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Projenin amaç ve kapsamı: 

Projenin amacı, engelliliğin ders kitaplarında ne şekilde, kaç kez ve hangi bağlamlarda ele alındığını 

saptamaktır. Projede 2013-2014 eğitim öğretim yılında okutulan 1-8. sınıf Türkçe, 1-3. sınıf Hayat 

Bilgisi, 4-8. sınıf Sosyal Bilgiler ders ve öğrenci çalışma kitapları ile 4-12. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 

9. sınıf Sağlık Bilgisi, Ortaöğretim Sosyoloji, 8. sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi, Ortaöğretim 

Demokrasi ve İnsan Hakları ders kitapları incelenmiştir. Kitaplar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) web 

sayfasına yüklenen PDF dosyalar üzerinden taranmıştır. Projede hedef, hem MEB hem de özel 

yayınevleri tarafından yayımlanan belirtilen branşlardaki tüm kitapları taramaktı. Bu çerçevede projede 

toplam 78 kitabın incelenmesi öngörülüyorken, MEB sitesinde kaynaklanan sorunlardan (kitapların 

yüklenmemiş olması ya da yüklenen linklerin açılmaması gibi) ötürü 68 kitap (Ek 1) incelenmiştir .  

 

Yöntem: 

Kitaplar içerik analizi ve söylem analizi yöntemleriyle incelenmiştir. Tarama öncesi bir kelime listesi 

(bkz. Ek 2) oluşturulmuştur ve kitaplarda bu kelimelerin geçtiği yerler, tarama ekibi tarafından tespit 

edilip raporlanmıştır. Daha sonra bu bulgular, rapor yazarları tarafından tablolaştırılmış ve söylem 

analizi yapılmış, sonuçta ders kitaplarında engellilik konusundaki temel örüntüler tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Kitaplar ayrıca engellilik ile ilgili görseller açısından da incelenmiştir.  

                                                           
 Bu çalışma, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği’nin yürüttüğü, Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme ve 

Hibe Programı tarafından desteklenen “Engelli Hakları İzleme Grubu Projesi” çerçevesinde; Kenan Çayır ve 

Süleyman Akbulut’un danışmanlığında, Melike Ergün’ün koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Kitaplar 

Roje Demir, Hazal Kelpetin, Ayşegül Özadak, Tuğçe Özdemir, Sümeyye Reis, Burcu Şen tarafından taranmıştır. 



 
 

Kavramsal ve teorik çerçeve: 

Engellilik konusunda çalışan uzmanlar, son yıllarda bu soruna yaklaşımda önemli değişimlerin olduğuna 

dikkat çekerler (Gül 2009; Akbulut 2012; Bezmez ve diğ. 2011). Artık çokça eleştirilen ve sorunu tıbbi 

temelde ele alan bir yaklaşım, engelliliğin bireyden kaynaklanan bir sorun olduğunu ileri sürer. Ancak 

bu konuda çalışan hukukçulardan İdil Işıl Gül’ün belirttiği gibi, artık günümüzde sorunun asıl kaynağının 

önyargılar, kalıpyargılar ve engellilerin dışlanmasına yol açan toplumsal ve mimari düzenlemeler 

olduğuna dikkat çeken “toplumsal yaklaşım” ön plana çıkmaktadır (Gül 2009). Bu yaklaşım, temel 

meselenin tüm yurttaşların eşit haklara sahip olduğu ve toplumsal yaşama eşit düzeyde katılımını 

sağlayacak bir sistem yaratmak olduğunu vurgular.  

Toplumsal yaklaşım, engellilik konusunda sıkça kullanılan kavramların da sorgulanmasına yol açmıştır. 

Örneğin, toplumsal/çevresel/mimari düzenlemeler sonucu toplumsal yaşama diğer yurttaşlarla birlikte 

eşit düzeyde katılabilen (sokağa çıkabilen, eğitim alabilen, iş bulabilen) bir engelli bireye, ‘engelli’ 

demek güçtür. Zira bu durumda önünde herhangi bir engel kalmamıştır. Dolayısıyla bu açıdan engel, 

aslında toplumdan kaynaklanan bir durumdur. Bu yüzden bazı aktivistler, ‘engelli’ terimi yerine ‘sakat’ 

terimini tercih ederler (Akbulut 2012). Sakat terimi, bir bireyin fiziksel, ruhsal ya da duyusal nitelikleri 

bakımından toplumun genelinden bir ölçü de olsa farklı olduğunu ifade eder. Ancak sakatlık, Gül’ün 

belirttiği gibi mutlaka ‘yeti kaybı’ (yapamama, az yapabilme) durumu yaratmaz. Örneğin, yürüyemeyen 

sakat bir birey, protez bacak ya da tekerlekli iskemle ile yitirdiği yetisini geri kazanabilir (Gül 2009). Bu 

kişi önyargılarla, ayrımcılıkla karşılaşmıyorsa engelli değil, sakattır.  

Ne var ki Türkiye’de sakatlığı bulunan bireyler önemli engellerle karşılaşmaktadırlar. Dolayısıyla bu iki 

terim, yani sakat ve engelli birlikte kullanılabilir. Bu doğrultuda raporda sakat ve engelli kelimeleri 

dönüşümlü olarak kullanılmıştır. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan ve sorunun bireyden 

kaynaklandığına dikkat çektiği için uzmanlarca eleştirilen bir kavram da ‘özürlü’dür. Araştırmada, ders 

kitaplarında bu üç kavrama bakılmış ve hangi bağlamlarda ele alındığı tespit edilmeye çalışılmıştır.      

Türkiye’de son yıllarda engellilik konusundaki gerek akademik çalışmaların gerekse sivil toplum 

hareketinin çoğalmaya ve güçlenmeye başladığı görülmektedir. Engellilik konusunda çalışan resmi 

kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının homojen bir yapı arz ettiğini söylemek mümkün değildir. Bu 

kuruluşlar arasında yukarıda tartışılan teorik ve kavramsal çerçeve konusunda farklı pozisyonların 

olduğunu belirtmek gerekir. Bu farklı pozisyonlara rağmen, engellilik konusunda çalışan akademisyen 

ve sivil aktivistlerin ortak bir şekilde dikkat çektiği konu ise, Türkiye’de engellilere yönelik yaygın 

kalıpyargıların olduğu ve engellilerin birçok alanda ayrımcılığa uğradıklarıdır. Yapılan çalışmalar, 

engellilerin Türkiye toplumunda yaygın bir şekilde ‘eksik’, ‘acınası’ ve ‘yardıma muhtaç’ bireyler olarak 

algılandıklarını göstermektedir (Akbulut 2012). Bu algı, engellilerin eğitimden, istihdama kadar 

yaşadıkları ayrımcılığı besleyen bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Medyanın, TV dizilerinin, ders 

kitaplarının ise bu algıyı besleyen kalıpyargıları sürekli ürettiği görülmektedir. Engellilerin eşit yurttaşlık 

haklarını elde etmeleri doğrultusundaki çalışmalarda bu tür kalıpyargıların tespit edilmesi, ayrımcılıkla 

mücadele için önemli bir adım olacaktır.  

Bu çerçevede, elinizdeki araştırma engellilik konusunun ders kitaplarında ele alınışına 

odaklanmaktadır. Ders kitapları, gerek metinleri gerekse görselleriyle, erken yaşlardan itibaren 

insanların bilgilerini, algılarını ve hayal güçlerini şekillendiren en önemli kaynaklardan biridir. 

Türkiye’de son yıllarda ders kitaplarındaki insan hakları ihlalleri konusunda birkaç önemli yayın çıkmıştır 

(Çotuksöken ve diğ. 2003; Tüzün 2009). Ancak bu yayınlarda engellilik konusuna pek değinilmemiştir. 



 
 

Eğitim bilimleri alanında bu konuyu ele alan çalışmalar da yok denecek kadar azdır. Halbuki ders 

kitapları, engellilik konusunu ele alış (ya da almayış) biçimiyle mevcut kalıpyargıları güçlendirici ya da 

azaltıcı bir işlev görebilir. Araştırma, bu çerçevede ders kitaplarının engellilik konusunda nasıl bir tavır 

takındığını tespit etmeyi ve teorik çerçeve doğrultusunda önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Bu 

doğrultuda, raporda öncelikle araştırmanın genel bulguları özetlenecek, sonrasında ise ders 

kitaplarında saptanan örüntüler tartışılacak ve engelliliğin ders kitaplarında hak temelli bir yaklaşımla 

ele alınabilmesi doğrultusunda önerilerde bulunulacaktır.  

 

Genel bulgular:  

 Engelli, sakat ve özürlü kavramları ile ilgili toplam 80 (44 engelli, 27 sakat ve 9 özürlü) 

raporlama yapılmıştır (Kavramların dağılımı aşağıda yer alan Tablo 1’de verilmiştir). Bu üç 

kavram da genellikle ‘eksiklik’, ‘hastalık’, ‘kusurluluk’ ve ‘bakıma ve yardıma muhtaç olma’ 

bağlamında ele alınmaktadır.  

 Görseller açısından toplam 20 adet tekerlekli sandalye görseli, 6 adet baston/değnek görseli 

ve 5 adet görme engelli görseli raporlanmıştır. Bu görsellerde engelliler genellikle aciz ve 

yardıma muhtaç olarak resmedilmişlerdir. Görsellerde engellileri toplumsal yaşamın içinde 

resmeden birkaç olumlu örneğe de rastlanmıştır.   

 

Tablo 1: Özürlü, engelli, sakat ve kör/sağır/dilsiz kavramları ile görsellerin branşlara göre dağılımı 

 Ders kitaplarında engelli ve sakat bireyler ‘normal birey’ olarak görülmemektedir. Sağlık-

hastalık ikiliği üzerinden, engellilik bir hastalık olarak görülmekte, çoğu yerde (özellikle Sağlık 

Bilgisi ders kitabında) ‘hastalık’ kavramıyla ilişkilendirilerek kullanılmaktadır.  

 Engellilik kitaplarda genellikle “Farklılıklarımız” başlığı altında ele alınmaktadır. Kitaplarda 

“kusurlarına/eksikliklerine rağmen” engellilerin farklılıklarını kabul etmek gerektiği gibi acımacı 

ifadelere yer verilmektedir. Bu tür ifadeler engelliliğe dair olumsuz kalıpyargıları pekiştirici 

niteliktedir.  

 İncelenen kitapların genelinde, özellikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarında engelli bireyler 

yardıma muhtaç toplumsal grup olarak görülmekte, “hasta, yaşlı, güçsüz, yoksul, düşkün, 

yetim” gibi kavramlarla bir arada kullanılmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarında 

engellilikle ilgili rastlanan 5 bulgunun tamamında engellilik muhtaçlık bağlamında ele 

alınmaktadır.  

 Hayat 

Bilgisi 

1-3 

Türkçe 

1-8 

Sosyal 

Bilgiler 

4-8 

Din Kültürü 

ve Ahlak 

Bilgisi 4-12 

Sosyoloji Vatandaşlık 

ve 

Demokrasi 

Eğitimi 8 

Demokrasi 

ve İnsan 

Hakları 

Sağlık 

Bilgisi 

9 

Özürlü 1 1 3 0 0 0 1 3 

Engelli 7 2 10 5 0 14 0 6 

Sakat 0 2 5 2 1 3 3 11 

Kör/Sağır/Dilsiz 4 13 3 6 0 0 0 0 

Görsel 8 2 2 6 3 5 0 5 



 
 

 Türkçe ders kitaplarında özellikle okuma metinlerinde kör/sağır/dilsiz olarak nitelenen 

karakterlere yer verildiği saptanmıştır. Bu karakterler de kör/sağır/dilsiz olmalarına rağmen ‘iyi 

insanlar’ olarak resmedilmektedirler.  

 Sakatlık terimi, daha çok “kaza sonucu sakat kalma” gibi tıbbi kavramsallaştırmalarla yer 

almaktadır. Sakat bireyler bakıma muhtaç kimseler olarak görülmekte ve onlara destek olmak 

gerektiği öğütlenmektedir. 

 Kitaplarda sık rastlanan bir örüntü, “engellilerin topluma kazandırılması” ifadesidir. ‘Topluma 

kazandırma’ yaklaşımı, engelliliğe yönelik yardım ve acıma kalıpyargılarını besler niteliktedir.   

 Genele bakıldığında iyi örnek olarak görülebilecek unsurlara çoğunlukla Vatandaşlık ve 

Demokrasi Eğitimi ders kitabında rastlanmıştır. 

 Sosyoloji ders kitaplarında engelli kavramı hiç geçmemektedir. 

 Eşitlik kavramının engellilik bağlamında kullanımına rastlanmamıştır. 

 8 kitapta, belirlenen kavram listesi ve görseller doğrultusunda hiçbir bulguya rastlanmamıştır. 

 İncelenen kitaplarda, kelime listesi içinde belirlediğimiz ‘otizm’ kavramına hiç rastlanmamıştır.  

 İncelenen 68 kitabın 34’ünde  engelli, sakat, özürlü kavramlarına ve engellilikle ilgili görsele 

rastlanmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tespit edilen temel örüntüler: 

- Sağlıklı olmanın önemi: 

Ders kitaplarında sağlıklı olmak bir gereklilik ve ‘normal’ olmanın, ‘normal’ görülmenin önemli 

şartlarından biri olarak sunulmaktadır. Bir norm belirlenmekte ve bu normun içerdiği özelliklere 

uymayan, farklı özellikleri olan bireyler ‘normal olmayan’ olarak anılmakta ve resmedilmektedir. Bu 

çerçevede engelli ve sakat bireyler normal birey olarak görülmemektedir. Sağlık-hastalık ikiliği 

üzerinden, engellilik bir hastalık olarak görülmekte, çoğu yerde (aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi 

özellikle Sağlık Bilgisi ders kitabında) ‘hastalık’ kavramıyla ilişkilendirilerek kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

*** Sağlık Bilgisi 9, Altındal Yay. sf. 34 *** 



 
 

Sağlıklı olmanın gerekliliği ders kitaplarında çeşitli otoriteler tarafından da olumlanmakta, atasözlerine 

ve özlü sözlere yer verilmektedir. Tarama esnasında “Sağlıklı olmayan bireylerin görev ve 

sorumluluklarını tam olarak yerine getiremeyecekleri” gibi ifadeler bulgulanmıştır. Sağlıklı olmak 

topluma hizmet için bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Kitaplarda sıklıkla ‘sağlıklı olmayan bireyler’ olarak 

resmedilen engelliler de, bu çerçevede görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getiremeyen 

insanlar olarak resmedilmektedir. Bu tür ifadeler, engellilerin  Cumhuriyetin eşit yurttaşları olarak 

algılanmamalarını besleyecek niteliktedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

*** Hayat Bilgisi 3, Evrensel İletişim Yay. sf. 140 *** 

 

 



 
 

- Farklılıkları kabul etmek:  

Özellikle ilköğretim Hayat Bilgisi ve Türkçe ders kitaplarında ‘farklılıklar’ ile ilgili temalar yer almaktadır. 

Bu temalarda fark kavramı ile fiziksel farklar kastedilmektedir. Fiziksel farklarla vurgulanan ise 

çoğunlukla saç, göz rengi, kilo gibi özelliklerin yanı sıra engellilik olmaktadır. Tarama sırasında bu 

temalarda geçen gerek görsellerde gerekse metinlerde engellilikle ilgili çok sayıda bulgu raporlanmıştır. 

Engellilik farklılıklar bağlamında sorunlu bir şekilde ele alınmaktadır ve bu yaklaşım engelliliğe dair 

kalıpyargıları pekiştirmektedir. Aşağıda, Hayat Bilgisi 3 ders kitabından alıntılanan örnekte engelli bir 

çocuğa yer verilmesi ilk bakışta olumlu gibi görünebilir. Nitekim farklı özellikleri olan, farklı müzik ve 

spor branşlarıyla  ilgilenen çocuklar arasında tekerli sandalyedeki bir çocuğa da yer verilmiştir. Ancak 

sanki engelli olmak başlı başına bir özellik gibi durmakta, başka bir deyişle engellilik 

kimlikleştirilmektedir. Engelli çocuk, sadece engeli dolayısıyla farklılıklar arasında yer bulmuştur. 

Engelliliğin kimlikleştirilmesi, engelli bireyleri öncelikle ve sadece engelli olarak algılama sorunu 

yaratmaktadır. Örneğin, bir engelli roman yazdığında, kendisinden ‘edebiyatçı’ olarak değil, öncelikle 

‘engelli romancı’ olarak söz edilmesi bu açıdan sorunludur.  



 
 

*** Hayat Bilgisi 3, MEB sf. 17 *** 



 
 

Ders kitaplarında farklılıkların doğal olduğundan, bir zenginlik olduğundan sürekli bahsedilmektedir. Bu 

yüzden farklılıkları kabul etmek gerektiği ve onları hoşgörüyle karşılamak gerektiği öğütlenmektedir. 

Engellileri ‘olduğu gibi kabul etme’nin, farklılıklara saygı duymanın önemi vurgulanmaktadır. Bazı 

kitaplarda ise engellilerin “kusurlarına/eksikliklerine rağmen onları kabul etmek gerektiği” gibi acımacı 

ifadelere yer verilmektedir. Bazen bu mesajlar aşağıda yer alan, Türkçe kitabından alıntılanan metinde 

olduğu gibi okuma parçaları aracılığıyla verilmektedir. Edmondo de Amicis’ten alınan metinde farklı 

insanlara saygılı olmak gerektiği anlatılmaktadır. Ancak metinde sakatlık kavramının ele alınış biçimi 

oldukça sorunludur. “Kör, sağır ve sakat” çocukların çektikleri “acıları” düşünmemiz gerektiği dile 

getirilmekte, hatta “sakatlığı tiksindirici olanlar” ile karşılaştığımızda onları “görmezden gelmemiz” 

salık verilmektedir. Bu kitaptaki ifadeler sakatlara karşı ‘acınası olma’ ya da ‘tiksindirici olma’ gibi 

olumsuz kalıpyargıları besler niteliktedir. Bu tür metinler alıntılanırken dikkatli olunması ya da 

alıntılanıyorsa eleştirel bir perspektifle ele alınması gerekmektedir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

*** Türkçe 7, Pasifik Yay. sf. 98 *** 



 
 

- Engelliliğin eksiklik ve kusur olarak sunulması: 

Kelime listesinde belirlenen ve buna göre inceleme yapılan kelimeler arasında sayıca en çok yer alan 

raporlama ‘engelli’ kavramı üzerinedir. Engelli, sakat ve özürlü kavramları ile ilgili toplam 80 (44 engelli, 

27 sakat ve 9 özürlü) raporlama yapılmıştır. Bu üç kavram sürekli ‘hasta, yaşlı, kadın, çocuk’ 

sözcükleriyle birlikte ele alınmaktadır. Başka bir deyişle engellilik/sakatlık/özürlülük sürekli eksiklik ve 

hastalık bağlamında ele alınmakta, bu insanların kusurlu ve bakıma muhtaç oldukları vurgulanmaktadır. 

Yurttaşların ve devletin yapması gereken ise onları oldukları gibi kabul etmek, onlara saygı duymak ve 

yardımcı olmaktır.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

***Demokrasi ve İnsan Hakları, Ekoyay Yay. sf. 32 *** 

 



 
 

- Engel ile sadece fiziksel engelin kastedilmesi: 

Ders kitaplarında engellilik kavramı sadece fiziksel engelliliği içermektedir. Sakatlık daha çok “kaza 

sonucu sakat kalma” gibi tıbbi kavramsallaştırmalarla yer almaktadır. Sakatlık bir hastalık olarak 

tanımlanmakta, sakat bireyler bakıma muhtaç kimseler olarak görülmekte ve onlara destek olmak 

gerektiği öğütlenmektedir. 

 

- Engellilerin “topluma kazandırılması” gerektiği: 

Kitaplarda sıklıkla kullanılan bir diğer kalıp ise “engellilerin topluma kazandırılması”dır. Rehabilitasyon 

hem fiziksel engellilerin tedavilerini içermekte hem de kavrama sosyal bir anlam yüklenerek topluma 

uyumlu hale getirilmelerini içermektedir. Engelli bireyin dışlanmasının önlenmesi ve topluma 

kazandırılması hak temelli bir yaklaşımla değil, yardım ve acıma temelli bir yaklaşımla ele alınmaktadır. 

Örneğin aşağıda yer alan, Sosyal Bilgiler 5 ders kitabının “Toplum İçin Çalışanlar” başlıklı ünitesinde, 

engellilik, yine “kadınlar, kimsesizler, yaşlılar ve yardıma muhtaç olanlarla” birlikte anılmakta ve bu 

insanların topluma kazandırılmasının gereği vurgulanmaktadır. Bu da engelliliğe yönelik olumsuz 

kalıpyargıları yeniden üretme tehlikesi taşımaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

*** Sosyal Bilgiler 5, Pasifik Yay. sf. 166 *** 



 
 

- “Her şeye rağmen...” 

Engelliliğin ders kitaplarında nasıl ve nerelerde ele alındığı incelenirken rastlanan bir diğer bulgu da 

“azimle ve sabırla engele rağmen bir şeylerin başarılabildiğinin” ya da “engele rağmen iyi bir insan 

olunduğunun” sürekli vurgulanmasıdır. Özellikle Türkçe ve Hayat Bilgisi ders kitaplarında bu düşünceyi 

içeren çok sayıda metin söz konusudur. Bazı noktalarda başarı öykülerine yer verilmektedir. Aşağıdaki 

örnekte görüldüğü gibi “okula gitme imkanı” bulamamasına rağmen ressam olan Eşref Armağan’ın 

öyküsü “Her Şeye Rağmen” başlığıyla verilmiştir. Bu tür örnekler de ancak bir özellikleri itibariyle 

başarılı olduklarında kabul gören bir engellilik anlayışını beslemektedir. Engeller kaldırıldığında birçok 

sakat bireyin, diğer yurttaşlarla eşit ve benzer düzeyde işler yapabileceği fikri göz ardı edilmektedir.  

 

 

 



 
 

*** Hayat Bilgisi 3, MEB sf. 118 *** 



 
 

*** Sosyal Bilgiler 4, MEB sf. 15 *** 

 



 
 

- Yardım temelli yaklaşım: 

Daha önce de bahsedilen yardım ve acıma temelli yaklaşım özellikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders 

kitaplarında hayırseverlik ile ilişkilendirilerek ele alınmaktadır. Bu yaklaşımın sorunlu oluşundaki en 

temel gerekçe engelliliğin maddi yardım ile çözülebileceğini ve engellilerin yardım kampanyaları vs. ile 

‘topluma kazandırılacağını’ savunmasıdır. İncelenen kitapların genelinde de bulgulandığı üzere Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarında engelli bireyler yardıma muhtaç toplumsal grup olarak görülmekte, 

‘hasta, yaşlı, güçsüz, yoksul, düşkün, yetim’ gibi kavramlarla bir arada kullanılmaktadır. Örneğin, 

aşağıda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 ders kitabında görme engelli birine yardım etmek, ahirette 

kazanılacak bir ödül karşılığı bağlamında ele alınmaktadır. Görselde görme engelli bireyin toplu 

taşımada sorun yaşamaması için yetkililer tarafından alınması gereken önlemlerin yokluğu ve bundan 

ötürü yurttaşların engelli bireye yardımcı olması yardım temelli yaklaşımın bir başka yansımasıdır. 

Benzer şekilde, aşağıda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9 ile Sosyal Bilgiler 7 ders kitaplarında geçen 

“muhtaç aylığı” ve “muhtaçlara yardım etmek” ifadeleri ilk planda bilgi verir gibi görünse de, engellilik 

ve muhtaçlık algısını pekiştirir niteliktedir. Muhtaçlığın, maddi yardımla ve sevgiyle yaklaşmayla 

düzeleceği sıklıkla söylenmekte; hak temelli bir yaklaşımın benimsenmesinin ve hak mücadelesinin 

gerekliliğine ders kitaplarında değinilmemektedir. Meseleye maddi yardım ihtiyacı dışında merhamet 

ve acıma ile bakılması önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.   

  

 

 



 
 

*** Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10, Tutku Yay. sf. 29 *** 



 
 

*** Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9, MEB sf. 85 *** 

 



 
 

*** Sosyal Bilgiler 7, MEB sf. 132 *** 



 
 

Aşağıda yer alan Türkçe 7 ders kitabı örneği de kitaplarda engelliliğin nasıl ele alındığını özetler 

niteliktedir. Ünitenin başlığı “Hak ve Özgürlükler” olmasına rağmen, metin acıma ve yardım temelli bir 

perspekfiti desteklemekte, hak sözcüğünden hiç bahsetmemektedir. Metinde “sokağa çıkamayan” 

sakat çocuk, bu durumu yürüyememesine bağlamaktadır. Metinde yer alan “duruma razı olmak”, 

“sabretmesini bilmeyenin bu duruma dayanamayacağı”, “engelli kardeşlerinizin olduğunu hissedin, bu 

bana yeter” gibi ifadeler aslında engelliliği katlanılması gereken ‘zavallı ve acınası’ bir durum olarak 

nitelemektedir. Metnin genelinde dışarıdan bir engellinin nasıl görüldüğünden, engelli olmayan birinin 

engellilikle ilgili düşüncelerinden farklı olarak, bir sakatın kendi için böyle düşünüyor olması ve bu 

kabullenmişliği olumluyor oluşu ayrıca sorunludur. 

 

 



 
 

*** Türkçe 7, Pasifik Yay. sf. 21 *** 



 
 

- Engelliliğin görsellerde ele alınışı: 

Kitaplardaki görsellere bakıldığında göze çarpan ilk detay tekerlekli sandalyede oturan engelli bireylere 

sıklıkla yer veriliyor olmasıdır. Engellilik bağlamında görsellere bakıldığında ise tekerlekli sandalyenin 

kullanımı sayıca diğer unsurların kullanımından daha fazladır. Toplam 20 adet tekerlekli sandalye 

görseli, 6 adet baston/değnek görseli ve 5 adet görme engelli görseli raporlanmıştır. Bu görsellerin 

nerelere iliştirildiği, nerelerde yer aldığı çok önemlidir. Aslında içerik çoğu noktada engellileri aciz 

göstermekte ve meseleyi sorunlu olarak ele almaktadır. Aşağıda yer alan, Sosyal Bilgiler 5 ders 

kitabından alıntılan örnekte de görüldüğü gibi görme engelliler, sürekli karşıdan karşıya geçmek için 

yardım alması gereken bireyler olarak resmedilmektedir. Oysa, hak temelli bir yaklaşım doğrultusunda, 

bu tür örneklerde trafik ışıklarındaki düzenlemenin öneminden bahsedilse, gerekli düzenlemeler 

sonucunda görme engellilerin başkalarına muhtaç olmayacak şekilde karşıdan karşıya geçebilecekleri 

vurgulansa, engellilere yönelik önyargılar azaltılabilir ve eşit yurttaşlık perspektifi güçlendirilebilir. Bu 

sorunlu örneklerin yanında görsellere bakıldığında birkaç iyi örneğe de rastlanmaktadır. Aşağıda hem 

sorun hem de olumlu örnek barındıran bazı kitaplardan da örnekler verilmiştir.  



 
 

*** Hayat Bilgisi 2, Ada Matb. sf. 44 *** 



 
 

*** Sosyal Bilgiler 5, Pasifik Yay. sf. 27 *** 



 
 

*** Hayat Bilgisi 3, Evrensel İletişim Yay. sf. 21 ***  

Yukarıdaki örnek engellilik halini görünür kıldığı için olumlu; ancak aynı zamanda bir başarı olması 

durumunda görünür olma durumunu pekiştirdiği için sorunludur.                            



 
 

*** Sağlık Bilgisi 9, Altındal Yay. sf. 13 *** (iyi örnek) 

Yukarıdaki alıntıda metinden bağımsız olarak engelliliğin görsellerde ele alınışı farkındalık yaratacak 

olması açısından iyi örnektir. 



 
 

*** Hayat Bilgisi 3, Evrensel İetişim Yay. sf. 70 *** 



 
 

*** Sağlık Bilgisi 9, Altındal Yay. sf. 20 *** 

 



 
 

 

*** Sosyoloji, MEB sf. 1 *** (iyi örnek) 

Yukarıdaki örnekte yer alan günlük hayattan bir fotoğrafta sakat bireye yer veriliyor olması engelliliği 

normal kılmak konusunda iyi örnektir. 



 
 

*** Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 8, Ekoyay Yay. sf. 49 *** (iyi örnek) 

Yukarıdaki alıntıda yer alan Resim 2.2 ve Fotoğraf 2.3 no’lu görseller hak temelli yaklaşımı vurgular 

nitelikte olduğundan iyi örnektir.   



 
 

Sonuç: 

Türkiye’de engellilere yönelik ‘eksik olma’, ‘yardıma muhtaç olma’, ‘yapamama’, ‘aciz olma’ gibi 

önyargılarla ve kalıpyargılar yaygın niteliktedir. Araştırmamız, ders kitaplarının bu tür önyargıları ve 

kalıpyargıları destekleyen ve üreten kaynaklardan biri olduğunu göstermektedir. Ders kitaplarında 

engellileri toplumsal yaşamın içinde resmeden ve insan hakları perspektifini vurgulayan örneklerin 

sayısı yok denecek kadar azdır. Kitaplarda yazılan ya da alıntılanan metinlerde ve görsellerde engelliler 

genellikle “yaşlı, kadın, düşkün, yetim ve kimsesizler” ile birlikte anılmakta, “topluma kazandırılmaları 

gereken” insanlar olarak sunulmaktadır. Ders kitaplarındaki metinlerin ve görsellerin hemen 

tamamında engelliler kendi başlarına sokağa çıkamayan, karşıdan karşıya geçemeyen, çalışamayan 

insanlar olarak resmedilmektedir. Bu durumun sebebi olarak da insanların sakat/engelli olmaları 

gösterilmektedir. Bu çerçevede engellilerin toplumsal yaşama eşit düzeyde katılmalarını sağlayacak 

düzenlemelerin eksikliğine pek değinilmemektedir. Ders kitaplarında engellilik, maddi yardımla 

(yardım kampanyaları, aylık vb.) ve merhametle yaklaşıldığında çözülebilecek bir ‘sorun’, engelli 

bireyler ise böylece içerilecek ‘dezavantajlı’ bir toplumsal grup olarak görülmektedir. Araştırmadaki 

bulgular engelli bireylerin ikinci sınıf yurttaşlar olduğu algısını pekiştirmektedir.       

 

Öneriler: 

 Ders kitaplarında engellilik ile ilgili kavramlara ve görsellere sadece “Farklılıklarımız” gibi 

temalarda yer verilmemelidir. Bu çerçevede engellilik kimlik haline getirilmemelidir.  

 Kullanılan dil ve görsel seçimi ile engellilik ‘normalleştirilmeli’; olağandışı, uç bir durummuş gibi 

sunulmamalı. Engelliliğin özellikle bir başarıya değinilerek sunulduğu alanlarda görünür 

kılınması da ‘normalleşmeyi’ önlemektedir.  

 Meselenin yurttaşların sorumluluğunu aşan bir boyutu olduğu işlenmeli, ele alınmalıdır. 

Yardım temelli yaklaşımın kırılmasında bu bakış açısının benimsenmesi oldukça önemlidir. 

Engelliliğin, insan hakları bağlamında ele alınması ve dilin bu bağlamda kurulması, hak temelli 

yaklaşımı güçlendirir. 

 Engelli bireylerin günlük hayatta yüzleştikleri sorunlar ve davranışlara ders kitaplarında yer 

verilerek öğrencilerin farkındalığı sağlanmalıdır. Kitaplarda bu gözle yazılan çok sayıda metne 

ve görsele yer verilmelidir. Engelliliğin belli konularda ve belli bağlamlarda yer alması engelliliği 

öğrencinin gözünde olağandışı kılmaktadır ve meselenin böyle algılanmasına yol açmakta, 

‘normalleşmesine’ engel olmaktadır.   

 Ders kitaplarında hak temelli yaklaşımı güçlendirecek ve yaygınlaşmasını sağlayacak metinler 

seçilmelidir. Seçilen metinlerde sakatlık ve engellilik, araştırmada karşılaşıldığı gibi 

kalıpyargıları beslediği sürece eşitsizlik ve ayrımcılığa yol açan perspektif de yeniden üretilmeye 

devam edecektir. 

 Sağlıklı/engelli ikiliği üzerinden sağlıklı olmanın normal, engelliliğin hastalık olduğunu ileri 

süren hiyerarşik konumlama yapılmamalıdır. 

 Özellikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarında hakim yardım temelli yaklaşımın 

hayırseverlik ile ilişkilendirilerek sunulması ve hayırseverliğin ahlaki yönden olumlu 

görülmesinden ötürü bu yaklaşımın güçlendirilmesinin önüne geçilmelidir. 

 MEB, ders kitaplarında engelliliğin temsiline yönelik düzenlemeler yapıldığını ileri sürmektedir. 

Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, TOHAD’ın (Toplumsal Haklar 



 
 

ve Araştırmalar Derneği) ders programlarında engelliliği tanıtmak, bu konuda farkındalık 

yaratmak için hazırlanmış ders materyalleri talebi sonucu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim 

Programı’ndaki düzenlemeleri paylaşmıştır. Ne var ki öğretim programında önerilen 

kazanımlar, öğrencilerin “toplumda zor durumda olanlara”, “kimsesizlerin ve engellilerin 

sorunlarına karşı duyarlı olmaları”, “engellilere sevgi ile bakmaları gerektiği”ni salık vermekte 

ve bu konunun hayırseverlik ile iyi ahlak sahibi olmakla bir arada sunulması da yardım temelli 

yaklaşımı güçlendirmektedir. Böylece meselenin hak temelli yaklaşımla ele alınması 

güçleştirilmektedir. Hali hazırda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dışındaki branşlara ait ders 

kitaplarında da bu perspektifin hakimiyeti göze çarpmaktadır. Bu çerçevede tüm öğretim 

programları hak temelli bir yaklaşım açısından gözden geçirilmeli ve yenilenmelidir.  

 Engellilik konusundaki akademik ve sivil toplumsal gelişmelerin müfredata dahil edilebilmesi 

için MEB, akademi ve sivil toplum ile ortak çalışmalar yapmalıdır.  
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Ek 1 

Taranan kitapların listesi 

1- Türkçe 1 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı, MEB, 2013 

2- Türkçe 1 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı, Zambak, 2013 

3- Türkçe 1 Okuma Yazma Öğreniyorum, MEB, 2013 

4- Türkçe 1 Okuma Yazma Öğreniyorum, Zambak, 2013 

5- Türkçe 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. Kitap, MEB, 2013 

6- Türkçe 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. Kitap, Bilim ve Kültür Yay. 2013 

7- Türkçe 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. Kitap, MEB, 2013 

8- Türkçe 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. Kitap, Bilim ve Kültür Yay. 2013 

9- Türkçe 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. Kitap, MEB, 2013 

10- Türkçe 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. Kitap, Dörtel Yay. 2013 

11- Türkçe 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. Kitap, MEB, 2013 

12- Türkçe 4 Ders Kitabı, MEB, 2013 

13- Türkçe 4 Ders Kitabı, Bilim ve Kültür Yay. 2013 

14- Türkçe 4 Öğrenci Çalışma Kitabı, MEB, 2013 

15- Türkçe 4 Öğrenci Çalışma Kitabı, Bilim ve Kültür Yay. 2013 

16- Türkçe 5 Ders Kitabı, MEB, 2013 

17- Türkçe 5 Öğrenci Çalışma Kitabı, MEB, 2013 

18- Türkçe 6 Ders Kitabı, MEB, 2013 

19- Türkçe 6 Ders Kitabı, Evren Yay. 2013 

20- Türkçe 6 Öğrenci Çalışma Kitabı, MEB, 2013 

21- Türkçe 6 Öğrenci Çalışma Kitabı, Evren Yay. 2013 

22- Türkçe 7 Ders Kitabı, MEB, 2013 

23- Türkçe 7 Ders Kitabı, Pasifik Yay. 2013 

24- Türkçe 7 Öğrenci Çalışma Kitabı, MEB, 2013 

25- Türkçe 7 Öğrenci Çalışma Kitabı, Pasifik Yay. 2013 

26- Hayat Bilgisi 1 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. Kitap, MEB, 2013 

27- Hayat Bilgisi 1 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. Kitap, Nova Yay. 2013 

28- Hayat Bilgisi 1 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. Kitap, MEB, 2013 

29- Hayat Bilgisi 1 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. Kitap, Nova Yay. 2013 

30- Hayat Bilgisi 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. Kitap, MEB, 2013 

31- Hayat Bilgisi 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. Kitap, Nova Yay. 2013 

32- Hayat Bilgisi 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. Kitap, MEB, 2013 

33- Hayat Bilgisi 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. Kitap, Nova Yay. 2013 

34- Hayat Bilgisi 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. Kitap, MEB, 2013 

35- Hayat Bilgisi 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. Kitap, Evrensel İletişim Yay. 2013 

36- Hayat Bilgisi 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. Kitap, MEB, 2013 

37- Hayat Bilgisi 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. Kitap, Evrensel İletişim Yay. 2013 

38- Sosyal Bilgiler 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. Kitap, MEB, 2013 

39- Sosyal Bilgiler 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. Kitap, Tuna Matb. 2013 

40- Sosyal Bilgiler 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. Kitap, MEB, 2013 

41- Sosyal Bilgiler 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. Kitap, Tuna Matb. 2013 



 
 

42- Sosyal Bilgiler 5 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. Kitap, Pasifik Yay. 2013 

43- Sosyal Bilgiler 5 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. Kitap, MEB, 2013 

44- Sosyal Bilgiler 5 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. Kitap, Pasifik Yay. 2013 

45- Sosyal Bilgiler 6 Ders Kitabı, MEB, 2013 

46- Sosyal Bilgiler 6 Ders Kitabı, İmyay Yay. 2013 

47- Sosyal Bilgiler 6 Öğrenci Çalışma Kitabı, MEB, 2013 

48- Sosyal Bilgiler 6 Öğrenci Çalışma Kitabı, İmyay Yay. 2013 

49- Sosyal Bilgiler 7 Ders Kitabı, MEB, 2013 

50- Sosyal Bilgiler 7 Ders Kitabı, Anıttepe Yay. 2013 

51- Sosyal Bilgiler 7 Öğrenci Çalışma Kitabı, MEB, 2013 

52- Sosyal Bilgiler 7 Öğrenci Çalışma Kitabı, Anıttepe Yay. 2013 

53- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Ders Kitabı, MEB, 2013 

54- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Ders Kitabı, İlke Basım, 2013 

55- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Ders Kitabı, MEB, 2013 

56- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Ders Kitabı, Netbil Yay. 2013 

57- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Ders Kitabı, MEB, 2013 

58- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Ders Kitabı, İlke Basım, 2013 

59- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9 Ders Kitabı, MEB, 2013 

60- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 Ders Kitabı, MEB, 2013 

61- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 Ders Kitabı, Tutku Yay. 2013 

62- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11 Ders Kitabı, MEB, 2013 

63- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12 Ders Kitabı, Özgün Matbaa, 2013 

64- Demokrasi ve İnsan Hakları Ders Kitabı, Ekoyay Yay. 2013 

65- Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabı, Ekoyay Yay. 2013 

66- Sağlık Bilgisi 9 Ders Kitabı, Altındal Yay. 2013 

67- Sosyoloji Ders Kitabı, MEB, 2013 

68- Sosyoloji Ders Kitabı, Ekoyay Yay. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ek 2 

Kelime listesi 

 Sakat 

 Özürlü 

 Engelli 

 Ortopedik 

 Fiziksel 

 Kalıtsal 

 Zihinsel 

 Fiziksel özellik 

 İşitme 

 Duyma 

 Görme 

 Konuşma 

 Yürüme 

 Yürüyemeyen 

 Konuşamayan 

 Duyamayan 

 Göremeyen 

 Sağır 

 Dilsiz 

 Kör 

 Kötürüm 

 Otizm 

 Down sendromu 

 Hasta/hastalık 

 Sağlık/sağlıklı/sağlıksız 

 Tekerlekli sandalye 

 Rehabilitasyon 

 Benzer/benzerlik 

 Fark/Farklı/Farklılık 

 Normal/anormal 

 Zor durum(-da olan/olmak) 

 İyilik 

 Yardım/yardım kampanyası 

 Muhtaç  

 İhtiyaç 

 Topluma kazandırmak/topluma 

kazandırılması 

 Hoşgörü 

 Eşitlik 

 

 

 


