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Sakatlık ve Kentsel Mekan

Önsöz

B

u çalışma, “evlerimizde, yakın çevremizde gördüğümüz yeti yitimliler neden kentsel
yaşamın doğal akışında yoklar?” gibi basit bir sorunun peşine düşülmesi sonucunda
ortaya çıktı. Cevabı ararken kentsel mekânda var olmanın koşullarının neler olduğu
yeti yitimliler açısından anlaşılmak istendi. Onun için çalışma, sakatlık ile ilgili kentsel
mekânı tüm unsurlarıyla bir arada bütünlüklü olarak görmeyi ve kavramayı denemektedir.
Kentsel mekân sakatlık ilişkisinin ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve nasıl kurulduğunu,
belirleyicilerinin neler olduğunu anlamak, aynı zamanda, bu ilişki bağlamında yeti yitimli
bireylerin nasıl sakatlandığı, sakat hale getirildiğini anlamak temel kaygıdır. Temel olarak şu
sorular ile çalışma başladı ve cevaplar arandı;
•

Sakatlık nasıl tanımlanıyor, kentsel mekânın, yapılı çevrenin sakatlığın oluşumundaki
etkisi nedir?

•

Günlük yaşamda, bağımsız hareket edebilmenin kentsel mekanla olan ilişkisi nedir?

•

Çalışma yaşamına dahil olup olamama konusunda yapılı çevrenin önemi var mıdır?

•

Çalışma yaşamı ile kentsel mekânda bulunma, toplumsal kabul görme arasında bir
ilişki var mı ve bu ilişkide yapılı çevrenin düzenlenmesi önemli midir?

•

Kentsel mekânın ulaşılabilirliği/erişebilirliği nedir, neden önemlidir?

•

Kentsel mekân ayrıştırıcı mı, birleştirici mi?

•

Yönetim, kentsel mekânı nasıl düzenliyor?

•

Yeti yitimi olan bireye idarenin bakışı nasıl, söylemler, düzenlemeler, politikalar,
kanunlar ve uygulamalar bazında bunlar nasıl ortaya çıkıyor?

•

Sosyal yardım ve hizmet kentsel mekân sakatlık ilişkisi bağlamında nasıl
konumlanmaktadır?

Bu çalışma, değerli hocam Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu danışmanlığında hazırladığım
2012 yılında kabul edilen doktora tezimin (bir kısmının) kitaplaştırılmış halidir. Böyle bir
konuyu seçmeme vesile olan beni cesaretlendiren yazar, aktivist Süleyman Akbulut olmuştur.
Bu çalışmanın ortaya çıkmasında sayamayacağım pek çok arkadaşımın, dostumun katkısı
oldu. Değerli hocam Pelin Pınar Giritlioğlu ve Süleyman Akbulut nezdinde hepsine çok
teşekkür ediyorum. Sağolun.
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Sakatlık ve Kentsel Mekan

GİRİŞ

K

ent, kırdan daha geniş ve yoğun şekilde, bir arada yaşama alanı yaratması açısından
sanayi devrimi ile ön plana çıkmıştır. Kentler tanımlanırken heterojen bir yapılarının
olduğu vurgulanır. Oysa kentlerin görünen yüzü, sakat insanlar açısından homojen
bir yapı gösterir. Kentlerin homojenliğini-heterojenliğini mekânlar üzerinden
okuduğumuzda, “normal” bedenlere göre yapılandırılmış, tasarlanmış kentsel mekânlarla
karşılaşırız. Homojenliği bozan “normal” olmayan bedenler ise evlerde veya “normal
olmayan” bedenler için yapılmış olan kapatma kurumlarındadırlar. Kentlerin sokaklarında,
parklarında, fabrikalarında, bürolarında, okullarında sakatlığı olan (yeti yitimi olan) bireyi
çok az görürüz veya hiç görmeyiz. Buna karşın, sağduyumuz1 bize göremediklerimizin
olduğunu söyler. Kent resmi içerisindeki eksikliği sağduyumuz ile biliriz.
Sağduyunun bildiğini destekleyen bir çalışma Türkiye’de “Özürlüler İdaresi” tarafından 2002
yılında yaptırılmıştır. Bu çalışmaya göre, Türkiye nüfusunun %12,29’unu sakatlığı olan
bireyler oluşturmaktadır (DİE, 2002).2 Böyle bir orana rağmen sakatlığı olan bireylere
sokaklarda, duraklarda, işyerlerinde, okullarda çok fazla rastlamayız. Toplumsal hayatın
içerisinde yokturlar. Kentsel mekânlarda görünmezler. Bu kadar görünmez olma ya da
görünmez hale getirilme, kentsel yaşamdan belli bir kesimi soyutlama, ayırma, dışlama
demektir. Nüfusun %12,29’unun nerede olduğuna baktığımızda onların, evlerde,
hastanelerde, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde olduğunu görürüz. Bir anlamda sakatlar,
Foucault’nun bedenleri ve zihinleri disipline etmenin bir aracı olarak ifade ettiği kurumlara,
kapatılırlar. Kapatılma ile kentsel mekândan uzaklaştırılmakta, toplumsal ilişkilere dâhil
edilmemektedirler. Bu yaşama uzak kalış/yaşamdan uzaklaştırılma, sakatları kentsel mekânda
olduğu gibi sosyal bilimler alanında da uzun süre görünmez yapmıştır.
Sakatların görünür hale gelmeleri toplumsal hareketler içerisinde yer alarak kendilerini ifade
etmeleri ile başlamıştır. 1960’lardaki genel toplumsal hareketlilik ile başlayan sakat hareketi,
1970’lerde gelişmiştir. Sakatların kendilerini göstermeleri, sorunlarını ifade etmeleri ile
birlikte 1980’lerde sakatlık çalışmaları da başlamıştır. Sakatlık çalışmaları, daha öncesinde
sakatlığın algılanışından kaynaklı olarak sosyal bilimlerin içerisinde çalışılabilecek bir alan
olarak yer almamıştır. Sakatlık uzun bir dönem sadece tıbbi bir konu olarak değerlendirilmiştir.
Kişisel bir trajedi (kişinin kendisinin ve çevresinin yaşadığı) ve tıbbın yardımı ile
“normalleştirilebilecek” bir durum olarak algılanmıştır. Bu yüzden sağlık çalışanları ve
uzmanları bu algı içerisinde baş aktörler olarak yer almışlardır (Bezmez, Yardımcı ve Şentürk,
2011: 18). Sakatlığın bu anlamda toplumsal yönü kısır kalmıştır. Sakat hareketi ile birlikte
başlayan kişisel trajedinin ve tıbbın sorgulanması, sosyal bilimlere de kapıyı aralamıştır.
Sakatlığa sosyal bilimler penceresinden bakmak, sakatlığın farklı ilişkisel ve nedensel
süreçlerini, alanlarını ortaya çıkarmıştır. En genel olarak aslında her dönemin sakatının farklı
olduğu, farklı mekânlarda bulunabildikleri görülmüştür. Beden-mekân ilişkisini
belirleyenler, üretim ve yeniden üretim süreçleriyle birlikte çeşitli toplumsal dinamiklerdir.
Bu anlamda da farklı mekânsal pratikler farklı sakatlıklar üretmektedir. Toplumu oluşturan
insanları ayrıştırmanın yöntemlerinden birisi bedene yüklenen işlevler ve bu işlevlerin yerine
getirilip getirilememesidir. Böylece normal-normal olmayan, sakat-sağlam gibi ayrımlar
yapılabilmektedir.
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Kentsel mekânla kapitalizm iç içe geçmeden önce farklı mekânlarda, farklı zamanlarda yeti
yitimi olan insanlar farklı değerlendirilmiştir. Yeti yitimini bedensel bir deneyim olarak gören
toplumlar olduğu gibi, doğduğunda yok edilmesi gereken bir beden olarak gören toplumlar
da olmuştur.
Örneğin; Antik Yunan kent devletlerinde, savaşın ve köle emeğinin ön planda olması
‘sağlam,’ ideal bedeni, erkek ve normal beden olarak tarif etmiştir. Savaşçı olabileceklerin
yaşam hakkı veya yurttaşlık hakları olmuştur. İdeal eril beden, kentsel mekân
düzenlemelerinde belirleyici olmuştur. Ama Antik Yunan kent devletlerindeki uygulamadan
çok farklı bir yaklaşım Aborjinlerde ve Massai yerlilerinde söz konusudur. Bu toplumlarda
yaşlılar ve bebekler kutsal sayıldığından öldürülmez ve yeti yitimi bir deneyim olarak görülür.
Ayrıca bazı yetilere sahip olmak bazı gelişmelerden sonra önemli hale gelmiştir. İnsanların
yazıyı icat etmediği dönemlerde veya okuma-yazmanın yaygın olmadığı toplumlarda, yazıyı
okuyamamaktan kaynaklı öğrenme güçlüğü yaşayan (disleksi) ya da yazma konusunda güçlük
yaşayan (disgrafi) insanlardan söz edilememesi gibi (Doğan, 2008: 39).
Kapitalizmin gelişip serpilmesiyle sakatlığın 20. yüzyılda görülen formu oluşmuştur. Emeğin
ve üretimin örgütlenme biçiminin ve mekânının değişmesi, kârlılık, verimlilik gibi isteklerin
artması, sakatları üretim süreçlerinin dışına itmiştir. Öncesinde yeti yitimi ile üretimde yer
alabilen, aile veya içinde bulunduğu topluluk ile dayanışma içinde yaşayabilen, birtakım
ihtiyaçlarını karşılayabilen kişi, kapitalist ilişkilerin bu örüntüyü dağıtması ile üretim ve
yeniden üretim sürecinin dışına itilmiştir. Bu itilmişlik ile birlikte sakatlar, mekânsal anlamda
da ötelenmişler, görünmez olmaya zorlanmışlardır.
Çünkü, “sağlam” bedenler, aynı zamanda var olan sistemin, modern toplumun devamının
güvencesidir (Nazlı, 2009). Üretimin, toplumsal ilişkilerle olan diyalektiği ve bedenin
toplumsal inşası, sakatlığı olan bedeni mekânsal olarak da dışlamıştır. Benzer şekilde bedenin
toplumsal olarak inşa edildiği yönündeki yaklaşım, bedenin tamamen biyolojik bir yapı
olmadığını, bedenin toplum tarafından biçimlendirildiğini söyler. Bu biçimlendirme bedenin
sınırlarını çizer ve bedeni aslında yeniden yaratır. Buna göre, bedene atfedilen nitelikler,
anlamlar ve sınırlamaların hepsi toplumsal ürünlerdir. Mekânlar da toplumsal ürünler
olduğundan kapatılma kurumları ve ev dışındaki açık veya kapalı mekânlar sakatların
olmadığı, olmaması gerekliliği üzerine kurgulanan mekânlara dönüşmüştür. Fakat burada
gözden kaçırılmaması gereken toplum-mekân ilişkisinin tek taraflı bir işleyişinin olmadığıdır.
Bu ilişki, karşılıklı etkileşim içinde ilerleyen diyalektik bir ilişkidir.
Kentsel mekân konusunda Lefebvre’nin özellikle üretim penceresinden bakan yaklaşımı
mekânı açıklama açısından dikkate değer. Lefebvre, toplumun mekânı üretmesi kadar
mekânın da toplumu, kimlikleri, deneyimleri ürettiğini ileri sürerek üretimi ve yeniden
üretimi mekânsal düzlemde açıklar (Işık, 2009). Mekânın bu şekilde algılanması, sakatlığın
toplumsal-mekânsal düzlemde, yeniden tanımlanmasını gerekli kılar. Çünkü aslında mekân,
sakatlığın toplumsal üretiminde ve sakatlayıcı ideolojilerin kabul görmesinde önemli bir rol
oynar. Toplumsallaşma, üretim ve yeniden üretim süreçleriyle beraber mekânsal pratikler,
bedenin aldığı farklı biçimlerin bir kısmından sakatlık deneyimi üretirler (Yardımcı, 2010).
Kapitalist üretim-mekân arasındaki diyalektik ilişki, beden üzerinde sakatlığı üretmekte ve
üretim sürecinde yer alamayacak durumda olanları mekânsal olarak “dışarı” atmaktadır.
Üretimin değişen yapısı, değişime göre farklı bedenlerde farklı sakatlıklar üretme kapasitesine
her zaman sahiptir.
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Kentsel mekân, kentin ve kentlilerin bütünleşme araçlarından birisi ve en önemlisi iken
sakatlar için ayrıştırmanın, dışlanmanın bir aracı halline gelmektedir. Kentsel mekânlar,
hareketle algılanan (görme, duyma, koklama, hissetme ile mekâna ait nitelikleri ile) yaşayan
organizmalar olarak, değişen sosyo-ekonomik koşullar ve kentlerin kültürel dokusu ile iç içe
geçmiş mekânlar olarak kabul edilir. Kentsel mekânlar aynı zamanda kentte yaşayanların
kültürel birikimlerini paylaştığı, aktardığı, tekrar öğrendikleri yerlerdir. Kentli olma deneyimi
ve bilinci bu mekânlarda oluşur. Sokaklar, meydanlar, binalar, yeşil mekânlar, ağaçlar vb. ile
birlikte kentliler birbirleriyle iletişim kurmakta (İnceoğlu ve Aytuğ, 2009: 131-133), üretim
ve yeniden üretimde yer almaktadırlar. Sakatlar açısından kentsel mekân düzenlemeleri;
günlük yaşamın geçtiği çevrede sakatlar ile “normaller” arasında eşitsizlik yaratmakta ve bu
eşitsizliği meşrulaştırarak, eşitsizliğin yayılmasına, derinleşmesine yardım etmektedir. Bu
durumda doğal kapasitelerin/yeteneklerin bir biçimlenişi olarak beden, potansiyel olarak
sonsuz sayıda farklı şekilde gerçekleşebilecekken, var olan toplumsallaşma, üretim ve yeniden
üretim süreçleri bedenin aldığı farklı biçimlerin bir kısmından sakatlık deneyimi
üretmektedir. Mekân ise bu süreçlerde belirleyici bir rol oynamaktadır. Mekânsal ve
toplumsal olguları bu durumda birbirinden ayrıştırmak pek mümkün değildir.
Yeti yitimi olan bireylerin kentsel mekânda bulunmamaları, bulunmalarının koşullarının
olmaması, engellenmeleri, bu kişileri sorunlarıyla birlikte görünmez hale getirmektedir. Oysa
toplumsal bir gerçeklik olarak yeti yitimi olan bireyler ve onların sorunları bulunmaktadır.
Ne var ki, mekânsal düzenlemeler hangi bedenlerin mekânda nasıl yer alacağını, toplumsal
algıyı ve üretimin nasıl gerçekleşeceğine de yön vermektedir. Mekânın deneyimlenmesinde
ilk araç olan beden, içine doğduğu mekânı, üretim tarzının genel çerçevesi içinde deneyimler.
Mekân, beden tarafından keşfedilir ve etkileşime girer. Mekânsal dönüşüm bedenle birlikte
yaşanan bir değişim sürecidir. Bedenin ve mekânın genel çerçevesini belirleyen ise üretim
tarzı olmaktadır. Kent, üretimin ve yeniden üretimin mekânıdır. Bu mekân bedenlere üretim
ve yeniden üretim için şekil verir, anlamlandırır ve kategorize eder. Beden ise aynı şekilde
günlük yaşantısında deneyimlediği mekânı kendi bedenine uyum sağlayacak bir dönüşüme
uğratmaya çalışır. Ama tüm bunlar belli bir üretim tarzı içinde gerçekleşir ve bu üretim tarzını
olumlayacak, sürece katkı sağlayacak veya süreci kesintiye uğratacak bir durum olabilir. Bu
olabilirliklerde asıl olan, bedenle mekânın etkileşiminin birbirini farklı biçimlendirebilecek
birer dinamik haline getirebilecek olmasıdır. Diğer bir anlatımla, bedenle mekânın birbiri
üzerinde değişim gücünün bulunmasıdır.
Bedenin ve mekânın diyalektik etkileşimi içerisinde her beden mekânı farklı deneyimler.
Günlük yaşantı içerisinde “normal” ve “normal olmayan” bedenler aynı mekânda farklı
yaşamlar üretir. Bu farklılık yeti yitimi olan bedenler için toplumsal dışlanma, bağımlı olma,
yoksulluk ve yoksunluk gibi olguları gündeme getirebilmektedir. “Normal” bedenler
tarafından çoğunlukla farkına varılmayan bu durum, yeti yitimi olan bedenler için yaşamsal
bir önem taşır. Beden, mekânsal etkileşimde bulunduğu konum itibariyle ikincilleşmekte,
hiyerarşik bir yapılanmanın örülmesine neden olabilmektedir.
Sakatlık, genel olarak bedenin herhangi bir işlevi veya yetiyi yerine getirememesi, bedendeki
herhangi bir eksiklik olarak tanımlanır. Bununla birlikte sakatlık, bedenin mekânla ilişkisi
bağlamında da tanımlanabilir. Bedensel farklılık veya yeti yitimi, bedenin mekânla kurduğu
ilişkide ayrımı gündeme getirir. Toplumun ve mekânın dışlayıcı karakteri, bedensel
farklılıkta, yeti yitiminde ortaya çıkar. Yeti yitimi olan bedeni, mekân, sakat hale getirir.
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Sakatlık bu durumda yeti yitimli bedene sahip bireyin mekânla kurduğu bir ilişki biçimi
olarak tanımlanır hale gelir.
Toplum ve mekânın, yeti yitimli bedene sahip bireyi, dışlayıcı karaktere sahip olması üretim
ilişkilerinin birer uzantısı olmakla beraber bunu kalıcılaştıran, “normalleştiren,” kurumsal
hale getiren temel de devlettir. Toplumsal/siyasal bir örgütlenme biçimi olarak devlet,
toplum-mekân ilişkisinin genel çerçevesini çizen ve ilişkisini belirleyen konumdadır.
Özellikle kent yönetimleri, beden mekân ilişkisini (olumlu ya da olumsuz anlamda) kuran,
devam ettiren, pekiştiren politikaları oluşturmakta ve gerçekleştirmektedir. Bu anlamda,
sakatlığı bulunan bireylere ilişkin politikaların üretimi ve hayata geçirilmesinde, yerel
yönetimler mekân-toplum ilişkisinin kurulmasında, belirlenmesinde önemli bir role sahiptir.
Yerel yönetim kurumlarının politikaları ve uygulamaları, kentsel mekânda sakatlık-mekân
ilişkisinin nasıl kurgulandığını göz önüne serer.
Halka en yakın yönetim kurumu olmasından dolayı, halkın ihtiyaçlarını daha iyi
bileceğinden hareketle tanımlanan yerel yönetimler, mevcut siyasi, ekonomik ve sosyal
gelişmelerle ve merkez ile kurulan ilişkinin niteliği çerçevesinde “hizmet”lerini gerçekleştirir.
Gündelik hayatın kurgulanmasında önemli bir konumda bulunan yerel yönetimler sakatlara
ilişkin oluşturdukları politikalar ile bireylerin kentsel mekânla kurulan ilişkilerini belirlemede
etkili olmaktadırlar.
Ancak, yerel yönetimlerin sakatlığa ilişkin oluşturdukları politikalar, Türkiye özelinde,
merkezin politikaları ile uyumlu olarak, büyük oranda yardım odaklıdır. Bu tip yardım odaklı
politikalar, sakatlığı olan bireyi “muhtaç” olarak görmenin, tanımlamanın bir sonucudur.
Kentsel mekânı düzenleme olanakları, merkezi yönetimle birlikte ellerinde bulunan yerel
yönetimler, yeti yitimli bireyi sakatlayan mekânları dönüştürmek yerine, yardım
politikalarına ağırlık vermektedir. Yerel yönetimlerin sakat bireylere yönelik politikalarının
temelini, tıbbi/bireysel modelin bakış açısıyla birleşen sosyal yardımlar oluşturmaktadır. Yerel
yönetimler, genel olarak, yeti yitimi olan bireylerin kentsel mekânla ilişkilerini kurma ve
onları birer kullanıcı haline getirmeye ilişkin politikalar oluşturma konusunda isteksiz
davranmaktadırlar. Bu isteksizliği gizlemenin ve muhtaçlık algısının devam ettirilmesi sosyal
politika kapsamındaki özellikle sosyal yardım çalışmalarını ön plana çıkarmaktadır.
Mekânsal düzenlemelerin evrensel tasarım ilkelerine göre gerçekleştirilmesi yeti yitimi olan
bireylerin kentsel mekânda var olabilmeleri konusunda önemli bir adım özelliği taşımaktadır.
Bazı anlaşmalar ve kanunlar kapsamında çeşitli yönetim kademelerinin, bu tip mekânsal
düzenlemelerin yapılması konusunda görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Ama bu görev
ve sorumluluklara rağmen, mekânsal düzenlemeler ya hiç yapılmamakta ya da yapılanlar
yetersiz düzeydedir.
Bu çalışma, verili mevcut koşullar altında, özellikle Türkiye’de sakatlık ve kentsel mekân
arasındaki ilişkiyi anlamayı amaçlamaktadır. Bu ilişkinin nasıl, hangi araçlarla, hangi düzeyde
kurulduğu, bu ilişkide yönetim birimlerinin işlevlerinin neler olduğu, politikaların ve
yasaların neler olduğu, kentsel mekânların nasıl yeti yitimi olan bireylerle ilişkilendiğine ve
onları sakat bıraktığına bakılmaktadır.
Çalışma kapsamında temel olarak yapılmak istenenler ise şunlardır;
Genel bir görünmezlik örtüsü altına itilen yeti yitimli bireyleri ve sakatlık konusunun sosyal
bilimler açısından önemini işaret etmek.
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Kentsel mekânın günlük yaşamımızdaki yeri ve önemini sakatlık bağlamında ele almak.
Ancak unutulmamalıdır ki bu çalışma, “normal” bir bedene sahip ve “sağlamcı” kültür
içerisinde yetişmiş, fakat farklı bir bakış açısı ile kentsel mekân sakatlık ilişkisini anlamaya
çalışan bir araştırmacı tarafından yapılmaktadır. Bu çalışmada araştırmacı bazı önyargıların
farkında olarak, sakatlık ile ilgili düşünce kalıplarını tekrarlamamaya özen göstermiştir. Ama
yine de bu anlayış ve düşüncenin sızmış ve var olma ihtimaline, tehlikesine karşı okuyucunun
dikkatli olması önerilir.
Çalışma, temel olarak sakatlık ve kentsel mekân dinamikleri ve bunlar arasındaki ilişkiler
etrafında kurgulanmıştır. Bu kurgu çerçevesinde kitap beş bölümden oluşmaktadır. İlk
bölüm, kentsel mekân sakatlık ilişkisinin kavramsal ve kuramsal boyutunu içermektedir. Bu
kısımda sakatlık yaklaşımları ve mekânda varoluşla ilgili olduğu düşünülen kuramlar
verilmektedir. Hâkim üretim sistemi ve ilişkileri çerçevesinde sakatlığa mekân, çalışma/iş,
sosyal politika, yerel yönetim kuramları çerçevesinde bakılmaktadır.
İkinci bölümde, kısaca dünyadaki sakatlık politikalarının gelişimi ve ayrıntılı olarak
Türkiye’deki sakatlara yönelik politikaların gelişimi verilmektedir. Türkiye’de sakatlığa
yönelik çalışmaların kısa bir tarihçesine dünya ve Avrupa ile birlikte bakılmaktadır.
Modernleşme dönemi ve öncesinde sakatlık konusunda yapılan çalışmalara değinilmektedir.
Bu bölümde kısmen, Türkiye’de sakatlığa ilişkin nelerin yapıldığına dair bir tarihçesi
sunulmaktadır.
Üçüncü bölümde toplumda sakatlığın nasıl algılandığı, bunun tutum ve davranışlara nasıl
yansıdığı üzerinde durulmaktadır. Toplum olarak yeti yitimli bireyi nasıl algıladığımız,
sakatlığa ilişkin yaşam alışkanlıklarımızın neler olduğu anlaşılmaya çalışılmaktadır.
Beşinci bölümde, (toplumsal sakatlık algısının tüm çalışmalara, politikalara sindiğinin bir
göstergesi olarak da aynı zamanda), Türkiye’deki mevcut mevzuatın sakat bireyler ve sakatlık
konusunda neler söylediği ortaya konmaktadır.
Mevzuat ile de yakından ilgili olarak beşinci bölümün devamında, altıncı bölümde, sakatlık
ile ilgili idari düzenlemelere bakılmaktadır. Bu düzenlemeler merkezi ve yerel düzeyde ele
alınmaktadır.
Sonuç kısmında ise genel bir değerlendirme, özellikle yeti yitimli bireylere ilişkin geliştirilen
politikalar çerçevesinde kentsel mekân bağlamında yapılmaktadır. Türkiye’de yeti yitimli
bireylerin, kentsel mekânlarda nasıl sakat hale getirildiğini temel başlıklar altında
özetlenmekte ve hem pratikte hem kuramsal anlamda yapılabilecek çalışmalara ilişkin öneriler
ile çalışma sonlandırılmaktadır.
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SAKATLIK VE KENTSEL MEKÂN İLİŞKİSİ

lk olarak coğrafya biliminin ilgi alanına giren mekân, zamanla, insanın mekânla olan
ilişkisi bağlamında sosyal bilimcilerin dikkatin çekmiştir. İnsanın bulunduğu mekân,
mekânda işgal ettiği yer, aralarındaki ilişki ve bu ilişkinin nedenleri, mekândaki
değişimler, değişimlerin nedenleri, süreçleri vs. mekânı sosyal bilimler için değerli kılmıştır.
Böylece, mekân, sosyal bilimler alanına, insan- mekân etkileşimi üzerinden dâhil olmuştur.

İ

Bu dâhil olma sürecinde bir yandan, mekânın, toplumsal ilişki içerisinde etkisiz bir eleman,
bir fon olarak yer almadığı, yapılan çalışmalar ile insan-mekân etkileşiminin olduğu, birbirini
biçimlendirdiği ortaya konur. Diğer yandan, sakat hareketi ve sakatlık çalışmaları ile sakatlığı
olan bireylerin yaşam koşullarına dikkat çekilmesi, mekân ve sakatlık arasında ilişkinin var
olabileceği fikrini kuvvetlendirir. İnsan-mekân ilişkisinin nasıl kurulduğu ve birbirini nasıl
biçimlendirdiği temel soruları etrafında gelişen mekân çalışmaları, sakatlık çalışmaları ile
ilişkilenmesi ile mekânı ve sakatlığı farklı şekillerde tarif edebilme perspektifini sunar. Bu iki
alanın yakınlığı mekân-insan, mekân-toplum ilişkisinin yeni baştan “tarif” edilmesi gereğini
ve önemini bir kez daha gösterir.
Ancak, çok yönlü ve dinamik bir ilişki olan sakatlık-mekân ilişkisi basitleştirilerek
erişebilirliğe indirgenmesi, sakatlık ve mekân gibi karmaşık ve bütünlüklü bir yaklaşım
gerektiren konunun yüzeysel bir anlayışla ele alınma tehlikesini de beraberinde getirir.
Özellikle pratikte bu ilişki erişebilirliğe, özellikle de mekân erişebilirliğine indirgenmektedir.
İndirgemeci yaklaşım bütünlüğü kavramada, bilinenin arkasına bakma, görme ve var olan
ilişkileri analiz edebilme konusunda eksikliklere yol açmaktadır. Bu durumda üretilen
çözümler de dar bir bakış açısını yansıtmakta, asıl meselenin anlaşılmasını, gerçekçi çözümler
üretilmesini güçleştirmektedir.
Sakatlık ve kentsel mekân ilişkisinde esas olan, bu ilişkinin ana eksenini oluşturan
toplum/toplumsal ilişkiler, bunların ne olduğu, nasıl oluştuğu ve işlediğidir. Temel olan,
mekânın ve sakatlık olgusunun toplumsal olanla ilişkisinin anlaşılmasıdır. Toplumsal olanın
içeriği ise toplumu oluşturan insanların düşüncelerinden, pratiklerinden, ilişkilerinden,
etkileşimlerinden ve yaşam tarzlarından bağımsız değildir; üretim ve yeniden üretim süreci
ve ilişkilerine dayanır. Bu ilişkiler neden ve nasıl sorularına cevap aranması ile aydınlatılabilir.
Kentsel mekân durgun, sabit, sadece insanın eylemi ile var olan veya değişen bir “şey”
değildir. Kentsel mekân, toplumla karşılıklı bir etkileşim içerisindedir. Sistem tarafından
kullanılabilen, inşa edilebilen bir “şey” olduğu gibi, toplumsal olanla ile iç içe geçerek
toplumsal ilişkileri de belirleyen dönüştüren bir “şey”dir. Yapılı bir çevre olarak kentin inşası,
kentsel mekânda gündelik hayat ve üretim toplumsal ilişkilerin doğasını, kentsel mekânla
olan ilişkiyi anlama açısından dikkat çeken alanlardır.
Büyük oranda, yapılı bir çevre içerisinde hayatlarını sürdüren insanlar mekânı nasıl inşa
ediyor, özelliklerini belirliyorlarsa mekân da insanların günlük yaşamlarını, alışkanlıklarını,
hayata bakışlarını belirlemektedir. Lefebvre’nin Mekânın Üretimi (1984) isimli eserinde
belirttiği gibi mekânın farklılaşan üretimleri, çeşitli toplumsal ve yaratıcı düzenlemeleri içerir
ve toplumların kimliklerini oluşturur. Her toplumun üretim biçimi ve kültüründe oluşan
değişimler mekânın üretiminde de değişimlere neden olur. Mekân ve toplum arasındaki ilişki
iki taraflı bir belirleyen-belirlenen ilişkidir. Her ikisi de hem diğerini üreten, yapılandıran
hem de yapılanan, üretilendir. Toplumun içerisinde bulunduğu üretim ve üretim ilişkilerinin
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mekânı üretmesi kadar mekân da üretimi ve yeniden üretimi, kimlikleri ve deneyimleri üretir
(Işık, 1994). Gündelik yaşam, en yoğun şekilde kentsel mekânda kendini somutlaştırır.
Kentsel mekânı ve toplumsal örgütlenişi anlamak için gündelik yaşam var olanı gösterme
açısından önemli bir rol oynar. Gündelik yaşamda, kendimizi yeniden üretirken tükettiğimiz
günlük şeyler olan barınma, yemek, giyim gibi şeyler üretimin, artı-değerin, mülkiyetin
anlatılabilmesi (Harvey, 2006: 191), gündelik yaşamda gömülü olan ilişkilerin ve yapıların
nasıl ortaya çıkarılabileceğinin bir aracı olarak kullanılabilir.
Gündelik hayatta insanlar deneyimlerini eğitim, üretim, barınma, eğlenme vb. alanlarda
bulunarak edinir. Bu alanlardaki deneyimler, modern mekân kentlerin yaygınlığı nedeniyle
çoğunlukla kentsel mekânlarda gerçekleşir. Kentsel mekânların tasarlanması, bir anlamda
gündelik hayatta ya da bu sayılan alanlarda kimlerin yer alacağını, nasıl yer alacağını, kurulan
gündelik toplumsal ilişkilere kimlerin dâhil olabileceğini ve kentsel mekânda bu alanlara özgü
“sağlıklı”, “normal” deneyimler yaşayacağını belirler. Bu belirlemeler, tikel belirlemeler
değildir. Var olan sistemsel bir belleğin parçası ve tüm ilişkilere sinmiş bir oluş ve
belirlenimdir. İnsanların, uzmanların (mimarların, müteahhitlerin, yöneticilerin) kafalarında
doğrudan “belli bedene sahip olanlar olsun, diğerleri bulunmasın” diye düşünülerek,
tasarlanılarak inşa edilen bir kentsel mekân ya da ilişkiler söz konusu değildir. Bunların
dışında tüm kurum ve ilişkileri ile bir algı, bir varoluş, ilişkisel bir bütünlük ve bir inşa söz
konusudur. Onun için mekânın önemsenmesi ve ilişkiselliğinin ortaya konulması, sakatlık
çalışmalarına da yeni bir bakış açısı getirmiştir.
Yeti yitiminin, sakatlık olarak nitelendirilmesinin fazlaca sorgulanmadığı fark edilerek
toplumsal, ekonomik ve siyasal olanla ilişkisinin kurulması sakatlığı çok farklı bir çerçeveye
oturtmuştur. Bugün artık sakatlığın sadece bireyle alakalı olmadığı biliniyor, yeti yitimi gibi
bazı farklılıkların toplumsal, ekonomik ve siyasal süreçler gibi çeşitli süreçler tarafından
yaratılan bir durumdur yani aslında “sakatlık yaratılan bir şeydir (Schriner, 2011: 274)”
Sakatlığı tıbba havale eden anlayış, tüm yaşam alanlarında içselleştirilmiştir. Yapılı çevrede
bu bariz olarak görülür. Bir bakıma mekân, bu alanların sakatlık ile olan ilişkisini, görmek
isteyenler için, görünür hale getirir. Bu ilişkiler, kentsel mekân içerisine yerleşmiştir ve bu
temelde kentsel mekân tasarlanmış, inşa edilmiştir. Kapitalist sistem gündelik yaşam rutinleri
içerisindeki ilişki ağları ile varlığının devamlılığını garantiye alır. Onun için gündelik yaşam,
iktidarı hem örtük hale getirmekte hem de doğallaştırmakta, sıradanlaştırmaktadır. Bu
yüzden yeti yitimi olan bedenlerle, kentsel mekânda, gündelik yaşamın çeşitli alanlarında
karşılaşmama, ilişki kur(a)mama normaldir.
Sakatlar, günlük hayata genellikle acıma, merhamet ve yardım etme duygularını uyandıran
“nesne”ler olarak belli dönemlerde (belki) bir fragman olarak hayatımıza dahil olurlar. Böyle
bir parçalanmışlık, kategorilendirme içinde hayatı bütünlüklü olarak ele almak bir zorunluluk
haline gelir. Sadece kentsel mekân ve kentsel mekânı yapılandıran olarak belli bir uzman
grubunu ele almak, sorgulamak ve “düzenlemeye” çalışmak aslında var olan ilişkileri
çözümleyememek ve sakatlık için tıbbi uzman grubuna, bir uzman grubu daha eklemektir.
Yapılan; var olan koşullara, yeti yitimli bireylere mimari, davranışsal ve programatik
dezavantajlar ekleyerek, sakatlık üretmektir. Asıl yapılması gereken, tüm yapısal eksikliklerin
kaynağının belirlenerek, giderilmesi konusunda gerekli donanımı edinmemizdir (Schriner,
2011: 275). Donanımın gereklerinin tüm topluma ve bireyler, ilişkilere yayılması, yeti
yitiminden sakatlık üretimini engelleyebilecektir.
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Var olan toplumsal ve mekânsal süreçler, sakatlığı kentsel mekânda hem yok hem var bir
durum ortaya çıkarmaktadır. Yoktur; çünkü yeti yitimli birey “normal” bedene göre
tasarlanmış kentsel mekânda bulunamaz. Ama vardır; çünkü sakatlığı yaratan bedendeki yeti
yitimi değil, kentsel mekândır. Mekânla bedenin girdiği bu ilişki içerisinde belirleyici olan
bedenlerin ayrıştırılmasının ön koşul olarak bulunmasıdır. Sistem tarafından üretim ve
yeniden üretim süreçlerinin işlerliğine uygun olarak oluşturulan ve kullanılan standartlardır.
Bu standartlara göre hangi bedenlerin üretim ve yeniden üretimde yer alacağı belirlenir.
Burada yer alamayanların ya da kısmi olarak yer alanların hem toplumsal ilişki içerisine
yerleştirilmeleri hem de mekânsal konumlandırmaları birbirini tamamlar şekilde
gerçekleştirilir. Foucault’nun (2000), iktidarın bir mekânı olarak gördüğü ve çalışmalarında
ele aldığı beden, modern toplumsal hayatın örgütlenme tarzı açısından açıklayıcıdır.
Kurumlar ve ikili ayrıştırmalar (normal-anormal, deli-deli değil, zararsız-tehlikeli vs.) ile
bedenler disipline edilir. Kapatma kurumları, bu ikili ayrımlar bağlamında gündelik hayatta
tüm mekânlara dâhil olur. Bu anlamda tüm mekânlar, gündelik hayatın içinde, disipline etme
görevini de yerine getirir: çizilen sınırlar içerisinde ve belirlenen kategorilerde, hiyerarşilerde,
belirlenen şekilde bulunma ve yaşama, toplumsal olana katılma. Disipline edici
mekânsallaşma, bireysel bedenleri ve toplumsal bedeni disipline eder.
Bedenin tanımlanmasındaki ve sakat bedenin üretilmesindeki farklılıkların temelinde farklı
toplumsal ilişkiler ve üretim biçimleri bulunur. Kır toplumunda, yaşadığı toplumdan
ayrıştırılmayan, toplumsal ilişkilere, üretime dâhil edilebilen sakatlığı olan birey, kapitalist
üretim biçimi ve toplumsal ilişkiler ile farklı bir şekilde konumlandırılır. Kapitalist üretim
ilişkileri çerçevesinde örgütlenen toplum, gündelik hayatta yeti yitimli bireyleri dışlar.
Tasarlanan kentsel mekânlar bu bağlam içerisinde sakatları toplumsal hayatın ana akışına
katılmaktan alıkoyar (Gleeson, 2011: 367), kıyıya savurur. Tüm bunlardan hareketle öncelik,
basit bir neden-sonuç ilişkisi olarak mekânı gören bir bakış açısından kurtulmak,
“Mekânı bir eşzamanlılık olarak kuran bir yandan toplumsal bir ürün (sonuç) diğer yandan da
toplumsal yaşamın bir belirleyicisi (neden) olarak gören bir bakış açısı kurabilmektir (Işık, 1994:
14).”
Böylece; ekonomik, siyasal ve toplumsal olan arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi, mekânın

bunlarla olan ilişkisini çözümlenebilmesi, sakatlığın kavranabilmesi mümkün olabilir.
Mekânın, süreç ve ilişkiler içinde etkin olduğu, sakatlık-mekân ilişkisinin daha geniş bir bakış
açsısı ve farklı bir zeminde ele alınması konuyla ilgili bağlamları gözden kaçırmamayı sağlar.
İlişkinin erişebilirlik ile sığlaştırılmasının da önüne geçilebilir.
Mekânsal erişebilirlik, bu alana ilişkin düzenlemeler, yasalar ve yaptırımlar yoluyla
düzeltilebilecek, yapılı çevreye ilişkin bir konu olarak görülür. Fiziksel erişebilirliğin
sağlanmasının bütüncül olduğu ve erişebilirliğin bağlamsal özelliklerinin dikkate alınmaması
sözde bir “erişebilirliği gerçekleştirme çabalaması” ortaya çıkarıyor. Oysa sakatlık ve kentsel
mekân, üretim ve yeniden üretimin tüm süreçleriyle ilişki içerisinde ve bir arada bulunur.
Kentsel mekân sakatlık ilişkisi anlamında her yer ve zamanda dillendirilen “mekâna fiziksel
erişimin” sağlanması, tek başına gerçekleşebilecek bir durum değildir. Çünkü, erişebilirliğin
gerçekleşmesi, yeti yitimli bireylerin kentsel mekândaki gündelik hayata dâhil olabilmelerinin
diğer tüm koşullarının sağlanması ile birlikte yürüyen bir süreçtir. Yoksa kapitalist kentlerin
“dışlayıcı-sınırlayıcı-ayrımcı-disipline edici” tasarımının dayandığı derin maddi ve ideolojik
ayrımların süreç ve yapıları göz ardı edilerek sağlanabilecek bir durum değildir.
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“Mekânsal pratikler hiçbir zaman tarafsız değil her zaman belirli bir ideolojinin taşıyıcısıdır.
Mekân politiktir. Çünkü toplumdaki eşitsiz güç ilişkilerinin bir aracı ve örtülü bir ifadesidir.
Mekân toplumdaki çelişkilerin normalleştirilip sıradanlaştırıldığı gündelik yaşamın içinde eritildiği
bir alandır. Ancak mekânın politik ve ideolojik niteliği örtüktür. Göze hemen görünmez bundan
dolayı da mekânsal pratikler öznelliğin oluşumunu derinden etkiler (Işık, 1994: 28-29).”

Bu açıdan da sakatlık-kentsel mekân ilişkisinin diyalektik bir ilişki olduğu ve bütüncül bir ele
alış, fiziksel erişebilirlik ile birlikte sakatların kentsel hayata katılımının koşullarının
irdelenmesi zorunlu hale gelir. Çünkü bireyin temel önceliği, erişebilirlik önemli bir hedef
olsa bile, güvenlik, özerklik, mahremiyet, toplumun bir parçası olarak kabul edilme, aidiyet,
başarı ve kimlik ihtiyaçları da vardır (Scherer’den aktaran Gleeson, 2011: 375). Mekânsal
anlamda erişebilirlik diğer temel ihtiyaçlar, süreçler ve yapılar ile birlikte ele alınmadığında
eksik ve yanıltıcı bir durum yaratma tehlikesini içinde taşır. Onun için kentsel mekânın,
toplumsal ile olan ilişkisi bağlamında bütünlüklü olarak ele alınması karşımıza bir zorunluluk
olarak ortaya çıkar.
Gelişmiş ülkelerin gelişmiş kentlerinin, kentsel mekân üretimini, kapitalist arazi ekonomisi,
üretim rejimi gibi toplumsal mekânsal yapılar, meslekler ve ulusal, bölgesel, yerel yönetimler
gibi kurumlar koşullandırır ve belirler (Gleeson, 2011: 371). Kentsel mekânların tasarlanması
ve üretiminde her geçen gün daha etkin ve önemli bir rol sahibi olan yerel yönetimler, sakatlık
ve kentsel mekân ilişkisinin nasıl kurulacağı konusunda da belirleyici ve yönlendirici bir güce
sahip. Yerel yönetimlerin politikalarının nasıl oluştuğu ve sakatlık kentsel mekân arasındaki
ilişkinin kurulması açısından belirleyicidir. Kentsel mekânların ikincil bölüşümün
gerçekleştiği alanlar olması yerel yönetimlerin önemini arttırmaktadır. Artı değerin hangi
toplumsal kesimler arasında nasıl, hangi kıstaslara göre dağıtılacağı ve tüketim-üretim
ekseninde nasıl gerçekleştirileceğinin cevabı, kapitalist üretim tarzında, toplumsal sınıfların
gücü oranında belirlenir. Bu zemin ve dinamikler üzerinden sakatların kentsel katılımı, yapılı
çevrenin erişebilirliğinin sağlanması ve bu konularda politika oluşturulması dikkatli
irdelenmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkar.
Modern kentin yalnızlaştırdığı bireyin sosyal güvenliğinin sağlanması, doğal risklerden imal
edilmiş risklere kadar uzanan bir risk çeşitliliği ile karşı karşıya kalan birey için hayati önem
arz eder. Modern kent öncesinde “atomize olma”mış bireyin dayanışma kanalları daha
kuvvetli ve etkindir. Aile, din, mesleki örgütlenmenin bir şekilde sağladığı dayanışma, bireyi
çeşitli risklere karşı koruma altına almakta, güvence sağlar. Kapitalist modernite projesinin
kentinde ise çözülen bu ilişkilere karşılık toplum sözleşmesi ve sosyal adalet gibi çapalarla
sakatlara, yaşlılara, çocuklara, muhtaç olarak belirlenenlere ve çalışanlara dayanan bir sosyal
güvenlik şemsiyesi oluşturulmaya çalışılır. Ancak sosyal devletten minimal devlete doğru bir
yöneliş politikalarının dünyada etkin bir şekilde uygulanmaya başlanması öncelikle bu alanı
vurmuş, çapaların etkinliği zayıflamıştır. Devletin, yaşanan değişim ve dönüşümde ilk terk
ettiği de bu alan ve bu alan ait sorumluluğu olmuştur. Devlet, devletin vatandaşı olma vasfıyla
vatandaşlarının, belli bir hayat standardını yakalaması için destek olma sorumluluğunu terk
etmektedir. Bu alan yerel yönetimler, aile ve gönüllü kuruluşlara bırakılmakta ve dini
duygularla beslenen bir manevi yaklaşımı etkinleştirme faaliyeti yaygınlaştırılmaktadır.
Sakatlığa ilişkin aydınlanma öncesi “kabullenme ve destek” şekli olan geleneksel yaklaşımın
yeni koşullarla yeniden biçimlendirilerek canlandırılması söz konusudur.
Tüm bunlarla birlikte düşünüldüğünde sakatlık ve kentsel mekân ilişkisinin basit tek yönlü
bir ilişki olmadığı, çeşitli bağlamsal ilişkilerin ortasında bulunduğu görülür. Yeti yitimli
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bireyin, kentsel mekânda bulunabilmesinde, mekâna erişim resmin sadece görünen
parçasıdır. Ancak resmin tamamının görülebilmesi, bize karşı karşıya olduğumuz sorunun
büyüklüğü ve karmaşıklığı konusunda bir fikir verebilir. Yeti yitimli bireylerin, kentsel
mekânlarda sakatlanmasının arkasındaki eşitsiz güç ilişkilerini ve gündelik yaşamdaki
görüntülerinin, bir arada ele alınması, bağlamların görülmesini sağlar. Kentsel mekân sakatlık
ilişkisi çok boyutlu olarak ele alındığında açık ve örtük tüm oluşları ile anlaşılır hale gelir.
Konuyu kavrayabilmek için ilk adımı olarak konu ile ilgili yapılan kavramsal ve kuramsal
çalışmalar önemli bir ilk adımdır.
Tüm bunlardan hareketle kitabın bu bölümüne çalışma boyunca kullanılan kavram ve
tanımlara ilişkin genel bir açıklama ile yapılmaktadır. Ardından var olan bu kompleks ilişkiyi
anlamaya yönelik, ilgili kuramlara ve yaklaşımlara bakılmaktadır. Bunlar; Sakatlığın
anlaşılmasına yönelik olarak geliştirilen modeller, mekân kuramları ve mekânda varoluşa
ilişkin (iş/çalışma, sosyal politika ve yerel yönetimlere ilişkin) kuramlar ve yaklaşımlar

1.1

Sakat, Engelli, Özürlü

Sakatlıkla ilgili kullanılan kavramlar ve terimler üzerinde literatürde genel kabul gören bir
kavramsallaştırma yoktur. Sakatlık çalışmaları literatürünün Türkçe’de yeni olmasından
kaynaklı olarak da literatürde genel kabul gören, kullanılan bir kavram/terim mevcut değildir.
Ancak, bu yenilik halinin kapsamlı tartışmalara ve çalışmalara yol açtığını söylemek de
zordur.
Türkçe’de sakat, engelli, özürlü kelimeleri (ki bunlar bu kitap yazıldığı dönemde
kullanılanlar) genel olarak herhangi bir organını kaybetmiş, kullanamayan, “normal”
işlevlerini yerine getiremeyen bedene ve/veya zihne sahip bireyi tanımlamak için kullanılır.
Belirli bir uzva yönelik eksikliği, yetersizliği anlatabilmek için “özelleşmiş” kelimeler de
kullanılmaktadır: kör, âmâ, topal, çolak, lal, ahraz, sağır, deli, geri zekâlı gibi. Sakatlık ve
sakatlığı olan bireylerle ilgili resmi belgelere, kanunlara, raporlara bakıldığında sakat ile
başlayan özürlü ve engelli ile devam eden bir kullanım görülür. Akademik çalışmalarda da bu
çeşitlilik vardır. Örneğin; çalışmalarında M. Demircioğlu (2010), S. Yardımcı, D. Bezmez ve
Y. Şentürk (2011) “sakat-sakatlık”, E. Burcu (2007), A. Seyyar (2006), N. Okur (2010)
“özürlü-özürlülük”, İ. I. Gül (2008) “engelli-engellilik” kelimelerini kullanmaktadırlar.
21.yüzyılın ilk dönemlerindeki Türkiye’deki medyada, akademide, tıpta, günlük kullanımda
bu üç kelimenin yanı sıra özelleşmiş (kör, topal, sağır vs.) kimi kelimeler de sıkça
kullanılmaktadır.
Kelimelerin sözlük anlamlarının dışında toplumsal olarak o kelimeye verilen, yüklenen
anlamlar vardır. Kelimelerin sözlük anlamlarının yerini, zamanla, toplumsal anlamlar alır.
Anlatmak istenileni tam olarak, sözlük anlamıyla verebilen kelimeler, kimi zaman toplumsal
bilinçaltı ve yaşanmışlıklardan kaynaklı olarak kullanım konusunda tereddütler yaratabilir.
Bu kararsızlığa, genel söyleme tabi olma, resmi kullanımı kabullenme davranışları da
eklendiğinde olguları ifade etmek için farklı farklı kelimeler, kavramlar kullanıma dahil olur.
Çoğunlukla, akademik çalışmalarda da resmi ve/veya genel söylemi kabul ettiği görülür.
Örneğin; Yazıcı ve Yemişci (2010: 190) çalışmalarında, hangi kelimenin kullanılacağını
“toplum ve kurumlar”daki sık kullanıma göre karar vermişlerdir.
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Bir olguyu isimlendirmek, tarif etmek için seçilen kavrama, kelimenin kökeni ve anlamı kadar
toplumsal algının, yaşanmışlığın yüklediği anlamlar da sirayet eder. Onun için toplumsal
bilinçaltını deşifre etmek, bir olguyu anlatabilmek için farklı kavramların kullanılışını ortaya
koymak kimi zaman daha önemli olabilir. Anlatılmaya çalışılan olgunun farklı kavramlarla
nasıl ifade edildiği, süreç içerisinde neden bazı sözcüklerin öne çıktığı, resmi tanımlar haline
geldiği, belki de araştırmaya bambaşka bir boyut katabilecek noktalardır. Sakatlığın farklı
kavramlarla ifade edilmesinin “nedeni kişinin toplumsal ilişkilerine, dünyayı özümsememesine
ve aynı zamanda pozitivist, mekanikçi dünya anlayışının kendisini meşru kıldığı bilgi
kuramlarının da aracılığıyla oluşan etik ve estetik değerlere göre var olan [bir] süreç-yapı
sonucudur (Demircioğlu, 2010: 10).”
Türkiye’deki sakat ve sakatlıkla ilgili ilk çalışmalarda3 sakat ve sakatlık kavramları
kullanılmıştır. 1999 yılında yapılan ilk Özürlüler Şurası ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın
kurulmasının ardından resmi olarak tercih edilen kavram “özürlü ve özürlülük”tür. Kimi
zaman engelli kelimesi kullanılsa da bu dönemde genel olarak özürlü kelimesi tercih edilir.
2013 yılına gelindiğinde özürlü-özürlülük yerine engelli-engellilik kelimeleri resmi olarak
kullanıma girer. 2013 yılında çıkarılan 6462 Sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile özürlüözürlülük kelimesinin kullanımda olduğu kanun, kanunun hükmünde kararname ve
yönetmeliklerden kaldırılarak engelli kelimesi yürürlüğe sokulmuştur. Bu düzeltme yapılarak
devlet kademesinde işin ciddiyeti ortaya konmuştur.4
Türkiye’de sakatlık çalışmalarının akademik olarak yeni gelişen bir alan olması ve toplumsal
hareket anlamında cılız sayılabilecek bir sakat hareketi bulunmasından dolayı kullanılan
kavramın seçiminde, resmi kullanım daha baskın ve belirleyicidir. Türkiye’de sakatlık
çalışmalarının yeni ve Türkçede sakatlık konusunda oluşan literatürün “taze” oluşu,
kavramlar üzerinden tartışmaların çok kısıtlı oluşunu getiren ana faktörlerdir.5 Sakatlık
çalışmalarının “fitilini ateşleyebilecek” canlı bir sakat hareketinin de bulunmaması, pratikten
beslenen kavramsal tartışmalar ve bunun etrafında şekillenen kuram, model tartışmaları
gelişememekte onun için tartışmalar da çok cılızdır.
Kuramların ve kullanılan kavramların “dış” bağlamlı olması, sosyal bilimler açısından, belki
de en fazla sorun oluşturan alanlardan birisi sakatlık çalışmalarıdır. Sakatlık çalışmalarının
yok denecek kadar az olması, alan ile ilgili yayınların kısıtlı oluşu ülke içindeki akademik
kısırlığın nedenlerinden bazılarıdır. Özürlüler İdaresi tarafından çıkarılan, süreli bir yayın
olan Özveri dergisinin dışında, alanda süreli bir yayında olmamıştır. Ki Özürlüler İdaresi’nin
bakanlığa bağlanması ve bakanlığın alt birimlerinden birine dönüşmesi ile derginin 2010
yılında çıkan 13. sayısı son sayısı olmuştur.
Kullanılan kavram konusundaki farklılık kabul edilen uluslararası antlaşmaların yapılan
çevirilerinde bariz olarak görülür. Antlaşmaların, çeşitli belgelerin, yayınların çevirisinde
kullanılacak kavramlar konusunda da bir birlik oluşmamıştır. Alandaki temel belgelerden birisi
olan Birleşmiş Milletler Sakat Hakları Bildirgesi (1975) “Engelli/ Özürlü Hakları Bildirgesi”
şeklinde çevrilmektedir. II. Özürlüler Şurası (ÖZİDA, 2005: 95), Dünya Sağlık Örgütü’nün
1980 yılında yayınlamış olduğu bildirgede kullandığı kavramları ise şu şekilde çevirmiştir;
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“Hastalık sonuçlarına dayanan ve sağlık boyutuna ağırlık veren bir tanımlama ve sınıflandırma
yapılmış, özürlülük için aşağıda sunulan üç ayrı kategoride tanım geliştirilmiştir.
Yetersizlik (Impairement): Fizyolojik, psikolojik veya anatomik yapının fonksiyon kaybı ya da
normalden sapması halidir. Bu tanım organ düzeyindeki bozuklukları ifade eder, hastalığın belirti
ve bulgularını içerir.
Özürlülük (Disability): Sağlığın bozulması sonucu oluşan yetersizlikten dolayı herhangi bir
yeteneğin normale oranla azalması veya kaybedilmesidir. Bu tanım bireysel düzeydeki fiziksel ve
zihinsel yeti kaybını ifade eder.
Engellilik (Handicap): Yetersizlik veya özürlülük nedeniyle kişinin, yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel
düzeyine göre normal kabul edilen yaşam gereklerini yerine getirememesi durumudur.”

Ancak aynı Dünya Sağlık Örgütü’nün aynı bildirgedeki tanımlarını Demircioğlu (2008: 59);
“Impairement-noksanlık bozukluk; sağlık bakımından psikolojik fizyolojik ve anatomik yapı veya
fonksiyonlardaki eksikliği veya anormalliği(dengesizliği) ifade eder.
Disability-yetersizlik-sakatlık sağlık alanında bir noksanlık sonucu meydana gelen normal
sayılabilecek bir insana oranla iş yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi ve kısıtlanması durumudur.
Handicap-maluliyet, bir noksanlık ve yetersizlik sonucunda belirli bir kişide meydana gelen o
kişinin yaş cinsiyet sosyal ve kültürel durumuna göre normal sayılabilecek faaliyette bulunmasını
önleyen ve sınırlayan dezavantajlı bir durum”dur, biçiminde çevirmektedir.

Böyle bir anlam ve kavram kargaşasının yaşanmasının temelinde yatan ise İngilizce
metinlerde kullanılan kavramların, Anglosakson dünyadaki sakat hareketlerinin ve
mücadelelerinin akademik tartışmalara etkisi ile anlam bulması veya anlam değişimidir. Tıbbi
modelin etkin olduğu dönemde, sakatlığı bireyde, bireyin bedeninde konumlandıran
“handicap” kelimesi yerine, sosyal modelle birlikte, sakatlığın bedensel boyutuna işaret eden
“impairment” ve sakatlık olgusunun şekillenmesinde toplumsal engellere vurgu yapan
“disability” kavramının kullanımı yaygınlaşmıştır. Kullanılan kavramlar toplumsal
dinamikler tarafından şekillenmekte ve terminoloji oluşmaktadır. Fakat Türkçe’de kullanılan
kavramlar için bunu söylemek pek mümkün olmadığından çevirilerde sorunlar
yaşanmaktadır. Çünkü, Türkiye’deki sakatlık olgusunun tarihsel dönüşümü, gelişimi
Anglosakson dünyadaki gelişmelerle örtüşmemektedir. (Bezmez, Yardımcı, Şentürk, 2011:
24). Çevirilerle ilgili yaşanan sorunlar Türkçeye özgü değildir. Farklı ülke dillerinde de benzer
sorunlar yaşanmaktadır.
Çevirilerde yaşanan sorunu Shakespeare ve Watson (2011: 401), fiziki yeti yitimi ve
toplumsal bir ilişki biçimi olarak sakatlık arasındaki farklılığın İngilizce dışındaki dillere
çevirisinin sorun olduğunu belirtirler. Fakat sorunun temelinde, aslında, İngilizceden çeviri
yapan dillerde sakatlığı tıp bilimi dışında ifade etmede yaşanan sıkıntıdır. Doğal olarak
kavramlar yaklaşımları da farklılaştırabilmektedir.
Kavramların altyapısını oluşturan bir toplumsal değişim, hareket söz konusu olmadığında
kullanılacak kavramlar konusunda, kavram yaratmada ve çevirilerde çeşitli zorluklar ortaya
çıkmaktadır. Oysa, sakat hareketinin geliştiği, yaygın ve etkili olduğu ülkeler, oluşturulan
sakatlık çalışmaları bu terminolojiyi belirlemektedirler. Örneğin, İngiltere kaynaklı olan bu
terminolojinin oluşumunda İngiliz sakat hareketinin önemli bir etkisi vardır.
Çünkü sakat hareketi var olan tanımlara ilişkin eleştirilerini etkili bir şekilde dile getirir.
Dünya Sağlık Örgütü (World Health of Organization-WHO) tarafından yapılan tanımlara
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eleştiriler çeşitli tartışmaların ve modellerin temelini atmıştır. WHO, sakatlığın
tanımlanmasına ilişkin ilk çalışmasını 1980 yılında yaptırmıştır. Yeti Yitimi, Sakatlık ve
Engelliliğin Uluslararası Sınıflandırması (International Clasification Impairement Disability
and Handicap- ICIDH) olarak bilinen çalışmaya yöneltilen eleştiriler nedeniyle WHO, yeni
bir çalışma ile sakatlığı tanımlamış ve sınıflandırmıştır. 2001 yılında yayınlanan İşlevsellik,
Sakatlık ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (International Classification of Functioning,
Disability and Health-ICF)’nın genel amacı ortak bir dil ve çerçeve oluşturmak olarak şöyle
tanımlanır;
“ICF içinde kapsanan alanlar sağlık alanları ve sağlıkla ilgili alanlar olarak görülebilir. Bu alanlar
vücut, toplum ve birey bakış açılarından iki liste halinde tanımlanmıştır: 1) Vücut İşlevleri ve
Yapıları ve 2) Etkinlikler ve Katılım. (…) Sınıflandırma olarak ICF, bir insan için herhangi bir
sağlık koşulunda farklı alanları sistematik biçimde gruplandırır (WHO, 2004: 3).”

Ayrımcılığa Karşı Fiziksel Yeti Yitimi Olanların Birliği (UPIAS-Union of the Physically
Impaired Against Segregation)’nin çalışmaları WHO’nun tanımlarının tartışılmasını ve
yeniden sınıflandırılmasını sağlamıştır. UPIAS (1976: 3-4, Akt. Oliver, 1990: 11), disability
ve impairment kavramlarını tanımlayarak, tartışma ortamını yaratmıştır.
İmpairment; beden, bir mekanizma, bir organizma olarak; bir organın olmaması veya bir
organın eksikliği iken disability; bedenin toplumsal olarak ifade edilmesi, toplumla birlikte
tanımlanmasıdır. Bu durumda disability, çağdaş toplumsal örgütlenmeler tarafından bedenin
yeti yitiminin faaliyetlerinin kısıtlanması veya dezavantaja neden olmasıdır. Bu durum fiziksel
yeti yitimine sahip olan insanların böylece sosyal aktivitelerin büyük çoğunluğundan
dışlanmalarına neden olur.
“(…)“Sakatlık” yaygın kullanılan bir kelimedir. İngilizce “disability” kelimesinin anlamı bir
açıdan aldatıcı derecede açıktır: “Ability”nin aksine bir şey yapma yetisinden mahrum olmak
anlamına gelir. Günlük dilde yeti yitimleri olan insanları [people with impairements] sakat diye
nitelendirmek bedensel ya da zihinsel açıdan “anormal” ölçüde “eksikliği” ya da “yetersizliği”
olduğundan “normal” faaliyetlere katılamayan insan grubuna mensup olduklarını anlatır
(Thomas, 2011: 31).”

WHO’nun ilk taslağına (ICIDH-1980 bunun düzeltilmiş hali ICF-2001 baskısıdır),
tanımına itirazlar olmuştur. Bu itirazlar, sakatlığın medikal olarak tanımlandığı yönündedir.
Temel sorun ise bu tanımlardan hareketle sakat bireylere benzer çözümlerin dayatılmasıdır.
Oysa sakatlığın tıbbi/bireysel modelinde sakatlığın bireyselleştirilmesine dayanan hizmetler
verilmesi esastır (Oliver, 1990: 4-5). Ama diğer yandan, sakatlığın sosyal modelinde
sakatlığın sadece bireysel değil toplumsal yönünün de olduğu vurgulanır ve çalışmalarda buna
ağırlık verilir.
Sakatlık modellerinde tartışmalar sakatlığın tanımı ile başlar. Çünkü kullanılan kavram,
kuramın omurgasıdır. Kavramlar ile kurulan kuramın yapı taşlarının neler olduğunu, ele
alındığını, değerlendirildiğini belirler ve ortaya koyar. Bu açıdan sakatlık çalışmalarında
modeller üzerine yapılan çalışmaların temel özelliklerinden birisi kullanılan kavramlar
üzerine yapılan tartışmalardır. Eğer sakat, bazı trajik olayların bir kurbanı, sakatlık bireysel
bir trajedi olarak görülürse iyileştirilecektir, tedavi edilecektir. Ama bu günlük aktiviteler
içinde olmayacaktır. Oysa sakat bireysel kurban olarak değil de toplumun ilgilenmediği veya
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bilmediği, toplumun kolektif bir kurbanı olarak görüldüğünde sonuç da farklı olacaktır
(Oliver, 1990: 2). Bu durum ise bireyden ziyade toplumsal değişimi ve toplumsal tedaviyi
gündeme getirir. Bir anlamda sakatlığın tanımı, sakatlığa ilişkin farklı yaklaşımları ortaya
çıkarır. Sorunlar ve bu sorunları çözme yolları farklılaşır. Onun için toplumsal ve biyolojik
ayrımları/kaynaşmaları ayırt edebilmek önemlidir.
“Disability” teriminin dilimizde tam bir karşılığı yoktur. Sakat hareketinin gelişimiyle batıda
sakatlığın yeni bir tanımının yapılması sonucunda ortaya çıkmış ve daha çok sosyal model
kurucuları tarafından kullanılmaktadır. Disability, toplumsal bir yaratı olarak ifade edilebilir.
Türkçe’de kullanılan sakat, engelli, özürlü kavramları toplumsal ilişkilerde ve önyargıların
oluşturduğu tutum ve davranışlarda duruma göre alternatif anlamlar içerebilmekte ve ona göre
kullanılmaktadır. Onun için, tanımların gerçekliğe uygun olup olmadığına, bireye kimlik
kazandıran, sadece bireye ait özellikler ile değil, aynı zamanda toplumun, bulunulan ortamın, ona
yüklediği anlamlarda dikkate alınmalıdır (Demircioğlu, 2010: 9-14).

Tüm bunlardan hareketle, bu çalışma kapsamında, toplumsalı da içine dâhil ettiği için sakat,
sakatlığı olan birey ve sakatlık kavramları kullanılmaktadır. Özürlü kelimesi doğrudan bireyin
eksikliğine gönderme yaptığı ve engelli kelimesi de bireyin dışındaki koşulları ifade ettiği için
tercih edilmemiştir. Bedendeki herhangi bir uzvun veya işlevin yokluğunu anlatmak için
kullanılan yeti yitiminin, toplumsal ilişkiler ve mekânsal süreçlerle birlikte sakatlığı
oluşturduğu ön kabulünden yola çıkılmaktadır. Ayrıca, şimdilik cılız da olsa gelişen, görece
politize olmuş, bir sakat hareketi tarafından benimsenmiş olması “sakat, sakatlık”
kavramlarının gündelik dildeki kullanımlarının yarattığı değersizleştirme hissine (Bezmez,
Yardımcı ve Şentürk, 2011: 24) karşılık bunun değişmesine katkı sağlamak adına da
kullanılmaktadır.
Sakatlık ve mekân çalışmalarında ulaşılabilirlik ve erişebilirlik birbirinin yerine kullanılan
kavramlardır. Özellikle Türkiye’de yapılı mekânsal çevrenin sakatlara uygun hale
getirilmesine yönelik yasal bir sürecin başlatılmasından sonra popüler olan kavramlardır.
Belediyeler ulaşımda sakatları da düşünerek yapılan çalışmaları (otobüsler, durakların
düzenlenmesi, sesli sinyalizasyon, duraklara erişim vs.) erişebilirlik olarak isimlendirmektedir.
Fakat pek çok alanda erişebilirlik kavramı kullanılmaktadır. En basit tanımıyla, erişebilirlik,
bir öğenin herkes tarafından kullanılabilir hale getirilmesini ifade eder. Örneğin; bilgisayar
ortamında herkesin bilgiye erişiminin sağlanabilmesi için görme yetisi olmayanlar için uygun
programların geliştirilmesi ve buna uygun düzenlemelerin yapılmasıdır. Böylece bilgisayar
ortamında herkes bilgiye erişebilir (H/office, 2012). Yoksul öğrencilerin de müzelere girişinin
sağlanabilmesi için girişlerin ücretsiz olması da başka bir erişebilirliği sağlama durumudur.
Mekânsal erişebilirlik, hizmete erişebilirlik ile anlamlı hale gelir.
Ama çalışma kapsamında, erişebilirlik daha çok kentsel mekânda erişebilirlik olarak ele
alınmaktadır. Erişebilirlik, sakatların bağımsız yaşayabilmeleri ve yaşamın tüm alanlarına tam
ve etkin katılımlarını sağlamak için fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve
sistemleri dâhil olacak şekilde, bilgi ve iletişim olanaklarına, evrensel tasarım ilkesine uygun
olarak, erişimin sağlanmasını ifade etmektedir (H/un, 2012). Ancak erişebilirlik, yapılı
çevreyi biçimlendiren ekonomi-politik ve kültürel dinamiklerin toplamından kaynaklanan
mekân üretiminin önemli bir boyutudur (Gleeson,1999: 199). Erişebilirlik, herkes
tarafından kentlerde, temel hakların kullanılabilmesi için bağımsız bir şekilde, istenilen
hizmete ve mekâna ulaşabilmeyi ve kullanabilmeyi kapsar.
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Erişebilirliğin temelini “bağımsız yapabilme” oluşturur. Mekâna bağımsız olarak erişebilme
ve mekânı kullanabilme ise herhangi bir mekânı bireyin tek başına, herhangi başka birisinin
yardımına gereksinim duymadan, erişebilmesidir, kullanabilmesidir. Eğer bir birey refakatçi
veya yardımla mekânı kullanabiliyor ve ulaşabiliyorsa erişebilirliğin sağlanabildiğinden söz
edilemez. Gleeson’a göre (1999:137), bir kentsel mekânda erişebilirlikten bahsedebilmek için
aşağıda sayılanların dikkate alınması gerekir:
1. Fiziksel Bariyerler (Çünkü, mesela, kaldırım veya caddelerde kırık yüzeyler, yardımla
yürüyebilen ve tekerlekli sandalye kullanıcılarının hareketlerini engeller)
2. Mimari Yapılar (Çünkü, sakatların bir binaya girişini veya kullanımını en aza indirir
şekilde inşa edilirler.)
3. Kamu veya özel ulaşım (Çünkü, yeti yitimi olmayanlar için tasarlanmıştır.)
4. Kamusal bilgilendirme (Çünkü, kamusal bilgilendirme yapılırken herkesin görsel ve
işitsel yeteneğinin olduğu varsayılır, mesela, tabelalar gibi)
Bu çalışma boyunca erişebilirlik, kentsel mekânda her alanda bağımsız, yardımsız bir şekilde
bulunma, hizmetlerden faydalanma anlamında kullanılmaktadır. Ulaşılabilirlik ise ulaşım
hizmetlerinin herkesin erişebileceği ve kullanabileceği şekilde yapılmasını ifade etmektedir.

1.2

Sakatlık Çalışmaları

Toplumsal olan, toplumu ilgilendiren her türlü olay, olgu sosyal bilimlerin ilgi alanına
girmiştir. Ancak sakat ve sakatlık uzun süre sosyal bilimcilerin ilgi alanına girememiştir6.
Sakatlık çalışmaları başlığı altında görece daha yeni yeni ele alınarak sosyal bilimlere dâhil
edilmiştir.
Kitabın bu bölümü, sakatlığın toplumsal ile olan bağını ve ilişkilerini kuramsal düzeyde
anlamaya odaklanmaktadır. Bunun için sakatlık ile ilgili olan/olduğu düşünülen kuramsal
açıklamalar çalışmaya dâhil edilmekte; ilk olarak sakatlığa ilişkin geliştirilen modeller ele
alınmakta; bu alanda temel sayılabilecek iki model, tıbbi/bireysel ve sosyal model, ayrıntılı
olarak irdelenmektedir. Ardından, sakatlık ve kentsel mekân çalışmanın ana eksenini
oluşturduğundan, mekâna dair geliştirilen kuramlar ele alınmaktadır. Son olarak da işçalışma, sosyal politika ve yerel yönetimlerle ilgili kuramlara ise sakatlık ve mekân ile olan
bağlamları kapsamında bakılmaktadır.

1.2.1

Sakatlık Çalışmalarının Ortaya Çıkışı

Dünya ve Türkiye’deki sakatlık oranları ve her insanın sakatlık durumunu geçici veya kalıcı
olarak yaşayabilme olasılığının olması aslında toplumda sakatlığın istisnai bir durum
olmadığını gösterir. Ama, yaşam içerisinde istisnai bir durum olmayan sakatlık, uzun süre
sosyal araştırmaların dışında, kuramsal kaygılardan uzak bir şekilde; sosyal hizmetlerin,
tıbbın, teknik hizmetlerin bir konusu olarak değerlendirilmiştir.
Akademik alanda, genel olarak, ele alınan öznenin sağlam, “normal” bir bedene sahip olduğu
varsayımı bir ön kabuldür. Bu ön kabulün üzerine sorunsallaştırmalar, araştırmalar,
çalışmalar inşa edilir. Ancak, genelden farklı olarak, sakatlık sorunsalını toplumsal bir
perspektiften ele alan çalışmalar, sosyal teorinin kendisini, onun “normal” öznesini ve bu
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özneler üzerine kurgulanan, egemen toplumsal pratikleri yeniden düşünmemizi (Şentürk,
t.y.) ve irdelememizi sağlar.
Sosyal bilimlerden çok daha önce sakatlığı fark eden ve bu konuda otorite haline gelen, tıp
bilimi olmuştur. Tıp bilimi, doğrudan insan bedeni ile ilgilenmektedir, hastalıklarla
mücadele ederek bedeni “işler” kılma, normalleştirme çabası içerisindedir. Tıp biliminin,
sakatlığı hastalık olarak değerlendirmesi ve ele alması, bu alandaki çalışmalarda yoğunlaşması,
bunun yanı sıra sakatlıkla farklı bilim dallarının ilgilenmemesi, sakatlığı tıp biliminin ellerine
bırakmıştır.
Alanda tek olması ve yaptığı çalışmalar ile tıp bilimi sakatlık konusunda otorite konumuna
yükselmiştir. Böylece sakatlık ile ilgili belirlenecek politikalarda, uygulamalarda tıp bilimi tek
söz sahibi haline gelmiştir. Tıp biliminin alandaki etkisi sosyal bilimlere kadar uzanmıştır.
Sakatlığı bir sapma olarak kabul edip onu düzeltmeye çalışan alan tıp biliminin kabulü sosyal
bilimlere de sirayet eden bir ön kabul olmuştur.
Sosyolojinin kurucularından olan Durkheim (1985: 81-84), normal olanı en genel biçimlere
sahip olan olgular olduğunu tıp biliminin normal-patolojik ayrımını değerlendirirken bunun
toplumbilime uygulanmasının birebir mümkün olmadığını belirtir. Ama, her olgu ve tür için
normal-patolojik olanın değişebileceğini düşünür. En genel biçimlere sahip olana normal,
olmayana ise patolojik adını verir. Aynı bütün içindeki en yaygın niteliklerin bir araya
getirilmesi ile ortalama tipin oluşturulabileceğini ifade ederken, bu tipten sapmanın hastalıklı
bir fenomen olduğunu da söyler.
Normal ve patolojik beden olarak ayrıma gidilmesi ve normalin kurallarının bulunması
patolojik olanın düzeltilebilmesi için önemli bir aşama olarak görülür. Normalin genel
kurallarının bilinmesi, patolojik olanı tanımlama ve normale döndürme konusunda gerekli
bilginin elde edilmesini sağlamaktadır. 17. yüzyıldan itibaren beden, genel bilimsel kurallar
tarafından anlaşılabilen bir nesne olarak ele alınır. Bunu en iyi örneği ise Descartes’ın ünlü
“düşünüyorum, öyleyse varım” önermesidir. Önerme, ancak akıl ile var olunduğuna, var
olunmanın, akıl tarafından algılanıldığına işaret eder. Beden burada mekanik bir yapı;
tanımlanabilir bir konumu ve düzenlenebilir bir şekli olan, uzamda yer kaplayan “şey” olarak
görülür (Işık, 1998: 120). Aydınlanma düşüncesinin önemli düşünürlerinden olan Kant
(1984:213), aydınlanmayı, insanın kendi suçu ile aklını kullanmama kararlılığı ve yürekliliği
göstermemesi sonucu düştüğü ergin olmama halinden kurtulması olarak tanımlar. İnsandan
aklını kullanma cesaretini göstermesini ister. Aydınlanmanın düsturu olan “aklını kullan”
sloganı bir anlamda akıl ile her şeyin bilinebileceğini ifade eder. Çünkü aydınlanma, aklı
merkeze koyar ve kurma, kontrol etme süreçlerini akla bağlar. Aklın yargıcı ise yine akıldır
yani akıl doğruluğu temsil ettiği gibi onu cisimleştirir de (Işık, 1998: 99).
Aydınlanmacı düşünürlerin amacı, insanlığı akıl dışı düşünme, yönetim ve dinin
egemenliğinden kurtarmak ve özgürleştirici olduğuna inanılan aklın düzenini sağlamaktır.
Bu akıl ise dünyayı karşıtlıklar temelinde kavrar ve düşünür (Işık, 1998: 102; Saygılı, 2005:
337). Beden, aklın karşıtı olarak algılanır. Aydınlanmada düalizm hiyerarşik bir karşıtlık da
içerir. Mantık-duygu, akıl-beden karşıtlıklarında ilki üstün konumdadır. Burada tarif edilen,
üstün konumda olan kavramlar erkekle özdeştir.
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Erken modern dönemin amacı, özgür ve yaratıcı biçimde çalışan bireylerin katkıda
bulunduğu bilgi birikimi ile insanlığın özgürleşmesini ve doğanın esaretinden kurtuluşunu
sağlamaktır. Bunu sağlayacak olan akıl bu temel nitelikler ile bedenin karşıtı olarak
tanımlanır. Beden ise aklın “keşfi” ile hem onun karşıtlı olarak hem de bir kabuk, fiziksel
nesnelerden farksız mekanik bir yapı olarak tanımlanır (Nazlı, 2006:2-5). Fiziksel
nesnelerden farksız, mekanik bir yapı olarak ele alınan beden bu durumda bilinebilir,
düzenlenebilir ve düzeltilebilir bir bilim nesnesi olarak görülür. Bilinebilirlik, bedeni
normal/anormal şeklinde bir sınıflandırmaya sokar. Çünkü akıl ile bilimsel bilgi ile
anlaşılabilen nesnenin/bedenin, genel işleyiş yasalarının bilinmesi, aynı zamanda, bedenin
“genel,” “normal” olarak tanımlanan şeklini de belirlemiştir. Burada normal beden erkek,
sağlıklı ve beyaz (ya da Avrupalı) olandır. Normal olmanın kıstasları, bu tip bir özneye göre
belirlenir. Bunun dışında kalanlar ya da bu kıstaslara uymayanlar normalin dışında
anormal/hasta/sapma/patolojik olarak nitelendirilir.
Aslında bu düşüncenin kökleri daha eskiye, Antik Yunan’a kadar gider. Eski Yunan’da
bedenle kurulan ilişki açıklayıcıdır. Atinalılar için bedenlerini sergilemek doğal bir
davranıştır. Ama bu sergilemeyi sadece erkek ve yurttaşlar yapar. Bedenlerini göstermek,
cinsel organlarını örten yabancılar ve barbarlarla aralarındaki farkı ortaya koyan bir gösteri
biçimidir. Aynı zamanda bu Atinalıların yurttaş olarak sahip oldukları onur ve yüceliğin
onaylanmasıdır. Örneğin, yurttaş olarak kabul edilmeyen kadınlar çıplak olarak kentte
bulunamazlar ve sadece kapalı, iç mekânlar onların bulunabildikleri yerlerdir Beden ve zihin
arasındaki yarılmanın kökleri, Nietzche tarafından özgür diye övülen, çıplak bedenlerini
sergileyen Yunanlılara kadar uzanır (Sennett, 2002: 26-27, 130). Aydınlanma, geçmişten
izlerde taşıyan düalist bir yapı üzerine dayanır. B. Turner (1992: 32), günümüzdeki sosyal
bilimlerdeki, beden ile akıl arasındaki keskin bölünmenin Kartezyen bir miras olduğunu
belirtir. Kartezyen düalizmine göre, akıl ve beden arasında ilişki yoktur ya da
önemsenmeyecek kadar azdır. Bu yüzden, bu iki alan farklı disiplinler tarafından ele alınır.
Onun için beden, doğa bilimlerinin, akıl, kültür veya insan bilimlerinin öznesi olagelmiştir.
Böylece, kartezyen bölünme bedenin sorunlarını iyileştirmek için tıbba izin verir.
Sosyal teoride, bedenin yokluğu, anlamsız ve önemsiz bir boşluk değildir. Bedenin yokluğu,
insanın somutlaşmasında, sosyolojik bir perspektifin formülasyonunda büyük sorunları
ortaya çıkarır ve gösterir (Turner,1992:33). Bu Kartezyen ikiliğin aşılmasında feminizm
çalışmalarının etkisi olmuştur. Beden üzerinde en büyük algı dönüşümünün gerçekleşmesine
feminizm ve feminist akademisyenler öncülük etmiştir. Feminizm, cinsiyet ve toplumsal
cinsiyet arasındaki farka vurgu yaparak, “normal” olarak nitelenen bedenin kadın bedeni
olmadığı erkek bedeni olduğu, ama, kadın bedenin de var olduğunun altını çizer. Bu, beden
konusunda yapılan en büyük atılımlardan birisidir. Feminizmin, bedene getirmiş olduğu
bakış açısı, farklı bedenlerin olduğu ve “normal” bedenin hangi bedene göre, nasıl tarif
edildiğinin sorgulanmasının önemini göstermiştir. Ayrıca feminizm, bedenin sosyal bilimler
alanına dâhil olmasını sağlayan büyük bir itici güçtür.
Aydınlanma eleştirisi yapan, yapısalcılık sonrası düşünürler de (Foucault, Deluze vd.) bedeni
farklı açılardan ele almışlardır. Beden üzerindeki iktidar ve bunun uygulanışı üzerine
çalışmaları bulunan M. Foucault doğrudan olmasa da iktidarın nesnesi konumunda bedeni
ele almıştır. Ayrıca biyo-politika çözümlemesinde de insanların nüfus olarak
tanımlanmasının, kontrol edilmesinin, düzenlenmesinin temelini bedene dayandırır (Işık,
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1998: 14). Biyo-iktidar kapitalizmin gelişiminin önemli bir unsurudur. Biyo-iktidar bedene
bir makine olarak yaklaşır. Böylece, onu disipline eder, kontrol altında tutar, uysallaştırır,
verimli hale getirir. Nüfusa ilişkin olan doğum, ölüm, sağlık gibi alanlardaki düzenlemeler de
bedenler üzerindeki kontrolü sağlama araçlarından (Saygılı, 2005: 335-336) bazılarıdır ve
iktidar tarafından kullanılırlar.
Foucault (2005:146), siyasi iktidarın, iktidarın devamlığı için kişilerin bilinçleri üzerinde
(ideoloji) etkide bulunmadan çok önce, fiziksel bedenleri kontrol ettiğini, etkide
bulunduğunu söyler. Bu siyasi bir beden teknolojisidir. Foucault, iktidarın bedenler üzerinde
nasıl işlediğini cinsellik, delilik çalışmaları üzerinden hareketle anlatır. Aynı zamanda
mekânsal düzenlemeler ile bedenlerin nasıl disipline edildiği üzerinde durur. Foucault (2005)
için beden, iktidarın asıl izini bıraktığı, iktidar olduğu bir “mekândır.
Ama Foucault’nun iktidar ve iktidarın örgütlenişi konusundaki bu görüşleri çeşitli açılardan
eleştirilir. Harvey (2006:61), Foucault’nun devlette cisimleşen iktidar anlayışından
koptuğunu, mikro-politikaya eğildiğini ve böylece bölük pörçük iktidar örgütlenmesinin
sınıfsal bir iktidarı anlatmadığı konusunda eleştiri yöneltir. Genel bir teori yerine her bir
mekâna (hastane, hapishane vs.) indirgenebilen iktidar vardır ve bu her türlü etkisini bedende
gösterir.
Her ne kadar Harvey, Foucault’yu iktidarı devletsiz bıraktığı, iktidar-devlet ilişkisini
kopardığı ve iktidarı, cezaevi, tımarhane, hastane vb.nin sınıf hakimiyetinden uzakta, sırf
beden üzerinden tarif etmesini eleştirse de Foucault, beden ve mekân konusuna yaklaşımda
farklı bir yolu da göstermiştir. Yapısalcılık sonrası düşünürlerden olan Foucault, çalışmaları
ile beden-iktidar ilişkisinin, bedenlerin farklılıkları/özellikleri üzerinden nasıl kurulduğunu
ve mekânın nasıl bir iktidar ve disipline etme aracı olarak kullanılabildiğini göstermesi
açısından önemlidir.
İlerleyen süreçte sosyolojinin bir alt dalı olarak ortaya çıkan beden sosyolojisinin oluşumuna
iktidar-beden konusundaki çalışmaların katkısı olmuştur. Ancak beden sosyolojisi, bedeni
daha kapsamlı daha bütünlüklü ele alma uğraşındadır.
“Bedenin araştırma nesnesi olarak gündeme gelmesi ve beden sosyolojisi diye bir alanın özellikle
1980li yıllardan itibaren yaygınlaşması da yukarıdaki tartışmaya benzer süreçler içerir. Bedenin
dolayısıyla bireyin toplum içindeki konumu ve algılanışı bu noktada önem kazanmaktadır.
Özgürlük sorunu, aktif özne olarak birey, toplum ilişkisi tartışmanın eksenini oluşturur (Demez,
2009: 9).”

Beden sosyolojisine yöneltilen belli başlı eleştiriler gerçek, maddi bedeni dikkate almadığı
konusunda yoğunlaşır. Sakatlık alanında çalışanlar beden sosyolojisini, sakatlık konusunda
kayda değer bir katkı sunmadığı için eleştirir (Thomas, 2011: 38-39). Beden sosyolojisi
açısından, bedenin, her ne kadar tıp, ahlak ve ticari söylemler yoluyla toplumsal olarak
üretildiği ve sosyal ontolojinin temel öğesi olduğu (Işık, 1998: 143) söylense de beden somut
olarak ortada yoktur. Beden sosyolojisinde herhangi gerçek maddi-organik bir bedene sahip
değildir. Beden, daha çok kültürel ve söylemsel temsillerin odak noktası olarak ele alınır
(Thomas, 2011: 38). Bundan dolayı beden sosyolojisi sakat ve sakatlığı ele alma konusunda
hem isteksiz hem de yetersizdir.
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Marxist düşüncede ise beden doğrudan ele alınmaz. İnsan saf bir beden olarak
değerlendirilmez. Marxizm, insana ilişkin değişimlerin üretim sistemi ile olan ilişkisine
yoğunlaşır. Doğal insanın ise iş bölümü, bireyselcilik ve kapitalist üretim tarzının yarattığı
yabancılaşma ile yok edildiğini, parçalandığını söyler. İnsanın bu parçalanmışlığını çözecek
olan ise sistemin değişimi, özel mülkiyetin kalkması olarak belirtilir (Saygılı, 2005: 337).
Postmodernizm de ise beden, kültürel ve toplumsal çözümleme içerisindeki bir çalışma alanı
olarak ele alınır (Işık, 1998: 14).
Aydınlanma, modernizm ve bunlara yönelik eleştiriler, feminist yaklaşımlar, yapısalcılık
sonrası düşünürler ve beden sosyolojisi, bedeni, çeşitli açılardan bedeni süreç içerisinde tıp ile
başlayan yolculuğunda “normal” bedeninin hegemonyasından kurtarıp sosyal, ekonomik ve
kültürel bağlamlarıyla bilimsel farkındalık getiren farklı bir yol açmışlardır. Ancak bu açılan
farklı yol, sakat ve sakatlığa yaklaşımda, sakatlık çalışmalarına kadar önemli bir fark
yaratamamıştır. Sakatlık çalışmaları hem bedene hem de sakatlığa ilişkin var olan eksiklik
üzerine gündeme gelmiştir.
1970’lere kadar sakatlık tıp bilimini ilgilendiren bir alan olarak kalır. 1960’lardaki toplumsal
hareketlilik içerisinde kendisine yer bulan ve gelişen sakat hareketi sonrasında sakatlık tıp
bilimi dışında da ele alınmaya başlanır. Süreç içerisinde, sakatlık çalışmaları sosyal bilimler
içerisinde bir çalışma alanına dönüşür.
Toplumsal hareketler başlangıçta daha çok din, sınıf ve milliyet eksenli gelişirken 20. yüzyılda
ırkçılık karşıtlığına, kadınlara, sakatlara karşı ayrımcılığın önlenmesine yönelik olarak
gelişmiştir. Bu hareketler hak ve özgürlüklerin genişlemesinin yanı sıra tüm toplum
kesimlerine yayılabilmesini amaçlamışlardır. Sakatlara yönelik ayrımcılığa karşı toplumsal
hareketler, genel olarak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere merkezli gelişmiştir.
Sakat hareketinin başlangıcı 1960’ların ABD ve İngiltere’sidir. 1960’ların genel toplumsal
hareketliliğinden etkilenen ABD sakat hareketi, Vietnam Savaşından sakatlanarak dönen
askerlere ve üniversite öğrencilerine, İngiltere’de ise refah devleti politikalarının
geliştirilmesini isteyen gruplara dayanır. Sakat hareketi ve mücadelesi, sakatlığın yeniden ve
politik bir mesele olarak tanımlanmasını, sakatlar adına sakat olmayanların konuşmasının ve
karar alıcı olmalarının sorgulanmasını sağlar. Sakat hareketi ile birlikte sakatların sokağa
çıkması sonucunda mekânlarda cisimleşen ayrımcılık da görünür hale gelir (Yardımcı, 2010).
Sakat hareketi ve mücadelesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan sakatlık çalışmaları, var olan
pratikleri ve deneyimleri üreten düşünceler ve yaklaşımların eleştirisi üzerinde yükselmiştir.
1.2.2 Sakatlık Modelleri
Sakatlık modelleri, sakatlığa ilişkin yaklaşımları farklı şekillerde sınıflandırmak mümkündür.
Çalışmada esas alınan sınıflandırma Thomas’ın (2007: 15-82), yaptığı; sakatlığa ilişkin
yaklaşımların medikal sosyoloji ve sakatlık çalışmaları ekseninde yapılan sınıflandırmadır.
Sakatlığı sapma olarak ele alan medikal sosyoloji ve sakatlığı sosyal baskı olarak ele alan
sakatlık çalışmaları şeklinde yapılan temel ayrımlar da kendi içerisinde dallanır budaklanır.
Sakatlığı sapma, “normal” olandan uzaklaşma, olarak ele alan medikal sosyoloji içinde yer
alan, sakatlığa ilişkin oluşturulan kuramlar ve gelenekler şöyle sınıflandırılır;
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•
•
•
•
•

Yapısal fonksiyonalizm
Yorumlayıcı sosyoloji
Çatışmacı teoriler
Postkültüralist yaklaşım
Sakatlığın sosyolojisi.

Sakatlığı, sosyal bir baskı olarak ele alan sakatlık çalışmaları içerisindeki yaklaşımlar ise;
•
•
•

Materyalist ve Marksist yaklaşım
Post-kültüralist yaklaşım
Toplumsal cinsiyet, farklılık ve baskı olarak kavrayan ve bu yönde yapılan
kuramsal çalışmalar şeklindedir.

Sakatlık çalışmaları bedene odaklanan medikal sosyolojiden farklı bir kulvarı ifade eder. Bir
akademik çalışma alanı olarak sakatlık çalışmaları, sakat hareketinin verdiği güç ve hareket
içerisinde yer alan kendileri de sakat olan akademisyenlerin çabaları ile kendini kabul
ettirmiştir. İngiltere’de ilk sakatlık çalışmaları dersleri geleneksel üniversitelerde değil,
disiplinlerarası çalışan bir grup bilim insanı tarafından Açık Üniversite’de (Open University)
hayata geçirilmiştir. Sakatlık çalışmaları programının hazırlanmasında bir sakat ve aktivist
olan Finkelstein önemli bir rol oynamıştır (Barnes, 2006: 29). Bugün artık, sosyal bilimlerin
farklı dallarından beslenen, diğer dalları besleyen İngilizce ağırlıklı bir sakatlık çalışmaları
literatürü vardır (Dikmen, Yardımcı, Şentürk, 2011: 17). Gelişen literatürle birlikte çeşitli
sakatlık modelleri de ortaya çıkar.
Modeller, pratiği, deneyimleri daha iyi anlatabilme adına oluşturulur ve koşulları, sorunları
kavramayı kolaylaştırırlar. Modeller de çocukların yaşamı ve dünyayı kavramalarını sağlayan
evcilik oyunlarına benzerler (Finkelstein, 1996: 1-2). Bu açıdan modeller, bir araç olarak
kullanıldığında sorunları ve problemleri kavramayı sağlarlar ve açıklama gücünün artışı ile
kuramsal açılımlar için de önemli destek sağlarlar. İçinde çeşitli kuramların
geliştirilebilmesine imkân veren, kuramların nesnelerini, hangi açılardan, hangi ilişkiler
içinde, hangi düzlemlerde görmeleri gerektiğini belirleyen kavramsal bütünlükleri (Çelebi,
1993: 19) oluşturan yaklaşımlar, sakatlık modellerinin oluşturulmasında etkilidir.
Özellikle sakatlığın toplumsal nedenlerden kaynaklandığını ve bir baskı biçimi olduğunu
söyleyen sosyal model, ortaya yeni sorular atarak, bu toplumsal olgunun, nasıl
kuramsallaştırılabileceğine ilişkin araştırma ve tartışmalara önayak olmaktadır. İngiliz sakatlık
çalışmalarının önde gelen düşünürlerinden Oliver, Barnes, Finkelstein, vd., sakatlığın nasıl
kuramsallaştırılabileceğini Marksist/materyalist bir yaklaşım çerçevesinde tartışırlar (Thomas,
2011: 39). Literatürde sakatlık modellerinin çok çeşitli olduğu görülür. Bunlar
(H/copower;H/disabled-world, 2010);
•
•
•
•
•

Tıbbi (medikal),
Sosyal,
Uzman/profesyonel,
Trajedi ve/veya yardımseverlik (charity),
Dinsel/ahlaki,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Yasal (legitimacy),
Müşteri/yetki verme (empowering),
Sosyal uyum,
Ekonomik,
Piyasa,
Tayf/dalga,
Rehabilitasyon,
Haklara dayanan vb.’dir.

Bunun dışında sakatlıkla ilgili kavramsal yaklaşımlara ilişkin sınıflandırmalar da
yapılmaktadır. Bunlar, bedenin yeti yitimi ve işlevselliği temelinde oluşturulan bir
sınıflandırmadır. Bu sakatlığı açıklamada kullanılan kavramsal yaklaşımlar, daha çok
yasalarda ve kamu politikalarında kullanılır. Bunlar (H/lco-cdo, 2009a). ise;
•
•
•
•

Bio-medikal,
Fonksiyonel sınırlandırma,
İnsan hakları modeli
Sosyal model yaklaşımdır

Tüm bunların yanında (esas olarak tıbbi ve sosyal modelin öne çıkmasına rağmen) literatüre
tarihsel olarak bakıldığında pek çok model olduğu görülür. “Theories and Measurement in
Disability (Sakatlık Teorileri ve Ölçümü)” isimli makalesinde R.G.A. Williams (1979),
sakatlığın teorik modellerinin nasıl belirleneceğinin belli olmadığını, bunun için çalışmasında
buna bir giriş yapmaya çalıştığını söyler. Sakatlığın modellerini mekanistik teori ve rasyonel
seçim teorisine göre oluşturur ve sınıflandırır. Üçüncü olarak sapma teorisini söyler
(Williams, 1979). M. Oliver (1998), “Theories of Disability in Health Practice and Research
(Sağlık Uygulama ve Araştırmasında Sakatlık Teorileri)” isimli makalesinde 1986’da açık bir
ayrım yapılarak “disability”(sakatlık) ve “impairment”ın (yeti yitiminin) tanımladığını
belirterek sakatlık modellerini anlamak için tanımları anlamanın önemli bir nokta olduğunu
vurgular. Pozitivist kuramlar tarafından sakatlığın baskılandığını söyler. M. Priestley (1998),
bireysel ve sosyal modelleri materyalist ve idealist açıklamalar olarak niteleyerek sakatlığın
hangi siyaset bilimi kuramları ile açıklanabileceği üzerinde çalışır. A. Llewellyn ve K. Hogan
(2000), ise sakatlığın tıbbi ve sosyal modeli olduğunu belirtir. Bu modellere, fiziksel yeti
yitimleri olan çocuklar örneğinde, sistem analizleri ve işlemsel modelleri uyarlamayı dener. S.
Mitra (2006), “The Capability Approach and Disability (Yetenek Yaklaşımı ve Sakatlık)”,
isimli makalesinde sakatlık modellerinin dört tane olduğunu ve bunları tıbbi, sosyal modeller
ile Nagi’nin modeli ve ICF (International Classification of Functioning-İşlevselliğin
Uluslararası Sınıflandırması) şeklinde sınıflandırır. J. F. Smart (2009) “The Power of Models
of Disability (Sakatlık Modellerinin Gücü)” çalışmasında biyotıp, fonksiyonel ve sosyopolitik
model olarak sakatlık modellerini üçe ayırır. Thomas (2011), sakatlık çalışmalarının, sakat
kişilerin toplumsal konumlarının ve statülerinin iyileştirilmesine yönelik olarak bunların
kuramsal temele oturtulması için yapılan mücadeleler olduğunu belirtir. Sakatlığı kendi
uzmanlık alanları içinde gören tıp ve rehabilitasyon mesleklerinden kişilerin, sakatlık
konusundaki fikirleri üzerinden tartışmalar, sakatlık çalışmalarının temelini oluşturmuştur.
Biyotıbbın, rehabilitasyonun, ICIDH (International Classification of Impairments,
Disabilities and Handicaps/Yeti Yitim, Sakatlık ve Engelliliğin Uluslararası Sınıflandırması)
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sınıflandırmasının, beden sosyolojisinin sakatlık konusuna toplumsal açıdan bakmadıklarını
söyler. Sakatlık çalışmaları alanında yeti yitimi ve sakatlık konularında canlı tartışmaların
olduğunu belirterek bunların temellerini açıklar. Sakatlığa materyalist yaklaşımın, sakatlığın
ekonomik kökenlerini, toplumsal ve yasal engellerin varlığını açığa çıkardığını, materyalist
yaklaşıma karşı ise farklılık ve kültür yaklaşımının geliştiğini belirtir. Hughes ve Paterson
(2011) sosyal modeli ve beden sosyolojisini eleştirerek bedene önem vermediklerinden
hareketle, yeti yitimi sosyolojisinin sakatlık çalışmalarının gelecekteki temel konusu olacağını
belirterek sakatlığın kuramsal çalışmalarına katkıda bulunurlar.
Türkiye’de, İngiltere ve ABD gibi gelişkin bir sakat hareketi üzerinden yürüyen bir akademik
canlılık bulunmamaktadır. Türkiye’de yeni yeni akademinin ilgisini çeken bu alan, dış
kaynaklı bir literatüre ve görece az çalışmaya dayanmaktadır. Var olan ve yapılan çalışmalar,
kuramsal tartışmalardan ziyade, alana ilişkin veri eksikliği ve alanı tanımamadan, sakatlığı
kendi deneyimleri ile bilen ve bunu akademik alana taşıyan akademisyen (ABD ve İngiltere
başta olmak üzere, sakatlık çalışmalarına akademide öncülüğü sakat hareketi içinde de yer
alan, yeti yitimli akademisyenler yapmaktadır) eksikliğinin de bir sonucu olarak Türkçedeki
sakatlık literatürü İngilizce literatüre göre çok cılız ve yetersizdir. Türkiye’de sakatlık
literatürü oluşmasında önemli çalışmaları bulunan ve bu alana katkıda bulunanlar Arıkan
(2002), Aysoy (2008), Burcu (2007), Gökmen (2007), Gül (2008), Seyyar (2008, 2006),
Gümüş (2007), Okur ve Erdugan (2010), Bezmez, Dikmen, ve Şentürk (2011), Demircioğlu
(2010), Kolat (2010) vd. olarak saymak mümkündür. Türkçe literatürde de İngilizce
literatürde olduğu gibi modelleri, kuramları ve yaklaşımları sınıflandırmada tam bir görüş
birliği yoktur.
Genel olarak literatürde etkin olan modellerin tıbbi/bireysel ve sosyal modeller olduğu
görülür. Bu modelleri referans alarak veya bazı yönlerini eleştirerek, eklemeler yaparak
geliştirilen, oluşturulmaya çalışılan çeşitli modeller/kuramlar da bulunmaktadır. Ama temel
belirleyici sosyal ve tıbbi/bireysel model olduğundan, kitabın kapsamı dahilinde sadece bu iki
modele bakılmaktadır.
1.2.2.1
Tıbbi-Bireysel Model
Akademik olarak oluşturulmaya çalışılan yaklaşım veya modellerin öncesinde, ilk olarak
sakatlığı açıklamaya çalışan model/yaklaşım “geleneksel” yaklaşım/model olarak
adlandırılmaktadır. Geleneksel yaklaşım; aydınlanma, modernizm, kapitalizm öncesi sakatlık
ve sakatlara ilişkin genel bakışı ifade eder. Tıbbi-bireysel modelin anlaşılabilmesi öncelikle
geleneksel yaklaşımın anlaşılması önemlidir.
Aydınlanma öncesi dönem dinin, gelenek ve göreneklerin etkisinin çok daha yoğun olduğu
bir dönemdir. Bu dönemde sakatlık ve sakat algısı, toplumdan topluma değişmekle birlikte,
pek çok toplumda sakatlık mistik güçlerle, işlenen günahların bir sonucu ve cezalandırılması
olarak görülmüş ve değerlendirilmiştir. Bu dönemde, sakatlık ve sakatlığı olan birey hâkim
dini inanç çerçevesinde algılanır ve yorumlanır.
“Sakatlığı günah işleyenlerin başına gelen bir durum olarak gören ideolojik atmosfer kapitalizm
öncesi ara dönem için de geçerliydi. Sakatlar, şeytanın varlığının ve onun insanlar üzerindeki
gücünün yaşayan kanıtları olarak görülüyordu. Protestanlığın kurulmasının öncüsü ve dini lideri
olan Martin Luther King (1485-1546), sakat bir çocukta şeytanı gördüğünü iddia ediyor ve onların
öldürülmesini öneriyordu (Doğan, 2008: 40).”
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Ortaçağ’da sakatlıkların, doğaüstü ya da demonolojik7 nedenleri olduğu düşünüldüğünden,
sakatlara tedaviye yönelik olarak kurumlara kapatılmanın yanı sıra, yakarak yok etmeye varan
şiddet uygulanmıştır. Her ne kadar bunlar, birbirine zıt uygulamalar olarak görünse aynı
bakış açısının iki farklı görünümünü yansıtmaktadırlar ve her zaman bir arada var
olmuşlardır. Dinler içerisinde hem sakat kişilerin yok edilmesi, cezalandırılması gerektiğini
hem de acınması ve destek olunması gerektiğine ilişkin söylemler de bir arada olmuştur. Bu
söylemleri benimseyen aynı dini hareketler, mezhepler bir arada bulunmuşlardır. Ayrıca,
yoksulların varoluşu, nasıl zenginlere yoksullara sadaka vererek “iyilik” yapma fırsatı
veriyorsa, benzer şekilde sakatların var oluşu da sakatlığı olmayanlara “haline şükretme” ve
“iyilik” yapma fırsatı olarak görülür. Yoksul kesimin bir parçasını oluşturan sakatların
dilencilik ile geçimlerini sağlamaları da bu görüşten beslenmektedir. Bu sayede Ortaçağ’da
sakatlar, dilencilik yaparak, aile, komşular ve hayır kurumları ile ayakta kalmışlardır
(Braddock, Parish, 2011: 103-112). Sakatları, başka kişilere, “şükretmeyi” ve “iyilik” yapmayı
sağlayan muhtaç kişiler durumuna getirmek, sakat bireyi araçsallaştırmaktadır. Sakatlar bu
durumda, toplumdaki belli bir kesim için manevi bir doyum için kullanılan birer araç haline
gelirler.
Aydınlanma döneminden önce, sakatlık, toplumda var olan dinsel inançlarla veya büyüyle
ilişkilendirilmiştir. En iyi durumda sakatların iyileştirilmesinin din ve büyü ile mümkün
olacağı düşünülerek “tedaviler” geliştirilmiştir (Oliver, 1990: 19-20). Aklın ön plana çıkması,
dinsel ve mistik güçlerin etkisinin, bilimsel gelişmelerin ışığında kaybolması, çeşitli alanlarda
olduğu gibi sakatlık alanında da köklü değişikliklere yol açmıştır.
17. yüzyıl sonları ve 18. yüzyıl başları, aydınlanmacı ve liberal-faydacı felsefenin oluştuğu
dönemdir. Bu dönemde akıl ve bilime vurgu yapılarak toplumsal ilerleme öne çıkarılır. Akla
verilen önemin artması ile doğanın bilinebilir olduğuna ilişkin kanı kuvvetlenir. Böylece,
aydınlanma, tıbbın gelişimi ile bedenin keşfedilmesine yönelik çalışmalar, kapitalizmin
ideolojisi liberalizm ile birleşerek, tıbbi-bireysel modelin gelişimine zemin hazırlamış olur.
Sakatlık modellerinin ilki sayılan tıbbi/bireysel modelin temel dayanağını tıp ve tıptaki
bilimsel gelişmeler ile onun geliştiği düşünsel ortam oluşturur. Tıbbın gelişimi bedenin
incelenmesini, anatomisinin bilinmesini, anlaşılmasını sağlamıştır. Aydınlanma ile birlikte
bilimlerdeki ilerlemeler, farklı bakış açıları kazandırmıştır. Özellikle tıp alanındaki
ilerlemeler, sakatlığın dini inanışlar temelinde yorumlanmasına karşı bilimsel bir bakışın da
yerleşmesini sağlar.
Toplumsal bilimlerle çok yakından ilişkisi olan tıp, önceleri bir sanat olarak görülmüştür.
Tıp, başlangıçta ampirik gözlemlere ve tecrübelere dayanarak doğmuştur. Bilimsel
gelişmelerin ışığında olaylar arasında evrensel neden-sonuç ilişkilerini saptamak için tıp ve
tıbbi teknoloji; fiziğe, kimyaya, biyolojiye, patolojiye, farmakolojiye ve psikolojiye ihtiyaç
duymuştur. Bunların sağladığı destek ile tıbbın bilimselliği tartışmasız kabul edilmiştir
(Kasapoğlu; 1999: 360). Bedenin bilimsel olarak anlaşılması sonucu, beden, makine olarak
görülmüş ve “tamir edilebilir” bir mekanizma gibi ele alınmıştır. Söz konusu bilim dallarının
desteğiyle tıbbın bilimselliği tartışmasız kabul edilir hale gelmiştir. Hastalığın tanısı ve
sağaltımı aşağı yukarı bütün toplumlarda belirli yönelimler ve uygulama yöntemleri açısından
genellikle birbirine uymaktadır. Bu yöntemlerin uygulanması, belirli bir uzman grubuna
verilmiştir. Sağaltma kurumları gittikçe uzmanlaşır. Tıp, aralarında uzmanlaşma ve iş
bölümünün olduğu, toplumun içinden bir grup tarafından yürütülen, bir dizi uygulama ve
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inancı kapsar (Bloom, 1965’ten akt. Kasapoğlu, 1999: 360-361). Bu uzman grup, hastalık
tanı ve tedavisinde tek dinlenen, otorite grup haline gelir.
Uzmanlar, sakatlığı ayrıntılarıyla tanımlamaya çalışırlar. Sakatlıklara odaklanan tedavi
yöntemleri geliştirirler. 19. yüzyılda sakatlığı tanımlamak ve sınıflandırmak için tıbbın yaptığı
çalışmalar, tıbbi model olarak kabul edilir (Braddock, Parish, 2011: 141). Tıp, hastalık ve
sakatlığı aynı görür ve bunun üzerinden bir tanımlama ve sınıflandırmaya gider. Tıp, sakatlığı
bedendeki bir hastalık gibi ele alır. Beden üzerine söz söyleme yetkisini, sağlık/hastalık
üzerinden ele alan tıp, sakatlık üzerine yaptığı çalışmalar ile bu konuda da uzman haline gelir.
Tıbbi/bireysel model, hem bilimin yükselişinin hem de insancıl fikirlerin bir sonucu olarak
görülür. Buna göre tıbbileştirme; hastalara tedavi sağlayan, çoğunlukla faydalı ve ilerici bir
çabadır (Oliver, 2011: 232). Ama sakatlık fizyolojik, psikolojik, anatomik veya tıbbi
kusurlara indirgenmektedir. Sakatların tıbbi kusurları, toplum yaşamına katılamamasının
nedenleri olarak kabul edilir. Bu kabulle birlikte sakatlığın çözümünün tıbbi tedavide olduğu
da onaylanmış olur (Russell,2009). Tıp, hastalıkları iyileştirir, sakatlığı da hastalık olarak ele
aldığından dolayı sakatlığı da tedavi etmeye çalışır.
Tıp biliminin yükselişi ve tek otorite haline gelmesi, sakatlar ile toplum ayrışmasını başlatır.
17. yüzyıldan sonra tıp bilimi ve kapatma kurumlarının yükselişi, batıda hızlı ve sürekli bir
kentleşme-sanayileşme ile birlikte gerçekleşir. Tıp ve kapatma kurumları, bunu, büyük
oranda toplumsal eğitim ve ekonomik olan bir sorunu aşırı tıbbileştirerek, sakatları ailesinden
yaşadığı çevreden, toplumdan kopararak yapar (Braddock, Parish, 2011: 159). Ayrıca beden
ile aklın sistematik bireyselleştirilmesi ve tıbbileştirilmesi, görünür yeti yitimleri olanları
toplum yaşamından koparttığı gibi, tarihte görüldüğü gibi Nazi Almanya’sında kitleler
halinde ölüme gönderilmesine kadar uzanan, Sosyal Darvinizme ve öjenist hareketlere de yol
açmıştır (Doğan, 2008: 40).
Tıbbi ilerleme, mevcut ekonomik ve toplumsal ilişkilerden bağımsız gelişmemiştir. Oliver
(2011: 235) tıbbi/bireysel modelin içinde doğduğu dönemin kapitalist üretim tarzı
olduğunun altını çizer.
“(…) tıbbileştirmeyi hastane temelli tıbbın yerleşmesi ve başarısı kaynaklı görmek hikâyenin
yalnızca bir kısmıdır, zira bu hastane temelli tıbbın kendisi nüfusu sınıflandırıp kontrol etme ve
yeni kapitalist toplumsal düzenin içindeki işçilerle işçi olmayanlar arasında ayrım yapma
ihtiyacından doğmuştu. Dolayısıyla sakatlığın tıbbileştirilmesi tarihsel açıdan bu geniş toplumsal
sürecin ve tıp mesleğinin kapitalizmde kendisi için elde ettiği stratejik konumun parçası olarak
ortaya çıktı (Oliver, 2011: 235).”

Tıbbileştirme sadece sağlık temelli görülemez. Onun için tıbbı/bireysel modelin
anlaşılabilmesi kapitalist üretim tarzı ile tıp biliminin ilişkisinin görülebilmesi ile yakından
ilişkilidir. Tıbbi/bireysel model, kapitalist üretim biçiminden bağımsız olmadığı gibi, bilim
ve teknolojideki ilerlemelerden de bağımsız değildir. Bir bakıma, modern çağın başlangıcı,
bugünkü anlamıyla sakatlığın doğuşunun da başlangıcıdır. Bu başlangıç, bedenin ve aklın
sistematik olarak bireyselleştirilmesini ve tıbbileştirilmesini getirmiştir. Evden fabrikaya
doğru evrilen bir çalışma düzeni ile ilişkili olarak gelişmiştir. Bunun sonucu olarak sakatlar
toplumsal yaşamdan uzaklaştırılmış, dışlanmış ve kurumlara kapatılmıştır (Barnes, 1998: 7576). Tıbbın bilimsel anlamda vazgeçilemez kazançlar sağladığı açıktır. Ama aynı zamanda
normallik ve bireyci ideolojiler ile inşa edilen sakatlık da bir gerçekliktir (Oliver, 1990: 78).
Aklın ve bilimselliğin baştacı edildiği aydınlanma dönemi, aynı zamanda kapitalizmin
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doğuşunun zeminidir. Onun için tıbbı bireysel modelin ortaya çıkışı kapitalizmden ayrı
olarak sadece bilimsel ve teknik gelişmelerin ürünü olarak ele alınamaz (Okur ve Erdugan,
2010: 249). Kapitalizm ve onun ideolojisinden bağımsız olarak sakatlık deneyimleri ve
yapılandırılmasının mümkün değildir ve sakatlığı tıbbileştirdiği kadar da bireyselleştirmiştir.
Oliver’e göre (2011: 240),
“(…) sakat birey merkezde duran bireycilik ideolojisi ile çevrede duran tıbbileştirme ve normallikle
ilgili ideolojilerle bağlantılı bir ideolojik inşadır. Bireysel sakatlık deneyimi ise bu ideolojilerden
kaynaklanan söylemsel pratikler tarafından yapılandırılmış”tır.

Kapitalizmin ideolojisinin özü olan bireycilik sakatlığı ideolojik olarak inşa etmiştir. Bu kişisel
trajedi teorisi tarafından desteklenen, tıbbileştirme ile birleşmiş çevresel ideolojiler sakat
bireylerin görüşü olarak sunulur (Oliver, 1990: 78). Bu durumda tıbbileştirilen sakatlık,
bireye indirgenerek “bireyin” başına gelen talihsiz bir olay halini alır. Bireyselleştirme
sakatlığın toplumdan bağımsız, bireysel bir sorun, hastalık olduğunun altını çizer.
Tıbbi/bireysel model sakatlığı patolojik bir olgu olarak değerlendirdiğinden rehabilite edici
tedavi, sakat bireyin toplumla uyumu için önemli görülür. Normal olan/olmayan,
hasta/sağlıklı ayrımı ve sakatlığın tedavi ile iyileştirilmesi gereken bir durum olduğunun kabul
edilmesinin sağladığı bir meşruiyet ile beslenen pratikler ortaya çıkmıştır. Bu pratiklerde kişi
eksikliği veya yoksunluğu ile öne çıkar. Çünkü, sorun sakat bireyin bedenine yerleştirilmiş,
bireyselleştirilmiştir. Onun için, çözümü, tıp bilimi kendi içerisinde üretmeye çalışır. Politika
oluşturmada tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleri temel alınır (Okur, Erdugan, 2010:
250-251). Tıbbi/bireysel model, problemin kaynağı olarak sakatları gördüğünden sakatlık
tıbbileştirilmiştir. Bu model uzun süre hizmet sağlama ve sakatlık politikalarında belirleyici
olmuştur (Oliver, 2009: 43-44).
Tıbbi/bireysel modelin, genel kabul görmesinde, çeşitli alanlardaki politikaların
oluşturulmasında ve tek belirleyici olmasında özellikle WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’nun
sakatlığa ilişkin yapmış olduğu sınıflandırmanın etkisi vardır. Çünkü tıbbi/bireysel model
WHO’nun terminolojisini kullanmakta, WHO’nun tanımlarını kabul edip uygulamalarda
bunu esas almaktadır (H/bfi, t.y.). WHO normlar ve standartlar koyma, sağlığı izlemek ve
politikalar geliştirmek için sakatlık yaklaşımlarını biçimlendirmede önemli bir role sahip
olmuştur. WHO, sakatlık ve yeti yitimi ile ilgili olarak iki önemli sınıflandırma sistemi
üretmiştir. Birisi 1980’de yayınlanan ICIDH, diğeri 2001 yılında yayınlanan ICF’dır (H/lcocdo, 2009). ICIDH, sağlık ve hastalık kavramlarıyla ilişkili, organ veya sistem, kişi, toplum
veya sosyal yaşam ile buradaki kısıtlılıkları veya yetersizlikleri birbirinin nedeni olarak ele alan
bir çalışmadır. Buna göre hastalık veya bozukluk yeti yitimine, yeti yitimi sakatlığa, sakatlık
da engelliliğe yol açmaktadır (Başaran, Güzel, Sarpel, 2005: 55-56). Yöneltilen eleştiriler
üzerine WHO yeni bir çalışma başlatmıştır. On yıl süren bir çalışmanın sonucunda ICIDH2 hazırlanmıştır. 15 ülkede alan çalışmaları yapılarak ICIDH-2’nin güvenilirliği ve
uygulanabilirliği araştırılmıştır. 2001 yılında Uluslararası Sakatlık ve Sağlığın
Sınıflandırılması-ICF (ICIDH’nin 10. Revizyonu olarak da anılmaktadır) yayınlanmıştır.
ICIDH’nin yerini alan ICF, biyolojik bireysel ve sosyal bağlamda çok boyutlu ve bir
tanımlama ve kodlama sistemi olarak değerlendirilir (Ertürk, 2004; H/sosyalsiyaset: 2011).
ICIDH’de temel olarak sakatlık bedensel bir sorundur. Bedende bozukluk, hasar, zarar, bir
bozulma söz konusudur. Bu bozukluk da bedenin normal işlemesinde sorunlara neden
olmaktadır. Bu sorunlar da kişinin önünde, toplumsal yaşama katılmasındaki engeller olarak
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ifade edilir (Waldschmidt, 2009). ICIDH’a yöneltilen eleştiriler, yaşam kalitesinin; fiziksel,
sağlık, psikolojik durum ve kişisel inançlar ile toplumsal ilişkiler ve toplumsal çevreden
etkilenen geniş bir aralık olduğundan dolayı ICIDH’nin nedensel görüşünün yetersiz kaldığı
yönündedir (Başaran, Güzel, Sarpel, 2005: 56). Bu eleştiriler yanında sosyal modeli
savunanlardan ciddi eleştiriler gelmiştir.
WHO’de ICIDH’yi eleştirerek yapılan araştırmalar sonucunda yerini alan ICF’in
ICIDH’deki eksiklikleri giderdiğini belirtir. Çünkü ICF, “hastalık sonuçlarının”
sınıflandırmasından uzaklaşıp (ICIDH’nin yaptığı bu olarak değerlendirilmektedir) “sağlık
bileşenleri”nin sınıflandırmasını yapmıştır. Sağlık bileşenleri sağlığın içeriğini tanımlamakta,
sonuçlar sağlık durumu veya hastalık sonucunda ortaya çıkan etkilere odaklanmaktadır
(WHO, 2004: 3). WHO, ICF ile sakatlık ve sağlık, çevresel ve kişisel etmenlerin de içine
katıldığı çok katmanlı bir tanımlama ve ilişki ağı ortaya koymuştur.
“ICF, herhangi bir hastalık veya bozuklukta kişinin neleri yaptığı veya yapabileceğini sistematik
olarak gruplar. Çünkü bu aynı hastalığa sahip iki kişi farklı fonksiyon düzeylerinde olabilir. Benzer
şekilde aynı fonksiyon düzeyindeki iki kişi de aynı sağlık durumuna sahip olmayabilir. ICF iyilik
halinin sağlık ve sağlıkla ilgili komponentlerini daha ayrıntılı bir şekilde tanımladığından ve kişisel
faktörleri de göz önüne aldığından yaşam kalitesini değerlendirmede daha kapsamlı bilgi sağlar
(Başaran, Güzel, Sarpel, 2005: 57).”

ICIDH çalışması, sakatlığı çok boyutlu bir fenomen olarak kavramsallaştırmıştır. Vücut
fonksiyonları sakatlık, yeti yitimi, engellilik, sağlık koşullarının sonuçları veya etiyoloji
(nedenselliğin, nedenin incelenmesi) ile bağlantılandırarak açık bir şekilde tanımlar. Ancak,
ICIDH, insanın işlevlerinin önemli bir belirleyicisi olarak çevreyi açıkça içermemektedir. ICF
ise, biyo-psiko sosyal bir yaklaşım ve çoklu bir bakış açısı ile kişi-çevre etkileşimli bir
paradigma içinde tasarlanmıştır. ICF öncelikle bir sınıflandırma sistemidir. ICF ve
ICIDH’nin asıl amacı klinik kullanım için değildir. İstatistiksel ve epidemiyolojik8
bağlamlarda verilerin karşılaştırılmasıdır. ICF sınıflandırma sistemi insan bedeninin işleyişi
ve onların ilişkilerle farklı etki alanları gösterdiği kuramsal bir modele dayanır. ICF farklı
disiplinlerden profesyonellerin, farklı kaynaklardan gelen bilgileri derlemelerine izin veren
ortak bir dildir (Buntinx, Schalock, 2010: 284-285). Oysa sakatlık kuramlarının
sınıflandırması içerisine bazı araştırmalarda WHO’nun yapmış olduğu bu sınıflandırmalar
da dahil edilmekte, ICIDH veya ICF modeli olarak isimlendirilmektedir. WHO’nun de ifade
ettiği gibi bu sınıflandırma ortak normların ve standartların oluşturulması için yapılmıştır.
ICF farklı disiplinler ve sektörlere hizmet eder. Sağlıkla ilgili sonuçların ve nedenlerin
anlaşılması ve araştırılmasında bilimsel bir temel oluşturmayı amaçlar. Sağlık ve sağlıkla ilgili
alanlarda ortak bir dil oluşturulması ülkelerin verilerinin karşılaştırılmasını mümkün kılar.
Tanı ve işlevsellikle ilgili bilginin bir arada olması, kişi ve toplumların sağlıkları ile ilgili daha
doğru bilgi ve kararları almalarında yardımcı olabilir (WHO, 2004: 3-5). Tıbbi/bireysel
modeli en iyi özetleyen WHO’nun yaptırdığı ICIDH sınıflandırmasıdır.
Tıbbi-bireysel model de WHO’nun tanımlarını kabul etmekte, uygulamalarda esas
almaktadır. Kısaca, sakatlığın tıbbi/bireysel modelinde, tıp uzmanları sakatlık konusunda
otorite olarak kabul edilir. Sakatlığın hastalık olarak görülmesinden dolayı, sakatlığa yaklaşım
tedavi odaklıdır. Sakatlık bireysel bir sorun ve kişisel bir trajedi olarak değerlendirilir. Tıbbi
bireysel model sorunun kaynağı olarak bireyin kendisini ve onun eksik olan veya işleyen
organını bedenini görür. Onun için bunu gidermeye çalışır. Bu ele alış diğer taraftan
normal/normal olmayan ayrımı yaptığından normal olmayanı normal olana uymaya “zorlar”.
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Bireysel olarak normal topluma uyum sağlaması gereken kişi, sakat olmaktadır. Uyum
sağlamada ise izlenebilecek olan iki yol vardır. Bunlardan birisi sakat bireyin bireysel olarak
bir mücadeleye girişmesi ve bilinçlenmesi yani toplumun şartlarına kendini uydurmasıdır.
Diğeri ise toplumsal müdahaledir. Normal bireyler ve kurumlar sakatlık durumuna ilişkin
yetkin birimler ve özneler olarak kabul edilir. Sakatlara ilişkin politikaların oluşturulması,
tedaviler, yardımlar vs. bunlar tarafından belirlenir. Bunların içeriğini ise toplumsal
müdahale mekanizmaları olarak sakatların uyumumun sağlanması oluşturur. Her durumda
da sorun sakat bireydedir ve uyması beklenir. Bu uyum hem bireysel olarak sakat bireyin
bireysel çabası ile hem de toplumsal müdahale mekanizmaları ile gerçekleştirilir (Şentürk,
t.y.). Bu model, kamu politikalarını da etkiler ve belirler. Kamu politikalarının içeriği de
bakım, tedavi, rehabilite hizmetleri ve sosyal yardımlardan oluşur. Sakatlar, hizmetlerin pasif
alıcıları olarak değerlendirilir. Amaç, sakatlığı olan insanların tedavisi ve yönetimidir (H/bfi,
t.y). Sorun toplumda veya çevrede değil, sakat kişidedir. Kişinin bedenindeki eksiklik,
bozukluk vs. uzmanlar tarafından değerlendirilerek, kişinin standartlara uyup uymadığına
karar verilmektedir. Toplum kendisine uymayanı, sakatı reddetmektedir.
Bu durumda sakatlar düşük öz saygıya, öz güvene, düşük yaşam becerilerine, eğitimsizliğe ve
yüksek işsizlik oranlarına sahip bireylerin toplamı haline gelmektedirler. Bu yaklaşımları ile
tıbbi/bireysel model pek çok noktada eleştirilir. En kapsamlı ve en köklü eleştiriyi ise getiren
sosyal modeli inşa edenlerden gelir.
1.2.2.2

Sosyal Model

Sakatlığın sosyal modeli, tıbbi modele eleştirel bir karşı duruşun sonucu olarak ortaya
çıkmıştır. 1970’lerde İngiltere’de sakatlığın sadece tıbbi ya da sosyal yardımla alakalı bir şey
olmadığı, bunlardan daha ziyade bir toplumsal baskı biçimi olduğu şeklinde formüle edilmesi
ile gündeme gelmiştir (Thomas, 2011: 32). Sosyal model, Finkelstein ve Oliver tarafından
formüle edilmiş ve İngiltere’de Ayrımcılığa Karşı Fiziksel Yeti Yitimi Olanların Birliği
(UPIAS) tarafından kullanılmıştır ve geliştirilmesine de katkıda bulunmuştur (Shakespeare,
Watson, 1997: 293). Sosyal modele gelinceye kadar;
“Sakat kişilerin sorunları tarihsel olarak ilahi cezalandırma, karma düşüncesi ya da ahlaki kusur
üzerinden, aydınlanma sonrasındaysa biyolojik kusur üzerinden açıklanmışken sakat hareketi
toplumsal baskıya, kültürel söyleme ve çevresel engellere odaklanmıştır (Shakespeare, 2011: 51).”

Sakat hareketi, sakat olmayan egemen hâkim değerlerin ve uygulamaların yeti yitimliler için
pek çok alanı girilmez hale getirdiğini göstermiştir. Toplumsal ve fiziksel mekânı bir anlamda
siyasallaştırmışlardır. Sosyal model, burada, sakatlığın toplumsal olarak nasıl üretildiğine
odaklanarak biyo-tıbbın egemen olduğu alandan, sakatlığı siyaset ve yurttaşlık söylemlerine
kaydırmıştır (Hughes, Paterson, 2011: 63). Sosyal model sakatlığı, yeti yitimleri olan kişilerin
faaliyetlerinin toplumsal engeller inşa edilerek, toplumsal düzenlemelerin sonucunda
sınırlandırıldığını söyler. Bu model İngiltere’deki sakatlık çalışmalarının ana motifidir
(Thomas, 2011: 33) ve 1980’den itibaren sakatlık çalışmalarını önemli ölçüde
biçimlendirmiştir.
İngiliz sosyal modelin tanımının özünü UPIAS belgeleri oluşturur. İngiliz sosyal modeli
Amerika Birleşik Devletleri’nde sık kullanılmayan sakatlığın Marxist yaklaşımına dayanır
(Mitra, 2006: 237, Thomas, 2011: 45). Sakatlığın sosyal modeline göre insanları sakat yapan

30

Sakatlık ve Kentsel Mekan

bedenlerindeki fiziksel veya zihinsel yeti yitimleri değil, toplumdur. Bu, sakatlığa politik bir
yaklaşımın (Cole, 2007: 169) dile getirilmesidir. Sosyal model, sakatlığı sosyal bir yapı olarak
görür. Sakatlığın bireysel bir nitelik veya özellik olmadığını, toplumsal çevre ve değişimin
gerekleri tarafından yaratıldığının altını sosyal model ısrarla çizer.
Tıbbi modeli, tıbbi-bireysel model olarak isimlendirerek, Oliver’e (1990: 6) göre, tıbbi model
ile kapitalizm arasındaki ilişkinin görülmesi önemlidir. Kapitalizm tıbbi/bireysel modelin
ideolojik olarak şekillenmesini sağlamaktadır. Tıbbi-bireysel model kapitalizme dayanmakta,
ona hizmet etmektedir. Sosyal modele göre, sakatlığın hem bireysel hem de sosyal boyutları
vardır. Oysa, tıbbi/bireysel model, sakatlığı, bireysel bir durum/sorun olarak değerlendirir.
Tıbbi/bireysel model ile sosyal modeli karşılaştırıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkar.
Tablo 1: Tıbbi/Bireysel Model ve Sosyal Modelin Karşılaştırılması.
Tıbbi/bireysel Model

Sosyal model

Kişisel trajedi teorisi
Kişisel problem
Bireysel tedavi
Tıbbileştirme
Profesyonel egemenlik
Uzmanlık
Düzeltme
Bireysel kimlik
Önyargı

Toplumsal baskı teorisi
Toplumsal problem
Toplumsal eylem
Kendin kendine yardım
Bireysel ve kolektif sorumluluk
Deneyim
Olumlama
Kolektif kimlik
Ayrımcılık

Tutum
Bakım
Denetleme
Politika (siyasa)
Bireysel uyum

Davranış
Haklar
Seçim
Siyaset (politics)
Toplumsal değişim

Kaynak: Oliver, 2009: 45.
Sosyal modelde vurgulanan iki temel nokta özellikle önemlidir. Bunlar (Oliver, 2009: 45);
1. Öncelikle sosyal modelin sorunların odağını, yeti yitimi ile bireylerin işlevsel
sınırlılıklarından sakatlayıcı çevreye ve kültürlere, engellere çevirmeye çalışan bir
girişim olduğu,
2. Sakatlayıcı çevre, toplumsal dışlanmada spesifik bir sorun değil, aksine yaşamın her
alanında sakatın dışlanmasına sebep olduğudur.
Sakatlık modellerinin sakatlık çalışmaları başta olmak üzere akademik tartışmaların konuları
olmasının ötesinde doğrudan uygulamaya ilişkin değişiklik yapma güçleri vardır. Çünkü
modeller pratik içerisinde düşünceyi dönüştürmenin bir yoludur. Tıbbi/bireysel modeli
destekleyen düşünce kişisel trajedi, sosyal modelin arkasındaki düşünce ise dıştan gelen
kısıtlayıcı baskının olduğudur. Bu anlamda tıbbi/bireysel model pratik içerisinde belli bir
dönüşümü sağlayabilecek durumda değildir. Sakat insanların yaşamlarında refah,
hayırseverlik ve tıbbın bazı negatif ve pozitif etkileri olmaktadır. Ama bunların hiçbiri
sakatlığın farklı bir modelini inşa etmek için yeterli bir tez önermezler (Oliver, 2009: 43). Bu
açıdan da bakıldığında tıbbi/bireysel model statükonun korunmasını sağlayan bir modeldir.
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Sakat bireyin toplumsal hayata dahil olmasının baş koşulu öncelikle zihniyet değişikliğidir.
Ama tıbbi/bireysel model toplumsal değişimden ziyade bireyin topluma uyum sağlamasına
veya teknolojinin eksik bedeni tamamlamasına bel bağlar. Sakat insan kişisel bir trajedi
yaşayan birisi olarak görülmesi ile burada toplumsalla olan bağ koparılmış olmaktadır. Birey
kendi yeti yitiminin sonucu olarak eğitimden, istihdamdan, çeşitli etkinliklerden, toplumdan
dışlanmakta; ayrımcılığa maruz kalmakta veya kapatılmaktadır. Bu modelin çözüm önerisi
(tıp ve birey odaklı olduğundan) kişisel tedavi, rehabilitasyon ve uyumdur. Sakat insanın
iyileşmesi günlük aktiviteler içinde gerçekleşmez. Fakat sosyal politikalar ile
gerçekleştirilmeye çalışılır. Farklı bir bakış açısı ile bakıldığında sakatlık, bir sosyal baskı
olarak tanımlandığında ise sakat kişi, bireysel bir trajedi yaşayan bir kurbandan ziyade, onunla
ilgilenmeyen, onu bilmeyen bir toplumun, kolektif kurbanıdır (Oliver, 1990:3). Toplum
kolektif olarak, bir arada sakatlığı üretmekte, sonrasında ise bunu yeti yitimli bireyin kendi
sorunu olarak ifade etmekte ve öyle ele almaktadır.
Tıbbi model çoğu hastalık gibi sakatlığı iyileştirmeye, tedavi etmeye çalışır. Çoğu hastalığı
tıbbi girişimler ile tedavi etmek mümkündür; fakat çoğu yeti yitimi iyileştirilemez. Tıbbi
olarak tedavi edilemez. Sakatlıkları yok etmenin yolu, toplumsal olarak yeniden organize
olmaktır (Oliver, 2009:44). Çünkü sakatlık, yeti yitiminin bir soncu olarak değil toplumsal
olarak yaratılır. Bu anlamda tıbbın, sakatlar ve sakatlık üzerinde önemli bir söz söyleme karar
verme merci haline gelmesi sorgulanması gereken bir durumdur.
Sakatlığın tıbbileştirilmesinin, sakat bireyin hayatta kalmasına ve yaşam süresinin uzamasına
gözardı edilemez katkıları bulunmaktadır. Hatta bazı sakatlık koşullarını ortadan
kaldırılmasında tıp öncü bir rol oynamıştır. Ama mesele yaşam süresinin uzatılmasının yanı
sıra yaşam koşulları ve yaşamdan beklenen şeylerdir. Tıbbileşmenin teşvik ettiği olumsuz ve
eksik görüşün eleştirildiği temel nokta da budur aslında. Günümüzde, doktorlar yeti
yitiminin teşhisi ve tıbbi koşulların sağlanması, hastalığın tedavi edilmesi konusunda,
rehabilite edilmesinde sakat kişilerin yaşamlarında merkezi konumdadırlar. Ama bunun
dışında pek çok alanda doktorlar müdahil olarak yer almakta, sakatlık konusunda uzman
olarak süreçlere dahil edilmektedirler. Bu, ehliyet almaktan, tekerlekli sandalye verilmesinde,
eğitim yardımı alacakların belirlenmesinde, kişilerin çalışma yeteneklerinin ölçülmesinde vb.
durumlar olmaktadır. Ayrıca mesleki uygulamalar, fizyoterapi, hastabakıcılık gibi meslekler
de tıbbi modeli dayanan bir yaklaşımın ve doktorların hakimiyeti söz konusudur (Oliver,
2011b: 231). Geçmişten gelen bir hakimiyetin hala devam etmesi, doktorlar dışında alanda
farklı uzmanlıkların olması gereğinin kabul edilmemesi, sakatlığın devamlılığını sağlar.
Çünkü yeti yitimine ilişkin sorunlar tıbbın uzmanlık alanına girerken, sakatlığın toplumsal
bağlamına ilişkin sorunlar tıbbın uzmanlık alanı değildir.
“Sakatlık bedensel patolojinin değil toplumsal düzenin bir sonucuydu: kelimenin doğrudan
anlamıyla toplumsal dokunun parçası haline gelmiş olan sistematik dışlama modelleri tarafından
toplumsal olarak üretiliyordu (Hughes, Paterson, 2011:64).”

Sakatlığın toplumsal uzantılarının ve nedenlerinin ortaya konulması ve çözümler
üretilebilmesi öncelikle tıbbi/bireysel modelin hâkimiyetinin kırılmasını gerektirir.
Kırılmanın gerçekleşmesi ise daha derin bağların, sakatlığın kapitalizmin gelişim süreci ile
yakın ilişkisinin gün yüzüne çıkarılması ile mümkündür. Oliver (1990: 86; 2011a: 223),
sanayileşmenin sakatlar için önemli sonuçları olduğunu belirtir. Kapitalizmin gelişimi
sakatlığa dair toplumsal yaklaşımı değiştirmiştir. Sakatlık algısı ve deneyimlerin
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yapılandırılmasında, sosyal yardım ve denetimi sağlayan kurumların ortaya çıkışı da etkilidir.
Bu etki ile sakat kişilerin toplumsal hayattan dışlanmaları kolaylaşır. Sanayileşme ile birlikte
sakatların çalışma süreçlerine katılımları azaldığı gibi toplumsal rolleri de kaybolur. “Dilenci”
veya “köyün delisi”, çalışmanın “kutsanması” ile ekonomik olarak verimsiz ilan edilerek
üretimin dışına itilir. Onlar için oluşturulan çalışma evlerine veya akıl hastanelerine
kapatılırlar.
Sakatların üretim sürecinden ve toplumsal hayattan dışlanmaları onları ekonomik ve sosyal
olarak yoksul ve yoksun hale getirir. Sakatlar hızla yoksullaşırlar. Ama aynı zamanda
sakatların çoğu yoksullardan oluşur. Çünkü yoksullar arasında yetersiz beslenme, sağlıksız
koşullarda bulunma, yeterli tıbbi yardım alamama gibi durumlardan kaynaklı olarak sakatlık
oranları yüksektir. Sakatlık ve yoksulluk arasındaki bu güçlü bağ birbirini besler. Yoksulluk
ve kapitalizm ilişkisi gibi sakatlık ve kapitalizm ilişkisi de tesadüf değildir. Sakatlık sadece
kurbanlarının yoksulluğunu garanti etmez, aynı zamanda yoksulluk büyük ölçüde sakatlığın
en büyük nedenidir (Oliver, 1990: 1). Sakatlık ve yoksulluk neredeyse ayrılmaz, birbirini
besleyen bir ikilidir.
Üretim araçlarına sahip olanlar işlevsel farklılıklar yaratırlar ve standart işçi bedenine
uymayan, yüksek verim elde edemeyecekleri bedenleri sakat olarak dışlarlar. Kapitalist
işletmeler maliyet giderlerini özellikle istihdam gelirlerini en aza indirerek artı değeri en
fazlaya çekmeye çalışırlar. Üretim süreci işçiden en fazla artı ürün elde etme üzerine inşa
edilmiştir. Bu da sakatları doğrudan üretimin dışına iter (Russell, 2009). Üretimin dışına
itilen sakat böylece yoksullukla iç içe geçen bir yaşama mahkûm edilir. Burada devreye
devletin geliri yeniden dağıtımı, sosyal politikalar girer. Kapitalist refah devleti döneminde
daha yoğun olarak gündeme gelen sosyal politikalar, sakatlığın ele alınış modeli (ki bu da
çoğunlukla tıbbi bireysel modeldir) ve kapitalizmin “olanakları” çerçevesinde belirlenir.
Ekonomik artı ürünün üretimimin boyutları ve bunun topluma tekrar nasıl dağıtıldığı
önemli bir konudur. Çünkü mevcut ekonomik artığın boyutu, tekrar dağıtımı toplumun
bağımlı veya zayıf üyeleri için önemlidir. Refah devletinde, bu sosyal politikalar ile tekrar
dağıtım gerçekleştirilir. Sakatlar için, bu tekrar dağıtım ideolojisinin altında yatan, kişisel
trajedi teorisidir. Onun için kapitalist toplumun yükselişi, ekonomik gelişme, düzeni devam
ettirme ihtiyacı, sakatlığa dair toplumsal tutumları ve sakatlık deneyimini etkiler (Oliver,
1990: 24,42).
Sosyal modelin oluşturulmasına farklı disiplinlerden araştırmacıların çeşitli katkıları
olmaktadır. Bu katkıların yanı sıra sosyal modele yöneltilen eleştiriler vardır. Eleştiriler, hem
sosyal modelin kuramsal çerçevesi için katkı yapmakta hem de sakatlıkla ilgili yeni alanların
oluşumuna önayak olmaktadır. Sosyal modele yöneltilen temel eleştirilerin odağında sosyal
modelin sosyal/toplumsal kısma aşırı vurgu yaparak bedeni, yeti yitimini göz ardı ettiği
yönündedir. Bu göz ardı etmenin sonucu olarak beden tamamen tıbbın eline bırakılmaktadır.
Sosyal model, toplumsal ve mekânsal çevredeki engeller kaldırıldığında, sakatların hayatlarını
kolaylıkla sürdürebileceklermiş gibi bir izlenim yarattığı için de eleştirilir. Bu eleştiriler sosyal
modeli hem geliştirmekte hem de yeni çalışma alanları açmaktadır. Yapılan eleştirilerden
sakatlık/yeti yitimi sosyolojisi gibi bir çalışma alanının oluşması yönünde katkıları olmuştur.
Ayrıca, sosyal modelci düşüncenin sakatlığın kültürel süreçlerle ve söylemlerle ilişkisini
küçümsediğini de belirten Shakespeare, Corker gibi yazarlar bir anlamda postmodernist ve
postyapısalcı bir perspektifle hareket etmektedirler. Kapitalist üretim ilişkileri ile sakatlığın
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bağını ortaya koyan materyalist görüşü yanlı ve modernist bir görüş olarak reddederler
(Thomas, 2011: 42). Ama Shakespeare sosyal modelin güçlü yanları olduğunu da kabul eder.
Shakspeare (2011: 54-55), sakat hareketini oluşturmada siyasi açıdan etkili olan sosyal
modelin, sakat kişilerin özgürleşmesinde araçsal olarak etkili olduğunu, özsaygılarını
geliştirme, pozitif ve kolektif bir kimlik inşa etme konusunda psikolojik olarak da cesaret
verici olduğunu belirtir. Bunu özellikle, toplumsal katılımın önündeki en büyük engel olan
özsaygının ve özgüvenin sağlanması açısından önemli görür. Hatanın, yeti yitimli kişinin
kendinde olduğuna odaklanan sakat kişilerin algısını, değiştirebilecek bir güce sahip olarak
sosyal modelin, sakatlığı, bireysel sorundan uzaklaştırarak onu sakatlayıcı engellere ve
davranışlara, toplumsal olana ait olana dikkati çekme konusunda başarılı bulur. Ama aynı
zamanda, sosyal modelin güçlü yönünün, onun zayıf yönü olduğunu belirtir. Çünkü yeti
yitiminin göz ardı eden sosyal modelin, sakatlığı baskı olarak tanımlaması ve engellerin
olmadığı bir ütopya kavramını temel alması onun zayıf yönünü oluşturmaktadır.
Sakatlığın “beden”sizliği üzerinde duran Hughes ve Paterson (2011: 63-64) da sosyal modeli
bu yönüyle eleştirirler. Sosyal model içindeki beden ve yeti yitimine dair tartışmaları, yeni bir
alanın, yeti yitimi sosyolojisinin işaretleri olarak görürler. Günümüzün kimlik siyasetine
uygun olmayan bir Kartezyen özne anlayışından hareket eden sosyal model bu geniş açılımı
kendi başına sağlayamayacağından hareketle yeti yitimi sosyolojisinin gelişimine, post
yapısalcılık ve fenomonolojinin katkısının olacağını savunurlar. Sakatlığın tarih, kültür ve
anlam alanının bir parçası olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ayrıca belirtirler.
Sakatlık çalışmaları içerisinde farklı yaklaşımların sosyal modele ilişkin getirilen eleştirilerin,
akademik ve kuramsal anlamda sakatlığın belli bir düzeye gelmesinde gelişmesinde rolünün
olduğu açıktır. Ancak sakatlık çalışmalarının oluşumunu sağlayan ve bu çalışmalara katkı
sunan sakat hareketinin de göz ardı edilmemesi gerekir. Bu, bir anlamda birçok kuramsal
tartışmaya, oluşuma nasip olmayan ya da açıkça görülemeyen bir durumdur. Pratik ile
kuramın birbirini destekleyip ivme kazandırması ile oluşan sosyal model aynı zamanda devam
eden bir süreçtir. Oliver (1990: 11,49), sosyal modelin devam eden bir süreç olması üzerinde
özellikle durur. Eleştirilere cevap verdiği yazılarında özellikle sosyal modelin can alıcı
noktasının pratik/kuram birlikteliği olduğunun altını çizerek modelin sakat hareketi
açısından önemini vurgular. Sosyal modelin bir kuram olmadığını, bunun tartışmalar
sonucunda oluşacağını, modelin açık uçlu olduğunu belirtir. Bu anlamda kuramsal
tartışmaların devam etmesi bir gerekliliktir. Sosyal modelin, yeti yitimini ve kişisel
deneyimleri/acıları dikkate almadığı eleştirilerine karşılık olarak, sosyal modelin kolektif
deneyim hakkında olduğunu söyler. Sakatlığın sosyal teorisinin, ancak sakatların kendi
deneyimleri ve girişimleri üzerinde yükseleceği öngörüsüne sahiptir. Sosyal modelin
cinsiyet/toplumsal cinsiyet, yaşlılık gibi alanlarda yetersiz olduğunu da kabul eder. Bu
alanlarda çalışmalar yapılması gerekliliğini savunur.
Sosyal modelin sakatlık ve sakat hareketinin insanların önünü açan ve sakatlık çalışmaları gibi
alanı akademinin gündemine sokması açısından önemini vurgular. Bu anlamı ile sosyal
model farklı perspektifler ile geliştirilebilecek, zenginleştirilebilecek bir alan ve pratikte,
toplumsal ve kişisel anlamda kullanılabilecek bir modeldir. Sosyal modeli, bir çekiç ve
tornavida gibi pratik bir araç olarak tanımlar. Bu araçların politik değişim ve sosyal
üretiminde kullanılıp kullanılmamasının tartışmaktansa bunları doğru bir şekilde kullanmak
önemlidir. Bu durum, inşaatçılar ve marangozların hiçbir şey yapmadan sadece oturup çekiç
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ve tornavidanın evleri yapmak için yeterli olup olmadığını durup dinlenmeden, hiçbir şey
yapmadan sadece tartışmalarına benzetir. Eğer onlar sadece tartışarak zaman harcasalardı,
belki hala mağaralarda barınıyor olurduk. Tüm eksiklerine karşın sosyal model de sakat
hareketi için bir çekiç vazifesi görebilir (Oliver, 2009:57). Çekiç yetersiz de olsa değişim için
elde edilmiş bir araçtır. Sakat hareketi bu aracı verimli bir şekilde kullanabilir. Sosyal model,
bir anlamda pratiğin ve kuramın birlikteliğidir. Pratiğin kuramı beslemesi, kuramın ise
pratiğin önünü açması ile sakat hareketi ve sakatlık çalışmaları belli bir düzeye erişebilir.
Sosyal model de bu birlikteliği verimli kurabilecek bir zeminde bulunmaktadır.
Tıbbi/bireysel modelin toplumsal olarak yerleşmiş bir sakatlık ve sakat anlayışına karşı
sakatların hayatını değiştiren bir model olan sosyal model, halen tartışmalar ile kendini
geliştiren ve sakat hareketi ile karşılıklı bir ilişki içerisinde gelişen bir modeldir. Yeti yitiminin
toplum tarafından sakatlığa dönüştürüldüğünü ve bunda temel etkenin kapitalizmin üretim
ve yeniden üretim ilişkileri olduğu modelde vurgulanır.
Günümüzce tıbbın, sosyal hizmetler ve yardımların sakatların yaşamlarını belirleme,
düzenleme konusunda uzman haline geldiklerini belirtir. Sakatlar toplumsal örgütlenişten
kaynaklı olarak inşa edilmiş mekânlardan eğitime, sağlığa kadar pek çok alandan dışlanırlar
ve ayrımcılığa uğrarlar. Sosyal modelin oluşumunda ve gelişiminde başrol oynayan tarihsel
materyalist yaklaşım, kapitalist üretim tarzı ile sakatlığın algılanışı ve sakat bireyin toplumsal
olarak ötelenişine ilişkin tartışmalarda yol açıcı bir perspektif sağlamaktadır. Sosyal model,
sakatlık hareketi ile olan organik bağı nedeniyle sakatlık ve sakat bireyle ilgili olan pek çok
konuyu gündeme sokmuştur. Akademinin gündemine sakatlık çalışmaları diye şimdiye kadar
sosyal bilimlerin dikkate almadığı bir alanı da dâhil ettiği için önemsenmesi gereken bir
modeldir.

1.3

Sakatlık ve Kentsel Mekânla İlişkili Kuram ve Yaklaşımlar

İnsan, yaşamının bütün aşamalarında mekânsal bir varoluş da sergiler. Kapalı/açık,
özel/kamusal, yapılı/doğal gibi çoğaltılabilecek olan mekânlar da bulunur. Ama bu mekânsal
varoluş için olmazsa olmaz olan veya yardımcı olan çeşitli süreçler, faaliyetler de vardır. Bu
süreçlerin, olguların, faaliyetlerin bağlamlarını gösteren çeşitli kuramlar ve yaklaşımlar
bulunmaktadır. İncelenen konu kapsamında bunlar, mekânsal varoluşla ilişkili olduğu
düşünülen kuramlar ve yaklaşımlardır. Bunlar, mekân-sakatlık ilişkisi bağlamında, kentsel
mekân, çalışma/iş, sosyal politika ve yerel yönetimlere ilişkin olanlardır.
1.3.1 Kentsel Mekâna İlişkin
Mekân ve toplum arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına dönük çalışmalar aslında yeni
sayılabilecek bir geçmişe sahiptir. Özellikle kentsel mekân olarak mekânın, kentsel toplumsal
ilişkiler içerisinde değerlendirilmesi 1970’lere dayanır. Kentlere, toplumsal süreçle mekânsal
biçimler arasında basit nedensel ilişkiler olduğundan hareket etmek çok daha karmaşık olan
bir sistemi analiz edememeyi ve kavramanın sorunlu olmasın getirir. Oysa kentler, toplumsal
süreçle, mekânsal biçimin sürekli etkileşim içinde olduğu birbiriyle ilişkili bir bütündür.
(Harvey, 2003: 48). Coğrafyanın ilgi alanı olarak görülen mekân ile kentlerin ilgi alanı olarak
ele alınan toplumsal ilişkileri bir araya getiren Marxist yaklaşım olmuştur. Marxizm kent ve
mekânın birlikte ele alınmasını, kentsel mekân olarak mekân-toplum ilişkisini anlamaya
dönük çalışmaların önünü açmıştır.
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“Mekân ve zaman insan varoluşunun temelidir ve toplumsal olgulardır. Bireysel olarak değil
toplumsal olarak örgütlenmişlerdir. İnsan yaşamlarını solunan hava gibi çevreler sararlar. Bu
nedenle farkına varılmaları içerdikleri anlam boyutları her türlü toplumsal eylemi nasıl etkileyip
dönüştürdüklerini ilk temasta fark etmek zordur. Ancak toplum içindeki her olay ve örüntü
kaçınılmaz bir biçimde mevcut mekân ve zaman anlayışı ile bağlantılıdır. Toplumun kendisini
yeniden üretmesini sağlayan güçler ile mevcut mekân zaman anlayışı arasında güçlü bir bağ vardır.
Toplumun kendisini yeniden üretimi bir dizi toplumsal örgütlenmeyi gerektirir (Yırtıcı, 2009: 6667).”

Toplumsal yaşam ile bu kadar iç içe geçmiş olan mekân, uzun süre sosyal bilimlerin içerisinde
kendine ancak coğrafyanın bir dalı olarak, beşerî coğrafyada yer bulabilmiştir. Kent
çalışmalarının gelişimi ile mekân, kentsel mekân olarak sosyal bilimlerde hak ettiği yeri
almaya başlamıştır. Coğrafyacıların, sosyal bilimlere katkıları, mekâna ilişkin soruların, sosyal
bilimlerin gündemine girmesini sağlamaları şeklinde olmuştur. Böylece toplumsal varlığın en
temel unsuru olan zamanın ve mekânın birlikte kavramsallaştırılmasına yönelik çabalar
artmıştır. Sosyal bilimlerin zamana olan bağlılığı, mekânın sosyal bilimlerin ilgi alanına
sokulması ile kırılmıştır. Coğrafyacıların mekânı sosyal bilimlere sunmaları ile gündeme gelen
sosyal bilimlerin zamana ilişkin bağımlılığına ve ilgisine, mekânının nasıl dahil edileceğine
ilişkin sorulardır.
“Esas olarak modernite projesine kökten bağlı olan sosyal bilimlerin “zamana olan saplantıları”
(…) nasıl aşılabilir ve toplumun mekânda yayılış ve mekânı kullanma biçimi nasıl, toplumu
kavrayışımızın ve dönüştürme çabalarımızın ayrılmaz bir parçası haline getirilebilir? Diğer bir
deyişle, toplumsal gelişimi bir süreç (zamansal gelişim), (…) olarak kavrayan yaklaşımlar mekânsal
bakış nasıl katılabilir, toplumsal yapı ve mekân arasındaki karmaşık ve çok yönlü ilişkiler nasıl
kavramsallaştırılabilir (Işık,1994:9)?”

Coğrafyanın mekâna ilişkin mutlak ve göreli kavrayışı da mekâna ilişkin karmaşık ilişkilerin
anlaşılmasını sağlayamaz. Bir bakıma bu yüzden sosyal araştırma açısından mekânın doğası
bir sır olarak kalmış, üzerine fazla gidilmemiştir (Harvey, 2003: 18). Coğrafya disiplini
mekâna gizemli bir özerklik atfetmesi ve mekânı geometrik özellikleri temelinde ele alması
nedeniyle toplumsal ilişkileri mekânın bir türevi olarak ele alır (Işık, 1994: 20). Hem
coğrafya hem sosyal bilimler bu karşılaşmadan çok şey öğrenmişlerdir.
Böylece mekândan koparılan zaman, coğrafyadan koparılan tarih disiplini yerlerine iade
edilmişlerdir. Bugün artık sorgulanmakta olan bu tarih ve toplum anlayışından ziyade onun
temel aldığı ontolojik ve epistemolojik kabullerdir (Işık, 1994: 12). Araştırma nesnesi mekân
olan coğrafya ile toplumsal olanı inceleyen kent disiplinleri Marxizm aracılığı ile mekân
konusunda ortaklaşırlar. Bu ortaklaşmanın geç sayılabilecek bir tarihte olmasının nedeni
olarak coğrafyanın Marxizm ile geç tanışmış olması gösterilebilir. Tarihsel materyalist bir
bakış açısı ile mekâna yaklaşılması toplumsal süreçlerin anlaşılmasında ve yorumlanmasında
yeni bir dönem açmıştır.
“[P]ozitivizmin salt mekânsal süreçlere dönük araştırma programı yerini, tarihsel materyalist bir
perspektifte mekân üzerinde (özellikle kent mekânı üzerinde) genel toplumsal süreçlerin
araştırılmasına bıraktı. Mekânsal yapıların bizzat belirleyici bir nedensel etkiye sahip olduğu
söylenerek, bu yapıları toplumsal olandan özerk sayan yaklaşım reddedildi. Bu yapılar toplumsal
ilişkilerden özerk olarak oluşmuyor, aksine toplumsal ilişkiler tarafından üretiliyordu. Böyle bir
bakış coğrafya tarihinde ilk defa kuramsal temelde toplumsal bir bakışı kazandırıp, coğrafyanın
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mekânsal yapıların altında yatan süreçler hakkında bilgilenmesini sağlıyordu (Pınarcıoğlu, 1994:
92).”

Coğrafyanın mekânı ile sosyal bilimlerin mekânı arasındaki farkı kapatan çalışmalara ilk
imzayı atan ise Lefebvre (1970,1973,1974)’dir. Lefebvre’de mekân, kentsel mekândır.
Kentsel mekân, sadece yapılı bir çevre olmakla kalmaz kapitalist gelişmenin de öznesidir.
Mekânda kapitalist ilişkiler yeniden üretilir. “En yalın diyalektik ilişkiyle kapitalist toplumsal
örgütlenen, sonunda, kendisini yeniden üretecek bir mekânı yaratır (Gottdiener, 2001: 254).” Marxist
araştırmacıların coğrafyaya temel eleştirileri de bu noktadır aslında. Coğrafyaya, sosyal
bilimler alanından eleştiri, mekânsal süreçlerin ardında yatan toplumsal ekonomik ve siyasal
ilişkileri görmediği, mekânı haritada göründüğünden farklı bir şekilde bakmadığıdır.
Coğrafyacılar mekânsal yapıları bilinçli insan eylemlerini bir çıktısı olarak değerlendirmezler
(Işık, 1994:17).
Hem sosyal bilimlerin hem coğrafya biliminin mekânı ela alışa ilişkin karşılıklı eleştirileri
mekânı sosyal bilimlere kazandırdığı gibi bir coğrafyacı olan Harvey’i (2003, 2006, 2008) de
sosyal bilimler alanına kazandırmıştır. Sosyal bilimler alanında ise Marxist bir yaklaşımla
Lefebvre mekânı toplumsal olan ile ilişkisi bağlamında ele alan çalışmalar da bulunmuştur.
Mekâna ilişkin soruların sadece coğrafyacılara bırakılamayacak kadar önemli olduğunu,
sosyal bilimlerin mekâna, mekânın da sosyal bilimlere olan ihtiyacını belirten Harvey’in
çağrısından önce çalışmalarında mekâna yer veren Lefebvre’dir. Lefebvre yaptığı çalışmalar
ile praksisin mekânsal bir bileşeninin olması gerektiğinden hareketle, sınıf mücadelesinin
çıkarı için mekâna el konulması, mekânın denetim altına alınmasının zorunluluğuna dikkat
çeker (Gottdiener, 2001: 256). Mekânı bir mücadele alanı olarak tarif eder.
Kent ölçeğinde mekân, sosyal bilimlerde ilk olarak sosyoloji ile kendine yer açmıştır. Toplum
ve toplumsal olanla ilişkisi, etkileşimi dolayısıyla mekân sosyolojinin ilgi alanına geç de olsa
girmiştir. Mekân, temel inceleme birimlerinden biri olarak kabul görmüştür. Başlangıçta köy,
kent daha dar anlamda sokak, mahalle, meydan gibi mekânsal biçimler sosyolojik analizin
toplumsal değişimi anlamak için öne çıkardığı konular olmuştur (Alver, 2007: 18). Ancak
başlangıçta bu konular içerisinde mekân kendine yer bulamamış toplumsalın arkasında
kalmıştır.
Kente ilişkin ilginin artmasının arkasında yatan nedenlerden en önemlisi kapitalizmdir.
Kapitalizmin mekânları olarak kentler, toplumsal bağlamından dolayı ilgi çekmiştir. Sosyal
bilimler içerisinde başlangıçta mekân yer almadığı gibi kentler de fazlaca yer almaz. Kentler
üzerine çalışmaların yoğunlaşması, kapitalizmin gelişimi ile birlikte gerçekleşir. Çünkü
kapitalizm ile kentlerde nüfus artmış, kent tipi yerleşimler yaygınlaşmıştır. Üretimin temel
merkezleri kentler olmuştur. Oysa kentlerin tarihi M.Ö. 3000’li yıllara kadar gitmektedir.
“Kent, insanların birbirleriyle buluştukları, malların değiş tokuş edildiği ve fikirlerin yayıldığı bir ilişkiler
ve kararlar merkezi (Huot, Thalmann, Valbelle, 2000: 14)” olarak var olmuştur. Kır nasıl

feodalitenin mekânı ise kentte kapitalizmin mekânıdır ve 19. yüzyılda ön plana çıkmıştır.
Kent çalışmalarında başlangıçta kentsel mekân, kentsel gelişim, değişim çerçevesinde toplumsal
ilişkiler boyutunda bir arka plan, bir fon olarak yer alır. Çalışmaların odağında yer alan
toplumsal ilişkilerdir. Daha sonrasında buna, coğrafyanın Marxist yaklaşımı ile birlikte mekân
dahil olur. Bu hat üzerinde kentsel mekân kuramlarını kabaca sınıflandırıldığında birinci sıraya
klasik kent çalışmaları denilebilecek olan Durkheim’den başlayan ve Chicago Okulu’nun da
içinde olduğu kenti toplumsal değişim ve ilişkiler bağlamında ele alan, bir bakıma “mekânsız”
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denilebilecek çalışmalar konabilir. İkinci sıraya Marxist kentsel mekân kuramlarını ve üçüncü
sıraya da postmodern kentsel mekân kuramlarını koymak mümkündür. Işık’ın (1994: 16)
mekân kuramları sınıflandırmasında yer alan yapısalcılık ve yapı-aktör tartışmaları bir
anlamda Marxist kentsel mekân kuramları içerisinde yer alan farklılıklara tekabül eder. Bu
arada Işık, kentsel mekân/mekân konusunda Harvey’in yaptığı çalışmaları da yapısalcı olarak
ele alır.
Kapitalizmin gelişimi ile kentlerin kır karşısında artan üstünlüğü ve yoğunluğu ilgiyi kentlere
çevirmiştir. Kentsel mekânlar sanayinin gelişimi ile hızla artmış ve yoğunlaşmıştır. Toplumsal
olanın kentsel mekânda aldığı yeni formları, örgütlenişleri, ilişkileri anlayabilmek için sosyal
bilimler ister istemez kente dokunmuştur. Kente ilişkin olarak ilk çalışmalar farklı çalışma
alanlarının arasına sıkışmıştır. Bu, özellikle Marks ve Engels’in, Weber’in ve Durkheim’in
çalışmalarında belirgindir. Marks ve Engels sanayileşmenin, kapitalizmin kırı
dönüştürmesinden bahsederler. Kapitalist sanayileşmenin kasaba ve kentlerin aşırı
büyümesine yol açmasıyla ilgilenirler.
“Kent asıl olarak kapitalist üretimin ve ilişkilerin gerçekleştiği yer olması nedeniyle dikkate
alınmıştır. Kapitalizmin gelişimiyle birlikte kır ve kent arasındaki ayrım daha net olarak ortaya
çıkmıştır. Kapitalizmin dayandığı özel mülkiyet ve artı-değer, kentlerde ortaya çıkan kentsel
sorunların da ana kaynağı olarak görülmüştür (Pınarcıoğlu, Kanbak ve Şiriner, 2010: 74).”

Alman İdeolojisi’nde Maxs, kır/kent ayrımını en büyük iş bölümü olarak koyar. Nüfusun ilk
kez iki büyük sınıfa bölünmesinin, iş bölümü ve üretim araçlarına dayanan bir bölünme ile
gerçekleştiğini belirtir. Özellikle kent, işçi sınıfının bulunduğu mekân olması açısından da
önemlidir. Marx ve Engels kenti kapitalizmin gelişim süreci içerisinde ele almışlardır. Kentler
sermaye biriminin nasıl sağlandığı, sınıflar arası çelişkilerin nasıl görüldüğüne ilişkin
İngiltere’de İşçi Sınıfın Durumu isimli çalışması ile Engels işçi sınıfının yaşam koşullarını
anlatır. Bu temel üzerinde kentler kapitalizmle birlikte ele alınır. Urry’e göre (1999:19),
Marx, kapitalist birikimin zaman tarafından mekânın yok edilmesine dayandığın ifade eder.
Gerçekleşen bu durum sonuçta tarım, sanayi ve nüfusta önemli dönüşümler üretir.
Her ne kadar doğrudan kent üzerine eğilmese de Marxizm kent ve kentsel mekân
çalışmalarını derinden etkileyen önemli bir yaklaşımdır. Marx ve Engels’in çalışmalarındaki
kentsel değiniler ve Marxizm, Marxist araştırmacılara kent ve kentsel mekânın bütünlüklü
ele alınması konusundaki çalışmalarda ön açıcı olmuştur.
Durkheim da kenti iş bölümü çerçevesinde ele alır; ama Marx ve Engels’in iş bölümünden
farklı bir şekilde. Durkheim, iş bölümü aracılığı ile toplumsal değişimde yoğunlaşır. Kent, iş
bölümünün gelişimi ile alakalıdır. Maddi ve manevi yoğunluktaki artıştan kaynaklanan iş
bölümünün gelişimi uzmanlaşmayı arttırmaktadır. Sonuçta mekanik toplumdan, organik
topluma geçişe neden olmaktadır. Mekanik toplum aynılık ya da benzerliğe, organik toplum
farklılık ve bütünleyiciliğe dayanır. Urry (1999: 19) Durkheim’ın iş bölümünün yanı sıra
mekân konusunu da ele aldığını belirtir;
“Elementory Form’s da Durkheim mekân konusunda toplumsal kuram oluşturmuştur (1968). İki
kısım içerir. Birinci kısım belirli bir toplumda herkesin mekânı benzer biçimde temsil etmesinden
dolayı bu tür nosyonların kaynağının toplumsal olduğunu ifade etmektedir. 2.(en azından bazı
durumlarda) mekânsal temsiliyetler toplumsal örgütlenmenin egemen örüntülerini
yansıtmaktadır.”
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Bu anlamda Durkheim mekânın toplumsal ilişkilerle bağlantısını ortaya koymaya ve iş
bölümü çerçevesinde toplumsal olanı açıklamaya çalışmıştır. Ama doğrudan kent veya kentsel
mekân üzerine çalışması olmamıştır.
Şehir isimli eseri bulunan Weber’in genel yaklaşımı kenti, tarihten kanıtlar bulmak suretiyle
incelemektir. Bu, “kent topluluğu” kavramının da dayandığı temeldir. Kent topluluğu
dağınık etkinlikler toplamı değil, insan yaşamına dair belirgin ve sınırlı bir örüntüyü tarif
eder. Her kent, sınırlı bir yapı olarak kendi kurallarını koyar (Martindale, 2005: 91). Weber,
batı (kapitalist) kentlerinin ortaya çıkışını tarihsel süreç içerisinde dayandığı temelleri ortaya
koymaya çalışır. Doğu kentleri ile batı kentlerinin farkını Ortaçağ’da batı kentlerini
inceleyerek, batının kurumlarında ve özerkliğinde arar. Kentin ayırt edici özelliklerini sayarak
aslında batı kentinin üstünlüğünü sıralar. Kentleri, kent yapan bu özellikler ile doğu
yerleşimlerini karşılaştırarak doğuda kent olmadığını belirtir. Weber (2000: 75) kenti şöyle
anlatır;
“Sonuçta “şehir”den bahsederken yalnızca, yerel nüfusun günlük ihtiyaçlarının ekonomik olarak
önemlice bir kısmını yerel pazardan ve önemli ölçüde de yerel nüfusun veya hinterlandının çok
yakın kısımlarındaki ahalinin pazarda satmak üzere ürettikleri ya da başka yollarla elde ettikleri
mallardan temin ettikleri durumlardan söz ediyoruz. Burada kullanılan anlamıyla “şehir” bir
pazar yeridir.”

Simmel ve Tönnies ise kentsel mekânı, toplumsal ilişkilerde önemli bir olgu olarak ele alan
sosyologlardandır. Kentsel mekânın insanın yaşamında yarattığı etkiyi çözümlemeye çalışan
Simmel ve yaşam tarzları ile mekân ilişkisini dikkate alan Tönnies bu alandaki ilk önemli
çalışmaları yapmışlardır. Tönnies, mekân temelli bir yaşam tarzı incelmesine girişmiştir.
Böylece klasik sosyolojinin gündemine mekânsal organizasyonlara dayalı yaşam tarzları
girmiştir (Alver, 2007: 30).
Tönnies’e göre boş mekâna anlam kazandıran, toplumsal etkileşimlerdeki mekânsal
biçimlerdir. Bunların beş özelliği,
1.
2.
3.
4.
5.

Mekânın eşsiz ya da biricik olma niteliği,
Mekânın, mekânsal olarak parça ve etkinliklere bölünebilme biçimleri,
Toplumsal etkileşimlerin mekân içine yerleştirebilme düzeyi,
Kentteki yakınlık/uzaklık derecesi
Özellikle “yabancı”nın gelişiminin sonuçlarıdır (Urry,1999: 20).

Kentsel alan üzerine farklı bir perspektif geliştiren Chicago Okulu ise mekândan ziyade kültür
meselesi üzerinde durur. Ama, kenti bir disiplin olarak ele almaları, analiz etmeleri, kuramsal
çerçeve oluşturulmasına katkıları nedeniyle kent sosyolojisinin kurucuları olarak bilinirler.
Robert E. Park, Ernest W. Burgess, R. D. McKenzie ve L.Wirth Chicago Okulu’nun temelini
atan çalışmaları gerçekleştiren araştırmacılardır (Pınarcıoğlu, Kanbak, Şiriner, 2010: 83).
Kentsel ekolojik kuram ve bir yaşam biçimi olarak kentlileşme düşüncesi üzerinde
çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Urry (1999: 21-24), Chicago Okulu’ndan Wirth’ın
çalışmaları için şöyle demektedir;
“…asıl olarak büyüklük ve yoğunluğa dayalı mekân örgütlenmesinin kendisine uygun toplumsal
örüntüleri ürettiğini savlamaktadır. (…) Ama büyüklük yoğunluk ve heterojenliğe ilişkin mekânsal
kavramlar yerlerine neden ve nasıl toplumsal ve kültürel yaşam örüntüleri geliştirdiğini açıklamakta
yetersizdir.”
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Chicago Okulu’na kadar kuramsal anlamda kente, kapitalist kente ilişkin sistemli bir çalışma
yapılmamıştır. 1970’lere kadar yapılan çalışmalar daha çok sanayi devrimi ile nüfusun büyük
çoğunluğunun yaşamını sürdürdüğü mekânlarda toplumsal ilişkileri, değişimleri anlamaya
yöneliktir. Bu tarihten sonra özellikle Marxist araştırmacıların çalışmaları ile kentsel mekân
ele alınmaya başlanır.
Marxist mekân kuramcıları olarak adlandırılabilecek olan (belli bir dönemden sonra Marxist
olmadıkları ya da Ortodoks Marksist olmadıkları, post-marksist gibi farklı isimlendirilmeler
yapılmakla birlikte) Lefebvre, Harvey, Castells, Soja mekân çalışmaları ile öne çıkan
araştırmacılardır. Mekân konusunda getirmiş olduğu yeni açılımlar ile özellikle vurgulanması
gereken Lefebvre’dir.9 Lefebvre, Mekânın Üretimi’nde (1984), o zamana kadar olan mekân
anlayışına yeni bir boyut getirir. Sosyal bilimlerde mekânın verili olarak alınmasını, mekânı
anlamayı kısıtlayan bir anlayış olduğu gerekçesiyle eleştirir. Lefebvre, eserinde mekânın
üretiminin nasıl gerçekleştiğini anlatır. Kapitalizmin mekânı ele alışını ve kullanışını ayrıntılı
olarak ortaya koyar. Lefebvre, mekân ve toplumsal ilişkiler arasındaki karşılıklı ilişkinin
diyalektik olduğunu, birbirini etkilediğini ve belirlediğini öne sürer. Mekân toplumsal
ilişkiler tarafından üretilir ve toplumsal ilişkiler mekân tarafından yaratılır. Mekân toplumsal
ilişkilerle var olur ve bir süreçtir. Mekân ve toplumsal arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi için
asıl bakılması gereken mekânın üretim süreci ve onun pratiğidir. Mekân, tarihsel olarak
şekillenmektedir. Mekânı sıfırdan tasarlamak mümkün değildir. Kapitalist üretim tarzının
feodal üretim tarzına göre ayrı bir mekânı ve mekân ilişkisi vardır. Lefebvre, mekânı üç
boyutlu olarak ele alır. Bunlar, maddi mekânsal pratikler, mekân gösterimleri ve gösterim
mekânlarıdır. Mekânın bu boyutları sırasıyla yaşanan, algılanan ve hayal edilen mekânlara
karşılık gelir. Bunlar arasındaki diyalektik ilişki mekânsal pratiklerin okunabilmesini olanaklı
kılar. Mekânın bu boyutları ve aralarındaki diyalektik ilişkiden dolayı Lefebvre günlük hayatı
önemser. Harvey’in (2006: 255) belirttiği gibi;
“Mekân üzerindeki hâkimiyetin günlük hayat içinde ve üzerinde toplumsal iktidar kurmanın temel
ve kapsayıcı bir kaynağı olduğu fikrini, Lefebvre’nin sebatkâr sesine borçluyuz.”

Harvey’de mekânı anlamak için Lefebvre’nin izlediği yola benzer bir yol izler;
“ (…)mekân nedir? Sorusunun yerini “değişik insan pratikleri nasıl değişik mekân
kavramsallaştırmaları yaratıp kullanıyor?” [sorusu aldığında](…) kentsellik ve toplumsal süreçmekânsal biçim konularını anlamak, insan faaliyetinin belirli mekân kavramları ihtiyacını nasıl
doğurduğunu ve günlük toplumsal pratiğin mekânın doğasına ve toplumsal süreçle mekânsal biçim
arasındaki ilişkiye dair derinmiş gibi görünen felsefi sırları nasıl kolayca çözüverdiğini anlamamızı
gerektirmektedir (Harvey, 2003: 19).”

Kentsel mekân ile toplumsal süreçlerin iç içe geçmiş olması, üretim güçleri ile üretim
ilişkilerinde olduğu gibi mekânsal süreçlerle de açıklanabilir. Alver (2007:34-35), Harvey’in,
kentin mekânsal boyutunun ve mekân üretiminin kapitalizmin sürekliliği açısından önemli
ve işlevsel gördüğünü belirtir. Toplumsal değişimin ve tarihin, bu yüzden, mekân ve zaman
anlayışları ve bu anlayışların koşullandırdıkları ideolojik kullanımlar aracılığıyla kavranabilir.
Toplumsal değişme ile mekânsal değişme arasında yadsınamaz bir ilişki vardır. Bu ilişkiden
dolayı, özellikle Marxistler toplumu değiştirmek istiyorlarsa, zamansal ve mekânsal anlayışın,
pratiklerin dönüşümünün karmaşık ağını da kavramak zorundadırlar. Çünkü, mekânsal
pratikler toplumsal ile olan ilişkisinde hiçbir zaman tarafsız değildir ve bu yüzden toplumsal
mücadelelerin temel konusudur.
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Şengül (2009: 23), Castells’in kentsel mekânı ilk çalışmalarında Marxist bir çerçeve içinde
ele aldığını ve bu eksende kuramsallaştırdığını söyler. Castells’in durumu iki dönem halinde
ele alınabilir; birinci dönem yapısalcı, ikinci dönem ise aktör-merkezlidir.
“Kentsel mekân ekonomik alanla ilintilidir. Bu alan içinde, üretim daha üst düzeylerde
örgütlendiği için, kentsel mekânın özgünlüğünü Castells “tüketim” uğrağında aramaktadır.
Buradan yola çıkarak da kentsel toplumsal kuramın, tüketimin kolektif olarak örgütlenmesi,
dolayısıyla da emek gücün yeniden üretimin çözümlenmesi ile ilgilenmesi gerektiği sonucuna
varmaktadır (Şengül, 2009: 23).”

Castells’in görüşünü temellendiren Althusser’in epistemolojisidir. Kentsel mekânı siyasal,
ekonomik ve ideolojik düzlemde oluşan kent sistemi içinde, ekonomi ile ilişkilendirir. Ona
göre, kentsel mekân işgücünün yeniden üretiminin mekânıdır (Gottdiener, 2001: 251).
Buradan hareketle Castells, kentin tüketimin mekânı olduğunu belirtir. Tüketim, emeğin
yeniden üretimi için bir gerekliliktir ve bu kolektif tüketim ile sağlanır. Castells’in geliştirdiği
kentsel mekân kuramı, dönemsel özellikleri fazla dikkate alması ile eleştirilir. Çünkü kuramın
temel dayanağının kolektif tüketim olması ve dönemin Keynezyen refah politikalarının batı
kentlerinde etkin olduğu bir zaman dilimi olması ile paralellik göstermektedir. Onun için
refah kentlerini mekânsal olarak kuramsallaştırmakta olduğu söylenebilir (Şengül, 2009: 2325).
Mekânı, kent hakları ve adalet kapsamında ele alan ve mekânsal adalet olarak irdeleyen Soja
da mekân konusunda Lefebvre’ye vurgu yapar. Eleştirel mekânsal düşüncenin üç temel
ilkesini Soja (2008) şöyle sıralar:
•
•
•

Varoluşun mekânsal ontolojisi,
Mekânsalın toplumsal üretimi, mekân toplumsal olarak üretilir ve toplumsal olarak
değiştirilebilir,
Sosyo-mekânsal diyalektik, mekân toplumu oluşturduğu kadar toplumda mekânı
oluşturur.

Onun için mekânsal olan her şey toplumsal olduğu gibi toplumsal olan her şey de
mekânsaldır. Kentsel adaletsizlik, bu bakımdan ele alındığında mekânsal düzenlemelerin
eşitsizlikler ve adaletsizlikler yarattığı, var olan adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin mekânsal
düzenlemeleri gerçekleştirdiği görülebilir.
Kentsel mekân konusunda kentteki aktörleri de kuramsal açıklamaya dâhil eden Pahl
olmuştur. Yapı-aktör ilişkisi bağlamında mekânı açıklamaya çalışan Pahl, kentsel mekânın
biçimlenmesinde kent yöneticilerinin bağımsız bir sosyolojik değişkeni oluşturduğunu
savunur. Ama, eleştiriler karşısında kent yöneticilerinin, merkezi devlet ve piyasanın işleyişi
tarafından kısıtlandığını kabul eder (Şengül, 2009: 24). Pahl, kuramında kentsel mekâna,
yapılı çevreye, kentsel aktörlerden daha az önem verir. Kentsel kaynakların nasıl dağıtıldığı
üzerine yoğunlaşır. Kaynak dağıtımında birincil aktörler olarak, kent yöneticilerini görür.
Eylemleri ve kararları ile kentsel eşitsizliğin de ortaya çıkmasına neden olan kent
yöneticileridir. Pahl, kuramına ilişkin yöneltilen eleştiriler sonrasında, kent yöneticilerine
aracılık ve müdahale eden değişkenler olarak kuramında yer verir. Pahl’ın bu kuramı yerel
yönetim kuramlarında da kent yönetimi, kentsel kaynakların dağıtımı, devletle olan ilişkisi
gibi konulardan dolayı kendine yer bulur.
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Kentsel mekân üzerine yapılan Marxist kuramsal çalışmalar toptancı bir anlayışla genellikle
yapısalcı kuramlar olarak isimlendirilir. Bu kuramcılar, toplumsal ilişkiler ile üretim tarzı
arasında kurulan ilişkinin her ne kadar diyalektik olduğunu belirtseler de bu konuya açıklık
getirmeye çalışsalar da ekonomik yapının kurama dâhil edilmesi (Işık, 1994; Şengül, 2009)
kentsel mekânı açıklamakta kullanmalarından dolayı yapısalcı olarak nitelendirilirler. Bu
bağlamdan hareketle kentsel mekân kuramlarına ilişkin getirilen temel eleştiri, Marxsizm’in
ekonomi politik anlayışının kentsel mekânı açıklamakta kullanılmış olmasıdır.
Mekânın üretilmesi de temel bir meseledir. Zaman ve mekânı kontrol eden, gücü de kontrol
etmektedir. İktidar, zamanı ve mekânı kontrol edebilmek ve onların gücüne sahip olmak
ister. Çünkü üretim bunlarla sıkı bir ilişki içindedir ve üretim ilişkilerini mekânsal olarak da
kurgulamak ister. Çünkü her toplumsal faaliyet kendi mekanını tanımlar (Harvey, 2003:34)
ve o mekân içerisinde var olur.
Post-Marxist olarak tanımlanan Foucault’nun çalışmaları (doğrudan kentsel mekânla ilgili
olmasa da) mekânı kuramsal açıdan zenginleştirmiştir. Foucault’nun çalışmaları, inşa edilen
kurumların tarihsel-toplumsal kökenlerini göstermesi açısından önemlidir. Soykütüğü
çalışmalarının bir yönü ile kapatılma mekânlarının tarihsel-materyalist analizlerini yapmaya
giriştiği söylenebilir. Foucault, iktidarın makro ölçekten mikro ölçeğe kaydığını, bunun da
mekânın beden olduğu üzerinden hareket eden çalışmalar ortaya koymuştur. Disiplin ve
gözetleme, hâkim sınıfın iktidarını gerçekleştirmek için mekânda başvurduğu yollardır.
Mekânsal düzenlemeler ile disiplin ve gözetleme sağlanarak tek tek bedenler üzerinde iktidar
inşa edilmektedir. Toplumsal kontrolün cezaevi, tımarhane, üniversite, okul, fabrika gibi
mekânlarla sağlandığından bahisle Foucault, bu mekânlarda mikro iktidarı açığa çıkarmaya
çalışır. Ama bu mekânları, herhangi bir sistematik sınıf hâkimiyeti stratejisinden bağımsız
olarak kurulan mekânlar (Harvey, 2006: 61) olarak ele alır.
Oysa mekân, iktidar ilişkisinin olduğu, süreklileştiği bir alan olmasından dolayı Marxist bakış
açısından ekonomik olduğu kadar da politiktir. Lefebvre’nin kentsel mekânın politik
olduğunu ilan etmesi aynı zamanda kentsel mekânla ilgili olan her şeyin de politik ve
ekonomik olduğunun ilanı anlamına gelir. Toplumsal ilişkiler mekânın niteliğini,
oluşumunu da belirler. Kentsel mekânlar toplumsal ilişkilerin yaşandığı dönüştüğü yerlerdir.
Mekân toplum etkileşimi içerisinde toplum kendi kimliğini, alışkanlıklarını, yaşamını
mekânsal olarak da ortaya koyar.
“Lefebvre’ye göre kapitalist piyasa ve devlet, günlük hayatın somut mekânı karşısında, bu mekâna
düşman soyut mekânlar üretmektedir. …insanların kendi ürettikleri yaşam mekânlarına ve
sokaklara karşılık kapitalizm ve devlet taşıt araçları tarafından işgal edilen otoyolları inşa etmekte,
insanların yaya olarak kullandığı yolları ele geçirmekte ve kent mekânını sömürgeleştirmektedir.
Lefebvre göre bu süreçte kentin en büyük düşmanı devletin elinde kent planlamasıdır (Şengül,
2007: 73).”

Günlük yaşamın mekânları olarak üretim ve yeniden üretimin mekânlarının farklılaşması
sakatlar için bir anlamda yok sayılmanın dönüm noktasıdır. Feodal toplumda kendini emeği
ile varolabilen yeti yitimli birey kapitalizmin üretim tarzı ve ilişkileri ile hem emek hem de
mekânsal olarak dışlanır. Sakatlık olgusu ile kentsel mekân arasındaki ilişki bir anlamda,
mekânda yabancılaşma sürecinin devam ettirilmesidir. Kapitalist üretim tarzı ile mekânın
ilişkisi kentsel mekânda sakatlığı anlamamız açısından önemli bir eşiği teşkil etmektedir.
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Emeğin metalaşması ve kentleşme süreci iç içe geçmiştir. Bu süreç ilerledikçe sakatlayıcı
mekânlar ortaya çıkmıştır. Sakat kişilerin toplumsal ve mekânsal olarak dışlanması, 18.yüzyıl
sonunda sanayi kentlerinin ortaya çıkışı ile meta ilişkilerinin ortaya çıkışı ve yaygınlaşması ile
daha net görülür olmuştur (Gleeson, 2011: 373). Fabrika, üretim tarzını olduğu kadar
mekânsal olarak da kapitalizmi simgeleyen, anlatan mekânsal bir yapıdır. Fabrikanın, emeğin
artı ürün üretmesini sağlamak için en rasyonel mekân olması ve kapitalistin işgücü
konusunda da rasyonel davranarak kendisine en fazla artı ürünü sağlayacak, maliyeti
düşürecek bedenlere ihtiyacını gündeme getirmiştir. Böylece üretim ve yeniden üretim
mekânı büyük bir değişim geçirmiştir.
Tüm günlük ilişkiler içerisinde sakatlığı görmeme, duymama, bilmeme durumu vardır.
Zımnen yeti yitimli bireyin yokluğu onaylanmıştır. Çünkü üretimin hiçbir yerinde sakat
birey yer almamaktadır. Kapitalist ilişkiler feodal ilişkiler karşısında kendini geliştirerek
hâkim konuma yükseldikçe, feodal üretimi ve ilişkilerini yok ettikçe, sakat bireyin olmaması
için gereken maddi temeli de yaratmıştır. Feodal toplumda da sakatlara karşı dışlayıcı,
aşağılayıcı tavırlar vardır. Ancak kapitalizm, sakatları mekânsal ve toplumsal olarak dışarıda
bırakmanın gerekçelerini oluşturmuştur.
Feodal toplumda sakatlığa yönelik olarak maddi bir temel yoktur. Feodal toplumlardaki
meslekler kapitalist toplumlarla kıyaslandığında yeti yitimli bireylerin çalışma ve meslek
edinmelerine daha fazla karşılık vermiştir. Kapitalizmle birlikte yeti yitimli bireylerin
yapabileceği bekçilik, sokak satıcılığı, hizmetçilik gibi işler ise feodalizmde var olan daha
kapsayıcı işlerin birer uzantısı sayılabilir (Gleeson, 2011: 373). Sanayileşme ile fabrika
üretimine geçilmesi ile işlerde standartlaşmaya gidilmesi yeti yitimli bireylerin çalışabilecek
kapasiteye sahip olmadıklarını belirleyen bir süreçtir.
Bu anlamda tarihsel materyalist bir yaklaşım mekân ve mekâna ilişkin konuların
anlaşılmasında daha kapsamlı bir çerçeve sunabilir. Lefebvre, Harvey, Soja, Smith gibi
kuramcılar mekânı toplumsal olarak üretilmiş olarak ele alırlar. Meta ilişkilerinin yerleşmesi
ile kapitalist toplumsal mekân doğar. Ama aynı zamanda meta ilişkileri de mekânsal kalıpların
etkisi altındadır (Gleeson, 2011: 372). Sakatlığın kökenleri de, tarihsel materyalist yaklaşım
ile bu mekânsal-toplumsal dönüşümü içerisinde ortaya çıkar.
Bunun için, mekân çalışmalarının sakatlık araştırmalarına dâhil edilmesi önemlidir. Sakatlık
çalışmalarında genel olarak mekânın incelenmesi planlama, mimari ve siyaset kapsamında
yapılır. Mekânı sosyal, ekonomik, kültürel vs. kısaca toplumsal olanla, toplumsal ilişki
bağlamında ele alınması ise yenidir. Aslında bu kapsamda mekânın ele alınması aynı zamanda
sakatlığın tarihsel-mekânsal köklerine de yoğunlaşmayı getirir.
Postmodernist yaklaşımlarda sakatlık-mekân ilişkisi kapsamında ele alınan
yaklaşımlardandır. Üst anlatılara karşı geliştirilen bir karşı çıkışla birlikte postmodern
eleştiriler kentsel mekânlara ilişkin çalışmalara da yansımıştır. Postmodernizm, mimarlık ve
kent tasarımının modern yaklaşımına eleştirileri ile kentsel mekânda kendine yer bulmaya
çalışmıştır. Postmodernizm, kentsel mekânda, yapılı çevrenin inşası konusunda modernizmin
hegemonyacı, düzenleyici ve kontrol edici yapılanmasına ilişkin eleştiriye dayanır. Üst
anlatılara ve makro bakışlara karşı çıkarak mikro, bireysel ve yerel olanı ön plana çıkartır.
“Modernistler mekânı toplumsal amaçlar uğruna biçimlendirilecek bir şey olarak görürken,
postmodernistler için mekân, belki zamandışı ve “hiçbir çıkar gözetmeyen” bir güzelliğin kendi
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içinde bir amaç olarak elde edilmesi amacı hariç, her şeyin üzerinde yükselen bir toplumsal amaçla
zorunlu hiçbir bağı olmayan estetik hedef ve ilkelere göre biçimlendirilecek bağımsız ve özerk bir
şeydir (Harvey, 2006: 84).”

Postmodernizm bir anlamda kentsel mekân kuramlarının yapısalcı olarak eleştirilmesinin bir
sonucu olarak yapı-sökücü bir işlev görür. Postmodernizm kentsel mekânda, mimaride ve
planlamada getirdiği eleştiriler ve eserleri ile sesini duyurmuştur. Postmodernizm,
sistematikleşmiş aklı, moderniteyi hedef tahtası haline getirdiğinden dolayı vurulacaklar
arasında doğal olarak önceliği planlamaya vermiştir. Kentsel planlama içinde yer aldığı
toplumla bütünsel bir yapı oluşturur. Planlama kendi başına bağımsız, özerk bir etkinlik alanı
değildir. Kentsel planlamanın ortaya çıkışı ve gelişimi içinde yer aldığı toplumdan bağımsız,
sırf kendi dinamikleri ile açıklanamaz. Kentsel planlama kapitalizmin içsel çelişkileri ve
bunları çözmeye çalışan mekanizmalar üzerinde durur. Onun için;
“…panlama da bu yapısal çelişkilerin zararlarını azaltmaya yönelik bir düzenleyici toplumsal
kurum olarak algılanmalıdır (Ersoy, 2007: 293).”

Her dönem kentsel mekân planlaması, hâkim ideoloji tarafından kullanılmıştır.
Haussmann’dan başlayarak kent planlamaları toplumsal olanı düzenlemek, hâkim üretim
tarzı ve onun gerekleri için bir araç olarak kullanılmıştır. Paris Komünü yenilgisinden sonra
Vali Baron Hausmann, kent merkezini tekrarlanabilecek bir ayaklanmayı önleyecek şekilde
büyük bir düzenlemeye girişmiştir. Paris caddeleri, sokakları barikat savaşlarını olanaksız
kılacak tarzda yeniden düzenlenmiştir (Sancar, 2007: 65).
Planlamanın toplumsal düzenleme aracı olarak kullanılmasının dışında bir diğer önemli
kullanım alanı sermaye birikimine yaptığı katkıdır. Haussmann, Paris’i yeniden inşa ederken
görevinin artı-sermaye ve işsizlik sorunlarını kentleşme ile çözmek olduğunu da bilmektedir.
Haussmann Paris’i yeniden inşa etmek için o zamanın standartlarına göre muazzam miktarda
emek gücüne ve sermayeye ihtiyaç duymuştur. Bunu yeni mali kurumlar ve borç araçları
kurarak, Keynesgil bir borç destekli kentin altyapısını iyileştirme işi ile bunu çözmeye
çalışmıştır (Harvey, 2008: 2). Kentsel mekânın her düzenlenmesi, aynı zamanda sermaye için
bir birikim aracıdır. Yapılı mekânlar buna aracılık eder. Kentsel mekânların her yeniden
düzenlenmesi, yapılması sermaye birikimine bir katkıdır. Bu, kentsel mekân ve planlama
arasında üretim tarzı konusunda doğrudan görünen ilişkisidir.
Onun için Marxist araştırmacılar, kent kuramcıları kentsel mekân planlamasını bağımsız
özerk değişkenler olarak görmezler. Çağdaş kentsel mekân, kapitalizmin bir ürünü ve
kapitalist üretim ilişkileri içerisine yerleşmiş olarak ele alınır.
“Harvey’e göre plancının işi kimi zaman ‘başarılı bir yapılı çevre düzenlemesi’ ile özdeş görülür –
ki kendi içinde bir amaç haline getirildiğinde bu mekân fetişizmine götürür. Daha güncel bir
anlayışa göre plan süreçtir ve burada plancı sürekli farklı çıkar gruplarıyla –arsa sahipleri
müteahhitler bankacılar vs- toplantı yapan kişiye dönüşür. Harvey’in yaklaşımında ise
planlamanın rolünü anlamak için öncelikle kapitalist üretim tarzının temel işlevi dinamikleri
içinde “yapılı çevre”nin (konutlar, yollar sosyal ve teknik donatım, altyapı vb.) üretimi ve tüketimi
ile onun üzerinden şekillenen ilişkiler önemlidir. Yazara göre yapılı çevrenin birincil işlevi üretim
dolaşım değişim ve tüketimin aksamadan işleyişini sağlamaktır yapılı çevrenin üretimi ve uygun
biçimde yönetimi plancının işidir… (Ersoy, 2007: 301-302).”

Harvey’in ortaya koyduğu gibi kentsel mekân, kapitalist üretim tarzının gereklerine göre
biçimlendirilir. Yapılı çevre yaşam mekânı olarak kullanım değerinden ziyade değişim değeri
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ile kabul görür. Aynı şekilde Lefebvre de bu iki farklı anlayışın kentsel mekânı belirlediğini
vurgular. Mevcut çelişki ve mücadeleler kentsel mekânı belirler.
Kapitalist kent mekânında iki farklı anlayış yaşam bulur. Bunlar, kenti değişim değeri
üzerinden, soyut bir mekân olarak ve kenti kullanım değeri üzerinden, somut bir yaşam
merkezi olarak ele alan anlayışlardır. Gramscici anlamda, birincisi sermayenin ikincisi çalışan
sınıfların projesidir ve aralarındaki mücadele bir hegemonya mücadelesidir (Ersoy, 2007:
107).
Postmodernizmin kentsel mekânı mimari ve tasarım bazında ele alışı,
“kurgu, parçalanma, kolaj, eklektizm, bütün bunların dokularına işlemiş bir gelip geçicilik ve
kargaşa duygusu (Harvey, 2006: 119)” şeklindedir.
Bu parçalanma ve tekrar bir araya getirmede, kentsel mekânın toplumsal ile olan ilişkisi yok
edilmekte, görülmemektedir. Oysa planlamaya ve mimariye Marxist yaklaşım, kentsel
mekânı tüm bağlamlarıyla ele alır. Modernizm eleştirisi de bu bağlamlar içerisinde
temellendirilir.
Modernist kapsamlı planlamaya Marxist yaklaşım tarafından getirilen eleştiri, ezilen ve
dışlanan kesimlere duyarsız kalındığı ve tarafgir davrandığı konusundadır. Hâkim anlayışın
planlama yaklaşımı pozitivisttir. Mekânsal ve toplumsal sorunların bilimsel araçlar ve
teknikler ile çözülebileceğine inanır. Bu iki yaklaşımın ortak noktası ise planlamanın hem
teknik hem de siyasal bir süreç olduğudur (Şengül, 2007: 65,70). Kentsel mekânın
üretiminde olduğu kadar tasarlanması ve planlanması konusunda da sınıfsal ilişkilerin konuya
dâhil olduğu konusunda Marxist planlamacıların yaklaşımları bu açılardan eleştireldir.
Geleceğe ilişkin ütopist kent tasarımlarında, mekânın toplumsal örgütleniş ile ilişkisinin
olduğu ve bunun “kent planlaması” ile çözülebileceğinden hareketle kente ilişkin
düzenlemelere yer verilmiştir. Ütopya yazarlarının bir ideal toplum tasarlarken öncelikleri,
toplumun var olacağı mekânı ayrıntılı olarak çizmek olmuştur. Ütopya yazarlarında da
mekân sadece bir yapılı çevreden ibaret değildir. Tasarladıkları toplumu şekillendiren önemli
bir unsurdur. Her ütopyanın bir kentsel mekân tasarımı vardır. Çünkü düşledikleri toplumsal
yapı, tasarlanan, tarif edilen kentsel mekân içerisinde var olabilecektir. Ütopya yazarları, hayal
ettikleri toplumu yaratabilmenin koşulu olarak yaşamı biçimlendirebilecek olan bir mekân
tasarımı yapmayı gerekli görürler.
““Mükemmel şehir” ile ilgili modern ütopyacı görüşlerin hepsinin de yazarlarının bıkıp usanmadan
dikkat kesildiği kentsel ve mimari kuralların aynı basit ilkeler etrafında dönüp duruyor olmasının
şaşırtıcı hiçbir yanı yoktur: önce kent mekânı kesin ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde önceden
planlanır ve kent kuruluş çalışması başlamadan tamamlanmış bir tasarıya göre boş ya da boşaltılmış
bir yere “sıfırdan” kurulur; daha sonra kentin merkezine ya da daha iyisi tüm kent mekânının
görülebileceği bir tepenin üzerine yerleştirilen yönetim binalarını çevreleyen mekân unsurlarının
düzenliliği tek tipliliği homojenliği ve yeniden üretilebilirliği sağlanır (Bauman, 2006: 44).”

Bu yazarlar öncelikle ideallerindeki mekânı ayrıntılı olarak betimlerler ki bu mekân içerisinde
tarif ettikleri toplumsal düzen kurulup yaşayabilsin. Ütopiklerin burada bir yanıyla doğru
olarak vurguladıkları mekânın toplumsal ilişkileri belirleme özelliğidir. Ama diğer yanıyla da
toplumun mekânı biçimlendirme yetisini vurgulamadığı için boşa düştüğüdür.
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Günümüzde ise kuramsal açıdan, derinliğine ele alınmayan mekânda, sakat hareketinin
talepleri, mevcut sistemin kalıpları içerisine sıkıştırılmaktadır. Bu ise en görünür hali ile, sakat
bireyin bedeninden hareketle ulaşım üzerine odaklanmaktadır. Mekânsal erişilebilirlik ise
tüm alt yapı göz ardı edilerek kentsel mekânın düzenlenmesine ilişkin kurumsal politikalara
ve pratiklere indirgenmektedir. Bu indirgeme imar ve erişebilirliğe ilişkin yasalara dayanan
kamusal kent politikaları ile somutlaştırılmaktadır. Erişebilirliğe ilişkin çalışmaların en
önemli özelliklerinden birisi,
“[S]akatlığa yönelik toplumsal baskıyı sık sık inşa edilmiş bir çevre sorunsalına indirgemesidir.
(...)Yapılı çevre düzenlemesini, sakatlayıcılığın asli kaynağı olarak gören argümanlarda
yansımasını bulan aşırı basitleştirilmiş bir mekânsal analiz sergiler. Bu görüşe göre mekân somut
nesnelerin cansız bir konfigürasyonuna indirgenir ve dinamik toplumsal niteliği göz ardı edilir ya
da yeterince vurgulanmaz. Mekânın varsayılan en üst biçimi, yani kent, hem onu şekillendirmiş
toplumsal yapılardan ve kurumlardan hem de ona can veren insanların yaşam öykülerinden ari,
durağan bir diyorama haline gelir (Gleeson, 2011: 370).”

Örneğin sakat kişilerin işyerlerinin tasarımının dışlayıcı olması toplumsal olarak
dışlanmalarının, kentsel mekândan uzaklaştırmalarının kaynağı olarak değerlendirilir. Oysa asıl
kaynak, varolan dışlayıcılığı üreten, meta ve emek pazarlarını içeren toplumsal güçlerdir.
Pazarlar rekabet yolu ile işler ve “normal” bireylerin/bedenlerin ödüllendirileceği diğerlerinin
ise bağımlı kılınacağından hareket eder. İstihdam ve üretim teknolojileri ekonomik açıdan
değerli bedenlerle çalışacak şekilde biçimlenirler (Gleeson, 2011: 375). Mekânın bu ilişkiler
içerisinde görmeyenler, ele almayanlar, genel olarak, kentsel mekânı bir planlama ve mimari
hata olarak değerlendirmektedirler. Böylece, aslında yapılı çevrenin değişiminin failleri,
ilişkileri ve sonuçlarına görece daha az ilgi gösterilmiş olur.
İnşa edilen mekân sadece bir tasarım ürünü olarak şekillendirilebilecek olan uzman
kontrolüne verilir. Oysa, mimarların ve diğer tasarım uzmanlarının önemli rolleri olmasına
karşın bu rollerin belirlenmesinde, uzmanlıkların oluşturulmasında sosyo-ekonomik ilişkiler
ve ideoloji hayati önemdedir (Imrie, 2011: 326). Bunun göz ardı edilmesi sonucunda,
mekânsal tasarımlar ve teknoloji ön plana çıkarılır. Sakatlık-mekân ilişkisinde mekân,
yüzeysel olarak kavrandığında, mekânın biçimlendirilmesinin tasarımlarla ilerleyen bilim ve
teknolojinin yardımı ile sakatlara uygun hale getirilebileceği iddia edilir.
“Modernist idealler yabancılaştırıcı ve özünde sağlamcı olsa da alternatif düşünme ve uygulama
tarzları vardır ve insanlar ile yapılı çevre arasındaki karşılıklı ilişkilere dair çelişkili fikirler ve
felsefelere dayalı olan bir dizi toplumsal mimari pratik de söz konusudur. Bunlar arasında belki de
en yaygın kabul göreni evrensel tasarımdır: yapılı çevreninin inşasında “esnek mimari”ye (sökülüp
takılabilir akla yatkın çok işlevli ve zamanla değişebilir olan yapılara yaslanan bir mimariye) dayalı
bir yaklaşım (Imrie, 2011 : 343).”

Bu anlamda kentsel erişebilirliğin sağlanmasında, evrensel tasarımın hayata geçirilmesinin
gerekliliği savunulur. Evrensel tasarım sadece sakatlar için değil; yaşlı, hamile ve çocuklar için
de kentsel mekânda kullanım kolaylığı ve erişimi sağlayabilecek bir tasarım olarak sunulur.
Evrensel tasarım;
“[E]ngelsiz veya erişilebilir tasarım ile destek hizmetleri teknolojisini birleştiren göreceli yeni bir
tasarım paradigmasıdır. (…) Evrensel tasarım felsefesi olabildiğince herkesin gereksiz çabaya özel
muameleye ve ayrı çözümlere gerek kalmadan kolayca kullanabileceği duygusal açıdan da erişilebilir
olan erişim ve kullanımda seçme özgürlüğü, katılım konusunda eşitlik sağlayan çeşitliliği ve
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farklılığı içinde barındırabilen, anlaşılır, güven duygusu veren ve güvenli, nitelikli bir çevre öngörür
(Aközer, 2007: 7-9).”

Evrensel tasarım, mimari pratikler ve süreçlerinin sınırlılıklarının farkındalığının ifadesi
olarak da ele alınabilir. Evrensel tasarım, çok az karşı çıkılacak ilkeler etrafında karakterize
edilir. Ama bu ilkeler politikalar ve pratikleri içermediği sürece anlamsızdır. Çünkü bu ilkeler,
gayrimenkul gelişimlerinin gerçeklerine meydan okumadığından etkisiz ve anlamsızdır.
Sistem, ekonomik, kültürel ve sosyal rasyonaliteleri ve değerleri devam ettirdiği sürece yapılı
çevrenin kullanıcılarının ihtiyaçları sık sık gözden kaçar. Onun için, her ne kadar evrensel
tasarım önemli ve potansiyel olarak geliştirici de olsa sakat insanların yaşamlarında sosyal ve
siyasal bir program olmadığı sürece etkisizdir. Bu perspektiften, evrensel tasarımın felsefi
özünün daha da geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkar. Onun ilkeleri, tasarım ve yapıyı
destekleyen ekonomi politik, teknik ve sosyal süreçler arasındaki ilişkilerin kabulüne
dayanmadığından (ya da çok az yer aldığından) apolitiktir (Imrie, 2004: 80-83). Evrensel
tasarım gibi düzenlemeler ve bunların başarıyla uygulanabileceği yasal ortamların
oluşturulması sakat kişileri üretime dâhil de edebilir.
Ancak sakat kişilerin emek gücünü tekrardan kendiliğinden değerli hale getirmeyeceği iddiası
ile Gleenson (2011: 375) bu yöndeki çalışmaları eleştirir. Çünkü Gleenson’a göre bunlar,
sakatlığın toplumsal ve mekânsal baskısına son vermez. Sakatlığı olan bireyler için günlük
yaşamda kimi kolaylıklar sağlayabilir, kimi sürtüşmeleri azaltabilir ama daha fazlasını
gerçekleştiremez. Teknolojiye işi havale eden bir kesimin olduğunu da belirten Gleeson
(2011: 372) bunlara “teknolojik düzelticiler” demektedir. Bu, bir bakıma teknolojinin
ilerlemesinin sınıfları ortadan kaldıracağı, işçi sınıfının olmayacağına ilişkin öne sürülen
“tezler”e benzemektedir. Tarihsel materyalist yaklaşıma göre, teknoloji belirlenimci olmayan
bir şekilde toplumsal düzenlemeler üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Teknolojik ilerleme
bilgisayar temelli iletişimi ön plana çıkarmıştır. Örneğin, belli bazı alanlarda çalışmak için
mekânsal olarak bir yerde toplanmaya dayanan çalışma/iş düzenlemeleri değişmektedir.
Evden çalışma sakatlar için sakatlayıcı mekânlarla karşılaşmadan üretime katılmanın bir yolu
olarak sunulmaktadır.
Bu aynı zamanda kentsel erişilmezlik ile çalışma teknolojilerinin iş birliğidir. Fiziki olarak
erişilmez olan kentlerde seyahat artık sanal olarak gerçekleşecektir. İletişim teknolojilerindeki
ilerleme ile evde çalışma sistemlerinin kullanılması ile yeti yitimli bireylerin kentte seyahat
etmesine gerek kalmamaktadır (Gleeson, 2011: 378-379). Hem istihdamı sağlanıp hem de
kentte erişilebilirlik sorunu ile karşılaşmama sakat bireyler bir nimet gibi sunulmaktadır. Bu
tip bir düzenleme kapalı kalan sakatların kapılarının dışardan da sürgülenmesi ile eşdeğerdir.
Kentsel mekânda sakatlara karşı var olan dışlayıcılığın, ayrımcılığın çözümüne ilişkin olarak,
öncelikle bireylerin emeğine değer veren bir toplumsal sistem değerlendirilmeye alınmalıdır.
Bunun üzerinden hem işyerlerinin tasarımı hem de buralarda kullanılan teknolojileri, üretken
bir bedeni neyin oluşturduğuna dair toplumsal kültürel algıları şekillendiren temel ortaya
çıkarılabilir. İleriye dönük olarak da teknolojik değişimin çalışma ortamlarına uyarlanışının
da toplumsal olarak koşullandığı dikkatten kaçmamalıdır (Gleeson, 2011: 376). Kentsel
mekân ve sakatlık ilişkisi, mekânın bağlamları ele alınmadan derinlemesine anlaşılabilir bir
konu değildir. Sakatlık çalışmalarının yeni olması mekâna ilişkin de kuramsal çalışmalarının
tarihinin 40 yıla dayanması, bu alanlara ilişkin kuramsal tartışmaların artmasını
gerektirmektedir. Ayrıca kentsel mekân kuramlarında özellikle üzerinde durulan üretim,
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sakatlıkla ilişkisi bakımından da ele alınması gereken bir alandır. Üretimin gerçekleştiği
mekânın spesifikleştirilmesi ile sakatlık mekân ilişkisinde üretim mekânından hareketle bu
ilişkinin önemli bir yönü ortaya konabilir.
Fabrika, mekânsal olarak kapitalist üretimin mekânıdır. Kitlesel üretimi gerçekleştirmek için
inşa edilen mekânlardır. Kapitalizm, kitlesel üretim ile feodal üretim tarzını bir anlamda
yıkabilmiş, üretim ve yeniden üretimi buna uygun tarzda örgütleyebilmiştir. Bu anlamda
fabrika mekânsal anlamda önemlidir. Aynı şekilde bu mekânda gerçekleşen kapitalist üretim
ve çalışma tarzı da önemlidir. Kapitalizmin geçirdiği aşamalar ile üretim süreçlerindeki
yenilenmeler mekânsal olarak da yaşanmaktadır. Fordist üretimden post-fordist üretime
geçişle birlikte üretimin kitlesel fabrika mekânlarında yapılması yerine ürün (mal-hizmet)
parçalara bölünerek farklı mekânlarda üretilir hale getirilmiştir. Farklı mekânsal düzenlemeler
kapitalizmin tıkanıklıklarına çare olarak gündeme gelmiştir. Teknoloji ile üretim
mekânlarının farklılaşması, parçalanması üretime birçok kesimin dâhil edilmesini, bir
anlamda maliyetlerin düşürülmesini getirmiştir.
Bu çerçeve içerisinde kentsel mekânda var olabilmenin koşulu, üretimde yer alabilmektir.
Üretme yetisine, çeşitli düzeylerde yeti yitimi nedeniyle istenilen düzeyde sahip olamayanlar
için mekân, dışlayıcıdır. Evden çalışma ile sakatlar post-fordist üretim süreçlerinin bir
uzantısı olarak, var olan üretim yetilerini “piyasaya sunabilmektedirler.” Evden çalışma, hem
çalışıp hem kentsel mekânla ilişki kurulamaması halidir. Fordist üretimden post-fordist
üretime geçilmesi ile üretim mekânı olarak sakatın bulunduğu ev, hastane vs. kullanılmaya
başlanmaktadır. Bu, aslında kapitalizmle birlikte yerleştirilen çalışma/iş etiğinin tekrardan
kutsanmasıdır, kısaca “çalışmayana ekmek yok” düsturunun tekrarıdır.
1.3.2 İş ve Çalışmaya İlişkin
Sakatlığın çeşitli toplumlarda ve tarihsel dönemlerde farklı tariflerinin olduğu, sakat
bireylerin toplumsal ve ekonomik hayat içerisinde farklı rollerde ve görevlerde bulunduğunu,
sakatlığa ilişkin tarihsel araştırmalar göstermektedir. Sakatlık var olduğu dönemdeki üretim
tarzından doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmektedir. Üretim tarzı, yeti yitimi olan bireyin
üretimde ve yeniden üretimdeki yerini belirlemektedir. Kapitalist üretim koşullarında
sakatlığın konumlanışı üretim ve üretim ilişkileri bağlamında belirlenmektedir. Sakatlığın
algılanışını ve sakat bireylerin durumlarını tarihsel materyalist yaklaşım ile Oliver (2011:230)
şöyle ifade etmektedir;
“Bireysel patoloji olarak sakatlık fikri ancak bireysel sağlam bedenlilik fikrine sahip olduğumuzda
mümkün hale gelir ki bu da kapitalizmin yükselişiyle ve ücretli emeğin gelişimiyle bağlantılıdır.
Bunun öncesinde bireyin aileye topluma gruba katkısı emek üzeridendir ve elbette bireysel
katkılardaki farklılıklar belirtilse ve çoğu zaman yaptırımlar uygulansa da bireylere karşı özünde
dışlama yoktu. Kapitalizmde ise olan tastamam budur, sakatlık artık bireysel patoloji haline
gelmiştir; sakat kişiler bireysel ücretli emeğin taleplerini karşılayamamış ve böylece dışlama yoluyla
denetime tabi hale gelmişlerdir.”

Artı ürüne dayanan kapitalizm üretim ve yeniden üretim döngüsünü kendine göre
biçimlendirir. Üretim faaliyetinin içinde nasıl, ne kadar kalınacağını belirleyen üretim
koşulları olmaktadır. Kapitalizm, bireylerin istihdam edilmeleri, bir ücret karşılığı çalışıyor
olmalarını istenen ve teşvik edilen bir durum haline getirir. Ücret karşılığında bir işe sahip
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olamamak, yaşamsal anlamda pek çok şeye erişememekle eş anlamlıdır. Ücret karşılığı bir işte
çalışıyor olmak büyük bir çoğunluk için yaşamsaldır.
Çalışma, üretken insan faaliyetini ifade eder. İlk akla gelen ise ücret karşılığında bir işte
çalışmaktır. Kapitalizmde ücretli emeğin yaygın olmasından kaynaklı olarak “çalışma”nın
“istihdam”la aynı olduğu düşüncesi hâkimdir. İstihdam bir ücret karşılığında bir “iş”te
çalışmaktır. Kapitalizmde işler, karşılığı ödenen ve ödenmeyen olarak ayrılabilir. Karşılığı
ödenen işlerin çoğunluğu ücretli emek veya istihdamdan oluşur. İkinci büyük kategoriyi
oluşturan ise karşılığı ödenmeyen işlerden oluşan yeniden üretimdir. Burada amaç, çalışmaya
istekli, çalışabilecek güce sahip işgücünün sürekli ve yeniden üretilmesidir. Bu yeniden üretim,
ücretli işe gidecek insanların beslenmesi, giydirilmesi, bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarının
giderilmesi gibi işleri kapsar. Bunların çoğunu yerine getiren; ama istihdam veya ücretli
emeğe dâhil olmayan “ev işleri” veya “kadın”ların çalıştığı alanlardır. Kapitalizmde işlerin
büyük kısmı başkası için çalışma ya da başkası için çalışanı işe hazırlamadan oluşur (Stanford,
2011: 69-72). Yaşamsal ihtiyaçları karşılayabilmek için bunların üretilmesi, yaşamsal
ihtiyaçların giderilebilmesi için de bu üretilen mal ve hizmetlere sahip olunması bir
zorunluluk olarak dayatılır, benimsetilir. Sistemin işlerliği bu şekilde sağlanabilmektedir.
Büyük çoğunluğun emek gücünü satarak elde ettiği ücret karşılığında “ihtiyaçları” bu üretilen
mal ve hizmetlerin alınması sonucunda karşılanır. Üretim ve yeniden üretimin iç içe
geçmişliği, sistemin özünü belirleyen bir özellik gösterir. Böylece üretim güçlerinin ve
ilişkilerinin toplumsal yapıyı ve işleyişi hem belirleyen hem de bunlardan etkilenen bir
oluşumu söz konusu olur. Üretim sistemlerinin ortaya çıkışı ve hâkim tarz olarak
örgütlenmesi bir dizi değişimle birlikte gündeme gelmektedir. Bu değişimler bireylerin
isteklerinden bağımsızdır. İnsanların üretim süreçlerinde nasıl yer alacaklarını belirleyen de
üretim süreçleri olmaktadır.
“Materyalist tarih anlayışı, insanın yaşamını sürdürmeye yarayan araçların üretiminin ve,
üretimin yanı sıra, üretilen şeylerin değişiminin bütün toplumsal yapının temeli olduğu; tarihte
ortaya çıkmış her toplumda, zenginliğin dağıtıldığı ve toplumun sınıflara ya da takımlara
bölündüğü tarzın, ne üretildiğine nasıl üretildiğine, ve ürünlerin nasıl değişildiğine bağımlı olduğu
önermesinden hareket eder. Bu görüş açısından, bütün toplumsal değişmelerin ve politik devrimlerin
ereksel nedenleri, insanların kafalarında, insanların sonrasız gerçeği ve adaleti daha iyi
kavramalarında değil, ama üretim ve değişim tarzlarındaki değişmelerde aranmalıdır (Engels,
1990: 92).”

Kapitalizmin işleyişinin ve bütünlüklü olarak algılanması durumunda ekonomik koşullar ile
toplumsal düzen arasındaki iç içe geçmişlik görülebilir. Ekonomik koşulların toplumsal
davranışlara ve toplumdaki farklı gruplardan insanlar arasındaki ilişkilere önemli bir etkisi
olduğunu kabul etmek ve onları görmek için aslında Marxist olmak da gerekmez (Harbert,
1988: 12, Akt. Oliver, 2011: 209).
Toplumsal bir olgu olan sakatlığın üretim tarzı ile olan ilişkisi en açık şekilde kapitalist üretim
tarzında görülür. Tarihsel materyalizme göre kapitalizmden önce üretim pazar için değil,
kişisel tüketim için yapılmaktadır. Kişisel tüketim için yapılan üretimde, kişi yaşamını devam
ettirmek için gerekli üretimi yapar. Toplumsal dayanışma ağları ile (aile, cemaat gibi)
birbirine destek olur. Sakatlar, bu süreçte yeti yitimlerinin derecesine göre üretimde yer
alabilmektedirler. İşbölümü içerisinde kendine yer bulabilmektedirler. Tüketimi için
üretimde bulunamayanlar toplum tarafından, aile tarafından gözetilir. Ancak kişisel tüketim
yerine pazar için üretim yapılmaya başlanması üretim tarzının tamamen değişimini ifade
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eder. Artık kişisel ihtiyaçlar değil, pazar için üretim yapılması loncaların getirdiği kısıtlamayı
vs. kaldırır.
Üretim bireysel üretimden, işliklerden, atölyelerden, evlerden çıkıp fabrikalarda yapılmaya
başlandı. Üretim kitleselleşti (Engels, 1990: 95). Üretimin kitleselleşmesi fabrikada işçilerin,
çalışanların makine, standart araç-gereç kullanımını gerektirmiştir. Bu araç ve gereçler fabrika
çalışmasında yer alanlara göre biçimlendirilmiştir. Bu, “normal” bedenlere, verimli
çalışabileceklere göre bir biçimleniştir (Galvin, 2011: 485).
“Modern çağda farklılık çalışmanın yeni bir şekle bürünmüş ve belli bir ideolojik çerçevede ve
disiplin mekanizmaları rejiminde kök salmış olmasıdır (Galvin, 2011: 485).”

Kapitalist mülkiyet ilişkilerinden önce üretimde bulunanlar kendi mülkiyetinde bulunan
üretim araçlarıdır. Bu küçük üretim kırda küçük çiftçilerin tarımı; kentlerde, loncalarda el
zanaatçılığı şeklinde örgütlenmiştir. Kullandıkları emek aletleri yani tarımda kullanılan tarım
aletleri, atölye, avadanlıklar,
“… tek tek bireylerin, tek işçinin kullanılmasına uyarlanmış emek aletleriydi (Engels, 1990: 94).”

Bu yüzden yeti yitimine göre sakat bireyin kullanımına uygun üretim araçları aletleri
bulunmaktadır. Ama ne zamanki üretim fabrikalarda örgütlenmeye başladı kişiye özgü emek
aletleri de ortadan yok olmaya başlamıştır. Bireysel üretim yerine toplumsal üretim yaygın
hale gelmiştir.
Üretimin toplumsallaşmasına rağmen diğer yanda değişim ve mal edinme bireysel
eylemlerdir. Makinelerle rekabet edemeyen bireysel üretici sonunda ya fabrikada işçi ya da
yedek sanayi ordusunun bir ferdi olur. Kapitalist üretim tarzı sanayi devrimi ile birlikte daha
da yaygın hale gelir. Kapitalist üretim ilişkileri, herkesin çalışmasını gerektirmektedir artık.
“Kapitalizmin hızlı gelişmesi ve emek gücün alınıp satılabilir bir meta haline gelmesi daha önce
görev yönelimli olan çalışma yaşantısını soyut bir zaman üstünden yeniden tanımlamıştır. 18.
yüzyıla gelindiğinde zamanın toplumsal etkinliklerden ayrıştırılmış olması daha da
belirginleşmiştir. Mekanik saatin icadı ve toplumun tamamı tarafından kabul görmesi zamanının
mekândan ayrılmasında önemli bir rol oynamıştır. (…) Böylelikle zaman bölgelerden bağımsız
standartlaşabilmiştir. Bu durum ortaya çıkan endüstriyel işgücüne yeni bir zaman disiplini
aşılamaya yöneliktir (Yırtıcı, 2009: 71).”

Sanayileşmenin/fabrika üretiminin hâkim hale gelmesinden önce yeti yitimi olan insanlar
üretim faaliyetlerine katılabilmişlerdir. Farklılıkları uyumlu hale getirilerek yeteneklerini
açığa çıkartarak kullanabilmişlerdir. Bu yüzden yaşadıkları topluma dâhildirler,
kaynaşmışlardır. Büyük ölçekli fabrika üretimine geçilmesiyle birlikte işçilerin makinelere ve
zamana bağlı çalışmaya uymaları zorunlu hale gelmiştir. Çok sayıda işçinin tek bir kapitalist
tarafından istihdam edilmesi ile başlayan sanayi kapitalizminin mekânsal örgütlenişinin
mekânları olan fabrikalar emek gücünü standartlaştırmanın da mekânı olurlar. 19. yüzyıl
sonlarında Wilson Taylor tarafından başlatılan emeğin organizasyonunu ve yönetimine
ilişkin yöntemler Bilimsel Yönetim ismi altına geliştirilmiştir (Braverman, 2008: 83,105).
Bilimsel yönetimin idari ve üretim kısmını birbirinden ayırması, iş zaman etütleri ile işi
parçalara ayırarak en kısa sürede en iyi yapabilecek işçileri seçmesi ile fabrika üretimimde
tercih edilen emek gücünü sunabilecek olan bireyi belirlemektedir. Üretimin bu şekilde
örgütlenmesi kapitalist üretim tarzının işleyişinin bir sonucu olarak da görülebilir. Çünkü;
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“Kapitalizmi bir üretim tarzlarından ayıran temel özelliklerinden biri de üretimin örgütlenme
düzeyi ve organizasyonel başarısıdır. Bu başarının temelinde sanıldığının aksine teknolojik gelişme
bulunmaz. (…) Kapitalizmin tarihine bakıldığında üretimin örgütlenme biçiminin sürekli olarak
yenilenen bir süreç olduğu görülür. (…) Ford’un bu üretim örgütlenmesinin arkasında Taylor’un
1911 tarihli Bilimsel İş Yönetiminin İlkeleri isimli çalışması bulunmaktadır. Taylor bu
çalışmasında emek üretkenliğinin her emek sürecinin ayrı ayrı hareketlerle ayrıştırılması ve bu
ayrıştırılmış işlerin zaman ve hareket araştırmasının katı standartlarına uygun olarak
düzenlenmesi yoluyla nasıl radikal bir biçimde arttırılabileceğini anlatmaktadır (Yırtıcı;2009;4142).”

Bu üretim örgütlenmesinin gerektirdiği emek gücünün niteliklerine sahip olmayanlar,
üretimde ve devamında, yaşamda dezavantajlı duruma gelmişlerdir. Çünkü fabrika bu tip bir
üretim örgütlenmesi içerisinde yer alacak olanları üretime katmaktadır. Fabrika mekânın ve
üretim araçlarının “normal” bedenlere göre gerçekleştirildiği de gözden kaçırılmaması
gereken bir durumdur. Kapitalist üretim, bedensel farklılıkları dışlayan, makineye göre
bedeni konumlandıran bir üretim sistemidir. Bunun devamında sakat deyişi;
“… modern işgücünün talepleriyle uyumlu olarak iş göremeyenleri tarif etmek için
kullanılan bir kelime haline (Galvin,2011:485)” gelmiştir.
Çoğunlukla üretim ve üretim ilişkilerinin var olan niteliğinden kaynaklanan çalışma konusu
üzerine çeşitli tartışmalar yapılmaktadır. Çalışmaya ilişkin, kapitalist anlamda görüşlerin
kuramsal dayanakları Weber’e kadar götürülür. Weber ise kapitalist üretim ve toplumsal
ilişkileri Marx’tan farklı bir yolla açıklamaya çalışır. Weber, kapitalizmi Protestan ahlakına
bağlamasının yanı sıra kapitalizmin çalışmaya verdiği önemi de vurgular.
“Weber çokça bilinen Protestan etik tezinde Avrupa’nın veya Dünyanın bazı bölgelerinde
kapitalizmin neden diğer yerlere göre daha başarılı olduğu sorusunun cevabını vermeye çalışır. (…)
Her ne kadar Weber kapitalimin kurumsallaşması için gerekli bazı maddi ön varsayımlardan
bahsetse de bu sorunun cevabını Protestan etikte arar. Buna göre Protestan mezhebinde artık
tanrısal bir buyrukmuşçasına çalışmaya yaklaşılmakta kazanılan karşılık ise dünyevi zevkler
uğruna harcanmayıp tasarruf edilmektedir. Bu ise gerekli sermaye birikimi anlamına gelmektedir
(Man; 2011; 165).”

Çalışmanın yüceltilmeye başlanması, kapitalist üretimin yaygınlaşmaya başlaması ile
birliktedir. Daha öncesinde insanlar ihtiyaçları için kendileri üretimde bulunmaktadır. Ama
her türlü mülkiyetten yoksun hale gelen kitlelere fabrika işçiliği dayatılır. Fabrika çalışma
disiplini oluşturabilmek için kişinin bireysel ihtiyacına göre ayarladığı üretim süreci artık
pazara göre, fabrika işleyişine göre kapitaliste göre ayarlanmaktadır. Kapitalist üretim tarzını
belki de en iyi anlatan iki şey vardır; fabrika ve saat.
Fabrika, mekân olarak üretimin kitlesel hale getirilmesini ifade etmektedir. Fabrika üretimi
ile kitlelerin iş üzerinden organize, disipline ve kontrol edilmesi, ayrıştırılması söz konusudur.
Saatte bunu tamamlayarak zaman kontrolünü ve disiplini sağlar. Böylece fabrika ve saat,
kapitalistin elinde toplumu düzenlemenin araçları haline gelir. Aytaç (2002: 236), Juniu’nun
bakışından Püriten iş etiğini şöyle anlatır;
“1700'ler boyunca Püriten iş etiği, iş ve aile sorumluluğu Luther'in dinsel yorumu ekseninde
yeniden yapılandı. Boş vakti "başıboşluk" ve "israf" zamanı olarak gören püritenizm, aylaklığı,
hedonizmi, harcamayı, başıboşluğu günah olarak nitelendirdi. Çalışmaya, tasarrufa, çileciliğe,
hazzı ertelemeye kutsiyet atfederek sermaye oluşumunu teşvik eden Protestan iş etiğinin, çalışma
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ilişkilerini belirlemesi, dolaylı olarak iş dışı alanı (özel/sosyal alanı) da püriten ögeler doğrultusunda
reorganize etmiş oluyordu. Endüstri devrimi, çalışma saatlerinde kayda değer bir artış getirdi. Ana
hedef üretimi artırmak olduğundan, işçilerin sömürülmesi, güç ve elverişsiz koşullara maruz
kalmaları bu dönemde yaygınlık kazandı.”

Weber’in Protestan ahlakı ile açıklamaya çalıştığı kapitalizmde çalışabilecek durumda olan
herkes işe koşulmaya çalışılır, çalışma yüceltilir. Kapitalizm kendi iş/çalışma ahlakını yaratır.
Lafargue (1996) kapitalizmin insanları sonsuz bir çalışma içine ittiğini, bunun yozlaşmaya,
sağlığını yitirmeye sebep olduğunu eğlenceye, dinlenmeye zaman kalmadığını belirterek
kapitalizmin “insan sağlığına zararlı” olduğuna ama artı değer üretmek, kapitaliste kâr
sağlayabilmek için fazla çalışıldığını söyler. Fazla çalışmayı ise filozoflar, ekonomistler ve din
adamları çeşitli şekillerde temellendirerek benimsetmeye uğraşırlar (Man; 2011; 165). Ama
diğer yandan çalışma, insanın yaratıcı etkinliklerde bulunmasını önlediği, çalışma şartlarının
insani özellikleri törpülediği, insanı yabancılaştırdığı gibi durumla ile olumsuz yönleri ifade
edilerek eleştirilir.
Kapitalizmin, bu yoğun çalıştırma temposunun ve bunun sonucunda ortaya çıkan olumsuz
yönleri, artı değeri arttırmak, nüfusun bir kesiminin lüks içinde yaşaması, çalışmaması
karşılığındadır. Onun için Lafargue, tembellik hakkını savunur. Çünkü,
“Ancak akıllıca düzenlendiği, günde en çok üç saatle sınırlandığı zaman çalışmanın, tembellik
zevkinin tadı tuzu, insan bedenine hayırlı bir alıştırma, toplumsal düzene yararlı bir tutku
(Lafargue, 1996: 34)” haline gelebilir.

Çalışmanın, insanın yaşamı için bir araç olması ile insanın amacının çalışmak olması arasında
koca bir uçurum vardır. Varlığın idamesi için çalışmak gereklidir, ancak çalışmanın bir
zorunluluk olması ve tüm hayatımızın çalışmaya endeksli olması kapitalizmin bir lanetidir
(Lafargue, 1996). Bu lanet insanın hayatını yok etmekte, kendisi için var olmasını
engellemektedir.
Çalışmanın, yabancılaşmaya yol açtığını belirterek eleştirenlerden birisi de André Gorz’dur.
Faydacı ve hazcı görüş gereksinim sahibi yaratıklar olarak sadece tüketmeye odaklandığımızı,
çalışmanın sıkıntı verici bir zorunluluk olduğunu söyler. Çalışmayı, bir amaca hizmet eden
ve elimizden geldiğince uzak duracağımız bir araç olarak tanımlar. André Gorz, hazcı değildir;
ama iş biçimine bürünen çalışmanın sadece hayatı kazanmaya hizmet eden bir araç olduğunu
ve kaçınılmaz olarak yabancılaşmaya yol açtığını belirtmektedir (Sayers, 2008: 24-25).
Yabancılaşma kavramı, Marxizmin kapitalizm eleştirisinde kullandığı temel kavramlardan
birisidir. Marxizm; kapitalist üretim ilişkilerinin, üretim sürecinin yabancılaşmayı getirdiğini
savunur. Ancak bu savunusu, çalışmanın tamamen reddedilmesi anlamına gelmez. Çünkü
çalışma toplumsal olarak yaşamanın bir sonucudur.
“Bu nedenle üretici emek, faydacı ve tüketici bir tutumla, insan yaşamının salt acı verici ve olumsuz
bir olgusu gibi görülmemelidir. Tersine, emek temel insan etkinliğidir, gelişme, özyaratıma ve
kendini gerçekleştirmeye giden birincil yoludur. …Marx’ın fikri oldukça farklıdır: Bu fikir,
doğamızın tüm yönlerinin her bakımdan ve evrensel olarak geliştirilmesi fikridir. Ve bu, hem
yabancılaşmamış hem de çekici bir çalışma yaşamını ima eder; ayrıca, emeğin ürünlerini
tüketmemiz ve kendimizi başka yönlerden geliştirmemiz için yeterli boş zamanı da ima eder (Sayers,
2008: 60, 62).”

Mevcut şartlarda istihdam, ücret karşılığı olarak çalışma, yaşayabilmek için gerekli
ihtiyaçların karşılanması için birincil önemdedir. Ayrıca toplumsal bir değer olarak ücretli
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çalışma yüceltilir. Çalışmama toplumsal olarak kabul görmez. Bu kabul görmeme, kapitalist
çalışma ahlakının topluma sirayet etmesinin bir sonucudur. Çünkü çalışmayan
tüketemeyecektir. Yaşamsal ihtiyaçlarını bireysel olarak karşılama imkânlarından yoksun
olacaktır. Ama sistem tam da bu varoluşlar üzerine inşa edilmiştir. Ne kadar çok işsiz varsa o
kadar iyi işleyen bir çalışma düzeni ve çalışanlar üzerinde hâkimiyet kurma olanağı vardır.
İşsizlik birey tarafından da olumsuz ve kabul edilemeyen bir durumdur; hem üretici bir
faaliyetin içinde olamamanın getirdiği olumsuzluklar, yaşamsal bir gelirden yoksun olma hem
de toplumsal tepkiler, olumsuz geri dönüşlerden dolayı.
“(…) işsizliğin kapitalizm koşullarında açığa çıkardığı en önemli özellik, işçiyi “özgür emek-gücü
satıcısı rolünü artık oynayamaz, kendisine ait en önemli özelliğini, kapasitelerini satamaz hale
getirmesi, sahip olduğu tek mülkü, elindeki tek özgürlüğü de kullanamaz hale düşürmesidir. Bu
durumda, ona kapitalistle pazarlık yapabilme olanağı sağlayan tek varlığı, ancak sermayeye ait
olduğu zaman bir anlam taşıyordu. (…) kendi öz varlığının ancak başkasına ait olduğu zaman
gerçekleşebilir olması, işsizlik durumunda, tam bir facia biçimini alır. (…) İşsizlik bu anlamda
yalnızca emek gücünün açığa çıkarılmaması, hapsedilmesi değildir. Aynı zamanda emek gücü
potansiyeline sahip olup da onu harekete geçirmesi engellenen insanın toplumsal ve siyasal olarak
da hapsedilmesidir (Çubukçu, 2001:26-28).”

İşsizlik kavramı kapitalizme özgü bir kavramdır. Çünkü işsizlik, işçiliğin doğuşuyla
başlamıştır. Feodalitenin çözülmeye başladığı dönemde kırın yoksulları gündelik işlerin
peşinde yarı aç yarı tok dolaşan kitleler vardır ama bunlar işsizler olarak adlandırılmaz. Bu
kitlelerin “emek gücünü ücret karşılığı satma özgürlüğüne sahip insanlar” halinde serbest
piyasada pazarlanabilir hale gelmesi ile çalıştığı süre için “ücret” ödeyen birilerinin de ortaya
çıkması aynı zamanda olmuştur. O zaman kapitalizm çağına özgü bir sınıf olarak işçi sınıfı
doğmuştur.
Hazcı kuramın savunduğu, çalışmanın eziyet verici zorlanmayı ve zevkin ertelenmesini
içerdiği, zorunlu kalınmadığında yani ihtiyaçların zahmetsizce karşılanabileceği koşullar
olduğunda üretme zahmetine katlanmadan tüketebilecek durumda isek bunun tercih
edildiğidir. Oysa yapılan pek çok çalışma bunun tersini göstermektedir. Çalışmaya ilişkin
tutumlar hazcı görüşün ileriye sürdüğünden daha karmaşık ve çelişkilidir. İşsizler ve emekliler
üzerinde yapılan çalışmalarda kişilerin zaman kavramlarının yok olduğu, kişinin kendisine
saygısının azaldığı, moralinin bozulduğu, intihar oranı ve psikiyatrik tedavi sıklığının arttığı
ortaya çıkmıştır. Özsaygının, kimliğin ve düzen duygusunun oluşturulmasında çalışmanın
önemi yadsınamaz (Sayers, 2008: 66,68). Burada dikkat edilmesi gereken mevcut sistemin
üretim mantığının, sermayenin büyümesine hizmet ettiğidir.
Modern çalışma pratiğinin, kişinin kendini gerçekleştirme yollarından birisi olmamakla
birlikte farklı koşullarda farklı ilişkiler içerisinde insan için bir gereksinim olabilir.
Yabancılaşma kavramı da aslında mevcut çalışma koşullarının yok saydığı “çalışma ve çalışma
yoluyla kendini gerçekleştirme”nin gerçekte olduğunu başka koşullarda mümkün olduğunu
söyler (Sayers, 2008: 70). İnsanların ihtiyaçlarının karşılanması ve gelişimleri için üretimin
gerçekleştirilmediği, insanın doğasına, ürettiği ürüne yabancılaşmasını getiren bir üretim
sürecinin var olduğu koşullarda çalışmanın kendini gerçekleştirme özelliği gözden kaybolur.
Bu anlamda, kapitalist çalışma ve insani çalışma olarak bir ayrım yapılabilir. Bugün var olan
çalışma koşulları ve ahlakı açısından bakıldığında insanın yeteneklerini ortaya çıkartan,
toplumsal gelişmeye katkı sunan, bireyin kendini gerçekleştirmesine hizmet eden çalışma
koşullarından ve içeriğinden bahsetmek mümkün değildir. Tüm bunlara karşın insanın
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üretici bir faaliyet içerisinde olma isteği sönmemektedir; çünkü insanın var oluşunun, kendini
açığa çıkarma ve toplumsallaşmasının temel yollarından birisi çalışmadır.
Kapitalist üretim sisteminin en büyük olumsuz getirisi, yeti yitimli bireyleri sakatlayan sistemi
temellendirmesi ve devamlılığını sağlamasıdır. Sistemsel olarak bireyler çalışmanın erdemine
ve “tanrısal” bir buyruk olduğuna inandırılır. Diğer yandan ise Taylorist-Fordist iş
düzenlemeleri ile sağlamcı ideolojinin uygulanması dayatılır.
Kitlesel üretimin yerini alan bireysel üretimde, bir şekilde yer alan sakat, kapitalist üretim
tarzının hâkim üretim sistemi haline gelmesiyle birlikte hem bireysel üretici olma özelliğini
büyük ölçüde kaybetmiştir hem de toplumsal üretim içerisinde yer alması engellenmiştir. Bu
mekânsal düzenlemelerin yanı sıra çalışma aletlerinin, makinelerinin düzenlenmesine,
üretimin ev dışına taşınmasına kadar uzanmaktadır.
Post-fordist iş düzenlemeleri ise teknolojik-bilimsel gelişmeleri de kullanarak tekerlekli
sandalye kullanıcısı gibi bazı yeti yitimli bireylere istihdam olanağı sağlama yönünde fordist
döneme göre daha farklı bir pozisyon almış gibi bir yanılsama yaratmaktadır. Evden
çalıştırma da sonuçta yeti yitimli bireyin mekânsal sıkıştırılmışlığından faydalanmakta,
çalışmanın getireceği öngörülen sistem içerisindeki “fırsatları” dahi sunmakta cimri
davranmaktadır.
Üretimde yer alanlar bölüşümde de bulunmaktadır. Ancak bölüşüm, sınıflı toplum olmanın
gerekleri içerisinde gerçekleşmektedir. Bir de bu bölüşümde hiç dikkate alınmayanlar da
bulunmaktadır. Bunlar üretimde yer almayanlar/alamayanlardır. Üretimde yer alamama,
bölüşümde dikkate alınmama ile başlayan dışlama mekanizmaları sistematik olarak günlük
yaşamın tüm alanlarında kuruludur ve işler. Buradan yola çıkanlar bölüşümden pay alabilmek
için sakatların istihdam edilmesi konusunda çalışılması gerekliliğine vurgu yaparlar. Ancak
Galvin (2011: 493), sakatların üretimden uzak tutulmalarının getirmiş olduğu dışlama
mekanizmalarını değiştirmenin, üstesinden gelmenin üretime tümden katılmakla olabileceği
ihtimalinin dikkatli düşünülmesi gerektiği konusunda uyarır. Ayrımcılık karşıtı politikaların
sakat kişilerin bir bölümü için istihdam fırsatı yaratma konusunda başarılı olsa bile yaşamın
diğer alanlarından dışlanmanın önüne geçilemeyeceğine hatta belki de arttırabileceğine
dikkat çeker. Dolayısıyla asıl çalışma mecburiyetini yöneten normların değiştirilmesi bir
zorunluluktur.
Tüketim toplumu olmanın getirdiği hem avantaj hem dezavantaj denilebilecek bir süreç
yaşanmaktadır. Sakatlar da kitlesel tüketime çekilmeye çalışılmaktadır. Bu tüketim için
ayrılacak bütçe ya devletin sosyal harcamaları ile piyasaya aktarılmakta ya da sakatların
“istihdamı”, insan hakları yaklaşımı gibi sakatları toplumsal olarak da konumlandırmanın bir
gereği olarak görülmektedir. Ona uygun bilgisayar programları, iş makineleri vs. yapılması
bu çabalardan bazılarıdır.
“Tüketimin üretimin ve bölüşümün nitelikleri tarafından biçimlendirildiğinden kuşku yoktur.
Bireyin üretim ilişkileri içindeki konumu Bourdieu’nün deyişiyle onun ekonomik ve kültürel
sermayesini belirler ve bu da tüketimde yansımasını bulur. Aynı şekilde belli bir toplumdaki
bireylerin “ulaşabildikleri metalar” ya da “sosyal olarak belirlenen haklar”ı büyük oranda bölüşüm
alanında belirlenir. Buna karşın tüketimi belli bir gelir dağılımını verili yapısından olduğu kadar
özgül mülkiyet ve üretim ilişkilerinden de belli ölçüde bağımsız toplumsal düzenleme
mekanizmalarına tabi görece özerk bir alan olarak görmek önemlidir (Buğra, 2003: 44-45).”
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Toplum içerisinde çalışmaya verilen önem, ekonomik kaynaklı olmakla birlikte toplumsal
ilişkileri de belirlemektedir. Para karşılığında bir işte çalışmayan, üretimde yer almayan
toplumsal olarak dışlanır. Yasal ve yönetsel açıdan sakatlıkla ilgili gelişmelere bakıldığında da
istihdam, her zaman ilk ele alınan konudur. İstihdam sağlanamadığı koşullarda sakatlık,
sosyal politika alanı içerisinde daha çok yardım bazında ele alınmaya başlanır.
1.3.3 Sosyal Politikaya İlişkin
Kapitalist üretim tarzı ile işe/çalışmaya verilen değer ve önem büyük oranda değişir.
Çalışmak, üretimde bulunmak ve geçinebilecek bir ücret alabilmek bir gereklilik olarak genel
kabul görür. Sanayileşmenin hız kazanmasıyla birlikte kırlardan kentlere, emek gücünü
satabileceği bir iş bulmak üzere kitleler halinde gelişler başlamıştır. Kapitalist kitlesel üretim,
aynı şekilde kitlesel çalışmayı da getirmiştir. Ama fabrikaların içinde çalışan kitlelerin yanı
sıra bir o kadar da fabrika dışında iş arayan, yoksul kitleler var olmuştur. İşsizler, yedek işgücü
olarak kapitalizmin vazgeçilmezi olarak ilk döneminden başlayarak her dönem olmuştur.
Yedek işgücünün bulunması, kapitalizm için olmazsa olmaz bir koşuldur. Ama diğer taraftan
sanayileşme ve kentleşme ile birlikte büyüyen bu işsiz, yoksul kitle zaman zaman sisteme
zarara verici olabilmektedir. Bir anlamda bu kitle, kapitalizmin vazgeçemediği; ama kontrol
altında da tutması gereken bir kitledir. Yedek işgücü olarak her zaman elinin altında tutmak
istediği kitleyi denetim altına da alabilmek için bazı politikalar ve uygulamalar hayata
geçirilir. Böylece kitleler toplumsal hareketliliğe yol açmadan denetim altında, yedekte
bekletilebilmektedir.
“Kapitalizm, (…) (a)ma aynı zamanda bazı bireylerin işlerin düzensiz niteliğinden ve çalışarak
asgari geçim düzeyini tutunmanın zorluğundan daima etkilendikleri belirli dönemlerde de kitlesel
işsizliğin geniş bir kesimi etkilediği bir toplum düzenidir. Sosyal politikanın temel sorusu bu
kapitalist ortamda biçimlenir. Yaşlı olduğu için, hasta olduğu için ya da sadece iş olmadığı için
çalışamadığı durumlarda veya aldığı ücret sosyal olarak belirlenmiş bir asgari geçim düzeyinin
altında kaldığı zaman çalışarak hayatını kazanmak durumunda olan mülksüz insana ne olur? Bu
(…) sadece insani kaygılarla sorulan bir soru değildir. Arkasında bir soru daha vardır: bu
durumdaki insanların yani yoksulların varlığı toplumsal varoluşu nasıl etkiler (Buğra, 2010: 10)?”

Kapitalizmin sorduğu bu sorular insani olarak veya sistemin devamı için verilen cevaplar
beraberinde sosyal politikayı getirmektedir. Bir bakıma, bu farklı açılardan bakış sonucunda
sosyal politikanın dar veya geniş tanımı denilen tanımlar ve sosyal politika içerisindeki
tartışmalara yol açmaktadır. Sanayileşme ve kentleşme ile ortaya çıkan risklere ve yoksulluğa
karşı işçileri korumak, bazı önlemler almak genel olarak dar anlamda sosyal politika tanımıdır
(Koray, 2000: 10). Sosyal politikanın tarihçesine bakıldığında da ortaya çıkışının, bu tanım
çerçevesinde verilen alanı ve uygulamaları kapsadığı görülür. Çalışanların, işçi sınıfının
örgütlenmesi sonucunda işverenleri zorlamaları ile aldıkları haklar, sosyal politikanın temelini
oluşturur. Onun için ilk ortaya çıkışı, işçi sınıfının kapitalizmin kimi olumsuz etkilerinden
korumak, çalışabilmesini garantiye almak veya çalışamadığı dönemde kendini güvende
hissetmesini sağlayacak önlemleri içermektedir.
Geniş anlamda sosyal politika sadece işçi sınıfını değil tüm toplumu kapsama alanı içine alır.
Sosyal politika ekonomik olayların sonuçlarının toplum yaşamı üzerindeki olumsuz
etkilerini, sınıf farkı gözetmeksizin, toplumu bir bütün olarak ele alır. Ama bu tanımların
dayandığı temel, kapitalizmdir. Onun için sosyal politika disiplini içerisinde, sosyal
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politikanın kapitalizmin devamını sağlayan bir disiplin olduğunu savunanlar ile sosyal
politikanın kapitalizmde ezilenler için bir basamak olduğunu savunanlar arasındaki
tartışmalar süregelmektedir (Serter, 1994: 5).
Feodalizmin çözülüşü ve kapitalizmin örgütlenişi ile birlikte yoksul kesimlerin geçimini
sağlamasına olanak sağlayan dini ve toplumsal yapılanmalar işlevlerini yitirmiş, dağılmıştır.
Kapitalizm, ilk sosyal politika belgesi sayılabilecek olan Yoksullar Yasası (1601) ile devleti
harekete geçirmiştir. Kapitalizmin gelişiminin getirdiği hızlı dönüşümün yarattığı “muhtaç”
kitlelerinin artması, sanayileşme ve kentleşme ile birlikte farklı toplumsal sorunların ortaya
çıkması, dinsel iktidarın gücünün merkezi ulus devlet iktidarı karşısında zayıflaması ve
gücünün sınırlandırılması ve beraberinde hayırseverliğin etki ve kapsamının daralmasını,
eksik kalmasını getirmiştir.
Feodalizmin çöküşü çocuk, yaşlı, sakat, yoksul kesimlerin bakımını üstlenen geniş aile yapısı,
kilise örgütlenmeleri gibi kurumlarında çözülüşüdür. Bu çözülüş, kentlere kitlesel göçlerin
gerçekleşmesini, destek ve bakım ihtiyacı olan kitlelerin sorunlarına yerel nitelikteki
sorunların eklenmesini ve giderek bunun daha geniş kitleleri etkilemesini beraberinde
getirmiştir. Böylece kapitalist devlet çözüm için yeni araçlar yaratmak zorunda kalmıştır.
İngiltere’de Yoksulluk Yasası ve sosyal güvenlik hizmetleri başlığı altında toplanabilecek olan
çeşitli uygulamalar devreye sokulmuştur. 19. Yüzyılın sonlarında kaza, sağlık ve emeklilik
sigorta sistemleri Avrupa ülkelerinde yaygınlaşan sosyal güvenlik hizmetleri olmuştur (Güler,
t.y.: 2-3). Kitleler temelde muhtaç ve çalışan olarak ayrılır. Çalışanlara sosyal güvenlik hizmeti
uygulamaları mücadeleler sonucu verilir. Ama toplumun muhtaç durumundakilere karşı
sorumluluğu olmadığı daha net belirtilir. 16. Yüzyılda siyasi yetkililerin yoksullara yardım
konusunda etkin olması gerektiği savunulurken 19.yüzyıl liberal düşünürleri ise bunun
bireysel hayırseverlik ile çözülmesi gereğini savunmuşlardır. Yardım alabilmeleri ise hapishane
benzeri kapatılma kurumlarına girmeleri ile mümkün olabilmiştir (Buğra, 2010:27).
Kapitalizm sosyal politikaya soyunurken temel aldığı kıstas, çalışmaktır. Çalışan ile
çalışmayan birbirinden ayrılır. Kapitalizmin ilk dönemlerinde çalışamayanları devlet dikkate
dahi almaz.
İlerleyen süreçte kapitalizm karşılaştığı sorunlar ve devamlılığını sağlayabilme adına bu
yaklaşımlarında değişimler olmuştur. Liberalizmin rasyonel birey ve serbestlik savunusunun
toplumda aksadığı durumları ortaya çıkararak sistemsel zararları önleme gayesi ile değişimler
gerçekleştirilmiştir. Sosyal politikanın asıl parladığı dönem ve bunun devleti öne çıkarır
tarzda sunulması, 1929 buhranından sonraya denk gelmektedir. Keynezyen politikalar,
devletin ekonomiye ve topluma müdahalesini biçimlendiren temel yaklaşım olur.
Devletin, toplumun bakımını ve gelişimini sağlama olanaklarından yoksun kesimlerine
yardımcı olması, sosyal yardım hizmetleri kapsamına girmektedir. Bu sosyal politika
bağlamında devletin ilk işlevi olmuştur. İkinci olarak sosyal güvenlik hizmetleri gelişmiştir.
19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren kaza, sağlık ve emeklilik sigortası sistemleri yaygınlaşan
uygulamalar haline gelmiştir. Böylece sosyal yardıma gereksinme duyabilecek nüfus azaltılmış
olmaktadır. Sosyal yardım ve sosyal güvenlik hizmetleri kurumsallaşırken, sosyal devlet
kavramı ortaya çıkmıştır (Güler, t.y.: 3). Keynezyen politikaların ekonomini önünü açması
için devletin ekonomiye müdahil olması ekonomik aktör olarak piyasada yer alması gerekliliği
devletin sosyal hizmetleri ile de birleştirilerek sosyal devleti ortaya çıkarmıştır.
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“Kapsamlı vergilendirme ve doğrudan kamu üretimciliği üzerinde yükselen eğitim, sağlık,
sosyal güvenlik, barınma, istihdam ihtiyaçlarının karşılanması, nüfusun her kesimine açık,
herkesçe eşit biçimde ulaşılabilir olanaklar halinde devletçe güvence altına alınan hak alanları
olarak görülür. Böyle bir devlet biçimi, kapitalist toplumlarda nüfusun büyük çoğunluğunu
oluşturan emekçi kitleler için ileri tarihsel kazanımlar alanını temsil eder. Gerçekten de sosyal
devlet, toplumların emekçi kesimleri açısından 20. yüzyıl dünya sosyalist sisteminin varlığından güç
alan toplumsal mücadeleler sayesinde elde edilerek genişletilmiş bir sonuçtur (Güler, t.y.: 4).”

Ancak burada sadece sermayenin zor durumdan kurtarılması için yapılan bir çalışma olarak
sosyal devletin görülmesi eksik bir değerlendirmedir. Çünkü sınıfsal çelişkilerin keskinleşmesi
ve alternatif bir sistemin somut varlığı, Keynezyen politikaları yaratan ve uygulamaya
zorlayan bir süreçte önemli dinamiklerdir.
1970’lere kadar Keynezyen politika uygulamaları devam eder. 1970’lerdeki petrol krizi olarak
adlandırılan kapitalizmin bünyevi krizinin yaşanması ile yeni politika ve düzenleme arayışları,
kapitalizmin kriz koşullarını çözmek üzere devreye girer. Yeni başlayan dönem ile birlikte
liberal politikalar, neoliberal politikalar olarak kapitalizmin gelişimine yeniden uyarlanarak
devreye sokulur.
Sosyal devlete ve sosyal politikalara yöneltilen eleştirilerin önemli bir bölümü, sosyal
politikaların çalışma odaklı olmasından dolayı işsizlik karşısında yeterli bir koruma
sağlayamamasına yöneliktir (Koray, 2007: 450). İşsizlik konusunda sosyal politikaların
yetersiz kalışı, çalışma odaklı olarak sosyal sigorta, sosyal güvenliğe dayanmasındandır. Sosyal
politikaların ortaya çıkışı ve kurumsallaşması, Avrupa’daki tarihsel ve sosyal gelişmelere bağlı
olan Avrupa toplum modelinin oluşum sürecinden ayrıştırılamaz. Bu model emek-sermaye
çatışmasının kurumsallaşması anlayışı üzerine kurulmuştur. Bu yüzden emek ve sermaye
arasında uzlaşmayı sağlayacak biçimde kurumsallaşmıştır (Koray, 2007: 450). Sosyal
politikaların kurumsallaşması emek-sermaye çekişmesi ve tarihsel-toplumsal gelişmelerin
özelliklerinin bir kaynaşması şeklinde günümüze kadar gelmiş ve kurumsallaşmıştır.
Ancak değişen koşullar ve güçler dengesi ile birlikte bu alandaki gelişmelerde farklı bir yön
almaya başlamıştır. Günümüzde, neoliberal politikalar, tüm ülkelere yön vermede belirleyici
bir konumdadır. Neoliberal politikaların ilk göz diktiği alan doğal olarak devletin ekonomiye
müdahalesi olmuştur. Devlet, sermaye lehine piyasadan, ekonomiden çekilerek “düzenleyici
devlet” olma pozisyonunu almıştır. Devletin ekonomiden çekilmesi bir yandan sosyal politika
kaynaklarının zayıflamasını, devletin sosyal politika alanından uzaklaşmasını getirirken,
sosyal politika uygulamalarına ihtiyaç duyan kitleleri de arttırır. Neoliberal politikaların bu
alandaki önerileri, geleneksel yardımlaşma kurumlarına destek ve bağımlılık politikaları
geliştirmektir. Sosyal refah devletinin en parlak zamanlarını yaşadığı dönemdeki gibi sistemi
tehdit eden alternatif bir sistemin de olmayışı kapitalizmin elini rahatlatan bir durumdur. Bu
koşullar altında kapitalizm devlet yerine aileyi, sosyal hizmet yerine hayırseverliği, insanların
vicdanlarını harekete geçirmeye çalışmıştır ki bunlar eskiden beri uygulanan temel liberal
politikaların bir parçasıdır.
“Açıkça sadakayı yücelten bu yaklaşım devletin sosyal yardım alanında görev üstlenmesine karşı
çıkarken bunun ailenin ve hayırseverliğin rolünü azaltacağına da dikkat çekiyor ve böyle bir
olumsuz gelişme adına da devletin yoksullukla mücadeleyle uğraşmaması gerektiğini savunuyordu.
Gerçekten de hayırseverlik günümüz toplumlarında sosyal alanı tanımlayan önemli bir özellik
haline gelmiş durumda (Buğra, 2010: 80-81).”
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Sosyal politika alanındaki bu değişimle devletin barınma, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik gibi
alanlardan çekilmesi ve bu alanlara özgü hakların erimesi gündeme gelmiştir. Sosyal
politikaya ilişkin gündeme gelen değişiklikler ekonomik ve sosyal değişikliklerin sonucudur.
Burada aile önemli bir faktör olarak öne çıkartılır. Aile, sosyal politikanın temel konusu
haline getirilir. Geliştirilen aile politikalarında dikkat edilen iki temel nokta bulunmaktadır;
Bunlardan birincisi ailenin etki alanını zayıflatmadan aileleri destekleyecek politikaları
devreye sokmak, ikincisi ise aile sorumluluklarının ayrı bir bakanlığa devredilmesi ile
bakanlığın kilit hizmet sağlayıcı birimlerden uzakta işleyecek olmasının getirdiği belirsizliktir
(Wilding, 2009: 741). Kapitalist sisteme insani bir yüz kazandıran sosyal politika, bir çeşit
devlet müdahalesi görünümündedir. Gelinen süreçte ise bu müdahale yerini, geleneksel
kurumları ve yaklaşımları yeniden sahneye çağırmaktadır.
Sosyal politika ve yoksulluk ilişkisi bağlamında geliştirilen yaklaşımlar, temelde iki ana başlık
altında toplanmaktadır. Bunlardan ilki, mülkiyeti olmayan insanların sorumluluğunun ücret
karşılığı çalışmak olduğunu ve ücret karşılığı çalışmanın topluma katılabilmenin tek yolu
olduğundan yola çıkar. Bu varsayımlar temelinde biçimlenen ilk yaklaşım, yoksulluk
yoksulun suçu olduğu için, kamu kaynaklarının sosyal amaçlar ile kullanımı konusuna sıcak
bakmaz böylece, kamu kaynaklarının kullanımı yerine “vicdanlı bireylerin” hayırseverliğine
bırakılır.
Bu yaklaşım, insanın toplumun bir üyesi olarak yaşamını her koşulda sürdürebilmesini
garanti altına alan hak temelli bir sosyal politika yaklaşımını kabul etmez. İkinci yaklaşım ise
sistemsel bir sorgulamaya girişir. Toplumun bir grup üyesini diğerlerinin vicdanlarına,
merhametine bırakan, insanları emek piyasasındaki birer varlık olarak değerlendiren sistemi
sorgular. Yoksulluğu, öncelikle politik bir sorun olarak ele alır. Ekonomiyi belirleyici olarak
alan toplumsal olanın önüne koyan bir eğilimin kabul veya reddi bu iki yaklaşım arasındaki
temel farktır. İnsanın işgücü olarak tanımlanmasına karşılık insanın toplumun asli bir ferdi
olarak topluma katılma koşullarına sahip, hakkı olan asli bir ferdi olarak görebilme arasındaki
fark da bu iki yaklaşımın önemli ikinci farkıdır. Bu bağlamda sosyal politika, hak temelli bir
yaklaşım içinde kapitalizmi dönüştürme potansiyelini içinde taşıyabilen bir önlemeler
bütünü olarak da görülebilir (Buğra,2010: 13). Neoliberalizm döneminde sosyal politika hak
temelli yaklaşımdan emek piyasalı hayırseverlik yaklaşımına bir kayış söz konusudur. Böylece,
yoksul insanlar yoksul olmalarının sorumlusu olarak görülmekte, çalışmak temel değer olarak
öne çıkarılmakta ve bireysel ve kurumsal hayırseverlik yoksulluğa çözüm olarak
sunulmaktadır. Bu yaklaşım ile son yıllarda vurgu refahtan istihdama kaymış, devlet
açısından ise kamu harcamalarının kısılması devletin küçülmesi zorunlu ilan edilmiştir
(Buğra, 2010: 223). Neoliberalizmin yeni düzenlemesi devletin tüm toplumsal
sorumluluklardan sıyrılmasını getirmektedir.
“Bu çerçevede bir tanım getirmek gerekirse de, sosyal politika daha çok zorunlu koşullarda ve en
alt düzeyde ortaya çıkan ve ancak toplumsal onarım olarak nitelendirilebilecek bir politika
anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım içinde uygulanan politikalarda, bir yandan hemen her çağda
ve toplumda rastlanan ahlaki bir anlayışın tezahürünü, öte yandan liberal anlayışın faydacı
(örneğin toplumsal patlamayı önlemek, suçları azaltmak, tüketici kesimleri genişletmek gibi)
yaklaşımlarını bulmak mümkündür. Sosyal politikanın bundan öte bir anlamı olmadığı gibi,
bundan öte bir işlevi olduğu da düşünülemez. Bu anlamdaki sosyal politikayı da, “dar açılı piyasa
yönelimli” sosyal politika olarak adlandırabiliriz (Koray, 2007: 453).”
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Kamu harcamalarının kısılması en çok sosyal güvencesi olmayan, yaşlıları, kadınları,
çocukları ve sakatları olumsuz olarak etkilemektedir. Kamusal hizmetin yerini alan
hayırseverlik ile bu kesimdeki bireyler toplumun diğer üyeleri için tatmin aracı haline
gelmektedirler (Buğra, 2010: 254). Hakkın yerini yardımın, “iyiliğin” alması ile
karşılanabilen yaşamsal ihtiyaçlar, dezavantajlı konumda bulunanları, toplumsal ilişkilerde
özne değil, nesne haline getirmektedir. Buğra’ya (2010: 262) göre, yoksullukla ilgili
tartışmalarda hayırseverlik, konunun siyasileşmesinin önüne çıkarılan en önemli kozdur.
Sosyal politika, siyasi otoriteye yoksullukla mücadeleyi verdiği ölçüde yoksulluğu
siyasileştirmektedir. Bu siyasileştirme her zaman piyasaya müdahaleyi getirmektedir. Ama
vurgunun istihdama mı, haklara mı yapıldığı müdahalenin niteliği ile ilgili olmaktadır.
Sosyal vatandaşlık hakları ve ikinci kuşak haklar, çalışanların, yoksulların, sakatların,
yaşlıların, işsizlerin, çocukların piyasanın insafına bırakılmaması gerekliliği temelinde
somutluk kazanır. Bu kesimlerin minimum yaşam standartlarında yaşamlarını devam
ettirebilmeleri ve gelişimlerini sürdürmesi gereken yurttaşlar olarak görülmeleri sosyal
vatandaşlık hakları ve sosyal devlet ile ilgilidir (Gül, Gül, 2007: 6). Ancak neoliberal anlayışın
buna itirazı vardır. Neoliberal yaklaşımın temel itiraz noktaları ve görüşleri bireyci, piyasa
odaklı, geleneksel kurumlara dayanan bir görünümdedir.
Gül ve Gül (2007: 13), neoliberal yaklaşımın görüşlerini şöyle sıralamaktadırlar;
•
•
•
•

•

“Negatif özgürlükler ve kişisel sorumluluk önemlidir. Bunları tehlikeye sokacak sosyal
haklar reddedilir.
Siyasal hakların ve katılımın popülist baskıları artırarak sosyal devlet programlarına yol
açmaması için biçimsel demokrasi anlayışı benimsenir.
Yoksullukla mücadele, Friedman’ın piyasada var olduğunu ileri sürdüğü “görünmez ele”
ve Hayek’in toplumda var olduğunu ileri sürdüğü “kendiliğinden düzene”
bırakılmaktadır.
Yoksulların durumlarından kendilerinin sorumlu oldukları ve piyasada çalışarak kendi
yaşamlarını kazanmaları gerektiği savunulur. Eğer çalıştığı halde hala yoksul ise, vergi
sistemi aracılığıyla, geleneksel kurumlarca ve sivil toplum kuruluşlarınca desteklenmesi
önerilir. Doğrudan devletin karışması reddedilir. Dolayısıyla, sosyal devletin ve sosyal
devlet programlarına gerek olmadığı ileri sürülür ve kaldırılması önerilir.
Bireysel ve gönüllülük esasına dayalı piyasa temelli, rekabetçi bir sigorta sistemi
savunulur.”

Sakatlara yönelik olarak geliştirilen sosyal politikalar bu bağlamda ele alındığında işgücüne
yapılan vurgunun önemi daha da anlaşılır hale gelmektedir. İşgücüne yapılan vurgu ile hem
sakatlar dışındaki toplum kesimlerine çalışmanın, toplumda sözü geçen “özneler”
olabilmenin yolu olduğu sakatlar üzerinden gösterilmiş olmaktadır, hem de sakatlar işgücü
olamadıkları ölçüde hayırseverliğin alanına itilerek, sakatların kurumlara veya kişilere
bağımlılıkları arttırılmaktadır. Bu çerçevede sakatlık toplum düzenine bir tehdittir. Aynı
zamanda sakatlık, sistemin dayanaklarını ve sınırlarını gösterir. Sakatlığın tıbbileştirilmesi
yeti yitimi olanların çalışabilmelerini sağlama ve böylece ideal yurttaş (kendine yetme,
tüketim, zenginlik, sağlık vs.) özelliklerini geliştirmeleri ile sistemin sınırları içine
yerleştirilmelerini sağlar (Galvin, 2011: 485).
Onun için sakatlara yönelik sosyal politikanın temelini istihdam oluşturmaktadır. Örneğin;
I. Dünya Savaşı’ndan sonra sakatların tıbbi ve mesleki rehabilitasyonuna dönük hizmetlere
ağırlık verilmiştir. Sosyal politikalar istihdam edilme, çalışma hayatı ve iş ilişkilerinin sakatlara
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uygun olarak düzenlenmesi konusunda yoğunlaşmıştır (Uşan, 2003). Çalışmayı esas alan
liberal sosyal politika anlayışı, neoliberal politikalar ile birleştiğinde işsizlik, içine
düşülmemesi gereken bir durumdur. Çünkü bu politikalar, işsizlik ve yoksulluğu telafi edici
uygulamalar yerine, çalışma hakkını merkeze alır. Neoliberal politikalar ile çalışma yaşamında
büyük değişiklikler yaşanmıştır. Çalışmaya verilen önem ve bu yaşanan değişiklikler artık işi,
çalışmayı bir ayrıcalık haline getirmiştir. Bir işe sahip olmak veya işi elinde tutabilmek her
türlü tavize, rekabete, boyun eğmeye, küçük düşmeye hazır olmak anlamına gelmektedir.
Bu koşullar altında sosyal politika işlevsiz kalmaktadır. Onun için çalışma hakkına karşı
önerilen bir alternatif temel gelir hakkıdır. Temel gelir Avrupa Birliği (AB) üyesi pek çok
ülkede uygulanmaktadır. Uygulamada geliri geçinmeye yetmeyen ailelere aile yardımları
(ayni ve nakdi yardımlar) ve yaşlı, hasta, sakat kesimlere bireysel bazda bazı güvenceler
sağlanarak asgari bir gelir verilmesine çalışılmaktadır (Koray, 2007: 464-465).
Sosyal politikanın işsizlik karşısındaki yaklaşımları ve yoksullukla mücadele için geliştirilen
yöntemlere bakıldığında, işsizlik bir sorun olarak algılanırken, buna sebep olan işgücü
talebinin azalmasına yol açan nedenler bilinse de bunları değiştirme ve çözümler üretme
yoluna gidilmemektedir. Getirilen çözümler sorunları ortadan kaldırmak değil, sonuçlarını
telafi etmek amacını taşımaktadırlar (Koray, 2007: 447). Sosyal politikanın sakatlık
konusundaki tutumu işsizliğe yaklaşımdan farklı değildir. Oysa yoksulluk gibi sakatlık da çok
daha geniş ele alınması gereken bir olgudur. Sakat bireylere sosyal yardım veya sosyal
hizmetler ile çok darlaştırılmış sakatlığa yol açan sorunlar üzerinde durulmamış olmaktadır.
Sosyal politikalar açısından bakıldığında öncelikle sakatlığın yoksulluk ile olan ilişkisinin
dikkate alınarak politikaların oluşturulması önemlidir.
Sakatlık, bireylerde yeteneklerini geliştirememeyi, eğitim ve sağlık hizmetlerinden uzak
kalmayı, çalışma yaşamına katılımda engellenmeyi getirmektedir. Bu olumsuzluklar da sakat
bireylerin yoksulluğuna yol açan temel etmenlerdir. Aile üyelerinden kadınlar ve kız
çocukları, sakat aile üyesinin bakımını üstlendiklerinden sakatlık aile bireylerini, özellikle
kadın ve kız çocuklarını etkiler, onların güvencesiz ve birçok olanağa erişimden uzak
kalmasını getirir. Karşılıklı olarak artan yoksulluk ve güvenlik açığı riskleri arttırır ve bu
riskler sakatlığa yol açabilir. Yoksullar daha az temiz içme suyu ve yaşanabilir alanlara
sahiptirler. Bir diğer deyişle bunlardan yoksundurlar. Su ile bulaşan hastalıklar ve kötü
beslenme ile ilgili yeti yitimine uğrama riski, yoksul kesimlerde daha yüksektir. Yoksulların,
güvencesiz, tehlikeli ve riskli işlerde çalışma olasılıkları daha fazladır. Bu olumsuz koşullar
sakatlık riskini arttırır. Onun için gelişmiş ülkelerde sakatlık, sakatlığı önleme ile birlikte ele
alınır. Hastalıklar, kötü beslenme, sağlık hizmetlerine erişememe, geç erişme gibi faktörler
sakatlığa giden yolu hazırlar. Aynı zamanda sakatlık istihdamdan, eğitimden vs. uzak kalma
anlamına geldiği için sakat bireyle birlikte ailesini de yoksullaştırıcı bir etkiye sahiptir (Mitra,
2005: 14-15). Sakatlığı önleme ve sakatlık sonrası politikalar, bu açıdan, bir bütündür.
Programlarda aşılama, yenidoğan bakımı, beslenme, trafik kazalarını önleme, güvenli ve
sağlıklı çalışma koşulları gibi yeti yitiminin oluşmasını önlemeye dönük uygulamalar da yer
alır (Fuller, 2005). Sakatlıktan yoksulluğa, yoksulluktan sakatlığa geçişin koşulları iç içedir
ve süreklilik gösterir. Özellikle gelişen ülkelerde yoksulluk, sakatlığa yol açan koşullara zemin
hazırlar. Yeti yitimlerinin ortaya çıkışı, bu koşullar altında kaçınılamaz hale gelir.
Sakatlar, sakat olmayan insanlara göre daha yoksul ve daha düşük düzeyde gelire sahiptirler.
Bu hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde böyledir (Elwan, 1999: 31). Bu çerçevede
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sakatlığa ilişkin geliştirilecek politikaların doğrudan yoksullukla ilgili politikalarla bağlantısı
görülebilir. Ama yoksulluğa yönelik geliştirilen sosyal politikalar, yoksulluğu önleme yerine
yoksulluğu azaltıcı önlemler üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Sosyal politika alanında öne çıkan bir konu da bakım konusudur. Günümüzde, önceki yıllara
göre daha fazla yaşlı ve bağımlı insan bulunmaktadır. Bunların bakımını geleneksel olarak
üstlenen kadınlar artık istihdama katılmıştır. Kadınların istihdama katılmasının nedeni ise
sadece kadınların istekleri değildir, kadınların ve ailelerinin gelirlerinin yetersiz oluşu ve
hükümetlerinin istihdama teşvik etmesidir (Wilding, 2009: 739). Bakımı gerçekleştiren
kadınların ev dışında olması, istihdama katılması bakımı çözülmesi gereken bir sorun haline
getirmiştir. Sorunun çözümü için iki yöntem uygulanmaktadır. Birincisi, istihdama katılan
kadınların yeniden eve dönmelerini sağlamaya dönük sosyal politika araçlarının devreye
sokulmaya başlanmasıdır. Bu geleneksel, ataerkil sistemin kadınların kazanımlarını
hiçleştirmesidir. İkincisi ise en kolay piyasaya açılabilecek alanın bakım hizmetleri olmasıdır
ki bu, sosyal hizmetlerin özellikle yerel yönetimlerde sermayenin ikincil döngüsüne kattığı yeni
bir alan olarak hizmet görebilmesidir. Sakatlığa yönelik politikaların sosyal politika
kapsamında genel olarak bu doğrultuda ele alınmakta ve uygulamalar yapılmaktadır.
Sakatlığa yönelik geliştirilen politikaların uygulanma sürecinde yerel yönetimler ön plana
çıkarılmaktadır. Yerel yönetimler, özellikle sosyal politikanın önemli araçları olan sosyal
hizmet ve sosyal yardım konularında neoliberal dönemin en uygun araçları konumuna
gelmişlerdir. Sosyal politika, bu anlamda sosyal hizmet ve sosyal yardım ile
sınırlandırılmaktadır. Sosyal hizmetlerin birey ile yüz yüze olmasından dolayı, bunları
yürütmeden sorumlu kurumlar olarak yerel birimler öne çıkmaktadır (Fişek, 2012). Çünkü
sosyal hizmet, sosyal politikanın genelden yerele indirgemesi açısından önemli bir araçtır.
Yerel yönetimlerin kuramsal tartışmalarında sosyal politikalar, doğrudan kendisine pek yer
bulamasa da, dolaylı olarak yer almaktadır. Çünkü yeniden üretim sürecinin gerçekleştiği
kent yönetimleri, gelirin dağıtımı konusunda etkin bir konumdadır.
1.3.4 Yerel Yönetimlere İlişkin Kuramlar
Yerel yönetimler, sosyal politika bağlamında hizmet ve yardım ayağını oluşturan, bireyle
doğrudan temas kuran resmi, idari uygulayıcılardır. Aynı zamanda kentsel mekânın
biçimlendirilmesinde görev ve sorumluluğu olan bir yönetim birimidir. Yerel yönetimler,
görev alanları ve kapsamları itibariyle bu alanlarda faaliyetlerde bulunan yapılardır. Bu açıdan
yerel yönetimler zengin bir deneyime de sahiptirler.
Yerel yönetimlerin deneyimleri, yönetim ve devlet bağlamında oluşturulan yerel yönetim
kuramları genel olarak devlet esas alınarak oluşturulmuştur. Yerel yönetimlere özgü çalışmalar
temel olarak iki ana başlık altında toplanmaktadır (Güler, 2006): Marxist ve Marxist olmayan
yaklaşımlar. Marxist olmayan yaklaşımlar geleneksel açıklamalara yer veren yaklaşımlardır.
Şengül’ün (2009) sınıflandırması ise Çoğulcu, Weberci ve Marxist yaklaşımlardır. Çoğulcu
yaklaşım Güler’in (2006) Marxist olmayan olarak sınıflandırdığı liberal yaklaşımlarla uyum
içerisinde görülebilir.
Yerel yönetimlere Weberci yaklaşımın temel etki alanı, devlet aygıtı ve iç işleyiş
mekanizmalarıdır. Devlet kendi başına bir güç merkezi olarak ele alınır. Bürokratik otorite
merkezileşme sürecini destekleyen bir aktördür. Bu yaklaşım içerisinde yerel yönetimlerin
işlevlerine ilişkin olarak birbiriyle çelişen iki yaklaşım bulunmaktadır. Birincisi, yerel ve
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merkezin işlevsel olarak birbirini tamamladığı üzerinde durur. İkincisi ise merkez ile yerel
yönetimin işlevselliği işbölümü, tamamlayıcılık değil, çelişki olarak ortaya koyar. Bu çelişki,
bir anlamda merkezin temsil ettiği bürokrasi ile yerelin temsil ettiği demokrasi çelişkisidir.
Pahl, burada devreye girerek kent yöneticiliğini kuramsal açıklamaya dâhil eder. Pahl’a göre
kent yöneticisi bu çelişki içinde, yerel yönetimde önemli bir aktördür. Bu yaklaşım, kent
yöneticiliği yaklaşımı olarak adlandırılabilir (Şengül, 2009: 76).
Marxist olmayan yaklaşımlar ise geleneksel kamu yönetimi yaklaşımı içerisinde örgütselhukuksal açıklama ve topluluk yapısı açıklaması olarak sınıflandırılır. Örgütsel-hukuksal
açıklama yerel yönetimlerin kurumsal ve hukuksal boyutuyla ilgilenmekte, toplumsal yönü de
demokrasi kuramının kavramlarından siyasal katılıma veya halkla ilişkiler kategorileri ile
inceler. Merkez yerel yönetim ilişkileri üzerinde yoğunlaşırken, devlet konusunda belli ön
kabullerden hareket eder. Burada devlet, tarafsız olarak alınır. Tarafsız bir devlet kavramı da
normatif bir toplum varsayımı üzerinden yükselir. Topluluk yapısı açıklaması ise geleneksel
kamu yönetimi yaklaşımında göz ardı edilen yerel yönetim-yerel toplumsal güçler ilişkisi
üzerinde yoğunlaşır. Bu iki açıklama bir kavramsal çerçeve veya bir model geliştirme
aşamasına gelmemişlerdir. Topluluk yaklaşımı da kendisini yerel unsurlarla sınırlandırır
(Güler, 2006: 176-179). Ancak Marxist yaklaşım, yerel yönetim kuramlarına devleti aktif
olarak dâhil eder. Diğer kuramlarla arasındaki temel fark budur. Cockburn, yerel yönetimi
Marxist devlet yaklaşımı içerisinde yerel devlet, ikili devlet şeklinde sınıflandırır (Şengül,
2009: 70). Böylece, Marxist yaklaşımın temeli olan sınıflı toplum yapısına vurgu yapılır.
Şengül (2009)’e göre sınıf merkezli paradigma (Marxist) araççı ve yapısalcı olarak iki
yaklaşıma sahiptir. Güler (2006), Marxist yaklaşımı, yerel devlet ve ikili devlet olarak
sınıflandırır. Ama her ikisinde de ortak olan Cockburn’un yerel yönetimlere ilişkin
görüşüdür. Yerel devlet olarak nitelendirdiği yerel yönetimlerin, aslında devletin yerel
uzantıları olduğunu belirtir. Devlet, hâkim sınıfların devleti olduğu için devletin yereldeki
parçası olan yerel yönetimler de hâkim sınıfların yerel düzeydeki bir aracı işlevini görür.
“Yerel devlet, devlet gibi hem kapitalist üretime hem de yeniden üretime katkı da bulunarak sermaye
birikimi yararına koşulları güvence altına alır. Yerel devletin faaliyetleri özellikle yeniden üretime
yöneliktir. Bu hem işgücünün ideoloji ve baskı aracılığıyla yeniden üretimi hem de üretim
ilişkilerinin yeniden üretimidir. (…) yerel yönetim kurumunun sahip olduğu özerklik zayıftır; bu
kurumlar eskiden olduğu gibi şimdi de merkezi yönetime bağlıdır ve ulusal devletin parçaları olarak
onun işlevini paylaşmaktadırlar (Güler, 2006:181).”

Yerel yönetimlerin işlevinin ne olduğu ve merkez ile arasındaki iş bölümünü belirleyen
etmenlerin neler olduğunun saptanması, yerel yönetim-devlet ilişkisinin çözümlenmesini
sağlar. Kapitalist toplumda devlet eğer üretim ve yeniden üretim sürecinin koşullarını
sağlama işlevini yüklenmişse devletin organik bir parçası olan yerel yönetimler de bundan
farklı bir işleve sahip olamazlar. Bu açıdan bakıldığında yerel yönetimler devlet aygıtı içinde
yer alan; ama kendi özgünlükleri de olan devletin bir parçasıdır denilebilir. Cockburn’nun
yerel devlet kuramı, Marksist araççı yaklaşım (Şengül, 2009: 78) olarak ifade edilir.
Yapısalcı yaklaşım ise devleti sermayeye hizmet eden basit bir sınıf aygıtı olarak ele almaz.
Devlet, sınıflar arası mücadelenin bir ifadesi olarak değerlendirilir. Emek sermaye çelişkisinin
yanı sıra sermaye, homojen olmadığı için kendi içerisinde de çelişkiler mevcuttur. Kent
düzeyinde, siyasal pratiklerin özgünlüğü kolektif tüketimin örgütlendiği yerler olmasından
kaynaklanmaktadır. Bu anlamda Castells, yerel yönetimleri kolektif tüketimi örgütleyen ve
sunan kurumlar olarak tanımlar. Castells, Cockburn gibi devleti sermayenin, yerel
62

Sakatlık ve Kentsel Mekan

yönetimleri de devletin basit bir uzantısı olarak görmez. Özgünlüğünün ve özerkliğinin
boyutlarının siyasal mücadeleler ile belirlendiğini vurgular (Şengül, 2009: 80). Castells
(1997: 35), yerel süreçlerin anlaşılmasında kolektif tüketime önem verir. Bu yaklaşımı,
kuramını oluşturmaya çalıştığı dönemdeki sosyal refah devletinin uygulamaları ile yakından
ilgili görülmektedir. Castells için kolektif tüketim süreçleri sermaye açısından gittikçe
büyüyen bir çelişkiyi ifade etmektedir. Sınıflar bu süreçlerde karşı karşıya gelmektedirler.
“Ortak tüketim süreçleri bunların nesnel olarak toplumsallaşması ile sermayenin çıkarlarının bir
fonksiyonu olarak düzenlenmesi arasında büyüyerek gelişen çelişkiyi, sermayenin çelişkili
ihtiyaçlarını, sermayenin değişik kesimlerinin karşı karşıya gelişini ve halkın talepleri ile devletin
zorunlu olarak onay verdiği hâkim sınıf rasyonalitesinin karşı karşıya geliştiğini ifade eder (Castells,
1997: 35).”

Kentsel çelişkilerden hareket ederek kuramını oluşturmaya çalışan Castells (1997:56) “kentsel
çelişkilerin tam olarak ne anlama geldiği” sorusuna karşılık bunun iki dizi sorunla ilişkili
olduğunu belirtir; mekânın örgütlenmesi ve ortak tüketim araçlarının üretimi, dağıtımı ve
yönetimidir. Castells, bu temel üzerine, o zamanki Avrupa ülkelerindeki sosyal refah devleti
uygulamalarının yaygınlığından hareketle, kent yönetimini kolektif tüketime dayandırır.
Lefebvre, kent ve kapitalizm ilişkisini sermaye dolaşımının birincil ve ikincil dolaşımı
çerçevesinde yapmıştır. Birincil sermaye dolaşımı üretim sermaye, işçi, tüccar, tüketiciden
oluşurken, ikincil sermaye dolaşımı gayrimenkul yatırımlardan oluşur. Kapitalizm mekânı
bir meta haline dönüştürür. Kapitalizm ile mekân arasındaki ilişki meta ilişkisidir.
Kapitalizmin mekânsallığının kavranması kapitalizmin ve ilişkilerinin sadece üretim
sürecinde değil; yeniden üretim alanında ve günlük yaşamın her alanında var olduğunu da
gösterir. Lefebvre, günlük yaşamda kapitalizmin ilişkilerini ve bağlarını vurgulaması,
mücadelenin yeni bir mekân kurgusunu da ön plana çıkarır. Lefebvre’nin sermaye birikim
süreçlerinin kapitalizmin krizlerinden mekânı kullanarak çıktığı, önermesinden hareket eden
Harvey çalışmalarında bunu işler. Sosyal refah devletinden minimal devlete dönüşümde
Marxist yaklaşım içerisinde yerel yönetimleri eşitsiz gelişme kuramı çerçevesinde açıklamaya
çalışan Harvey olmuştur. Harvey’in çalışmaları bu anlamda Lefebvre’nin çalışmalarının
devamı olarak nitelenebilir. Smith ve Duncan’ın katkılarının da bulunduğu Harvey’in
kuramlaştırmasına göre (Şengül, 2009: 90-93), kapitalizm sadece sosyal eşitsizlikler değil,
mekânsal eşitsizlikler de üretir. Yerel yönetimler ne sadece yerel güçlerin ne de merkezin bir
temsilcisidir. Yerel devlet aynı anda iki çelişkili pozisyonda birden bulunmaktadır. Yerel
devlet (yönetim) yerel güçlerin temsilciliği ile devlet aygıtının bir parçası olmanın getirdiği
çelişkiyi bünyesinde taşır. Bu çelişkinin nasıl çözüleceği ise siyasal mücadeleler tarafından
belirlenmektedir. Eşitsiz gelişmenin önemi sermaye birikim süreçleri sınıf ilişkileri gibi siyasal
iktisat kategorileri ile yerel yönetimleri açıklamasındadır. Ekonomik ve siyasal süreçler ön
plana çıkarılarak birlikte ele alınmaktadır. Yerel yönetimlerin bir kurumsal yapılanma yerine,
toplumsal ilişki olarak kavranmasının yolu açar.
Yaşanan değişimler kuramlarda da değişimlere neden olmuştur. Çünkü sosyal refah devleti
uygulamalarından vazgeçişler, ulus-devletlerin bilinen, kabul gören sınırlarında küreselleşme
ile başlayan aşınmalar söz konusudur. Kentler, yerel yönetimler ulus devletin parçası olarak
ele alınıp kuramsallaştırılırken, artık küresel ölçek dikkate alınmak zorundadır. Diğer yandan
ise küreselleşme sermayenin çıkarları çerçevesinde yereli öne çıkarmaktadır. Yerel yönetimler
kolektif hizmetlerin sunucusu iken gelinen süreçte sermayenin taleplerine duyarlı, büyümeye
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önem veren bir yerel yönetim bulunmaktadır. Bu süreç içerisinde yönetişim, küreselleşme ile
yerel yönetimlerin ilgi alanına dâhil olmuştur.
Çok aktörlü bir yönetim biçimi olarak tarif edilen yönetişim, uygulamada ve literatürde daha
çok yerel yönetimler ve neoliberal politikalar ekseninde ele alınmaktadır. Yeni dönemin
paradigmasını yönetişim oluşturmaktadır. Yeni sağ, yerel yönetimlere de el atarak kamu
seçimi kuramı ile bunu açıklamaya çalışmaktadır. Birbiriyle yarışan yerellikler yeni sağın,
yerel yönetimlere biçtiği görevlerin başında gelir.
“İyi yönetişim, siyasa-siyaset ve ekonomi-siyaset arasına çektiği kalın çizgilerle, hem kalkınmanın
hem de devlet yönetiminin siyaset dışı bir konu olduğunu göstermez; fakat bu alanlarda sadece belli
bir siyasal görüşün mutlak ağırlığı olduğunu gösterir. İyi yönetişim, kamu yönetiminin “kamu
çıkarı” ilkesi gereğince değil “rekabet ilkesi” gereğince yeniden inşa edilmesini gerektirmektedir. (…)
Yönetişim, devlet aygıtının ve toplumsal yaşamın tüm alanlarını, piyasa ilişkileri esasına göre
örgütlemeyi amaçlar… Yönetişim yaklaşımı, devletin de bir piyasa aktörü gibi yapılandırılması
için gerekli fikri temeli hazırlar (Bayramoğlu, 2005: 132, 154).”

Yönetişimin, yerel yönetimlerde kendini ifade etmesi, yerel yönetimlerin işlev ve
görevlerindeki değişimle kendini göstermektedir. Artık yerel, küreselleşme ağına dâhil olarak
diğer kentlerle yarışan mekânlara dönüşmektedir. Rekabet edebilirliğin ölçüsü piyasa aktörü
gibi hareket edebilmektir. Piyasa aktörü olarak kendini ifade etmeye başlayan yerel yönetim
birimleri, kamu çıkarını önemsemeyen şirket örgütlenmesi şeklinde bir yapılanmaya ve
anlayışla hareket etmektedirler.
Neoliberalizm, yerel yönetimler için daha fazla özerklik daha fazla yetki ve kaynak talep eder.
Ancak bu, yerel yönetimleri halka yakınlaştırmak için değil, küresel sermaye birikimine
kaynak aktarma mekanizmaları olarak güçlendirmek içindir. Yerel yönetimlerin
(belediyelerin) toplumsal dinamikleri neoliberal yerel yönetimleri analiz etmeyi
kolaylaştırmaktadır. Yerel yönetimler etrafındaki ilk halka yönetime en yakın olan iş dünyası
olarak ifade edilebilen sermaye kesimidir. İkinci halkada gayrimenkul sahipleri, rantiyeler
bulunmaktadır. Üçüncü halkada yerel yönetim organlarında yer alan teorik olarak hesap
sorma yetkisine sahip yurttaşlar yer alır. Dördüncü halkada ise yerel halk bulunur (Güler,
2005: 132, 210). Bir anlamda yerel yönetimin çevresinde en son halkada yer alan halk,
yönetime en uzak kesimi oluşturur. Çeşitli mal ve hizmetlere yönelik özelleştirmeler de bu
kapsamda ele alınabilir. Çünkü özelleştirmeler, kamu yararı yerine piyasa yararının dikkate
alındığı, küreselleşmenin yerelleşmesi ile neoliberal politikaların uygulanmasının bir sonucu
olarak yerel yönetimlerde gündeme gelmekte ve uygulanmaktadır.
Bu çerçevede yerel yönetimler, yerel halka hizmet ve ürün sunan birimler olmaktan
uzaklaşmaktadırlar. Yeni dönemle birlikte, yerel yönetimler yeni işlevlerle donatılmaktadırlar.
Yerel yönetimler, kentin rekabet gücünü arttırmaya dönük çalışmalar yapan, kamusal
hizmetlerin özelleştirilmesini gerçekleştiren bir yönetim birimine dönüşmüştür. Kentsel
yeniden yapılanmalar, mekânsal düzenlemeler vs. ile sermaye kesimine kaynak transferi
gerçekleştirmekte, kendine yakın halkalarla işbirliği içinde hareket etmektedir. Yerel
yönetimlerin bu yaklaşım ve faaliyetlerinden doğrudan/dolaylı ve olumsuz olarak en çok
etkilenen toplumun en zayıf/kırılgan kesimleridir. Sosyal politikaların hedef kitlesini
oluşturan toplum kesimleri, yerel yönetimlerin bu değişim ve dönüşümünden
etkilenmektedirler.
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Yere yönetimlerdeki küreselleşme ve yönetişim adı altındaki değişimlerden olumlu anlamlar
çıkaranlarda vardır. Mevcut değişimlerden yerel yönetimlerin olumsuz etkilenmediği aksine
olumlu olduğu belirtilmektedir. Hatta, değişimlerden yerel yönetimlerin etkilenmediği bu
değişimlere uygun politikalar ve uygulamaların gerçekleştirilmediği gibi varsayımlarla hareket
edilebilmektedir.
“Sosyal politikaları yerel düzeyde başarı ile uygulayan belediyeler, sosyal devlet anlayışının yerel
yansıması olarak “sosyal belediye” ismini almaya hak kazanmaktadır. Nasıl ki sosyal devlet (refah
devleti) denilince merkezi sosyal politikalar ve bununla bağlantılı olarak sosyal adalet (gelir
dağılımındaki adalet), sosyal yardımlaşma (kamusal sosyal yardım) ve fırsat eşitliği akla geliyorsa
sosyal belediyecilik kavramı da yerel sosyal politikaları çağrıştırmaktadır (Seyyar, Demir, 2008:
157).”

Sosyal devlet uygulamalarının kaldırıldığı bir yapılanma sürecinde bunların uzantıları olarak
yerelde belediyelerin yaptıklarını sosyal belediyecilik olarak nitelemek, sosyal devletin de
anlaşılamadığının göstergesi olarak yorumlanabilir. Erder ve İncioğlu (2004: 21)
çalışmalarında,“(…)cemaatçi dayanışma deneyiminin “sosyal belediyecilik anlayışı”na nasıl dönüştüğünü
ilginç ve önemli bir soru(…)” olarak gördüklerini belirtirler.
Aynı zamanda cemaatçi deneyimin sosyal belediyeciliğe dönüşmesinden bahsetmektedirler.
Aslında bu, sosyal belediyecilik olarak isimlendirilen çalışmaların özünün ne olduğunu ise
şöyle ortaya koymaktadırlar:
“Bir anlamda, başlangıçta “muhtaçlara yardım” biçiminde gelişen “sosyal belediyecilik”
uygulamaları, bir taraftan parti yandaşı olan ve çeşitli konularda üretim yapan geniş tabanlı “yeni
kentli girişimciler”den erzak, giyecek, yakacak, gıda, kırtasiye, çanta gibi alımların yapılmasını
sağlayarak kendi aralarındaki dayanışmayı sürdürmekte, diğer taraftan bu yardımların dağıtıldığı
“yoksul” grupların oy desteğinin devamını sağlamaktadır. Dolayısıyla “sosyal belediyecilik” olarak
kurumsallaşan bu “satın alma-dağıtma” faaliyetleri, parti, geniş tabanlı yeni zenginleşen
işadamları ve yoksul kitlelerin, yeni bir “saadet zinciri” içinde birlikteliklerini sürdürmelerine
katkıda bulunmaktadır. Diğer taraftan, bu uygulamaların “sistematik” olmayışı ve kurallarının
açık olmayışı nedeniyle “yolsuzluk”lara açık bir ortam oluşturduğu düşünüldüğünde, yeni
zenginleşen bu işadamlarının parti finansmanına katkılarının derecesi de araştırılmaya değer başka
bir konu olarak belirmektedir (Erder, İncioğlu, 2004: 22).”

Yerel yönetimlerin zengin deneyimleri, 1980’lerden sonra sosyal belediyecilik olarak sunulan
belediyecilik anlayışının, 1980’ler öncesindeki anlayıştan tamamen farklı olduğunu gösterir.
Dünyada ve Türkiye’de sosyal belediyecilik anlayışı ve uygulamaları, sol ve sosyal demokrat
görüşlerin, mevcut koşullar çerçevesinde, belediyelerde uygulanması ile ortaya çıkan anlayışı
ifade etmektedir. 1980 öncesinde sosyal demokratların daha sola yakın olmaları, bu yakınlığında
sosyal belediyecilik ilkelerini oluşturmada etkili olması ile ana çizgileri oluşmuştur. Ancak
1990 sonrasında belediyelerde yönetime gelen sosyal demokratların mevcut neoliberal
politikalardan etkilenmeleri ve bu politikaları temel alarak belediyecilik yapmalarından dolayı
ayrım yapılabilmesi için farklı bir isimlendirme gündeme gelmiştir. Ayrımı gösterebilmek
adına 1980 öncesindeki sol ve sosyal demokrat belediyecilik uygulamaları “toplumcu
belediyecilik” (Kamalak, Gül, t.y) olarak isimlendirilmektedir. Ancak literatürde bu tür bir
ayrıma gidilmesi sorunlu olmaktadır. Çünkü asıl, sosyal belediyecilik ile sol ve sosyal
demokrat anlayışın uygulamaları, özellikle 1980 öncesinde sosyal demokrat belediye
başkanlarının uyguladıkları modeller anlatılmaktadır.
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1994 yılından itibaren sol düşünce akımlarının argümanları artık sağ söylemler ve
uygulamalar ekseninde kendisine yaşam alanı bulmaktadır. Bu, sol düşüncenin
itibarsızlaştırılması ve içinin boşaltılmasına da hizmet eden bir durumdur. Bu dönemden
itibaren sosyal belediyecilik olarak adlandırılan belediyecilik uygulamaları, yoksul halkın
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projelerin uygulandığı, kalıcı çözümlerin ve kentsel gelişim
olgusunun bu düzlemde gerçekleştirilmediği ya da daha yüzeysel olduğu bir dönemdir
(Kandeğer, 2008). Projelerle, muhtaçlık ve yardımlar temelinde yürütülen belediyeciliğin
sosyal belediyecilik olmadığı, 1980 öncesi uygulamaya geçirilen ve genel bir çerçevesi
oluşturulan sosyal belediyecilik ilkelerine kısaca bir göz atmakla anlaşılabilir.
Türkiye özelinde 1970-1980 döneminde yaşanan sosyal belediyecilik ve Fatsa ile simgeleşen
sol belediyecilik olarak isimlendirilebilecek belediyecilik modelleri bulunmaktadır. Bu
modeller içerisinde sosyal belediyecilik modeli (sol belediyeciliğe göre daha geniş bir alanda
uygulandığı için sadece bu modele bakılmaktadır) olarak adlandırılan, zamanın sosyal
demokrat belediye başkanlarının uygulamaları ile hayat bulan modeldir. 1973 seçimleriyle
pek çok kentte belediye başkanlığını kazanan CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)’li belediyelerin
başlattığı, “yeni belediyecilik hareketi” ile kentte yaşayan emekçi sınıflara dolaylı gelir
sağlayan işlere öncelik verilerek, artığın üretilmesi ve kullanılması üzerinde, kent halkının
daha fazla demokratik denetim sahibi olmalarını sağlamışlardır (Doğan, 2009: 100-101).
Sosyal belediyecilik, yeni belediyecilik hareketi veya toplumcu belediyecilik olarak anılan
modelin özünde, kent halkına doğrudan veya dolaylı gelir sağlama, elde edilen artığın emekçi
halka geri dönmesi ve bunun denetiminin sağlanması vardır. Bunların olmadığı bir
belediyecilik sosyal ya da toplumcu belediyecilik olarak nitelemek mümkün değildir. Temel
olarak sosyal belediyecilik modeli beş temel ilkeye dayanır (Tekeli, 2009);
•
•
•
•
•

Demokratik Belediye
Üretici Belediye
Tüketimi Düzenleyici Belediye
Birlikçi Bütüncü Belediye
Kaynak Yaratıcı Belediye

Bu model ile yerel yönetimler, ayrıcalıklı kesimlere hizmet götüren kurumlar olmaktan
çıkarılarak emekçi kitlelerin ve geniş halk yığınlarının yönetimde temsil edildiği ve onların
çıkarlarına öncelik tanıyan, kentsel hizmetler eve kentsel üretimler gerçekleştiren belediyeler
haline gelmiştir. Üretici belediye ilkesi gereği yerel yönetimler, kamusal mal ve hizmetleri
doğrudan üreterek hem kentin gelişiminde ortaya çıkan rantı halka döndürmekte hem halka
ucuz mal ve hizmet sunmaktadır. Tüketimi düzenleyicilik ilkesi burada devreye girerek
üretici ile tüketiciyi aracı olmadan bir araya getirerek tüketiciyi korumakta ve üreticiyi
desteklemektedir.
Sosyal belediyecilik, sosyal adalet ilkesi gereğince hareket eden ve bunu yukarıda sayılan
ilkeler çerçevesinde uygulayan belediye demektir. Küreselleşmenin yerellerini oluşturan
kentler ve onların yönetimleri yeni dönemin hâkim siyasal ve ekonomik politikaları
altındadır. Bu anlamda sosyal belediyecilik modeline uygun bir çalışma bulmak mümkün
değildir. Sosyal politika bağlamında gerçekleştirilen çeşitli hizmetler ve yardımlar (ki bunlar
tamamen yerel yönetimler tarafından verilmemekte, gönüllü kuruluşlar veya belediye bu
hizmeti özelleştirme ile özel kuruluşlara devredebilmektedir) bir yerel yönetimin sosyal
belediyecilik olarak nitelendirilmesi temel ilkeleri çerçevesinde bakıldığında mümkün
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değildir.10 Onun için bugünün sosyal belediyecilik olarak adlandırılan belediyelerin
çalışmalarına bakıldığında, sosyal yardım belediyeciliği veya sosyal hizmet belediyeciliği
olarak adlandırmak daha uygundur.
Yerel yönetimler özellikle belediyeler, sakatlık ve kentsel mekân ilişkisinde son dönemlerde
daha etkin rollere sahiptirler. Bu rollerin temelinde ise kuramsal çerçeve ile verilmeye çalışılan
dinamikler, bağlamlar yer almaktadır. Kuramsal açıklamalar süreçleri ve olguları
derinlemesine algılamak ve çözümleyebilmek için sistemli bir düşünce akışı vermektedirler.
Ama kuramın ifşa ettiklerinin hangi kılıklarla günlük yaşamın içerisinde yer aldıklarına
bakılmadığında, nerede, nasıl hangi araçlarla günlük yaşantılar haline geldiği
irdelenmediğinde durumda bir süre sonra kuramlarda anlamını, gerçekliğini yitirme
tehlikesini taşır. Kuramsal çerçevenin gerçekten “ne”yi çerçevelediğini anlayabilmek için
sakatlık ve mekân ilişkisine dair uygulamalara, politikalara ve bunların tarihsel gelişimine
bakılmalıdır. Ancak o zaman kuramlar, yaklaşımlar gündelik hayat içerisindeki olguları,
olayları değerlendirmede, perspektif kazanmada yardımcı olabilir.
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2 SAKATLIK POLİTİKALARININ GELİŞİMİ VE TÜRKİYE

D

ünyada ve Türkiye’de sakatlık olgusunun fark edilmesi ve buna ilişkin çalışmaların
yapılmaya başlanmasının tarihi yenidir. Her dönem sakat olmasına karşın sakatlığa
ilişkin bilgi, araştırma, istatistikî bilgilerin düzenlenmesi ve sistematik hale getirilmesi
2000’li yıllar itibariyle gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bundan dolayı sakatlığın yaygınlığı
konusundakki sayısal veriler kısıtlıdır. İlk kez 1974 yılında WHO tarafından tahmini sakat
nüfus sayısını belirlemeye yönelik çalışma yapılmış ve %10 olarak tahmin edildiği
açıklanmıştır (H/ozida, 2010) ). En son açıklanan Dünya Sakatlık Raporu’na göre (WHO,
WB, 2011) dünyadaki sakat nüfus oranı %15’tir. 2018 yılı itibari ile WHO (H/who,
2018)’nun Dünya genelinde (tahmini rakamı) yaklaşık bir milyar insanın (%15) sakat olduğu
yönündedir.
Araştırma (WHO, WB, 2011), sakatlık oranlarının arttığını ve bu oranların dezavantajlı
kesimlerde daha yoğun olduğunu göstermektedir. Sakatların sağlık, eğitim, istihdam, sosyal
hayata ilişkin olanaklara erişimleri daha kısıtlıdır. Özellikle sağlık hizmetlerinden
faydalanması gerekirken sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerine daha az ulaşabilmektedirler. Bir
milyar sakat kişinin 785 milyonu 15 yaş ve üzeri bireylerden oluşmaktadır. Bu yaş ve üzerinde
sakatlığın daha yaygın olmasının bazı kronik hastalıkların (kalp damar, astım, diyabet, böbrek
yetmezliği vb. hastalıkların) dünya çapında artmış olması ile de ilgisi bulunmaktadır. Rapor
bilinen bir gerçeği daha vurgulamaktadır: sakatlık en yoksul %20 içerisinde ve kadınlarda,
yaşlılarda daha yaygındır. Bu yaygınlıktan dolayıdır ki Dünya Bankası (World Bank) sakatlık
araştırmaları yaptırmaktadır.
Çünkü, sakatlık doğrudan ekonomiyi, ekonomi politikalarını ilgilendiren bir olgudur.
Sakatlığı önleme, bakım ve rehabilitasyon aşamaları ekonomik açıdan yüklü harcamaları
beraberinde getirir. Bunların piyasalaştırılıp piyasalaştırılamayacağına, ekonomiye etkisine
ilişkin pek çok araştırma (Albrecht, Bury, t.y.) Dünya Bankası tarafından bu yüzden
gündeme getirilmektedir. Bu Dünya Bankası’nın yanı sıra tüm devletler için geçerlidir.
Mevcut gelirin paylaşımının ve transferinin nasıl, ne üzerinden olacağı, bütçe kalemleri ve
bunların miktarlarının belirlenmesi önemlidir.
Düşük gelirli ülkelerde yüksek gelirli ülkelere göre sakat nüfus sayısı daha fazladır. Ama
sakatlık ölçütleri, veri toplama yöntemleri vb.nin farklı olmasından dolayı karşılaştırmalı bir
sakatlık oranı bulmak oldukça güçtür. Onun için WHO, sakatlık veri tabanı oluşturabilmek
için ortak kriterleri ve yöntemleri belirlemeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Tam bir
karşılaştırmaya imkân vermese de Dünya Sakatlık Raporunun verilerine göre, özellikle
gelişmiş ülkelerde sakatlık oranları yaş ilerledikçe artmaktadır. Bu, bir anlamda insanın yaşam
süresinin uzamasının hastalıktan ölmeyi değil de hastalıkların kronikleşmesini, yaşlılıkla
birlikte yeti yitimlerinin olma ihtimalinin artması ile ilgilidir. Ayrıca diğer yandan, sağlık
alanındaki ilerlemelerden dolayı daha anne karnından başlayarak yeti yitiminin tespiti,
bunun önlenebilme koşullarının oluşması, doğum ve sonrasında yeti yitiminin oluşmasını
önleyecek sağlık koşullarının oluşması ve daha yaygın olması sakatlığı azaltan etmenlerdir.
Tüm bunlar bir arada düşünüldüğünde tam bir karar vermek mümkün olmasa da(elimizde
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verilerin olmadığını da göz önüne aldığımızda) bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelerin
sakatlığı hem önleyici hem sakatlığı arttırıcı yönünün olduğunu söylemek mümkündür.
Gelişmemiş ülkeler için ise sakatlık, gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında, yaşam süresinin
uzamasından ziyade temel sağlık ve yaşam koşullarına sahip olmamakla ilişkilidir. Ayrıca
doğal afetler, salgınlar ve çeşitli hastalıklar, savaşlar gelişmemiş ülkeler için hem ölüm hem de
temel sakatlık nedenleri olarak hala etkilerini devam ettirmektedirler.
Dünyada ve Türkiye’de sakatlık oranlarının uzun yıllar bilinmemesi, aslında uzun yıllar
sakatlara yönelik doğrudan politikaların üretilmediğini, çalışmaların yapılmadığının da bir
göstergesi sayılabilir. Türkiye’de sakatlara ilişkin olarak yapılan çalışmalara -modern ulus devlet
dönemi öncesini de dâhil ederek-bakıldığında sakatlara ilişkin kapsamlı ve yaygın bir
çalışmanın olmadığı görülür.
Genel olarak, Türkiye’de sakatlara yönelik yasal ve yönetsel yapının gelişimini tetikleyen,
uluslararası düzeyde sakatlığa ilişkin yapılan çalışmalardır. Uluslararası ve ulusüstü örgütlerle,
kurum ve kuruluşlarla kurulan ilişkiler, ilişkinin niteliğine göre sakatlık alanında yapılan
çalışmalarda belirleyici ve/veya yönlendirici olmaktadır.
Bu kısımda, uluslararası düzeydeki gelişmeler kısaca verilmekte arkasından Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne girme yönündeki çabaları nedeni ile her alanda uyumlaştırma
düzenlemeleri yapılmaktadır. Bundan dolayı sakatlığa ilişkin AB’nin sakatlıkla ilgili
çalışmalarına göz atılmaktadır. Sonrasında ise modern ulus devlet öncesi olarak Osmanlı
dönemine, devamında cumhuriyetin ilanı ile başlayan modernleşme ve uluslaşma süreçlerine
bakılmaktadır. Dönem Cumhuriyetin ilanıyla başlatılmakta, sosyal refah ve neoliberal dönem
olarak dönemlendirmeler yapılarak incelenmektedir.
Bu kısa tarihçenin arkasından yasal ve idari düzenlemeler ele alınmaktadır. Burada sakatlık
ve sakatlar için köşe taşları sayılabilecek olan 3578 sayılı Engelliler (Özürlüler) ve Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun11 ve Özürlüler
İdaresi’nin kurulmasıdır. Bunlar temel alınarak Engelliler Kanunu, Özürlüler İdaresi,
sonrasında bu kurumun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlanması ve yine bakanlığın
Çalışma Bakanlığı ile birleştirilmesi ile bu bakanlık içerisinde bir alt birim olarak yer alması
süreci, şimdiki durumu, kanun ve yönetsel birimler bazında değerlendirilmektedir.

2.1

Kısa Bir Tarihçe

Sakatlık ve sakat bireyler her zaman var olmuşlardır. Çeşitli nedenlerle yeti yitimli olarak
doğan veya sonradan yeti yitimine uğrayan insanlar tarihin her döneminde vardır. Ama, yeti
yitimi olanların sakat haline gelmesi, toplumdan topluma değişen kimi farklılıklar dâhilinde
gerçekleşmiştir. Bunlar ya Homereos gibi tanınmışlar, kabul edilmişler ya da yok sayılmışlar,
yok edilmesi gerekenler olarak görülmüşlerdir. Ama
“Tarihin her döneminde değişik toplumsal formasyonlar içinde de olsa (bugün dâhil) sakatlık
olgusunun hep dinsel ve mistik öğeler bağlamında ele alındığı ve bu çerçevede değerlendirildiği
anlaşılmaktadır (Demircioğlu, 2010: 61).”

İnsan nedenini bilemediği, çözemediği durumlarla karşılaştığında onu dinsel ve mistik
öğelerle açıklamaya çalışmış, sosyo-ekonomik koşullara, kültürel algıya göre de onu
konumlandırmış, değerlendirmiştir.
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Aydınlanma düşüncesi ile birlikte birey, toplum, devlet ve bunların ilişkileri sorgulanmaya
başlanır. Aydınlanmacı düşünceler ve sanayileşmenin etkisi sakatlara ve yoksullara ilişkin
çeşitli düzenlemeleri gündeme getirir. İngiltere’de çıkarılan ilk Yoksulluk Yasası (1601)
devletin kamusal sorumluluğu kapsamında yoksullara yardım yapmasını içerir. Bu yasa ile
yoksullar çalışabilmelerine göre üçe ayrılır. Bu ayrım içerisinde yoksulluğu toplumca kabul
edilenler ve elinde olmayan nedenlerden dolayı işsiz kalanlar ayrımında sakatlar da yer
almaktadır. Sakatlar “ellerinde olmayan nedenlerden” dolayı çalışamayacakları için kamusal
yardımdan faydalanacaklar arasında sayılır (Gül, 2000: 56). Feodalizmin yerini alan
kapitalizm, sakatları yoksullar kategorisi içerisinde, çalışma yetisi olmayan bir kesim olarak
yerleştirir. Feodalizmden farklı olarak, kapitalizm artık bireyleri çalışıp çalışmamasına göre
değerlendirmekte ve çalışmayı zorunlu hale getiren önlemler almaktadır. Çünkü, insanı
sadece işgücü, emeğini meta olarak gören kapitalist sistem için, çalışmak hayatını çalışarak
kazanmak varoluşunun önemli bir unsurudur (Buğra, 2010:49). İnsan işgücü olarak
tanımlandığından yoksul olup da çalışmayanların çalıştırılması zor kullanılarak dahi
gerçekleştirilmektedir.
Çalışamayacak durumda olan sakatlar, hastanelere tedavi edilmek için kapatılmakta veya
kendi geçimini dilenerek sağlaması için sokağa bırakılmaktadır. Kapitalizm döneminde
dilencilik, Orta Çağda olduğu gibi sakatlar için geçerli ve kabul edilen bir meslek olmaya
devam etmiştir. Geleneksel aile yapılarının çözülmesi, dinsel anlamda hayırseverliğin yetersiz
kalması ve kapitalizmin gelişmesine bağlı olarak artan sefalet, sokaklardaki dilenci sayılarını
hızla arttırmıştır. Bu artış ve devletin sosyal rolünde yaşanan gelişmeler sadakadan resmi bir
yardım anlayışına geçilmesi fikrini geliştirmiştir.
“Geleneksel sadaka yöntemlerinin sınırları zorlanırken yoksulluk sorunuyla nasıl mücadele edileceği
ve bunun kime, nasıl sorumluluklar yüklediği sorusu ortaya çıkmıştı. Yoksulluk, bir sosyal sorun
olarak algılanmaya başlanmıştı. Ama bu sorun her zaman yoksulun işgücü olarak kullanılmasının
koşullarını dikkate alan yani ekonomik kaygılarla da biçimlenen bir yaklaşımla ele alınıyordu. Bu
ortamda yoksul yardımı konusu sosyal politika tartışmalarının başlangıç noktasını oluşturmuştu
(Buğra, 2010: 97).”

Devletin sosyal refah devleti olarak yeni görevler edinmesi ile birlikte, sosyal yardım ve
hizmetler ile sosyal güvenlikten oluşan sosyal politika, sakatlık olgusunun ele alınışı
konusunda önemli açılımlar sağlamıştır. Sosyal güvenlik, çalışanlara yönelik bir koruma
şemsiyesi oluştururken çalışamayacak durumda olanlara sosyal yardım ve hizmetlerin koruma
şemsiyesi oluşturması beklenmektedir. Ama kapitalizm, işgücü üzerinden politikalar
geliştirdiğinden, çalışamayacak durumda olanların tedavi edilerek çalışma yaşamına
katılmasının sağlanmasını öncelikli olarak ele almıştır. Hiçbir koşulda çalışamayacak
durumda olanların ise barınmaları ve bakılmaları konusunda kapalı mekânlar gündeme
gelmiştir.
Sakatlara ilişkin ilk yasal düzenlemelerin yapılmasının I. ve II. Dünya Savaşları sonrası
döneme denk geldiği bilinmektedir. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında üretimde
çalışabilecek “sağlam” insanların sayısının azlığı ya da sakatların çokluğu, ilk olarak sakatların
istihdamı için rehabilitasyonu gündeme getirir. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 1918
yılında, askerlik yaparken sakat kalanların rehabilitasyonunu sağlamak üzere çıkartılan Askeri
Rehabilitasyon Yasası bu çalışmaların ilk örneklerindendir.
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Birleşmiş Milletler (BM)’in kurulmasının ardından, üye devletleri belli alanlarda
düzenlemeler yapmaya, standart kurallar belirlemeye iten mekanizmalar oluşturulmaya
başlanır. Sakatlık konusunda da üye ülkeleri çeşitli düzenlemeler yapmaya ve birbirine
paralel, standart düzenlemeleri hayata geçirmeye teşvik eder. BM’in sakatlık konusundaki
çalışmaları 1980 yılında yoğunlaşır. AB ve Avrupa Konseyi (AK) de BM’in çalışmalarına
benzer bir şekilde sakatlık çalışmalarına, 90’lı yıllarda daha fazla ilgi göstermeye başlar. BM
ve AB gibi ulusüstü ve uluslararası kuruluşların aldıkları kararlar, büyük oranda belirleyici ve
yönlendirici olabilmektedir.
BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nde sakatlara ilişkin olarak “herkesin sakatlık gibi
durumlarda güvenlik hakkına sahip olduğu” belirtilir. Zekâ Geriliği Olan Kimselerin
Haklarına Dair Beyanname (1971) genel nitelikli ifadeler içermesine rağmen yeni bir
dönemin başlangıcıdır. Devamında, sakatların haklarına ilişkin ilk ayrıntılı belge sayılabilecek
olan Sakatların Haklarına Dair Beyanname 1975’te yayınlanır. 1980’li yıllarda ise BM’nin
konuyu, uzmanlık alanları üzerinden ele almaya başlar. Örneğin; Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO)’nün 159 sayılı Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında
Sözleşmesi 1983 yılında kabul edilmiştir. Bu sözleşme, sakatlara ilişkin ilk bağlayıcı belge
olması dolayısıyla önemlidir (Gül, 2008: 1237-1238).
BM, 1981 yılını Uluslararası Sakatlar Yılı ilan etmiştir. Sakatlar Yılı’nın en önemli
kazanımlarından biri, sakatların kendi konularında uzman olduklarının farkına varılmasıdır.
Bunun sonucunda ise sakat örgütleri artmış ve daha etkin hale gelmişlerdir. 1982 yılında
Sakatlara İlişkin Dünya Eylem Programının kabul edilmesinin arkasından sakatlık
konusunun daha kapsamlı olarak ele alınmasını sağlayabilmek, farkındalık yaratabilmek için
1983-1992 Sakatlar On Yılı kabul edilerek çalışmalar yoğunlaştırılır. Bunu takiben,
sakatların eşit ve etkin katılımlarını, yürütme ve izleme önlemlerini içeren Sakatlar İçin Fırsat
Eşitliği Hakkında Standart Kurallar, 1993 yılında kabul edilir. 22 başlıktan oluşan bu
standart kurallar, toplumun bir üyesi olarak sakatların, diğer insanlarla aynı hak ve
sorumluluklara sahip, toplumsal hayata tam ve eşit olarak katılmasını amaçlar (Gökmen,
2007: 1095; Gül, 2008: 1239). Bu kurallar, insanların hak ve sorumluluklara sahip ve
birbirlerine eşit oldukları, yeti yitimli bireylerin de öncelikle insan olarak tüm hak ve
sorumluluklara sahip olduklarının altını çizen bir kurallar bütünüdür.
Ülkemizde de bu yıllarda benzer bir süreç yaşanmıştır. Daha öncesinde sağlık ve eğitim
konusunda kısmi ve geçici olarak ele alınırken örneğin; 1981 yılında BM çalışmalarına paralel
Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu gibi yapılanmalara gidilmiş, yasal
düzenlemeler gündeme gelmiştir. Uluslararası alanda BM’nin beyannameleri, sözleşmeleri
ülkelerin iç hukuki düzenlemelerini etkilemektedir. Benzer şekilde bölgesel birlikler,
uluslarüstü yapılanmalar da bunu teşvik edici ve zorlayıcı olabilmektedir. AB ve AK sakatlık
konusundaki bildirileri, antlaşmaları, bildirgeleri, stratejileri ve şartları ile kapsadığı ülkeler
için BM’nin yaptığı etkinin daha fazlasını yapabilmektedir. Özellikle yaptırımı olan hukuki
düzenlemeler etkili olmaktadır. AB ve AK’nin de BM ile karşılıklı bir ilişki içinde ve
birbirlerini sakatlık konusunda ileri taşıdıkları da söylenebilir.
AB, 1990’lı yıllardan itibaren sakatlığı farklı bir biçimde ele alır. Sakatlar, artık, pasif ve
yardıma muhtaç bireyler değil, toplumun diğer bireyleriyle aynı haklara sahip bireyler olarak
görülür. AB, burada fırsat eşitliği ilkesini temel almakta ve sakatların hakları ön plana
çıkmaktadır. Sakat hakları ve çıkarları için mücadele eden ve sakatlara yönelik hizmet veren

72

Sakatlık ve Kentsel Mekan

sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren “Avrupa Özürlüler Formu”nu da AB teşvik
etmektedir.
BM, AK, AB’nin yanı sıra Dünya Bankası gibi doğrudan ekonomik mali politikalarla
ilgilenen uluslararası örgütler de artık sakatlık konusu üzerine eğilmektedirler. 2000’li yılların
en önemli konularından birisi olarak sakatlığın görüldüğü ve bu konulara ilişkin politikalar
geliştirildiğini söylemek mümkündür. Sakatlara ilişkin genel algı, yönetsel ve yasal
düzenlemeler, farklı zaman dilimlerinde olmak üzere farklı coğrafyalarda birbirine benzer
süreçler şeklinde yaşanmıştır yaşanmaktadır.12 Gelişmeler ve dönüşümler birbirini etkilemiş,
tetiklemiştir.
Türkiye açısından sakatlığa ve sakatlara ilişkin çalışmalara modern ulus-devlet öncesi ve
modern ulus-devlet süreci olarak bakılması yapılan çalışmaları belli bir sistematiğe oturtma
anlamında yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Modernleşme öncesi sakatlığa yaklaşımda
geleneksel anlayışın dayanaklarını ve görünüşünü anlayabilmek, bugünü, aydınlatması
açısından önemlidir. Sakatlığa ilişkin yapılan tüm çalışmaları bir süreç olarak ele aldığımızda
dönemler arası ilişkileri, neden ve sonuçları, dünya ve Türkiye bağlamında, ekonomik, sosyal,
siyasal zeminiyle birlikte değerlendirilmesi sakatlık olgusunun tüm yönleriyle anlaşılabilmesi
için bir gereklilik olarak karşımıza çıkar.

2.2

Modern Ulus-Devlet Öncesi

Modernleşme ya da modernlik, ortaya çıktığı batı toplumlarında doğanın ve toplumun akılla
kavranabilmesi ilkesine dayanır. Aklın üstün tutulması, gelenekten kopuşla birlikte evrensel
olanı yakalamayı hedefler. Modernleşme 17. yüzyıldan itibaren Avrupa’da oluşmuş toplumsal
yaşam ya da organizasyon biçimidir. Bunun bilgiye yaklaşımı geleneksel anlayıştan uzaktır.
Ekonomi ve birey rasyonel hareket eder. Ekonomik boyutunu oluşturan kapitalizmin
gelişimi, ulus devletlerin yaygınlık kazanması, yönetim şekillerindeki değişimler, birey-devlet
ilişkisinde de değişimlere neden olmuştur. Aydınlanmacı düşünceler ile birlikte dinin toplum
ve insan üzerinde etkisi azalmış, geleneksel dayanışma ağları çözülmeye başlamıştır. Sanayi
devrimi ile birlikte işgücü gereksinimi duyan sanayiciye emek gücü sağlayan kentlere gelen,
emeğinden başka satacak bir şeyi olmayan ve geleneksel dayanışma ağlarının çözülmesiyle tek
başına kalan birey ile devlet arasındaki ilişkinin tekrar düzenlenmesi zorunluluğu ortaya
çıkmıştır. Hızlı kentleşme ve artan nüfus ve ekonomik büyüme daha önce fark edilmeyen
veya olmayan sorunlar ortaya çıkarmıştır. Modernleşme bu anlamda dinsel, geleneksel bilgi
ve yaşayışı aşan, ekonomik etkinliği yoğunlaştıran ve arttıran bir süreçtir.
Modernleşme toplumsal hayatta belli bir çözülmeyi ve yeniden yapılanmayı getirmiştir.
Özellikle Avrupa ülkeleri ile özdeşleştirilen modernleşme sistemsel bir alt üst oluşun,
kapitalizmin yansımasıdır. Batıda kapitalizmin gelişimi ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamda
dönüşümlerle birlikte gerçekleşmiştir. Osmanlı imparatorluğunda kapitalizmin gelişimi
Avrupa ile eşzamanlı olmamıştır. Modernleşmenin gündeme gelmesi de Osmanlı’da toprak
kaybı ve devamında doğal olarak gelirin düşmesi ile öncelikle askeri alanda gündeme
gelmiştir.
Modernleşme dönemine kadar Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde sakatlar özel
olarak gündeme gelmemiş ve bu yönde politikalar geliştirilmemiştir. Bu dönem özellikle
Osmanlı’nın tarım üretimine ve savaş ekonomisine dayalı padişah-tebaa ilişkisinde padişahın
tek belirleyicinin olduğu yönetim şeklinin ve geleneksel ilişkilerin yoğun olduğu İslamiyet’in
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günlük yaşamın her alanında uygulandığı bir sistem söz konusudur. 17. yüzyılın sonlarına
doğru değişimler yaşanmaya başlanmıştır.
Bu dönemden önce sosyal yardım ve hizmetler merkezi hükümetin gözetiminde
gerçekleştirilen ve buna ilişkin kurumsal düzenlemelerin olduğu bir alan değildir. Geleneksel
dayanışma ağları içinde gerçekleştirilen bu hizmet ve yardımlar kendi içerisinde sistemli bir
yapı arz etmektedir. Bu yapıyı oluşturan dini kurallardan doğan dayanışma, aile ve
köy/mahalle dayanışmasıdır. Osmanlı’da kendine özgü bir birim olan mahalle, dayanışma
anlamında önemli bir yer işgal eder. Bu döneme ilişkin ıslahat hareketlerinin başlamasına
kadar devam eden süreç içerisinde sosyal hizmet ve yardım alanında dine referans alan
uygulamalar, aile, mahalle ve vakıfları ön plana çıkmaktadır.
İslam dini, muhtaç durumda olanlara yardım edilmesini buyurduğundan inananların bu
durumda olanlara, olanakları ölçüsünde yardım yapması beklenir. Dini inanç temelinde
gerçekleşen bu dayanışma ağı sayesinde sakatlar gözetilir. Geniş aileye dayanan, geleneksel
aile yapısında iç dayanışma mevcuttur. Birbirine destek olmak, zor durumda olanı
desteklemek, ileride kendi başına da gelince aynı desteği bulma anlamında, bir bakıma, sosyal
güvence oluşturur. Tarım ve manifaktür üretimine dayanan üretim sürecinde yer alan
bireylerin yanı sıra ev içindekiler de üretime kısmen katılmaktadır. Aile içinde yaşlı, sakat,
çocuk ve bakıma muhtaç olanlara el birliği ile bakılmaktadır. Bu aile dayanışması, var olan
sistemde herhangi başka bir güçlü sosyal güvence göremeyen bireyin en büyük desteği ve
güvencesidir.
Dini inanç ve aile bağları temelinde dayanışmanın yanı sıra özellikle Osmanlı devletinin
kurumsal bir yapılanması olarak mahalle, aileden daha geniş bir dayanışma ağının ortaya
çıkmasını ve işlemesini ifade etmektedir. Alada (2008: 123)’ya göre mahalle hem birey ve
toplum hem de devlet için önemli bir birim ve mekândır.
“Mahalle birey ve toplumsal kuruluşun temel çekirdeğidir. Birey için kimlik aracı, bireysel ve
kamusal ilişkilerin gündelik yaşamda örgütlendiği bir toplumsal yaşam mekânıdır. Devlet içinse
yönetilenlerle ilişkisini sağladığı toplumsal ve kurumsal olarak örgütlenmiş bir ara birim, toplumsal
ve mali kontrol alanıdır. Mahalle iktisadi toplumsal kültürel ve yönetsel boyutları kapsamında
Osmanlı toplumsal kuruluşunu yansıtan bir toplumsal olgu olarak belirlenmektedir.”

Mahallede aydınlatma, temizlik, su gibi hizmetler ve muhtaç olanların ihtiyaçlarının
karşılanmasına kadar pek çok iş, mahalle sakinlerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir.
Ortak ihtiyaçların karşılanması için Avarız Akçesi vakıfları vardır. Bu,
“(…) vakıflardan mahallede sosyal yardımlaşma, kamusal malların korunması ve bakımı
ortak giderlerin karşılanması gibi beledi hizmetlerin yerine getirilmesinde yararlanılırdı
(Alada, 2008: 171).”
Dayanışma ağları içerisinde yer alan kurumsal yapılanmalardan birisi de vakıflardır. Vakıflar
Osmanlı döneminde hemen hemen her alanda faaliyet gösteren bir kurumsal yapılanmadır.
Vakıflar, varlıklı kişilerin özellikle taşınmaz mallarının gelirlerini dini ve sosyal amaçlı hizmet
verilmesi için tahsis etmesi esasına dayanır (Gül, 2000: 59). 8. yüzyıl ortalarından 19. yüzyıl
sonlarına kadar özellikle İslam ülkelerinde vazgeçilmez bir toplumsal ve ekonomik kurumdur.
İslamiyet öncesi Türk topluluklarında da görülen vakıf, İslamiyet’le birlikte dinsel ve
toplumsal bir nitelik kazanmıştır.
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“Osmanlı hukukunda vakıf tamamen İslam hukukundaki yani fıkıhtaki esaslara dayanır (Alada,
2008: 74).”

Ortaylı (2008: 313) İslam vakıflarının statüsü ve oluşumunun çok özgün olduğunu
vurgulayarak, “Vakıf müessesi İslam itikadında yani Kur’an-ı Kerim’de “sadaka” olarak” geçtiğini
belirtir.
Vakıflar, mülkiyeti belli bir amaca ayrılan kurumlardır. Osmanlı İmparatorluğunda
Tanzimat’a kadar medrese, alt yapı hizmetleri, sağlıkla ilgili hizmetler ve toplumsal yaşamı
kolaylaştıracak hizmetler, vakıfların hizmet alanı içerisine girmektedir. Vakıfların bu sosyal,
ekonomik ve dini yönlerinin yanı sıra Faroqhi’ye göre (1994: 28) özellikle Osmanlı yönetici
kesimi tarafından kurulan vakıfların, dini ve hayırsever amaçların yanı sıra siyasi amaçları da
vardır. Vakıflar, Osmanlı döneminin toplumsal yaşamında her alanında vazgeçilmez bir
kurum niteliğindedir.
Vakıflar, bugünkü sosyal hizmetler ve sosyal güvenlik sistemlerinin bir benzerini
uygulamışlardır. Bayındırlık alanında yol, köprü, hastane ve okul hizmetlerinin tamamına
yakını vakıflar tarafından gerçekleştirilmesinin yanı sıra muhtaç ve yoksul durumda
bulunanlara yardım eli uzatmıştır. Cüzam hastalarına, zihinsel yetilerini yitirmiş olanlara,
körlere, sağırlara ve dilsizlere, ruh hastalarına sağlık, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri
vermiştir (Işık, 2009a). Bu vakıflar içerisinde şifahaneler-bimarhaneler açanlar olduğu gibi,
sakatlara doğrudan yardımda bulunan vakıflar da bulunmaktadır.
18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda tebaa-padişah ilişkisinin oturduğu fetih siyasetine
dayanan sistem, dış ve iç etkenler dolayısıyla aksamaya başlamıştır. II. Mahmut döneminden
başlayarak fark edilen bu aksamalar çeşitli reformlarla düzeltilmeye çalışılır. Avrupa’nın
girmiş olduğu yolun bilgi ve teknolojik üstünlükten kaynaklandığından hareketle yenilikler
yapılır. Öncelikle fetih ekonomisine dayandığından askeri alanda yenilikler gerçekleştirme
yolu seçilmiştir. Avrupa devletlerinin, özellikle liman kentlerinde istedikleri değişikliklere
öncelik verilmiştir. Avrupa’nın ekonomik alandaki üstünlüğünün, her geçen gün artması
imparatorluğun kapalı tarım ekonomisini de etkilemiştir. Ekonomik anlamda üstünlük
kazanan Batının da zorlaması sonucunda Tanzimat ilan edilir. Tanzimat’ın ilanı
modernleşme yolunda atılan ilk adımlardandır. Bu adımın bir sonucu olarak merkezi idare
örgütünde, eğitim kurumlarında, yargı örgütünde değişiklikler yapılmıştır. Yerelde
belediyelerin kurulmasına ilişkin kanunlar çıkarılmıştır (Ortaylı, 2008: 408-435). Böylece
yerel yönetim örgütlerinden beledi örgütlenmeye adım atılır.
Kentlerde nüfusun artması, fetih ekonomisinin bozulması, kapitalizmin ülkeye girerek kapalı
tarım ekonomisini tahrip etmeye başlaması gibi nedenlerden dolayı geleneksel dayanışma
ağları da çözülmeye başlamıştır. Bu ağların çözülmesi öncelikle muhtaç durumda olanları
etkilemiştir. Vergilerin artması, ekonomik durumdan kaynaklı olarak yoksulluğu arttırmıştır.
19. yüzyılda Abdülhamit’in gerçekleştirdiği sosyal anlamdaki hizmetlere bakıldığında bu
çözülmenin ne kadar büyük sorunlar ortaya çıkardığı görülebilir.
Geleneksel dayanışma ağları içerisinde kendisine yer bulan ve yaşamını sürdüren sakatlar bu
ağların çözülmesi, zayıflaması ile tek başlarına kalmışlardır. Devletin, tebaasına karşı bu
alanda sorumluluğunun olmamasından kaynaklı sosyal hizmetlere ve yardıma ihtiyaç
duyanlar bu konularda sıkıntılar yaşanmıştır. Sakatlar bu durumda, geçimlerini
sağlamayabilmek için dilenmeye başlarlar. Dilencilik, yaygınlaşarak artar. Osmanlı
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İmparatorluğu’nda da Avrupa ile benzer bir şekilde sakatlar yoksul kesim içerisinde yer alırlar.
Dilenciliğin artışı gibi sorunlar baş gösterdiğinde bunları önlemeye yönelik çözümler
gündeme gelmiştir.
Nüfusun ve dilenciliğin artması sonucunda 1792 tarihli bir hüküm ile çalışamayacak
durumda olan hasta, yaşlı ve sakat kimselerin hastanelere yerleştirilmeleri ve mümkünse
tedavi edilmeleri istenmiştir. Örneğin; 1733 tarihli bir Hattı-ı Hümayunda bir süredir
dilencilik yapması engellenen felçli bir kadının şikâyeti üzerine İstanbul Gümrüğü’nden
yardım yapılması emredilmiştir. Bunun gibi örnekler 18.yüzyıl ortalarından itibaren İstanbul
Gümrüğü’nün merkezi devletin sosyal yardım bürosu işlevini üstlenmeye başlamış olduğuna
işaret etmektedir. Ama gelenekselleşmiş anlayış ve uygulamaların tamamen yok olduğunu
söylemek mümkün değildir (Özbek, 2002: 68-73). İktisadi anlamda gerileme, vakıfların
işlevsiz hale gelmesi, yeni yönetim kademelerinin kurulması; ama bunların gelirlerinin
olmaması önceki dini ve geleneksel toplumsal yaşamdaki sosyal sorumluluğu yerine getiren
kural ve kurumları işlevsiz bırakmıştır. Bu durumda, dinsel hayırseverliğin sadakanın
yetmediği, ailenin sahip çık(a)madığı durumlarda dilencilerin, sakat olup dilenenlerin
sayısında artışlar olmuştur.
Osmanlı döneminde modernleşme çabalarının bir ayağını da sağlık alanı oluşturmuştur.
Öncesinde yeti yitimi ile yakından ilgili olan bu alanda da merkezi hükümetin çalışması
olmamıştır. Modernleşme hareketi ile birlikte sağlık alanında II. Mahmut döneminde sivil
sağlık teşkilatı oluşturulmuş devamında nazırlık (bakanlık) haline getirilmiştir. 19. yüzyıldan
itibaren batıdaki gelişmeleri takip ederek sağlık alanında da adımlar atılmıştır. Osmanlı
imparatorluğunun son dönemlerine doğru İstanbul’da modern hastanelerin açılması (Tekin,
2011: 211) da bu alandaki gelişmelerdendir. Çalışmaların çok sınırlı olmasına karşın, doğum
sırasında yeti yitimlerinin önlenmesi ve tedavi edilebilir hastalıklardan dolayı kişilerin yeti
yitimine uğramasını engellemek açısından önemli bir gelişmedir. Yenileşme konusundaki
çalışmalara askeri alanın yanı sıra sağlık alanının katılması ve modern anlamda hastanelerin
açılması kayda değerdir. Fakat her yere ulaşma ve yeterlilik anlamında imparatorluk sınırları
(her geçen gün küçülüyor olsa da) düşünüldüğünde yetersizdir.
Avrupa’da feodalizmin çözülüşü ve kapitalizmin hâkim üretim tarzı haline gelmesi ile
beraberinde getirdiği sorunların çözümü sosyal yardım hizmetlerini gündeme getirmiştir.
Sosyal politika içerisine dâhil edilebilecek olan sosyal güvenlik uygulamaları 19. yüzyıl
sonunda ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle, sosyal yardım ihtiyacı duyan kesimlerin
azalmasını ve sınırlandırılmasını da getirecek olan; sağlık, emeklilik, kaza sigortası gibi bu tip
uygulamalar Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa ile hemen hemen eş zamanlı olarak
gelişmiştir (Güler,t.y.). Böylece sosyal politika içerisinde değerlendirilebilecek olan bu
hizmetler vakıfların yanı sıra devlet tarafından da yerine sunulmaya başlanır.
Osmanlı devletinin son zamanlarına yakın 1896’da kurulan, bugün halen hizmet sunmakta
olan, Darülaceze (yoksullar evi), dönemin önemli kurumlarındandır. Bu kurumun
kurulmuşu, 1890’lı yıllarda dilencilere yönelik hem hukuki hem de kurumsal birtakım
düzenlemelere gidildiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Darülaceze’nin
kurulmasındaki asıl amaç, dilencilikle mücadele ve kimsesiz, bakıma muhtaç çocukların
korunmasıdır. Aynı dönemde dilenciliğin yaygın olduğu Paris, Londra gibi Avrupa
kentlerinde görülen uygulamalar model alınmıştır. Darülaceze kurulması fikri sokaklarda
işsiz güçsüz dolaşan dilencilerin ve genel olarak da yoksulluğun artışına ilişkin kanının
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yaygınlık kazanmasıyla ilgilidir. Bu kurum padişahın en önemli hayır eseri olarak
tanıtılmasının yanı sıra bir modern sosyal refah kurumu olarak padişaha ve Osmanlı
İmparatorluğuna ilişkin modern görünüşü pekiştirmek için de kullanılmıştır (Özbek, 2002:
199). Sakatlarında yaygın olarak dilencilik yaptığı bir ortamda bu tür bir kurumsal yapılanma
sakatlar için olumlu bir gelişmedir.
“Darülaceze Nizamnamesi’ne göre, Darülaceze'ye ancak İstanbul'da doğmuş veya en az 5 seneden
beri devamlı oturmakta olan çalışma gücünü kaybetmiş bakıma ve korunmaya muhtaç kimsesiz
fakirler ile geçinebilecek yeterli gelire sahip olduğu halde çalışamayacak durumda olanlardan
kanunen kendisine bakacak kimsesi olmayan 18 yaşını doldurmuş sakat, güçsüz ve yaşlılar kabul
edilir. İlk kurulduğunda Dahiliye Nezareti’ne bağlı olarak çalışırken 1909’da Şehremaneti’ne
(Belediye) bağlanmıştır (Güngör, 2009: 160-173).”13

Osmanlı İmparatorluğu’nda vakıfların, merkezi yönetimin sakatlar ve yoksullara ilişkin
çalışmalarının yanına yerel yönetimlerin çalışmalarının eklenmesi daha geç tarihlidir. Bunun
temel nedenlerinden birisi yerel yönetim birimi olarak beledi teşkilatların kuruluşunun geç
tarihli olmasıdır. Osmanlı döneminde batı tarzında yerel yönetimler 19. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren kurulmaya başlanmıştır. 1857’de Altıncı Daire-i Belediye Nizamnamesi
çıkartılmış 1868’de Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi belde dâhilindeki yoksulların
korunması görevini Şehremanetine vermiştir. Meşrutiyet dönemi öncesinde belediyeye,
yoksullar içerisinde sayılan, kör ve dilsizler ile “işe güce muktedir olmayanlar” (yaşlılar, sakatlar)
için belediye gelirinin, masraf düşüldükten sonra kırkta birlik kısmının muhtaç olanlara
dağıtılması görevi verilmiştir. Bu geleneksel zekât anlayışıyla örtüşen bir uygulama olarak
değerlendirilebilir. Meşrutiyet sonrası ise şehremaneti, “aceze maaş”ları vermeye başlar.
Verilen maaşın miktarına ilişkin ise Dâhiliye Nezaretine bilgi verildiği görülür (Özbek, 2002:
62).
19.yüzyıl sonlarından itibaren belediye meclisleri kendi bölgelerindeki yoksulların
korunmasına yönelik sorumluluklar üstlenmişlerdir. 19. yüzyıl boyunca devletin sosyal
yardım alanında etkisini arttırmıştır. Yeni kurum ve ilişkilerin belirginleşmeye başlaması ile
birlikte bu alanın etkisi artar. Osmanlı devletine modern sosyal devlet görünümü kazandıran
önemli unsurlardan birisi, halkın ihtiyaç ve refahının devletin sosyal yardım hizmetleri
aracılığıyla sağlanmasıdır. Modern sosyal devlet sosyal yardım uygulamalarının yanı sıra
nüfusun sosyal ve ahlaki olarak da kontrol edilmesi gereğini ifade etmektedir (Özbek, 2002:
64). 19. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı devleti İslami uygulamaların yanına batının etkisiyle
inşa edilen kurum-kuruluşlar ve araçlar ile halkın sosyal anlamdaki sorunlarına eğilmeye
başlamıştır. Ama bu eğilimin yeterliliği ve bunun yanı sıra başkent İstanbul dışında etkin bir
şekilde uygulanıp uygulanmadığı tartışmalıdır.

2.3

Modern Ulus Süreci

Bu kısım Osmanlı İmparatorluğu sonrasında modern-ulus devlet döneminde sakatlığa ilişkin
yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Modern-ulus devlet dönemi, kendi içinde, yeni modern
bir ulus inşa etme süreci, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemi ilk dönem olarak ele
alınmaktadır. İkinci dönem ise sosyal devlet anlayışının anayasada ifade edilmesi ve planlı
dönemi içermektedir. Sosyal devlet uygulamalarının altını oyan neoliberal politikaların
uygulanmaya başlanması ile başlatılan üçüncü dönem ise günümüze kadar olan gelişmelerin
anlatıldığı bir bölümdür. Tarihsel olarak sınıflandırıldığında; 1923 yılı ile başlayan
Cumhuriyet dönemi sakatlığa yönelik çalışmalara ilişkin olarak kuruluş politikaları, 1960’lı
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yıllarla başlayan planlı dönem ile birlikte sosyal refah devlet politikaları ve 1980’lerden
günümüze kadar olan dönem neoliberal politikaların etkin olduğu son dönem gibi bir tablo
ortaya çıkmaktadır.
2.3.1 Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Dönemi
Osmanlı İmparatorluğu’nu modernize etme çabaları I. Dünya Savaşı ile yaşanan yıkımla
birlikte başarısız olmuştur. Modernleşme çabaları, Kurtuluş Savaşı ile başlayan ulus devlet
olma sürecin ile iç içe geçmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla modernleşme ile üstten alta doğru,
merkezi olarak tüm toplumsal yapının değiştirilmesi amaçlanmıştır. Yönetim biçimi
değiştirilerek padişah-tebaa ilişkisi yerine devlet-yurttaş ilişkisi kurulmuştur.
“Yurttaşlık, Fransız Devrimi’nde, kamusal yarar ile bireysel haklar ve özgürlüklerin arasındaki
bağı kuran bir kurum olarak yeniden ve daha güçlü bir biçimde tanımlanır. (…) Yurttaşlığa
birleştirici bir özellik atfedilir; yurttaş olmak bireysel çıkarların ötesinde ortak bir çıkara, ortak bir
iradeye yönelmektir. Yurttaşlığın taşıdığı ikinci anlam, yasa önünde eşitliği ifade etmesidir (Zabcı,
2011: 263-264).”

Yurttaşlık, birey olarak devletten beklentileri, hak ve görevleri olmayı ifade eden yeni bir
yapılanmadır. Kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti, sınırları içerisindeki bireyleri, yurttaş
olarak kabul etmekte ve çeşitli haklara, ödevlere ve görevlere sahip kılmaktadır. Bu yeni
yurttaş anlayışına karşılık Osmanlı’dan miras alınan kurumlar ve anlayışlar da
bulunmaktadır. Miras olarak alınan kimi kurumlar modernize edilerek ya da yeni modern
kurumlar kurularak “gelişmiş batı uygarlığı” yakalanmaya çalışılmıştır. Ancak Osmanlı
İmparatorluğu’ndan Cumhuriyete geçişle birlikte sakatlara yönelik olarak bakış ve yaklaşım
açısından radikal bir değişim gerçekleşmemiştir. Modernleşme süreci olarak nitelendirilen bu
dönemde sakatlara yönelik olarak, önceki dönemin gelenek, kültür ve din anlayışı ile beslenen
“aciz ve muhtaçlara” yardım anlayışı ile yasal ve kurumsal anlamda yapılanmaya gidilmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda sakatlara yönelik sağlık hizmeti veren ve yardımda bulunan
çeşitli vakıflar, dini ve geleneksel dayanışma ağları yetersiz de olsa mevcuttur. Ancak son
dönemlerine doğru, kurulu sistemin bozulması ile sakatlar geçimlerini daha çok dilenerek
veya düzensizleşen, azalan yardımlarla sağlamak zorunda kalmışlardır. Genel olarak sakatlığa
yaklaşım, dinsel bir zeminde hayırseverlik, bir aile üyesi ve komşu-mahalleli olarak
dayanışma, muhtaçlık ve yardım odaklıdır.
Savaştan yeni çıkmış hem kaynak hem insan gücü olarak büyük hasar görmüş bir ülkeden,
yeni modern bir ulus devlet kurmaya çalışmak, cumhuriyet devletinin en önemli meselesidir.
Böyle bir mirasın üzerinde genç ve sağlam bir nüfusa olan ihtiyaç ile birleştiğinde
modernleşme çalışmalarının önemli alanlarından birisinin sağlık olması doğaldır. Bu
dönemde sakatlık, sağlık konusu içerisinde ele alınır; ama sakatlığa özgü herhangi bir politika
oluşturulmaz. İlk dönemler için oldukça önemli bir gelişme çocuk hakları bağlamında, özürlü
çocukları da kapsayan ilk belge olan 1924 Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi’nin
imzalanmasıdır (ÖZİDA, 2007: 29). Asıl sakatlık alanın yapılan önemli bir çalışma 1927’de
yapılan nüfus sayımında sakat nüfusun belirlenmiş olmasıdır. Bu çalışmayı değerli kılan
önemli bir husus ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında yapılan böyle bir çalışmanın
2002 yılına kadar yapılmamış olmasıdır.
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Cumhuriyet döneminde sakatlara ilişkin olarak ilk ve kapsamlı çalışma sağlık alanında
gerçekleştirilmiştir. Savaştan çıkmış, yorgun ve yıkılmış bir ülkenin yeniden ayağa
kaldırılmasında, salgın hastalıkların önlenmesinde tıp önemli bir araç olarak görülmüştür.
Onun için öncelikle tıp alanında çalışacak elemanların yetiştirilmesi, sağlık kurumlarının
açılması ve hastalığı önleyici tedbirlerin alınmasına ilişkin çalışmaları ile başlanmıştır.
Hastalıklardan kaynaklanan sakatlıkların önlenmesi, sağlık alanındaki bu çalışmalar
nedeniyle cumhuriyet döneminde yapılmaya başlanmıştır denebilir. İlk yıllarda ağırlık verilen
konuların başında gelen halk sağlığı ve bu alanında yapılan çalışmalar hastalıklara bağlı olarak
gelişen yeti yitimlerinin önlenmesinde, azaltılmasında etkili olmuştur. Örneğin; körlüğün ve
görme kaybının en önemli nedeni olan trahoma ile mücadele başlatılmıştır.
“Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesini kasıp kavuran trahoma ile mücadeleye 1925 yılında körler
memleketi olarak tanınan Adıyaman ve Malatya’da birer trahom hastanesi açılmasıyla başlandı.
1923 yılında üç milyon trahomlu hasta vardı. Bu yıllarda bazı illerde nüfusun % 70’i trahomdan
yakınıyordu ve trahomdan körlük oranı % 3.5 idi (Metintaş, Elçioğlu, 2007: 169).”

1954 yılında dünyadaki gelişmelere paralel olarak hükümet BM, WHO ve ILO’dan sakatlara
yönelik hizmetler konusunda yardım talebinde bulunmuştur. Bu kapsamda Türkiye’ye gelen
A. Bennett, Ankara, İstanbul ve Bursa’da araştırma yapmış ve çalışabilecek durumdaki
sakatların sorunları ve çalışabilecekleri meslekleri belirten, aynı zamanda mesleki
rehabilitasyona uygun merkezlerin oluşturulması konusunda bir rapor hazırlamıştır.
Sakatların istihdamına dönük yapılan bir diğer çalışma da ILO uzmanı H. A. Jones tarafından
gerçekleştirilmiştir. Jones, mesleki rehabilitasyon için gerekli çalışmaları yapmıştır. Bu alanda
çalışacak olan eğitmenlerin yetiştirilmesine ve uygulanması gereken yöntemlerin
belirlenmesine ilişkin çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra ülke çapında bir hizmet
servisi kurulması durumunda dikkat edilecek hususlar belirlenmiştir (Demircioğlu, 2010:
140-149). 1950’lerden sonra dünya çapında, sakatlara ilişkin yapılan çalışmaların,
kurumların ve kuruluşların bu alanda yavaş yavaş etkin olmaya başlaması Türkiye’deki
çalışmaları olumlu yönde etkilemiştir. Çalışmalar, uzman görüşlerinin alınmasından ülkeye
özgü, sakatlara yönelik programların hazırlanmasına kadar genişlemiştir. Sakatlara yönelik
çalışmaların sistemli hale getirilmesine dönük bir adım olarak sayılabilecek olan bu çalışmalar
ağırlıklı olarak rehabilitasyon ve istihdam odaklıdır. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yetersiz
ve kısmi de olsa sağlık alanında yeti yitimini önleyici çalışmalar olduğu gibi eğitim konusunda
da çalışmalar olmuştur.
Daha öncesinde özel derneklerin ve vakıfların kurduğu okullar olmasına karşılık devletin
sakatlara yönelik okul açması 1950’li yıllara denk gelir. Daha öncesinde Atatürk’ün emriyle
1925’te “İzmir Sağır-Dilsiz ve Körler Müessesesi” kurulmuştur. Ancak bu kurum sağlık
bakanlığına bağlıdır ve özel eğitim okulu niteliği kazanamamıştır (H/parilti, t.y.). Fiziksel
sakatlıkları olanlara yönelik Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Mithat Enç’in çabaları
ile 1950 yılında özel eğitim okulları açılmıştır.
Kendisi de kör olan Mithat Enç yurtdışında sakatların eğitimi konusunda eğitim alıp yurda
döndükten sonra, yetkililerle eğitim kurumları açılması konusunda görüşmeler yapmıştır.
Yetkilileri ikna etmesi sonucunda özel eğitim okullarına ilişkin çalışmalar yapılmıştır. İlgili
mevzuatın hazırlanmasında ve yasallaşmasında Enç’in yurtdışında edindiği bilgi ve
deneyimin büyük katkıları olur. Sonuçta özel eğitim okulları açılır (Demircioğlu, 2010: 149).
1951 yılında Ankara Körler Okulu ve İzmir Sağır-Dilsiz ve Körler Müessesesi yerine İzmir
Sağırlar Okulu MEB’e bağlı olarak açılır. Türkiye’de özel eğitime yönelik çalışmaların alt
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yapısını oluşturan yasal düzenlemeler de yapılmaya başlanmıştır. 1949 yılında çıkarılan
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun14 içerisindeki düzenlemeler buna örnektir.
Eğitim boyutunun dikkate alınması ve okulların açılmaya başlanması önemli hata dönüm
noktası sayılabilir. Sakatlığın, sadece bir sağlık konusu olmadığının farkına varılarak eğitim
boyutu da ağırlık kazanmaya başlamıştır (I. Özürlüler Şurası, 1999).
1950’li yıllar, aynı zamanda sakatların örgütlenmeye başladığı yıllardır. Bu dönemdeki
dernek ve vakıflar, tıbbi model yaklaşımının etkin olduğu faaliyetlerde bulunmuşlardır.
1950’li yıllara gelene kadar “özürlü örgütlenmesinden” çok “özürlüler için örgütler” şeklinde
dernek ve vakıflar faaliyettedirler. Bu örgütlenmeler ulusal çapta sakatların sorunlarını ortaya
koyma vizyonuna sahip olmayan, çoğunluğu yerel ölçekte yardım amaçlı örgütlerdir. Bu
durum, Türkiye’deki sakat hakları hareketindeki sorunları getirdiği (Ertürk, 2003) gibi
beraberinde sakatlara ilişkin düzenlemeleri de etkilemiştir.
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde sakatlara yönelik çalışmalarda, hayırseverlik ve sosyal
yardımdan devlet bünyesinde oluşturulmaya çalışılan, eğitim, rehabilitasyon ve sosyal
hizmetlere doğru bir yönelme olmuştur. Toplumsal kalkınma için sosyal hizmetlere önem
verilmeye başlanır ve 1959’da 7355 sayılı kanunla Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulur.
“Dünyadaki konjonktür değişimine bağlı olarak ülkemizde de sosyal devlet anlayışı doğrultusunda
dezavantajlı kişiler kimsesiz çocuklar, yaşlılar koruma altına alınmış ve sakatlara yönelik iyileştirici
tedbirler de hayırseverlik anlayışından ayrılarak yasal bir korumaya kavuşturulmuştur
(Demircioğlu, 2010: 150).”

Modernleşme ve ulus devlet olma konusunda kat edilen yol 1960’lı yıllardan itibaren farklı
bir biçim alır. II. Dünya Savaşının arkasından dünyada ortaya çıkan yeni dengeler, toplumsal
hareketlilik ve ekonomideki krizler yeni bir devlet algısının oluşmasını ve kurumsallaşmasını
gündeme getirmiştir. Dünyada yaşanan bu gelişmelerden Türkiye’de etkilenmiştir. II. Dünya
Savaşını izleyen yıllarda sermaye krizle karşı karşıya kalır. Aynı dönemlerde bir grup ülkede
sosyalist sistemin varlığı, insanlara farklı bir dünyanın mümkün olduğu fikrinin olabilirliğini
gösterir. Bu aynı zamanda kapitalizmin krizden kendini yeniden var etmesinin yöntemlerini
yaratması üzerinde de etkili olur. Tüm dünyada esen, devletin yurttaşlarının refahını sağlama
yükümlülüğünün olduğu sosyal devlet anlayışının gelişmesinin yanı sıra devlet-yurttaş
arasında yeni bir ilişki biçimini de oluşturur. Piyasanın her şeyi düzenleyebileceği, bireylerin
rasyonel davranacakları ön kabulünün işlemediğinin bariz bir şekilde görülmesi ile devletin
ekonomiye müdahale etmesinin gerekliliğinin ortaya çıktığı ilan edilir. Devlet, yurttaşlarının
eğitim, sağlık gibi hizmetlere ulaşmada piyasa koşullarında zorluklarla karşılaştıklarından, eşit
bir şekilde hizmetlere ve mallara ulaşamadıkları gerçeğinden hareket eder. Devlet olmanın
gereği olarak talep olan ve kamusal özelliği ağır basan, tüm toplumu doğrudan veya dolaylı
olarak ilgilendiren pek çok alanda, devlet vatandaşlarına kamusal hizmetler sunmaya girişir.
Ama bunlar, sosyalist düşüncelerin yaygınlaşması ve bunlara ilişkin istekler ile hareketlere
dönüşmesi, devletleri kapitalizmi çeşitli düzenlemeler, eklemeler ve çıkarmalar ile kabul
edilebilir hale getirmeye sevk eder. Keynezyen ekonomi politikaları da esasen kamu
harcamaları ile devletin ekonomiye müdahale ederek sermayeye katkı yapması için
önerilmiştir. Konjonktürdeki bu değişimlerden, toplumsal hareketlilikten Türkiye de
etkilenir. 1960’lı yıllar, toplumsal uyanışın ve kitle hareketinin yaygınlaştığı yıllar olur. Bu
hareketlilik içerisinde sakatlarda yerini alır. Özellikle körler arasında hareketlenmeler ve hak
arama mücadeleleri dikkat çekicidir.
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Sakat hareketinin öncülüğünü yapan sakat grubunun körler olması, bir anlamda körlerin
eğitim olanağından en fazla yararlanabilen sakat kesimi olmasındandır. Toplumdaki genel
uyanışın, hareketlenmenin etkisiyle toplumla, dışarıyla, eğitim sayesinde temas sağlanmıştır.
Böylece genel toplumsal hareket sakat bireylere ulaşmış, aynı zamanda toplum da sakatları
fark etmiş, onlara ilişkin düşüncelerinde değişimler olmaya başlamıştır.
“Körler okullarından mezun olup lise ve yüksekokul eğitimini tamamlayan görme özürlülerin sayısı
artmaya, görme özürlüler arasında meslek sahibi kişiler artmaya başlamıştır. Bu dönemde
özürlülerin eğitilebileceği ve üretken hale geleceği düşüncesi toplumda yayılmaya başlamıştır
(Gökmen, 2007:1096).”

27 Mayıs askeri darbesinin arkasından hazırlanan 1961 Anayasası (H/tbmm, 1961), devleti
sosyal devlet olarak tanımlar. Devlet, sosyal politika alanında hem politika üreten hem de
sunan konumuna gelir. Planlı ekonomi dönemine geçilir. Planlı ekonomi ile piyasanın işleyişi
düzenlenmeye çalışılmış, batı Avrupa ülkelerindeki kadar olmasa da sağlık, eğitim gibi temel
ihtiyaçlara, kamusal hizmetler olarak, tüm yurttaşların erişiminin sağlanmasına dönük
çalışmalar gündeme alınır.
2.3.2 Sosyal Devlet Anlayışının Geliştiği Dönem
Bu dönemin irdelenmesi, özellikle beş yıllık kalkınma planları üzerinden yapılmaktadır.
Planlar hem önceki yıllarda yapılanlara ilişkin bir “özet” vermekte hem de ileriye dönük olarak
yapılması planlananları gerekçelerle ortaya koymaktadır. Yalnız kalkınma planlarını, iki
dönem halinde ele almak daha uygundur. Çünkü 1980 askeri darbesinin arkasından
uygulanmaya konan ekonomi politikası, planlama düşüncesine karşı olup her alanda
piyasalaşma yanlısıdır. 1980 sonrası dönemde yapılan planların, döneme hâkim olan
ekonomik ve siyasi politikalar ile birlikte dikkate alınması gerekir. Zaten 8. Beş Yıllık
Plan’dan sonra planlar yedi yıllık olmuş ve yönlendirici özelliğini tamamen yitirmiştir. Planlı
bir ekonomi yerine her birimin, kurumun kendi stratejik planını hazırlaması esası
benimsenmiştir. Bu anlamda 1980’ler ile başlayan neoliberal süreç 2000’li yıllar ile
muhafazakârlık ile birleşerek ve derinleşerek devam eden sağ siyasetin hâkim olduğu bir
dönemdir.
Sosyal devlet anlayışının benimsenmesinin sonuçlarından birisi kalkınma planlarıdır.
1961’de Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) kurulması ile planlı dönem başlamıştır.
1963’den başlanarak beş yıllık kalkınma planları hazırlanır. Sosyal refah devleti anlayışının
yerleşmeye başlaması, doğal olarak tüm alanlar gibi, sakatlara yönelik çalışmaları da
etkilemiştir. Beş yıllık kalkınma planlarında kısıtlı da olsa sakatlık ele alınmış, planlama
çalışmalarına dâhil edilmiştir.
Kalkınma planları hazırlanırken, öncelikle var olan durum ortaya konmakta, ekonomik ve
sosyal kalkınma için politikalar oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenler belirtilmektedir.
Hiçbir dönem kalkınma planları tamamen uygulanmamış ya da olduğu gibi politikalara
yansımamıştır. Ancak 1980 sonrasında kurulan hükümetler kalkınma planlarını hiçbir
şekilde dikkate almamaya başlamışlardır.
Sakatlık ve sakatlara ilişkin konu her planda yer almıştır. Ama çok kısıtlı, bir iki paragrafla
ifade edilmektedir. Ayrıca sakatlara yönelik özel olarak geliştirilen politikalar, eylemler ve
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öneriler genelde çok sınırlı kalmıştır. Sakatlar, daha çok yoksul, dezavantajlı, korunmaya
muhtaç, sosyal yardıma ihtiyaç duyan vs. kesimler içinde değerlendirilmektedir.
İlk kalkınma planlarında, sosyal devlet olmanın gereği olarak devlete yapılan vurgu ön
plandadır. 1980 sonrasında hazırlanan planlarda vurgu özellikle aileye, gönüllü kuruluşlara
kaymıştır. Aşağı yukarı her planda merkez-yerel iş birliğine ilişkin vurgu bulunmaktadır.
Sakatların temel sorunları olarak ilk planlarda istihdam, eğitim ve sağlık öne çıkmaktadır. 8.
Kalkınma Planında ilk defa sakatların erişebilirlikleri gündeme gelmektedir. Dikkat çeken bir
nokta da ilk planlarda sakat kelimesi kullanılırken 5. Beş Yıllık Kalkınma Planında (19851989) sakat ve özürlü kelimeleri, 6. Kalkınma Planı (1990-1994) ile birlikte sadece özürlü
kelimesi kullanılmaya başlanmıştır.
2. Beş Yıllık Kalkınma Planında sosyal refah hizmetlerinin, “sanayileşme ve modernleşme ile
ortaya çıkan ve sosyal sigortalarla karşılanamayan sosyal güvenlik ihtiyaçlarını” karşılamaya
dönük olduğu ortaya konmaktadır. Bunu sağlayacak olan merkezi idare düzenleyici, yol
gösterici ve destekleyici olarak bulunmakta, bunun yanı sıra mahalli idareler ve gönüllü
kuruluşların hizmet bütünlüğü gerekçesiyle birlikte çalışacağı belirtilmektedir (DPT, t.y.:
229).
1955 yılında 62.630 ruh ve beden bozukluğu gösteren çocuk bulunduğu, ancak 1966 yılında
1465 çocuğa eğitim veren, 5 sağırlar ve 2 adet körler okulu olduğu tespiti yapılmaktadır.
Zekâ geriliği olan çocuklara yönelik ise 1768 çocuğa eğitim verilmektedir. Ayrıca bu
eğitimlerin ilkokullar içerisinde bulunmasının pedagojik problemler yarattığı
belirtilmektedir. 1955 sayımında 316.943 yetişkin sakat bulunmaktadır. Bu, toplam nüfusun
%3,6’sına karşılık gelmektedir. Bu mevcuda sadece 20 rehabilitasyon merkezi cevap vermeye
çalışmaktadır. Geleceğe yönelik olarak sakatlığı olan veya az gelişmiş çocuklara özel eğitim ve
iş eğitimi ağırlıklı okulların açılacağı belirtmektedir (DPT, t.y.: 233). Bu planda sakatlık,
çocuk sakatlığı kapsamında ve ağırlıklı olarak onların eğitimi üzerinden ele alınmıştır.
3. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, sosyal yardım ve refah hizmetlerinin çeşitli kuruluşlar
tarafından koordinasyonsuz yürütüldüğü, bunların programlı bir faaliyet haline getirilmesi
ve bunun için Sosyal Hizmetler Kurumu’nun kurulması gerekliliğinden bahsedilmektedir.
Sakatlara yönelik olarak rehabilitasyon çalışmalarının sadece, 1963 yılında programa alınan,
Ankara Rehabilitasyon merkezi ile yürütülmekte olduğu ve sakatların yeniden işe
yerleştirilme konusunun dar bir çerçevede kaldığı belirtmektedir (DPT, t.y.a). Bu planlı
kalkınma döneminde 2022 sayılı yasa15 çıkarılmıştır. Bu yasa çerçevesinde 65 yaş üstüne işsiz
ve sakatlara aylık bağlanması düzenlenir.
4. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda sakatlara ilişkin var olan durum ortaya konmaktadır. Buna
göre; “1975 ders yılında 0-19 yaş grubunda 4 kurumda 586 gözleri göremeyenlere” hizmet
verilmektedir. Ama programdan yararlanmak durumunda olanların sayısı yaklaşık 40.000
dolaylarındadır. “Duyma yeteneği olmayanlar” için öngörülen programlar ise 13 kurumda,
2.454 kişiye uygulanmaktadır. Ama Türkiye’de bu durumda olanlar ise 46.450 kişidir.
Planda, “geri zekâlı” olan çocuklarla ilgili olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın 1977
yılında 500 çocuğa hizmet verecek bir tesisi açmayı planladığı belirtilmektedir. 1977'de
“eğitilebilir geri zekâlı” çocuklarla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel sınıflarda
8.747 öğrenci eğitim görmektedir. Türkiye'deki yetişkin sakatlara ve yaşlılara yönelik bakım
ve rehabilitasyonuna çalışmaları, bu konuda açılan kurumların yetersizliği nedeniyle istenen
düzeye ulaşamamıştır. 3. Plan döneminde 65 yaşını doldurmuş yaşlılar, muhtaç ve sakatlara
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maaş bağlanmasını öngören yasa 1976 yılında yürürlüğe girmiş ve 780.000 vatandaş bu
yasadan yararlanma olanağı bulmuştur. Ancak bu yasanın uygulanması sırasında giderilmesi
gereken bazı aksaklıklar ortaya çıkmıştır. Bunun için 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda hem
toplumsal güvenlik sisteminin yaygınlaştırılması hem de yaşlı, sakat, kimsesizler, korunmaya
muhtaç çocuklar, toplumsal sorunları olan gençlere, zekâ geriliği olanlara ve diğer sakat
gruplara sosyal hizmet ve sosyal yardımların götürülmesi, buna ilişkin hizmet tesislerinin
kurulması ve geliştirilmesi vb. tek elde koordineli şekilde yürütülmesinin sosyal hizmetler
kurumunun kurulmasıyla sağlanabileceği (DPT, t.y.: 143) vurgulanmaktadır.
2.3.3 Neoliberal Dönem
1980 yılında yapılan askeri darbe sonrasında 1982 Anayasası (H/tbmm, 1982) hazırlanmış
ve kabul edilmiştir. 1983 yılında Özal’ın başbakan olması ile 24 Ocak Kararları olarak
bilinen, Türkiye’nin dışa açılması, dünya ile bütünlemesi şeklinde formüle edilen, devletin
ekonomiden çekilmesi, serbest piyasa ekonomisinin uygulanması, yabancı sermayeye açılma,
serbest döviz kuru, özelleştirmeler, devletin sosyal sorumluluklarını piyasaya devretmesi gibi
kararlar uygulanmaya başlanmıştır. Dünyadaki ekonomik ve siyasi dönüşümle eş zamanlı
yaşanan bu değişimler, devletin sunduğu kamusal sosyal hizmetlerde daha fazla hissedilmiştir.
Türkiye, ekonomik ve siyasi boyutlarıyla birlikte neoliberalizm olarak adlandırılan yukarıda
sayılan uygulamaları içeren politikalar izlemeye başlamıştır. Neoliberal politikaların izleri
kalkınma planlarında açıkça görülür.
Sosyal hizmetler, yardımlar ve sosyal refah başlığı altında sosyal hizmetlerin ihtiyaçlara uygun
olarak yaygınlaştırılacağından bahisle 5. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, sakatlara ilişkin
durum tespitleri ve öneriler bulunmaktadır. Sakatlara yönelik yapılması planlananlar sosyal
hizmetler içerisinde sayılmaktadır. Kalkınma planında sosyal hizmetlerin amacı, kişi ve
ailenin ihtiyaçlarının giderilmesi, sosyal sorunların çözümlenmesi ve hayat standartlarının
iyileştirilmesi olarak belirtilmektedir. Bu amaca uygun olarak sosyal hizmet programlarının
uygulanmasında muhtaç olan çocuk, yaşlı ve sakatlara öncelik tanınarak, ihtiyaçlarının
karşılanacağı ifade edilmektedir. Sakatlara yönelik olarak verilecek eğitim için personel
yetiştirilmesinin önemine, eğitime özel bir önem verileceği, onun için bu konuda personel
yetiştirilmesinin gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Sakat çocuklara eğitim verecek olan
öğretmen ve personelin yetiştirilmesi için gereken önlemlerin alınacağı, özel eğitim hizmeti
veren eğitim kuruluşlarının ihtiyaca cevap verebilecek sayı ve niteliğe çıkarılacağı
söylenmektedir (DPT, 1985: 200). Sosyal güvenlik anlayışının temeli bu kalkınma planında
sakatları da içeren muhtaç durumdakilere sosyal yardım sağlanması ve bütün vatandaşlara
sağlık hizmeti verilmesi olarak tarif edilmektedir (DPT, 1985: 156, 200).
Bu dönemin hükümeti (1983-1987 Özal dönemi) birey ve toplum düzeyinde sosyal
güvenliğin ilk ve en önemli teminatı olarak aileyi işaret etmektedir. Sosyal dayanışmanın,
geleneksel sosyal dayanışma kurumlarının aile sistemi ile birlikte teşvik edilmesi gerekliliği,
(Gül, t.y.: 83) yeni dönem politikaları içinde yer almaya başlar.
Uluslararası alanda sakatlara yönelik ilginin artması, bunun hukuki süreçlere yansıması
Türkiye’yi de etkiler. 1981 yılında Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu kurulur.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan bu kurul 1997 yılında Özürlüler İdaresi
Başkanlığına dönüştürülerek Başbakanlığa bağlı hale getirilir.
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6. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda sakatlar; muhtaç çocuklar ve yaşlılarla birlikte
değerlendirilmekte olup hizmetlerde ve ödenen aylıklarda düzenlemeler yapılacağı
belirtilmektedir. Kurumda bakım yerine aile içi bakımın hedeflendiği ve bu konuda
hizmetlerin düzenleneceği, kurumda bakım yapılması durumunda ise toplumla
bütünleşmeye önem verileceği söylenmektedir. Planda sosyal hizmet ve yardımların
düzenlenmesinde yerelin (yerel idare, gönüllü kuruluşlar ve halk) ön plana çıkarılması
amaçlanmaktadır. İstihdam konusunda sakatların rehabilitasyonu ve istihdamını sağlayacak
meslek edindirme çalışmalarına hız verileceği, eğitimleri ve rehabilitasyon için gerekli olan alt
yapının geliştirileceği, bu konuda vakıfların ve özel kesimin teşvik edileceği (DPT, 1990:
306) ifade edilmektedir.
Ayrıca bu dönemde Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu, Sakatlara Yönelik
Hizmetler Raporu’nu, 1990 yılında DPT Sakatlar İçin Politika Dokümanı’nı
hazırlamışlardır. Sakatlıkla ilgili olarak tanımların, sınıflandırmaların olduğu yayınlarda,
sakatlığın önlenmesi dâhil olmak üzere sakatların eğitimi, istihdamı, günlük yaşamlarında
karşılaştıkları sorunlara dair pek çok alan ele alınmıştır.
Sakatlarla ilgili hususlar genellikle uluslararası yasalar, anayasa ve buna dayanarak çıkarılan;
sosyal hizmet ve yardımlar, sağlık, eğitim, iş ve yerel yönetimlere ilişkin kanunların bazı
maddelerinde yer almıştır. Bunlar arasında oldukça eski bir tarihte çıkmış olan 1930 tarihli
1580 sayılı eski Belediye Kanunu, eski 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 1593 sayılı Umumi
Hıfzısıhha Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, eski 1475 sayılı İş Kanunu bulunmaktadır.
Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç,
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2828 sayılı
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 16 Mart 1987 tarihli Sakatların
İstihdamı Hakkında Tüzük (ÖZİDA, 2007) sakatlık ve sakatlar konusunda ilk akla
gelenlerdir.
7. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nında, sakat bireylerin sağlıkla ilgili sorunlarının çözümüne
yönelik programların oluşturulacağı belirtilmektedir. Hizmetlerin hızlı bir şekilde
geliştirilebilmesi için kamunun üstlendiği her türlü sosyal hizmet ve yardımın koordine
edilmesinden sorumlu Sosyal Yardım ve Hizmet Kurumu oluşturulacaktır. Bu kurumun yanı
sıra, gönüllü kuruluş faaliyetleri desteklenecektir. Ayrıca, özel sektörün de belirli gelir
düzeyine sahip gruplara ilişkin hizmet sunumunun desteklenmesinin gereği
vurgulanmaktadır (DPT, 1996: 115).
Bu kalkınma planında (1996-2000) sosyal hizmet ve yardımlara ihtiyaç duyan grupların
tespitinin yapılması ve bu alanda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların kullanacağı ortak
kriter ve standartların oluşturulması, sosyal yardımlarda ortak kriter oluşturma ve kaynakların
etkin kullanımı amacıyla ilgili kuruluşların iş birliğiyle mevzuat çalışmasının başlatılması
kararlaştırılmıştır. Bu plan döneminde Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmuştur (I.
Özürlüler Şurası, 1999). Aileye özel bir önem veren plan, ailenin gelirinin sürekliliğinin sağlık
ve sosyal güvenliğin sağlanması ile güçlendirileceği, sakat üyelerinin bakımında, ailenin
eğitilerek destekleneceği belirtilmiştir (DPT, 1996: 38).
1997 yılında Özürlüler İdaresi Başkanlığına dönüştürülen Sakatları Koruma Milli
Koordinasyon Kurulu ile birlikte bu dönemde sakatlara ve sakatlığa ilişkin önceki dönemlere
göre daha yoğun çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Özürlüler İdaresi Başkanlığı,
25/03/1997 tarihli 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sakatlara yönelik
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çalışmaların koordineli ve verimli yürütülmesi için kurulmuştur. Özürlüler Şurası da
Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın en yüksek danışma kurulu olarak, sorunların tespit ve
çözümüne yönelik çalışmalarda bulunması için kurulmuştur (I. Özürlüler Şurası, 1999).
Özürlüler İdaresi (ÖZİDA)’nin kuruluşunun arkasından kurum, çalışma programını
belirlemek için I. Özürlüler Şurası’nı gerçekleştirmiştir. Doğrudan sakatlara yönelik olarak
oluşturulan kurumsal yapılanmalarla birlikte yapılan çalışmalarda bu dönemde artışlar
olmuştur. 1999 yılında “Çağdaş Toplum, Çağdaş Yaşam ve Özürlüler” konusu ile ilk kez
gerçekleştirilen Özürlüler Şurası, sakatlık ve sakatlarla ilgili tüm kesimleri bir araya getiren ilk
ve tek platform olmuştur. Sakatlığa dair konular ilk defa bir arada görüşülmüştür (Kolat,
2010: 182). Şura karalarının tavsiye kararı niteliğinde olması, şurada alınan kararların
Başkanlığın yetkisine bırakılması, alınan kararların etkisiz olmasına yol açabilmektedir.
7. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda bahsedildiği gibi, ailenin sakat üyelerinin bakımı konusunda
eğitilerek desteklenmesi ve aile ile ilgili faaliyette bulunan kuruluşlar arasında eşgüdüm
sağlanması hedeflenmiştir (DPT, 2000: 84). Daha önceki kalkınma planlarında hiç
ayrıntılandırılmayan yerel yönetimlere ilişkin olarak bu planda, kentsel ulaşım hizmetlerinin
“engellilerin durumunu da dikkate alacak şekilde” düzenleneceği belirtilmektedir. Ayrıca yerel
yönetimlerin hizmetlerinin planlamasında ve uygulanmasında yaşlılar, çocuklar ve sakatlar
gibi toplum kesimlerinin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekliliği üzerinde durulur (DTP,
2000: 177). Buna paralel olarak 2005 yılının temmuz ayında Özürlüler Kanunu çıkarılır.
5393 sayılı Belediye Yasası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, sakatlara yönelik olarak
yerel yönetimlere belli görevler veren yasalardır.
Sakatlık ile ilgili olarak yerel yönetimlerin ön plana çıkarılması, hazırlanan Yerel Yönetimler
Özel İhtisas Komisyon Raporunda da ifade edilir. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde
hazırlanan Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyon Raporu, yerel yönetimler ve sakatlık
ilişkisinin ele alındığı mevcut durumu ve yapılabilecekleri anlatmaktadır. Bu raporda da sakat
bireyler “Dezavantajlı Toplumsal Kesimler ve Yerel Yönetimler” bölümlünde ele
alınmaktadır. Bu raporda sakat kelimesi engelli kelimesi ile birlikte kullanılmaktadır. Daha
önceki bölümde engellilerle kastedilenlerin, sakatlar, kadınlar, yardıma muhtaç çocuklar,
yoksullar olduğu görülmektedir. Ancak dezavantajlıların ele alındığı bölümde ise;
“Dezavantajlı toplumsal kesimler diyebileceğimiz kesimler olarak niteleyebileceğimiz engelliler,
sakatlar, yaşlılar, çocuklar ve hamileler, yoksullar, korunmaya muhtaç çocuklar, sorunlu gençler ve
kadınlardan (DPT, 2001: 123)” oluştuğunu belirtmektedir.

Raporun bütünlüğü açısından engelli ve sakat tanımlarında ortak bir dilin oluşmadığı,
sakatlık anlayışında da raporu hazırlayanların ortaklaşamadığı görülmektedir. Aslında
sakatların, engelliler olarak diğer dezavantajlılarla birlikte anılması hâlâ sakatlara ilişkin özel
bir ilginin planlama açısından ele alınmadığının da göstergesi sayılabilir. Diğer yandan kadın,
yaşlılar ve çocuklar için de böyle bir çalışmanın yapılmadığını söylemek mümkündür. Rapor
(DPT, 2001: 123), öncelikle dezavantajlı kesimlerin yaşama tam katılımının sağlanamaması
sorunu üzerinden hareket etmektedir. Temel dayanaklar olarak BM İnsan Hakları Evrensel
ve Sakat Hakları Bildirgelerine atıflarda bulunmaktadır.
8. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda çalışma hayatı başlığı altında, çalışma hayatında sakatlar,
özel ilgiye muhtaç gruplar arasında sayılmakta ve gerekli özenin gösterileceği belirtilmektedir
(DPT, 2000: 106). Gerçekleştirilen olumlu faaliyetler olarak, 1999’da Sakatların Mesleki
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Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında ILO Sözleşmesinin onaylanarak yürürlüğe girmesi,
2022 sayılı yasa gereğince içinde sakatların da olduğu 937.878 kişiye sosyal yardım yapılması,
1997 yılında 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özürlüler İdaresinin kurulması,
özürlülerin istihdamı ve eğitimleri konusunda yeni düzenlemelerin yapılması planda sayılan
faaliyetlerdendir (DPT, 2000: 111).
9. Kalkınma Planı’nda ise sakatlar, kadınlar, gençler ve işsizlerle birlikte yine dezavantajlı grup
içerisinde sayılmaktadır. Planda, dezavantajlı grupların iş bulmasını, girişimcilik eğitimlerini
ve istihdam garantili eğitim programlarını kapsayan aktif işgücü politikalarına verilen önemin
arttığı, ama riskle karşı karşıya olan kesimler arasında sayılan sakatlara verilecek olan eğitim,
kültür ve sağlık hizmetlerinin arttırılması ihtiyacının devam ettiği belirtilmektedir. Krize
rağmen gelir arttırıcı transfer ödemelerinin arttığı anlatılmaktadır (DPT, 2006: 39).
Sosyal yardım harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH)’ya oranının 2000 yılına göre
2005’te arttığı belirtilerek, bu kapsamda özürlülere ve yaşlılara verilen aylıklar, çocuklara
eğitim ve sağlık yardımları ile muhtaç ailelere yakacak ve gelir getirici proje desteği gibi
yardımlar yapılması gereğinin altı çizilmektedir. Plana göre, yoksul kesimlerin eğitim ve sağlık
gibi hizmetlerine erişimini kolaylaştıran söz konusu yardımlar, bu kesimlerin yaşam kalitesini
yükseltmektedir (DPT, 2006: 44). İşgücü piyasasında sakatlar ve erişimde zorluk çeken
diğerlerine (kadınlar gibi) fırsat eşitliği sağlanacağı belirtilmektedir (DPT, 2006: 84).
Sakatların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılmasına yönelik, sosyal ve fiziki
çevre şartlarının iyileştirileceği ifade edilmektedir. Özel eğitim imkânları ve korumalı işyerleri
(çalışma ortamının çalışacak olanların sakatlık çeşidine göre özel olarak düzenlendiği
yerlerdir) geliştirileceği belirtilmektedir (DPT, 2006: 89).
2000’li yıllardan itibaren Neoliberal, yeni muhafazakâr söylemler daha fazla telaffuz
edilmeye, politikalar daha açıktan uygulanmaya başlanır. 1980’lerde Özal ile sosyal devletten
piyasa dostu devlete geçiş hızlanır. Sosyal politika açısından neoliberalizm, refah devletinin
sosyal politikalarına ilişkin bir dizi eleştiri yönelterek kendini haklılaştırmaya çalışır.
“Neoliberal sosyal politika, piyasaya özelin kamuya üstün olduğu öğretisine bunun kaliteyi ve
etkinliği geliştirmenin yolu olduğunu kabul ediyor, bireycilik ve seçme özgürlüğü hakkındaki fikir
ve değerlere önemle vurgu yapıyor. Sosyal korumacı yasaların, dolaylı olarak ticaretin önünde engel
teşkil ettiği düşünülüyor. Refah devletinin iktisadi büyümeye köstek olduğu, çalışmayı özendiren
unsurları zayıflatarak ve yoksulluk tuzaklarını harekete geçirerek işsizliği körüklediği, ekonomiye
kaldıramayacağı yükler getirdiği ve uluslararası rekabet edebilirlik önünde engel oluşturduğu dile
getiriliyor (MacGregor,2007:239).”

Piyasanın önünü tıkayan refah devleti sosyal politikalarının yerine neoliberallerin önerdiği ve
muhafazakârlarla ortaklaştıkları nokta aile kurumudur. Neoliberal ve muhafazakâr bir
bileşimden meydana gelen yeni sağ, aileye sosyal politika alanında tam destek vermekte, aileyi
kurtarıcı olarak görmektedir. Yeni sağın eleştirilerinden birisi refah devletinin, refah sağlayıcı
olarak ailenin yerini almış olmasınadır (Hoggart, 2007: 251). Ailenin güçlendirilmesi projesi
kadının eski konumuna dönmesi, ev içinde bulunması, “görevini” yerine getirmesi; hasta,
yaşlı, çocuk ve sakatlara bakması şeklindeki genel olarak kadına biçilen rollerin pekiştirildiği,
geleneksel aileyi tarif etmektedir.
Sosyal yardımlar hak olduğunda, bu hakların geleneksel aile yapısını dağıtabileceği onun için
aileyi koruma adına aile içi dayanışmanın güçlendirilmesi, dini gönüllü kuruluşlar gibi çeşitli
kuruluşların devreye girmesi gerekliliği savunulur. Sosyal yardımların hak olarak
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düzenlenmesi, yasal bir bütünlüğe kavuşturulması istenmez. Bunun yerine düzensiz, dağınık
ve politik etkiye açık hayırsever sosyal politika araçları tercih edilir (Çelik, 2010: 70-75). Bu
tip sosyal yardımlar ile kurulan ilişkiler siyasallaştırılmaya ve paternalist bir ilişki tarzının
geliştirilmesine uygundurlar.
Bütün muhafazakârlar ulusun, geleneğin, dinin ve toplumsal düzenin önemine vurgu
yaparlar. Din, toplumu birleştirici önemli bir unsurdur. İstikrarı ve otoriteyi sağlamanın
araçlarından birisidir. Liberalizm ile birleştiğinde din kapitalizmin gelişmesinin önünde engel
değil, bilakis gelişmesi için önündeki engelleri temizleyen bir güç haline gelir. Bu çerçevede
geleneksel ahlaki değer yargıları, dini referanslar, geleneksel aileyi koruma gerek Anglosakson
geleneğin gerekse de Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) muhafazakârlığının öne çıkan
özelliklerindendir (Karaaslan, 2011: 154). Özel sektör, gönüllü kuruluşlar ve sivil toplum
yeni sağın (liberal-muhafazakâr), sosyal politikasının kilit unsurlarıdır. Muhafazakâr
hayırsever sosyal politikanın en önemli araçları yeşil kart, belediyeler, sosyal yardımlaşma ve
dayanışmayı teşvik fonu, özel sektör gönüllü kuruluşlar, cemaatler, vakıflar ve derneklerdir
(Çelik, 2010: 74). 1990’lı yılların ortalarından günümüze kadar belediyelerde hükümette
olan AKP’nin uygulamaları yeni sağ politikaların kavranması ile mümkündür. Yeni sağın
sosyal politika anlayışı aile, din kurumu ve hayırseverlik üzerine kurgulanmaktadır.
Sosyal refahla süslenmiş, klasik liberalizm, sermaye birikimi açısından, işgücü maliyetini
sürekli düşük tutmanın maliyetini devlete yıkmıştır. Devlet, tarafından yoksulluktan koruma
maliyeti adı altında kamusallaştırılmıştır. Neoliberalizm ise, dini motiflerle ve vicdanla
zenginleştirilmiş muhafazakârlığı kamusal otorite yerine yanına almıştır. Vicdanlı burjuvazi,
hayırsever cemaatler bireylerin koruyucusu olarak gösterilmiştir (Köse, Bahçe, 2009: 493494). AKP’nin yeni sağ politikalarının dayandığı temel öz budur. Sosyal politika hayırseverlik
başlığı altında toplanarak tamamen dinsel bir alan olarak cemaatlere, vakıflara
bırakılmamıştır. Sosyal demokrat, sosyal dayanışmayı devlet üzerinden kurgular ve
gerçekleştirirken; neo liberal muhafazakârlar aynı misyonu gönüllüler, sivil toplum
kuruluşları ve aileler üzerinden gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Onun için, halka
yakınlığından dolayı AKP’nin sosyal yardım pratiğinin en önemli halkasını belediyeler
oluşturur (Bakırezer ve Demirer, 2009: 161-169). Her ne kadar sosyal harcamalar için
kullanılan söylem yurttaşlık ve insan hakları kavramlarını içerse de bu harcamalar dahi
üretkenlik ve işgücünün niteliğine yapılan vurgularla görüldüğü üzere, sermayenin ihtiyaçları
çerçevesinde düşünülmekte ve planlanmaktadır. Yeni sağ politikaların dayanakları tamamen
sınıfsal bir öze sahiptir. Onun için, hayırseverlik, sivil kişi ve kurumların etkinliğini
çağrıştırdığı ölçüde yanlış anlaşılmalara yol açmasına izin verilmeden sermayenin ayak izleri
takip edilebilir. Liberal iktisat teorisyeni Hayek de dâhil modern devletin, muhtaçlara yardımı
daima savunulmuş ve uygulanmıştır. AKP de devletin sosyal yardım alanından çekilmesini
savunmadığı gibi, aksi yönde kuvvetli bir pratiği de benimsemiştir. Genel olarak
değerlendirildiğinde AKP’nin sosyal siyaseti, ekonomik büyümenin ajanı olarak görülen
sermayenin teşvik edilmesi esasına dayanır. Küresel piyasalarda rekabet gücü söylemi ile
kastedilen ve vergi politikasında ücret ve diğer emek maliyetleri politikasının çalışanlar
aleyhine işlemesidir. Çünkü özellikle kayıt dışı istihdama göz yumulması ve bunu önleyecek
gerçek tedbir olan sendikalaşmanın teşvik edilmemesi (aksine sendikalaşmanın
itibarsızlaştırılması, grevlerin işlevsizleştirilmesi ile birlikte) istenirse var olan işlerin paylaşımı
suretiyle kaldırılabilecek işsizliğe izin verilmesi ile istenen amaç budur (Bakırzer ve Demirer,
2009: 173-175). Sosyal politikalar tek başına ele alındığında yanlış algılara neden olabilir.
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Sosyal politikaların konumu ve içeriği, ekonomik-sosyal ve siyasal alanda uygulanan
politikalarla bir bütündür.
Sosyal politikalar içerisinde değerlendirilen sakatlar, muhtaç oldukları ölçüde devletten sosyal
yardım ve hizmet alabilmektedirler. Bu muhtaçlığın ölçüsü, işgücüne katılımdır. Katılımı
sağlanamayan sakat, muhtaç ilan edilip hayırseverlik adı altında yardım alabilmektedir.
Muhtaçlık bir anlamda birilerine bağımlı hale gelmenin, verene bağımlı olmanın koşullarını
yaratan bir mekanizma ve söylemdir. Bu bağımlılık ilişkisi devlet, belediye, aile veya gönüllü
kuruluş ya da hayırsever birey ile kurulabilmektedir. Ama sonuçta belirli bir sistem içerisinde
bir yapıya, kuruma, bireye biat eder hale gelme durumu söz konusudur.
Bakırezer ve Demirer (2009)’in yukarıda bahsettikleri gibi devletin sosyal yardım alanından
çekilmesi söz konusu değildir. Aksine, devletin diğer kurum ve kuruluşları da katarak sosyal
yardım alanını genişletmeye çalıştığı görülür. Sakatlara yönelik yapılan sosyal harcamalara
bakıldığında genel olarak harcamaların artışı dikkat çekicidir. Bu, sakatlar açısından önemli
bir gelişmedir. Ancak sosyal politikanın ana ekseninin değişmesi ve parçalanması, sakatlara
ilişkin ortaya çıkan yaklaşımlarda temkinli olmayı gerektirir. Çünkü sakatlara ilişkin
oluşturulan politikaları eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve hayata tam katılım gibi
yaşamın tüm yönleriyle birlikte, iç içe geçmiş bir düzenlenmeyi ve ele almayı içerir. Bu
alanların herhangi birindeki eksiklik, doğrudan diğer alanları ve sakatların hayat
standartlarını etkiler. Sakatlara yönelik yapılan harcamalara bakıldığında, diğer alanlara göre
belli bir yükseliş görülmekle birlikte, harcamaların yapıldığı alanlar da önemlidir. Kamu
Harcamaları İzleme Platformunun yaptığı bazı çalışmalara göre;
2008 yılında sakatlara yönelik harcamaların GSYH içindeki payı %0,28 iken 2009 yılında
%0,39’a yükselmiştir. Sakatlara yönelik harcamaların hesaplanmasında merkezi yönetim
kapsamındaki idarelerde, sakatlara yönelik sosyal yardım ve hizmetler, iş bulmaya destek, özel
eğitim ve spor harcamaları dikkate alınmıştır. Yapılan harcamaların bileşimi incelendiğinde
sakatlara ayrılan toplam kaynağın %70’inin sosyal yardım ve maaş ödemelerine aktarıldığı
görülmektedir. Çalışma, sakatlara yönelik araştırma, yeti yitimini önleme, sakatların eğitim,
istihdam, rehabilitasyon ve toplumsal katılımı için ayrılan kaynağın hâlâ düşük ve yetersiz
olduğunu belirtmektedir. Sakatlara yönelik olarak görülen en büyük artış sağlayan ise
SHÇEK’in Özürlü Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın sosyal yardım kalemine giren
harcamalardan, bakım için verilen bakım aylıklarından kaynaklanmaktadır (KAHİP, 2011:
12-14) Platformun vurguladığı bir diğer nokta evde bakım ücretinin yüksekliği ve her yıl
bakım hizmeti alan kişi sayısının artmasıdır. Bu, devletin sakatın bakımını sağlayacak
kurumsal yapısının olmadığını rehabilitasyon ve tedavi amaçlı kurumların yerini ailenin
aldığını göstermektedir.16
Bakım hizmetlerinde bir diğer tartışma konusu yapılan temel uygulanan politikalar
bağlamında da değerlendirilebilecek olan manevi bakımdır. Manevi bakım özellikle tıbbi ve
sosyal bakım uygulamalarına yer verilirken manevi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik
manevi bakıma yer verilmediği eleştirisiyle gündeme getirilmektedir. Manevi ihtiyaçlar ile
kastedilen ise dini ihtiyaçlardır.17 Bu anlayış ile manevi risk altında olan kişi ve sosyal gruplar
ve manevi yönden korunmaya muhtaç bir kesim olarak sakatlar ele alınır.
Dar anlamda manevî bakımın gayesi, bütüncül bakım hizmetleri kapsamında özellikle bakıma
muhtaç özürlüleri manevî koruma altına almak ve bu çerçevede onlara her türlü manevî rehberlik,
refakatçilik ve teselli yöntemleriyle kalben huzurlu ve mutlu olmalarını sağlamaktır. (…) Bakıma
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muhtaçlık konusu, manevî boyutuyla ele alınıp değerlendirildiğinde, durumun tamamen farklı bir
boyut kazanacağını söyleyebiliriz. Manevî yaklaşımlar sayesinde olumsuz gibi görünen bakıma
muhtaçlığın içinde gizli sırlar ve hikmetler keşfetmek mümkündür (Seyyar, 2007).”

Manevi bakım ile bakıma muhtaç bireylerin olanları kader olarak kabullenmeleri, isyan
etmeyerek şükretmeleri, “beterin beteri vardır” anlayışı ile durumlarına şükretmeleri, Allah’ın
sevdiği kullarına hastalık verdiği gibi yaklaşımlardan hareket ederek manevi bakımlarının
sağlanabileceği savunulmaktadır. 2011 yılında kurulan Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın ilk protokol imzaladığı kurumların başında Diyanet İşlerinin gelmesi de bu
açıdan önemlidir. Bu protokol ile Diyanet İşlerinin bakanlıkla aile, kadın, çocuk, genç, yaşlı
ve sakat bireylerin bilinçlendirilmesi yönünde ortak çalışacağı belirtilmektedir (Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, 2011). Bu tip uygulamaları, sağ muhafazakâr politikaların sosyal
politikalar kapsamında hayata geçirilmesi olarak yorumlamak mümkündür.
Sosyal hizmetlerin bir kısmı ise AB hibe programlarından alınan destekler ile verilmektedir.
AB belirlediği alanlarda gerçekleştirilen çalışmalara proje kapsamında hibeler vererek maddi
olarak desteklemektedir. Bu destekler yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları gibi kurum
ve kuruluşların birlikte veya tek olarak ya da üye devletlerden bir ortak ile
gerçekleştirebilmektedirler.
“Avrupa Birliği, üye ve aday ülkelerde gelişmesini istediği alanlara yönelik belli mekanizmalar
kullanmaktadır. Bu mekanizmalardan biri de fonlardır. Geliştirilecek alanlar için programlar
oluşturulmakta ve bu programlar altında değişik fonlar yaratılmakta, üye ülkelerden ayrılan
kaynakların bir kısmı da bu fonlara aktarılmaktadır (Eliçin, t.y.).”

Bu dönemin bir başka özelliği AB’nin geliştirilmesini istediği alanlardan birisi sakatlıktır.
Onun için sakatlarla ilgili sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin bu alandaki
çalışmaları projeler ile desteklenmektedir. Bu kapsamda yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği
birçok hizmet proje konusu olarak şekillendirilerek AB’den hibe alınabilmektedir.18 Sakatlara
yönelik verilen kimi hizmetler projelendirilerek gerçekleştirilmektedir. Böylece, sakatlara
ilişkin çeşitli alanlara yönelik kurs düzenleme, kamuoyuna ilişkin bilgilendirme, istihdam
alanı yaratma vb. çalışmalar cüzzi bir harcama ile çoğunluğu Avrupa Fonlarından sağlanarak
yapılmaktadır.
Özellikle belediyelerin bu alandaki faaliyetlerinin pek çoğu AB tarafından fon sağlanan
projelerden oluşmaktadır. Örneğin; Sanat Herkes İçin Projesi- sakat gençlerin sanatın dilini
ve anlatım gücünü kullanmasını sağlamayı konu almaktadır. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ni projesi olup toplam bütçesi 57.300 Euro, Gençlik Programı çerçevesinde alınan
hibe miktarı ise 42.950 Euro’dur. Konuşan Parmaklar Projesi, işitme yeti yitimli çocuk ve
gençlerin Türk İşaret Dilini Kullanarak iletişim kurmasını ve Türk İşaret Dili’nin kabul
görmesi amaçlıdır. Bu amaçla Türk İşaret Dili ile çekilmiş Keloğlan Masalları DVD’leri
hazırlanmıştır. Toplam bütçesi 14.667 Euro’dur (H/ibb: 2012).
Son yıllardaki neoliberal politikalarla birlikte sakatlığın muhtaçlık bağlamında, maneviyat ve
dini yaklaşımlar ile sosyal politikaların oluşturulduğu görülmektedir. AB’nin sakatlık
konusundaki duruşuna yakın bir duruş sergileme yolunda ilerlemeler kaydetmeye çalışan,
kendi özgünlükleri (ekonomik, sosyal ve kültürel) ile Türkiye, sağ-muhafazakâr pratikler
sunmaktadır. Genel olarak sakatlığa ilişkin politikalar, ailenin ve dinin etkisinin bu alanda
arttırılması, muhtaçlık temelinde yardım, yardım ile bağımlılık, bağlılık ve denetimin
sağlanması çerçevesinde geliştirilmektedir.
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Tarihçeye bakıldığında mekânsal ve/veya toplumsal örgütlenmenin, sakatları içine alacak
şekilde bir dönüştürme, değiştirme ve buna yönelik sistemli politikaların oluşturulması ya da
bu yönde herhangi bir çaba görülmemektedir. Türkiye’deki çalışmalar cumhuriyetin kuruluş
yıllarında geniş çaplı olarak sağlık alanında yapılan çalışmalar ile başlamaktadır. Devamında
eğitim, istihdam ve geliştirilme çabası içinde olan sosyal politikalar ön plana çıkmıştır. İlk
yıllarda belirsiz, hatta birçok sorundan ayrı olarak ele alınmayan sakatlık, son yıllarda net
çizgilerle ifade edilen ayrımları içeren politikalar ile ele alınmaya başlanmıştır.
Sakatlığa ilişkin politika oluşturulması dünya ve Avrupa’daki gelişmeler ile Avrupa ile olan
ilişkiler de etkin bir rol oynamaktadır. Özellikle AB’ne girme sürecinde Birliğin Türkiye’den
beklentileri ve bunların gerçekleştirilmesi politika oluşturmada bazı durumlarda olduğu gibi
belirleyici olabilmektedir. Osmanlı döneminden itibaren sosyal yardım, hayırseverlik sakatlık
alanında etkindir. Günümüz Türkiye’sinde de sosyal yardım temelli, tıbbi model
çerçevesinde bir sakatlık politikası yürütüldüğü görülebilmektedir. Son dönemlerde, bu
politikaların belirleyici özelliklerinin yanına sosyal yardımların siyasileştirilmesi de
eklenmiştir. Mevcut sosyo-ekonomik durumdan, kültürden bağımsız olmayan sakatlığa
yaklaşımın sosyal yardım ve sosyal politika etrafında örülmesi bir tercih değil, sistemsel bir
zorunluluk olarak gerçekleşmektedir.
Sakatlara yönelik yapılan çalışmaların kısa bir özetinin yanı sıra toplumsal olarak sakat ve
sakatlık algısının nasıl olduğuna dair bilgiler bütünlüklü bir resim için bir gerekliliktir.
Çünkü sakatlığa ilişkin yapılan çalışmalar toplumsal ilişkilerden bağımsız değildir, toplumsal
algının var olan üretim ve üretim ilişkilerinden bağımsız olamaması gibi. Bu savdan hareketle
resmi tamamlayabilme adına üçüncü bölüm sakatlığa toplumun bakışına anlamaya dönük
olarak bu alandaki çalışmalar kapsamında toplumsal algıda sakatlığın ne olduğu sorusuna
cevap aranmaktadır.
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3 TOPLUMSAL ALGIDA SAKATLIK

T

oplumların sakatlık algısını, genel olarak sakatlara yaklaşımını belirleyen, sosyal
ekonomik ve kültürel yapıları ve bu yapılar arasındaki ilişkiler olmaktadır.
Türkiye’nin sakatlık politikasını belirleyen oluşturan da temelde bu yapılardır.
Toplumun yaklaşımı ve algısı bu politikaların genel çerçevesini çizdiği gibi içeriğini de
oluşturmaktadır. Onun için bazı politikalar uygulanabilirken bazıları hiç hayata
geç(e)memekte ya da uygulanmasında zorluklarla karşılaşılmaktadır. Kitabın bu bölümünde
Türkiye toplumunun sakatlık algısı ve sakatlara yaklaşımı ortaya konmaya çalışılmaktadır.
Yapılan çeşitli araştırmalara dayanarak, sakatlık algısı ve sakata yaklaşım açısından Türkiye
toplumunun genel bir profili ortaya konmaktadır.
Sosyo-ekonomik ve kültürel yapılar ve bunların birbiriyle olan iç içe geçmiş ilişkileri ihmal
edilmeden, toplumların genel algısı ve yaklaşımına bakılması daha sağlıklı sonuçlar elde
etmeyi sağlayacaktır. Ayrıca, tutum, algı ve yaklaşımın oluşumu konuları sosyal psikolojinin
alanına girdiğinden bu alanda kısada olsa bakmak gerekir.
Birey toplum etkileşimini ele alan sosyal psikoloji, tutum kavramını ayrıntılı olarak inceler.
Tutum, toplumsal davranışların nasıl meydana geldiğine, oluştuğuna ilişkin çözümlemeler
yapılabilecek temel bir kavramdır. Küçük yaşlarda başlayan öğrenme sürecinin sonucu olarak
gerçekleşen, çevremizi düzene sokabilmemizi ve tepkilerimizi önceden ayarlamamızı sağlayan
tutum;
“Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir
biçimde oluşturan bir eğilimdir (Kağıtçıbaşı, 1988: 123).”

Ancak tutumların davranışa dönüşmesi için ortamsal etkenlerle bir araya gelmesi gerekir.
Bireyin tutumunun davranışa dönüşmesi, içinde bulunduğu toplumun, sahip olduğu
özellikleri ve nitelikleri ile mümkündür. Sakata-sakatlığa ilişkin tutumun davranışa
dönüşmesi, bireyin içinde bulunduğu toplumun genel sosyo-ekonomik kültürel motiflerinin
etkisi, genel davranış kalıpları vs. ile birlikte oluşur. Bireyde sakatlığa ilişkin oluşan algıyı,
toplum etkilemektedir. Toplumsal algı ise bireyin içinde yaşadığı toplumun etkisi ile kişileri,
nesneleri ya da durumları algılayarak oluşturdukları tutumlar (ÖZİDA, 2009: 31),
aralarındaki etkileşiminden oluşur.
Sakatlara ve sakatlığa yönelik tutumları anlamaya ve ölçmeye yönelik çeşitli çalışmalar
yapılmıştır. Yapılan çalışmalar ile genellikle, sakatlara yönelik tutumların eğitim, cinsiyet,
gelir, medeni durum, sakatlık türü gibi değişkenlerle algı ve tutum arasındaki ilişki
anlaşılmaya çalışılmaktadır. Böylece sakatlara karşı oluşan algı ve tutumlarda belirleyicilerin
neler olduğu ortaya konabilecektir. Algı ve tutum ölçmeye yönelik yapılan çalışmalar daha
çok tez çalışmalarıdır ve belli bir gruba, örneğin; sakatlara, sakatların ailelerine, öğretmenlere
vb., yönelik olarak yapılmıştır. Bu çalışmaların genel olarak (Akardere, 2005; Aksütoğlu,
1997; Aktaş, 2001; Altıparmak ve Yıldırım Sarı:2012; Aslan ve Şeker:2011; Atay, 1995; Batu,
1998; Baysal, 1989; Civelek, 1990; Çiftçi, 1997; Çolak ve Çetin, 2014; Diken, 1998; Fırat,
1994; Gönülaçan, 2016; Gülderen, 1997; Kumtepe, 2001; Küçüker, 1997; Küçükşen
vd.:2017Küçükturan, 1982; Nguluma, 2017; Ünal ve Yıldız, 2017; Özmen, 1996; Topgül ve
Yıldırım, 2018; vd.) eğitim, istihdam ve sakatların veya ailelerinin algı ve tutumlarını ölçme,
anlama üzerinde yoğunlaştığı görülür. 2009 yılında ÖZİDA’nın yaptırmış olduğu “Toplum
Özürlülüğü Nasıl Algılıyor Araştırması” bu konuda yapılmış en kapsamlı çalışmadır.
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Toplumun sakata ve sakatlığa yönelik yaklaşımının ilk basamağı olarak sakat bir bireye sahip
olan ailenin sakatlığa yaklaşımı önemli bir göstergedir. Sakat çocuğa sahip olan ailelerde farklı
tepkiler gösterenler olsa da genelde benzer tepkilerin verildiği görülmektedir. Çocuklarının
yeti yitimli olduğunu öğrenen ya da fark eden aileler genellikle derin bir üzüntü, şok,
suçluluk, derin keder, reddetme, depresyon, utanma ve kızgınlık gibi duygusal tepkilerde
göstermektedirler. Aileler ilerleyen süreçte çevrenin olumsuz bakışından, yargılarından
kurtulmak korunmak için sosyal ilişkilerini sınırlandırmakta veya/ve çocuklarını
gizlemektedirler (Erdoğan, 2010: 1638-1641). Sakat çocuğa sahip olan aileler öncelikle bunu
kabullenmekte zorlanmaktadırlar. Kabullenmenin ardından ise çevrenin de etkisiyle sakat
çocuk toplumdan uzaklaştırılmakta, koruyucu bir tavır geliştirilmektedir. Aile, özellikle yeti
yitimli bir çocuk doğurmuş olan kadın bunu kendine çoğunlukla bir ceza, daha önce yapmış
olduğu günahların cezası olarak algılamaktadır. Tanrının kendilerine yönelik bir imtihanı
olarak yorumlamaktadır (ÖZİDA, 2009: 84). Ailelerin bu yaklaşımı, toplumda yaygın olan
dini inancın toplumsal yaklaşımı şekillendirmede önemli bir etken olduğunu göstermektedir.
Toplumda, sakatlığın insanlara tanrı tarafından sınanmak üzere verildiğine inananların oranı
%75;8’dir ve oldukça yüksek bir orandır. Bu oran yeti yitiminin, Tanrının, insana verdiği bir
sınav olarak algılanmasının yaygın olduğunu gösterdiği gibi pek çok davranış, tutum ve
yaklaşımı da biçimlendirdiğini, onların altında yatan ön kabulü de göstermektedir (ÖZİDA,
2009: 85, 131). Bunun yanı sıra toplumun sakatı muhtaç, sakatlığı ise muhtaçlık durumu
olarak görmesi, dini anlamda yardım edilmesi gereken bir kesim olarak değerlendirmesine
neden olmaktadır. İslamiyet’in muhtaç olanlara yardımı öğütlemesi, zekât aracılığıyla muhtaç
olan ile dayanışmaya girme pratiğinin emredilmiş olması nedeniyle de sakat, “yardım edilmesi
gereken muhtaç kişi” olarak değerlendirilir. Böylece yardımda bulunan kişi, dini görevlerinin
bu kısmını yerine getirmiş olur. Sakat, yardıma muhtaç Tanrının sınadığı, geçişin kefaretini
ödeyen kişi olarak algılanır.
Bu yüzden toplumumuzda genel olarak sakatlara yönelik tutum acıma, merhamet etme
şeklinde kendini gösterir. Fakat bunun diğer yüzü ise sakatlığı, sakat olan bireyin hak ettiği,
Tanrının birisine böyle bir dert vererek o kişiyi sınadığı, cezalandırdığı düşüncesidir. O
zaman sakat hem Tanrı tarafından cezalandırılan (ki bu durumda günahkâr) ve ibretliktir
(diğer inananlara hallerine şükretmeleri için), hem de acınacak bir kişidir. Bir anlamda sakat,
inançlı bireyler karşısında bir nesnedir.
“Engelliler genelde görmezden gelinen, acınan, evde, sokakta, işyerinde vb. koruma altında
bulundurulması gereken kişiler olarak algılanmaktadır. Engellilere yaklaşımda dinsel geleneksel
kökenli vicdani yaklaşım, bireysel korumacı ve bastırıcı bir tutumdur. Bu yaklaşım göre iyi bir
toplumda iyi bir insan muhtaç kişileri de düşünür. Böyle yaptığında engeliler için toplumsal görev
yerine getirilmiş olmaktadır (Arıkan, 2008: 70).”

Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor Araştırması, katılımcıların %24,2’si sakatı yardıma
muhtaç olarak tanımladığını göstermiştir. Katılımcıların %33,9’luk önemli bir kısmı sakatları
acınacak, aciz, yetersiz gibi değerlendirerek sakatlığın insanlar üzerinde oluşturduğu duygusal
sonuçlara yoğunlaşmaktadırlar. Bu tanımlamaların, olumsuz bir tutumun yansıması olduğu
ileri sürülebilir (ÖZİDA, 2009: 64). Bu yüzden medyada sakatlık ve sakatlarla ilgili haberler
genellikle yardım ve acıma temalıdır. Sakatların ne kadar zor durumda oldukları anlatılarak
yapılan yardımlar anlatılır. Örneğin;
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“Van’da yaşayan bedensel engelli 10 yaşındaki E.(…) A.(…)’ya akülü tekerlekli sandalye hediye
edildi (Milliyet Gazetesi, 30.08.2018).”
“12 yaşındaki bedensel engelli H.(…) F.(…) da tekerlekli sandalyesine kavuşmanın heyecanını
yaşayanlar arasındaydı. Annesinin sırtında salona gelen genç kız, yardımseverlere teşekkür etti.
Toplantıda konuşan ETSO Başkan Yardımcısı Serdar Yalçıner de Edirne Bedensel Engelliler
Derneği’nin sosyal projesi ile engelli vatandaşların dertlerini biraz daha azaltacağı için teşekkür
etti. Edirne Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Adem Düzkes ise Omurilik Felçliler Vakfı'ndan
gelen 20 adet tekerlekli sandalyeyi, ihtiyaç sahibi engellilere dağıtmanın mutluluğunu yaşadığını
ifade etti (Zaman, 03.02.2011).”

Benzer şekilde 2011 yılında başlayan ve ilk zamanlardaki kadar “coşkulu” olmasa da devam
eden mavi kapak toplama kampanyaları, sakatlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerden
biridir. Pet şişelerin plastik kapaklarından 250 kg toplanması karşılığında bir tekerlekli
sandalye alınarak ihtiyacı olan sakatlara verilmektedir. Bu kapak toplama kampanyası ile
toplumun büyük bir kesimi seferber olmakta ve bireyler kapak toplayarak yardım yaptığını
düşünmekte ve vicdani olarak kendini rahatlatmaktadır. Toplumun genel algısını, davranış
ve tutumlarını değiştirmekten daha kolay gelen ve kendisini de “iyi” hissetmesine sebep olan
kapak toplama gibi kampanyalar vasıtası ile sakatlar vicdan temizlemenin aracı haline
getirilmektedir (Akbulut, 2011). Böylece insanlar birlikte yaşamanın koşullarını
oluşturmadan, olumsuz mevcut algı ve tutumları değiştirmeden, karşısındakini anlamadan,
yardım ve sevaplar ile “görevini” yerine getirmeye çalışmaktadırlar.
Tüm çıplaklığı ile sakat bireye ilişkin gelişen ve var olan olumsuz tutum ve davranışlar en
açık şekilde eş seçiminde ortaya çıkar. Eş seçimi toplumsal olarak sakatın nasıl algılandığına
ilişkin gerçekçi bir veri sunar. Çünkü kişi tarafından eş olarak seçilen birey kendisine yakın,
kendisi gibi veya kendisi ile bir arada yapabilecek, birlikte olunabilecek kişidir. ÖZİDA’nın
(2009: 71-72) yaptığı araştırmada, görüşme yapılan kişilerin %50,3’ü “hangi sakatlığı
olanlarla evlenmezsiniz” diye sorulan soruya “hiçbiriyle” diye cevap vermiştir. Önemli bir
nokta da bu araştırmada katılımcıların %46,7’sinin sakatların hepsi ile arkadaş olabileceğini,
%43,5’inin aynı iş yerinde çalışabileceğini, %56,3’ünün komşu olabileceğini belirtmiş
olmasıdır. Buradan toplumun yarıya yakının sakatlarla aynı ortam içinde olmayı kabul
ettiğini; ama bunun yine de belli bir mesafe içermesini tercih ettiği açıkça görülmektedir.
Daha fazla sosyal mesafe gerektiren bağlamlarda sakatlarla ilişkilere daha olumlu bir bakış
açısı hâkimdir. Bu aynı zamanda, sakat bireylerin cinselliklerinin kabul görmediği veya
aseksüel oldukları gibi bir anlayışın yaygın olduğu şeklinde de okunabilir. Diğer taraftan
evliliğin, eş olmanın getirdiği (ev geçindirme, evi çekip çevirme, anne veya baba olma, bu
rollere uygun davranışlar vs. gösterme gibi) sorumluluklara uygun rolleri üstlenemeyeceğine
ve toplum tarafından kabul görmeyeceğine ilişkin algınında etkisi vardır.
Sakatlar kendi başlarına iş yapamaz, hareket edemez olarak görülür. Bu, bir anlamda onların
yardıma muhtaç olduğu yaygın görüşünden de destek alır. Araştırmaya göre, sakatların evde
iş yapma, sosyal etkinliklere katılma, dışarıda kendi işlerini görme gibi etkinliklerin hiçbirini
yapamayacağını söyleyenlerin oranı %10’dur. Katılımcıların %9’u da “işveren olsa hangi
sakat grubunu işe alacağı” sorusuna “hiçbirini” diye cevap vermiştir. (ÖZİDA, 2009: 72-73).
Eğitim konusunda hangi yeti yitimine sahip bireyin “akranları ile aynı sınıfta eğitim alabilir?”
sorusuna %18,2 ile hangi yeti yetimi türüne sahip olursa olsun aynı sınıfta eğitim almalarını
istememişlerdir.
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Bu yüzdeler, sakat öğrenciler ile çocuğunun aynı sınıfta olmasını istemeyen veli, sınıfında
sakat öğrenci istemeyen öğretmen, sınıfında sakat arkadaş istemeyen öğrenci olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yaşanan bazı olaylar ise bu yüzdelerin ete kemiğe bürünmesidir.
Örneğin; bir lisenin bazı velileri, liseye felsefe öğretmeni olarak atanan görme yetisi olmayan
öğretmeni istemediklerini belirterek öğretmenin alınması için kampanya başlatırlar. Olay en
son Danıştay’a kadar gider. Danıştay’daki öğretmenlik duruşmasında ise Milli Eğitim
Bakanlığı baş hukuk müşaviri yargıçlara “Siz olsanız çocuklarınızı kör bir öğretmene teslim eder
misiniz?” der (İçli, 2010: 75). Eğitimin başında olanların bu yüzdelerin içinde yer alması ise
aslında olumsuz algı ve tutumların kapsam ve derinliğinin nerelere kadar gidebileceğini
göstermesi açısından ürkütücüdür.
Sakatlara ilişkin tutumları istihdam alanında ele alan Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü 2011 yılında İşgücü Piyasasının Özürlüler Açısından Analizi araştırmasını
yaptırmıştır. Bu analize göre (2011: 41);
•

•
•

•

İşverenlerin işyerlerinde sakatlara karşı tutumları olumludur: sakatların istihdamına
olumlu yaklaşmaktadırlar. Çünkü işverenler, sakatlığı olan bireylerin işe ve işyerine
uyumları, iş açısından sahip oldukları nitelikleri ve çıkardıkları işleri diğer
çalışanlarınki kadar “iyi” bulmaktadırlar.
İşverenlerin olumlu görüşlerinin, sakatlığı olan bireylere yakınlıkları, onları
tanımaları ve ilişki kurma deneyimleri ile yakından ilgilidir.
İşletme ölçeğinin büyümesi ile olumlu tutumların artışı arasında doğru orantı vardır.
Bu, işletme ölçeği arttıkça kurumsallaşmanın gerçekleştiği ve kurumsal kimlikleri ile
öne çıkan işletmelerin sakatlar yönelik tutum ve algıların daha olumlu hale geldiği
söylenebilir.
Yine kurumsallıkla açıklanabilecek sakatlara karşı olumlu bir tutum olarak, sakat
çalışanlara yönelik işyeri düzenlemeleri yapan işletmelerin, performans arttırmaya
yönelik faaliyetlerde bulunan, böyle bir kültürün oluştuğu işletmelerdir.

Araştırmanın analizi, sakatlarla bir arada olmanın, onları istihdam etmenin olumlu tutumlar
ve davranışlar geliştirme anlamında önemli olduğunu göstermektedir. Hem işverenler hem
de çevre tarafından daha olumlu değerlendirmeler gündeme gelmektedir.
Fakat bu olumlu değerlendirmelere karşılık, olumsuz değerlendirenler de var. Özellikle 50
kişi ve üstü çalıştıran işyerlerine getirilen %3 sakat çalıştırma kotasının uygulanmasına
bakıldığında işverenlerin sakat istihdam etme yerine ceza ödemeyi göze aldıkları görülür.
Ceza ödememek için alanlar ise sakatların işyerine gelmeden sigortasını ödeyerek ve/veya
asgari ücretten maaşını vererek sakatları bir anlamda “bankamatik çalışanı” (Çelebi, 2010:
82) haline getiren uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmuşlardır.
Toplumun sakatlara yönelik algısında belirleyici olan etmenlerin gelir ve eğitim olduğu yine
yapılan aynı çalışmada (ÖZİDA, 2009: 131) görülmektedir; Eğitim ve gelir düzeyi arttıkça,
sakatlara yönelik olumlu tutumlar artmaktadır. Düzenli işi olanların ve sosyal güvencesi
olanların sakatlara yönelik tutumları, bu tür güvencesi olmayanların tutumlarından daha
olumludur. Benzer şekilde, yaşlılara göre gençlerin, evlilere göre bekârların sakatlara karşı
tutumları daha olumludur. İlgi çekici bir veri de ailesinde ya da akrabasında sakat olanların,
aile ve akraba çevrelerinde sakat olmayanlara göre daha olumsuz bir tutum sergilemesidir.
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Toplumsal yapının biçimlenmesinde, bilinç oluşturmasında kültür, sanat ve medyanın da
etkisi vardır. Sakatlık konusunun ele alınış tarzına medyaya, sinemaya ve edebiyata
bakıldığında aslında olumlu örneklerin çok az verildiği, genel olarak sakatların muhtaç olarak
yansıtıldığı veya tamamen görmezden gelindiği görülmektedir. Televizyon Yayınları ve
Özürlülük Anketi’ne (Çalık, 2005) göre nitelik ve nicelik olarak sakatlık ve sakatlarla ilgili
yayınlar yeterli bulunmamaktadır. Yeti yitiminin önlenmesine ilişkin bilgilendirmeler
televizyonda yeterli oranda yer bulmamaktadır. Televizyonda sakatlığın sunumu ise
ayrımcılığı arttıran, pekiştiren bir tarzda yapılmaktadır.
Özürlülerin Yazılı Basında Yer Almasına İlişkin Araştırma ve Analiz Raporuna göre (ÖZİDA,
2006); özürlülerle ilgili pek çok haberin magazinsel, kişisel olması, sadece özürlü bireyi
ilgilendirdiği için haber niteliği taşıması toplumumuzun özürlüleri hâlâ diğer bireylerden ayrı
ve farklı değerlendirdiğini göstermektedir. Araştırma sonucu, özürlülükle ilgili yazılı basında
çıkan haber sayılarının yıllara göre dağılımının doğrusal olarak artış eğiliminde olduğunu
göstermiştir. Sosyal aktiviteler, kültür ve sanat konu başlığı tüm yıllar toplamında yazılı
basında en fazla yer alan konu başlığı olmuştur. Bunu özürlülerin maruz kaldığı
olumsuzluklar konu başlığı izlemekte olup, yazılı basında en az yer alan haberler ise ayrımcılık
ve istismar konuları ile ilgili olmuştur.
Toplumda üretilen edebiyat eserlerine ve filmlere baktığımız zaman da toplumun sakatlığa,
sakata karşı genel bir olumsuz yaklaşımının olduğu görülür. Gürdal Ünal (2011), çocuk
edebiyatında sakatların nasıl anlatıldığına ilişkin yaptığı çalışmasında 1969-2009 tarihleri
arasında 40 yılda 40 edebiyat ürününde sakatların çok fazla yer almadığını yer alanların ise
40 eserden sadece 3 tanesinde eşit bireyler olarak yer aldığını belirtmektedir. Eserlerde, sakat
acıklı ve acınacak biri olarak betimlenmektedir. Özellikle farklılıklara saygının gelişmesi
gereken 3-8 yaş dönemine ait kitaplarda sakatların bulunmaması büyük bir sorundur. Sakat
yük olarak görülür ve tecrit edilmiş olarak anlatılır. İncelenen eserler arasında bu geniş
olumsuz anlatıya karşı 3 tane iyi örnek vardır. Bu eserlerde sakat bireyin gözünden olaylar
anlatılmaktadır ve sakat çocuğun bilinçli bir ailesi vardır.
Yeşilçam filmlerinde de sakatlara ilişkin bu yaklaşımı görürüz. Çoğunlukla sakat acınan,
filmin sonunda “normal” hale dönebilen bir “hasta” olarak işlenmiştir.19 Son yılların dizi
filmlerinde çok nadir olarak yer alır. Yer aldığı durumlarda ise sakatlık, bireyin genelde
cezalandırılmasının sonucudur. Son dönem ise acıma ve muhtaçlık duygularının ön plana
çıkarılması yerine farklılığın ve ayrımcılığın anlatılmaya çalışıldığı filmler (Benim Dünyam2013, Can Dostum-2011 vb.) az da olsa bulunmaktadır.
Yazılı ve görsel sanatlar, medya, bir bakıma, var olan toplumsal tutum ve anlayışı yansıtır. Bu
ayna gibi sadece yansıtma işlevini görmemektedir, davranış ve tutumların pekişmesini,
yerleşmesini, olağanlaşmasını da sağlamaktadır. Özellikle medyanın, sakatlara yönelik
tutumların, önyargıların ve ayrımcı uygulamaların şekillenmesinde etkisi büyüktür. Medya
sakatları, genellikle, belirli kalıplar içerisinde sunmakta ve olumsuz figürler olarak
sergilemektedir. Özürlü program sunucuları, sanatçılar, sporcular gibi başarılı figürlerin
medyada yer alması, olumlu bir bakış açısı kazandırma (ÖZİDA, 2009: 139) önerileri olarak
gündeme getirilmektedir.
Sakatlığı ve sakatı ifade etmek için kullanılan kavramlar ve bu kavramlara yüklenen anlamlar
da toplumsal tutum ve yaklaşımı gösterir. ÖZİDA’nın yapmış olduğu araştırma toplumun
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tutum ve algısının sakat bireyin fiziksel özelliklerine değil, bu özellikleri ile bireyin günlük
yaşamındaki etkinlikleri ve etkileşimleri üzerine (Burcu, 2006: 71) olduğunu gösterir.
Dilimize yerleşmiş olan sakat, engelli ve özürlü kavramlarının kullanımı zaman içerisinde
farklılık göstermektedir. Önceleri sakat kullanılırken özellikle 90’lı yıllardan itibaren özürlü
ve 2000’lerden itibaren de ağırlıklı olarak engelli kullanılmaktadır. Bu değişimin nedeni, bu
kavramlara yüklenen toplumsal anlamlardır. Toplumsal anlamlar, kullanılan kelimelerin
değiştirilmesini zorlamaktadır. Çünkü sakat kelimesi “kötü, acınacak” bireyi çağrıştırdığı, hoş
çağrışımlar yapmadığı için özürlü kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. Sonrasında aynı
çağrışımlar özürlü kelimesi için söylenmeye başlanmıştır (Akbulut, 2011). Sakatlığı ifade
eden bu kelimeler aslında Demirci’nin (2008: 23) ifade ettiği gibi bir örtmecedir. Ortak
yaşamın getirdiği kural, bir tür sansürleme işlemi veya sosyal kontrol olarak da
adlandırılabilen örtmeceyi ortaya çıkarmaktadır. Kötü olarak bilinen, hafızada kayıtlanan
durumlardan bahsetmek zorunda kaldığımızda en zararsız olduğunu düşündüğümüz
kelimeleri seçmeye özen gösteririz. Sakat dediğimizde, sakat olan kişilerin aşağılandığına
ilişkin bildiklerimiz, yaşadıklarımız, bireysel ve toplumsal hafıza kayıtlarımızda olanlar, bizi
farklı bir kelime bulmaya, kullanmaya iter. Böylece örtmece yaparak sakatlığın toplumsal
algıdaki olumsuzluğu gizlenmeye çalışılır. Ancak, kabalığı için kullanılmayan yerine seçilen
kelimede bir süre sonra, koşullar toplumsal algı ve tutumlar değişmediği, aynı kaldığı için,
“kaba”laşır.
“(…)fiziksel kusurlu kişileri psikolojik açıdan rencide etmemek maksadıyla ‘sakat’ için ‘özürlü’,
‘engelli’, ‘handikap’ kelimelerinin ve bu bağlamda ‘kör’ için ‘görme engelli’, ‘sağır’ için ‘işitme
engelli’ vs. demek farklı örtmece örnekleridir. … Bu örnekler gösteriyor ki örtmece kelimeler
zamanla örttükleri asıl kelimenin kabalığını tekrar üstlenmeye başlarlar ve yeni bir örtme işlemine
ihtiyaç duyarlar. Bunun gibi Türkçe’de ‘sakat’ kelimesi yerine örtmeceli kullanım olan ‘özürlü’
kelimesi zamanla sakat kelimesinden daha aşağılayıcı kullanım kazanmıştır. Bunun yerine yeni bir
örtmece olan ‘engelli’ kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. Belli ki, zamanla kötüleşmesi olayı, yeni
örtmeceler bulma kısır döngüsünü devamlı tetikleyecektir. Çok kaba ifadeyle örtmeceler zamanla
‘demode’ olurlar. Örtmecelerde değişim sürekliliği olmasaydı belki de bugün her kavramın yalnız
bir örtülü kullanımı olurdu (Demirci, 2008: 28-32).”

Örtmece kelimelerin sık değişimi, bir anlamda toplumdaki olumlu ve olumsuz yaklaşımların
bir mücadelesini de sunar. Ama her değişim aslında olumsuzluğun hâlâ devam ettiğini, bu
olumsuzluğun farkına varıldığı ölçüde de örtmecenin kullanıldığını gösterir.
Sakatın acınacak muhtaç kişi şeklinde toplumsal bilinçte kodlanması, kelimeye toplumsal
algıya uygun anlam yüklenmesinin bir sonucudur. Bu yükleme, devamında reddedilme,
dışlanma, istenmeme, alay edilme, küçük görülme gibi davranış kalıplarını getirmektedir
(Burcu, 2006: 76). Ayrımcılık da tam bu noktada devreye girmektedir. Ayrımcılık, bu kalıp
yargılarla, davranışlarla, damgalamayla birlikte gündeme gelir.
Toplumsal algı, tutum ve davranışlar sakatlara yönelik olarak bir tür ayrımcılığı üretmektedir.
ÖZİDA’nın yaptığı araştırmaya bakıldığında aslında toplumun bir anlamda, özellikle belli
konularda sakatlara karşı ayrımcı davrandığı görülmektedir. Ayrımcı davranışlar, toplumun
sakatları eşit bireyler olarak görmemesinin bir sonucudur. Aşağıdaki haber, dönemin Sağlık
Bakanı’nın, ülke yönetiminde söz sahibi olanların, konu ile ilgili politika üretmesi beklenen
yöneticilerin de sakat bireyleri, eşit bireyler olarak görmediklerini göstermesi açısından
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önemlidir. Ayrımcı davranışların toplumun her kesimine işlediğini gösteren önemli bir
örnektir.
“Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ardından Batmanlı olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte
Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne gitti. Bölge Devlet Hastanesi'nde personelle birlikte yemek
yedikten sonra kalkan Sağlık Bakanı Akdağ'a görme engelli geçici işçi Nurullah Mehmetoğlu, "Biz
burada asgari ücretle çalışıyoruz. Koşullarının iyileştirilmesini istiyoruz. Müteahhit şirketlerin
elinden ne zaman kurtulacağız?" diye sordu. Bu sözlere sinirlenen Bakan Akdağ, "Gözlerin
görmediği halde sana iş vermişiz, daha ne yapalım? Müteahhit şirketlerin yanında çalışmaya devam
edeceksin" diye Nurullah Mehmetoğlu'na çıkıştı (Milliyet Gazetesi, 15.05.2011). “

Bu eşit görmeme Anayasa da dâhil olmak üzere toplumun tüm kurum ve dokusuna işlemiştir.
Çünkü yasayı yapanların, politika üretenlerin eşitsizliği içselleştirdiği yaşanan olaylarda,
belgelerde açıkça görülür. Bu konuda Çelebi (2010:80), Anayasa’nın 61 maddesini şöyle
eleştirir;
“Anayasa’da engellileri direk ilgilendiren 61.madde de özürlüler açısından eşitlik ilkesine aykırı ve
ayrımcılığa zemin hazırlayan bir yapıdadır. 61.madde de: Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul
ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.
Devlet sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Yaşlılar,
devletçe korunur. Yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla
düzenlenir. Devlet korunmaya muhtaç çocukların, topluma kazandırılması için her türlü tedbiri
alır. Bu amaçla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur diye yazmaktadır. Bu madde,
özürlüleri korunmaya muhtaç olarak gören sakat bir bakış açısını yansıtması açısından önemlidir
(Çelebi, 2010: 80).”

ÖZİDA’nın 2010 yılında yaptırdığı Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılığın Ölçülmesi Araştırması
sakatların maruz kaldıkları ayrımcılık ve bu ayrımcılığın nasıl algılandığına ilişkindir. Bu
araştırmaya göre sakatların %75’i, Türkiye’de en fazla sakatlığa dayalı ayrımcılık yapıldığı
düşüncesindedirler. Algı düzeyinde ayrımcılığın en fazla istihdam alanında, deneyim
düzeyinde ise toplumsal yaşama katılım alanında gerçekleştiği ifade edilmiştir (ÖZİDA,
2010: 7-9). Diğer ülkelerde yapılan ayrımcılığın algılanmasına yönelik çalışmalarla
karşılaştırıldığında Türkiye’de ayrımcılığın daha az olduğu gibi bir sonuç çıkarılabilir. Ama
Türkiye koşulları, ayrımcılığın hissedilmesinin temel unsurunun dışarıya çıkabilmek olduğu,
iletişim kurabilmek olduğundan hareket edildiğinde farklılık başka türlü de yorumlanabilir.
Bir bakıma bunu, sakatlara yönelik olumsuz düşüncelerin, tutum ve davranışların farkında
olunmaması şeklinde yorumlamakta mümkündür. Örneğin Kanada, İngiltere gibi sakatlara
yönelik çalışmaların Türkiye’den daha fazla olduğu ülkelerde sakatlara yönelik ayrımcılık ve
önyargıların daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Kanada da katılımcıların %82’si sakatlara
karşı ayrımcılık yapıldığını, İngiltere’de ise katılımcıların %33’ü sakatlara karşı önyargıların
var olduğundan (ÖZİDA, 2009: 79) söz edebilmektedirler.
Türkiye toplumu, sakatlara karşı yapılan ayrımcılığın da çok farkında değildir. Katılımcıların
%90,1’i toplu taşıma araçları, binalar, cadde, sokak ve kaldırımların özürlüler için uygun
olmadığını belirtirken (ÖZİDA, 2009: 84), aslında bunun sakatlara karşı bir ayrımcılık
olduğunun farkında değildirler. Diğer yandan, sakatların topluma katılımlarının önündeki
en büyük engel olarak toplumun önyargıları (%45,4) görülmektedir. Katılımcıların %46,9
ise eğitim, donanım, istihdam, fiziki çevreye, bir bilgiye ulaşım gibi sosyal desteklerin eksikliği
gibi diğer engelleri belirtmiştir (ÖZİDA, 2009: 85). Çünkü sakat, toplumsal algıda acınacak,
yardım edilecek, muhtaç kişidir. Muhtaç kişinin eksiği vardır, bu da doğaldır. Zaten eksikliği
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olduğu için muhtaçtır. Kaldırımların, sokakların sakatlara uygun olmaması da sakatın
eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu eksikliği ile muhtaçtır. Toplum da muhtaç olana
yardım ederek toplumsal görevini yerine getirmekte, “iyi bir insan” olarak toplumda yerini
almaktadır.
Sakatlara yönelik ayrımcılığa ilişkin özellikle sakatlık ve ayrımcılıkla ilgili çeşitli sivil toplum
kuruluşlarının çalışmaları da bulunmaktadır. Bu çalışmalardan birisi Türkiye’de Engellilik
Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu (1 Ocak-30 Haziran 2010)’dur. Bu rapor (Akdağ
vd., 2011) Eşit Haklar İzleme Derneği koordinasyonunda çalışma yürüten farklı alanlardan
gelen sivil toplum kuruluşlarının hazırladıkları bir rapordur. İstihdam, eğitim, sağlık,
barınma, mal ve hizmetlere erişim gibi alanlarda karşılaşılan ayrımcılık olayları belgelenerek
raporlaştırılmış. Raporda dikkat çeken nokta rapora giren olayların sadece medyaya yansımış
ya da davalık olmuş olaylar olmuş olmasıdır.20
Yapılan araştırmalar çerçevesinde sakat ve sakatlığa yönelik toplumsal algının
muhtaç/muhtaçlık temelinde şekillendiği görülmektedir. Toplum sakatları muhtaç olarak
görmekte, yeti yitimli olarak doğmayı veya sonradan olmayı dini inançları çerçevesinde
açıklamakta ve yeti yetimlilere yardım yapmayı inancı gereği önemsemekte ve yapmaktadır.
Genel olarak toplum, sakatlara karşı yapılan davranışların içerdiği ayrımcılığın farkında
değildir. Farkında olmama, sakatları kendisi gibi görmeme durumunun bir yansımasıdır.
Sakatlık ve sakatlara yönelik daha olumlu görüşler ise maddi gelirin yüksekliği ve toplumsal
sorumlulukların (toplumsal değer yargılarının sorgulandığı durumlar) daha az olduğu
durumlarda görülmektedir. Türkiye’de yönetsel ve yasal anlamda sakatlara yönelik çeşitli
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların başlangıçta belirlenen hedeflere ulaşması, gerçek
anlamda var olan sorunları çözmesi, yasaların uygulanabilirliği ve kurumların işlevli ve
işleyişinin sağlanabilmesinin en önemli koşullarından birisi de toplumsal algıdır, toplumsal
algının değişmesidir.
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4 SAKATLIKLA İLGİLİ MEVZUAT

Y

asal düzenlemeler, herhangi bir alanla ilgili olarak herhangi bir ülkenin geldiği aşamayı
göstermesi açısından önemli göstergelerdir. Aynı zamanda bu göstergeler idarecilerin,
halk tarafından seçilmiş olanların konuya yaklaşımlarını, ele alış tarzlarını, nasıl bir
süreç öngördüklerini pratikte anlama ve test etme imkânı verir. Toplumsal algı ve
yaklaşımdan kaynaklı olarak, her ne kadar yasal düzenlemelerin kimi zaman sadece kağıt
üzerinde olması gibi sorunlar yaşansa da sorunların çözümünde, yasalar, mevcut alana sahip
çıkma ve genişletme anlamında bir olanak olarak da değerlendirilebilir.
Devletler, belirlenmiş ülke sınırları içerisinde tek egemen olmalarından kaynaklı, kendi
yasalarını, kurallarını koymaktadırlar. Ancak ulus üstü ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile
devletler birbiriyle sürekli ilişki ve bağlantı içinde olduklarından birbirlerini etkilemekte,
zorlamaktadırlar. Oluşturulan üst birlikler, herhangi bir alanda ortak hareket etmeyi
sağlayabilmek için standartlar oluşturmaktadırlar. Hukuk sistemi içerisinde üst bir düzeyi
temsil eden bu tür sözleşmeler, bağlayıcılığına göre iç hukuku etkilemektedir. Kimi zaman iç
hukukta buna uygun düzenlemeler de yapmak gerekebilmektedir. Ortaklıklar ve
bağımlılıklardan dolayı uluslararası alanda yapılan düzenlemeler, bağlayıcı anlaşmalar ve
sözleşmeler önemli hale gelmektedir. Sakatlıkla ilgili yapılan iç düzenlemeler, büyük oranda
“dış” etkiler, yönlendirmeler sonucu yapılmıştır.

4.1

Uluslararası Düzeyde

Uluslararası alanda yapılan sözleşmeler, içeriğine bağlı olarak iç hukukta çeşitli
düzenlemelerin yapılmasını gerektirebilmektedir. Türkiye’nin üye olduğu BM ve AK
(Avrupa Konseyi), aday üyelik sürecinde olduğu AB (Avrupa Birliği)’nin hazırladığı çeşitli
sözleşmeler, anlaşmalar ve şartlar doğrudan iç hukukta belirleyici olabilmektedir. Sakatlık ve
sakatlar konusundaki düzenlemeler de düzenlemenin kabul edilme, uygulama koşuluna bağlı
olarak Türkiye’yi etkilemektedir.
Uluslararası alanda BM’nin beyannameleri, sözleşmeleri ülkelerin iç hukuki düzenlemelerini
doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Benzer şekilde bölgesel birlikler, uluslar üstü
yapılanmalarda bunu teşvik edici ve zorlayıcı olabilir. AB ve AK sakatlık konusundaki
bildirileri, antlaşmaları, bildirgeleri, stratejileri ve şartları ile kapsadığı ülkeler için BM’nin
yaptığı etkinin daha fazlasını yapabilmektedir. Özellikle yaptırımı olan hukuki düzenlemeler
etkili olabilmektedir. AK ve AB’nin de BM ile karşılıklı ilişki içinde olduğu ve sakatlığa ilişkin
çalışmalarda birbirini etkiledikleri de gözden kaçırılmamalıdır.
4.1.1 Birleşmiş Milletler
“Herkes için eşitlik” ilkesi ile hareket eden Birleşmiş Milletler belgelerinde sakatlık ilk kez,
1948 yılında yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde dile getirilse de BM sistemi
içerisinde sakatlıkla ilgili çalışmaların başlama tarihi 1945 yılına dayanmaktadır. Özellikle
görme ve işitme gibi bedensel sakatlıkları olan bireylerin haklarının arttırılmasına
odaklanılmış, bunun dışında da sakatlığı önleme ve rehabilitasyon çalışmalarına önem
verilmiştir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden 26 yıl sonra Zihinsel Özürlülerin
Haklarına Dair Bildirge, bunun arkasından 1975 yılında Sakat Hakları Bildirgesi
yayınlanmıştır. 1981 yılı Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Sakatlar Yılı ilan
edilmiştir. Aynı yıl, Viyana'da Sakatların Eğitimi, Sakatlığı Önleme ve Sosyal Hayata Tam
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Katılım Konusunda Dünya Konferansı gerçekleştirilmiştir. 1982 yılında Sakatlar İçin Dünya
Eylem Programı hazırlanmıştır. Bu programda sakatlıkla ilgili oluşturulacak politikalar üç
başlık altında toplanmıştır. Bunlar; önleme, rehabilitasyon ve fırsat eşitliğidir
(H/ozida:2010).
3 Aralık 1982’de düzenlenen Genel Konseyde ise her yıl 3 Aralık gününün Sakatlar Günü
olarak kabul edilmesine yönelik tavsiye kararı sunulmuştur. 1983-1992 arası 10 yıl, Birleşmiş
Milletler Sakatlar Onyılı ilan edilmiştir. 1992'de Birleşmiş Milletler Sakatlar Onyılı'nın
kapanış toplantısında her yıl 3 Aralık gününün Sakatlar Günü olarak kutlanması
kararlaştırılmıştır. Bu toplantıda ayrıca sakatların büyük bir kısmının gelişmekte olan
ülkelerde yaşadığına ilişkin verilerden dolayı, Asya-Pasifik Sakatlar Onyılı ilan edilmiştir.
1993-2002 yılları arasındaki on yıllık süreç, “Asya-Pasifik Sakatlar Onyılı 1993-2002” olarak
ilan edilmiş ve bu sürecin teması “Sakatların Tam Katılımı ve Eşitliği” olarak belirlenmiştir.
Bu faaliyetler dâhilinde Asya-Pasifik Bölgesindeki Sakatların Tam Katılımı ve Eşitliği
Hakkında Bildiri, 1993 Aralık ayında Pekin’de düzenlenen bir toplantı ile ilan edilmiştir
(H/ozida: 2010).
Özürlüler İdaresi Başkanlığının 1998 yılında dâhil olduğu Sakatlar Onyılı sürecinin kapanış
toplantısı 2002 yılında gerçekleştirilmiş ve Asya-Pasifik Sakatlar Onyılı’nın 2002-2012 süreci
için bir on yıl daha uzatılması kararı alınmıştır. 1993'de Sakatlar İçin Fırsat Eşitliği
Konusunda Standart Kurallar kabul edilmiştir. Bu kurallar Sakatlar İçin Dünya Eylem
Planı’nı özetlemekte ve ülkelere eşit fırsatlar sunma konusunda nasıl önlemler alacağını
bildirmektedir. 1995 yılında Kopenhag’da gerçekleşen Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesinde,
Kopenhag Sosyal Kalkınma Bildirgesi ve Sosyal Kalkınma Eylem Planı hazırlanmıştır.
Kopenhag Bildirgesinde ve Eylem Programı Karar 6’da devletlerin, sakatlara eşit eğitim fırsatı
sağlanması konusunda garanti vermesi istenmektedir (ÖZİDA, t.y.).
Ayrıca Birleşmiş Milletler Sakatlar Programı, Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde sakatlara
yönelik hazırlanan temel programdır ve bu program Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği
Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümünün, Sosyal Politika ve Kalkınma Birimi tarafından
yürütülmektedir. Sakatların Haklarına İlişkin Sözleşme, Birleşmiş Milletler tarafından sakat
hakları alanında kabul edilen temel sözleşmedir. Sözleşme 50 maddeden oluşmaktadır.
Sözleşme, taraf olan devletlere sakatların yaşam standartlarını yükseltmeye, topluma
katılımlarını sağlamaya ve karşı karşıya kaldıkları ayrımcılığı önlemeye ilişkin yükümlülükler
getirmektedir. İletişimi sağlamak, sakatlığa dayalı ayrımcılığı önlemek, makul
uyumlaştırmayı ve evrensel tasarımı gerçekleştirmek, bu sözleşmenin amaçları arasındadır
(H/ozida, 2010).
Temel olarak sözleşme bireylerin sakatlığından dolayı uğradıkları veya uğrayabilecekleri
ayrımcılığa karşı tedbirlerin alınmasını, buna ilişkin düzenlemelerin yapılmasını istemektedir.
Eşitlik ve ayrımcılık yasağı, sakat kadınlar, sakat çocuklar, bilinç yükseltme, erişebilirlik,
yaşam hakkı, risk durumları ve insani açıdan acil durumlar, yasa önünde eşit tanınma, adalete
erişim, kişi özgürlüğü ve güvenliği, işkenceye veya zalimane insanlık dışı veya aşağılayıcı
muameleye veya cezaya, sömürüye şiddete ve istismara maruz kalmamak, kişinin
bütünlüğünün korunması, seyahat özgürlüğü ve uyrukluk, bağımsız yaşama ve topluma dahil
olma, kişisel hareketlilik, düşünce ve ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim, özel hayata saygı,
konuta ve aileye saygı, eğitim, sağlık ve rehabilitasyon, çalışma ve istihdam, yeterli hayat
standardı ve sosyal korunma, siyasal ve kamusal yaşama katılım, kültürel yaşama, dinlenme
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eğlence ve spor etkinliklerine katılım gibi maddeleri ile sakat bireylerin yaşamları boyunca
karşılaşabilecekleri tüm alanlar sözleşmeye konu olmuştur (H/humanrightscenter, 2015). Bu
alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ve devletlerin iş birliğine yönelik tedbirlerin alınacağı
da ayrıca belirtilmektedir. Sözleşmenin önemli noktalarından birisi de ulusal uygulama ve
denetime ilişkindir. Sözleşmeye göre, taraf devletler sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak
bir birimi yetkilendirmeli ve bunun yanı sıra “sözleşmenin uygulanmasını geliştirici koruyucu
ve denetleyici olmak üzere en az bir mekanizmayı desteklemeli, güçlendirmeli, görevlendirmeli ya
da kurmalıdır.” Sözleşme ayrıca sakat hakları komitesinin de kurulmasını karara bağlamıştır
(H/ozida, 2010). Türkiye bu sözleşmeyi imzaya açıldığı tarih olan 2007 yılında imzalamış;
ama onaylanması 2009 yılında olmuştur. Sözleşmeyle ilgili olarak bireysel başvuru yetkisine
ilişkin Protokolü ise 28 Eylül 2009 tarihinde imzalamış; ancak onaylamamıştır (Gül, Karan,
2011: 19).
Sakatların Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi sekiz temel ilkeye dayanmaktadır;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kişilerin insanlık onuruna ve bireysel özerkliklerine saygı
Ayrımcılık yasağı
Toplumsal yaşama tam ve etkin katılım
Farklılıklara saygı ve sakatlığın insan çeşitliliğinin bir parçası olduğunun kabulü
Fırsat eşitliği
Erişebilirlik
Kadın ve erkek eşitliği
Sakat çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına
saygı.

Sözleşmelerde genellikle kısa bir hüküm ile taraf devletlerin yükümlülükleri düzenlenir. Ama
bu sözleşmede farklı bir yaklaşım benimsenmiş, yükümlülükler ayrıntılandırılarak
sıralanmıştır (Gül, 2008: 1244). Taraf olan devletler bakımından uluslararası sözleşmeler;
ihlal etmeme, istenilen durumu sağlama ve koruma yükümlülüklerini öngörmektedir.
4.1.2 Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu
Avrupa’da kurulmuş olan ulus üstü ve uluslararası örgütler olan AB, Avrupa Komisyonu ve
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile Türkiye’nin çeşitli nedenlerden kaynaklanan yakın
ilişkileri bulunmaktadır. Bu örgütlerin çalışma yürüttükleri çeşitli alanlar bulunmaktadır.
Çalışma alanlarına göre incelendiğinde konumuzla ilişkili olarak AB’nin ve AK’nin
Türkiye’yi etkileyen çalışmaları olduğu görülmektedir. Türkiye’nin AB’ye girmeye çalışan
aday ülke olmasından kaynaklı olarak AB müktesebatına uyum çalışmaları yürütülmektedir.
Dünyada sakatlık konusunda yaşanan genel yaklaşım dönüşümünden ve çalışmalarından
Türkiye de etkilenmiştir. Ayrıca kurumsal ve hukuki sürece dâhil olmak için AB ve AK
ülkelerin yapmaları zorunlu olan düzenlemelerle ilgili olarak aday ülke olarak Türkiye’de
yükümlü sayılmaktadırlar. Böylece hem etkilenme hem de zorunlulukları yerine getirme
süreci Türkiye için birlikte işlemektedir.
28 üye devletten oluşan AB’ne Türkiye henüz üye değildir. Ama aday üye statüsündedir.
Adaylık sürecinde AB kriterlerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu kriterler ise AB
müktesebatı olarak AB düzenlemelerinin iç hukuka dâhil edilmesi veya iç hukuki
düzenlemelerin uyumlaştırılmasını kapsamaktadır. AB’ne girme isteğini her hükümet
döneminde dile getiren Türkiye, AB mevzuatlarını iç hukukuna katmakta, politikaları takip
etmekte ve ulusal düzeyde uygulamaktadır. Bunun için Ulusal Program ile Katılım
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Ortaklığındaki kısa ve orta vadeli hedefler belirlenmekte ve yapılacağı taahhüt edilmektedir.
Avrupa Komisyonu tarafından ülkenin aldığı mesafeyi görmek için İlerleme Raporları
hazırlanmaktadır. 1998’den başlayarak her yıl İlerleme raporları ile Türkiye’nin geldiği aşama
denetlenmektedir. Müktesebat, Avrupa Topluluğu’nun kuruluşundan itibaren yürürlüğe
konulan tüm mevzuatı ve bu mevzuatta yapılmış olan değişikliklerden oluşmaktadır.
Müktesebat;
•
•
•
•
•
•

Kurucu Roma Antlaşması,
Tek Senet
Maastricht Antlaşması,
Amsterdam Antlaşması,
Konseyden geçen tüm yönetmelikler(direktifler),
Avrupa Adalet Divanı Kararlarını kapsamaktadır (Özer, 2006: 19-28).

AB üye ülkelerinde yaşam ve çalışma koşullarını düzenlemeye yönelik tedbir ve çabaların
bütününü teşkil eden sosyal politikaya yönelik olarak tam bir aynılık söz konusu değildir.
Birçok konu hala ülkeler bazında ele alınmaktadır (Özer, 2006: 478). Buna karşılık AB’nin
temel anlayışı haklar temelinde, fırsat eşitliğini sağlama yönündedir. Amsterdam Antlaşması
bu açıdan önemlidir. Amsterdam Antlaşması’nın 13. Maddesi ayrımcılığın önlenmesine
yöneliktir ve buna dayanarak sosyal politika ile ilgili uyum sağlanması yönünde çeşitli
direktifler ve tüzükler çıkarılmaktadır.
AB’nin istihdam ve sosyal politikalar kapsamında amacı aktif, katılımcı ve sağlıklı bir topluma
ulaşmak için yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir. Bunun kapsamına işsizler, yaşlılar, sakatlar,
sosyal olarak dışlananlar ve ayrımcılığa uğrayan bütün Birlik vatandaşları girmektedir (Özer,
2006: 498). Bununla bağlantılı olarak Avrupa İstihdam Stratejisi Amsterdam Antlaşmasının
13. Maddesine de dayanarak oluşturulmuştur. Avrupa Çalışma ve Sosyal İşler Konseyi her yıl
yönerge hazırlamakta ve sakatların durumuna özel önem vermektedir. Aynı şekilde Sakatlar
İçin Engelsiz Avrupa Tebliği de sakatlara yönelik ayrımcılığı önlemek için AK 1999 yılında
hazırladığı program ile sakatların istihdamı ve iş hayatında karşılaştıkları ayrımcılığın
önlenmesine ilişkin direktif yayımlanmasını ve eylem planı hazırlanmasını önermektedir.
Tebliğ ulaşılabilirliği arttırmayı hedeflemektedir. Bağımsız hareket edebilmenin, ekonomik
ve sosyal hayata katılmanın önkoşulu olarak ulaşılabilirliğin sağlanmasını öngörür.
AB’nin sakatlıkla ilgili uluslararası düzeydeki politikaları Birleşmiş Milletlerin 1993 yılında
kabul ettiği Fırsat Eşitliği Konusunda Sakatlar İçin Standart Kurallar İlke Kararı’na
dayandırılmaktadır. Bu ilke kararında sakat bireylerin istihdam ve sosyal yaşama
katılımlarında toplumun sakat bireye karşı kabullenici tutumunun önemli rol oynadığı
belirtilmektedir. Avrupa Sakatlık Stratejisi 2010-2020 bu temelden hareketle oluşturulmuş
ve AB ve ulusal seviye eylemi için genel bir çerçeve sağlamaktadır. Stratejinin temel hedefleri;
mal ve hizmetlere erişimin sağlanması, sakatlık temelinde ayrımcılıkla mücadele, sakatların
işgücü piyasasına, eğitime ve sağlığa erişimini teşvik etmek, sakat hakları konusunda
bilinçlendirme olarak sıralanmaktadır. Bu hedeflere ulaşabilmek için belirlenen eylem alanları
ise şunlardır (ÖZİDA, 2011);
•

Erişebilirlik: Sakatların karşı karşıya kaldığı engelleri kaldırmayı hedefler.
Erişebilirlik, ortam oluşturmayı, ulaşımı, hizmetleri, bilgiyi ve iletişimi
kapsamaktadır.
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•

•
•
•
•
•
•

Katılım: Sosyal ve ekonomik hayatın her aşamasında herkes gibi eşit tarzda
katılabilmelidir. Bağımsız hareket, nerede ve nasıl yaşayacağını seçebilme, kültürel,
spor, boş zaman değerlendirme ve erişim dâhil tüm haklarını kullanabilmelerini
içermektedir.
Eşitlik: Farklılıkların teşvik edilmesi ve ayrımcılığın önlenmesidir.
İstihdam: Sakatların istihdam durumunu iyileştirmeyi amaçlar.
Eğitim: Kaliteli eğitime ve hayat boyu öğrenmeye eşit erişimin sağlaması
vurgulanmaktadır.
Sosyal Koruma ve Kapsama: Sakatların yoksulluğunu azaltma, ilgili yardım ve
hizmetlerden faydalanabilmesini kapsamaktadır.
Sağlık: Sakatların koruyucu bakım, rehabilitasyon ve özel hizmetlerde dahil olmak
üzere kaliteli sağlık bakımından eşit erişiminin sağlanması amaçlanır.
Dış eylem: AB dış politikalarında sakat haklarını teşvik etmesidir.

Strateji belgesinde AB temel Haklar Şartı’na, AB işleyişine ilişkin Antlaşması’na, AB ve üye
ülkeleri bağlayan BM Sakat Hakları Sözleşmesi’ne atıflarda bulunarak Stratejinin temelleri
gösterilmektedir. Strateji, sakat bireylerin durumlarına ilişkin hem Avrupa hem ülke
düzeyinde atılacak adımlar için çerçeve sunmaktadır. Belgede öncelikle sakat nüfusun
ekonomik ve sosyal katılımının piyasa fırsatları ile birlikte düşünülmesinin piyasa için
yarattığı fırsatlara dikkat çekmektedir. Sakatların ekonomik ve sosyal anlamda tam
katılımlarının sağlanmasının önemli olduğu, bunun aynı zamanda piyasa için yeni bir alan
olduğu belirtiliyor. Yardımcı cihazların ve erişilebilirlik için yapılı çevrenin hâlâ uygun
olmadığı, bu alanlarda sakat insanların ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlar için piyasa
fırsatları ve teşvikler ile büyüyen yeni bir iş sahasıdır (Avrupa Komisyonu, 2010a: 2-3).
AK (2010a) erişebilirlik, katılım, istihdam, eğitim-öğretim, sosyal koruma, sağlık ve dış eylem
olarak faaliyete geçilmesi gereken alanları belirlemiş ve bunları ayrıntılandırmıştır.
Erişebilirlik konusunda AB üye ülkelerinin 28 tanesinden pek çoğunun kısmen erişebilir
olduğunu belirtmektedir. Toplumda ve ekonomide yer almanın ilk koşulunu erişebilirlik
olarak tespit etmektedir. Herkes için tasarımın eğitim ve meslek olarak yaygınlaştırılmasının
teşvik edileceği aynı zamanda bunun yardımcı teknoloji piyasasını da oluşturacağı ifade
edilmektedir. Sakatların “birey, tüketici, öğrenci, ekonomik ve siyasi aktörler olarak”
haklarından faydalanmaları için bunların önündeki sorunların kaldırılması teşvik edilecektir.
Tam ve eşit katılımın önündeki tüm engellerin kaldırılması sağlanacaktır. Faaliyete geçilmesi
gereken alanlar olarak belirlenen tüm alanlarda yapılacaklar ve gerekçeleri ayrı ayrı sayılarak
çerçeve netleştirilmiştir. Genel olarak çerçevede sakatlara ilişkin belirlenen alanların birey
olarak sakatın hayata dâhil edilmesini gerektirdiği belirtildikten sonra bunun piyasa içinde ne
anlama geleceği belirtilerek bir çıkar ilişkisi de kurulmuştur. Üye olmayan devletlere ilişkin
ise bu alandaki çalışmaların destekleneceği vurgulanmaktadır. Stratejinin uygulanmasında ise
bilinçlendirme, mali destek, istatistiki veri toplama ve izleme, BM Sözleşmelerinin
gerektirdiği mekanizmalar, sayılmaktadır.
Türkiye açısından bakıldığında Amsterdam Antlaşması’nın önemli olduğu
görülmektedir.1992 yılında AB üyelerince imzalanan Maastricht Antlaşmasının koşullarında
köklü değişiklikler yapan Amsterdam Antlaşması Ekim 1997 yılında imzalanmış, 1999
yılında yürürlüğe girmiştir. Bu Antlaşmaya göre AB vatandaşlığı, özgürlük, güvenlik, adalet,
ortak dışişleri ve güvenlik politikası gibi alanlarda ve genişlemelerde birliğin kurumlarında
yenilikler yapılması gündeme gelmiş ve hükme bağlanmıştır.
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Üye ülkelerin ulusal hukuklarından ayrı ve bağımsız olan AB hukuku yetkili olduğu bazı
durumlarda üye devletlerin iç hukuklarından daha üstündür. Kurucu anlaşmalarla anayasal
bir çerçeve oluşturan AB hukukunda ikincil düzeyi tüzükler, direktifler, kararlar, tavsiyeler
ve görüşler oluşturur. Direktifler üye ülkeleri yükümlü kılar. Direktiflerin kabul edilmesi ile
üye ülkeler, belirlenen süre içerisinde iç hukuklarında buna yönelik düzenlemeleri yapmakla
yükümlüdürler. Ayrımcılık konusundaki direktifler kamu ve özel sektörün, gerçek ve tüzel
kişilerin ayrımcılık yapmasını yasaklar. AK 1999’da Amsterdam Antlaşmasının sakatlara
yönelik ayrımcılıkla mücadeleye esas oluşturan, 13. Maddesine21 dayanarak ayrımcılıkla
mücadele paketi hazırlamıştır. Bu program çerçevesinde, AB genelinde bir direktif
yayımlanarak sakatların istihdam edilme ve iş hayatında karşılaştıkları ayrımcılığa yönelik
önleyici tedbirlerin alınması yönünde eylem planı hazırlanması istenmiştir (Gül, Karan,
2011: 33). AB üye ülkeler iç hukuklarını bu direktif doğrultusunda düzenleme yoluna
gitmişlerdir.
Birliğin ayrımcılıkla ilgili direktiflerinde, sakatlara ilişkin başka hükümler de bulunmaktadır.
Sakatları ayrımcılığa karşı koruyan bir hukuksal çerçeve çizmektedir. Örneğin; İstihdam ve
Meslekte Eşit Muameleye Dair Genel Çerçeve Oluşturan 2000/78/EC sayılı Avrupa Birliği
Konseyi Direktifi. Bu direktif istihdam ve meslek açısından sakatlığa ilişkin ayrımcılığa dair
üye devletlere eşit muamele ilkesi ile genel bir çerçeve çizmektedir (Gül, Karan, 2011: 34).
Türkiye AB tarafından İlerleme Raporları ile geldiği aşama ve yapmadıkları belirtilmektedir.
Söz konusu standart kuralların izlenmesi için AB Komisyonu’nun “Özürlüler İçin Fırsat
Eşitliği” başlığıyla yayınlanan tebliği, Türkiye 2010 İlerleme raporunda, “sosyal bakımdan
korunmaya muhtaç ve/veya engelli kişiler” için alınan özel tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı
sayılmayacağını öngören anayasa değişikliğinin, sakatlara yönelik pozitif ayrımcılığın yolunu
açtığı belirtilmektedir. 2010 yılı İlerleme Raporu’na (Avrupa Komisyonu, 2010a: 29) göre
2010 yılı “Herkes İçin Ulaşılabilirlik Eylem Yılı” olarak ilan edilmiştir. Ancak, ulaşılabilirlik
stratejisi ve eylem planı henüz kabul edilmemiştir. Sakatların hakları hakkında Birleşmiş
Milletler Sakat Hakları Sözleşmesi ve İhtiyari Protokolünün uygulanmasını izlemeye yönelik
ulusal mekanizma henüz oluşturulmamıştır. Sakat bireylerin kamu kurumlarında istihdamı,
bütçedeki personel kısıtlamaları dışında tutularak, istihdam imkânlarının iyileştirilmesinin
önü açılmıştır. Rapor’da tüm bu gelişmelere rağmen, sakat bireyler hakkında bilgi ve
araştırma eksikliği, bilgiye dayalı politika oluşturma önünde hala bir engel olduğu
belirtilmektedir.
Avrupa Komisyonu’nun 2010 yılı Raporunda (2010: 29-79), sakat bireylerin eğitim, sağlık,
sosyal ve kamu hizmetlerine erişiminin “hâlâ kritik bir mesele” olduğu belirtilmektedir.
Kamu binalarına erişimde karşılaşılan fiziksel engeller önemli bir sorundur. Sosyal ve
ekonomik hayata katılımlarını artırmak amacıyla, sakat kişiler hakkındaki önyargılarla
mücadele yönünde farkındalık çalışmalarının arttırılması önerilmektedir. Zekâ yitimi olan
bireylerin bakım koşullarının, “endişe sebebi” olduğu bildirilmektedir. 2005 tarihli Engelliler
Kanunu’nun, mevcut tüm kamu binaları ve yolları, kaldırımlar, yaya geçitleri, açık ve yeşil
alanlar, spor alanları ve kamuya hizmet eden benzeri sosyal ve kültürel altyapının 2012 yılı
itibarıyla engellilerin erişimine müsait hale getirilmesi hükmü içerdiği, ancak dört
belediyedeki (Hendek, Karaman, Keçiören ve Konya) pilot erişim projeleri haricinde bu
alanda ilerleme sağlanmamış olması olumsuz örnek olarak nitelendirilmiştir.
2011 İlerleme Raporu (Avrupa Komisyonu, 2011), Ekim 2010-Eylül 2011 tarihleri arasını
kapsamaktadır. Rapor İlerlemeyi AB müktesebatın uygulamaya geçirilmesini alınan kararlar,
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kabul edilen mevzuat ve uygulanan tedbirler temelinde değerlendirmektedir. Rapor,
sakatların mecliste temsilinin yetersiz olduğunu; eğitim ve sağlık hizmetlerine, sosyal ve
kamusal hizmetlere erişimde sorunlar yaşadıklarını (yürürlükteki mevzuata rağmen özellikle
kamu binalarına erişimde fiziksel engellerle karşılaşıldığını), BM Sakat Hakları Sözleşmesi ve
İhtiyari Protokolü’nün izlemeye yönelik ulusal mekanizmanın oluşturulmadığını, istihdam
konusunda kısmen başarılı olduğu ama istihdam yöntemlerinin çeşitlendirilmesinin
gerekliliğini vurgulamaktadır.
Olumlu olarak değerlendirilen gelişmeler ise, erişebilirlik ile ilgili olarak strateji belgesi ve
eylem planının kabul edilmesi, ayrımcılıkla mücadele ilkesinin Anayasa dâhil birçok yasada
yer alması, çocuklar ve sakat kişilerin evde bakım hizmetlerini iyileştirilmesi amacıyla 20112013 tarihleri arasını kapsayan Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı’nın kabul edilmesi
gibi gelişmelerdir. Raporda, genel söylemde Sakatlık konusunda olumlu gelişmeler olmasına
karşın, mevzuatın veya eylem planlarının uygulanmasında, hayata geçirilmesinde sorunlarla
karşılaşıldığı belirtilmektedir.
AK’nin 2016 Türkiye Raporu (2016: 58,76) ise BM Sakat Hakları Sözleşmesinin ilkelerine
aykırı olarak bazı yasaların hala varlığını sürdürdüğünü vurgulamaktadır. Rapor, sakatlığı
olan bireyler arasında okuma yazma bilmeyenlerin oranının yüksekliğine dikkat çekmektedir.
İlk ve orta öğretim seviyesinde sakat öğrenci sayısında artış olmuş, buna rağmen
yükseköğretimde erişim sorunun hala devam etmekte olması önemli ve olumsuz örnek olarak
gösterilmektedir. Kamu hizmetlerine ve binalara erişebilirlik sorununun hala, özellikle
ulaşımda, yaygın olarak devam ettiği raporda belirtilmektedir. Aynı zamanda bu sorunun
çözümü için kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik kampanyaların ve erişilebilirliğe
ilişkin mevcut kriterlerin hayata geçirilmesi ve konu ile ilgili cezaların teşvik edici olarak
kullanılması önerilir. Yoksulluk riski altına olan sakatların istihdamını arttırma yönündeki
önlemlerin etkisiz olduğuna dikkat çekilmiştir. Kamu kesiminde sakat istihdam oranı %2
civarında ve taahhütlerin oldukça altındadır. AK, raporunda belirttiği gibi Türkiye önemli
adımlar atmıştır ancak eksiklikler vardır ve sosyal politikalar, hizmetler ve yardımlar için
birbiriyle uyumlu, kapsamlı bir politika çerçevesinin geliştirilmesini de gerekli görmektedir.
2018 yılındaki AK Türkiye Raporu (2018)’nda sakatlara ilişkin erişebilirlik, eğitim, istihdam
gibi konulara değinmektedir. Rapor, e-devlet uygulamaları konusunda sakat bireylerin
hizmetlere erişimlerinde engellerin azaltılması ve bunun için bir izleme sisteminin kurulması
gerekliliğini belirtmektedir. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere eşit fırsatlar sunulması
konusunda mevzuatın bulunduğu ancak Ceza Kanunu, Medeni Kanun ve Hâkim ve Savcılar
Kanunu gibi pek çok kanunda ayrımcılık içeren hükümlerin hala yer aldığına işaret
edilmektedir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun22’ ayrımcılıkla mücadele daha
etkin olması gerekliliği raporda vurgulanmıştır. Ayrıca sakat bireylerin ekonomik ve sosyal
hayata katılımları konusunda yetersizlikler bulunmaktadır. İşgücü piyasasına erişimde
zorluklar yaşamaktadırlar. İstihdam konusunda, Türkiye %3 olarak belirlediği sakat
istihdamı hedefinin altında kalmıştır. Kamu hizmetleri ve binalarına erişimleri de sorunludur.
AK de AB gibi sakatlık konusunda çeşitli kararlar almakta ve üye devletlerin bunları
uygulamaları beklenmektedir. AB’ye üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan AK 1981 yılında
sakatların toplumsal entegrasyonuna ilişkin aldığı kararın ardından 1986’da Avrupa
Topluluğu Düzeyinde Sakatların İstihdamına İlişkin Konsey Tavsiye Kararı ile fırsat eşitliği
ve engellerin kaldırılmasına yönelik politikalar belirlenmesini istemiştir. Bu karar aynı
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zamanda eşitlik ve engellerin kaldırılması yönünde alınabilecek önlemlere ilişkin çerçeve
kılavuz içermektedir.
AK 2006-2015 yılı için Sakatlar Eylem Planı hazırlamış, 2006-2015 yılları için Sakatlar
Hareketi oluşturmuştur. 47 ülkeden oluşan AK tarafından sakat bireylerin yaşamında nasıl
daha iyi duruma getirileceğine ilişkin planlama yapılması için bu hareket oluşturulmuştur.
Avrupa’yı daha yaşanacak bir mekân haline getirmeyi hedeflemektedir.
AK, sakat kişilerin erişebilirliğini kısıtlayan sosyal mimari ve tasarım engellerinin ortadan
kaldırılması için bütüncül bir stratejiye vurgu yapan Sakat Bireyler İçin Engelsiz Bir
Avrupa’ya Doğru tebliğini Mayıs 2000 tarihinde yayımlamıştır. Bu tebliğ, AB politikalarının
gözden geçirilerek sakat bireylerin erişebilirliğini arttırmaya ve engelsiz bir Avrupa yaratmaya
odaklanmıştır. Yine aynı yıl aralık ayında AK, Avrupa Birliği Temek Haklar Şartı’nı kabul
etmiştir. Şartın 21. Maddesinin birinci paragrafında ayrımcılık yapılamayacağı belirtilen
unsurlar arasında sakatlık da sayılmaktadır.23Sakatların topluma katılımlarına ilişkin olarak
da 26. madde de24AB’nin bunu hak olarak tanıdığını ve bu hakka saygı duyduğunu
belirtmektedir.
AK’nin 1965 tarihli Avrupa Sosyal Şartı ve bu şartın gözden geçirilmiş hali olan 1996 tarihli
Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı genel olarak sosyal haklarla ilgilidir. Avrupa Sosyal
Şartı’nı önemli kılan bir neden Şartın kabul edilebilmesi için belli sayıda maddenin kabul
edilmiş olmasını şart koşması ve denetiminin yapılmasıdır. Avrupa Kentsel Şartı’nın (1992)
7. ilkesi Kentteki Sakatlar ve Sosyo-Ekonomik Bakımdan Dezavantajlılar olarak
ayrıntılandırılarak Şarta konulmuştur. Türkiye, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nda
sakatlarla ilgili düzenlemelerin bulunduğu 15. Maddeyi kabul etmemiştir
(H/insanhaklarimerkezi)25.
Türkiye’yi ilgilendiren bir diğer şart ise Avrupa Kentsel Şartı’dır. Kentli hakları alanında
önemli bölgesel bir belgedir. Avrupa Konseyi Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konferansı
tarafından Mart 1992 tarihinde kabul edilmiştir. Diğerlerinden farklı olarak Avrupa Kentsel
Şartı, 20 maddelik bir deklarasyon ve 13 maddelik ilkelerden oluşmaktadır. 7. maddedeki
ilkeler kentlerdeki sakatlar ve sosyo ekonomik bakımdan dezavantajlılar ile ilgilidir. 7.
maddenin ilkeleri şöyledir (W/cankaya, 2010):
1. “Kentlerin herkesin her mekâna erişebilirliğini sağlayabilecek şekilde tasarlanması
2. Engelliler ve dezavantajlılara ilişkin politikaların hedef gruplar için aşırı himayeci değil
toplumla bütünleştirici olması,
3. Bunları temsil eden derneklerin kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışması
4. Konut ve işyerlerinin engelli ve dezavantajlılara uyarlanabilir biçimde tasarlanması,
5. Seyahat, iletişim ve kamu ulaşımının tüm insanlar için erişilebilir olması.”
AB’nin özelde sakatlara yönelik genelde sosyal politikasına yönelik çeşitli eleştiriler
bulunmaktadır. AB içinden özellikle İskandinav ülkelerinden gelen tepkiler AB
standartlarının kendi politikalarını standartlarını aşağı çektiği yönündedir. Aday üye
konumundaki Türkiye açısından ise AB’nin sosyal politika müktesebatının sosyal içerikli
olmadığı yönündedir. Hedefin işgücünün serbest dolaşımını sağlamaya yönelik olduğu için
istihdam alanında yoğunlaşmıştır.
“Avrupa Birliği sosyal refah devleti kurulacağına dair beklentileri destekleyecek unsurların mevcut
olmadığıdır. Avrupa Birliğinin, liberal bütünleşme sürecinin yarattığı işsizlik, yoksulluk ve sosyal
dışlanmaya karşı düzeltme politikaları da bağlayıcılığı olmayan girişimler niteliğindedir.
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Türkiye’nin müzakere sürecinin başlaması durumunda sosyal haklarda bir iyileşme olacağı
beklentisi gerçekçi görünmemektedir (Erdoğdu, 2005:33).”

Sakatlara ilişkin uluslararası anlaşmalar dışında ülkelerin anayasalarına dayanan işlemleri
bulunmaktadır. Türkiye, uluslararası antlaşmaların yanı sıra iç hukukunu oluşturan Anayasa
ve yasalar ile bu alanda düzenlemeler yapmaktadır.

4.2

Anayasal Düzenlemeler

Anayasa bir devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğinin belirtildiği genellikle yazılı olan
kurallar bütünüdür. Anayasalar bir devletin kurumlarının yanı sıra yurttaşlarının da temel
hak ve ödevlerini belirtirler, hak ve özgürlükleri güvence altına alırlar. Bu temel kurumların
işleyişleri, bireylerin hak ve ödevlerinin, özgürlüklerinin korunmasının ayrıntılandırılması
yasalar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, genelgeler ile yapılır. Ayrıca
Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre (90. madde son fıkra) uluslararası antlaşmalar usulüne
uygun yürürlüğe konmuş ise kanun hükmünde sayılır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren 1924, 1961 ve 1982 tarihli anayasaları
olmuştur.26 Bu Anayasalar içerisinde sakatlık ve/veya sakat bireylerle ilgili düzenlemelerin var
olup olmadığına bakıldığında, ilk Anayasada bir düzenleme olmadığı görülür. 1924
Anayasası (H/tbmm, 1945)Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu anayasası olup sakatlık veya
sakatlara ilişkin herhangi bir madde yer almamaktadır.
1961 Anayasası’nda “sosyal devlet” ilkesi ilk kez benimseyerek, temel hak ve hürriyetleri geniş
ve sistematik bir şekilde düzenlemiştir. Klasik kişi hak ve hürriyetleri ile siyasal haklar
genişletilerek güçlendirilmiş, “sosyal haklar ve ödevler” ilk defa sistematik olarak bu
anayasada yer almıştır. 1961 Anayasası’nda sakatların üretken hale getirilmesi ve özel
eğitimine ilişkin maddeler açıkça yer alırken, İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na özel eğitimle
ilgili hükümler konulmuş ve yasaya dayanılarak ilk defa “Özel Eğitim Yönetmeliği”
çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra 1960’lı yıllarda sakatların rehabilitasyonu konusu da ele
alınmıştır. Sosyal ve İktisadi Haklar ve Ödevler başlığı altındaki üçüncü bölüm, madde 50’de
özel okulların kurulabileceğini belirtmektedir.27
1980 askeri darbesi ile yürürlükten kalkan 1961 Anayasası yerine 1982 Anayasası
konulmuştur. Darbenin arkasından hazırlanan ve kabul edilen 1982 Anayasası sakatlarla ilgili
olarak madde 61/2’de “devlet sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını
sağlayacak tedbirleri alır” demektedir. Anayasanın “çalışma şartları ve dinlenme hakkı” başlığı
altında 50. Maddede “kimsenin yaşına cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamayacağı,
ruhi ve bedeni yetersizliği olanların bu bakımdan özel olarak korunacakları” belirtilmektedir.
1961 Anayasasında olduğu gibi 42. Maddede özel eğitime ihtiyacı olanların topluma yararlı
kılacak tedbirler alır şeklinde eğitim konusundaki anlayışı devam ettirmiştir (Kolat, 2010:
219). Anayasada doğrudan sakatlara değinen maddeler olduğu gibi açıkça sakat, özürlü,
engelli sözcükleri kullanılmayan maddeler de “ve benzeri”, “herkes” gibi sözcükler
kullanıldığı için sakatları da içerdiği şeklinde yorumlanabilir. Örneğin, “Herkes dil, ırk, renk,
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir28” de geçen “ve benzeri” sakatlık nedeniyle kimsenin
ayrımcılığa uğrayamayacağı ve eşit olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.
1961 Anayasasından başlayarak sakatlarla ilgili maddelerin anayasalarda yer aldığını
görmekteyiz. Bu, bir bakıma sorunun farkına varılmaya başlandığının göstergesidir. Daha
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sonrasında ise anayasa maddelerine ve uluslararası sözleşmelere dayanarak bu alanda çeşitli
çalışmalar yapılmıştır.
2005 yılına gelene kadar sakatlarla ilgili pek çok düzenleme gündeme gelmiştir. Ama bunlar
bütünlüklü düzenlemeler değildir. Var olan veya çıkan yasalarda sakatlara veya sakatlığa
değinen maddelerin yer alması, hangi konuyla ilgiliyse o konuya ilişkin sakatlıkla ilgili
düzenlemenin getirilmesi şeklinde olmuştur. İlk kez derli toplu ve sakatlığı konu alan bir yasa
2005 yılında çıkarılmıştır.

4.3

Yasal Düzenlemeler

Bu başlık altında öncelikle sakatlarla doğrudan ilgili olan 5378 Sayılı Özürlüler/Engelliler
Kanununa bakılmaktadır. Arkasından özellikle kent, kentsel mekân düzenlemeleri,
erişebilirlik ve ulaşılabilirlik ile ilgili olarak 5393 Sayılı Belediye, 5216 Sayılı Büyükşehir
Belediyesi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunlarına bakılmaktadır. Bu kanunların dışında
kalan kanunlar ise diğerleri başlığı altında ele alınmaktadır. Diğerleri başlığı altında özellikle
erişebilirlik ve ayrımcılıkla ilgili olduğu düşünülen Ceza, İmar Kanunları ve istihdam
alanındaki bazı kanunlar değerlendirilmektedir. Devamında ise erişilebilirliğe ilişki çıkarılan
yönetmeliklere ve genelgelere yer verilmektedir.
4.3.1 5378 Sayılı Özürlüler/Engelliler Kanunu
2005 yılının temmuz ayında ilk çıktığı zaman 5378 sayışı Özürlüler Hakkında Kanun olarak
geçen kanun daha sonrasında Engelliler Hakkında Kanun olarak isim değişikliğine
uğramıştır. İlk çıktığı ismi ile Özürlüler Kanunu29 2005 yılında çıkmasına karşılık daha
önceki yıllardan başlayan bir hazırlık sürecinin eseridir. Bu hazırlık sürecinde ise etkin olanlar,
sakat örgütlerinin baskıları, eylemleri30, AB sürecine ilişkin bir takım uyum yasalarına ihtiyaç
olması önemli etkenlerdir. Bu sürecin görünür bir başlangıcı 1999 yılında toplanan I.
Özürlüler Şurası olarak belirtilebilir. 2005 yılında Özürlüler Kanun tasarısının görüşmeleri
sırasında muhalefet milletvekili tarafından yasal düzenleme yapılmasına kadar gelen süreç
şöyle ifade edilmektedir;
“(…)2005 yılına gelmişiz, daha hâlâ, özürlülerle ilgili bir çalışma, ciddî bir yasal düzenleme
bugüne kadar yapılabilmiş değil. Şimdi herkes buna sahip çıkıyor; ama, Sezar'ın hakkını Sezar'a
vermek gerekir. Eğer özürlüler de örgütlenip, seslerini duyurma girişiminde bulunmamış olsalardı;
daha doğrusu, 1999 yılında, Birinci Ulusal Özürlüler Şûrasını toplayıp, o günkü hükümet üzerine
bir baskı oluşturmamış olsalardı, Türkiye, Avrupa Birliği sürecinde birtakım uyum yasalarını
yapmış olmasına rağmen, özürlülerini hâlâ hatırlayabilmiş değildi. Özürlülerle ilgili, bildiğiniz
gibi, ilk yasal çalışma 57 nci hükümet döneminde yapıldı. Pek çok eksiği olmasına rağmen, Meclisin
o günkü gündeminde ilk sıralara gelmiş olan o tasarı, milletvekili erken genel seçimi kararı
nedeniyle kadük oldu ve bu Mecliste tartışılarak yasalaşma olanağı bulamadı. Daha sonra, yine
Özürlüler İdaresinin, özürlülerin girişimleriyle ve eski Bakanlarımızdan Sayın Gemici'nin özel
çabalarıyla, özürlüler bu konudaki taleplerini 58 inci hükümete götürdüler. Tabiî, onlara söz
verildi. Geçtiğimiz yıl yasal düzenlemenin gerçekleştirileceği sözü verildi. En son, aralık ayında,
Özürlüler Haftasında, bu konudaki yasal düzenlemenin 31 Mart 2005 tarihine kadar
gerçekleştirileceği söylendi; ama, yine gerçekleşmedi. Özürlüler, o durumlarıyla birlikte, hepimizin
vicdanını, yüreğini sızlatacak bir biçimde kendi tepkilerini yeniden ortaya koydular ve bunlara
ilişkin yasal düzenleme sözü yeniden verildi. Temmuz ayı içerisinde, 27 Temmuz 2004 tarihinde,
tabiî ki, önceki eylemlerinde Sayın Devlet Bakanımız, o günkü Bakanımız Akşit de, Sayın
Başbakan da kendilerine söz vermiş olmasına rağmen o söz de gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine,
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Sayın Ayva'nın ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bizim verdiğimiz teklifler de Meclisin
gündemine… [geldi] (Çetin, 2005: 109).”

I. Özürlüler Şurası'nın “Çağdaş Toplum, Çağdaş Yaşam ve Özürlüler” başlıklı teması
çerçevesinde ele alınan ilk iki karar sakatlarla ilgili yasa çıkarılması yönünde olmuştur.
Komisyonlar tarafından alınan kararlar da yasanın içeriğini belirlemiştir. Buna göre ;
“mevzuatta ortak bir terminolojinin oluşturulması (Karar 3), koruyucu önlemler (Karar 17, 21),
rehabilitasyon (Karar 84, 92), bakım ve evde bakım (Karar 99, 100, 101, 102), iş ve meslek analizi
(Karar 106, 108, 111), mesleki rehabilitasyon ve istihdam (Karar 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119,
121, 122, 123, 125, 126, 130, 132, 133), korumalı işyeri (Karar 135, 143), yardımcı cihazların
standardizasyonu (Karar 241), Türk Medeni Kanunu (Karar 318), Borçlar Kanunu (Karar 319), Engelli
çocuğu olan çalışan anne ve babaların çalışma saatlerinin düzenlenmesi (Karar 325), 2022 sayılı kanun
(Karar 330)” ile ilgili toplam 35 şura kararı (I.Özürlüler Şurası, 1999) yer almıştır.

Kısaca Özürlüler Kanunu olarak bilinen, Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 1 Temmuz 2005 tarihinde
TBMM'de görüşülmüş, Temmuz 2005 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanarak 3578 sayı ile
yürürlüğe girmiştir. Fakat yasaya ilişkin çok sayıda olumlu ve olumsuz eleştiri de beraberinde
gelmiştir.
Olumlu eleştirilerden biri ve en önemlisi olarak, sakatlara yönelik ilk yasa olmasının değeri
vurgulanmaktadır. 2005 yılına kadar sakatlara yönelik olarak doğrudan düzenlemelere ve
tanımlara yer verilmemiş, bunlar çeşitli yasalarda, ancak kısmi olarak yer bulmuştur. 3578
sayılı yasa ile ilk kez başlı başına yasal bir düzenleme yapılmıştır.31 Ayrıca bakım hizmetleri
bu yasa kapsamında ele alınarak düzenlenmiştir.
“Bakım hizmetlerine, yeni bir kavram olarak evde bakım hizmetlerinin de getirilmiş olması,
yasanın, zannediyorum, en önemli, en can alıcı noktalarından bir tanesi. Yine, aynı şekilde, erken
tanının özürlülüğün önlenmesinde önemli bir adım olduğunu, ayrıca, meslekî rehabilitasyon ve
korumalı işyeri kavramlarının da tasarıda yer almasının özürlüler adına önemli maddeler
olduğunu yine aynı şekilde ifade etmek istiyorum (Erol, 2005:10l).”

Yasaya ilişkin olumsuz eleştiriler özellikle yasa tasarısının hazırlanması sürecine katılan
sakatlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan tasarının meclise
getirilmemiş olması yönündedir. Meclis tutanaklarında da bu konuya değinilmektedir. 2004
yılında hükümetin sakatlarla ilgili hazırladığı 90 maddelik bir yasa tasarısının olduğu ama
maliye bakanının devletin kaldıracağı bir iş olmadığını belirtmesinin ardından yasa
beklemeye alınmış, 2005 yılında 41 maddelik yasa teklifi olarak meclise getirilmiştir (Arslan,
2005: 95). İlk tasarı ile yasalaşan metin arasında önemli farklar olduğu belirtilmektedir.
Özellikle maliye bakanının bazı maddelere karşı çıktığı mali olarak karşılanamayacağını
belirttiği için kaldırıldığı yönündedir. Maliye bakanı tasarının 47 maddesine “IMF bu
konularda bile izin vermiyor” itirazı nedeni ile tasarının meclise gelmesinin geciktiği iddia
edilmektedir (Çetin, 2005:109). Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir milletvekili tasarıda
bakım ücretinin verilme koşullarında öncekine göre sağlanan haklardan bir geriye gidiş
olduğunu belirtmektedir.
“(…) bu tasarının 30 uncu maddesinde, sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan kimsesiz ve bakıma
muhtaç özürlülerin evde ve kurumlarında bakımlarının yapılabilmesi için SHÇEK tarafından, bu
iş için bir aylık bakım ücreti olarak iki aylık net asgarî ücret tutarına kadar harcama yetkisi
veriliyor. Ancak, sosyal güvenliğe sahipse, sözgelimi 150 000 000 lira civarında ölüm aylığı alan
bir sosyal güvenlik kapsamındaki özürlü, bu 700 000 000 liralık SHÇEK'in vereceği yardımı
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alamıyor; yani, daha önce kararnameyle kendisine verilen bu hak, Genel Sağlık Sigortası Yasasıyla
geri alınıyor. Özürlüyü daha ileri götüreceğine geri götüren bir düzenleme bu 30 uncu maddedeki
düzenleme (Arslan, 2005: 95).”

Diğer bir eleştiri noktası ise gönüllülük esasına dayanan bir sosyal hizmet anlayışının
getiriliyor olmasıdır. Sosyal hizmetlerin özelleştirilmesi, hizmet alımına gidilmesi de bu
kapsamda eleştirilmektedir (Durgun, 2005:114). Bu eleştiriler mevcut siyasi-ekonomik
koşulların sakatlığa ilişkin düzenlemeleri nasıl etkilediğini göstermektedir. Her alanda
gerçekleşen özelleştirmeler, daha başlangıçta sakatlara ilişkin düzenlemeleri belirlemektedir.
Meclise sunulan yasa tasarısı ile 3578 sayılı Özürlüler/Engelliler Kanunu arasında özellikle
Genel Esaslar açısından farklar bulunmaktadır. Tasarıda yer alan ve devlete sorumluluk
yükleyen sosyal politikalar geliştirme gibi hedefler kanunda yer almamıştır. Sakatların
bağımsız yaşayabilme hakkına ilişkin düzenleme kaldırılmıştır. AB süreçleri ve dönemin
hükümet partisi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin gündemleri sakatlık konusunda örtüşmüş
olmasına rağmen Özürlüler/Engeliler Kanunu dirençle karşılaşmıştır. İlk direnç mali konuda
gündeme gelmiştir. Maliye Bakanlığı tarafından kamu bütçesine ek yük getireceği
gerekçesiyle Özürlüler Kanun Tasarısının 40 maddesine itiraz edilmiştir. Kanunun temel
hedefi olan, Türkiye için sakatlığa ilişkin bütünlüklü bir politika geliştirmesinin ilk girişimi
başarılı olamamıştır. Çünkü kanunla ilgili bütün devlet kurumları kendi sorumluluk alanları
ile ilgili Özürlüler Kanunu’nu yorumlarken tek başlarına bırakılmıştır. Böylece kanundan
daha fazla, tüzükler önem kazanmıştır. Kanunun uygulanmasındaki yetki ve yasa karmaşasını
giderme ve tek bir çatı altında toplama hedefi gerçekleşmemiştir. Kanun kendisine
yabancılaşmıştır (Yılmaz, 2010).
5378 sayılı Özürlüler/Engeliler Kanunu’ndaki eksikliklerden birisi de çeşitli hükümlerinde
ayrımcılığı yasaklamasına rağmen herhangi bir ayrımcılık tanımı yapmamasıdır. Yasaya
aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar konusunda da bir açıklık yoktur. Ayrıca çeşitli
hükümlerin ihlali halinde başvurunun nereye yapılacağı, yasada açıkça düzenlenmemiştir
(Gül, 2008: 1246). Kentsel yapılanma konusunda da Özürlüler/Engeliler Kanunu kamusal
alanı sakatlara göre en geç (yedi yıl içinde) 2012 yılına kadar özürlülerin erişebilirliğine uygun
duruma getirme koşulu getirmiştir. Ancak 7 yıl gibi uzun bir süre verilmesine karşın
uygulanabilmesi için gerekli yönetmelik ve yaptırımlar konusuna da değinilmemektedir
(Gökmen, 2007: 1098). Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 yıl içerisinde sakatların
erişebilirliğinin sağlanması için resmî kurumların, tüzel kişilerin umuma açık yapılarının, açık
ve yeşil alanlarının, vs. erişebilirliğe göre düzenlenmesini öngören Geçici 3. Madde geçici
olmamış, süre tekrardan uzatılmıştır. Sürenin dolmasına çok az bir süre kala 7 yıllık sürenin
1 yıl daha 2013’e kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Ama fiiliyatta bu süreye 2 yıl daha
eklenmiştir.
“Geçici 3. maddeye eklenen fıkra, bir denetim mekanizmasının kuruluş çalışmasını bildirmektedir.
Her ilde, ilgili üç bakanlık ve engelliler ile ilgili iki büyük konfederasyon temsilcilerinden oluşan,
bu komisyonlar denetleme sonucunda gerektiği takdirde 2 yıl daha ek süre tanıyabilmektedir.
Böylelikle 2012+ 1+2 yıl erişilebilirlik gecikmesi merkezi yönetim tarafından onaylanmaktadır.
(…) Bu geçen süre içinde, yasada öngörülen engelli erişiminin uygun olmadığı kurum ve
kuruluşlara cezai yaptırım dahi uygulanmadı. 7 Temmuz 2012’de süresi dolan kanun TBMM'de
tatile çıkmadan önce bir kanun çıkararak 3 yıllık bir erteleme 2012 de kabul edildi. 6353 sayılı
bu kanunun 34. maddesi ile 1 yılı yasa hükmü ile, 2 yılı da ilgili bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı eliyle, 3 yıl daha erişebilirlik standartlarının uygulanması ertelenmiştir (Kaplan, 2016:
27-28).”
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Böylece uzatılan süre ise 7 Temmuz 2015 tarihinde dolmuştur. 5378 sayılı
Özürlüler/Engeliler Kanununda erişebilirliğin sağlanması için bu alandaki TSE standartlarını
uygulama zorunluluğu vardır. Kanun yürürlüğe girdikten sonra yapılacak tüm mimari yapı
ve çevrenin erişilebilir olması kanuni bir zorunluluktur. Aynı şekilde tüm toplu taşım
araçlarının da erişilebilir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Aslında Özürlüler/Engeliler
Kanunu’ndan önce binaların sakatların erişebilirliğine göre düzenlenmesine ilişkin olarak
İmar Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır. Ama yaptırım konusundaki eksiklikten dolayı bu
uygulanmamıştır. Yaptırım eksik kaldığında, Özürlüler/Engeliler Kanunun uygulanmasında
görüldüğü gibi kanunların işlevsellik kazanması zorlaşmaktadır.
Yasanın belediyelere ilişkin getirdiği yükümlülükler bazında tasarıda ve yasada farklılıklar
bulunmaktadır. Tasarı hazırlanırken 1530 sayılı Belediye ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediye
yasaları yürürlükte olmasından kaynaklı bu yasalara ek maddeler getirilmiştir. Buna uygun
olarak bu yasalarda değişiklikler yapılması önerilmiştir32. Belediyelerin özürlü hizmetleri
birimleri oluşturmalarına ilişkin olarak ise; Büyükşehir Belediye Kanunu Ek Madde 1 ve Ek
Madde 9’da düzenlemeler getirilmiştir33. Sakatların her türlü alandaki erişebilirliğini
sağlamak üzere 5378 sayılı Özürlüler/Engeliler Kanunu’na eklenen geçici 2. ve 3. maddeler
ile 2012 yılına kadar tüm kamusal alanlarda ve toplu taşım araçlarında erişebilirliğin
sağlanması amaçlanmıştır.34 Tasarıdan farklı olarak yasada erişilebilirlikle ilgili düzenleme
Geçici 3. madde ile sadece taşıtların erişebilirliğe uygun hale getirilmesi şekline
dönüştürülmüştür. Ayrıca süre 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştır35. Belediyelere özürlüler birimi
aracılığıyla bilgilendirme, bilinçlendirme ve danışmanlık hizmetleri verilmesi tasarıda yer
alırken yasalaşan metinde Madde 13 ile özürlüler biriminin kapsam ve niteliğini
değiştirilmiştir36. Madde 40’da daha kapsamlı olarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu’na özürlü hizmet birimleri oluşturulması ile ilgili madde (3030 sayılı kanundaki ek
madde) yer almıştır.
4.3.2 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu
Merkezi idarenin organlarına dönük olarak yapılan bu yasal düzenlemelerin yanı sıra özellikle
yerel yönetimlere verilen görevler önemlidir. İlk belediye yasası olan 1930 tarihli 1580 sayılı
Belediye Kanunu’nda belediyenin görevleri bölümünde sakatların korunması, bakılması ve
bunlara yönelik yerlerin açılmasını belediyenin görevleri olarak saymaktadır37. 2005 yılına
kadar bu yasanın yürürlükte kalmasından dolayı pek çok eklemeler yapılmıştır. Bu
eklemelerden sakatlarla ilgili olanlar 572 sayılı KHK ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan ekler ile
sakatların erişebilirliğinin sağlanmasına, imar planlarının TSE standartlarına uygunluğunun
denetlenmesine, sakatlara yönelik mesleki kursların açılmasına ilişkin düzenlemeler
yapılmıştır. Ayrıca ulaşım sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlamak için ücret
alınmaması veya indirimli tarife uygulanmasına yöneliktir38.
1580 sayılı Belediye Kanunun yerine 2005’te çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunun üçüncü
bölümünde madde 14’te belediyenin görev ve sorumlulukları sayıldıktan sonraki paragrafta
hizmet sunumunda sakatların yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler
uygulanacağı şeklinde sakatlara değinmektedir. Ayrıca belediye başkanının görev ve
yetkilerinin sayıldığı 38.maddede sakatlara yönelik hizmetleri yürütmek ve “özürlüler
merkezi” oluşturmak sayılmaktadır39. Bu iki belediye yasası karşılaştırıldığında 1580 sayılı
Kanunun, belediyeye yüklediği görevlerin daha fazla olduğu görülmektedir. Son yasanın
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sadece “özürlü merkezleri” açılması gibi bir yenilik getirdiği; ama kentsel mekânın sakatlara
yönelik düzenlenmesi, erişebilirliğin sağlanması yönünde herhangi bir hüküm olmadığını
görmekteyiz. Çıktıkları dönemlere (ve 1580 sayılı Kanuna ekleme yapılması gerektiren 572
sayılı KHK’nin) bakıldığında 5393 sayılı Kanunun Özürlüler Kanunu ile aynı zamanda
çıktığını görmekteyiz. Böyle bir yasanın çıkarılırken belediye yasasında gerekli düzenlemeleri
yapmadan çıkarmak en azından sakatlığın ve sakatlara yönelik hak ve hizmetlerin bütünlüklü
olarak ele alınmadığını göstermektedir.
1980’li yıllarda büyükşehirlerin idaresinde güçlüklerle baş edebilmek için 1984 yılında 3030
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çıkarılmıştır. 2004 yılında ise dönemin gereksinimlerini
karşılayamadığı için büyükşehirleri düzenleyen yeni bir kanun, 2004 tarihinde ve 5216 sayılı
olarak çıkarılmıştır. Her iki yasada da sakatlara yönelik düzenlemeler, sonradan eklemeler ile
de olsa bulunmaktadır.
3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda, 572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan ekler sonucunda sakatlara
istihdam sağlayıcı mesleki kurslar açmak, ulaşımı sakatların erişebilirliğine göre düzenlemek
gibi görevler eklenmiştir40. Bu 572 Sayılı KHK ile belediyeler ulaşılabilirlik ve mekânsal
düzenlemelerin sakatlara uygun şekilde TSE’nin belirlediği standartlara göre yapılmasının
zorunlu olduğu belirtilmiştir. İmar planlarının yapımı ve uygulama sürecinde, ruhsat
aşamasında TSE standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve buna ilişkin tedbirler
alınmasını belediyelere görev olarak vermektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununda ise görev ve yetki ve sorumluluklar başlığı altında sakatlara yönelik yapacakları
sayılmaktadır. Bu yasada öncekilerden farklı olarak dezavantajlı grup içerisinde sayılanlar bir
maddede toplanmış, sağlık, sosyal ve kültürel merkezlerin, meslek kurslarının açılması gibi
hizmetleri yerine getirmek veya yerine getirilmesini sağlamak olarak saymaktadır. Ayrıca
kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılacağı maddeye
konmuştur. Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri sayılırken de sakatlarla ilgili
faaliyetlere destek olmak için “özürlü merkezleri”nin oluşturulması belirtilmektedir.
Belediyenin gider kalemleri arasında sakatlara yapılacak sosyal hizmet ve yardımlarda
sayılmaktadır41. 2005’de Özürlüler Kanunu çıkmasından sonra Ek Madde 1’de belediyeler
tarafından kurulacak olan “Özürlüler Merkezi”nin amacı ve işleyişiyle ilgili düzenleme
getirilmiştir. Burada, merkezlerin yönetmeliğinin Özürlüler İdaresi tarafından hazırlanacağı
da belirtilmektedir42
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7’de; büyükşehir belediyelerinin sakatlara
yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak, mesleki eğitim ve beceri kursları açmak, sağlık,
eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım ve bakımını gerçekleştirmek gibi görevleri
tanımlanmaktadır. Bu madde, Özürlüler/Engeliler Kanunun’da belediyelere verilen görevler
ile paralellik sağlamaktadır. Ayrıca 24. Maddenin “m” bendinde, özürlü merkezleri kurulması
da büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri arasında sayılmaktadır. Yeni yasa ile
sakatlara yönelik yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar belediyenin giderleri arasında
sayılmıştır.
Özürlüler/Engeliler Kanunu ile hemen hemen aynı tarihlerde yürürlüğe giren 5393 sayılı
Belediye Kanunu Madde 14’te belediye hizmetlerinin vatandaşlara en yakın yerlerde ve
özürlülerin durumuna en uygun yöntemlerle sunulacağı açıklanmaktadır. Kanuna göre,
özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezi oluşturmak belediye başkanının
görevleri arasındadır43. Özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar, belediye giderleri
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arasında sayılmıştır44. Kanun, belediyelerin özürlü dernek ve vakıflar ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirmesini olanaklı kılmakta45, özürlülere yönelik hizmetlere katılımı sağlamak üzere
belediyelere görevler vermektedir46. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı
Belediye Kanunu çerçevesinde öncelikle özürlüler birimi oluşturulabilmesi için özürlüler
birim yönetmeliğinin hazırlanması işi, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’na (ÖZİDA) verilmiştir.
ÖZİDA Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu 2006 yılında çıkan Büyükşehir Belediyeleri Özürlü
Hizmet Birimleri Yönetmeliği ile yerel yönetimlere, yasal anlamda hizmet sunma konusunda
görev ve yetki verilmiştir.
4.3.3 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
5302 sayılı ve 2005tarihli İl Özel İdareleri Kanunu, yerel yönetsel birimlerimizden birisi olan
il özel idarelerini düzenleyen yasadır. 1913’de geçici yasa olarak yürürlüğe konan İdare-i
Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkati ile kurulan il özel idareleri, 1987 yılına kadar
bununla idare edilmiştir. 1987 yılında 3360 sayılı Kanunla bazı maddeleri yeniden
düzenlenerek 2005 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.
5302 sayılı yasanın47 6. maddesinin a bendine göre il özel idaresi mahalli ve müşterek özellikte
olmak kaydıyla,
“Sağlık, gençlik ve spor, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın
korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara
mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa
temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin
hizmetleri…” sunacağını belirtmektedir.

Sakatlara ilişkin düzenleme aynı maddenin ek fıkra: 03/07/2005-5393 S.K/85.maddesi ile
yasalaştırılmıştır. Bu düzenlemeye göre, sunulacak hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik
sıralaması yapılmaktadır. Bu sıralamaya göre il özel idaresinin mali durumu, hizmetin
aciliyeti ve hizmetin verildiği yerin gelişmişlik düzeyi şeklinde bir sıralama yapılmaktadır.
Devamında ise;
“(…) hizmet sunumunda özürlü, yaşlı ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntem” uygulanacağı

belirtilmektedir.
Benzer şekilde madde 43’te ise yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile sakatlara yapılacak sosyal
hizmet ve yardımlar il özel idaresinin giderleri arasında sayılmıştır. Ayrıca gönüllü katılımına
ilişkin olarak da kadın, çocuk, yoksul, düşkünler ve sakatlara yönelik hizmetlerin
gerçekleştirilmesinde gönüllülerin katılımını teşvik eden programların, uygulamaların hayata
geçirilebileceği belirtilmektedir. Bunun aynı zamanda ilde katılımı ve dayanışmayı
sağlayacağı, hizmetlerin kalitesini arttıracağı da vurgulanmaktadır.

4.4

Diğer Kanunlarda Sakatlık

İçerisinde sakatlık ve/veya sakatlarla ilgili yasalar48 incelendiğinde, 42 tane yasa içerisinde
çeşitli düzenlemelerin olduğu görülmektedir. Yapılan düzenlemeler eğitim, çalışma, koruma,
eşitlik bağlamında bir sınıflandırmaya tabi tutulduğunda, en eski düzenlemelerin çalışma ve
eğitime yönelik olduğu ortaya çıkmaktadır. Sakatların çalışmasına yönelik ilk yasal
düzenlemeler, 1960’larda yapılmaya başlanmıştır. 31.12.1960 tarihli ve 193 Sayılı Gelir
Vergisi Kanunu sakatları ekonomik anlamda korumak amacıyla bazı düzenlemeler
getirmiştir49.

113

Makbule Şiriner Önver

İmar Kanunu; 1985 yılında çıkarılan 3194 Sayılı İmar Kanunu içerisinde sakatlara yönelik
olarak mekânsal düzenlemelere ilişkin herhangi bir düzenleme yoktur. On iki yıl sonra
kanuna ek yapılarak sakatlara yönelik mekânsal düzenleme anlamında ilk yasal değişiklik
yapılmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun da 572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan ekleme ile (30.05.1997) fiziki
çevrenin sakatlar için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir.
30.05.1997 tarih ve 572 Sayılı KHK’ye göre;
“Ek madde 1- Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için, imar
planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün
ilgili standardına uyulması zorunludur.”

Eklenen geçici madde ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nı değişiklikleri yapmak için
görevlendirmektedir.
“Geçici Madde 9- Bu Kanunun Ek 1’inci maddesinde öngörülen düzenlemelerin yapılmış ve
yapılacak altyapı alanlarında ve yapılarda gerçekleştirilmesi için, imar yönetmelikleri ve kamu
binaları ile ilgili mevzuatta 1/6/1998 tarihine kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından
gerekli değişiklikler yapılır.”

Bu KHK’nin öngördüğü değişikler İmar Kanunun devamı şeklinde 3030 sayılı Büyükşehir
Belediye ve 1580 sayılı Belediye Kanunlarına ek yapılarak ulaşılabilirliğin sağlanması ve
mekânsal düzenlemelerin TSE standartlarına uygun yapılmasına ilişkin eklemeler yapılmıştır.
Aslında 2005 yılında Özürlüler/Engeliler Kanunun çıkmasından önce de fiziki çevrenin
ulaşılabilir özelliğinin sağlanması İmar Kanunu ile zorunlu hale getirilmiştir. Ama
uygulamada buna ilişkin çalışmalar görmek pek mümkün olmamıştır. Uygulamaları,
Özürlüler/Engeliler Kanunu çıktıktan sonra 2012’ye kadar erişebilirlik sağlanacaktır diye ileri
bir tarihe ertelemenin ardından kısmi düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Arkasından 2015
yılına uzatılmıştır. 2015 yılından sonra ise denetleme ile kanunun uygulanması için
çalışmalar devam etmektedir. Ancak denetlemeler ve uygulanan cezai işlemlerin yasanın bu
alandaki düzenlemesinin uygulanması konusunda etkili olmadığı gündelik hayatta
görülmektedir.
5237 Sayılı Ceza Kanunu; Sakatlara karşı her türlü alanda ayrımcılığı önlemek için Özürlüler
Kanun’unun 41. Maddesi gereği 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 122. Maddesine50 özürlü
ifadesi eklenmiştir. Türk Ceza Yasası’nın Ayrımcılık başlıklı 122. Maddesi ile ayrımcılık
yapılması halinde hapis ve para cezası uygulanabileceği belirtilmektedir (H/etikkurul, t.y.).
Buna göre herhangi bir ayrımcılık yapıldığı durumda cezai işlem uygulanabilecektir.
Özürlü maaşı olarak geçen aylığın alınmasına ilişkin olarak 1976 yılında çıkarılan 65 Yaşını
Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun bulunmaktadır. Bu yasa kapsamında sakatlar muhtaç olduklarını
belgeleyebildiklerinde maaş bağlanmaktadır. 2010 yılında bu yasaya ilişkin çıkarılan
yönetmelik ile sakatlara ilişkin ayrıntılı düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre sakatlık
oranına göre maaş belirlenmektedir. Maaş alabilmek için sağlık kurulu raporu ile sakatlık
oranının belgelenmesi, bakmakla yükümlü herhangi birisinin olmaması vb. şartlara bağlıdır.
Haneye giren gelirin kişi başına düşen miktarı asgari ücretin 1/3’ünden fazla ve herhangi bir
sosyal güvence sahip olmamak gerekmektedir.51
1967 yılında çıkarılan 854 sayılı Deniz İş Yasası ile sakatlarla ilgili kota uygulaması zorunlu
tutulmuştur. Ancak bu yasa yürürlüğe girmemiş 1971 yılında 1465 sayılı İş Kanunu
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kapsamında kota uygulaması getirilmiştir. 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde %2
oranında sakat birey çalıştırması zorunludur. 1983 yılında yapılan değişiklik ile sakatlar ve
eski hükümlüler aynı kategoride değerlendirilerek kota uygulanması genişletilmiştir
(Demircioğlu, 2010: 154). 2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunu ile kota yöntemi uygulanmaya
devam etmiştir. 2008 yılında 5763 sayılı Kanun ile değiştirilen 4857 sayılı İş Kanunu’nun
30. Maddesine göre 50 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektöre ait iş yerlerinde %3 işçi, kamu
işyerlerinde %4 işçi çalıştırılması zorunludur. Ayrıca;
“Özel sektör işverenlerince 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında çalıştırılan
5510 sayılı Kanuna tabi özürlü sigortalılar ile, 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde
belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, Prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazine tarafından
karşılanacaktır.
Kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran
işverenlerin,ise bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden
hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanacaktır (İlki,
2012).”

657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre kamu kurum ve kuruluşları dolu kadro
sayısının %3’ü kadar sakat memur çalıştırma yükümlüdür. Bu yükümlülüğe uyulmaması
durumunda cezai işlem söz konusudur. İşverenler çalıştırmadığı her sakat ve çalıştırmadığı
her ay için belirlenmiş bir miktar para cezası (2009 için 1.519,00 liradır) vereceği yasanın
101. Maddesinde belirtilmiştir. Sakat çalıştırmayı teşvik için kontenjan üstü çalıştırılanların
sigorta primlerinin %50’sini Hazine karşılamaktadır (DDK, 2009: 91-93).
Sakatlara yönelik düzenlemeler 1980’li yıllarda da çeşitli yasaların içerisinde yer almıştır.
2828 sayılı 1983’te çıkarılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu sakatları
sosyal koruma altına alma ve onlara sosyal hizmetlerde öncelik sunma gibi konuları
düzenlemektedir.52
1986’de çıkan ancak 1997 yılındaki eklerle sakatlar ve Özürlüler İdaresi’ne ilişkin eklemeler
yapılan 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu dikkate alınabilir.
Kanunun amacı “fakrü zaruret ve muhtaç durumda” bulunanlara yardım etmek, gelir
dağılımını adil olması yönünde sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşviktir. Bu yasadan
hareketle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu oluşturulmuş ve bunun idaresi
Başbakanlığa bağlı bir genel müdürlük ile yürütülmektedir. “Bu fon aracılığı ile yapılacak
yardımlar ulusal çapta örgütlenmiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile
muhtaçlık esasın göre dağıtılmaktadır (Metin, 2011: 190).” Fon kapsamında sakatların araç,
gereç ve protez gibi ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bunun dışında eğitim ihtiyaçları, gıda,
yakacak ve barınmaya dönük yardımlarda verilmektedir.
1961’de sakatların eğitimine yönelik olarak 5.01.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve
Eğitim Kanunu53 sakat bireylerin eğitim haklarını vurgulamaktadır. Yine, 26.04.1961 tarihli
ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da54
sakatların oy verme sırasındaki öncelikleri düzenlenerek, sakatlar koruma altına alınmıştır.
Kanun Hükmünde Kararnamelerden 30.05.1997 tarihli 572 sayılı Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararname de eski tarihli olmasına rağmen önemlidir.
Özürlüler/Engelliler Kanunu çıkarılmadan önce çeşitli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak
için çıkarılmıştır. Bu kararname sakatlar başta olmak üzere aile ve çocuklara ilişkin yasalarda
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değişiklik yapılmasına ilişkindir. Sakatlara ilişkin olarak fiziki çevrenin düzenlenmesinden
Aile Danışma ve Rehabilitasyon merkezleri açılmasına kadar pek çok konuyu kapsamaktadır.
Özürlüler İdaresi’nin de kurulmuş olmasıyla birlikte başta belediye, imar, SHÇEK
Kanunlarında değişikliklerin yapılmasını sağlamıştır. 2005 yılında çıkarılan
Özürlüler/Engelliler Kanunu ile karşılaştırıldığında, bu KHK’nin, sadece ayrımcılık
konusunda yetersiz kaldığı söylenebilir.

4.5

Erişilebilirlik Yönetmeliği, Diğer Yönetmelikler ve Genelgeler

Yönetmelikler, çıkan yasalara ilişkin yapılması gereken düzenlemeleri anlatan resmî belgeler
olmaktadır. Sakat bireylere ve sakatlığa ilişkin olarak çıkarılan yasaların uygulamada nasıl
yapılacağına ilişkin çeşitli yönetmelikler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır;
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği, Özel Eğitim ve mesleki rehabilitasyon
merkezleri açılmasının yasayla önünün açılması ile bu alanları düzenleyen Özel Eğitim
Hizmetleri Yönetmeliği, Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik,
Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin
Karşılanmasına Dair Yönetmelik, Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri
Yönetmeliği’dir. Ayrıca, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık
Kurulu Raporları Hakkında, Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili
Komisyonları Teşkili, Rehabilitasyon Hizmetlerini Düzenleme gibi yönetmelikler
bulunmaktadır. Doğrudan sakatlara yönelik düzenlemeler bulunmasa da bir kısmında
sakatları da ilgilendiren bazı düzenlemeleri de ele alan yönetmelikler bulunmaktadır.
5378 Sayılı Özürlüler/Engelliler Kanunu’nda, yapılı çevrede sakatların erişebilirliğinin
sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde
erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanması, özel ve kamu toplu taşıma sistemleri ile
sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan özel ve kamu toplu taşıma
araçlarının sakatların erişebilirliğine uygun olması, bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve
iletişim teknolojisinin sakatlar için erişilebilir olması istenmektedir. TSE tarafından
belirlenen erişilebilirlik standartlarına uygunluğun sağlanması yönünde izleme ve denetleme
işlevinin de yerine getirilmesi gerekmektedir.
Bunun için 5378 sayılı Kanunun geçici 2. ve 3. Maddelerine istinaden erişilebilirlik
standartlarının ve yükümlülüklerinin uygulanmasının izlenmesi ve denetimi için her ilde Aile
ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile sakatlar ile ilgili konfederasyonların
temsilcilerinden oluşan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları kurulması
öngörülmüştür. Bu komisyonların kuruluşu için 20 Temmuz 2013’te Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği’ni çıkarmıştır. Bu
yönetmelik, her ilde erişilebilirliğin sağlanması için komisyon oluşturulmasını ve
komisyonların erişilebilirlik ile ilgili izleme ve denetleme programının hazırlanmasını
istenmektedir.
Komisyon, Bakanlık tarafından ulusal düzeyde hazırlanacak olan “erişilebilirlik politikası ve
stratejisi çerçevesinde izleme ve denetleme konusundaki öncelikler ile genel amaç ve hedefleri
(madde 13)” belirleyen yıllık planda yer alan öncelikler çerçevesinde planını hazırlayacak ve
faaliyetlerini
gerçekleştirecektir.
Aynı
yönetmelik
içerisinde
yaptırımlarda
ayrıntılandırılmaktadır. Ek sürenin belli bir süreye kadar verilebileceği (7.7.2015)
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belirtilmektedir. Ek sürenin yanı sıra idari para cezası uygulaması da yönetmelikte
belirtilmiştir.
2017 Nisan ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü bir genelge yayınlamıştır. Bu genelge ile Özürlüler/Engelliler Kanunun Geçici 3.
Maddesine istinaden verilecek para cezalarının uygulanmasını düzenlemektedir.
Kanun, tüzük ve yönetmeliğin uygulamasına dair açıklama ve nasıl yapılacağına ilişkin
düzenleme, bir konuyu aydınlatmak veya dikkat çekmek için genelgeler yayınlanır. Sakatlık
ile ilgili çeşitli genelgeler de bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları şunlardır; Başbakanlığın Özürlüler ile ilgili 2002/58 Sayılı Başbakanlık
Genelgesi, 2005 Özürlülerin İstihdam Yılı Konulu 2004/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Özürlülerin İstihdamı Hakkındaki 2006/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi, Kamu Binaları,
Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma
Getirilmesi ile İlgili 2006/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, 5378 Sayılı Engelliler Hakkında
Kanunun Geçici 3üncü Maddesi Kapsamında Verilecek İdari Para Cezalarının Uygulanması
ve Diğer Hususlara ilişkin Genelge, doğrudan sakat bireyler, sakatlığa veya bunlarla ilgili
yapılan düzenlemelere ilişkin çıkarılan genelgelerdir. Diğer genelgeler ise istihdam, eğitim ve
SHÇEK ile ilgili olup içerisinde sakatlarla ilgili düzenlemeler bulunmaktadır.
Özürlüler ile İlgili 2002/58 Sayılı Başbakanlık Genelgesinde, sakatların kamuda istihdamı,
fiziki çevrenin düzenlenmesi ile ilgili olarak yerel yönetimler ve diğer kurumların yapması
gerekenler tekrarlanmaktadır. 2002/58 sayılı genelge ile kamuda çalışan sakatların 10-16
Mayıs Sakatlar haftasının ilk günü ve 3 Aralık Dünya sakatlar günü idari izinli sayılacakları
belirtilmektedir.
Özellikle 006/18 numaralı genelge, toplu taşıma araçlarının, kamu binalarının ve açık
alanların sakatlar için erişebilir hale getirilmesine yöneliktir. Bu genelgede Özürlüler Kanunu
ile erişebilirliğin sağlanması için yasal sürenin 07.07.2005 yılında başladığı ve 7 yıl sonra sona
ereceğini hatırlatmaktadır. Hatırlatmanın ardından bu konuyla ilgili olarak yerel
yönetimlere-belediyelere görev düştüğünün altı çizilmektedir. Bu düzenlemelere ilişkin
belediyeler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak eylem planları ile
gerçekleştirileceği, denetimlerinin ise İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi
Başkanlığı tarafından yapılacağı belirtilmektedir55.
Sakatlarla ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve kabul edilen standartlar,
sakat bireylerin kullandıkları araç gereçlerden bulundukları mekânların düzenlenmesine
kadar pek çok şeyi içermekte ve bunlara ilişkin ayrıntılı standartlar belirlemektedir. Örneğin;
şehir içi yollar yaya geçitleri, bunların yapım ve işleyiş kuralları, alt geçitler, kaldırımların
boyutu, asansör yerleştirme ve boyutları, halka ve müşterilere açık tuvaletler, sakat bireylerin
ikamet edeceği binaların düzenlenmesi, otobüs durakları, raylı taşıma sistemlerde, şehir içi
yollar, sokak, cadde, meydan ve yollarda yapısal önlemlerin tasarım kuralları vb. bu standart
kurallarda yer almaktadır.
Tüm bu yasal düzenlemeler incelendiğinde, sakatlara ilişkin, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşundan itibaren çeşitli düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmalar genel
olarak sakatlığı olan bireyin bakımı, korunması, eğitimi, sağlığı, istihdamı gibi konuları
içermektedir. Mekânların sakatlara göre düzenlenmesi, erişebilirliğin sağlanmasına yönelik
yapılması gerekenlere ilişkin 1997 yılına kadar herhangi bir yasal düzenleme yoluna
gidilmemiştir.
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1997 yılından başlayarak 2005’te bu konuda yasal düzenlemeler yer almaya başlamıştır.
Doğrudan kamuya ait bina ve alanların, sakatların erişebilirliği göz önüne alınarak
düzenlenmesi istenmiştir. Ama her zaman yasalar uygulanmamaktadır, bunun en büyük
nedeni ise yaptırımların yeterli olmaması ve konu ile ilgili olarak kamuoyunun yeterince
bilgilendirilmemesidir. Yasaların kâğıt üzerinde kalmamasını sağlayan temel unsurlardan
birisi, bu yasaları uygulayan, denetleyen kurumların elinde yasaların uygulanmasını sağlama
yönünde zorlayıcı olabilecek araçların olmasıdır.
Cezai yaptırımların olmaması, sakatlık ile ilgili yasaları yumuşak yasalar sınıflandırmasına
sokmaktadır. Sakatlara ilişkin olarak yasaların çıkarılması kadar, bunları hayata geçirecek
idarenin, kurumsal-yönetsel düzenlemeleri gerçekleştirmesi ya da gerçekleştirmesini
sağlayacak güce sahip olması başlı başına önemli bir konudur. Gücü bu kurumlara veren
genellikle kanunların uygulanmasına ilişkin getirilen yaptırımlar olmaktadır.

4.6

Mekânsal Düzenlemelere İlişkin TSE Standartları

Yapılı çevrede mekân bedene, bedenin hareketlerine göre tasarlanır. Böylece yapılı çevrenin
kullanıcısı olan birey, insan bedenine uygun tasarımlar ile mekân içerisinde rahat hareket
etme olanağına elde eder. Bundan dolayı farklı bedensel özelliklere sahip insanların var
olmasından kaynaklı olarak bütünü kapsayacak şekilde herkesin kullanımına uygun mekânlar
inşa edilmesi bir zorunluluktur. Herkesi kapsayacak mekânsal çözümler üretmek, mekân
kullanıcılarını iyi tanımayı, fiziksel özelliklerini, kapasitelerini iyi bilmeyi ve anlamayı
gerektirmektedir.
Düzenlenmiş kentsel mekânlarda sakatlara yönelik yapılacak düzenlemelerde uyulması
gereken tasarım ilkeleri vardır. Düzenlenmiş kentsel mekânlar; parklar, bahçeler, çocuk oyun
alanları, spor alanlarıdır. Bu alanlara ek olarak geçiş alanları olarak isimlendirilen; yaya yolları,
kaldırımlar, yaya geçitleri, rampalara, merdivenler, otobüs durakları, toplu taşıma araçlarına
binme-inme, otoparklar, binaların ana girişleri, kentsel mobilyalar eklendiğinde günlük
yaşamın sürdürüldüğü mekânsal alanları eklemek mümkündür. Kentsel mobilyalar ise
telefon kulübelerinden, çöp kutularına, tuvaletlerden yüzey elemanlarına kadar kentsel
mekânda ortak kullanıma yönelik donatılar olmaktadır (Maraz, 2009). Bunun dışında
barınma, işyeri, eğlence veya alışveriş mekânları olarak kullanılan kapalı mekânlar da
bulunmaktadır. Tüm bu mekânların bütünlüklü ve birbiriyle uyumlu olarak düzenlenmesi
sakatların mekânda rahat hareket etmelerini sağlayabilir.
“Fiziksel çevrenin düzenlenmesine ilişkin olarak engelsiz mekân tasarımı birbirini tamamlayan şu
üç ortamda da birbirini tamamlayacak biçimde geçerlidir:
•
•
•

Kentsel mekânlar: Sokaklar, meydanlar, parklar vb. açık yeşil alanlar
Bina mekânları: bina içleri
Bunların birbirlerine geçiş alanı olan bahçe bina girişi vb. binaya bitişik çevre (Kaplan
vd., 2010: 1).”

Fiziksel yeti yitimine sahip bireylerin tek başlarına, yardımsız kentsel mekânları ve donatıları
kullanabilmeleri için hazırlanan çeşitli mekânsal standartlar bulunmaktadır. Bu
standartlardan TSE’nin hazırlamış olduğu standartlar, Türkiye mevzuatına göre uyulması
gereken kuralları ifade etmektedir. Bu standartlar her türlü mekânsal inşa ve donatı da
uyulması zorunlu olan düzenlemeleri vermektedir. Bu düzenlemeler mekânların ve
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donatıların sadece sakatların değil, aynı zamanda hareket zorluğu çekenlerin, yaşlıların
çocukların vb. yanı sıra tüm insanların rahat kullanımına uygun standartlardan oluşmaktadır.
TSE, 1991 yılından itibaren sakatlarla ilgili olarak mekânsal ve donatılara ilişkin standartları
oluşturmaktadır. Bu standartlar şöyle sıralanabilir (ÖZİDA, 2005)56;
1.TS 9111 04.04.1991
Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları
2.TS 12460 20.04.1998
Şehir İçi Yollar-Raylı taşıma Sistemleri Bölüm 5: Özürlü ve Yaşlılar İçin Tesislerde Tasarım
Kuralları
3.TS 12576 08.04.1999
Şehir İçi Yollar- Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler
ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları
4.TS EN ISO 10535 16.04.1999
Özürlülerin taşınması için asansörler- özellikler ve deney metotları
5.TS 12694 23.01.2001
Demiryolu Taşıtları- Yolcu Vagonları- Özürlü Yolcuların Tekerlekli Sandalyeleri İle
Seyahatine Uygun Vagon Düzenlemeleri
6.TS ISO 10542-1 08.02.2005
Özürlü veya engelli kişiler için teknik sistemler ve yardımcı donanımlar- tekerlekli sandalye
bağlantı ve emniyet kemeri sistemleri- Bölüm 1: Bütün sistemler için özellikler ve deney
metotları
7.TS ISO 10542-2 08.02.2005
Özürlü veya engelli kişiler için teknik sistemler ve yardımcı donanımlar- Tekerlekli sandalye
bağlantı ve emniyet kemeri sistemleri - Bölüm 2: Dört noktalı kuşak tipi bağlantı sistemleri
8.TS EN 12312-14 27.03.2007
Uçak yer destek donanımı özürlü, yetersiz yolcular için uçağa taşıyacak taşıtlar
9. TS EN ISO 9999 10.05.2001
Engelli Kişiler İçin- Teknik Yardımcılar- Sınıflandırma
10. TS EN 12182 26.04.2004
Engelli kişiler için teknik yardım malzemeleri- Genel özellikler ve deney metotları
11. TS ISO 10542-1 08.02.2005
Özürlü veya engelli kişiler için teknik sistemler ve yardımcı donanımlar- tekerlekli sandalye
bağlantı ve emniyet kemeri sistemleri- Bölüm 1: Bütün sistemler için özellikler ve deney
metotları
12. TS ISO 10542-2 08.02.2005
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Özürlü veya engelli kişiler için teknik sistemler ve yardımcı donanımlar- Tekerlekli sandalye
bağlantı ve emniyet kemeri sistemleri - Bölüm 2: Dört noktalı kuşak tipi bağlantı sistemleri
13. TS EN 81-70 21.06.2007
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel
uygulamalar - Bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik
14. TS EN 1970/A1 28.02.2008
Ayarlanabilir karyolalar - Engelli kişiler için - Özellikler ve deney metotları
15. TS EN 81-70/A1 21.06.2007
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel
uygulamalar – Bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik
16. TS EN ISO 16201 27.03.2007
Engelliler için teknik yardımcılar - Günlük yaşama yönelik çevre kontrol sistemleri.
TSE’nin getirmiş olduğu ve kullanıma sunduğu standartlar İmar Kanunu ve diğer kanunlarda
uyulması gereken standartlar olarak belirlenmiştir. Ancak aşağıda kısaca bu standartların
ayrıntılarına göz atıldığında bunların uygulanmadığı daha net fark edilebilecektir.
TS 9111: Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları; Sakat
bireylerin yaşadıkları binaların rahat ve kullanılabilir olması için belirlenen standartlar
olmaktadır. Bunlar kısaca (TS, 1991);
1. Kullanılacak yer kaplamaları kaygan olamamalıdır. Ses yansıtıcı yüzeyler, körler için
yön bulmalarına yardımcı olmalıdır.
2. Pencereler, görme yetisi az olan sakatlar için göz kamaştırıcı ışıktan kaçınılacak
şekilde yapılmalıdır.
3. Körlerin daha rahat hareketinin sağlanabilmesi için bina içindeki mümkün
olduğunca sabit tutulmalıdır. Mecburi olarak yapılacak olan girinti ve çıkıntıların
köşeleri yuvarlatılmalıdır.
4. Bina içerisindeki donatılar ve mobilyalar tekerlekli sandalye kullanıcılarının
manevralarına engel olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
TS 12576: Şehir İçi Yollar-Özürlü ve Yaşlılar için Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal
Önlemlerin Tasarım Kuralları kısaca şöyledir (TS, 1999);
1. Sakatların, yayalara ayrılan yollarda serbestçe, engellenmeden dolaşabilmeleri ve yaya
kaldırımını kullanabilmeleri için kaldırım kısmında engeller bulunmamalıdır.
2. Taşıt yolu ve kavşak geçişlerinde gelişigüzel ilan panoları ve direkler sakatların
hareketini azaltabileceğinden yaya geçitlerine konulmamalıdır.
3. Yaya geçitleri iyi ve üstten aydınlatılmalı, bu aydınlatma yol aydınlatmasından ayırt
edilebilir nitelikte olmalıdır.
4. Işıklı yaya geçitlerinde, trafik lambaları işitme yetisi az veya hiç olmayanlar için ışıklı,
yaya figürlü ve körler içinse ise devamlı ses uyarı işareti bulunmalıdır.
5. Yaya kaldırımında yükseklik farklılıklarının engel yaratmaması için sakatların
kullanımı için bu yollara hareketlerini rahat ve yorulmadan yapabilecekleri eğimler
verilmelidir.
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6. Merdivenler sakatların ulaşılabilirliği için engel teşkil ettiğinden, yollarda mümkün
olduğunca merdiven yapımından kaçınılmalıdır.
7. Merdivenli otobüslerin içindeki dolaşım alanları geniş ve asansörlü girişe ve çıkışa
sahip olmalıdır. Toplu taşım duraklarında bilgilendirme olmalıdır. Durağın hangi
toplu taşım aracına ait olduğunu, aracın güzergâh numarası ile güzergâh ve durağın
adını belirten okunaklı levha ile yanıp sönen ışık her durakta mutlaka bulunmalıdır.
Bilgilendirme panosu göz hizasında ve dokunsal okuma yüksekliğinde; iri puntolu
harfler kabartmalı şehir haritası, güzergâh planı, toplu taşım aracı tarifesi gibi bilgiler
körler için bulundurulmalıdır.
8. Parka izin verilen yollarda sakatlar için yeterli sayıda park alanı ayrılmalıdır. Bu, park
yeri sayısının %2’ si kadar olmalıdır.
9. Tüm ticari idari kamu binaları ile mesken binaları ana girişleri yaya kaldırımından
itibaren engelsiz yapılmalıdır. Bina girişleri kaygan olmayan sert malzemeden
yapılmalıdır ve bu girişler mutlaka iyi aydınlatılmış olmalıdır.
10. Halka açık olarak yapılmış olan açık veya kapalı telefon kabinlerinden mutlaka en az
biri engellilere uygun olarak düzenlenmelidir.
TS 12460: Şehir-İçi Yollar, Raylı Taşıma Sistemleri Bölüm 5: Özürlü ve Yaşlılar için
Tesislerde Tasarım Kuralları Şehir-içi Yollar, Raylı Taşıma Sistemlerinde Türk Standartları
Enstitüsü’nün özürlü ve yaşlılar için koydukları tasarım kuralları ise kısaca şöyledir
(TS,1998);
1. Metro istasyonlarında sakat yolcuların, bir engelle karşılaşmadan ve uzun yürüyüş
mesafelerine gerek duymadan dolaşmaları için mimari açıdan gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır.
2. Bilet temin bölgesinde bulunan güzergâh hakkında bilgi ve danışma veren tesisler
sakatlara da hizmet vermelidir. Bunlar, sakatların hareketlerine engel olmamalıdır.
3. Platformlar, tekerlekli sandalye kullanıcılarının kolay hareket ve manevra
yapmalarına izin verecek şekilde yapılmalıdır. Yan ve orta platformlarda, platform
döşemesinde körlerin algılayacağı renkte doku ve desende, ayrıca ışıkta parlayan
nitelikte emniyet şeridi bulunmalıdır.
4. İşitme yetisi az veya hiç olmayan sakatlar için alarmlar, sinyal verecek veya mevcut
ışığı kesin şekilde yükseltecek şekilde ayarlanmalı ve görülebilir alarmlar duyulabilir
acil durum alarmlarıyla bağlantılı olarak bir flaşa bağlanmış parlayan ışıklar şeklinde
olmalıdır.
5. Körlere yardımcı olan köpeklerin, istasyonlara girmesi ve trene binmesine müsaade
edilmelidir.
Sakatlığa ilişkin mevzuat bu kadarla sınırlı değildir. Burada belli başlı ve konu ile ilgili yasal
düzenlemelere değinilmiştir. AB mevzuatına bakıldığında ayrımcılığı önleme temelinde
sakatlığa ilişkin düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Ana eksen ayrımcılığı önlemeye
yönelik sakatlara çeşitli haklar tanıma ve bunları koruma yönündedir. Ama Türkiye için böyle
bir eksenden bahsetmek şu an için mümkün değildir. Bir eksen varsa o da sosyal yardım ve
hizmete dayalı bir eksendir.
Türkiye’de sakatlık ve sakatlara yönelik oluşturulan mevzuat, istihdam, eğitim, sosyal hizmet
ve yardım, sağlık, rehabilitasyon, yapılı çevrenin düzenlenmesi gibi belli başlı alanları
kapsamaktadır. Bu alanları toplu olarak ele alan düzenleyen tek bir yasa yoktur. Onun için
sakatlık ve sakatlara ilişkin mevzuat çok dağınıktır. Eklerle, geçici maddelerle yasaların
121

Makbule Şiriner Önver

içerisine sıkıştırılmış bir görünümü vardır. Sakatlıkla ilgili mevzuatta görülen temel bir
eksiklik “yapılması, edilmesi” hükmü getirilen kimi yasaların yaptırımsız olmasıdır. Özellikle
bu eğitim, istihdam, sağlık vs. alanlara ulaşabilmek için önemli bir alan olan yapılı çevrenin
düzenlenmesinde görülmektedir. Toplumsal bir değişim olmadığı sürece, yaptırımsız
kuralların, yasaların teşvik edici ve caydırıcı özelliği bulunmamaktadır.
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5 TÜRKİYE’DE SAKATLIKLA İLGİLİ KURUMLAR

S

akatlığa ilişkin yönetsel düzenlemeler başlığı altında sakatlık ile ilgili kurumsal
yapılanmalar incelenmektedir. Çalışma kapsamında sakatlıkla, sakatlığı olan bireylerle
ilişkili resmi kurumlara bakılmaktadır.57

5.1

Merkezi Düzeyde

Sakatlık ile ilgili resmî kurumlar arasında en önemlisi olarak sayabilecek olan 1997 yılında
kurulmuş olan Özürlüler İdaresi Başkanlığı’dır. Kuruluşunda Başbakanlığa bağlı iken 2011
yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurularak bu bakanlığa bağlanmıştır. Sonrasında
ise Çalışma Bakanlığı ile birleştirilerek bu bakanlığın adı ve sorumluluk alanı genişlemiştir.
10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi ile de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı olmuştur.
5.1.1 Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Türkiye’deki sakatlık ve sakatlara ilişkin hukuksal ve kurumsal gelişme içinde
Özürlüler/Engelliler Kanunu ve (Sakatlar Milli Koruma Koordinasyon Kurulu ile başlayan)
Özürlüler İdaresi hem bir sonuç hem de bir başlangıçtır. Sakatlığı olan bireylere yönelik
yapılan çalışmalar, oluşturulan politikalar, uluslararası alandaki gelişmelerden büyük oranda
etkilenmiştir. BM’nin Sakatlar Yılı ilan ettiği 1981 yılında başlayan Sakatlar İçin Dünya
Eylem Programı çerçevesinde Türkiye’de Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu
faaliyete başlamıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan kurul, çeşitli bakanlıkların temsilcilerinin
yanı sıra üniversitelerden ve sakatlarla ilgili konfederasyonlardan katılan temsilcilerden
oluşmuştur. Sakatların ülkenin bütün kaynaklarından yeterli ölçüde yararlanmalarını,
çalışma imkânlarına kavuşmalarını, sosyal, tıbbi, mesleki rehabilitasyonlarını, eğitimlerini,
sakatlıkları önleyici ve tedavi edici önlemlerin alınmasını sağlamak kurulun görevleri arasında
sayılmıştır. Bunun yanı sıra sakatlara hizmet götüren bütün resmi-özel, ulusal-uluslararası
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu ve iş birliğini gerçekleştirmek gibi işlevleri de
olmuştur (H/anayasa, 1985). Bu kurumdan önce de bakanlıklar düzeyinde örgütlenmeler
mevcuttur. Ancak sakatlığa ve sakatlığı olan bireylere yönelik olarak bütünlüklü bir yasanın
olmaması, bunun yerine bazı yasaların içerisinde küçük düzenlemeler ile yetinilmesi durumu
doğal olarak kurumlara da yansımıştır. Bu kurumların uyumsuz, verimsiz ve çok başlı bir
çalışma içinde olmasını getirmiştir.
“Ülkemizde özürlülükle ilgili görev üstlenmiş Başbakanlığa bağlı pek çok kurum ile bakanlık
düzeyinde örgütlenmeler bulunmaktadır. Özürlülere yönelik hizmetler bu kurum ve kuruluşların
bünyesinde yasal düzenlemelere dayanılarak yıllarca sürdürülmüştür. Ancak gerek yasal
düzenlemelerin ve gerekse özürlülere hizmet etmekle görevlendirilmiş kurumların çokluğu ve
dağınıklığı hizmet sunumunu da olumsuz etkilemiştir. Daha etkin ve verimli hizmet sunulmasını
sağlamak için ve kararların tek elden koordine edilmesi amacıyla Özürlüler İdaresi Başkanlığı
kurulmuştur (Gökmen, 2007: 1097).”

Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu, 25 Mart 1997 tarihli ve 571 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile kapatılarak, yerine Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı
kurulmuştur. ÖZİDA’nın görevi;
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“Özürlülük alanında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon
sağlamak, özürlüler ile ilgili ulusal politikaların oluşmasına yardımcı olmak, özürlülerin
problemlerini tespit etmek ve bunların çözüm yollarını araştırmak suretiyle özürlülere yönelik
hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini [gerçekleştirmektir](ÖZİDA, 2007:
86).”

ÖZİDA sakatlara hizmet sunan değil, konuyla ilgili araştırma inceleme yapan, kurumlar
arasında koordinasyon sağlayan, ulusal politikaların belirlenmesinde yardımcı olan merkezi
yönetim kurumu olmuştur. Danışmanlık, rehberlik ve koordinasyon temelli yapılandırılan
kurumun en zayıf noktası, gördüğü eksikliklerle ilgili olarak başbakanlığı bilgilendirme
dışında herhangi bir yaptırım gücünün olmamasıydı (ÖZİDA, 2009: 158-159).
ÖZİDA Başkanlığı’nın en yüksek danışma kurulu Özürlüler Şûrası olmuştur. 571 sayılı
KHK’nin 20. maddesi gereğince, sakatlarla ilgili konularda inceleme ve teklif niteliğinde
kararlar almakla görevli olan Şûra iki yılda bir toplanır denmiştir. 08 Aralık 2001 tarih ve
24607 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Özürlüler Şurası Yönetmeliği’nin
temel amacı, sakat ve sakatlık konusundaki görüşler, sorunlar ve çözüm önerilerini tartışarak
ulusal politikaların oluşturulmasında temel alınacak ilke ve programları oluşturmaktı.
Kamuoyunun bilinçlenmesi ulusal ve uluslararası alandaki gelişmelerin aktarılması işlevlerini
de gören Şura “tetkik ve teklif” niteliğinde kararlar almıştır. 1998 yılında yapılan I. Özürlüler
Şurası “Çağdaş Toplum, Çağdaş Yaşam ve Özürlüler” konusunu ele almıştır. 2005 yılında
yapılan II. Özürlüler Şûrasının konusu “Yerel Yönetimler ve Özürlüler”, 2007 yılında yapılan
III. Özürlüler Şûrası’nın konusu ise “Bakım Hizmetleri” olmuştur. IV. Özürlüler Şûrası 2009
yılında “İstihdam” konusunu ele almıştır (DDK, 2009: 20). Şûra kamu kurumlarından, sivil
toplum kuruluşlarından, yerel yönetimlerden, özel sektörden ve üniversitelerden katılımlarla
gerçekleştirilmiştir.
Sakatları Koruma Milli Kurulu ile başlayan kurumsal düzeydeki yapılanma Özürlüler İdaresi
Başkanlığı ile devam etmiş, arkasından 2011 yılı temmuz ayında Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın kurulmasıyla Başkanlık Bakanlığa bağlanmıştır. Artık Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü sakatlara
yönelik olarak kurumsal anlamda hizmet vermektedir.
5.1.2 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlanarak ve onun bir alt
birimi olarak yapılanması ile icracı bir yapının içine dahil olmuştur. Koordine edici, yol
gösterici olan ÖZİDA Bakanlık bünyesinde yeniden yapılandırılmıştır. 2011 yılında Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulmasına ilişkin 633 sayılı KHK ile Özürlüler İdaresi
Başkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Özürlü
Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları Özürlü
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü adı altında birleştirilmiştir.
İlk kurulduğunda çalışmalarını Başbakanlığa bağlı yürüten Özürlüler İdaresi Başkanlığı,
2011 Haziran ayından itibaren 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılarak
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına
dâhil edilmiştir. Kısmen sakatlarla da ilgili olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu (SHÇEK)’nun ise merkez teşkilatı tasfiye edilerek Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı içerisinde Çocuk Hizmetleri ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
oluşturulmuştur. SHÇEK’nin taşra örgütü ise il özel idarelerine bağlanmıştır.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de bakanlığın amaç ve görevleri
sayılmıştır. Buna göre sosyal hizmet ve yardımlara, sosyal ve kültürel, aile yapı ve değerlerine
yönelik aşınmayı önlemek ve düzenlemek, çocuklara, kadınlara, “özürlü” ve yaşlılara, şehitlere
ve sosyal yardım ve korunmaya ihtiyaç duyan kesimlere ilişkin politikalar oluşturmak,
koordinasyonu sağlamak ve bu alanlarla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliğini
sağlamaktır.
Bakanlığa, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü gibi pek çok kurum bağlanmıştır. Bakanlığa
bağlanan kurumlarla birlikte bakanlığın hizmet verdiği alanlar merkezi teşkilatları, birimleri
şunlardır;
•
•
•
•
•
•

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.
Özürlü (sonrasında Engelli) ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü.
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı.

Çalışma Bakanlığının 2018 yılında bu bakanlık ile birleştirilmesi/eklenmesi ile bakanlığın
adına “çalışma” da eklenmiştir. Ayrıca çalışma ile ilgili bazı birimler bakanlık bünyesinde yer
almıştır; Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Çalışma Genel Müdürlüğü gibi.
Genel olarak Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığına bakıldığında bakanlığın ilgili KHK’de
görevleri madde madde sayılmaktadır. Bu görevlerin kadınları, çocukları, şehit yakınları ve
gazileri, yaşlı ve özürlüleri kapsadığı görülmektedir. Görevleri içerisinde ağırlık ise aile
yapısının, değerlerinin ve bütünlüğünün korunmasına ilişkindir. Görevlerin ana eksenini ise
sosyal yardım ve hizmetler oluşturmaktadır. Bakanlığın görevi, sayılan alanlarda gerekli sosyal
yardım ve hizmetleri yürütmek olduğu gibi alandaki diğer kurum, kuruluş ve gönüllü
kuruluşların yaptığı sosyal yardım ve hizmetleri denetlemek, usullerini belirlemek olarak
sıralanmıştır. Böylece bakanlığın görevinin sosyal yardım ve hizmetler için ulusal politika ve
stratejileri belirlemek, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve gönüllü kuruluşların bu tip
çalışmalarını koordine etmek ve düzene sokmak olduğu anlaşılmaktadır. Sakatlıkla ilgili
olarak da bu temelden hareket edilmektedir. Bir yandan icracı bir bakanlık bünyesinde olması
etkin ve dikkate alınan bir makam haline gelmesi sakatlara ilişkin düzenlemeler açısından
önemlidir. Diğer yandan, başlı başına sakatlar için bir kurumdan, yaşlılığın/yaşlıların dâhil
edildiği bir bakanlık birimine dönüştürülmesi de tartışmalı bir konudur. Bakanlık
bünyesinde bir birim haline dönüştürülerek farklı bir çalışma alanı olması gereken farklı bir
alanın (yaşlılığın) eklenmesi, bir anlamda sakatlığa bakışı yansıtmaktadır. Bu durumda
sakatlık, yaşlılık ile aynı durumda değerlendirilmektedir. Sakatlık başlı başına temel bir konu,
temel bir alan olarak ele alınmamaktadır.
5.1.3 Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları
Yasa koyucu, 5378 sayılı Engelliler Kanununda Geçici 3. Maddeye 4.7.2012 yılında eklenen
ek fıkra ile belirtilen erişilebilirlik standartlarının ve yükümlülüklerinin uygulanması ve
izlenmesi için denetim komisyonlarının görev yapacağını belirtmiştir.
Ancak bu
komisyonların kurulması 2013 yılını bulmuştur. 2013’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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tarafından Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği yayınlanmıştır. Yönetmeliğe göre
her ilde Erişilebilirliği İzleme ve Denetleme Komisyonları kurulur. Valilik bünyesinde
oluşturulan komisyonlarda yer alacaklar Yönetmeliğin 5. Maddesinde şöyle belirtilmektedir:
“Komisyon, vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında il müdürü, Kanunun geçici
3 üncü maddesinde belirtilen Bakanlıkların taşra teşkilatında görevli tercihen mimar,
mühendis, şehir plancısı, peyzaj mimarı veya inşaat teknikerlerinden birer asil ve birer yedek üye
ile toplam dört kişiyi geçmeyecek şekilde, engellilerle ilgili konfederasyonların farklı engel
gruplarını temsil eden, o ilde mukim tercihen engelli bireylerden ikişer asil ve ikişer yedek üyeden
teşekkül eder (H/resmigazete, 2013).”

Toplamda yedi kişiden oluşan komisyonda 5 kamudan ve 2 tane sivil toplum örgütlerinden
gelen kişiler yer almaktadır.
Ancak komisyonun idari para ceza kesmesinde sınır bin liradan başlamaktadır. Her tespit için
bin ile beş bin Türk lirası ceza uygulanabilmektedir. Bir yıl içinde uygulanacak idari para
cezası ise elli bin lirayı geçemez. Komisyon, belediye ve büyükşehir belediyelerine ve diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına ise her bir tespit için beş bin ila yirmibeş bin Türk lirası idari
para cezası kesebilmektedir.
Komisyonların yerel düzeyde erişilebilirliği hangi alanlarda denetleyeceği ulusal plan ve
arkasından komisyonun yaptığı program ile ortaya konmaktadır. Bakanlık tarafından ulusal
düzeyde yıllık plan gerekli hallerde değiştirilmek üzere hazırlanmaktadır. İl düzeyinde de
yıllık izleme ve denetleme programları, ulusal yıllık planda yer alan hedefler ve öncelikler
gözetilerek hazırlanır. Burada yerel gereksinimler dikkate alınmaktadır. Erişilebilirliği
denetlenecek olan binalar, toplu taşıma araçları, açık alanlar vb. ile yapılacak işlemler
programda belirtilmektedir (Kaplan, 2016: 30).
Ancak gelinen aşamada komisyonların etkin çalıştığına dair herhangi bir somut kanıt
bulunmamaktadır. Bu komisyonların etkileri kent düzeyinde hissedilir düzeylerde
olmamıştır. Birkaç il dışında komisyon çalışmalarına ilişkin haber dahi bulunmamaktadır.
Örneğin; Zonguldak Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı yaptığı açıklama ile komisyon
üyeleri olarak 06.09.2018 günü Zonguldak merkezde bulunan iki bankada denetim
gerçekleştirdiklerini belirtmektedir. Denetlenen ve verilen süre zarfında eksiklikleri
gidermeyen kurum ve kuruluşlara da maddi cezai işlem uygulanacağını böylece faaliyetlerinin
amacına ulaşacağını söylemektedir (H/ safakgazete, 2018). Özellikle, ceza/yaptırım dengesi
iyi kurulmamış bir yönetmelik bulunmaktadır. Kaplan’a göre (2016), 5378 sayılı yasada
konu ile ilgili geçici maddeler ile değil, daha kapsamlı bir madde eklenerek belirsizlik ortadan
kaldırılabilirdi. Ayrıca idari para cezasının, gecikme durumunda daha etkili olacak şekilde
arttırılması, bunun yanı sıra teşvik edici uygulamalar ve kampanyalar, farkındalık yaratmaya
dönük eğitimler ve etkinlikler ile birlikte ele alınması komisyonların etkili olmasını
sağlayabilecek önerilerden bazılarıdır.

5.2

Yerel Düzeyde

Genel olarak sakatlığa ve sakatlığı olan bireylere ilişkin konular sosyal hizmet ve sosyal yardım
kapsamında ele alınmıştır. Son yıllarda ise bu konunun sosyal hizmet ve yardımın dışında
çeşitli alanları da ilgilendirdiği fark edilmeye başlanmıştır. Kentsel mekân düzenlemeleri,
istihdam, eğitim gibi alanlarda da gerekli düzenlemelerin yapılmasının zorunluluğu kabul
edilmiştir. Bu zorunluluğun kabulünün hayata geçirilmesi konusunda ise yerel yönetimler
merkezi yönetimle birlikte baş aktör olarak görülmektedir.
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1980 öncesinde sosyal refah devleti bağlamında merkezi düzeyde gerçekleştirilen sosyal
hizmetler ve sosyal hizmetler, 1980 sonrasında izlenen yeni sağ politikalarla devletin geri
çekilmesi, küçültülmesi hedefleri doğrultusunda, pek çok sorumlulukta olduğu gibi, yerele
devredilmiştir. Sosyal yardım ve kamusal hizmet alanında harcanan kamusal kaynaklardan
tasarruf edilmesi, sunulan hizmetlerin verimli ve etkin hale getirilmesi gibi nedenlerle bu
hizmetler yerel yönetimlere devredilmeye başlanmıştır. Yerele aktarma, özelleştirme ve
piyasalaştırma süreçleri ile birlikte yürütülmüştür (Gül, t.y.: 93). Yapılan yasal düzenlemeler
ile sakatlık konusunda icracı kurum olarak yerel yönetimler, belediyeler görülmektedir. Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve yeni adı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
icracı bir bakanlık olmasına karşılık sakatlar konusunda yapacaklarını, koordine etmek ve
ilkeler belirlemek şeklinde ifade etmektedir. Özürlüler/Engelliler ve Yaşlılar Genel
Müdürlüğü misyonlarını (H/aile, 2012) şöyle ifade etmektedir:
“Özürlülerin ve yaşlıların ayrımcılığa uğramadan insan haklarından yararlanarak toplumsal
hayata katılmaları için ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine
etmek, özürlülere ve yaşlılara yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin ilke, usul ve
standartları belirlemek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.”

Bu çerçevede yerel yönetimler ön plana çıkmaktadır. Türkiye’deki yönetim yapısında yerel
yönetim birimleri belediye, il özel idaresi ve köydür. Merkezi idare bu konularda hantal ve
verimsiz olarak değerlendirilmektedir. Yerel yönetimler ise halka yakınlık, hizmetin
niteliğinin belirlenmesi ve ulaştırılması açısından merkezi yönetime göre daha verimli
birimler olarak görülmektedir.
Kitabın kapsamı bağlamında yerel yönetim birimleri olarak belediyeler ve il özel idareleri ele
alınmaktadır. Köyün birimler içerisinde ele alınmamasının nedeni 1924 tarih ve 442 sayılı
Köy Kanununda konuya ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamasıdır. Sadece, köy
korucularının sakat kalması durumunda ilgili kanun maddesine göre maaş bağlanacağına
ilişkin 1987 ve 2007 tarihli ek maddeler bulunmaktadır. Bu nedenle, yerel yönetim birimleri
olarak belediye ve il özel idaresine bakılmaktadır.
5.2.1 Belediyeler
Türkiye’de belediyeler, büyükşehir belediyesi ve belediye olarak sınıflandırılmaktadır. Nüfus
yoğunluğu bakımından Türkiye’nin en büyük 30 ili büyükşehir olarak ilan edilmiştir. Bu
çalışma içerisinde büyükşehir belediyeleri dikkate alınmaktadır.
Belediyeler, yasa ile sakatlığı olan bireylere yönelik hizmetler ve yardımlar konusunda görevli
kılınmıştır. Sosyal hizmetlerin ve sosyal yardımların sunulmasının yanı sıra, özellikle kentsel
mekânların ve kamu binalarının erişilebilirliğinin sağlanması konusunda ilk görevli kurum
belediyelerdir.
AB’ne uyum sürecinin, literatürümüze dâhil ettiği subsidiarite (yerellik) ilkesi gereği
hizmetlerin vatandaşa en yakın birim tarafından verilmesi, Belediye ve Özürlüler/Engelliler
Kanunlarında kendine yer bulmuştur. Konumuz açısından sakatlara yönelik olarak
belediyelerin çalışmalarını Özürlüler/Engelliler Birimi aracılığıyla sürdürmeleri, yeni
çıkarılan yasalarla kurumsallaştırılmış ve yasayla bir görev olarak verilmiştir. Yukarıda
bahsedilen yasalardan önce de belediyeler, sosyal hizmetler birimleri aracılığı ile sakatlığı olan
bireylere yönelik çalışmalar yürütmüşlerdir.
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Subsidiarite, AB kurucu antlaşmalarına ilk kez 1986 yılında eklenmiştir. Avrupa Topluluğu
Antlaşmasında, Avrupa Birliği Antlaşması ile getirilen 5. madde ile yer almıştır (Çilingir,
2017: 353). Bu ilkeye göre sosyal hizmetlerle ilgili, öncelikli hedef, hizmetin vatandaşa en
yakın yönetim birimi tarafından yürütülmesidir. AB’nin temel aldığı bu ilkeye göre, kararlar,
vatandaşa en yakın hizmet birimleri tarafından alınır ve uygulanırsa sunulacak hizmet de o
kadar etkin ve verimli hale gelmiş olur. Dolayısıyla, daha faydalı olacağı yönünde çok sağlam
kanıtlar olmadıkça merkezi birim, alttaki birimin yerine geçerek karar almaz. Bu kapsamda,
sakatlığı olan bireylere yönelik hizmetlerin öncelikle yerel yönetimler tarafından yerine
getirilmesi beklenmektedir (H/europa, 2009).
Yerel yönetimlerin sosyal hizmet türü çalışmalar için önemli olduğu, DPT’nin Yerel
Yönetimler Özel İhtisas Raporu (2001)’nda vurgulanmıştır. Rapor’da (DPT, 2001), yerel
yönetimlerin dezavantajlı kesimler için önemli olmasının gerekçesi olarak, bu kesimin
“yaşadığı yere” diğer kişilere göre daha bağımlı olması gösterilmektedir. Bundan kaynaklı
olarak da yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarının arttığı özellikle vurgulanmaktadır.
Rapor ayrıca yerel yönetimlerin mekânsal düzenlemelerdeki rolüne dikkat çekmekte,
mekânın düzenlenmesinde yeti yitimi olanların dikkate alınmasının gerekliliğini ve toplumsal
bütünlüğü sağlama açısından önemini belirtmektedir.
“Yerel yönetimler, yerleşimlerin teknik ve sosyal altyapısının oluşmasındaki rolleri nedeniyle,
mekânın şekillenmesinde de önemli işleve sahiptirler. Engellilere yönelik özel fiziki düzenlemelerin,
yerleşim alanlarının kullanımında kolaylık sağlayıcı bir plan ve programa uygun gerçekleştirilmesi,
bu kesimin toplumsal yaşama katılımını sağlamada çok önemli bir boyuttur. Bu nedenle, engelli
bireyleri toplumdan ayırmak yerine, bütünün bir parçası olarak algılayan ve fizik ve sosyal mekânı
buna olanak tanıyacak biçimde düzenlemek önemli bir gerekliliktir (DPT, 2001: 126).”

AB’ne uyum süreciyle de ilgili olan ve bunu destekleyen DPT’nin raporuna paralel olarak
yasalar çıkarılmıştır. Sakatlığı olan bireylere yönelik hizmetler konusu ile ilgili olarak yasalarla
verilen görevleri yerine getirmek üzere onun tamamlayıcısı olarak, Özürlü/Engelli Hizmet
Birimleri Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik ile büyükşehir belediyesi ve mücavir alan58
içerisinde yaşayan sakatların, toplum hayatına katılımı konusunda ve toplumsal fırsatlardan
diğer bireylerle eşit faydalanmalarını sağlamak üzere bilgilendirme, bilinçlendirme,
yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri verecek şekilde
özürlü hizmet birimlerinin kuruluş, işleyiş ve görevleri ile personelin çalışması düzenlemiştir
(H/ozida, 2011). Özürlü/Engelli birimleri belediyelerin sağlık ve sosyal hizmetler daire
başkanlığı altında müdürlük olarak yer almaktadır. Belediyelerin sosyal hizmetler ve yardım
birimleri de sakatlara yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. Belediyelerin doğrudan sakatlığı
olan bireylerle ilgili çalışma yürüten ve sorumluluk alan birimi, belediye bünyesinde yasayla
kurulması öngörülen özürlü/engelli birimidir.
Büyükşehir belediyelerinde, sakatlığı olan bireylere yönelik çalışmaların yapılması belediye
başkanının sorumluluğundadır. Başkanın görevleri sayılırken sakatlığı olan bireyler ile ilgili
görevleri de sayılmaktadır. Yasa, kurum ve kurum başkanlarını doğrudan sorumlu
kılmaktadır. Ayrıca belediyelerin imar müdürlüklerine verilen denetleme yetkilerinden
kaynaklı olarak, mimari yapılanmada, imar düzenlemelerinde yapılı çevrenin yeti yitimli
bireylere göre yapılmasında ve dizayn edilmesinde, önemli sorumlulukları bulunmaktadır.
Genel olarak yeti yitimi olan birey muhtaç olarak görülmektedir. Bu bakış sakatlık ve sakatlığı
olan bireyleri doğrudan sosyal yardım ve hizmet ile eşleştiren bir algıya yol açmaktadır. Bu
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açıdan bakıldığında
indirgenebilmektedir.

sosyal

belediyecilik

sosyal

hizmet

ve

sosyal

yardımlara

Belediyelerin klasik görevleri olarak görülen imar, altyapı, temizlik, çevre ve kent içi ulaşım
hizmetlerinin yanı sıra sosyal hizmetler alanında görev ve sorumluluk yüklenmesi sosyal
belediyecilik, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak görülmekte ve değerlendirilmektedir
(Seyyar, 2006; Erder, İncioğlu, 2008).
Topluma sunulan, sosyal nitelikli hizmetleri, yapısı gereği yerel nitelikli olmalarından dolayı
yerel yönetimlerin sunması beklenir. Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı da hizmetin en
yakın birim tarafından sunulmasını benimsemektedir (H/belgenet). Özellikle son
dönemlerde belediyelerin sosyal hizmet ve yardımları daha fazla ön plana çıkarılmaya
başlanmıştır. Belediyelerin sakatlık alanında ve sakatlığı olan bireylere yönelik yapabileceği
çalışmalar olarak sosyal hizmet ve yardım çalışmaları sunulmaktadır. Sakatlığı olan bireyler,
belediyelerde sosyal yardım ve hizmetler kapsamında, muhtaç konumunda
değerlendirilmektedirler. Belediyenin sunduğu kentsel hizmetlerden faydalanabilmesinin,
kentsel mekânda var olabilmesinin koşullarının yaratılmasının zorunluluğu anlaşılmadan,
sosyal hizmet ve yardım ile çözülebilecek sorunlar olarak görülmektedir. sosyal yardım ve
hizmet vererek sakatlığı olan bireylere ulaşmaya çalışılmakta hizmet verildiği sanılmaktadır.
Bu birimlerin kurulması, büyükşehir belediyelerinin sakatlara yönelik sosyal hizmet ve
yardımlarının düzenlenmesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile zorunlu hale
getirilmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 21. Maddesi gereğince
birimlerin kurulması belediye meclisi kararı ile norm kadro ilke ve esaslarına göre
gerçekleştirilir. 21. Maddeye göre, “Birim meclis tarafından gösterilmek kaydıyla, büyükşehir
belediyesinin nüfus ihtiyaç ve bütçe imkânlarına göre bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme,
eğitim, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri ile özürlülerin
yaşamlarını kolaylaştırıcı hiyerarşik kademelerden” oluştuğu belirtilerek, her büyükşehir
belediyesinin yapacağı çalışmanın ihtiyaç ve bütçeye göre değişebileceği ifade edilmektedir.
Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği’nin59 6. Maddesine göre,
Özürlüler Biriminin temel çalışma ilkeleri katılımcı, paylaşımcı, insan onuruna yakışır, fırsat
eşitliğine dayalı olduğunu ve hizmetlerin etkin, verimli, kaliteli, sürdürülebilir, ulaşılabilir,
erişilebilir, ücretsiz veya indirimli olmasını sağlayarak özürlülerin çağdaş hizmet anlayışı ile
kentsel imkânlardan yararlanarak yaşamlarını güven sağlık ve mutluluk içinde sürdürmelerini
gerçekleştirmeyi hedef almaktadır. Birimin bu ilkelerden hareketle görevleri ise; sakat
bireylerle ilgili veri tabanı oluşturmak, sakatların toplumsal yaşama katılımını sanat, spor vb.
etkinlikler ile sağlamak, bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, toplum
temelli rehabilitasyonu esas alarak aileyi de içine alan bilgilendirme, bilinçlendirme ve
sakatlığı önlemeye yönelik yayınlar yapmak, eğitim verecek olan personelin eğitimini
sağlamak, mesleki rehabilitasyon vermek, maddi olarak zor durumda olanlara ayni ve nakdi
yardım yapmak, ihtiyaç halinde hastane okul gibi yerlere ulaşımlarını sağlamak, bakıma
muhtaç olan sakat ve yaşlılara bakım hizmeti sunmak veya satın almak olarak sıralanmaktadır.
Yönetmeliğin yardım esaslarını düzenleyen 12. maddesi “birimin sosyal yardımlarından
yararlanacak olan özürlü ve ailelerine yapılacak yardımlarda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarından yardım alanlarda aranan ölçütlerin aranması esastır” demektedir. Bu ölçütler
genel olarak herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmamak, yardımcı araç gereçleri
karşılayacak kadar gücü bulunmamak gibi ölçütlerdir60. Engelliler/Özürlüler Kanunu ve
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Özürlü Birimleri Yönetmeliği çıkmadan önce başlayan ve Özürlüler İdaresinin kurulması ile
devam eden mevcut yasalara eklemelerle, sakatlara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Yerel yönetimler alanında da eski belediye yasalarına eklemeler yapıldığı görülmektedir. 1580
sayılı Belediye kanununun 15. maddesine eklenen 78, 79, 80 ve 81 inci maddeler, binaların,
yolların, park, bahçe ve rekreasyon alanlarının, sosyal ve kültürel hizmet alanları ile ulaşım
araçlarının, sakatların kullanımına ve ulaşılabilirliğine uygun olarak yapılmasını sağlama
konusunda belediyelere yetki ve görev vermektedir. Ayrıca TSE standartlarına uygun imar
planlarının yapımı için inşaat ve iskân ruhsatı aşamasında denetlemek belediyelerin görevleri
olarak sayılmıştır. Kanun, belediyelere özürlülerin kentsel yaşamına katılımı ile ilgili görev ve
yetkiler de vermiştir (DPT, 2001: 126-127). Ancak sayısı 30 çıkan büyükşehir belediyelerinin
sağlık ve sosyal hizmetler müdürlükleri altında faaliyet gösteren engelli hizmet şube
müdürlüklerinin ağırlıklı olarak yardım eksenli faaliyetleri yürüttüğü görülmektedir.
Büyükşehir belediyelerinin yetki alanına giren özellikle erişilebilirlik/ulaşılabilirlik ile ilgili
faaliyetler, ayrımcılığın önlenmesi gibi konularında bu birimlerin herhangi bir etkisi,
yönlendirmesi görülmemektedir61. Aynı şekilde bilinçlendirme, bilgilendirme, ayrımcılığı
önleyici çalışmaları nadir olarak gerçekleştirmektedirler.
Sakatlara yönelik hizmet sunumunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile görev
olarak verilmesinin devamında Özürlü Birim Yönetmeliği’nin çıkarılması ile yürütülecek
hizmetin niteliği, kapsamı netleştirilmiştir. Buna rağmen, yönetmelikte yapılacak çalışmanın
ihtiyaç ve bütçeye göre değişebileceği belirtildiğinden, bir anlamda konu keyfiyete
bırakılmaktadır.
5.2.2 İl Özel İdareleri
Belediyeler ve köyler hizmet verdikleri halkın oturduğu ve yaşadığı yerleşim yerlerinin
merkezinde görev yapan yerel yönetim birimleri oldukları halde, il özel idareleri kırsal ve
kentsel alanları içine il sınırları içinde faaliyet gösterir. Sınırları aynı zamanda genel idarenin
alt birimi halindeki il sınırı ile aynıdır. Ancak büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde
il özel idareleri bulunmaz. 2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve
Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun, büyükşehir belediyelerinin sınırları genişletilirken, il özel
idarelerini hükümsüz kılmıştır. 2014 yılından itibaren uygulanan yasaya göre büyükşehir
belediye sayısı otuza çıkarılmış ve bu belediyelerin olduğu illerde il özel idareleri
kaldırılmıştır.
Halbuki 2005 yılında çıkarılan 5302 sayılı yasanın önemli özelliklerinden birisi ile il özel
idarelerinin hizmet alanlarını genişletilmiş olmasıdır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile
bir yandan il özel idarelerinin hizmet alanı genişletilirken diğer yandan bu hizmetlerin özel
sektöre devretme imkânları genişletilmiş, kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasının önü
açılmıştır Çiftepınar, 2006: 126,141).
5302 sayılı kanun ile il özel idarelerine sakatlara yönelik çeşitli çalışmaları yapma görevleri
verilmiştir. Bu yasa maddelerine göre il özel idareleri rehabilitasyon merkezleri açma ve
işletmesini yapabilmekte, hizmet sunumlarında sakatları dikkate almaktadır. İl özel
idarelerinde sakatlar için yapılacaklar, sosyal yardım ve hizmet olarak görülmekte ve
yapılmaktadır. Ayrıca il özel idaresi çeşitli komisyonlar oluşturmakta bunlar aracılığı ile
çalışmalar yapmaktadır. Bu komisyonlardan birisi ise Engelliler Komisyonudur. Komisyonun
aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir.
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İl özel idarelerinin hizmet sınırı tüm il olduğu için hizmet ve görev alanları, belediye sınırları
dışında kalan yerlerdir. Onun için il özel idareleri belediyeler kadar etkin ve sesini
duyurabilen bir yerel yönetim birimi olamamıştır. Bu nedenle sakatlara ilişkin
gerçekleştirdikleri işlerde daha az görünürdür. Örneğin; İstanbul il özel idaresinin (2012
yılından önce) resmî web sayfası incelendiğinde genel olarak sakatlara yönelik rehabilitasyon
ve bakım merkezlerinin açılması, eğitim alabilmeleri için gerekli görülen çalışmaların
yapılması gibi kimi işleri yerine getirdiğini görmekteyiz. Ama bunlar belediyelerin yaptığı
çalışmaların arasında kaybolabilmektedir.
Genel olarak sakatlık/sakat bireylerle ilgili kurumlara baktığımızda verilen hizmetlerin sosyal
yardım/hizmet odaklı olduğu, kurumlar arasında bir iş birliği ve koordinasyonun olmadığı,
antlaşmalar ve kanunlarla belirtilen bütünlüğün gerçekleştirilemediği görülmektedir. Hizmet
eden kurumlar bu hizmetleri kurumların görünen yüzü, imajı için kullanmaktadır.
Ama asıl sakat bireylerin toplumsal hayata dahil olması, toplumsal ve bireysel önyargıların
değiştirilmesi için yapılması gereken ilk aşamalardan birisi olan erişilebilirlik/ulaşılabilirlik
çalışmaları görmezden gelinmekte ya da yaptırımların yetersizliği ile ilgisizlik bir araya gelerek
bu alanlardaki ilerlemeleri sekteye uğratmaktadır.
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ekânı doğanın bir uzantısı olarak, nesnelerin mekandaki dizilişleri ile tanımlamak
sosyal bilimler açısından mekânı anlaşılır kılmaz. Mekân toplumsal ilişkiler
bağlamında hem etkileyen hem etkilenendir. Bu açıdan da politiktir, taraflıdır.
Günlük ilişkilerin içine sinmiş olan çelişkileri normalleştirir ve sıradanlaştırır veya kabul
edilemez hale getirerek değişime zorlar.
Mevcut koşullarda mekânın sakatlık ile olan ilişkisi ise normalleştirme bağlamında
temellenmektedir. Yeti yitimli birey kentsel mekânda, toplumsal ilişkilerde sakatlanmakta,
sakat veya sakat birey haline gelmekte, sakatlık ortaya çıkmaktadır. Yeti yitimli olmak
biyolojik iken sakatlık, toplumsal bağlam içinde ortaya çıkmaktadır. Kentsel mekân sakatlığı
görünür kılarak onu dışlamaktadır. Çünkü kapitalizmin mekânı olan günümüz kentleri,
“normal” bedenlere, üretebilecek bedenlere göre kurgulanmıştır. Yaşamın her alanı “belli
standartlara” uygun bedenler için inşa edilmiştir. Günlük yaşamda, kentsel mekânda,
toplumsal ilişkiler içinde, üretimde sakatların bulunmaması doğallaştırılmıştır.
Kentsel mekânda var olmaya çalışmak sakat için daha fazla risk almak anlamına gelmektedir.
Kendisini dışlayan bir mekânda sakatın var olmaya çalışması, bağımsız hareket etmesi
“normal” bedenlilere ait kentsel bir mekânda olmanın getireceği tüm tehlikelere ve risklere
karşı hazır olması anlamına gelir. Çünkü hâkim üretim sistemi etrafında örgütlenen kentler
“sağlam” bedenleri referans alarak kurulmaktadır.
Kentsel mekânın ve üretim araç gerecinin yeti yitimli bireyi dışlayıcı özelliğinden dolayı sakat
bireyin kentsel mekânda yaşadığı zorluklar toplumun diğer üyelerinde acımaya/merhamete
yol açmakta ya da bunu pekiştirmektedir. Yeti yitimli birey, “normal” bedenlere göre
örgütlenmiş kentsel mekanla ilişki kurmaya çalıştığında, toplumsal bilinçte muhtaç ve yardım
edilmesi gereken kişi olarak kodlanmaktadır. Sakat birey, vicdani bir nesne haline
getirilmektedir.
Kentsel mekânda karşılaşabileceği tüm tehlikelere ve risklere rağmen yeti yitimli bireyin
kentsel mekânda var olmasını, adım atabilmesini sağlayan rehabilitasyon uygulamalarıdır.
Yeti yitimli bireyin gündelik yaşama katılabilmesi rehabilite ile mümkün olmaktadır.
Kendisini yok sayan bir kentsel mekânda, nasıl var olabileceğine ilişkin bir bilgilenme ve
pratik yapma süreci olan rehabilitasyon sakat bireyin güçlenmesine hizmet etmektedir.
Rehabilitasyon, birbirini tamamlayan iki yöntem ile gerçekleşmektedir. Birinci yöntem
kendisini dışlayan “normal” bedenlere göre örgütlenen kentsel mekân ve toplumsal ilişkiler
içinde nasıl var olabileceğinin yol ve yöntemlerinin öğrenilmesidir. İkinci yöntem ise kendisi
gibi olanlarla bir araya gelmedir. Kendisinin yalnız olmadığı, kendisi gibi olanların aslında ne
kadar çok olduğunu bilmek yeti yitimli bireyi “normal”ler dünyasındaki yalnızlığından
kurtarmaktadır. Bu yüzden sakatlar, kentsel mekân ve toplumsal ilişkiler içerisinde kendi
“ada”cıklarını kurmaktadırlar Her ne kadar tıp bilimi “normal” hale getiremediği bedenleri
son çare olarak rehabilite olmaya gönderse de rehabilitasyon sakat bireylerin hayatında bir
dönüm noktası olmaktadır.
Tıp bilimi ve tıp uzmanları yeti yitimli bireyler üzerinde en etkili kurumsal yapı ve aktörleri
meydana getirmektedirler. Gelişmiş ülkelerde tıbbi/bireysel modelin etkisinin kısmen de olsa
kırılmasına rağmen Türkiye’de bu etki hala devam etmektedir. Tıp bilimi ve uzmanları, kimi
yeti yitimlerinin ortaya çıkmasını önledikleri gibi kimi yeti yitimlerini de tedavi edebilme
durumuna gelmişlerdir. Tıp biliminin yeti yitimleri önleme ve kısmi tedavi edebilme
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yönündeki çabaları, bedenle olan ilişkileri nedeni ile sakatlık ve sakatların tüm yaşamları
üzerinde otorite olmalarını getirmiştir. Türkiye açısından, sakatların var olabileceği her yerde
otorite olarak tıp uzmanlarının olması ve her durumda sakatlık konusunda karar verici
pozisyonda olmaları tıbbi/bireysel modelin hala ağırlığını koruduğunu göstermektedir. Sakat
bireyin günlük yaşamı dikkate alınmadan, (en basitinden, bir akülü tekerlekli sandalye
kullanıp kullanamayacağına, bunun devlet tarafından karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin)
sadece tıbbi görüş ile kararların alındığı karar verici mercilerde tıp uzmanları yer
almaktadırlar.
Çalışmayı kutsallaştıran kapitalizm, üretimde verimli olabilecek bedenleri çalıştırmaktadır.
Mekânsal ve üretim araç gereçlerinin düzenlenmesi normal bedenlere göre gerçekleştirilir.
Çalıştırma zorunluluğu sakatı bankamatik çalışanı haline getirerek çözülmektedir. Ancak
çalışmanın kutsallaştırıldığı bir sistem içerisinde sakat birey bankamatik çalışanı olarak
parasal anlamda kayıplar yaşamasının yanı sıra, çalışmanın sağlayacağı çevre edinme,
toplumsal ilişkilere dahil olma, kendini değerli hissetme, muhtaç olmadan, çalışarak
kazancını elde etme toplumsal olarak onaylanma gibi ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.
Kentsel mekânda bulunması için bir gerekçe olan “çalışıyor olma” durumu gerçekleşmediği
için eve kapanabilmektedir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında yeti yitimlerini önlemeye ve tedavi etmeye ilişkin önemli
çalışmalar yapılmıştır. Özellikle sakat sayısının tespiti için yapılan çalışma oldukça değerlidir.
Bugün hale Türkiye’deki sakat sayısı tam olarak bilinmemektedir.
Devletin sakatlığa ilişkin genel politikasının özünü sakatları muhtaç olarak gören, acıma ve
yardım odaklı bir anlayıştır. Devlet düzeyinde, sosyal politika kapsamında, sakatlara yönelik
yeni bir anlayış sistemli bir şekilde yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu anlayışın bir yanını dini
yaklaşımlar diğer yanını sosyal yardımlar oluşturmaktadır. Merkezi olarak oluşturulan
yaklaşım yerel yönetimler özellikle de büyükşehir belediyeleri ile ortaklaşa
gerçekleştirilmektedir.
Yardımlara bağımlı hale getirilen sakatlar, muhtaç olduklarını her durumda ispatlamak
zorunda bırakılmaktadırlar. Muhtaç, hiçbir şey yapamayan kişiler olarak sakatlar yardımlarla
geçinmeye zorlanmakta ve özendirilmektedirler. Yeti yitimli bireyin sürekli muhtaç durumda
olduğunun altının çizilmesi toplumsal hayat içerisinde kendisini sürekli birilerinin yardımına
bağımlı hissetmesini getirmektedir. Bağımsız hareket edemeyen bireyler, böylece istenilen
şekilde yönlendirilebilen kitleler haline getirilme potansiyelini her zaman sahiptirler.
Büyükşehir belediyeleri mekânsal erişilebilirliği sağlama anlamında çalışmalar
yapmaktadırlar. Ancak yasal olarak gerçekleştirilmesi gerekenin bile gerisindedirler.
Yapılanlar yetersiz olduğu gibi bütünlükten de yoksundurlar. Kentsel mekânda bulunmak
isteyen bir yeti yitimli, yeti yitiminin niteliğine de bağlı olarak, bir caddede rahat hareket
edebilirken o cadde bittiğinde hareket edemez hale gelebilmektedir. Evrensel tasarıma göre
kentsel mekânın düzenlemesinden bahsedilmemesi, kentsel mekâna bütüncül olarak
bakılmaması sonucunda yapılan düzenlemeler yasal zorunluluktan dolayı göstermelik
düzenlemeler haline gelmektedir. Kentlerde mekânsal erişilebilirlik, düzeltmeler, eklemeler
şeklinde “olduğu kadarıyla” yapılanlar, toplumsal değişime yönelik bir faaliyetle birlikte
yürütülmemektedir.
Tüm bağımlılık ilişkilerinden kurtulması kentsel mekânda bağımsız hareket edebilmesi yeti
yitimli birey için olduğu kadar toplum içinde özgürleştirici bir etkidir. Kentsel mekân134
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toplum ilişkisi özgürleştirici dinamikler üzerinde kurulduğunda birbirini daha ileri taşıma
potansiyeline sahip olabilir ve yeni açılımlar sunabilir. Sakat bireyi sadece yeti yitimli birey
haline getirebilecek olan bağımlılık ilişkisinin yok edilmesidir. Bunun önemli bir başlangıç
noktasını da bağımsız hareket edilebilen kentsel mekanlar yaratmak oluşturmaktadır.
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DİPNOTLAR
1

Bu kavramı Zygmunt Bauman, “Sosyolojik Düşünme” kitabında sağduyuyu sosyoloji biliminin
araştırdıklarının insanlar tarafından bilinen şeyler olduğunu vurgulamak için kullanmaktadır. Burada da
aynı şekilde sakatlığın bilimsel hale getirilmeden önce bilindiği, deneyimlendiğini vurgulamak için
kullanılmaktadır.

2

Yıllar itibari ile verilen bu oranlar değişiklik göstermektedir. 2011 Nüfus ve Konut araştırması
sonuçlarına göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sakatlık oranını %6,9 olarak belirtmektedir
(https://www.evrensel.net/haber/340070/turkiyede-engelli-nufus-orani-yuzde-6-9).

3

Sakatlar İçin Politika Dökümanı, 1990 - DPT; Sakatların İstihdam Sorunu,1990 - DPT; Sakatlık ve
Türkiye’de Çalışma Koşulları, 1978 - Ömer Zühtü Altan.

4

En sık kullanılan kelime hangisi diye Google’da aratıldığında ise çıkan sonuçlar (Türkçede aynı kelimeler
farklı şekillerde, farklı şeyler için de kullanılmaktadır) şöyledir; engelli engellilik 5 milyon, özür özürlülük
42 bin 400, sakat sakatlık 4 milyon 850 bin.

5

Çeşitli bağlamlarda sakatlık üzerine yazılan makalelerde çok genel tanımlarla sözlük anlamından veya
referans alınan bir başka makaleden alıntılarla seçilen kavramların açıklamaları yapılmaktadır.

6

Bu fark edilmeme görülmeme sakatların topluma karışmaması, sakat olanın saklanması gösterilmemesi,
ya da sakat olan kişinin bunu toplumsal değil bireysel bir sorun olarak görmesi algılatılması önemli rol
oynamıştır.

7

Demonoloji: Cin ve şeytanları sistematik olarak inceleyen, dinlerin kutsal metinlerinin yorumlanmasını da
içeren teolojinin bir dalıdır.

8

“Epidemiyoloji, belirli bir toplumda, sağlıkla ilgili olgu ve durumların ve bunların belirleyicilerinin
dağılımının incelenmesi ve bu çalışmaların. Sağlıkla ilgili sorunların kontrolünde kullanılmasıdır (Last,
1988). Bu tanım bize, epidemiyologların sadece ölüm, hastalık veya özürlülük durumları ile
uğraşmadıklarını, aynı zamanda ve daha çok olarak, pozitif sağlık durumları ve sağlığı iyileştirme ile ilgili
olduklarını göstermektedir. Epidemiyolojik bir çalışmada hedef bir insan topluluğudur. Bu toplum, coğrafik
olarak belirlenebilir veya başka şekillerde de saptanabilir (Beaglehole, Ronita, Kjellström, 1998:5).”

9

Ancak Lefebvre’nin eserlerini Fransızca yazmış olması geç tanınmış olmasının temel nedeni olarak
gösterilmektedir ki bu da İngilizce konuşan Anglosakson bilim dünyasının ağır örtüsünü yırtmanın batıda
bile olsa İngilizce kullanılmadığı sürece zor olduğunu göstermesi açısından ilginçtir.

10

Örneğin, 1980 sonrasında SHP’nin belediye başkanlığını kazandığı kentlerde bu modelin uygulanacağı
söylenmesine rağmen yeni dönemin hâkim yeni sağ politikaları kapsamında neoliberal uygulamalardan
dolayı bu modelin temel ilkeleri uygulanmamıştır.

11

Kanun No: 3578 Resmî Gazete; tarih: 07.07.2005, sayı:25868. Bu kanun Özürlüler/Engelliler Kanunu
olarak anılmaktadır. Çalışma boyunca bu kanun Özürlüler/Engelliler Kanunu olarak anılacaktır. 2014
yılında yapılan değişiklik ile Özürlü, özürlülük yerine engelli, engellilik kullanılmaya başlanmış ve
kanunda bu kapsamda değişiklik yapılmıştır.

12

Bu benzerliklerin yaşanmasında yukarıda sayılan kuruluşların etkinlik alanlarının genişliğinin ve
küreselleşmenin etkisini söylemek mümkündür. Ama giderek tüm ülkelerde sakatlık konusunda benzer
süreçlerin yaşanmasında bu kurum ve kuruluşlarının rolü başlı başına bir araştırma konusu olarak
durmaktadır.

13

Darülaceze kurumu, başlangıçta Başbakanlığa bağlı iken, 61. Hükümet döneminde (2011) Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına, ardından 2018 yılından itibaren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
bağlanmıştır.
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14

Kabul tarihi: 23 Mayıs 1949- Kanun No: 5387, “Madde 19: Bu çocuklardan durumları özel bir eğitim
usulünü icap ettirenler için Millî Eğitim Bakanlığı’nca gerekli müesseseler kurulur. Buraya gönderilen
çocuklar müessesece kabul edilmeden evvel bir müşahede devresi geçirirler.”

15

“65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun” Kanun Numarası: 2022, Kabul Tarihi: 01/07/1976, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:
10/07/1976. Bu kanun ile “özürlü maaşı” olarak bilinen maaşlar muhtaç durumda olan sakatlara
bağlanmaktadır.

16

Bu durum kadınların toplumsal cinsiyet rollerinin pekiştirilmesi onaylanması açısından da bir
olumsuzluktur. Sakat bireyin bakımı aileye yani kadına verilmektedir. Kadın için geleneksel toplumsal
cinsiyet rolleri etrafında bir yaşam örülmektedir. Bir taraftan sakatlar için olumlu bir süreç gibi görünürken
diğer yandan kadınlar için olumsuz ve bir geriye gidiş anlamına gelmektedir.

17

Seyyar (2007), maneviyat ile dini kastettiğini şöyle belirtmektedir: “… bir insan, manevî değerleri
benimseyebilir, ama dindar, yani herhangi bir dine mensup olmayabilir. Batı Dünyası’nın pozitivist
aydınları, her ne kadar bu ayrımı yapıyorsa da biz kitabımızda ve özellikle manevî bakım modelinde
maneviyat ile dini ve dolayısıyla “manevî” ile “dindar”ı eşanlamlı tutuyoruz.”

18

Projeler kapsamında alınan hibelerin önemli olduğu vurgulanmakta ve AB projelerine başvurular
yapılması için belediyeler bu konularda sık sık bilgilendirme toplantıları düzenlemektedirler. Projelerin bir
ayağını oluşturan sivil toplum kuruluşları belediyelerle proje ortağı olarak çeşitli projelere
başvurabilmektedirler. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşlarının belediye ile iyi ilişkiler kurmuş olması da
önemli bir konudur.

19

1930’lu yıllarda çevrilen İstanbul Sokaklarında, 1959’da Üç Arkadaş ve 2009 yapımı Başka Dilde Aşk
sakatlık ve sakat konusunda çok fazla olmayan farklı bir yaklaşımı yansıtan filmlerdir.

20

Genel politikalar ve uygulamalar düşünüldüğünde görünmeyen, bilinmeyen, medyaya yansımayan pek
çok ayrımcılık olayının yaşandığını tahmin etmek zor olmasa gerek.

21

“13. Madde: Avrupa Konseyi, Komisyondan gelen öneriler doğrultusunda Avrupa Parlamentosu’nun
görüşünü alarak cinsiyet, ırk ya da etnik köken, din ya da inanç, özürlülük, yaş ya da cinsel tercihe dayalı
olarak karşı karşıya kalınan ayrımcılıkla mücadele konusunda gerekli tedbirleri alır.”

22

20 Nisan 2016 tarih ve 26690 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile kurulmuş
bulunan bu resmi kurum, “insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin
eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden
yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve kötü
muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini yerine getirmek
üzere” kurulduğu kanunun 1. Maddesinde belirtilmektedir.

23

“Cinsiyet, ırk, renk, etnik veya toplumsal köken, genetik özellikler, dil, din veya inanç, siyasal veya başka
konulardaki görüşler, ulusal bir azınlığın üyesi olmak, mal, doğum, engellilik/özürlülük, yaş, cinsel
eğilimler gibi hususlara dayanılarak ayrımcılık yapılamaz” denilmekte ve özürlülerin topluma katılımlarına
ilişkin 26. madde de ise ; “Avrupa Birliği, özürlü kişilerin bağımsızlıklarını, sosyal ve mesleki açıdan içinde
yaşadıkları topluma katılıp katkıda bulunmalarını sağlayacak önlemlerden yararlanma haklarını tanır ve bu
haklara saygı duyar” hükmü yer almaktadır.

24

“Avrupa Birliği, özürlü kişilerin bağımsızlıklarını, sosyal ve mesleki açıdan içinde yaşadıkları topluma
katılıp katkıda bulunmalarını sağlayacak önlemlerden yararlanma haklarını tanır ve bu haklara saygı duyar”

25

(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı(1996) “Madde 15 – Özürlülerin Toplumsal Yaşamda Bağımsız
Olma, Sosyal Bütünleşme ve Katılma Hakkı Akit Taraflar, yaşları ve özürlerinin nedenleri ve niteliği ne
olursa olsun, özürlülerin toplumsal yaşamda bağımsız olma, sosyal bütünleşme ve katılma hakkını etkili
bir biçimde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla: 1- Mümkün olduğunda genel plan çerçevesinde, ya da
bu mümkün değilse, kamusal ya da özel uzmanlaşmış organlar aracılığıyla özürlülerin yönlendirilmesini,
öğrenimini ve mesleki eğitimini sağlamak için gerekli önlemleri almayı; 2- Normal çalışma ortamında
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özürlüleri istihdam etmek ve onların istihdamını sürdürmek ve çalışma koşullarını özürlülerin
gereksinimlerine uyarlamak, ya da özürlülük nedeniyle bunun mümkün olmadığı durumlarda çalışmayı
buna göre düzenlemek ya da özrün düzeyine göre güvenli bir istihdam türü yaratmak için, işverenleri
özendirmeye yönelik bütün önlemlerle onların istihdam edilmelerini teşvik etmeyi; Bazı durumlarda bu
önlemler uzmanlaşmış yerleştirme ve destekleme hizmetlerine başvurmayı gerekli kılabilir. 3- Özellikle,
teknik yardımları da içermek üzere, iletişim ve hareket engellerinin üstesinden gelmeyi ve ulaşım, barınma,
kültürel etkinlikler ve boş zaman kullanımını sağlamayı hedefleyen önlemler yoluyla özürlülerin toplumla
tam olarak bütünleşmelerini ve toplum yaşamına katılmalarını teşvik etmeyi; taahhüt ederler.” demektedir.
26

Günümüzde de (2012) yeni bir anayasa yapılması üzerine tartışmalar ve TBMM’deki partilerin
görüşmeleri sürmektedir.

27

MADDE 50.- Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama Devletin başta gelen ödevlerindendir.
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için mecburidir ve Devlet okullarında parasızdır. Devlet, maddî
imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağlama
amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime
ihtiyacı olanları, topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.

28

1982 Anayasası, Madde 10.

29

Özürlüler Kanunu ve diğer tüm kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde geçen özürlü-özürlülük,
sakat-sakatlık kelimeleri 25.04.2013 tarih ve 6462 sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer
Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile engelli-engellik olarak değiştirilmiştir.
(https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6462.html) Özürlüler Kanunu, Özürlü kelimesi Engelli ile
değiştirildiği 2013 yılından itibaren Engelliler Kanunu olarak geçmektedir. Ama bu kitap boyunca kanunun
ilk çıktığı ismi ve değiştirilen ismi birlikte kullanılmaktadır. Özellikle çeşitli alıntılarda eski ismi
korunmaktadır. Ayrıca Engelli kelimesinin de ileriki bir süreçte değişmeyeceğinin de bir garantisi yoktur.
2005 yılından 2013 yılına kadar özürlü, 2013 yılından şimdiye (2018 yılına) kadar engelli olarak değişiklik
yapılması bundan sonrada değişiklik yapılabileceğinin bir kanıtı olarak değerlendirilebilir.

30

1996 yılının mayıs ayında Körler Federasyonu Özürlüler yasasının çıkarılması için TBMM’ni ziyaret
etmiş Anavatan Partisi’ni parti binasını işgal etmesi bu eylem ve etkinliklerden bazılarıdır.

31

Özürlüler Kanunu Madde 30’a göre: “2828 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. EK
MADDE 7- Sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olmayan, bakıma muhtaç özürlülerden ailesini kaybetmiş
olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk içerisinde bulunanlara bakım hizmetinin resmî veya özel
bakım kurumlarında ya da ikametlerinde verilmesi sağlanır. Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım
hizmetlerinin kapsamı ve bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişilerin izin, çalışma usul ve esasları,
denetlenmeleri ile ücretlendirme ve ödemeleri Kurumun koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bakıma
muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak her ay için kişi başına belirlenecek tutar, iki
aylık net asgari ücretten fazla olamaz. Bakıma muhtaç özürlülerin, Kurumca bakılanlar dışındakilerin
bakım ücreti bu amaçla Kurum bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.”

32

1580 sayılı Belediye Kanunu, “Belediyelerce işletilen veya belediyelerin işletim hakkını imtiyaz
sözleşmeleriyle devrettiği her türlü toplu taşıma araçlarının ve duraklarının özürlülerin yararlanmasına ve
ulaşabilirliği açısından Türk Standartlarına uygunluğunu sağlamak, Özürlü Kimlik Kartına sahip özürlüler
ile zorunlu refakatçilerinin ücretsiz ulaşımlarıyla, kendilerini geliştirmeler ve toplumsal yaşamla
bütünleşmeleri için gerekli tedbirleri almak, sosyal, kültürel, eğitsel, sanatsal ve sportif etkinliklerden
indirimli veya ücretsiz yararlandırmak, büyükşehir belediyelerince muhtaçlığını belgeleyen özürlülere su
ve doğal gaz gibi hizmetlerin fatura bedellerine özür ve yardıma muhtaçlık derecesine göre en az %50
olmak üzere indirim yapmak, kiraya verilen büfe, otopark, tuvalet vb. işyerlerinin en az %10’unun öncelikli
olarak özürlüler tarafından işletilmesi ve istihdamını sağlamak. Adı geçen işyerlerinin tahsisinde 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz”
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3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Geçici Madde 1-Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi
yapılar, mevcut umumi binalar, belediyelerin tasarrufu altındaki mevcut yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve
yeşil alanlar, spor alanları vb. sosyal ve kültürel altyapı alanları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 5 yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir.
33

3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Ek Madde 1-Büyükşehir belediyesi ile bağlı ilçe ve alt kademe
belediyelerinde bilgilendirme ve bilinçlendirme, yönlendirme ve özürlülerle ilgili her konuda sürekli
danışmanlık hizmetleri dahil hizmet vermek üzere özürlü hizmetleri birimi oluşturulur. Bu birimler
faaliyetlerini özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği halinde
sürdürürler. Özürlü hizmetleri birimlerinin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve işleyişine ilişkin usul ve
esaslar İçişleri Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından kanunun yayımını izleyen bir yıl içinde
hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. … Ek Madde 9-İl belediyeleriyle son nüfus sayımına göre nüfusu
50.000 ve üzeri olan ilçe ve belde belediyelerinde bilgilendirme ve bilinçlendirme, yönlendirme ve
özürlülerle ilgili her konuda sürekli danışmanlık hizmetleri dahil hizmet vermek üzere özürlü hizmetleri
birimi oluşturulur. Bu birimler faaliyetlerini özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş dernek, vakıf ve bunların
üst kuruluşlarıyla işbirliği halinde sürdürürler. Özürlü hizmetleri birimlerinin kuruluş, görev, yetki,
sorumluluk ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından
kanunun yayımını izleyen bir yıl içinde hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

34

Buna ilişkin olarak ayrıca 12 Temmuz 2006 tarihli Resmî Gazete’de 2006/18 sayılı Başbakanlık
Genelgesi yayınlanmıştır.

35

3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Geçici Madde 3- Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir
içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin
erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilir.

36

3578 sayılı Özürlüler Kanunu, Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafından da
verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu sırasında gerekli gördüğü hallerde, halk eğitim ve çıraklık eğitim
merkezleri ile işbirliği yapar. Özürlünün rehabilitasyon talebinin karşılanamaması halinde özürlü, hizmeti
en yakın merkezden alır ve ilgili belediye her yıl bütçe talimatında belirlenen miktarı hizmetin satın alındığı
merkeze öder.

37

“Madde 15 17 - Dilencileri dilenmekten menedecek tedbirler almak;18 - Bırakılmış ve bulunmuş
çocukları, delileri, dalanmış ve kudurmuşları, sokakta bayılanları, kazaya ve afete uğrayanları koruyup
gözetmek; 4 - Fakir ailelerin ikiz çocuklarına, alelümum öksüz, fakir, kimsesiz çocuklara para, hekim, ilaç,
yeme, içme, giyinme, barınma, tahsil, terbiyec ihetlerinden yardım etmek, fakir hastalara meccanen
bakmak, ilaç vermek, fakir cenazelerini meccanen kaldırmak, alil, işten aciz olupta bakacak kimsesi
olmayanlara bakmak45 -Yetimhane, acezehane, doğum ve emzirme ve mecburi olarak meccani
doğumevleri tesisat ve teşkilatı ve mahalleri Sıhhat Vekaletince tayin ve tasdik edilmek şartıyla tımarhane,
fenni tebhirhane ve tathir istasyonları vücuda getirmek ve işletmek.”

38

78) (Ek: 30/5/1997-KHK-572/4 md.)Bu maddede sayılan her türlü yapılar ve çevresinin, yolların, park,
bahçe ve rekreasyon alanlarının, sosyal ve kültürel hizmet alanları ile ulaşım araçlarının özürlülerin
kullanımına ve ulaşabilirliğine uygun olarak yapılmasını sağlamak ve denetlemek,79)İmar planlarının
yapımı ve uygulanması ile yapıların inşaat ve iskan ruhsatı aşamasında, Türk Standartları Enstitüsünün
ilgili standardına uygunluk sağlamak, uygulamaları denetlemek ve bütünlüğü sağlayıcı tedbirleri almak 80)
İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak genç ve yetişkin özürlüler için bölgenin işgücü piyasasına
uygun mesleklerde, meslek ve beceri kazandırma kursları, iş eğitim merkezleri ve yaşamevleriaçmak,81)
Özürlüler için, ulaşım ile sosyal ve kültürel amaçlı hizmetlerden ücret almamak veya indirimli tarife
uygulamak, belediyelere ait ve belediyeler tarafından işletilen veya kiraya verilen büfeler, otoparklar gibi
işyerlerinin özürlüler tarafından işletilmesi konusunda kolaylık sağlamak.

39

“n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek

ve özürlüler merkezini oluşturmak.”
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40

Madde 6: r-İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak genç ve yetişkin özürlüler için bölgenin işgücü
piyasasına uygun mesleklerde, meslek ve beceri kazandıran kursları ile iş eğitim merkezleri ve yaşam evleri
açmak.(Ek: 30.05.1997/572 KHK madde 3)s-Ulaşım araçlarının özürlülerin kullanımına ve
ulaşılabilirliğine uygun olmasını sağlamak ve özürlüler için ulaşım ile sosyal ve kültürel amaçlı
hizmetlerden ücret almamak veya indirimli tarife uygulamak, büyük şehir belediyelerine ait ve büyük şehir
belediyesi tarafından işletilen veya kiraya verilen büfeler, otoparklar gibi işyerlerinin özürlüler tarafından
işletilmesi konusunda kolaylık sağlamak, bu görevlerin gerçekleştirilmesi sırasında Türk Standartları
Enstitüsünün standartlarına uymak(Ek: 30.05.1997/572 KHK madde 3).

41

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:…v) Sağlık merkezleri,
hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik
her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek
ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler,
yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. İlçe ve ilk
kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:…d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı
Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri
ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler
sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım
ve onarımı … Madde 18- Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:...m)Bütçede yoksul
ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü
merkezleri oluşturmak … Madde 24- Büyükşehir belediyesinin giderleri şunlardır:… j) Dar gelirli, yoksul,
muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.

42

Ek Madde 1- (Ek:1/7/2005-5378/40 md.), Büyükşehir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme,
bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere özürlü
hizmet birimleri oluşturulur. Bu birimler, faaliyetlerini özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek
ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sürdürürler. Özürlü hizmet birimlerinin kuruluş, görev, yetki,
sorumluluk ve işleyişine ilişkin usûl ve esaslar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak İçişleri
Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

43

5393 sayılı Belediye Kanunu Md. 38- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak,
özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturma”

44

5393 sayılı Belediye Kanunu Md. 60 - i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak
sosyal hizmet ve yardımlar.”

45

5393 sayılı Belediye Kanunu Md. 75- “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya
uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu
kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.
Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. b)
Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî
ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.
5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 77-Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım,
kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve
düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde
etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar
uygulayabilir.

46

47

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 04/03/2005 tarih ve 25745 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.

48

Sakatlık ve sakatlara dair düzenlemeler içeren kanunlar, yönetmelikler, genelgeler vd. hakkında daha
ayrıntılı bilgi ÖZİDA’nın (http://www.ozida.gov.tr/?menu=yenimevzuat&sayfa=giris)
sitesinde
bulunmaktadır. Burada konu ile ilgili olan mevzuata değinilmiştir.

49

“Madde 25 – Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisinden müstesnadır: 1. Ölüm, sakatlık,
hastalık ve işsizlik sebepleriyle verilen tazminat ve yapılan yardımlar …9. Yardım sandıkları tarafından
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statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, sakatlık, hastalık, doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan
yardımlar.” Şeklinde bir düzenleme yapmıştır.
50

“AYIRIMCILIK

Madde 122- (1) Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasî düşünce, felsefî inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;
a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten
yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hâllerden birine
bağlayan, b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden, c)
Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen, Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar
hapis veya adlî para cezası verilir (H/etikkurul, t.y.).”
51

“65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü Ve Muhtaç Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik” (06.11.2010). Bu yönetmeliğin amacı kanunda
belirtilen aylıktan yararlanabileceklerin müracaat şekli hak sahipliğinin tespiti kontrolü ve ödenmesine
ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Madde 2’de özürlülere ilişkin kapsam b) ve c) bendinde şöyle ifade
edilmektedir: “b) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi[ şöyledir, “(2) 2022 sayılı Kanunun
uygulanmasında; a) Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı, % 40 ile % 69 arasında olanlar
"özürlü”… kabul edilir”], kapsamına girecek derecede özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları
özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan
özürlülerden; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad
altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması
mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir
gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibariyle 2022 sayılı Kanunun 1
inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının[300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit
edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır, demektedir kanun] memur aylık
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanları, c) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının
(b) bendi[Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı, % 70 ve üzerinde olanlar ise "başkasının
yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü", olarak kabul” edildiğini
belirtmektedir.] kapsamına girecek derecede özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü
sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan ve 18 yaşını doldurmuş bulunan özürlülerden; kanunen bakmakla
yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya
aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme
kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan ve
her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibariyle 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanları”
kapsamaktadır.

52

2828 sayılı Kanun, “Madde 4- c) Sosyal hizmet programlarının uygulanmasında korunmaya muhtaç
çocuk, muhtaç sakat ve muhtaç yaşlıya öncelik tanınır. d ) Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında
sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı gözetilemez, hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması
halinde öncelikler, muhtaç olma derecesi ve başvuru veya tespit sırası esas alınarak belirlenir.”

53

222 sayılı Kanun, “Madde 12 – Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhen
ve sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır.”

54

298 sayılı Kanun, “Madde 90 – Oy verme günü sandık başına gelecek seçmenler, sandık kurulu önüne
başkan tarafından sıra ile birer birer alınırlar. Gebeler, hastalar ve sakatlar bekletilmezler. …önce
alınabilirler”

55

İlgili genelgeler Ekler Bölümünde verilmiştir.

56

Bu standartlarından TS 12576 Standardına İlişkin Kaldırım Düzenlenmesi örnek olması açısından Ek’te
ayrıntılı olarak verilmektedir.

57

Bu alanda faaliyette bulunan çeşitli sivil toplum kuruluşları Türkiye bazında, tüm boyutları ile ayrı bir
incelmeyi hak etmektedir.

58

2012 tarih ve 6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinin sınırları il sınırları olarak
belirlendiğinden büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde mücavir alan yoktur.
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59

Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006, Resmi
Gazete Sayısı: 26261

60

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurularda aranan bu ölçütler;

“- Sosyal güvenlik kuruluşlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı / Sosyal Güvenlik Kurumuna) tabi
olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak,
- Tabi olunan sosyal güvenlik kuruluşu tarafından, tedavi giderlerinin veya fonksiyon kazandırıcı ortopedik,
diğer yardımcı araç-gereç bedellerinin tamamını ya da bir kısmını karşılamamak ve karşılanmayan kısmı
için kişinin ödeme gücü bulunmamak
- Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli ve sürekli bir gelire sahip olmamaktır.
Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan veya bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin tedavi
giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç-gereç ihtiyaçlarına yönelik başvuruların
kapsamı Başvuru, kişinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına
(Valilik/Kaymakamlık) yapılır. Sadece zorunlu hallerde (tedavi vb) ikametleri dışında başka il/ilçede
geçici olarak bulunanlar, zorunluluk nedenini (sevk belgesi vb.) gösteren belgeyi ilgili Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfına ibraz etmek kaydıyla; Merkez ilçe nüfusu bulunmayan Büyükşehir niteliğindeki
illerde (İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, G.Antep, Kayseri, Bursa) bulunanlar, İl Merkez Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, bu iller dışındaki il merkezi ve bağlı ilçelerde bulunanlar,
bulundukları yerin İl Merkez/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilirler.
Başvuru reşit olanlar tarafından bizzat, (evli ise eşlerden biri tarafından kendisinin ve eşinin nüfus cüzdanını
vakfa ibraz etmesi kaydıyla); bizzat başvuruda bulunamayacak özrü ve mazereti olanlar (özürlü, yaşlı,
yatalak vb.) adına ise kan ve sıhri hısımı, vasi ve kayyumu, komşusu, öğretmen, mahalle muhtarı gibi kişiler
tarafından
yapılır(http://www.sydgm.gov.tr/tr/html/218/SYDV+
basvurularda+aranan+kosullar,
15.04.2011)”.
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Büyükşehir belediyelerinin yaptıkları ile kurulan birimlerin amaçları veya yapması gereken faaliyetler
birbiriyle örtüşmemektedir. Engelli birimleri bir yasak savma olarak yardım odaklı, imaj için kurulan içi
boş birimlere dönüşmektedir. Böyle bir birimi belediyenin kurması beraberinde belediyenin sakatlık
konusunda kurumsal olarak da belli bir bilinçlenmesini getirmesi beklenir. Ancak örnekler bunun tam
tersini göstermektedir. Örneğin, Sayıştay’ın 2017 denetleme raporuna göre Adana Büyükşehir Belediyesi
idarenin
“%3
oranında
engelli
memur”
çalıştırma
zorunluluğuna
uymamıştır
(https://www.memurlar.net/haber/786644/adana-belediyesi-engelli-calistirma-zorunlulugunauymuyor.html).
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SAKATLIK VE KENTSEL MEKÂN
Kentler tanımlanırken heterojen bir yapılarının olduğu vurgulanır.
Oysa kentler yeti yitimli bireyler için homojendir, içinde kendilerinin
olmadığı. Kentlerin homojenliğini-heterojenliğini mekânlar üzerinden okuduğumuzda, “normal” bedenlere göre yapılandırılmış, tasarlanmış kentsel mekânlarla karşılaşıyoruz. Homojenliği bozan “normal” olmayan bedenler ise evlerde veya “normal olmayan” bedenler
için yapılmış olan kapatma kurumlarındadırlar. Kentlerin sokaklarında, parklarında, fabrikalarında, bürolarında, okullarında çok
az görüyoruz veya hiç görmüyoruz. Buna karşın, sağduyumuz bize
göremediklerimizin, duyamadıklarımızın olduğunu söylüyor. Kent
içindeki eksikliği sağduyumuz ile biliyoruz. Onun için soruyoruz; “Her
3 Aralık’ta medya aracılığı ile varlığından haberdar edildiğimiz yeti
yitimli bireyleri 3 Aralık tarihi dışında neden görmüyoruz? Nasıl bir
“hokus pokus”la bu bireyleri görünmez hale getiriyoruz?”
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