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Sunuş

Dem Derneği olarak Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı 
desteği ile Türkiye’de yaşayan işitme engelli ve sağır 
bireylerin pandemi sürecinde yaşadıkları sorunları 
keşfetmek üzere 8 Eylül 2020 ve 24 Eylül 2020 tarihleri 
arasında altı buluşmadan oluşan bir çalıştay serisi 
düzenledik. Koordinasyon kolaylığı için hedef kitlelere 
yönelik düzenlediğimiz her biri iki saat süren altı çalıştayda 
sırayla sağlık çalışanlarıyla, alanda çalışan sivil toplum örgütü 
temsilcileriyle, işitme engelli ve sağır bireylerin yakınlarıyla; 
üniversite öğrencileriyle, eğitimcilerle ve farklı düzeylerde 
işitme kaybı olan bireylerle bir araya geldik. Bu vaka 
kitapçığı, çalıştaylarda paylaşılan yaşanmış hikayelerden 
oluşan ve anonim olarak derlenen bir seçkidir.

Düşündürücü okumalar! 
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I

Ben işitme engelli bir bireyim. Bir sabah markete gittim. Alışverişi tamamlayıp kasaya geldim. 
Doğal olarak pandemi sebebiyle hem bende hem de kasiyerde maske vardı. Bir noktada 
kasiyerin konuştuğunu fark ettim ama ne dediğini anlamadım. Herhangi bir zamanda da birçok 
farklı sebepten dediğini anlayamayabilirdim ama maskeler ile daha da zor oldu bu durum. 
Nazikçe anlamadığımı söyleyip tekrar etmesini istedim. Kasiyer bana bağırmaya başladı. 
Oysaki ben gerçekten ne dediğini anlamamıştım. İletişim bu kadar zor olmamalı.”

II

Ben alanda çalışan bir sivil toplum örgütü temsilcisiyim. Hiç unutmuyorum, pandemide sokağa 
çıkma yasağının olduğu günlerden birinde telefonum çaldı. Arayan CODA, yani annesi babası 
sağır ama kendi işiten olan çocuklarımızdan biriydi. Bir müddet sohbet ettikten sonra ben 
işlerim nedeniyle telefonu kapatmam gerektiğini söyledim. Tam veda edecekken hiç 
beklemediğim bir cevapla karşılaştım. Çocuk “Ama benim birileriyle konuşmaya 
ihtiyacım var” dedi. ‘‘Ne yapmalıyız?’’ diye sordum, bana ‘‘Hikayeler okuyabilirsiniz.’’dedi. 
Biz de hikaye anlatıcılığına başladık. Pandemide CODA çocuklar sosyalleşemedi, konuşma ve 
anlatma ihtiyaçlarını gideremediler. Bizse hikayelerle yanlarında olmaya çalıştık.”

III

Ben CODA bir tercümanım. Nisan ayında bir gün telefonum çaldı, sağır bir vatandaş arıyor. Bir 
rahatsızlığı varmış ve çevresinde tercüman yokmuş. Engelsiz 112’yi aramış, üç gün 
boyunca ulaşamamış. Tanıdığı bir dernekle görüşüp yardım istemiş ve bu şekilde bana 
ulaşmış. Neyse, ben ambulansı aradım. İrtibat için de kendi bilgilerimi verdim. Dokuz dakika 
sonra haber verdiler. Ambulans hastayı evden almış, hastaneye götürüyordu. Testler yapıldı, 
koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir ha�a hastanede kaldı. Tedavisi süresince kendisiyle telefonla 
görüntülü görüştüm. Tedavi sürecinin oldukça zor geçtiğini söyleyebilirim, kimi zaman da 
ulaşmakta sıkıntı çektim. Bir ha�anın sonunda eve çıktı. Ancak sonrasında tüm haberleşmeyi 
telefonla yaptılar. Bilgi paylaşımını mesajla yapmıyorlardı. Bu nedenle sağır birey hep birine 
ihtiyaç duydu. Kısacası sağlık ekipleri işitme engelli ve sağır bireylerle nasıl iletişime 
geçileceğini bilmiyor. Bu nedenle sürecin başından sonuna kadar benim uzaktan destek 
vermem gerekti.”



IV

Ben CODA bir tercümanım. Yani, annem ve babam sağır bireyler. Pandemide sokağa çıkma 
yasağı olan bir günde annem rahatsızlandı. Baktım 40 derece ateşi var, hemen 112’yi aradım. 
Ambulans geldi, sadece annemi aldı. Pandemi sebebiyle ben ambulansa binemiyordum. O 
yüzden hemen arada derede annemin yanına telefonunu verdim çünkü hastanede kiminle, 
nasıl konuşacak, bilmiyordum. Hemen arkasında da ben hastaneye gittim tabii. Ben kapıda 
bekliyorum, annem içeride. Annemin tıbbi geçmişinde rahatsızlığı çok, bu nedenle 
endişeliyim. Anneme verdiğim telefon aracılığı ile görüşüyoruz. Kim bilir o an o telefonu 
vermek aklıma gelmese ne olacaktı…Annem çok korktuğu ve tuvalete gitmesi gerektiğini bana 
söylüyor ama hastanede kimseye bir şey diyemiyor. Çünkü hastanede ne tercüman var ne de 
işaret dili bilen personel. Üstelik hastanede kimse ESİM uygulamasından da haberdar değil. 
Sanırım kimse iletişim kurmak için gönüllü de değil. İnsanlar ne yapacaklarını, nasıl 
iletişim kuracaklarını bilmediklerinde ne yazık ki hiç iletişim kurmamayı tercih ediyorlar.”
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V

Ben bir işitme engelli yakınıyım. Ailemde yedi işitme kaybı olan birey var. Mesela bir yakınımın 
oğlu yedi yaşında, anne baba sağır, çocuk işiten. Geçen yıl anaokulunu bitirdi. Bu yıl ilkokula 
başlamasını bekliyorduk. Ama anaokulunda bir sene daha kalması gerektiğini söylemişler. 
Nedeni sorulmuş, cevabı şu: Çocuk özellikle ilkokul birinci sını�a aile desteğine ihtiyaç duyar. 
Fakat aile sağır olduğu için öğretmenlerle özellikle uzaktan eğitim süresince iletişim kurup 
çocuğun evde ihtiyacı olan eğitim desteğini sağlayamaz. Neyse, uzun konuşmalar 
sonucunda öğretmenleri ikna ettik, ben de küçük işiten kız kardeşimi aile ile 
iletişime destek olması için Van’dan Kocaeli’ne gönderdim. Kardeşim artık orada 
yaşayacak. Okulların sağır ve işitme engelli ebeveynlerle iletişimi öğrenmesi, onlarla da iletişim 
kurmak için çaba sarf etmesi gerekiyor. Kurumlar maalesef iletişim yollarını bilmiyor.”

VI

Bulunduğum yerde hastanede çalışan işitme engelli bir birey var. İşitme engelli bireylere tüm 
engelli bireylere verildiği gibi pandemide idari izin verildi. Ama sonra hastanede personel 
eksik olunca işitme engelli personeli işe çağırdılar. Bu durum belirli bir süre sonra hastane 
yönetiminin inisiyatifine bırakılmıştı, onlar karar veriyordu. Bu yüzden bu noktada itiraz edilecek 
bir durum tabii ki yok. Personel, ilk COVID servisinde görevlendirildi. Güvenmişler, görev 
vermişler ama sorun şu ki o kadar koruyucu kıyafet ve maske ile birey hem çevresini anlamıyor 
hem de kendini anlatamıyor. Zaten sıkıntılı olan iletişim süreci, daha da problemli bir 
hale geliyor. Her konu tartışmaya dönüşüyor. Bu durum üzerine hastane yönetimi ile 
konuşuldu, başka bir serviste görevlendirilmesi sağlandı.”
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VII

Doktora öğrencisi bir sağırım, cihaz kullanıyorum. İletişimimi dinleyerek ve dudak okuyarak 
sağlıyorum. Doktorada çok fazla sunum yapılıyor. Uzaktan görüntülü görüşme ile sunum 
yapmak, hocaları dinlemek ve soru cevaba katılmak çok zor. Örneğin, ben sunumumu 
hazırlıyorum, arkadaşımla buluşup ona anlatıyorum, sonra o uzaktan sunumu anlatıyor, sanki 
arkadaşım hazırlamış ve sunmuş gibi oluyor. Yüzyüze olsaydık ben yaptığımı 
gösterebiliyordum, ama uzaktan olunca ben pasif kalıyorum. Bir diğer konu, görüntülü 
görüşmede hoca ders anlatırken internet kötü ve yetersizse hocanın görüntüsü yavaşlıyor, 
donuyor, gecikiyor. Oysaki benim hocanın dudaklarını takip etmem lazım, çünkü destek olarak 
dudak okuyorum. Veya, hoca bir şey sorduğunda konuşarak soruyor, yazarak sormasını rica 
ettiğimde, o da başka bir arkadaşımdan istiyor ve o soru bana özet geliyor, bana yazarken kısa 
kısa notlar halinde soruyu iletiyorlar. E soru tam gelmeyince ben soruyu anlayıp cevap 
veremiyorum ki. Bu süreç beni yordu. Şimdi doktora yeterlilik var, nasıl olacak hiç 
bilmiyorum.”
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VIII

İşitme engelli bir üniversite öğrencisiyim. Tüm üniversiteler gibi olduğum üniversite de 
pandemi sebebiyle uzaktan eğitime başladı. Uzaktan eğitimde hocalar yazılı ders notları 
paylaşmaktansa, dersi ses kaydı olarak göndermeyi tercih ettiler. Ama ben işitme cihazı 
kullanıyorum. Dudak okumaksa benim için iletişimin olmazsa olmazı. Dudak okuyarak 
duyduklarımı desteklemeden karşımdakini tam olarak anlamam mümkün değil. Yani, uzaktan 
eğitim sürecinde gönderilen ses kayıtları benim eğitimime devam edebilmem için 
yeterli değildi, video olması lazımdı. Hocalarım ile görüştüm, video göndermelerini rica 
ettim ama ses kaydı atmaya devam ettiler. Daha sonra danışmanımla konuştum, sonraki dönem 
için bir çözüm bulacaklarını söyledi. Bu dönem okul başladı ve birçok dersimin hocası canlı 
ders anlatımı yapıyor. Bu sayede dudak okuyarak duyduklarımı daha iyi anlayabiliyorum. 
Sadece birkaç derste daha ses kaydı gelmeye bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.”

IX

İşitme cihazı kullanan bir üniversite öğrencisiyim. Bu süreçte insanların genel olarak işitme kaybı 
yaşayan bir grubun varlığını farkında olmamaları beni çok yordu. Onlara göre ya sağırlar var ya 
işitenler var. Sanki onun dışında işitme zorluğunu bir tek yaşlılar yaşarmış gibi davranıyorlar. 
Gençlerin işitme kaybı olamaz gibi bir algı var. Halbuki ben varım işte. Mesela pandemi 
sürecinde kulaklığı bilgisayarıma takıp dersleri rahatlıkla dinleyemedim. Kulaklık yerine 
işitme cihazımla bilgisayarımı eşleyebilmek ve derslerimi anlayabilmek için 
bilgisayarımı değiştirmek zorunda kaldım. Yeni bilgisayarımla direkt sesleri işitme 
cihazım aracılığı ile duymaya başlayınca rahatladığımı söyleyebilirim. Ancak ağzının içine içine 
konuşan kişilerde hala zorluk çekiyorum. Biliyorum, herkes diksiyon eğitimi almak zorunda 
değil ama sıkıntıyı söylediğimde “Ben böyleyim.” demeleri çok kötü. Kendilerini geliştirme gibi 
bir istekleri yok. Sanırım insanlar empatiyle yaklaşamıyorlar bu konuya.”
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X

Sağır bir üniversite öğrencisiyim, iletişimde işaret dili kullanıyorum. BESYO bölümündeyim. 
Pandemi başladığında ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Bana sadece ‘‘Okula gidersen 
ceza var.’’ dediler. Öyle olunca okula gitmemeye başladım. Evde kal dediler, ben de evde 
kaldım. Bir gün bir hocam bana mesaj attı ve derslere neden katılmadığımı sordu. Çok 
şaşırdım. Ders mi vardı? Benim haberim yoktu ki. Meğer uzaktan eğitim başlamış, bir ay 
olmuş ama kimse bana haber vermemiş. Resmen şok oldum. Hocam arkadaşlarıma çok 
kızdı. Ama ben geç kalmıştım bir kere. Sonrasında alışamadım ve çok zorlandım. Eski bir 
hocamdan destek istedim, o yardımcı oldu ama çoktan geç kalmıştım. Üniversiteye şikayet 
ettim, destek olacaklarını ama şimdilik idare etmemi söylediler.”
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XI

İşitme engelliler öğretmeniyim. Bir öğrencim var, 1 yaşında ve işitme cihazı kullanıyor. Ailenin 
hem ilk çocuğu ve hem de ailedeki ilk işitme kaybı olan birey. Pandemiden önce bir kez eğitim 
alabildi. Onda da sadece aile bilgilendirmesi yapıldı. Ama ailenin çocuğun engelini 
kabullenmediği ortadaydı. Pandemi olunca aile kabullenme sürecini sürekli çocukla aynı ev 
içerisindeyken yaşadı. Çok zor bir durum. Biliyorsunuz bir de bu yaşlarda çocuk çevreyi 
keşfetmeye başlıyor, emeklemeye, yürümeye, sosyalleşmeye başlıyor. Ama bu çocuk mecburen 
hep evde kaldı, normalleşme sürecinden beri de sadece ev ve özel eğitim arasında mekik 
dokuyor. Başka bir sosyalleşme alanı yok. Ama çocuğun alıcı ve ifade edici dil becerilerini 
geliştirmek için çocuğu gezdirmek gerek; park, bahçe, manav, kasap gibi yerlere 
götürmek gerek. Üstüne üstlük çocuk uzun zaman evde kaldıktan sonra dışarı çıktığında bir 
sürü maskeli insan olduğunu gördü, bu duruma alışması da zor. Kurum psikoloğu devreye girdi, 
aile ve çocuk iletişimi için çalıştık. Şu an daha iyi durumda olduklarını söyleyebilirim.”

XII

İşitme engelliyim, koklear implant kullanıyorum. Bir süredir kendimde belirtiler gördüğüm için 
koronavirüs şüphesi ile hastaneye başvurdum. Doktorlarla iletişim kurmakta çok zorlandım. 
Bazen duyup anlayabiliyorum ama bazen asla anlamıyorum. İşitme engelli olduğumu 
söylüyorum, yavaş konuşmalarını istiyorum, anlamadığımı tekrar sorup anlamaya çalışıyorum 
ama bu süreç gerçekten çok zor. Testlerim pozitif çıktıktan sonra doktorlar evime geldiler. 
Hiçbir şekilde benimle iletişim kurmadılar. Sorsalar da ben anlayıp cevap veremiyorum zaten. 
Annem yanımdaydı, o yardımcı oldu. Hastalığı pozitif geçiriyorum ama ne yapmam 
gerektiğini kendi başıma öğrenemiyorum.”
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XIII

İşitme engelliyim, işitme cihazı kullanıyorum. Ailemle yaşıyorum. Ailemde koronavirüs testi pozitif 
çıkan bireyler olduğu ve kesilmeyen bir baş ağrım olduğu için test yaptırmak istedim, hastaneye 
gittim. Yalnız gittim. Herkes tabii maskeli etra�a. Numara aldım ama duymuyorum ya takip 
edemiyorum sıramı. Neyse sora sora doktor odasını buldum, içeri girdim. Doktor da doğal olarak 
maskeli. Bu arada ben konuşabiliyorum ama duymuyorum. Bunu da her seferinde söylüyorum. 
Yine söyledim. Ama doktor konuştuğumu görünce duymadığımı bir türlü anlamadı. 
Dediklerini tekrarladı anlamam için ama ben ne kadar tekrarlasa da anlamıyordum ki. Sonunda bir 
arkadaşımı aradım, o duysun çevirsin diye. Doktorda maske var, arkadaşım da duyamadı o 
yüzden bana anlatamadı. En son ‘‘Yazalım.’’ dedim. Yazarak iletişim kurduk. Testlerimin sonucu 
pozitif çıktı. Eve ekipler gelecekler, dediler. Peki. Kapıdayken telefon ettiler, ‘‘Müsait misiniz?’’ 
diye sordular. Ama mesaj atmadılar. Evde işiten biri olmasa ne yapacaktık?”

Çalıştay Serisi Vaka Kitapçığı

XIV

Koklear implant kullanıcısıyım. Pandemi başında çalışıyordum, yazın ise kendimi de korumak 
için erken emekli olma hakkımı kullanmaya karar verdim ve emekli oldum. Size çalışırken 
yapılan online toplantılardan bahsetmek istiyorum. Bilgisayardan gelen seslerde problem 
yaşadım. Cep telefonum bluetooth ile implantıma bağlandığı için daha rahattı ama 
bilgisayardaki ses sorundu. Sese adapte olmak, odaklanmak ve dikkatimi korumak çok zor 
oluyordu. İki saatlik bir toplantı bile bu nedenle çok yorucu bir hal alabiliyordu. İşitme kaybı 
olmayan biri yorulmazken, ben çok yoruluyordum. İş yerimdekilere bu durumdan 
bahsettiğimseyse; ‘‘İster katıl ister katılma, sen karar ver.’’ dediler. Yani, toplantılara katılmama 
hakkı verdiler. Onlara göre sorunu beni dışarıda bırakarak çözdüler ama aslında çözemediler. 
Çünkü günün sonunda orada konuşulan her şeyi yine bilmem, anlamam ve işi sürdürmem 
gerekiyordu. Şuan sizlerle bulunduğum çalıştayda ise tüm süreci yazan biri var. Fark ettim ki bu 
bir çözümmüş aslında ve istenilirse yapılabiliyormuş.”

XV

Ben CODA bir tercümanım. Tanıdığım bir sağır vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı. Ben de 
tercüman olarak destek veriyordum sürecine. Kişinin kronik rahatsızlığı olmadığı için tedavisine 
evde devam edilecekti. Ancak sonrasında şikayetleri artınca ambulansı evine gönderdim ve 
devlet hastanesine götürdüler. Orada tercüman olmadığı için yine telefonla bana ulaştılar, 
doktor ve sağır birey arasında iletişim kurmak zorunda kaldım. Ancak çok sağlıklı bir iletişim 
olmadı. En sonunda hastanın yanına gittim. Sonuçlarına göre hastanede tedaviye devam 
etmesi gerektiğini söylediler. Tercüman olmadığı için yalnız bırakamadım ve bana 
bulaşma riskini göze alarak tam altı gün yanında refakatçi olarak kaldım. Eğer devlet 
hastanesinde bir tercüman olsaydı, doktorla birlikte içeri girip çıkabilirdi. Bense bunu 
yapamadım çünkü kabul etmediler. Kabul etmedikleri için altı gün boyunca hastane odasından 
dahi çıkamadım. İşlerimin aksaması bir yana sağlığım da söz konusuydu. Dönüp bakınca 
düşünüyorum da ben buna mecbur bırakıldım.
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KÜNYE
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