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Öz 

Çok eski tarihlerden beri insanlığın önemli problemlerinden biri olan engellilik, her 

yerde ve her zaman var olan bir olgudur. Bu olgunun dinle iliĢkilendirilmesi de son 

derece tabiîdir. Çünkü dinin konusu insandır ve insanın müdahil olduğu her konu dini 

de ilgilendirir. En azından bazı insanların hayatının bir parçası olarak karĢımıza çıkan 

engelliliğin anlam alanı ile dini birbirinden koparmak oldukça zor olsa gerektir. ĠĢte 

söz konusu iliĢki bağlamında ilâhî dinler arasında önemli bir konuma sahip ve çok 

sayıda müntesibi bulunan Yahudilik ve Hıristiyanlığın engellilere nasıl baktığına iliĢkin 

birtakım mülâhazalara, adı geçen iki dinin kutsal metinlerini de referans alarak yuka-

rıdaki baĢlık altında yaptığımız çalıĢmada yer verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Yahudilik, Hıristiyanlık, Engelliler, Tora, Ġncil.  

 

 

Reflections On The Jewish and Christian Attitude Towards the Disabled      

People 

Abstract 

Disability, being one of the most important problems of humanity since the very 

ancient times, is a fact that has existed everywhere and in all times. That this fact 

has been associated with religion is quite natural. This is because the subject-matter 

of religion is the human and every subject that matters the human also matters reli-

gion. It must be very difficult to sever the range of disability, as it appears to be part 

of at least some people, from religion. This study is intended to investigate, in the 

context of this relationship, how Judaism and Christianity –which possess an impor-

tant status among the revealed religions and have a great number of followers– look 

at the handicapped people with a special reference to their scriptures.  

Keywords: Judaism, Christianity, the disabled people, the Torah, the Gospel.   
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I. GĠRĠġ 


Bireysel düzeydeki bozuklukları ifade eden engellilik; bir yetersizlik veya özür 

nedeni ile yaĢa, cinsiyete, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kiĢiden bekle-

nen rollerin yerine getirilememesidir. Engellilik bozukluk veya özrün, bireyin kültü-

rel, sosyal, ekonomik ve çevresel uyumu ile etkileĢimi içinde incelenir.1 

Engelli ise, doğuĢtan veya sonradan, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu, 

bedensel, zihinsel, ruhsal, sosyal, duyusal ve duygusal yeteneklerini çeĢitli derece-

lerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaĢama uyum sağlama ve günlük gereksi-

nimlerini karĢılamada güçlükleri olan bireydir.2 

Engellilik, hiç Ģüphesiz her yerde ve her zaman var olan bir olgudur. Kadının-

dan erkeğine, yüksek gelirliden alçak gelirliye, bebeğinden yaĢlısına, geliĢmiĢ ülke-

lerden geri kalmıĢ ülkelere her kesimin ortak sorunu olabilmekte, günümüzde bu 

dünyada yaĢayan milyonlarca engelli hayatını öyle ya da böyle sürdürmektedir.  

Engellilik çok eski tarihlerden beri insanlığın problemidir. Ve insanlığın proble-

mi olarak var olan bir olgu dinin de konusunu teĢkil eder. Zira dinin konusu insan-

dır ve insanın müdahil olduğu her türlü konu dini de alâkadar eder. Dolayısıyla en-

gellilik problemine iliĢkin dinin bir sözünün olması ve en azından psikolojik olarak 

böyle bir gerçeğe katkıda bulunması son derece doğaldır.  

Engelli birey ve ailesi açısından engel durumunu kabul etme, olumlu benlik 

kavramı oluĢturma ve engel durumundan kaynaklanabilecek sorunları aĢmada, 

olumlu katkıda bulunabilecek kaynaklardan biri de din olabilir. Çünkü din, bireyin 

kendini ve dıĢ dünyasını tanıma, anlama ve buna bağlı olarak da bir yaĢam felse-

fesi oluĢturması açısından ona bir takım bilgiler sunar.  

Din, engelli bireye karĢılaĢtığı sıkıntıları aĢmada moral desteği sağlama, kendi-

sine her zaman yardımcı olacak ve sığınabileceği yaratıcısı olduğu duygusunu ka-

zandırarak, yaĢama sevincini artırma yanında, az önce belirttiğimiz gibi yaĢadığı 

durumu kavramasına da katkı sağlayacağı biliĢsel nitelikte bazı açıklamaları da 

ona takdim eder.3 

Bu çalıĢmamızda, engelliler üzerine pek çok Ģey söyleyen Ġslâm‘ı4 bir kenarda 

———— 

 Doç.  Dr. , N. E. Ü.  Ġlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, msbaybal@konya. edu. tr.   

1 GeniĢ bilgi için bk.  Adem Efe, ―Engelli Birey ve Ailelerinin Sorunları, Toplumdan Beklentileri ve Din‖, ed.  

Ali Seyyar, Manevî Sosyal Hizmetler, Rağbet Yayınları, Ġstanbul, 2008, s.  201-221; Saffet Sancaklı, 

―Hz.  Peygamber‘in Engellilere KarĢı BakıĢ Açısının Tespiti‖, Manevî Sosyal Hizmetler, ed.  Ali Seyyar, 

Rağbet Yayınları, Ġstanbul, 2008, s.  180.  
2 Hamdi Döndüren, ―Ġslâm‘ın Engellilere Tanıdığı Kolaylık ve Ruhsatlar‖, Ülkemizde Engelliler Gerçeği ve 

Ġslâm, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, Ankara, 2003, s.  100.  
3 GeniĢ bilgi için bk.  Naci Kula, ―Engellilik ve Din‖, Diyanet Aylık Dergi, Ankara, Mayıs 2004, sy.  161, s.  

4-7.  
4 Bu konuda yeterince çalıĢma olmakla birlikte, bir fikir vermesi açısından bk.  Ġsmail Karagöz, ―Kur‘an‘ın 

→ → 
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tutarak; Ġlâhî dinler kategorisine dahil ettiğimiz Yahudilik ve Hıristiyanlığın engellile-

re nasıl baktığına dair birtakım mülâhaza ve değerlendirmelerimizi, söz konusu iki 

dinin temel referanslarını da dikkate alarak konunun ilgilileriyle paylaĢmak istiyo-

ruz.  

Biz burada Yahudilik ve Hıristiyanlığa, engellilere sağladıkları haklar ve yükle-

dikleri sorumluluklar açısından bakmaya çalıĢırken; din alanını, sakatlıkla ilgili bü-

tün kavramların çıkıĢ kaynağı olarak kabul eden ve kutsal metinler üzerinden söz 

konusu çerçeveye çok farklı yaklaĢan görüĢlerin de karĢımıza çıktığını ifade etmeli-

yiz. Örneğin, Mağdule Demircioğlu ―Sakatlık ve Din‖ baĢlıklı kısa makalesinde, dini, 

Marksist teorik çerçevede ele almakta; sakatlığı, üretim iliĢkilerinin tarihte meyda-

na getirdiği eĢitsizlikler bağlamında düĢünmektedir. Bu noktada Ġslâm‘ı, sakatlara 

karĢı bakıĢı yönünden Hıristiyanlığa göre daha olumlu değerlendirmekle birlikte, 

genelde ilâhî dinlerin sakatlığa yaklaĢımını, sadaka gibi sosyal yardımlaĢma ağı 

çerçevesinde ve yine dinlerdeki peygamberlerin hayatlarında gözüken, hastaları iyi 

etme gibi mistik ve macik özellikleriyle ele almakta; bu iki özelliği dinin olumlu iĢle-

vi olarak değerlendirmektedir. Sonra da sonra sonuç sadedinde Ģunları söylemek-

tedir: 

“Kutsal metinlerde bir kurtarıcı kimliğine sahip olan kiĢilerin mucizeler 

yaratarak insanlar üzerinde etkin bir gücünün açığa çıkması sakatlar 

üzerinden verilmektedir. Kutsal metinlerde körlerin, sağır dilsizlerin, yü-

rüyemeyen kiĢilerin ilâhî bir güce sahip olan „peygamberler‟ aracılığıyla 

iyileĢtirildikleri yazılmaktadır. Bu ilâhî güç aracılığıyla iyileĢen sakatlar 

yaĢamlarında sürekli bu umutlar altında kendileri için bir kurtarıcı bek-

lemekte ve bütün umutlarını bu kurtarıcıya bağlamaktadırlar. YaĢam 

zorluklarının kendisinden kaynaklı olduğunu içselleĢtirerek, problem 

çözmeyi ilâhî güçlere havale etmektedirler. Genellikle de sakatların bü-

yük bir bölümü nesnel koĢulların getirmiĢ olduğu sorunları çözmede ça-

resizlik içinde dinî kurumlara baĢvurmuĢtur. Sakatlıklarını kader olarak 

görmekte ve böylelikle çileci bir yaĢamı dinin yaptırımları altında sür-

dürmektedirler. Kısaca dinsel öğreti; dıĢlanan toplumsal kesimlere „Her 

Ģey yolundadır ve iyidir, kötü olan sensin. Sistem içindeki yerini kabul-

lenmeli ve uyum sağlamalısın. Ancak böylece huzura kavuĢabilirsin‟i 

vaaz eder. Bu anlayıĢ dinin öngörülerini içselleĢtirmeye neden olur. Sa-

katın kendi sakatlığından dolayı çevreye, doğaya ve topluma karĢı ya-

bancılaĢması aslında toplumsal çeliĢkilerin sakatlığı üzerindeki bir yan-

sımasıdır. Çünkü bu çeliĢkilerin kaynağında bunalım ve krizler vardır. Bu 

bunalımdan çıkıĢ ancak baĢkaldırma ve direnme yoluyla olur. Çileci bir 

yaĢam çeliĢkilerin ve bunalımların olmadığı anlamına gelir. Oysaki sa-

katlık, iç kavgası olan, baĢlı baĢına bunalımları içinde barındıran bir ol-

gudur. Sakatlığı aĢmak dinsel anlayıĢın getirdiği düĢünceleri aĢmakla 

gerçekleĢir. ”5 

   → → 
Engellilere YaklaĢımı‖, Ülkemizde Engelliler Gerçeği ve Ġslâm, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, Anka-

ra, 2003, s.  33-58; Sancaklı, a. g. m. , s.  179-217.  
5 http:///www. engelliler. biz/forum/archive/index. php/t-120826. html (eriĢim: 25. 12. 2014).  
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Yapılan bir araĢtırmada doğuĢtan gelen bazı sebepler veya kaza, hastalık, do-

ğal afet gibi nedenlerle engelli olan bireylere yönelik tutumlarla bireyin hayatında 

önemli ve geniĢ bir referans çerçevesi sunan dinin etkisiyle oluĢan dinî tutumlar 

arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen bulgular, yaĢ, cinsiyet, 

sosyo-ekonomik düzey gibi bazı değiĢkenler açısından da değerlendirilmiĢtir. Niha-

yet lise ve üniversite eğitimi alan öğrenciler üzerinde yapılan araĢtırma sonucu dinî 

tutumlar ile engellilere yönelik tutumlar arasında olumlu bir iliĢki olduğu gözlen-

miĢtir.6 

Dinin engelliye bakıĢıyla alâkalı burada birkaç noktaya daha değinmenin fay-

dadan hâlî olmadığını düĢünüyoruz ve web ortamında engellilerle ilgili olarak pay-

laĢılan bir yazıda geçen bazı ifadeleri burada aktarmak istiyoruz.  

“Her Ģeyden önce engelli birey ve onun ailesi, baĢta “kabullenme” soru-

nu olmak üzere birçok sıkıntıyla karĢı karĢıya kalmak ve onlarla baĢa 

çıkmak zorundadır. Engelli birey ve ailesi açısından engel durumunu ka-

bul, olumlu benlik kavramı geliĢtirme ve engel durumundan kaynakla-

nan sorunlarla baĢa çıkma ve onları çözmede, olumlu katkı sağlayacak 

kurumlardan birinin, din olduğunu söylememiz mümkündür. Yine din, 

insanların gidiĢine ayak uydurmak zorunda oldukları bir dünyada psiko-

lojik denge kurmanın yollarından biridir. Ġnsanların dıĢ dünyayı algılama-

larında ve kendini o dünyada belirli bir yere yerleĢtirme modeli olarak 

fonksiyon görür. Engelli birey ve yakın çevresi de engel durumunu kabul 

etmede, içinde bulunduğu halden dolayı girdiği stresle baĢa çıkmada ve 

kendini ayarlamada dinden ve onun ortaya koyduğu dünya görüĢünden 

yararlanabilir.  

Engelli birey ve ailesi içinde bulunduğu, yaĢadığı durumdan dolayı za-

man zaman kendi kendine, “niçin ben / biz?”, “neden bu olay benim / 

bizim baĢımıza geldi?”, “Allah niye beni / bizim çocuğu seçti?”, “ben niye 

böyleyim?” vb. gibi çeĢitli Ģekillerde engel durumunu sor(gula)ma, an-

lama, anlamlandırma yoluna gitmektedir. Dolayısıyla bu tür soruların 

cevabını bulmada veya içinde bulunduğu durumu anlamlandırmada en-

gelli insan dine müracaat eder. Çünkü din insanın hayatta karĢılaĢtığı 

her olay ve duruma hazır ve anlamlı cevaplar veren ve ona nasıl yaĢa-

ması gerektiği hususunda yol gösteren bir zihnî muhtevalar sistemidir. 

Ayrıca din hayata anlam ve gaye kazandırır. Bununla birey hayatın insa-

na yüklediği krizleri karĢısında mânen güçlenir. ”7 

II. YAHUDĠLĠĞĠN ENGELLĠLERE BAKIġI 

―Hepimiz Tanrı tarafından yaratıldık. Bunu aklımızda tutarsak kimsenin mü-

kemmel olmadığını anlarız‖ sözü, aslında bütün ilâhî dinlerin insana bakıĢ açısını 

———— 
6 GeniĢ bilgi için bk.  M.  Naci Kula, ―Bedensel Engellilere Yönelik Tutumlar ile Dinî Tutumlar Arasındaki 

ĠliĢki Üzerine Bir AraĢtırma‖, Ġslâmî AraĢtırmalar Dergisi, Ankara, 2007, c.  19, sy.  3, s.  511-524.  
7http://ozelegitimokulu. tr. gg/ENGEL%26%23304%3B-%C7COCUK-VE-A%26%23304%3BLES%26% 

23304%3B-SORUNLARI. html (eriĢim: 25. 12. 2014).  
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yansıtır. Burada amaç, karĢımızdaki insana, Tanrı‘nın ona bahĢettiği potansiyele 

ulaĢma ve birey olarak yeteneklerini tam mânâsıyla kullanma gücünü kazandır-

maktır. Yahudiliğin kutsal kitabı olan Tora‘nın emrettiği iki Ģey son derece önemli-

dir: Ġlgi göstermek ve saygı duymak. KarĢımızdaki ister sağlıklı olsun, isterse engel-

li, değiĢen bir Ģey yoktur. Hepimizin birbirimize ihtiyacı olduğunu ve engelliliğin de 

hayatımızın bir parçası Ģeklinde değerlendirilmesi gerektiğini asla unutmamamız 

gerekmektedir.  

MeĢhur Yahudi filozofu Musa bin Meymun, Rönesanstan beri Batılılarca bili-

nen adıyla Maymonides (1135-1204), ―Delâletü‘l-Hairîn‖ adlı eserinde, bedenin re-

fah ve sıhhatinin, entelektüel mükemmelliğin ön Ģartı olduğunu dile getirmektedir. 

Zira beden sağlıklı olunca, düĢünme, idrak ve hikmete nüfuz etme doğru bir Ģekil-

de tezahür edecektir, demektedir.8 Dolayısıyla bedeni hiçbir zaman hakir görme-

yen9 ve beden sağlığını dikkate alan Yahudilik; hem bedenlerde yara açılmaması-

nı10 ve dövme iĢareti konulmamasını11 emretmiĢ, hem de kutsal saydığı mensupla-

rının yani Yahudilerin bedenen sağlam ve sağlıklı olması için KaĢer* hükümlerine 

çok büyük önem atfetmiĢtir.12 Burada anlaĢılması gereken, Yahudiliğin insana, ha-

yata, hattâ bir hayvanın hayat hakkına bile saygı göstermeyi13 ön plânda tutan bir 

din olduğu, sağlıklı kalabilmenin gerekleri yerine getirilmediği takdirde engelli hâle 

gelmenin çok uzak olmadığıdır.  

Yahudiliğin sözlü dinî edebiyatı diye bilinen ve Tevrat‘ın Ģifahî yorumu olan 

Talmud‘da14, insanların engelli kiĢileri nasıl gördüğü hakkında bize fikir veren Ģöyle 

bir öykü vardır. ―Bir zamanlar Rabi ġimon ben Elazar adındaki büyük bir haham, 

Tora çalıĢtıktan sonra evine dönerken ―çirkin bir adam‖ ile karĢılaĢmıĢtır. Tora‘nın 

o güzel sözcüklerini öğrendikten sonra o çirkin kiĢiyi görmek, hahamı Ģoka uğrat-

mıĢ ve ―Bu ne kadar çirkin bir adam!‖ demiĢ. KarĢısındaki adam çirkin olabilirmiĢ 

ama aptal değilmiĢ. Çok içerlemiĢ ve Ģöyle demiĢ: ―Neden gidip de beni yapan Sa-

natçı‘ya (yani Tanrı‘ya) ne kadar çirkin bir Ģey yaptığını söylemiyorsun?‖ Rabi ġi-

mon ben Elazar, sözlerinin incitici ve yanlıĢ olduğunu anlamıĢ ve adama, kendisini 

———— 
8 Mehmet Aydın, ―Yahudilik‘te Ġnsan Sağlığı‖, Türk-Ġslâm Medeniyeti Akademik AraĢtırmalar Dergisi, Kon-

ya, 2011, Yıl: 6, sy.  12, s.  17.  
9 Yusuf Besalel, ―Beden‖, Yahudilik Ansiklopedisi, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A. ġ. , Ġstanbul, 

2001, I, 101.  
10 Levililer, XXI/5.  
11 Levililer, XIX/28.  
* KaĢer (KoĢer): ―Uygun, helâl, geleneklere göre kabul edilebilir‖ anlamına gelir.  Genellikle, dinî kurallara 

uygun olarak hazırlanan yiyeceklerin tümü ve bu tip gıdaları satan kasap ve gıda dükkanlarına verilen 

isimdir.  Bk.  Besalel, ―KaĢer‖, a. g. e. , II, 313-314.  
12 Aydın, a. g. m. , s.  10.  
13 Levililer, XXIV/21.  
14 GeniĢ bilgi için bk.  Geoffrey Wigoder, ―Talmud‖, Dictionnaire Encyclopédique Du Judaïsme, Éditions 

Robert Laffont S. A. , Paris, 1996, s.  982-988; Mehmet Aydın ―Talmud‖, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, 

Damla Ofset A. ġ. , Konya, 2005, s.  738-740.  
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affetmesi için yalvarmıĢ. Bu öykü bize her birimizin Tanrı tarafından yaratıldığını öğ-

retir. Bunu aklımızda tutarsak, kimsenin mükemmel olmadığını ve kimsenin çirkin 

olmadığını anlarız. ‖ 

Yukarıdaki satırlar, Rav Mendy Chitrik‘in ġalom gazetesinde yayımlanan, bizim 

deinternet ortamında müĢahede ettiğimiz ve AĢkenaz Cemaati Hahamı Estreya Se-

val Vali tarafından da Türkçeye çevrilen ―Bir Ġlahiyat Problemi Olarak Yahudiliğin 

Engellilere BakıĢı‖ adlı iki makalesinin ilkinden alınmıĢtır ki15; ikinci makalesi de 

aynı baĢlığı taĢımaktadır.  

Rav Mendy Chitrik ilk makalesinde yukarıda yer verdiğimiz örnekten sonra konu-

muzla ilgili Ģunları söylemektedir: 

―Yahudi Kanunu (Alaha)16 uyarınca engelli kiĢilerin, diğerlerine göre farklı hak 

ve sorumlulukları vardır. Toplum değiĢtikçe kanun geliĢir. Hahamlar bazen toplum-

da bir değiĢim meydana geldiğini fark eder ve bu değiĢimi, kanuna yerleĢtirmenin 

yollarını bulur. Bazen de Yahudi toplumunda değiĢimi gerçekleĢtiren, kanunun 

kendisidir.  

Eskiden iĢitme engelli kiĢiler, iletiĢim kurmayı öğrenemezdi. Bu yüzden de an-

layamayan kiĢiler olarak muamele görürlerdi. Geçtiğimiz iki yüzyıl zarfında iĢitme 

engelli çocukları eğitmeyi öğrendik. Böylece bu çocuklar, toplumdaki yerlerini ek-

siksiz alabilmektedir. Hahamlar da bu duruma uyum göstererek, iĢitme engelli kiĢi-

lerin Yahudi yaĢamında daha büyük bir rol oynamasını mümkün kılmıĢtır.  

Görme engelli kiĢiler, her zaman konuĢarak iletiĢim kurabilmiĢtir. Yahudi ka-

nunu, görme engelli kiĢileri her zaman korumuĢ ve diğer insanlar gibi saygı görme-

leri gerektiği konusunda ısrar etmiĢtir. Yahudi kanunu bu açıdan zamanın ilerisin-

deydi…‖17 

Yazısında, engelli kiĢilerin Yahudi kanununu uygulamada karĢılaĢabileceği bazı 

zorlukları ele almaya çalıĢacağını belirten Chitrik, ―Ancak bu konuya eğilmeden ön-

ce, saygı değer öğretmenim Lubavitch Rabi Menachem Mendel Schneerson‘un, Ġs-

railli engelli asker ve sporculara hitaben (19 Ağustos 1976 tarihinde) yaptığı ko-

nuĢmadan, bir bölümü aktarmak istiyorum‖ diyerek Ģu satırlara yer verir: ―Fiziksel 

bir zayıflık veya eksikliği bulunan kiĢinin üzülmesi için hiçbir neden yoktur. Bu du-

rum, aslında Yüce Yaratıcı‘nın o kiĢiye engelleri aĢma ve sıradan insanların baĢa-

ramadığı Ģeyleri baĢarma imkânını veren özel ruhanî güçler bahĢettiğini gösterir.  

‗Özürlü‘ terimi hiç kimse için kullanılmamalıdır. Aksine bu kiĢilerin, sıradan in-

———— 
15 http://arsiv. salom. com. tr/news/print/24949-Bir-ilahiyat-problemi-olarak-Yahudiligin-engellilere-

bakisi. aspx (eriĢim: 02. 07. 2015).  
16 GeniĢ bilgi için bk.  Besalel, ―Alaha‖, a. g. e. , I, 51-54.  
17 http://arsiv. salom. com. tr/news/print/24949-Bir-ilahiyat-problemi-olarak-Yahudiligin-engellilere-

bakisi. aspx (eriĢim: 02. 07. 2015).  
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sanların sahip olduklarının çok ötesinde özel güç ve yetenekleri vardır; Tanrı katın-

da özel ve ‗fevkalâde‘dirler. Dolayısıyla, aslında ne olduklarını gösteren bu sıfatla 

adlandırılmaları gerekir: ‗Fevkalâde‘. Bu sıfat, onların neĢe ve özgüvenin canlı ör-

nekleri olmasını sağlayan sıra dıĢı özelliklere vurgu yapar ve fiziksel ya da bedensel 

durumuna bakmaksızın her kadın ve erkeğin, ‗Yukarı‘daki Tanrı‘nın parçası‘ olan 

bir ruha sahip olduğunu gösterir ve bu, her türlü engeli aĢar. ‖18 

Chitrik‘in ilk makalesinde, ―Yahudi Kanununun Söylemleri‖ diye bir alt baĢlık altın-

daki açıklamaları da konumuzun Yahudiliğe ait kısmının anlaĢılması açısından son 

derece önemlidir. O, Ģöyle demektedir:  

―Engelli kiĢiler ve Yahudi toplumu ile etkileĢimleri konusundaki pratik ve etik 

meseleler, Yahudi kanunu yetkililerinin fazla dikkatini çekmemiĢtir. Oysaki bu me-

selelerin, önemli insanî, hukukî, etik ve finansal sonuçları vardır. Yahudi Kanunu 

(Alaha) bazı Yahudilerin, Tora ve din âlimlerinin tüm emirlerini yerine getirmelerine 

engel olan, fiziksel ve duygusal kısıtlamalara sahip olduğunu kabul eder. Yahudi 

Kanunu, engelli kiĢilerin bazı emirleri yerine getiremediklerinden ötürü suçluluk 

duymamaları ve engelli kiĢilerin, insan olarak değer ve ruhanîliğinin hiçbir Ģekilde 

azalmaması gerektiğinin altını çizer. Alaha‘nın yaptığı, bu kiĢileri Yahudi sıfatıyla el-

lerinden bütün geleni yapmaya teĢvik etmek ve topluma, dinî vecibelerini yerine 

getirebilmeleri için, onlara yardım etmesini öğütlemektir.19 

Chitrik, yukarıdaki ifadelerine katkı sadedinde Ģu noktaya da vurgu yapmakta-

dır: ―Toplumun, zihinsel engelli kiĢilere yardımcı olma zorunluluğu konusunda, Rabi 

Moshe Sofer‘in on sekiz yaĢındaki bir kadın hakkındaki duyarlı sözlerini örnek gös-

termek mümkündür: Geçiminden de, tıbbî bakımından da bir tek babası sorumlu 

değildir. Bu kiĢi, toplumun bakmakla yükümlü olduğu bir yoksul gibi muamele 

görmelidir. Engelin türü ve derecesi, kiĢinin Alaha karĢısındaki durumunu önemli 

oranda etkileyebilir. Örneğin belli bir engeli olan kiĢi, dinî vecibesini farklı bir Ģekil-

de yerine getirebilir ya da o vecibeden muaf tutulabilirken, baĢka bir engeli olan ki-

Ģiye aynı muafiyet tanınmayabilir. Engelin ‗derecesi‘, bu konuda karar verme yetki-

si hahamlar tarafından kabul edilmiĢ bir kiĢi (posek)* tarafından belirlenmelidir. ‖20 

Ġbn Meymun, Mabed ile ilgili kurallar çerçevesinde birtakım açıklamalar yapar-

ken bazı Ģeylere dikkat çekmiĢtir. Özellikle Mabed görevlilerinin (Kohanim veya 

———— 
18 http://arsiv. salom. com. tr/news/print/24949-Bir-ilahiyat-problemi-olarak-Yahudiligin-engellilere-

bakisi. aspx (eriĢim: 02. 07. 2015).  
19 http://arsiv. salom. com. tr/news/print/24949-Bir-ilahiyat-problemi-olarak-Yahudiligin-engellilere-

bakisi. aspx (eriĢim: 02. 07. 2015).  
* Posek: Alaha (Yahudi Dini Hukuku) Uzmanı.  GeniĢ bilgi için bk.  Besalel ―Posek‖, a. g. e. , II, 511-512.  
20 http://arsiv. salom. com. tr/news/print/24949-Bir-ilahiyat-problemi-olarak-Yahudiligin-engellilere-

bakisi. aspx (eriĢim: 02. 07. 2015).  
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Koenler), en iyi ve en güzel elbiseler giyinmelerinin emredildiğini21 belirten Ġbn 

Meymun, bir hata veya kusuru olan kimsenin Mabed‘de ilâhî hizmete kendini ada-

yamayacağını, ruhbanlıktan atılan kimselerin de buna dâhil olduğunu ifade etmiĢ-

tir.22 

Nitekim Levililer‘de bu durum çok net bir Ģeklide Ģöyle ortaya konmuĢtur: Rab 

Musa‘ya Ģöyle dedi: ―Harun‘a de ki, ‗Soyundan gelecek kuĢaklar boyunca kusurlu 

olan hiç kimse yiyecek sunusu sunmak üzere Tanrısı‘na yaklaĢmasın. Kusurlu 

olan, sunağa yaklaĢamaz: Kör, topal, yüzü arızalı, organlarından biri aĢırı büyümüĢ, 

kolu veya ayağı kırık, kambur, cüce, gözü özürlü, uyuz, yarası kabuk bağlamıĢ ya da 

hadım. Kâhin Harun‘un soyundan bu kusurlara sahip hiç kimse Rab için yakılan 

sunuyu sunmak üzere sunağa yaklaĢmayacak. Çünkü kusurludur. Tanrısı‘na yiye-

cek sunusu sunmak üzere sunağa yaklaĢamaz. Böyle bir adam Tanrısı‘na sunulan 

kutsal ve en kutsal yiyecekleri yiyebilir. Ancak perdeye ve sunağa yaklaĢmayacak-

tır. Çünkü kusurludur. Tapınağımı kirletmesin. Onları kutsal kılan Rab benim. ‘‖23 

Levililer‘de ifadesini bulan yukarıdaki sözlerden hareketle araĢtırmacı Saul M. 

Oylan, bir çalıĢmasında aynı duruma iĢaret etmiĢ ve Ģöyle demiĢtir: ―Fiziksel kusu-

ru olan yani engeli olan görevlinin Mabed içinde sunak gibi çok özel yerlere yak-

laĢması yasaktır, bununla birlikte eĢit tabakadan oluĢan kiĢilerin yaptıkları âyinlere 

katılmaları da yasaktır. Bu tür aktivitelerden ayrı tutulmaları, kusurlu olan görevlile-

ri sağlam olanlardan derece olarak daha aĢağı bir seviyeye getirmektedir. Prestij 

olarak daha yüksek olan âyinlere katılamamalarına rağmen, kusuru bulunan gö-

revliler derece olarak görevli olmayanlardan üstün kabul edilir.24 

Yahudi hahamları, Levililer, 21/18-20‘de listelenen kusurların sadece birer 

örnek teĢkil ettiğini, bunların dıĢında sözlü Tora ile bilinen baĢka kusurların da bir 

Koen‘i görevden alıkoyduğunu öğretmiĢlerdir. Onların verdikleri listeye göre, bir 

Koen‘i kutsal görevden ve Mizbeah‘ın ötesine geçmekten alıkoyan toplam yüz kırk 

tane bedensel kusur mevcuttur. Zaten bedensel kusuru olan bir Koen‘in Bet-

AmikdaĢ (Kudüs Mabedi)‘ta kutsal görev alamaması, Tora‘nın 613 emrinden biri-

dir.25 

Aslında bedensel kusurlu Koenler‘in kutsal görevi yapmaları yasak olmasına 

karĢın, daha önce zikrettiğimiz gibi ―kutsal‖ nitelikli yiyeceklerden Koenler‘e ayrılan 

———— 
21 ÇıkıĢ, 28/2.  
22 Hatice Doğan, Maymonides‟in Hayatı ve Eserleri, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A. ġ. , Ġstanbul, 

2010, s.  175.  
23 Levililer, 21/16-23.  
24 Saul M.  Olyan, Rites and Rank: Hierarchy in Biblical Representations of Cult, Princeton University 

Press, New Jersey, 2000, s.  112.  
25 MoĢe Farsi (Çeviri ve Düzenleme), Tora ve Aftara (Vayikra), Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A. ġ. , 

Ġstanbul, 2006, III, 462.  



Yahudilik ve Hıristiyanlığın Engellilere BakıĢı  283 

Mütefekkir, 2015; 2(4): 275-298 

kısımlarda eĢit pay sahibi olmaları, onların, Tanrı‘nın gözünde diğer sağlam Koen-

ler‘den herhangi bir farkı olmadığını gösterir. Tanrı‘nın bu Koenler‘i görevden alı-

koyması, onları değersiz kabul ettiğini göstermez. Fakat ne yazık ki birçok insan, 

bedensel kusurlu olanları ―uygun‖ görmez ve örneğin, bir krala ya da benzeri bir 

yöneticiye elçi olarak göndermez. Dolayısıyla ―insanların gözünde‖ uygun olmayan 

bu Koenler‘in, Tanrı‘ya yönelik görevlerde kullanılması, yine ―insanların gözünde‖ 

Tanrı‘ya yönelik bir değer ve saygı eksikliği anlamına gelebileceğinden, Tora bu ki-

Ģileri görevden alıkoymuĢ, yine de, Tanrı‘nın gözünde diğerleriyle tamamen eĢit 

kutsiyete sahip olduklarını vurgularcasına, normal Yahudilerin yiyemeyeceği ―kut-

sal‖ yiyeceklerden onlara diğer Koenler‘le eĢit pay vermiĢtir. Bu da sürekli fiziksel-

liği ön plânda tutan insanlara yönelik açık bir mesajdır.26 

Daha önce ismini zikrettiğim Saul M. Olyan baĢka bir çalıĢmasında, ―Yahudi 

kutsal metinlerinde birçok örnekte engelli kimselerin zikredildiği görülmektedir‖ 

dedikten sonra körlüğün kusur olarak görülmesine karĢın, lânetler arasında fazla-

ca yer almadığını söylemektedir.27 Körlüğün sıkça cahillik, güçsüzlük ve birilerine 

bağımlılık gibi özelliklerle iliĢkilendirildiğini ileri süren Olyan, Yeremya, 31/7-9‘u da 

örnek göstererek, kör ve topal erkeklerin derece olarak hamile kadınlarla bir tutul-

duğunu kaydetmiĢtir. O‘na göre sağırlık ve dilsizlik, körlüğün aksine kutsal metin-

lerde kusur olarak yer almaz; ancak, sağır ve dilsizler, kusurlu olan körler ve diğer 

kusurlularla iliĢkilendirilip kusurlu olarak sınıflandırılırlar. Bununla birlikte sağır ve 

dilsizler zavallılık, cahillik ve savunmasızlıkla iliĢkilendirilip tanımlanırlar.28 

Olyan, konuyla ilgili açıklamaları kapsamında Ģu önemli hususa da dikkat 

çekmektedir: ―Engelli olmanın nedeni, Tanrı takdiri ile nadiren iliĢkilendirilir. ÇıkıĢ, 

4/11‘de Yahve‘nin kendisi konuĢabilme, görebilme ve duyabilmenin yanı sıra, kör-

lük, sağırlık ve dilsizlik gibi engellerden de kendisinin sorumlu olduğunu ifade et-

mektedir. Bunun yanında engelli olmanın nedenini, günahlara bir ceza olarak açık-

layan, insanın günah iĢlemesinden Tanrı‘nın hoĢnut olmadığını ifade eden birçok 

metin de vardır…‖29 

Nitekim Yahudi kutsal metinlerinde ―engelli olmanın, Tanrı ile olan ahite uy-

mamakla (itaatsizlikle) alâkalı olduğu‖ Ģeklinde bazı yorumlar da karĢımıza çık-

maktadır. Örneğin, Tora‘nın Tesniye (Yasanın Tekrarı) bölümünde 28. babın hemen 

baĢında, ―Eğer Tanrınız Rab‘bin sözünü iyice dinler ve bugün size ilettiğim bütün 

buyruklarına uyarsanız, Tanrınız Rab sizi yeryüzündeki bütün uluslardan üstün kıla-

caktır. Tanrınız Rab‘bin sözünü dinlerseniz, Ģu bereketler üzerinize gelecek ve si-

———— 
26 Tora ve Aftara, III, 466-467.  
27 Saul M.  Olyan, Disability in the Hebrew Bible: Interpreting Mental and Physcal Differences, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2008, s.  121.  
28 Olyan, Disability in the Hebrew Bible: Interpreting Mental and Physical Differences, s.  122.   
29 Olyan, Disability in the Hebrew Bible: Interpreting Mental and Physical Differences, s.  122.  
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zinle olacak‖30 sözleri yer aldıktan sonra bu bereketler teker teker sıralanır. Daha 

sonra da Ġsrail halkı Ģayet Rab‘biyle yaptığı ahdi bozarak Tanrı‘nın buyruklarına 

uymazsa, baĢlarına gelecek olan lânetler de ard arda zikredilir. Bu zikredilen lânet-

ler arasında çalıĢmamızla alâkalı olması bakımından Ģu sözler oldukça dikkat çe-

kicidir: ―Rab sizi delilikle, körlükle, ĢaĢkınlıkla cezalandıracak. Öğle vakti körlerin 

karanlıkta el yordamıyla yürüdüğü gibi yürüyeceksiniz. Yaptığınız her Ģeyde baĢarı-

sız olacak, sürekli sıkıĢtırılacak, yağmalanacaksınız. Sizi kurtaran olmayacak. ‖31 

M. Miles adlı bir baĢka araĢtırmacı ―Journal of Religion, Disability & Health 

(2002) vol. 6(2/3) pp. 149-204‖ adlı bir dergide yayınladığı ―Disability and Deaf-

ness, in the context of Religion, Sprituality, Belief and Morality, in Middle Eastern, 

South Asian and East Asian Histories and Cultures: annotated bibliography‖ baĢlık-

lı makalesinde, Talmud‘un asıl metnini oluĢturan MiĢna‘da engellilerle ilgili geçen 

bazı yasaklamalar ve muâfiyetleri izah etmeye çalıĢmıĢtır. Miles‘in MiĢna‘dan ha-

reketle verdiği bilgilere göre sağır-dilsiz, zihinsel engelli aynı zamanda âkil baliğ 

kimselerin kurbanı veya adağı kabul edilmez veya geçerli değildir. Sağır-dilsiz, kör 

ve zihinsel engelli birinin - bu durumu geçici olup da düzelmesi durumu harici - 

yaptığı boĢanma geçersizdir. Yine sağır-dilsiz biri menkul mülkiyetlerle ilgili konu-

larda iĢaretlerle veya ağız hareketleriyle iletiĢim kurabilir. Bunun yanında duyma 

yeteneği olan birinin öküzü, sağır-dilsiz, zihinsel engelli ve fakat akil-baliğ olmayan 

birinin öküzüne zarar verdiği davada sağlıklı kiĢi sorumludur; aksi bir durumda yani 

özürlünün öküzü sağlam birinin öküzüne zarar verdiğinde engelli kiĢi kusurlu de-

ğildir, ancak o engelli baĢka birinin gözetimi altında ise böyle bir durumda sorumlu 

olur. Ayrıca MiĢna‘nın bir bölümünde yer aldığı kadarıyla kesik ayaklı birinin takma 

bacakla dıĢarı çıkması bazı âlimlere göre caiz, bazılarına göre ise yasaktır.32 

Daha önce ismini zikrettiğimiz ve çalıĢmasından söz ederek ortaya koyduğu iki 

makalesinden ilkinde dikkatimizi çeken bazı fikir ve görüĢlerine yer verdiğimiz Rav 

Mendy Chitrik, yine ilk makalesinde engelli kiĢinin, ġabat ve Yahudi bayramları ko-

nusunda herkesle aynı kurallara uymak zorunda olduğunu, dolayısıyla engelli bir 

kiĢinin ġabat gününün kutsallığını bozamayacağını ifade ettikten sonra, engellinin 

Ģayet hayatî bir tehlikesi yoksa Kipur* günü oruç tutması gerektiğini söyler. Ona gö-

re zaten hayatî tehlike durumunda Tora ve din âlimlerinin emir ve kurallarının, üç 

tanesi hariç tümü göz ardı edilebilir. Yine de engelli kiĢiler için geçerli olan özel ku-

rallar vardır.33 

———— 
30 Tesniye, 28/1-2.  
31 Tesniye, 28/28-29.  
32 http://www. independentliving. org/docs7/miles2007. pdf (eriĢim: 09. 07. 2015).  
* Kippur (Yom Kipur): Yahudilerin yıllık oruç günü olan Kefaret Günü‘ne verilen Ġbranice isim.  GeniĢ bilgi 

için bk.  ġinasi Gündüz, Din ve Ġnanç Sözlüğü, Vadi Yayınları, Ankara, 1998, s.  399; Mehmet Aydın, 

Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, s.  396.  
33 http://arsiv. salom. com. tr/news/print/24949-Bir-ilahiyat-problemi-olarak-Yahudiligin-engellilere-

→ → 
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Chitrik, söz konusu ilk makalesinde yukarıdaki açıklamalara yer verip, engelli-

leri ortopedik engelliler, görme engelliler ve iĢitme engelliler Ģeklinde üç kısma 

ayırdıktan sonra her bir engelli grubunun Yahudi kanunları çerçevesinde neleri ya-

pıp yapamayacağını tartıĢır. Biz bu tartıĢmaları onun dilinden olduğu gibi makale-

mize almakta fayda mülâhaza ediyoruz.  

“Yardımsız yürüyemeyen engelli bir kiĢi ġabat günü, kiĢinin normalde 

nesneler taĢıyamayacağı yerlerde bile tekerlekli sandalye, baston, kol-

tuk değneği ya da yürüteç kullanarak topluma karıĢabilir. Yahudi kanu-

nu bunları kiĢinin uzuvlarının yerine geçen mekanik destekler olarak gö-

rür. Ancak bu mekanik destekler, yardımsız yürüyebilen bir kiĢiye sade-

ce fazladan denge sağlayacaksa, ġabat günü kullanılamaz.  

Dua Ģalı talit‟in, tekerlekli sandalyenin koltuk veya arka kısmında taĢın-

masına izin verilir; çünkü talit, tekerlekli sandalyeye bağlı sayılır. Bu du-

rum, ġabat günü elinde taĢ tutan bir çocuğu taĢımaya benzer.  

Engelli bir kiĢi, ġabat günü bacak desteği takabilir; çünkü bu, giysinin bir 

parçası olarak kabul edilir. Takma uzuv türünden protezler, toplum için-

de bile takılıp çıkarılabilir, çünkü bedenin parçası sayılırlar.  

Motorlu olan tekerlekli sandalyeler ve elektronik cihazların ġabat ve 

bayram günlerinde kullanılması ciddî bir Alaha sorununa yol açmakta-

dır. Bu yüzden, ġabat ve bayram günleri, elektrikle çalıĢan tekerlekli 

sandalyeleri toplum içinde kullanmaktan kaçınmak gerekir.  

Görme engelli kiĢi, kendisi ve baĢkaları için tehlike oluĢturmaması Ģar-

tıyla, cuma akĢamı ġabat mumu yakmalıdır. Âmâ kiĢi sinagoga gider-

ken, rehber köpeği ona eĢlik edebilir. Köpek, sahibinin toplu halde dua 

etme emrini yerine getirmesini sağladığından, sinagogun kutsiyetini ihlâl 

etmiĢ sayılmaz. Âmâ kiĢi, baston kullanmadan yürüyemiyorsa, ġabat 

günü toplum içine karıĢmak için baston kullanabilir, çünkü baston, giysi 

olarak kabul edilir.  

Hiç görmeyen ya da görme kaybı olan kiĢi, braille alfabesi veya büyük 

puntolarla yazılmıĢ dua kitabı, Tevrat ya da Ġbranice baĢka bir kitabı ta-

Ģıyabilir. Görme engelli kiĢi, ġabat baĢlamadan önce açmıĢ olsa bile, 

ġabat günü ses kayıt cihazı veya radyo kullanamaz; çünkü „ses yaratma‟ 

veya „bir sesin duyulmasına sebep olma‟ (HaĢmat Kol) yasağını çiğne-

miĢ olur.  

 Âmâ bir kiĢi, gökyüzünde Yeni Ay belirdiği zaman Ģükran duaları (KiduĢ 

Levana) okumakla yükümlüdür; bu duaların gözle görülen nesneler için 

okunmasına rağmen. Hanuka Ģamdanını (menora) yakma konusunda, 

Ģükran duasını mümkünse o kiĢinin yerine baĢkalarının okuması tercih 

edilir. Âmâ kiĢi, Pesah öncesinde evde mayalı ekmek parçalarını (ha-

mets) arayamaz; bunu aileden baĢka bir kiĢi yapmalıdır.  

ĠĢitme engeli olan kiĢi, ġabat günü duymasına yardımcı olacak bir kulak-

lık takabilir; çünkü bu, kiĢinin giysisinin bir parçasıymıĢ gibi kabul edilir. 

Ancak sesin yüksekliğini ayarlayamaz. Eğer kulaklık ya da pili, gözlüğü-

ne monte edilmiĢse, bunları ġabat süresince toplum içinde takabilir. 

Buna karĢın bir iĢitme destek cihazı cepte taĢınamaz; zira o durumda, 

kiĢinin bedeninin veya giysisinin bir parçası olarak kabul edilmez. Piller, 

   → → 
bakisi.  aspx (eriĢim: 02. 07. 2015).  
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ġabat günü kullanılmak üzere bir kemere sabitlenebilir. Uygulanan ka-

nun ilkesi, bir cihazın taĢınıyor değil, giyiliyor olması ve ihtiyaç duyanın 

fiziksel ihtiyacına karĢılık vermesidir.  

ĠĢitme engelli kiĢi, hafta arası günlerde, hazanı* ve Tora‟nın okunmasını 

duyabilmesi için sinagogda mikrofon kullanılabilir; ancak ġabat veya 

bayram günleri, hatta RoĢ AĢana‟da* koç boynuzunun (Ģofar) üfleniĢini 

duyması için mikrofon kullanılamaz. Purim‟de*Megila‟nın* okunuĢunu 

duyabilmesi için mikrofon kullanılabilir. ĠĢitme engeli olan kiĢi, Tora ve 

Megila‟nın okunmasını duyma emrini, bu kitapları kendisi okuyarak da 

yerine getirebilir.  

Zekâ geriliği, öğrenme zorlukları, sara ya da baĢka akut veya kronik has-

talıkları olan insanlar,Tora ve din âlimlerinin bütün kurallarını, ellerinden 

gelenin en iyisini yaparak yerine getirmelidir. ”34 

Rav Mendy Chitrik, haftalık siyasî ve kültürel gazete olan ġalom gazetesinde 

yayımladığı ve birinci makalesiyle aynı baĢlığı taĢıyıp o makalenin devamı niteliğin-

deki ikinci makalesinde, engelli kiĢilerin evlilik, çocuk sahibi olma, dualar ve diğer 

yasal zorunluluklarıyla alâkalı çok sayıdaki etik ve pratik konuyu ele almaya devam 

etmiĢ ve Ģu bilgilere yer vermiĢtir: 

“Engelli bir kiĢi, aile saflığı uygulamaları, evlenmek ve çocuk sahibi ol-

ması açısından, tüm Yahudilerin sahip olduğu hak, ayrıcalık ve yükümlü-

lüklere sahiptir. Ortopedik engeli bulunan bir kadının aile saflığı kuralla-

rını yerine getirmesi, özel bir hassasiyet gerektirir. Ruhanî arınma havu-

zuna (mikve) girer ve çıkarken özel önlemler alınmalıdır. EĢinin ona re-

fakat edebileceği gibi, eriĢim kolaylığı için rampa veya bir indirme kal-

dırma ekipmanı sağlanmalıdır. Engelli kadın mikve‟nin duĢuna giremi-

yorsa, bu son duĢtan vazgeçebilir, çünkü evinde zaten yıkanmıĢtır. Ka-

dının engeli, kendi kendini muayene etmeye fiziksel olarak imkân vermi-

yorsa veya göremiyorsa,mikveöncesi bez muayenesi (bedika) baĢka bir 

kadın tarafından yapılabilir.  

Engelli kiĢiler -engelleri, bir çocuğa bakmalarını imkânsız hale getirmi-

yorsa- çocuk sahibi olma mecburiyeti dâhil, bütün Yahudilerin yerine ge-

tirmek zorunda olduğu emirlere uymalıdır. Zekâ geriliği ya da akıl hasta-

lıkları olduğu halde cinsel açıdan aktif kiĢilere, rutin bir Ģekilde doğum 

kontrolü veya kısırlaĢtırma yapılmamalıdır. Her vakayı ayrı ayrı değer-

lendirmek üzere uzman bir hahama baĢvurmak gerekir.  

———— 
* Hazan: Sinagogda görev yapan din adamı, bk.  Besalel, ―Hazan‖, a. g. e. , I, 205.  
* RoĢ AĢana (RoĢ HaĢana): Yahudi takviminde yılbaĢı olan RoĢ HaĢana, TiĢri (Eylül-Ekim) ayında baĢlayıp 

iki gün devam eder.  Yahudi inancında RoĢ HaĢana, kâinatın ve insanın kaderinin yeniden belirleniĢini 

ifade eder.  RoĢ HaĢana‘nın en önemli özelliği, hayvan boynuzundan yapılmıĢ Ģofarın üflenmesidir.  

GeniĢ bilgi için bk.  Baki Adam, ―RoĢ HaĢana‖, Dinler Tarihi El Kitabı,  ed.  Baki Adam, Grafiker Yayınla-

rı, Ankara, 2015, s.  103.  
* Purim: Yahudilerin kurtuluĢ bayramıdır.  Yahudi takviminde Adar ayının (ġubat-Mart) on dördünde baĢ-

lar ve bir gün sürer.  GeniĢ bilgi için bk.  Baki Adam, ―Purim‖, Dinler Tarihi El Kitabı, ed.  Baki Adam, 

Grafiker Yayınları, Ankara, 2015, s.  105.  
* Megila: Rulo Ģeklinde döndürülerek toparlanan parĢömen üzerinde el yazısı ile yazılı dinsel öyküye veri-

len ad.  MiĢna‘nın Moed fazlının onuncu bölümü… bk.  Besalel, ―Megila (Tomar)‖, a. g. e, II, 390.  
34 http://arsiv. salom. com. tr/news/print/24949-Bir-ilahiyat-problemi-olarak-Yahudiligin-engellilere-

bakisi.  aspx (eriĢim: 02. 07. 2015).  
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Engelli bir kadının, çocuğuna bakamayacaksa bile kürtaj yaptırmasına 

izin verilmez. Çocuğun bakımını toplum üstlenmelidir. Çocuğun bir ku-

rumda bakılmasındansa, Yahudi bir çift tarafından evlât edinilmesi ter-

cih edilir.  

Engelli bir çift çocuk sahibi olamıyorsa, evlât edinmeleri tavsiye edilir. 

Anne ve babada fiziksel, duygusal ya da psikolojik engeller varsa bile, 

araĢtırmalar evlât edinilmiĢ çocukların bunlardan kötü yönde etkilen-

mediğini göstermiĢtir. Evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda daha ay-

rıntılı bilgi edinmek için uzman bir dinî yetkiliye baĢvurmak gerekir.  

Engelli erkekler, engellerinin elverdiği ölçüde günde üç kez dua etmeli 

ve mümkünse on erkekten oluĢan grupla (minyan) dua etmek üzere si-

nagoga gitmelidir. Engelli erkek, dua Ģalını (talit) giymek 

ve tefilin sarmak zorundadır.  

Sol kolu bir nedenden dolayı tam geliĢmemiĢ veya felçli olan erkek, yine 

de tefilin‟ini sol koluna sarmalıdır. Ancak sol kolu hiç olmayan er-

kek, tefilin‟ini sağ koluna sarmalıdır.  

On üç yaĢını dolduran engelli erkek çocuğun Bar-Mitsva‟sını* yapmasına 

yardım edilmeli, elinden geliyorsa haftanın Tora bölümünü okumak üze-

re çağrılmalı ve ilgili duaları etmelidir. Gerekirse bir Tora rulosu evine 

götürülmeli ve evinde Tora okunabilmesi için, bir minyan* toplanmalıdır. 

On iki yaĢını doldurmuĢ olan kız çocuğu için evde kutlama yapılmalıdır. 

”35 

Son olarak Chitrik‘in, makalesinde, engellilere ait özet olarak sıraladığı çeĢitli 

Yahudi kanunu hükümlerine, hemen arkasından da engelli kiĢilerin bireysel, ailevî 

ve toplumsal yükümlülüklerine iliĢkin yapmıĢ olduğu önemli tespitlere aĢağıda yer 

vermek istiyoruz: 

“Engeli, zihinsel olmayan erkek, minyan‟ın üyesi sayılır.  

Engelli bir kiĢi, mahkemede tanıklık yapabilir.  

Engelli bir kiĢi, Kipur günü oruç tutmalı, Pesah‟ta*matsa* yemeli, RoĢ 

AĢana‟da Ģofar dinlemeli ve engelinin izin verdiği ölçüde, yetiĢkin bir Ya-

hudi‟nin yerine getirmek zorunda olduğu bütün emirlere uymalıdır.  

Tekerlekli sandalyeye mahkûm olan engelli bir kiĢi, Ģiva* haftası boyun-

ca yas tutma kurallarına uymalıdır.  

Tekerlekli sandalyeye mahkûm olan engelli bir ki-

Ģi, talit giyip tefilin sararak, sandalyesinde (ayakta okunması gereken) 

———— 
* Bar-Mitsva: 13 yaĢında bir erkeğin ibadet topluluğuna kabul töreni.  GeniĢ bilgi için bk.  Besalel, ―Bar-

Mitsva‖, a. g. e. , I, 95-97.  
* Minyan: Tefila, Tora okunması, KadiĢ gibi dinsel törenlerin cemaat olarak ifa edilebilmesi için 13 yaĢını 

aĢmıĢ en az on Musevî erkeğinin mevcudiyetinin gerekliliği, bk.  Besalel, ―Minyan‖, a. g. e. , II, 410.  
35 http://www. salom. com. tr/newsdetails. asp?id=83545 (eriĢim: 29. 06. 2015).  
* Pesah (Fısıh): Ġsrailoğulları‘nın Mısır topraklarından çıkıĢının anısına bir çeĢit bahar festivali olarak kut-

lanan ve Ġbrani takvimine göre Nisan‘ın 15‘ine denk düĢen bir Yahudi bayramı.  GeniĢ bilgi için bk.  

Gündüz, ―Pesah (Fısıh)‖, Din ve Ġnanç Sözlüğü, s.  305.  
* Matsa: Mayalanmayıp kabarmayan hamurdan yapılmıĢ, Yisraeloğulları‘nın Mısır‘dan acele ile çıkarken 

yemiĢ oldukları ekmek, bk.  Besalel, ―Matsa (Hamursuz)‖, a. g. e. , II, 389.  
* ġiva: Aile yakınlarından biri vefat eden kiĢinin yerine getirmesi gereken görevlerden.  YaĢlı kiĢinin yedi 

gün zarfında yas tutması gerekir ve iĢine gitmesi yasak olup; onu ziyaret etmek bir mitsvadır.  ġiva ya-

sına bayram ve ġabat günlerinde ara verilir, bk.  Besalel, ―ġiva (Yedi)‖, a. g. e. , III, 680.  
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Amida* duasını dahi okuyabilir.  

Görme engelli bir kiĢi, duayı ezbere okuyabilir.  

Kısmen gören ya da hiç görmeyen bir erkek, karĢıdan karĢıya geçmek 

için, daha mikve‟ye dalmayan eĢinin koluna girebilir.  

Kısmen gören (tam mânâsıyla âmâ olmayan) bir kiĢi, evlilik ya da bo-

Ģanma sözleĢmesi imzalamada veya baĢka yasal iĢlemlerde, tanıklık 

yapabilir.  

Kısmen gören kiĢi, baĢkaları için Tora okuyabilir, duaları yönetebilir, ha-

zanlık yapabilir.  

Evlenmek üzere olan iĢitme engelli bir kiĢiye, evlilik sözleĢmesi (ketuba) 

yüksek sesle okunmayabileceği gibi, iĢaret dili ile de okunabilir.  

Sağır ve dilsiz kiĢiler, Yahudi bir yetiĢkinin uymak zorunda olduğu emir-

lerden muaf tutulur.  

Engelli kiĢilerin tümü, hastanede yatıyorlarsa bile, yiyeceklerle ilgili bü-

tün kurallara uymak zorundadır. Bu kural, sadece ağızdan beslenebilen-

ler için geçerli olup, dıĢarıdan müdahale ile beslenmek zorunda olan, 

yani damardan, burundan veya doğrudan mideden beslenen kiĢiler için 

geçerli değildir.  

Aile ve toplum bireyleri, mümkün olan her durumda engelli kiĢinin haya-

tını olabildiğince eksiksiz ve üretken bir Ģekilde geçirebilmesi için, des-

tek vermek zorundadır.  

Aile üzerindeki parasal ve psikolojik yükü arttırsa bile, engelli kiĢinin dı-

Ģarıda bir kuruma gönderilmesi yerine evde bakılması tercih edilmelidir. 

Ancak evde bakımı mümkün kılabilmek için cemaat liderlerinin aileye 

yardım etmesi Ģarttır. Aile fertleri üzerindeki baskı o kadar yoğun olabilir 

ki, yardım görmedikleri takdirde, bir kuruma baĢvurmaktan baĢka çare-

leri kalmaz.  

Engelli kiĢilerin sinagoga gitmesine, talit giymesine ve tefilin sarmasına 

yardım edilmelidir. Engelli kiĢilerin, engellerinin izin verdiği oranda dua 

etmelerine ve emirleri yerine getirmelerine yardımcı olunmalıdır.  

Engelli kiĢiler, hiçbir ayrım yapılmadan, toplumun tam bir ferdi olarak 

kabul edilip, öyle muamele görmelidir. Toplum, varolan finansal kaynak-

larına göre onlara uygun tesis ve hizmetleri sunmalıdır. Engelli kiĢilerin 

sinagogdaki dualara katılması ve diğer dinî vecibelerini yerine getirebil-

mesi için, cemaatin parasal durumuna göre sinagogda rampa, hatta 

ġabat asansörü inĢa edilmelidir. Engelli kadınların, normal evlilik iliĢkile-

rinde bulunabilmesi için mikve‟ye eriĢimleri sağlanmalıdır.  

Sinagog, okul ve kütüphanelerde hiç görmeyen ya da kısmen gören kiĢi-

ler için büyük punto veya braille alfabesi ile basılmıĢ kitaplar; iĢitme en-

gelliler içinse, iĢaret dili bilen kiĢiler bulunmalıdır. Okula gidemeyen fi-

ziksel engelli çocuklara özel ders olanakları sağlanmalıdır. Özel ihtiyaç-

ları olan engelli çocuklar için özel okullar açılmalıdır.  

Bütün insanlar eĢittir ve Tanrı‟nın „görüntüsünde‟ yaratılmıĢtır. Tora, en-

gelli kiĢileri onurlandırmamız ve onlara saygı göstermemizi özellikle em-

reder (Levililer 19:14): “Duymayan birine lanet etme. Görmeyen birinin 

önüne engel koyma. Tanrından çekin. Ben AĢem‟im. ” 

Yahudi kanunu engelli kiĢileri Tanrı‟nın emirlerini uygulama konusunda 

———— 
* Amida: Ġbadetin ayakta yapılan bölümü.  Bk.  Besalel ―Amida (Ayakta DuruĢ)‖, a. g. e. , I, 61-62.  
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eĢit derecede sorumlu ve yükümlü görür. Ayrıca genel anlamda din hu-

kuku, özel anlamda ise Yahudi kanununun nüanslarına âĢinâ olmayan-

lara pek „merhametli‟ değilmiĢ gibi görünebilirler. Oysa iĢaret ettikleri, 

engelli kiĢilerin Tanrı katında diğer herkesle eĢit oldukları, Yahudi top-

lumunun ve genel toplumun üyeleri olarak katılımlarının tam olması ge-

rektiğidir.  

Yahudiliğin gereklerine tam mânâsıyla uymak demek, engellilere karĢı 

sadece acıma duymak ve onlarla empati kurmak değildir. Bu duygular 

çok içten ve gerçek olabilir; önemlidirler de. Ancak eĢitlik ilkesi gözardı 

edildiği takdirde, inancın getirdiği sorumluluklardan muaf tutulmaya yol 

açarlar.  

Yahudi kanununun vurgulamaya çalıĢtığı, toplumun bir ferdi olmanın 

aynı zamanda toplumun -tartıĢtığımız durumda Yahudi kanununun- yasa 

ve kurallarının getirdiği bütün zorunluluklarda aktif bir rol oynamak an-

lamına da gelebileceğidir. Engelli kiĢiler, toplumun „eksik‟ üyeleri değil-

dir. Dolayısıyla toplumun diğer üyeleri gibi kanuna tam mânâsıyla uymak 

zorundadırlar.  

Kanun, engelli kiĢilerin bazı Ģartları yerine getirmede zorlanabileceğini 

dikkate alır. Bu yüzden Yahudi kanunu alanında hüküm verme yetkisi 

olan kiĢiler, engelli kiĢilerin Yahudi toplum yapısına katılımını sağlarken, 

bir yandan da kanunlara uymada karĢılaĢabilecekleri zorlukları hesaplar 

ve dengeyi sağlamak için mücadele eder. Gerekli „uyarlamalar‟ kanun 

kapsamı içinde yapılmalıdır ki, dinî vecibeler tam anlamıyla yerine gele-

bilsin.  

Dinî konularda karar verme alanında, bir önceki neslin önde gelen otori-

telerinden Rabi Moses Feinstein‟in çok ilginç bir responsa‟sını örnek 

olarak vermek isterim. Rabi Feinstein‟a sorulan soru Ģuydu: Âmâ bir 

adam, sinagoga rehber köpeği ile birlikte gelebilir mi? Rabi Feinstein 

cevabında Ģöyle der: 

a) Âmâ bir kiĢi de herkes gibi dua etmeye mecburdur.  

b) Evinde dua edebilir ama herkes sinagogda dua ederken, engeli yü-

zünden kendini evde dua etmeye zorlanmıĢ hissederse, üzülüp dıĢlandı-

ğını düĢünebilir.  

c) Toplu halde Tora okumak gibi bazı dinî vecibeler ancak sinagogda ye-

rine getirilebilir.  

d) Görme engelli pek çok kiĢi, rehber köpeklerine muhtaçtır.  

Rabi Feinstein araĢtırmaya devam eder ve Talmud‟da yer alan bir tar-

tıĢmanın, âmâ bir kiĢinin sinagoga rehber köpeği ile girebileceği kararı 

ile sonuçlandığını keĢfeder! Böylece kararını dayandıracağı temeli bul-

muĢtur. Ancak Rabi Feinstein, köpek cemaati ürkütmesin ve rahatsız 

etmesin diye âmâ kiĢinin giriĢe yakın bir yerde ve sıra baĢında oturmaya 

çalıĢmasını önerir. Bu artık hemen bütün sinagoglarda genel bir uygu-

lama haline gelmiĢtir.  

Denge kurmak derken kastettiğim iĢte budur: Engelli kiĢinin katılımını 

kolaylaĢtırmanın yolunu aramak ve onu, cemaatin bütün üyeleri gibi, 

topluma dâhil etmek. ”36 

Belki son olarak Ģunu söylemeliyiz ki; Yahudilik‘te yukarıdaki geniĢ açıklama-

———— 
36 http://www. salom. com. tr/newsdetails. asp?id=83545 (eriĢim: 29. 06. 2015).  
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larda görüldüğü üzere engelli kategorisine giren insanlara iliĢkin pek çok hüküm 

karĢımıza çıktığı gibi; her ne kadar çalıĢmamızı doğrudan ilgilendirmese de özürlü 

ya da kusurlu hayvanlarla ilgili de bazı kurallar dikkat çekmektedir. Örneğin, To-

ra‘da geçen Ģu iki sözün, konumuzun anlaĢılması açısından oldukça ilginç olduğu-

nu söyleyebiliriz: 

―Bir hayvanın özrü varsa, topal ya da körse, herhangi bir ciddi sakatlığı varsa, 

onu Tanrınız Rab‘be kurban etmeyin. ‖37 

―Tanrınız Rab‘be herhangi bir özrü, kusuru olan sığır ya da koyun kurban et-

meyeceksiniz. Tanrınız Rab bundan tiksinir. ‖38 

ġu an itibariyle Yahudi Ġstanbul HahambaĢılığı genel sekreteri olarak görev ya-

pan Yusuf AltıntaĢ‘ın engellilerle ilgili görüĢünü de burada zikretmenin çalıĢmamıza 

katkı sağlayacağını düĢünüyoruz. Ona göre Allah‘ın yaratmasında bir noksanlık 

yoktur. O, her Ģeyi mükemmel vâreder, yaratılıĢta bizim gördüğümüz özürler, insa-

nın kendi eliyle sebep olduğu Ģeylerdir. Çünkü Allah mükemmeldir, kemal sahibi 

olan yaratıcıdır, O‘nda herhangi bir noksanlık (eksiklik) sadır olmaz. Tanrı salt iyidir, 

O‘ndan kötü bir Ģey vâki olmaz.  

Yusuf AltıntaĢ bu görüĢlerine ilave olarak Ģuna da dikkat çekmektedir. ―Artık 

bugün engelliler toplumda kabul görmüĢ durumdadır. Gerek devlet, gerekse birey-

ler onlara normal bir insan gibi bakmaktadır. Onlar eksikliklerini hem maddî güç 

olarak, hem de zihinsel olarak kapatmıĢ durumdadırlar. Onların hayatlarını kolay-

laĢtırıcı her Ģey düĢünülmektedir. Bunu iki taraflı aĢabilmiĢlerdir. Engellilere yakla-

Ģım bizim toplumdaki (Türkiye) gibi değil…‖ 

III. HIRĠSTĠYANLIĞIN ENGELLĠLERE BAKIġI 

Hıristiyanlığın engellilere bakıĢını irdelediğimizde, en baĢta bu dinin kutsal me-

tinleri ve o metinler etrafında merkezîleĢen birtakım yorumlardan hareketle bazı 

noktalara dikkat çekebiliriz. Bu bölümde elbette ki bazı Ġncil metinlerinden söz 

edecek olmakla birlikte, hem konunun anlaĢılması hem de bir mukayese yapma 

imkânı verme açısından birtakım araĢtırma ve analizlere de yer vermeyi düĢünüyo-

ruz.  

Öncelikle son derece dikkat çekici olması ve farklı bir yaklaĢım sergilemesi 

açısından Hıristiyan dünyasına ait bir web sitesinde rastladığımız, Hıristiyanlığın 

engellilere bakıĢıyla alâkalı Ģu yorumu burada aktarmak istiyoruz: 

―Âdem‘i Tanrı direk kendi elleriyle bir kerede yarattı ya da insan vücudu evri-

———— 
37 Tesniye, 15/21.  
38 Tesniye, 17/1.  
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min sonucu oluĢtu. Ġlk haliyle o beden mükemmeldi ve ölümsüzdü, yargı günü bize 

verilecek cennetsel bedenlerimiz de aynı Ģekilde mükemmel olacaktır. Ġnsan ruhu-

nu Tanrı yarattı ve yaratıyor. Ama günümüzde Tanrı asla insan bedeni yaratmıyor. 

Ġnsan bedeni yaratma görevi Tanrı‘nın çocukları olan insanlara verilmiĢtir. Evli çift-

ler birleĢir ve beden yaratılır. Bu konuda O‘nunla iĢbirliği içindeyiz. Ġçine ruhu koyan 

Tanrı‘dır. Ancak Âdem ve Havva‘nın düĢüĢünden sonra dünyaya günah ve ölüm 

girmiĢtir. ġu an bilim adamlarının da anlayamadığı bir sebepten ötürü insanlar öl-

meye baĢlamıĢtır. Kısacası bedenlerimiz bozulmuĢ ve kusurlu olmuĢtur. Dolayısıyla 

beyindeki kusurlar zihnî engellere neden olurken, diğer organlarımızdaki kusurlar 

farklı engellere neden oluyor. Bu engelli doğma hali, insanoğlunun aynı ölüm gibi 

bir lânetidir. Sorun, en baĢta bedenimizi Tanrı‘nın bu Ģekilde yaratmamıĢ olması, 

bizim sonradan bozmuĢ olmamızdır. ĠĢin sonunda engelli insanların da, sağlıklı in-

sanların da ruhları Tanrı tarafından özellikle verildi, hepimiz kendi koĢullarımıza ve 

ruhumuza ne kadar değer verdiğimize göre yargılanacağız. Engelli insanlara verilen 

farklı lütuflar vardır…‖39 

Engellilerle alâkalı yukarıda zikredilen bu bakıĢ açısı her ne kadar bazı araĢ-

tırmacılarca da desteklense de, bilhassa ―Allah (Baba)‘ın sadece insanı yarattığı ve 

günümüzde asla insan bedeni yaratmadığı‖ Ģeklindeki ifade oldukça sıkıntılı gibi 

durmaktadır. Zira Hıristiyan inancına göre de beden ve ruhu ile tüm insanların ve 

her Ģeyin yaratıcısı Allah‘tır.40 Ayrıca engelli doğma halinin, insanoğlunun bir laneti 

olarak görülmesi de tartıĢma konusudur.  

Genelde Hıristiyanların engellileri toplumdan dıĢlama ya da onları hor görme, 

eksik ilan etme gibi bir yaklaĢıma sahip olmadıkları gözlemlenmiĢtir. Bunun yanı 

sıra engellilere yönelik olarak onları toplum hayatına kazandırma, onlara kilisede 

alan açma vb. gibi çalıĢmalar Hıristiyan dünyasında yakın tarihe kadar pek olma-

mıĢ, çok nadiren görülmüĢtür.  

Hıristiyanlığa baktığımızda, Yahudilik‘te olduğu kadar ibadetler ve kurallar 

manzumesine çok fazla rastlanmamaktadır. Hıristiyanlara göre Hıristiyanlık daha 

çok kalbî (hissî) bir durum olup, kiĢinin doğru hislere ve düĢüncelere sahip olarak 

yaptığı eylemler bütünüdür.  

Günümüzde, Hıristiyanlığın zorunlu ibadet yönüyle kendisinden çok daha sis-

tematik olan Yahudilik ve Ġslâmiyete nazaran kolay tatbik edilebilir gözüken ibadet-

leri vardır. Bunlar Pazar günleri kiliseye gitmek, vaftiz olmak, dua etmek ve rahiple-

re günah itirafında bulunmak gibi sınırlı sayıda zorunluluklardır. Bu anlamda engel-

lilere yüklenen zorunluluk, sorumluluk ve kolaylıkları araĢtırdığımızda önümüze net 

———— 
39 www. hristiyanforum. com, (eriĢim: 20. 02. 2015).  
40 Markos, 10/6; Vahiy, 4/9-11.  
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bir tablo çıkmamıĢtır. Yani ibadet yönü fazla detay içermeyen ve yerine göre mez-

hepler arasında farklı ibadet (âyin) uygulamalarının karĢımıza çıktığı Hıristiyanlık‘ta 

―engelliler için ibadet ya da dinî yükümlülükler‖ diye bir baĢlığı aramak yetersiz 

kalmıĢtır.  

Engelli insanların ve aile bireylerinin engellilik durumlarını anlamlandırmada 

dinî inançlarını nasıl kullandıklarını ve engelli olarak baĢlarından geçen zorluklara 

nasıl tepki gösterdiklerini gün ıĢığına çıkarmayı amaçlayan nitelikli bir araĢtırmanın 

-ki bu araĢtırma ABD‘de yapılmıĢtır- bulgularını özet olarak makalemizde aĢağıda 

görüleceği üzere paylaĢmak isteriz.  

AraĢtırmayı yapan yazar (Linda L. Treloar) iki gruptan oluĢan 30 kiĢiyle röportaj 

yapmıĢtır: Bunlar, farklı türden geliĢim yetersizliği bulunan çocuklarına bakan 13 

aile ve fiziksel engelli 9 kiĢidir. Bununla birlikte 8 katılımcı da yazarın çalıĢmasına 

belli noktalarda katkı sağlamıĢlardır. Söz konusu araĢtırmaya katkı sağlayan katı-

lımcıların önemli bir çoğunluğu beyaz olup, 1998 yılında A. B. D. ‘nin güney batı-

sında yer alan büyük bir Ģehirde yaĢamıĢlardır.  

Katılımcılar, engellilikle ilgili ruhsal-manevî deneyimleri üzerinde etkisi olan 

Protestan Hıristiyan kilisesinin engelliler için ileri düzey bir kaynaĢtırmayı sağlama-

sı gerektiğini önermektedirler. Hem engelli yetiĢkinler hem de aileler kiliseyi dinî 

inanç kazanımını ve geliĢimini kolaylaĢtıran önemli bir sosyal kurum olarak gör-

mektedirler. Fakat birkaç katılımcı kilisenin, onları konuk almaya ve onlara yardım 

etme açısından hazır olma durumunun ne kadar kısıtlı olduğundan bahsetmiĢtir. 

Katılımcılar, kiliseye engellilik ve dinî destek deneyimini teolojik açıdan anlaĢılma-

sını destekleyecek uğraĢlara girmesini önermektedirler. Yine katılımcılar engelliliğe 

ilâhî bir anlam yüklemek için kilisenin ileri düzeyde desteğine ihtiyaç duyduklarını 

vurgulamıĢlardır. Engelliliği anlamlandırmada Ġncil‘e dair bilgi eksikliği birkaç katı-

lımcı için manevî sıkıntıya, kilise ve Tanrı‘dan uzaklaĢmaya neden olmuĢtur. Dola-

yısıyla kiliseler açıkça ve doğrudan engellilikten ve bundan doğan çeĢitli durumlar-

dan birçok seviyede bahsetmelidir ki, kilise liderleri ve cemaat, engelliliğe dair teo-

lojik bir temele sahip olabilsinler.  

AraĢtırma, Hıristiyanların Ġncil tabanlı inançlarıyla engelliliği nasıl anlamlandır-

dıkları ve engelli olarak yaĢadıklarına nasıl yaklaĢtıklarına özgün bir bakıĢ getirmiĢ-

tir. Bu çalıĢma, dinî inançların engelli insanlar ve aileleri için denge sağlayıcı bir 

güç olarak tanınmasına destek veren çalıĢmalardan biridir. Katılımcıların dinî 

inançları, zorluklarla baĢa çıkmada ve birçok olumlu yönde onlara katkı sağlamıĢ-

tır.  

Bu araĢtırmadaki engelli yetiĢkinler ve aile bireyleri, yaĢamlarının engellilikten 



Yahudilik ve Hıristiyanlığın Engellilere BakıĢı  293 

Mütefekkir, 2015; 2(4): 275-298 

kaynaklanan onca zorluğa rağmen bir amaca hizmet ettiğine inanıp, mutlu ve min-

nettar yaĢamayı seçmiĢlerdir. ‖41 

Daha önce Yahudiliğin engellilere bakıĢından söz ederken çalıĢmasına atıfta 

bulunduğumuz M. Miles, yine ―Journal of Religion, Disability & Health‖ (2002, vol. 

6(2/3) pp. 117-129) adlı dergide ―Some Influences of Religions on Attitudes 

Towards Disabilities and People with Disabilities‖ baĢlığıyla yazdığı makalesindede 

Hıristiyanlığın engellilere bakıĢına iliĢkin bazı hususlara vurgu yapmaktadır. Ancak 

internet ortamında ulaĢabildiğimiz söz konusu mütalâalardan önemli bulduğumuz 

birkaçına burada dikkat çekmek istiyoruz.  

M. Miles‘in araĢtırmasında ifade ettiğine göre, Hıristiyan metinleri çeĢitli hasta-

lığa yakalanmıĢ ve birtakım engelli insanların tedavilerinden bahseder. Bu hikâye-

ler, bazen dinî öğretinin hassas noktalarını içerir ya da Ġsa‘nın misyonunu engelle-

yen bir sonucu vardır.42 Yani aĢağıda referanslarını verdiğimiz metinlerde, Ġsa‘nın 

tedavi ettiği insanlara ―kimseye söyleme‖ dediği halde o insanların sözlerinde 

durmamaları ve günden güne kendisine gelen hastaların sayısında artıĢ olması 

nedeniyle O‘nun misyonuna engel olunmasından söz edilmektedir.43 Engellilik du-

rumuna karĢı Ġsa‘ya verilen bu mucize çağlar boyunca elde edilememiĢtir; ancak 

Hıristiyan kilisesi kayıtlarına göre engelliler için M. S. 360‘ta bakım hizmetleri baĢ-

latılmıĢtır. Küçük Ermenistan‘da Sebasteia (bugünkü Sivas) piskoposu Eustathios, 

insanlarda Ģekil bozukluğu veya engel teĢkil eden hastalıklara yakalanmıĢ kiĢilere 

hizmet etmek için bir bakımevi kurmuĢtur. Bunu Caesarea‘lı (Kayserili) Basil tara-

fından yapılan hizmetler takip etmiĢ ve benzeri hareketler birkaç yüzyıl boyunca 

yavaĢ yavaĢ Batı‘ya yayılmıĢ, hattâ Kuzey-Batı Avrupa kıyılarına kadar ulaĢmıĢtır.44 

Miles‘e göre Hıristiyan teologlar uzun süre kesin cevaplara ulaĢmadan ―sakat-

lığın-engelliliğin‖ anlamları üzerine düĢünmüĢtür. St. Augustine, insanlar için ―zayıf 

fikirlilik‖ kavramını, ―Cennet‘ten düĢen insan doğasının nesillere aktarımı olduğu‖ 

görüĢünü desteklemek için kullanmıĢtır. BaĢka bir yerde, ―zekâ geriliği olan bir ki-

Ģinin Ġsa‘ya saygı göstermesi‖; St. Augustin tarafından, reenkarnasyona inananla-

rın, ―zekâ geriliği olan kimselerin önceki hayatlarında çok günahkâr oldukları‖ Ģek-

lindeki söylemlerini yalanlamak için kullanılmıĢtır.45 

Yine Miles, makalesinde, reformcu Martin Luther‘in, engellilik ile ilgili kendisi-

———— 
41 GeniĢ bilgi için bk.  Linda L.  Treloar, Çev.  Mehmet Bahçekapılı, ―Engellilik, Dini Ġnançlar ve Kilise: En-

gelli yetiĢkinlerin ve aile bireylerinin deneyimleri‖, Ġstanbul Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, Ġstan-

bul, 2012, sy.  27, s.  211-230.  
42 Yeni Ahit‘te (Ġncil) geçen metinler için bk.  Matta, 9/1-8; Markos, 1/40-45, 2/1-12, 7/31-37, 8/22-26; 

Luka, 5/12-26.  
43 www. tandfonline. com/doi/abs/10. 1300/J095v06n02_12#. VZ4_SF_tmko (eriĢim: 9. 7. 2015).  
44 www. tandfonline. com/doi/abs/10. 1300/J095v06n02_12#. VZ4_SF_tmko (eriĢim: 9. 7. 2015).  
45 www. tandfonline. com/doi/abs/10. 1300/J095v06n02_12#. VZ4_SF_tmko (eriĢim: 9. 7. 2015).  
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ne ithaf edilen ―Fenâ halde özürlü ve zaptedilemez çocuğun boğulması gerekir‖ 

Ģeklindeki fikirleri yüzünden bazen olumsuzca eleĢtirildiğini, ancak yakınlarda yapı-

lan bir çalıĢmanın Luther‘in bu konuyla ilgili görüĢlerini ve davranıĢlarını yalanladı-

ğını ve bu iddiaların yanlıĢ aktarıldığını, muhtemelen Luther‘in, böyle bir çocuğun 

insan olup olmadığında veya insan Ģeklini almıĢ Ģeytan olup olmadığında Ģüpheye 

düĢtüğünü ifade etmiĢtir.46 

Pauline A. Otieno, ―Disability Studies Quarterly‖ adını taĢıyan bir dergide yayım-

ladığı ―Biblical and Theological Perspectives on Disabilty: Implications on the 

Rights of Persons with Disabilty in Kenya‖ baĢlıklı yazısında, üzerinde durmaya ça-

lıĢtığımız konu ile alâkalı önemli tespitlere yer vermiĢtir. Biz de bu tespitlerden bir 

kısmına bu makalemizde iĢaret etmek istiyoruz.  

Otieno‘nun yazısında yer alan bilgilere göre; Ġncil, engelli olmayı bir hastalık 

olarak görmüĢtür. Ġncil‘de adı geçen en yaygın hastalıklar körlük, sağırlık, dilsizlik, 

cüzzam ve felçtir. Görme bozukluğu, antik zamanda en yaygın fiziksel engellilik 

Ģeklidir. YaĢlılıkta görme kaybına uğrayan Isaac (YaratılıĢ, 27/1), Jacob (YaratılıĢ, 

48/10), Eli (1. Samuel, 3/2, 4/15) ve Ahiya Shilomite (1. Krallar, 14/4) gibi kiĢiler 

hâricinde engelli olmanın, doğal sebeplerine Kutsal Kitap‘ta değinilmez. Engellilik 

Tanrı‘ya atfedilir. Eski Ahit yazarlarının genel görüĢüne göre; Tanrı, günahtan dolayı 

ya da insanların itaatsizlikleri için, kendi gazabının bir gereği olarak ihlâllerde ceza 

karĢılığında sakatlığı getirmiĢtir. Engellilik, cahillik ve inançsızlığın neticesinde bir 

lânet olarak görülmektedir.47 

Pauline A. Otieno, görüĢlerini sıralamaya Ģöyle devam eder: Ġncil, engelli olmayı 

bir lânet olarak ve itaatsizlik, küfür ve cehalet sonucu olarak tasvir eder. Yine Ġncil, 

günah ve özürlülük arasındaki bağlantıyı destekler. Bu bağlantı, Ġncil‘de geçen, ―Ġsa 

yolda giderken doğuĢtan kör bir adam gördü. Öğrencileri Ġsa‘ya, ―Rabbî, kim günah 

iĢledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi, yoksa annesi babası mı?‖ diye sordular. 

Ġsa Ģu yanıtı verdi: ―Ne kendisi, ne de annesi babası günah iĢledi. Tanrı‘nın iĢleri 

onun yaĢamında görülsün diye kör doğdu. ‖48 sözleriyle karĢımıza çıkar. Ġsa‘nın 

müritleri, O‘na sordukları bu soru ile sakatlığın belirtilmemiĢ bir günah sebebiyle 

olduğunu ima etmektedirler.  

Yine Yuhanna‘da geçen Ģu sözler çok enteresandır: 

―Ġsa bundan sonra Yahudiler‘in bir bayramı nedeniyle YeruĢalim‘e gitti. YeruĢa-

lim‘de Koyun Kapısı yanında, Ġbranice‘de Beytesta denilen beĢ eyvanlı bir havuz 

vardır. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. 

———— 
46 www. tandfonline. com/doi/abs/10. 1300/J095v06n02_12#. VZ4_SF_tmko (eriĢim: 9. 7. 2015).  
47 http://dsq-sds. org/article/view/988/1164 (eriĢim: 22. 01. 2015).  
48 Yuhanna, 9/1-3.  
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Orada otuz sekiz yıldır hasta olan bir adam vardı. Ġsa hasta yatan bu adamı görün-

ce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca, ―Ġyi olmak ister misin?‖ diye 

sordu.  

Hasta Ģöyle yanıt verdi: ―Efendim, su çalkandığı zaman beni havuza indirecek 

kimsem yok, tam gireceğim an benden önce baĢkası giriyor. ‖ 

Ġsa ona, ―Kalk, Ģilteni topla ve yürü‖ dedi.  

Adam o anda iyileĢti. ġiltesini toplayıp yürümeye baĢladı.  

O gün ġabat Günü‘ydü. Bu yüzden Yahudi yetkililer iyileĢen adama, ―Bugün 

ġabat Günü‖ dediler, ―ġilteni toplaman yasaktır. ‖ 

Ama adam onlara Ģöyle yanıt verdi: ―Beni iyileĢtiren kiĢi bana, ―ġilteni topla ve 

yürü‖ dedi.  

―Sana, ‗ġilteni topla ve yürü‘ diyen adam kim?‖ diye sordular.  

ĠyileĢen adam ise O‘nun kim olduğunu bilmiyordu. Orası kalabalıktı, Ġsa da çe-

kilip gitmiĢti. Ġsa daha sonra adamı tapınakta buldu. ―Bak, iyi oldun. Artık günah iĢ-

leme de baĢına daha kötü bir Ģey gelmesin‖ dedi. ‖49 

Bu, açıkça Ġsa‘nın, adamın sakatlığı ve iĢlediği günah arasında bir bağlantı ol-

duğunu düĢündüğünü gösterir. Benzer Ģekilde Ġsa, iyileĢtirilmesi için çatıdan sarkı-

tılan felçli birine, ―Oğlum, günahların bağıĢlandı‖ dedi50 ve adamı iyileĢtirmeye de-

vam etti. Bu davranıĢ, hastayı iyileĢtirmeden önce, iyileĢme yolundan günahın te-

mizlenmesi olarak yorumlanabilir.51 

Otieno son olarak Ģu yorumu yapar: Günah ve özürlülük arasındaki birliktelik, 

engelliliğin Tanrı tarafından, iĢlenen günah sonucu bireye veya aileye ceza olarak 

verildiği Ģeklindeki dinî örneği onaylamaktadır. Sonuç olarak, özürlülük sadece bi-

reysel değil tüm aileyi damgalamaktadır. Bu ise, engellilerin toplumun sosyal, eko-

nomik, siyasal ve manevî alanlardan dıĢlanması anlamını taĢımaktadır.52 

SONUÇ 

Engellilik, engelli kiĢilerin ihtiyaç karĢılama ve görevleri yerine getirme yollarını 

etkilemekte, dün olduğu gibi bugün de hayatımızın bir parçası olmaya devam et-

mektedir. Bu nedenle engellilik problemini göz ardı etmek Ģöyle dursun, böyle bir 

problem karĢısında insanlık olarak ne yapabiliriz sorusuna ciddi cevaplar bulmak 

———— 
49 Yuhanna, 5/1-14.  
50 Markos, 2/1-12.  
51 http://dsq-sds. org/article/view/988/1164 (eriĢim: 22. 01. 2015); Ayrıca 61.  dipnotta zikredilen ve 

yukarıda metin olarak verilen Ġncil‘e ait sözlerin yorumları için bk.  William MacDonald, Kutsal Kitap Yo-

rumu(Yeni AntlaĢma Serisi), Yeni YaĢam Yayınları, Ġstanbul, 2000, I, 197-199.  
52 http://dsq-sds. org/article/view/988/1164 (eriĢim: 22. 01. 2015).  
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zorundayız.  

Engellilik ile din arasında az veya çok bir iliĢkiden söz edilecekse, bu durumda 

dinlerin, özellikle de baĢta Ġslâm dini olmak üzere ilâhî dinler arasında önemli bir 

konuma sahip olan Yahudilik ve Hıristiyanlığın engellilik problemine bakıĢı son de-

rece önemlidir. Zira çok sayıda müntesibi olan bu iki dinin engelliliğe yaklaĢımı, bu 

dünyayı paylaĢan insanların engelliler için biçeceği rolü de belirleyecektir.  

Önce Yahudilik açısından meseleye baktığımızda, sonuç yerine geçecek bazı 

ipuçlarını burada sıralayabiliriz.  

Her ne kadar Yahudilerin büyük bir kısmı kendini ―seçilmiĢ millet‖ olarak görse 

de, bütün insanların eĢit olduğunu, kimsenin mükemmel olmadığını ve Tanrı‘nın 

görüntüsünde yaratıldığını söylerler. Onlara göre Tora, engelli kiĢileri onurlandırma-

yı ve onlara saygı göstermeyi emreder.  

Yahudi kanunları engelli kiĢileri, Tanrı‘nın emirlerini uygulamada sorumlu ve 

yükümlü görür. Burada vurgulanan, Tanrı katında herkesin eĢit sayıldığıdır.  

Yahudi kanunlarına göre engellilerin görev ve sorumlulukları, hakları ve onlar 

için geçerli özel kuralları vardır. Toplumun değiĢim talebiyle alâkalı olarak bu ka-

nun ve görevler değiĢebilir.  

Yahudi kanunları, engellilerin bazı emirleri yerine getirememelerinden ötürü 

suçluluk duygusu taĢımamaları gerektiğini ve insan olarak değerlerinin azalmaya-

cağını da vurgular. Çünkü engelli kiĢiler toplumun eksik üyeleri değildir.  

Engelli kiĢileri ellerinden ne geliyorsa onu yapmaya teĢvik etmek ve dinî vazife-

lerini yerine getirebilmeleri için onlara yardım etmek her Yahudinin görevidir.  

Bu konuda Yahudilik açısından belki söylenebilecek en son Ģey Ģudur: Yahudi-

lerin katı dinî kurallar dünyasında engelliler kendilerine bir yer bulabilmiĢ; onların 

diğer normal insanlarla eĢitliği vurgulanırken, ilâhî dinlerde hâkim olan anlayıĢın 

neticesi olarak engelliler, eksik insanlar olarak algılanmamıĢlardır 

Hıristiyanlığın engellilere bakıĢına gelince; Hıristiyanlar her ne kadar onları in-

sanlığın ortak lâneti olan kiĢiler Ģeklinde tanımlasalar da, engellileri toplumdan 

tecrit etmek gibi bir tavırları olmamıĢtır. Fakat bununla birlikte Hıristiyanların onları 

topluma ve kiliseye kazandırma, engellilik problemini çözme noktasında özel ça-

lıĢmalar yapma gibi üst düzeyde gayretlerine de rastladığımızı söyleyemeyiz. Yine 

de söz konusu meselede küreselleĢen dünyaya paralel olarak yeni yeni küçük 

adımların atıldığını da göz ardı etmememiz gerekir.  

Bu arada Ġncil‘in pek çok yerinde geçen pasajlardan, engellilik ile günah iĢle-

menin birbiriyle iliĢkilendirildiğini ve fakat bunun hemen arkasından Ġsa‘nın sözle-

rinden, engelliliğin çok büyük bir problem olmadığını, önemli olanın Tanrı‘yı yücel-

tecek iĢlerin peĢinde koĢmak olduğunu anlayabiliyoruz.  
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