleyiş… Önce İzmir, ardından İngiltere
üzerinden gemiyle Amerika’ya uzanan
karanlıklar içinde uzun bir yolculuk…
Columbia Üniversitesi’nde lisans,
Harvard Üniversitesi’nde yüksek lisans
eğitimini tamamladıktan sonra 1940 senesinde Ankara Gazi Eğitim Fakültesi’nde “Marazi Ruhiyat” dersleri vermek
üzere ilk görevine atanır. 1950’de Ankara
Körler Okulu Kurucu Müdürlüğü,
1952’de Gazi Özel Eğitim bölümünü
kurarak burada 3 yıl görev yapar.
1956’da bu defa doktora eğitimi için
Amerika’ya gidecektir. İki yıl sonra
yurda döner dönmez, Ortadoğu Teknik
Üniversitesi Eğitim Fakültesi kurucu
dekanı olarak işe koyulur.
Eğitime adanan hayat
Sonraki yıllarda, Ankara Üniversitesi
bünyesinde Özel Eğitim Bölümü’nü
kurup uzun yıllar bölüm başkanı olarak
engelli çocukların eğitimine kendisini

adar. Esasında onun ilgi odağı engelli
çocuklarla sınırlı kalmaz, ülkede temel
eğitimin ana meselelerinin çözümüne
ilişkin canhıraş çaba verir. 1977 yılında
emekli olan Mitat Enç, yerleştiği Yalova’da 1991’de hayata gözlerini yumar.
Engelli çocukların eğitimine adanmış
bir hayat, onu kuşatan karanlığa inat
kıtalar ötesine uzanan öğrenme ve hayata tutunma tutkusu, ardında bıraktığı
onlarca kitap…
80 yıllık hayatına baktığımızda Mitat
Enç’in çocukluk yıllarının özel bir öneme sahip olduğunu görürüz.
Bu noktada Enç’in edebi kişiliğiyle tanışırız. Kaleme aldığı pedagojik kitapların
yanısıra, Selamlık Sohbetleri kitabı,
çocukluk döneminin Antep’inin yanısıra
1. Dünya savaşı yıllarına ve Fransız işgali günlerine götürür bizi. Şehrin önde
gelen ailelerinden birisiyken, işgalle
birlikte bir anda katır sırtında köy köy
sığınacak yer arayış hikayesini kendi
kaleminden okuma şansını buluyoruz.
Dilindeki yalınlık, cümlelerdeki berraklık, aydınlık günlerden kalma anılarının
filizlendirdiği umudun ışıltısı okuyucuyu uçarı, bir o kadar da buruk bir
yolculuğa davet eder.

Benzer şekilde “Uzun Çarşının Uluları” kitabında anlatılan insan hikayeleri 1920’li yılların Anadolu’suna dair
dokunaklı fotoğraflar olarak dile gelir
sayfalarda.
Mithat Enç’in okuyucuya miras bıraktığı üç temel kitabı, Osmanlı’nın son yıllarını, modern Türkiye’nin kuruluşunu,
değişen devlet düzenini, bunun sosyal
hayata yansımalarını birçok yönüyle resmeder. Daha da önemlisi onun satırları
arasında gezindikçe okuyucunun içinde
oldukça tanıdık kareler canlanır; geçmişe, bugüne ve geleceğe dair.
Onun hikayesinin bize öğrettiği en temel şey, hayatın sunmuş olduğu küçük
erdemlerin yerine gelen kimi felaketler
bazen çok daha farklı kapılar aralayabilir. Muhtemeldir ki o büyük kapıdan geçip, sonsuz hayat ırmağının çağıltısına
karışmak için umudun ve adanmışlığın
kollarına kayıtsız şartsız teslim olmak
gerekir. Teslimiyet sadece kişinin kendisine değil, yürüdüğü yolda aynı kaderi
paylaşan binlerce insana da kılavuz olur.
Bu yönüyle Mitat Enç bir öncü olarak,
sadece kişisel bir hikaye inşa etmekle
kalmadı, ülkemizde engelli çocukların
derli toplu bir eğitim alması için uçtan
uca bir sistemin kurucu aktörü olmayı
başardı.
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S E L A H AT T İ N AY D I N
“SOSYAL PROJELERI DESTEKLEMEZSEK
INSANLAR SÖMÜRÜYE AÇIK HALE GELIYOR”
HARUN KARABURÇ

Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği (IBQS) Başkanı Selahattin Aydın ile
dünyanın farklı bölgelerinde kabartma Kur'an hizmeti sağlayan kişi ve kurumları bir araya getiren
birliğin faaliyetlerini konuştuk.

F O T O Ğ R A F A A / Z E Y N E P H A F I Y E G Ü L C A N
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2014 yılında Uluslararası Kabartma Kur’an Hizmetleri Birliği’ni kurdunuz. Süreç nasıl başladı? Böyle bir birliğin ihtiyacı
nasıl oluştu?
Umreye gittiğimde kabartma Mushaflarla karşılaştım, Suudluların yazdığı. Ama buradakilerle arasında imla farklılıkları
olduğunu fark ettim. İmla, körler söz konusu olunca ciddi bir
problem. Bizim kabartma Mushaflarımız altı ciltten oluşuyor.
Hacimli olduğu için yanınızda taşımanız pek mümkün değil.
Bu umreden sonra somut bir netice üretmeliyim derken böyle
bir birlik kurma fikri o zaman aklıma düştü. Ülkeler nasıl yönetilirlerse fertler de kendilerini ona göre konumlandırır. Türkiye’nin idaresi bize böyle bir vizyon ve imkan vermemiş olsaydı
biz de bu işe kalkışamazdık. Bu çabalarımıza pozitif cevaplar
veren kuruluşlardan biri Kızılay. Bu vesile ile Türk Kızılay
Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’a, Türk Kızılay Genel Müdürü
Dr. İbrahim Altan’a, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ellialtı’ya,
Kızılay Kültür Sanat A.Ş. Genel Müdürü İlyas Bey’e buradan
şükranlarımı bildiriyorum.
Uluslararası Kabartma Kur’an Hizmetleri Birliği’ni kurarken
amacınız neydi?
Dünyanın farklı ülkelerinde görme engellilere kabartma Kur’an
hizmeti veren kuruluşlar var. Hepsi lokal ölçekte çalışıyor.
Fakat hayat birtakım insanları sistemin dışına iterek yapılandırılmış. Kapsayıcı bir anlayış yok. Okula gidemiyorsunuz, okula
gidemediğiniz için iş bulamıyorsunuz, hayatınızı idame ettiremiyorsunuz. Bu dezavantaj sizin sömürüye açık hale gelmenize
neden oluyor. Özellikle dünyanın fakir ülkelerindeki insanlar
buna çok daha müsait. İnanç düzeyinde bir sömürü bu. Misyonerlerin faaliyetlerine baktığımızda engellilerin misyonerlik
açısından çok önemli bir kitleyi oluşturduğunu görürsünüz. Bu
faaliyetlerin önüne geçmek için lokal düzeyde faaliyet gösteren kuruluşlar bir araya gelsin istedik. 17 ülkeden üye kişi ve
kuruluş var. Aslında bizim temel misyonumuz Kur’an’ı görme
engellilerin erişimine açmak. Kabartma Kur’an imlasını evrensel
hale getirmek. Kabartma Mushaf bulamayan insanlara temin etmek. Biz asıl itibarı ile bir sosyal yardım kuruluşu değiliz. Fakat
sosyal yardım alanını boş bıraktığımız zaman da engelli insanlar bir sömürüye maruz kalıyorlar. Buradaki biz ifadesini de
biraz açmak istiyorum. Ben bir fanatizm içinde hareket etmek
istemiyorum. İnsanlığa bizim söyleyecek sözümüz var. Çünkü
şu ana kadar biz bu mesajları insanlığa doğru ulaştıramadığımız
için Avrupa’da ve dünyanın birçok yerinde yüzbinlerce insan
engelli olduğu için öldürüldü.

FOTO Ğ RA F AA / F I R DAU S WA J I D I

“Bizim temel misyonumuz Kur’an’ı
görme engellilerin erişimine açmak.
Kabartma Kur’an imlasını evrensel hale
getirmek. Kabartma Mushaf bulamayan
insanlara temin etmek.”
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Ne tür faaliyetleriniz oluyor?
Kızılay ile beraber Afrika’da
faaliyet gösteren görme engelli
üye kuruluşların başkanlarını
geçtiğimiz yıl bu zamanlar Türkiye’ye davet ettik. Ülkemizde
faaliyet gösteren insani yardım
kuruluşları ile onları bir araya
getirdik. Çünkü sosyal projeleri desteklemezsek bu insanlar
sömürüye açık hale geliyorlar.
Togo’da bir körler okulumuz
var. Müslümanlara endüstriyel eğitim yanında din eğitimi
verilen tek kuruluş. Şimdi su
kuyusu açılıyor oraya. İşimiz
sosyal yardım değil ama engellilere yönelik sosyal yardım
vermek isteyenlere de danışmanlık yapıyoruz. Bu anlamada
üye kuruluşlarımızın hizmet
kapasitesinin genişletilmesi için

Kızılay’ın da desteği ile böyle
bir program planlamıştık. Bu
programın sonunda engelli
yetimlere sahip çıkmak isteyen
kuruluşlar oldu Türkiye’den.
Somali’de bir körler okulumuz
var. Kızılay bu okulun tefrişini
sağladı. Gıda ihtiyacını karşıladı. Bugüne kadar çeşitli kabartma Kur’an çalışmalarımız oldu.
Azerbaycan’dan, Arnavutluk’tan
gelen insanlara eğitimler verdik.
Bunun dışında uluslararası katılımlı üç büyük konferans yaptık. Kabartma Kur’an üzerine.
Bugüne kadar dünyanın 25’ten
fazla ülkesine kabartma Mushaf
gönderdik. En son Nijerya’ya
yolladık. Afrika dışında Avrupa’ya ve Amerika’ya da ulaştırıyoruz. Şimdi internet üzerinden
yürüttüğümüz on tane eğitim
programımız var.

En büyük çalışmanız sanırım
Somali’deki körler okulu. Bu
okulun hikayesini de anlatır
mısınız bize?
Bu körler okulu Koreli misyonerler tarafından kurulmuş bir
okul. Yani Kore’den misyoner
kalkmış gelmiş, Somali’ye okul
kurmuş. Kendi ülkeleri iç savaşa
sürüklenince emniyet problemi
yüzünden Somali’yi terk ettiler.
Bu süre içinde de bizim oradaki üye kuruluşumuz bu okula
sahip çıktı. Ülkeleri istikrara
kavuşunca Koreliler tekrar
döndü ve size yardım edelim
dediler. Biz de sizden yardım
istemiyoruz dedik. Böylece Kızılay’ın da sayesinde bu okulla
Koreli misyonerlerin bağını
koparmış olduk. Çünkü onlara
ihtiyaç kalmadı. Onlar ihtiyaç
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Dünyanın farklı ülkelerinde görme engellilere kabartma Kur’an hizmeti veren
kuruluşlar var. Hepsi lokal ölçekte çalışıyor. Fakat hayat birtakım insanları
sistemin dışına iterek yapılandırılmış. Kapsayıcı bir anlayış yok.
bırakmadığımız müddetçe biz varız, biz yoksak başkası
var. Kızılay insanların iyilik halini yükseltmeye çalışan
bir kuruluş. Somali’deki o hizmet sadece maddi değil.
Kızılay orada insanların maneviyatını da restore etti.
Kabartma Kur’an basımında Braille alfabesinin kullanılması ne gibi fayda sağlıyor? Daha mı kolay?
Evet. Gören talebeyle görmeyen talebeyi aynı anda
başlattığınızda görmeyen talebe daha kısa sürede
öğrenir. Okuma kolaylığı sağlıyor. Biz körler kabartma
yazıları okuyoruz. Sizler de mürekkepli yazıları okuyorsunuz. Mürekkepli yazı resmi yazışmalarda kullanılıyor
ama benim okuduğum yazı kullanılmıyor. Ben bazen

bunu da sorguluyorum. Neden? Mürekkepli yazıyı
kabartma yazıya üstün kılan nedir? Hiçbir şey! Ama
hayatın yapılandırılma mantığı sizi başka bir noktaya
taşıyor. Aslında körlük güzel bir şey. Ama insanlar ona
öyle anlamlar yüklüyor ki bazıları onu melanet olarak
algılayıp Allah’la ilişkilerini sorguluyor. Kör olduğunuz
zaman size kiralık ev vermiyorlar. Benim başıma geldi.
Öğretmen oldum, devletten maaşım da vardı. Telefonda
anlaşıyoruz yanına gittiğimde vazgeçiyor. Ben içinde
bulunduğum halin avantajlarını yaşamak istiyorum.
Mesela kimse beni reklamla kandıramaz. İstediği kadar
vitrinini süslesin ışıklandırsın beni kandıramaz. İnsanlar gözleriyle yönetiliyor.
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Şu an dünyada engelliler üzerine
nasıl bir algı ve anlayış var?
Şimdi engellilik dediğimiz olgu bir
kategori. Bir sosyal kategori. Tıpkı
millet gibi. Tıpkı falanca takım taraftarlığı gibi. Hemşehrilik gibi. Fakat bu
kategoriyi kim üretmiş? Bizim medeniyetimizde böyle bir kategorizasyon
mantığı var mıdır diye sormak lazım.
İslam medeniyetinin merkezinde insanın eşrefi mahlukat olduğu gerçeği var.
Ama bizim dışımızdaki başka anlayışlar, medeniyetler insanları sınıf sınıf
diye ayırmış. Mesela Batılı cerrahların

hatıralarını okuyorum. Batı dünyasında 1930’lu yıllarda, Amerika’da engelli
olan insanların kısırlaştırılmalarının
hukuki bir zemini var. Bu konuda yasa
var. “II. Dünya Savaşı’ndan sonra bu
kanunlar yürürlülükten kalkmış da
olsa biz 80’lere kadar bu kısırlaştırmaları yaptık” diyor hatıralarında Batılı
doktorlar.
İslam medeniyetinde durum nasıl?
600’lü yıllarda Peygamber Efendimiz savaşa gittiğinde siyasi vazifeleri
bakımından bir tane görme engelliyi

yerine vekil bırakıyor. Demek ki bizim
medeniyetimiz bir sözü var ve insanlığın da bu söz duymaya ihtiyacı var. Bu
birikimimizi ne kadar fark edemezsek
ve başkalarına söyleyemezsek vebal
altındayız. Cenabı Allah din dediği
kurallar manzumesini ortaya koyarken
mükellefiyet bakımından insanları ayırmamış. Dini bakımdan körler, sağırlar,
topallar herkes bu kurallara tabii. Bir
paradigma problemi var. Müslümanız
ama bu olguya Müslümanca bakamıyoruz. Çünkü zihinsel bir format yemişiz
toplum olarak.
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Sizin kişisel deneyiminiz nasıl
oldu? Türkiye şartlarında kabartma Mushaflara ulaşmanız kolay
oldu mu?
Ben şanslıydım. Ailem beni dini terbiye ile yetiştirdi. Beş altı yaşımdan
itibaren bu eğitimi aldım. 1990’lı
yılların başında Türkiye Beyaz Ay
Derneği öncülüğünde kabartma
Kur’an eğitimleri düzenlendi ve
basılmaya başlandı. Bana arkadaşlarım ve dostlarımın da okuma
konusunda yardımları oldu.
Peki genel olarak Türkiye’de bugün görme engelliler için yeterince
dini kaynak var mı?
Bir kere Diyanet İşleri Başkanlığı bu işlere el attı. Bu önemli bir
gelişme. Son on beş yılda radikal
değişiklikler yapıldı. Yurt dışında
da ilgiyle izleniyor. Fakat bu bütün
problemleri çözdüğümüz anlamına
gelmiyor. Bana göre hala paradigma problemi var. Biz olaya kendi

Şimdi engellilik dediğimiz
olgu bir kategori. Bir sosyal
kategori. Tıpkı millet
gibi. Tıpkı falanca takım
taraftarlığı gibi. Hemşehrilik
gibi. Fakat bu kategoriyi
kim üretmiş? Bizim
medeniyetimizde böyle bir
kategorizasyon mantığı var
mıdır diye sormak lazım.

kodlarımızla bakamadığımız için
çok çalışıyoruz ama yaptığımız
çalışmanın hak ettiği meyveleri toplayamıyoruz. 600lü yıllarda devlet
başkanlığını bir köre bırakan medeniyetten geliyoruz. Fakat bugünkü
anlayışımız daha çok koruma, kollama ve yardım etme üzerine. Güçlendirmeyi denemek lazım. Mesela bir
görme engelli valimiz var mı? Yok!
Bu anlamda Türk siyasi tarihinde
ilk kez siyasi idare, irade gösteriyor
ama tüm kurumların bunun altını
doldurması gerekiyor.
Sizin için engelli kimdir? Engellinin tanımını nasıl yapıyorsunuz?
Benim anlayışıma göre aslında
Allah’tan başka herkes engelli.
Allah’ın sıfatlarından biri de kadir-i
mutlak olması. Bu, Allah’ın gücünün yetemeyeceği hiçbir şey yok
demek. Aynı zamanda Allah tektir.
Onun dışındakiler kadir-i mutlak
olmadığı ve olamayacağı için herkesin acziyeti var. Erkekler çocuk

doğuramaz. Biz onları kınıyor muyuz? Hayır! Biyolojisi müsait değil.
Benim biyolojim de senin sakallı
olup olmadığını görmeye müsait
değil. Hepimiz birbirimize muhtacız. Benim senden, senin de benden
faydalanabileceğin alanlar var. Sen
beni mutlak bir acize dönüştürdüğün zaman benim işe yarar bir
tarafımı bırakmıyorsun ki! Bizim
engelliliği bir kategoriye dönüştürmemiz ve engellilik üzerinden
hiyerarşik ilişkiler oluşturmamız
lazım. Çünkü engellilik de Allah’ın
insanlara verdiği nice hallerden bir
hal. Her halin birtakım güçlükleri
var. Zenginin de güçlükleri var.
Güzel de olsan başın belada, çirkin
de. O yüzden bizim içinde bulunduğumuz hallerin güzelliklerini
görmeye konsantre olmamız lazım.
Bunu yaparken de kimseyi ötekileştirmeden ve ikincil bir konuma
yerleştirmeden. Hepimize yaratan
Allah, hepimiz O’nun eseriyiz.
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Kütüphanede
Engelleri Aşmak
MEHLİKA K. ASLIYÜKSEK

Kütüphaneye giden engellilerin kütüphanelerde karşılaştığı sorunları ve çözüm
yollarını Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi
Dr. Mehlika K. Aslıyüksek 1868 için yazdı.
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Evrensel bildirgelerde dile getirilen en
temel insanî haklardan olan öğrenme,
gelişme ve bilgi edinme hakkı, çoğu zaman
diğer temel haklara göre ikinci planda
tutulabiliyor. Bunda yaşama hakkı, çalışma hakkı gibi daha elzem hakların bile
sahiplerine yeterince teslim edilememesinin
payı büyük. Öte yandan ne kadar gayret
etsek de on yıllardır hale yola sokamadığımız halk kütüphanelerimizin, çözülmez
sorunları bitmeyen üniversite kütüphanelerimizin gerek bürokratik engeller gerek
maddi yetersizlikler gerekse ufku dar
zihinler sebebiyle bir türlü istenen noktaya getirilememesi gibi çıkmazlarımız var.
Bir öğretmen, bir üniversite öğrencisi, bir
çocuk yahut çalışan bir yetişkin, kim olursa
olsun, toplum içinde yaşayan herhangi bir
birey, gelişme hakkını kullanabilmek için
zorlanırken, bir de özel durumu olanların
çektiği zorlukları düşünün.
Güncel kaynakların çoğu artık dijital ortamda olsa da mekân olarak kütüphaneye
gitme, geçmiş kaynaklar üzerinde araştırma yapma, danışma hizmeti alma ihtiyacı
hep vardı ve var olmaya devam edecek.
Bu ihtiyaçla kütüphaneye giden engelliler
ise önce kütüphaneye gelene kadar, sonra
da kütüphane içinde birçok sorunla karşı
karşıya kalıyor.
Hayati nitelikte ayrıntılar
Özel durumu olan bir birey için binanın
konumu, dış yapısı, bahçesi ve girişi oldukça önem taşıyor. Kütüphanenin güvenilir
ve merkezî bir konumda olması, toplu
taşıma araçlarına yakın olması, girişinin
hem tekerlekli sandalye kullanıcıları, hem
de görme engelliler için tehlike oluşturacak
engellerden arındırılmış olması ve yükseltili bölgelerin standartlara uygun bir eğimde
olması gerekiyor. Basamaklarla çıkılan
kütüphane girişlerinde bedensel engelliler
için uygun rampaların ve görme engelliler
için zemine sabitlenmiş, duyumsanabilir
yol kabartmalarının yapılması, onların kütüphaneye gelebilmesi için hayatî nitelikte
ayrıntılar…
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Kütüphanenin kapısına ulaştıktan sonra üst katlara çıkabilmek için engellilere uygun asansörlerin bulunması, kapı
çerçevelerinin tekerlekli sandalyelerin geçişine imkân verecek
genişlikte olması, tuvaletlerin engelli kullanımına göre yapılmış olması, kütüphane içindeki tarama bilgisayarlarının ve
danışma bankosunun engelli kullanıcıyı zora düşürmeyecek
yükseklikte tasarlanması gerekiyor. Engelli bireyin kütüphaneciden bilgi alırken, ödünç alma-verme işlemi esnasında veya
kaynak taraması yaparken hem fiziksel olarak zorlanıp acı
çekmemesi, hem de rencide olmuş hissetmemesi için bu önemli detaylar iyi tasarlanmalı. Dahası, kütüphanedeki koltukların, masa ve sandalyelerin ergonomik yeterlilikleri sağlaması
ve engelli kullanıcıların dolaşımı sırasında çarpma riskini en
aza indirecek şekilde tasarlanması önemli.
Üniversite kütüphaneleri
Esasında, ülkemizdeki bütün kamu binalarında engellilerin
yaşama sorunsuz katılabilmeleri için zorunlu olarak yapılması gerekenler, bir yasa ile belirlenmiş durumda. 5378 sayılı
Engelliler Hakkında Kanun, engellilerin toplumsal hayata
katılımlarının sağlanması için her türlü düzenlemenin yapılmasını ve engeli olan bireylerin hiçbir ayrımcılığa maruz
bırakılamamasını öngörmekte. Bununla birlikte, yasanın
kamu kurumlarında ne kadar gerçekçi bir şekilde uygulandığı konusunda maalesef emin değiliz.
Yasanın eğitim öğretim faaliyetleri hakkındaki yaptırımları
neticesinde üniversitelerin engelli birimleri çalışmalar yapıyor. Üniversite kütüphaneleri de mekânlarını ve hizmetlerini

engellileri göz önünde bulundurarak geliştirmekteler. Birçok
üniversite kütüphanesinin kullanıcıların Braille materyallerinden yararlanabilmesi için uygun düzenekleri var. Birçok
üniversite kütüphanesinde sesli kitap hazırlama donanımları
var ve gönüllülerin gelip kitap okuması ile ülkemizin seslendirilmiş kitap listesi zenginleştiriliyor. Birçok üniversite
kütüphanesinin web sitesinde verdikleri engelli hizmetlerine
ilişkin bilgiler yer almakta. Fakat bu tabloda bile Türkiye’nin
en saygın üniversitelerinden birinin kütüphane web sitesinde
şu bilgiye rastlanabiliyor: “Girişler döner kapıdan yapılmakla
birlikte; engelli kullanıcılar iki döner kapı arasında bulunan
ve akıllı kartla açılan kapıyı kullanabilirler. Engelli kullanıcıların bu kapıdan giriş yapabilmek için kütüphanenin (…)
adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.” Burada, kütüphaneye girebilmek için önceden mail atarak bilgi vermesi
beklenen engelli bir üniversite öğrencisinin psikolojik bir
ayrımcılığa maruz kalmadığını kim söyleyebilir?
Halk kütüphanelerinde ise durum çok farklı değil. Her
kurum kendi şartları içinde yasa ve yönetmeliklere uyum sağlamaya çalışsa da bunu yaparken adet yerini bulsun, yapmış
olalım da nasıl olursa olsun yaklaşımı görülebiliyor.
Tarihi binaya sahip halk kütüphanelerinde engelliler için
düzenleme yapılamaması da ayrı bir sorun teşkil ediyor. Tarihi kütüphane binalarının restorasyon ve tadilat süreci, hem
mekânsal estetiğin hem de engelli hizmetlerinin en iyi şekilde
düzenlenmesi için bir fırsat olabilir. Bu tür restorasyonlarda
genellikle tavanların boyanması, elektrik tesisatının yenilenmesi, florasan lambaların değiştirilmesi dışında ihtiyaca
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yönelik gözle görülür bir değişiklik maalesef
yapılmamaktadır. Yapılan son restorasyonda
Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne bir asansörün
bir engelli asansörünün yapılmasını önemli
bir gelişme olarak zikredebiliriz.
Konuşan kitaplıklar
Gerek halk kütüphanelerinde, gerek üniversite kütüphanelerinde engelli araştırmacıları
zora düşüren durumlar olsa da bu konuda
gayretli kurum ve kütüphanecilerin emeklerini göz ardı etmek de haksızlık olur. Milli
Kütüphane’nin uzun yıllardır devam eden
Konuşan Kitaplık hizmeti, https://konusankitaplik.mkutup.gov.tr/ adresinde e-devlet şifresi ile giriş yapılabilen, ses ile arama yapılarak
sesli kitap dinlenilebilen ve dahası sesli kitap
isteği gönderilebilen bir platforma sahip.
Sesli kitap üretimi konusundaki ilk merkezlerden biri olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi
de artık Milli Kütüphane’nin aynı başlıklı
web sitesi üzerinden hizmet veriyor. Başka
merkezlerde üretilen sesli kitapları bünyesinde toplayan Boğaziçi Üniversitesi Görme
Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuarı
GETEM, 2006 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kütüphaneler ve Müzeler
Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren
İBB Sesli Kütüphane, İstanbul Üniversitesi
Engelsiz Bilgi Merkezi, Marmara Üniversitesi
Kütüphanesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı Erişilebilirlik Birimi, Akdeniz Üniversitesi Görme Engelliler Elektronik
Kitaplığı, Kastamonu Üniversitesi Görme
Engeliler Kütüphaneleri Ortak Platformu,
Altı Nokta Körler Derneği Sesli Kütüphanesi,
Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı, görme
engellilere kütüphane hizmeti veren başlıca
kuruluşlar… Ayrıca www.seslenenkitap.com
ve www.seslekitap.com sitelerinden de ücret
karşılığı sesli kitap edinilebiliyor.
Dil, din, ırk, yaş, cinsiyet, engel vb. hiçbir
ayrım tanımaksızın bütün insanlara hizmet
vermeyi ilke edinmiş halk kütüphaneleri ile
kapısı üniversitenin tüm öğrencilerine açık
olan üniversite kütüphaneleri, felsefeleri gereği bütün kullanıcılara bilgi hizmeti vermeye
hazır olacaktır. Yeter ki gerekli fiziki şartlar
sağlansın ve geniş ufuklu kişiler ile yönetilsinler.
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Kütüphanenin güvenilir ve merkezî bir konumda olması,
toplu taşıma araçlarına yakın olması, girişinin hem tekerlekli
sandalye kullanıcıları, hem de görme engelliler için tehlike
oluşturacak engellerden arındırılmış olması ve yükseltili
bölgelerin standartlara uygun bir eğimde olması gerekiyor.
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PROF. DR. YAŞAR TATAR

“ENGELLI GÖRÜNCE ÜZÜLMEK YERINE
SORUNU NASIL ÇÖZERIZ
DIYE DÜŞÜNÜYORUZ”
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Hepimiz onu engelli çocukların gönüllü doktoru olarak tanıyoruz. 1991 yılında Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Yaşar Tatar, akademik kariyerine engellilere yönelik pek çok
çalışmayı sığdırmış bir akademisyen. 1994’te kuruculuğunda rol aldığı Fiziksel Engelliler Vakfı’nın
(FEV) Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda. İHH İnsani Yardım Vakfı, AID Uluslararası
Doktorlar Derneği ve Kuveyt Zekat Kurumu destekleri ile Suriye’deki savaşta uzuvlarını kaybeden
yüzlercesi kadın ve çocuk olmak üzere 1500’ün üzerinde engelliye protez üreten Tatar, işe “yaradığını
hissetmenin” bir insan için en güzel duygu olduğunu söylüyor. Marmara Üniversitesi Sporcu Sağlığı
Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yaşar Tatar ile bir araya gelip gönüllü olarak sürdürdüğü
projelerini, sportif rehabilitasyon çalışmalarını, engellilerin sosyal hayata katılımı noktasında
topluma ne gibi görevler düştüğünü konuştuk.
Sizi engelli çocukların gönüllü doktoru olarak
tanıyoruz. Engellilerle birlikte çalışmaya nasıl karar
verdiniz? Sizi harekete geçiren ne oldu?

FOTOĞRAF AA / SALIH ZEKI

FAZLIOĞLU

Ben 1991 Cerrahpaşa mezunuyum. Sonra Marmara
Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde sporcu
sağlığı doktora yapmaya karar verdim. Spor hekimliği,
sporcu sağlığıyla ilişkili konulara hevesli olduğum
için doktoramı bu yönde yapmaya karar verdim. O
zaman ilk sorum şu olmuştu: Herkes spor sakatlığı
ile ilgileniyor, sakatların sporu ile ilgilenen kimse
yok mu? O zaman engelli yerine “sakat” kelimesi
yaygın kullanılıyordu. İnternetin olmadığı o dönemde
bütün dünyaya yazılar gönderdik. Bu konuda çalışma
yapanlarla bir araya gelmeye ya da en azından metinleri
bulmaya çalıştık. Gerçekten büyük bir açık olduğunu
fark ettik. Sonra sahaya inip engelli çocuklarla
tanışmaya başladık. O günden bugüne değin de onlarla
birlikte çalışıyoruz.
1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı zamanında,
danışanlarından bir vakıf kurmamız yönünde teklif
aldık. Böylece vakıf serüvenim Fiziksel Engelliler
Vakfı’nın (FEV) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak
başladı. Engellilerin sporuyla ilgili hem bilimsel
hem de insani tarafta görev alıyorum. Biyomedikal
mühendisliği uzmanlığım var. Vakfımızın kurduğu
protez merkezinde 1999 depremi sonrasına kadar
görev yaptım. Deprem sonrası doğan ihtiyaçları
kısmen karşıladık ama daha büyük organizasyon
gereksinimi doğmuştu. Aynı tarihlerde AB fonları ile
depremzedelere protez üreten merkez kurma imkanı
doğdu ve bu süreçte Marmara Üniversitesi’ne bir
protez merkezi kazandırdık. 2015 yılı sonuna kadar da
bu merkez aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine karşılıksız
protez üretip, rehabilite ettik.
İnsanlar bir sebeple sırf ailesinde engelli olduğu için
bu tür yapılarda görev alabilir. Akademik gelişimi

için de düşünebilir ama bizimki biraz daha farklı.
Engelliler konusunda sporla başlayan serüvenim,
sosyal hizmetler, ardından protez teminine kadar
uzanan bir yelpazeye uzandı. Ben başka bir dünya
düşünemiyorum. Yapabileceğim, en iyi işe yaradığıma
inandığım noktanın burası olduğuna inanıyorum.
Suriyeli, savaş mağduru, engelli çocuklarla
da çalışmalar yapıyorsunuz. Onların ne gibi
problemlerini çözüyorsunuz? O kısmı da biraz
anlatabilir misiniz?
Marmara Üniversitesi’ndeki protez merkezi 2015
yılında kapanınca biz bu amaca yönelik hizmete
devam etmek istedik. İHH, AİD ve Kuveyt Zekat
Kurumu, Suriye’de savaş mağduru engelli çocuklara
protez yapmak istediklerini söyledi ve projelendirdim.
Bunun nasıl olması gerektiğini anlattık. Birincisi
protez yapmak bir araba yedek parçası değiştirmek gibi
değil. Motor arızasını tespit etmek gibi bir şey dedik.
Kolay değil gerçek uzmanlık gerektiriyor ve çok sayıda
uzmana ihtiyacınız var. Ancak mağdurunuz çok fazla.
Bunu yapabilmek için birden fazla merkeze ihtiyacınız
var. Bu çalışmayı 2016’nın şartlarında Suriye’de
yürütemeyeceklerini, Türkiye’de sınıra yakın merkezler
kurulması gerektiğini anlattık. Şanlıurfa, Reyhanlı ve
İstanbul’da protez merkezleri kurduk. Ben ve ekibim
Suriye’ye geçip ölçü alıyor, Türkiye’de imalatını yapıyor
ve sonra tekrar Suriye’de hastalara uyguluyorduk.
Sonra Suriye’de de atölyeler kurduk. Cerablus, İdlib
ve Afrin’de. İdlib’deki atölye Türkiye’de bile olmayacak
büyüklükte. Cerablus’ta üç yılı geride bıraktık. Çok
yoğun bir şekilde protez üretiyoruz. Protez ölçüleri
almak için Suriye’ye giriş çıkışların çok zor olacağını
baştan bildiğimizden 3 boyutlu tarayıcılar kullandık
hala da kullanıyoruz ve 3D printer’larla soket (protezin
hastaya temas eden taşıyıcısı) üretip uyguluyoruz.
Şu anda 1500’ün üzerindeki hastaya 3 bine yakın
protez yaptık. Devamında da hastaların kontrollerini
aksatmadık. Belirli periyotlarla onları ziyaret
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“Biz bir engelli gördüğümüz
zaman üzülüp, ağlamak yerine
nasıl yardım ederiz, sorununu
nasıl çözeriz diye çözüm odaklı
bakıyoruz. Bu yüzden çok daha
keyif ve mutlulukla çalışıyoruz”

NASIL ÇÖZERIZ DIYE

ediyoruz veya merkezlerinize davet
ediyoruz. Bu savaşla ilgili akademik
çalışmalar da yaptık, böylelikle durumu
bilim dünyasının dikkatine sunmayı
hedefledik. Bu araştırmalarımızda
gördüğümüz çok acı durumları ortaya
koyduk. Örneğin dünyadaki bütün
savaşlarda siviller kara mayınları ile
yaralanır veya yaşamını yitirir. Ama
bu savaşta uçaklar sivilleri bombaladı.
İlaveten 18 yaş altı amputelerin oranını
%25 civarı tespit ettik. Akıl almaz bir
oran. Bu savaş insanlığın dramıdır. Şimdi
bir başka yardım kuruluşu Yemen’de
kendi projesini başlattı. Fakat projeyi
yürütmede sorun yaşadılar. Projeye
“göz kulak olmamızı” istediler. Şu an
onlarla dijital ortamlarda toplantılar
yapıyoruz. Deneyimlerimizi aktarıyoruz.
Proje sonuna kadar da izleme/denetleme
görevi yürüteceğiz.

DÜŞÜNÜYORUZ”

Engelli çocuklarla çalışırken onların
en büyük isteklerine, hayattan
beklentilerine dair gözleminiz nedir?
Sadece ve sadece farklı olmamak
istiyorlar. Sizin onu farklı görmemenizi
istiyor. Gaziantep’te bir kızımız var.
Pandemiden dolayı uzun bir süredir
ziyaretine gidemiyorum. Her gidişimde
bana şiir yazar. Siz onu görünce
gerçekten sevildiğinizi anlıyorsunuz.
Çünkü kendisine verilen değeri
anlıyor. Bunu yaparken de sizin bir
menfaat karşılığı yapmadığınızı biliyor.
Ekibimdeki arkadaşlar elbette maaş
karşılığı bu işi yapıyorlar ama onlara da
bunu öğütlüyorum. Geçim derdiniz var
ise aklınızda daha çok para kazanmak
var ise burada çalışamazsınız diyorum.
Ama bu çocukların yüzünü güldürmek
istiyorsanız burada keyifle sonuna

ÜZÜLMEK YERINE SORUNU

kadar çalışırsınız. Temel prensiplerimden biri şu: Benimle
çalışan bir arkadaşım başka hiçbir yerde çalışamaz. Hiçbir
işte. Para yetmiyorsa ayarlanabilir. Biz verebiliyorsak veririz.
Aklının buradan başka bir yere gitmemesi lazım. Zilan diye
bir kızımız var. Bu kızımız bize tekerlekli sandalye ile geldi.
Zilan üçüncü ayın sonunda ip atlamaya başladı. Biz bir
mucize yaratmadık. Sadece o çocuğun eksik olan tarafını
görüp müdahale ettik. Zilan’ın hayatı tamamen normale
döndü. Bu hazzı alan Zilan’ı hayata kazandıran eğitmenimiz
bu işi bırakır mı? Kovsam da gitmez. Bize bazen siz nasıl
dayanıyorsunuz, çok zor değil mi diye soruyorlar. Biz zaman
içinde daha profesyonel bakmayı öğrendik. Bir engelli
gördüğümüz zaman ah vah demek yerine nasıl yardım ederiz,
sorununu nasıl çözeriz diye çözüm odaklı bakıyoruz. Bu
yüzden çok daha keyif ve mutlulukla çalışıyoruz.
Sorularımdan biri de bu konuyla ilgiliydi. Engellilere
yardım etmek üstelik bunu gönüllü yapmak size kendinizi
nasıl hissettiriyor?
Zaman zaman bu acaba egomu tatmin etmek için yaptığım
bir iş mi diye düşündüğüm oluyor. Hayır, yok. Ben işe
yaradığımı hissediyorum. İşe yaradığını hissetmek bence
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bir insan için en güzel duygu. Benim resmi ortak olduğum
işletmelerim de var. Çok büyük paralar kazanabilirim. Orada
kendimi gerçekleştiremiyorum. Çok fazla para, mal, mülk
biriktirmek kimseye bir şey kazandırmaz. Bilgi ve birikimin
de zekatı lazım. Nasıl ki paranın zekatını veriyoruz. Biz zaten
vakıf medeniyetiyiz. Vakıf toplumuyuz. Bunu sürdürmemiz
gerektiğini düşünerek çalışıyorum.
Gaziantep’te de gönüllü hizmet yürütüyorsunuz.
Gaziantep’te çalışmaya nasıl başladınız? Orada neler
yapıyorsunuz?
Engelli çocuklara tıbbi rehabilitasyonun yanı sıra
sportif rehabilitasyon sağlamak amacındayla yola çıktık.
Çocukların tıbbi muayeneleri yapıp, sportif yeterliliklerini
ve yetersizliklerini değerlendirmeyi olası eksikliklere yönelik
egzersiz programları ve spor yaptırmayı planlamıştım. Yine
AB fonlarını kullanarak Fiziksel Engelliler Vakfı ve Kartal
Belediyesi işbirliği ile projeyi Kartal’da hayata geçirdik.
Proje çok iltifat gördü, süre bitince projeyi Marmara ÜnvFEV işbirliği ile Marmara Ünv Anadoluhisarı Kampüsünde
hayata geçirdik. Bu şekilde hem bölgedeki engelli çocuklara
hizmet üretirken, hem de staj yapma imkanı sunarak tecrübeli
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eğitmenleri kazandırmış olduk. Aile ve Sosyal
Politikalar eski Bakanı Fatma Şahin, bize bir
ziyarette bulundu ve bu projeyi olduğu gibi
Gaziantep’te de hayat geçirmemizi istedi.
Bizim vakıf başkanımız Kahraman Emmoğlu
da Gazianteplidir. Böyle bir yakınlık da olunca
çalışmalara başladık. Hekim, Fizyoterapist
ve spor eğitmenlerinden oluşan ekibimiz
Gaziantep için 2002 yılında Avrupa Birliği’ne
bir proje sunduk ve kabül gördü. Sekiz yıldır
Gaziantep projemiz devam ediyor. Gaziantepli
de sahip çıktı bize. Sonra Sn Fatma Şahin
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı oldu ve
oradaki ekibi ve projeyi kendi kadrosuna dahil
etti. Muhteşem bir şey. Binlerce Gaziantepli
engelli çocuğa sportif rehabilitasyon veriyoruz.
Bu içtenliği görünce engelli çocuklar için 3D
tasarım/kil projesini başlattık. Çocuklar kilden
üç boyutlu tasarımlar yapıyorlar. Vakıf olarak
da mozaik projesini hayata geçirdik. Gaziantepli
engelli çocuklar mozaik yapıp kendilerini
gerçekleştiriyorlar. Altı yıl boyunca ayda iki
günümü Gaziantep’te geçirdim. Pandemi bitince
tekrar ziyaretlerime başlayacağım.

Sportif rehabilitasyonu biraz anlatır mısınız?
Tıbbi rehabilitasyondan biraz farklı. Tıbbi
rehabilitasyonda çocuğun birtakım sorunlarını
gidermek için uzman kişinin yardımı gerekiyor.
Biz ise tıbbi rehabilitasyonu tamamlamış
çocuklara ya da tıbbi rehabilitasyonun yanında
sporla eğitim veriyoruz. Tırmanma duvarı,
top fırlatma gibi egzersizle çocukların zevkle
denge, kuvvet, koordinasyon çalışmalarına
imkan sağlıyoruz. Ama en önemlisi işin
başında Hekim, Fizyoterapist, spor eğitmeni
birlikte çocuğun tüm fiziksel durumunu
değerlendiriyoruz. Kas kuvvet testleri, denge
analizi, yürüme analizi, reaksiyon testleri gibi
30’un üzerinde değerlendirme testi uyguluyoruz.
Bilimsel verinin yer almasını önemsiyoruz.
Değerlendirmelerimizde çocukta eksik
gördüğümüz noktadan (misal dengesi bozuksa
oradan) işe başlayan 4-6 haftalık bir program
yapıyoruz. 1-1.5 ay sonra kontrol testleri ile
durumu değerlendirip, gerekirse yeni bir strateji
çiziyoruz. 3’üncü ayın sonundaki muayeneye
göre yeni döneme devam edip edemeyeceğine
karar veriyoruz. Amaç rehabilitasyonu spor
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“Herkes çocuklarını engelli çocuklarla hemhal
olmaya, onlarla beraber yaşamaya, onları kabul
etmeye alıştırmalı. Bu çözülmeden hiçbir şey
çözülmüyor.”

ile daha keyifli hale getirmek, tıbbi
rehabilitasyonda sıkılan çocuklara
özel planlanan eğlenceli aktivitelerle
“sürdürülebilir rehabilitasyon”
sağlamak.
Engellilerle birebir ve yakından
çalışmış bir akademisyen olarak sizce
topluma ne tür görevler düşüyor?
Herkes çocuklarını engelli çocuklarla
hemhal olmaya, onlarla beraber
yaşamaya, onları kabul etmeye
alıştırmalı. Bu çözülmeden hiçbir şey
çözülmüyor. Çocuk okula gittiği zaman
bir engeli varsa ve bu engeliyle alay
edilip, lakaplarla anılmaya başladığı
zaman zaten siz onu hayattan koparmış
oluyorsunuz. Dün bir arkadaşım
örnek verdi: Bir hekim arkadaşımız
tekerlekli sandalyede. Ona hastayı
sevk eden bir başka hekim “yeşil gözlü
doktor” diye tarif etmiş. “Tekerlekli
sandalyeli doktora git” dememiş. İşte
fark bu. Çocuklarımızın farkındalığını
da bu yönde geliştirmeliyiz. Pozitif
ayrımcılık da bazen farklı yerlere
gidiyor. Onu da istemiyoruz. Gerçek
anlamda bu çocukların diğerlerinden
farklı olmadığını kabul etmeliyiz.
Herkes sivil toplum kuruluşlarında
bir yerlere koşturmak zorunda değil.
Herkes kendine yakın bir çıkış noktası
bulabilir. En basit haliyle bir engelli
gördüğünde ona yardım edebilir.
Ekonomik durumu uygunsa, eskimiş

tekerlekli sandalyesini değiştirmek bile
(tabi kişinin oluruyla) büyük dünyalar
değiştirir. Klasik örneğim şudur:
kaldırımda beklerken gördüğünüz her
görme engellinin koluna girip zorla
karşıya geçirmeye çalışmayın. Belki
kız arkadaşını bekliyordu orada. Yani
kararını kendinizin verdiği yardımı ve
usulü değil, gerçek gereksinimi bulup
ona yönelik destek verin.
Fiziksel Engelliler Vakfı’ndan da
bahsettiniz. Orada ne tür faaliyetler
yürütüyorsunuz? Engellilerin sosyal
hayata daha çok katılımı noktasında
vakfın ne gibi çalışmaları oluyor?
Bizim E-KPSS’den önce engellileri işe
yerleştirmek için projelerimiz vardı.
İŞKUR ile beraber çalışıyorduk.
Mesela bu sayede Türk Hava Yolları’na
yerleştirilen çok sayıda engelli var.
Aslında inşaatı yarım kalan ve benim
büyük hayalim olan bir projemiz var.
İstanbul Dragos’ta 17 bin metrekarelik
bir alanda bir rehabilitasyon
sistemi kuruyorduk . İçinde sosyal
rehabilitasyon, tıbbi rehabilitasyon, at
binme istasyonları, egzersiz salonları,
kafeler ve diğer ünitelerin olduğu bir
başlı başına bir sistem. Bu sistemi
on yıl önce şekillendirmiştik ama
kaynak sorunu yaşıyorduk. Sonra
2017’de inşatına başladık. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) bize
partner oldu. Sonra ekonomik kriz

etkiledi ve yönetimler de değişince
inşaat yarım kaldı. Eğer burası açılırsa
engelli çocukların ücretsiz, engelsiz
bireylerin de ücretli yararlandığı
bir hayat parkı olacak. Birlikte
yaşamayı sağlamak en kolay böyle
düzenlemelerle mümkün olacaktır.
Hükümet nezdinde de görüşmelerimizi
sürdürüyoruz. Önümüzdeki sorunları
aşabilirsek gelecek yıl hayata geçmesini
arzuluyoruz. Türkiye için marka değeri
olan bir proje olacaktır.
Pandemi sürecinde rehabilitasyon
çalışmalarını nasıl sürdürüyorsunuz?
Rehabilitasyon çalışmalarımızı pandemi
koşullarında devam ettiriyoruz.
Bunun yanında yeni olarak engelli
çocuklarımıza online egzersizler
yaptırıyoruz. Sanal uygulamalara
başladık. Bizim değerlendirmemize
sunulan engelli çocuklar için
eğitmenlerimize program çıkarıyoruz.
Onlar da internet üzerinden görüntülü
görüşme araçlarıyla engelli çocuklarla
birlikte bu egzersizleri yaptırıyorlar.
Devamında bir yazılım hazırlanıyor.
Mart Nisan gibi yetiştireceğiz. Çocuk
evde egzersizini yaparken önüne özel
kamera sisttemi aracılığıyla çocuğun
hareket verileri kaydedilecek ve bize
taşıyanacak. Şu anda geri dönüşleri alıp
değerlendiriyoruz. Yazılımda da bir
noktaya geldik.
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ENGELLI GÖÇMENLER
Günümüzde Akdeniz özelinde her yıl binlerce can kaybına sebep olan düzensiz göçmen
meselesinde, madalyonun görünmeyen yüzü olan önemli bir nokta daha bulunmakta:
Engelli göçmenler.
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İklim değişikliği, iç savaş ve çatışmalar, ekonomik zorluklar
neticesinde daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa ve ABD’ye
giden milyonlarca insan her geçen gün büyüyen göç ve
mültecilik meselesini dünyamızın en can alıcı meselelerinden
birisi durumuna getirmiş durumda. Uluslararası göç meselesi
her geçen sene katlanarak büyümekte, sorunun muhatapları
olan devletler ve uluslararası kurumlar çözüm bulma
konusunda yetersiz kalmakta. Günümüzde Akdeniz özelinde
her yıl binlerce can kaybına sebep olan düzensiz göçmen
meselesinde, madalyonun görünmeyen yüzü olan önemli bir
nokta daha bulunmakta: Engelli göçmenler.
Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı raporlara göre
dünya nüfusunun neredeyse yüzde 15’ini engelli bireyler
oluşturmaktadır. Eldeki verilere göre birkaç milyon engelli
bireyin yerlerinden edildiği, yerinden yurdundan edilmiş
topluluklarda görünmez kılındığı biliniyor. Engelli insanlar
çoğunlukla tek tipleştirilir ne var ki, her birinin farklı
kapasiteleri ihtiyaçları vardır ve içinde barındıkları toplumlara
katkıları da çeşitlidir. Kriz dönemlerinde engelli bireyler daha
fazla ayrımcılık, sömürü ve şiddetle karşı karşıya kalmaktadır.
Öyle ki insani yardıma erişim konusunda da en büyük sıkıntı
çeken de yine bu gruptur.
Toplumun en savunmasızları
Engelli göçmenlerin en başta gelen sorunu “Görünmezlik.”
Hâlihazırda göçmenlerin sığındıkları toplumlarda kabul
edilme sürecinin zorluğu düşünüldüğünde, engele sahip
mülteciler için bu zorluğun çok daha fazla arttığı kabul

DERGİ / GÖRÜNMEYENLERI GÖRMEK ENGELLI GÖÇMENLER

F O T O Ğ R A F A A / E M İ N
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edilmektedir. Mevcut durumda, düzensiz göçmen ya da
mülteci statüsü içinde engelli kişilere ilişkin somut bir veri
bulunmamaktadır. Zorla göç etme durumunda engelli bireyler
çoğunlukla en savunmasız grubu da oluşturmaktadır. En
temel hizmetlere ulaşmaktan, şiddetle karşı karşıya kalmaya ve
eğitim imkânlarından yararlanamamaya kadar birçok alanda,
engelli mülteci bireyler toplumun en fazla gözardı edilen
grubudur. Avrupa Sosyal Ağı’nın hazırladığı bir rapora göre,
inceleme kapsamında ele alınan 17 ülkenin yarısından azında,
engelli göçmenlere yönelik bakım imkanlarının oluşturulduğu
görülmüştür. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(BMMYK) bu çerçevede engelli mültecilerin sorunlarının
giderilmesi ve görünürlüğünün artırılması için çalışmalarına
devam etmekte. BMMYK’nın bu çalışmalarında 3 Mayıs
2008 tarihinde yürürlüğe giren Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşme temel çerçeve metni oluşturmaktadır. Sözleşmede,
Madde 18, tarafları, diğerleriyle eşit bir şekilde, engelli
kişilerin hareket özgürlüğü, ikametlerini seçme özgürlüğü ve
vatandaşlık haklarını tanımaya çağırmaktadır; yine Madde 11,
özellikle silahlı çatışma, insani acil durumlar ve doğal afetlerin
meydana gelmesi dahil risk durumlarında engelli kişilerin
korunmasına değinmektedir.
2030 Kalkınma gündemi
Yine, Birleşmiş Milletler tarafından yürürlüğe alınan
2030 Kalkınma Gündemi, engelli bireyler, mülteciler ve
ülke içinde yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere
savunmasız durumlarda insanları desteklemeyi bir şart
olarak öne koşmuştur. Özellikle, insan onuruna yakışır iş
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ve ekonomik büyüme ile ilgili 8. maddede,
işçi haklarını korumak ve göçmen işçiler
için güvenli ve emniyetli çalışma ortamlarını
teşvik etmek için özel bir hedef içermektedir.
Eşitsizliklerin azaltılmasına ilişkin 10. Hedef,
engelli kişileri güçlendirmek ve insanların
düzenli, güvenli, düzenli ve sorumlu göçünü ve
hareketliliğini kolaylaştırmak için iki ayrı hedefi
kapsamaktadır. Gündem çerçevesinde, engellilik
ve göç arasındaki bağlantının güçlendirilme
hedefi de esas alınmıştır. 2015 yılında kabul
edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi,
17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH)
içermektedir. “Arkada kimseyi bırakma” prensibi
üzerine inşa edilen gündem, sürdürülebilir
gelişmeye yönelik bütüncül bir yaklaşıma vurgu
yapmaktadır. SKH’lerde engellilere bireylere
ilişkin pekçok referans bulunmaktadır.

Zinciri kıranlar
Ne var ki tüm bu çerçeveye rağmen uluslararası
kamuoyunun ve devletlerin, engelli mülteci
bireylere yönelik duyarlılığının yeterli olduğunu
söylemek mümkün değil. Özellikle Avrupa’da
mülteci karşıtı politikaların güçlenmesi bu
konudaki duyarlılığın gelişiminde önemli
engellerin başında geliyor. Ama yine de bu
noktada ümit veren örnekler de yok değil.
Günümüzde Suriye iç savaşı nedeniyle mülteci
durumuna düşen ya da zorla göç etmek zorunda
kalan pek çok engelli birey bulunmaktadır.
Savaştan önce ya da savaş sırasında engel sahibi
olan bu kişilerden bazıları bugün dünyaya
seslerini elde ettikleri başarılarla duyurma
imkanına sahip oldu. Burada birçok örnekten
yalnızca ikisine değineceğim. “Görünmeyenler”
zincirini kıran, iki Suriyeli isim Nujeen Mustafa
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Özellikle Avrupa’da mülteci karşıtı politikaların güçlenmesi bu konudaki duyarlılığın
gelişiminde önemli engellerin başında geliyor. Ama yine de bu noktada ümit veren
örnekler de yok değil.
ve İbrahim el-Hüseyin. Nujeen
doğuştan engeli olan bir Suriyeli
mülteci. İbrahim ise iç savaş sırasında,
bombanın patlaması sonucu bir ayağını
kaybetmiş. Nujeen ve Mustafa’nın
Avrupa’da devam eden yaşantılarından
önce her ikisinin yolu Türkiye’den
geçmiş. Bunu BMMYK’nın kendileri
ile ilgili paylaştığı bilgilerden biliyoruz.
Doğuştan cerebralpalsy hastası olan
Nujeen kaleme aldığı “Halepli Kız”
adlı anı kitabıyla, Suriyeli mültecilerin
acı dolu ve zorlu hikayesinin dünya

tarafından anlaşılmasında önemli rolü
olmuş bir aktivist bugün. TedX gibi
platformlarda yaptığı konuşmalarla,
engelli mültecilerin sorunlarının
gündeme gelmesinde de önemli rol
oynayan Nujeen, “İnsanların hayatı
sıfırdan yeniden inşa etmekte çektiğimiz
zorlukları anlamakta zorlanıyor.”
değerlendirmesini yapıyor. İbrahim,
2013 yılında bir patlama sonucu sağ
ayağının diz altından kısmını kaybeden
bir Suriyeli mülteci. Türkiye’de tedavisi
gerçekleşen ve protez ayağıyla yürümeyi

öğrenen İbrahim, Yunanistan’a geçtikten
sonra çocukluk aşkı olan yüzme sporuna
devam etti. Bu sırada, 2016 yılında
Brezilya’da, Bağımsız Paralimpik
Atletler Takımıyla birlikte olimpiyatlara
katılarak tarihe imza attı. Nujeen ve
İbrahim, mücadeleci kişilikleri ile zinciri
kırdılar. Onlar gibi, eğer destek verilir
ve imkan sağlanırsa yaşadıkları topluma
sağlayacak binlerce engelli mülteci
aramızda yaşıyor. Yeter ki duyarlılığımızı
artıralım, seslerine kula verelim.
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Türk edebiyatı da dünya edebiyatından bağımsız değil nihayetinde.
Kemal Tahir’in “Köyün Kamburu” romanında kamburluk tam
bir negatif metafor kimliğini yansıtıyor. Habis bir karakterle
karşılaşıyoruz “Köyün Kamburu”nda.

F O T O Ğ R A F A A / V E L I G Ü R G A H

Stendhal, romanı yol boyunca gezdirilen bir
aynaya benzetirken büsbütün haksız değil.
Hayatı yansıtmakla yetinmiyor ama ona farklı
bir açıdan bakma şansı da veriyor bize. Sadece roman değil genel olarak edebiyat görmezden gelinenleri de görünür hale getirebiliyor.
Hayatın en önemli unsuru olumsuz yahut
olumlu özellikleriyle o aynadaki yansımada
bir yer buluyor kendisine. İnsanlar aynaya
bakıp kendilerine çeki düzen verme imkânı
bulabiliyorlar. Dünya değiştikçe yansımada
değişiyor elbette. Edebiyat bu noktada değişimi kaydeden bir sismografa dönüşüyor.
Hikâye anlatırken kendini ve etrafını anlatan
insan eninde sonunda zihin dünyasını da
anlatımının ana şekillendiricisi haline dönüştürüyor. Bu yüzden de her anlatı yazıldığı dönemin, yazan kişinin zihin dünyasının izlerini
barındırıyor. Yaşadığımız zamana ve topluma
dair ne varsa bunu edebiyattan da okumak
mümkün. Ancak bu noktada unutulmaması
gereken bir nokta var. Sadece yazılanlar değil
yazılmayanlarıyla da toplum edebiyatın içinde. Bir edebi metni sadece içerdikleriyle değil
dışladıklarıyla birlikte de okumamız gerekiyor. Aynaya yansıyanlar olanların bir bölümü.
Anlatılma biçimi kadar anlatılmaması tercih
edilenler de okumaya dâhil edilmediği sürece
“metin” eksik anlaşılmaya mahkûmdur.
Uzun bir giriş oldu farkındayım. Sadede gelmekte fayda var. Dünya nüfusunun yaklaşık
yüzde 15’i engelli insanlardan oluşuyor. Bu
hesapla dünyada 1 milyar engelli var. Kim

bilir kaç ülkenin toplamından fazla engelli sayısı. Bunca insanın edebi metinlerde nasıl yer
aldığı, karakter örgüsü içinde nasıl bir yere
sahip olduğu elbette tartışılmaya değer bir
konu. Sadece kavramsallaştırmada yaşanan
değişim üzerinden bile edebiyattaki dönüşümü okumak mümkün esasen. Eskiden “sakat”
olarak tanımlanan insanlar daha sonra “özürlü” olarak tanımlanmaya başladı. Şu anda
“engelli” kavramı da sorgulanmakta. Gelecekte bu yazı “engelli” kavramı üzerinden inşa
edildiği için eleştirilecek besbelli.
Edebi metinlerde yer alan “engelli” profilleri
uzun bir dönem toplumun engellileri dışlamasının, ondan korkmasının birer yansıması
olan semboller olarak yer aldılar. İntikam,
takıntı, savaş, cinsiyet eşitsizliği gibi ana temaları işlerken engelliler birer metafor olarak
metinlere dâhil edildiler. Mesela Shakespeare, III. Richard’ın girişindeki monologda
Kral Richard kinci ve ahlaksız olduğunu
ilan ederken çirkin bedeni ve kamburunu bir
metafora dönüştürür. Adeta fiziksel durumu
onun kötülüğünün bir parçasıdır. Karakterinin habisliği engelinde somutlaşmış gibidir.
Moby Dick’te Kaptan Ahab’ın protez bacağı
da, Richard’ın kamburu gibi, kaptanın takıntılı kişiliğinin sembolüdür. Engeller metafora
dönüşürken karakterlerin engellerle olan
fiziksel deneyimleri ya yok sayılır yahut iyice
arka plana itilir. 1830’da yayınlanan Victor
Hugo’nun “Notre Dame’ın Kamburu” adlı
romanına ismini veren engelli Quasimodo
kiliseye bırakılmış ve ismi papaz tarafından
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“eksik ve tamamlanmamış” anlamına
geldiği için verilmiş. Bu da tam bir
dışlanma hikâyesi esasen.
Yine de bütün edebiyat engelliler için
bir dışlanma hikâyesi değil elbette.
Faulkner’ın başyapıtı “Ses ve Öfke”nin
ilk bölümü zihinsel engelli Benjy’nin
gözünden anlatılır ve okura Benjy’nin
hissettikleri ve hissetmedikleri net bir
şekilde ulaşır. John Steinbeck, “Fareler
ve İnsanlar”da birbirine zıt karakterdeki iki mevsimlik tarım işçisinin, George
Milton ve onun güçlü kuvvetli ama
zihinsel engelli yoldaşı LennieSmall'un
öyküsünü anlatır. Küçük bir toprak
satın alıp insanca bir hayat yaşamanın
hayalini kuran buikilinin öyküsünde
dostluk ve dayanışma duygusu önemli
bir yer tutar. Doğuştan beyin felci Ch-

TA R I K B U Ğ R A

risty Brown’ı anlatan “Sol Ayağım” ve
bir başka yaşanmış hikâye olan “Kelebek ve Dalgıç” edebiyat ile hayatın kesişim kümesinde yer alır. Jean-Dominique
Bauby beyin kanaması geçirir; yolunda
giden hayatı artık bir çıkmaza girmiştir.
Onun için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Artık vücuduyla yapabildiği tek
şey, göz kapaklarından birini oynatabilmektir. İnsanlarla iletişim kurmak
için kullanabileceği tek yol budur. O
tek göz kapağı ile bir kitap kaleme alır
yazarımız.
Türk edebiyatı da dünya edebiyatından
bağımsız değil nihayetinde. Kemal
Tahir’in “Köyün Kamburu” romanında kamburluk tam bir negatif metafor
kimliğini yansıtıyor. Habis bir karakterle karşılaşıyoruz “Köyün Kambu-

ru”nda. Çalık Kerim sadece fiziksel
olarak değil ahlaki olarak da kambur
olur köy için. Tarık Buğra’nın Kurtuluş
Savaşı döneminde geçen “Küçük Ağa”sı
ise Çolak Salih karakteri üzerinden
engelli bir karaktere yer verir. Savaştan
fiziksel olarak engelli psikolojik olarak
tükenmiş olarak dönen Çolak Salih’i
de ülkenin o dönemini yansıtan bir metafor olarak okuyabiliriz. Çolak Salih,
yaşadığı psikolojik dönüşümden sonra
engelli olmanın ona dayattığı kalıpları
kırarak olumlu bir karaktere dönüşür.
Tarık Buğra da kendisiyle yapılan bir
röportajda roman hakkında şunları söyler: “Çolak Salih’i Küçük Ağa’dan çok
sevdiğimi söyledim. Gerçekten deöyledir; çünkü Çolak benim için Osmanlı
İmparatorluğu’nun simgesi olmuştur:Ve
ben, onun uyanışında zaferin gerçek
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1830’da yayınlanan
Victor Hugo’nun “Notre
Dame’ın Kamburu” adlı
romanına ismini veren
engelli Quasimodo kiliseye
bırakılmış ve ismi papaz
tarafından “eksik ve
tamamlanmamış” anlamına
geldiği için verilmiş. Bu da
tam bir dışlanma hikâyesi
esasen.

anlamını bulmuşumdur. O bedeni, Osmanlı, o
ruh yapısını da devletler kuran millet gibi gördüm.” Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban”
romanının kahramanı Ahmet Celal savaşta kaybettiği tek kolun gittiği köyde fark edilmesi için
uğraşır ama o kadar çok kişi engellidir ki kimse
dönüp bakmaz kahramanımıza. Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın Kurtuluş Savaşı dönemi İstanbul’unu
anlatan “Sahnenin Dışındakiler” romanının kırsal
versiyonu gibidir “Yaban”. Engelli karakterler
bu sebeple romanda bizatihi kendi hikâyeleriyle
değil yazarının kurduğu bir metaforun yansıması
olarak romanda yer alırlar.

VICTOR HUGO

Yirminci yüzyılın sonlarından bu yana karakterlerin engelleri birer karakter yansıması olarak
sahipler. Böylece kartondan kesilmiş tek boyutlu
birer tip olmanın ötesine geçebildiler. Mesela
R. J. Palacio'nun "Mucize" adlı romanı tam bir
21. yüzyıl bakışına sahip. Romanın kahramanı
August (Auggie) Pullman yüzünde fiziksel bir
bozuklukla doğmuş. Onun okulda insanlarla
iletişim kurmaya başlaması sırasında yaşadığı
sıkıntıları ve bu sıkıntıları aşmasını konu ediniyor
roman. Tıpkı Feridun Oral’ın “Başka Ama Aynı”sı gibi. Ön bacakları tutmayan bir keçi yavrusudur kitabın kahramanı.
Edebiyat aynası hayatın içinde dolaşmaya devam
ediyor. Edebiyat her insanı kucaklayan ve hikâye
eden bir sanat oldukça o aynadaki yansıma da
daha anlamlı olacaktır.
YA K U P K A D R I

KARAOSMANOĞLU
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Okulumun üçüncü ayında Ayşegül’ü ve tüm engelli ailelerini anlattığım bir film
yapmıştım: “Dışarıda Olmak!” Engellilerin ve engelli ailelerinin şartlar gereği
dışarıda olmak ile ilgili özlemlerini anlatmıştım.
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Doktorlarının en iyi koşullarda 10-15 yıl yaşar dedikleri Ayşegül
anne ve babamın olağanüstü bakımlarıyla 33 yıl yaşadı.
7 yaşındaydım. “Bir kardeşin olacak” dediklerinde önce heyecanlanmış, sonra hayal kurmaya başlamıştım. Okumayı, yazmayı yeni öğrenmenin heyecanıyla da o doğduğunda yapmayı
unutmayayım diye kendime notlar alıyordum: Parka götür,
salıncakta salla, omzuna al, pikniğe götür, tatile götür, sahilde
kovalamaca oyna, sokağa çıka, saklambaç oyna…
Nihayet Ayşegül doğdu. Bir gariplik vardı. Ailemin konuşmalarından anladığım kadarıyla, daha sonra büyüdükçe aklımın
ermesiyle idrak etmemle birlikte öğrenmiştim ne olduğunu.
SpinaBifida hastası ve %96 oranında fiziksel engelli olarak
dünyaya gelmişti. Doktorlar ömrünün en iyi koşullarda dahi
10-15 yıl olacağını söylemişlerdi. O doğmadan kurduğum
hayallerin hep dışarıda olmakla ilgili olduğunu da bu sayede
fark ettim. Çünkü evden çıkmamız kolay olmuyordu. Tekerlekli sandalyesiyle hareket etmemizin ne kadar zor olduğunu bu
yazıyı okuyan engelliler ve engelli aileleri anlayacaktır.
Okulumun tatil olduğu vakitlerde evde kardeşimle kalıyor ve
ona sesli kitap okuyordum. Bayılıyordu beni dinlemeye. Sevdiği şarkıları kasetlere kaydediyorduk tekrar tekrar dinleyebilmek için. Film izliyorduk birbirimize sarılıp. Ailecek resimler
yapıyorduk. Babamın bana aldığı fotoğraf makinasıyla onun
fotoğraflarını çekiyordum. Sonra heyecanla o fotoğraf filmlerini yıkatıp karta bastırıyor ve evin her yerine asıyorduk. Böylece
ben de yaşıtlarımdan biraz daha fazlaca kitap okumaya, müzik
dinlemeye ve film izlemeye başlamıştım. Onu için ne yapsam
gülümseyerek karşılık veriyor hatta bazen yüksek sesli kahkahalar atıyordu. Bayılıyordum onu güldürmeye. Zaman zaman
oyun oynamak için sokağa çıktığımda ise onu evde yalnız
bıraktığımı düşünüp erkenden eve geri dönüyordum.
Büyüdükçe sözler vermeye başladım kendime. Doktor olacaktım onu iyileştirmek için. İlk üniversite sınavıma çok iyi hazırlanıp girdim ancak tıp fakültesini bir matematik sorusunu eksik yaptığım için kazanamadım. Tıbben, bilimsel olarak onun
iyileşmesi mümkün değildi. Bunu biliyordum. O sırada Ayşegül’ün sayesinde gelişen sinemaya, edebiyata ilgim nedeniyle
hocalarımın da yönlendirmesi ile kardeşimle ilgili duygularımı
anlatabileceğim mesleklere yönlendirildim ve ikinci üniversite
sınavımda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema-TV

Bölümü’nü kazandım. Okulumun üçüncü ayında Ayşegül’ü
ve tüm engelli ailelerini anlattığım bir film yapmıştım: “Dışarıda Olmak!” Engellilerin ve engelli ailelerinin şartlar gereği
dışarıda olmak ile ilgili özlemlerini anlatmıştım. O film 39.
Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film seçildiğinde ise Ayşegül’ü bir kez daha dışarı çıkartabilmiştim. Altın
Portakal sahnesine çıkıp ödülü o aldı. Aynı yıl Milli Eğitim
Bakanlığı filmi benden alıp öğretmenlerin engelli öğrencilerine
ve ailelerine bakışını geliştirmek için tüm okullara dağıttı. Yine
gülümsemesini sağlamıştım kardeşimin.
Şimdilerde tüm dünya koronavirüs salgını nedeniyle eve
kapanmak zorunda kaldı. Çokça sıkıldıklarını, genellikle de
zorlandıklarını gözlemliyorum. Şimdi herkes kitap okumaya,
müzik dinlemeye, filmler izlemeye, birbirleriyle sohbet etmeye
başladı. Tıpkı bizim hayatımız boyunca yaptığı gibi.
Koronavirüs salgını başladıktan bir süre sonra, 28 Mart 2020
Perşembe akşamı saat 20:30’da çoklu organ yetmezliğinden
Ayşegül’ü kaybettik. Öldü kardeşim. Doktorlarının en iyi
koşullarda 10-15 yıl yaşar dedikleri Ayşegül anne ve babamın
olağanüstü bakımlarıyla 33 yıl yaşadı. Yasımızı tutarken, üzüntümü yaşarken aklımdan geçenlerden birisi de 33 yıl başbaşa
hiç dışarı çıkamayan anne ve babamın şimdi dışarı çıkabilecek
olmalarıydı. Ancak artık “Dışarıda Olmak”ın bir anlamı yoktu.
O varken evde olmanın bile çokça anlamı varken, şimdi o
yokken dışarıda olmanın da artık bir anlamı yoktu. Bu anlamsızlığa anlam katabilmek için onun hatırasını yaşatabilmek için
düşünmeye ve üretmeye devam etme sözü vermiştim bu kez
kendime.
Evlerinizin, evleriniz içinde birbirlerinizin, kıymetini bilmeniz
dileğiyle…
Evdeyken “Dışarıda Olmak”ı şuradan izleyebilirsiniz. youtube.
com/armaganpekkaya
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YÜZ YIL ÖNCE KURULAN
BİR SALGIN HASTANESİ
AHMET MÜNIR GÖRGÜLÜ
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Salgın hastalıklara karşı, Çatalca hattı üzerinde kalan ve İstanbul’a sevk
edilemeyen koleralı askerlerin tedavilerinin yapılması için, hastalığın en
çok hüküm sürdüğü Hadımköy civarında bir kolera hastanesi kurulur.

Tarihimizin en elem verici ve acı yıllarının
yaşandığı Balkan Savaşları, büyük bir
cihan devletinin Rumeli kanadının çökmeye başladığı zamanlar olarak tarihteki
yerini alır. Savaşın açtığı yaralar, her zaman
olduğu gibi yine Kızılay tarafından sarılır.
Cephede, canlarıyla ve kanlarıyla mücadele
veren Mehmetçiğin acılarını, sızılarını dindirme vazifesi için, Rumeli Demiryolu hattı
üzerinde yer alan Ispartakule ve Hadımköy
cihetini sağlık ordusuyla donatan cemiyet,
bu minvalde Hadımköy’de tam teşekküllü
bir seyyar hastane kurmaya muvaffak olur.
Hususiyle savaşlarda ordunun en çok
başını ağrıtan meselelerden biri olan salgın
hastalıklara karşı, Çatalca hattı üzerinde
kalan ve İstanbul’a sevk edilemeyen koleralı
askerlerin tedavilerinin yapılması için, hastalığın en çok hüküm sürdüğü Hadımköy
civarında bir kolera hastanesi kurar. Bunun
üzerine Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, çadırları,
sağlık personeli ve her türlü araç-gereci
mükemmel olmak üzere ilk önce çadırlarla
ve ardından barakalarla 250 yataklık bir
hastaneyi faaliyete geçirir.
Her türlü edevat ve antiseptik ilaçlar,
buharlaştırma aletleri, kimyevî temizlik
için çeşitli aletler ve suların sterilizasyonu
amacıyla birçok semaverler alınan hastaneye birçok buharlaştırma memurları tayin
edilir. Bu hastaneye önceleri yalnız koleralılar kabul edilirken, koleranın ortadan
kalkması ve kış mevsiminin şiddetle tesirini
göstermesi üzerine barakalar yapılarak
yaralı hasta kabulüne de başlanır.

Hadımköy Hilâl-i Ahmer Hastanesi,18 Kasım 1912 tarihinden Mart 1913 ortasına kadar çadırlarda koleralılardan, ardından ayrı
çadırlarla barakalarda yaralı ve zayıflardan
toplam 1.669 hasta ve yaralı kabul edip
tedavi eder. Bunlardan yalnız 33’ü yaralıdır
ki, tamamı iyileşir. Hastalardan 1.607’si şifa
bulurken, sadece 93 kişi vefat eder.
Kızılay arşivinde yer alan fotoğrafta Hadımköy Hilâl-i Ahmer Seyyar Hastanesi
görülüyor. Tren yolu güzergâhında bulunan bomboş sahrada kurulan beş adet çadır
ve bir adet baraka fotoğraftaki yerini alır.
Askerlerin giydiği elbise, barakanın bacası,
çadırların kalınlığı, Şubat-Mart ayının
hüküm sürdüğünü gösteriyor. Çadırların
arasında görülen iki adet telgraf direği,
haberleşme için en mühim araçlardan biri
olduğu anlaşılıyor. Fotoğrafın ana karesini,
hastaneye yeni gelen yaralı bir asker teşkil
ediyor. Hastanın etrafında beyaz önlüklü,
Hilâl-i Ahmer yakalıklı doktorlar ve hasta
bakıcılar gerekli kayıt işlemlerini yapıyorlar. Barakanın kapısında ise gururla dalgalanan bir Hilâl-i Ahmer bayrağı görülüyor.
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti doktorlarının ve hastabakıcılarının, Hadımköy Hilâl-i
Ahmer Seyyar Hastanesi’nde koleralı ve
yaralı Mehmetçiğin tedavi ve istirahatlerini
sağlama hususunda gösterdikleri üstün
vazife, gayret, sebat, intizam, âlicenaplık
ve şefkat eserleri tarihin sayfalarında altın
harflerle yerini alıyor.
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Kuzeyin Özel Şehri:

St. Petersburg
H A S A N M E R T K AYA
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Bir film platosu gibi St. Petersburg. Bataklık
bir araziye kurulan ve birkaç kez görme şansı
yakaladığım bu masalsı şehirde romanların
içine doğru yolculuğa çıkıyorsunuz. Tıpkı bir
rüya gibi ama bitmeyen, içinde yaşadığınız,
adeta interaktif bir rüyadaymışsınız hissine
kapılıyorsunuz.

Çarlık dönemi Rus İmparatorluk ailesi Romanoflardı.
Bununla beraber Rusya tarihinin en önemli aristokrat
ailelerinden biri olan Stroganofflar da kuşaklar boyunca
ülkenin gidişatına yön veren önde gelen Rus ailelerinden
birisiydi. Floransalı Medici ailesi gibi sanat hamiliği resim, madalya ve sikke koleksiyonları yapan bu büyük ve
köklü ailenin kuşkusuz en popüler ismi ünlü Rus diplomat kont Pavel Alexandroviç Stroganoff. Kendileri ince
kıyılmış dana etinden yapılan ve tüm dünyada “beef Stroganoff” olarak bilinen yemeğin isim babası olur. Yemeğin
ortaya çıkış hikâyesine dair rivayet muhtelif. Kimi rivayet
kontun bir elinin engelli olmasından dolayı rahat yemek
yiyebilmesi için etlerin ince kıyıldığını aktarır. Yemeği
anlamlı kılan hatıra ise Kont Stroganoff’un bu yemeği
her pazar günü St. Petersburg kiliselerinin önünde şehrin
fakirlerine dağıtması olmuş. Kontun bu iyilikseverliği
şehir hafızasındaki yerini almış ve aradan geçen onca
zamana rağmen hiç unutulmamış.
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Bir film platosu gibi St. Petersburg.
Bataklık bir araziye kurulan ve birkaç kez görme şansı yakaladığım bu
masalsı şehirde romanların içine doğru
yolculuğa çıkıyorsunuz. Tıpkı bir rüya
gibi ama bitmeyen, içinde yaşadığınız,
adeta interaktif bir rüyadaymışsınız
hissine kapılıyorsunuz. Çocukluğunda
Rus klasiklerini okumuş olanlara bu
şehirle ilgili en önemli tavsiyem: Bir
kere panoramik şehir turuna ve bir kere
de kanallarda tekne turuna katılın.
Ardından ise lütfen kaybolun. Sadece
kaybolun! Gideceğiniz herhangi bir
yer, geçeceğiniz herhangi bir sokak
mutlaka sizi o romanlarda okuduğunuz sokaklara, saraylara, köşklere
çıkaracaktır. En loş, salaş sokakların
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duvarlarında Rus ressamlarının klasikleşen eserlerini göreceksiniz. Çarlık
Rusya’sına iki asır başkentlik yapan St.
Petersburg duvar graffitilerine de elit
bir yaklaşım sergilemiş. Şehrin merkezine çok da uzak olmayan bir noktada
yer alan St. Petersburg Tatar Camii
1913 yılında tüm Rusya Müslümanlarının ortak emeği ve dayanışması ile
açılmış. Orada öyle yapayalnız duran,
mimarisi ile Buhara’yı solutan sanki en
uzaktaki cami gibi mahzun ama diğer
taraftan da şehrin Müslüman topluluğunun da bir kimlik ifadesi bu güzel
mescit. “Kuzeydeki Venedik” denilen,
kanalları ve köprüleri de bu nitelemeyi
fazlasıyla hak eden St. Petersburg’da
akla ilk gelenler listesi oldukça kaba-

PETERSBURG

rık. Tabii bu kalabalık listenin de en
başında Dostoyevski, Çaykovski, Gogol
ve Puşkin yer alır. Dostoyevski ‘Petersburg Düşleri’, Karamazof Kardeşler’ ve
‘Beyaz Geceler’inde, kuzeyin kültürü
ve mimarisi ile insanı adeta büyüleyen
bu romantik kenti uzun uzun anlatır.
Şehri planlı ya da plansız gezmek size
kalmış ama güne başlarken tercih etmeniz gereken ilk nokta edebiyat kahvesi
olmalı. Ardından bulunduğunuz yerin
karşı tarafında, nehrin diğer kıyısında
yer alan St. Peter ve Paul Kalesi var. Bir
zamanlar hapishane olarak kullanılan
kalede Dostoyevski ve Gorki gibi ünlü
mahkûmlar kalmış. İstanbul’da İstiklâl
Caddesi ne ise, burada da Nevsky Prospekt o. Yani şehrin kalbinin attığı
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Adeta kültürü yüceltmek için inşa edilen şehrin en çarpıcı mekânlarından birisi de Louvre’un
ardından Avrupa’nın en büyüğü olan Hermitage Müzesi. 1001 salonlu müzede Neolitik çağdan
Antik Yunan’a, Antik Mısır’dan Roma, Bizans, Osmanlı ve İslam eserlerine uzanan sonsuz bir
koleksiyon bulunuyor.
ana güzergâh Nevsky. Burada mutlaka metro ile ulaşımı
deneyimleyin. Hemen her yerde trenin gidip geldiği en derin
noktaya uzun mu uzun tek bir yürüyen merdivenle iniliyor.
Söylediklerine göre bu metro hattını II. Dünya Savaşı’nda
esir alınan Alman askerlerine kazdırmış Ruslar. Almanlar
şehri alacaklarına o kadar eminlermiş ki, Hitler’in şehir düştükten sonra Astoria otelinde düzenleyeceği balonun yemek
menüsü bile önceden basılmış. Bugün o yılların anısı olarak
yapılan savaş anıtı içerisinde hüzünlü bir müzik, yirmi dört
saat yanan bir ateş ve ellerinde silahları Almanya’ya dönük
duran Rus halkı ve asker heykelleri ile oldukça etkileyici bir
alan.

Adeta kültürü yüceltmek için inşa edilen şehrin en çarpıcı
mekânlarından birisi de Louvre’un ardından Avrupa’nın en
büyüğü olan Hermitage Müzesi. 1001 salonlu müzede Neolitik çağdan Antik Yunan’a, Antik Mısır’dan Roma, Bizans,
Osmanlı ve İslam eserlerine uzanan sonsuz bir koleksiyon
bulunuyor. Rönesans Avrupa’sının şaheserleri de ayrı bir
ihtişam katıyor müze koleksiyonlarına.
Kont Stroganoff gibi şehrin iyilikle anılan isimlerinden
birisi de Çar II. Alexander. Tarım reformu yapıp köylülere
topraklarını geri veren bu çar bir suikaste kurban gitmiş.
Hatırasının yaşaması için de bugün şehrin sembollerinden
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olan Kanlı Kilise çarın öldüğü yere
inşa edilmiş. Bizim deli, Rusların ise
büyük dedikleri I. Petro tarafından
kurulan bu şehrin kuruluşu çok değil,
üç yüz yıl öncesine dayanıyor. Bununla
beraber içinde 250 müze, sayısız saray
ve onlarca muhteşem park barındıran
St. Petersburg sadece Rusya’nın değil,
tüm dünyanın kültür hazinesi olmuş.
Kuruluşundan itibaren geçen üç yüz
yılı çok yoğun yaşamış burası. Savaşlar,
barışlar, devrimler, entrikalar, bilimsel
keşifler, müzik, edebiyat ve aşk hikâyeleri ile özel bir kaderi olmuş St. Petersburg’un.

D E R G İ / KUZ EY I N ÖZ E L Ş E H R I : ST.

Şehir, geceleri dinlenmeye erken
çekilse de Kazanskaya, Rubinstein ve
Konusanneya sokak ve meydanları her
vakit canlı. Baltık Denizi kıyılarındaki
bu rüya şehirden devlete ait ve ürün
garantili mağazalarda satılan kehribar hediyelikler alabilirsiniz. Peterhof
Sarayı, Aurora Zırhlısı, Nevsky Bulvarı,
Aziz Isaak Meydanı, Rus Devlet Müzesi, Kazan Katedrali, Yusupov Sarayı
(Rasputinciler mutlaka görmeli), Catherine Sarayı, Faberge Müzesi, Mermer
Saray, Büyük Menshikov Sarayı ve irili
ufaklı kilise ve katedraller… Yazma
ile bitmeyecek kadar fazla kültür ve

PETERSBURG

sanat mekânına ev sahipliği yapan St.
Petersburg’u bir kere mutlaka, ikinci
defa ise Mayıs-Temmuz arası beyaz
geceler döneminde gezin. Neva Nehri
ve etrafındaki kanal ve köprülerin birbirine bağladığı 42 adalı Unesco Dünya
Kültür Mirası listesinde de yer alan St.
Peterburg’un hikâyeleri her daim canlı.
Geriye gitmek kalıyor.
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Kızılay Engelilerin
Engelliler Kızılay’ın Yanında
İhtiyaç sahiplerine kurulduğu günden bu
yana el uzatan Türk Kızılay engellilerin
de her zaman yanında. Çeşitli faaliyetlerle engellilere destek olan Kızılay, genel
merkezi ve şubeleri aracılığıyla yıl boyu
engelli vatandaşlarımıza yönelik yardım
çalışmaları yürütmektedir.
Bu yıl içinde Gaziantep şubesi, Gaziantep'teki İşitme Engelliler Okulu öğrencilerine kırtasiye seti dağıttı. Siirt şubesi
tarafından da Siirt'te 11 engelliye tekerlekli sandalye, 1 engelliye ise akülü tekerlekli
sandalye hediye edildi.
Kızılay, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda yürüttüğü faaliyetler kapsamında
Ankara’nın Mamak ilçesinde kas hastası
olduğu için yürüyemeyen anne Yasemin
Fidan’ı ziyaret etti. Türk Kızılay Genel
Müdürü Dr. İbrahim Altan ve Engelliler
Kolu’nda çalışan Kızılaycılar akülü tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Yine Engelliler Haftası dolayısıyla Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri, bölgede engelli bireylerin çoğunlukta olduğu ailelere de
ziyaretler gerçekleştirerek gıda ve giyim
yardımıyla nakdi yardımda bulundu.
Ayrıca Kızılay tarafından özel eğitime
ihtiyaç duyan engelli çocuklar için de
“Özel Eğitim Sınıfları Projesi”ni hayata
geçirilmiştir. Hayırseverlerin ve medya
kuruluşlarının destek verdiği bu projeyle
devlet okullarında ailelerinin ekonomik
imkânsızlıklar nedeniyle özel merkezlere
gönderemediği engelli çocukların eğitimi
için özel sınıflar açmıştır. “Özel eğitim
sınıfları projesi”nin daha da genişletilerek birçok engelli öğrenciye ulaşılması
hedefleniyor.
Yurtdışında ise Kızılay’ın Somali Delegasyonu ihtiyaç sahibi 20 çocuk ve 20 yetişkin
engelliye tekerlekli sandalye yardımı yaptı.
Bununla birlikte Kızılay, Yemen'deki

AY H A N

METIN

ihtiyaç sahibi engellilere 450 koli gıda
yardımında bulundu.
Ayrıca Kızılay’ın Ankara şubesinde bir
engelliler birimi var. Başkanı ise Ayhan Metin. 1,5 yıl önce gönüllü olarak
Kızılay’a destek vermeye başlayan Metin,
arkadaşlarıyla ihtiyaç sahiplerine destek
olmaya devam ediyor. Birim, engellilere
yapılan yardım faaliyetlerinin uygun şekilde gerçekleştirilmesi, engellilere önyargılı
bakış açısının değiştirilmesi ve engellilerin
sadece “alan el” değil “veren el” de olduğunu göstermek için çabalıyor. Birimin
son faaliyeti İzmir depremi sonrasında
gerçekleşmiş. Ayhan Metin ve arkadaşları
depremzedelere için hazırlanan yemeklerin mutfak safhasından dağıtımına kadar
pek çok aşamasında katkıda bulunmuş.
Kızılay, engellilerin sorunlarının çözümüne katkı sunmaya devam edecek.
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Iyilik Gönülden Olursa

OLUR

Zekâtını Türk Kızılay
aracılığıyla ihtiyaç
sahipleriyle paylaşırsan,
Yüzlerce, binlerce iyiliğe
paydaş olursun.
iyilik #SensizOlmaz

www.kizilay.org.tr

