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Seben Ayşe Dayı serebral palsili bir antropolog, gazeteci, eğitmen ve sosyal girişimci. 31 
yaşındaki Dayı, tıp diliyle beyin felci demek olan serebral palsi sebebiyle hareket etme ve 
konuşma zorluğu yaşıyor. Tüm bu zorluklara azmiyle meydan okuyarak Yeditepe Üniversitesi 
Gazetecilik Bölümü’nü birincilikle bitirdikten sonra aynı üniversitede Antropoloji yüksek 
lisansını tamamlamış. Toplumda ve eğitimde engellilik algısını dönüştürmeyi hede�eyen pek 
çok projede profesyonel ve gönüllü olarak yer alıyor. 

Derya deniz misali bilgisi ve deneyimleri kadar yaşam enerjisiyle de çok etkileyici biri olan 
Seben Dayı, dünyayı “herkes için” daha güzel bir yer haline getirmek için gönlünü ortaya koyan 
insanlardan… Seben Hanım ile hayranlık uyandıran “akademik başarılarını”, her daim arkasında 
olan “sevgili ailesini”, “toplumdaki engelli algısını ve bu algıyı değiştirmek için sürdürdüğü 
çalışmalarını”, kurucularından biri olduğu “Erişilebilir Her Şey” isimli sosyal girişimi, muhteşem 
gülümsemesinin ardındaki “mutluluk” sırlarını ve belki günün birinde yollarımızın kesişeceği 
“lokanta karavan hayalini” konuştuk.

Seben Hanım’ı bulmuşken sordukça sorduğumuz, hiç bitmese dediğimiz çok samimi bir 
röportajla sizlerleyiz.
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Biraz kendinizden bahseder misiniz? Nasıl bir eğitim aldınız, eğitim haya-
tınız boyunca olumlu / olumsuz nelerle karşılaştınız?

İlkokul, ortaokul ve lisede devlet okuluna gittim. İlkokula kayıt sürecim pek çok 
engelli çocuk gibi sıkıntılı bir süreçti. Ailem daha rahat okurum, daha çok ilgi 
görürüm diye beni özel bir okula yazdırmak istemiş fakat çabaları sonuçsuz 
kalmış. Çünkü özel okullar 1995 Eylül’ünde engelli bir çocuğu, serebral palsili 
bir çocuğa eğitim vermekten yana ciddi önyargıları olan bir tutum içindeydi. 
Sonra, Maltepe’de Nazmi Duhani İlköğretim Okulu isminde iyi bir devlet 
okuluna yazdırıldım ve en büyük şansım öğretmenim Handan Yenigün oldu. 
Handan Öğretmen daha önce de engelli çocukları okutmuştu. Hem vizyonu 
hem de gönlü çok açık bir insandı. İlkokul ve ortaokulu aynı okulda okudum. 
Orası benim için bir yuva gibiydi. Ortaokulda müzik öğretmenimle beni oldukça 
zorlayan bir şey yaşamıştım. Flüt çalamadığım için solfej de yapmamı 
istemedi. Aslında notaları tek tek deşifre ederek sınav oluyordum. Sonra 
müzik öğretmenim benim el kaslarım için piyano eğitimi aldığımı öğrenince 
beni piyanoyla sınav yapmaya başladı. Onunla tatlı sert, ilginç bir diyaloğumuz 
olmuştu. 

Eğitim hayatımdaki en büyük zorluk aslında Anadolu Lisesi’ne giriş 
sınavlarındaydı. O zamanki hede�m, 100 soruda 95-96 net ile girebileceğim 
Galatasaray Lisesi’ydi. Sınavda 96 net yaptığımdan da emindim ama cevap 
kutucuğunun işaretlenmesi sırasında yaşanan bir talihsizlik maalesef bütün 
sonucu değiştirdi. Sonuçlar geldi, Türkçe 25’te 25 net, gerisi sıfır sıfır... O 
yüzden bir Anadolu lisesine gidemedim. O zamanlar İngilizce ağırlıklı eğitim 
verilen süper liseler vardı. Ben de iyi bir süper liseye devam ettim. 
Ortaokuldan sonra sanırım kendimi daha düzgün ifade edebildiğim için daha 
tane tane anlatıyordum. Lisede olumsuz çok şey yaşamadım. Gerçekten pek 
çok çocuğa göre şanslıydım.  

Lise ikinci sınıfta okul değiştirdim, başka bir süper liseye geçtim. Oradaki ilk 
günüm benim için biraz enteresandı. Sanat tarihi hocamız üçüncü derste 
sınıfa geldi. Bütün sınıfı tanıyordu, sonra bana: “Sen süper lisede olduğuna 
emin misin? Bence kaydın düz lise sını�arına yaptırılmış olabilir.” dedi. Beraber 
müdür beyin odasına gittik. “Hocam bakın kaydım süper lisede.” dedim. Öğret-
menimle sonraki iki yıl boyunca oldukça iyi geçindik.

Başarı Hikayeleri
Seben Ayşe Dayı
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Ailenizin desteği hayatınızda nasıl bir fark yarattı?

Ailem gerçekten haklarını ödeyemeyeceğim şekilde bana destek verdi. Ben çok şanslı bir çocuktum 
çünkü annemle beraber babaannem, babaannemin ablası, babaannemin kardeşleri de olmak üzere 
üzerimde çok emeği olan insanlar vardı hayatımda.  Küçük bir çocukken evde kimin boş vakti varsa hep 
daha iyiye gideyim diye bana �zyoterapi hareketleri yaptırırdı. Beni ne sosyal hayatta ne de eğitim 
hayatımda diğer çocuklardan ayırmadılar. Yaz tatillerinde kuzenlerimle sahilde de yürürdüm, gece ateş 
de yakardım, ateşin başında arkadaşlarımla sohbet de ederdim. Korkutularak büyütüldüğüm bir 
durumum olmadı benim. Çocukken çok zor yürüyordum ama yürüyebiliyordum ve annem beni yürüme 
egzersizi olsun diye günde 3 kere 4 kere bakkala gönderirdi. Hâl böyleyken annem mahallenin “kötü 
kadını” oldu. Bir gün bütün mahalle: “Yaaa bu çocuğa yazık, bu çocuğu neden bakkala yollayıp 
duruyorsun?” diye anneme kızmışlar. Annem de bunun benim sağlığım ve gelişimim için çok faydalı 
olduğunu söylemiş. Bakkala giderken yürüyorsunuz, oradaki insanlarla diyaloğa giriyorsunuz, 
sosyalleşiyorsunuz. Elinize bütün para veriliyor, onun üstünü alırken hesap yapıyorsunuz. Böylece 
matematiğiniz gelişiyor. Sonuç olarak, aslında her çocuk gibi büyüdüm ama gelişimim için benimle her 
çocuktan çok daha fazla ilgilenildi.

Başarı Hikayeleri
Seben Ayşe Dayı
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Engelli algısını değiştirmek için çalışmalarınız var. Bu çalışmalara geçmeden önce ülkemizdeki engelli algısını, toplumun engelli bireye bakış açısını değerlendirir misiniz? 

Türkiye’de engelli algısına bakışa geçmeden önce, ben hep şunu söylerim, Türkiye’de insanlar kendilerinden farklı olana aslında ayrıştırıcı bir gözle bakıyorlar. Komşumuzun inancıyla, 
bizim inancımız ya da giyim tarzıyla bizim giyim tarzımız aynı değilse komşumuz bize, biz komşunuza pek çok etiket yapıştırabiliyoruz. Maalesef bunun hiç farkında değiliz ama toplum 
olarak bir çok konuda ayrıştırıyoruz birbirimizi. 

“Toplumumuzun Engelliye 
Bakış Açısındaki Birey Algısında da 
Bir Yanlışlık, Bir Problem Var”

Başarı Hikayeleri
Seben Ayşe Dayı
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Engellilik konusuna gelirsek… Biz gerçekten yardım etmeyi çok seven bir toplumuz. Gerektiği 
zaman dayanışma ruhumuz çok yüksek olabiliyor, Kurtuluş Savaşı’nda da gördü bunu bu toplum. Bu 
yardımlaşma algısı, iş engelliliğe gelince biraz hede�nden sapıyor. Bizim için engellilik konusu, 
daha doğrusu yardım bekleyen insan konusu çok önemli. Bununla birlikte aslında insanın kendi 
bağımsızlığını kazanmasına destek olmaktan ziyade ona yardım ederek kendi vicdanımızı da 
rahatlatıyoruz. Bu noktada kesinlikle yanlış anlaşılmak istemem. Etrafımızdaki ailelere yardım 
yaparız, çocuklarının kitaplarını, kıyafetlerini alırız zaman zaman. Bu çok güzel bir şey fakat bunu 
yaparken o ailenin istihdam edilebilecek üyelerini istihdam ederek ailenin kendi kazancını 
sağlayabilmesine destek olmak da çok önemlidir ya… Aslında aynı şey engellilikte de var.  Biz 
toplum olarak, engellilere yardım edilecek ve topluma ekonomik – politik karar verici olarak 
katılamayacak bir azınlık olarak bakıyoruz. Birey diyemiyorum çünkü toplumumuzun engelliye 
bakış açısındaki birey algısında da bir yanlışlık, bir problem var. Biz bunu “kadın ve engellilik” 
konusunda çok konuşuyoruz. Engelli bir kadınsanız ya da engelli bir erkekseniz hiç fark etmiyor; 
karşınızdaki kişi sizin cinsiyetinizi görmezden geliyor, sizi cinsiyetsizleştiriyor.

Başarı Hikayeleri
Seben Ayşe Dayı
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Geçmişte, çocukların engellileri ötekileştirmemesi ve farklılıklara saygı göstermelerini 
sağlamak adına okullarda Reggio Emilia felsefesiyle farkındalık atölyeleri düzenlediğinizi 
biliyoruz. Bu kapsamda neler yaptığınızı dinlemeyi çok isteriz.

Yaklaşık altı yedi yıl önce, üç yılın üzerinde tam zamanlı çalıştığım bir süreçti ve hayatımda 
yaptığım en güzel işti. “Reggio Emilia alternatif eğitim sistemleri ve engelli çocuklar” yüksek lisans 
tezimin de bir parçasıydı. Çocuklarla çalışmaya en yakın arkadaşım Merve’nin yol açmasıyla 
başladım. Merve bir Reggio Emilia okulunda çalışıyordu, oranın sahiplerine benden “antropolog ve 
engelli bir birey” diye bahsetmiş. Reggio Emilia’da zaten sosyologların, antropologların okulda 
olması çok değerli. İtalya’da sosyal bilimciler okuldalar. Benim okulda olmam çocuklar için de bir 
farkındalık yaratır diye düşünülmüş çünkü çok küçük yaştasınız ve anne babadan sonra 
gördüğünüz “en büyük �gür, otorite” öğretmeniniz. 

Başarı Hikayeleri
Seben Ayşe Dayı
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Bu özellikle görme engelli bireylerde çok fazla yaşadığımız bir şey. Mesela görme 
engelli bir kadınsınız, bir anda hiç tanımadığınız bir erkek izinsiz bir şekilde arkadan 
gelip kolunuza giriyor ve “Merhaba, yardım edeyim. İstediğiniz yere götüreyim.” 
diyebiliyor. Bunu şöyle düşünün, herhangi bir kadının koluna arkadan biri pat diye 
girse ve yakın temasta bir şeyler dese bunu taciz sayarız, orada bir kargaşa çıkar ama iş 
engelliliğe geldiğinde “Ya, ne var ki? Yardım etmek istedik.” denir. Kimse onun �ziksel 
tacize girebileceğini düşünmüyor. Biri gerçekten düşüyor ve �ziksel olarak 
yaralanacağını düşündüğümüz bir durum var o zaman tabii ki temas önemli. Bu 
noktada, az önce bahsettiğim konuya bağlamak istiyorum. Engelliler birey olarak 
algılanmıyor. Toplumumuzda engelli bireylerin engelsiz bireylerle evlenmesi çok 
olağanüstü karşılanıyor. “Aşk engel tanımıyor” manşetiyle duyuruluyor. Engelsiz 
kişiyle evlenen engelli kişi bir anda birey oluyor. Bugüne kadar siz engelli kişiyi birey 
olarak tanımadınız. Şimdi neden bir birey olarak kabul ediyorsunuz? Çünkü evlendi, 
statüsü değişti. Üstelik herhangi bir engeli olmayan biriyle evlendi (!) İki kişinin 
birbirini sevmesinde �ziksel farklılığın nasıl bir etkisi oluyor, bu gerçekten tartışılabilir 
bir durum. 

Toplum olarak bilmediğimiz şeyden korkuyoruz. Bilmediğimiz şeyi etrafımızda da çok 
istemiyoruz. Bu biraz maalesef toplumsal alt yapımızdan da geliyor. “Bilmediğin şeyi 
kurcalama”, “fazla merak iyi değildir” gibi gibi… Merak edip araştırmadığımız zaman da 
engelli bir insan bizim kafamızda kocaman bir soru işareti olarak kalmaya devam 
ediyor.

Hâlbuki gerçekten nitelikli istihdamla engelli bireyler kendi ihtisas alanlarında 
çalışabilseler, araştırabilseler ve gerçekten doğru istihdam edilebilseler, 
sosyoekonomik hayata katılsalar toplum farklı engelli bireylerle bir araya gelecek. 
Geldikçe de aslında farklılıkların o kadar da korkulacak ve çekinilecek şeyler olmadığını 
çok net anlayacak. 

Başarı Hikayeleri
Seben Ayşe Dayı
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Sonra, başka bir Reggio Emilia yaklaşımlı ilkokulda da çalışmaya başladım. Çocuklarla 
ilk deneyimim, ilk haftalar inanılmaz ilham vericiydi. Sürekli beni test ediyorlardı. İlk 
gün beni yere yatırdılar ve her yerimi ellediler. Ayağımı kaldırıyorlar, ağzımı 
açıyorlar. Tabi burada 5-7 yaş aralığında çocuklardan bahsediyorum. “Benimle her 
şeyi aynı ama niye farklı konuşuyor, neden böyle?” diye düşünüyorlar. İki okulda da 
çocuklara benimle ilgili önceden bir bilgi verilmedi, bence bu çok güzel bir şeydi. 
Onlar benim bir engelim olduğunu da yıl içinde “Vay be, bizim bir engelli 
öğretmenimiz varmış.” diyerek anladılar. Hiç unutmuyorum Finlandiyalı bir 
çocuğumuz vardı. Bir gün okulda beni arıyor… Adımı da tela�uz edemediği için: 
“Komik yürüyen öğretmen nerede? Benim ona ihtiyacım var, komik yürüyen kıvırcık 
saçlı öğretmeni istiyorum!” diye beni arıyormuş. İşin içinde “o engelli” ya da “o 
sarışın” ya da “o başka bir milletten geliyor” demediğiniz zaman sadece “komik 
yürüyen kıvırcık saçlı kadın” oluyorsunuz. O çocuğun size ihtiyacı var, taşlardan bir 
şey inşa ediyorlardı projede ve onun eşlikçi öğretmeni de bendim. O an o çocuk için 
benim zor konuşmam ya da komik yürümem önemli değildi, ben onun öğretmeniyim 
ve o an bendeki bilgiye ihtiyacı vardı. 

Tek derdi buydu. Sonrasında, ilkokul birinci sını�arın öğretmeni iki hafta rapor aldı. 
Ben birinci sını�ara daha çok eşlik ettim. Orada da çok eğlenceli bir matematik 
dersimiz vardı. Çocuklar ben tahtaya yazınca anlamıyorlar, “Öğretmenim, 2 mi 
çizdiniz 3 mü?” gibi sorular geliyordu. Ne yapalım diye düşünürken Güz adında bir 
öğrencim benim yazmanım oldu. Ben söyledim, Güz yazdı. Onların işine yarayacak, 
bendeki bilgiyi almak için çözümlerini kendileri buluyorlardı. İkinci yılın sonunda artık 
öyle bir yere gelmiştik ki “Seben bir daha söylesene, anlamadım.” diyorlardı. Onlar 
için beni anlamamak ve cümlemi tekrarlatmak o kadar normal bir şey olmuştu ki. 

Bir yandan da dışarıdaki hayatta farklılığı olan bireylere ne kadar saygılı olmaya 
başladıklarıyla ilgili de güzel örnekler oldu. Mesela bir gün Duru geldi: “Öğretmenim, 
bir görme engelli kırmızı ışıktaydı ve onun yanına gidip ‘karşıdan karşıya geçmek için 
size yardım edebilir miyim?’ diye sordum. Birlikte karşıdan karşıya geçtik ve ben 
ondan hiç korkmadım çünkü sen benim öğretmenimsin.” demişti. Bu benim için 
gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. 

Başarı Hikayeleri
Seben Ayşe Dayı
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Kurucularından biri olduğunuz “Erişilebilir Her 
Şey” isimli sosyal girişiminizden bahseder 
misiniz?

Erişilebilir Her Şey (EHŞ), sosyal fayda güden ama 
aynı zamanda da insanların emeğinin karşılığını 
aldığı, kâr amacı da güden bir sosyal girişim. EHŞ’yi, 
hem insanlara ve kurumlara “erişilebilirliği” ve 
“engellilik algısını” anlatmak, bu konuda danışmanlık 
ve eğitimler vermek için hem de kendimize bir 
istihdam alanı yaratmak amacıyla kurduk. EŞH olarak, 
engellilerin erişilebilirlik probleminin yalnızca 
“�ziksel” erişilebilirlik kavramından oluşmadığını 
savunuyor; 

erişilebilirlik problemini “�ziksel, içeriksel ve 
iletişimsel” erişilebilirlik olarak üç ana başlıkta ele 
alıyoruz. EHŞ’nin içinde sadece engelli bireyler yok. 
Erişebilirlik alanında hem engelli hem de engelli 
olmayan pek çok uzman var. EŞH’nin yapmak istediği 
şey aslında kurumlara danışmanlık vererek engellilik 
algısıyla reklam yapmalarından tutun da bastıkları bir 
dergiye ya da herhangi bir iletişim materyaline bir 
görme engellinin, işitme engellinin, kaslarında engel 
olan bir bireyin de aynı anda ulaşmasını sağlamak. 
EŞH’deki herkes aslında bu alanda inanılmaz çaba 
gösteriyor, herkesin kendi uzmanlık alanı var. 

Ekibimizden Serim, asistan teknolojileri alanında 
uzman bir makine mühendisi; ben, engellilik algısı 
alanında uzmanım; Hale, engelli istihdamı alanında 
uzman ve yıllardır doğru engelli istihdamı nasıl yapılır 
konusu üzerine çalışıyor; Ilgın, bir akademisyen, 
engellilik ve ekonomi alanında çalışıyor; Eser, sanat 
ve engellilik konusunda çalışıyor; Tuğberk �nans ve 
pazarlamadan sorumlu. Biz hiç bilmiyorduk. 
Sonradan öğrendik, o da renk körü. İçimizde hiçbir 
engeli olmayan yarı zamanlı bizimle çalışan birçok 
mimar ve endüstriyel tasarımcı, organizatör var. 
Birlikte her şeyin erişilebilir olabileceğini göstermek 
ve erişilebilirlik alanında çözüm üretmek için 
çalışıyoruz.

Başarı Hikayeleri
Seben Ayşe Dayı
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Peki toplumun engellilik algısını değiştirmek üzerine çalışan bir eğitmen / gazeteci /antropolog /sosyal girişimci 
olarak size sormak istiyoruz; engelliler kendilerine nasıl davranılmasını istiyor?

Demin de dediğim gibi bu sadece engellilikle ilgili değil, herkes aslında birbirine eşit yurttaş gibi davranmıyor. Yanındaki 
kişinin parfüm sıkmasına bambaşka bir anlam yükleyip ö�e duyanlar bile var, bunlar bu toplumda oluyor maalesef. 
O yüzden “eşitlik” konusu sadece engellilik özelinde değerlendirilmemeli. 

“Engelliler Bu Toplumda Eşit Haklara Sahip, 
Saygı Duyulan ve Göz Ardı Edilmeyen Bireyler 
Olarak Yaşamak İstiyor”

Başarı Hikayeleri
Seben Ayşe Dayı
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Engelliler bu toplumda eşit haklara sahip, saygı duyulan ve göz ardı edilmeyen bireyler olarak yaşamak 
istiyor. Karar alıcılar tarafından herhangi bir kanun çıkarıldığında ya da düzenleme yapıldığında, onun 
erişilebilir olarak hayata geçirilmesini istiyor. Ulaştırmayla ilgili bir düzenleme yaparken; bu düzenlemeyi 
tüm engelli grupların erişilebilirliğini de düşünerek ve bunu engelli bireylerden oluşan bir topluluğa 
sorarak gerçekleştirdiğiniz zaman eşit “yurttaşlık ilkesine” göre hareket etmiş oluyorsunuz. 

Herkes için tasarım, herkes için adalet, herkes için eşitlik, herkes için eğitim diyoruz. Eğitimde 
erişilebilirliğin sağlanması, bir öğretmenin erişilebilir eğitim materyalleriyle bir kaynaştırma 
ortamlarında nasıl ders işleneceğini bilmesi bu toplumun bir sorumluluğu. Engelliler; yok sayılmadan, 
ayrıştırılmadan, ezilmeden, saygı duyularak, kendi mesleklerini icra ederek bunu bu ülkede ve dünyada 
en üst faydayla yapabilen bir şekilde yaşamak istiyorlar. 
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Türkiye sizi Kelime Oyunu isimli yarışmayla tanıdı. Ekrandaki enerjiniz, sevinciniz inanılmazdı. Peki sizin için mutluluğun tanımı nedir?

Ben çok küçük şeylerle mutlu olabilen insanlarla büyüdüm. Ailemin her iki tarafı da aslında her aile gibi yokluk görüp kazandıklarını elde etmiş insanlar. 
Bana bir tahinli çörek aldığınızda bile benim o günüm harika geçebiliyor. Bence mutluluk; o an ne yapıyorsanız en iyisini yapmak ve o ana “teşekkür 
etmek”, önceden geleni kabul edip gelecek olana “hoş geldiniz” diyebilmek.

“Erişilebilirlik Varsa, İnanın Birden Fazla Engeli Olan Birey de 
Bu Hayatta Bağımsızca Yaşayabilir”
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Geçtiğiniz yolları düşününce özel gereksinimli bir evlada sahip ailelere neler söylemek 
istersiniz?

Aileler çocuklarına, çocuklarının her şeyi yapabileceğine inansınlar. Her çocuğun, her gencin 
yetenekli olduğu ve bunu sonuna kadar gösterebileceği bir alan vardır. Bunu bulsunlar ve çocuklarını 
kendi ekonomik güçlerini ve kendi bağımsızlıklarını ellerine almış bireyler olarak yetiştirsinler. 
Çocuklarını özgür bıraksınlar, çocuklarını kendilerine bağımlı hale getirmesinler çünkü hiçbir engelli, 
erişilebilirlik düzenlemeleri olduğu sürece bağımlı değildir. Erişilebilirlik varsa, inanın birden fazla 
engeli olan birey de bu hayatta bağımsızca yaşayabilir. O yüzden çocuklarını dinlesinler, çocuklarını 
tanısınlar, bu çok önemli. Çocuklarının istedikleri şeye, çocuklarıyla birlikte yönelsinler.
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Peki gelecekle ilgili planlarınız nedir?

Biraz önce bahsettiğim Erişilebilir Her Şey (EHŞ) isimli sosyal girişimimizi; 
Türkiye’de her alanda söz sahibi olan bir oluşum çatısına yükseltebilmek, bir çatı 
kurmak. EHŞ’nin her engelli için farklı erişilebilirlik alanlarında çözümlere sahip bir 
yere gelmesini sağlamak.

Kişisel olaraksa, Serim ile birlikte bir karavan istiyoruz. Bu karavanla hem işi hem 
de evi bir araya getirmeyi, ileride EHŞ’de de işler yolunda gittiğinde bu karavanı 
gezer lokanta yapmayı planlıyoruz. Ben yemek yapmayı çok seviyorum, Serim de 
profesyonel bir davulcu. Hem kendi yemeklerimizi hem de kendi müziğimizi 
yaptığımız, hatta bulunduğumuz yörenin baharatlarıyla, ürünleriyle farklı 
yemekler pişirdiğimiz bir lokanta karavan hayalimiz var. 
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