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ENGELLİLİK MODELLERİ 
 

   Engelli insanların durumlarını algılamanın çeşitli yolları vardır; bunlara ‘model’ 
diyoruz. Yakın zamana kadar üç farklı engellilik modeli yaygındı; ama son 30 yılda 
İngiltere ve Amerika'daki engelliler dördüncü modeli geliştirdiler. Bu model 
"Toplumsal Engellilik Modeli"dir. Bu odele göre toplumda yaşayan herkes diğerlere 
karşı sorumludur; toplumda herkesin kaliteli yaşama hakkı vardır. Farklılıkların sorun 
değil, bir zenginlik olarak görülmesi ve herkesi dahil edici bir toplum oluşturulması da 
herkesin sorumluluğudur. 
 
Bu metinde  
"Biz" = engelli veya farklılıkları olan kişileri, toplum düzeni ve yapısından dolayı 
engellenmiş insanlar,  
"Onlar" = engellilerin ihtiyaç ve görüşlerinin farkında olmayan ve toplumun çoğunu 
oluşturan engelli olmayan insanlar için kullanılmıştır.  
Aşağıdaki metin bilgi vermek için değil, bilinç arttırmak için yazıldı.  Varsayımlarınızı 
sorgulayın.  Burada amacımız bir genelleme yapmak, insanları mevcut durumlarını ve 
varsayımlarını sorgulamaya itmektir. Eğer bu metin sizi rahatsız ediyor veya 
düşündürüyorsa kendinizi sorgulayın! 

 
 

 
1. BİREYSEL MODEL:  Özürlerimizi görürler.  Bizi onlar gibi insan olarak 
görmezler. Sorunlar ve problemleri görürler, çözümleri değil.  Engelimiz bir 
problemdir ve biz bu problemi çözmeliyiz.  “Normaller” gibi olmalıyız.  “Normal” 
topluma uymalıyız. Uyum sağlayamazsak dışlanmış oluyoruz çünkü onlar bizim 
faydasız olduğumuzu zannederler.  Önemsiziz, saymaya değer değiliz ve sayılmayız. 
Bize karşi negatifler. Bizimle görüşmezler.  İhtiyaçlarımızı bilmezler ve bilmek 
istemezler.  Başarısız olmamızı bekler; başarılı olduğumuzda şaşırırlar.  Benzerlik 
yerine aramızdakı farklılıklara odaklanırlar. Bu farklılıklar onları rahatsız eder ve 
korkutur; bize karşı agresif olabilirler.  Toplumlarında bizi istemezler.  Dışarıdayız, 
dışlanmış oluyoruz.       
 
2. TRAJEDİ MODELİ:  Eşit değiliz: bizi çaresiz, zayıf, mutsuz, kızgın ve 
beceriksiz görürler. Onlar güçlü, bizi korurlar.  Biz onlara bağımlıyız çünkü işlerimizi 
yapamiyoruz.  Öğrenebileceğimize inanmazlar, bu yüzden bize öğrenme fırsatı 
vermezler..  Bağımsız olabileceğimize de inanmazlar.  Çaresizlik öğretirler; bazılarımız 
karar veremez ve hep onlardan yardımbekler.  Bizi kurban olarak görürler, kişisel bir 
trajedi yaşadığımızı düşünürler.  Bazen cesur oldğumuzu düşünürler, fakat bize ne 
hissetiğimizi pek sormazlar.  Bize acırlar, bizim için üzülürler.  Acımanın bir çeşit sevgi 
olduğunu düşünürler ama saygılı değiller.  Bu sevgi değil, engellilikten 
korktuklarından dolayı kendi karışık duygularıdır.  Duygusallar ve doğal 
davranamıyorlar.  Yapmacık davranışları fazla dramatik gelebilir; kendimizi korumak 
için mesafe koyabiliriz.  Toplum onların harika olduğunu düşünür çünkü bize yardım 
ederler; Televizyona çıkarlar, ödül alırlar.  Fakat bizim ihtiyacımız olan yardımı 
veriyorlar mı? Bize ihtiyaçlarımızı soruyorlar mı?    
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3. UZMAN MODEL:  Uzmanlar (doktorlar ve başka uzmanlar) bizden farklı 
çünkü Engellilik okumuşlar;teori ve teknik bilgileri var.  Güçlüler çünkü ellerinde 
çözüm var.  Bizim özürlerimizi tedavi edebileceklerini söylüyorlar. Çözümleri bilimsel 
ve mantıklıdır; duygularımızı düşünmezler ve fikirlerimizi ve tercihlerimizi 
önemsemezler.  Bizi anlaşılmaz teknik terimleriyle etiketlerler..  Yetersizliklerimize 
odaklanırlar; bizi parça parça görürler (sadece beden veya zihin olarak): bizler tıbbi 
birer defoyuz.  Kusursuz insan olmamız için bizi iyileştirmek, “normalleştirmek” 
istiyorlar.  Her engellinin normal olmak istediğini varsayıyorlar.  Karar verebilmemiz 
için gerekli bilgileri vermeden bizim yerimize karar veriyorlar.  Nesneyiz, karar verme 
hakkımız yok ama bazen ilginç vaka oluruz.     
 
4. TOPLUMSAL MODEL:  Biz bir çok şey yapabiliriz: ilgimizi çeken şeyleri 
öğreniriz.  Tıbbi farkımızdan dolayı bazen işleri farklı şekilde yaparız.  Hedeflerimize 
.varmak için, insanlara, bilgiye, fırsatlara erişebiliriz.  Onlar gibi, kendi hayatımız 
hakkında kararlar alırız.  Sistemlerin nasıl çalıştığını anlarız, ihtiyaçlarımızı ifade 
etmeyi biliriz: mümkün olabilecek şeyleri isteriz çünkü gerçekciyiz.  Herkes bizi 
topluma nasıl dahil edeceğini düşünüyor; yetkililer ihtiyaçlarımızı düşünmek 
zorundalar çünkü yasalar böyle diyor ve bunu yapabilmek için eğitim alırlar.  
Toplumda aktif olabiliriz ve herşeye katılırız.   Tartışmalardan kararlara kadar 
toplumsal süreçlerin içindeyiz,– ve sistemleri denetleriz.  Bizimle birlikte yaşayıp ve 
çalıştıklarında, ihtiyaçlarımızı anlarlar ve farklılıkarımıza hassas olurlar.  Tutumlarının 
başkalarını etkileyebileceğinin farkındalar.  Herkes net iletişim kurar.  Hepimiz insanız; 
ONLAR-BİZLER ayırımı yok.   
 
 

Engellilik Modellerinin Özeti: 

  Tablo 1:  Tutumlar ve Duygular 

Engellilik Modeli Biz – engelliler Onlar – engelli olmayanlar 

Bireysel Tek başımızayız Engellilik önemsiz 

Trajedi Acınırız  Üzülürler  

Uzman Bilgisiziz Uzmanlar her şeyi bilir 

Toplumsal Sorumluyuz Herkes katkıda bulunuyor 

                       

        Tablo 2:  Davranış ve Eylem 

Model Biz – engelliler Onlar – engelli olmayanlar 

Bireysel Dahil değiliz Engellilik konusunda eylemsiz 

Trajedi Yardım alırız Yardım eder, hayır işler 

Uzman Pasif nesneyiz Uzmanlar herşeyi yapar 

Toplumsal Karar ve uygulamalara dahiliz Herkes eşit katılımcıdır 

 


