
Buket Ela Dem�rel k�md�r?
Bu soruya cevap vermek benim için oldukça karmaşık :) Klasik bir cevap olması adına neler yaptığımdan
bahsedeceğim. İşaret dili ve sağır toplumundaki kültürel-sosyal değişimler üzerine çalışmalar yapan
araştırmacı sosyologum. 2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun
oldum. Lisans eğitimini alırken bir yandan da Düşler Akademisi (2010), Vodafone Vakfı (2011), Koç Vakfı (2012-

2014), İKSV (2016) gibi birçok sivil toplum örgütünde engelli ve sosyal dezavantajlı gruplara özel ve öncü
projelerde rol aldım. Words of Silence (2015-2019) oluşumunun kurucusuyum, gönüllü eğitmenlerle birlikte
işaret dilinde yapılmış ilk ücretsiz EKPSS kursunu (2015-2016) düzenledim. İşitme engellilerin dahil olduğu
toplumun ihtiyaç ve talepleri ön plana alarak neler yapabiliriz diyen işaret dili gönüllüleri ile birçok alanda aktif
görevler edindik. İşitme kayıplı toplumu kadar işiten toplum içinde oldukça keyifli çalışmalar yarattık. Özellikle
Düşler Akademisi Kaş ‘ta “İşaret Dili, Dilbilim ve Dil Kültürü” konu çerçevesinde hem akademi hem sanat ve
sosyal etkinliklerin ön planda olduğu ilk kampı organize ettik. Hem üniversiteden akademisyenler,
hem alanında öne çıkmış işitme engelli bireyler hem de işiten işaret dili gönüllüler programa dahil oldu. Bir
dönem DEFRAP (2017) grubunun ‘Eller Konuşur’ şarkısının işaret söz yazarlığının ardından İKSV(2019-2020) Alt
Kat ve İstanbul Müzik Festivali’nin işbirliğinde oluşturulan Birlikte Güçlü Sesler Korosu’nun işaret dili söz
yazarlığını yaptım. Şu an Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim Bölümü’nde Türk İşaret Dili ve Sağır Toplum Kültürü

İş�tme kaybınız nasıl oluştu?

H�ç �syan etmed�n�z m�?
Keşke teşhis konulduğu andan itibaren iki dil ile eğitim verilmiş olsaydı. Böyle bir isyanım olabilir çünkü küçük
yaşlarda ister istemez iletişim sıkıntısı yaşıyordum. İki dil öğrenimi alsaydım en azından bunu ortadan
kaldırabilirdim küçük yaşta.

üzerine araştırmacı olarak çalışmaya devam ediyorum. Sosyologum ama bir nevi araştırmacı olarak çalışıyorum
aynı zamanda özel işaret dili eğitimleri veriyorum, atölyeler düzenliyorum. Hem işiten bireylere hem de sağır
bireylere danışmanlık yapıyorum. 2,5 yaşında geçirdiğim havaleden dolayı ağır düzeyde işitme kaybım var, Türk
İşaret Dili’ni ve Türkçe’yi ileri derecede akıcı konuşabiliyorum. Evliyim, bir oğlum var.

İki, iki buçuk yaşında yüzümün sol tarafının şişmesi ile beraber havaleden şüpheleniyorlar. Oğlum olmadan
önce ben de havaleyi yüksek ateşten biliyordum ama soğuktan da havale olabiliyormuş. Ben büyük ihtimal
soğuk havale geçirmişim ama teşhis daha sonra konuldu. İki kulaktan ileri / çok ileri derecede işitme kaybım
var 100- 110 dB arası, kulak arkası işitme cihazı kullanıyorum. Akıcı şekilde konuşmam biraz garipsenen bir
durum açıkçası. Garipsenen demişken eşim ve oğlum işitme engelli değil. Bu “Kim Milyoner Olmak İster?”

yarışması döneminde çevrede çok sorulan bir soruydu. Genetik olduğunu düşünüyorlar ama öyle bir durum
yok. Olabilirdi de olsaydı da bu durum nasıl desem… toplumun genel bir kesimi olarak engelliliği bir hastalık
olarak görüyoruz, bu elimizde olmayan bir özelliğimiz ve hayatımızı buna göre şekillendiriyoruz. Engellilik bir
hastalık değil, bir yaşam biçimi.
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İşaret d�l�n� nasıl öğrend�n�z?

İş�tme c�hazlarında s�zce hayatınızı kolaylaştıracak ne g�b�
gel�şt�rmeler yapılab�l�r?

Çocukluğunuzda unutmadığınız b�r olay var mı?

kaynaklı bir şey değil bu. Yani tamamen benden kaynaklı değil. Karşı tarafın da bana sesi doğru iletmesi gerek.

Belki dudak okumam belki ek materyallerle artık bilemem o zaman ki halimle… Bilmiyorum hatta şöyle bir şey
de var ben dudak okuduğumu üniversiteye hazırlandığım dönemde dershane gittiğim zamanlarda keşfettim.

Yani o psikolojiyle tüm eğitim - öğretim hayatını geçiriyor olmak bence büyük bir travma.

Üniversitede öğrendim. Bunu duyunca çok şaşırıyorlar. İlkokula başladığım döneme dönersek, okula
başlayacağım zaman işitme cihazı kullanıyordum. İşiten okullar işitme engelliyim diye almak istemedi. İşitme
engelli okullarda konuşuyorum diye okula alamadılar. Böyle arafta kalma durumu gibi. Daha sonra ailemin
müdüreyi ikna etmesi ile işiten okuluna gitmeye başladım. Ama tabi kaynaştırma eğitimi yoktu. Liseye kadar o
okulda devam ettim. Liseyi de işiten okulda bitirdim. Üniversite sınavına dört kere girdim ve son
sınavda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne yerleştim. İstanbul’a geldiğimde çevremde tanıdığım hiçbir
arkadaşım yoktu. İnsanlara nasıl yaklaşacağımı, insanlarla nasıl iletişim kuracağımı düşünüyordum. O zamanlar
bu kadar bilinçli ve farkındalık sahibi değildim. Memleketimde az çok arkadaş tanıyordum ortaokuldan,

liseden gibi ama İstanbul’da kimseyi tanımıyordum, nasıl iletişim kuracağım bilmiyorum. Dersten çıkıp yemek
yiyordum ve eve gidiyordum. Hayatım okul, yemek, ev arasındaydı. Sonrasında üniversite 2. Sınıfta bir
arkadaşım “Neden işaret dili öğrenmiyorsun?” demişti. Gerçekten çok şaşırmıştım “Böyle bir dil var mı?” gibi
düşünmüştüm çünkü bu yaşıma kadar kimse öyle bir şey söylememişti. Bir doktor veya bir öğretmen “Buket
Ela işaret dili diye bir dil var öğrenmelisin” demedi bana, yönlendirilmedim, bilgilendirilmedim. İstanbul’da
işaret diliyle konuşan işitme kayıplı bir grupla takıldım. Gün geçtikçe çok hızlı, doğal bir şekilde işaret dilini
öğrenmeye başladım. Sonrasında gönüllü eğitim veren Düşler Akademisi’nin işaret dili kurslarına gidip
ilerlettim. Kurslar ve eğitimler sonrasında “Evet bu benim anadilim gibi! Ben işaret dili ile kendimi daha rahat
ifade edebiliyorum.” dedim kendi kendime. O zamandan bu zamana da hayatımın temel taşlarından bir tanesi
işaret dili oldu. Şu an Boğaziçi Üniversitesi’nde işaret dili üzerine projelerde çalışıyorum. Araştırmaların yanı sıra
dersler veriyorum. Ders vermek benim için vazgeçilmez bir durum. Paylaşımı, etkileşimi seviyorum. Oğlumla da
hem Türkçe hem işaret dilinde konuşuyorum, iki dil öğreniyor. Şimdiden süt, kedi, gel gibi bir kaç işareti
yapıyor. İşitme engelli arkadaşlarımla konuşurken büyük merakla gözlemliyor.

Şu an kullandığım cihazı değiştirmek istiyorum. Ben bu cihazı aldığım dönemde Bluetooth özelliği yoktu. Şu
an Bluetooth özelliği ile telefona bağlanması gibi bir çok özellikleri var cihazların. Belki yeni bir cihaz
kullansaydım onun üzerinden bir şeyler söylerdim. Mesela kameraların sesleri cihaza entegre olsun isterdim.

Evde bebeğim için kullandığım kameranın yani. Titreşim özelliği olsun isterdim. Apple son güncellemelerde
telefonlarında işitme engelliler için köpek sesi, yangın sesi gibi sesleri için ayrı bir uyarı veriyormuş. Aynı şey
işitme cihazları da olabilir. Cilt konusunda sıkıntı yaşıyorum. Hortum kalıpların içerikleri daha zararsız, doğal
içerikli yapılabilse çünkü cildi gerçekten çok fazla rahatsız ediyor. Renklerinin çeşitleri daha çok olsun isterdim.

Yarışmada ve gündelik hayatımda kırmızı kalıp kullanıyordum ancak oğlumun çok fazla dikkatini çekiyor ve
cihaza temas etmek istiyor bundan dolayı şu an şeffaf kılıf kullanıyorum. Bunun gibi şeyler yapılabilir ama
dediğim gibi şu an işitme cihazlarının yeniliklerinden çok haberdar değilim o yüzden ne kadar doğru cümleler
kurdum, dediğim geliştirmeler yapıldı mı bilmiyorum.

Koç Vakfı ile Ülkem için Engel Tanımıyorum projesi kapsamında bir iletişim eğitimi vermeye başlamıştım. Nasıl
doğru iletişim kurabiliriz? Yapmamız hatta daha önemlisi yapmamamız gerekenler hakkında olan önemli
bilgiler. Tabi araya kendi tecrübelerimi de aktararak daha etkileyici konuşma olduğunu o zamanlarda
keşfetmiştim. Bu anıyı da o eğitimlerden birinde tam konuşmam sırasında hatırladım. İnanılmaz durumdu.

Bir gün ilkokuldayken okuma yazmayı yeni yeni öğrendiğimiz bir dönemdi, öğretmenimiz “Kitapları kapatın,

ben söyleyeceğim siz yazacaksınız.” dedi. Öğretmen sınıf içinde kitap okuyarak dolaşıyordu ama ben cihazla bir
şeyler duymama rağmen yazamıyordum. Sorguluyordum, cihazı takıyorum ama ne duyuyorum bilmiyorum.

Kendime daha çok yükleniyordum. “Buket beceriksizsin, yapamıyorsun, anlamıyorsun!” gibi. Halbuki benden
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İnsanların s�ze sorduğu rahatsız ed�c� sorular veya b�r davranış oldu mu?

Yarışma esnasında yaşadığınız b�r olumsuzluk var mıydı?

baktığımız zaman toplum içinde dilin önemi daha yerinde olacaktır. Halk eğitim merkezleri gibi diğer kurs merkezlerinde artık
İşaret Dilleri kişisel gelişim kategorisinde değil yabancı diller kategorisinde yer alıyor.

Dudak okuduğumu fark ettikten sonra insanların dudaklarına baktığımı fark ettim. Karşındaki insan farkındalık sahibi değilse
“Neden benim ağzıma bakıyorsun?” gibi tepki veriyorlar. Bunlardan rahatsızlık duyuyordum. Çocukken cihazıma dokunulması
bu ne diye sorulmasından rahatsızlık duyardım. Şu anda bunlardan keyif alıyorum. “Çocuğun işitme engelli mi?”, “Eşin işitme
engelli mi?” gibi sorular açıkçası beni ilk başlarda rahatsız
ediyordu ama şu an rahatsız etmiyor. İnsanlar bilemediği için, görmediği için bu soruları soruyorlar. Topluma daha fazla dâhil
olabilsek böyle sorular ile karşılaşmayız diye düşünüyorum. Odyologların “Cihazın kalıbı kulağını acıtıyorsa krem sür.” gibi
ifadeleri rahatsız ediyor. Bence odyologların bu konuda daha fazla empati yapmaları lazım çünkü çocukluğumdan beri işitme
cihazı kullanıyorum ve karşımdaki insandan daha deneyimliyim her zaman kullanan kişi daha deneyimlidir. Mesela “Bu kalıp
beni rahatsız ediyor!” denildiğinde “Böyle bir kalıpta var.” değil de “Şu kalıbı denedin mi?” gibi ifadeler karşı tarafın deneyimine
göre sorular sormaları her zaman avantajdır diye düşünüyorum.

Ben yarışmaya girdikten sonra tercüman biraz geç geldi. Daha doğrusu benim kayıt, hazırlık vb. için erken gelmem gerekmişti.
Tercümanında benimle birlikte içeriye girmesi iyi olurdu. Yine de tüm çalışanlar benimle iyi iletişim kurdular. Bu zamana kadar
katıldığım yarışmalar, konuşmalar ve bunun gibi organizasyonlara (TEDX, Aileler Yarışıyor, Yardım Organizasyonları...) göre Kim
Milyoner Olmak İster’ deki çalışanların yaklaşımı beni çok fazla motive etti. Yarışma öncesi beni yönlendiren çalışanların iletişimi
sayesinde tüm gerginliğime rağmen katılmaya cesaret ettim. Yarışma esnasında Kenan İmirzalıoğlu’nun iletişimi “-miş gibi”
değildi de gerçekten diksiyonuyla, konuşmasıyla, tanışma faslıyla olsun oldukça içten ve samimiydi. “Seninle konuşurken yavaş
konuşayım mı?” veya “Seninle nasıl konuşmamı istersin?” gibi bir iletişimimiz oldu. Bu benim için önemli bir adımdı. Ben de
şunu söyledim “Sizinle nasıl konuşulmasını isterseniz o şekilde davranın, ben anlamadığımda ya da takıldığımda sizi
yönlendireceğim. Lütfen bana bakarak konuşun ya da tekrar eder misin vb.” dedim. Bir de sizin için olumsuzluk sayılır mı
bilmiyorum ama yarışma boyunca oğlum yanımda değildi. Yarışmanın arka planı çok yoğun geçmişti. Sabah evden saat 8’de
çıkıp akşam eve vardığımda 8 olmuştu. Virüs gündemi, oğlumun yanımda olamaması, onu görememek benim için bir enerji
düşüklüğü oldu.

İş�tme kaybınıza rağmen başarılı b�r hayatınız var bu başarınızın kaynağı ned�r?
İstemek; bir şeyi gerçekten istemek, hayal kurmak, istediğine inanmak, çok kitap okumak, kendimi ifade edebilecek alanları
bulmaya çalışmam diyebilirim. Kendimi motive ediyorum bu da başarılı olmamı sağlayabilir. Ayrıca en önemlisi noktalardan biri
de ortama dahil olabilmek, değer gördüğünüzü hissedeceğiniz…

İşaret d�l�n�n önem�n� b�zler b�l�yoruz ancak toplumun öğrenmes�n�n s�zce önem�
ned�r?

Bu soruyla-sorunla sık karşılaşıyorum, bizler için işaret dili öğreniyorsunuz izlenimi veriyorlar ama bu hoş bir şey değil. Almancayı
Almanlarla konuşmak için veya İngilizceyi İngilizlerle karşılaşıp konuşmak için mi öğreniyoruz? İşaret dili de böyle bir şey.

İngilizceyi kendiniz için öğrendiğiniz gibi işaret dilini de aslında kendiniz için öğreniyorsunuz. Dil öğreniyorsunuz. İletişim
kurabilmek, sesinizi duyurabilmek için öğreniyorsunuz. Bu açıdan
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S�z�n �ç�n odyologların önem� ned�r? 

BUKET ELA DEMİREL’İN SORUSU
Son zamanlarda Odyoloji Bölümü okuyanların sayısı çok arttı. Evet, bu bizler için bir artı ancak sizler için ülkemiz
şartlarında iş profiline göre sıkıntılı bir durum maalesef. Arz talep beraber gitmiyor. Şunu merak ediyorum: Bu
bölümü tercih edenlerin sayısı neden bu kadar arttı? Gerçekten bu bölüme isteyerek mi geliyorlar? “Ben
yapabilirim, bu iş bana göre.” diyerek mi geliyorlar? Yoksa iş imkanı olsun diye mi geliyorlar? Ve bir diğer sorum
üniversite mezunlarının ingilizce bilmesi artık olmazsa olmaz bir durum oldu biliyorsunuz. Odyoloji mezunu birinin
İşaret dilini orta seviyede bilmesi ve işitme kayıplı toplumu ve kültürü hakkında bilgiler edinmiş olmasını çok
isterdim ben. Genellikle İşitme Merkezlerinde hasta ile müşteri arasındaki ilişkinin öneminin farkında mıyız? Bu
alanda neler yapıyorsunuz? Bu soruyu ben Buşon Dergisi aracılığıyla sormak istiyorum.

Öncesinde çok fazla eleştiriyordum. Açıkçası hala eleştiriyorum. Dediğim gibi odyologlar bu alanda sadece kitap
üzerinde eğitimi almış odyologlar işitme engellilerle ilgili çok fazla gözlem yapmamış/yapamamış kişiler. Tabii ki
her odyolog böyle değil. Çok fazla ön yargı var. Mesela yarışmadan sonra en fazla aldığım tepki “İmplant olmalısın!” ,

“Kaybınız var, implant olmalısınız!”. Bu bir tercih meselesi sizler okuduğunuz okulu seçiyorsunuz,

evlenmek istediğiniz kişiyi seçiyorsunuz, yapmak istediğiniz işleri seçiyorsunuz. “İşitme kaybınız var böyle bir yol
izlemelisiniz eğer böyle bir yol izlemek istemiyorsanız bu yolu da izleyebilirsiniz.” gibi seçeneklerle karşımıza
gelmeleri gerekiyor. Odyologların bir kısmı işitme kayıplı olanların kültürüne ve toplumuna hâkim değil. Azınlık da
olsa bir işitme kayıplı kültür ve topluluğu var bunu düşünmek gerekiyor. Ben odyologların bir kısmının bu kesimi
görmediğini, anlayamadığını düşünüyorum. Yani hemen kesin sonuç veriyorlar. “İmplant olmalısın!” bu söylem
sanki mecburiyetmiş gibi oluyor. Bunu sevmiyorum çünkü böyle davranıldığı zaman mesela işitme kaybı olan bir
çocuk çocuğa diyorsun “İmplant olmalısın!” diye. Bu sefer çocukla aile arasında bir duvar çekiyorsunuz, kendisiyle
arasında bir duvar çekiyorsunuz. Bir tercih hakkı, bir öneri veya bir tedavi yolu olarak sunulmalı, diğer tercihlerle
avantajları, dezavantajları dile getirilmeli. Bence odyologların bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Seçenekleri
arttırması gerekiyor.

İş�tme kaybınızdan dolayı sosyal hayatınızda ve �ş hayatında yaşadığınız
olumsuzluklar

oldu mu? Olduysa nasıl üstes�nden geld�n�z?
Eski işyerimde bir dilekçe veya üst yazı hazırlamam gerekiyordu. Ben de konuşulduğu üzere hazırladım ve imzaya
verdiğimde işte “Ama Buket Hanım ben size öyle dememiştim. Şöyle demiştim, böyle demiştim.” sorunlar oluyordu
bunu ispatlayamıyorsunuz da yani. Ne diyebilirim ki “Hayır ben böyle duydum. Siz böyle dediniz!” gibi
diyemeyeceğim için. Somut, soyut durumları. Bu durum çok karmaşık ve çok yorucu. Şimdilerde bazı işitme kayıplı
önemli ya da gerekli konuşmalarını ekran görüntüsü alırlar veya telefon konuşmalarının kaydını alırlar. Sonra bu
konu açılırsa “Ben sana öyle dememiştim. Olur mu? Böyle dedin.” gibisinden muhabbet olunca direkt açıp
gösterirler. “Bak gördün mü? Böyle böyle demişsin.” diye aldıkları kayıtları gösterirler. İş hayatında oluşan
olumsuzlukları ve işitme kaybına bağlı gelişen yanlış anlaşılmaların önüne anlık çözümler üretiyorum, genelde
anlayışla karşılanıyor ama istediğim anlayış değil işimi verimli yapabilmek. Zamanla asıl verimli olabileceğim iş
alanımı ve iş yerlerimi bulabildim. Yıllarca sürse de… Sosyal hayatta ise televizyonlarda altyazı olmaması,
sinemalarda altyazı olmaması bir olumsuzluk diyebilirim. Adliyelerde, hastanelerde tercüman sıkıntısı oluyor. Kulak
Burun Boğaz hekimlerinin ve odyologların büyük bir kısmı işaret dili bilmiyor. İşitme kayıplı toplum ve kültürü
hakkında hiç bilgiye sahip olmayanların sayısı az değil. Nasıl iletişim kurulur kısmı özellikle bu meslek elamanları
için çok önemli. Benim kaybımla ilgilenen kişinin bunu bilmemesi sorun yaratıyor. Ama sorunu çeken bizler ve
çevremizdekiler oluyor. Nasıl okuma yazma bilmeden üniversiteye giremiyorsak bence bu alanda uğraşan
insanların da doğru iletişim tekniklerini bilmesi zorunlu olmadı. Bu alandaki hekimlerin, odyologların,

odyometristlerin ve bizleri ilgilendiren diğer meslek erbaplarının farkındalığı son zamanlarda artıyor, dilerim
hepsinde olur. Böylelikle sorunları karşılıklı üstesinden geleceğiz.
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