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Bir Sonbahar Hikayesi: 

Körler Okulu Yıllarım 

 

 

 

 

 

 

Alper KALİBER* 

 
1980 Eylül’ünde bir Pazartesi sabahı. Çocuk ve dedesi el ele tutuşmuşlar, bir 

sonbahar sabahının içinden geçiyorlar. Sonradan çocuğun yüzlerce, binlerce kez 
çıkacağı ve onları iki yanı sütunlu bir kapı aralığına çıkaracak merdivenleri telaş-
sız tırmanıyorlar. Birazdan yaşanacak ikinci sahnede okul müdürünün odasında-
lar. Çocuğun muhasebeci diye bileceği ve onu çok seven güleç bir kadın, daktilo 
başında kayıt için gereken bilgileri düşürüyor kağıda. Ne ki, çocuğun hatırladığı 
üçüncü sahne pek o kadar güleç değil. Okuldaki ilk gününde sonraları sertliğiyle 
ünlü olduğunu öğrendiği bir kadın öğretmenin, elinde sopa bir çocuğun peşin-
den sınıfta dört döndüğünü anımsayacak. Birkaç ay sonra parmaklarının altın-
daki “y” harfini okuyamayınca ilkokuldaki tek tokadını gene aynı öğretmenden 
yiyecek.  

O zamanlar, İstinye Devlet Hastahanesi’nin yanından uzanan dar bir sokağın 
ucunda bulunan İstanbul Körler Okulu, üç yıl boyunca sınırlarının dışındaki 
dünyadan beni görünmez duvarlarla ayıran küçük evrenim olacak. Kendine 
özgü kuralları, acıları ve neşeleriyle dışarıda olanın bilmeyeceği kadar küçük, 
içeride olan içinse kocaman bir evren. Çocukluğumun duygusal ve zihinsel en 
yoğun zamanlarının geçtiği bu evrende hepi topu 70-80 öğrenci, birkaç öğret-
men, müdür ve birkaç idari memur, bir bekçi, temizlikçiler ve bir iki aşçıydık. 
Aralarına karton sıkıştırarak yazı yazdığımız tabletler, zilli toplar, kabartma yazılı 
ders ve hikaye-roman kitapları, bir köşede hep bizi bekleyen sürme kapılı mini-
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büs, her gün belki saatlerce arşınlanan ve bitişikteki okulla paylaştığımız bahçe, 
abaküsler, el radyoları, gündüz girmemize izin verilmeyen yatakhane ve müzik 
odası, işte evrenimizin bizimle can bulan üyeleri de onlardı. Her Pazartesi sabahı 
bir parça hüzünle girip her Cuma öğleden sonra önümde ailemle geçireceğimi 
bildiğim koca bir hafta sonunun mutluluğuyla çıktığım evrenim. 

Ben bu evrenin, her hafta sonu evine gidebilen, bazılarımızın kullandığı bir 
deyimle “kanatlanıp uçabilen” az sayıdaki şanslı çocuklarındandım. Çoğumuzun 
ailesi, ya uzaklarda ikamet ederdi ya da her hafta sonu çocuklarını götürüp geti-
remeyecek kadar yoksul ve kimbilir belki de çocuklarına biraz ilgisizdi. Her 
Pazartesi sabahın köründe daha soba kendini bile ısıtmamışken sırtımda kat kat 
örtüler, annannemin hazırladığı kahvaltı sinisinin başına otururdum. Sonrası, 
içleri mutlaka mazot kokan, çoğun midemi bulandıran Şişli-İstinye minibüsleri. 
İlkin yatakhaneye gelinir, evden getirilen ve bir okul haftası kullanacağım, üzer-
lerine annanemin “a” ve “k” harflerini belirgin şekilde diktiği temiz giysiler, 
bisküviler ve diğer eşyalar dolabıma özenle yerleştirilir ve dolabım kilitlenirdi. 
Her an yapılabilecek baskın aramalarda dolabımda kokabilecek, bozulacak şeyler 
bulunmaması gerekiyordu. Sonrası, Cuma öğleden sonrasına kadar okulda geçi-
rilecek 5 koca gün. Cuma günü son ders üçü yirmi geçe bittiğinde avluya topla-
nır, müzik öğretmenimizin akordiyonu eşliğinde İstiklal Marşı’nı söylerdik. De-
dem, marş biter bitmez belirmeliydi yanımda, gözlerimin sulanması için birkaç 
dakika gecikmesi yeterdi. Bu huyumu değiştirmek için bir Cuma öğleden sonrası 
gelmedi. Bense, bu tanıdık evrende sanki bir anda öksüz kalmıştım. O Cuma 
akşamı, her zamanki yemekhanede bulunmayı nasıl da yadırgamıştım. Cumartesi 
sabahının erken bir saatinde, hiç burada olmamam gereken bu zamanda okulun 
kapısında muhasebeci, “deden gelsin ister misin?” diye sorduğunda dedem za-
ten yanımdaydı. 

Bu bana ders oldu mu, sanmıyorum. Cuma öğleden sonraları okuldan gelip 
de annannemin öğleden sonra kahvaltısının başına oturmanın, sonra radyodaki 
haftalık çocuk programını dinlemenin, iki gün boyunca evin rahatlığında ve 
sokakta geçireceğim zamanların mutluluğundan nasıl vazgeçebilirdim? Ancak 
bir arkadaşımın1 da söylediği gibi her Pazartesi ve Cuma günleri yeniden yaşadı-
ğımız bu hüzün ve mutluluk, ayrılık ve kavuşma döngüsünün derin travmatik 
etkileri oluyordu üzerimizde. Sanırım, ne ailelerimiz ne de öğretmenlerimiz, çok 
farklı sosyo-kültürel arka planlardan gelen bunca engelli çocuğun (aramızda çift 
engelli olanlar da vardı) yatılı eğitimiyle ilgili duygusal, zihinsel ve diğer gerekli 
donanımlara sahiplerdi. Öğretmenlerimizin bir kısmı da engelliydi ve eminim 
onların da farkında olmadığımız zorlukları vardı. Aslında tüm öğretmenlerimiz, 
kısıtlı koşullar altında ve bağlı bulundukları bakanlıktan pedogojik ve engellilerin 
eğitimiyle ilgili yeterli bir destek görmeden çalışıyorlardı ve sanırım bu durum 
bugün de pek değişmiş değil. Bu nedenle disiplinin ve kuralların sorunsuz işleyi-
şinin azar ve bazen de dayakla sağlandığı zamanlar oluyordu. Gören öğretmen-
                                                 
1  19 Ekim 2013 günü arkadaşlarım Çağrı Doğan, Engin Kapıcı ve Ayhan Öztürk ile yaptı-
ğım derinlemesine mülakatlar, körler okulu yılllarımla ilgili birçok noktanın daha da aydın-
lanmasını sağladı. 
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lerimizin, bizlere derslerde ya da havanın güzel olduğu günler okulun ana kapı-
sının hemen yanından İstinye tepelerine doğru uzanan 144 basamaklı merdiven-
lerde öyküler okudukları da olurdu. Bazen de bu merdivenlerde konuşarak, 
oyunlar oynayarak saatlerimizi geçirirdik. Bir münibüse doluşarak pikniğe götü-
rüldüğümüz günleri de anımsıyorum. Hatta bir seferinde, gözümde arpacık 
çıktığından pikniğe götürülmemiştim ve kocaman, ıssız okulda bir arkadaşımla 
bir başımıza bırakılmıştık.  

Körler okulunda her sabah, bir bekçi marifetiyle saat altı buçukta uyandırılır-
dık. Sıcak yataklarımızdan çıkıp yanı başımızdaki dolaptan giysilerimizi alıp tü-
müyle hazır olmak için yarım saatimiz olurdu. Bir aralar bahçede egzersiz hare-
ketleri yaptığımızı da anımsıyorum. Sonra yediyi yirmi geçe başlayan günün ilk 
etüdü için sınıflara doluşurduk. Ama sınıfa girmeden önce kahvaltıda çay mı, 
çorba mı verileceğini anlamaya çalışırdık. Alt kattaki yemekhaneden çay kokusu 
gelmiyorsa gizlice aşağıya iner, masa üstündeki tabakları eller, tabakların şeklin-
den o gün kahvaltıda çorba olduğunu anlarsak, etüd bitiminde sınıfa saklanırdık. 
Sekiz buçuk gibi başlayan, iki blok halindeki dört dersin ardından (ki son ders 
sınıfa dolan yemek kokularıyla iyice acıkırdık) saat on iki gibi yemekhaneye ko-
şardık. Akşam gene aynı yemekler, hem de bu kez ısıtılmamış olarak yenirdi. 
İmkanları kısıtlı bu devlet okulunda, sık sık kırılmasınlar ve belki bize zarar 
vermesinler diye tabaklarımız ve su bardaklarımız metalden, çay bardaklarımız 
kalın plastiktendi.  
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Öğleden sonra derslerimiz üçü yirmi geçe biter, akşam etüdünün başlaması-
na dek ne yapacağımızı pek de bilmediğimiz iki saatlik bir boşluğumuz olurdu. 
Bu arada ben çoğunlukla haftasonu anılarımı düşünerek okul bahçesinde yalnız 
ve hüzünlü gezinirdim. Okul bahçesi, altından geçen ve okul binasıyla devlet 
hastahanesi arasındaki yolun oldukça yukarısında olduğundan demir trabzanlarla 
çevriliydi. Az sayıdaki zilli toptan birini ele geçirmişsek maç yaptığımız da olur-
du. Okulda biri klasik futbol topu büyüklüğünde, nispeten yumuşak ve diğeri 
havayla şişirilmiş olmadığından çok daha küçük ve gene bu nedenle çok daha 
sert olan iki tür zilli top vardı. İlkini ele geçirmek tam bir şans meselesiydi. Bu 
zilli toplarla ya da plastik bakkal topuyla yapılan körler arası futbol maçlarında 
gol atma yöntemleri de değişiklik gösterebiliyordu. Örneğin, rakip kaleciyle karşı 
karşıya kalınınca topa olabildiğince sert vurmak değil, topu mümkün olduğunca 
sessiz ve yumuşak kalecinin yanından bırakmak daha çok işe yarayabiliyordu. 

Plastik topla oynadığımız bir başka oyuna el maçı diyorduk. Buna göre dör-
der-beşer kişiden oluşan iki grup karşılıklı olarak konumlanır ve bir grubun yere 
olanca hızla çarptırarak karşı tarafa gönderdiği topun, diğer grupça karşılanması 
gerekirdi. Toplar karşı grubu aştığında, atan grup puan kazanırdı. Sese konsant-
rasyon ve yön bulma yeteneği gerektiren bu oyun, sonraları daha da gelişecek ve 
görmeyenler arasında çok popülerleşen, ama benim yetişmediğim “golbol” oyu-
nuna dönüşecekti. Abaküslerle oynanan sayı tutmaca ve kaybedenin verilen ceza 
uyarınca eline tabletle vurulduğu eşekbaşı gibi oyunlarımız da vardı. Çok ilginç-
tir, birbirlerinden çok uzak okullarda görmeyenler, benzer yetenekler, alışkanlık-
lar ve davranış kalıpları geliştirmişler ve benzer şeylere ilgi duymuşlardır: Ters-
ten hızlıca konuşmak ve şarkı söylemek, radyo spikerleri kadar seri maç anlat-
mak, mutlaka bir ya da birkaç enstrüman çalmak gibi. Gene heceler arasına “ga, 
gi, go, gu” gibi sesler katılarak konuşulan kuş dili dediğimiz konuşma şekli de 
oldukça yaygındı. Ama bu, bir oyun olmaktan çok varlığından haberdar olmadı-
ğımız kulak misafirlerinin, konuşulanları anlamamalarına yönelik bir taktikti.  

Akşam yemeğinden sonra bir sıkıcı etüdümüz daha olurdu. Koridorda ge-
zinmek, küçük gruplar halinde kaynaşarak çeşitli oyunlar oynamak ya da nadiren 
kısa bir süreliğine televizyon seyretmek için de az bir vaktimiz kalırdı. Bahçede 
ya da koridorda, küçüklü büyüklü gruplar halinde dolaşırken, herkesin elini ya-
nındakinin omzuna attığını, adeta birbirimize sarılarak gezindiğimizi anımsıyo-
rum. Bugünden bakıldığında biraz tuhaf gelebilecek bu durumun bazı gerekçele-
ri vardı herhalde. Yan yana yürürken birbirimizden uzaklaşmamak, baston kul-
lanılmadığı için bir çukur ya da tümsekle karşılaşıldığında herkesin haberdar 
olması ya da iletişimin yakın temas içinde daha iyi sağlandığına inanışımız ne-
denler arasında olabilir. Bunun salt bizim okulumuza özgü olmadığını, görme-
yenler arasında birbirine değerek yürümenin yaygın bir durum olduğunu, sonra-
dan başka yerlerde de görerek öğrenecektim. Örneğin, lise son sınıfın yaz tati-
linde, kısa bir süreliğine bilhassa bastonla bağımsız hareket eğitimi almak için 
devam ettiğim ve arazisinin çok değerli olmasından dolayı birkaç yıl önce İstan-
bul Belediyesi tarafından binasından çıkarılmak istenen Emirgan’daki rehabili-
tasyon merkezinde de durum bu şekildeydi. 
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Akşamları sekiz-sekiz buçuk gibi bekçinin ya da nöbetçi öğretmenin, bir iki 
kere benim de ele geçirip çaldığım büyük zili sallamasıyla birlikte herkes yatak-
haneye gitmek zorundaydı. Kızların yatakhanesi okul binası içinde, en arkadaki 
sınıfın hemen yanında bulunuyordu. Erkekler yatakhanesi ise büyükler ve kü-
çükler olmak üzere tahta bir paravanla ayrılmış iki koğuştan oluşuyordu ve oku-
lun çıkış kapısının karşısında yer alıyordu. Burası, gene bir arkadaşımın anımsat-
tığı gibi bitişiğimizdeki Recaizade Ekrem İlkokulu’nun spor salonundan dönüş-
türülmüştü. Yalnız biz küçüklerin yatakhanesinde tuvalet vardı ve büyükler 
bizden izin koparamazlarsa okula kadar gitmek zorundaydılar. Çoğu, küçücük 
yaşlarında ailelerinden çok uzakta kendilerini idare etmek zorunda olan çocuklar 
arasında geceleri altına işemek çok yaygın bir durumdu. Ne ki, bu konuda da 
herkes kendi başının çaresine bakmak zorundaydı. 

O zamanlar İstinye Körler Okulu’nda ilkokulun sadece ilk üç sınıfı okunabi-
liyordu. Dördüncü sınıfa geçenler, eğitimlerine aynı bahçeyi paylaştığımız ve 
bizim gözlü okulu dediğimiz gören öğrencilerin okuduğu Recaizade Ekrem 
İlkokulu’nda devam ederlerdi. Ancak derslerin bitiminde gene körler okuluna 
gelirler ve yatılı hayatlarını aynen sürdürürlerdi. Ben, biraz şansımın, biraz da iyi 
notlarımın katkısıyla ilkokulun son iki sınıfını artık var olmayan Tarabya Özel 
Dost Koleji’nde bitirmiştim. Dolayısıyla üç senenin sonunda körler okuluyla 
bağım kesilmiş ve kendimi benim dışımda görmeyen öğrencisi bulunmayan 
bambaşka bir dünyanın içinde bulmuştum. Yeni okul arkadaşlarımın ilgili ve 
sıcak tavırlarının, birçok görmeyen için bir manevi işkenceye dönen bu uyum 
sürecini adeta farkında olmadan yaşamamı sağladığını buraya not etmeliyim.  

Sıradan ilkokulların aksine okulumuzda (sonradan bütün körler okullarında 
benzer bir durumun olduğunu öğrendim) öğrencilerin yaşları sınıflarına göre 
homojen bir dağılım göstermiyordu. Beş buçuk yaşında olup okula başlayan da 
vardı, oniki yaşında birinci sınıfta olan ve hatta biz çocukların yanında ergenlik 
yıllarını geçirenler de. Ben, ailemin ısrarlı çabaları sayesinde olması gerektiği gibi 
yedi yaşımda okula başlayabilmiştim. Maddi olanaksızlıktan, öğrenci ailelerinin 
uzak şehirlerde olmalarından ya da ailelerin, heyet raporlarıyla başlayan ve uza-
yıp giden bürokratik işlemleri tamamlayarak çocuklarını körler okuluna zama-
nında kaydedememelerinden veya körler okulunun varlığından uzun süre ha-
berdar olmamalarından veya kısıtlı yer için düpedüz sıra gelmemesinden dolayı 
çoğu arkadaş, ancak büyük yaşlarda okula başlayabilmişlerdi. Okulda bu yüzden 
kimi zaman acımasız bir hiyerarşi oluşur, büyük yaştaki güçlü çocuklar küçükle-
re istediklerini yaptırırlardı. O zamanlar bütün ülkede yalnız yedi tane körler 
okulu vardı. Gerçi körler okulu sayısının günümüzde de çok fazla olduğu söyle-
nemez. Aşağıda dile getireceğim gibi şu an tüm Türkiye’de 16 körler okulu bu-
lunuyor ve Niğde Cemil Meriç Körler Okulu’nun 2008 tarihinde Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca (MEB) kapatılmak istenmesi örneğinde olduğu gibi bunların bir 
kısmı kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya.  

Yatakhanemizde Çarşamba geceleri daha bir heyecanlı, daha bir şenlikli ge-
çerdi. Ranzalara yerleşilir, sessizlik sağlanır ve radyosu olanlar radyolarının sesini 
sonuna kadar açarlardı. Her Çarşamba gecesi dokuz haberlerinin hemen ardın-
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dan TRT Radyo 1’de başlayan radyo tiyatrosu bütün koğuşça birlikte dinlenirdi. 
Bir gün ansızın benim de çok küçük ve cızırtılı bir el radyom olmuştu. Bu küçük 
serveti, epey bir yanımda dolaştırdığımı anımsıyorum. Pillerin bitmesi en büyük 
korkumuzdu. Güneşte bekletmek dahil, ölmüş pillerin ömrünü biraz daha 
uzatmak için türlü yöntemler keşfetmiştik. Tabi ki çoğunlukla kalitesiz piller 
akmış olur, ellerimiz o kömürümsü sıvıya bulanırdı. Lakin, uzun çocukluğumun 
en vazgeçilmezi olan radyo, ne söylediğini tam olarak kavrayamadığım zaman-
larda bile büyük mutluluktu.  

Ailelerimizin, dönem başında okul idaresine bıraktıkları para, her Çarşamba 
sabahı bize küçük miktarlar halinde verilirdi. Paralarımızı dağıtan öğretmenler, o 
hafta ne kadar ve niçin para istediğimizi sorar, uygun gördükleri miktarı bize 
verirlerdi. Harçlığımı aldığım ilk tenefüs, derhal okul kapısındaki simitçiye koşar, 
15 liraya bir simit ya da açma alırdım. Bazen de harçlığım, tepesinde ittirilerek 
açılan sürmeli kapağı olan bir kutu koska şekere ya da radyom için pillere gider-
di. Benim zamanımda bir kantinimiz bile olmadığından, izin alarak okulun kar-
şısındaki bakkala giderdik. Ne var ki çoğu kez izin çıkmaz, biz de gizli ve ‘illegal’ 
yollara (dışarıya top kaçırmak gibi) başvururduk. Bizim için küçük çaplı bir baş-
ka servet de dört direkli bir tablete sahip olmaktı. Her biri, içine tek bir harf 
yazılabilen 26 küçük dikdörtgenin bulunduğu dört satırdan oluşan tabletler, 
basit yazı yazma aracımızdı. Tabletler, biri yan yana deliklerin olduğu, diğeri de 
bunun üstüne kapanan ve her harfi ve satırı birbirinden ayıran çizgilerin bulun-
duğu ve birbirlerine açılır kapanır plastik menteşelerle bağlı iki bölümden oluşu-
yordu. Tableti açar, yazı yazılacak kartonu bu iki bölüm arasına sıkıştırır ve tab-
letin alt bölümünde bulunan küçük direkçiklerle kartonu delerek sabitlenmesini 
sağlardık. Tabi plastik olduklarından ve tabletlerimizi ders dışında da mesela 
oyunlarda haşince kullandığımızdan o direkçikler kolayca kırılırlardı. Tabletini-
zin ne kadar az direkçiği kalmışsa, kartonu sabitlemek ve tablet yazılıp bitince 
hemen altına yeniden tableti konumlandırmak o kadar zor olurdu. 

Tabletler arasına sıkıştrılmış kartonu kabartma harflerle delmek için yaklaşık 
7-8 santim uzunluğunda, plastikten ya da tahtadan bir gövdenin ucunda sivri bir 
demir ucu bulunan kalemler kullanırdık. Kalemlerimizin sivriliği azalınca demir 
törpüyle sivritilmek üzere bir odaya yollanırdık. Tek bir harfi yazmak için karto-
nu ortalama üç dört kere delmek gerektiğinden tabletle yazmak, hele de hızlıca 
yazmak, güç ve maharet isterdi. Hızımızı arttırmak için kalemin üstüne yerleştir-
diğimiz parmağımıza bazılarımız çeneleriyle, bazılarımız da kafaları ya da yanak-
larıyla vururdu. Parmaklarda nasırlar, duruma göre yanak ya da çenelerde küçük 
yaralar oluşması doğaldı. Harfler, bütün sınıfça kartonlara delinirken, onlarca 
kümes hayvanının yem yemesine benzer tıkırdılar ortalığı kaplardı. Sonraları 
kabartma daktilolar ortaya çıksa da bu hantal aletlere göre çok daha hafif ve 
küçük olan tablet ve kalem, Braille alfabesini kullanmaya devam eden görme-
yenler arasında popülerliğini hâlâ sürdürüyor sanırım. Onca zahmetine karşın 
yazmayı sever, onlarca karton doldururdum. Hafta sonları eve geldiğimde artık 
kabartma yazıyı iyice sökmüş olan dayımın da yardımıyla bu kartonları, dersleri-
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ne göre ayırıp, delerek dosyalara yerleştirirdik. Yazı yazmaya evde de devam 
eder, ama bu kez kendi zevkim için hikayeler kaleme alırdım.  

Türk eğitim sisteminin, zamanın ilkokul çocuklarına belletilen bütün klişele-
rini (Ege bölgesinde dağlar denize dik iner ve bu yüzden Ege kıyıları girintili 
çıkıntılıdır v.b.) biz de bilirdik, millî günlerin ve yerli malı haftalarının gereklerini 
biz de tüm öğrenciler gibi yerine getirirdik. Ancak, diğer okullarda olmayan ya 
da bizdeki kadar zaman ayrılmayan derslerimiz de olurdu. Örneğin, benim hiç 
beceremediğim makrome, hasır örme gibi konuların gösterildiği elişi dersleri, 
kilden çeşitli eşyalar yapmayı öğrendiğimiz modelaj dersi ve yoğun müzik ders-
leri gibi. Körler okullarında müzik derslerine diğer MEB okullarına oranla çok 
daha fazla önem verilir, zaman ve bütçe ayrılırdı. Müzik odasında mandolinden 
kemana, bağlamadan piyanoya birçok enstrüman bulunur ve görmeyenlerin 
bunlardan en az birini iyi şekilde çalmaları teşvik edilirdi. Son derece 
dezjavantajlı oldukları bu toplumsal düzende, görmeyenlere hayatlarını kazana-
bilmeleri için bazı mesleki ve sanatsal beceriler kazandırılması istenirdi. Nitekim 
görmeyenlerin neredeyse tamamı, müziği bilir ve en az bir enstrümanı iyi şekilde 
çalabilir durumdadır. Bu konuda şanssız ve yeteneksiz, çok istisnai bir azınlık 
içinde olduğumu söylemeliyim. Ama bizler bir yandan da yüzbinlerce görmeyen 
içinde eğitim alabilen çok şanslı ve belki daha da küçük bir azınlığın içindeydik. 

Genelde engellilerin ve özelde görme engellilerin eğitim sorunları, hem de 
bazı yönleriyle daha da büyüyerek bugün de devam etmektedir. Örneğin, ilköğ-
retim okullarında görmeyenlere hâlâ baston ya da daha doğru bir deyimle ba-
ğımsız hareket etme eğitimi ya hiç verilmiyor ya da çok yetersiz veriliyor. Oysa 
kendim de deneyimlediğim üzere, bir görmeyen ne kadar geç bağımsız hareket 
eğitimine başlarsa bastona alışması, onunla yürümeyi kabullenmesi de o kadar 
güç oluyor. Ancak günümüz körler okulu eğitimi önünde belki daha da önemli 
sorunlar var. Örneğin, yakın zamanlarda yürürlüğe konan bir politika uyarınca 
körler okullarında da standart ilköğretim okullarında uygulanan müfredata ge-
çildi. Böylece, görmeyenlere bazı özel becerilerin kazandırıldığı yoğun müzik 
dersleri ya da günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenebilecek el sanatları 
dersleri ortadan kalktı. Bu tür dersleri verebilecek donanımda öğretmen bulun-
ması gün geçtikçe zorlaştığından, bu dersler genellikle dışarıdan sık sık değişen, 
ücretli öğretmenlerle verilmeye çalışılıyordu. 

Bugünkü eğitimin en önemli ve anlaşılmaz hatalarından biri de yine müfre-
datların standartlaştırılması politikası doğrultusunda körler okullarındaki bilgisa-
yar derslerinin yakınlarda kaldırılmış olmasıdır. Oysa ekran okuyucu programlar 
sayesinde artık görmeyenler bilgisayar ortamında gören bir kullanıcının yaptığı 
her şeyi yapabilecek durumdalar. Epostayla haberleşmek; internette araştırma 
yapmak; ses ve yazı dosyaları indirmek; Word, Excel gibi ofis programlarıyla 
çalışmak; pdf, html gibi çok çeşitli metin türlerini okuyabilmek; online alışveriş 
yapmak; banka ve fatura ödemelerini gerçekleştirmek; özel navigasyon program-
larıyla yönünü bulmak gibi birçok gereksinimlerini karşılayabiliyorlar. Yanı sıra 
akıllı telefonlara yüklenen ve görmeyenlere yönelik hazırlanmış uygulamalarla 
bunların çok daha ötesinde (kitap ve cd gibi ürünlerin barkodlarını okutma, 
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nesnelerin renklerini, paraların ne olduğunu anlamak gibi) hayatlarını kolaylaştı-
racak ve kişisel bağımsızlıklarını arttıracak imkanlara sahip olabiliyorlar. Bilgisa-
yar, bir görmeyenin eli ayağı konumuna gelmişken, hele de ilkokuldan üniversi-
teye ve ötesine eğitimin olmazsa olmazı iken, bilgisayar eğitimi iş hayatında da 
görmeyenlere çok kapıları açabilirken bu derslerin, geliştirilmek yerine başka 
seçimlik dersler uğruna kaldırılmasını anlamak mümkün değil. Aksine, konu-
sunda uzman, güncel gelişmeleri takip edebilen, kadrolu öğretmenlerle görme-
yenlere bilgisayar eğitimi verilmeli ve Batı’da olduğu gibi ilgili donanım ve yazı-
lımları elde etmeleri devletçe ekonomik olarak desteklenmelidir. Görme engelli-
ler dahil tüm engelli bireylerin, gerek bu engellerinden gerekse içinde var oldu-
ğumuz toplumsal-kültürel-ekonomik düzenden kaynaklanan farklı eğitim ihti-
yaçları varken, bütün çocuklara tek tipleştirilmiş ve standartlaştırılmış bir eğiti-
min dayatılmasının anlaşılır hiçbir tarafı bulunmuyor. Üstelik bu durum, körler 
okullarındaki eğitimin kalitesini yükseltmedi. Tam tersine, Türkiye Körler Fede-
rasyonu (TKF) Genel Sekreteri Hasan Tatar’ın ve bu okullarda görev yapan 
arkadaşlarımın söyledikleri ve konuyla ilgili raporlarda da belirtildiği üzere, kör-
ler okullarındaki eğitim kalitesi özellikle son yıllarda hiç olmadığı kadar düşmüş 
durumda.2  

Niceliksel açıdan da pek iyi bir durumda olmadığımız anlaşılıyor. 1980’li yıl-
larda bütün Türkiye’de 7 tane körler okulu (şimdiki isimleriyle Görme Engelliler 
İlköğretim Okulu) varken aradan geçen onca yıl sonunda şu an bir kısmı da 
kapatılmak istenen yalnızca 16 okul bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2010-
2011 Yılı Engelli Eğitim İstatistiklerine göre, bu 16 okulda 291 derslik, 1357 
öğrenci ve 431 öğretmen bulunuyor.3 Sayıları 48.000 civarında olduğu tahmin 
edilen ilköğretim çağındaki görme engelli çocukların sadece en iyi tahminle 
4.000’i kadar körler okullarında ya da diğer okullarda eğitim alabiliyor. Altı Nok-
ta Körler Derneği’ne göre, “eğitim-öğretim çağında bulunan 104.799 görme 
engellinin ancak %.0,01” kadarı okula gidebilmekte “% 99,99 olan 103.442” 
çocuksa okula gitmek yerine evlerinde hapsedilmekte, “köylerinde, mahallele-
rinde ziyan” edilmekte. TKF’nin verilerine göreyse, görmeyenlerin toplamda 
ancak yaklaşık yüze sekizi bir şekilde eğitim alabiliyor. Aslında ülkemizdeki en-
gelli sayısı konusunda da bir netlik bulunmuyor. Devlet İstatistik Enstitüsü Baş-
kanlığı’nın, yaklaşık 10 yıl önce yüz bin aile üzerinde yaptığı bir çalışmayı, bütün 
nüfusa uygulaması sonucu Türkye’de nüfusun yüzde 12,29’unun engelli olduğu, 
bunun da yaklaşık yüzde onunu görmeyenlerin oluşturduğu tahmin ediliyor.4 
Devletin hiçbir kurumu, bize kesin veriler sağlayacak bir alan taraması gerçek-

                                                 
2 24 Ekim 2013’te Türkiye Körler Federasyonu (TKF) Genel Sekreteri Hasan Tatar ile yapı-
lan mülakat; “Engellilerin Eğitim Durumu ve Körler Okulları Raporu”, Altı Nokta Körler 
Derneği Manisa Şubesi, 2013 (http://www.manisaaltinokta.org/genel/engellilerin-egitim-
durumu-ve-korler-okullari-raporu.html); “Türkiye’de Engelli Gerçeği: “Özel Eğitim””, 
Hazırlayanlar: Mustafa Öztürk, Nermin Akkan, Işıl Kurtulan, 2012.  
3 “Engellilerin Eğitim Durumu ve Körler Okulları Raporu”, Altı Nokta Körler Derneği 
Manisa Şubesi, 2013. 
4 Daha ayrıntılı istatistiki bilgiler için bakınız “Türkiye’de Engelli Gerçeği: ‘Özel Eğitim’”, 
Hazırlayanlar: Mustafa Öztürk, Nermin Akkan, Işıl Kurtulan, 2012. 
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leştirmiyor. Ayrıntılı bir taramanın, devlete engellilerin eğitimiyle ilgili önemli 
“yük” ve sorumluluklar getirmesinden kaçınılıyor muhtemelen. Altı Nokta Kör-
ler Derneği’nin, Şubat 2013’te açıkladığı ve ilköğretimin anayasal bir hak oldu-
ğunu hatırlatan rapora göre Türkiye’de bütün engelli gruplarında okullaşma 
oranı yüzde 1.3’ü geçmiyor.5 Yine TKF raporuna göre, körler okullarının bu-
lunduğu bölgelerde bile (ki bu okulların coğrafi dağılımı da eşitsiz ve sorunlu-
dur), “rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından görme engellilere ulaşabil-
mek için tarama ve aileleri bilinçlendirme çalışmaları yapılmamaktadır. Dolayı-
sıyla temel eğitim görecek olan görme engelli sayısı çok olduğu halde körler 
okullarında az öğrenci bulunmaktadır”.6 

Bu da Niğde Cemil Meriç Okulu’nun durumunda olduğu gibi körler okulla-
rının kapatılması için siyasi otorite tarafından istismar edilmek isteniyor. 2005 
yılından beri hiçbir yeni kayıt alınmayan Niğde Cemil Meriç körler okulu, 
10.07.2008 tarihinde MEB tarafından kapatılmak istendi. Ancak uzun mücade-
lelerden sonra ve açılan davaların kazanılmasıyla bu okul sözde yeniden açıldı. 
Sözde diyorum, çünkü Hasan Tatar’dan aldığım bilgiye göre bu okul, Niğ-
de’deki işitme engelliler okulu bünyesinde sadece bir sınıf olarak açıldı.7 Sanki 
birkaç kilometreden bahsediyormuşuz gibi bu okula başvuran veliler de Kayseri 
ve Konya’daki okullara yönlendirilip buraya kayıt yapmaktan vazgeçirilmeye 
çalışılıyor. Çanakkale’de bulunan Yahya Çavuş Körler Okulu da aynı sorunla 
karşı karşıya. 1950 yılında Türkiye’deki ilk körler okulu olarak hizmete giren 
Ankara Beşevler’deki Doç. Dr. Mithat Enç Körler Okulu’nun binası, Gazi Üni-
versitesi’ne tahsis edildi. Üniversite, bu konuda verilen büyük mücadeleye rağ-
men binaya el koymak konusunda çok kararlı. Dolayısıyla görme engelliler için 
büyük bir sembolik önemi olan ve dahası bir ihtiyaça cevap veren bu okul da 
kapatılmak üzere. İstanbul Emirgan’da çok değerli bir bölgede bulunan ve 15-35 
yaşları arasındaki görmeyenlere bağımsız hareket dersleri ve yoğun mesleki ders-
ler veren rehabilitasyon merkezinin binasına, kontrat süresi dolduğu gerekçesiy-
le İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından el konmak istenmişti. Çok kararlı 
ve ses getiren mücadelelerle bu tehlike şimdilik savuşturulmuş gibi gözükse de 
kimse bu okulun geleceğinden emin değil.  

MEB’in yeni bir politikası da görmeyen öğrencilerin ana okulundan itibaren 
engelli olmayan öğrencilerle birlikte okumalarını öngören kaynaştırmalı eğitimi 
yaygınlaştırmak. Doğru yöntemlerle, yetişmiş insan gücü dahil gerekli hazırlıklar 
yapılarak ve konuyla ilgili tüm kesimlerle diyaloğa girilerek hazırlanacak bir kay-
naştırmalı eğitim programı, bugün yaşanan birçok soruna son verebilir. Örne-
ğin, 8 yıl boyunca Görme Engelliler İlköğretim Okullarında son derece kapalı 
bir çevrede, adeta dış dünyadan tecrit edilerek yaşayan, bu nedenle bu iç dünya-
nın algılama ve yapma pratikleri ve alışkanlıklarıyla büyüyen çocuklar, lise çağına 

                                                 
5 “Engellilerin Eğitim Durumu ve Körler Okulları Raporu”, Altı Nokta Körler Derneği 
Manisa Şubesi, 2013. 
6 “Körler Okulları Hakkında Değerlendirme Raporu”, Türkiye Körler Federasyonu, 2008. 
7 24 Ekim 2013’te Türkiye Körler Federasyonu (TKF) Genel Sekreteri Hasan Tatar ile yapı-
lan mülakat.  
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geldiklerinde kendilerini güvende hissettikleri bir evrenden, bambaşka bir evre-
ne aniden atılmış buluyorlar. Yeni çevrelerine ve arkadaşlarına uyum süreçleri 
boyunca psikolojik açıdan son derece zor dönemler geçiriyorlar. Bu öğrenciler, 
belirli liselerde toplandıklarından, çoğunlukla çareyi gene kendi aralarına dön-
mekte buluyorlar. Oysa gören çocuklarla kademeli olarak ve gerekli her türlü 
desteği alarak kaynaştırılmış eğitime girdiklerinde bu, hem onlar hem de engelli 
arkadaşlarıyla erken yaşlarda tanışan diğer çocuklar için çok daha sağlıklı olacak-
tır. Ne var ki, bu konuda da Türkiye’nin genel yönetim pratikleri işliyor: sivil 
toplum örgütleri, öğrenci aileleri, bilim insanları gibi konuyla ilgili hiçbir kesimle 
gerçek bir diyaloğa girilmeden yukarıdan verilmiş bir kararla ve kervan yolda 
düzülür anlayışıyla çocuklar, körler okullarının kapatıldıkları bir sistem içinde 
doğrudan kaynaştırmalı eğitime sürükleniyorlar. Ancak bu aslen uygulanabilir 
bir şey olmadığından bu kez çocuklar, görenlerin gittiği okullarda açılan özel alt 
eğitim sınıflarına devam etmeye zorlanıyorlar. Böylece, hem körler okullarının 
tüm eksikliklerine rağmen onlara verebileceği temel eğitimden yoksun kalıyorlar 
ve hem de yine kendi içlerinde kalarak diğer çocuklarla kaynaşmadan büyüyor-
lar. TKF’ye göre, sağlıklı bir kaynaştırmalı eğitim için “yeterli sayıda ve dona-
nımda gezici öğretmenlerin olması, özel eğitim öğretmenlerinin sayısının yeterli 
olması, okul idarecileri ve öğretmen kadrolarının görme engellilerin eğitimi ko-
nusunda hizmet içi eğitimden geçirilmeleri, okullarda görme engellilerin eğitimi 
için araç gereçlerin yeterli olması” gerekiyor.8  

Görmeyenlerin eğitimiyle ilgili dikkat çekilen bir başka nokta, üniversitelerin 
özel eğitim bölümlerinden mezun olan öğretmenlerin nitelikleriyle ilgili. Bu 
öğretmenlerin, kabartma yazıyı tüm ayrıntılarıyla tanımladıkları, bunun sonucu 
olarak lise düzeyindeki görmeyen “öğrencilerin çoğunun kabartma yazı bilmedi-
ği” öne sürülüyor.9 Görmeyenlerin matematik ve fen derslerinin öğretiminde 
öteden beri yaşanan sorunlar, onların bu konulardaki başarılarını önemli ölçüde 
kısıtlıyor. Özel eğitim mezunu öğretmenlerin “yeterli bilgi ve uygulama dona-
nımına sahip” olmaları ve bu konularda güncel gelişmelerin takip edilerek yeni 
yöntemler ışığında gerekli bilgi ve materyal donanımının sağlanması gerekiyor. 
İkibinli yıllarda üniversite giriş sisteminde yapılan bir değişiklik uyarınca, ulusla-
rarası ilişkiler gibi birçok sözel ya da sosyal bilim bölümü, matematik puanının 
ağırlıklı olduğu puan türüyle öğrenci alır oldu. Bu da sistemin yapısal sorunla-
rından dolayı matematik eğitimi açısından oldukça dezavantajlı durumda olan 
görmeyen öğrencilerin seçebilecekleri alanları daralttı, iyi üniversitelerden kabul 
alma şanslarını azalttı. Görmeyenlerin yabancı dil eğitimleri, konuyla ilgili sivil 
toplum örgütlerinin gündemine bile henüz yeterince girmemiş durumda. Çeşitli 
üniversitelerin, kütüphane ve kamu kurumlarının bünyesinde kurulan sesli kü-
tüphanelerde iyi niyetle, ancak çoğunlukla amatörce okunan yabancı dil kitapla-
rıyla bu konuda iyi bir düzeye gelmek mümkün görünmüyor.  

                                                 
8 “Körler Okulları Hakkında Değerlendirme Raporu”, Türkiye Körler Federasyonu, 2008.  
9 “Türkiye’de Engelli Gerçeği: “Özel Eğitim”, Hazırlayanlar: Mustafa Öztürk, Nermin Ak-
kan, Işıl Kurtulan, 2012.  
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Yatılı körler okullarında kısıtlı olanaklar içinde zorlu geçen yıllar, bugün de-
ğerini daha da iyi anladığımız zamanlardı. Ortalama bir devlet okulundan kimi 
konularda daha da iyi bir eğitim almış, küçük yaşlarda kendi ayaklarımız üzerin-
de durma zorunluluğu yüzünden dirençli, kolay pes etmeyen kişiliklerimiz ol-
muştu. Daha sistemli, psikolojik rehberlikle desteklenmiş, öğrenci ailelerinin de 
bilinç kazandıkları bir eğitim daha da yararlı olabilirdi. Şimdi bu eğitim, yeni 
öğretim yöntem ve yaklaşımları doğrultusunda, bu yaklaşımları uygulayabilecek 
bilgi ve deneyime sahip kadrolarla okul öncesi eğitimden başlayarak yeniden 
yapılandırılmalı. Toplumsal ve iktisadi hayatta var olabilmenin gerektirdiği nite-
likler, engelliler başta tüm bireyler için ağırlaşıyor, çeşitleniyor. Çok farklı önyar-
gılarla sürekli mücadele etmek ve kendilerini her seferinde yeniden ispatlamak 
zorunda bırakılan görmeyenlerin ve tüm engellilerin, özgüveni yüksek ve üret-
ken insanlar olarak hayata katılmalarında yeterli, nitelikli bir eğitimin yeri vazge-
çilmezdir. Oysa eğitimin bu haliyle zaman, engelli kesimler aleyhine işliyor. Bu 
nedenle, körler okullarının kapatılmaları değil, görme engelli çocukları kaynaş-
tırmalı eğitime ve ayrılmaz bir parçası oldukları toplumsal hayata hazırlayacak 
modern eğitim kurumlarına dönüştürülmeleri önem taşıyor. Bu okullarda ve 
kaynaştırmalı eğitimde görev alacak idareci ve eğitimci kadroların eğitimlerininin 
de günümüz ihtiyaç ve koşullarına uygun olarak yeniden şekillenmesi gerekiyor. 
Engellilerini dışlayan, niteliksiz ve bir başlarına bırakan, birkaç başarı öyküsüyle 
yetinen ülkeler, vatandaşları için insancıl bir hayatın ve gerçek bir iç barışın im-
kanlarını yaratamazlar. 
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Öz: Bu makale, kabaca iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, yazarın ilkokulun ilk üç yılını 
geçirdiği ve o zamanlar İstinye’de bulunan İstanbul körler okulundaki anılarına ayrılmıştır. 
Yazar bu bölümde, hepsi de kendisi gibi görmeyen öğrencilerle birlikte ve yatılı okuduğu 
körler okulunun genel koşullarından, görmeyenlere özgü ders çalışma ve oyun oynama yön-
temleriyle bazı davranış kalıplarından ve görmeyen öğrencilerin baş etmek zorunda kaldıkları 
çeşitli psikolojik zorluklardan söz etmektedir. Makalenin ikinci bölümü ise, günümüzde 
görme engelli öğrencilerin eğitiminde gözlemlenen yapısal sorunları ve körler okullarının 
kapatılma tehlikesini ele almaktadır. Körler okullarında bağımsız hareket derslerinin veril-
memesi, tüm ilköğretim okullarında aynı müfredatın uygulanması politikası uyarınca bilgisa-
yar ve yoğun el sanatları ve müzik derslerinin kaldırılmaları, eğitim çağındaki görmeyenlerin 
yalnızca çok küçük bir kısmının eğitim alabilmesi, doğru yöntemlerle ve yetişmiş insan gücü 
dahil gerekli hazırlıklar yapılmadan kaynaştırmalı eğitime geçilmeye çalışılması ve bu kap-
samda körler okullarının kapatılmak istenmesi ve görmeyenlere eğitim veren öğretmenlerin 
yeterli bilgi ve deneyime sahip olmamaları bu sorunların başlıcaları arasındadır. 
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Anahtar sözcükler: Eğitim, görme engelli eğitimi, körler okulu, kaynaştırmalı eğitim, engelli 
eğitim istatistikleri. 

 

An Autumn’s Tale: My Years in the School for the Blind 

Abstract: This article is mainly divided into two parts. The first part is dedicated to the 
memories of the author in İstanbul school for the blind in İstinye, where he spent the first 
three years of his primary education. The author provides a vivid account of the educational 
conditions of the school for the blind where he studied as a boarding student with other 
non-sighted students, of various ways of studying and recreational activities as well as pat-
terns of behaviours unique to blind students and several psychological challenges faced by 
them. The second part of the article deals with the current structural problems in the educa-
tion of blind students as well as the risk of schools for the blind being closed down. Among 
the problems the author discusses throughout the article are the lack of specific lessons for 
the blind to develop the skill of moving independently, the removal of computer literacy 
and a good number of handicraft and music classes as a policy of mainstreaming the cur-
riculum of all public primary schools in Turkey, the low rate of non-sighted students who 
have access to education, the accelerated efforts toward mingled education without resort to 
proper techniques and required infrastructure including qualified personnel, and the ultimate 
goal of closing down the schools for the blind in conjunction with these changes, and finally 
the insufficient level of education and experience of teachers employed in the schools for 
the blind.   

Keywords: Education, education for the blind, school for the blind, mingled education, 
statistics relating to the education for the handicapped.   

 


