ENGELLİLİK KAVRAMI
Engellilik konusunda değişik kaynaklarda çoğunlukla da aynı anlama gelecek şekilde farklı kavramlar
kullanılmaktadır. Bunlar arasında en sık rastlanılanları ise “bozukluk”, “engelli”, “özürlü” ve “sakat”
kavramlarıdır. Bu kavramlar üzerinde henüz bir anlaşma sağlanamamıştır ve tek bir anlam için farklı
durumlarda farklı kavramlar kullanılmaktadır. liliğin her zaman her yerde geçerli ölçülerle tanımını
yapmanın bir hayli güç olmasından dolayı literatürde çok değişik tanımları yapılmaktadır. Birleşmiş
Milletler Sakat Hakları Bildirgesi’nde, “Kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması
gereken işleri (bedensel ya da sonradan olma) herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar” engelli
olarak tanımlanmaktadır. Engelliliğin tanımında bazı sosyal faktörlerin dikkate alınması
gerekmektedir. Bu faktörleri şu şekilde sıralayabilmek mümkündür: Bakıma muhtaçlık, çalışabilirlik,
sosyal hayata uyumun sağlanabilmesi, ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik.
Ortopedik Engelli
Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon kaybı olan kişidir. El, kol, ayak, bacak,
parmak ve omurgalarında, kısalık, eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlığı, şekil bozukluğu, kas
güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, felçliler, serabral palsi, spastikler ve sipina bifida olanlar bu gruba
girmektedir.
Görme Engelli
Tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu olan kişidir. Görme kaybıyla birlikte
göz protezi kullananlar, renk körlüğü, gece körlüğü (tavuk karası) olanlar bu gruba girer.
İşitme Engelli
Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişidir. İşitme cihazı kullananlar da bu gruba
girmektedir.

Dil ve Konuşma Engelli
Herhangi bir nedenle konuşamayan veya konuşmanın hızında, akıcılığında, ifadesinde bozukluk olan
ve ses bozukluğu olan kişidir. İşittiği halde konuşamayan, gırtlağı alınanlar, konuşmak için alet
kullananlar, kekemeler, afazi, dil-dudak-damak-çene yapısında bozukluk olanlar bu gruba girmektedir.
Zihinsel Engelli
Çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişidir. Zekâ geriliği olanlar (mental retardasyon), Down
Sendromu, Fenilketonüri (zeka geriliğine yol açmışsa) bu gruba girer.
Süreğen Hastalık
Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine neden olan, sürekli bakım ve tedavi
gerektiren hastalıklardır (kan hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, idrar

yolları ve üreme organı hastalıkları, cilt ve deri hastalıkları, kanserler, endokrin ve metabolik
hastalıklar, ruhsal davranış bozuklukları, sinir sistemi hastalıkları, HIV).
Zedelenme – Sapma
Bireyin psikolojik, fizyolojik, anatomik özelliklerinde geçici ya da kalıcı türden bir kayıp, bir yapı ya da
işleyiş bozukluğu olur. Vücudun bir parçasının olmayışı, eksik oluşu, işlemeyişi gibi. Daha açık bir
ifadeyle bacakların olmayışı, kollarının felçli oluşu, parmaklarının tutmayışı, iyi görememesi, yüz felci,
zekâ geriliği vb. durumlar birer zedelenmedir.
Yetersizlik
Zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu, bir insan için normal kabul edilen bir etkinliğin ya da
hareketliliğin, engellenme veya sınırlanması haline, yetersizlik denmektedir. Birey zedelenme ya da
sapma sonucu yaşamında birtakım güçlüklerle karşılaşır, bazı güçlüklerin üstesinden gelmede yetersiz
kalır. Bacaklarının olmayışı ya da fiziksel özürlü oluşu, yürüyememe, yürüyerek yapılacak etkinliklerde
yetersiz hale gelmesine neden olur.Görememe, işitememe, konuşamama, okuyamama, yazamama,
uyuyamama vb. gibi.
TÜRKİYE’DE ENGELLİ TÜRLERİ
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü ile müştereken
2002’nin Aralık ayında yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre; engelli olan nüfusun toplam nüfus
içindeki oranı % 12,29’dur. Buna göre ülkemizde 8.431.937 (12,29) kişi özürlü (engelli) olarak
yaşamlarını sürdürmektedir. % 12,29 özürlü oranının; % 7,092’u erkek, % 5,022’si kadın olarak ifade
edilmektedir. Aynı araştırma verilerine göre, ülkemizde engellilerin en yo-ğun yaşadığı bölgenin;
Marmara Bölgesi olduğu, en az yaşadığı bölgenin de; Ege Bölgesi olduğu tespit edilmiştir.
Dünya’da ve Türkiye’de Bilinen Yaygın Engel Türleri
Ortopedik engelliler
Görme engelliler
İşitme ve konuşma engelliler
Zihinsel engelliler
Otistik engelliler (Otizm)
Süreğen hastalıklılar
Eğitim
Özürlülerin en temel sorunu eğitimdir. Özürlülerin eğitimsizliği, toplumla bütünleşmesinin önündeki
en önemli sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın
2002 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre, genel nüfusun göstergeleriyle özürlü nüfusun
göstergeleri arasında çok büyük uçurumlar olduğu gözlenmiştir.Buna göre; yapılan araştırmada
Türkiye genel nüfusunun % 13’ü okuma yazma bilmiyorken, engelli nüfusun % 36’sının okuma yazma
bilmediği görülmüştür. Özürlülerin % 41’i ile süreğen hastalığı olanların yaklaşık % 47,1’i ilkokul

mezunudur. İlkokul sonrası eğitim düzeyi ise oldukça düşüktür. Yüksek okula devam eden özürlü
(bedensel, görme engelliler, işitme ve konuşma) oranı % 2,24, kronik hastalığa sahip olanlarda ise %
4,23’tür.Sonuç olarak, okuryazarlığı olmayan ve eğitim seviyesi düşük bir engelli kitlesinin varlığından
söz edilebilir.

Eşit Haklar İçin Tüm Engelleri Kaldıralım

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de engelli bireyler toplumun önemli bir bölümünü
oluşturmaktadır. Son rakamlar, ülkemizde 8,5 milyona yakın engelli vatandaşımız olduğunu
göstermektedir. Bu da demektir ki; Türkiye’de yaklaşık her 9 kişiden biri kısıtlayıcı engelliliğe sahiptir.
Toplumun, böylesi yüksek bir oranda içinde barındırdığı bu bireylerimiz de, elbette, tüm diğer
bireylerle eşit haklara sahip olmalıdırlar. Engelli meselesi, sadece bir sağduyu değil, aynı zamanda bir
hak ve adalet meselesidir. Engelli insanlarımız da, eşit muamele, itibar, yaşamlarını bağımsız idame
ettirme ve toplumun bir parçası olma gibi haklara sahip olmalıdırlar. Bizim üzerimize düşen görev ise,
engelli vatandaşlarımıza bu haklarından faydalanmaları için imkân ve fırsatlar sağlamak olmalıdır. Bu
bağlamda, engelli vatandaşlarımızın, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama entegrasyonunun
sağlanması amacıyla, yetkili kurumların yenilikçi yaklaşımlar doğrultusunda çalışmalarda bulunması
gerekmektedir. Engelli vatandaşların, hayata sarılmaları ve geleceğe güvenle bakmaları ancak bu
sayede olacaktır. 2005 yılında çıkartılmış olan Özürlüler Kanunu, bu çerçevede, oldukça önemli bir
adım olmuştur. > 6.663.000 engelli (çalışacak durumda olmadığı için) işgücü dışında
> 1.822.000 engelli işgücüne katılabilir
> 374.000 engelli halen işgücünde görünüyor. Kamuda sadece 23.860 engelli çalışıyor. Bu durumda,
kalan 350.140 engellinin özel sektörde çalışıyor olması gerekiyor ki; ben bu rakamın iş gücünde
olduğuna inanmıyorum. Muhtemelen gizli engelli işsizliği olarak süregeliyor”
Engellilerin en büyük sorunlarından biri erişim. Engellilerin özgürleşmesini, evden çıkabilmesini
sağlamak için öncelikle caddelerin, sokakların, yolların, sosyal alanların, kamu binalarının, şirketlerin,
toplu taşıma araçlarının erişim engellerinden arındırılması şart. Ulaşım sorunu çözülmeden
engellilerin ne eğitim ne de istihdam sorunu çözülebilir.
Bu arada 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 Sayılı Özürlüler Yasası ile başta belediyeler olmak üzere
tüm kamu kurum ve kuruluşların ve belediyelerin, yaya geçitleri, resmi yapılar, yeşil ve spor alanları
gibi altyapıları engellilerin erişebilirliğine uyumlu hale getirmesi için 7 yıllık bir süre tanınmıştı. 7
Temmuz 2012′de bitmesi planlanıyordu ama kurumlar üzerlerine düşen görevleri yapmadılar ve 7
yıllık süre 3 yıl daha ertelendi.
Toplum açısmdan engelli istihdamının önündeki bir diğer engel de önyargılar. Mesela engellilerin
verimli olamayacağı önyargısı gibi. Oysaki engelliler son derece verimli ve işlerine bağlı çalışanlar.
Ülkedeki işsiz ve genç nüfusun sayısı da engellilerin şansını düşüren etkenlerden.

1-Türkiye’de tedavi olma durumuna göre dil ve konuşma engelli nüfusun %11,27’si tedavi
olabilmektedir.
2-Türkiye’de tedavi olma durumuna göre dil ve konuşma engelli nüfusun %63.02’sinin tedavisi
yapılmamaktadır.
3-Engelli nüfusunun %39,15’i kamuya açık alanlarda görsel uyarı işaretlerinin yeterli olmaması
yüzünden güçlük çekmektedir.
4-Engelli nüfusunun %39,4’ü sosyal ve kültürel etkinliklere katılamamaktadır.
5-Engelli nüfusunun %58,87’si devletin sağladığı imkanlar yetersiz olduğu için güçlük çekmektedir.
6-Engelli nüfusunun %45,48’i engeliyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması yüzünden güçlük
çekmektedir.
7-Engelli nüfusunun %45,06’sı eğitim olanaklarından yararlanamadıkları için güçlük çekmektedir.
8-Engelli nüfusun %41,12’si günlük yaşamda karşılaşılan sorunları çözememeyle ilgili güçlük
çekmektedir.
9-Engelli nüfusun %38,49’u haberleşme olanağının olmaması yüzünden güçlük çekmektedir.
10-Engelli nüfusun %25,78’i görsel yayın organlarından yararlanamadıkları için güçlük çekmektedir.
11-Dil ve konuşma engelli nüfusun toplam %25,83’ü yarım konuşma engellidir.
12- Dil ve konuşma engelli nüfusun toplam %22,83’ü tutuk konuşma engellidir.
13- Dil ve konuşma engelli nüfusun toplam %45,93’ü hiç konuşamamaktadır.
14-Kendi adına sosyal güvenlikten yararlanan erkek engelli nüfusu %82,47’dir.
15-Kendi adına sosyal güvenlikten yararlanan kadın engelli nüfusu %16,04’tür.
16-Kendi adına sosyal güvenlikten yararlanan engelli nüfusu %44,50’dir.
17-Başkasının adına sosyal güvenlikten yararlanan engelli nüfusun %82,47’si erkektir.
18-Başkasının adına sosyal güvenlikten yararlanan engelli nüfusun %83,96’sı kadındır.
19-Başkasının adına sosyal güvenlikten yararlı engeli nüfusu %55,49’dur.

20-Engelli nüfusun eğitim hizmeti alan kadın nüfusu %16,53’tür.
21-Engelli nüfusun eğitim hizmeti alan erkek nüfusu %23,25’tir
22-Engelli nüfusun eğitim hizmeti alan toplam nüfusu %20,45’tir.
23-Engelli nüfusun bakım ve rehabilitasyon alan toplam nüfusu %9,63’tür.
24-Engelli nüfusun meslek ve beceri edinme kursu alan toplam nüfusu %13,71dir.
25-Engelli nüfusun sağlık hizmeti alan toplam nüfusu %75,76’dır.
26-Engelli nüfusun sosyal ve kültürel hizmet alan toplam nüfusu %1,49’dur.
27-Engelli nüfusun aile rehberlik ve danışmanlık hizmeti alan toplam nüfusu %1,67’dir.
28-Engelli nüfusun toplam %85,18’i sağlık kuruluşundan engellilerle ilgili derneklerden hizmet
almaktadır.
29-Engelli nüfusun toplam %4,18’i Milli Eğitim Bakanlığı’ndan hizmet almaktadır.
30-Ortopedik engelli nüfusun %53,38’i devletin sağladığı imkanların yetersiz kalması yüzünden güçlük
çekmektedir.
31-Ortopedik engelli nüfusun %42,88’i toplu taşıma araçlarından binmede güçlük çekmektedir.
32-Ortopedik engelli nüfusun %27,08’i çevre düzenlemelerinin olmaması yüzünden güçlük
çekmektedir.
33-Ortopedik engelli nüfusun %22,9’u kamuya açık binalara girememe yüzünden güçlük çekmektedir.
34-Ortopedik engelli nüfusun %27,12’si toplumun yardımcı olamaması yüzünden güçlük çekmektedir.
35-Ortopedik engelli nüfusun %23,62’si sosyal ve kültürel etkinliklere katılamadıkları yüzünden güçlük
çekmektedir.
36-Ortopedik engelli nüfusun %17,88’i evlilik yaşamının olumsuz etkilenmesi yüzünden güçlük
çekmektedir.
37-Ortopedik engelli nüfusun %38,30’u özrüyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması
yüzünden güçlük çekmektedir.

38-Görme engelli nüfusun %20,30’unun tedavisi yapılmaktadır.
39-Görme engelli nüfusun %38,60’ının tedavisi yapılmamıştır.
40-Görme engelli nüfusun %51,58’i devletin sağladığı imkanların yetersiz olması yüzünden güçlük
çekmektedir.
41-Görme engelli nüfusun %35,06’sı kamuya açık alanlarda sesli uyarı işaretleri ve çevre
düzenlemelerinin yeterli olmaması yüzünden güçlük çekmektedir.
42-Görme engelli nüfusun %34,7’si toplu taşıma araçlarına binmekte güçlük çekmektedir.
43-Görme engelli nüfusun %39,36’sı özrüyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması yüzünden
güçlük çekmektedir.
44-Görme engelli nüfusun %27,07’si sosyal ve kültürel etkinliklere katılmayla ilgili güçlük
çekmektedir.
45-Görme engelli nüfusun %16,1’i evlilik yaşamının olumsuz etkilenmesiyle ilgili güçlük çekmektedir.
46-Görme engelli nüfusun %27,34’ü toplumun yardımcı olamamasıyla ilgili güçlük çekmektedir.
47-Görme engelli nüfusun %26,38’i Braille ve sesli yayınların yeterli ve yaygın olmamasıyla ilgili güçlük
çekmektedir.
48-İşitme engelli nüfusun %13,02’sinin tedavisi yapılmaktadır.
49-İşitme engelli nüfusun %39,02’sinin tedavisi yapılmaktadır.
50-İşitme engeli nüfusun %43,61’inin tedavisi yapılmamaktadır.

ERİŞİLEBİLİR KENT-EVRENSEL TASARIM
İnsanın yaşam süresinde geçmişten günümüze belirgin bir artış görülmektedir. 20. yüzyılın başında
ortalama insan ömrü 47 yıl iken, günümüzdeki ortalama 76 yıla ulaşmış, dünya nüfusunun % 80’inin
65 yıldan fazla yaşadığı saptanmıştır. Bu süreçte, dünyadaki engelli bireylerin sayısı da artmıştır.
Bunun iki temel nedeni bulunmaktadır: İki dünya savaşının çok sayıda kişinin yaşamını engelli olarak
sürdürmesine neden olması ve tıbbi gelişmelerin önceleri ölümcül olan hastalıklar veya kazalar
sonrasında hayatta kalma olanağını sağlaması. Örneğin, ABD’de 1966 yılından sonra çeşitli düzeydeki
engelli nüfusun oranı % 70 artmıştır. 1994 yılı belirlemelerine göre, bu ülkede nüfusun % 20.6’sı çeşitli
düzeylerde engellidir. Ayrıca, 1880’lerde 65 yaş üzeri nüfus % 3 iken, 1980 yılında % 11.2’ye
ulaşmıştır. 2030 yılı için tahmin edilen oran ise % 20-25’tir. Amerika’da 65 yaş üzeri bireylerin %
46’sının yaşamını bir tür engelle sürdürdüğü düşünüldüğünde, toplumdaki yaşlı sayısındaki artışın

engelli sayısındaki artışı da beraberinde getirdiği söylenebilir. (1) Türkiye’de ise Özürlüler İdaresi
Başkanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü işbirliği ile gerçekleştirilen 2002 yılı Türkiye Özürlüler
Araştırması sonuçlarına göre, engelli nüfusunun oranı % 12.29 olarak belirlenmiştir. (2)
Engelli olarak tanımlanan insanların bazı organları, doğum hataları veya sonradan ortaya çıkan trafik
ve iş kazaları ile hastalık gibi nedenlerle, normal insanlardaki işlevlerini üstlenemedikleri için, bu
kişiler diğer insanlardan farklı biçimde yaşamak durumunda kalmakta ve yaşamını bir engelle
sürdürmektedir. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal veya sosyal yeteneklerini çeşitli nedenlerle
kaybetmiş bu insanların, birtakım yardımcı alet ve cihazlarla bu eksikliklerini gidermeleri kimi kez
mümkün olabilmektedir. Ayrıca, insan ömrünün uzamasının doğal bir sonucu olarak bireyler
performans ve yeteneklerinin değiştiği uzun bir yaşlılık dönemi geçirebilmektedir. Yaşam sürecinin
değişik aşamalarında gereksinimlerin de farklılaştığı düşünüldüğünde, tasarımda kullanıcı boyutunun
çok yönlü olarak düşünülmesinin gerekliliği görülmektedir. Çevrenin ve çeşitli ürünlerin, eşit
olanaklarla her türlü birey tarafından kullanılabilirliğinin sağlanması yönünde bir yaklaşımın
kavramsal yapısı 1980’lerin ortalarında şekillenerek ortaya koyulmuş, “evrensel tasarım”, “herkes için
tasarım” gibi farklı pek çok isimle anılan bu tür yaklaşımlar dünyanın çeşitli ülkelerinde geçerlilik
kazanmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2001 yılında engellilik için yeni bir tanım getirmiştir. “International
Classification of Functioning, Disability and Health ICF 2001” adını taşıyan bu sistemde, önceleri,
genelde özel bir grubun değişmez sınırlılıkları olarak görülen engellilik kavramı, ilk kez yetenek ve
performans arasındaki ilişkinin analizine odaklanılarak tanımlanmıştır. Herkesin, yaşamının bir
döneminde sağlığında bir düşüş yaşayıp, bazı engelleri deneyimleyebileceği düşüncesiyle engellilik,
dinamik ve koşullarla ilişkili bağlamsal bir değişken olarak görülmüştür. Çok veya az engelli olma
durumu, temelde kişi ile bireysel, kurumsal, sosyal çevreler arasındaki etkileşimle ilgili olarak
yorumlanmıştır. Sınıflama, “evrensel tasarım”ın ana felsefesini referans almış ve evrensel tasarımın
engellilik deneyimini azaltmada, herkesin deneyim ve performansını geliştirmede uluslararası ölçekte
önemini vurgulayan bir platform oluşturulmuştur. (3)
Ülkemizde engellilerin toplumsal yaşama katılmasını sağlamak açısından yapılması gerekenler,
yasalarda ve yönetmeliklerde yer almaktadır, ancak tanımlanan gerekliliklerin kente ve mimariye
yeterince yansımadığı görülmektedir. Yetersizlikler ve beklentiler engelli bireyler ve onları temsil
eden kurumların yetkilileri tarafından sıklıkla ifade edilmektedir. Bu açıdan, evrensel tasarım
felsefesinin anlaşılması ve dünyada gerçekleştirilen uygulamaların tasarımcılar tarafından takip
edilmesi büyük önem taşımaktadır. Makalede, “evrensel tasarım” kavramını, bu yaklaşımın hedef ve
ilkelerini, bu yaklaşımı içeren çözümleri incelemek ve bu bağlamda ülkemizdeki süreci
değerlendirmek amaçlanmıştır.
Evrensel Tasarım Kavramının Tanımı
“Evrensel tasarım”, tüm ürünlerin ve çevrelerin, yaş, beceri ve durum farkı gözetmeksizin pek çok kişi
tarafından kullanılabilmesini olanaklı kılan, bütünselleşme sağlayan bir tasarım yaklaşımı olarak
tanımlanmaktadır. Yaklaşım, ürün tasarımından, mimarlığa ve kentsel tasarıma, çevre kontrolü
sağlayan basit sistemlerden, karmaşık bilgi teknolojilerine kadar değişen ölçekleri kapsamaktadır.
“Evrensel tasarım”, terim olarak ilk kez 1980’li yılların ortalarında Mimar Ronald L. Mace tarafından
kullanılmıştır. Bu tasarım yaklaşımının ilkelerine göre inşa edilmiş çevre, adaptasyona gerek
duyulmadan tüm insanların kullanımını sağlar. Örneğin, rampa gereksinimini ortadan kaldırmak,
basamaksız girişler düzenlemek, ayarlanabilir yükseklikte mutfak tezgahı kullanmak gibi çözümler, bu
anlayış içerisinde ele alınan farklı düzenlemelerdir. Burada önemli olan nokta, tasarlanan ortamın
veya ürünün özelliklerinin normal görünmesi ve bu şekilde hissettirilmesidir. Evrensel tasarım

yaklaşımıyla elde edilen ürünler, tüm kullanıcıların yararlanmasına olanak sağlamakta ve sonuçta
engelliler, yaşlılar, çocuklar ve genelden farklı diğer insanlar etiketlenmemekte veya
damgalanmamaktadır. (4)
Evrensel tasarım kavramında önemli olan genelde kullanıcıdır ve konu edilen engelli insanlar değil,
tüm insanlardır. Buradaki ana fikir, aslında tüm insanların, yaş, beceri kaybı gibi nedenlerle, bir çeşit
engelli olduğu görüşüdür. Genelde toplumda, engelli veya yaşlı olmak olumsuz, “normal” olmak ise
kusursuz ve beceri sahibi olarak algılanmaktadır. Oysa, sadece “normal” tanımına uyan bireyleri
düşünerek yapılan tasarımlar, gerçek koşullar ile uyumsuzluk taşımaktadır. (5) Evrensel tasarım
yaklaşımını benimseyenler bu anlayıştan yola çıkarak, tasarımda kullanıcı boyutunu geniş çapta
değerlendirmekte ve kullanım problemlerine bütünleştirici bir tutumla yaklaşarak çözüm
aramaktadırlar.
Evrensel Tasarım Yaklaşımının Tarihsel Gelişimi
Evrensel tasarım kavramı, engelliler için tasarım kapsamında 1950’lerden itibaren konuya gösterilen
ilgi çerçevesindeki gelişmeler sürecinde ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda
Avrupa, Japonya ve ABD’de inşa edilmiş çevrelerde fiziksel engelliler için sorunların ortadan
kaldırılması için çeşitli yöntemler düşünülmüş ve “engelsiz tasarım” (barrier-free design) anlayışı
geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda, ciddi fiziksel sınırlılığı olan kişileri özel ve ayrı tutan bir eğilim
benimsenmiştir. (6) Bina mevzuatı ve kanunlardaki mimari engellerin kaldırılması konusunu içeren
engelsiz tasarım anlayışında, engellilik harekete odaklanarak, öncelikle ulaşım açısından ele
alınmıştır.
1970’lere gelindiğinde, Avrupa’nın bir bölümünde ve ABD’de, bireylere uygun hale getirilen özel
çözümlerin ötesinde bir düzenleme yapılması konusuna vurgu yapılmaya başlanmış ve
normalizasyon, entegrasyon fikirlerine yönelinmiştir. Gittikçe artan biçimde, terminoloji olarak
“ulaşılabilir tasarım” (accessible design) ifadesi kullanılmıştır. ABD’de, engelli hakları hareketi
1970’lerin ortasında, ırksal azınlıkların 1964 Vatandaş Hakları Hareketi (1964 Civil Rights Act) ile
bağlantılı olarak şekillenmiştir. İlk kez bu dönemde tasarım, vatandaşlık haklarını elde etmenin bir
koşulu olarak görülmüştür.
1968 yılında Architectural Barriers Act ile başlayan bu yaklaşımda, 1990 yılında Americans with
Disabilities Act (ADA) ile farklı bir noktaya gelinmiştir. (7) ADA standartları engelsiz tasarımı öngörür,
çünkü bu standartlar engellilerin çevre içinde yer alabilmelerine odaklanmıştır. Ancak, ADA “evrensel
tasarım” olarak düşünülmemelidir. Mace, ADA ve “evrensel tasarım”ın farklılığını, ADA şartlarına
uygun bir otel yapısına değinerek açıklamıştır. ADA gerekliliklerine uygun bir otelde belirli odalar,
tekerlekli sandalye kullanan kişilerin kullanabileceği şekilde düzenlenir. Bu otelde, ulaşılabilir odalar
her katta aynı konumda yer alır. Bu nedenle, ulaşılabilir odalarda, örneğin tuvalet sadece sol elini
kullanabilen engelliler için uygundur. ADA standartlarında sol ve sağ el kullanımlı odalar konusu yer
almamaktadır ve bu anlamda otel kurallara uygundur. Ancak, bu herkesin kullanımını engelleyen bir
durumdur. Geçişlerde sağ elini kullanan engelli bir birey bu otelde kalamamaktadır. (8)
Bu örnekte de görüldüğü gibi “evrensel tasarım” kavramı, taşıdığı sosyal eşitlik öğesi ve performans
temelli olmasıyla “ulaşılabilirlik” kavramından ayrılmaktadır. Evrensel tasarım yaklaşımında,
ulaşılabilirlik, tasarımın tümüne entegre edilmiştir. Bu bütünleşme önemlidir, çünkü tasarım sürecinin
sonlarında veya süreç tamamlandıktan sonra eklenen ulaşılabilirlik özelliklerinin damgalayıcı
niteliğinden uzaklaşılmakta ve sonucunda daha iyi bir tasarım ortaya çıkmaktadır. Evrensel tasarım,
standartlar veya gereklilikler yerine kullanılabilme sonuçlarına dayalıdır. (9) Ulaşılabilirlik kurallarında,
tekerlekli sandalye kullanan, görsel ve işitsel açıdan eksikliği olan kişiler ele alınmış, dolayısıyla
engellilik dar kapsamda irdelenmiştir. Ulaşılabilir çevre sağlamak, genellikle ulaşılabilir olarak

tasarlanan bazı özel öğeler eklemek anlamını taşımaktadır. Evrensel olarak kullanılabilir çevrede ise
tasarlanan mekân ayrılmamış, bu alanları başka kişilerin kullanımı engellenmemiştir. Ulaşılabilir
mekânların ayırıcı, sevimsiz niteliği ve maliyeti yerine, evrensel tasarımda estetik standartlar yüksek
düzeydedir. (10)
Evrensel Tasarımda Hedefler ve Genel İlkeler
Dünyanın farklı ülkelerinde “evrensel tasarım” kavramını çağrıştıran değişik terimler kullanılmaktadır.
“Herkes için tasarım”(design for all), “kapsayıcı tasarım” (inclusive design), “kullanıcı odaklı tasarım”
(user needs design), “gerçek yaşam için tasarım” (real life design), “ömür boyu için tasarım” (life span
design), “kuşaklararası tasarım” (transgenerational design) bunlardan bazılarıdır. Terminoloji ve
anlamlar bir ülkeden diğerine farklılaşmakta ve genellikle her ulusun toplumsal değerlerini
yansıtmaktadır. Ülkeler arasındaki kültürel farklılıklar, bu yaklaşımın kabul edilme biçimini ve
geliştirilme yöntemini etkilemektedir. Ancak, hedefler genelde konfor, güvenlik, herkese kucak açma,
yeterlilik, bağımsızlık, katılım, sürdürülebilirlik, kaynaştırma, entegrasyon / bütünleşme, kültürel
uygunluk, cinsiyete uygunluk, kapsama, maddi ulaşılabilirlik terimleriyle ifade edilmektedir. (11)
1989 yılında Ronald L. Mace tarafından temelleri atılan ve 1996 yılında North Carolina State
Üniversitesi’nde Evrensel Tasarım Merkezi (The Center for Universal Design) ismini alan merkez, 1997
yılında “evrensel tasarım” kavramını anlaşılır kılmak ve yol gösterici olmak amacıyla 7 ilke
yayımlamıştır. Evrensel tasarım, kısaca tekrarlamak gerekirse, fiziksel mekânların ve farklı ürünlerin,
her yaşta, her yetkinlik düzeyinde kişi tarafından kullanılabilmesini sağlamayı amaçlayan bir tasarım
ve düşünce yaklaşımıdır. Bu düşüncenin temelinde, kişilerin aslında “ortalama” olarak
nitelendirilebilecek bir tanıma uymadığı, dolayısı ile bu hayali “ortalama” bireyin sorunları
çözüldüğünde tasarım probleminin çözülmediği anlayışı yatmaktadır. Farklı antropometrik, bilişsel ve
yetkinlik düzeyindeki (görme, işitme, hareketlilik) bireylerin özelliklerinin anlaşılması ile daha çok
kişiyi kapsayan tasarımlar üretilebilecektir. Burada, evrensel tasarım yaklaşımının benimsendiği 7 ilke
sıralanmakta ve her biri için olumlu örnekler sunulmaktadır. Örnekler öncelikle mimari tasarımı, ek
olarak endüstriyel tasarım alanını içermektedir. (12)
1. Eşitlikçi Kullanım
Tasarım, farklı yetkinlik düzeyleri olan bireyler için kullanılabilir olmalıdır. Farklı kullanıcılar için
tasarımda eşit şartlar sağlanmalıdır. Kullanıcılar arasında ayırım olmamalı, kullanıcı
damgalanmamalıdır. Güvenlik ve mahremiyet ile ilgili kurallar tüm kullanıcıları kapsamalıdır. Tasarım
tüm kullanıcıların hoşuna gidecek nitelikte olmalıdır. (Resim 1, 2)
2. Kullanımda Esneklik
Tasarım, farklı bireysel tercih ve yetkinlikleri kapsamalıdır. Farklı kullanım biçimleri olanağı
sağlanmalıdır. Ürün, sağ ve sol elini kullananlar için aynı derecede kullanışlı ve kullanılabilir olmalıdır.
Kullanıcının hata yapmasına veya hassas motor becerileri olmamasına olanak sağlamalıdır. Ürün,
kullanıcının farklı hızda algılamasına olanak sağlamalıdır. (Resim 3, 4)
3. Basit ve Sezgisel Kullanım
Tasarım, kullanıcının tecrübe, bilgi, dil becerisi ve anlık odaklanma düzeyinden bağımsız olarak kolay
anlaşılabilir olmalıdır. Gereksiz karmaşıklıktan kaçınılmalıdır. Kullanıcının beklentilerine ve sezgisel
kullanıma aykırı olmamalıdır. Tasarım, geniş bir yelpazedeki okuma düzeyi ve dil becerisini
kapsamalıdır. Bilgi, önem dercesine göre sıralanmış olmalıdır. Kullanım sırasında ve sonrasında doğru
zamanda kullanım bilgisi ve geribildirim sağlanmalıdır. (Resim 5)

4. Algılanabilir Bilgi
Tasarım, kullanıcı için gerekli bilgiyi, ortam koşullarından, ya da kullanıcının duyusal algılama
becerisinden bağımsız olarak, etkin bir biçimde sunmalıdır. Temel bilgilerin “okunabilirliği” en üst
düzeyde olmalıdır. Ürüne özgü unsurlar kullanıcıya kolay açıklanabilir nitelikte farklılaştırılmış
olmalıdır. Ürün, duyusal kısıtlılıkları olan kullanıcıları kapsayacak biçimde, uyumluluğu sağlayacak
teknikleri ya da arayüzleri içermelidir. (Resim 6, 7)
5. Hata için Tolerans
Tasarım, kaza veya istenmeyen davranışlar sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeli ve kötü sonuçları en
aza indirmelidir. Tasarım unsurlarının en kullanılanları en ulaşılabilir biçimde, tehlikeye sebep
olabilecekler ise yokedilmiş, izole edilmiş veya korunaklı biçimde düzenlenmiş olmalıdır. Kaza ve
hatalara sebep olabilecek davranış biçimleri ve tasarım unsurları açık olarak ifade edilmiş olmalıdır.
Hatalara olanak tanımayan özellikler sağlanmalıdır. (Resim 8)
6. Düşük Fiziksel Güç Gereksinimi
Tasarım, etkinlik ve rahatlıkla kullanılabilir olmalı, yorgunluğa en az derecede olanak vermelidir.
Kullanıcı, vücudunu doğal olmayan konumlarda bulundurmak zorunda kalmamalıdır. Ürün, kabul
edilebilir derecede güç kullanarak çalıştırılabilmelidir. Ürün, üst üste tekrar eden davranışları
gerektirmemelidir. Uzun süreli güç kullanımı gerekliliği en aza indirilmelidir. (Resim 9)
7. Yaklaşım ve Kullanım İçin Uygun Boyut ve Mekân
Kullanıcının vücut ölçüleri, duruş pozisyonu ve hareketliliğinden bağımsız olarak, yaklaşma,
uzanabilme, elle kullanım ve genel kullanım için uygun boyut ve alan sağlanmış olmalıdır. Hem
oturan, hem de ayaktaki kullanıcılar için önemli kullanım öğelerine engelsiz bakış açısı temin
edilmelidir. Tüm kullanım öğelerine otururken ya da ayakta aynı derecede kolaylıkla ulaşılabilmelidir.
Farklı el büyüklüğü ve el ile kavrama özelliği düşünülmüş olmalıdır. Yardımcı gereçler (tekerlekli
sandalye, yürüme gereçleri, vb.) veya yardımcı olacak kişiler için yeterli alan sağlanmalıdır. (Resim 10)
Evrensel tasarımın genel yapısının açıklanması için yararlı bir sistem oluşturan ilkeler, tasarım disiplini
içerisinde farklı şekillerde uygulanmaktadır. Örneğin, ürün tasarımında “basit ve sezgisel kullanım”
ilkesine göre yeşil renk ilerleme, kırmızı renk durma anlamını taşıyabilmekte, mimarlıkta aynı ilke ise,
kat planlarının kullanıcının yardım, rehber veya bir harita olmaksızın yönlenmesini sağlayabilmesi
olarak yorumlanabilmektedir. (13)
Değerlendirme: Türkiye’deki Gelişmeler
Son yıllarda, dünyanın pekçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de mimarların hiç mevcut olmayan
ortalama kişi için değil, herkesin gereksinimlerini karşılamak için tasarım yapmaları gerektiğinin
bilincine varılmıştır. Bu süreçte, 1991 yılında Türk Standartlar Enstitüsü “Özürlü İnsanların İkamet
Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları” ismini taşıyan TSE 9111 sayılı standardı kabul etmiştir.
Ancak, bu kuralların uygulamaya girmesi için bir süre daha beklemek gerekmiştir. Ülkemizde 1997
yılında, görev ve sorumlulukları, engelliler için gerekli hizmetlerin karşılanmasını sağlamak, ulusal ve
uluslararası kurumlarla koordinasyon ve işbirliği oluşturmak, bu alanda ulusal politika oluşumunu
desteklemek, engellilerin sorunlarını belirlemek ve çözüm yolunu araştırmak olan Başbakanlık
Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmuş ve aynı yıl İmar Yasası’nda bu çerçevede yeni düzenlemeler
yapılmıştır. (14) Çalışma alanına katkıda bulunacak bilgilerin paylaşımı için Öz-Veri isimli hakemli bir
derginin yayımlanması, eğitim, bilgilendirme faaliyetleri, çeşitli projeler ve etkinliklerin

gerçekleştirilmesi, Türkiye Özürlüler Araştırması’nın 2009-10 yılları arasında ikinci kez yapılması için
(bu araştırma en son 2002’de yapılmıştır) hazırlıkların yürütülmesi, başkanlığın çalışmalarına örnek
olarak verilebilir.
1997 yılında, binaların engellilere uygun hale getirilmesi kapsamında İmar Yasası’nda yapılan yeni bir
düzenlemeyle, imar yönetmelikleri içerisindeki koşullara ek olarak, Türk Standartları Enstitüsü’nün
ilgili standartlarına uyulmasının gerekliliği ifade edilmiştir. 2005 tarihli Özürlüler Kanunu uyarınca ise,
mevcut yapıların engelli kullanımını sağlar hale getirilmesi kararı alınmış, bunun için yerel yönetimlere
7 yıllık bir süre tanınmıştır. (15)
Türkiye’nin en büyük dört kenti olan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa büyükşehir belediyeleri imar
yönetmelikleri incelendiğinde genel olarak, TSE 9111 sayılı standarda uyulmasının zorunlu olduğu,
kamu binalarındaki tuvaletlerde engelli kullanımı için en az bir kabin bulunması, otoparklarda sarı
işaretli engelli araç yeri bırakılması, sinema ve tiyatrolarda engelliler için oturma olanağı sağlanması,
otel ve motellerde engelli odası düzenlenmesi, merdivenin zorunlu olduğu bina girişlerinde rampa
düzenlenmesi, merdiven, kapı, asansör, rampa gibi çeşitli elemanların tanımlanan boyutlarda
yapılması gibi çeşitli gerekliliklerin yer aldığı görülmektedir. Genel benzerliklerin yanısıra
yönetmelikler arasında bazı farklılıklar da bulunduğu söylenebilir. İstanbul’da uygulanan imar
yönetmeliğinde, özürlüler dışında yaşlıların da kullanımı için gereken koşullar tariflenmekte, bu
kapsamda kapı kolunun kolay kavranmasından, görme özürlüler için uyarıcıların düzenlenmesine
kadar detaylı tanımlamalara yer verilmektedir. Ankara’da uygulanan imar yönetmeliğinde, konutlar
için tüm oda ve bölümlerin “özürlülerin de kullanımı düşünülerek” ifadesiyle en az ölçüleri
belirtilmiştir. İzmir’de uygulanan imar yönetmeliğinde umumi ve katlı binalarda engelli, yaşlı ve
çocukların kaçışı için yangın hortumu bulundurulmasının gerektiği ifade edilmiştir. Bursa’da ise
rampalarda döşeme kaplamasının kaymayı önleyen tekerlekli sandalye ve koltuk değneği kullanımını
güçleştirmeyen şekilde yapılması istenmektedir.
Türkiye’de standartlar ve yasal prosedürde “evrensel tasarım” felsefesini çağrıştıran çözümlerin
tanımlandığı söylenebilirse de, uygulamada yetersiz kalındığı görülmekte, engelli bireyler ve ilgili
kurum, dernek, federasyon temsilcilerinin yorumları da bu görüşü desteklemektedir. Türkiye
Engelliler Derneği Başkanı Poyraz, özellikle konutların standartlara uygun inşa edilmediği, rampaların
genellikle yapılmadığı veya kullanılamayacak kadar dik ve dar düzenlendiği, kaldırımlarda ve yollarda
ağaç, park eden araç ve tabelalar nedeniyle engelli bireylerin geçişinin engellendiği, durak, istasyon,
havalimanı, iskele gibi kullanım alanlarında da iniş ve binişler için gereken donanımın yer almadığı gibi
eleştiriler yapmaktadır. Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Demirel’e göre Türkiye’de
engelliler toplumsal yaşam içerisinde yer alamamakta, engelli bireyler sinema, tiyatro gibi sosyal
etkinliklerden ve ulaşım, eğitim gibi hizmetlerden yararlanamamaktadır. Türkiye Körler Federasyonu
Başkan Yardımcısı Tatar’a göre ise, sokaklarda ve caddelerdeki kazıklar, mantarlar, zincirler,
kaldırımlara park eden araçlar yaya kullanımı açısından büyük sorun yaratmaktadır. (16)
TMMOB Mimarlar Odası da dünyada ve Türkiye’de evrensel tasarım konusundaki gelişmelere
duyarsız kalmamıştır. Üyelerini bu konuda bilinçlendirmek amacıyla 2007 yılında yürürlüğe giren
Sürekli Mesleki Gelişim Sistemi kapsamında verilen eğitim programında “Yapı Esenliği” başlığı altında
özürlülere ve yaşlılara yönelik dersler öngörmüş, 2006’da kurulan “Özürlüler Çalışma Grubu” yerini
2009’da “Herkes için Tasarım Çalışma Grubu”na bırakmıştır. 2009’da toplanan çalışma grubu yaptığı
işbölümü çerçevesinde araştırma ve etkinliklerine devam etmektedir.
Fiziksel ve entelektüel açıdan değişen olanakların sadece birkaç kişinin özel durumu olmadığı, insan
olmanın ortak bir özelliği olduğu gerçeğinden yola çıkarak geliştirilen “evrensel tasarım” kavramı,
tasarlanmış çevrenin, baştan itibaren mümkün olduğunca fazla insan için kullanışlı ve sorunsuz bir
şekilde işlemesini hedefler ve insanların ömür boyu yaşadıkları farklılıkları ele alarak tüm kullanıcılar

için geçerli olabilecek önerileri içerir. Özet olarak, engelliler için iyi çalışan bir tasarımın herkes için
olumlu sonuçlar getireceği söylenebilir. Bu bağlamda tasarımın ilkeleri, çevrenin eşit şekilde
kullanımına olanak sağlama, kişisel tercih ve yeteneklere göre esneklik, basitlik, kavranabilirlik,
algılanabilirlik, tehlikelerin minimize edilmesi, rahat ve kolay kullanım olmalıdır.
Bu kapsamda, “evrensel tasarım” kavramının Türkiye’de yaygın bir biçimde benimsenebilmesi için
çeşitli öneriler geliştirilebilir. Örneğin, Türkiye'de tüm belediyelere yapılarda “evrensel tasarım”
ilkelerine uygunluk ile ilgili bilgi aktarılabilir, LEED (The Leadership in Energy and Environmental
Design) standartlarına benzer şekilde yeni yapılar altın, gümüş gibi kademelerde değerlendirilebilir ve
bu değerlendirmede tek bir merkezce sürekli güncellenen bazı temel prensipler ölçüt olarak alınabilir.
Mimar veya tasarımcılar bu prensiplere uygun ürünleri bir kontrol listesi üzerinden kendileri
değerlendirebilir. Ayrıca, çeşitli yarışmalarda “evrensel tasarım” bir kriter olarak belirlenerek
konunun önemi vurgulanabilir. “Evrensel tasarım” ilkeleri ise mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç
mimarlık, endüstriyel tasarım gibi bölümlerde ders programı içerisinde ele alınabilir, böylece öğrenci
ve mezunların konunun farkında olmaları sağlanabilir.
Hayatı değiştirmek için […] önce mekânı değiştirmemiz gerekir.
H. Lefebvre
Lefebvre’in bu cümlesi, mekânın insan hayatındaki yerini özetler niteliktedir. Erişilebilir olmayan yapılı
çevre nedeniyle toplumsal yaşamda yeterince var olamayan özürlüler içinse mekân daha fazla şey
ifade etmektedir. Erişilebilirlik özürlüye “önemlisin”, “bu mekânda isteniyorsun” ve “hoş geldin” (9)
gibi mesajlar veren ve onların yapılı çevreyi rahatlıkla, başkasının yardımı olmadan kullanmalarını
sağlayan en önemli tasarım ilkelerindendir.
Evrensel tasarım, fiziksel mekânların ve her türlü ürünün, her yaşta, her yetkinlik düzeyindeki kişi
tarafından kullanılabilmesini sağlamayı amaçlayan düşünsel bir yaklaşımdır. (1) Bu yaklaşımın
önerdiği tasarım anlayışının temelleri 1950’lerin sonlarındaki “engelsiz tasarım” (barrier-free design)
hareketine dayanmakla beraber, ilk olarak Ron Mace (2) tarafından adlandırılan “evrensel tasarım”
terimi, daha kapsamlı bir anlayışı tanımlamaktadır. (3) Evrensel tasarımı benzer yaklaşımlardan
farklılaştıran, kişiler için engellerin kaldırılmasından öte, sosyal normları ve ilişkili politikaları
sorgulayan bir düşünce, bir paradigma olmasıdır. Örneğin D’Souza (4), evrensel tasarımın sosyal
arenada güçsüz olarak nitelenen kitleleri güçlü ve yetkili kılmak amacını taşıdığını, dolayısıyla
kavramsal temellerinin oluşturulmasında Eleştirel Teori (Frankfurt Okulu) bakışının egemen olduğunu
savlar. Bu bakış açısı ile yaklaşıldığında, evrensel tasarımın bir kurallar dizisinden çok, sosyal anlamda
kapsama için bir araç olduğu düşünülebilir. Böylelikle denebilir ki, evrensel tasarım,
tasarımcıyı/kullanıcıyı, içinde yaşadığı dünyada, fiziksel olduğu kadar, sosyal anlamda kritik
düşünmeye iten bir kavramsal yaklaşımlar bütünüdür.
Tartışmayı evrensel tasarım eksenine tekrar oturtmak ve sürdürülebilir toplumsal yaşam bağlamında
değerlendirmek için, bireysel yetkinlikten bağımsız olarak, çevresel baskının düzenlenmesi
gereğinden söz edebiliriz. Özetle, “engelli kişi” yerine “engelsiz” mekânların gerekliliğinden söz
edilebilir. Evrensel tasarımın bir kurallar dizisinden çok, bir kavramsal yaklaşımlar bütünü olduğu,
fiziksel mekânın ötesinde, sosyal değerleri de sorgulayan bir düşünce yaklaşımını gerektirdiği
belirtilmiştir. Dolayısıyla mekânı salt fiziksel özelliklerinin ötesinde tarif eden bir kavramsal modelin
gerekliliği ortaya çıkar. Çevre-davranış bilimcilerinin çalışma alanı büyük ölçüde böyle bir modelin
bileşenlerinin neler olacağı ve bileşenler arasındaki etkileşimin nitelikleri konusunu kapsar. Böylelikle
insan davranışını etkileyen fiziksel şartların dışında yer alan, evrensel tasarım yaklaşımının da
kapsadığı sosyal ve örgütsel bileşenler ele alınmış olacaktır.

DÜNYA ÖRNEKLERİ

Türkiye’de ise hala engelli asansörü bile engelli

Türkiye’de engellilerin sorunları hakkındaki kısa bir haber videosu.
http://video.cnnturk.com/2013/yasam/8/27/engellilerin-sorunlari-asilamadi
TÜRKİYE’DE DUYU PARKI

Dünyada ilk kez Almanya tanışmıştı, şimdi sıra Türkiye’de…
Sinpaş GYO, beş duyuya hitap eden bir konseptle tasarlanan “Duyu Parkı”nı Türkiye’ye
taşıyor.Dünyada ilk kez Almanya’nın Laatzen kentinde tasarlanan Duyu Parkı, görme, işitme,
dokunma, koklama ve tat alma duyularına hitap ediyor. Duyu Parkı’nın, fonksiyon çeşitliliğini
Bosphorus City projesine entegre eden Sinpaş GYO, bu projeyle ev sahiplerine ilgi çekici bir aktivite
de sunacak.
Çocuk, genç, yaşlı ve engellilerin beş duyusuna hitap eden Duyu Parkı’nda, engelliler için rehabilite
alanları, algılamayı artırıcı bak-şaşır panoları, işitme duyusu için eko, müzik, şelale, fıskiye gibi
elemanlar, dokunma duyusunu yaratan saman, kum, çakıl gibi farklı malzemeden yürüyüş yolları ve
koklama duyusu için piknik masalarında dokunulduğunda koku yayan bitkiler sunuluyor. Parkta tat
duyusu için ise meyve ağaçları yer alıyor.
Duyu Parkı’nda, orijinalinden esinlenerek kullanılan piknik masalarının üzerinde koku ve tat verici
bitkilerle özel bir mekan oluşturuluyor. Kullanılan bitkilerin çoğunluğu meyve ağaçlarından seçilerek,
site sakinlerine bu mekanda dilediğince meyve koparıp yiyebilme imkanı sağlanıyor. Alan içerisinde
yer alan doğal malzemelerin kullanıldığı yürüyüş yolunda, çıplak ayakla yüründüğünde negatif
elektriğin atılmasına yardımcı olan eğlenceli bir aktivite de sunuluyor.
Hem meyve ağaçları hem de boğaziçinin karakteristik ağaçları ile bir koru niteliğinde düşünülen park,
gerçek doğa hissi veriyor.
Engelliler için düşünüldü
Bosphorus City’de evler ve sosyal alanlar arasında tekerlekli sandalye ile geçişlerin sağlanabileceği
genişlikler oluşturulmaya özen gösterilerek tüm yolların eğim dereceleri buna göre tasarlandı.
Mekanda, yaşlı kişiler için yürüyüş ve yaya akslarında yer yer dinlenme amaçlı oturma bölümleri de
bulunuyor. Kültür-fizik aletlerinin bulunduğu noktalarda özellikle engelli kullanıcıların ölçütlerine
uygun malzemeler de yer alıyor. Meydanlara ulaşımda engelliler için merdiven yerine geçişler rampa
olarak tercih edilerek, kolaylık sağlanıyor.

DUYU MİMARLIĞI
İlkokuldan beri tekrarlanan bir bilgidir; insanın beş duyusu vardır: Görme, duyma, koklama, tatma ve
dokunma. Mimari tasarım uzun bir süre “göz merkezli” olmuş ve bu nedenle de eleştirilmiştir. Binaları
görürüz, bazen dokunuruz, nadiren koklarız, binaları yemek ise oldukça uç bir noktadır.
Aslında insan genel olarak “göz merkezli” bir canlıdır. Dış dünya ile ilgili bilgilerin %80’ini gözlerimizle,
%18’ini kulaklarımızla, %1’ini ise burnumuzla alırız. Dünyanın çeşitli dillerinde duyulara dair
kelimelerin yaklaşık 2/3’si ila 3/4'ü görme ve işitmeyi tanımlarken (parlak, mavi, tiz, gürültülü...)
1/10’i, hatta daha azı dokunmayı, tat ve koku almayı tanımlar (pürüzlü, ekşi, sası...). Bu bilgiler
ışığında, gözün insan embriyosunda oluşan ilk organlardan biri olmasına şaşmamak gerekir.
1999 yılında gösterime giren “At First Sight – İlk Görüşte Aşk” (Yönetmen: Irwin Winkler) adlı filimde,
yıllar sonra görme yetisini tekrar kazanan görme engelli birinin (Oyuncu: Val Kilmer) hikayesi
anlatılmaktadır. Burada, görmenin içgüdüsel olduğu kadar öğrenilmesi de gereken bir eylem olduğu
ilginç bir dille anlatılmaktadır. Baş karaktere görme konusunda yardım eden kız arkadaşının (Oyuncu:
Mira Sorvino) mimar olması bir rastlantı mıdır, bilemiyorum.
Görmenin arkasından duyma gelir. Hava titreşimlerini ses olarak duyduğumuz gibi, ses tellerimiz
sayesinde “ses” de çıkarırız. Ses tellerinin boyu sesimizin kalınlığını belirler. Bunun yanında,
dudağımız, dişlerimiz, dilimiz olmasaydı ortaya anlaşılmaz gürültüler çıkardı. Bir sesin bir kulağımıza

gelmesi ile öbürüne gelmesi arasında saniyenin milyonda biri kadar bir süre olmasına rağmen sinir
sistemimizin bunu beynimize ulaştırması ve sesin hangi yönden geldiğini anlamamız, ses konusunda
ne kadar hassas olduğumuzu gösterir.
Koklama, tatma ve dokunma daha yoğun bilgiler vermelerine rağmen çoğu zaman ihmal edilirler.
Koku ise en çok ihmal edilen duyu gibidir. Tabloları sergileyen galerilerin aksine, kokuları sergileyen
bir sanat galerisine pek rastlanmaz (Yalnız, koku bankaları vardır). Burun için yazılan bir konçerto
yoktur, gösterişli bir davette özel bir koku mönüsü verilmez. Ama koklama en etkin ve temel duyudur,
oysa bu sadece nezle olunduğunda akla gelir. Yangın çıktığında, alevleri görebilirsiniz, belki
duyabilirsiniz de, halbuki önce kokusunu alırsınız. Kokunun hafıza ile de ilginç bir ilişkisi vardır. Bir
anlık bir koku, sizi yıllar öncesine, bir yere ya da birine götürebilir. Nasıl koku aldığımızın mekanizması
henüz çözülebilmiş değil, diğer duyularla ilgili makineler yapılabiliyor ama kokuyu algılayabilecek bir
makineyi, günümüz teknolojisi bırakın yapmayı tasarlayamamaktadır bile. Mimarlıkta ise koklama
duyusu neredeyse hiç dikkate alınmaz. Ama kokan binalar vardır; tuvaletler, mezbahalar, İstanbul
Mısır Çarşısı... Güzel koksun diye binaların harcına çeşitli esanslar karıştırılması çeşitli hikayelere konu
olmuştur.
Filtreler, Sınırlar, Adaptasyonlar
Çevre verileri bazen bizim duyu sınırlarımızın üstünde ya da altında olabildiği gibi bazen de biz
bunlara “filtreler” koyabiliyoruz. Kullandığımız her nesnenin rengini farketmeyebiliriz, her gün
önünden geçtiğimiz komşu evin kapısının ne renk olduğunu bilemeyebiliriz. Bazen bir motorun
gürültü çıkardığını ancak durduğunda farkederiz. Diğer canlılar, insanlarla benzer duyu organlarına
sahip olabildikleri gibi, bizden farklı duyu organlarına da sahip olabiliyorlar. Bu nedenle canlılar
dünyasına bakmak duyularımız konusunda yeniden düşünmemizi sağlayabilir.(1)
İnsan kulağı 20 ile 20.000 Herz arasındaki sesleri alabilir. Duyma konusundaki sınırımız “kar yağışının”
ve “yere dökülen unun” sesi ile ifade edilebilir. 20.000 Herz üstü ultrasonik seslerdir. Bu tür seslerin
bizim pek alışık olmadığımız bir kullanımı vardır: Bir ispermeçet balinası, çıkardığı yüksek sesle avını
sersemletebilir, hatta öldürebilir...
Koku söz konusu olunca insanoğlu pek çok hayvanın gerisinden gelmektedir. 1925 yılında bir
“doberman pinscher” iki hırsızın izini Güney Afrika çöllerinde 160 km. boyunca sürebilmiştir. Ben,
kokusunu aldığım yeni pişmiş bir çöreği en fazla bir sokak takip edebiliyorum (2)...
Duyularımız değişen durumlara göre adapte olmayı da başarırlar. Işığa, karanlığa, kötü bir kokuya,
vuran ayakkabıya zamanla adapte oluruz. Kötü bir kokunun olduğu odaya ilk girdiğimiz andaki ile,
belli bir zaman geçtikten sonraki koku alışımız aynı değildir. Duyularımızın bize söyledikler özneldir ve
kişiden kişiye değişir. Hatta aynı kişi aynı durumları farklı hissedebilir. Örneğin acıktığında yemek daha
lezzetli, korktuğunda ortamı daha soğuk hissedebilir. Genelde, gördüklerimiz ne görmeyi
umduğumuza ve ne görmek istediğimize de bağlıdır. Baktığınız nesnenin etrafındakiler ve bir önceki
durum da beyninizin bu nesneyi çözümleyiş tarzını etkiler.
Sonuç olarak, tüm algılar beyinde oluşur. Diğer organlar aldıkları bilgiyi beyine iletmekle görevli
aracılardan başka bir şey değildir. Gözümüzle görmez, dilimizle tatmayız; onlarla sadece verileri içeri
alırız. Bu noktada, algı kadar yanılgı da beyinde kolayca oluşabilir.
“Mountain, stone, water, building with stone, built in the mountains: our attempts to give to this
words an architectural interpretation, transfer it’s meaning and sensuality guided by our building
plan as we were shaping it step by step.”
Peter Zumthor
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