
    

     

    Din, kültür ve medeniyetlerin insan tasavvuru, insan tasarımı ve ürettikleri insan modeli; onların temel 
karakterlerini yansıtır. Hz. Muhammed (sav)’in getirdiği İslam 15 asırdır tarih sahnesindedir ve bu tarihin büyük 
bir kısmında insanlığın gerçekleştirdiği en büyük başarı örneklerine inkârı kabil olmayan katkılar yapmıştır. 
Onun inşa ettiği İslam medeniyeti, insana insan olduğu için kıymet vermekte, varlığın özü ve mevcudun en 
mütekâmili olarak insanı görmektedir.

    İslam’a göre insan zübde-i kâinat ve eşref-i mahlûkattır. Bu medeniyetin temel manifestosu şudur: “Allah 
sizin ne biçimlerinize ne de bedenlerinize bakar fakat o sizin yüreklerinize bakar.” Bunun için İslam, insanın 
bedeninden çok yüreğinin önemsendiği bir gönül medeniyetidir.

    Allah Rasûlü (sav)’nün Ümmü Mektum (ra)’la yaşadığı şu hadise ve sonrasında onun hakkındaki tasarrufları 
konu açısından çok dikkat çekicidir. Allah Rasûlü (sav) bir gün Mekke’nin ileri gelen müşrikleriyle konuşuyordu. 
İslam hakkındaki sohbet iyice koyulaşmıştı. Tam o esnada âmâ sahabelerden biri olan Abdullah b. Ümmü 
Mektum, “Bana doğru yolu göster, ey Allah’ın Rasûlü!” diyerek çıkageldi. Onun zamansız gelişi ve söze dalışına 
canı sıkılan Hz. Peygamber, yüzünü çevirip konuştuğu şahsa döndü ve “Söylediklerimde herhangi bir sorun 
görüyor musun?” diye sordu. Adam, “Hayır” diye cevap verdi. İşte tam da bu esnada, Yüce Allah’ın şu ayetlerine 
muhatap oldu:

     “(Peygamber), âmânın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi! Sen nereden biliyorsun, belki 
o temizlenecek yahut öğüt alacak da bu öğüt ona fayda verecek! Kendini muhtaç görmeyene gelince, sen ona 
yöneliyorsun! (İstemiyorsa) onun arınmamasından sana ne! Fakat koşarak ve (Allah’tan) korkarak sana gelenle 
ilgilenmiyorsun! Hayır, böyle yapma, şüphesiz bu ayetler bir öğüttür, dileyen ondan öğüt alır.”

    Kutlu Nebi bu ilahî mesaja kulak vermiş, ondan payına düşeni fazlasıyla almış ve Ümmü Mektum’a sahabe 
içerisinde yüksek payeler vermiştir. Öncelikle onu Mus’ab b. Umeyr ile birlikte Medine’deki Müslümanlara 
Kur’ân öğretmekle görevlendirmiş, ardından onu, Bilal-i Habeşi ile birlikte Mescid-i Nebevi’nin müezzinliğine 
tayin etmiştir. Bu vazifelerin yanında savaşlara giderken onu Medine’de yerine  tam 13 kez vekil bırakmış; 
Ümmü Mektum, geride kalanlara namaz kıldırmıştır. Hz. Peygamber’den sonra onun halifeleri de bu muhterem 
sahabeye çok önemli görevler vermişlerdir. Hatta o Kadisiye Savaşında İslam ordusunun sancaktarlığını yapar-
ken şehit olmuştur. 

    Allah Rasûlü (sav)’nün önemli görevler verdiği engelli sahabelerden birisi de Muaz b. Cebel (ra)’dir. O, ayağı 
aksayan Muaz b. Cebel (ra)’i Yemen’e vali olarak göndermiştir. Hz. Peygamber zamanında, engelli olmalarına 
rağmen kendi istekleriyle savaşa iştirak eden sahabeler de dikkat çekmektedir. Bunlardan en önemlisi ayağı 
aksak olan Amr b. Cemuh (ra)’dur. O, bir gün Hz. Peygamber’e gelerek, “Ey Allah’ın Rasûlü! Eğer ben şehit 
oluncaya kadar Allah yolunda savaşırsam cennette bu topal ayağım düzelmiş bir şekilde yürüyebilecek 
miyim?” diye sorar. Hz. Peygamber, “Evet” der. Amr, Uhud Savaşı’nda şehit olur. Savaş meydanında Amr’ın 
cenazesiyle karşılaşan Hz. Peygamber, “Ben sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş bir vaziyette yürürken 

görüyor gibiyim” buyurur. Zikri geçen bu sahabelerin yanında, Hz. Peygamber’e arkadaşlık etmiş ve yaşamları-
nın belli dönemlerinde engelli olmuş önde gelen bazı sahabeler de şunlardır: Sa’d b. Ebi Vakkas (ra), Cabir b. 
Abdullah (ra), Bera b. Âzib (ra), Ka’b b. Malik (ra), Abdullah b. Ebu Evfa (ra), Abbas b. Abdülmuttalib (ra).

    “Âmâya veya yol sorana yol göstermen, sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen, sadakadır. Konuşmakta 
güçlük çekenin meramını ifade edivermen sadakadır.” 

    Engellilerle ilişkilerini örneklerde de görüldüğü üzere bedene değil kalbe, akla ve liyakate bakmak prensibini 
inşa etmek ve güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Allah Rasûlü (sav) hiçbir engelliyi “kör, sağır, dilsiz” 
gibi vasıflarla nitelememiştir. Eşi Safiye’yi boyunun kısalığıyla niteleyen Hz. Aişe (ra)’yi “Öyle bir söz söyledin 
ki denize karışsa onu bozardı”  diyerek ikaz etmiş, hatta âmâ bir sahabeyi ziyaret etmek istediğinde “Beni, şu 
iyi gören adama (basîr) götürün” demiştir. O, engellilere yapılacak her türlü yardımın ibadet olduğunu özellik-
le vurgulamış, bir gün varlıklı Müslümanların namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerin yanı sıra sadaka vererek de 
sevaba erdiklerini söyleyen ancak kendilerinin buna imkân bulamadıklarından yakınan Ebû Zer (ra)’e sadakanın 
birçok çeşidinin bulunduğunu belirterek şöyle buyurmuştur:

   “Âmâya veya yol sorana yol göstermen, sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen, sadakadır. Konuşmakta 
güçlük çekenin meramını ifade edivermen sadakadır.”

    Engellilere yardım etmeyi ibadet telakki eden Allah Rasûlü (sav)’nün herhangi bir âmâyı yoldan saptıranları, 
onu kasten yanlış yola yönlendirenleri lanetliler içerisinde sayması ise son derece manidardır. Bu gibi söylem 
ve eylemleriyle engellilerin toplum nezdindeki yerine ve toplumun onlara karşı görevlerine işaret eden Allah 
Rasûlü (sav) engellilerin nasıl bir sabır ve şükür imtihanından geçtiklerini de hadislerinde ifade etmiştir. “İki 
sevgilisi olan gözlerini almak sureti ile kulumu sınadığımda sabrederse, o ikisi yerine ona cenneti veririm” ; 
“Bir Müslümanın başına gelen hastalık, dert ve hüznü Allah o kişi için günahlarına kefaret sayar” sözleriyle 
sabreden engelli engelsiz herkese günahlardan arınma ve cenneti vadedildiğini bildirir.

    Örneklerde de görüldüğü üzere Hz. Peygamber, engelli sahabelerin ibadete devam etmelerini istemiş, onları 
çok önemli vazifelerde görevlendirmiş, savaşlara katılmalarına dahi izin vermiştir. Böylece o, engellilerin 
toplumdan tecrit edilmesine asla müsaade etmemiş, liyakatlerine uygun alanlarda topluma hizmet etmelerine 
fırsat vererek onların topluma fayda sağlamasını temin etmiştir. İnsan-ı kâmil olan Hz. Peygamber bütün 
ömrünü insanın onur, haysiyet, hürriyet ve saygınlığını kazandırmaya adamış, ortopedik engelli Muaz’ı Yemen’e 
vali, Ümmü Mektum gibi âmâ birini Medine’de kendi yerine vekil tayin etmiş, bütün bu tasarruflarında bilgi, 
yetenek, akıl ve beceriyi esas almıştır. Engelliler Hz. Peygamber’in yanında sadece merhametin ve yardımın 
nesnesi olarak görülmemişler, bilakis kabiliyetlerine göre bilgi, irfan ve güven timsali olarak telakki edilmişler-
dir.  

    Bizler için her yönüyle “üsve-i hasene” ideal bir model olan Hz. Peygamber’in, engellilerle birkaç örnekle 
işaret edilen hikmetli ilişkisi bizim de onlarla olan ilişkilerimize ışık tutmalıdır. Çünkü Allah Rasûlü (sav) 
tabibü'l-ebdan değil bilakis tabibü'l-kulubtür. Yani o bedenlerdeki hastalıkları, sakatlıkları değil kalplerdeki 
hastalıkları tedavi etmek için gönderilmiştir. O, fiziken sağlam ancak hakikat karşısında kör, sağır ve dilsizleri 
tedavi için çaba sarf etmiştir. Çünkü O'na göre gerçek engel, hakikati idrakten yoksun olmaktır.
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    Hz. Peygamber'in, engellilere önem ve değer verdiğinin en güzel örneği onlara kamu alanında görev vermiş 
olmasıdır. Böylece onları topluma kazandırmaya çalışmış, onları toplumun üretken olmayan bir kesimi olarak 
görmemiştir. Hz. Peygamber, görme engelli olan ve hicretten önce Medine'de Kur'ân öğreticisi olarak görev 
yapan Abdullah b. Ümmi Mektum'u, Mescid-i Nebevî'de müezzin olarak görevlendirdiği gibi, Veda haccına ve 
Uhud savaşına gidişi de dâhil, çeşitli zamanlarda Medine dışına çıktığında 13 defa Medine'de kendi yerine vekil 
bırakmış, namazları o kıldırmıştır. Abdullah b. Ümmi Mektum, Tebûk gazvesinden sonra nazil olan ve savaşa 
fiilen katılanların, geride kalanlardan üstün olduğunu, ancak özrü olanların bu hükmün dışında tutulduğunu 
bildiren âyete rağmen o günden sonra yapılacak savaşlara katılacağını söyleyip, sancağın kendisine verilmesini 
istemiştir.
    İslam'da engellilerle ilgili çeşitli hükümlerin belirlenmesi, Abdullah b. Ümmi Mektum vesilesiyle mümkün olmuş, onların 
vekil bırakılmaları, imamlık yapmaları, savaşa iştirak etmeleri, farz namazlara katılmaları, korunma amacıyla köpek besle-
meleri gibi konular açıklık kazanmıştır. Hz. Peygamber, namazlarda İbn Mektum ve daha başka görme özürlülerin imamlık 
yapmalarına izin vermiştir. Hz. Peygamber'in, önde gelen sahabilerden Muaz b. Cebel'i ortopedik özrü olmasına rağmen 
Yemen'e vali olarak göndermiş olması kayda değer bir olaydır. Hz. Peygamber'in görme engelli sahabilerin cemaate 
devam etmelerini ısrarla istemesinde, onların toplumdan tecrid edilmemeleri, yeteneklerine uygun alanlarda istihdam 
edilerek üretici bireyler olmaları, ideallerini gerçekleştirmelerine engel olmama ve onların kişiliklerini gerçekleştirmelerine 
yardımcı olma gibi hikmetli bir espri yatmaktadır.

    Engellilere İnsanca Muamele Edilmesi

    Hz. Peygamber, engelli/engelsiz ayırımı yapmadan insanlara insanca yaklaşılmasını istemektedir. Mekke fethedildiğin-
de, Hz. Ebû Bekir, yaşlı ve âmâ olan babası Ebû Kuhafe'yi sırtına yüklenerek Hz. Peygamber'in huzuruna getirmişti. Bu 
durumdan rahatsız olan Hz. Peygamber, "Bu ihtiyarı evde koysaydın da, onun yanına biz gitseydik ya?!" diyerek saygı ve 
nezaket göstermiş, böylece yaşlı/engelli birisine karşı sergilenmesi gereken tavrı bizlere öğretmiştir.

    Sahabeden Abdurrahman b. Ka'b b. Malik (ra), babası gözlerini kaybedince, ona rehberlik yaptığını ve cuma günü olunca 
da namaza götürdüğünü bildirir.

    Hadislerde görme engelli bir kimseye yol göstermenin, sağır ve dilsizle ilgilenmenin, onlara yardımcı olmanın sadaka 
olduğu belirtilir ve bu tür olumlu davranışlar kişiye sevap kazandırır.
  
     "Âmâya rehberlik etmen, sağır ve dilsize anlayacakları bir şekilde anlatman, ihtiyacı olanın ihtiyacını gidermesi için ona 
rehberlik etmen, derman arayan dertliye yardım için koşuşturman, koluna girip güçsüze yardım etmen, konuşmakta 
güçlük çekenin meramını ifade edivermen, bütün bunlar sadaka çeşitlerindendir..."
  

    Hz. Peygamber herhangi bir âmânın yoluna engel olanları kınamış, onları yoldan saptıranları, kasten yanlış yola 
yönlendirenleri lanetliler içerisinde telakki etmiştir. Hz. Peygamber'den gelen bu uyarılar dikkate alınması gereken ciddi 
uyarılardır.

   Başkalarına zarar verici, onları incitici hatta sakatlayıcı konumunda olan şeylerin bertaraf edilmesi, bu tür şeylere karşı 
ilgisiz kalınmaması da hadislerde istenmektedir: "Gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermen bir sadakadır." 
"İman yetmiş (veya altmış) küsur şubedir. En üstünü Lâilâhe illallah kelimesidir. En aşağısı ise yoldan eziyet verecek 
şeyleri gidermektir."

    Hz. Peygamber, hadislerinde insanın hastalık, sakatlık, bedensel-ruhsal olarak kendisine isabet eden her türlü sıkıntıya 
düşmesi, günahları için bir bağışlanma ve ahirette ecir almaya bir sebep olacağını ifade etmektedir: "Bir Müslümana isabet 
etmiş herhangi bir hastalık, dert, hüzün ve hatta gam yoktur ki, Allah (cc) bunu onun hataları için keffaret kılmış olma-
sın!" Görme özürlü olan bir kişi, bu sıkıntısına katlanır ve sabrederse kendisine hadislerde cennet vaad edilmektedir. 
"Mükâfatın büyüklüğünün belanın şiddetine göre" olduğunu söyleyen Hz. Peygamber, kendisinden nakledilen kudsî bir 
hadiste Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu ifade etmiştir: "Ben kulumu -iki gözünü kastederek- iki sevgilisiyle imtihan 
ettiğimde o buna sabrederse, iki göze bedel olarak ona cenneti veririm."

    Allah katında kimin kimden daha üstün olduğu her zaman bilinmez. "Size cennetlikleri bildireyim mi? Onlar hem zayıf 
oldukları hem de halk tarafından zayıf görüldükleri için kimsenin önemsemediği ve fakat şöyle olacak diye yemin etseler, 
isteklerini Allah'ın gerçekleştireceği kimselerdir.”

  
          Konuyla ilgili örnek sorular:

            Sizce günümüzde engelliler toplumsal hayata yeteri kadar dahil olabiliyor mu? 
   
            Bu konuyla ilgili yapılmış bir proje biliyor musunuz? Sizce bu konuda nasıl çalışmalar yapılabilir?

          Gençken yapılacak şeyler
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görüyor gibiyim” buyurur. Zikri geçen bu sahabelerin yanında, Hz. Peygamber’e arkadaşlık etmiş ve yaşamları-
nın belli dönemlerinde engelli olmuş önde gelen bazı sahabeler de şunlardır: Sa’d b. Ebi Vakkas (ra), Cabir b. 
Abdullah (ra), Bera b. Âzib (ra), Ka’b b. Malik (ra), Abdullah b. Ebu Evfa (ra), Abbas b. Abdülmuttalib (ra).

    “Âmâya veya yol sorana yol göstermen, sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen, sadakadır. Konuşmakta 
güçlük çekenin meramını ifade edivermen sadakadır.” 

    Engellilerle ilişkilerini örneklerde de görüldüğü üzere bedene değil kalbe, akla ve liyakate bakmak prensibini 
inşa etmek ve güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Allah Rasûlü (sav) hiçbir engelliyi “kör, sağır, dilsiz” 
gibi vasıflarla nitelememiştir. Eşi Safiye’yi boyunun kısalığıyla niteleyen Hz. Aişe (ra)’yi “Öyle bir söz söyledin 
ki denize karışsa onu bozardı”  diyerek ikaz etmiş, hatta âmâ bir sahabeyi ziyaret etmek istediğinde “Beni, şu 
iyi gören adama (basîr) götürün” demiştir. O, engellilere yapılacak her türlü yardımın ibadet olduğunu özellik-
le vurgulamış, bir gün varlıklı Müslümanların namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerin yanı sıra sadaka vererek de 
sevaba erdiklerini söyleyen ancak kendilerinin buna imkân bulamadıklarından yakınan Ebû Zer (ra)’e sadakanın 
birçok çeşidinin bulunduğunu belirterek şöyle buyurmuştur:

   “Âmâya veya yol sorana yol göstermen, sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen, sadakadır. Konuşmakta 
güçlük çekenin meramını ifade edivermen sadakadır.”

    Engellilere yardım etmeyi ibadet telakki eden Allah Rasûlü (sav)’nün herhangi bir âmâyı yoldan saptıranları, 
onu kasten yanlış yola yönlendirenleri lanetliler içerisinde sayması ise son derece manidardır. Bu gibi söylem 
ve eylemleriyle engellilerin toplum nezdindeki yerine ve toplumun onlara karşı görevlerine işaret eden Allah 
Rasûlü (sav) engellilerin nasıl bir sabır ve şükür imtihanından geçtiklerini de hadislerinde ifade etmiştir. “İki 
sevgilisi olan gözlerini almak sureti ile kulumu sınadığımda sabrederse, o ikisi yerine ona cenneti veririm” ; 
“Bir Müslümanın başına gelen hastalık, dert ve hüznü Allah o kişi için günahlarına kefaret sayar” sözleriyle 
sabreden engelli engelsiz herkese günahlardan arınma ve cenneti vadedildiğini bildirir.

    Örneklerde de görüldüğü üzere Hz. Peygamber, engelli sahabelerin ibadete devam etmelerini istemiş, onları 
çok önemli vazifelerde görevlendirmiş, savaşlara katılmalarına dahi izin vermiştir. Böylece o, engellilerin 
toplumdan tecrit edilmesine asla müsaade etmemiş, liyakatlerine uygun alanlarda topluma hizmet etmelerine 
fırsat vererek onların topluma fayda sağlamasını temin etmiştir. İnsan-ı kâmil olan Hz. Peygamber bütün 
ömrünü insanın onur, haysiyet, hürriyet ve saygınlığını kazandırmaya adamış, ortopedik engelli Muaz’ı Yemen’e 
vali, Ümmü Mektum gibi âmâ birini Medine’de kendi yerine vekil tayin etmiş, bütün bu tasarruflarında bilgi, 
yetenek, akıl ve beceriyi esas almıştır. Engelliler Hz. Peygamber’in yanında sadece merhametin ve yardımın 
nesnesi olarak görülmemişler, bilakis kabiliyetlerine göre bilgi, irfan ve güven timsali olarak telakki edilmişler-
dir.  

    Bizler için her yönüyle “üsve-i hasene” ideal bir model olan Hz. Peygamber’in, engellilerle birkaç örnekle 
işaret edilen hikmetli ilişkisi bizim de onlarla olan ilişkilerimize ışık tutmalıdır. Çünkü Allah Rasûlü (sav) 
tabibü'l-ebdan değil bilakis tabibü'l-kulubtür. Yani o bedenlerdeki hastalıkları, sakatlıkları değil kalplerdeki 
hastalıkları tedavi etmek için gönderilmiştir. O, fiziken sağlam ancak hakikat karşısında kör, sağır ve dilsizleri 
tedavi için çaba sarf etmiştir. Çünkü O'na göre gerçek engel, hakikati idrakten yoksun olmaktır.

    
Engellilik Toplumsal Sorumluluğa Engel midir?

    Doç. Dr. Saffet Sancaklı

    
    Kamusal Alanda Engelliler

    Hz. Peygamber'in, engellilere önem ve değer verdiğinin en güzel örneği onlara kamu alanında görev vermiş 
olmasıdır. Böylece onları topluma kazandırmaya çalışmış, onları toplumun üretken olmayan bir kesimi olarak 
görmemiştir. Hz. Peygamber, görme engelli olan ve hicretten önce Medine'de Kur'ân öğreticisi olarak görev 
yapan Abdullah b. Ümmi Mektum'u, Mescid-i Nebevî'de müezzin olarak görevlendirdiği gibi, Veda haccına ve 
Uhud savaşına gidişi de dâhil, çeşitli zamanlarda Medine dışına çıktığında 13 defa Medine'de kendi yerine vekil 
bırakmış, namazları o kıldırmıştır. Abdullah b. Ümmi Mektum, Tebûk gazvesinden sonra nazil olan ve savaşa 
fiilen katılanların, geride kalanlardan üstün olduğunu, ancak özrü olanların bu hükmün dışında tutulduğunu 
bildiren âyete rağmen o günden sonra yapılacak savaşlara katılacağını söyleyip, sancağın kendisine verilmesini 
istemiştir.
    İslam'da engellilerle ilgili çeşitli hükümlerin belirlenmesi, Abdullah b. Ümmi Mektum vesilesiyle mümkün olmuş, onların 
vekil bırakılmaları, imamlık yapmaları, savaşa iştirak etmeleri, farz namazlara katılmaları, korunma amacıyla köpek besle-
meleri gibi konular açıklık kazanmıştır. Hz. Peygamber, namazlarda İbn Mektum ve daha başka görme özürlülerin imamlık 
yapmalarına izin vermiştir. Hz. Peygamber'in, önde gelen sahabilerden Muaz b. Cebel'i ortopedik özrü olmasına rağmen 
Yemen'e vali olarak göndermiş olması kayda değer bir olaydır. Hz. Peygamber'in görme engelli sahabilerin cemaate 
devam etmelerini ısrarla istemesinde, onların toplumdan tecrid edilmemeleri, yeteneklerine uygun alanlarda istihdam 
edilerek üretici bireyler olmaları, ideallerini gerçekleştirmelerine engel olmama ve onların kişiliklerini gerçekleştirmelerine 
yardımcı olma gibi hikmetli bir espri yatmaktadır.

    Engellilere İnsanca Muamele Edilmesi

    Hz. Peygamber, engelli/engelsiz ayırımı yapmadan insanlara insanca yaklaşılmasını istemektedir. Mekke fethedildiğin-
de, Hz. Ebû Bekir, yaşlı ve âmâ olan babası Ebû Kuhafe'yi sırtına yüklenerek Hz. Peygamber'in huzuruna getirmişti. Bu 
durumdan rahatsız olan Hz. Peygamber, "Bu ihtiyarı evde koysaydın da, onun yanına biz gitseydik ya?!" diyerek saygı ve 
nezaket göstermiş, böylece yaşlı/engelli birisine karşı sergilenmesi gereken tavrı bizlere öğretmiştir.

    Sahabeden Abdurrahman b. Ka'b b. Malik (ra), babası gözlerini kaybedince, ona rehberlik yaptığını ve cuma günü olunca 
da namaza götürdüğünü bildirir.

    Hadislerde görme engelli bir kimseye yol göstermenin, sağır ve dilsizle ilgilenmenin, onlara yardımcı olmanın sadaka 
olduğu belirtilir ve bu tür olumlu davranışlar kişiye sevap kazandırır.
  
     "Âmâya rehberlik etmen, sağır ve dilsize anlayacakları bir şekilde anlatman, ihtiyacı olanın ihtiyacını gidermesi için ona 
rehberlik etmen, derman arayan dertliye yardım için koşuşturman, koluna girip güçsüze yardım etmen, konuşmakta 
güçlük çekenin meramını ifade edivermen, bütün bunlar sadaka çeşitlerindendir..."
  

    Hz. Peygamber herhangi bir âmânın yoluna engel olanları kınamış, onları yoldan saptıranları, kasten yanlış yola 
yönlendirenleri lanetliler içerisinde telakki etmiştir. Hz. Peygamber'den gelen bu uyarılar dikkate alınması gereken ciddi 
uyarılardır.

   Başkalarına zarar verici, onları incitici hatta sakatlayıcı konumunda olan şeylerin bertaraf edilmesi, bu tür şeylere karşı 
ilgisiz kalınmaması da hadislerde istenmektedir: "Gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermen bir sadakadır." 
"İman yetmiş (veya altmış) küsur şubedir. En üstünü Lâilâhe illallah kelimesidir. En aşağısı ise yoldan eziyet verecek 
şeyleri gidermektir."

    Hz. Peygamber, hadislerinde insanın hastalık, sakatlık, bedensel-ruhsal olarak kendisine isabet eden her türlü sıkıntıya 
düşmesi, günahları için bir bağışlanma ve ahirette ecir almaya bir sebep olacağını ifade etmektedir: "Bir Müslümana isabet 
etmiş herhangi bir hastalık, dert, hüzün ve hatta gam yoktur ki, Allah (cc) bunu onun hataları için keffaret kılmış olma-
sın!" Görme özürlü olan bir kişi, bu sıkıntısına katlanır ve sabrederse kendisine hadislerde cennet vaad edilmektedir. 
"Mükâfatın büyüklüğünün belanın şiddetine göre" olduğunu söyleyen Hz. Peygamber, kendisinden nakledilen kudsî bir 
hadiste Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu ifade etmiştir: "Ben kulumu -iki gözünü kastederek- iki sevgilisiyle imtihan 
ettiğimde o buna sabrederse, iki göze bedel olarak ona cenneti veririm."

    Allah katında kimin kimden daha üstün olduğu her zaman bilinmez. "Size cennetlikleri bildireyim mi? Onlar hem zayıf 
oldukları hem de halk tarafından zayıf görüldükleri için kimsenin önemsemediği ve fakat şöyle olacak diye yemin etseler, 
isteklerini Allah'ın gerçekleştireceği kimselerdir.”

  
          Konuyla ilgili örnek sorular:

            Sizce günümüzde engelliler toplumsal hayata yeteri kadar dahil olabiliyor mu? 
   
            Bu konuyla ilgili yapılmış bir proje biliyor musunuz? Sizce bu konuda nasıl çalışmalar yapılabilir?

          Gençken yapılacak şeyler
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    Din, kültür ve medeniyetlerin insan tasavvuru, insan tasarımı ve ürettikleri insan modeli; onların temel 
karakterlerini yansıtır. Hz. Muhammed (sav)’in getirdiği İslam 15 asırdır tarih sahnesindedir ve bu tarihin büyük 
bir kısmında insanlığın gerçekleştirdiği en büyük başarı örneklerine inkârı kabil olmayan katkılar yapmıştır. 
Onun inşa ettiği İslam medeniyeti, insana insan olduğu için kıymet vermekte, varlığın özü ve mevcudun en 
mütekâmili olarak insanı görmektedir.

    İslam’a göre insan zübde-i kâinat ve eşref-i mahlûkattır. Bu medeniyetin temel manifestosu şudur: “Allah 
sizin ne biçimlerinize ne de bedenlerinize bakar fakat o sizin yüreklerinize bakar.” Bunun için İslam, insanın 
bedeninden çok yüreğinin önemsendiği bir gönül medeniyetidir.

    Allah Rasûlü (sav)’nün Ümmü Mektum (ra)’la yaşadığı şu hadise ve sonrasında onun hakkındaki tasarrufları 
konu açısından çok dikkat çekicidir. Allah Rasûlü (sav) bir gün Mekke’nin ileri gelen müşrikleriyle konuşuyordu. 
İslam hakkındaki sohbet iyice koyulaşmıştı. Tam o esnada âmâ sahabelerden biri olan Abdullah b. Ümmü 
Mektum, “Bana doğru yolu göster, ey Allah’ın Rasûlü!” diyerek çıkageldi. Onun zamansız gelişi ve söze dalışına 
canı sıkılan Hz. Peygamber, yüzünü çevirip konuştuğu şahsa döndü ve “Söylediklerimde herhangi bir sorun 
görüyor musun?” diye sordu. Adam, “Hayır” diye cevap verdi. İşte tam da bu esnada, Yüce Allah’ın şu ayetlerine 
muhatap oldu:

     “(Peygamber), âmânın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi! Sen nereden biliyorsun, belki 
o temizlenecek yahut öğüt alacak da bu öğüt ona fayda verecek! Kendini muhtaç görmeyene gelince, sen ona 
yöneliyorsun! (İstemiyorsa) onun arınmamasından sana ne! Fakat koşarak ve (Allah’tan) korkarak sana gelenle 
ilgilenmiyorsun! Hayır, böyle yapma, şüphesiz bu ayetler bir öğüttür, dileyen ondan öğüt alır.”

    Kutlu Nebi bu ilahî mesaja kulak vermiş, ondan payına düşeni fazlasıyla almış ve Ümmü Mektum’a sahabe 
içerisinde yüksek payeler vermiştir. Öncelikle onu Mus’ab b. Umeyr ile birlikte Medine’deki Müslümanlara 
Kur’ân öğretmekle görevlendirmiş, ardından onu, Bilal-i Habeşi ile birlikte Mescid-i Nebevi’nin müezzinliğine 
tayin etmiştir. Bu vazifelerin yanında savaşlara giderken onu Medine’de yerine  tam 13 kez vekil bırakmış; 
Ümmü Mektum, geride kalanlara namaz kıldırmıştır. Hz. Peygamber’den sonra onun halifeleri de bu muhterem 
sahabeye çok önemli görevler vermişlerdir. Hatta o Kadisiye Savaşında İslam ordusunun sancaktarlığını yapar-
ken şehit olmuştur. 

    Allah Rasûlü (sav)’nün önemli görevler verdiği engelli sahabelerden birisi de Muaz b. Cebel (ra)’dir. O, ayağı 
aksayan Muaz b. Cebel (ra)’i Yemen’e vali olarak göndermiştir. Hz. Peygamber zamanında, engelli olmalarına 
rağmen kendi istekleriyle savaşa iştirak eden sahabeler de dikkat çekmektedir. Bunlardan en önemlisi ayağı 
aksak olan Amr b. Cemuh (ra)’dur. O, bir gün Hz. Peygamber’e gelerek, “Ey Allah’ın Rasûlü! Eğer ben şehit 
oluncaya kadar Allah yolunda savaşırsam cennette bu topal ayağım düzelmiş bir şekilde yürüyebilecek 
miyim?” diye sorar. Hz. Peygamber, “Evet” der. Amr, Uhud Savaşı’nda şehit olur. Savaş meydanında Amr’ın 
cenazesiyle karşılaşan Hz. Peygamber, “Ben sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş bir vaziyette yürürken 

görüyor gibiyim” buyurur. Zikri geçen bu sahabelerin yanında, Hz. Peygamber’e arkadaşlık etmiş ve yaşamları-
nın belli dönemlerinde engelli olmuş önde gelen bazı sahabeler de şunlardır: Sa’d b. Ebi Vakkas (ra), Cabir b. 
Abdullah (ra), Bera b. Âzib (ra), Ka’b b. Malik (ra), Abdullah b. Ebu Evfa (ra), Abbas b. Abdülmuttalib (ra).

    “Âmâya veya yol sorana yol göstermen, sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen, sadakadır. Konuşmakta 
güçlük çekenin meramını ifade edivermen sadakadır.” 

    Engellilerle ilişkilerini örneklerde de görüldüğü üzere bedene değil kalbe, akla ve liyakate bakmak prensibini 
inşa etmek ve güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Allah Rasûlü (sav) hiçbir engelliyi “kör, sağır, dilsiz” 
gibi vasıflarla nitelememiştir. Eşi Safiye’yi boyunun kısalığıyla niteleyen Hz. Aişe (ra)’yi “Öyle bir söz söyledin 
ki denize karışsa onu bozardı”  diyerek ikaz etmiş, hatta âmâ bir sahabeyi ziyaret etmek istediğinde “Beni, şu 
iyi gören adama (basîr) götürün” demiştir. O, engellilere yapılacak her türlü yardımın ibadet olduğunu özellik-
le vurgulamış, bir gün varlıklı Müslümanların namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerin yanı sıra sadaka vererek de 
sevaba erdiklerini söyleyen ancak kendilerinin buna imkân bulamadıklarından yakınan Ebû Zer (ra)’e sadakanın 
birçok çeşidinin bulunduğunu belirterek şöyle buyurmuştur:

   “Âmâya veya yol sorana yol göstermen, sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen, sadakadır. Konuşmakta 
güçlük çekenin meramını ifade edivermen sadakadır.”

    Engellilere yardım etmeyi ibadet telakki eden Allah Rasûlü (sav)’nün herhangi bir âmâyı yoldan saptıranları, 
onu kasten yanlış yola yönlendirenleri lanetliler içerisinde sayması ise son derece manidardır. Bu gibi söylem 
ve eylemleriyle engellilerin toplum nezdindeki yerine ve toplumun onlara karşı görevlerine işaret eden Allah 
Rasûlü (sav) engellilerin nasıl bir sabır ve şükür imtihanından geçtiklerini de hadislerinde ifade etmiştir. “İki 
sevgilisi olan gözlerini almak sureti ile kulumu sınadığımda sabrederse, o ikisi yerine ona cenneti veririm” ; 
“Bir Müslümanın başına gelen hastalık, dert ve hüznü Allah o kişi için günahlarına kefaret sayar” sözleriyle 
sabreden engelli engelsiz herkese günahlardan arınma ve cenneti vadedildiğini bildirir.

    Örneklerde de görüldüğü üzere Hz. Peygamber, engelli sahabelerin ibadete devam etmelerini istemiş, onları 
çok önemli vazifelerde görevlendirmiş, savaşlara katılmalarına dahi izin vermiştir. Böylece o, engellilerin 
toplumdan tecrit edilmesine asla müsaade etmemiş, liyakatlerine uygun alanlarda topluma hizmet etmelerine 
fırsat vererek onların topluma fayda sağlamasını temin etmiştir. İnsan-ı kâmil olan Hz. Peygamber bütün 
ömrünü insanın onur, haysiyet, hürriyet ve saygınlığını kazandırmaya adamış, ortopedik engelli Muaz’ı Yemen’e 
vali, Ümmü Mektum gibi âmâ birini Medine’de kendi yerine vekil tayin etmiş, bütün bu tasarruflarında bilgi, 
yetenek, akıl ve beceriyi esas almıştır. Engelliler Hz. Peygamber’in yanında sadece merhametin ve yardımın 
nesnesi olarak görülmemişler, bilakis kabiliyetlerine göre bilgi, irfan ve güven timsali olarak telakki edilmişler-
dir.  

    Bizler için her yönüyle “üsve-i hasene” ideal bir model olan Hz. Peygamber’in, engellilerle birkaç örnekle 
işaret edilen hikmetli ilişkisi bizim de onlarla olan ilişkilerimize ışık tutmalıdır. Çünkü Allah Rasûlü (sav) 
tabibü'l-ebdan değil bilakis tabibü'l-kulubtür. Yani o bedenlerdeki hastalıkları, sakatlıkları değil kalplerdeki 
hastalıkları tedavi etmek için gönderilmiştir. O, fiziken sağlam ancak hakikat karşısında kör, sağır ve dilsizleri 
tedavi için çaba sarf etmiştir. Çünkü O'na göre gerçek engel, hakikati idrakten yoksun olmaktır.

    
Engellilik Toplumsal Sorumluluğa Engel midir?

    Doç. Dr. Saffet Sancaklı

    
    Kamusal Alanda Engelliler

    Hz. Peygamber'in, engellilere önem ve değer verdiğinin en güzel örneği onlara kamu alanında görev vermiş 
olmasıdır. Böylece onları topluma kazandırmaya çalışmış, onları toplumun üretken olmayan bir kesimi olarak 
görmemiştir. Hz. Peygamber, görme engelli olan ve hicretten önce Medine'de Kur'ân öğreticisi olarak görev 
yapan Abdullah b. Ümmi Mektum'u, Mescid-i Nebevî'de müezzin olarak görevlendirdiği gibi, Veda haccına ve 
Uhud savaşına gidişi de dâhil, çeşitli zamanlarda Medine dışına çıktığında 13 defa Medine'de kendi yerine vekil 
bırakmış, namazları o kıldırmıştır. Abdullah b. Ümmi Mektum, Tebûk gazvesinden sonra nazil olan ve savaşa 
fiilen katılanların, geride kalanlardan üstün olduğunu, ancak özrü olanların bu hükmün dışında tutulduğunu 
bildiren âyete rağmen o günden sonra yapılacak savaşlara katılacağını söyleyip, sancağın kendisine verilmesini 
istemiştir.
    İslam'da engellilerle ilgili çeşitli hükümlerin belirlenmesi, Abdullah b. Ümmi Mektum vesilesiyle mümkün olmuş, onların 
vekil bırakılmaları, imamlık yapmaları, savaşa iştirak etmeleri, farz namazlara katılmaları, korunma amacıyla köpek besle-
meleri gibi konular açıklık kazanmıştır. Hz. Peygamber, namazlarda İbn Mektum ve daha başka görme özürlülerin imamlık 
yapmalarına izin vermiştir. Hz. Peygamber'in, önde gelen sahabilerden Muaz b. Cebel'i ortopedik özrü olmasına rağmen 
Yemen'e vali olarak göndermiş olması kayda değer bir olaydır. Hz. Peygamber'in görme engelli sahabilerin cemaate 
devam etmelerini ısrarla istemesinde, onların toplumdan tecrid edilmemeleri, yeteneklerine uygun alanlarda istihdam 
edilerek üretici bireyler olmaları, ideallerini gerçekleştirmelerine engel olmama ve onların kişiliklerini gerçekleştirmelerine 
yardımcı olma gibi hikmetli bir espri yatmaktadır.

    Engellilere İnsanca Muamele Edilmesi

    Hz. Peygamber, engelli/engelsiz ayırımı yapmadan insanlara insanca yaklaşılmasını istemektedir. Mekke fethedildiğin-
de, Hz. Ebû Bekir, yaşlı ve âmâ olan babası Ebû Kuhafe'yi sırtına yüklenerek Hz. Peygamber'in huzuruna getirmişti. Bu 
durumdan rahatsız olan Hz. Peygamber, "Bu ihtiyarı evde koysaydın da, onun yanına biz gitseydik ya?!" diyerek saygı ve 
nezaket göstermiş, böylece yaşlı/engelli birisine karşı sergilenmesi gereken tavrı bizlere öğretmiştir.

    Sahabeden Abdurrahman b. Ka'b b. Malik (ra), babası gözlerini kaybedince, ona rehberlik yaptığını ve cuma günü olunca 
da namaza götürdüğünü bildirir.

    Hadislerde görme engelli bir kimseye yol göstermenin, sağır ve dilsizle ilgilenmenin, onlara yardımcı olmanın sadaka 
olduğu belirtilir ve bu tür olumlu davranışlar kişiye sevap kazandırır.
  
     "Âmâya rehberlik etmen, sağır ve dilsize anlayacakları bir şekilde anlatman, ihtiyacı olanın ihtiyacını gidermesi için ona 
rehberlik etmen, derman arayan dertliye yardım için koşuşturman, koluna girip güçsüze yardım etmen, konuşmakta 
güçlük çekenin meramını ifade edivermen, bütün bunlar sadaka çeşitlerindendir..."
  

    Hz. Peygamber herhangi bir âmânın yoluna engel olanları kınamış, onları yoldan saptıranları, kasten yanlış yola 
yönlendirenleri lanetliler içerisinde telakki etmiştir. Hz. Peygamber'den gelen bu uyarılar dikkate alınması gereken ciddi 
uyarılardır.

   Başkalarına zarar verici, onları incitici hatta sakatlayıcı konumunda olan şeylerin bertaraf edilmesi, bu tür şeylere karşı 
ilgisiz kalınmaması da hadislerde istenmektedir: "Gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermen bir sadakadır." 
"İman yetmiş (veya altmış) küsur şubedir. En üstünü Lâilâhe illallah kelimesidir. En aşağısı ise yoldan eziyet verecek 
şeyleri gidermektir."

    Hz. Peygamber, hadislerinde insanın hastalık, sakatlık, bedensel-ruhsal olarak kendisine isabet eden her türlü sıkıntıya 
düşmesi, günahları için bir bağışlanma ve ahirette ecir almaya bir sebep olacağını ifade etmektedir: "Bir Müslümana isabet 
etmiş herhangi bir hastalık, dert, hüzün ve hatta gam yoktur ki, Allah (cc) bunu onun hataları için keffaret kılmış olma-
sın!" Görme özürlü olan bir kişi, bu sıkıntısına katlanır ve sabrederse kendisine hadislerde cennet vaad edilmektedir. 
"Mükâfatın büyüklüğünün belanın şiddetine göre" olduğunu söyleyen Hz. Peygamber, kendisinden nakledilen kudsî bir 
hadiste Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu ifade etmiştir: "Ben kulumu -iki gözünü kastederek- iki sevgilisiyle imtihan 
ettiğimde o buna sabrederse, iki göze bedel olarak ona cenneti veririm."

    Allah katında kimin kimden daha üstün olduğu her zaman bilinmez. "Size cennetlikleri bildireyim mi? Onlar hem zayıf 
oldukları hem de halk tarafından zayıf görüldükleri için kimsenin önemsemediği ve fakat şöyle olacak diye yemin etseler, 
isteklerini Allah'ın gerçekleştireceği kimselerdir.”

  
          Konuyla ilgili örnek sorular:

            Sizce günümüzde engelliler toplumsal hayata yeteri kadar dahil olabiliyor mu? 
   
            Bu konuyla ilgili yapılmış bir proje biliyor musunuz? Sizce bu konuda nasıl çalışmalar yapılabilir?
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    Din, kültür ve medeniyetlerin insan tasavvuru, insan tasarımı ve ürettikleri insan modeli; onların temel 
karakterlerini yansıtır. Hz. Muhammed (sav)’in getirdiği İslam 15 asırdır tarih sahnesindedir ve bu tarihin büyük 
bir kısmında insanlığın gerçekleştirdiği en büyük başarı örneklerine inkârı kabil olmayan katkılar yapmıştır. 
Onun inşa ettiği İslam medeniyeti, insana insan olduğu için kıymet vermekte, varlığın özü ve mevcudun en 
mütekâmili olarak insanı görmektedir.

    İslam’a göre insan zübde-i kâinat ve eşref-i mahlûkattır. Bu medeniyetin temel manifestosu şudur: “Allah 
sizin ne biçimlerinize ne de bedenlerinize bakar fakat o sizin yüreklerinize bakar.” Bunun için İslam, insanın 
bedeninden çok yüreğinin önemsendiği bir gönül medeniyetidir.

    Allah Rasûlü (sav)’nün Ümmü Mektum (ra)’la yaşadığı şu hadise ve sonrasında onun hakkındaki tasarrufları 
konu açısından çok dikkat çekicidir. Allah Rasûlü (sav) bir gün Mekke’nin ileri gelen müşrikleriyle konuşuyordu. 
İslam hakkındaki sohbet iyice koyulaşmıştı. Tam o esnada âmâ sahabelerden biri olan Abdullah b. Ümmü 
Mektum, “Bana doğru yolu göster, ey Allah’ın Rasûlü!” diyerek çıkageldi. Onun zamansız gelişi ve söze dalışına 
canı sıkılan Hz. Peygamber, yüzünü çevirip konuştuğu şahsa döndü ve “Söylediklerimde herhangi bir sorun 
görüyor musun?” diye sordu. Adam, “Hayır” diye cevap verdi. İşte tam da bu esnada, Yüce Allah’ın şu ayetlerine 
muhatap oldu:

     “(Peygamber), âmânın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi! Sen nereden biliyorsun, belki 
o temizlenecek yahut öğüt alacak da bu öğüt ona fayda verecek! Kendini muhtaç görmeyene gelince, sen ona 
yöneliyorsun! (İstemiyorsa) onun arınmamasından sana ne! Fakat koşarak ve (Allah’tan) korkarak sana gelenle 
ilgilenmiyorsun! Hayır, böyle yapma, şüphesiz bu ayetler bir öğüttür, dileyen ondan öğüt alır.”

    Kutlu Nebi bu ilahî mesaja kulak vermiş, ondan payına düşeni fazlasıyla almış ve Ümmü Mektum’a sahabe 
içerisinde yüksek payeler vermiştir. Öncelikle onu Mus’ab b. Umeyr ile birlikte Medine’deki Müslümanlara 
Kur’ân öğretmekle görevlendirmiş, ardından onu, Bilal-i Habeşi ile birlikte Mescid-i Nebevi’nin müezzinliğine 
tayin etmiştir. Bu vazifelerin yanında savaşlara giderken onu Medine’de yerine  tam 13 kez vekil bırakmış; 
Ümmü Mektum, geride kalanlara namaz kıldırmıştır. Hz. Peygamber’den sonra onun halifeleri de bu muhterem 
sahabeye çok önemli görevler vermişlerdir. Hatta o Kadisiye Savaşında İslam ordusunun sancaktarlığını yapar-
ken şehit olmuştur. 

    Allah Rasûlü (sav)’nün önemli görevler verdiği engelli sahabelerden birisi de Muaz b. Cebel (ra)’dir. O, ayağı 
aksayan Muaz b. Cebel (ra)’i Yemen’e vali olarak göndermiştir. Hz. Peygamber zamanında, engelli olmalarına 
rağmen kendi istekleriyle savaşa iştirak eden sahabeler de dikkat çekmektedir. Bunlardan en önemlisi ayağı 
aksak olan Amr b. Cemuh (ra)’dur. O, bir gün Hz. Peygamber’e gelerek, “Ey Allah’ın Rasûlü! Eğer ben şehit 
oluncaya kadar Allah yolunda savaşırsam cennette bu topal ayağım düzelmiş bir şekilde yürüyebilecek 
miyim?” diye sorar. Hz. Peygamber, “Evet” der. Amr, Uhud Savaşı’nda şehit olur. Savaş meydanında Amr’ın 
cenazesiyle karşılaşan Hz. Peygamber, “Ben sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş bir vaziyette yürürken 

görüyor gibiyim” buyurur. Zikri geçen bu sahabelerin yanında, Hz. Peygamber’e arkadaşlık etmiş ve yaşamları-
nın belli dönemlerinde engelli olmuş önde gelen bazı sahabeler de şunlardır: Sa’d b. Ebi Vakkas (ra), Cabir b. 
Abdullah (ra), Bera b. Âzib (ra), Ka’b b. Malik (ra), Abdullah b. Ebu Evfa (ra), Abbas b. Abdülmuttalib (ra).

    “Âmâya veya yol sorana yol göstermen, sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen, sadakadır. Konuşmakta 
güçlük çekenin meramını ifade edivermen sadakadır.” 

    Engellilerle ilişkilerini örneklerde de görüldüğü üzere bedene değil kalbe, akla ve liyakate bakmak prensibini 
inşa etmek ve güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Allah Rasûlü (sav) hiçbir engelliyi “kör, sağır, dilsiz” 
gibi vasıflarla nitelememiştir. Eşi Safiye’yi boyunun kısalığıyla niteleyen Hz. Aişe (ra)’yi “Öyle bir söz söyledin 
ki denize karışsa onu bozardı”  diyerek ikaz etmiş, hatta âmâ bir sahabeyi ziyaret etmek istediğinde “Beni, şu 
iyi gören adama (basîr) götürün” demiştir. O, engellilere yapılacak her türlü yardımın ibadet olduğunu özellik-
le vurgulamış, bir gün varlıklı Müslümanların namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerin yanı sıra sadaka vererek de 
sevaba erdiklerini söyleyen ancak kendilerinin buna imkân bulamadıklarından yakınan Ebû Zer (ra)’e sadakanın 
birçok çeşidinin bulunduğunu belirterek şöyle buyurmuştur:

   “Âmâya veya yol sorana yol göstermen, sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen, sadakadır. Konuşmakta 
güçlük çekenin meramını ifade edivermen sadakadır.”

    Engellilere yardım etmeyi ibadet telakki eden Allah Rasûlü (sav)’nün herhangi bir âmâyı yoldan saptıranları, 
onu kasten yanlış yola yönlendirenleri lanetliler içerisinde sayması ise son derece manidardır. Bu gibi söylem 
ve eylemleriyle engellilerin toplum nezdindeki yerine ve toplumun onlara karşı görevlerine işaret eden Allah 
Rasûlü (sav) engellilerin nasıl bir sabır ve şükür imtihanından geçtiklerini de hadislerinde ifade etmiştir. “İki 
sevgilisi olan gözlerini almak sureti ile kulumu sınadığımda sabrederse, o ikisi yerine ona cenneti veririm” ; 
“Bir Müslümanın başına gelen hastalık, dert ve hüznü Allah o kişi için günahlarına kefaret sayar” sözleriyle 
sabreden engelli engelsiz herkese günahlardan arınma ve cenneti vadedildiğini bildirir.

    Örneklerde de görüldüğü üzere Hz. Peygamber, engelli sahabelerin ibadete devam etmelerini istemiş, onları 
çok önemli vazifelerde görevlendirmiş, savaşlara katılmalarına dahi izin vermiştir. Böylece o, engellilerin 
toplumdan tecrit edilmesine asla müsaade etmemiş, liyakatlerine uygun alanlarda topluma hizmet etmelerine 
fırsat vererek onların topluma fayda sağlamasını temin etmiştir. İnsan-ı kâmil olan Hz. Peygamber bütün 
ömrünü insanın onur, haysiyet, hürriyet ve saygınlığını kazandırmaya adamış, ortopedik engelli Muaz’ı Yemen’e 
vali, Ümmü Mektum gibi âmâ birini Medine’de kendi yerine vekil tayin etmiş, bütün bu tasarruflarında bilgi, 
yetenek, akıl ve beceriyi esas almıştır. Engelliler Hz. Peygamber’in yanında sadece merhametin ve yardımın 
nesnesi olarak görülmemişler, bilakis kabiliyetlerine göre bilgi, irfan ve güven timsali olarak telakki edilmişler-
dir.  

    Bizler için her yönüyle “üsve-i hasene” ideal bir model olan Hz. Peygamber’in, engellilerle birkaç örnekle 
işaret edilen hikmetli ilişkisi bizim de onlarla olan ilişkilerimize ışık tutmalıdır. Çünkü Allah Rasûlü (sav) 
tabibü'l-ebdan değil bilakis tabibü'l-kulubtür. Yani o bedenlerdeki hastalıkları, sakatlıkları değil kalplerdeki 
hastalıkları tedavi etmek için gönderilmiştir. O, fiziken sağlam ancak hakikat karşısında kör, sağır ve dilsizleri 
tedavi için çaba sarf etmiştir. Çünkü O'na göre gerçek engel, hakikati idrakten yoksun olmaktır.

    
Engellilik Toplumsal Sorumluluğa Engel midir?

    Doç. Dr. Saffet Sancaklı

    
    Kamusal Alanda Engelliler

    Hz. Peygamber'in, engellilere önem ve değer verdiğinin en güzel örneği onlara kamu alanında görev vermiş 
olmasıdır. Böylece onları topluma kazandırmaya çalışmış, onları toplumun üretken olmayan bir kesimi olarak 
görmemiştir. Hz. Peygamber, görme engelli olan ve hicretten önce Medine'de Kur'ân öğreticisi olarak görev 
yapan Abdullah b. Ümmi Mektum'u, Mescid-i Nebevî'de müezzin olarak görevlendirdiği gibi, Veda haccına ve 
Uhud savaşına gidişi de dâhil, çeşitli zamanlarda Medine dışına çıktığında 13 defa Medine'de kendi yerine vekil 
bırakmış, namazları o kıldırmıştır. Abdullah b. Ümmi Mektum, Tebûk gazvesinden sonra nazil olan ve savaşa 
fiilen katılanların, geride kalanlardan üstün olduğunu, ancak özrü olanların bu hükmün dışında tutulduğunu 
bildiren âyete rağmen o günden sonra yapılacak savaşlara katılacağını söyleyip, sancağın kendisine verilmesini 
istemiştir.
    İslam'da engellilerle ilgili çeşitli hükümlerin belirlenmesi, Abdullah b. Ümmi Mektum vesilesiyle mümkün olmuş, onların 
vekil bırakılmaları, imamlık yapmaları, savaşa iştirak etmeleri, farz namazlara katılmaları, korunma amacıyla köpek besle-
meleri gibi konular açıklık kazanmıştır. Hz. Peygamber, namazlarda İbn Mektum ve daha başka görme özürlülerin imamlık 
yapmalarına izin vermiştir. Hz. Peygamber'in, önde gelen sahabilerden Muaz b. Cebel'i ortopedik özrü olmasına rağmen 
Yemen'e vali olarak göndermiş olması kayda değer bir olaydır. Hz. Peygamber'in görme engelli sahabilerin cemaate 
devam etmelerini ısrarla istemesinde, onların toplumdan tecrid edilmemeleri, yeteneklerine uygun alanlarda istihdam 
edilerek üretici bireyler olmaları, ideallerini gerçekleştirmelerine engel olmama ve onların kişiliklerini gerçekleştirmelerine 
yardımcı olma gibi hikmetli bir espri yatmaktadır.

    Engellilere İnsanca Muamele Edilmesi

    Hz. Peygamber, engelli/engelsiz ayırımı yapmadan insanlara insanca yaklaşılmasını istemektedir. Mekke fethedildiğin-
de, Hz. Ebû Bekir, yaşlı ve âmâ olan babası Ebû Kuhafe'yi sırtına yüklenerek Hz. Peygamber'in huzuruna getirmişti. Bu 
durumdan rahatsız olan Hz. Peygamber, "Bu ihtiyarı evde koysaydın da, onun yanına biz gitseydik ya?!" diyerek saygı ve 
nezaket göstermiş, böylece yaşlı/engelli birisine karşı sergilenmesi gereken tavrı bizlere öğretmiştir.

    Sahabeden Abdurrahman b. Ka'b b. Malik (ra), babası gözlerini kaybedince, ona rehberlik yaptığını ve cuma günü olunca 
da namaza götürdüğünü bildirir.

    Hadislerde görme engelli bir kimseye yol göstermenin, sağır ve dilsizle ilgilenmenin, onlara yardımcı olmanın sadaka 
olduğu belirtilir ve bu tür olumlu davranışlar kişiye sevap kazandırır.
  
     "Âmâya rehberlik etmen, sağır ve dilsize anlayacakları bir şekilde anlatman, ihtiyacı olanın ihtiyacını gidermesi için ona 
rehberlik etmen, derman arayan dertliye yardım için koşuşturman, koluna girip güçsüze yardım etmen, konuşmakta 
güçlük çekenin meramını ifade edivermen, bütün bunlar sadaka çeşitlerindendir..."
  

    Hz. Peygamber herhangi bir âmânın yoluna engel olanları kınamış, onları yoldan saptıranları, kasten yanlış yola 
yönlendirenleri lanetliler içerisinde telakki etmiştir. Hz. Peygamber'den gelen bu uyarılar dikkate alınması gereken ciddi 
uyarılardır.

   Başkalarına zarar verici, onları incitici hatta sakatlayıcı konumunda olan şeylerin bertaraf edilmesi, bu tür şeylere karşı 
ilgisiz kalınmaması da hadislerde istenmektedir: "Gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermen bir sadakadır." 
"İman yetmiş (veya altmış) küsur şubedir. En üstünü Lâilâhe illallah kelimesidir. En aşağısı ise yoldan eziyet verecek 
şeyleri gidermektir."

    Hz. Peygamber, hadislerinde insanın hastalık, sakatlık, bedensel-ruhsal olarak kendisine isabet eden her türlü sıkıntıya 
düşmesi, günahları için bir bağışlanma ve ahirette ecir almaya bir sebep olacağını ifade etmektedir: "Bir Müslümana isabet 
etmiş herhangi bir hastalık, dert, hüzün ve hatta gam yoktur ki, Allah (cc) bunu onun hataları için keffaret kılmış olma-
sın!" Görme özürlü olan bir kişi, bu sıkıntısına katlanır ve sabrederse kendisine hadislerde cennet vaad edilmektedir. 
"Mükâfatın büyüklüğünün belanın şiddetine göre" olduğunu söyleyen Hz. Peygamber, kendisinden nakledilen kudsî bir 
hadiste Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu ifade etmiştir: "Ben kulumu -iki gözünü kastederek- iki sevgilisiyle imtihan 
ettiğimde o buna sabrederse, iki göze bedel olarak ona cenneti veririm."

    Allah katında kimin kimden daha üstün olduğu her zaman bilinmez. "Size cennetlikleri bildireyim mi? Onlar hem zayıf 
oldukları hem de halk tarafından zayıf görüldükleri için kimsenin önemsemediği ve fakat şöyle olacak diye yemin etseler, 
isteklerini Allah'ın gerçekleştireceği kimselerdir.”

  
          Konuyla ilgili örnek sorular:

            Sizce günümüzde engelliler toplumsal hayata yeteri kadar dahil olabiliyor mu? 
   
            Bu konuyla ilgili yapılmış bir proje biliyor musunuz? Sizce bu konuda nasıl çalışmalar yapılabilir?

          Gençken yapılacak şeyler

             Tavsiye 6: Gözünü bağlayarak bir görme engelliyle gününü geçirmeyi deneyebilirsin.
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