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ÖZET 

Yat ı lı  okul eğ itiminin iş itme özürlülerin ruh durumları na etkisini anlamak amac ıyla, I7'si yatı lı , 63'ü gündüzlü 
olan 80 iş itme özürlü deneğ e SCL-90-R Ruhsal Semptom Tarama Testi uygulad ı k. Yat ı lı  iş itme özürlülerin ai-
lesiyle kalan iş itme özürlülerden daha yüksek ruhsal semptom indeks ortalamalar ına sahip olduğ nu tesbit ettik. 
Sonuçları  ve muhtemel sebeplerini de ğ erlendirerek bu sahada yapı lm ış  diğ er çalış malarla karşı laş tı rdık. Yat ı lı  
okul eğ itiminin i ş itme özürlüler için sak ı ncalı  olabileceğ i kanaatine vardı k. 

Anahar kelimeler: İş itme özürlü-sağı r, yatı lı  okul, SCL-90-R 

Düşünen Adam; 1997, 10 (3): 52-56 

SUMMARY 

To know about the psychological effects o residental school on hearing-impaired/deaf students, we applied SCL-
90-R symptom-distress check list-revised on 80 deaf student of whom 17 were residental and 63 mainstreamed. 
We found that deaf residental students had higher average of syn ıptom indexes than deaf students who lived with 
family. We evaluated the results and possible factors and compared with other studies in this field. We conc-
luded that residental school education might be harmful for deaf students. 
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GİRİŞ  

İçinde bulunulan çevrenin ve bu çerçevede yat ı lı  
okullarda eğ itimin iş itme özürlülerin ruhsal du-
rumları nı  nasıl etkilediğ i tart ış ma konusu olmu ş tur. 
Bazı  kaynaklar i ş itme özürlüde gözlenecek olumsuz 
davranış ları  yorumlamada çevrenin, ailenin ve sağı r 
birliklerine üyeliğ in mulaka gözönünde bulundund-
mas ı  ve bu davran ış ların çevreden nas ı l edinildiğ inin 
incelenmesi gerekti ğ ini savunurlar (1 '2) . 

McAndrew, iş itme özürlü çocuklar ın çevreleri tara-
fından sosyal ve zihni faaliyetlerden uzalda ş tırı ldığı  
için farkl ı lıkların oluş tuğunu, ileri yaş larda sosyal-
leşmedeki art ışı n da bu durumu aç ıkladığı nı  bil- 

dirmektedir (3) . Özek bunu, "sa ğı r çocuk herkesin 
sağı r olduğu bir bölgede doğup yaşasaydı  prob-
lemleri farklı  olacakt ı " ş eklinde özetler (2) . 

Furfey ve Harte, i ş itme özürlüler ile i ş itenler ara-
sında ilişki olduğunu ve iş itme özürlülerin de ho-
mojen bir grup olmadığı nı ; iş itme özürlülerin top-
luma baş arı lı  uyumu için hem sosyal çevrenin hem 
de iş itme özürlü kiş inin planla hareket etmesi ge-
rektiğ ini söylerler (4) . 

Steinberg, iş itme özürlülerin de ğerlendirilmesinde, 
kendilerini i ş itenlerin kültürlerine ait hissedenler, 
normal okullarda okuyanlar, toplumun konu ş tuğu 
dili kullananlar ve i ş itme özürlü cemaatine ait veya 
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iş itme özürlü ana-baba taraf ından büyütülmü ş  olup 
işaret dilini kullananlann hep birbirinden farkl ı  ol-
duğunu savunmuş tur (5) . Furth, iş itme özürlü olmaya 
uyum sağ layıp kendini i ş itme özürlülerin toplumuna 
ait hissedenlerin problemlerinin daha az olaca ğı nı  
iddia eder (6) . 

İş itme özürlüler, özürlüler içinde kendi özürlerinden 
insanlarla biraraya gelme e ğ ilimi en fazla olan grup-
tur. Furth bunu, "bütün fiziksel özürlüler içinde i ş it-
me kendi üyelerini biraraya getirebilen tek gruptur; 
bu sebeple biz i ş itme özürlüleri bir sosyal altgrup 
olarak değ erlendirebiliriz" şeklinde özetlemektedir 
(6) . İş itme özürlü cemaati, i ş itme özürlülerin sadece 
bir araya geldikleri grup de ğ il, ayn ı  zamanda ortak 
bir haberle şme sistemi kullanan bir sosyal alt-
gruptur. Bu tecrit olmada ortak ileti ş im sistemi 
kadar i ş iten toplumun olumsuz tav ırlarından uzak 
kalma isteğ i de önemli yer tutar. 

Bu durum ilgilerde k ı sıtlama meydana getirse de, 
bazı  aç ı lardan kendilerini geli ş tirmelerine ve kendi 
içlerinde de olsa sosyalle şmelerine fırsat tan ıdığı n-
dan, sosyal ve ruhsal gelişmelerinde önemlidir. i ş it-
me özürlü cemaatinde göz temas ı nın kurulmas ı , fi 
ziksel yakınl ık, dikkati çekme manevralan, çe ş itli 
toplu ritüeller, bilhassa gizlilik kurallar ı  (fis ı ldaşma 
olamayacağı ndan, kendi topluluklar ında iken ko-
nu şmalarinda gizlilik söz konusu de ğ ildir) onları  
normal toplumdan çok daha farkl ı  kı lar (5 ' 6) . 

İzolasyon, üzerinde ittifak edilen nadir i ş itme özürlü 
özelliklerden birisi olagelmi ş in Gjendinger, i ş itme 
özürlü çocuğun, grup oyunlarıyla toplumsallaşman ın 
baş ladığı  3 yaş  civarında yaln ızlığ a itileceğ ini sa-
vunurken (7)  Özek, çocu ğun grup oyunlar ında hare-
ketin hakim oldğu devrede rahat ilişki kurabilece ğ ini 
ancak hareketin yerini kelimelerin almaya ba ş ladığı  
5-6 yaş  civarında yalnızlığ a itileceğ ini söylemek-
tedir (2) . 

İş itme kaybı , çocuk ile çevresi aras ındaki ilişkileri 
her yönden etkilemekte, özellikle ileti ş im açısından 
ciddi problemlerin doğmas ına sebep olmakta (8)  ve 
iş itme özürlü çocuk nisbi bir izolasyon içinde bil-
yümek zorunda kalmaktad ır. Özellikle 13-18 ya ş  
grubu gençlerde, zaten mevcut olan yaln ızlık hissine 
iş itme özürünün de eklenmesiyle s ıkıntı  halledilmez 
boyutlara ulaşmaktad ır. Zira fiziksel özürlü genç- 

lerin arkada ş ları  tarafından kabulü daha zordur. Nor- 
mal okullara gittikleri zaman uyum problemleri ç ık- 
makta ve öğ retmenleriyle meseleleri daha büyük ol- 
maktadır (1 ' 4 ' 9) . 

Kendilerini gruptan ayr ı  görmektedirler. Yat ı lı  okul-
lar ise çocu ğun en büyük dayanağı  olan aileden ayı -
racağı  için ek s ıkıntı lar doğurur (9) . Brennan, genç-
lerde gözlenen yaln ızlık hissine geli ş im değ iş iklik-
leriyle sosyal ve ferdi unsurlar ın etkili oldu ğunu; 
özürün varlığı nın yalnızlık ve izolasyonu artt ırdığı nı  
söyler (10) . 

Arkadaş  ilişkilerinde ileti ş im kurmada ve kendi ba ş -
larıa hareket kabiliyeti kazanmada kar şı laş tıkları  
zorluk sonucu, i ş itme özürlü çoculdar kendilerini 
toplumdan izole edecektir. Ayr ıca "denial" (yad-
sıma) ve "repsession" (bast ırma) savunma mekaniz-
mas ı  olarak kullarulacaklanndan kendilerini yaln ız 
hissetmeye daha da meyilli olacaklard ır (9) . Lyon, 
yatı lı  okulda okuyan 87 sa ğı r erkek üzerinde "Thurs-
toe Ki ş ilik Envanteri"ni kullanarak yapt ığı  araş -
tırmada, i ş itme özürlülerin sosyalle şmelerini iş i-
tenlerden en az iki kat a ş ağı  bulmu ş tur (4) . Başka bir 
çalış mada Gregory ayn ı  sonuca ulaşmış tır (4) . 

Charlson ve ark. i ş itenlerle karma ve i ş itme özür-
lülere mahsus yatı lı  okullarda okuyan ve okullar ında 
baş arı lı  görülen 13-18 yaş  grubu 23 i ş itme özürlü 
öğ rencide izolasyonu ara ş tırmış lardır. Baş arı lı  da ol-
salar iş itme özürlü öğ rencilerin kendilerini çeş idi za-
manlarda, değ iş ik kademelerde izole hissettiklerini 
gözleyerek, bunu ileti ş im eksikliğ ine ve okul orta-
mındaki veya kendi fizik yap ı larındalci değ iş ikliklere 
bağ lamış lardır. Öğ renciler, kendilerini derslere ve-
rerek ya da arkada ş ları nı  ileti ş ime zorlayarak bu me-
seleyi aş maya çal ış tıkları nı  söylerni ş lerdir. İzolasyon 
aç ısından en iyi uyumu ailesi i ş itme özürlü olan ya-
tı lı  öğ rencilerin sağ ladığı  görülmüş tür (9) . 

Schlesinger ve Meadow'un yapt ıkları  çalış mada, ya-
tı lı  okullarda okuyan i ş itme özürlü çocuklar ın % 
12'si öğ retmenleri ve dan ış manları  tarafından "ciddi 
emosyonl bozukluğ a sahip" olarak tan ımlan ırken, bu 
oran i ş iten çocuklarda % 2.4 olarak belirtilmi ş tir 
(11) . Andrew, yatı lı  okullarda okuyan 25 iş itme özür-
lü çocuk üzerinde Rorschach testi uygulad ığı  ça-
lış mas ıda onları  iş itenlerden daha rijid bulmu ş tur (4) . 

Watt ve Davis, yat ı lı  okullardaki iş itme özürlü öğ - 
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rencilerde can s ıkı tı sı  ve depresyonu yüksek bul-
duldann ı  söylemektedirler (12) . 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Araş tırmada 63'ü ailesi ile birlikte, 17'si yat ı lı  okul-
larda kalan, 14-21 ya ş  grubu (ort. 16.9±1.7), toplam 
80 iş itme özürlü denek üzerinde gerçekle ş tirilmiş tir. 
Yatı lı  okuyan denekler, i ş itme özürlülere mahsus 
olan Mimar Sinan Sanat Ortaokulunun yat ı lı  kı s ım 
öğ rencileri aras ından, kalan denekler ise yine Mimar 
Sinan Sanat Okulunda gündüzlü okuyan ö ğ renciler 
ve Istanbul'da çe ş itli okullarda gündüzlü okuyan ve 
ailesi ile birlikte kalan total i ş itme özürlü (sağı r) de-
neklerden rastgele seçilmi ş tir. 

Araş tırmada yer alan deneklerin 1 l'i ilkokul, 68'i or-
taokul ve l'i lise seviyesinde e ğ itim alm ış tır. De-
neklerden 3'ü (% 3.75) be ş  yaşı ndan, 32'si (% 40) üç 
yaşı ndan itibaren ve 45 (% 56.25)'i ise do ğ uş tan iş it-
me özürlü olduğunu beyan etmi ş ir. 

Çalış mam ızda SCL-90-R (Symptom-Distress Check 
List-Revised: Ruhsal Semptom Tarama Testi) kul-
lanılmış tır. Test, deneklerin kendi kendilerine oku-
yup cevapladıklan 90 sorudan oluşur. Deragotis ve 
ark. tarafından son şekli verilen (13)  ve her bir sorusu 
ruhsal-bedensel bir belirtiye i şaret eden testin ha-
zırlanışı nda klinik-dışı  psikiyatri hastalar ı nın semp-
tomatik davran ış ları  esas al ınmış tır. 10 alt boyutu 
vardı r; her bir alt boyuta ait soru say ı s ı  ş öyledir: 

somatizasyon: 12, obsesif-kompulsif bozukluk: 10, 
kiş ileraras ı  duyarl ı lık: 9, depresyon: 13, anksiyete: 
10, hostilite: 6, fobik anksiyete: 7, paranoid dü şün-
celer: 6, psikotizm: 10, uyku-yeme bozukluldanyla 
ilgili ek belirtiler: 7. 

Her bir soru son bir ayda belirtinin olup olmamas ına 
göre 5 şı ktan biriyle cevaplan ır: 

0 (hiç), 1 (çok az), 2 (orta derecede), 3 (oldukça 
fazla), 4 (ileri derecede). Toplam puan ın cevaplanan 
soru sayı sına bölünmesiyle Genel Semptom İndeksi 
(GS İ), her bir alt boyuta ait puan toplam ının o bö-
lümdeki soru say ı s ına bölünmesiyle de o alt boyutun 
indeksi bulunur. Indeksler 0.00 ile 4.00 aras ında de-
ğ iş ir. Bulunan sonuçlar 1.00 üzerindeyse belirtilerin 
psikopatoloji s ın ı rı nı  aş tığı  kabul edilir (13) . Test 

daha çok grup taramalannda tercih edilmektedir. 
Grup değ erlendirmelerinde hem GS İ  hem alt boyut 
puanlar ı  toplanıp denek say ı s ına bölünerek o gruba 
ait ortalama bulunmu ş  olur. 

Testin ülkemiz için güvenilirlik ve geçerlili ğ i ile 
çe ş itli çalış malar yap ılmış tır (13). Test ülkemizde 

çok say ıda araş tırmada kullan ılmış tır (14-20) 

Araş tırmam ızda bu testin kullan ı lmas ında, testin gü-
venilirliğ i ve geçerlili ğ i kadar i ş itme özürlülerde 
kullanı labilir olmas ı  da rol oynam ış tır. Ülkemizde 
bu konuda i ş itme özürlüler için standardize edilmi ş  
bir test yoktur ve karma şı k olmayan "Self-Report 
Test" lerin bu amaçla kullan ılabileceğ i uluslararas ı  
kabul görmüş tür (21) . SCL-90-R içerdiğ i soru say ısı -
nın azlığı  ve sorulann kısa-öz olmas ı  sebebiyle kul-
lanıma en uygun testlerden biridir. Ara ş tırmam ızda 
testin psikoizm ve uyku-yeme bozukluklar ıyla ilgili 
ek belirtiler alt boyutlar ı  kullan ı lmamışı r. 

Denekler 5-10'arl ık gruplar halinde veya birebir 
teste tabi tutulmu ş ; az say ıda denek ve az say ıda 
soru için işaret dilini bilen ve i ş iten öğ retmen, ça-
lış tırıc ı  ve dernek yöneticilerinden cevaplar ı  etkile-
meyecek şekilde yard ım al ınmış tır. Bütün denekle-
rin aynı  ş art ve ortam içerisinde bulunduklar ı ; de-
neklerde yeterli koordinasyon kuruldu ğ u, deneklerin 
soruları  doğ ru okuyup tam olarak anlad ıklan ve 
doğ ru cevap verdikleri; denekleri e ğ itimleri, sosyo-
ekonomik düzeyleri ve ya ş ları  aras ındaki fark-
lı lıkların sonucu etkilemeyecek düzeyde oldu ğu ve 
değerlendirmenin hatas ız yap ı ldığı  varsay ı lmış tı r. 

Çalış mam ızın istatistiki aç ıdan değerlendirilmesinde 
Student t testi kullan ı lmış tır. Bu testin özellikle 
denek say ı s ını n 30'dan az olduğu çalış malarda öteki 
yöntemlere kıyasla daha güvenli oldu ğu kabul edil-
mektedir (22) . 

BULGULAR 

Yatı lı  okulda kalan 17 ki ş i ve ailesi ile birlikte kalan 
63 kiş inin verileri kar şı laş tırıldığı nda (Tablo 1 ve 
Ş ekil 1), yat ı lı  okulda kalan grubun bütün alt bo-
yutlara ve GS İ 'ne ait ortalamalann ı rı  daha yüksek ol-
duğu görülmektedir. t testi ile analiz edildi ğ inde, ob-
sesif-kompulsif bozukluk, anksiyete ve fobik 
anksiyete hariç diğ r alt boyutlar ve GS İ  ortalamalan 
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Tablo 1. Yat ı l ı  okulda ve ailesi ile birlikte kalan i ş itme özürlülerde semptom indeksleri 

Yat ı l ı  okulda 

Somatizasyon 1.024±0.376 
Obsesif-kompulsif bozukluk 0.982±0.440 
Kiş ilerarası  duyarlı l ık 1.143±0.541 
Depresyon 1.067±0.334 
Anksiyete 0.929±0.442 
Hostilite 1.196±0.549 
Fobik anksiyete 0.882±0.512 
Paranoid dü ş ünceler 1.072±0.543 
GS İ  1.027±0.287 

Ailesi ile birlikte 

0.691±0.304 
0.844±0.323 
0.838±0.285 
0.848±0.299 
0.795±0.323 
0.946±0.338 
0.782±0.335 
0.809±0.404 
0.805±0.304 

t değ eri 	Anlaml ı l ı k düzeyi 

p<0.001 
Anlaml ı  değ il 

p<0.01 
p<0.05 

Anlaml ı  değ il 
p<0.05 

Anlaml ı  değ il 
p<0.05 
p<0.001 

3.752 
1.416 
3.100 
2.579 
1.376 
2.295 
0.951 
2.171 
3.871 

n yatı lı  okulda=17 • n ailesi ile birlikte=63, t critical two tail (p=0.05):1 .990, t critical two tail (p=0.01):2.640, t critical two tail (p=0.001):3.419 

—n 	ola 	kill 	ript 	 art. 	had 	tob. 	paran 	«İ  

Ş ekil 1. Yat ı l ı  okulda ve ailesi ile birlikte kalan i ş itme özürlülerin 

karstla ş urilinasi. 

aç ı sından gruplar aras ındaki farkın istatistiki olarak 
anlamlı  olduğunu söyleyebiliriz. Yat ı lı  okulda kalan 
grubun obsesif-kompulsif bozukluk, anksiyete ve 
fobik anksiyete d ışı ndaki semptom ortalamalar ı  psi-
kopatoloji s ı nı rı nın üstündedir. 

TARTIŞ MA 

Özürlü olmayan ki ş ilerde aileden ayr ı  olmanı n mey-
dana getirece ğ i ruhsal değ iş imlerin incelenmesi ge-
nellikle yeti ş tirme yurtlanndaki çocuklar üzerinde 
yapılmış tır. Doğ an ve Göğüş , 16-19 yaş  grubuyla 
yaptıkları  çalış mada, yeti ş tirme yurtlarında kalan öğ -
rencilerin ortalama genel semptom indeksini (GS İ : 
1.42), ailesiyle kalan öğ rencilerinkinden (GS İ : 0.91) 
anlaml ı  düzeyde yüksek bulmu ş lard ı r (16) . Kırkıpar 
ise, yetiş tirme yurtlarında kalan 15-18 ya ş  grubu 
(ort. 16.3) erkeklerle ailesiyle kalan 15-18 ya ş  grubu 
(ort. 16.0) erkek ö ğ rencilerin verilerini kar şı laş tı r-
mış ; yeti ş tirme yurtlar ında kalan öğ rencilerin or-
talama genel semptom indeksini (GS İ : 0.88±0.07), 
ailesiyle kalan erkek ö ğ rencilerinkinden (GS İ : 
0.76±0.06) anlaml ı  düzeyde yüksek olarak tesbit 
edilmiş tir (17) . 

Her iki çal ış mada da ailelerinden ayr ı  olanlarda in-
deksin, aileden ayr ı  olmak dışı nda ailenin tamamen 
yokluğ u, yeti ş tirme yurdunda kalman ın olumsuzluğ u 
gibi unsurlara ba ğ lı  olarak de ğ işebileceğ i de gö-
zönüne al ınabilir. Bunun yan ında K ı rp ınar' ın gru-
bunun sadece erkeklerden olu şmas ı  farkl ı lıkta bir 
etken olarak gösterilebilir. Fakat özellikle Do ğ an-
Göğü ş  grubundaki a şı rı  yüksekliğ in bir sebebinin de 
"aileden ayr ı lık" olduğu gözard ı  edilemez. 

Yatı lı  okullarda okuyan iş itme özürlülerin ruhsal 
semptomlar ı nın yüksek ç ıkmas ı  Schlesinger ve Me-
adow'un (11)  görü ş leriyle ayn ı  doğ rultudad ır Charl-
sson ve ark. yaptıkları  çalış mada, i ş itme özürlülere 
mahsus yat ı lı  okullarda okuyanlar ı n karma okullarda 
okuyan i ş itme özürlülere göre izolasyon aç ı sından 
daha iyi uyum gösterdikleri bildirilmi ş tir (9) . Bu, 
bizim sonuçlanm ıza s ı t gibi görünmektedir. Ancak 
bizim çal ış mamızda, yatı lı  olmayan i ş itme özür-
lülerin aileleri ile kalmakta ve i ş itme özürlülere 
mahsus okullarda okumakta oldu ğunu; dolay ı sıyla 
aile ile beraber olman ın ve iş itme özürlülere mahsus 
okulda ortak bir "dil" kullanarak emosyonu ifade 
etme ve rahatlama imkan ı  bulmanın olumlu et-
kilerini taşı yacağı nı  hesaba katmal ıyız. 

Çalış mam ızda, kiş ileraras ı  duyarl ı lık ortalamas ını n 
yat ı lı  okullarda e ğ itim alanlar ında yüksek ve psi-
kopatoloji sm ınnın üstünde olmas ı , yatı lı  okulları n 
sosyalleş me aç ı s ından olumsuz etkileri olduğ unu bil-
diren Lyon ve Georgy'nin (4)  görüş lerine uymakta-
dır. Depresyon aç ı sından değerlendirildiğ inde, yatı lı  
okullarda okuyan i ş itme özürlülerin ortalamalar ı nın 

(12)  yüksekliğ i Watt ve Davis'in ( görüş leriyle paralel-
dir. 
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SONUÇ 

Aileden ayrı  olarak ruhsal semptomlar aç ısından 
olumsuz bir durumduur. İş itme özürlülerin yat ı lı  
okulda eğ itim görmesi ayn ı  "dili" kullanan çok sa-
yıda kiş iyi biraraya getirmesi aç ı sından olumlu gibi 
görünse de, çocuğu baş ta ailesi olmak üzere çevre-
sinden ayı rdığı  için onarı lmas ı  mümkün olmayacak 
sakıncaları  da beraberinde getirebilmektedir. İş itme 
özürlülerin e ğ itimine yön verilirken bu durum dik-
kate alınmal ıdır. 
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