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Sayın Sevim Sevgi Yüksel,
“Çocuğum İşitme Engelli” kitabınızı gönderdiğinizde bir çırpıda
su gibi okudum. Bugünden geriye dönük 30 yılda yaşadıklarınızın
ne kadar zor ve mücadele ile geçtiğini okuyunca bir nebze herkes
paydaş olacaktır.
Kitabınızda adı geçen işitme sağlığına hizmet veren ve vermeye
devam eden kişi ve kuruluşlara buradan bir kez daha teşekkür
ederim.
İşitme sağlığı gönüllüsü olarak bu kitabın yayınlanması ve
topluma kazandırılması için vesile olan ve emeği geçen herkese
ayrıca teşekkür ederim.
Sevgi ve saygılarımla.
E. Arslan Arslan
İşitmer - İstanbul İşitme Cihazı Satıcıları Dernek Başkanı
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Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen

S

ayın Sevim Sevgi Yüksel’in “Çocuğum İşitme Engelli” isimli kitabı, hazırlık aşamasında elime ulaştığında kendimi birden eskilerde, 43-44 yıl öncesinde buldum. Kızımız Burcu’nun kızamık
hastalığı yüzenden işitme kaybına uğradığını ve tedavisinin mümkün olmadığını öğrendiğimizde dünyalar başımıza yıkılmıştı. Yurt
içinde ve yurt dışında birçok uzmanla görüştük. Aşağı yukarı hepsinin söyledikleri şey aynıydı. Sorunun tedaviyle değil özel eğitimle mümkün olabileceğini belirttiler.
Uzmanlardan Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 2,5’inin çeşitli nedenlerle işitme kaybına uğradıklarını ve konuşma yetisini
kullanamadığını öğrendim. O zamanki ülke nüfusumuza oranladığımızda bu sıkıntıyı yaşayan 1 buçuk milyona yakın insan olduğu ortaya çıkıyordu. Bunların da önemli bir kısmı çocuklardı.
Ancak Türkiye’de Avrupa’daki gibi donanımlı ve nitelikli eğitim
kurumları yoktu. O günkü isimleriyle Körler Okulu, Sağırlar
Okulu olarak anılanlar ise özel eğitim vermek için yetiştirilmiş
insan kaynağından yoksundu. Akademi Başkanlığı görevinden
ayrılıp yurt dışına yerleşmeyi bile düşünmüştüm. Bu ve benzeri
olasılıklar üzerinde düşünürken eşimden ve çevremden gelen telkinlerle, böyle bir okulu akademi bünyesinde kurma fikri oluştu.
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Eşim Seyhan Hanım’ın şu sözlerini hiç unutamam, “Biz, senin
pozisyonun ve imkânlar dâhilinde yurt dışına gidebilir, çocuğumuza
eğitim imkânı sağlayabiliriz. Peki, bu imkânlara sahip olmayan o 1
buçuk milyon işitme engelli ve bir o kadar anne ve babanın sorunu ne
olacak?” 1979 yılıydı ve henüz Anadolu Üniversitesi kurulmamıştı. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ydik. Ne Eğitim Fakültemiz
ne de Tıp Fakültemiz vardı. Ancak kararımı vermiştim. Türkiye’de
kalacak ve böyle bir okulun kuruluşuna öncülük edecektim.
İlk iş olarak, Amerika ve Avrupa ülkelerinde bu konuyla
uğraşan üniversiteler, bilim adamları ve çeşitli eğitim öğretim
araştırma merkezlerine, vakıflara mektuplar yazmaya başladık.
Buralardan bilgi, metot ve model yardımları istiyorduk. Kısa sürede sandıklar dolusu kitaplar, broşürler gelmeye başladı. Öğretim
üyesi arkadaşlarımızdan Doç. Dr. Tuğrul Tüfekçioğlu’nun çok iyi
İngilizce bilen eşi Umran Tüfekçioğlu’nun Türkiye’de işitme engellilere oral metotla (dudaklar ve dili kullanarak) kulak arkası
işitme cihazlarından da yardım alarak söylenenleri anlamak ve
diğer insanlara yakın konuşma iletişimi sağlayacak beceriyi kazandıracak projenin başına getirdik. Üniversitedeki boş bulunan
bir lojman dairesinde, yabancı yayınlardaki bilgilerin uygulanması için aralarında Burcu’nun da olduğu şehirden bulunan beş altı
çocukla beraber uygulama denemelerine başladık. Aynı zamanda
kolları sıvayarak bir de “İÇEM” - İşitme Engelli Çocuklar Eğitim
ve Araştırma Vakfı - kurduk.
İÇEM’in kuruluşunun kısa hikâyesi böyle. Aynı sıkıntıları yaşamış bir insan olarak Sayın Sevim Sevgi Yüksel’i çok iyi anlıyorum.
Verdiği ve hâlâ vermekte olduğu çabaya büyük saygı duyuyorum.
Engelli bireylerin de en az diğer insanlar kadar yaşama katılmaya,
mutlu ve huzurlu olmaya hakları var. Ebeveynlerinin de gelecek
kaygısı taşımadan, kendilerinden sonra engelli çocuklarının hayatlarını nasıl idame edeceklerinden endişe duymamaları gereklidir. Bir devleti çağdaş ve uygar yapan en önemli göstergelerden
biri engelli bireylere sağladıkları olanaklardır.
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Önce bir baba, sonra bir akademisyen, şimdi de Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak engelli vatandaşlarımıza
karşı olan hassasiyetim çok üst düzeyde olmaya devam ediyor.
Eskişehir’in benim başkan olmamdan sonra yapılan bütün bina
projelerinde engelli vatandaşlarımız için düzenlemeler olmasına
büyük önem verdik. Yollarımızı, kaldırımlarımızı, parklarımızı,
meydanlarımızı hep onları düşünerek inşa ettik. Eskişehir’i bugün
Türkiye’nin “engelsiz şehirlerinden” biri haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. İçimde ukde kalan şeylerden biri, bizim
İÇEM gibi bir özel eğitim kurumu kurmuş olmamıza karşın ne
yazık ki örnek alınarak yeni okullar açılmadı. Açılanlar da eğitim
almış yeterli sayıda uzmanın olmamayışı çok büyük bir eksikliktir.
Böyle bir konuda, siz değerli okurlarla paylaşacağım çok fazla
şey var. Ancak artık sizi Sayın Sevim Sevgi Yüksel’in “Çocuğum
İşitme Engelli” isimli değerli kitabıyla baş başa bırakmak istiyorum.
Saygılarımla...
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
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şitme Engelliler ve Aileleri Derneği’ne 2010’da katıldım.
Derneğin Bakırköy’de işitme engellilere özel açacağı bir İngilizce
kursu sayesinde Sevgi Hanım ile ilk teması kurdum. Derneğe attığım bir e-postaya cevap vermişti. Kurs açılamadı. Ancak Sevgi hanımı takip ettim. Bakanlıklara yazdığı e-postaların “cc” ekine beni
de ekliyordu. Bazen normal yazıyor bazen de “Canımız yanıyor.”
diyerek sert tonda yazıyordu. Evet canı yanıyordu. Çünkü oğlu
Tolga işitme engelliydi. Tolga’nın ve Tolga gibi olan yüzlercesinin
yaşadığı sorunlar öncelikle bir anne olarak onu da etkiliyordu.
Ankara’daki karar alıcıların kalplerine ne kadar etki ediyordu bilmiyorum. Ancak attığı maillerde değindiği sorunları dile getirmesinden ayrı olarak çözüm önerilerini tutkuyla yazması ve sözünü
sakınmaması beni etkiliyordu. Dernek denilen kurumların tavla,
okey, kağıt oyunu gibi lokal yerler olmadığını ve sorun çözmeye çalışan örgütler olması gerektiğini ilk Sevgi Yüksel sayesinde
farkettim. Dernekçilik buydu. Olması gereken buydu. Doğrusu
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buydu. Bugün çift taraflı biyonik kulak kullanıcısı olan bir insan
hakları savunucusu olarak sağırların sorunlarını anlatıyorsam,
bir şeyler yapıyorsam, zaman harcıyorsam, bütün bunları sağırlar
ve alan konusunda deneyimlerini paylaşarak donatan, akıl veren
kısaca ilmek ilmek savunuculuk zırhımı ören Sevgi Yüksel’e borçluyum. Bu kitap da sizleri ilmek ilmek örecektir. Savunmak için
yürek, sürdürmek için emek gerek. Gelecek kuşaklara bıraktığı
bu miras ve emekleri için “Sevgi ablaya” hem kendim hem derneğimiz adına teşekkür ederim.
Onur Cantimur
İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı
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zun yıllardır medikal sektörün farklı terapötik alanlarında
görev yapmış biri olarak işitme engeli konusunda çalışan bir
firmadan iş teklifi aldığımda şaşırmış ve “Sadece işitme konusuna
odaklanacak kadar işitme engeli var mıdır?”, “Genelde yaşlanmaya
bağlı işitme kayıpları olur sanırım.” diye düşünmüştüm.
Bu alanda çalıştığım son 15 yıl bana gerçeğin bambaşka olduğunu gösterdi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün Mart 2022’de yayınladığı işitme engeli konusunda hazırlanmış özel raporda, dünyada işitme engeli
olan kişi sayısı 2019 yılı rakamlarına göre 1.5 milyar olarak bildiriliyor. Bu sayının 430 milyonu ise ileri-çok ileri derecede iştime
kayıplı, bir başka deyişle halk arasında “sağır” olarak tabir edilen
seviyede kayıplı bireylerden oluşuyor. İşitme kaybı, küresel hastalık yükünün önde gelen 20 nedeni arasında yalnızca dört ölümcül
olmayan durumdan biridir (Diğer üç koşul tek kutuplu depresif
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bozukluklar, kırma kusurları ve alkol kullanım bozukluklarıdır).*
Türkiye’de görülen işitme kaybı sıklığı ise nüfusun %3’ü kadar.
Yaklaşık 250 bin kişi işitme kaybı ile mücadele ediyor. Bu rakamlara tek taraflı işitme kayıpları dahil değil.
Tedavi edilmeyen işitme kaybının hayatın birçok alanını negatif etkilediğini biliyoruz: iletişim, çocuklarda dil gelişimi ve konuşma, kavrama, eğitim, iş hayatı, akıl sağlığı ve sosyal ilişkiler.
Ayrıca tedavi edilmeyen işitme kaybının devletler üzerinde de
önemli bir gider yükü var. 2015-2016 yıllarının değerlendirildiği DSÖ raporunda 15 yaş ve üstü işitme engelli kişilerin direkt
sağlık giderleri maliyeti 21 milyar ila 84 milyar dolar arasında
değişiyor.** Gene, tedavi edilmeyen işitme engelinden kaynaklanan küresel verimlilik kaybı 2017 yılında 107 milyar dolar olarak
hesaplanıyor.
Rakamlar, istatistikler bize bir fikir verse de hiçbiri gerçekte
ateşin düştüğü yerdeki acıyı, bir anne-babanın işitme kayıplı doğan çocuğu karşısında yaşadığı şoku, korkuyu, üzüntüyü ya da
normal duyan bir erişkinin farklı sebeplerle kaybettiği işitmesinin
ardından yaşadığı panik, çaresizlik, belki iş kaybı, toplumdan soyutlanma ve depresyonu tarif edemiyor.
İşte Sevgi Yüksel’in kitabı tam da bu anda, bu alanda imdada yetişiyor. Yalın dili, samimi anlatımı ile Tolga’nın işitme kaybı
ile doğması sonucu yaşadığı korku, üzüntü ve yalnızlığa rağmen
verilen zorlu mücadeleyi, vazgeçmeyişi, kararlılığı anlatıyor.
Yaşanan süreçte sistemdeki artıları ve eksileri, gerek sosyal çevresindeki kişilerin gerekse karar verici otoritelerin işitme engeli
konusundaki farkındalığı ya da bilgisizliğini, çare olmak-yardım
* World Health Organization. The global burden of disease 2004 update. [http://www.who.
int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf]
** World Health Organization. Global costs of unaddressed hearing loss and costeffectiveness of interventions: a WHO report, 2017. [http://appswhoint/iris/bitstre
am/10665/254659/1/9789241512046-engpdf] (Erişim tarihi: Ocak 2018).
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etmek konusundaki vicdanını ya da umarsamazlığını tüm açıklığı
ile gözler önüne seriyor. Bugün ve bundan sonra işitme engeli ile
savaşması gerekecek genç, yaşlı bireylerin, işitme engelli çocuğu
olan ailelerin hem sesi hem de morali oluyor.
Sevgi Hanım’ı bu değerli çalışması için tebrik ediyor, önderliğini yaptığı benzeri çalışmaların takip eden nesillerde de devam
etmesini gönülden diliyorum.
Gül Erden
Cochlear Türkiye Genel Müdürü
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Av. Turan Hançerli

K

ıymetli arkadaşım Sevim Sevgi YÜKSEL’in, sevgili oğlu
Tolga’nın hayatını konu alarak ortaya koymuş olduğu bu kitap,
kimi zaman yalnız olduğunu kimi zaman da sesini duyuramadığını düşünen ailesinde engelli birey olan anne, baba, kardeş ve diğer akrabalarının yaşamış olduğu meşakkatli ve benzer süreçlere
toplumsal farkındalık yaratmak adına katkı sağlayacak ve ailelerimize yol gösterici, çok değerli bir eser olacaktır. Ayrıca bu kitap,
özellikle vefakâr kadınların bu süreçlerde ne kadar çok özveri ve
çaba gösterdiğinin de bir belgesi olarak kitaplıklarımızda yerini
alacaktır.
Engellilik bireyde fiziksel veya zihinsel nedenlerle bazı hareket, duyu veya işlevlerin kısıtlanması olarak karşımıza çıkan, toplumu oluşturan farklı cinsiyet, yaş, meslek, eğitim, kültür, inanca
vb. sahip tüm bireylerin potansiyel aday olduğu bir durumdur.
Ancak, özellikle ülkemizde toplumun zihinsel kalıplarındaki eksikliklerden dolayı engelli bireyler veya çevrelerinin doğrudan ya
da dolaylı olarak çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Bu sorunların ise çoğunlukla eğitim, sosyal güvenlik, sağlık
ve adalet alanlarında yaşandığı ve bu tür birçok sorunun çözüme
kavuşturulmayı beklendiği söylenebilir.
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Sorunların çözümü noktasında ise farkındalık oluşturma ve
taleplerin giderilmesine yönelik çalışmaların genellikle engellerin
yer aldığı STK’lar, dernekler ve vakıflar tarafından yapıldığı görülmektedir. Fakat bu konuda toplumsal hassasiyet oluşturmak,
önyargıları kırmak ve engellilerin günlük yaşam içerisinde yer almalarını sağlamanın yalnızca bu kuruluşlarca sürdürülemeyeceği,
diğer kurum ve kuruluşların da faaliyetlerini engellileri kapsayıcı
modelleri benimsemesiyle sağlanabileceği ifade edilebilir. Bir ülkenin bu sorunların çözümüne yönelik çalışmaları ile gelişmişlik
düzeyi arasında doğrudan bir ilişkili olduğu unutulmamalıdır.
Sonuçta engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta
aktif olarak yer almaları ise ancak kendilerine güvenlerinin sağlanması, sosyalleşmelerinin ve toplumsal hayata entegre olmalarının önünün açılması, fiziksel, duyusal veya zihinsel engellerinden
kaynaklanan sorunların en aza indirici düzenleme ve politikalar
geliştirilerek eğitim, sağlık, ulaşım, istihdam olanaklarından sorunsuz faydalanmalarıyla mümkün olacaktır. Dolayısıyla vatandaşa en yakın hizmet birimleri olarak yerel yönetimlerin öncü rol
oynaması gerekmektedir.
Engelli bireyleri olan ailelerimiz ve özellikle bu ailelerdeki
kadınların sesi olacak bu kitapta emeği geçen herkese teşekkür
eder, bu bilinçle geçmişte Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkan
Yardımcılığı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Hukuktan
Sorumlu Genel Sekreterliği görevlerimin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunda içerişinde yer alarak ve şu anda Avcılar Belediye
Başkanı olarak engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin sorunlarına
çözüm üretmeye ve yanlarında yer almaya devam edeceğim değerli okuyuculara bildiririm.
Saygılarımla...
Av. Turan Hançerli
Avcılar Belediye Başkanı
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Prof. Emeritus Dr. A. Sumru Özsoy
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üşünün ki büyük bir heyecan içinde çocuğunuzu dünyaya getiriyorsunuz – dünyanın en mutlu kişileri arasındasınız. Ancak
birkaç gün içinde her şeyin tam yolunda gitmediğini görmeğe
başlıyorsunuz. Bebeğiniz siz onunla konuşurken bir tepki vermiyor, size bakmıyor bile. Bir ses geldiğinde onun kaynağına başını
çevirmiyor, o tarafa dönmüyor, dünya ile iletişim kurmuyor. İşte
Sevgi Yüksel’in bu kitapta yansıttığı işitmeyen bir çocuğun annesi
olarak öyle bir durumda bir ebeveyn olarak neler hissettiği, neler
yaşadığı. Oğlu ile birlikte tüm yaşadıklarını, geçtikleri süreçleri
çok içten ama gerçekçi bir biçimde yansıtıyor. Bu kitap, ilk defa
olarak ülkemizde yaşayan bir sağır çocuğun annesi tarafından kaleme alınmış, sağır bireylerin olduğu kadar sağır bir çocuğun ailesi için sağırlığın ne demek olduğunu yansıtması bakımından alana
çok değerli bir katkıda bulunmaktadır. Her doğan çocuğun sağır
olma olasılığı göz önünde bulundurulduğunda tüm annelerin ve
anne olmayı düşünenlerin okuması gereken bir kitap, bir yaşam
deneyimi paylaşımı.
Sağırlık, engellilik olarak dıştan kendini belli etmeyen fiziksel
bir yoksunluk durumudur. Eğer başka bir engelleri ya da kromozom eksiklikleri gibi yapısal farklılık yoksa, sağır bireylerin ha-
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reketleri kısıtlı değildir. Sağır kişilerin fiziki görselinde herhangi
bir değişiklik, bu yoksunluklarını dışarıdan belli eden bir gösterge
yoktur. Bundan dolayı da sağır olmayanlar tarafından bir bireyin
sağır olduğunu, o kişinin dış görünüşüne bakarak anlamak olanaksızdır. Sağırlığın niteliğini anlama, toplum içinde en düşük
düzeyde olan bir algılama olduğu bir gerçektir.
Ancak sağırlık, bireyin en temel insan haklarından faydalanmasını engelleyen çok önemli bir fiziksel eksikliktir. Bu temel hak
BİLGİYE ERİŞİM hakkıdır. Bilgiye erişim, duyan çocuklar için
doğdukları andan itibaren başlar ve yaşam boyunca büyük bir
oranda durma yetimiz sayesinde süregelir. İnsanlarda bilgiye erişim iki yoldan gerçekleşmektedir: duyma ve görme. Bu iki duyu
ile elde edilen bilgiler birbirlerini tamamlar, bireyi daha kapsamlı, dünya gerçeklerine duyarlı bir biçimde bilgisini genişleterek
bilgili, sorumlu, duyarlı ve tüm dünya koşulları ile uyumlu, tüm
bireylerle aynı haklara sahip ve haklarına sahip çıkmasını bilen
kişi olmasını sağlar.
Burada unutulmaması gereken nokta, DİL dediğimiz olgunun
bilgiye erişimin kaynağında yatan en önemli unsur olmasıdır.
Bilgi, dil yoluyla paylaşılır, erişime açılır, yaygınlaştırılır, tarihe
mal edilir. Peki, dil nedir? Bireyler dili nasıl öğrenirler? Dil bilişsel
bir olgu, insana özgü bir yetidir. Tüm çocuklar dil edinme yetisi
ile doğarlar. Duyan çocuklar herhangi bir eğitim almadan 0-3 yaş
dilimi içinde etraflarındaki yetişkinlerin konuştuğu dili içselleştirmeği başarırlar. Bu açıdan yeni doğan bir bebeğin doğar doğmaz
etrafındaki yetişkinlerin konuştuğu dile erişimleri olması büyük
önem taşımaktadır.
Herhangi bir duyma engeli olmayan çocuk, doğduğu andan
itibaren etrafındaki yetişkinlerin konuştuğu dili ilk andan itibaren
doğal olarak edinmeğe başlar. Duyan çocuk anne-babasının sesini
diğer seslerden ayırt eder; gelen bir sesin kaynağına döner bakar;
yakınında yüksek desibelli ses olduğunda korku tepkisi verir.
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Yapılan araştırmalar göstermiştir ki bebek daha anne karnında 6
aylıkken dışarıdan gelen seslere tepki vermekte annesinin sesini
yabancı seslerden ayırdedebilmektedir. Duyan çocuklarda sese
karşı bu duyarlılık doğumdan sonra da devam eden, bireylerin
bilgiye erişiminin en temel yolu olarak onların bilişsel gelişimini
yansıtan bir özelliktir.
Düşünün ki duyan bir çocuk daha 10-12 aylıkken, hiç okula
gitmeden, öğretmenden ders almadan ilk sözcüklerini oluşturmaya ve etrafındaki yetişkinler ile sesle iletişime girmeğe başlar.
Çocuk, etrafındaki yetişkinlerin kullandığı dilin dilbilgisini içselleştirmeğe başlar. Çocuk bunu yaparken, hangi anne-baba çocuğuna dil dersi verir? Çocuk 3-4 yaşına geldiğinde ise artık yetişkinlerin kullandığı dilin yapısını içselleştirmiş olarak yetişkinlerin
anlayacağı biçimde iletişim kurmağı başarmıştır. Bu bakımdan bir
çocuğun doğumdan itibaren ilk 3-4 yılı dil edinimi açısından büyük önem taşımaktadır. Çocuk okula gittiği zaman artık dili değil,
ona dilin nasıl yazıya döküleceği, nasıl okunup yazılacağı öğretilir
ve çocuğa artık yaşam boyu sürecek olan sözcük dağarcığını genişletme ve dili en etkin biçimde kullanma yolları gösterilir.
Duyma yetisinden yoksun olarak doğan sağır bir çocuğun konuşulan dili edinimi, duyma derecesine bağlı olarak çok kısıtlı
ya da imkansızdır. Ancak 0-3 yaş dilimindeki bir çocuk için dil
ediniminin sağır bir birey için yaşamı boyunca bilgiye erişiminin
yolunu açacağı ya da kapayacağı da bir gerçektir. Bazı bireyler için
tıbbi bir müdahele ile koklear implantlı olma, bu sorunu bir noktaya kadar giderilebilmesine karşın bu ameliyat bütün çocuklara
yapılamamaktadır. Ayrıca yetişkin sağır bireylerden bu ameliyatı
olmağı reddedenler de bulunmaktadır.
Sağırların bilgiye erişimlerini sağlamak için atılması zorunlu
adımlardan en önde geleni işaret dilinin yaygınlaştırılması ve sağır çocukların eğitiminde iki-dilli yaklaşım uygulanmasıdır. Türk
İşaret Dili (TİD) eğitiminin eğitim sistemimizin her düzeyinde öğ-
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rencilere verilmesi bu yolda çok önemli bir adım olacaktır. Bunun
için TİD’i anadili düzeyinde bilen kişilerin eğitim sistemimizde istihdam edilmesi ve sağır öğrencilerin bulunduğu karma sınıflarda
öğretmenle aynı anda sınıfta olup sağır öğrenciye dersin içeriğini
aktarılması öğrencinin bilgiye duyan öğrencilerle aynı anda erişmesini sağlayacaktır.
Ayrıca Türkçe’nin sağır öğrenciler için yabancı bir dil sistemi
demek olduğunu göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Sağır
çocuklar, okula duyan çocukların 5-6 yaşına kadar edinmiş oldukları dil bilgisinden yoksun olarak başlamaktadır. Türkçe’nin
dilbilgisi kadar sözcük dağarcığı da duyan öğrencilerle karşılaştırılamayacak derecede kısıtlı düzeydedir. Türkçenin sözcük yapısı,
tümce yapısı, sağır çocuklar için o ana kadar içselleştirmedikleri
bir sistemin öğeleri, duyan bireyler için sıradan gibi algılanan bir
çok sözcük, sağır çocuklar için yeni öğrenilmesi gereken bir bilgi...
İşte “Çocuğum İşitme Engelli” kitabı, sağır çocuk Tolga’nın annesi olarak Sevgi Hanım’ın oğlu ile bu gerçeklerle yüzleşmelerinin
ve bu gerçeklerle nasıl başedip engelleri aşmağa çalıştıklarının bir
yansıması... Eminim ki bu kitap sağır çocukları olan başka ebeveynlere yol gösterici olacaktır. Ama aynı zamanda umarım ki bu
kitap, eğitim sistemimiz olsun, sağlık sistemimiz olsun, hukuk
sistemimiz olsun, toplum olarak sağırların BİLGİYE ERİŞİMlerini
nasıl sağlayabiliriz konusunda, onların bu en temel insan haklarından birini kullanmaları konularında daha çabuk ve emin adımlar atmamıza yol açar.
Prof. Emeritus Dr. A. Sumru Özsoy
Boğaziçi Üniversitesi

Çocuğum
İşitme Engelli
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Önsöz

B

u benim hikâyem.
Verdiğimiz mücadelenin tarihe not düşülmesi, bir anlamda
eksi ve artılarıyla yüzleşme, diğer bir bakış açısıyla fikir emek
hırsızlıklarına karşı durmak, yollarımın kesiştiği kıymetli insanlara ahde vefa borcunu yerine getirmek olarak düşünebilirsiniz.
Yaşadıklarımı/yaşadıklarımızı ve birikimlerimi/ birikimlerimizi
yazmam gerektiğini düşünüyordum. Cesur olmam lazım geldiğine inanıyordum ve tüm Dünya’nın Corona virüs ile mücadele ettiği pandemi sürecinde evlerimize kapanınca benim için iyi
bir fırsat doğmuş oldu. Hemen yazmaya başladım. İşitme engelli
çocuğa sahip ailelerin “Ben de yalnız değilmişim.” diyebileceği,
mutlaka kendinden örnekler bulabileceği bir hayat. Birçok şeyi
“ben” diye başlayıp sonra “biz” diye devam ettiğim yolculuğumuza ait hüzünler, sevinçler, samimi gerçekler ile gözlem, tespit ve
önerilerle dolu.
Kitabı oğlum Tolga’ya, kızım Seda’ya, sevgi dolu açtığı ku-

30

SEVİM SEVGİ YÜKSEL

cağıyla beni geri çevirmeyen anneme, ailesinde hiç engelli bireyi olmamasına rağmen bize yıllarca liderlik edip maddi-manevi
tüm birikimini bizler için değerlendiren onursal başkanımız Viki
Özromano hanımefendiye ve aynı kaderin yolculuğunu birbirimizi destekleyerek paylaştığımız can annelerimize adıyorum.
Sevim Sevgi YÜKSEL
17.01.2021
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Çocuğum İşitme Engelli

Ç

alışma hayatıma bankacılık ile başlayıp daha sonra özel sektörde birçok farklı kollarda finans ve muhasebe departmanlarında çalıştım. 1984 yılında evlendim ve 1985 yılında bir kız
çocuğu sahibi olmuştum. 1980’li yıllarda çalışan anne sayısı yüksek değildi. Dolayısıyla şimdiki zamanımız kadar çok kreş yoktu.
Genelde büyük aile olarak beraber yaşandığından veya büyük
ailenin yakınlarında hane olunduğundan çocuklar babaanne, anneanne desteğiyle büyütülürdü. Ben de kızımı 2 aylıkken anneme
bırakmıştım. O zamanlar ücretsiz doğum izinleri yaygın değildi
veya bu konuda şanssızdım. Çünkü bir devlet bankasının küçük
bir şubesinde az sayıda personel ile hizmet veriyorduk ve müdürümüz ücretsiz izin hakkımı bana kullandırmamıştı. Annemin
oturduğu semt ile benim ikamet ettiğim semt arasında 15 kilometre olduğundan hafta içi annem bakıyordu. Biz kızımızı ancak
hafta sonları alabiliyorduk. 4 yaşına geldiğinde artık tamamen
bizimle yaşamak istiyordu. O zaman yuva/kreş arayışımız oldu ve
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okula başlayıncaya kadar hayatımız böyle devam etti. Aradan geçen süre zarfında kızım 5 yaşına gelmişti ve bir kardeşinin olmasını arzu ediyordu. Bunu sıklıkla dile getiriyordu. Aslında biz ikinci
bir çocuk düşünmüyorduk. Çünkü çalışırken çocuk büyütmenin
ne kadar zor olduğunu deneyimlemiştik. Diğer yandan kızımızı
kardeşsiz bırakmaya gönlümüz razı değildi.
Böylelikle 1992 yılı Mayıs ayında oğlum Tolga hayatımıza
dâhil oldu. Her şey olağan ve rutin bir şekilde güzel gidiyordu.
Hamilelik ve doğum esnasında çok riskli durumlarla karşılaşmamıştım. Üstelik ikinci hamileliğimde ilkine göre biraz daha bilinçliydim.
Zamanla günler birbirini kovalarken sanki elimde gelişmeyen
bir çocuk varmış gibi ters giden bir şeyler olduğunu sezmeye
başlamıştım. Kızımın gelişme aşamalarıyla Tolga’yı ister istemez
karşılaştırıyordum. Gerçi her bir bireyin gelişimi farklıdır bunun
bilincindeydim ama oğlum sanki çevresine karşı ilgisiz bir bebeklik sergiliyordu. 6 aylık olmasına rağmen başını dik tutmakta
zorlanıyordu. Üstelik her ay çocuk doktoruna kontrole gidiyorduk ama herhangi bir şekilde doktorumuzdan uyarı almamıştık.
Ayrıca ailemizde engelli herhangi bir birey olmadığından olsa gerek, farklılıkların farkında değildik.
Ben mizaç olarak dokunmayı, temas etmeyi ve birebir ilgilenmeyi seven biriyimdir. Bu sebeple oğlumla göz temasımız
mükemmeldi. İzlenimlerime göre gülüyor, ağlıyor ve ben onun
her istediğini anlayabiliyordum. Ama şimdi düşünüyorum da
belki de tüm ihtiyaçlarını annelik içgüdüsüyle karşılıyordum.
Apartmanımızdaki dört dairede büyükanne, büyükbaba ve kardeşler, eşleri, çocukları bir arada yaşayan büyük bir aileydik.
Rahmetli kayınpederim arsasını daire karşılığı müteahhite vermiş
ve daireleri evlatlarına bölüştürmüştü.
Mahallemizdeki komşularımızın çoğu birbiriyle akrabaydı ve
tanıdık bir çevre içindeydik. Etrafımdakilere tedirginliklerimi
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dile getirdiğimde çocuğumun daha küçük olduğunu söylüyorlardı. Kız ve erkek çocukların gelişimlerinin aynı olmadığını, ablasıyla yaptığım karşılaştırmanın yanlış olduğunu ifade ediyorlardı.
Yine böyle sıradan bir gün Tolga’ya meyve suyu sıkmaya çalışırken içimde nedensiz bir şekilde ağlama isteği oluştu. “Bu kadar
özveriyle çabalarken nasıl oluyor da tuhaf giden bir şey var gibi hissediyorum?” diye düşünüyordum. O anda kapı çaldı. Gelen büyük
erkek kardeşim Oktay’dı. Beni ağlar vaziyette görünce “Hayırdır,
ne oldu?” diye sordu. Ben de “Tolga’da ters giden bir şeyler var,
anlayamıyorum.” deyince birden bana döndü. “Abla biz de uzun
zamandır gözlemliyoruz hatta evde annemlerle bu konuyu kendi
aramızda konuştuk. Sana nasıl izah edeceğimizi bilemedik ama
galiba Tolga duymuyor.” diye cevap verdi. O anda çok şaşırdım.
Çocuğumun duymaması ne demekti? Bir türlü anlam veremiyordum. Kardeşim bana; “Sen çocuğu yüzü sana dönük şekilde karşında oturt, ben dolap kapaklarını açıp, kapatayım. Bakalım seslere
tepki verecek mi?” dedi. O anda televizyonun sesini kapatıp birden
en yüksek volümde açtı. Ardından dolap kapaklarını açıp sert bir
şekilde kapattı. Tolga hiç tepki vermemişti. En azından sıçraması gerekirdi. Kardeşimin o an söylediği “Hemen yarın hastaneye
gitmelisiniz.” oldu. Benimse başımdan aşağı kaynar su dökülmüş
gibi bir hisle, kalbim yerinden çıkacakmış gibi atmaya başladı.
Kulaklarımda bir basınç, kafam zonkluyor gibiydi. Bir anda dünya ile bağım koptu sandım.
O geceyi nasıl geçirdim bilmiyorum. Bir yandan korku, panik
ve en çok da üzüntü. Diğer yandan kabullenemiyordum ve kendi kendime telkinlerde bulunuyordum. Yok, hayır olamaz, duymuyor olamaz diyordum. Tamam, aksi giden bir şeyler var ama
mutlaka bir çaresi vardır diye düşünmeye zorluyordum kendimi.
Kulak içine tüp takıldığına dair duyumlarım olmuştu. Mutlaka bu
durumda aynısıdır diye geçiriyordum aklımdan. Kafamda bin bir
soru ve cevaplarla sabahı dar ettim. Ertesi gün Tolga ile beraber
soluğu İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nin Kulak-Burun-Boğaz (KBB)
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polikliniğinde aldık. Muayene sıramız gelince doktora durumu
izah etmeye çalıştım. Rutin bir kontrolden sonra “Çocuk henüz
bebek, duyu testi için BERA testi yapılması gerekli.” dedi. BERA testini ilk defa duyuyordum. Doktorumuz bizi hemen hastane içinde
bulunan Burçin-Engin İnan Ağır İşiten Çocuklar Merkezi’ne yönlendirdi. Oradan test için gün almamız lazım geldiğini, yapılacak
testten sonra sonucuna göre teşhis konulabileceğini söyledi. Bir
an evvel gün alalım diye hızlıca hareket ettim.
Çapa Hastanesi’ne ilk başvuru tarihimiz 5 Ağustos 1993’tür.
BERA testi için 12 Eylül 1993 tarihini verdiler. O şaşkınlık, o heyecan ve panikle hiç etrafıma bakmamıştım. Evimize geri döndük. Bu sefer test günü annem beni yalnız bırakmak istemedi ve
beraber gittik. Sıramızı beklerken birden kendimi etrafımızı incelerken buldum. Başka aileler ve küçük çocuklar vardı. Odalarda
davullar, çıngıraklar derken durumumuzun vahametini o anda
kavradım ve sanki sırtımda bir ağırlık varmışçasına küçüldüm.
Meğer test yapılan bir oda ve başka diğer odalardan oluşan bu
mekânda özel eğitimler de veriliyormuş. Bu çocuklar ve anneler
eğitim almaya geliyorlarmış. Belli etmemeye çalışıyordum ama
evladımın gördüğüm diğer çocuklardan farklı olmadığını anlamaya başladım. BERA testi yapıldı ve sonuç elimize tutuşturuldu.
Artık doktorumuzla görüşmemiz gerekiyordu. Ertesi gün polikliniğe gidebilecektik ve haliyle eve döndük. Kendimi o kadar
kasmışım ki o yolu nasıl döndüğümüzü hatırlamıyorum. Eve girdiğimiz gibi çocuğumu yatağına bıraktım ve sinirlerim boşalmış
vaziyette var sesimle ağlamaya başladım. Bir anlamda kriz geçiriyordum aslında. Annem beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Fakat
ben onun söylediklerini duymuyordum bile. Sadece “Tolga da
orada gördüğüm çocuklar gibi... Benim oğlum da duymuyor anne!”
diye tekrar tekrar söylüyor ve ağlıyordum. “Sağırlık neydi? Nasıl
olmuştu da benim çocuğumu bulmuştu?” diye kendi kendime söyleniyordum. Sadece bir komşumuzun ablasının sağır olduğunu
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duymuştum ama hiç karşılaşmamıştım. Ailemizi karı-koca eskilere giderek araştırmaya acaba genlerimizden gelen kalıtsal
bir rahatsızlık mı var diye didiklemeye başladık. Her iki sülale
de geçmişte böyle bir örneğin olmadığı konusunda ısrarcıydılar.
Akraba evliliği değildi bizim evliliğimiz. Kan uyuşmazlığımız da
yoktu. Peki o zaman bu neden bizim başımıza gelmişti? Günlerce
bu deli sorularla boğuşurken, tıbbın bile böylesi durumlara vereceği yanıtının %30’unun sebebinin bilinmemesiydi. Tabii ben
kendimi yiyip bitiriyordum. “Sigara içmiştim ondan mı?”, “Yoksa
o zamanlar SSCB’ye bağlı olan Ukrayna’daki Çernobil nükleer tesis
kazasının faciasının yaydığı radyasyonun bir etkisi var mıydı?” gibi
akla hayale gelmeyen deli sorgulamalarla doluydu kafam.
Tolga’ya çok ağır kategorisinde tabir edilen 118 desibel duyu
kaybı olduğu teşhisi konuldu. 26 Kasım 1993’te Siemens marka
S45G model iki adet kulak arkası cihaz, şarj edilebilir dört pil
ile batarya reçete edildi. Kulak içi kalıpları alındı. Daha sonra
Tophane-Fındıklı’da bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan
(SSK) hepsini teslim aldık. Elimdeki cihazlara öylesine bakıyordum. Soğuk cihazlar bana o kadar narin geliyorlardı ki sanki kırılacakmış gibiydiler. Elimde dahi tutmaya korkuyordum. Pilleri
her sekiz saatte bir şarj etmem gerektiği söylendi ve pili yuvasına
nasıl yerleştireceğim gösterildi. O kadar... Kalıplarının haftada
bir temizlenmesi gerektiğini bile sonradan öğrendim. “Bundan
böyle hayatım pilleri şarj etmekle mi geçecek?” diye düşünürken
gözlerimden akan yaşlara engel olamıyordum. Bir anda her şeyden kopmuştum. Kapı zili duysam ağlıyordum, bir müzik duysam kendime engel olamıyordum. Gözyaşlarım hemen çenemde
toplanıyordu. Benim oğlum bunu duymuyor, şunu da duymuyor
diye diye resmen kendime kahrediyordum. Psikolojim bozulmuştu. Kızım Seda okula gidiyordu ve onunla da ilgilenmem gerekiyordu. Onun da desteğe ihtiyacı vardı. Sonuçta sadece bir kardeşi
olsun istemişti. Ama şimdi özel ilgiye muhtaç bir kardeşi ve daimi
ağlayan bir anne ile beraberdi. Olan biten karşısında şaşkın ve
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çaresizdi. Kendini okuluna, ödevlerine vermişti. Benden hiçbir
şey talep etmiyordu veya ben kendi içime o kadar kapanmıştım ki
farkında bile değildim. Eşim Tolga’nın duymaması konusunda elbette üzülmüştü ama o daha çok beni suçluyordu. Hatta bir keresinde bana; “Haznedar ilçesinde doğum yapan beş yüz kadın içinde
bir sen engelli erkek çocuğu doğurdun!” diye bağırmıştı. Bir erkek
çocuğuna sahip olmak onu gururlandırmışken şimdi birden her
şey alt üst olmuştu. Bunu kabullenmesi, hazmetmesi uzun bir zaman aldı.
O süreç zarfında sanki bizden uzaklaştı. Evet, biz evliydik, bir
aradaydık ama soğuk bir mesafe girmişti aramıza. Belki de ben
öyle hissediyordum. Biz kadınlar duygusal varlıklarız. Dolayısıyla
uzun bir süre kendimi toparlayamadım. Bir robot gibiydim adeta.
Bir eş ve anne olarak rutin işlerimi yapıyordum ama bedenim orada, ruhum ise bambaşka bir yerlerde gibiydi. Etrafımızda ailelerimiz, komşu ve arkadaşlarımızın telkinleri bana hiç işlemiyordu.
Hatta onların; “Bu o kadar büyük bir sorun değil, hayatta neler var
neler? Ne kötü durumda olanlar var.” diyerek verdikleri örneklerden dolayı beni anlamadıklarını düşünüyordum. Sevenlerim,
kendilerince benim elbette iyi olmamı ve umutsuz olmamam gerektiğini ifade ediyorlardı fakat yaşadığım şok ve üzüntü dolayısıyla onların bu sözleri beni ikna etmeye yetmiyordu.
Her ne kadar adını koyamamış olsam da Tolga’daki gelişim eksikliğini ilk fark eden ben olmuştum. Kendi ailem ise fark etmiş
ama bana nasıl ifade edeceklerini bilememişler. Algıda seçicilik
dediğimiz zıtlık durumu, dışarıdan objektif bakan bir gözle çok
daha çabuk anlaşılır. Bu sebeple etrafımızdaki çocuklarda gelişim
bozukluğu veya fark ettiğimiz bir zıtlık varsa erken tedavisi için
mutlaka zaman geçirmeden aileyi uyarmanın yolunu bulmalıyız.
Ben kendimle psikolojik harp yaşarken bir yandan da cihazlanmıştık ve Burçin-Engin İnan Ağır İşitenler Merkezi’nde eğitimlerimizi almaya başlamıştık. Eğitimden kastımız ise elimize bazı
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kartlar veriliyor kedi, köpek gibi hayvanların seslerini nasıl çıkardıkları üzerine çalışmalar yapıyorduk. Annelere, çocuklarıyla
oynarken her anını değerlendirmeye çabaladıkları bir çalışmaydı
aslında. Çok defa uzman eğitimcilerden azar işitiyordum. Evdeki
çalışmalarımızı yeterince yapmadığımızı dile getiriyorlardı. Oysa
biz tekrar çalışmalarımızı yapıyorduk fakat Tolga yabancı olarak
gördüğü bu eğitimcilerin sorularını tekrarlamıyor, kendisinden
beklenilenleri yapmıyordu. Bu arada ben eğitimlerin ücretsiz ve
sonsuz olacağını düşünürken dördüncü seanstan sonra para ile
destek alabileceğimizi söylediler. Biz Sosyal Sigortalar Kurumu’na
bağlıydık. Eşim bir fabrikada işçi olarak kalite kontrol departmanında çalışıyordu. Ben bir süre işe ara vermek zorunda kalmıştım
fakat her defasında parayla eğitim almak kısmi bir maaşla geçinmeye çalışan orta halli biz gibi insanlar için çok ciddi bir yüktü. Bir yandan bu ekonomik durum diğer yandan Tolga’nın ne
gecesi belli, ne gündüzü belli halleri hepimizi ama en çok beni
yoruyordu. Bir düzen kuramıyordum evde. Karar verdim işe başlayacaktım. Önce kreşleri araştırmaya başladım. Etrafımızda fazla
kreş yoktu. Var olanların bazıları yüksek fiyat talep ediyorlardı.
Üstüne bir de Tolga’nın duymadığını öğrendiklerinde, kreşe hiç
kabul edemeyeceklerini söylüyorlardı. O dönemlerde işitme sorunu olan veya duymayan çocuğa direk “sağır” ifadesi kullanılıyordu. Daha sonra “işitme engelli” tabirleri hayata geçti. Özellikle
2005 yıllarında kabul edilen Engelliler Yasası’ndan sonra. Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) muhatabımızdı.
Daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adını aldı.
Kreşlerden biri evladımı kabul edebileceğini ve bir ay deneme
süresi ile değerlendireceklerini söyledi. Yuvadaki diğer çocuklar
Tolga’ya uyum sağlarlar ise biz de hizmet almış olacaktık. Yani
seçici olacak olan biz değil, diğerleriydi. Fazla alternatifim yoktu
bu deneme sürecini mecburen kabul ettim. İnsanoğlu kötülüğü
sonradan öğreniyor. Kötülüğü henüz öğrenmemiş küçük çocuklar beklenilenden daha hassas ve kucaklayıcı davranabiliyorlar.
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Tolga’mı hemen benimsediler. İçlerine çok çabuk dâhil ettiler.
Elbette kreş öğretmenleri engelliler konusunda bilinçli değillerdi,
üstelik işleri sadece çalışan annelerin çocuklarına bakım görevi
üstlenmekti. Benim buradaki amacım oğlumun kendi yaşıtlarıyla beraber zaman geçirmesi, oynayarak, paylaşarak bir şeyler
öğrenmesiydi. Bunun dışında büyük beklentiler içinde değildim.
Sadece güvende olduğunu bilmeye ihtiyacım vardı. Her akşam
kreşten eve dönüşümüzde hemen buzdolabı ve diğer erzak dolap kapaklarını açar; o gün ne yediklerini öğrenmeye çalışırdım.
Elleriyle gösterdiği sebzelerden günün menüsünü anlardım.
Şimdiki gibi haftalık menü listeleri asılmazdı panolara. O zamanlar şimdiki gibi değildi, çok çabuk iş buldum. Çalışmak isterseniz
şayet birçok özel şirket, fabrika ve işletme vardı. Bu arada direkt
yüzüme söyleyemiyorlardı ama sağdan soldan kulağıma eleştiriler geliyordu. Engelli çocuğa bakmaktan bıkan, başından atmaya
çalışan bir anneymişim gibi hemen işe girmemi bir kaçış olarak
görenler vardı. Ben duyduklarımı hiç kafaya takmıyordum. Bütün
derdim çocuğumu hayatın içine katmak ve sosyalleşmesini sağlamaktı. Süreç içinde fark ettim ki ben ve Tolga daha sakindik.
Bu yüzden annelere önerimdir. Ruhsal çöküntü halinden bir an
evvel kurtulmalısınız. Kendinize meşguliyetler yaratmalısınız. Bu
bir uzmandan destek de olabilir, herhangi bir hobi de olabilir. İş
bulup çalışmaya da başlayabilirsiniz. Ben iş hayatına adım atınca
ev işi, el işi derken o duygusal moddan da sıyrılmaya başladım
ve yaşayarak gördüm ki anne huzurluysa, bebeği ve çocukları da
huzurlu olabiliyorlar.
Artık kafamda sadece eğitim meselesi vardı. “Hangi okulda
okuyacak?”, “Her çocuğun gittiği okula gidebilecek mi?”, “Acaba
biz derslerine yardımcı olabilecek miydik?”, “Türkçe matematik, fen
derslerini nasıl öğretebilecektik?” gibi sorularla doluydu kafam.
Tam mânâsıyla yol yordam da bilmiyorduk. Etrafımızda bize örnek teşkil edecek bilinçli aileler de yoktu. Özel eğitim almaya gittiğimiz merkezlerde Milli Eğitime bağlı ilçe Rehberlik Araştırma
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Merkezleri’nin (RAM) yönlendirme yaptığını öğrendim. Erken
temasa geçmenin önemli olduğunu dile getirmişlerdi. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için karar veren kurumlar RAM’larmış.
Eğer sağırlar okuluna gitmemiz gerekiyorsa okula kayıt ve başlamak için sıra olduğunu duyuyordum. Hatta 9 yaşında olup,
daha henüz 1. sınıfa yeni başlayan çocuklar var deniliyordu. O
kadar kalabalık olup sıra bekleyecek olmak endişe ve korkuya
kapılmama sebep oluyordu. Hemen Bakırköy RAM’dan randevu
alıp Tolga ile görüşmeye gittik. Ön görüşmeden sonra Tolga’yı
bir odaya aldılar. Uzman kişi çocuğun ne kadar sosyal olduğu ve
el becerileri ile testleri nasıl geçeceğine dair karşılıklı bir çalışma yapacaklardı. Israrcı oldum. “Kapıda bekleyeyim ama, oğlum
beni görsün, kendini güvende hissederse sizlerle çalışma yapabilir.”
dememe rağmen beni dışarı çıkardılar ve kapıyı kapattılar. Tolga
bir küpü ait olduğu boş yere atmamış, üçgeni eline almamış, vs.
Sonuç, “Bu çocuk asosyal.” dediler ve bir de çok ileri derece işitme
kaybı raporuyla Mimar Sinan İşitme Engelliler Okulu’na yönlendirdiler. Oysa onları uyardım. Çalışmalara katılım göstermeyeceğini dile getirdim. Hemen ilk seans, ilk turda asosyal damgasını
vuruverdiler. Aileler olarak bizler zaten bilinçsiziz ve fazlasıyla
üzgün oluyoruz. Bilmediğimiz bir konu hakkında mücadele ederken desteğe ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla biz anne-babalara psikolojik destekler verilmesi gerekirdi. Okullar hakkında eksileri
ve artılarıyla seçenekler sunulmalıydı. Ama tam aksine maalesef
muhataplarımızı somurtkan, ciddi bakışlı, bağırmaya, kızmaya
hazır bir halde bulurduk. Doktorlarımıza, eğitmenlerimize soru
sormaya korkardık. Neden bu kadar sinirli olduklarına bir türlü anlam veremiyordum. Halen de çözebilmiş değilimdir. Ayrıca
üstüne basa, basa ifade ediyorum ki insanlar hangi meslekten
veya işten olurlarsa olsunlar yaptıkları işte mutlu değillerse o işi
kesinlikle yapmamalıdırlar. Ayrıca bizim engelli bir çocuğumuz
vardı ve bu bizim tercihimiz değildi. Kısaca bize okul seçenekleri sunulmadı. İstanbul’da, Avrupa ve Anadolu yakasında olmak
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üzere okul listesi verilmeliydi. Mimar Sinan İşitme Engelliler
Okulu’na gidecek kaydınızı yaptıracaksınız dediler ve elimize
bir evrak tutuşturdular. Yıl 1995-2000’ler. Yani aileler kurumlarda, hastanelerde, okul bahçelerinde birbirlerine sorarak bilgi
edinmeye çalıştığı zamanlardan bahsediyorum. İkilem yaşıyordum. Arada daha iyi işitme cihazları varmış diye duyuyordum.
Marmara Üniversitesi Hastanesi’nin Odyoloji bölümündeki testlerden sonra Oticon PL390 model kulak arkası cihazı edinmemiz
gerektiğini öğrendim. Tahmin edeceğiniz gibi cihazlarımız o zamanlar analogdu. Sigortanın verdiği cihazların üzerinden henüz
beş yıl geçmemişti ve biz bunu kendi olanaklarımızla karşılamak
zorundaydık. Yine bu hastanenin yönlendirmesi ile duyumunu
aldığımız Dr. Çağlar Batman’a koklear implant (halk arasındaki
diğer adı biyonik kulak) ameliyatı için külfetli bir muayene ücreti
ödedikten sonra; ameliyatın yapılabileceğini ama özel eğitimin
şart olduğunu öğrendik. O dönemler hem ameliyat masrafının,
hem özel eğitimin devlet tarafından karşılanmadığı yıllardan bahsediyorum. O zamanın şartlarında ciddi bir bedel karşılığı ile bu
ameliyat yapılıyordu. Biz aile olarak kayınpederimin bize verdiği
dairede oturuyorduk. Kiramız yoktu. Üstelik kooperatif aracılığıyla alıp kiraya verdiğimiz bir evimiz de vardı. Büyük bir fırsat
yakalamıştım. Sevinçle eşime koşarak dairelerden birini satmamız
ve bu ameliyatı yaptırmamız gerektiğini söyledim. Eşim “Sadece
ameliyat yeterli gelmiyorsa ve üstüne üstlük özel eğitim içinde ekstra paralar harcamak zorundaysak altından kalkamayız.” diyerek
karşı çıktı. Bu tavır, onun hakkındaki düşüncelerimde ilk ve en
büyük kırılmayı yaşamama neden oldu. Şimdi diyeceksiniz ki itiraz etseydin, daha çok çaba verseydin. Takdir edersiniz ki toplum
olarak ataerkil bir yapıya sahibiz. Çalışabilirsiniz, bir mesleğiniz
ve geliriniz hatta üzerinize kayıtlı menkul veya gayrimenkulünüz
de olabilir. Ama bu sizin ekonomik özgürlüğünüzü kazandığınız
anlamına gelmez. Halen şu 21. yüzyılda bile bazı duvarları aşamadığımız birçok örnek yaşıyoruz. Ayrıca bazı şeyleri başarabilmek
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için kendimize olan güvenimizi kazanmamız gerekiyor. O zamanlar şimdiki gibi sosyal medya yok, basına çıkıp yardım talep etmek çok büyük bir ayıp olarak karşılanıyor. Etrafınızdakilere bile
söyleyemiyorsunuz. Evlisiniz, yanınızda eşiniz var. Tüm kararlar
ona ait. Her zaman söylerim fırsatlar ve imkânlar önemli belirgin
detaylardır. Yıllar sonra Türkiye’de ilk koklear implant ameliyatını olmuş olan, Koç Üniversitesi’nde Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyan, Türkçenin yanında ikinci bir yabancı dil bilen
Ece Saygı isimli evladımızı görünce onun adına çok sevinmiştim.
Ancak kaçırdığımız fırsat sebebiyle ne yalan söyleyeyim oğlum
adına derin üzüntü duymuştum. Çocuğumu normal işiten çocuklarla beraber okutmak istiyordum ama ben devlet kurumundan
daha mı iyi bilecektim bu konuyu? Mutlaka buna hazır olmalıydılar. Koskoca Türkiye’de ben ve Tolga ilk değildik herhalde? RAM
yönlendirdi ise doğru bir iş yapmışlardır diye kendimi avutuyordum. Üstelik okulda kendi gibi duymayan başka arkadaşlarını
görecekti ve yalnız olmadığını bilecekti. Ben böyle düşünerek
doğru karar verdiğimizi sanıyordum. Oysaki gerçek bambaşkaymış. Aldığımız her bir karardan sonra yaşadıklarımızla görürdük
ki daha altı ay bile geçmeden yanlış yolda ilerlemeye çabalamıştık.
Tecrübelerimiz doğru yönlendirmelerle değil, kendi kendimize
deneye yanıla oldu maalesef.
Bilgisayarlar ancak işyerlerinde muhasebe ve depo stoklarını
tutmak için kullanılıyordu. İnternet diye bir şeyi yeni yeni öğreniyorduk. Bu yüzden yıllar sonra karşılaştığım ailelere; “Engelin
şansı olmaz ama sizler yine çok şanslı ailelersiniz. Hiç değilse arama
motorlarına bir kelime girdiğinizde önünüze yüzlerce sayfa düşüyor.
Fikir sahibi olabilir, insanların yaşadığı deneyimlerden faydalanabilirsiniz.” diyebiliyordum. Çünkü bizler bu konuda çok yalnız
ailelerdik. Bana göre 1985-2010 yılları arası doğmuş işitme engelliler, ailelerinin araştırmacılığına ve ekonomik güçlerine göre
kendi haline bırakılmış, bastırılmış nesillerdir.
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Şimdi daha iyi anlayabilmemiz için biraz daha geçmişe gitmemiz, tarihe dönüp bakmamız lazım geldiğini düşünüyorum. 2.
Dünya Savaşı, 1939 yılından 1945 yıllarına kadar, nükleer silahların da kullanıldığı 60’tan fazla ülkenin bir şekilde dâhil olduğu ve
tahminen en az 70 milyon insanın öldüğü çok büyük bir savaştı.
Bu savaşta İngiltere, Fransa, ABD, zamanın Sovyetler Birliği, Çin
gibi büyük ülkeler Müttefik tarafta, Almanya, İtalya ve Japonya
ise Mihver diye tabir edilen taraftaydı. Bu kadar büyük bir savaşta
geriye, şehirlerinde taş üstünde taş kalmamış, evsiz barksız ve yalnız kalan kadınlar, anasız babasız öksüz çocuklar, gözünü, kulağını ve bedeninde bazı uzuvlarını yitirmiş milyonlarca engelli insan
olduğunu gözlemliyoruz. Bu savaş 2 Eylül 1945’te sona erdi.
Birleşmiş Milletler (BM) ise hemen 24 Ekim 1945’te dünya
barışını, güvenliğini korumak, uluslararası ekonomik, toplumsal
ve kültürel işbirliği için oluşturulmuş bir örgüttür. Savaşın bitiş
tarihi olan 2 Eylül 1945 ile BM örgütünün kuruluşu olan 24 Ekim
1945 arasında sadece 1,5 ay var.
30 maddeden oluşan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ise,
bu büyük savaştan üç yıl sonra 10 Aralık 1948’de kabul edildi.
Savaştan geriye kalan sivillerin hayatlarını korumaya yönelik ırk,
dil, din, cinsiyet farkı gözetmeksizin, dünya üzerindeki bütün insanların temel haklarını temel almış.
Avrupa Birliği (AB) Temel Hakları ise, 13-14 Ekim 2000’de sunulmuş ancak 2009 yılında yürürlüğe girmiş.
Engelli Hakları, 13 Aralık 2006’da kabul edilmiş, 3 Aralık 2008
tarihinde yürürlüğe konulmuş.
Çocuk Hakları, 20 Kasım 1989’da benimsenen sözleşme ile 2
Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiş.
Kopenhag Kriterleri ise 22 Haziran 1993’te siyasi, ekonomik
ve topluluk müktesebatına uyum kriterlerinden oluşmuş.
Yukarıda okuduğunuz üzere tarihlere özellikle dikkat etme-
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nizi istiyorum. Dilerseniz yeniden gözden geçiriniz lütfen. Yıllar
itibarı ile 1945-1948-1990-1993-2008-2009 gibi ilerliyor. Bizim
neden bu kadar sıkıntılı süreçlerden geçtiğimizi daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Engellilik mutlaka ki insanlık tarihi kadar
eski ama kurumlar ve muhataplar engeller ve çeşitliliği ile yaşadıkları sorunlar hakkında, çok bilgi sahibi değillerdi. Disiplinler
arası koordinasyon hiç yoktu. Hatta bugün bile kurumlar arası
ortak işbirliği olduğunu düşünmüyorum. 2000’li yıllarda Millî
Eğitim Bakanlığı’nın kararlarından, SHÇEK-Özida veya Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Kurumları ile Maliye Bakanlığı’nın eşgüdümlü
çalışmalar yaptıklarından emin değilim. Bugün de kurumlar arası
ortak çalışmaların tam mânâsıyla var olduğunu söyleyemem. Ama
hepsi var olan sorunu görmezden gelip sorumluluğu diğer bir kuruma göndermekte çok mahirler mesela. Gelelim asıl konumuza. Düşünün bir kere Özürlüler Kanunu 1997 yılında yürürlüğe
giriyor, 573 sayılı kanun hükmünde kararname ile tanımlanıyor.
Daha sonra 2003 yılında başlayıp 1 Temmuz 2005 tarihli 5378
sayılı yasa ile hayatımıza konuluyor. Fakat bu, hemen her şey
anında çözülüyor anlamına gelmiyor. Kanunların, sözleşmelerin
yazılı olması, imzaların atılmış olması, gerçek hayatta karşılığının
var olması demek değildir. Ne yazık ki böyle.
Gelelim kendi konumuza ve kaldığım yerden devam etmeye...
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bakırköy Rehberlik Araştırma
Merkezi’nin yönlendirmesi ile 1997-1998 eğitim yılında Mimar
Sinan İşitme Engelliler Okulu’nun anaokuluna başladık.
Öğretmenimiz Nahide Erkuzu elinden geldiğince çocuklarımızla
ilgileniyordu. O zaman anaokulları daha çok oyun ağırlıklıydı.
Her iki üç yılda bir değiştiği için şu anki sisteme pek aşina değilim. Ben kendi dönemlerimizden bahsediyorum. 1998-1999 yılları arasında hazırlık sınıfı ile devam ettik. 2003-2004 eğitim yılındaki mezuniyetimize kadar ilköğretimi Mimar Sinan’da aldık.
Tabii ki buna eğitim denebilirse. Ne zaman gitsem öğrencilerin
bahçesinde futbol topunun peşinden koştuğunu gözlemliyordum
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ve içim çok acıyordu. Bu okul aslında yatılıydı talebimiz halinde
benim oğlum da yatılı okuyabilirdi. Ama ben yatılı okulu tercih
etmemiştim. İnsan sevgisiyle dolu, özverili, çalışan birçok insanı
tenzih ederek söylüyorum. Öğretmenlerden, yönetimden belki
müstahdemden veya arkadaşlarının akran zorbalığı, cinsel taciz,
haraç gibi birçok olumsuz, kötü, rencide edici, korkutucu davranışlara dayalı tacizlerine maruz kalabileceğinden korkuyordum.
Sabah gidip akşam gelmeliydi benim evladım. Her gün ne yaptıklarını, ne öğrendiklerini, yemekhanelerde yemeklerinin nasıl
olduğunu gözlemlemek istiyordum. Sınıf öğretmenimiz Burhan
Yılmaz ile diyalog halindeydim. Kendisinden özel ders vermesi
konusunda taleplerim bile oldu. Fakat hocamızın “Çok şey bekliyorsunuz, Tolga ve diğer çocuklar kendi çaplarında öğreniyorlar
zaten.” diye yanıtladığına şahit oldum. Mesela “Kendi çaplarında
öğreniyorlar.” demek nasıl bir açıklamaydı? Her sene okul karneleri gelir, sınıflarını geçmiş olurlardı. Ama ben aslında bir ilerleme
olmadığını, birinci sınıftan ikinci sınıfa gerçek mânâda geçmediklerini gözlemleyebiliyordum. Bundan dolayı da çok kaygılıydım.
İşaret dili yasaktı. Biz ailelere sözel ve oral eğitim verilmesi gerektiği izah edilmişti Hatta işaret ile bir şeyler anlatmaya çabaladıklarında buna müsaade etmemeliydik. Bu dogmalarla yeri geldi
kendi evlatlarımıza cezalar bile verdiğimiz oldu. Bu dönemler
aklıma geldiği zaman kalbime bir bıçak saplamışım gibi bir sızı
hissediyorum.
Kızım Seda, Anadolu Lisesi sınavlarına hazırlanıyordu. Ben
ise hafta içi çalışıyor, hafta sonları oğlumu Üsküdar Burhan Felek
Spor Salonu’nda havuza yüzmeye götürüyordum. Spora ve sanatsal faaliyetlere erişimimiz de hayli sıkıntılıydı. Eve döndüğümüzde birikmiş rutin ev işleriyle meşgul olurdum. Bu dönemde en
çok kızım Seda’dan destek alıyordum. Aslında kendisi de çocuktu
ama Tolga’ya bir anlamda ikinci bir anne gibiydi. Tolga, halen
ablasının değerlerini, öğretilerini ve beğenilerini dikkate alır. Bu
arada eşimle aramızda sorunlar giderek büyümeye başlamıştı. Ara
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ara tartışmalar yaşıyorduk. Çok çaresiz olduğumu hissediyordum.
Çünkü çocuklarımın okul servis ücretleri bile sorun teşkil ediyordu aramızda. Üstelik çok yalnızdım. Hastanelere, okul toplantılarına hep ben gidiyordum. Kendisinden yardım talep ettiğimde
işyerinden izin almanın zorluklarından bahsediyordu. Ayrıca çok
beklenti içinde olduğumu ve gereksiz ekstra koşturmalarla hayatımızı zorlaştırdığımı söylüyordu. O kendisini sadece çalışmaya
ve yatırım yapmaya adamıştı. Eşim dahi olsa, hiç kimseyi yargılamaya, kınamaya hakkım yok. Her şeye rağmen, çocuklarımın
babası. Ama bir durum tespiti yapmak da şart. 2. Dünya Savaşı’nı
görmüş, Yugoslavya’dan Türkiye’ye göç etmiş kalabalık bir aile
içinde büyümüşler, yokluk da çekmişler. Kimseye minnet etmeden ayakta kalmaya çalışmışlar. Haliyle ekonomik birikime önem
veren bir yanları vardı. Tabii ki ihtiyatlı olmak, kazancınızdan
tasarruf edebilmek çok güzel bir şey. Fakat bu genel hayatınızın
içinde sağlık ve eğitiminizin önüne geçecek şekilde saplantılı bir
hâl aldı mı çatışmalar kaçınılmaz oluyor.
2000 yılı başlarında oğlumun sünneti gündeme geldi. Ben
normalde hayatı abartılı yaşayanlardan biri değilimdir. Fakat eşim
“Çocuk zaten duymuyor, ne gerek var düğüne, derneğe, eğlenceye?”
deyiverdi. Hatta düğünümüze gelen olmazmış, salonu bile dolduramazmışız. Bu şekilde ifadeler kullanınca, bendeki bam teli
tamamen koptu. “Çocuğumun, diğer akranları gibi hayatının her
dönümünü olması gerektiği gibi yaşamaya hakkı var!” diyerek itiraz ettim. Sonuçta 20 Haziran 2000 tarihinde yüreğimden geçen
her ne varsa, sünnet düğününü o şekilde yapılmasını sağladım.
Aramızda sert tartışmalar geçmesine rağmen. Kararlıydım çünkü
içimde bir yerlerde biliyordum ki, belki bu çocuklarımın bir aile
olarak görüp görebilecekleri, babalarının da yanlarında olduğu
ilk ve son tören olacaktı. Hayat önümüze çıkardığı sorunlarla bizleri zaman, zaman test eder. Bazıları bu durumu kabullenip olağan akışına bırakır. Bazıları ise mücadele ederek gidişata bir yön
tayin etmeye çabalar. Ben ikinci şıkkı seçmiştim. 2001 Ağustos
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ayında aramızda geçen bir tartışmadan sonra “Olmuyor, birlikteliği yürütemiyoruz.” diyerek ayrılma karar aldım. Hemen akabinde
çok geçmeden kızımı ve oğlumu yanıma alarak, anne evime geri
dönüş yaptım. Kendime bir avukat tutarak boşanma davası açtım.
Maddi ve manevi olarak çok büyük bir yükün altına girmiştim
farkındaydım ama doğrusuyla, yanlışıyla, eksiği veya fazlasıyla
eşime dahi hesap vermeye takatim kalmamıştı. Zaman bizim için
çok önemliydi ve o zamana kadar verdiğim mücadelemin de karşılığını görememiştim. Tabii ki zor günler geçirdim. Hiçbir şey o
kadar kolay olmadı ama ben geri adım atmadım. İlerleyen yıllarımda gördüm ki hepsi için geçerli olmamakla beraber, engelli çocuğa sahip birçok ailede böylesi dağılmalar, kopmalar ve savrulmalar yaşanmıştı veya yaşanıyordu. Çünkü ailede bir engelli varsa
sorunlar daha devasa boyutlara evriliyordu. Engellilik bir yaşam
biçimi olmakla beraber pahalı bir hayattır. Eğitimi, ameliyatı, cihazları, ortezi, protezi, pili, kablosu derken buna şimdi bir de kur
farklarını eklediğimizde devletin karşıladığı ile piyasa satış fiyatları arasında oluşan ve adına “ara fark” dediğimiz uçurumların
ailelerin belini büktüğü aşikâr. Hem eş hem de çocuk ilişkilerini
kesinlikle etkileyen bir durum. Gözlemlediğim kadarıyla genelde
anneler daha fazla mücadele veriyor. Babalara gelirsek acaba daha
mı zor kabulleniyorlar durumu diye düşünürüm hep. Bu arada
Hacimet Arpaguş, Avni Varol ve koronavirüs sebebiyle kaybettiğimiz rahmetli Necip Akbayır gibi babalarımızı anmadan geçemeyeceğim. Bir elin parmaklarını geçmez sayıda ender şahsiyetlerdi.
Gerçi şimdilerde eğitimli, genç nesil aile yapılarında, genç babalar engelli veya engelsiz çocuklarına daha fazla zaman ayırıyorlar, eşleriyle beraber sorunların üstesinden gelmeye çabalıyorlar.
Buna şahit olduğum gibi eğitim ve gelir seviyesi düşük ailelerde
çocuklarını, eşlerini terk eden erkekleri de gördüm. Sanki kadınlar çocuklarını baba evlerinden getirmişler gibi. Tüm sorumluluk
ve yükün kadınlara bırakıldığı vakalar da azımsanmayacak kadar
çok ne yazık ki. Tabii çok ender ailelerle tanışma şansım da oldu.
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Her şey biyolojik değil. Evlat edinilmiş bir çocuğa işitme kaybı tanısı konmasına karşın çevrelerinin tüm baskılarına rağmen bebeğini evlat edindiği aileye veya kuruma geri vermeyerek mücadele
ettiklerine ve ne kadar büyük fedakârlıklarda bulunduklarına da
şahit oldum.
Anne evime yerleştiğimizin birkaç hafta sonrası güzel bir eylül günü mahallede çocuklar toplanmış bir arada oynuyorlardı.
Tolga balkondan onları imrenerek izliyordu. Fark ettiğimde bende hemen şimşekler çaktı. Tolga’yı oyun arkadaşı olarak aralarına
almalarına öncülük etmeliydim. Ertesi gün için hazırlık yapmaya
başladım. Çay ve meyve suyu yanına börek, kek gibi yiyecekler
hazırladım. Mahalledeki çocukları evimize davet ettim. Biz artık
burada yaşıyoruz ve sizi oğlumla tanıştırmak istiyorum demiştim.
İlk adımı atarak önden bir jest ile tanışmalarına olanak sağladım.
Halen ilişkileri çok güzeldir. Burada anlatmak istediğim şey, siz
çocuğunuza saygı duymazsanız şayet, karşı taraftan saygı göstermelerini bekleyemezsiniz. Evlatlarınız için her daim ilk adımı
atan siz olmalısınız.
Bu arada Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri pıtrak gibi
her yerde açılmaya başladı. Engelliler hem okula gidiyor, hem de
haftanın iki günü 45 dakikalık seanslar halinde dersler alıyorlardı. O dönemlerde özel eğitim ücretlerini ve servis ücretlerini
yine aileler kendi olanaklarıyla karşılıyordu. Bu durum bir iki
yıl böyle devam etti. Daha sonra devlet özel eğitimi ve servisleri karşılamaya başladı. Bu arada ben evde, kendinden yapışkanlı
not kâğıtlarını kullanarak halı, kapı, duvar vs. isimlerini yazarak
eşyaların üzerine yapıştırmıştım. Gelip geçerken ona soruyordum
“Bu ne? Söylemek zor oluyorsa el alfabesi ile bana yaz.” derdim.
Maalesef çaresizlikler bir zaman sonra yaratıcılığınızı artırıyor.
Ben de Tolga’yı çoklu görsel kullanarak yetiştirmem lazım geldiğini anlamıştım. Dayatmaları ve önyargıları aşarsanız, öğretebilmenin birçok yolunu da bulabiliyorsunuz. Birçok insan işitme
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engellileri yanlış veya eksik tanıyordu. Duyan her bir çocuk sese,
konuşmaya, telaffuzlarına ve eşyanın kendisine hâkim olarak
okula başlarken alfabeyi öğrenerek kelimeleri birleştirebilir ve
okumayı sökerler. Ama bizim çocuklarımız (hele çok ileri derece ya da doğuştan işitme kayıplı olanlar) ise, eşyanın kendisini,
harflerini, telaffuz edip okuyabilmeyi, aynı zamanda okuduğunu
anlayabilmeyi beraber öğrenmek zorundaydılar. Yani okula 1-0
değil, 3-0 farkla başlıyorlardı. Okullarımızda işaret dili dersleri
yoktu. Hatta yasaktı. Yasağa rağmen kendi aralarında bir şekilde
işaret dilini öğreniyorlardı. Sonuçta bu onların ana diliydi. Ben
de bir şeyler öğrenmeye başladım. Sorardım “Tolga bu ne demek?
Nasıl yapıyorsunuz?” diye. Çünkü her daim ders çalışmak, aramızda bir eziyetti. Fark ettim ki ben işareti öğrendikçe iletişimimiz güçleniyordu Bu arada çalışma metotlarımıza çizimler de eklemiştim. Eminim bugün bile birçok veli çocuğunu eğitmek için,
farklı çalışmalar geliştiriyordur. Bu arada İlgi-Sevgi İşitme Özel
Eğitim Rehabilitasyon Merkezi öğretmenlerinden Sevil Atmaca,
yine beni kırmayarak eve özel derse gelen Birsen Ünal ve daha
ileri senelerde desteklerini esirgemeyip yol gösteren Nilgün Atıcı
Çetindağ hocalarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İlkokuldan 2003-2004 eğitim yılı sürecinde mezun olduk.
Artık ortaokul için okul arayışlarına girecektim. Kararlıydım,
ortaokul ve lisesi olmasına karşın Tolga bu okulda yani Mimar
Sinan’da devam etmeyecekti.
Okullar tatil olunca her yerde olduğu gibi mahallemizde de birçok çocuğun karne hediyesi doğal olarak bisikletti.
Arkadaşlarının fırsat vermesiyle Tolga bisiklet kullanmayı öğrenmişti ve benden bisiklet talep ediyordu. Küçük dayısı Tayfun
ile beraber Unkapanı’nda köprü altındaki oyuncakçı, bisikletçi
dükkânlarının olduğu çarşıdan hemen gittik yaşına uygun iki
tekerlekli bir bisiklet aldık. Ben hemen yedek aynalar monte ettirdim. Bir iki gün sonra mahallemizde bulunan bakkal, oto tamircisi ve lokanta işleten küçük esnaf sahipleri yolumu kestiler.
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“Hanımefendi pardon ama oğluna bisiklet aldın ve biz, Tolga bisiklet kullanırken çok korku içindeyiz. Doğru yapmadın.” diye beni
eleştirmek istediler. Evet, oğlumda işitme bozukluğu vardı ancak
gerekli ekstra tertibatları zaten eklemiştik. “İçiniz ferah olsun.”
diyerek bisikletteki çift aynaları gösterdim. Onlara ifade etmek
istediğim şuydu aslında. Çocuğumu hayatındaki isteklerinden
men edemeyeceğim gerçeğiydi. Onlara güvenmeyi öğrenmeliydik. Başarabileceklerine olan inancımızla, onlara fırsatlar sunmalıydık. Çünkü korkularımız hayallerimizin peşinden gitmemize
en büyük engeldi.
Ortaokul için karar kılmıştım. Kadıköy Dosteller İşitme
Engelliler Ortaokulu’na gönderecektim ve üstelik bu sefer yatılı
olacaktı. Ayrıca okul Anadolu yakasındaydı ve biz Avrupa yakasında ikamet ediyorduk. Yatılı okula karşı çekincelerim vardı ama
zincirlerimi kırmak zorundaydım. Tolga benden hiçbir şeyini gizlemezdi. Ayrıca olanı-biteni bir şekilde bana aktarmanın yolunu
buluyordu. Karşılaşabileceği olumsuzluklara karşı kendini koruyabileceğine inanıyordum. Buna olan inancımla harekete geçtim.
Düşünceme göre, pazartesi günü okula gidecek, cuma akşamı
evine dönecekti. Bunun için bir taksi ile anlaşacaktım. Kafamdaki
buydu. Annem, ben ve kızım okulu ziyarete gittik. Ben müdür ile
görüşürken bazı detayları kaçırabilirim diye etrafı gözlemlemeleri için annemi ve kızımı yanımda götürmüştüm. Bizi karşılayan
okul müdürü Mustafa Ölke hocamızı burada minnetle anmak
istiyorum. Bizi çok ilgiyle karşıladı, sorularımızı yanıtladı, okulu
gezdirdi. Sınıfları, mutfağı, yatakhaneyi gösterdi. Fakat Avrupa
yakasından Anadolu yakasına geçmemize hiç gerek olmadığını
bize yakın Halıcıoğlu ve Vezneciler İşitme Engelliler Okulu’nun
var olduğunu dile getirdi. Ben duyduklarım karşısında hayretler
içinde kaldım. Bu okulları duymamıştım. Hiçbir öğretmen veya
veli bahsetmemişti. Ayrıca “Karşıda bir dernek kuruldu, haberiniz
yok mu?” diye sordu. Büyük bir şaşkınlıkla hayır diye yanıtladım.
Hemen bir telefon açtı ve karşıdaki kişiye benden bahsederek
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“Tanışmanız lazım. Gelen ilgili bir veli var. Oğlunun eğitimi için
arayışları var ve kaydını bu okula aldırmayı düşünüyor ama önce
sizlerle irtibata geçsin telefonu kendisine veriyorum.” dedi. Bir bayan ile ayaküstü telefonda tanışmamıza vesile oldu. Diğer yandan elime bu bayanın telefon numarasının yazılı olduğu kâğıdı
tutuşturdu. Telefonda konuştuğum bayan ile hemen zaman kaybetmeden ilk hafta sonuna denk gelen pazar günü için randevulaştık. O gün elinde çiçekleriyle çok güzel, çok şık bir kadın
geldi evime. İşte bu kişi Viki Özromano Hanım idi. 2004 yılında
işitme engelli çocukları olan aileler tarafından kurulmuş “İşitme
Engelliler ve Aileleri Derneği”nin (İED) başkanlığını üstlenmişti.
Çok tatlı dilli, samimi, akıllı olduğu her halinden belli, girişken
bir kadındı. Kurdukları derneğin altı ay için başkanlığını yapabileceğini daha sonra devretmeyi planladığını anlatıyordu. Mustafa
Ölke hocanın üzerinde bıraktığım izlenim ile nasıl olduysa aralarında gelişen telefon diyaloğundan sonra aslında başkanlığı
bana devredebileceğini söylemeye gelmiş. Hiç beklemiyordum
böyle bir teklifi. Kabul etmedim, edemezdim. Buna hazır değildim çünkü. Henüz sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak birçok
sorunla mücadele ediyordum. Kendime hayrım olamamışken
nasıl dernekçilik yaparak başkalarının sorumluluğunu, önderliğini alabilirdim ki? Geçmişte, Kadın Emeğini Değerlendirme
Vakfı’nın kızımın da gittiği Güngören Anaokulu için yaptığı birkaç çalışmasına destek vermiştim ama bu bambaşka ve büyük bir
sorumluluktu. Aslında yeri gelmişken ifade edeyim, daha önce
de işitme engelliler derneği var mı diye araştırmıştım. O zamanlar Beyoğlu’nda bulunan Türkiye Sağır ve Dilsizler Derneği’ne
gitmiştim. Fakat gittiğim yerde karşılaştığım manzara daha çok
yerel bir havaydı. Sanki ileri yaştaki işitme engellilerin bir araya
gelip zaman geçirdikleri bir mekân gibi gelmişti bana. Yani benim
arayışım daha çok çocuklar ve eğitimleri hakkında hizmet veren
bir dernekti. Dolayısıyla bana hitap etmeyeceğini gözlemlemiştim. Viki Hanım “Toplantılarımıza katılmalısın, hafta sonları bir
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araya geliyoruz diğer anne ve babalarımızla tanışmalısın onlardan
öğreneceğin çok şey var.” deyince, doğrusu çok mutlu olmuştum.
Hemen ilk toplantılarına katılarak çekingen, sessiz ama meraklı
gözlerle onları dinlerken buldum kendimi. Üye anne-babaların
çoğunluğu Halıcıoğlu İşitme Engelliler Okulu’ndan oluşuyordu.
Hayli methediyorlardı eğitimlerini. Hocalarının özverili yaklaşımlarını, idealizmini. Ayrıca Okul Aile Birliğinde de aktiflerdi.
Bunları duyunca rahatladım ve kaydını Halıcıoğlu’na almaya karar verdim. Sonraki toplantılarda duydum ki meğer Eskişehir’de
Anadolu Üniversitesi’ne bağlı İşitme Engelli Çocuklar Eğitim,
Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM) adında işitemeyen çocukların eğitim merkezi varmış. Düşünün yıl olmuş 2005 ve biz,
yani ben ve oğlum birçok bilgiden mahrum kalmışız. Yönetim
kurulundaki arkadaşlara hemen kanım ısınmıştı. Büyük bir inanç
ve özveri ile koşuşturuyorlardı. Hepsi bir ucundan tutmuş daha
yukarılara taşımaya azimliydiler. Etkilenmemek mümkün değildi zaten. Hemen üye oldum ve “Ben de görev almak istiyorum.”
dedim. Çalışma şartlarım hafta içi toplantılarına katılmama fırsat
vermeyebilirdi ama hafta sonları yardımcı olabilirdim. Çalıştığım
ofis içerisinden, gerekli izin ve onaylar için telefon görüşmeleri
yapabilir, faks çekebilirim. “Hiç değilse yazışmalarınıza yardımcı
olabilirim.” demiştim ve sorumluluk aldım.
Bu dernek, işitme engelli oğlu olan Sema Yalçın arkadaşımızın, bir şekilde Viki Özromano’ya ulaşmasıyla başlamış. Viki
Hanım 118-T Lions’ta İşitmeyi Koruma Komitesi Başkanıymış.
Yaşlıların işitme kayıplarıyla ilgileniyormuş. Duyu kaybı yaşayan
yaşlıların muayenelerinden sonra cihazlandırılmalarını sağlıyormuş. Sema Yalçın annemizin kendisine ulaşmasıyla birtakım aktiviteleri hayata geçirmeye başlamışlar. Satranç, yüzme, ritim gibi
kurslar düzenlemişler. Süreç içinde o dönemin Bakırköy Belediye
Başkanı Ahmet Bahadırlı, Viki Özromano’yu cesaretlendirerek,
İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği’nin kurulmasına vesile olmuş. Aralarında kurucu üyelerden Sema Yalçın, Serpil Karayaka,
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Şükran Erdinç, Cansu Şen, Sevda Toraman gibi anneler ile Sezai
Toraman, Fuat Küçük, Necip Akbayır gibi babalardan oluşuyordu. Daha sonra kendi dönemimde şahitlik ettiğim Hacimet
Arpaguş, Ahmet Bölükbaşı, İlker Atasever, Avni Varol gibi bir elin
parmaklarını geçmeyecek sayıda babalarımızı çocuklarının arkasında görmek vardı.
Köşe yazarı Hıncal Uluç’a ulaşan Viki Özromano dernek hakkında haber yapılmasını sağlamış. Bir anda üye velilerin sayıları yüzleri aşmış. Hepsinin ortak derdi çocuklarının eğitimleri
ve sosyalleşmeleriymiş. Ben artık ait olduğum yeri, kendi evimi
bulmuştum. Hepsine, evlatlarının yanında oldukları için tek tek
teşekkür ediyorum. Böylesi güzel bir birlikteliğe vesile oldukları
için. Buradan ailelere söylemek istediğim, derneklerde sorumluluk alın. Genelde engelliler ve aileleri, olayın beklenti, alıcı yani
talepkâr tarafındalar. Sorunları çözülünce bir daha ortalıkta görünmüyorlar. Çoğunlukla aracısı olduğumuz desteklerin bile
arkasını, “Nasıl oldu? Halledebildiniz mi? Takıldığınız bir nokta
var mı?” diye bu bir elin parmaklarını geçmeyen insanlar olarak yine bizler takip ediyoruz. Madalya beklemiyorduk ama en
azından nezaket kuralları çerçevesinde bir son bilgi, bir teşekkür
çok görülmemeli. En azından verilen emeklere binaen. Bilmeliler
ki dertlerine derman aradıkları derneklerin ayakta kalması için
insan gücüne çok ihtiyaç var. Almak kadar, vermeyi öğrenmek
gerek. İnsanımızın bu dernek için, “Ben ne yapabilirim?” diye
kendilerine sormaları gerekir. Ayrıca sizlerin dâhil olmadığınız
sorunları, bizler birkaç kişi olarak yalnız nasıl çözebiliriz ki?
“Bugün Türkiye’de açıklanan en son verilere göre 13,5 milyon engelli
var.” deniliyor. Bu sayı bana göre çok daha fazladır. Farz edelim
öyle olsun. Her aileden bir engelli, bir veli diye hesaplayacak olursak 27 milyon insan demektir. Hani nerede bu milyonlar? Bizler
kendi sorunlarımıza sahip çıkmazsak, kim gelip bizim yerimize
çaba sarf edecek.
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Fransız yazar ve düşünür Voltaire der ki: “Kendisini kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir.” Bizler köle olmadığımıza
göre, hür irademizle, özgür bireyler olarak önümüze çıkan engelleri aşabiliriz. “Benim zamanım yok, ben anlamam.” diyenlerinizi
duyar gibiyim. Önce istemek gerekir. Sonra mutlaka zaman da
yaratılır, bilinmeyenler de öğrenilir. Herkesin altın değerinde bir
becerisi muhakkak vardır. Yeter ki bir omuz vermeyi kendimize
görev addedelim.
İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği küçük imkânları ile
Bakırköy Karaca İşhanı’nda 9 metrekareden ibaret kurumsal adresi olan küçücük bir kurumdu. Destek veren belediye başkanının
Bakırköy’de oluşu ve Bakırköy’e ulaşımın minibüs, otobüs ve tren
ile alternatifinin çok ve kolay olması derneğin burada kurulmasına sebep olmuştu. Üye aileler daha çok, Küçükçekmece, Sefaköy,
Yenibosna, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Zeytinburnu
gibi ilçelerdendi. Fakat Karaca İşhanı pazar günü kapalı olurdu.
Bu sebeple üye aileler park, bahçe ve kafelerde toplanıyorduk.
Etkinliklerimize buralarda karar veriyor, ileriye yönelik yol haritası çiziyorduk. Bir araya geldiğimizde öğrendiğimiz bilgileri bir
diğer aileye aktarıyorduk. Ben içlerine dâhil olana kadar birçok
spor ve sanat faaliyetini hayata geçirmişler, ilerleyen dönemlerde
bilgisayar kurslarını dahil etmişler. Ceren Esra Karayaka, “Neden
olmasın?” diyerek Bakırköy Belediyesi Tiyatrolar Müdürlüğü’nde
Linda Kaso’dan piyano dersleri almaya başlamış. Ceren, eğitimini
daha sonra Roji Anjel ile devam ettirmiş. Ailelere eğitici seminerler
düzenlemişler. “Haklarınızı Biliyor musunuz?” başlıklı broşürler
hazırlamışlar, her yeni tanıştıkları veliye bu broşürleri sunuyorlardı. “Sessiz” adlı bir dergi çıkartmaya başlamışlar. Çok geçmeden
“Deprem Dede” diye tanınan rahmetli Ahmet Mete Işıkara ile olası
deprem için ne gibi tedbirler alınması gerektiğine dair seminer
düzenlemişler. Yetmemiş depremle ilgili iki yapraktan oluşan üç
sayfalık eğitici broşürler bastırmışlar. Artık ben de aralarındaydım. Çocuklarımızın “12 Dev Adam”ın menajeri Kerem Tunçeri
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eşliğinde basketbol ve Ataköy Tenis Kulübü’nde tenis dersleri almalarını sağlamıştık.
Devletimiz Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde engelli haklarını hayata geçirmeye çalışıyorken, bizler de Bakırköy
Kaymakamı Dursun Ali Şahin’in destekleri ile Ataköy 9. Kısım’da
90 metrekarelik yeni bir yere geçmiştik. Kızılay depoları başta olmak üzere kullanılmış ikinci el eşyaları ayni yardımlarla ve elbette fedakâr anne-babalarımızın emekleri sayesinde kendimize bir
ortam sağlamıştık. Bu arada emekli olmuştum ve artık yerimizde
görüşmeler sağlayabiliyorduk. Hemen yanı başımızda olan Sosyal
Hizmetler’e ait Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin varlığı ise
bizim için çok büyük bir avantajdı. Görevli sosyal hizmet uzmanı
ve terapistlerden yasalar hakkında bilgiler edinirdik. Hatta öyle
ki o dönem Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)
olarak bilinen bakanlığın, engelli tanımında görme, zihinsel ve
bedensel olarak geçiyordu.
Herhalde görünür engelli olmamasından kaynaklı olsa gerek
işitme-duyu gibi bir tanımı yoktu. Düşünün sağır, işitme veya
duyma engelli diye bir ibare mevcut bile değildi. Bunu hayretler
içinde öğrendiğimiz yıl 2008’di. Etrafımızda başka STK ve kurumlara ait OFD, ALS-MNH, Panik Atak, Belediye’ye bağlı Afet
Koordinasyon Merkezi gibi hizmet birimleri vardı. Daha sonra
Görme Engelliler Derneği’nde (GÖZDER) kendilerine bir bina
yaptırdılar. Bulunduğumuz bölge ikamet edilen evlerden bağımsız, resmen engelliler vadisi gibiydi.
Elit Çikolata, muhasebe departmanındaki bilgisayarları yenilemişti. Eski bilgisayarları Fuat Küçük sahiplenmiş, hatta bilgisayar kurslarını bu makinalarla vermişti. Yeni yerimiz olmadan
önce bilgisayarlar Bakırköy Kaymakamlığı toplantı salonundaydı. Toplantı olacağı zaman bir köşeye taşınırdı. Sürekli yerinden
oynatılan bilgisayarlarda hal kalmamıştı. Yeni yerimize getirmiştik ama elden geçirilmeleri gerekiyordu. Bu durumu tesadüfen
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Görme Engelliler Başkanı Bülent Kelleci’ye söyledim. Bana dedi
ki “Hafta sonu bir kalıp kek yap, çayı demle ben sana arkadaşları
yönlendireceğim.” Aynen dediği gibi ilk pazar günü annem, ben,
kızım, oğlum derneği açtık. Çayı demledik. Kek de yapmıştık,
bekliyoruz. Biz bilgisayar tamirinden anlayan bir-iki genç gelecek
diye beklemeye başlamıştık. Baktım karşıdan altı görme engelli
bize doğru geliyor. İçeri ilk giren görme engelli Ramazan Akgül
“Sevgi Hanım biz tamir edilecek bilgisayarlar için geldik.” deyince
hepimiz şok olduk. Çünkü biz görebilen birilerini bekliyorduk.
Görme engellilerin bilgisayar tamir edebileceğini aklımızın ucundan geçirmemiştik. Her biri, bir bilgisayar başına geçip başladılar
makinaları sökmeye. Kartları elleriyle kontrol etmeye. Aralarında
gören bir genç ekrandaki yazılımları okuyor, onlara izah ediyor,
görme engelliler de hemen ne yapılması gerekiyorsa halledip sorunu çözüyorlardı. İki saat sürmedi tamir işi. On bilgisayar vardı,
hepsini toparlayıp çalışır hale getirdiler. Sonra bana dönüp “Haydi
şimdi çaylarımızı içip keklerimizi rahatlıkla yiyebiliriz.” dediler.
“Birbirimizi daha yakından tanıyıp sohbeti koyulaştırabiliriz.” diye
bir de espri yaptılar. O zaman anladım ki istenirse başarılamayacak hiçbir şey yok. Engeller ve engellemeler bizim bakış açımızda,
önyargılarımızda, kafalarımızın içindeki dipsiz kuyularda.
Toplum arasında bir deyim vardır: “Körler, sağırlar birbirini
ağırlar.” Onlarla bir arada iken, görme engellilere dair çok bilgi
edindim. Havanın neminden ertesi günün nasıl olacağını tahmin
edebildiklerine; muhatap oldukları seslerden kişinin boyunun
uzun veya kısa olabildiğini, kendi ses frekanslarının duvara gidip
geri gelişiyle bulundukları mekânın metrekarelerini bile bulabildiklerine şahit oldum.
Bu arada üyelerimiz gün geçtikçe çoğalıyordu. Tansiyona bağlı
düşme sonucu, bitkisel hayata giren ve çok erken yaşta kaybettiğimiz, yüreğimizde yeri olan rahmetli Sevgi Ar, Canan Rabia
Yetişgin, Corcet Karadaş, Emine Demir, Kadriye Yazgan, Fevziye
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Demir, Necibe Varol, Sevgi Hediye Tavacı gibi annelerimizle
büyüyorduk. Bu annelerimiz yarattıkları her fırsatı ve değerleri
dernek adına çevirmesini çok iyi başardılar. Eğitimlerde, kermeslerde görevden kaçınmıyorlardı. Maddi ve manevi destekleri ise
asla hafife alınamaz. Yeri geliyor kendi ceplerinden, pazar harçlıklarından feragat göstererek ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışmaları
takdire şayandır.
Sorunlarımız devasa büyüklükteydi. Sık sık verilen özel eğitim
ders saatlerinde kısıtlamalara gidiliyordu. Biz de dernek, okul ve
aileler olarak tepkimizi faks ve dilekçelerle göstererek kararlarından geri adım atmalarına ön ayak oluyorduk. Hatta bu öyle bir hal
almıştı ki bir ara neredeyse üç dört ayda bir kendimizi tepkisel bir
hareket içinde buluyorduk. Okul, eğitim ve cihaz sorunlarıyla baş
başa kalan velilerden gün geçmiyordu ki bir şikâyet almayalım.
Yeri geldi okulumuz istinat duvarı bahane edilerek kapatılacak
diye, yeri geldi şehir dışına taşınacağına dair çıkan haberler ile sıkıntılı ve zor günler geçirdik. Faks, dilekçe ile yetinmeyip bu konular hakkında ilgililerle birebir görüşmelere başladık. Eğitimle
ilgili Taksim’de yürüyüşlerimiz oluyordu. Okulumuz kapanmasın
veya taşınmasın diye Ankara’da MEB’in önünde toplanıp yetkililere seslerimizi duyurmaya çalışıyorduk. TBMM’de bulunan bütün
partilerin sözcüleri ile görüşmelerimiz oluyordu.
O dönemlerde SGK’nın ihale usulü ile yaptığı anlaşma ile belli
bir markaya ait analog işitme cihazları satın alıp dağıtması yüzünden yüzlerce şikâyet alıyorduk. Bu şikâyetleri derleyip toparlayıp
toplantı ve seminerler düzenlemeye başladık. İlgili bakanlığın
yetkilileri ile velilerin bir araya gelmesine ve çözümler üretmesine öncülük ediyorduk. Bulduğumuz her şart ve ortamı değerlendiriyorduk. Hatta bu arada ismi lazım değil bir kişinin bu cihaz
konularını Ankara’da ilgili birimlere iletmesiyle makamından
uzaklaştırıldığına şahit olduk. Bir yandan da zaman ilerliyordu
çocuklarımız Anadolu Lisesi ve TEOG gibi sınavlara girme yaşı-
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na gelmişlerdi. Bu sınavlar büyük bir hüsranla sonuçlanıyordu.
Çocuklarımız ve ailelerimiz alınan neticelere çok üzülüyorlardı. O zamanlar sınavlarda engellilere yönelik yarım saat ek süre
hakkı, işitme engelli adaylara uygulanmıyordu. Konuyu gündeme getirmek için birkaç annemizden oluşan bir heyet, Ankara’ya
görüşmeye gitti. Milli Eğitim Müdürlüğü’nde, daire başkanının
“Murat 124 ile Mercedes’i yarıştırmak mı istiyorsunuz?” gibi sözlerine muhatap olmuşlardı. Hemen basına verdik ve çok ses getirdi. Sonuçta müdür görevden alınıp daha alt seviyede bir göreve
verildi. Biz gündemimizi, kendimiz oluşturmuyorduk. Yaşanan
sorunlar gündemi kendiliğinden belirliyordu. Sadece ileri ve çok
ileri derecede işitme kaybı olan çocuklarımız değil, desibeli düşük
(40-50 dB) olanlar da normal okullarda sıkıntı içerisindeydiler.
Cihazlarıyla duyup konuşabiliyor olmalarına rağmen öğretmenlerin bilgisizliği, diğer velilerin önyargıları, akranlarının dışlaması,
yabancı dil sorunları, dersleri duyarak izleyememe gibi birçok
sorunla karşılaşıyorlardı. Yaşadığımız bu ortak çaresizlikler, birbirimize kenetlenmemize sebep oluyordu. İster sağırlar okulunda
olsun, ister kaynaştırma eğitimi olarak normal okullarda olsun
dertler hiç azalmıyordu. Bu sebeple işitme engellileri, cihaz kullanıcısı veya işaret dili kullanıcısı gibi ayırmıyorduk. Çünkü hepsinin cihazlar konusunda ortak, eğitim ayağında ayrı ayrı dertleri
vardı. Kamu kurumları ve yerel yönetimlerle daha fazla bir araya
gelip dikkatleri sorunlarımıza çekmeye çabalıyorduk.
İlk defa bir engelli, görme engelli olan Lokman Ayva, Adalet
ve Kalkınma Partisi tarafından 22. dönem milletvekili seçilmişti.
Onun ayarladığı randevular sayesinde bakanlıkları ziyarete başladık. İşitme cihazlarındaki KDV indirimi kaldırılsın diye Gelirler
İdaresi’ne gittiğimizde aslında zaten KDV’nin çoktan kaldırılmış
olduğuna dair elimize yazılı belge verildi. Nasıl olurdu bu? İşitme
cihazları ithal eden firmaların bile bilmediği bir hakkı öğrenmiştik. Bu durum bize şunu gösteriyordu: Demek ki kurumlar ve şirketler bile birbirinden uzaktı. Yoksa ithal edilen, gümrük pozis-
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yonu belli malların değişen kanun ve içtihatlardan nasıl habersiz
olabilirlerdi? KDV muafiyeti demişken, işitme cihazı pillerinde
KDV halen sıfırlanmadı.
Bu arada ben eve bilgisayar almıştım. O zamanlar hotmail üzerinden yazışmalar ve oyunlar Tolga’nın daha fazla ilgisini çekiyordu. Oyun oynamasına kızıyordum ama diğer yandan kelimelerin
karşılıklarını merak ediyordu ve araştırması hoşuma gidiyordu.
En çok hayret ettiği ise insanların kendi aralarında konuştuğu
argo kelimeler ve küfürlerdi. Anlamını öğrendikçe çok şaşırıyordu. “İnsanlar bu kadar kötü olabilir mi?” diye sorardı bana. Çünkü
normal her ailede olduğu gibi bizler de çocuklarımıza daima güzel ve doğru olanı öğretmeye çabalıyorduk. Dış dünyanın aşırılıklarından, olumsuzluklarından ve kötülüklerinden habersizlerdi. Bu sebeple çok daha temiz, saf ve iyi niyetli kalabiliyorlardı.
Karşılaştıkları her insanın da, ailesindekiler gibi düzgün ve iyi
insanlar olduklarını düşünürlerdi. Fakat bu saf ve temiz halleri,
aynı zamanda daha fazla kandırılma ve kullanılma riskini de beraberinde getiriyordu. Liseye geçtiği zaman irtibat için aldığımız
cep telefonundan SMS attığı için kelime haznesi gelişti ve daha
düzgün cümleler kurmaya başladı. Her zaman cümle bozukluklarını düzeltmeye özen gösteririm. “Öyle değil, böyle yazılması
gerekiyor.” diye tatlı uyarılarla gelişimine katkıda bulunmaya
çalışırım. Halen günümüz tabirince “kanka muhabbeti”ne; “slm”,
“mrb”, “nbr” gibi kısa kelimeler kullanmasına pek fırsat vermem.
Kısaltılmış kelimeler kullanma alışkanlığının kelime içinde olması gereken harfleri zamanla unutturacağını düşünenlerdenim.
Bazen konular dağılıyormuş gibi olabilir ama atlamamak için
bunu yapmak zorundayım. Çünkü her bir hareketimiz farklı bir
tepkiyle karşımıza çıkıyor ve bizler de bu vesile ile çözümler üretiyorduk. Tolga reşit olmadığı için kendi adıma aldığım cep telefonu daimi bir GSM şirketi tarafından aranıyordu. Bana durumu
izah etti. Ben kapatıyorum, yine ısrarla arıyorlar diye. Müşteri
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hizmetlerini aradım derdimizi izah edemedim. Şirkete e-mail geçtim, geri dönüş olmadı. Her çarşamba yönetim kurulu toplantısı
yapardık. Bu durumu izah ettim arkadaşlara. Hemen güzel bir dilekçe hazırladık. Turkcell, Avea ve Vodafone’a gönderdik. Şu an
Turkcell’in “İşitme Engelliler için Çalarken Dinlet” hizmeti devreye konuldu. Arayan kişiye “Aradığınız kişi işitme engellidir, lütfen
SMS atınız.” diye uyaran sistem devreye konuldu.
Bakanlığa ait bir genelge ile çocuklarımıza engelli ortaokul
mezuniyetlerinden sonra tercih ettikleri herhangi bir meslek lisesine sınavsız geçiş yapabilme hakkı tanındı. Biz İstanbul iline
bağlı Zeytinburnu ilçesinde oturuyoruz. Evimize yakın birçok
meslek lisesi mevcuttu. Fakat Zincirlikuyu’da bulunan İstanbul
Sanayi Odası Vakfı (İSOV) Yapı Meslek Lisesi’ne gönderme kararı
aldım. Bu kararı almamda iki sebep vardı. Vakıf lisesi olduğu için
eğitiminin oturmuş olabileceğini düşünüyordum. Bir diğer amacım ise mesafe uzaktı ve gidiş gelişlerde servis taşımacılığı olmayacaktı. Bu vesile ile farklı istikametleri öğrenmesi, çoklu ulaşım
aracı kullanması, kısaca hayatı daha fazla deneyimleme şansı olacaktı. Ön bilgi almak için müdür yardımcısı ile görüşmek istedim.
Durumumuzu izah etmeye çabaladığım sırada müdür yardımcısı
hayli sinirli bir şekilde; “Bu çocukları buraya getirmeyin, öğretemiyoruz, öğrenemiyorlar.” demeye başladı. Adeta bizleri okulunda
görmek istemediğini beyan ediyordu. Tolga dışında, aynı okuldan
üç arkadaşı daha bu okulu tercih etmişti. Dolayısıyla görüşürken
hepsi adına konuşuyordum. “Elbette müfredattaki eğitimi veremeyebilirsiniz veya bizim çocuklarımız bunu yeterince alamayabilirler.
Ama biz bu çocukları hayata katmak ve eğitmek zorundayız. Beşeri
ilişkilerini geliştirmek zorundayız.” diye sert bir üslup ile karşılık
verdim. Müdür yardımcısı benden böyle bir çıkış beklemiyordu.
Çünkü karşılaştıkları engelli aileleri genelde özgüven eksikliği
olan, kendilerini iyi ifade edemeyen, yoksul ailelerden oluşuyordu sanırım. Ben ise ona fırsat vermeden, konuşmaya devam ediyordum. “Siz bana çocuklarınızı evlerinizde hapsedin diyorsunuz.
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Hepsi ergen bir yaşa geldiler artık. En azından makamınıza saygı
gereği ceketini ilikleyerek kapınızı çalması da bir eğitimdir.” dedim.
“Bizim için de hiçbir şey karşıdan görüldüğü kadar kolay değil.
Şahsen ben evladımı alır giderim ama seneye siz ne yapacaksınız?
Her geleni kapınızdan geri mi çevireceksiniz? Yoksa eğitmen olarak
kendinizi yetiştirmeye mi çalışacaksınız?” diye karşı çıkışımla beraber, müdür yardımcısı ani bir refleksle evrakları ve prosedürü
sıralamaya ve elime tutuşturmaya başladı. Demem o ki, muhatap
olduğumuz kurumlarda makam sahibi birçok kişinin engelliler
ve eğitimleri hakkında, nasıl yaklaşımda bulunulması gerektiğine dair deneyimlerinin olmadığı, ilgililerin bilgisiz, bilgililerin
ise ilgisiz olduğu zamanlardı. Gerçi şimdi de çok farklı mı, emin
değilim.
Maalesef ki örneklerimiz okullarla sınırlı değildi. Hatta başkanımız Viki Özromano hanımefendi, ben ve işitme engelli bir
gencimiz olan Namık Topçu ile MEB Özel Eğitim Kurumları
Genel Müdürlüğü’ne yaptığımız bir ziyaretimizde, genel müdürün işitme engeli ve sorunları hakkında hiçbir bilgiye vakıf olmadığını görmüştük. Hatta bize “Siz de nereden çıktınız?” der gibi
bir davranış sergilemişti. Çünkü İstanbul gibi bir şehirden, engelli derneği adı altında birkaç yetkiliyi karşısında görünce şaşkın
ve temkinli olmak zorunda hissetmişti. Alışık değillerdi çünkü.
Görüşme fazla uzun sürmedi. Ancak sorunlar dosyamızı masasına bırakmıştık. Birkaç sene sonra bu genel müdür ile Uluslararası
İşaret Dili Çalıştayı’nda karşılaştım. Yaptığı açılış konuşmasında
durumu öylesine etkili izah ediyordu ki, bu sefer dinlerken ben
şaşırmıştım. Konulara olan hâkimiyeti artmıştı. Kürsüde önündeki yazılı kâğıttan okumuyordu. O zaman prompter kullanmak henüz hayatımızda yoktu. Gayet doğal, doğaçlama çözüm
önerilerini sıralıyordu. Verilen çay molasında selamlaşma fırsatı
bulduğumuzda “Hocam kendinizi ne kadar çok geliştirmişsiniz.
Sizi dinlerken çok mutlu oldum.” demiştim. Kendine olan güveni
ile tebessüm etmişti. Ama sonra makamından alınıp başka yere
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tayininin çıktığını öğrenmiştik. İşte bu durumu çok yaşıyorduk.
Muhataplarımız kendilerini yetiştiriyorlar ve tam hizmet verecekleri bir kapasiteye ulaşıyorken her ne hikmetse anlayamadığımız
bir şekilde görünmez bir el onları yerinden alıyor, cezalandırmak
ister gibi resmen ücra bir köşede görevlendiriyorlardı. Burada bir
açıklık getirmek istiyorum. Kamuda muhatap olduğumuz üst düzey yetkililerin isimlerini özellikle vermek istemiyorum. Çünkü
bunların kim olduklarının, isim ve soy isimlerinin hiçbir önemi
yok. Ve gerçekte birçoğu halen üniversite veya farklı birimlerde
hizmetlerine devam ediyorlar. Derdim onları makamından, ekmeğinden etmek değil. Yaşadığımız zamana dair, gerçek yaşanmışlıkları size aktarmak. Benzer bir anıyı, yine bir bakanlık ziyaretimizde, bizi karşılayan bir genel müdürün, masa üzerinde
bulunan 1.400 küsur maddeden oluşan kalamazo gibi büyük bir
kitaba elini çat, çat vurarak; “Bu kitabı görüyor musunuz, bütün
yasalar bu kitabın içinde. Ben sağır çocuklarıma anne ve baba demeyi öğreteceğim.” diye yüksek sesle konuşmasıydı. Aslında bu
davranış biçimi, hayatın ve sahanın gerçeklerinden ne kadar uzak
olduğunun göstergesiydi. Oturduğum yerden “Beyefendi bizim çocuklarımız anne, baba diyebiliyorlar. Biz çocuklarımızın hayallerini
anlatabilmelerini talep ediyoruz. Bu kitabın içinde var olan kanun
ve yasaların karşılığı gerçek hayatta yok.” diye yanıtlamıştım. Ama
ben bunları söylerken bir yandan da sinirlerim bozulmuştu. Sanki
her yanımdan ateş çıkıyordu. Titremeye başladım. O anda Viki
Hanım ile göz göze geldik. Bana sakin olmam gerektiği konusunda göz işareti yapıyordu. Bizler makama olan saygımız gereği karşımızdaki kişileri gözümüzde çok büyütüyoruz. Oysa muhataplarımız, ister seçilmiş ister atanmış olsun fark etmez, bu sorunları
çözmek ve bu işlerin altından kalkmak için görevlendirilmişler.
Dolayısıyla hiç kimseden herhangi bir lütuf beklemiyoruz. Sadece
anayasal haklarımızın takipçisiyiz. Üstelik devletimiz (Türk Dil
Kurumu’na göre devlet; toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal,
örgütlü bir ulusun veya uluslar topluluğunun tüzel adıdır), BM
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İnsan Hakları, Çocuk Hakları, Engelli Hakları, Kadın Hakları
gibi birçok bağlayıcı sözleşmeye imzalar atmış. Hükümet ise yine
Türk Dil Kurumu’na göre; bir ülkede devletin görevlerini yerine
getirmesini sağlayan yetkili organ, yürütme organı ve bakanlar
kurulu bütününü oluşturur. Dolayısıyla engellilik hiçbir ayrım
göstermeksizin siyaset üstüdür. Kurumlar ve yetkili kişiler gerekliliklerini yerine getirmekle mükelleftir. Bizler haklarımızı talep
etmekte oldukça haklıyızdır. Bunu kendimize böyle şiar edinmemiz lazım.
Arada boşanma davam dört yıl sonra neticelendi. Evliliğim
sürecinde çalışmıştım, ortak edindiğimiz menkul ve gayrimenkulümüz vardı. Ben davayı 2001 yılında açmıştım, oysa eşlerin
evliliklerinden sonra edindikleri mal varlığının ortak paylaşımı
2002 yılında yürürlüğe girmişti. Dilekçemde sunduğum sebepler yeterli bulunmadı. Geçimsizliğimi kanıtlamak için karakola
şikâyet veya hastane darp raporu gibi yazılı beyanlarda bulunmam
gerekiyordu. Tutanaklarda böylesi ekler olmayınca sebepsiz evi
terk etmişim gibi çok küçük bir tazminat bağlandı. Oysa sadece
gayrimenkulümüzün değeri bana ödenenin en az on katıydı. Özel
eğitime gereksinim duyan bir çocuğun ve üniversiteye giden genç
bir kızın sorumluluğunu yüklenen sadece ben değil, herhangi bir
kadın da olsa toplum vicdanını yaralayan haksız bir karardır bu ve
adil de değildir. Nikâh memuru bile akti geçerli kılmak için “iyi ve
kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta” diye söze başlar. Taraflardan biri
bunlara saygı duymuyorsa bir arada olmak nasıl mümkün olacak?
Nihayetinde beraberlik her iki tarafın rızası ile devam edebilir.
Şiddet illa ki dayak, darp, kesici alet ve silah mı olmak zorunda?
Sözlü şiddet de en az diğerleri kadar yaralayıcı ve onur kırıcı bir
davranış biçimi. Ayrıca bir aileyi dağıtmak, kurmaktan çok daha
zordur. Kaldı ki bu konuyu aramızda konuşmuş, tek celsede anlaşmalı boşanmaya karar vermiştik. Ben davayı açınca her şey birden değişti. Olayları dramatize etmek, dünyanın sonuymuş gibi
görmek hiç bir tarafın faydasına olamaz. Erkek egemenliğinin kol
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gezdiği, az gelişmiş ülkelerde bedel ödemek nedense hep kadına
mal olmuştur. Hâkimlerimiz davaları sonuçlandırılırken bu tip
haksızlıklara fırsat vermemelidirler. Ben annemden, kardeşlerimden büyük destek görmüştüm. Ama her kadın benim kadar şanslı
olamayabilir. Kaldı ki günümüzde olumsuz birçok örneklerini
duyuyor ve şahit oluyoruz. Bu sebeple Avrupa Birliği’nin taraf
olduğu, içinde Türkiye’nin de bulunduğu 46 ülke tarafından imzalanmış “Kadına ve aile içi şiddeti önlemeyi kapsayan ve mücadele
edilmesini öneren” İstanbul Sözleşmesi’ni de çok önemsediğimi
yinelemek istiyorum.
Zincirlikuyu İSOV Yapı ve Meslek Lisesi’ni sık sık ziyaret ediyordum. Okullarda rehberlik bölümleri açılmıştı fakat atanan
eğitimciler konulara vakıf değillerdi. Kitapçıklar götürüyor, bilgi
veriyor ve haklarımız konusunda ilgili kanunları ve maddelerini
gösteriyordum. Yine böyle bir ziyaretimde hazır gitmişken zili
bekleyeyim ve oğlumu da göreyim diye düşündüm. Sınıf kapılarında küçük bir pencereler vardı. Sınıfın içinin görülebileceği
kadar 25x25 cm ebatlarında gibi. Zilin çalmasını beklerken pencereden sınıfın içine bakarak Tolga’yı gözlemledim. Dersi izleyebilmesi için ön sıralarda oturtulması gereken çocuğum arka
sırada oturuyordu. Cam kenarında bahçeyi izlerken buldum
kendisini. Öğretmen tahtada ders anlatıyor; Tolga ise elini çenesine dayamış vaziyette kendinden geçmiş bir halde pencereden
dışarıyı seyrediyordu. Yani dersten kopuktu. Gördüğüm manzara
beni çok etkilemişti. Zil çaldı, koridora çıktığında yanına gittim.
“Neden dersi ve hocayı takip etmiyorsun?” diye sordum. O da bana
dönerek, “Bana göre ders anlatılmıyor, ne yapmamı bekliyorsun
ki?” dedi ve devam etti. “Anne haftanın beş günü her sabah saat
08.00’de okula gelip, derse girip, her bir ders için 45 dakika anlamadan yerinde oturarak zaman geçirmek ne kadar sıkıcı sen bunu
biliyor musun?” oldu. Aldığım bu cevap ile omuzlarım düşmüştü.
Ona belli etmemeye çalışıyordum ama boğazımda bir şeyler düğümlendi, tıkandım kaldım. Ne verecek cevap bulabildim, ne de
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bir öneri getirebildim. Sadece başını okşayıp öptüm. Sözlerinde
çok haklıydı. Çocuklarımızı okula gönderiyorduk ama gerçekte
nelere şahit olduklarını tahmin bile edemiyorduk. İç dünyalarında hangi duygu patlamalarını yaşadıklarından bile habersizdik.
“Kaynaştırma eğitimi” adı altında evlatlarımız adeta kaynatılıyordu! Hâlbuki bakanlık bizleri o okullara sınavsız yönlendirmeden
önce okulların kapalı olduğu yaz dönemlerinde öğretmenleri
işitme engelli öğrencilere hatta bütün diğer engellilere yaklaşım
konusunda hizmet içi eğitimler almış olsalar daha iyi olmaz mıydı? Keza kaynaştırmaya yönlendirilen çocuklarımızın yanına yardımcı eleman olarak dersleri takip etmesini sağlayacak işaret dili
eğitmeni görevlendirilseydi eğitim kalitesi artmış olmaz mıydı?
İşte bu tarz birikmiş olumsuzluklar yüzünden çocuklarımız bastırılmış bir nesildi. Bir işe kalkışmadan önce planlar yapılmalıdır.
Plan demek, aynı zamanda çoklu fayda gözetilerek kontrolleri de
beraberinde getirir. Bunlar hesaplanmayınca bunca emek, çaba,
gayret, masraf en önemlisi geri getirilemeyecek olan zamanın telafisini asla edemezsiniz. Bir de şimdi tüm dünyayı kasıp kavuran
Covid-19 var. Virüs sebebiyle yaşadığımız pandemi sürecinde
bütün çocuklarımızın eğitimleri aksadı. Özel eğitime gereksinim
duyan çocuklarımızın eğitimsizliği ise ikiye, belki de üçe-beşe
katlandı. Altyapı çalışmaları, kısa-orta-uzun vadeli planlarımız
neden yok diye sorgulamayalım mı? İşte bu ve benzeri soruları
hepimizin ama öncelikle ailelerimizin yüksek sesle seslendirmesi
gerekiyor. Çünkü söz konusu olan çocuklarımız ve onların geleceğidir.
Viki Hanım ile koordineli çalışıyorduk. Derneği arayan herkesi not ediyordum. Bir defterimiz vardı her gün yeni tarihi yazarak görüşmeleri kayıt altına alıyordum. Hangi ilden aramış,
adı-soyadı, irtibat telefon numarası, işitme engellinin kendisinin
adı-soyadı, yaşları vs. gibi. Telefonda konuşurken bir yandan da
yazıyordum. Viki Hanım ise bunları bilgisayarda Excel programında bölümler halinde ilgili yerlerine yerleştiriyordu. Hatta na-
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sıl yardımcı olduğumuzu not ederdi. Cihaz verildi, eğitime yönlendirildi gibi. Süreç içinde bir datamız oluştu. Birkaç sene sonra
bu verileri A4 formatına getirip klasörlere koymuştuk. Düşünün
üç geniş klasör dolusu yaşları itibarıyla birbirinden ayrıştırılmış
sorunlar dosyası. Dönem dönem AKP, MHP ve CHP gibi partilerin il/ilçe teşkilatlarından derneğimize ziyaretler oluyordu.
Milletvekillerinin geldiği de oluyordu. Mesela kendisi de engelli
olan bürokrat ve TBMM’de 24., 25., 26. dönem milletvekilliği yapan Şafak Pavey Hanım gibi... Hemen bu klasörlerimizi önlerine
sererdik. Şaşkınlıklar içerisinde incelediler. Bu arada karşılıklı görüşme halindeyken Şafak Pavey Hanım’ın dile getirdiği deyim hiç
aklımızdan çıkmadı. Yazmak, çizmek hatta anlatmak belki de işin
kolay tarafıydı ama “ille” de yaşamak bambaşka bir histi. Buna
dair karmakarışık olduğumuz yaşanmışlıklarımız bile var. Mesela
paralı özel okula giden bir çocuğumuzun velisi, sınıfta sorun yaşayan evladı için okul müdüründen destek talebinde bulunmuş.
Müdür Bey yardımcı olmadığı gibi aşırı bir tepki göstermiş. Fakat
aradan üç ay bile geçmeden aynı müdürün hamile eşi doğum yapmış. Duyu testlerinde bebeklerine işitme kaybı tanısı konulmuş.
Çaresiz ve en çok da mahcup bir ifadeyle önce o velimizle ve daha
sonra derneğimizle temasa geçmişti. Böylesi durumlarda sesli düşünür, insanımızın uyanması için illaki bu durumları yaşaması mı
gerekir diye sorgulardık.
Kararlar hayata geçirilirken sancılı dönemlerden geçiliyordu.
16 Temmuz 2006 tarih, 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık
heyet kurulu raporları %40 ve üzeri olan engellilere toplu taşımalarda kullanılmak üzere şimdiki adı “Beyazkart” diye tabir edilen
kartlar verilmeye başlandı. Biz bunları önceden İstanbul Karaköy
İETT Genel Müdürlüğü’nden temin ediyorduk. Özellikle halk
otobüslerinde bu kartlarını kullanan işitme engelliler büyük sıkıntılar yaşıyorlardı. Gün geçmiyordu ki gençlerden şikâyet telefonları almayalım. Görünür engeli olmayan işitme engellilere,
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şoförler tepki gösteriyordu. “Sağlam görünüyorsun, utanmıyor musun bu kartı kullanmaya?” diye. Arada bazı şoförler küfür ettikleri
zaman, dudak okuyabilen işitme engelliler bu duruma tepki gösteriyor, tartışma büyüyüp kavgaya dönüşüyor hatta olayın boyutu
karakola kadar varıyordu. Uzun bir dönem işitme engelli gençler
toplu halde bir yere gitmek istediklerinde o hatta ait otobüslere
ikişerli halde biniyorlar, kalanlar bir sonraki aynı hatta ait otobüsleri bekleyerek yolculuk yapıyorlardı. Hemen ilgili mercilere
üst üste dilekçelerle durumu izah ederek özel halk otobüsü ve
belediye otobüsü şoförlerinin verilen engelli kartları hakkında
eğitilmesi gerektiğine dair dikkatlerini çekmek için çabalamıştık.
Sanıyorum ki şimdi bu kartları İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne
bağlı birimler veriyor. Bir dönem sonra özürlülük oranı %50’ye
çıkartılarak ağır engelli ibaresinin bulunduğu bölümde “EVET”
yazmasıyla beraber refakatçi kartları eklendi. Fakat enteresandır
İstanbul’da geçen kart Ankara’da geçmiyordu veya bir başka illerde bu hak yoktu. Hizmeti veren belediyeler olabilir, sonuçta
belediyelerin de bağlı olduğu birlikleri var. İller arasında hizmet
farklarının oluşu çifte standart demektir. Buna benzer ayrımcılık,
cihaz bedelleri ödeme farklılıklarında vardı. SGK’nın bir ilinde
ödediği fiyat ile diğer ilde ödediği fiyatlar birbirini tutmuyordu.
Viki Hanım’ın yabancı dil bilmesi sayesinde yurtdışı kaynakları
araştırması bizim için çok kıymetli bir fırsattı. Diğer ülkelerde var
olan henüz bizim bilmediğimiz hakları ve yöntemleri öğrenebiliyorduk. Bu vesile ile dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet
Bakanı Nimet Çubukçu ile temasa geçilerek, o zamanlar bakanlık nezdinde ön araştırmalar yapabilmek üzere yurtdışı temaslar
gündeme gelmeye başladı. İlk çalışma ziyaretini yapmak için
gittiğimiz Nimet Çubukçu önderliğindeki ekipte, AKP İstanbul
Milletvekili Lokman Ayva da vardı. Bakanlıkların devreye girip ziyaretler gerçekleştirilip, onaylar alındıktan sonra JDC ve MASHAV
desteği olmak üzere 2-12 Mart 2009 yılında 22 kişilik ekip için
on günlük bir eğitim gezisi düzenleme kararı aldık. Türkiye’nin
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yedi bölgesinden alanında görevli Ankara Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi’nin eğitim fakültelerinden
akademisyenler, işitme engelliler öğretmenleri, sosyal hizmet
uzmanları, okul öncesi, psikolog ve genetik bilimi uzmanlarına kadar geniş yelpazedeki insanlar ile yurtdışına “Eğitimcilerin
Eğitimi” adı altında İsrail’e gittik. Ben de derneği temsilen ekibin
içindeydim. Ekibimizde olan alanın diğer katılımcılarından her
birinin en az üç kişiyi daha eğitmelerini talep etmiştik. İsrail’de
okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, normal kaynaştırma, tersine kaynaştırma okullarını, eğitim ve çalışma şekillerini ve ilgili
STK’lar ile bakanlıklardan (Özellikle Milli Eğitim’den) sunumlarla, çizelgelerle bilgilendirildik.
Ben dokunulduğunda hayvanın seslerini çıkartan yine dokunulduğunda kokusunu aldığın meyvelerden oluşan oyuncakları, materyalleri ilk defa orada gördüm. Müzik, ritim çalışmaları,
renkli ışıklandırmalarla karanlık oda faaliyetlerini hayranlıkla
izlemiştim. Okullarda “cihaz bankası” adı altında yedek cihazlar
ve pil dolaplarını orada gördüm. Buradaki amaç öğrenci velev ki
cihazını takmayı unutursa veya cihazı tamire gitmiş ise eğitiminden geri kalmasın diye öğrenci derse girerken emanet cihazları
takması ve cihazını yeniden temin ettiğinde ödünç aldığını iade
etmesini hayranlıkla gözlemledim. Keza okulların dolaplarında
her numaraya ait piller mevcuttu. İşitme engelli çocuğun cihazının pili bittiğinde gayet rahatlıkla temin edebiliyordu. Ami
Bergman ve Janet Hirchman’ı saygıyla anmazsam olmaz. Onların
özverili çabaları sayesinde fırsat eşitliklerine de şahitlik etmiştik.
Disiplinler arası diyalog yerli yerine oturmuş, haklar, yasalar ve
kurallar belliydi. İlgili tüm kurumların bileşenleri belirli sürelerde bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunup duruma göre
aksiyonlar alıyorlardı. Mesela sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın
işitme engelliler okullarında sınıflar arası sınavlar yapmasını, bir
yıl boyunca verilen eğitimden, kullandığı cihazın verimliliğinden
ne gibi ilerlemeler olmuş veya nerede yetersiz kalınmış gibi da-
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talar oluşturduklarını gördüm. İşitme engelli bireyin her türlü
sağlık ve eğitim giderleri devlet tarafından karşılandığı için verilen bunca hizmet ve maliyet doğrultusunda geri dönüşümlerini
takip ediyorlardı. Tanısı konmuş bebeğin doğduğu andan itibaren
ailesinin yanına bir sosyal uzman görevlendirilerek aileye hemen
psikolojik destek vermeye başlıyorlardı.
Böylelikle şok ve travma yaşayan aile kendisini yalnız hissetmiyordu. Akabinde aile bilinçlendiriliyor. Çocuğun kullanacağı
cihazdan, eğitimine kadar destek olunuyordu. İşitme cihazı mı,
koklear implant mı veya talep edilmesi halinde işaret dili mi? Tüm
bu seçeneklere ailelerde katılıp birlikte beraber karar alıyorlardı.
Çocuk çift engelli ise veya işaret diliyle eğitim alacaksa ailenin de
katılımı mecbur tutuluyordu. Kaynaştırma okullarında öğrenciye notlarını tutabilmesi ve dersleri anlamasına destek olması için
yardımcı veya çevirmenler temin ediliyordu. Bu yurtdışı ziyareti
kurumlarımızdan neler beklememiz ve haklarımızı nasıl talep etmemiz adına ufkumuzun gelişmesine vesile oldu. O dönem İsrail
Büyükelçisi, diplomat Namık Tan’dan katılım belgesini aldığımda
bana bir söz hakkı verilmişti. Teşekkürlerimi yinelerken “Artık
Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” diye bitirmiştim. Hep
yurtdışında doktor, avukat ve başarılı birçok işitme engelli yetişiyor diye duyardık ve bizim çocuklarımız daha mı az zeki diye
sorgulardık. Gördük ve öğrendik ki en başta sistemi oturtmak gerekliymiş. Sonra eğitimin bireyin ihtiyacına yönelik olması, çoklu
çalışma materyalleri ve denetim. Bunlar önemli ayrıntılarmış. Biz
de bunu başarabiliriz şiarından yola çıktık. Türkiye genç nüfus
yoğunluğu itibarıyla nitelikli insan yetiştirebilme potansiyeline sahip bir ülke. Buradan hareketle kararlı, kapsamlı, planlı ve
denetimli işleyecek olan mekanizmayı hayata geçirmek çok zor
olmasa gerek diye düşünüyorduk. Döndüğümüzde hemen kolları
sıvadık ve edindiğimiz bilgiler ışığında sıcağı, sıcağına eğitimcilere yönelik sempozyumlar, seminerler yapmaya başladık. Çünkü
alandaki uzmanlar o kadar az bilgiye sahiplerdi ki düzenlediği-
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miz toplantılara yüzlerce başvuru alıyorduk. Bütün etkinliklerimizi ücretsiz yapıyorduk herkesin istifade etmesi önceliğimizdi.
Ardından “Eğitimcinin Eğitimi” adı altında eğitim CD’leri ile 56
sayfadan oluşan “Çocuklarda, Gençlerde ve Erişkinlerde İşitme
Bozukluğu Rehberi” kitapçıklarımızı 5.000 adet bastırmıştık.
Kitapçıkların, yayınların herkese ulaşmasını sağlıyorduk. Alana
hâkimiyetimizin artışına paralel olarak ne kadar çok sorunumuz
varsa o konuda çözüm önerileri sunabilen kurumsal bir yapıya
dönüşüyorduk.
2009 yılında “3E” sloganı ile “Erken Tanı”, “Erken Cihaz”,
“Erken Eğitim” kavramını kullanan ilk kişi Viki Özromano oldu.
Hatta bunu noterden onaylatmıştık. Ben bu sloganımızın başlarına daha sonra, “doğru” ifadesi eklemeye başladım. “Erken Doğru
Tanı”, “Erken Doğru Cihaz”, “Erken Doğru Eğitim” gibi. Çünkü
doğru adresleri bulmak hiç de kolay değildi. 0-6 yaş erken çocukluk eğitimi henüz Türkiye’de olmadığı için harekete geçtik.
Amacımız pilot bir çalışma başlatmaktı. SHÇEK, MEB ile ön
protokol imzalayarak Kadıköy Dosteller Okulu’nun içinde bulunan, MEB’e bağışlanmış tarihi binayı onarmaya ve ihtiyaç olunan
eşyalarını yurtiçi, yurtdışı aynî ve maddi yardımlarla çok kısa
sürede toparlamıştık. Uzmanlarla beraber oluşturacağımız özel
bir müfredat ile eğitime başlanacaktı. Başarılı olunması halinde
Türkiye geneline yaygınlaştırılmasını ve uygulanmasını sağlamayı hedeflemiştik. Her nedense MEB yetkilileri son anda protokolü imzalamaktan vazgeçti. Büyük ihtimal kendi müfredatlarının
dışında başka bir eğitim sisteminin uygulanacak olmasına sıcak
bakmamışlardı. Kısacası ilk tokadımızı yemiştik. Yine de verdiğimiz emekten dolayı hiç pişmanlık duymadık. İlk yıllarda sadece
işitme engelli çocuklar için 0-6 yaş erken çocukluk eğitim merkezi olarak değerlendirildi. Sonra zihinsel engelli veya çift engelli
çocuklar da eğitim almaya başladılar. Tefrişatını ve tadilatını yaptığımız anaokulu sayesinde kamuda ve toplumda “erken çocukluk
eğitimi” kavramı daha fazla dillendirilir oldu ve çocuklar da yeni
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bir eğitim yuvasına kavuştular. İşin bu boyutu bile bizim en büyük sevinç kaynağımız oldu.
Bir diğer çalışmamız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
bağlı Çocuk Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile temasa
geçmemizdi. Yenidoğan işitme taraması ilk kez 1994 yılında
Marmara Üniversitesi Odyoloji Bilim Dalı ile başlamış daha sonra 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi çalışmalara katılmış. 2004
yılında ulusal program olarak uygulamalara başlanmış. Fakat tüm
Türkiye’de henüz yaygın değildi. 1.000 doğum gerçekleştirilen
hastanelerde “Yeni Doğan İşitme Taraması” ile duyu testinin hayata geçmesiyle, tüm hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde
duyu testi, aynı sarılık gibi mecburi bir hizmet oldu. Bundan her
daim büyük gurur duyuyoruz. Duyma sorununu erken yakalamak
çok önemliydi. Bu arada Sağlık Bakanlığı görüşmeleri de bize çok
şey kattı. Malzeme satın almadan, ihalelerin nasıl gerçekleştiğine
kadar, bütçeler hazırlanırken bunun bile bir sıralaması olduğunu
göz, KBB gibi hastalıkların listelerde ilk beşe bile giremediğini
hep bu görüşmeler sayesinde öğreniyorduk. Yeni doğan taraması
gündeminden sonra dikkatleri en çok çekmek istediğimiz diğer
bir konu bebekler ve çocuklar geçirdikleri herhangi ateşli bir hastalık veya havale sonrasında işitmelerini kaybedebiliyor olmalarıydı. Okula başlama yaşına kadar arada bunu tespit edecek bir
çalışma ne yazık ki halen yok. 0-6 yaş arasında işitmesini kısmen
kaybeden düşük desibelli çocuklarımız, daha sonraki eğitim hayatlarında başarıyı yakalamakta güçlük çekiyorlar. “Ne duyuyor
ne duymuyor” dediğimiz ve benim ise “Ne engelli ne engelsiz” diye
tabir ettiğim ciddi bir kitle var. Bu durumu aileler ve öğretmenler
genellikle fark edemiyorlar. Başarısız gibi algılanan bu çocukların
ve gençlerimizin erken tespitleri yapılabilse hem cihaz desteğinden hem özel eğitimden faydalanmalarını sağlayarak hayatlarını
daha iyi hale getirebilir, geleceklerini değiştirebiliriz. Çünkü sağlık heyet raporları %40’ın altına düşen bu grup, ileri yaşlarında iş
ve sosyal hayatlarında ciddi depresyonla karşı karşıya kalıyorlar.
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Okula başlarken, prosedür anlatılıp evraklar talep edilirken bütün
çocuklara, mecburi ve ücretsiz göz muayenesi ile duyu testleri
yapılmalıdır. Ortaokul, lise gibi geçişlerde bu testler yenilenmelidir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin daha fazla hayatımıza dâhil
edilmesinin önünü açmak geleceğimize yatırımdır. Engelliliği
yenmek için en başta kararlı olunmalı ve maliyet hesapları yapılmamalıdır.
Daha sonra Türkiye İşitme Vakfı (TİV) ile işbirliği yaparak
“Sessizliğe Kulak Ver” adı altında 600 kişinin katılım gösterdiği
0-6 yaşın desteklenmesi, yaygınlaştırılması seminerlerini gerçekleştirdik. Başta TİV Başkanı Cenker Ilıcalı olmak üzere, kardeşi Acun Ilıcalı ile beraber, Uğur Dündar, Beyazıt Öztürk, Özgü
Namal ve Azra Akın’ın farkındalık oluşturmak için verdikleri gönüllü destekler ve düzenledikleri bağış kampanyaları sayesinde
Ataşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği arazi üzerine, Ağaoğlu İnşaat
şirketinin işitme engellilerin 0-6 yaş ile başlayıp ileri yaşlara kadar
giden eğitim okulunun yapılmasına kadar gitti. Temel atma töreninden, açılışına kadar desteğimizi esirgemedik. Böylesi güzel bir
sonuçtan İED olarak kendimize haklı bir gurur çıkarmamız yanlış
bir tespit olmasa gerek. Çünkü çok emek verdik.
Ancak iki sayı olarak çıkartabildiğimiz “Sessiz” dergisini, işitme cihazı satan bir yerde tesadüfen bulup okuyan ve daha sonra
bize mektup yoluyla ulaşan, çalışmalarımızı takip etmek isteyen
Filiz Yörükoğlu, Van’dan bizleri ziyaret edip üyemiz olmuştu. Bir
İstanbul seyahati sonrasında derneğimize geldiğinde Van’da bir
şube açılması yönünde talebini dile getirdi. Sohbetimiz esnasında
başka illerdeki şubeleri denetleyemeyeceğimizi söyleyerek kendisini yüreklendirdik. Şayet dernek kurmaya niyet ederlerse her
türlü desteği vereceğimizi beyan ettik. Şu an çok büyük başarılara
imza atan Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği’nin kurulmasına da katkı sunduğumuzu düşünmek bugün bile bizleri fazlasıyla
onurlandırıyor.
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Eşit, hakça güzel hizmetler verirseniz başarı kendiliğinden gelir. Ama bu başarı kesinlikle bir ekip işidir. Hiç kimse tek başına
bu kadar sorumluluğun altından kalkamaz. Maddi ve manevi bir
aileydik. Dernek olarak başarılı çalışmalara imza atıyorduk ve
diğer ileri yaş işitme engelliler de çözüm için bize gelmeye başladılar. Önce yazışarak anlaşmaya çalıştım. Ama iletişimde yetersiz
kalıyordum. Hemen Bakırköy Halk Eğitim Merkezinde ilk defa
açılan ve eğitimini Hasret Dilsiz’in verdiği, Türk İşaret Dili (TİD)
kursuna başladım. 75 saatlik eğitim sonucu MEB’den TİD üzerine
çıraklık belgemi aldım.
Arada yaşanan bazı gelişmeler canımızı sıkıyordu. Özel Eğitim
Rehabilitasyon Merkezleri’nden destek eğitim alırken “sürekli” ibaresi olmasına rağmen kendimizi iki senede bir hastanede
sağlık heyet raporu peşinde koşarken buluyorduk. Raporumuzu
alabilmek için rutin olarak “KBB, göz, dâhiliye ve psikiyatri” bölümlerinde muayene olmamız gerekiyor. Psikiyatri bölümünde
kendini ifade edebilme, konuşma ve benzeri ayrıntılarda biyolojik dil yaşıyla karşılaştırma sonucu işitme sorununa bir de “hafif
mental retardasyon” tanısı konulması biz velileri çok üzmüştü.
Hazırlanan bu raporların ileride nasıl önümüze çıkacağını ise kestiremiyorduk. Çocuklarımız herhangi bir nörolojik testten geçmeden, uzmanların kendileri iletişim kurabilmenin çeşitliliğini
bilmiyorken, kendi eksikliklerini gidermeye çalışacaklarına olumsuzlukları hiç düşünmeden karşı tarafa yıkmalarını tabii ki kabul
edemezdik. Her alanda uzman yetersizliği had safhadaydı. İşitme
engelliler öğretmeni, eğitim odyoloğu ve konuşma terapisti sayısı
tüm Türkiye genelinde bir elin parmaklarını geçmiyordu. Resmen
kâbus yaşıyorduk. Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri’nde de
çok eksiklikler vardı. Hep doğal-sözel konuşmaya yönelik müfredatları vardı ve bu müfredatı denetlemek kolaydı. Oysa bu
merkezlerde işitme, anlama ve ayırt etmeye yönelik çalışmaların
da olması gerekirdi. Eğitmen, uzman ve malzeme olmadığından
tek taraflı eğitim veriliyordu. 2008 yılında methini duyduğum
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özel bir hastanede hizmet veren konuşma terapisti Birgül Çay
hanımdan randevu aldım. Tolga’da ciddi artikülasyon bozuklukları vardı. Nasıl çalışmalar yapmamız gerektiğini izah ederken bir
tespitte bulundu. Tolga’nın çene yapısı biraz dışarıda gibiydi. Ben
bunu doğal yapısına bağlıyordum. Oysa uzmanımız, başarılı olabilmemiz için önce ortodontiye gitmemiz ve epey bir zamanımızı
alacak olan tedavi sürecini başlatmamız lazım geldiğini söyledi.
Oğlumun yaşı olmuş 16, o zamana kadar hiçbir doktor ve eğitmen bizi uyarmamıştı. Akabinde zaman geçirmeksizin hemen
ortodontide dört yılımızı alacak tedavimize başladık. Çene geriye çekildi, dişler ve ağız yapısı düzene girdi üstelik çok yakışıklı
bir delikanlı oldu. Siz ailelere naçizane tavsiyem evladınızda fark
ettiğiniz farklılıkları mutlaka bir uzmana danışınız. Olayı sadece
doğal, fiziksel veya genetik yapısına bağlamayınız. Zamanında tedavisi mümkün olabilecek fırsatları, erkenden yakalama şansına
sahip olacağınızı unutmayın lütfen.
Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübelerimizle harmanlanmış soru bazlı dilekçelerimizi ilgili bakanlıklara gönderirdik. İlk
zamanlar çoğu bakanlık bizimle alakalı değil, ilgili merci şurası-burası gibi cevaplar yazarlardı. Bu gelen-giden yazışmalarla
muhaberat dosyamız kabarırken bu süreç bizi aynı zamanda pişiriyordu. Bakanlıkları daha fazla tanıyor, içlerindeki farklı genel
müdürlükleri ve sorumluluk alanlarını öğreniyorduk. Şimdiki gibi
sosyal medya denilen Twitter, Facebook, Instagram veya change.
org gibi imza kampanyası siteleri yoktu. Sorunlarımızı anlatan
dilekçeleri hem ilgili kurumlara, hem köşe yazarlarına gönderiyorduk. “Biz Devletimize Yük müyüz?” başlıklı sorunları madde
madde anlattığımız basın bültenimiz Posta gazetesi köşe yazarı
Yavuz Kocaömer’in 1 Ekim 2012 tarihli köşesinde yer almıştı. 15
Ekim’de aynı köşede Cumhurbaşkanının konuya el attığını ve
YÖK başta olmak üzere ilgili kurumlara talimat verdiğini aşağıdaki şekilde öğrenmemiz gurur duyduğumuz anlardan biridir:
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1 Ekim’de “Çengelli İğne” köşemizde, işitme engellilerin sorunlarına yer vermiştik. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim
Başkanlığı’ndan bir yazı aldık. O yazıyı sizlerle aşağıda aynen
paylaşıyoruz:
“İşitme engelli vatandaşlarımızın sorunlarını konu alan ve 1
Ekim 2012 tarihinde Posta gazetesindeki köşenizde yayınladığınız İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği’nin (İED) ‘Biz devletimize
yük müyüz?’ başlıklı açıklamasıyla aynı içeriğe sahip dilekçeler
Cumhurbaşkanlığına ulaşmıştır.
Söz konusu dilekçeler, aşağıda tarihi ve sayısı belirtilen yazılarımızla engelli vatandaşlarımızın; Özürlü Memur Seçme Sınavına
hazırlanmaları konusunda yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na, araç alımlarında
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlandırılmaları talebine ilişkin olarak Maliye Bakanlığı’na, işitme engellilere yönelik
eğitim verenlerin bilinçlendirilmeleri talebi sebebiyle Milli Eğitim
Bakanlığı’na, eğitmen eksikliğinin giderilmesi talebine ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na, işitme cihazlarındaki
katkı paylarına ilişkin şikâyetlerine yönelik olarak Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı’na ve TV programlarında alt yazı kullanımı talebi sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı’na gönderilmiştir. Bilginizi rica eder, engelli vatandaşlarımız için gösterdiğiniz
hassasiyet sebebiyle teşekkürlerimizi iletiriz.”
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yine Yüksek Öğretim
Kurumu’na hitaben bir talimat yazısı geçtiğini de üniversitelerden
öğrenmiştik. Özellikle derneğimizden de bahsedilerek “İşitme
engellilerin eğitimleri ile ilgili olarak nitelik ve nicelik açısından,
yeterli düzeyde işitme engelliler öğretmeni, uzman odyolog, odyometrist ve işaret dili tercümanı yetiştirilmesi ve mağduriyet yaşayan
engelli vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli
düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılmasına…” yönelik talebi bizim için bir gurur kaynağıdır.
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Bu aynı zamanda ne kadar doğru ve ne kadar yerinde nokta
atışı yaptığımızın göstergesidir. 2014 yılında dilekçemizi altı bakanlık, beş genel müdürlük ve beş diğer ilgili kurumlara birden
geçmiştik. Bu çoklu çıkartmamız haliyle karar alıcıların dikkatlerini çekmişti. Hatta MEB Özel Eğitim Genel Müdürlüğü’nden bir
yetkilinin bize hayli tepkisi olduğunu ve görüşmeye geleceklerini
öğrenmiştik.
Bunu duyunca hemen hızlı bir çalışmayla dosya hazırladık.
Sorunlar ve karşılaştırmalı örnekler içeren çözüm önerilerini toparladık. Hep aklımızdan geçerdi, ilgili bakanlıkları ve genel müdürleri bir araya toplayabilsek ve “Nerede eksiklik veya yanlışlık
var ve bunlar hangi tarafı ve neyi etkiliyor?” gibi bir sunum yapabilsek... Gayet başarılı bir çalışma oldu. Bir kitapçık haline getirdik.
MEB’den gelen olmadı ama bu cevap hazırlığımızı içeren kitapçığımızı da aynı şekilde altı bakanlık, beş genel müdürlük, beş diğer
kurum olmak üzere Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığını da dâhil
ederek kargolarını gerçekleştirdik. Bir vakit sonra işaret dili sözlük ve kitapçık tanıtımı için MEB’den bir daire başkanı Halıcıoğlu
İşitme Engelliler Okulu’na ziyarete geldi. Tanışmak için kendimizi tanıttığımızda sizin hazırladığınız kitapçık her daim masamın
üzerinde elimin altında. Adeta başvurduğum bir kaynak demesi
işte o an bizi o kadar mutlu etmişti ki tarif edilemez. Aldığımız teşekkür bizim için adeta ödüldü. Bize kızan genel müdürler olduğu kadar anlamaya çalışan genel müdürlerin varlığını da yadsıyamayız. Akşamın saat 20.30’unda Ankara’dan gelen bir telefon ile
“Dilekçenizi aldık. Bazı sorularımıza yanıt verir misiniz?” diye başlayan ve en az bir saat süren görüşmeleri de yok sayamayız. 2015
senesinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü atağa geçti. Sağırlar okulundaki
eğitimler için “İşitme Engelliler için Öğretmenler Kılavuz Kitabı ve
İşitme Engelli Öğrenciler için Eğitim Kitapları” bastırdılar. Aynı zamanlara denk düşen “Türk İşaret Dili Sözlüğü” kitabı yayınlandı.
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Sık sık iş ve işçi arayanlardan telefonlar almaya başladık. Özel
şirketlerde %3 engelli istihdamı zorunluluğu karşısında muhatap
oldukları İş-Kur’un önüne gelenin engel durumuna ve talep edilen işin niteliğine bakmaksızın yanlış yönlendirmeleri sonucu,
özel şirketlerin İK departmanları yoğunluk yaşamaya başladılar.
Talep ettikleri bölüme gönderilen ilgisiz iş arayanlarla görüşmek
zaman kaybı yaratıyordu. O zamanlar engelli adaylar hakkında
uzmanlaşmış özel istihdam büroları da yoktu. Dolayısıyla işin mahiyetine göre dernekler aracılığı ile eleman tahsislerine başladılar.
Bizlerden de özgeçmişler talep ediyorlardı.
Birçok gencimizin işe yerleştirilmesine vesile olduk. DHL, Mey,
Karaca Çatal-Kaşık, Yıldız Şişe Cam, Mudo, Merter Çorapçılık
gibi firmalarla gençlerimizin özgeçmişlerini paylaşarak işe yerleşmelerine katkı sağlamıştık. Mesela Akbank gibi bir kurumun
3G teknolojisi ile görüntülü hizmetlerine “CODA” tercümanların
istihdam edilmesini sağlamıştık. (“CODA”, İngilizcede “sağır anne
ve babanın çocuğu” anlamına gelen “Children of Deaf Adults” kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır). DHL manifest bölümü için hızlı ve hatasız klavye kullanan eleman arayışı içindeydi.
Oğlum Tolga ve arkadaşları bir sınava tabi tutuldular. Verilen paragrafı en seri ve hatasız yapan Tolga işi almıştı. Kendini işe veren
ve gözlem ile dikkat yeteneği gelişkin işitme engellilerdeki potansiyel firmanın dikkatini çekmişti. Bölüm daha sonra 15 kişiden
oluşan ekibini işitme engelli sayısını altıya çıkartarak diğer personeli farklı departmanlara kaydırmıştı. Oğlum burada yedi sene
çalıştı. Firma daha sonra değişikliğe gitti ve Tolga’ya part-time iş
önerisi sundu. Biz kabul etmedik ve çıkışımızı alarak farklı bir
sektöre başvuruda bulunduk. Çok geçmedi özel bir şirketin İnsan
Kaynakları bölümünde personel özlük işlerini takip etmeye başladı ve halen devam etmektedir. Buradan da anlıyoruz ki işitme
engellilerdeki gözlem, denetleme ve el becerileri yüksek olduğu
için uygun pozisyonlardaki işlerde gayet başarılı performanslar
gösterebiliyorlar.
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Özel şirketlerde %3 olan engelli istihdam zorunluluğu devlette
%4’tür. Şimdilerde bu oranın %6 olması talep edilmekte. Bence bu
%10 olmalıdır. Sosyal devlet insanına iş alanları yaratmak zorundadır. Gerek özel sektöre yapılacak teşvikler olsun gerek kamuda
yaratacakları imkânlarla bunlarda başarı sağlanabilir. Bunun için
ekonomist veya iktisatçı olmaya gerek yok. Aklın yolu her zaman
birdir. Biz büyük bir devletiz ve gelirlerimiz ile kaynaklarımız
mevcut. Önemli olan bu kaynakları doğru yerlere kanalize etmek
ve denetlemek olmalıdır. Çünkü hükümetler bu organizasyonları
yapmak için vardır.
İşitme engelliler öğretmenliği, Eskişehir Anadolu Üniversitesi
ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde vardı. Şimdi birçok üniversitede bu bölümler açılıp çoğaltılmış olabilir. 2010’lu yıllarda
bir elin parmaklarını geçmez sayıdaydılar. Hatta aradaki açığı kapatmak için zihinsel engelliler öğretmenleri, sağırlar okullarına
atanmaya başladı. Eğitim fakültesinden mezun alan öğretmenleri
(Türkçe-Matematik gibi) dört aylık sertifikalı programlarla, özel
eğitim rehabilitasyonlarda işitme engellilere ders vermeye başladı. Bu durum o dönem eğitimciler arasında epey bir infiale sebep
oldu. İşitme engelliler öğretmenliği mezunu eğitimciler haklı olarak feveran ediyorlardı. Artı maaş farkları sebebiyle sağırlar okulunu tercih eden öğretmenlere karşı tepkiliydiler. Okula atanan
eğitmenler ise ciddi iletişim sorunuyla karşılaştılar. Böyle bir durumu Tolga’nın ortaokul döneminde matematik derslerine giren
zihinsel engelliler öğretmeni Veysel Tekin hocamız derslere ilk
girdiğinde çocukların dikkatini toplayamadığını, bu sebeple gecikmeden Boğaziçi Üniversitesi’nde açılan Türk İşaret Dili kurslarına gitme kararı aldığını, bu kararla çok doğru bir adım atmış
olduğunu anlatmıştı. “TİD kullanmaya başladıktan sonra çocuklarıma ulaştım. Onların meraklı, iri iri açılmış gözleriyle bakarken
aslında bilgiye ne kadar aç olduklarını gördüm.” diye söylemişti.
Bizim hayatlarımız ne kadar deneye-yanıla ise, eğitmenlerimizde bunu yaşayarak öğreniyorlardı. Eskişehir İşitme Engelliler
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Bölümü mezunu birçok eğitimci, doğal-oral eğitime göre yetiştirildiklerinden ve İÇEM’deki çocukları örnek aldıklarından, sağırlar okullarına tayinleri çıkınca karşılaştıkları gerçeklerle adeta
dumur oluyorlardı.
Türk akademisyen ve siyasetçi, Eskişehir Belediye Başkanı Prof.
Dr. Yılmaz Büyükerşen 1979 yılında Anadolu Üniversitesi bünyesinde İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama
Merkezi (İÇEM) kurulmasına önderlik etmiştir. 1975 yılında kızı
Burcu, o dönem salgın olan kızamık hastalığıyla pençeleştikten
sonra aile 3 yaşına doğru kızlarının çağrılara cevap vermemesi
üzerine işitme kaybıyla yüzleşmişler. Araştırmalar neticesinde
yurtdışına gitmek yerine Türkiye’de kalıp bu bölümün açılmasına çaba sarf etmiş büyük bir insandır. İÇEM’den eğitim almaya
çalışan annelerimizden dinlemiştim. Bu eğitim merkezinden faydalanmak isteyen kamu memurları tayinlerini Eskişehir’e aldırırlarmış. Ayrıca Anadolu Üniversitesi’ne bağlı Engelliler Entegre
Yüksek Okulu bölümünün de burada olması sebebiyle Türkiye’de
işitme engelli bireylerin yoğun olduğu bir şehirdir. Buradaki eğitim neden Türkiye geneline yayılmadı diye kendi kendime sorduğumda, eğitim fakültelerinde uzman kadroların olmamasıdır
diye düşünüyorum. Kaynak ayrılmaması, bölüm oluşturup uzman kadro eksiklerinin giderilememesi maalesef bu alanda derin
yaralar açmıştır. Her aile Eskişehir’e göç edemezdi. İstifade edebilenler ise bir elin parmaklarını geçmeyen şanslı birey ve ailelerdi.
İÇEM’in kapalı kutu misali kendi içine dönük kalmış olması da
ayrıca farklı bir tartışma konusudur.
Yıl 2012 üniversite sınavlarına giren çocuklarımızla sonuçları beklerken Sema Yalçın, Corcet Karadaş, Emine Demir, ben
ve çocuklarımız Eskişehir’e gittik. Üniversiteyi görelim, etrafı bir
gözlemleyelim diye. Şayet kazanırlarsa yurtlar nasıl diye incelemiş olmak istedik. Aramızda konuşuyorduk belki bir daire kiralarız gençler ortak bir arada kalırlar diye. Yapı Ressamlığı, Grafik
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Sanatları, Seramik Sanatları ve Bilgisayar Operatörlüğü bölümleri vardı. Prof. Dr. M. Cem Girgin hocamızla temasa geçmiştik.
Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunurken tespiti içimizi yakmıştı.
Bize bölümleri gezdirirken üniversiteyi kazanan gençlerimiz,
Türkiye’nin birçok ilinden buraya yüksekokul okumaya diye
geliyorlar. Fakat duyma-konuşma ve eğitim seviyeleri o kadar
vahim ki ilk önce okuma-yazma dersleri veriyoruz diye anlatmıştı. Mutlaka hepsi için değil elbet ama hocamızın itirafı büyük
çoğunluk için doğruydu. Kaldı ki okulun web sitesini inceleyin
akademik bölümler sıralamasında malumun ilanı gibi Türkçe
Hazırlık Programını göreceksiniz. Tolga sınavı 3 puan ile kaybetmişti. Bekleyip internet üzerinden tercih yapmamızı önermişti
hocamız fakat henüz işe yeni girmişti ve işini seviyordu. Eğitim
ile istihdam arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştı. İşimden
ayrılırsam yeniden bir iş bulmam çok zor olabilir diye endişe etti.
Böylelikle yüksekokul okuma hayali kenara itilmiş oldu.
Süreç içerisinde yapılan e-KPSS sınavlarında işitmesini 7 yaş
öncesinden kaybettiğini beyan eden işitme engelliler için özel soru
kitapçıkları hazırlandı. Tercümanlı görsel soru bankası sistemi de
e-KPSS olmak üzere tüm merkezi sınavlarda devreye konulmalıdır diye yazıp çizip dillendirmeye başladık. Aynı MEB Motorlu
Taşıt Sürücüleri sınavlarında olduğu gibi. Bu arada Engelli Kamu
Personeli sınavları ile üniversite sınavlarına görünür engeli olduğu kadar iç hastalıklarından dolayı engelli sayılan bireylerimiz
de başvurmaktadırlar. “İmkânlarda eşitlik sağlanamıyorsa fırsat
eşitliği mutlaka sağlanmalıdır.” demeye başladık. Eğitim süreçlerini eşit alamayan bireylerin aynı kulvarda bir sınava tabi tutulmaları ne derece hakkaniyetlidir diye soruyorduk bulunduğumuz her platformda. Adil olunması gerekliliğinin altını çiziyor,
“Üniversitelerde, kamunun ihtiyacı olan atamalarda, engellilerin
çeşitliliğine göre kontenjanlar belirlenmelidir.” diyorduk.
Haklarımızı ararken, hayatın olağan akışına binaen birçok
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farklı taleplerle karşılaşıyorduk. Mesela erişkin yaşa gelmiş çocuklarını evlendirmek isteyen anne-babalar da bize ulaşıyorlardı.
Haliyle çöpçatanlık yapamazdık elbette ama gençlerin tanışmalarına fırsat verebilirdik. Aynı bu sebep ile derneğimize gelen
Hatice Çitil ablamızı da böylelikle tanıdık. Bu düşünceyle Taksim
Babylon’da bir parti düzenledik. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde
Türk Halk Dansları hocası Salim Sınar hocamız eşliğinde işitme
engelli çocuklarımız ilk kez davullar eşliğinde ritim gösterisinde
bulundular. Hatta görsel basın bu organizasyonumuza çok büyük ilgi göstermişti. Bizler gençlerin kaynaşmalarını beklerken
üç gruba ayrıldığını gözlemledik. İşaret dili kullananlar, kulak
arkası cihaz kullananlar ve koklear implant kullananlar. Bu öyle
bir şeydi ki sanki Hindistan’daki kast sistemi gibiydi. İşitme engelliler sorunları aynı olmasına rağmen kendi aralarında iletişim
kuramıyorlardı. Bu durum işitmedeki desibel kaybı, kişinin kendi
hikâyesi, doğuştan veya sonradan işitmesini kaybetmesi, fırsat ve
olanaklarıyla o kadar ilişkiliydi ki, karşılaştığımız manzara bizi
şaşkına çevirmişti. Bu durum bizi hem üzmüş, hem düşündürmeye sevk etmişti. Daha fazla Türk İşaret Dili’ne yönelmeye başladık.
Kişi kendini nasıl ifade edebiliyorsa saygı duyulması gerekliydi ve
bizler elimizden gelen ne varsa yapmalıydık. Bu konuda doğru
karar aldığımızın bir göstergesini ileriki yıllarda karşılaştığımız
bir diyalog ile şahit olacaktık. İleri yaş gençlerimizin bir toplantısında koklear implant olmuş bir gencimize, şu an ABD’de sadece
sağır öğrencilerin kabul edildiği Gallaudet Üniversitesi’nde eğitimine devam eden işaret dili kullanıcısı Cem Barutçu’nun dile
getirdikleri halen hafızamda kayıtlıdır. 35 yaş üzeri olan bu gencimiz şöyle diyordu:
“Ben istesem de koklear implantlılar kadar iyi duyup, güzel konuşamam, öğrenme yaşım geçti, bunu başaramam ama benim ve benim gibi diğer arkadaşlarımın da düşünceleri, yapmak istedikleri ve
hayalleri var. Karşılaştığımız sıkıntılar ortak ve hep beraber güzel
işler başarabiliriz. Dolayısıyla siz koklear implantlılar benim dili-
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mi öğrenerek bize destek olabilirsiniz. Birlik olursak sıkıntılarımızı
daha iyi ifade edebiliriz.”
Dernek olarak sorunlarımızı ele alırken olaylara bakış açımız
hep ortaktı. İşaret dili kullanıcısı, kulak içi veya kulak arkası işitme cihaz kullanıcısı veya koklear implant kullanıcısı diye ayırmıyorduk. Birini diğerinden daha üstün tutmuyorduk. Çünkü
biliyorduk ki pili olmadığında, cihazı bozulduğunda veya gece
uykuya yattığında, cihazsız halleriyle hepsi aynıydılar. Bu bakış
açısıyla işaret dili kurslarını çoğaltmaya hatta talep eden kurumlara da Türk İşaret Dili (TİD) dersleri vermeye başladık. Dolayısıyla
bu bize ailesinde anne-babası işitme engelli olup bu dili doğal yollardan öğrenen duyup konuşabilen “CODA” diye tabir ettiğimiz
çevirmenlerle daha fazla temas etmemize de vesile oldu. Onların
yaşadığı sorunlara da hâkim olmaya başlamıştık.
CODA’lar kendi küçük dünyalarında otomatik olarak ebeveynlerinin yardımcıları, öğretmenleri gibiydiler. Onların da ne kadar
büyük sınavlardan geçtiklerinin farkına vardık. Biz anne-babalar
çocuklarımızın cihazlanması, eğitimi vs. derken aslında sosyal
hayatın içinde CODA’ların ne kadar önemli olduğunu kavramaya
başlamıştık. Zaten Türkiye’nin her yerinden telefonlar alıyorduk.
Karakol, hastane, adliye, banka, noterlik gibi alanlarda işitme engelliler büyük mağduriyetler yaşıyordu. Özel veya devlete bağlı kurumlarda CODA ve işaret dili eğitmeni sayılarının azlığına
dikkat çekmeye başladık. Türk Dil Kurumu ve Türk İşaret Dili
Bilim ve Onay Kurulu (TİDBO) tarafından oluşturulan Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başlatıp takip ettiği sınavların yetersizliğini, bu sınav ve eğitimlerin daha sık aralıklarla sayılarının
çoğaltılması meselelerini bulduğumuz her fırsatta dile getiriyor,
dilekçelerle bakanlıklara gönderiyorduk. Diğer yandan TV, film,
belgesel, haberler gibi görsel içerikli programlarda Türkçe altyazı
ile Türk İşaret Dili çevirilerinin de beraber sunulması gerektiğini
ifade ediyorduk. Mert Fırat, Saadet Işıl Aksoy ve Lale Mansur’un
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başrollerini üstlendiği “Bir Başka Dilde Aşk” filmi 2009 yıllarından
sonraya denk gelmektedir. Bu gibi işitme engelliler için erişilebilir
olan kültür ve sanat yapımlarına düzenlediğimiz “Türkçe Altyazı
Duyarlılık Ödülleri” töreni ile farkındalık oluşturarak kamuoyunda dikkat çekmeye çalışıyorduk. Kulak arkası cihaz kullanıcısı
işitme engelliler bu tarz film, dizi veya haberlerde konuşmaları
kaçırabiliyorlardı. Dolayısıyla Türkçe altyazı da önem arz ediyordu. Gelen projelere konuşmanın yanında altyazı ve TİD olması
gerekliliğini öne sürüyorduk.
Bir AB projesi olan “Konuşan Eller” Genç Gönüllüler Derneği
GGD ile İED işbirliği sayesinde 30 yaş altı kamuda görevli doktor,
hemşire, savcı, avukat, polis ve öğretmenlerden oluşan 50 kişiye
Türk İşaret Dili dersleri vererek son sınavlarını yine Türkiye’de
ilk dev akvaryum olan Bayrampaşa’daki Turkuaz Akvaryum’da
gerçekleştirilmesini sağladık. Bu ve benzeri organizasyonlarla insanları işaret dilini öğrenmeye teşvik ediyorduk.
Ayrıca neden bizim çocuklarımız kendi dillerinin öğreticisi
olmasın diye kafa yormaya başladık. İşaret dilinin gelişmesinde
önemli emekleri olan dilbilimci Prof. Dr. A. Sumru Özsoy her
toplantıda TİD’in sıradan el kol hareketleri olmadığını, kendi
dilbilgisinin ve yapısının olduğunu dile getiren ender akademisyenlerden biridir. Bu arada TİD’e çok büyük katkıları olan 35
yıllık eğitimci İbrahim Demirdöğen hocamızı da anmadan geçemeyeceğim. Hemen Sumru Özsoy ile temasa geçerek Boğaziçi
Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim (BÜYEM) bünyesinde Koç-Setur
sponsorluğunda anadili işaret olan işitme engellilerin kendi dillerini öğretebilmelerini sağlayacak eğitmenlik kursunu devreye
koyduk. Birçok başvuru aldık. Yanlış hatırlamıyorsam 80’in üstü
başvuru gelmişti. Hatta derneğimizden bir iki çocuğumuz da katılmıştı. Biz sınavlarda seçici kurulda değildik. Bu işi uzmanlarının yapmasının doğru olacağını düşünüyorduk. Bizden katılan
hiçbir çocuğumuz seçilemedi. İyi ki de seçilmemişlerdi diye buna
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bile seviniyorduk. Çünkü kendilerine ve kendi çocuklarına çalışıyorlar diyebileceklerin önünü kesmiştik. Bağımsız olmak en büyük ayrıcalığımızdı. 8 hafta devam eden kursta Türkiye’nin farklı
illerinden 22 gencimizin istifade etmesine aracılık etmiştik. Bu
gençlerimizin çoğu lise mezunuydu. İşaret dili kullanıcısı gençlerimizin yüksekokul okumaları çok zordu. Halk Eğitimi Merkezi
yönetmelikleri eğitmenin üniversite mezunu olmasını şart koştuğu için ağırlığı lise mezunu olan bu gençlerimizin usta öğretici,
işaret dili eğitmeni olarak MEB’e bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde
kurs vermesini sağlayamadık. Bu çok üzüldüğümüz bir noktadır. İlgili mercilere çok yazdık ama sonuç alamadık maalesef.
Faaliyetlerimiz hep böyle arka arkaya geliyordu.
Sosyal Girişimci Hakan Elbir’in yurtdışında var olan bir modeli İstanbul Gayrettepe Metrosu içinde “Sessizlikte Diyalog” ile
insanların deneyim yaşayarak birbirinden öğreneceğini savunan
farkındalık çalışmasını duyunca hemen dâhil olduk. Çalıştırılması
düşünülen işitme engellilerin yeterliliği için bir dizi sunum ve
eğitim verildikten sonra seçmeler başlamıştı. İşgücünden yoksun
bırakılan en mağdur engelli grubu olan işitme engellilerden ilgi
çok büyük olmuş, başvuru sayısı 80’i aşmıştı. Duyuruları yapmak, ihtiyaç olunan işaret dili çevirmenlerini bulmak sorumluluğumuzun başında geliyordu. Diğer engelli derneklerinde de öyle
midir bilemem. Fakat işitme engelliler camiası çok çalkantılıdır.
İşitme engelliler arasında doğal-oral-sözel ve işaret dili diye çekişmeler, ayrışmalar çok fazladır. Söze Türk işaret dili diye bir
giriş yaparsınız. “Ohoo...” diye her kafadan bir ses çıkar. “Yok, öyle
olmaz, böyle olmaz. Efendim İstanbul’da şöyle, Kars’ta böyle.” diye
tartışmalar bir başladı mı ardı arkası kesilmez. Oysa bu farklılıklar Türkçemizde olan ağız, lehçe, şive gibi ayrıntılardır. Ama her
ne hikmetse ayrıntılarda gezmekten bütünü yakalamayı beceremeyiz. Bu tartışmaya CODA’lar ve sonradan işaret dilini öğrenip
eğitimci ve çevirmenlik yapanlar da dâhildir. Aralarındaki husumetler bitmek bilmez. Oysa ki her meslekte olduğu gibi eksiklik-
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ler veya yanlışlıklar mutlaka olacaktır. Cebelleşmek yerine eksiği
olanın eksiği giderilse, yanlışı olana doğrusu öğretilse, bu daha
insancıl bir yaklaşım değil midir? Elbette senelerce alandaki boşlukları fedakârca CODA’lar göğüslemişler. Yaptıkları iş, yıllarca
meslek olarak bile görülmemiş, verdikleri hizmetlerin karşılığını
belirleyen fiyat aralıklarına dair bir politikaları hiç olmamış, doğal olarak hep hatır-gönül bağıyla iş yapmak zorunda kalmışlar.
Oysa emekleri sömürülen bu insanların geçimleri yine bildikleri bu dilden sağlanıyor. Onları anlamıyor değildik hatta dernek
olarak bulduğumuz her fırsatta birlik ve beraberlik içinde ortak
hareket etmek için çağrılarda bulunduk. Ancak istisnalar hariç
her ne hikmetse bize karşı kıramadıkları bir önyargıları, hep bir
mesafeleri vardı.
“Sessizlikte Diyalog” projesinde çalışacak işitme engellilerin
seçilmesi çalışmasında bir araya geldiğimiz kahve molasında
CODA olan birkaç kişinin de dâhil olduğu masa etrafında toplanmıştık. Tabii ki konu her zaman ki gibi yine CODA ve sonradan
TİD öğrenenlere ve öğretenlere geldi. Onlara şöyle dediğimi çok
iyi hatırlıyorum:
“Siz CODA’lar bu dili doğal aile ortamında öğrenmişsiniz ve kendi anne-babalarınıza hem eğitmen hem çevirmen olmuşsunuz. Çok
erken yaşta sorumluluk almışsınız. Zorlu süreçlerden geçtiğinize de
eminim. Çünkü böylesi hayatlar hiç de kolay değildir. Ama sonuçta
anne veya babanız artık erişkin bireyler ve bir aile olmayı başarmışlar. Mesele şu ki; işitme engelli çocuğa sahip bir anne olarak ben
şahsen evladımın okulda, hastanede, karakolda, adliyede, belediyede
veya bankada muhatap bulup derdini anlatabilmesi ve anlaşılabilmesini önemsiyorum. Biz ebeveynlerin kaygısı her ölümlü gibi bir
gün göçeceğimiz ve ardımızda kalan evlatlarımızın hayatlarını nasıl
bağımsız idame ettireceğidir. Arada gereksiz sertleşmeleri bırakmak
lazım gelmektedir.”
Ayrıca her eğitmenin ve çevirmenin CODA olması şart diye bir
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şey söz konusu olamaz. Bu dile yaklaşım, aynı diğer dillerde olduğu gibi daha sistematik olmalıdır, akademik hale getirilmelidir.
Yabancı dil statüsünde sayılmalı ve nitelikli elemanlar yetiştirilmelidir. CODA’lar ve sonradan öğrenen çevirmen veya eğitmenler
arasındaki çekişmelerden en çok zarar görenler TİD kullanıcısı
işitme engellilerdir. Elbette CODA’lar alandaki boşlukları senelerce doldurmuşlar, burası kesin. Emeklerine saygım da sonsuzdur.
Fakat kendimize şu soruları sormamız lazım. Her CODA ileri seviyede TİD biliyor mu? Türkiye genelinde hizmet vermeye yetecek
kadar CODA’ya sahip miyiz? Sahip olduğumuz CODA’ların kaçı
üniversite mezunudur? Çünkü tanıdığımız birçok CODA yüksekokul mezunu değildir. Yasalardaki şartlar gereği üniversitelerde
ders verememektedirler.
Oysa enerjimizi boşa harcamadan, birleşerek bunun için neler
yapmalıyız, kimlere ulaşmalıyız diye kafa yormanın zamanıydı.
Yani her geçen gün kayıptı. TİD çevirmenliğinin ve eğitmenliğin
meslek haline getirilmesi için bence geç bile kalındı.
Tabii ki her üç aylık kursla eğitmen veya çevirmen olmak
mümkün değil. Bunu bizler de tasvip etmiyoruz, edemeyiz de.
Yanlış çeviri sonucu karakollarda, hapishanelerde yatan acı dolu
hikâyeler duyuyorduk. Mektuplar da aldığımız oluyordu. Keza
hastanede yanlış çeviri sonucu yaşanan sıkıntıları elbette göz ardı
edemezdik. Nasıl ki İngilizce veya bir başka yabancı dili öğrenmenin seviyesi ve kurları varsa bu dilin de öğretilebilirliğinin bir
yolu olmalıydı. Nasıl ki tek bir kurla İngilizce öğretmeni veya
çevirmeni olunamıyorsa, 200 saatlik ders ile de bu kadar sorumluluk isteyen bir işe “Ben biliyorum, ben tercümanım.” diye atılmak
doğru değildir. Bu işe diğer paydaşlarını da dâhil ederek akılcı
çözüm önerilerini hayata geçirmek halen güncelliğini korumaktadır. Hem de çok ivedi bir şekilde Türk İşaret Dili’ne nitelikli
müfredat ile standardizasyon oluşturmak ve akademik, öğretilebilir bir dil haline getirmek şarttır. Keza gerek lise mezunu işitme
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engellilerin TİD eğitmeni gibi yine lise mezunu CODA’ların TİD
eğiticisi ve TİD tercümanı sertifikalarıyla birbirinden ayrılmış
insan gücü yetiştirmemiz ve bunları çoğaltmamız gerekli. Oysa
Cumhuriyetin kurulduğu dönemlerdeki gibi kısa süre için büyük
devrimlerin gerçekleştirildiğini hepimiz biliyoruz. Kısa dönemli çözümlerle uzun vadeli planlamalara gidilmiş böylesi bir acil
eğitim reformu gerekmektedir. Aynı o dönemlerdeki gibi bir anlayışla reformlar yaparak kısmi geçiş süreci çerçevesinde durumun
vahametine gönderme yaparak kararlar alınmalı, sayılar çoğaltılmalıdır. Bunları yapmamak her geçen gün zarar olarak hanemize
yazılıyor. Keşke bir farkına varabilsek.
İşitme engellilerin alanlarında yıllarca biriken devasa sorunlarına hâkimiyetimiz yüksekti ve kendimize güvenimiz tamdı.
Bu amaçla Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu başkanı Ercüment
Tanrıverdi ile görüşme sağladık. Ben, Viki Hanım ve üyemiz
Mehmet Demir ile birlikte olduğumuz toplantıda federasyonun
o zamanlarda yapılması planlanan genel kurullarında yönetimimizden bir kişiye yer vermelerini talep ettik. Türkiye genelindeki
üye dernekler aracılığıyla çok daha aktif, ileri ve doğru projeler
ile haklarımız için birlikte mücadele edebileceğimize dair görüşlerimizi sunmuştuk. Eksikliklere ve yapılan yanlışlıklara dikkat
çekmiştik. Fakat federasyon bizi yönetimden ziyade aile komisyonunda görebileceklerini dile getirdiler. Hâlbuki biz zaten ailelerimizle aktif bir dernektik. Amacımız federasyona bağlı diğer derneklerle koklear implant kullanıcısı, işitme cihazı kullanıcısı veya
işaret dili kullanıcısı diye ayırmadan bir bütünlük sağlayıp önünü
açmak, beraber hareket ederek karar vericileri ve yasa koyucuları
etkilemekti. O zamanlar federasyon enerjisini Aile Bakanlığı ile
uluslararası WFD organizasyonlarına ayırmıştı. Belki niyetimizi
tam anlayamamışlardı veya biz kendimizi eksik izah etmiştik sanırım. Bugün bile iddia ediyorum ki teklifimiz işitme engelliler,
aileleri, CODA’lar, eğitmenler ve uzmanlar dâhil olmak üzere kısaca bu camia adına kaçırılan büyük bir fırsattı.
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Bir zaman sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile toplantı halindeydik ve konuşmasında “Engelliler olarak çok dağınıksınız, birleşmelisiniz.” diye
söze başlamıştı. Ben de söz alarak, bunun mümkün olamayacağını, STK’ların içinde de aynı siyasi görüşlerdeki fraksiyonlar gibi
farklılıklar ve bölünmelerin had safhada olduğunu dile getirmiştim. Oysa amaçlarımız belli. Sorunlarımız kadar çözümlerimiz de
belli. Fakat kişisel egolarımızı ve makam sevdalarımızı bir kenara
bırakamıyoruz. Doğru zamanda, doğru insanlarla doğru projelerle hep beraber hareket edebiliyor olsak geleceğimiz daha güzel
olacak ama insanların kişisel hırsları hepsinin ötesine geçiyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın öncülüğünde 2012 yılında yapılan TİD çevirmeni sınavlarına 900’ün üstünde başvuru
olmuş, 82 kişi sınavı başarıyla geçmişti. Gerçi o zaman katılımcılar
-ki içlerinde CODA’lar da vardı- karşılıklı soru-cevap şeklinde geçen sınavların adaletli olmadığına dair şikâyetlerde bulunmuşlardı. Gerçi bu sınav TİD’den Türkçeye ve Türkçe metni TİD’e çeviri
soruları da içeriyordu. Türkiye’nin 81 ilden oluştuğunu düşününce bu kazananların sayısı çok yetersiz kaldı. Şu anda bile İstanbul
gibi 16 milyonun yaşadığı koca bir anakentte sadece bir tercüman,
o da Bahçelievler Sosyal Hizmet Merkezi’nde görev yapmaktadır.
Fatih’te bulunan İl Müdürlüğü ziyaretimizde bizi karşılayan
müdire hanıma, “Tercümanınız yok, işitme engellilere nasıl destek
veriyorsunuz, nasıl anlaşıyorsunuz?” diye sorduğumuzda, “İşitme
engellilerden bize gelen bir sorun yok.” diye cevap aldık. İşte sorunun asıl kaynağı buydu işte. “Başvuru olmadıkça sorun yok”
anlayışı. Halbuki işitme engelliler iletişim kuramayacaklarını,
tercüman olmadığını bildikleri için kuruma gitme gereğinde bile
bulunmuyorlardı. Ayrıca bu atanmış çevirmenler, işitme engellilerin kendilerine ulaşamadığı noktada büro-ofis ve evrak işleri
yapmaya mecbur bırakılmaktaydılar. Nerede görev yaptıkları, nasıl başvuru kabul ettiklerine dair hiç bir tanıtım filmleri de halen
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mevcut değildir. Bu çok iç acıtıcı bir tespittir. Yani neresinden
tutsanız, elinizde kalan yanlışlıklar silsilesiyle dolu. 2012 yılından
bu yana bir hayli zaman geçti ve biz her alanda olduğu gibi bir
arpa boyu yol gidemediğimize şahitlik ediyoruz.
TİD’e dikkatleri çeken bir başka projemiz Samsung firması ve
Leo Burnett reklam ajansı ile sağır üyemiz Muharrem Yazgan’a
yapılan bir sürpriz oldu. Sadece Türkiye’de değil Samsung’un ana
vatanı Kore’de ve dünyada da ses getirdi. Rekor sayıda izlendi ve
paylaşıldı. Samsung çağrı merkezinde tercüman olduğunu anlatan “Duyan Eller” adlı bu reklam filmi Cannes Lions 2015’te
dijital ve görsel medyada rakiplerini geçerek iki ödül birden aldı.
Bu çekim için görüşmeye gelen ekibin oluşturmak istediği hikâye
çok daha başkaydı. Fakat doğru yönlendirmelerimiz sonucu ortaya mükemmel bir başarı çıkmıştı.
Arada neler olmuyordu ki. Bizler yine iki üç yılda bir Rozi Anjel
ve Ferda Ulusoy önderliğinde “İş Kuleleri İş Sanat Merkezi”nde
gelir getirici konserlerle dernek olarak ayakta kalmaya çabalıyor,
ihtiyaçlı çocuklarımızın cihazlanmasına vesile oluyorduk. Bazen
cihaz firmalarıyla ortak projeler üreterek kampanyalar yapıyorduk. Sayıları 1.000’i geçen cihaz desteklerimiz oldu. Bazen MEF
Okulları ve Bakırköy Müzik Akademisi’yle, bazen de 50 yıllık bir
geçmişe sahip Türk Folklor Kurumu (TFK) ile birlikte konserler düzenliyorduk. (TFK’dan Av. Ömer Zekai Bayram ve Nurten
Şimşek’e katkıları için özellikle teşekkür ediyorum.)
Birçok özel okulun aile birliklerinin destekleri ile bağışlar geliyordu. Örneğin Kocaeli Seymen Koleji, ALKEV Özel Okulları
Alman Liseliler Kültür Vakfı, Üsküdar Amerikan Koleji, Robert
Kolej... Yapı ve Kredi Bankası gibi büyük kurumlarla düzenlenen
kermesler gibi, mezun olduğum lise grubu arkadaşlarımın oluşumu olan Yeşilköy Ticaret Lisesi Mezunları Platformu (özellikle
Vildan Koçyiğit’in çabalarıyla) ve benzeri birçok etkinliklerden
toplanan gelirler ve “şartlı bağışlar” ile ihtiyaçlıların cihaz temi-

ÇOCUĞUM İŞİTME ENGELLİ

89

nine aracılık ediyorduk. Birçok özel okulda (Saint Michel Fransız
Lisesi gibi) Türk işaret dili kursları tertipliyorduk. Yine birçok
üniversitede, özel şirketlerde seminerlere katılıyor işitme engelini
anlatıyorduk. Gençlerimiz için İngilizce kursları tertipliyorduk.
Önceden ailelerin bireysel imkânlarıyla gerçekleştirdiği koklear
implant ameliyatını artık devlet karşılıyordu. Ailelerden bununla
ilgili çok sorular alıyorduk. Ameliyatlar konusunda tedirginlik
yaşayanlar oluyordu. Biz de herkesin rahatlıkla internetten ulaşıp kafalarındaki sorulara cevap bulabilecekleri “Koklear İmplant
Rehberi” sayfasını hayata geçirmiştik.
Başkanımız Viki Hanım’ın çok büyük bir hayali vardı. Ödünç
cihaz bankası. Bu projenin amacı şunlardı:
- İlk implantını olmuş bebeklerin diğer kulaklarında kulak
arkası cihaz kullanma zorunluluğu vardı. Bir süre sonra ikinci
kulak implant ameliyatını gerçekleştirenler için kulak arkası cihaza ekstra bir yatırım yapmaya maddi gücü yetersiz aileler oluşuyordu.
- İmplant olmak için heyetten geçmiş işitme engelli bebekler,
ameliyat sürecine kadar her iki kulağında kulak arkası cihazlar ile
eğitimlerine başlamak ve cihazlara alışmak zorundaydılar.
- Cihazsız özel eğitim hakkı yoktu. Her ne kadar 18 yaş altındaki çocuklar devlet güvencesi altında denilse bile cihaz edinmekte zorluk yaşayan aileler vardı.
- Cihaz tamire gittiği zaman en az on gün cihazsız kalan ihtiyaçlılarımız bu bekleme süresince okul ve iş hayatında sorunlar
yaşamakta, psikolojileri bozulmaktaydı.
Bu ve buna benzer sıkıntılar için süreli, geri dönüşümlü olabilecek bir bankamız olsun istiyordu. Cihaz firmalarıyla da bu durumu görüşüp tartıştık, nasıl yapılabilir diye fikir alışverişlerimiz
oldu. Fakat ortaya net bir şey koyamadık. Aslında sosyal devletin
yapması gerekenleri bizler dert ediniyorduk ama sınırlarımız belliydi, olanaklarımız kısıtlıydı.
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Yüreğiniz temiz ve yapacağınız işte gerçekten iyi niyetliyseniz
o pozitif enerji gelip sizi bulur. Biz bunu çok yaşadık. Aklımızda
bir proje var ama gücümüz yok diye kendi aramızda konuşurduk.
Ne yapsak, kime başvursak diye. Çok geçmez iki üç gün içinde o
konuyla alakalı yardımcı olmak istediğini beyan eden bir telefon
veya e-mail alırdık. Bu durum bizi her zaman büyük bir sevinçle
beraber hayretler içinde bırakırdı. Yine böyle bir şey yaşamıştık.
ABD Utah’ta yaşayan Anita ve Steven Canfield çiftinin önderliğinde LSD-Charities’in bağışlarıyla 22 adet cihaz alabilmiştik.
Bu cihazları “ödünç cihaz bankası” gibi kullanmaya karar verdik.
Fakat zaman içinde geri dönüşümlerini sağlayamadık. Çünkü talep ettiğimiz aileler durumlarının güçsüzlüklerini dile getiriyor
ve ağlıyorlardı. Cihazları geri talep etmeye vicdanımız rıza göstermiyordu. Elimiz, kolumuz bağlanıyordu. Dolayısıyla bu projemizi fazla ileriye taşıyamadık. Daha sonra üç gün sürecek “Hiçbir
Dağ Yeterince Yüksek Değildir” seminerine yurtdışından Sachin
D. Pavithran, Mitchel W. Moyers, Stephanie N. Mathis gibi uzmanları onların sayesinde getirtebilmiştik. Zaman zaman sağdan
soldan kulağımıza eleştiriler geliyordu. Farklı dinlere mensup kişi
ve kuruluşlarla ortak çalışıyorsunuz diye. Burada önemli olan iyi
insanların duygularının sömürülmesine fırsat vermeden gerçek
ihtiyaçlıya ulaşmasına vesile olmaktı. Öyle ki Türkiye’nin gerçekliği ortadaydı. Kullanılmış ama çekmecelerde atıl duran ikinci
el cihazlarını bağışlanmasını teşvik edici kampanyalar da yaparak derneğe gelmesini sağlamaya çalıştık. Bazen köy öğretmenleri bize ulaşarak yaşadıkları çaresizlikleri izah ediyorlar bizden
destek talep ediyorlardı. Bizler de bu vesile ile Türkiye’nin yedi
bölgesine kargolarla yardımcı olmaya çalışıyorduk. Bakmayın bu
işleri organize etmek hiç de karşıdan görüldüğü gibi kolay değildir. Gelişmiş ülkelerde devlet tam bir sorumluluk alarak yasalarla belirlenmiş şekilde bireyin ihtiyacı olduğu cihaz ve zaruri
ihtiyaçların tamamını karşılıyordu. Oysa bizler halen eğitimde
ihtiyacımız olan FM sistemi ve mini mikrofon gibi ihtiyaçlarımızı
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cebimizden karşılıyoruz. Elbette sosyal devlet ilkesi gereği sağlık ve eğitimin ücretsiz güvence altına alınması gerektiğini her
fırsatta dile getiriyorduk, kampanyalar düzenliyor sesimizi yükseltiyorduk. Sadece cihazlar ve FM sistemleri, pil, kablolar için
değil. Pahalı olan cihazlarımızı hiç değilse özel sigorta kapsamına
aldırmak için bile birçok görüşmelerimiz oldu. Ama geldiğimiz
nokta ortada. İstediğimiz sonuçları alamadık.
Kızı Ece’ye satılan yanlış işitme cihazının iadesi hakkındaki bir
telefon görüşmemizde ağlamaktan konuşamayan bir anne vardı
karşımda. Çaresizliğini ifade etmeye çalışıyordu. Cihazları satın
alalı henüz bir ay bile olmamışken firma geri almak istemiyordu.
Tabii ki bedelini geri ödememek için de işi yokuşa sürüyorlardı.
Elfida Güler annemizle böyle tanıştık. Kızı Ece’nin bir kulağına
koklear implant yaptırdı. Daha sonra Ece’nin ikinci kulağına da
implant yaptırmak istediler. O sırada ikinci kulağa implant SGK
tarafından karşılanmıyordu. İkinci kulağın karşılanması için imza
kampanyaları düzenliyor ve lobi faaliyetleri yapıyorduk. Yönetim
Kurulu üyemiz olan Elfida Güler’in Ankara’da Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık danışmanıyla görüşmesi için elimizden geleni yaptık. İED bireysel değil toplumsal hareket eden
ve bunu da üyelerine aşılamaya çalışan bir STK’dır. Yönetmelik
çıkmayınca Elfida kredi çekmek zorunda kalarak evladının ameliyatını yaptırdı. Ancak kısa süre sonra yönetmelik çıktı. İkinci
kulağa koklear implant karşılanmaya başlandı. (4 yaş ve üstü olan
adaylar önce hastane heyetinin sonra da işitsel implantlar komisyonu kararı ile olmaktadır.) Ortada bir mağduriyet vardı. Ailemiz
hukuki yollara başvurdu. Davadaki amacı sadece kendisi ve evladı için değil yönetmelik çıkmadan önce ikinci kulağına borç-harç
kendi imkânlarıyla ameliyat olmuş olan kullanıcılar için de emsal
teşkil etmesini arzuluyordu. İşte bizim derneğimizdeki ailelerin
farkı burada yatmaktaydı. Verdikleri mücadele sadece kendileri
için değil tüm Türkiye’de mağdur edilenlerin haklarına öncülük
etmekten geliyordu. Ayrıca sadece kendi ülkemiz insanı için değil,
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iç savaştan kaçan mültecilerin bile işitme engelli bebeklerini veya
ailelerini düşünür olduk. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden
cihaz desteği ve tercümanlık için arıyorlardı. Vicdanımızın sesine ve anne olmamızın hassasiyetine dayanarak elimizden gelen
desteği vermeye çalışıyorduk. Kaldı ki artık sığınmacılar üzerine
düşülmesi konusu gerekli, acil ve önemli meselelerimizdendir.
Bugün bile oturma iznini almış göçmenler TC kimlik numaraları
olmadığı için raporları olmasına rağmen okullardan istifade edebiliyor ancak özel eğitimden ücretsiz yararlanamıyorlar. Çelişkilerle
dolu bir yumak gibi sıkıntılar çözülmeyi bekliyor.
Devlet tarafından karşılanan koklear implant ameliyatları yapılmaya başlandığı zaman aldığımız şikâyetlerin başında “bıçak
parası” diye tabir edilen para geliyordu. Ameliyatı yapacak olan
doktorun unvanına/kariyerine göre tutarlar değişiyordu. Bu durum orta halli aileleri zorluyordu. Bunun bir başka benzeri hastanelerin odyoloji bölümlerinde cihaz ayarlamalarında yaşanıyordu. Odyolojide çalışanların yapabileceği ayarlar, özellikle ailenin
gelir seviyesi yüksek ise bölüm başkanlarına yönlendiriliyordu.
Bu ve benzeri gelen şikâyetleri değerlendirir, üzerlerine giderdik.
Küçük yaştaki çocukların koşarken veya parkta oynarken
implantın mıknatıslı dış parçasını düşürdükleri, kaybettikleri
oluyordu. Kulak içi ve kulak arkası cihazların temini için nispeten yardımcı olabiliyorduk ama implanta gelince gerekli desteği
sağlayamıyorduk. Kayıp/çalıntı riskine karşın cihazların sigortalanması için çok uğraştık. Birçok sigorta şirketiyle görüşmeler
yaptık. Fakat bir türlü kabul ettiremedik.
Tabii ki her uğraşta arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamıyorduk.
Ama hayat devam ediyordu ve güzel değerler yaratabiliyorduk.
Serpil Karayaka’nın kendi olanaklarıyla yarattığı Ramazan yardımlarımız vardı. LC Waikiki’nin desteği ile gelen sıfır eşyalar
ile beş altı sene yüzlerce çocuk ve ailenin mutlu olmasına vesile
oldu. Bazen çocuk alt bezi, çocuk mamaları, yaşlı ve hasta işitme

ÇOCUĞUM İŞİTME ENGELLİ

93

engelli bireyler için alt bezleri talepleri oluyordu. Bunları bulup
buluşturmak için çoğunlukla Sema Yalçın annemiz aracılığı ile
ihtiyaçlısına ulaştırıyorduk. Van ilinde deprem yaşanmıştı. Başta
pil olmak üzere çuvallar dolusu eşya göndermiştik. Keza yine
Soma’da maden kazasında mağdur ailelerin ve özellikle çocuklarının ihtiyaçlarına bizim de nasıl bir katkımız olur diyerek acilen
toplanıp elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyorduk.
Arada gönüllüler de çıkıyor “eğitim bursu” vermek istiyoruz
veya bir bebeğe cihaz almak istiyoruz diye. Burslar için üniversiteye giden ihtiyaçlı işitme engelli öğrencilere öncelik tanıyorduk.
Kısaca her türlü derdi, sıkıntıyı kendimize dert edip elimizden
geleni paylaşmaya özen gösteriyorduk. İhtiyaçlıları tanımazdık.
Adil olmak için önceliği ilk talep eden istifade edecek şeklinde bir
sıralamada takip ederdik.
Viki Hanım ve arkadaşlarının el becerileri hayli çoktu. Bir araya gelip bileklikler, küçük çiçek sepetleri, alçıdan minik hediyelikler yapıyorlardı. Bunları derneğe gelen misafirlerimize jest mahiyetinde hediye olarak değerlendirirdik. Bazen de kermeslerde
satış yaparak gelir elde etmeye çalışırdık. Derneğe gelen destekler
hep şartlı bağış olur. Ama hiç kimse bu derneğin giderlerinin nasıl
karşılandığına dair hiç kafa yormaz veya yormak istemez.
“Gülsek mi, ağlasak mı?” dediğimiz enteresan durumlarla da
karşılaşırdık. Yine toplantı halindeyken derneğe her halinden
yoksul olduğu belli bir baba geldi. Üç işitme engelli çocuğu olduğunu, bağlanan engelli maaşının kesildiğini ve neden kesilmiş
olabileceğini bizlerden öğrenmek isteyen baba her iki lafın başı
bir “Evet, durumum yok, maaş da kesildi ama Allah razı olsun devletimizden. Vardır bir bildiği.” diye tekrarlayıp duruyordu. İçine
düştüğü darboğazda bu sözleri kendisine telkin ederek sakinleşiyordu belki de. Bir yandan çaresizlik, diğer yandan şükretmek
birbirine tezat bir durum olsa da bu depresif haller tamamen
sosyolojinin, psikolojinin ilgi alanlarına girdiği için o konularda
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maalesef ki fazlaca bir yorum yapmayacağım. Takdiri sizlere bırakıyorum.
Çalışmalar böyle devam ederken çocuklarımız artık genç olmaya başlamışlardı. Üniversite sınavlarında yeterli puan almakta çok
zorlanıyorlardı. Bakırköy Belediyesi’ne bağlı BAKGEM Gençlik
Merkezi’nde işitme engelliler için ilk özel sınıf açılmış, üniversiteye hazırlık kurslarında öğretmenin yanı sıra Türk İşaret Dili çevirisi yapan tercüman da yer almaya başlamıştı. Birden üniversiteyi
kazanan gençlerimizin çoğaldığına şahitlik etmiştik. Bu hizmet
tam dört yıl devam etti. Keşke halen bu hizmet verilebiliyor olsa.
Tophane Özürlüler Merkezi, üniversiteye hazırlık yönünde engellilere sınıflar açıyordu ama işitme engellilere bu hizmetin pek
de sağlıklı verilemediği bir gerçek. Ayrıca acı olan şu ki İstanbul,
Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa, Hatay vs. gibi büyük illerden üç
beş kişinin başarılı olması Türkiye genelinde bu anlamda başarının olduğunu teşkil etmiyor. Yasa koyucuların önderliğinde bir
halk eğitimi ile her kesime ulaştırılırsa bir anlam ifade ediyor.
Sonuçta geldiğimiz noktada her birimizin, okul ve hastanelerde ağlaştığımız çaresiz günlerden bilgili bireylere dönüşmüştük. Çocuklarımızı hayata hazırlamak isterken, onları eğitmeye
çabalarken birden aslında onların bizleri eğittiği dönemleri aşmış
etrafımızı bilgilendirir hale gelmiştik. Sonra birden 2013 yılında
Ataköy’deki Sosyal Hizmetler’e ait olan yerimizden kibar kibar
kovulmuştuk. 8 ay gibi bir süreç içinde resmi evraklarımızı eve
taşımış, kendimiz yine eskiden olduğu gibi kafelerde görüşmeye başlamıştık. Ataköy’deki bilgisayarlar, TV, mini buzdolabı,
sebil, toplantı masası, sandalyeler gibi birçok eşyamızı ve mutfak eşyalarımızın tümünü Avcılar’da yeni kurulan Sessizler Spor
Kulübü Derneği’ne bedelsiz teslim etmiştik. Çünkü eşyalarımızı depolama imkânımız yoktu. Böyle bir zamanda Yıldız Teknik
Üniversitesi Kalite Verimlilik Kulübü üyesi öğrencilerden Serhan
Semerci bizimle görüşmek istedi. Kendileri eğitim hayatına de-
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vam ettikleri için yine eğitim alan minik işitme engelliler için neler yapabileceklerini soruyorlardı. Onları Kadıköy Dosteller’deki
0-6 yaş erken eğitim merkezine yönlendirip okulu görmelerini
sağlamıştık. Haliyle gençler çok etkilenmişti. Anadolu yakasında
var olan böyle bir eğitim yeri neden Avrupa yakasında da olmasın
diye düşünmeye başladılar. Hemen organize olmayı başarmışlar
üniversitenin bahçesinde 5 bin kişilik Kolpa ve Teoman konseri
düzenlemişlerdi. Muhteşem bir geceydi. Hayatımda etkilendiğim
ender olaylardan biridir. Bir sonbahar günü sağanak yağmur altında, soğuk bir akşam ve üniversiteli gençler pes etmemiş, şemsiyeler altında konseri izlemeye gelmişlerdi. Teoman’ın teşekkür
plaketini vermek için sahneye çıktığım zaman gördüğüm manzara karşısında bu defa mutluluktan titriyordum. Bu konserden
sağlanan gelir ile Avrupa yakasında Bakırköy Belediyesi’ne bağlı dökülen Barış Manço Çocuk Yuvası’nın tefrişatını üstlenerek
Türkiye’de kaynaştırmalı ilk çocuk kreşini kurmayı başarmıştık.
Bütün sınıfların eğitim materyallerini ve eşyalarını yenilemiştik.
Cerrahpaşa Hastanesi Odyoloji bölümü ile beraber kreş öğretmenlerine işitme engelli çocuklara yaklaşım ve cihazlar hakkında
bilgilendirmelerde bulunmuştuk. Kreşten istifade edecek olan
işitme engelli çocuklarımızı periyodik aralıklarla testlerinin yapılmasını ve ilerlemelerini kaydetme kararı almıştık. Yetmedi,
kreşe gelen 4-5 yaş çocukları otobüslerle TİV’in 0-6 yaş merkezine götürerek sınıflarına gelecek olan cihazlı ve koklear implantlı
arkadaşlarının farkına varmalarını sağlayarak çarpan etkisini artırmayı öne çıkartmıştık. Cochlear Türkiye firması önemli miktarda bir bağış ile bütün çocukların oynayabileceği oyun odasının
teşrifatını düzenlemeyi üstlenmişti. Belediye de bize hizmet verebilmemiz için 12 metrekareden oluşan “Aile Danışma Merkezi”
adı altında bir oda tahsis etmişti. Her şey harika gidiyordu. Fakat
gel gör ki akabinde yerel seçimler yapıldı. Belediye başkanı değişti. Desteklerini her zaman hissettiğimiz Ateş Ünal Erzen’in yerine
Op. Dr. Bülent Kerimoğlu belediye başkanı oldu. Bizim en büyük
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diğer sorunumuz muhatap olduğumuz seçilmişler veya atanmışlar değişince yeni gelenlerin projelere aynı hassasiyetle yaklaşmamalarıdır. Sürdürülebilirliğimizde hep aksamalar oluşurdu.
Verilen hizmetlerin devamlılığının hep sekteye uğraması dönem
dönem enerjimizi düşürür, bizi üzerdi. Yeni başkan, Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Odyoloji Bölümü Başkanı Prof.Dr. Ahmet Ataş’ın
görüşme talebine bir randevu vermeyi bile çok gördü. Bizim
kullandığımız odayı karikatür sergi alanına çevirmek için yıkma
kararı aldı. Çok geçmeden buradan yine belediyeye bağlı başka
bir merkez olan “Özgecan Dayanışma Merkezi”ndeki 6 metrekarelik bir odaya taşınmak zorunda bırakıldık. Yeni yerimizde bile
ancak sekiz ay kalabildik. Boşaltmamız talep edildi ve yeni bir
yer gösterilmedi. Dernekler kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır
ve tamamen gönüllü hizmet verirler. Özellikle engelli dernekleri
hobi olarak kurulmazlar. Halk ile devlet arasında bir köprü görevi
görür ve amaçları vardır. Küçük tutarlardaki aidat ve bağışlarla
ayakta kalmaya çabalayan engelli STK’ların ticari işletmeymiş gibi
masrafları olmaktadır. Kiralık bir yerde olmak, kira, elektrik, su,
doğalgaz, internet, telefon, çevre temizlik, muhtasar vergisi gibi
büyük yükümlülüklerin altına girmek demektir. Bu sebeple etrafımızı biraz incelediğimizde (özellikle Anadolu’da kırsal yerlerde)
görürüz ki açılıp-kapanan, ayakta kalamayan dernekler mevcuttur. Oysa artık çok büyük düşünme zamanı. Her ilçe belediyesinin yine kendi bölgesinde, o bölgede hizmet veren farklı engelli
STK’ları için, toplantı ve eğitim salonları ile mutfak ve tuvaletleri
ortak kullanabilecekleri, bina içinde her bir STK’nın resmi belgelerini saklayacağı mutlak kendilerine ait odalardan oluşacak
yer tahsis etmesi bir nevi “Dernekler Vadisi” oluşturmaları hiç zor
olmasa gerek. Çok büyük katkı sağlamış olurlar. Hatta şimdilerde
bazı şehirlerde yapılmış örnekleri var. Ama bunların sayılarının
çoğalması çok önemli.
Kaynaştırmalı ilk çocuk kreşi olan Barış Manço’da kulak arkası
cihaz kullanan ve biyonik kulak ameliyatı olmuş yedi çocuğumuz

ÇOCUĞUM İŞİTME ENGELLİ

97

istifade ediyordu. Bunların arasından bir evladımız diğerlerinden
ayrılıyordu. Kendisinin duyma sorunu yoktu. Anne-babası işaret
dili kullanıcısı olduğu için konuşmayı sökememişti. Çünkü evde
sessiz bir ortamda büyümüştü. Annesi sabah kreşe bıraktığı zaman ağlıyordu. Öğretmenler bir hafta geçsin alışır diye beklemişler. Fakat zaman geçiyor çocuk uyum sağlamak istemediği gibi
öğle yemeklerine katılmak da istemiyordu. Yine böyle ağlama
krizine girdiği bir zaman, odamda telefonum çaldı. Beni yukarıya
çağırıyordu hocası. “Hiç yardımımız dokunmuyor, iletişim de kuramıyoruz, sürekli ağlıyor.” diye durumu izah ettiler bana. Ben de yanına gidip işaret diliyle kendisini yalnız hissetmemesi gerektiğini,
annesinin geleceğini, burada arkadaşlarıyla oynaması ve öğrenmesi gerektiğini söylediğimde çocuk birden koşup bacaklarıma
sarıldı. Kucağıma aldım, ağlaması kesilmeye başladı. Bu duruma
ben de şaşırmıştım. Karşılaştıkları manzara karşısında ağlamaya
başlayan öğretmenler oldu. Aradan iki üç ay gibi bir zaman sonra
bu evladımız tek heceli ve iki heceli konuşmaya başladı. Demem
o ki sadece işitme engelli çocuklarımız değildi sıkıntı yaşayan.
Küçük CODA’larımız da büyük sınavlardan geçiyordu. Bu sebeple duyma sorunu olmayan bebek ve çocuklar için sağır anne ve
babaya radyo ve televizyon sesinin açık tutmalarını tavsiye ediyorduk. Okula başladıkları zaman da eğitimde geri kalıyorlardı.
Sağır anne ve babalar Türkçe, matematik, fen gibi alan derslerinde
yardımcı olamıyorlar. Birçok e-posta alıyorduk. “Duyan, konuşan
bu küçük CODA çocuklar için takviye kursları açamaz mısınız?”
Şimdi bizlerin önerisiyle açılmış veya birkaç tertip kendi açacağımız kurslar ile ne kadar yeterli olabiliriz ki? Yine de ilk örneklerini hayata geçirdik ama bu asıl MEB Hayat Boyu Eğitim Genel
Müdürlüğü’nün sorumluluğundan geçer. Halk Eğitimi Merkezleri
işte tam da burada devreye girebilir. Küçük CODA’lar için kurslar
açılabilir. Sağır ileri yaş bireylere okuma-yazma kursları açılabilir.
78 yaşındaki annemin kronik rahatsızlıkları mevcut. Raporlu
ilaçlarını yazdırmaya aile sağlığı merkezine gidiyorum. Küçük
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bebeklerin aşılarını takip eden hemşirelerle karşılaşıyorum.
Basit muayene ve reçete yazan doktorlar evlerdeki hastalara da
gidiyorlar. Bir de evrak işlerini yapan memurlar görüyorum. Bu
merkezler ailelerle daha fazla haşır-neşirler. Peki bu merkezlerde
pedagog, psikolog ve sosyal uzman sayıları neden daha fazla değil
diye sormadan edemiyorum. Bunu ben düşünebiliyorsam eminim
benden önce düşünen birileri de mutlaka olmuştur. Sadece daha
neyi bekliyoruz diye merak ediyorum.
Zeytinburnu Belediyesi Çevre Temizlik Müdürlüğü’nden bize
ulaştılar. Belediye, TAP ve İED olarak atık pil toplama kampanyasıyla kolları sıvadık. Burada çoklu bir amaç vardı. İlçe dahilindeki ilkokullar devreye sokulmuş, öğrenci çocukların atık pil
toplarken pillerin doğaya verdiği zararlar ile doğayı koruma ve
çevre bilinci geliştirilmiş ve işitme engelli çocuklar ile onların
kullandıkları cihazların önemi işlenmişti. Keza bu okullarda duyu
taraması yapılıp az kayıplı öğrenciler de tespit edilmiş oldu. “500
kilo atık pil, 1 cihaz” kampanyası ile 28 ihtiyaçlı bebek ve çocuk
cihazlandı. Zeytinburnu Belediyesi bu proje ile yarattığı fayda
ve farkındalık üzerine Türkiye genelindeki belediyeler içinden
sıyrılarak ödüle layık görüldü. Birçok belediye bu projeyi örnek
alarak il veya ilçelerinde hayata geçirmeye çalıştılar. Dernekçilik
manevi yanı dolu dolu ama çok meşakkatli ve sorumluluk gerektiren ciddi bir iştir. Özveri ister. Birçok insan sizi devlet kurumu
ile karıştırır. Hizmet vermekte mecburmuşsunuz gibi davranır.
Gelişmiş ülkelerde sorumluluk bilinci yerine oturmuştur. Bizde
ise durum tam tersidir. Çoğunlukla yardımcı olduğunuz konu
hakkında olumlu veya olumsuz geri dönüşleri bile alamazsınız.
Çok az insanla büyük bir efor sarf edilir. 7/24 gece-gündüz demeden telefon, SMS, mail trafiğine yetişmeye çabalarız. Herkes hafta
sonu sıcacık evinde dinlenirken bizler hafta sonu, hafta içinden
daha fazla hizmet veririz. Madalya veya teşekkür beklemiyoruz
elbette ama altı boş ve gereksiz eleştirilere maruz kalmayı da hak
etmediğimizi buradan bir kez daha yinelemek isterim.
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Karşılaştığımız diğer bir yanlış ise derneklere üyeliğin bir yükümlülüğü vardır. Üye olan birey veya aileler üye olur, bir kereye
mahsus aidatını öder. Sonra ne toplantılara iştirak eder, ne genel
kurula katılır, ne de yıllık aidat ödemesini yapar. Aradan beş yıl
geçer, bir gün ortaya çıkar “Ben derneğinize üyeyim,” diye söze
başlar. Veya bir bakarsınız düşüncesiz biri çıkar “Dernekler ne iş
yapıyor?” der bütün sinirlerinizi hoplatır. Bizler yine de yılmadan
yaratabildiğimiz değerler ölçüsünde küçücük de olsa katkımız
dokunduğunda inanılmaz büyük keyifler alırız. Çünkü insanın
insana yaptığı küçücük dokunuşlar ile hayatlar değişir, bunun
farkındayız.
Bakırköy Zuhuratbaba’da tuttuğumuz kiralık bir dairede sil
baştan yaparak yeniden toparlanmaya başladık. Yönetim kurulu
üyemiz Canan Yetişgin’in eşi Mesut Yetişgin bir depoda atıl olan
masa, sandalye, ofis malzemelerini tedarik etti. Annelerimiz hemen eksik olan bardak, tabak gibi mutfak eşyalarını bulup buluşturdular.
Üniversite kulüpleri (Yeditepe Üniversitesi Hayalimi Paylaş)
Rotary ve Rotaract’ların destekleri ile Antonina Turizm’in rehberliğinde sessiz İstanbul tarihi mekân gezileri, Ankara Anıtkabir
ziyaretlerimiz oluyordu. İster geziler ister cihaz kampanyaları
olsun mutlaka okullarla beraber hareket etmeyi severdik ve tabii ki sırasıyla istifade etmeleri için de özen gösterirdik. Bu bir
sefer Halıcıoğlu ile oluyorsa diğerinde mutlaka Mimar Sinan veya
Dosteller olması için hakkaniyetli bir paylaşıma özen gösterirdik.
Zaman zaman “Bu da olmaz” dediğimiz gerçekler bizi şaşırtıyordu. Bizler her yerde indüksiyon döngü sistemi olsun diye çaba
harcarken bakanlığın birinde indüksiyon döngü sisteminin yapıldığını fakat sonrasında çalıştırmayı beceremedikleri için depoya atıldığını gözlemlemiştik. Yine bizler SGK, FM sistemlerini
karşılasın derken demirbaş olarak bir okula verilmiş çoklu FM
sisteminin çürümeye terk edildiğini öğrenirdik. Bir başka hasta-
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nede BERA testi arızalandığı için tamir ettirilemediği ve testlerin
yapılamadığını duyardık. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorduk.
Üniversitelerin eğitim fakültelerinde kadrolar oluşturulamadığı
için araştırmaların yapılamadığını, ilgili bölümlerin açılamadığını, uzmanların yetiştirilemediğini öğrendiğimizde hayretler
içinde kalıyorduk. Sadece kendi alanımızda değil diğer engel
gruplarında da durum bizimkinden pek parlak değildi. Örneğin
inşaat fakültelerinde engellilerin erişimi için eğitimin alınmadığını ve dolayısıyla yapılan asansörlerin girişinin tekerlekli sandalye
kullanıcıları için en az kaç cm genişliğinde olması gerektiğini bilmeyen veya rampa eğiminden bîhaber öğrenci mezun ettiklerini
öğrenirdik. Eğitimde ilköğretimden başlayan engellilik dersleri
olmalı. Farkındalık küçük yaşlarda verilir. Bireyin yeti yitimi olsun/olmasın bu konular hakkında bir ön bilgisinin olması şart. Bu
bağlamda Kas Hastalıkları Derneği (Kas-Der) önderliğinde adaşım Sevgi Hilton ile Engelsiz Fırsat Okulları Projesi (EFOP) ile
gelir seviyesi düşük ilköğretimlerde, okul ve sınıfların engelliler
için ne kadar kullanışlı olup olmadığı yönünde taramalar yapmış,
ilköğretim öğrencilerine bilgilendirmelerde bulunmuştuk. Fakat
bu konuların sürdürülebilirliği elbette MEB’in ve YÖK’ün sorumluluğunda olmalı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Büro Amirliği’nin “Biliyo
rum, Bildiriyorum, Bitiriyorum (3B)” projesini duyunca öğretmenlere yönelik ortak bir seminer vermeye karar verdik. Konumuz,
her türlü şiddet, madde bağımlılığı (alkol, eroin, bonzai, vb.), her
türlü taciz ve cinsel saldırılara maruz kalan öğrenciler için okul
yönetim ve öğretmenlerinin zaman kaybetmeden izlemesi gereken yasal süreçleri işlemekti. Bütün işitme engelliler okullarına
Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nden katılım sağlamaları yönünde dilekçeler göndermesine aracılık ettik. Ataköy İspirtohane Kültür
Merkezi’nde emniyetten uzmanlarla beraber, öğretmenleri beklemeye başladık. Şükürler olsun gele gele sadece bir öğretmen
katıldı. İroniyi anladığınızı umuyorum. Dolayısıyla uzmanları
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biz dinledik. Neden iştirak etmediklerini sorguladığımızda, yasal yolları bildiklerini ifade eden cevaplar aldık. Oysa bilgi her
daim değişkendir. Belki bilmedikleri yeni kararlar, yeni yönetmelikler olabilirdi. Biz hemen üyelerimize çocuklarının yanında
olmaları, okul ve öğretmenlerle diyaloglarını artırmaları yönünde
SMS’ler, e-mailler gönderdik. Sadece engelliler okullarında değil,
hayatın her alanında çocuklarımız tacize ve şiddete çok açıklar.
Evlatlarımızın biyolojik ve psikolojik baskıya maruz kalmamaları
için biz ebeveynlere çok iş düşüyor, bunun bilincinde olmamız
gerekmektedir.
Başka bir örnek vermek gerekirse; 25-35 yaş aralığındaki işitme engellilerin internetteki FOREX hesaplarına para yatırdıklarını duyduk. Hemen Türkçe altyazı ve işaret diliyle dolandırıcılıklara karşı bilgilendirici video hazırlayıp paylaştık. SMS’ler yoluyla
mesajlar attık. Birbirini takip eden senelerde bu paylaşımlarımızı
üst noktalara çektik. İşitme engellilerin çoğu algılama ve anlama
kapasitelerinden dolayı suistimale çok açıktırlar. Dolayısıyla kandırılmaları çok kolay bir kesimdir. Çok geçmeden yeni bir dolandırıcılık hakkında telefon aldık. Mağdurun ablasını derneğimize
davet ederek dinledik. Öğrendik ki İstanbul, Ankara, Eskişehir,
Sakarya gibi illerden 230 işitme engelliye Ankara’da arsa alıp ev
yapılacağı, sonra isterlerse bu evlerden bir daireye sahip olabilecekleri veya satılacak evlerden kâr payı dağıtılacağı vaatlerinde bulunulmuş. Firmanın sahibi işaret dilini çok iyi bildiği için
ikna süreçleri de kolay olmuş. Bu işitme engelli bireylere aynı
gün içinde birden fazla bankadan krediler çektirtilerek, böylece
bankaların başka kredileri görememeleri sağlanarak birden fazla
bankaya borçlandırılmış. Süreç içinde kazanımları olmadığı gibi
taksitlerini ödemekte zorlandıkları kredi borçları yüzünden bu
gençlerin maaşlarına, evlerine icra ve hacizler gelmeye başlamıştı.
Gençler üzgün ve çaresiz, aldatıldıkları için utangaç, aileler ise
perişan ne yapacaklarını bilmez vaziyettelerdi. Bu karşılaştığımız
olay tamamen nitelikli ve organize suç örgütlülüğüydü. Hemen
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vekil tayin edilen aile reisleri ile bir toplantı düzenledik. Bizden
desteğini esirgemeyen avukat Tuğra Levent yasal haklarının nasıl
işleyeceğine dair bilgilendirmelerde bulunarak davayı üstlendi
ve yasal yollara başvurdu. Bu konu yazılı ve görsel basına kadar
yansıdı. Emniyetin baskın yapmasıyla sorumlular tutuklandı.
Tutuklananların bazıları serbest bırakıldı. Ama üst seviyedeki
sorumlular halen tutukludur ve hukuki süreç devam etmektedir.
Akademik biri değildim, bu işin eğitimini almamıştım.
Dolayısıyla cihazların özelliklerini keza duyu testlerini okumayı
bilmiyordum. Her sorduğumda detaylarıyla beni aydınlatan odyolog Emel Çetin’in üzerimde emeği çoktur. Bana zaman ayırır,
sabırla anlatırdı. Dernek olarak biz, cihaz firmalarıyla yanlışı
olduğunda üzerine gidebilecek kadar uzak ve cesur, bir rica ile
destek alabilecek kadar yakın ve samimi olabilmeyi başarmıştık.
Çünkü hepsine eşit yaklaşıyorduk. Bağımsız olmayı şiar edinmiştik, kuruluş amacımız belliydi. İşitme engellilere daha iyi
bir gelecek sağlamak hedefimizdi. Firmaların cihaz satış sonrası
teknik destek hizmetlerine çok önem veriyorduk. Ama bu cihaz
firmalarının sıkıntılarını görmezden gelmemize engel değildi.
Gerçekleri tüm çıplaklığı ile gözlemleyebiliyorduk. Devletin tıbbi
cihaz firmalarının alacaklarını senelerce öteledikleri, kur artışları
sebebi ile fiyatları revize etmedikleri ve firmaların biriken alacakları yüzünden sıkıntılar yaşadıkları ve tüm bu sebepler yüzünden bebeklerin aylarca sessizliğe mahkûm edildiği, ameliyatların
yapılamadığı süreçlerden de geçtik. Tıbbi cihaz alım ihalelerinin
doğru ve şeffaf yapılmadığını gözlemliyor, firmaların Türkiye’den
çekilme riski ile karşı karşıya olabileceği endişesi ile kullanıcılar
ve aileler arasında gelişen kaygıları da fark ediyorduk. Çünkü arada “distribütör” olması, alınan nitelikli odyolog ve teknik servis
hizmetini de aksatacak veya etkileyecek önemli faktörlerdendi.
Gün gelir elinden tuttuğu küçük çocuğu ile beraber bir anne
gelir, “Çocuğumun cihazları var ama ses almıyor.” diye başlar an-
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latmaya. “Cihazları verebilir misiniz, ben de bir incelesem?” derim. Bakarım ki kalıplardaki ses geçirici hortum ifrazat ile dolmuş. Zaten toplasanız iki toplu iğne başı kadar dar bir boşluktan
oluşuyor kalıplar... “Bunlar kirli, ses almaması gayet normal, en
azından on günde bir temizlemeniz lazım.” diye izah ederim anneye. Eczaneye gitseniz sıradan bir ağrı kesici alsanız çarşaf gibi
prospektüs çıkar kutusundan. Gerçi okuyan bir toplum değiliz
ama satışlar yapılırken pil yuvalarındaki oksitlenmeyi önleyecek
bilgiler, kalıpların temizliği için küçük izahatlar içeren el broşürleri hazırlamak çok zor olmasa gerek. Nem giderici tabletler,
genel temizlik, uyurken cihazların pil yuvalarının açık tutulması
gerektiği izah edilmeli. Yaşlılıktan işitmesini kaybetmiş amcalar
gelirdi. Bu detaylardan çoğunlukla haberleri olmazdı. Keza tamire
bırakılan cihazların teslim fişlerini saklamayı bilmeyen aileler de
hak kaybına uğrarlardı. Oysa Tüketici Hakları gereği aynı sorundan üç kere tamire giden cihazın yenisini vermekle mükelleftir
firmalar.
Gün gelir bir başka haber duyarsınız. İşitme sorunu yokken
sahte raporlandırmalarla cihaz alımları veya buna benzer aslında
alınmayan özel eğitim desteği ücretlerinin kurum ve aile arasında paylaşılması gibi. Yani kısaca devleti bilinçli zarara sokmak
üzerine. Böyle şüpheli ve şaibeli olayların kulağımıza geldiği
oluyordu. Basında da zaman zaman haber olarak yer alıyordu.
Sahtekârlıkların artmaması için ortamlar denetimsiz bırakılmamalıdır. Çünkü bu tarz yanlış iş ve algılardan dolayı en çok zarar
gören gerçek ihtiyaçlıların ta kendisi oluyor maalesef.
Her yıl Sağlık Uygulaması Tebliği (SUT) cihaz fiyatlarını belirler. Çalışan ve emekli ebeveyne sahip 0-4 yaş, 4-12 yaş, 12-18
yaş, 18 yaş ve üstü ile 65 yaş ve üstü diye kalem kalem belirliyor.
Bu yaş sıralamalarının anlamını çözebilen var mı? Yaş ilerledikçe
desibel kayıpları düşüyor diye bilimsel bir çalışma mı var? Yani
yaşlarımız ilerledikçe duymaya mı başlıyoruz? Keşke bizim duyu
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kayıplarımızda soğuk algınlığı gibi gelip geçici rahatsızlıktan
ibaret olsaydı. Buradaki mantığı bir türlü çözemiyorduk. Neydi
bu yaş skalası? Bahane olarak çekmeceler dolusu kullanılmayan
cihazlar gösterildi veya iki kulağında da işitme kaybı olmasına
rağmen tek kulak ile altı ay deneme, alışma ve fayda sağlama durumları gözlemlenerek diğer ihtiyaç olunan ikinci cihazın teslimi
benimsendi. Böylelikle tasarruflu kullanma alışkanlığı ile bütçe
maliyetlerini düşürme yoluna gidildi. Ne enteresandır ki ne ailelerden ne de STK’lardan bu yaş farklarına karşı herhangi ortak
bir ses çıktı ve durum adeta kanıksandı. Düne göre cihazlarda
piyasa fiyatları ile devletin ödediği bedeller arasında çok büyük
farklar var diye yakınıyorken, şimdi işitme kayıplı bireyin yaşına
göre geri ödemeler ile kur farkları da eklenince uçurum daha da
genişledi.
Toplantılara, çalıştaylara davetler alırdık. Bakanlıkların organize ettiği çalıştayların Ankara’da yapılıyor olmasını çok doğal karşılıyordum. Ama bazı çalıştaylar var ki sanki Ankara’da hiç otel ve
davet salonu kalmamış gibi, başka illerde yapılıyordu. Hiç anlam
veremezdim. İki üç gün süren böylesi büyük toplantıları organize
eden bakanlığın ve genel müdürlüğünün bir sürü çalışanının bir
başka ilde konaklamasının ve yol giderlerinin hesap edilmemesini
çok garipsiyordum. Vicdanları yaralayan bir başka örnekti benim
için. Keza bu kadar çalıştay sonucu ortaya ne çıktığına dair bize
geri dönüşler hemen hemen hiç olmazdı. Oysa emek veriliyor ve
ortaya ne çıktığını bilmek destek veren her kişi ve kurumun hakkıdır diye düşünüyorum.
Ayrıca kurumların web sayfalarını incelediğimizde birçok
“Stratejik Eylem Planları”nın mevcut olduğunu görüyoruz. Bu
eylem planları, durum analizi, inceleme, değerlendirme ve paydaşlarla beraber aksiyon alıp sonuca ulaşma mantığından hareket
etmekte. Mutlaka çok değerli ama yaşarken gerçekliklerine ne kadar şahitlik edebiliyoruz. İşte burada bir muamma var. Bende hep
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bizde her şey “var”mış gibi yansıtıldığı hissini yaratıyor.
Geçmişte bakanlıklara yazdığımız dilekçelerimize nezaketen
de olsa dönüşler sağlanırdı. 2016 yılına kadar şeffaf bilgi edinme
hakkı gereği 15 gün içinde olumlu veya olumsuz mutlaka cevaplar alırdık. Ama artık kurumlar cevap verme gereğini bile duymaz
oldular.
Projelerimizi okullarla beraber yürütmeyi seviyorduk. Yönetici
ve öğretmenlerle diyaloğumuzu kesmemeye özen gösterirdik. 15
Temmuz darbe girişiminden sonra getirilen OHAL ile okullarla
işbirliği yapabilmenin önü kapandı. Geçmişte bir araya gelebildiğimiz zamanlarda eğitimciler ilgisiz ailelerin çokluğundan şikâyet
ederlerdi. Veli toplantılarına bile ilginin azaldığını dile getirirlerdi. Bizler eğitim sorunumuz olduğu için eğitmenlerimizle her
daim iç içeydik. Var olan kazanımları o kadar zor elde ettik ki
bizden sonraki aileler işte bunun farkında değiller. Onlar sanki
her şey eskiden beri vardı ve hep var olacakmış gibi bir düşünce
rehaveti içindeler. Aslında toplum olarak çok yozlaştık ve umursamaz olduk. Sıradan beşeri ilişkilerin gerekliliklerini bilmeyen,
basit denebilecek nezaket kurallarından uzak, okuyup araştırmayan, kendini geliştirmek için çaba göstermeyen bir hale geldik.
Aklımıza geleni, aklımız estiği zamanda yapmayı kendimizde
hak görüyoruz. Karşı tarafın sınırlarını ihlal ettiğimizi hiç hesaplamıyoruz. Kısaca insan ve eğitim kalitemiz düştü. Üzgünüm
açık olmak zorundayım. Okuduğunu anlamayan birçok veli ile
karşılaştım. Evlere yazılı notlar gönderiyorduk, telefon açıp “Bir
not göndermişsiniz ama ne istiyorsunuz?” diye soran telefonlar
alıyorduk. Öncelikle Türkçeleri çok bozuk ve üslupları yetersiz.
Konuşmaya başladıklarında ne ifade ettiklerini anlamak hayli zor.
Bu tarz ailelerle karşılaştığım zaman o evde büyüyen çocuk/çocuklar adına üzülüyordum. Çünkü bu durum beraberinde anne,
babalık veya ebeveynlik sorununu gündeme getiriyor. Kendisine
faydası olmayan ebeveyn, evladına ne verebilir ki? Yoksulluk ve
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cehalet sarmalında ablukaya alınmış bu durum o kadar içler acısı
ki ortada bir hastalık var ve tedavi olmaya muhtaç sosyolojik vakalar gibiyiz. Hiç kimseyi küçümsemiyorum, asla aşağılamak adına da yazmıyorum. Benim ne haddime. Ama cesur olup gerçekleri
söylemem gerektiğine inanıyorum. Toplum olarak okuduğunu
anlamayan, baktığını görmeyen bir tarafa evriliyoruz. Şayet tanıyı
doğru koymayı başaramazsak tedavisini nasıl mümkün kılacağız?
Sadece çocukların eğitimi değil, kademeli sınıf atlar gibi basamak
basamak aile eğitimlerini mutlaka hayata geçirmeliyiz.
Hafızalarda yer etmesi adına yeti yitimi olan bireylerin kardeşleri hakkında da birkaç kelamda bulunmak istiyorum. Bu vicdani
bir muhasebe, günah çıkartma asla değil, gerçekliğe parmak basmak adına ifade etmem gerekiyor. Engelli çocuğa sahip bir anne
gelirini, çocuğunun hayat kalitesini artırmak için ağırlıklı olarak
sağlık, eğitim ve çocuğunun sosyalleşmesi gibi kalemlerde harcamak zorunda kalabilir. Bunu tercih ettiğinden değil, daha çok
yapmak zorunda olduğu için yapar. Dolayısıyla şayet varsa diğer
çocukları bir nebze olsun bundan etkilenebilir, kendini dışlanmış hissedebilirler. Oysa hiçbir anne, çocukları arasında ayrım
yapmaz, yapmak istemez. Sadece yüzleştiği sorunla mücadele
ederken önceliklerini ve yaşam biçimini zamanla yarışarak dengelemek zorunda kalır. Bu durum bazen anne ve çocukları arasında duygusal hesaplaşmalara kadar gidebilir hatta kardeşler arasındaki iletişimi sekteye uğratabilir. Annelerin yapması gereken,
herhangi bir engeli olmayan diğer çocuk/çocuklarıyla bu konuyu
samimi ve şefkatli bir dille paylaşmaktır.
Birleşmiş Milletler (BM) 1992 yılında 3 Aralık Engelliler
Günü’nü, farkındalığı artırarak, dikkat çekerek eksiklikleri gidermek için belirlemiştir. Ama bizim yetkililerimiz bunu 3 Aralık ve
10-16 Mayıs haftasını kutlama gibi algılıyordu. Yerel yönetimler
“3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun” mealinden sokaklara bez afişler asıyorlardı. Kamu kurumları bile engellilerle yeni
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yeni yüzleşiyorken haliyle verdikleri mesajlar da içimizi acıtıyordu. Serpil Karayaka annemizin isyanıyla bir anda uyandık. Bizim
içimiz kan ağlarken bu neyin kutlamasıydı böyle diye. İyi ki yürüyemiyoruz iyi ki görmüyoruz veya iyi ki duymuyoruz diye mi
sevinecektik. Üstelik senenin 350 günü işitme engelliler ve sorunlarımız kimsenin aklına gelmezken, 3 Aralık’a veya 10-16 Mayıs
haftasına bir iki gün kala her yerden mail, telefon, SMS trafiği
yağmaya başlardı. Röportaj yapmak isteyenler, konuyu gündeme
taşımak isteyenler birden çoğalır bizler de hangi birine yetişebileceğiz diye telaşlanırdık. Duygu sömürüsüne yönelik kutlamalara
hayır demeye başladık. Hemen aksiyonumuzu alarak sorunlarımızı maddeler halinde alt alta sıralayarak bunlar hayata geçmediği sürece “Biz 3 Aralık’ta Yokuz!” demeye başladık. Bu eylemimiz
başlarda tam da kendimizi anlatacak gün bulmuşken “Nereden
çıkardınız? ‘Biz yokuz’ diyerek katılım göstermiyorsunuz!” şeklinde
tepki gösterenler oldu. Engellilik meşakkatli ve çok pahalı bir yaşam biçimidir. Fakat her şey o kadar çok göstermelik yapılıyordu
ki buna biz tepkisiz kalamazdık. Bu özel günde hükümet veya
yönetenlerimiz veya adına devletimiz diyelim fark etmez, bu özel
günde hangi meselemizi çözüme ulaştırmışsa açıklayarak farkındalık yaratabilmeli. Hangi artı değer ile hayatlarımıza bir anlam
veya kolaylık katmış olduklarını izah etmelidirler. En başta eğitim
ve sağlık bütçelerini artırabilirler. İnsana yapılan yatırımda bütçe
ve maliyet hesapları yapılmamalıdır. Engellilerin ihtiyacı olan her
türlü malzeme için ödenen ara farklar en büyük sorunumuzdur.
Sosyal devlet ilkesiyle eğitim ve sağlık tamamen ücretsiz hale getirilmelidir. Engellilik sadece doğuştan ve genetiğe bağlı değildir.
Sağlık da sadece hastalık ve sakatlık olma hali değildir. Aynı zamanda ruhsal ve sosyal yönden de iyi olma halidir. Dolayısıyla
sonradan oluşan engelliliğe sebep bir dolu durum mevcuttur. Bu
sebeple koruyucu halk sağlığına gereken önem verilmelidir. İş
ve meslek hastalıklarını, kazalarını önlemek için zorunlu yasal
düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Doğal afetlere hazırlıklar ya-
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pılmalıdır. Terör ve savaş hallerini ortadan kaldıracak girişimlerde
bulunulmalıdır. Çevreye duyarlı, doğa dostu ve GDO’suz organik tarımın önemi her geçen gün artmaktadır. Bunların hiç birini
önemsemeyip sonra “Hadi biz sizi unutmadık” gibi, 3 Aralık veya
10-16 Mayıs Haftası Engelliler Günü diye, içi boş bir kaç söylem
veya göstermelik toplantılarla, samimi olmayan yaklaşımların
meselelerimize hiç bir katkısı bulunmamaktadır.
Asıl olan iletişim olunca güçlük yaşayan işitme engellilerin
psikolojik desteğe olan ihtiyaçlarını görmezden gelemezdik.
Yurtdışından getirttiğimiz, kendi ülkesinde işaret dilini bilen,
sağır hastalarıyla tercüman olmaksızın birebir diyaloğa geçebilen psikolog Dr. Erez Miller ile büyük bir seminer vermiştik.
Katılım ve ilgi o kadar fazlaydı ki... Çünkü Türkiye’ de işaret dili
bilgisi olan psikologlarımızın sayısı üçü beşi geçmez. Tabii ki bu
anlamda işitme engelli bireylere psikolog desteği verilememektedir. Aradan geçen yıllar sonrasında Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi’nde çalışan psikologlara, gönüllü soru-cevap çalışmasıyla bir data oluşturması için ulusal ve uluslararası makalelerde
yayınlanmak üzere verilerin hazırlanmasına yardımcı olmak adına tüm imkânlarımızı seferber ettik.
Pozitif Yaşam Derneği’nden gelen uzman ile de işaret dili tercüman destekli cinsel yolla bulaşan HIV ve AIDS hastalıklarına
karşı korunma yöntemlerine kadar işitme engellilerin faydasına
olacağını düşündüğümüz her türlü konuyu işlemeye, öğretmeye
ve bilinçlendirmeye çabaladık.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı arasında imzalanan protokolle engellilerin girişimcilik
yeteneğini öne çıkarmak için, KOSGEB işbirliği ile sosyal hayata
uyum göstermeleri ve sorumluluk bilincinin aşılanması sağlanacaktı. Önce duyurularda engellinin 1. derece aile yakını da başvurabilir dediler. Duyurular bu şekilde yapıldı. Daha sonra 1. derece
aile yakını olma durumu ortadan kaldırıldı. Doğrudan engellinin
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kendisine bu fırsat ve eğitimler sunulacak denildi. 2020 yılında
KOSGEB bilgilerini yeniden taradım.
1- Bedensel ya da zihinsel olarak en az %40 oranında engelli
raporuna sahip olunması,
2- Kendisine vasi tayini yapılmamış olması
şartları mevcut. Peki siz burada bir tezatlık görmüyor musunuz?
Bir kere engel grubunda görme ve işitme dâhil edilmemiş. Sadece
bedensel ve zihinsel olarak belirtilmiş. Zihinsel engelli olarak en
az %40 engelli raporuna sahip olacaksınız ama size vasi tayin edilmemiş olacak. “Peki, birbiriyle ters orantılı bu iş nasıl olacak?” diye
sormadan edemiyor insan. Şimdi en azından ücretsiz e-devletten
giriş yaparak eğitim videolarını izleyip soruları cevaplayarak sertifika sahibi olunabiliyormuş. Açıklamalarda öyle belirtiliyor. Oysa
2014 yılında girişimcilik belgesi almak mümkün değildi. İSMEK’e
yaptığım başvuruya yıl olmuş 2020 halen olumlu veya olumsuz
bir şekilde geri dönüş sağlanmadı. Biz 2018 yılında dernek olarak
kendi imkânlarımızla TİD çevirmen destekli KOSGEB girişimcilik kursunu tertipleyip işletme kurma hayalleri olan işitme engellilere sertifikalarını verebildik.
18 yaşını doldurmuş gençlerimiz artık ehliyet sahibi olmak
istiyorlardı. Yazılı sınavları vermekte güçlük çekiyorlardı. O zamanlar engelliler motor sorularından muaftı. 2013 yılında alınan
karar gereği bu değişmiş, ne yazık ki sürücü kursu merkezleri
dahi olaya vakıf değillerdi. Çocuklarımızın uyarısı sonucu üçüncü yazılı sınavda sınıfı amiyane tabirle basarak “tabii ki okul müfettişinden izin alarak” motor sorularından muaf olmadığını tespit
ettik. Yine bir sürü dilekçelerle Ankara’yı ayağa kaldırdık. Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yüz yüze görüşmelerimiz oldu.
Yanlışlığı ve haksızlığı kabul ettiler ama geçen süre içinde yedi evladımızın maddi manevi çabaları boşa gitmiş, dosyaları yanmıştı.
Her şeyi dar kalıplara hapsetmek, insanın insana yaptığı kötü-
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lüklerin en başında gelir. Yasa koyucular tarafından dikte edildiği
gibi bazen 90-60-90 beden ve 1,75 boy skalası gibi doktrinlerden de kaynaklanır. Buna benzer bir başka durumda, engelliye
set vuranın bir başka engelli ya da çevresi olduğuna da şahitlik
ettik. Mesela Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde yüz yüze görüşme yaptığım
esnada işitme engellilerin yazılı sınavlarını dile getirmiştim.
Sıralamaya başlamıştım, üniversite, e-KPSS ve motorlu taşıt sınavları diye. Karşımdaki genel müdür yardımcısının verdiği cevabı
hiç unutamıyorum: “Ohooo siz de çok şey talep ediyorsunuz. Eğer
sağırlar ehliyeti kolay edinirlerse, görme engelliler de uçak kullanmak isterler.” diye aklınca karşılaştırmada bulunmuştu. Ben de
“Teknoloji ilerliyor neden olmasın... Belki gün gelecek görme engelliler de değil araba, uçak bile kullanabileceklerdir.” demiştim. İnsansız
kullanılan otomobiller, destek üniteler ve yapay zekâyı hesaba
kattığımızda gün gelecek görme engelliler de araç kullanabileceklerdir. Görüşmeler, yazışmalar derken en nihayetinde motorlu taşıt yazılı sınavlarında görsel soru bankası hayata geçti. Umuyoruz
ki bu güzel gelişmeyi üniversiteye giriş ve e-KPPS sınavlarında da
görürüz. Bunu hayata geçirmek mümkün. Erişilebilirlik kıstasları
gereği yazılı sınavların çeşitliliğini artırmak günümüz teknolojisi
ile artık hiç de zor değil. Tabii ki ehliyet, araç derken engelliler arasında ayrımcılığa sebep olan ÖTV-MTV muafiyetinden de
dem vurmadan geçemeyeceğim. Yasalarda belirtildiği üzere engelli haklarından istifade edebilmek için sağlık raporlarında en
az %40 ve üzeri diye tanımlanırken, araç alımlarında %90 şartı
aranması çok enteresandır. İşitme engelli ehliyetini aldığı gibi araba sahibi de olabilir. İşitme engelli çocuğa sahip 1. dereceden aile
bireyinin ÇÖZGER (Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu) veya
ÖKGV’den (Özel Koşul Gereksinimi Vardır) istifade etmesine olanak sağlanmasını destekliyoruz. Ama ehliyet sahibi işitme engelli
bireyin kendisinin bu haktan mahrum edilmesi çifte standarttır.
Elbette bununla ilgili TBMM’de parti grup başkanvekilleri soru
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önergeleri verdiler. Hatta Gelirler İdaresi ve Maliye Bakanlığı ile
2012 yılından itibaren yazışmalarımız oldu. Randevu aldık, görüşmelerimiz oldu. Ama gerçek şu ki vergi gelirleri, bütçe için halen cazibesini korumaktadır. Burada dikkat çekmek istediğim bir
başka ayrıntı daha var. Artık çipli yeni ehliyetler verilmekte ve bu
ehliyetlerde kodlamalar mevcut. Hangi tür aracı kullanıp kullanamayacağına dair standartları belirler. Sağırlara manuel araç kullanmak yasak ve otomatik vites zorunluluğu araçlara ekstra görüş için aynalar takılmasını gerektirmekte. Kurulların onayladığı
raporları nasıl oluyor da bir üst makamlar görmezden geliyorlar
anlamak mümkün değil. %70 raporuna rağmen sağ bacağından
sıkıntısı olan bedensel engelli otomatik araç aldığında bir aksam
taktırması “itici güç” sayılıp ÖTV’den yararlanabiliyorken sağırlar ve işitme engellilerin kendi aldığı otomatik aracını (manuel
ve otomatik araç fiyat farkını görmezden gelemeyiz) muafiyetten
yararlanamıyorlar. Zaten manuel araçta, vites geçişlerini duyamadığı için, otomatik araçlara yönlendiriliyorsa o zaman bu haktan
neden mahrum ediliyorlar? Ehliyetlerindeki kodlara göre hakkı
olmasına rağmen muhatap olarak her ilin Nakil Vasıtaları Vergi
Dairesi Müdürlüğü’ne başvurduğumuzda (“Olabilir de olmayabilir de” gibi düşündüren) muallak bir cevapla “özelge” talebi için
Ankara Gelir İdaresi Başkanlığı’na yönlendiriyorlar. GİB’den gelen cevap evlere şenlik; “İlgili vergi dairesi size cevap vermiştir.”
gibi... Oysa vergi dairesi net cevap yazmadı, sadece karar alıcı bir
üst makamdır diye yönlendirmede bulundu. Engelliler arasındaki
bu ayrıştırmanın, mantıklı bir açıklaması var mı ben bilmiyorum.
Hatta bu yaşanılan yazışmalar tazeliğini korumaktadır. Aralık
2021’de başlayan süreç ile gelen cevaplar 2022’nin Ocak ayı arasındaki zaman dilimindedir.
Bir dönem engellilerin yazılı sınavlarını -şayet cihazlarını çıkartmak istemiyorlar ise- Ankara’da belirlenen yalıtılmış, özel bir
okulda girme şartı getirildiğine de şahitlik ettik. İşitme cihazları
(alıcı-verici) aksamını kopya aleti olarak değerlendirip dışarıdan
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destek almamasını sağlamak istediklerini beyan ettiler. Sanırsınız
cihaz kullanan işitme engelliler hep Boğaziçi, ODTÜ gibi üniversitelerin mühendislik bölümlerini kimseye kaptırmamışlar. Birçok
ilden engellinin Ankara’ya gelmesi-gitmesi, konaklaması, sınava
gireceği yeri önceden tespit etmesi vs. gibi maddi detaylar hiçe sayıldığı gibi, manevi açıdan tanımadığı bir il/ilçede yabancı olarak
hangi psikoloji ile o sınavdan randıman beklendiğini aklımız almadı. Etraflıca düşünüp planlama yapılmadan artı-eksileri hesaba katılmadan önce kararları uygulamaya geçiyoruz, aksaklıkları
yaşadıkça düzeltme yoluna gidiyoruz. Oysa bu böyle olmamalı.
Engelliler için bazı büyük şehir belediyelerince alınan karar
gereği su faturalarında indirimler mevcuttur. Buna benzer doğalgaz ve elektrik indirimlerinden yararlanmak gerektiği konusunu
CİMER aracılığı ile Enerji Bakanlığı’na taşıdım. Takip ettiğim yazışmalarda Enerji Bakanlığı’nın talebimi Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’na, bu bakanlığın da İstanbul Valiliği’ne sevk ettiğini
gözlemledim. Farz edelim ki İstanbul büyük bir şehir ve biz de bu
şehirde yaşadığımız için velev ki valilik bu yönde bir karar almış
olsun. Diğer illerde yaşayanların günahı ne olacaktır diye sormadan geçemeyeceğim. Yapılacak her türlü iyileştirme ilgili bakanlık
düzeyinde olmalı. Diğer türlüsü ayrımcılıktır ve toplum vicdanını
yaraladığı gibi kabul de görmez. Kısaca sorumluluktan kaçınarak
görmezden gelinen ve ötelenen her bir sorun zamanla kartopu
gibi büyür ve gün gelir devasa bir çığa dönüşür.
Daha önceki yıllarda işitme engellileri eksik veya yanlış tanıyan sadece toplum ve ilgili bakanlıklar değildi. Kuruluş zamanında İED’ye önyargıyla yaklaşan diğer işitme engelli dernekleri
bizi kendilerinden görmüyorlardı. Yönetim kurulumuzun işiten
ebeveynlerden oluşması sebebiyle mesafeliydiler. Oysa bu dernek
zaten duyma sorunu olan çocukları adına ebeveynler tarafından
kurulmuştur. Verilmek istenen mesaj ise çocuğum duymuyor
olabilir ama onun duyan ve konuşabilen bir velisi var şiarından
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hareket ediyor olmamızdı. İşitme engellilerin öğrenme güçlüğünü başlarda diğer farklı engelli gruplar da anlayamıyorlardı. Yazılı
sınavlarda talep ettiğimiz özel soru kitapçığı veya artı puanlar
ayrımcılık olarak algılanıyordu. Her defasında eğitimin görmekten değil işitmekten ve anlamaktan geçtiğini bıkmadan anlattık.
Zamanla hepsi bu gerçeğin farkına vardılar ve olmadığımız platformlarda bile hakkımızı savundular. İşitme engelli için cihaz
veya işaret dili neyse, bedensel engelli için sandalye, görme engelli için baston oydu. İletişimde, erişilebilirlikte, istihdamda, yasal
haklarda sorunlarımız benzerdi. Türkiye Sakatlar Derneği’nden
Şükrü Boyraz, Fiziksel Engelliler Vakıf Başkanlığı, aynı zamanda TSD yönetiminde başkan yardımcılığı yapan ve günümüz
Avcılar Belediye Başkanı olan Av. Turan Hançerli, Engelli Hakları
Atölyesi’nden Mahmut Keçeci, Altınokta Körler Derneği’nden
Murat Demirok, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği’nden
Hakan Özgül ve Süleyman Akbulut, Boğaziçi Üniversitesi’nden
Dr. Engin Yılmaz gibi kıymetli insanlarla beraber ortak eylemler
yaptık, protestolar gerçekleştirdik.
Bunlardan bazıları okullarımızın taşınması veya kapanmasıyla
ilgiliydi. Bazıları 2022 evde bakım ücretleriyle alakalıydı. Hem
ücretler yetersizdi, hem engelli kişinin kendi geliri gözetilmeksizin aile gelirine bakılarak maaş bağlanması sorunu ile ilgiliydi.
Mahkemelik, icralık bir sürü sıkıntılar mevcuttu. Ama reklamları
öyle güzel yapılıyordu ki toplum hem engellinin kendisine hem
engelliye bakana büyük maaşlar veriliyor sanıyordu. Buna dair bir
anımı paylaşmak isterim. Komşu esnafımız dükkânına gelen bir
engellinin dilendiğini anlattı bana ve göğsünü gere gere “Sevgi
Hanım, devletimiz bakana ve bakılana desteklerini esirgemiyor.” demişti. Dilenmeye elbette karşıyım ama “Ödenen maaşların tutarlarını biliyor musunuz?” diye cevaplamıştım ben de. “Bu duruma
düşüren sistemin hiç mi payı yok?” diye sorduğumda “Aaa, ben o
kadarını bilmiyorum.” diye yanıtlamıştı. Keza toplu taşımada ulaşımla ilgili problemler de bizleri bir araya getiriyordu. Birçok STK
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yöneticisiyle beraber katıldığımız Radyo/TV gibi programlarımız
oldu. Bazen bakanlıklar önünde basın açıklamaları yaptık. Bazen
TBMM kapılarına varan yürüyüşlerimiz, görüşmelerimiz oldu. Bu
insanları tanımak, onlarla beraber ortak hareket etmek bahtiyarlık duyduğum en özel çalışmalardı.
Federasyon, amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya
gelmesiyle, Konfederasyon ise yine amaçları aynı olan üç federasyonun bir araya gelmesiyle kurulur. Dernekler statü olarak bu üst
kuruluşların altındadır. Engelliler Konfederasyonu Ankara’dadır.
Senelerce kamu kurumlarıyla istişare ettik. Keza İstanbul’da aktif
bir dernektik. Adımızı duymamış olmaları mümkün değildi. Ama
bir kere bile olsun bizleri davet edip görüşlerimiz alınmadı. Oysa
alt grupları toparlayıp konsolide etmek ve ortak hareket alanı
sağlamak ilk işleri olmalıdır. Ankara’ya her gidişimizde etrafımızdakilere derdim. Keşke bakanlıklar İstanbul’da olsaydı veya biz
dernek olarak Ankara’da kurulmuş olsaydık.
Ama şunu net biliyorum; bizim acil olarak Engelliler Bakanlığı’
nın kurulmasına ihtiyacımız var. Sorunlarımız büyük, devasa
boyutta ve bir bakanlığın altındaki genel müdürlükte çözülecek
gibi değil. Her bir engel grubunu teşkil eden ayrı birimlerden oluşan “Bizim için Bizsiz Asla” şiarından hareket eden, hak temelli
STK’lardan, danışmanlardan oluşmalı. Bizim paydaşlarımız/bileşenlerimiz olarak tüm bakanlıklardan, yetkili olduğu kadar bilgili,
her bir engel durumuna hizmet eden, cihaz-ortez-protez ve diğer
ihtiyaçları karşılayan, kar amacı güden firmalardan ve üniversitelerin ilgili birimlerinden akademisyenlerden temsilciler olmalı.
Her bir birimi harekete geçirecek, görüş alışverişinde bulunacak
işletim ve denetim mekanizmasının merkezi olacak bakanlık, bir
an evvel hayata geçirilmelidir.
Gözlemlediğim kadarıyla STK’larda en büyük iki ana sorundan biri bazı derneklerde yönetimlere yetiştirilecek insan gücü
bulunamaması. Hiç inisiyatif alma niyeti olmadan kendisi adına
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bir başkasının sorumluluk almasını bekleyen hazırcı bir kitlenin
var oluşu. Diğeri ise bazı derneklerde de talip olanları bir şekilde
ekarte edip makamları bırakmaya yanaşmayan yönetici kadrolarının oluşu. Ne mutlu bize ki İED olarak bunu başaran bir STK’yız.
EÇHA toplantılarına katıldığımda tanıdığım yeni arkadaşların
eğitimli oluşları dikkatimi çekmişti. Teknolojiye ve dijital dünyaya daha fazla hakimdiler. AB destekli projeleri hazırlayabilecek
kapasitedeydiler. Büyük ihtimal yabancı dil bilgileri de mevcut.
Gençleri, genç anne-babaları teşvik edip fırsatlar sunmalıydık.
Bizden devraldıklarını daha ileriye götüreceklerine dair olan inancım hep yüksek olmuştur. Bu vesile ile yeni başkanımız Pelin Atik
ve başkan yardımcımız Onur Cantimur olmak üzere yönetimdeki
diğer emek veren gençlerimize bir kez daha teşekkür etmek ve
başarı dileklerimi sunmak istiyorum. Çok güzel işlere imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Her zaman, gücümüz yettiğince
onları ve daha sonra gelecekleri desteklemek bizim boynumuzun
borcu. Çünkü İED bizim ikinci adresimiz. Zaman zaman “sevgili
anneler” diyerek görüşlerimize başvuruyorlar, ne mutlu bizlere ki
bu güveni verebilmişiz. Şimdi Üsküdar’da olan derneğimiz için
gönüllü desteklerini esirgemeyen Melek-Mehmet Cantimur ailemize de teşekkürü borç bilirim.
AB Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik programınca EDUCEN
projesi saha çalışmalarına katkıda bulunduk. İlk kez TİD tercümanlı afete hazırlık çalışmaları yapıldı. Çok geçmeden AKUT
Başkanı Nasuh Mahruki ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel
ile önce Sarıyer daha sonra Kadıköy gibi belediyelerde engellilik ve afet konulu seminerlere derneği temsilen katılmıştım. Yine
TÜBİTAK ve 1.400 kişi üstü katılımla Anayasa Platformu’nda
haritalama çalışmalarında bulunmuştum. Katılımcılara ifade özgürlüğü, birlikte yaşama, ekonomik ve sosyal devlet ilkesi, pozitif
ayrımcılık, yargı bağımsızlığı, din-devlet ilişkileri, hukuk devleti
ilkesi, seçimler, siyasal partiler, yerel yönetimler başlıklı tartışmalarda görüşlerimizi interaktif belirtme fırsatı yakalayabilmiştim.
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Benim için çok kıymetli olan TBMM Aile Bütünlüğünü Olumsuz
Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile
Kurumunun Güçlendirilmesi için Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nda
meclis tutanaklarına geçecek görüşlerimi belirtebilmiştim. Piyano
çalan işitme engelli kızımız Esra Ceren Karayaka da, TBMM
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun 7. kuruluş yıldönümü
dolayısıyla diğer kadınlar için rol modeli oluşturan, toplumsal
önyargıların yıkılmasına katkıda bulunan kadınlara yıldönümü
anısına verdiği “Farkındalık Plaketi”ne layık görülmüştü. Şahsi
olanaklarımızla asla ulaşamayacağımız kapıları, örgütlülüğümüz
sayesinde aralayabilmiştik. Hayat bize bilmediğimiz bir şekilde
misyon yüklemişti. Biz de derneğimiz sayesinde üstümüze düşen
görevleri yerine getirmeye gayret gösteriyorduk.
Çocuklarımız, gençlerimiz sosyal olsun diye birçok grup gezilerine katılmıştık. İlk tecrübemiz 12 kişiden oluşan 12-13 yaş
arası çocuklarımız ile AYDER’in ve Düşler Akademisi’nin kurucusu Ercan Tutal’ın İzmir Aliağa’daki yaz kampıydı. 2005’ten önce
engelliler pek görünür değillerdi. Aileler engelli çocuklarını koruyup gözetir hatta saklarlardı. Teknolojinin hayatımıza girmesi ve
insan haklarının gündeme gelmesiyle daha fazla görünür oldular.
Aliağa yaz kampına giderken 12 çocuk ve başlarında sorumlu
bir tek ben, 45 kişilik otobüsün ilgi odağı haline gelmiştik. Nasıl
bir cesaretle küçük çocuklarla şehirlerarası yolculuk yapmaya
kalkışmıştım. Bugün ben bile kendi kendime hayretler içerisinde kalıyorum ama yapmak zorundaydık. Böylelikle ailelerimizle
birbirimize olan güvenlerimiz artmış, çocuklarımızla aramızdaki
bağlar kuvvetlenmişti. Yaz kampı yurt dışından gelmiş gönüllü
eğitmenlerden oluşuyordu. Her biri kendi alanında başarıyı yakalamış bu gönüllülerle beraber çocuklarımızın her anı sanat ve spor
faaliyetleriyle dolu dolu geçti. Kampı tamamlamaya son iki gün
kala ağır otizmliler de misafir olarak gelmişlerdi. İlk defa farklı
engel grubuyla bir aradaydık. Biz bir sorumlu, 12 çocuk iken on-
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lar 10 ağır otizmli çocuk ve genç için 30 kişilik grup olmak üzere uzman ekiplerle gelmişlerdi. Sanat, spor, gözetmen, terapist,
sorumlu derken şaşırmıştık, neden bu kadar kalabalık bir ekip
vardı yanlarında diye. Çok geçmeden göz temasından kaçınan,
ani ve fevri hareket eden otizmlileri zapt etmenin zorluğunu fark
ettik. İşitme engelli çocuklarımız, otizmli bireylerin başına bir şey
gelmesin diye teyakkuz halindeydiler. Birden şuursuzca havuza
atlayan çocuğa yardıma koşuyor halde buldular kendilerini. Her
biri, diğerini göz hapsinde tutuyordu. Gece aniden panik halindeki koşturmalara şahit oluyorduk. Bir şekilde odasından kaçmış bir
çocuk için kovalamaca başlıyordu. Gördüklerimiz, yaşadıklarımız
çocuklarımız da dahil hepimizi daha fazla olgunlaştırıyordu. Bir
sonraki sene Bakırköy Görme Engelliler Derneği (GÖZDER) ile
beraber, bizden 35 kişilik çocuk ve annelerden oluşan ekip kendi
maddi imkânlarımızı karşılayarak Marmara Adası’nda bir hafta
tatil yaptık. Görme engelli bireylerin yaşamlarına ortak olduk.
Burada da çocuklarımız arı gibi çalışıyor, görme engellilere yardımcı olmaya çabalıyorlardı. Bu tatillerden o kadar çok deneyim
elde ediyorduk ki... Ayrıca tarifi imkânsız bir keyif alıyorduk.
Okullar kapanıp 2,5 ay süren yaz tatillerinde çocuklarımız yalnız kalıyorlardı. Kendi aralarındaki iletişimleri çok kuvvetliydi ve
bir arada olmaktan, beraber paylaşmaktan, yeni bir şeyler öğrenmekten dolayı çok mutlu oluyorlardı. Bunu fark ettiğimizde biz
anneler kendi aramızda organize olup onların beraber zaman geçirmeleri için fırsatlar yaratıyorduk. Biz annelere de iyi geliyordu.
Aynı dertten muzdarip veliler olarak birbirimizi daha iyi anlıyor
ve birbirimize manevi destek oluyorduk. Bu vesileyle Alanya Oba
tatiline kendi bireysel olanaklarımızla katılmıştık. Daha sonraki
yıllarda Bakırköy Belediyesi’nin organize ettiği Fethiye yaz kamplarına bazen 40 kişilik gençlik grubu, bazen sayılarımız 90’ı bulan
annelerimizin de dahil olduğu aile gezilerimizi üç dört yıl devam
ettirdik. Elbette her sene bir başka gencimize ve ailemize fırsat
tanıyarak. İşitme engellilerde görsel hafıza çok kuvvetlidir. Ayrıca
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bu tarz geziler ve piknik gibi organizasyonlar Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de belirttiği gibi “aidiyet ve sevgi” basamağını
oluşturur. İnsani gelişmişliği tamamlamak için de çok önemli detaylardır. Zaten sorunlar yumağı içinde boğulurken arada nefes
almak gibidir. Ailelere de naçizane bir tavsiyede bulunmak isterim. Belli bir olgunluğa eriştikten sonra çocuklarınızla beraber tur
gezilerine katılmanızı özellikle öneririm. Rehber eşliğinde anlatılan tarihi, coğrafi, kültürel bilgiler inanın derslerine ve sınavlarına çok büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye medeniyetler açısından
zengin bir ülke. Belki kişisel olanaklarınızla erişemeyeceğiniz
noktalara sizleri götürüyorlar. Camileri, kiliseleri ve sinagogları
gezerek, hakkında bilgiler alarak bu topraklarda kimler yaşamış,
hangi toplumlar gelmiş-geçmiş diyerek öğrenmek mutlaka bilgi
dağarcıklarını geliştirecektir. Farklı dinlere ve etnik kimliklere ait önyargıları yıkılacak olan evlatlarınızın birer dünya insanı olmalarına vesile olacaktır. Bunu nereden biliyorum? Çünkü
ilk defa oğlumla beraber ikimiz 2010 yılında Tunceli Munzur
şenliklerine gitmiştik. Elimize kocaman Türkiye haritası alarak
güzergâh üzerindeki Sivas, Erzincan gibi birçok ilden geçtik.
Aynı gezide Diyarbakır’a geçerek Surkent İşitme Engelliler Okulu
Müdür Yardımcısı Yılmaz Doğan hocamızın evinde misafir olduk.
Günübirlik Mardin, Şanlıurfa gezilerimiz ve daha sonra yaylalarını merak ettiğimiz Karadeniz turu ile birebir hayatın içinde deneyimleyerek bilgi sahibi olmanın verdiği keyif inanılmazdı. Rehber
bize anlatıyor, onun anlattıklarını ben Tolga’ya çeviriyordum.
Hem tura katılanlar hem turu yönetenler üzerinde olumlu etkiler
bırakmıştık. Bir nevi farkındalık yaratıyorduk ana-oğul. Sonraki
yıllarda bu turlara çok fazla önem verdim. Arkadaşlarıyla organize olup birçok ile ve bölgeye gitmelerini destekledim.
Gençlerimizin hobileri artıyordu. Üyemiz Sevgi Hediye
Tavacı’nın kızı Eda Tavacı uzun süredir Bakırköy Nilay Bale
Okulu’ndan dersler alıyordu. Deaf Dance Academy kurucusu
Salim Sınar ve ekibiyle ABD Los Angeles’ta farklı ülkelerden ge-
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len dansçılarla sahne bile aldı. Müzik hocası Kerim Türkman,
Zekeriya Karadaş’ı yetiştirirken, Jan Karadaş Düşler Akademisi’nde
diskjokeylik kursuna katılıyordu. Bir grup gencimiz Yıldız Teknik
Üniversitesi öğrencisi Doruk Eren Aktaş’tan kendini koruma sanatı Kraw Maga çalışmalarına katılırken, annelerimiz ilk yardım
kursuna devam ediyorlardı.
AB fonlarıyla tertiplenen gençlik programları gençlerimizin
dikkatini çekmeye başlamıştı. Emre Fırat Yalçın, uluslararası
Deaf organizasyonlarına, Alper Coşkun ise çok iyi İngilizce bilgisiyle ve bireysel çabaları sayesinde ulaştığı Uluslararası İşitme
Engelli Gençler Federasyonu (IFHOHYP) toplantılarına derneğimizi temsilen katılıp üye olmamıza vesile oldu. Her yıl bir başka
ülkede bir araya geldikleri toplantılara gençlerimizin katılımını
teşvik ediyordu. İngilizce bilen gençleri arayışı ve teşvik etmesi sonucu Ece Saygı, Arzu Şen, Nima Şen, Batu Yetişgin, Berke
Yetişgin, Ediz Tekok gibi gençlerimiz de katılmaya ve derneğimizi
temsil etmeye başlamışlardı. Oğlum Tolga önce DHL’de yaratılan
fırsat ile Belçika’ya gitmiş, daha sonra AB destekli gençlik programıyla ERRC’nin Malta’daki organizasyona derneği temsilen
katılmıştı. Onur Cantimur ise Engelliler Konfederasyonu’nun daveti ile İsviçre’nin Cenevre şehrindeki Birleşmiş Milletler ofisinde
Türkiye’deki durumun incelendiği Engelli Hakları Komitesi’nin
21. oturumuna katılmış ve lobi faaliyetleri yapmıştı. Hepsinin
ufku açılmış, artık kendi sorunlarında söz sahibi olmaya başlamışlardı. Katıldıkları toplantılardan gözlemlerini aktarıyorlardı.
Örneğin bir dönem Avustralya’da eğitim gören Ece Saygı konuşmaları kaçırmamak için palantypistlik gibi bir mesleğin olduğunu söylemişti bize. Palantypistler işitme zorluğu çeken işitme engellilerin yanında konuşmaları bilgisayarda anında yazan kişiler
olarak adlandırılıyormuş. Aynı işaret dili çevirmeni gibi. Bu sefer
işaretler yerine sözlerin yazılara dökülerek hizmet verilmesiydi.
Ankara’da gerçekleştirilen “Birlikte Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek
Programı”nın hibe ve görünürlük eğitimi toplantısına katılan
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Onur Cantimur arkadaşımızın talebi üzerine böyle bir hizmetin
verilebildiğine şahit oldum.
Kısaca 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzda,
gençlik komisyonundaki bu pırıl, pırıl gençleri yetiştirme kararı almıştık. Artık diğer aile sorumluluklarımız daha fazla öne
çıkmaya başlamıştı. Gençlerimiz evleniyor, aile kuruyorlardı.
Annelerimiz anneanne, babaanne adayları haline gelmeye başlamıştı. Bir yandan yaşlarımız ilerliyor, diğer yandan hastalıklarımız derneğe ayırmamız gereken zamanı daraltıyordu. Çok doğru
bir karar almıştık ve iyi ki gerçekleştirmişiz. Proje yazma konusunda kendini geliştiren Onur Cantimur sayesinde, ilk defa AB
fonları kazanmaya başlamıştık. Bunlar arasında AB tarafından
finanse edilen STGM tarafından yürütülen “Birlikte Yerel STÖ’ler
Kurumsal Destek Programı” da vardı. Bu destek ile hem derneğimizin kurumsal giderleri karşılandı, hem de kurumsallaşmak
için Nevzat Kıraç’tan mentorluk desteği almaya başladık. Bu proje
kapsamında TİD destekli insan hakları atölye çalışmaları yaparak katılımcı işitme engellileri bilinçlendirdik. 13 ülkeden, 31
işitme engellinin ve konuşmacının katıldığı Uluslararası İşitme
Engelli Hakları Çalıştayı’na “Birlikte” programının ve Cochlear
Türkiye, Yapı Kredi, İD Türkiye, Seymen Koleji gibi kurumların
katkıları ile ev sahipliği yaptık. İstanbul Taksim’de dört gün süren
IFHOHYP AGM genel kurul toplantısını ve uluslararası işitme engelliler çalıştayını tamamen organize eden bu gençlerimizdi. Biz
üst yönetim gözetmen olarak hiçbir işlerine karışmamış, kararlarını kendilerinin almasını sağlamıştık. İhtiyaç ve talep halinde
devreye girerek tecrübelerimizi ve yönlendirmelerimizi yapmıştık. Onların başarıları bizleri fazlasıyla onurlandırıyordu.
Eşit Haklar için İzleme Derneği tarafından yayınlanan çağrıya
başvurdular. AB alt hibe destekli “Bir İşaret Bin Umut” projesiyle işitme engellilere tercüman destekli anketler yaparak noter,
karakol, adliye gibi yerlerde yaşanılan sıkıntılarını toplamaya
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çalıştılar. Bir de avukat, savcı gibi meslek sahipleri ile çalıştay
düzenlendi. CODA ve tercümanlar için Cumhuriyet savcısı Dr.
Cengiz Apaydın tarafından iki günlük ceza hukuku eğitimleri
verildi. İşitme engellilere, işaret dili tercümanı desteği ile avukat
tarafından yasal haklar konulu bir seminer verildi. Yüzden fazla
sağır katılımcı geldi. Bu proje kapsamında bastırılan kitapçıklar ilgili bakanlıklara kadar gönderildi. Bizim yönetimi gençlere
devredişimizden sonra yine kazandıkları Eşitlik Forumu AB alt
hibe desteği ile “Engelsiz Eşit Erişim” projesi kapsamında sağırlara
seminerler vererek Türkiye’nin imzaladığı insan hakları sözleşmelerinin işaret dili videosu ile erişilebilir formatta olması gerektiğine dikkat çekip Ankara’ya lobi faaliyeti yaptılar, Sivil Düşün
AB Programı Desteği ile hem sağır hem cinsel yönelimi farklı
olan çoklu ayrımcılığa uğrama riski yüksek olan 15 sağır bireye bir avukat ile örgütlenme özgürlüğü, engelli haklarını anlatan
“Birleşmiş Renkler” isimli bir proje yürüttüler, Türkiye Aile Sağlığı
ve Planlaması Vakfı finansal desteği ile “Cyber Gençler” adlı projeleri cinsel haklar bildirgesi ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları
(cybe) anlatan işaret videoları yaptılar. Mutlaka bizden sonraki
dönemde kaleme alınacaktır.
Tolga 2019 yılı başında yeniden motorlu taşıt sürücüleri sınavına girmeye karar verdi. Gerekli olan sağlık heyet raporu için
devlet hastanesine bağlı ilgili poliklinikten randevumuzu aldık.
Nöroloji servisindeki doktorun çok şaşırmış bir vaziyette “Sağırlar
araba kullanabiliyor mu?” sorusunu “Trafikte korna çalmak kanunen yasak, kurallara riayet edildiği sürece sıkıntı yok hocam.” diye
yanıtladım. Sıra psikoloji bölümü muayenesine geldi. Doktorun
“Odaya sadece hasta girsin, lütfen siz çıkar mısınız?” diye uyarısı
üzerine, “Elbette çıkarım, peki siz işaret dili biliyor musunuz? Tolga
işitme engelli.” diye söylediğimde geri adım atışı ile görüyorum
ki eğitimlilerin eğitilmesi meselesinde de bir arpa boyu yol gidememişiz. İnanın insanın içi acıyor. Tolga bu sefer görüntülü soru
bankası sistemiyle sınavını verdi ve ehliyetini kazandı. Sekiz se-

122

SEVİM SEVGİ YÜKSEL

nelik iş hayatı kazancından yaptığı tasarruflarıyla çok arzu ettiği
arabasını da satın aldı. Temennim bütün çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmesidir.
Daha sonra OGS için çalıştığı özel bankadan geçiş ücretlerinin
kredi kartına yansımasını talep etmeye gittik. Bankodaki memure
hanım, “Tolga işitme engelli ama duyması lazım veya sağır ise siz
annesi olarak vasi misiniz? Belgenizi görebilir miyiz?” gibi saçma
sapan talep ve sorulara maruz kaldığımız hikâye daha çok yenidir.
Lafa gelince “engelsiz bankacılık” reklamları her yerde. Ama halen
reşit işitme engellilerin, bankalardan hizmet alımları sıkıntılıdır.
Herhangi bir aksaklık yaşadığınızda sizler çağrı merkezlerini arayıp sorununuzu giderebilirsiniz. İşitme engelliler ise her sorunu için çalıştığı iş yerinden izin alıp şubeye gitmek zorundadır.
Bankalar Birliği’ne bu durumu bildirdiğimiz dilekçelerimiz de
oldu tabii ki. 3G görüntülü hizmet vermeye çalışan bankalar da
mevcut. Ama bu yeterli değil. Kendi bankalarının verdiği hizmetten habersiz personellerinin eğitilmesi şart.
Bankalar gibi belediyelerin ve özel/kamu idarelerinin web sayfalarının ulaşılabilir olması, keza görüntülü hizmete geçmeleri
işitme engelli bireylerin için iletişiminin sağlanması için elzemdir
ve çok büyük katkıdır.
Son zamanlarda emeklilik başvurularında engellilerin, işe alım
sırasında İş-Kur tarafından talep edilmiş raporlarının yok sayılıp
yeniden Sağlık Heyet Kurulları’na yönlendirildiği acayip günlerden geçiyoruz. Buna ilişkin bir yönetmelik çıktıysa ya da karar
alındıysa mutlaka toplum bilgilendirilmelidir. Diğer türlü iller bazında keyfi uygulama gibi algılanması kaçınılmazdır. Bir yandan
doktorlarımız üzerinde büyük baskı diğer yandan ilgili polikliniklerden randevu alamama gibi gerçeklerle yüzleşiyoruz. Devlet
hastanelerimizde keza, uzman ve tecrübeli sağlık çalışanları yok
denecek kadar azaldı. Bu sadece engelli çocuklarımız için değil
toplum sağlığımızın da giderek kalitesiz hizmet almasını bera-
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berinde getirecektir. Üstelik bizim çocuklarımız doğduğu andan
itibaren birçok konu hakkında ayrı ayrı raporlandırmalardan geçiyorken bu zahmetlere ne gerek var ki? Yaşayana, yaşatana ekstra
zaman ve iş yükünden başka ne değeri var ki tüm bu olanların.
Aradan yıllar, yıllar geçti. Derler ya ömürler tükendi/tükeniyor.
Engelliler için çok şeyler yapıldı, çok şeyler yenilendi gibi ifade
ediliyor ama gerçekten işte tam da şu soruyu sormanın zamanı.
“Acaba ne kadar başarılı olundu?” Benim fikrimi sorarsanız cevabım maalesef ki bir arpa boyu yol gidilmediği yönünde olacaktır.
Çünkü sorunu bitirmek için kararlı olmak gerekir, inanmak gerekir, alt yapısını oturtmak ve denetlemek gerekir.
Emeklilik konusuna değinmişken 5510 sayılı yasa 2008’de
değiştirildi. Şu an engelli/engelsiz emeklilerin maaşları asgari ücretin altında kaldı. Engellilerin düşük aldığı maaşları neticesinde
yenilemek zorunda kaldıkları cihaz, ortez ve protez ara farklarını
karşılayamaz oldular. Kurlardaki oynaklık deseniz sadece engellileri değil toplumun bütün bireylerini etkileyen negatif bir durum
haline geldi. Acilen eski yasaya dönülmeli veya emekli maaşları
asgari ücretin altında olmamalıdır diye yeni bir karar alınmalıdır.
Arada Kızım Seda, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Üstüne yine aynı üniversitede yüksek lisansını da tamamladı. İşe girdi, evlendi ve bize çok
tatlı, şeker mi şeker bir kız çocuğu hediye etti.
Hayat iyi ve kötü sürprizlerle doludur. Yaşadıklarımız bizim
tercihlerimiz değildi ama ağır bir bedel ödedik/ödüyoruz. Günü
geldi ağlaştığımız hatta bazen dışlanıp kovulduğumuz kapılarda ayakta karşılanır olduk. 2004 yılında kurulan derneği, 2005
yılının sonlarına doğru tanımıştım. 2019 Mayıs ayına kadar yönetiminde genel sekreterliğini yürüttüm. Dile kolay, 14 sene...
Sorunları, acıları kadar paylaşım ve desteklerle dolu bazen hüzün
ve gözyaşı, bazen sevinç ve mutlulukla dolu yıllar. Yaptığımız
her bir çalışma çok büyük gayretlerin sonucuydu. Doğruluğuna
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inandığımız fikirlerimizin üstüne korkusuzca giderdik. Tabii ki
bir başına ben ne kadar değer yaratabilirim ki... Yönetim kurulumuz ve ailelerimizle hep beraberdik. Kısıtlı bütçeler, sınırlı kemik
kadrosuyla kocaman bir aileydik. Artık sunduğu hizmetleriyle
ilkleri hayata geçiren İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği kendini
kanıtlamış bir markadır.
Bir Çin atasözü der ki:
“Hayat, işaretlerin okunma sanatıdır.”
Biz bu işaretleri beraber okumaya çalışmıştık. Bu uzun yolculukta “BİZ’iz” diyebilenlere selam olsun. Ayrıca BİZ’e destek verenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
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Teşekkür-Takdim

A

landa hizmet veren tüm dernek/vakıf/federasyon, devlet ve özel
okullar ile işitme engelliler öğretmenleri, zihinsel engelliler
öğretmenleri, gönüllerini özel eğitime adamış birçok öğretmen
ve akademisyenler ile odyologlar, odyometristler, KBB doktorları,
konuşma terapistleri, psikolog ve uzmanlarla beraber tüm işitme
cihazları firmalarına ve devlette devamlılık esastır diyerek insan
hakkı olarak görüp erişilebilir, ulaşılabilir çok güzel işlere gönlünü koymuş, altına imza atmış nice bürokrat ve memurlar ile işitme
engellilere/sağırlara ve ailelerine bu kitabın oluşmasında sundukları doğrudan ve dolaylı emekleri-katkıları ve örnek oldukları durumlar adına teşekkürlerimi sunarım.
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Yazar Hakkında

Sevim Sevgi Yüksel
27 Ağustos 1963’te İstanbul’da doğdu. Yeşilköy Ticaret
Lisesi’nden 1980 yılında mezun olduktan sonra 1981 yılında
Türkiye Emlak Kredi Bankası A.O. Halkalı Şubesi’nde iş hayatına
başladı. Daha sonra, özel sektörde finans ve muhasebe departmanlarında çalıştı.
2005 yılında İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği’ne (İED) katıldı. Halen Onursal Genel Sekreter olarak İED’ye desteklerini
sürdürmektedir.
İki çocuk annesidir. 1992 doğumlu oğlu Tolga, işitme engellidir.

Fırsat eşitliğinin olduğu, engelsiz bir dünya için.
İnsanoğlu her şeyin en iyisine layıktır. Vasatına razı olmayın.
Hedefiniz olsun. Gidebileceğiniz bir limanınız olsun. Gideceği
limanı olmayanlar rüzgârlardan fayda sağlayamazlar.
Haklar kolay elde edilmiyor dostlar. Engelli çocuğa sahip
anne-babaların var olan haklarını çok iyi bilmelerini, bu
haklarını korumalarını, hayata henüz geçmemiş hakların elde
edilmesi için de bireysel ve var olan STK’lar ile beraber el ele
vererek var güçleriyle mücadelelerini büyütmelerini öneririm.
Bugün “Benim ve evladım için lazım olan, mutlaka bir başka
yerde, bir başka insan için de lazımdır” diye düşünerek
hareket etmenizi tavsiye ederim.

