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ÖZET
Engellilik, bir yönüyle doğuĢtan gelen biyolojik temellere dayanırken diğer yönüyle yaĢam
boyu karĢılaĢılan çevresel faktörlerle bireylerin sosyal hayatını çok boyutlu etkileyen bir
durumdur. Çevresel faktörler sonucu engelliliğin oluĢmasında en belirleyici etkenlerden biri
Ģüphesiz ki savaĢtır. SavaĢlarda çoğu zaman savaĢın tarafı olan askerler zarar görüp engelli hale
gelirken, kimi zaman da siviller savaĢın mağduru olup engelli hale gelebilmektedir. Toplumda
diğer insanlara göre çeĢitli kısıtlılıklar yaĢayan engelliler, göç ve savaĢın olağan üstü
koĢullarında birçok problemle karĢılaĢmaktadır. Bu çalıĢma Suriye‟deki iç savaĢ sonrası
Türkiye‟ye göç eden bizzat savaĢ nedeniyle engelli hale gelen kamp dıĢında yaĢayan
mültecilerin toplumsal hayata katılım süreçlerinde yaĢadığı uyum sorunlarını ele almaktadır.
ÇalıĢmanın yöntemi nitel olup gözlem, derinlemesine görüĢme ve örnek olay (vaka) incelemesi
teknikleriyle veriler toplanmıĢtır. AraĢtırma, bir sınır Ģehri olan ve göç akınları boyunca en fazla
mülteci sirkülâsyonunun olduğu ġanlıurfa örnekleminde yapılmıĢtır.
AraĢtırma bulgularına göre engelli mülteciler Türkiye‟de dil problemi, kira, konut problemleri,
iĢsizlik, geçim problemleri, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere eriĢememenin yanı sıra
engellilerin muhtaç olduğu araç, gereç ve cihazlardan mahrum kalma ve çevresi tarafından
istismara maruz kalma, dıĢlanma ve damgalanma gibi birçok problemle karĢı karĢıyadır. Ayrıca
mevzuattan kaynaklanan problemler hizmetlerden yararlanmaya engel teĢkil ederken, yabancılık
duygusundan dolayı engellilerin sosyalleĢme mekânı olan kamusal alanlara çıkması
güçleĢmekte, engelliler eve kapanmaktadır/kapatılmaktadır. Sorunun çözümü için engelli
mülteciler konusunun akademik olarak detaylı araĢtırılması, yasal ve sosyal iyileĢtirmelerin
yapılması gerekmektedir.
Anahtar kavramlar: Göç, Toplumsal Adaptasyon, Suriyeli Mülteciler, SavaĢ Mağduru
Suriyeli Engelli Mülteciler, ġanlıurfa.
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ABSTRACT
On the one hand, disability is based on innate biological factors; on the other hand, the social
life of individual is also multifariously affected by social/environmental factors encountered by
him. Beyond the doubt, one of the most significant social/environmental factors in the formation
of disability is war. During war, soldiers often get injured and become disabled; sometimes
civilians become war victims and disabled. In comparison with others, disabled people face
many serious problems in conditions/times of migration and war. This study deals with the
adaptation problems experienced by the refugees who became disabled due to war, living
outside the camps in Turkey. The method of study is qualitative and the data are gathered by
observation, in-depth interview and case study techniques. This research has been conducted on
the samples taken from border city Sanliurfa. According to the research findings, disabled
refugees are facing many problems in Turkey. The problems include language, rents, housing
problems, unemployment, livelihood problems, Access to education and health, and the
deprivation of objects needed to a disabled person. Besides that, they are exposed to abuse,
exclusion and stigmatization. The problems stemming from the legislation create an obstacle for
the disabled people in the utilization of services. Also, alienated feelings among the disable
people make it difficult for them to socialize in the public sphere and forced them to live in
isolation at their homes. His study recommends to examine the issues of disabled refugees more
academically and make legal and social improvements.
Key Words: Ġmmigration, Social Adaptation, Syrian Refugees, War Victim Disabled Syrian
Refugees, ġanlıurfa.

GĠRĠġ
Engellilik olgusu, fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutlarıyla iç içe geçen özellikler taĢır.
Sakatlık, özürlülük, engellilik benzeri kavramlar insan anatomisi yönüyle tıbbın alanına
girerken toplumun bu özellikleri taĢıyan bireylerle iliĢkisi, tutum ve davranıĢları boyutuyla da
sosyolojinin konusu haline gelmektedir. Sağlık bakımından sakatlık (impairment), psikolojik,
anatomik veya fiziksel yapı ve fonksiyonlardaki bir noksanlığı veya dengesizliği ifade ederken
özürlülük (disability),bir noksanlık sonucu meydana gelen ve normal sayılabilecek bir insana
oranla bir iĢi yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi ve kısıtlanması durumudur. Engellilik
(handicap) ise bir noksanlık veya sakatlık sonucunda, belirli bir kiĢide meydana gelen ve o
kiĢinin yaĢ, cinsiyet, sosyal ve kültürel durumuna göre normal sayılabilecek faaliyette bulunma
yeteneğini önleyen ve sınırlayan dezavantajlı bir duruma iĢaret eder (Burcu, 2015a, s.148; Kara,
2016, s. 251). Yukarıdaki kavramlar aynı zamanda engelliliğin tarihsel geliĢimini de
göstermektedir. Ġlk zamanlarda bir eksiklik ve kusur olarak algılanan engellilik, sakatlık ve özür
olarak nitelenirken sonraları geliĢen teorik yaklaĢımlar ve engelli grupların örgütlülüğünden
kaynaklı kazanımları sayesinde önceki tutumlar büyük ölçüde değiĢmiĢ ve görece önyargı ve
ayrımcılık yüklü olmayan engelli kavramı ön plana çıkmıĢtır.
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) engelliliği, “kiĢiden ya da bir bütün olarak vücuttan
beklenilen davranıĢlar, yetenekler ve görevler olarak ifade edilen normal aktivitelerin yerine
getirilmesindeki eksiklik ya da sınırlılık” olarak tanımlamaktadır. WHO'nun uzantısı olan
ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) tarafından
geniĢletilmiĢ tanıma göre engellilik; sakatlık sonucu bir insanın normal kabul edilenleri
yapabilmesinde ve belli bir tavırda beklenilen aktivitelerini sergilemesinde gerekli olan
performansını gösterme yeteneğindeki yoksunluk ve/veya sınırlılıktır. Dolayısıyla engellilik,
bireyin yaĢam aktivitelerini sınırlayıcı, kısıtlayıcı zihinsel-fiziksel bozukluklardır ve bireyin
yeteneklerindeki ve gücündeki sınırlılık-eksiklik durumudur (akt. Burcu, 2011,
s.38).Türkiye‟deki engelliler ile ilgili 5378 sayılı kanunun 3.maddesinde ise engelli: “Fiziksel,
zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeĢitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer
bireyler ile birlikte eĢit koĢullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre
koĢullarından etkilenen birey” olarak tanımlanmaktadır (http://www.mevzuat.gov.tr).
Engelli çalıĢmalarına yönelik ülkelerin ve uluslararası kuruluĢların ilgisi ve çabaları, bu
yöndeki düzenlemelerin iyileĢmesine ve iĢlevsel hale gelmesine katkı sağlamaktadır. Nitekim
2006 yılında benimsenen Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin
(CRPD) amacı Ģu ifadelerle belirtilmektedir; “tüm engelli insanların temel özgürlüklerden ve
bütün insan haklarından tam ve eĢit bir Ģekilde faydalanmasını teĢvik etmek, sağlamak,
korumak ve insan olmaktan ileri gelen haysiyetlerine yönelik saygıyı arttırmak” (Dünya
Engellilik Raporu, 2011).
Engellilerin demografik oranları hakkında farklı değerlendirmeler söz konusudur.
Burcu‟ya (2015a) göre; engelli sayısı ve engellilik türlerine iliĢkin rakamlar çoğu zaman gerçek
oranlardan daha düĢük gösterilmektedir. Ona göre Avrupa‟da 50 milyon civarında ve dünya
genelinde ise 500 milyon engelli insan yaĢamaktadır. WHO, geliĢmiĢ ülkelerde toplam nüfusun
yüzde10‟u, geliĢmekte olan ülkelerde ise nüfusun yüzde12‟sini engellilerin oluĢturduğunu kabul
etmektedir. Türkiye nüfusunun ise yaklaĢık yüzde12‟si engelli bireylerden oluĢmaktadır. Genel
olarak engellilerin yüzde 3,5‟i konuĢma, yüzde 1,4‟ü ortopedik, yüzde 0,6‟sı iĢitme, yüzde
0,2‟si görme engelliler, yüzde 1‟ini sürekli hastalığı olanlar, yüzde 2‟sini eğitilebilir, yüzde
0,3‟ünü öğretilebilir zihinsel engellilerin oluĢturduğu varsayılmaktadır (Burcu, 2011, s.39 ;
Özsoy vd., 2016, s.70). Dünya Engellilik Raporuna göre, bir milyardan fazla insanın veya (2010
dünya nüfus tahminlerine göre) dünya nüfusunun yaklaĢık yüzde 15‟inin bir tür engellilik ile
yaĢadığı tahmin edilmektedir. Belirli bir ülkede engelliliğe iliĢkin durumlar, sağlık
sorunlarındaki eğilimler ile trafik kazaları, doğal afetler, çatıĢma, beslenme ve madde
bağımlılığı gibi çevresel ve diğer faktörlerden etkilenmektedir (Dünya Engellilik Raporu, 2011,
s.1-2).
Engelliliği açıklayan yaklaĢımlarda anahtar vurgu, “bireyler bozukluklara sahip
olabilirken, toplumun onları engellileĢtirmesi” üzerine geliĢtirilmiĢtir (Burcu, 2015a, s.23).
Dolayısıyla engellilik, temelde bir yönüyle toplumsallık taĢıyan bir karaktere sahiptir. Engellilik
ile ilgili çalıĢmalara bakıldığında temel olarak üç kuramsal yaklaĢımdan bahsetmek
mümkündür. Bunlar: 1) Tıbbi-Bireysel Model, 2) Sosyal Model, 3) Engelliliğin Sosyolojisi
veya Yeti Yitimi Sosyolojisi‟dir. Tıbbi-Bireysel Model, 1800‟lü yılların ortalarında tıp ve
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rehabilitasyon alanlarındaki geliĢmelerle birlikte ortaya çıkmıĢtır. Engelliliği bireylerin
içerisinde bulan bu geleneksel yaklaĢım, özellikle engelliliği, doğuĢtan ya da sonradan
bireylerin baĢına gelen “talihsiz” bir durum, yani bireyin kendisinden kaynaklanan bir
“eksiklik” veya “hastalık” durumu olarak tanımlamaktadır. Sorunun kaynağı, bireyin kendisi ve
onun eksik veya normal iĢlemeyen bir veya birden fazla organı olarak görülmektedir. Bu
yaklaĢım, bedendeki eksikliği veya hasarı sorunun kaynağı olarak tanımlarken, normal bireysakat/engelli olmayan birey ve dolaylı olarak “normal toplum” tanımlarını da peĢinen
Ģekillendirmektedir. Tıbbi/Medikal model, tüm engelli bireylerin otomatik olarak „kısıtlı‟
olduğunu varsaymaktadır. Tıbbi ya da geleneksel bireyci tıbbi söylem, engelli bireylerin sosyal
yaĢamlarında karĢı karĢıya kaldıkları sosyal baskı kavramıyla ilgilenmemekte ve engelli
bireylerin sosyal, kültürel ve çevresel engellenmelerine odaklanmamaktadır. Diğer bir yaklaĢım
olan Sosyal Modelin ise engelli hareketleri etrafında 1970‟lerde Ģekillenmeye baĢladığı özellikle
vurgulanmaktadır. Bu hareketler, engellilerin yaĢadıkları topluma dair taleplerini dile getirirken,
onları aktif bireyler olarak da yeniden tanımlamaya çalıĢmıĢtır. Sosyal modelin Ġngiltere‟deki
öncüleri olan Vic Finkelstein ve Mike Oliver, sakatlığın/engelliliğin (disability) bireylerin
bedenen eksikliğinden veya hasarından (impairment) ziyade, içinde bulundukları toplumsal
çevreden kaynaklandığını ve bu çevrenin sakatlar için çeĢitli toplumsal “engeller” çıkardığını
ileri sürdüler. Son dönemin feminizm, beden, post-yapısalcılık ve fenomenoloji tartıĢmalarından
esinlenen engellilik çalıĢmaları ise tıbbi-bireysel modelin ve sosyal modelin aslında
sakatlık/engellilik üzerine kartezyen bir ikiliği birlikte yeniden ürettiğini belirtmektedir. Tıbbibireysel model engelliliğin biyolojik-bedensel kısmıyla ilgilenirken, sosyal model bu kısma hiç
girmeden engelliliğin toplumsal inĢasına yani egemen toplumsal pratiklerin oluĢturduğu
engellere ağırlık vermeye çalıĢmıĢtır. Böylece bedensel kısım, biyolojik doğal kısım olarak teyit
edilmiĢ, tıbbın ve rehabilitasyon teknik ve teknolojilerinin alanına terk edilmiĢ olmaktadır.
Ancak son zamanlarda beden üzerine yapılan tartıĢmalarda, bedenin basit anlamda “biyolojik”
ya da “doğal” olarak değerlendirilemeyeceği, bedenin her zaman toplumsal olarak inĢa edildiği
vurgulanmaktadır. Böylece engelliliğin sosyolojisi diyebileceğimiz yeni bir yönelim
oluĢmaktadır (Burcu, 2015a; Burcu, 2015b; Arıkan, 2002; Tuğan, 2014). Olkin ve Pledger,
engelli çalıĢmalarını, “engelliliği evrensel bir insani durum olarak meĢrulaĢtırmaya çalıĢan
disiplinler arası bir alan” olarak tarif ederler. Onlara göre, bu disiplinler arası koalisyonda
sosyoloji, tıp, antropoloji, siyaset, hukuk edebiyat vb. disiplinler bulunmaktadır (akt. MeĢe,
2014a, s.84). Engellilik, disiplinler arası incelenecek bir konu olmanın yanı sıra sosyolojik bir
olgu olarak birçok açıdan ele alınabilir. Bu çalıĢmada ise engellilik, Suriyeli göçmenler
bağlamında betimsel bir tarzda ele alınmaktadır. Suriye‟deki iç savaĢ sonrası Türkiye‟ye göç
eden ve bizzat savaĢ nedeniyle engelli hale gelen kamp dıĢında yaĢayan mültecilerin toplumsal
hayata katılım süreçlerinde yaĢadığı uyum sorunları çalıĢmanın odak konusudur. Türkiye‟ye
kitlesel Suriyeli göçü yeni bir durum olup göç nedeniyle geliĢen engelli mülteciler konusu da
araĢtırma açısından önem arz etmektedir. AraĢtırma, bir sınır Ģehri olan ve göç akınları boyunca
en fazla mülteci sirkülasyonun olduğu ġanlıurfa örnekleminde yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın yöntemi
nitel olup gözlem, derinlemesine mülakat ve örnek olay (vaka) incelemesi teknikleriyle veriler
toplanmıĢtır. Mülteciler ve özellikle de engelli mülteciler üzerine araĢtırma yapmanın zorluğunu
belirtmek gerekir. Nitekim engellilere ulaĢım, engellilerin görüĢmeyi kabul etme durumları, veri
toplama gibi zorluklar alanda yaĢanılmıĢ ve bu zorluk vaka sayısını etkilemiĢtir. Bu bağlamda
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savaĢ sonucu engelli hale gelmiĢ ve tercüman aracılığıyla görüĢmeyi kabul eden 7 vakaya 3
ulaĢılmıĢ ve onların yakınlarıyla temasa geçilerek veriler derlenmiĢtir. Ayrıca engelli kiĢilere
yönelik hizmet veren Suriye kökenli dernek temsilcileri ile görüĢmeler yapılmıĢ, yine ildeki
yerli engelli dernek yöneticileri ve üyeleri, Aile Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğündeki uzman
personel ve ġanlıurfa Büyük ġehir Belediyesi Engelli Koordinasyon merkezi yöneticileri ile
görüĢme yapılmıĢ böylece hem engellilerin problemlerini tespit etme hem de diğer engelli
gruplarla karĢılaĢtırma imkânı elde edilmiĢtir. Suriye‟deki iç savaĢtan dolayı geliĢen uluslararası
göçler, baĢta sınır illeri olmak üzere Türkiye‟nin birçok Ģehrine yayılmıĢ durumdadır. Göçün en
yoğun gerçekleĢtiği Ģehirlerden biri de ġanlıurfa‟dır. Bu bağlamda araĢtırma merkezi olarak
ġanlıurfa ili tercih edilmiĢtir.
ġanlıurfa’daki Suriyeli Mülteciler
Göç ve göçmenlik, tarihsel olarak Türkiye‟de yeni bir olgu olmamakla birlikte Arap
Baharının etkisiyle geliĢen sosyal hareketler göçün tekrar ülke gündemine girmesine neden
olmuĢtur. Özellikle komĢumuz Suriye örneğinde iç savaĢa dönüĢen halk eylemleri, Türkiye‟ye
daha önce tarihinde görülmemiĢ boyutta yoğun kitlesel göçlerin akıĢına yol açmıĢtır. 2011
yılından itibaren çeĢitli aralıklarla Suriye‟den Türkiye‟ye gerçekleĢen kitlesel göçler, toplumsal,
ekonomik, demografik, kültürel vb. düzeyde birçok farklı problemin geliĢmesine de zemin
hazırlamıĢtır. 2017 yılı itibariyle Türkiye‟de bulunan Suriyeli sığınmacı sayısı 3.208.131kiĢidir. 4
Bir sınır Ģehri ve Suriye toplumu ile akrabalık bağları olan ġanlıurfa da söz konusu göç
akınlarında göçmenlere ev sahipliği yapmaktadır. Suriyeli göçmen sayısı, göç akınları ve geri
dönüĢlere bağlı olarak sürekli değiĢmektedir. Örneğin 2016 Nisan ayında ġanlıurfa, barındırdığı
401.102 göçmen ile Ġstanbul, Hatay, Gaziantep, Kilis ve diğer sığınmacı yerleĢtirilen illeri
geride bırakarak ilk sırada yer almaktadır (Kaya, 2015). 2016 yılının Ekim ayında
ġanlıurfa‟daki 1.892.320 nüfusa karĢın Suriyelilerin sayısı 397.038‟dir. 2017 Ekim ayı itibariyle
ise söz konusu oran 445.584 kiĢidir.5 31 Aralık 2016 TÜĠK sayımlarına göre ġanlıurfa nüfusu
1.940.627‟dir. ġehirdeki göçmen oranına bakıldığında göçmenler, Ģehir nüfusunun yaklaĢık
yüzde 22‟sine denk gelmektedir. Nüfusuna oranla Ġstanbul mültecilerin yüzde 3‟ünü
barındırırken ġanlıurfa nüfusuna oranla mültecilerin yaklaĢık yüzde 22‟sini barındırmaktadır.
Mülteci sayısı bakımından ġanlıurfa (445.548 kiĢi), Ġstanbul‟dan (511.380 kiĢi) sonra ülkedeki
en çok mülteci barındıran ikinci il olup tüm illerden daha fazla göçmene ev sahipliği
yapmaktadır. 6 Söz konusu mültecilerden 7 76.396 kiĢi kamplarda kalırken kamp dıĢında ise

3

Örnek olay incelemesini diğer tekniklerden ayıran temel özellikler ilgilenilen olay(vaka) sayısı ve her
olaydan ede edilen bilgi düzeyidir. Bu teknik, bir veya birkaç olayla sınırlı olan ve bu olaylardan geniĢ
çaplı derinlemesine bilgi toplamayı içerir. Örnek olay bir kiĢi olabileceği gibi bir olay veya bir bölge de
olabilir. Bkz. AyĢin Koçak TURHANOĞLU vd., Sosyolojide AraĢtırma Yöntem ve Teknikleri, Ed.
Temmuz Gönç Savran., EskiĢehir: TC. Anadolu Üniversitesi, 2012, s.93.
4
http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik, EriĢim Tarihi: 05.10.2017. Ġstatistik
28.09.2017 tarihine aittir.
5
http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik, EriĢim Tarihi: 05.10.2017. Ġstatistik
28.09.2017 tarihine aittir.
6
http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik, EriĢim Tarihi: 05.10.2017. Ġstatistik
28.09.2017 tarihine aittir.
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368.188 kiĢi yaĢamaktadır. Ancak alanda çalıĢan STK temsilcilerine göre ġanlıurfa‟da 500.
binden fazla Suriyeli göçmenin yaĢadığı tahmin edilmektedir. ġanlıurfa‟ya yerleĢen
göçmenlerin köken Ģehirleri farklılık göstermektedir. GörüĢmelerde elde edilen bilgilere göre
Suriye‟nin Afrin, Deyruzzor, Haseke, Halep, Kobani ve Rakka gibi farklı yerlerinden gelen
göçmenlere rastlamak mümkündür.
ġanlıurfa‟da savaĢ mağduru olan engelli mültecilerle ilgili sağlıklı bir istatistik
bulunmamaktadır. Engelli mülteciler, hem sivil hem de iç çatıĢmalarda savaĢan milislerden
oluĢmaktadır. Engelliler, farklı yaĢ ve cinsiyet kategorilerindedir. SavaĢ mağduru mülteci
engellilerde bedensel, görsel, iĢitsel, dil ve konuĢma bozukluğu gibi engel türleri
gözlemlenmiĢtir. Suriye kökenli bir dernek olan Ġnsan derneği baĢkanının verdiği bilgilere göre
ayda yaklaĢık 200 savaĢ mağduru derneklerine müracaat etmektedir. Derneğin 2016 yılı
istatistiklerine göre ilde kendilerinden hizmet alan 1500 engelli vardır. Bu kiĢilerde bedensel
engeller, çoklu uzuv kayıpları ve felçlik bulunmaktadır. Ayrıca psikolojik travmalar, korkudan
dolayı konuĢma yetisini kaybetme, ümitsizlikten dolayı intihara teĢebbüsler söz
konusudur(Yasin, Ġnsan Derneği BaĢkanı, kiĢisel görüĢme, 21.01.2017).

Türkiye’deki SavaĢ -Mağduru Engelli Mültecilerin Toplumsal Hayata Adaptasyon
Süreçleri
Engellilik, doğuĢtan olabileceği gibi doğum esnası, sonrası veya çevresel faktörlerden de
meydana gelebilir. SavaĢ, sel, deprem, salgın hastalık gibi birçok faktör sonucu insanlarda kalıcı
engeller oluĢabilmektedir. Fiziksel veya zihinsel olarak engellilik yukarıda sayılan nedenlerden
oluĢabileceği gibi söz konusu fiziksel veya zihinsel durumun sosyal iliĢkilerde güç, iktidar,
eĢitsizlik, damga veya dıĢlama konusu olması tümüyle toplumsal bir inĢadır. Nitekim sosyal
söylem, engelliliği toplumsal olarak üretilen bir kategori ve bedenin dıĢındaki bir dizi iliĢkili
deneyim olarak anlamaya çalıĢır. Dolayısıyla engellilik, toplumda yaĢayarak dönüĢen bedendir.
Engelli birey, toplumun tanımladığı tutum ve normlar yoluyla engellileĢtirilmektedir. Engelliliği
sosyal söylem ile ele alan açıklamalar, engellilik durumunun bireyi temsil eden tek bir özellik
olmadığını ve bireyin kimliğinin birçok önemli belirleyicilerinden biri olduğunu kabul ederek
sosyal faktörlerle birlikte bireyi ele alır (Burcu, 2015b, 326). Sherry, engellilik sosyolojisi
açısından ele alınması gereken soruları belirlerken engelli bireylere yönelik tutumlar, toplumun
engelli bireyleri nasıl desteklediği ya da sınırladığı, ailelerin engelli bireylerin ihtiyacını nasıl
giderdiği, toplumsal cinsiyet kalıpları, iĢ ve istihdam imkânları, yasal düzenlemeler ve sağlık
düzenlemelerinin engellilere etkisi gibi birçok konunun sosyolojik bağlamda incelenebileceğini
belirtmiĢtir (akt. Burcu, 2015a, s.40-42).
Engelliler, birçok alanda problemlerle karĢılaĢmaktadırlar. Gündelik yaĢamlarında, iĢe
giriĢte, çalıĢma ortamında, eğitimde, sağlık kurumlarında, aile içinde, evlilikte, sokakta,
ulaĢımda, alıĢveriĢte, eğlencede, kendi aralarında, ev kiralarken ve daha birçok konuda önemli
ayrımcılık örnekleri yaĢamaktadırlar. Ayrımcılığın maddi temeli, doğal ve toplumsal yaĢamın
7

Kamp ve çadır kentler Ģunlardır; Ceylanpınar Çadırkenti, Akçakale Çadırkenti, Harran Konteyner kenti,
ViranĢehir Çadır kenti, Suruç Çadır kenti.
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içerdiği farlılıklar olmakla birlikte, farklı olanlar arasındaki güç eĢitsizliği ayrımcılığa giden
yolun ikinci önemli ayağını oluĢturmaktadır. Üçüncü önemli ayak ise ayrıma tabi tutmanın
bireysel, grupsal, toplumsal, siyasal vb. alanlarda “avantaj” sağlamasıdır. Bilgisizlik, bilinçsizlik
ve duyarsızlık da ayrımcı uygulamalara yol açan diğer faktörlerdir (KarataĢ, 2002, s.4,9). Söz
konusu ayrımcılık faktörleri, engelli bireyin psikolojik ve toplumsal hayatını yakından
etkilemekte ve birey yaĢadığı travmalar sonucu iliĢkilerinde de çeĢitli çıkmazlara
girebilmektedir. Çoğu zaman toplumun bireye yönelik yaklaĢımları ise yeni engeller ve sosyal
problemler olarak açığa çıkmaktadır. ĠĢin bu kısmında sosyolojik analizler önem kazanmaktadır.
Engellilik sosyolojisinin kuramları, en genel olarak engelliliği refah devleti, bağımsız yaĢam,
sosyal baskı, etiketlenme, dıĢlanma, ayrımcılık, iĢlevsel olma, güç, engelliliğin meĢrulaĢması,
sosyal inĢa gibi kavramlar odağında incelemiĢtir. Engellilik sosyolojisinin ana akım
kuramlarında, engellilik ve engelli birey olma sosyal bağlam içinde tartıĢılır ve her bir kuramın
da kendine özgü çözümlemeleri dikkat çekicidir (Burcu, 2015b, s.327). Bu çalıĢmada da engelli
mülteci bireyler, sosyolojinin temel kavramları olan kamusal alan ve özel alan bağlamındaki
uyum problemleriyle ele alınmaktadır. Bu bağlamda engelli bireyin gündelik ve toplumsal
yaĢantısını zora sokan faktörleri iki baĢlıkta ele almak mümkündür. Bunlar, birey ve onun
ailesini kapsayan özel alan diğeri ise bireyin toplumsallığını belirleyen kamusal alan‟dır.
Kamusal alan, özel alan ayrımı, Yunan Felsefesinde siyasetin kamusal dünyası ile aile ve
ekonomik iliĢkilerin özel dünyasına dayanır (Marshall, 1999). Yunan Ģehir devletinde, özgür
vatandaĢların ortak kullandığı polis‟in alanı (kamusal alan) tek tek Ģahıslara ait olan oikos‟un
(ev) alanından kesin olarak ayrılmıĢtır. Özel alan, eve ait olandır, kamusal hayat ise pazar
meydanında, agora‟da cereyan eder. Özel alan, devlet aygıtının dıĢında olmayı ifade ederken
kamusal alan özel varlıkların karĢıtı olarak devlete iliĢkin olanı ifade eder. J. Habermas (2012),
kamusal alanı yurttaĢların eĢit bir biçimde eleĢtirel ve rasyonel tartıĢma ortamında katılım
sağladığı alanlar olarak tasvir eder. Diğer bir deyiĢle kamusal alan, bireyin ev dıĢı faaliyetlerini
kapsayan toplumsal değer ve normların yanı sıra devlet tarafından konulan yazılı kurallarla
Ģekillenen tüm platformlara karĢılık gelen alanlardır. Her birey, söz konusu bu iki sosyal
düzlemde yaĢar. Tutum ve davranıĢları bu alanların yapısına göre Ģekillenir. Birey, özel alanda
görece özgür ve daha az normla yüzleĢirken kamusal alanda birlikte yaĢamanın getirdiği
yükümlülüklerle görece daha çok kısıtlılıklarla yüzleĢir. Dolayısıyla her birey için mevzu bahis
olan özel ve kamusal alanlar, bir yandan bireyi inĢa ederken diğer yandan birey de her iki alana
çeĢitli Ģekillerde katkı sağlayarak bir inĢa çabası sergiler. KarĢılıklı etkileĢimin olduğu bu
alanlar, aynı zamanda bireyin toplumsal süreçlere katılımı ve uyumunu da belirlemektedir.
Dolayısıyla bu çalıĢmada, Sosyoloji literatüründeki özel alan ve kamusal alan kavramları
dikkate alınarak Türkiye‟deki savaĢ mağduru engelli göçmenlerin toplumsal adaptasyon
süreçleri betimsel olarak ele alınmaktadır. Türkiye‟ye sığınan Suriyeli göçmenlerin toplumsal
kabul ve uyum konusu hem yerli halk hem de göçmenlerin huzur ve barıĢ içerisinde birlikte
yaĢaması bağlamında kritik önemdedir. Aynı durum, savaĢ mağduru engelli göçmenler için de
geçerlidir. Üstelik engelli göçmenler, diğer göçmenlere nazaran psikolojik olarak daha hassastır.
Bu nedenle onların toplumsal adaptasyon süreçlerinin incelenmesi sosyolojik olarak daha da
önemli hale gelmektedir. Türkiye‟deki savaĢ mağduru engelli göçmenlerin toplumsal
adaptasyon süreçlerinde karĢılaĢtığı engelleri iki ana baĢlıkta ele almak mümkündür. Bunlar;
bireyin Ģahsi dünyası ve ailesini kapsayan özel alan, diğeri de çeĢitli norm ve değerlerle
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belirlenmiĢ toplumsal iliĢkiler alanı olan kamusal alandır. Özel alanı bireysel düzeydeki ben ve
ikinci özel alan olan aile ile sınırlandırmak mümkündür. Kamusal alan ise hem toplumun hem
de devletin dahil olduğu ve bireyin iliĢkilerini etkilediği ortak alandır.
1-Özel Alan Engelleri
A- Bireysel Düzeydeki Engeller
Engellilik, en temelde bireyin bedensel ve ruhsal yapısı üzerinde etkili olan bir olgudur.
Özellikle göç, yerinden edilme ve savaĢ nedeniyle engelli hale gelen bireylerde psikolojik
düzlemde engellilik ile birlikte çok yönlü sorunlar da eĢlik eder. Bu sorunlar, toplumsal uyumu
da zorlaĢtırmaktadır. Türkiye‟deki savaĢ mağduru engellilerle yapılan görüĢmelerde dil
problemi, yabancılık duygusu, içsel damgalama ve psikolojik bunalım kaynaklı bireyi toplumsal
süreçlerden alıkoyan faktörler ön plana çıkmıĢtır.
Yerinden edilmiĢ kiĢilerin en sık karĢılaĢtığı problem, sığındıkları yerdeki dili
bilmemektir. Türkiye‟deki Suriyeliler üzerine yapılan birçok araĢtırmada dil bilmeme,
toplumsal entegrasyonun önündeki en temel engel olarak öne çıkmaktadır. 8 Birçok Suriyeli
göçmen gibi savaĢ mağduru engelli Suriyeliler için de dil bilmeme, toplumsal hayata katılımı
engelleyen bir bariyerdir. GörüĢmelerde dil bilmemekten kaynaklı sosyal alanlara çıkıĢın
ertelendiği görülmektedir.
Yabancılık hissi, engelli mültecileri etkileyen diğer bir unsurdur. YaklaĢmaya çalıĢtığı
grubun onu kalıcı olarak kabul etmesi ya da ona tahammül etmesi için çabalayan kiĢi olarak
yabancı, her ne kadar toplum dıĢında bir aktör olarak görülse de sosyolojik anlamda bir grubun
unsurudur ancak grup içindeki üyeliği hem dıĢında olmayı hem de onunla yüzleĢmeyi içerir
(Schütz, 2016, s.35;Simmel, 2016, s.28). Yabancılık olgusu bağlamında Türkiye‟ye sığınan
göçmenler, belirli oranda dıĢlanma ve çeĢitli problemlerle yüzleĢme süreçlerini
yaĢayabilmektedir. Türkiye ve Suriye belirli ölçüde ortak bir tarihsel ve kültürel belleği
paylaĢmalarına rağmen engelli mülteciler kendilerini yabancılık duygusundan
kurtaramamaktadır. GörüĢmelerde ġanlıurfa‟nın Halep ve Rakka ile birçok benzer özellik
taĢımasına rağmen engellilerde belirli ölçüde yabancılık duygusunu his ettikleri bu nedenle eve
kapandıkları tespit edilmiĢtir. Haftada ancak iki üç defa dıĢarı çıkabilen engelliler, evde
sıkıldıklarını belirtmiĢlerdir. DıĢarı çıkmamalarının sebebi olarak dil bilmeme ve kendilerini
yabancı hissetme gerekçesi öne sürülmektedir (Ali, Nadir, Ömer, Muhalif SavaĢçılarla kiĢisel
görüĢme, 21.01. 2017). Bu durum, sosyalleĢmenin önündeki temel engeller arasındadır.
Damgalanma, engellilerin en yaygın karĢılaĢtığı durumdur. Sosyal gruplar içerisinde
çeĢitli topluluklar birtakım niteliklerine göre damgalanırlar. Damga (Stigma) terimi, tarihsel
8

Bkz. ORSAM (Ortadoğu Stratejik AraĢtırmalar Merkezi), Suriyeli Sığınmacıların Türkiye‟ye Etkileri,
ORSAM Rapor no: 195, Ocak 2015.,AFAD BaĢkanlığı, Türkiye‟deki Suriyeli Kadınlar Raporu, Ankara,
2014., Mahmut Kaya, Ebru H. Orhan Demirağ., “Türkiye'deki Suriyeli Kadın Sığınmacıların ĠĢ
Piyasasındaki ÇalıĢma KoĢullarına Sosyolojik Bir BakıĢ: ġanlıurfa Örneği”, Edt. H. M. Paksoy, K.
Sarıçoban, Ö. Özkan, E. Yildirimci,II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları: Ortadoğu‟daki ÇatıĢmalar
Bağlamında Göç Sorunu. Bildiri Kitabı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Matbaası, 2016.
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süreçte kiĢinin ahlaki statüsünde olağan dıĢı ve kötü Ģeyleri ifĢa etmeye yönelik bedensel
iĢaretler için kullanılmıĢtır. Erving Goffman (2014), üç tür damgadan bahseder. Bunlar beden
kaynaklı farklı fiziki deformasyonlar, zayıf irade ve etnolojik damgalardır. Damgalı birey,
gözden düĢürülmüĢ itibarsızlaĢtırılmıĢ kimsedir. Damgalama, bedensel engellerden dolayı
toplum tarafından yapılabileceği gibi bireyin kendisi de bu damgalamayı kabullenerek kendini
damgalı biri olarak düĢünebilir ve damgayı içselleĢtirebilir. Damga üzerine oluĢan literatürde iki
farklı damgadan bahsedilmektedir. Birincisi, damgalanmıĢ bireyler tarafından deneyimlenen
ayrımcılığa iĢaret eden etkin damga (enacted stigma), diğeri ise hissedilen damgadır. (felt
stigma). Hissedilen damga Goffman‟ın courtesy stigma olarak ifade ettiği veya affiliate stigma
olarak da adlandırılan ikincil/dolaylı bir damgadır. Bu ifade ile engelli bireye yönelik
damgalamanın aile üyelerine de yayılarak onları olumsuz yönde etkilediği anlatılmaktadır
(MeĢe, 2014b, s.546).SavaĢ mağduru mültecilerin büyük kısmı vücudunun bazı bölümleri
deforme olmuĢ bedensel engellidir. Birçoğu, bedensel kayıplarla toplum içerisinde yaĢamına
devam etmektedir. Engeli bedensel bir damga olarak gören Suriyeli engelli mültecilerde bu
durum kendi kendini damgalama olarak tezahür etmektedir. Diğer bir deyiĢle damga dıĢsal,
sosyal bir durum iken bireyin bunu kabulleniĢi ile içsel, bireysel hale dönüĢür. Bu da bireyde
normal dıĢı birçok probleme yol açar. Sahada da karĢılaĢıldığı üzere bedensel engel, bireysel
açısından utanılacak bir kusur gibi algılanmakta, sosyalleĢmeyi engelleyici tutumlar
geliĢtirilmektedir. Bunun sonucunda bedensel eksiklik özgüvene ket vurmakta ve toplumsal
süreçlere katılımı önemli derecede zayıflatmaktadır.
Dil bilmeme, yabancılık duygusu ve damgalama psikolojik travmaların tetikleyicisi
olmaktadır. Suriyeli sığınmacılar üzerine yapılan araĢtırmalarda, göç ve zorla yerinden edilme
ve savaĢın travmasına bağlı ruhsal ve uyum sorunlar olarak anksiyete, depresyon, uyku
bozuklukları, intihar eğilimi; post travmatik stres bozukluğu sendromu; titreme, baĢ dönmesi,
korkular, eski görüntülerin sık sık hatırlanması; öfke, tedirginlik, umutsuzluk; stres ve
emosyonel durumdan kaynaklı somatik semptomlar (migren, bulantı, sırt ağrısı ve mide
problemleri); kiĢiler arası ve evlilik iliĢkilerinde sorunlar; ev içi ve sokak Ģiddeti; alkolizm, ilaç
bağımlılığı gibi birçok problem tespit edilmiĢtir (Türk Tabipler Birliği, 2014). Engelli bireylerin
çoğunda karĢılaĢılan ruhi buhranlar, birçok psikolojik hastalığı tetiklemekte bu da bireyin sosyal
adaptasyonunu olumsuz etkilemektedir. Anksiyete bozukluğu ve depresyon en yaygın
psikolojik vakalar olarak sahada görülürken, koĢullarını ağır ve dayanılmaz bulup intihara
teĢebbüs eden vakalar görüĢmelerde tespit edilmiĢtir. 9 Burcu‟nun (2015a) da belirttiği gibi
engelli bireyin sosyal grup içinde yaĢadığı izolasyon bireyin ölüm düĢüncesini pekiĢtirebilir.
Bunun nedeni engelden ziyade engele yüklenen sosyal ve kültürel anlamların bireyde
oluĢturduğu acı ve kederdir. Benzer Ģekilde ev alanında, kapalı mekânlarda kalma ve engelin
oluĢturduğu moral bozukluğu sigara ve ilaca yönelimi arttırmaktadır. SavaĢta yaralanıp ayağı
dizden kesilen mülteci bir genç, sigaraya baĢladığını ve günde bir paket içtiğini beyan etmiĢtir.
Ayrıca psikolojik buhranı hafifletmek için sakinleĢtirici ilaçlar da çok sık kullanılmaktadır.

Ġnsan derneği baĢkanı, savaĢ nedeniyle yatalak olan bir hastanın girmiĢ olduğu bunalım sonucu intihara
giriĢtiğini bildirmiĢtir. Aynı Ģekilde bomba sonucu bacağını kaybeden Vail de yaĢadığı bunalım sonucu
intihara kalkıĢmıĢtır. KiĢisel görüĢme, 18 Ocak 2017.
9
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B-Aile Düzeyinde Engeller
Özel alanın diğer bir boyutu bireyin içerisinde yaĢamını sürdürdüğü ev ortamındaki
ailesidir. Aile, sahip olduğu kültürel birikimle engelli bireye iliĢkin kültürel anlamları üreten ya
da yeniden inĢa eden, aktaran önemli, bir sosyal kurumdur. Aile bu iĢlevi yerine getirirken
sosyal iliĢki ağı içinde ve engelli çocuk, engelli ebeveyn ve çocuk ve kardeĢ iliĢkileri oldukça
önemlidir (Burcu, 2015a, s.95). Engelli bireyin karĢılanması gereken çoklu ihtiyaçları aileler
için çoğu zaman büyük problemlerin kaynağı olabilmektedir. Özsoy ve arkadaĢlarının yaptığı
bir araĢtırmada ailelerde yaĢanan sorunlar incelendiğinde; ailelerin yüzde 37,3‟ünün sosyal
çevreden destek görmeyi hiçbir zaman, yüzde 44,5‟i suçlama ve suçlanma duygusunu nadiren,
yüzde 39,1‟i aile sorunları hakkında düzenli olarak konuĢma ve danıĢmanlık ihtiyacı hissetmeyi
ara sıra yaĢadıkları saptanmıĢtır. Ailelerin yüzde 45,5‟i çocuğun tedavi aĢamasındaki zorlukları,
yüzde 43,6‟sı hayal kırıklığını, yüzde 41,8‟i çocuğun engeli hakkında davranıĢını kontrol
etmede zorluk çekmeyi çoğu zaman, yüzde 54,5‟i gelecek kaygısını, yüzde 48,2‟si çocuğa
iliĢkin sürekli bir kaza yada yaralanma korkusunu her zaman yaĢadıkları saptanmıĢtır (Özsoy
vd., 2006, s.73). Ailelerin yapısı ve aile bireylerinin tutum ve davranıĢları da savaĢ mağduru
engelli mültecilerin sosyal uyumunu etkilemektedir. Alanda yapılan araĢtırmada ailenin
ekonomik durumu, geçim problemi, ailenin eğitim düzeyi ve engellilik bilinci, barınma/konut
koĢulları, aile düzeyindeki mültecilik duygusu, sosyal destek ağlarından mahrumiyet
engellilerin adaptasyonu önündeki engeller olarak gözlemlenmiĢtir.
Suriyeli göçmenlerin büyük bir kısmı devlet, sivil toplum kuruluĢları ve gönüllü
kimselerin yardım ve destekleri ile geçinmektedir. Engellilik, beraberinde ekonomik bir külfet
getirdiğinden engelli ailelerinin düĢük gelir düzeyi bireyleri zorlamaktadır. Alanda gözlenen
engelli mülteci aileler, yardıma bağımlı yaĢamaktadır. ġanlıurfa‟da iĢ imkânlarının kısıtlı olması
bağımlı yaĢama iliĢkisini daha da güçlendirmektedir. Ekonomik kısıtlılık ve yoksulluk, savaĢ
mağduru engelli mültecilerin sosyalleĢmesinin önünde önemli bir engel olarak dikkat
çekmektedir.
Ailenin eğitim düzeyi ve engellilik bilinci de engellileri çok boyutlu etkileyen faktörler
arasındadır. Ayrıca engelli bir çocuğa sahip olmak toplumda ve engellilik çalıĢmaları
literatüründe stres, depresyon, kaygı, tükenmiĢlik, zayıflık, güçsüzlük veya çaresizlik yaratan bir
durum gibi görülmektedir (MeĢe, 2014b, s.547). ġanlıurfa‟da yaĢayan engelli mülteci aileleri,
önemli ölçüde engellilik bilinci ve kültüründen yoksun olup engelli bireyler, ailelerde çaresizlik
ve stresin önemli bir kaynağı olarak kabul edilmektedir. Çünkü Suriye‟deki savaĢ, altı yıllık bir
geçmiĢe dayanmaktadır. Dolayısıyla aileler savaĢ sürecinde engelli insanlarla birlikte yaĢama
tecrübesi kazanmıĢ olup bu süre engellilik bilinci ve kültürü açısından görece kısa bir süredir.
Söz konusu sürenin kısa olması ve göç koĢulları, engellilik olgusunu anlama ve problemlerle
baĢ etme stratejisi geliĢtirmek için koĢulları zorlaĢtırmaktadır. Dolayısıyla bilinçsiz ailelerin
engellilere tahammül ve hoĢ görüsünde problemler söz konusudur. Nitekim bazı ailelerin
engellilere Ģiddet, kötü tutum ve davranıĢlar sergilediği alanda çalıĢan dernek temsilcilerince
aktarılmaktadır. (Ahmet, kiĢisel görüĢme, 07.01. 2017, Yasin, Ġnsan Derneği BaĢkanı, kiĢisel
görüĢme, 21.01.2017, Ali, ĠHH yardım gönüllüsü, kiĢisel görüĢme, 25.01. 2017) Ayrıca öz
bakım ihtiyaçlarını tam olarak yerine getiremeyen engellilerin aileleri bu konuda eğitimli
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değildir. Tüm bu durumlar engellilerin psikolojisini bozmakta aileler de söz konusu durumdan
dolayı huzursuzluk ve gerginlik yaĢamaktadır.
Engellilerin yaĢamlarını sürdürmek için birtakım özel araç ve gereçlere, özel mekânlara
ihtiyaç duyduğu açıktır. Suriyeli göçmenlerle beraber kira konusu özellikle sınır illerinde
önemli bir problem olmuĢtur. Düzensiz gerçekleĢen kitlesel göç zaten kiralık evlerin problem
olduğu ġanlıurfa‟da sorunun daha da kronik ve istismara açık hale gelmesini sağlamıĢtır.
Evlerin pahalılığından/yetersizliğinden ve yoksulluktan dolayı birkaç aile bir araya gelerek
ambar, bodrum ve dükkân gibi izbe, salaĢ yerlerde ikamet etmek zorunda kalmakta böyle bir
imkânı olmayanlar ise çadır ve branda ile sığınacak barınaklar kurmaktadırlar (Kaya, 2015,
s.272). Benzer durum engelli mülteci aileler için de söz konusudur. GörüĢme yapılan kiĢi ve
aileler kirada olup engelliler için uygun olmayan ev koĢullarında yaĢamaktadır. Yardım
gönüllüsü Ahmet‟in verdiği bilgilere göre barınma koĢulları, Harran bölgesindeki engelli
mültecilerin temel sorunlarından biridir. Ona göre birçok engelli aile çadırda kalıyor (Ahmet,
kiĢisel görüĢme, 07.01. 2017). Yapılan gözlemlerde yatak odası, tuvalet, banyo gibi mekânların
engellilerin kullanımı için fiziksel elveriĢlilikten yoksun olduğu tespit edilmiĢtir.
Göç, sosyal hareketlilikle birlikte mekân değiĢimi ve hane bağlarının kopmasını da
kapsar. Bu durum kiĢiyi birtakım psiko-sosyal problemlere maruz bırakan “yabancı” ve
“marjinal” konumuna sürükleyebilir. Yerel değerlere ve geleneklere bağlı olmayan, ruhsal
dengesizlik, huzursuzluk ve gerginlik yabancı ve marjinal insanın temel eğilimleri olarak ortaya
çıkar (Park, 2016, s.69-82). Zorla yerinden edilme ve göç sürecinde sosyal destek ağlarını
büyük ölçüde yitiren göçmenlerin yabancı ve marjinal kiĢiliğe kayması adeta kaçınılmaz olur.
Engelli birey ve aileler de söz konusu süreçlerden etkilenmektedir. Aile bütünlüğünün
bozulması, akrabalık ağlarının kopuĢu sosyal destekten mahrumiyeti beraberinde getirir. Diğer
yandan gerek uluslararası, gerekse yerel engelli destek ağlarından ve kurumlardan haberdar
olmama ve bu tür hizmetlerden yararlanamama mültecilik duygusunu pekiĢtirmekte, toplumdan
izolasyonu derinleĢtirmektedir. Bu da sosyal, sportif ve sanatsal etkinliklere katılımı imkansız
kılmakta önemli bir sosyalleĢme ve rehabilitasyon alanı olan söz konusu etkinliklerden
yoksunluğu beraberinde getirmektedir.

2-Kamusal Alan Engelleri
Kamusal alan, ev dıĢı mekânlara/ortamlara karĢılık gelir. Bu alan toplum ve devlet
merkezli norm ve kuralların etkisi altındadır. Fiziki olarak diğer insanlarla etkileĢim ve
iletiĢimin mekânı ve çeĢitli hizmetlerin sunulduğu kamusal alan aynı zamanda söz konusu
mekânların kullanımı ve buradaki iliĢkilerin Ģeklinin önemli bir boyutunun yasal normlarca
belirlendiği alandır. Kamusal alanda hem yasa koyucu otorite olarak devlet hem de norm ve
değerlerin diğer bir kaynağı olan toplum, engelli bireyler için çeĢitli imkân ve kısıtlıklara zemin
hazırlar. Dünya Engellilik Raporuna göre (2011, s. 2-4) insanları engelleyen faktörler Ģöyle
sıralanmıĢtır: Yetersiz politikalar ve standartlar, olumsuz tavırlar, yeterli hizmet sağlanmaması,
hizmet iletimi sorunları, yetersiz finansman, yetersiz eriĢilebilirlik, danıĢma ve katılım
yetersizliği, veri ve bulgu yetersizliği. Bu araĢtırmada kamusal alandan kaynaklı engeller olarak
ise Ģunlar tespit edilmiĢtir: Engelli mevzuatı, temel hizmetlere eriĢememe, sosyal dıĢlanma ve
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yabancılık, fiziksel çevrenin kısıtlılıkları, Ģiddet ve istismar, engelli STK‟lar ve yerel kurumların
bilinmemesi ve merdiven altı derneklerin fırsatçılığı.
Engelli mevzuatı, Türkiye‟deki engelliler açısından önemli bir geliĢme kaydetmesine
karĢın engelli göçmenlerin hukuki olarak mülteci sayılmamasından dolayı mevzuattan kaynaklı
çeĢitli mahrumiyetleri söz konusudur. SavaĢ mağduru engelliler, çeĢitli zamanlarda çıkan
yönetmeliklerle bazı kamusal hizmetlerden yararlanmaktadır. Ancak Türkiye‟deki göç
mevzuatının Suriyelileri mülteci yerine sığınmacı kabul etmesi nedeniyle birçok hizmetten
yararlanamama söz konusudur. Örneğin evde bakım hizmeti ve aylık bağlanması gibi en temel
hizmetlerle ilgili halen tatmin edici bir yasal düzenleme mümkün olamamıĢtır. Bu da
engellilerin kamusal hayata katılmasına belirli ölçüde engel teĢkil etmektedir.
Temel hizmetlere eriĢim, evrensel bir insan hakkıdır. BaĢta eğitim ve sağlık olmak üzere
barınma, istihdam, güvenlik, rehabilitasyon gibi çeĢitli alanlarda hizmetlere eriĢme ve
hizmetlerden yararlanma konusunda savaĢ mağduru engelli mülteciler, problemler
yaĢamaktadır. DiĢ doktoru Suriyeli göçmen, sağlık hizmeti alırken kısa sürede tedavisi olması
gerekenlere uzun vadeli randevu verildiğini örneğin bürokratik teamüller ve personelin
tutumundan dolayı bir Suriyelinin gözünü kaybettiğini, baĢka hastaların da tedavi
gecikmesinden dolayı sakatlanmalar yaĢadıklarını aktarmıĢtır (Abdülfettah, kiĢisel görüĢme, 21.
01. 2017).
Yapılan araĢtırmalar; dünyanın her yerinde engellilerin büyük çoğunluğunun toplumun
yoksul kesimlerinden geldiğini ve yoksulluk içinde yaĢadıklarını göstermektedir. KuĢkusuz
yoksulluk, bireylerin içinde yaĢadıkları toplumla iĢlevsel bir bütünlük içinde yaĢamalarını
güçleĢtirmektedir. Temel insani ihtiyaçlarını gideremeyen bireylerin engelliliklerinden
kaynaklanan bakımının yanı sıra sağlık ve sosyal sorunlarının üstesinden gelmesi güçtür
(Öztürk, 2011, s.24-25).Benzer durum araĢtırmada görüĢülen çoğu kiĢi için de geçerlidir.
Mültecilik ve engellilikle birleĢen yoksulluk koĢulları engellilerin eğitimini yarıda bırakmasıyla
sonuçlanmıĢtır. ġanlıurfa‟da iĢsizlik 10 yüksek ve iĢ imkânları kısıtlı olduğu için göçmenlerin
önemli bir kısmının iĢsizlikten dolayı büyük bir yoksullukla karĢı karĢıya olduğu açıktır. ĠĢsizlik
ruhi buhranı tetikleyen önemli bir unsurdur. Mesela genç bir engelli durumunu Ģöyle anlatıyor:
“Haftada iki üç defa dışarı çıkarım. O da evin çevresinde gezerim. İnsanları görmek güzel,
gezmek iyi oturmaktan bıktım. Çalışmak istiyorum, zabıta bana müsaade etse küçük bir el
tezgahı açsam, bir şeyler kazansam rahat olurum ancak daha önce küçük bir tezgahım vardı
zabıta izin vermedi el koydu”(Vail, kiĢisel görüĢme, 18. 01. 2017).
Sağlık hizmeti için ulaĢım, büyük bir sıkıntıdır. Ev ve hastane arasındaki mevcut ulaĢım
imkânları engelli mültecilere kolaylık sağlamamaktadır. Keskin niĢancı ateĢi sonucu sırtından
vurulup omuriliği zedelendiği için belden aĢağısı felç olan engelli, en temel Ģikayet olarak
ulaĢım sıkıntısını ifade etmiĢtir. Herhangi bir geliri olmadığı için ulaĢımı gönüllüler ve bir
yardım derneği tarafından sağlanıyor (Hasan, kiĢisel görüĢme, 21. 01. 2017).
10

Ġlk mülteci kafilesinin geldiği yıl olan 2011'de iĢsizlik yüzde 8 iken, 2015 yılında bu oran yüzde 17,5
seviyesine yükselmiĢtir. Bkz. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007,EriĢim Tarihi, 05.10.2017.
Ġstatistiklerle ġanlıurfa, ġanlıurfa Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı kitapçığı.
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Güvenlik güçlerine eriĢimde de gerek engellilerin yeterli bilgi sahibi olmaması, gerekse
güvenlik güçlerinin personel eksikliği ve göçmenlere karĢı tutumlarındaki tolerans dolaylı
olarak mağduriyetlere neden olmaktadır. Örneğin görüĢmelerde, yurt dıĢından bağıĢ ve yardım
alan engellilere aracılık eden diğer Suriyelilerin gelen paranın bir kısmına el koyduğu ifade
edilmiĢtir (Ravza, kiĢisel görüĢme, 18. 01. 2017). ġanlıurfa‟daki engelli rehabilitasyon
kurumlarının sınırlılığı ve hizmetlere eriĢimle ilgili mevzuattan dolayı ihtiyaçların karĢılanması
zorlaĢmaktadır. Bu açık, bölgedeki bazı uluslararası STK‟lar tarafından doldurulmaktadır.
Engellilik, aynı zamanda sosyokültürel bir kavramdır. Bireyin çeĢitli nedenlerden dolayı
birlikte yaĢamak zorunda kaldığı engeli, onun biyolojik doğasından çok, varlığını sürdürdüğü
sosyal ve kültürel alanda, diğer insanlarla birlikte iken anlam kazanmaktadır. DoğuĢtan ya da
sonradan kazanılmıĢ engelliliğin sosyal ve kültürel anlamı, bireyin engellilik durumuna yönelik
tepkilerinde ve toplumun engelli bireye bakıĢ açısında Ģekillenir ki bu kültürel anlam toplumdan
topluma değiĢiklik gösterir (Burcu, 2011, s.39).Toplumla engelli iliĢkisinde tarihsel süreç
içerisinde engelli bireyler üç temel etiketleme süreci yaĢamaktadır. Ġlk olarak toplum tarafından
“tehdit edici”, ikinci olarak “yük", üçüncü olarak da “aciz" olarak etiketlenmekte ve bu çeĢitli
dıĢlama ve mahrum bırakma stratejileriyle birlikte yürümektedir (Burcu, 2015a, s.16).
Dolayısıyla olumsuz toplumsal tutumlar; damgalama, etiketleme, aĢağılama engelli bireylerin
dıĢlanmasına, onların toplumsal yaĢama etkin biçimde katılamamalarına neden olur. Kendilerini
damgalanmıĢ, toplumdan soyutlanmıĢ, hatta adeta düĢmanlıkla çevrelenmiĢ hisseden engelliler
mevcut potansiyellerini ortaya koyabilecek fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel olanaklardan
da çoğu kez yoksun bırakılır (Arıkan, 2002, 14-15).Toplumsal grupların engellilere yönelik
genel bir karakteri damgalama ve dıĢlamadır. Damgalama neredeyse tüm engelliler için
geçerliyken, engellilik ve göçmenliğin birlikte tecrübe edildiği Suriyeli mülteciler için sosyal
dıĢlanma en sık karĢılaĢılan problemler arasındadır. Gerek Türkiye‟de gerekse ġanlıurfa‟da
Suriyeli göçmenler üzerine yapılan birçok araĢtırmada Suriyelilerin belirli ölçüde yabancılık
yaĢadığı ve dıĢlanmaya maruz kaldığı tespit edilmiĢtir.11 (Erdoğan, 2014; Kaya, 2015, Uzman
ve Tösten, 2016; UHĠM, 2016). Engellilerin de bu dıĢlanmadan payını aldığı ve yabancılık
tutumlarına maruz kaldığı alanda karĢımıza çıkmaktadır. Her iki durum eve kapanmayı kamusal
alanlardan uzaklaĢmayı beraberinde getirmektedir.
Engelli mültecilerin diğer engellilerle ortak bir problemi de fiziksel çevrenin
kısıtlılıklarıdır. Engelli bireylerin toplumsal yaĢamda dolayısıyla kentsel yaĢamda görünür
olmasında mekânsal ve çevresel düzenlemelerin kalitesi onların engelli olmayan bireyler
tarafından anlaĢılması, ötekileĢtirilmemesi ve ayrımcılığa uğramaması açısından önemlidir
(Burcu, 2015a, s.129). Fiziksel çevrenin kısıtlılığı, WHO tarafından yetersiz eriĢilebilirlik olarak
tanımlanmaktadır. Birçok mekân(kamusal kullanıma açık alanlar ve binalar dahil), ulaĢım
sistemi ve bilgi edinme herkes için eriĢilebilir değildir. Engelli bir insanın iĢ arama konusunda
cesaretinin kırılmasının veya sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasının en sık görülen nedeni
Ayrıca bkz. Suriyeli Dom Göçmenler Mevcut Durum AraĢtırması, Suriyeli Dom Göçmenler En
Alttakiler Yoksulluk ve Ayrımcılık Arasında Göç Yollarında, 1. Basım, Altan Matbaası, Ankara, 2016.,
TÜRKĠYE‟DE MÜLTECĠLERĠN KABUL KOġULLARI, HAK ve HĠZMETLERE ERĠġĠMLERĠ, Uydu
Kentler Ġzleme ve Raporlama Projesi Raporu, 2015 Egeus Matbaacılık : ĠZMĠR.
11
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ulaĢıma eriĢememektir. (Dünya Engellilik Raporu, 2011).Yollar, parklar, alıĢ veriĢ merkezleri,
ibadethaneler ve daha birçok alanın engelliler için düzenlenmemesi ilgili yerlerde engellilere
yardımcı olacak destek hizmetlerinin olmaması ev dıĢı iliĢkileri ve toplumsallaĢmayı
engellemektedir.
ġiddete maruz kalma, engelliler için önemli bir problemdir. Engelli mülteciler, bazen
ailelerinden bazen de sosyal çevrelerinden Ģiddet görmektedir. Ayrıca engelliler kendini ve
ailesini savunamayacak pozisyonda olmasından dolayı çevresi tarafından istismar edilmektedir.
Alanda yardım dağıtan bir dernek yöneticisinin aktardığı vakada yardım yapacağız bahanesiyle
iki ayağını kaybetmiĢ savaĢ mağduru bir engellinin evine gelen mahalledeki gençlerin engellinin
ailesine tacize yeltendiği kaydedilmiĢtir(akt. Kaya, 2017, s.115-116). Bu bağlamda engelli
mültecilerin korunmaya muhtaç olduğu görülmektedir.
Alanda karĢılaĢılan diğer bir durum, engelli mültecilerin yerel engelli dernekleri ve
belediyelerin bu yöndeki kurumlarını tanımadığıdır. Aynı Ģekilde yerel dernekler de savaĢ
mağduru engelli mültecilerinden haberdar değildir. Örneğin ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi
Engelli Koordinasyon Merkezinde yapılan incelemeler sonucu merkezin iĢlevsel kompleks bir
tesis olduğu gözlenmiĢtir. Dinlenme, eğlenme, mesleki kurslar, sosyal ve sportif faaliyetlerin
olduğu bu tesis ve yanı sıra yerel engelli derneklerin benzeri konularda çeĢitli faaliyet ve
etkinlikleri de engelli mültecilerce bilinmemektedir.
Göçün getirmiĢ olduğu kargaĢa ve Suriyelilere yönelik hükümetin iyimser tutumu çoğu iĢ
ve iĢleyiĢin yeterince denetlenmemesine yol açmaktadır. ġehirde çalıĢan engelli yardım
dernekleri yöneticilerinin aktardığında göre özellikle enformel oluĢumlar engellilere hizmet adı
altında onları istismar etmektedir. Protez, ortez, koltuk değneği, sandalye, vb. araç gereçler
temin edilirken kalitenin gözetilmemesi, engellilerin mevcut engellerini rahatsız etmekte
kalitesiz malzemeden dolayı uzuvlarda yaralar oluĢabilmektedir. Bu durum hem enformel
oluĢumlar hem de fırsatçı Ģirketlerin iĢbirliğiyle sürmektedir.
Son olarak alanda karĢılaĢılan bir durum da muhalif savaĢçılar olgusudur. SavaĢ
mağdurları arasında çatıĢmalardan doğrudan etkilenen bir grup olarak muhalif savaĢçılar da
bulunmaktadır. Bilindiği gibi Suriye‟deki iç savaĢta birçok muhalif grup da savaĢın bir
parçasıdır. AraĢtırma esnasında ġanlıurfa‟da bazı evlerin savaĢta yaralanıp engelli hale gelen
muhalif savaĢçıların tedavi ve rehabilitasyonu için kullanıldığı görülmüĢtür. Söz konusu evler
sağlık, hijyen ve tedavi koĢulları bakımından yetersizdir. Engelli hale gelen savaĢçılar bağlı
olduğu gruplardan aylık 100 TL almakla birlikte hastane gidiĢ geliĢleri dıĢında çeĢitli riskler
gerekçe gösterilerek neredeyse hiç dıĢarı çıkmamakta toplumsal süreçlere katılmamaktadır. Bu
da savaĢ mağduru engelliliğin ayrı bir boyutunu oluĢturmaktadır.
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SONUÇ VE ÖNERĠLER
Suriye‟deki savaĢ nedeniyle oluĢan engellilik olgusunun göç ve göçmenlik boyutuyla ele
alındığı bu makalede özel ve kamusal alandan kaynaklı problemler ortaya konulmaya
çalıĢılmıĢtır. Türkiye‟ye sığınan savaĢ mağduru engelli mülteciler, bir yandan engellilikle
geliĢen diğer yandan ise göç ve mültecilikle oluĢan problemlerle karĢı karĢıyadır. Bireysel,
ailevi ve kamusal alanda görülen problemler; dil problemi, yabancılık duygusu, damgalanma,
psikolojik bunalım, ailenin ekonomik durumu, ailenin eğitim düzeyi ve engellilik bilinci,
barınma/konut koĢulları, bireysel ve aile düzeyindeki mültecilik duygusu, sosyal destek
ağlarından mahrumiyet, engelli mevzuatı, temel hizmetlere eriĢememe, sosyal dıĢlanma ve
yabancılık, fiziksel çevrenin kısıtlılıkları, Ģiddet ve istismar, engelli STK‟lar ve yerel kurumların
bilinmemesi ve merdiven altı derneklerin fırsatçılığı olarak sayılabilir. SavaĢ mağduru engelli
mültecilerin yukarıda sayılan problemlerle karĢı karĢıya olması onların baĢta özel alan olan
ev/aile ortamında sonrasında ise kamusal alanda çeĢitli düzeylerde dıĢlanmasına ve psiko-sosyal
problemler yaĢamasına yol açmaktadır. Sosyolojik anlamda dıĢarıda bırakılma ve huzursuzluk,
göçmenliğin de getirmiĢ olduğu yabancılık psikolojisiyle birleĢince engelli bireylerde ev dıĢı
alanları yeterli derecede kullanamama ve toplumsal iliĢkilere beklenen düzeyde katılım
göstermemeye neden olmaktadır. Söz konusu durum, savaĢ mağduru engelli mülteciler
açısından yerleĢilen mekânlardaki uyum ve kabul süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Tüm bu
problemler için Ģu öneriler tartıĢılabilir;
-Dil problemi için kısa vadede tercümanlık hizmetlerinin arttırılması orta ve uzun vadede ise
engellilere özel eğitim materyallerini içeren yüz yüze veya web tabanlı dil kurslarının tertip
edilmesi gerekmektedir.
-Yabancılık duygusu, damgalama ve psikolojik travmaları minimize etmek için engelli
mültecilere yönelik psikolojik destek olanakları geliĢtirilmeli rehabilitasyon imkanları
geniĢletilmelidir.
-Türkiye‟deki mültecilere yönelik mevzuata engelli savaĢ mağduru mülteciler konusu da
eklenmeli, pozitif ayrımcılık içeren normlar ilgili mevzuatla düzenlenmelidir. Örneğin
engellilere aylık bağlanması, ulaĢım, tedavi gibi konular öncelikli olarak ele alınabilir. Ayrıca
kurumlar arasında bürokrasiyi en aza indiren ve uyumu arttırıcı mevzuat düzenlemeleri
gerekmektedir.
-Temel hizmetlere eriĢim konusunda çift yönlü giriĢimlere ihtiyaç vardır. Bir yandan yerel
kurumlar seferber edilmeli ve ilgili eğitimler sağlanmalı, diğer yandan engelli mültecileri ve
ailelerini bilgilendirici faaliyetler için Suriyeli göçmenlerce kurulmuĢ STK‟larla iĢbirliği
yapılmalıdır.
- SavaĢ ve engellilik nedeniyle kesintiye uğrayan eğitim için fonksiyonel ve engellilerin
imkânlarına uygun yöntemler geliĢtirilmelidir.
-Suriyelilerin çalıĢmasını kolaylaĢtıran mevzuat 2016 yılında yürürlüğe girmiĢtir. Bu bağlamda
uygun istihdam alanları tespit edilmeli ve engellilerin istihdamı için kota uygulaması
yapılmalıdır.
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-Güvenlik birimlerine ulaĢma ve yardım alma ile ilgili gerek yardım dağıtan STK‟lar ve gerekse
Suriyelilerce kurulmuĢ STK‟lar eğitilmeli, el ilanı ve broĢürlerle bilgilendirme yapılmalıdır.
-Sosyal dıĢlanma ve yabancılığı azaltmak için yerli halk ile Suriyeli grupları buluĢturan sosyal,
sportif, sanatsal entegrasyon faaliyetlerine ağırlık verilmelidir.
-Belediyeler fiziksel yapı açısından engelliler için harekete geçmiĢ olmasına rağmen kamusal
alandaki birçok yerde halen fiziksel kısıtlılıklar söz konusudur. Eğlenme, gezme, dinlenme,
ibadet, için kullanılan mekânlarda ve bu mekânlara eriĢimde engellilerin ulaĢımını kolaylaĢtırıcı
düzenlemelere ihtiyaç vardır.
- ġiddet ve istismara karĢı hem engelliler hem de ailelerinin pedagojik açıdan eğitimi Ģarttır.
Olası bir durumda engellilere ve ailelerine savunma, yardım çağırma, güvenlik güçlerine ve
ilgili kuruluĢlara nasıl eriĢileceği kurslar, yazılı dokümanlar aracılığıyla farkındalık
oluĢturulması gerekmektedir. Ayrıca her türlü fırsatçılık karĢısında duyarlılık geliĢtirilmeli
yetkililerce ilgili tedbirler alınmalıdır.
-Yerel STK‟lar ve diğer yerel kamu kuruluĢları ile engelli mültecilerin buluĢması sağlanmalı
karĢılıklı bilgilendirmeler yapılmalıdır. Engellilerin ihtiyaç duyduğu araç ve gereçler üzerinden
fırsatçılık yapan art niyetli Ģirket ve derneklerin takip ve denetimi daha da sıklaĢtırılmalıdır.
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