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THE HISTORY OF MENTAL RETARDED INDIVIDUALS’ EDUCATION IN
EUROPE IN THE 19. AND 20. CENTURIES
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Özet
Tarihsel süreç içerisinde zihinsel yetersizlik e itimi konusundaki en eski
kayıtlar 300 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. 1800’lere kadar yetersiz bireylerin
e itimine kar ı sert bir tutum hâkimken, 1800’lerin ba ı tutumların daha ılımlı
oldu u bir dönem olmu tur.
19. yüzyıl çalı malarında Fransız Devrimi sonrasında ortaya çıkan
olayların etkisi görülmektedir. Bu dönemde Avrupa’da zihinsel yetersizli e sahip
bireylerin e itimleri konusunda önemli çalı malar görülmektedir. Benzer ekilde 20.
yüzyıl zihinsel yetersizlik tarihi açısından önemli geli melere tanıklık etmi tir.
Önemli kuramcıların çalı maları günümüz özel e itim ilkelerinin, yasalarının,
uygulamalarının ekillenmesini sa lamı tır. Bu geli meler ı ı ında çalı manın
amacı, 19. ve 20. Yüzyılda Avrupa’da zihinsel yetersizlik alanındaki önemli
geli melerin genel hatları ile incelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Zihinsel Yetersizlik E itimi, Zihinsel Yetersizlik
E itimi Tarihi, Avrupa Zihinsel Yetersizlik E itimi Tarihi.
Abstract
During history, the oldest records about mental retardation dates back to
300 years . Until 1800’s, a brutal attitude had been dominant. However the early
1800 was a period when these atitudes were much milder.
The effects of the events after French revolution could be seen. During this
period, important studies were held in education of retarded individuals in Europe.
Likewise, 20th century witnessed important developments with respect to mental
retardation. The studies of Pioneer theorists provided the application, legislation and
•
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- 52 principles of special needs education to take form in shape. In the light of this
process, the purpose of this study is to, in general terms; analyze the important
developments in Europe during 19th and 20th centuries.
Key Words: Mental Retardation Education, History of Mental Retardation
Education, European History of Mental Retardation Education

Zihinsel yetersizlik e itiminin tarihsel geli imine bakacak olursak do a
olaylarından, inançlardan, sosyoekonomik durumlardan ve bireylerin görü lerinden
etkilendi i görülmektedir (Blacher,1982). Bu alanda modern dönem sa ır ve körler
e itimi ile ba lamı , ço u geli me kendilerini bu alana adamı insanların çabaları
ile olu mu tur. 16. ve 17. yüzyılda birçok spanyol ara tırmacının öncülü ünde
sa ır ve körler için hizmet sa lanmaya ba lanmı tır. Zihinsel yetersizli i olan
bireylerin e itiminde 18. yüzyıla do ru Fransız etkisi görülür. 1784’de Fransa’da
Valentin Hauy’un kurdu u “Küçük Ya taki Körler çin Ulusal Okul” körler
e itiminde ilk olması ile önemlidir (Antebi, 2005).
19. ve 20. yüzyıldaki birçok olaya temel te kil edecek 18 yüzyıl
Avrupa’sında görülen en önemli özellik duyumculu un ortaya çıkmasıdır. Bu
dönemde birçok filozofun çalı maları ile insanın geli iminde duyuların önemine
yer verilmeye ba lanmı tır (Çetin,2002). Rönesans dönemi insanın varlı ına ve
özgürlü üne önem veren hümanistik felsefeyi harekete geçirmi tir. Bu olayların
etkileri olarak yetersizli i olan bireylerle ilgili sosyal payla ımı temel alan bir
tutum olu mu ve insancıl felsefeyi savunan ki ilerin cesaretleri artmı tır.
Aydınlanma felsefesi ya da 18. yüzyıl felsefeleri genel olarak hem dü üncenin hem
de toplumsal ya amın köklü de i imlere u rayaca ı bir sürecin fikirsel ba latıcısı
olmu tur. Bu yüzyılın sonlarına do ru meydana gelen Fransız Devrimi ve ardın
gerçekle en modernle me süreçleri, dü ünsel anlamda etkilerini ve kaynaklarını
aydınlanma felsefesinde bulmaktadır. 18. yüzyılda etkisini gösteren Fransız etkisi
19. yüzyıla kadarki geçi döneminde iyice güçlenmi tir. Birçok Fransız ara tırmacı
yaptı ı çalı malar ile alana büyük hizmet etmi lerdir. Bunlardan birisi olan
Philippe Pinel akıl hastalı ı olan bireylerin tedavisinde hümanistik yakla ımın
kullanılabilece ini savunmu tur. Pinel u ra ı terapisi alanının ilki olarak
bilinmektedir (Cavkaytar ve Diken, 2007). Önemli çalı malar yapan bir di er isim
Itard’tır. Itard’ın “Victor” adını verip e itti i bir çocukta kullandı ı tekniklerin
ço u günümüzde halen kullanılan tekniklerdir. Itard bu çocuk ile yaptı ı
çalı malarda bazı amaçlarına ula mı tır (Hovart, M, Hoernicke, P.A., Kallam, M.
1993). Itard’ın yaptı ı çalı malar ve bulguları kendi türünde ilktir ve önemli
hareketlerin ba langıcını sa lamaktadır.

18. Yüzyıldan 19. Yüzyıla Geçi Dönemi
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ılımlı oldu u ve onlar için daha fazla çalı maların yapıldı ı bir dönem olarak
görülmektedir. Bu dönemde yetersiz bireyler için daha sistematik hizmetler
verilmeye ba lamı tır. 19 yüzyıl boyunca yaygın olan konu “Geçici yetersizlik,
kalıcı yetersizlik” eklinde olmu tur. Bu dü ünce çerçevesinde zihinsel
yetersizli in temel sebebinin kalıtsal oldu u ileri sürülmü tür. Dolayısıyla bu
durumun hiçbir ekilde iyile tirilemeyece i ve verilen e itimin gereksiz oldu u
dü ünülmü tür (Wallin, 1995).
19. Yüzyıl
19. yüzyıl tarihsel bakımdan siyasal ideolojilerin öne çıktı ı bir dönemdir.
Sosyalist dü ünce ve dayanakları bu dönemde belirginlik kazanmı tır. 18. yüzyıl
aydınlanmacılı ı devam etmekle birlikte, aydınlanmacı felsefi kavramlara belirli
bir ölçüde ku kuyla bakan bir yönelim de söz konusudur. Fransız Devrimi
sonrasında ortaya çıkan hayal kırıklıklarının etkisi 19. yüzyıl çalı malarında
görülmektedir.
Bu dönemde Avrupa’da zihinsel yetersiz bireylerin e itimleri konusunda
önemli ki iler ve olaylar görülmektedir. Sequin, Esquirol, Gaspard, Galton gibi
ara tırmacılar yaptıkları çalı malar ile çı ır açan akımların öncülü ünü etmi lerdir.
Yine bu dönemde gerçekle tirilen hizmetlerden ilk olma niteli ini ta ıyan birçok
çalı ma dünyada ses getirmi tir.
19. yüzyıl çalı malarının birço unda 18. yüzyıldaki çalı maların etkilerini
görebiliriz. Nitekim Itard’ın çalı malarından etkilenen Edouard Seguin zihinsel
yetersiz çocukları e itmek için "Psikolojik Metot" diye bilinen kapsamlı bir
yakla ım geli tirmi tir. Duyu ve bili yetene i arasında do rudan bir ili ki
oldu unu varsayan bu yakla ımın müfredat programı zihinsel yetersiz bireylerin
temel öz-bakım becerilerini geli tirmekten mesleki e itime dek uzanıyor algılama,
koordinasyon, taklit, pozitif peki tirme, bellek ve genelleme yetilerine
dayanıyordu. Sequin 1837 yılında alanın ilk terimi olan idiotu literatüre katıp,
erkek idiot çocukların e itimleri konusunda çalı malar yapmı tır. Daha sonra
uyguladı ı bu yöntemleri di er bireylere de uygulayarak genellemelerde
bulunmu tur. Sequin Avrupa’daki çalı malarına 1848 yılında ABD’ye göç ederek
son vermi ve çalı malarına ABD’de devam etmi tir (Cavkaytar ve Diken, 2007).
Dönemin bir di er ara tırmacısı Esquirol tarafından 1845 yılında ilk
sınıflama giri imi yapılmı tır. Bu sınıflamada zihinsel yetersiz bireyler; idiotlar, tek
heceli ses çıkaranlar, kısa cümleler kullananlar olarak sınıflandırılmı tır. Esquirol
zihinsel yetersizli i akıl hastalı ından ayırmada ilk resmi giri imde bulunan ki idir.
Blanton’a göre (1975), zihinsel yetersizlik için en açık tanım ilk defa Esquirol
tarafından yapılmı tır. Tanımda idiotlu un hastalık olmadı ı ve akranlarına göre
bilgilerin ediniminin yetersiz kalma durumu oldu undan bahsedilmi tir (Akt.
Do angün,2008).
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çocu a e itim giri iminde bulunmu tur. Gaspard zihinsel yetersiz bireylerin
e itiminin geli imi için günümüze kadar kullanılagelen temel tanımlamalarda
bulundu u çalı malar yapmı tır. Bu yaptı ı çalı malar;
Çocu u tüm yönleri ile ele almayı,
Bireyselle mi e itimi,
Ö rencinin zihinsel i levine uygun olarak e itim yapmayı,
Ö retmen ve ö renci ili kilerinde yakınlı ın önemini içermektedir (Antebi,
2005).
Dönemin en önemli isimlerinden birisi olan ngiliz Sir Francis Galton
çalı malarında bireysel farklılıkları öne sürmü tür. Zekâ ile ilgili geli en ilk
modern dü ünce, insan zekâsının temel ö elerinin basit duygusal, algısal ve motor
süreçlerinin oldu unu dü ünen Sir Francis Galton’a aittir (Eysenck, 1978:142).
Galton problem çözme, ö renme gibi bili sel i lemlere temel olu turan genel
zekânın varlı ını öne sürmü tür. Galton yapmı oldu u di er çalı malarında, zekâ
ile zihinsel hız arasında bir ili ki oldu unu dü ünmektedir (Akt. Weiten,
1995:364). Zihinsel yetenek açısından daha üst düzeyde olan bireylerin daha güçlü
ayrım gücüne sahip olduklarını öne sürmü ve beyin büyüklü ü ile zekâ arasındaki
ili kiyi ilk sorgulayan bilim adamı olu mu tur (Deary ve Smith, 2004).
Bununla birlikte Galton, bilgilerin duyu organları ile kazanıldı ına
de inmi ve duyu organlarının çalı tı ı oranda zekânın ileri olaca ını dü ündü ü
bir test geli tirmi tir. Geli tirdi i bu testte algısal de i kenler ile zekâ arasında
anlamlı bir da ılım görülmedi i için zekâ testi yanlı isimlendirilmi tir. Geli tirdi i
test bir süre sonra geçerlili ini kaybetmeye ba lamı ve daha sonra tamamen
geçerlili ini yitirmi tir. Galton’un zekâ yakla ımı 1880’den 20. yüzyıla kadar
geçerlili ini korumu tur (Schultz, 1981:174).
Galton’un belki de bu dönemde en etkili olan dü üncesi zekânın kalıtımsal
oldu u, soylar ve yetenekler arasında kalıtımsal farklar bulundu udur. 1800’lerin
sonu 1900’lerin ba ında etkili olan soyarıtımı hareketini destekleyen çalı malar
yapan Galton, Charles Darwin’in dü üncelerinden etkilenmi tir. Galton, Darwin’in
insanın var olu u kavramını geni letmi ve 1869’da “Kalıtımsal Deha” isimli
kitabında bireysel özelliklerin ekillenmesinde kalıtımın önemli oldu unu
savunmu tur (Cavkaytar, Diken, 2007). Bu tarihlerden önce zihinsel yetersizli i
oldu u dü ünülen bireylerin kontrolünün sa lanması için soyarıtımı hareketin
temelleri atılmı tır. Bu yüzyılın sonralarına do ru Mendel yaptı ı çalı malar ile
Galton’un dü üncelerine bilimsel olarak destek vermi tir. Zihinsel yetersizli i
sadece kalıtımsal etmenler ile açıklayan soyarıtımı hareketi 20. yüzyılın ba larında
zayıflamaya ba lamı tır.
imdiye kadar bahsedilen ki iler ve onların dönem içerisinde etkili olan
çalı malarına ek olarak bu dönemde zihinsel yetersizlik alanına destek
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ilkler sonraki dönemlere yapılacak çalı malara ı ık tutacak bir hareketlili i
ba latmı tır.
Yetersizli i olan duygusal problemli çocuklarla ilgili kaynaklar 19. yüzyıla
kadar bilimsel literatürde yer almamı tır. Duygusal problemleri içeren çocukluk
psikozu hakkında ilk kaynak Fransa’da 1838’de yayınlanmı tır (Antebi, 2005).
1841 yılında zihinsel yetersiz bireylerin e itimi için ilk yatılı okul fikrini ortaya
atan Guggenbühl, Abendberger isimli okulun sviçre’de açılmasını sa lamı tır.
Etkileri bugüne kadar gelecek olan bu okul yatılı kurumlar fikrine öncülük etmi tir.
1866’da kendi ismi ile sendromunu tanımlayacak olan Down, üç temel
grup içeren bir sınıflandırmadan bahsetmi tir. Bunlar; Do u tan, geli imsel,
rastlantısal idiotluklar olarak sınıflandırılabilir. 1800’lü yılların sonlarında ba ta
Almanya olmak üzere di er Avrupa ülkelerinde zihinsel yetersiz bireyler için özel
sınıflar açılmaya ba lanmı tır.
20. Yüzyıl
20. yüzyıl zihinsel yetersizlik tarihi açısından önemli geli melere tanıklık
etmektedir. Önemli kuramcıların yakla ımları ve çalı maları günümüz özel e itim
ilkelerinin, yasalarının, uygulamalarının ekillenmesini sa lamı tır. 20. yy
ba langıcında zekâ ölçeklerinin geli tirilmesi bireyleri zihinsel yeteneklerine göre
sınıflandırmada etkili olmu tur (Terman, 1916). Bu alanda en önemli etki Binet’in
bireylerin zihinsel düzeylerini belirlemek için standart de erlendirme araçlarını
geli tirmesi ile olmu tur. Binet bu testleri geli tirirken bireylerin uygun e itimden
yararlanabilmeleri için tanılanması dü üncesi ile hareket etmi tir. 1905’de Alfred
Binet ve Theodore Simon Fransa’da özel e itime gereksinimi olan bireyleri
belirlemek için geli tirdi i zekâ ölçe i ile zihinsel yetersizli in akademik
ortamlarda daha kolay farkına varılabilir hafif düzeyin tanımlanmasını sa lamı tır.
Bu sayede zihinsel yetersizlik alanında hafif düzeyde yetersizli i olanlar eklinde
yeni bir ifade kullanılmaya ba lanmı tır. 1908 yılında Binet ö rencisi Simon ile
zekâ ya ı kavramını ortaya koymu tur. Binet’in ara tırmalarında belirlenen
ortalama zekâ ya ı puanları kronolojik ya ile uyum göstermektedir. Buradan bir
çocu un durumuna göre zekâ ya ının, kronolojik ya ından daha büyük ya da küçük
olması gereklili i sonucuna varılmı tır (Haloen ve Santrock, 1996:181).
1907’de Montessori, Roma’nın San Lorenzo bölgesindeki ailelerin
çocuklarından olu an 60 ki ilik grupla çalı mak için üniversitedeki kürsüsünden ve
tıp çalı malarından vazgeçer. Burada ilk Casa dei Bambini’yi ya da Çocuklar
Yuvasını’nı kurar. Çocukların kendi kendilerine ö renmekte oldu unu gören
Montessori çalı malarında bir ilke imza atmı tır. Montessori bunu geli im ile
açıklamı tır. Bu çalı malarda açık bir ekilde görülen geli imin ö retilemez bir
süreç oldu udur. Bu görü daha sonra çocuklar hakkında yapılan sinirbilimi
çalı malarıyla kuvvetlenmi tir. 1907 yılından itibaren dünyanın birçok ülkesinde
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1950’li ve 1960’lı yıllarda skandinavya’da Bengt Nirje’nin öncülü ünü
yaptı ı, toplumdaki ya antı biçim ve artlarının tüm engelli bireylere de
sa lanmasıyla onların da di er ki iler gibi aynı ko ullarda günlük ya antılara sahip
olmalarını sa lanmasını gerekli gören normalle tirme felsefesi etkili olmu tur.
Nirje’nin (1969) Zihinsel Yetersizli i Olanlar çin Yatılı Hizmetlerde De i im
Örüntüleri (Changing Patterns in Residental Services for Mentally Retarded) yayını
bu felsefi akımın yaygınla masından etkili olmu tur. Bengt Nirje kendi ülkesi olan
sveç’te hukuk, edebiyat ve kültür alanında yaptı ı birçok çalı mayı normalle me
alanındaki deneyimleriyle ba da tırmı tır.
Normalle me teorisinin Avrupa’daki geli im tarihi çalı maları Bengt
Nirje’nin “Avrupa Normalle me Modelinin Temelleri” eserinden önce gelen ve bu
eseri destekleyen Bank-Mikkelson ve Grunewald ile ba lamaktadır. Bazıları BankMikkelson’un normalle meyi 1940’larda tanımlandı ı gibi kullandı ını iddia eder.
Fakat bu açıkça kanıtlanmamı tır. Bank-Mikkelson (1976) normalle tirme ilkesini,
yetersizlikten etkilenmi çocukları özürleriyle kabul ederek di er vatanda lara
sa lanan olanaklardan onların da yararlanmasını sa lamak olarak algılamaktadır.
Engellilerin de kendi yetenek ve becerilerini en yüksek düzeyde geli tirebilmeleri
için e itim-ö retim ve iyile tirici sa lık hizmetlerinden yararlanmalarını sa lama
normalle tirme ilkesinin bir gere idir.
Nirje’nin Normalle me düzenlemesindeki ngilizce olarak yayımlanmı ilk
ifade
“Normalle me
Prensibi
ve
nsan
Yönetimi
Çıkarımları”dır.
skandinavya’daki tüm uygulamaların onun prensibine dayandı ını görülmektedir.
lk olarak skandinavya’da geli en Normalle me Prensibi daha sonra tüm dünyaya
yayılmı tır (Normalle me Prensibi ve nsan Yönetimi Çıkarımları, R. Kugel & W.
Wolfensberger (Eds.). Birle ik Krallık, Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve
gittikçe yayılarak dünyanın di er yerlerinde ekillenen normalle me zihinsel
yetersiz bireylere sunulan hizmetlerde önemli etkiye sahip olmu tur. Bu prensip
özür durumuna sadece tıbbi bir mesele olarak bakmaktan ziyade sosyal bir durum
oldu u eklinde yeni bir tanımlama getirmi tir. 1970’lerden ba layarak süregelen
hükümet raporları da bunu yansıtmı tır. Örne in NSW Ayrım Kar ıtı Kurulun
1981 raporu: “Zihinsel yetersiz bireylerin mümkün oldu unca ba ımsız ya amaları
ve normalle me prensibini gerçekle tirmek için uygun hizmetleri alma hakları”na
yönelik önerilerde bulunmu tur.
1967deki “Zihinsel Yetersizli in Kanuni Yönleri” hakkındaki Stockholm
Konferansı zihinsel yetersizlik alanındaki çalı malara yön verecek temel ilkeler
ortaya koymu tur. Konferansta belirlenen ilkelere göre geçmi te zihinsel yetersiz
kadın ve erkekler arasındaki ili kileri korumaya yönelik çalı maların çok fazla
abartıldı ı ve bu durumun daha kısıtlı bir ekilde yapılması gereklili i üzerinde
durulmu tur. Konferans her iki cinsin gündelik formal ya amda oldu u kadar bo
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cinsin toplumun günlük ya am modeline uygun biçimde kayna ması sa lanacaktır.
Özel e itim gereksinimi olan çocukların e itimi çerçevesinde
normalle tirme ilkesi yetersizlikten etkilenmi bireyleri bulundukları ortamlardan
ayırmadan ve gerekli önlemleri alarak ya amlarını sürdürmelerinde etkili olmu tur.
Normalle tirme ilkesinin bir sonucu olarak “bütünle tirme”,”kayna tırma” ve
“birlikte e itim” özel e itimde önemli kavramlar olmu tur.
Sürece bakıldı ında normalle tirme ilkesinden yola çıkılarak kayna tırma
kavramı ve kayna tırma kavramının bir sonucu olarak da bütünle tirme kavramının
ortaya çıktı ını söylemek mümkündür. Kısaca bu üç ö e arasında neden sonuç
ili kisi kurulabilmektedir.
Normalle tirme

Kayna tırma

Bütünle tirme

kinci Dünya Sava ı sonrasından 1960’lara uzanan süreç içerisinde yetersiz
olan bireylerin yetersiz olmayanlar ile aynı ortamda e itim alma fikri hareketinin
öncülü ünü yetersiz bireylerin aileleri ba latmı tır. Çocukları özel e itim
ortamlarında okuyan aileler çocuklarına imkân sa landı ında onların da
ö renebildiklerini ve onlara ans verilmesinin gerekti ini savunmu lardır (Batu ve
ftar, 2006). Kayna tırma e itimi adı verilen bu e itim türü, tüm çocuklara e it
e itim fırsatı sa lanması gerekti i görü ünden yola çıkan bir felsefe ile ba lamı tır.
Kayna tırmaya ba layan ilk engel grubu görme engelliler olmu tur. Daha sonraki
yıllarda kayna tırma konusunda birçok çalı ma yapılmı tır.
Normalle tirmeden bütünle tirmeye kadar devam eden süreçte konuyla
ilgili yapılan tanımlardan çe itli yakla ımların oldu unu anlamak çok güç de ildir.
Kayna tırmaya en geni açıdan bakan Phillips (2008), yetenekleri ne olursa olsun
bütün ö rencileri okulda bir araya getirmeye yarayan felsefe olarak
de erlendirmi tir. Diler’e göre (1998) kayna tırma, herkesin e it e itim almasını
öngören normalle me ilkesinin e itsel bir sonucudur.
Bireyin insani ve sosyal de erlerinin giderek önem kazandı ı e itsel
ortamın varlı ı tüm e itim türlerinde, özellikle de kayna tırma e itiminde
görülmektedir. Kayna tırma e itimi, zihinsel yetersizli i olan bireylerin
farklılıklarına saygı duymayı ö renme fırsatı olarak ele almaktadır (Kargın, 2006).
Yetersizli i olan bireylerin normal geli im gösterenler ile bir arada olmaları, bu
çocukların sosyalle melerinin ve topluma uyumunu kolayla tıracaktır (Metin,
1997). Kayna tırma ile engeli olan bireyler daha yapıcı sosyal ili kiler
kurabilmektedirler (Macmillan, 1982). Engeli olan bireylerin sosyalle mesinde de
büyük sorumluluk ö retmenlere dü mektedir ve bu yönde e itilmelidirler (Rizzo,
1985). Kayna tırma e itiminin yalnızca engelli çocukların geli imine katkıda
bulunamaması gereklidir. Kayna tırma sonucu olarak normal çocukların yetersiz
bireyleri kabullenirken kendi geli imleri de yetersiz bireyle paralellik göstermelidir
(Darıca, 1992).
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kayna tırma ortamlarında e itim verme çabaları artmı , yasalar çıkarılmı ve
e itsel düzenlemelere gidilmi tir. “E itim Yasası ve Düzenleme” ile “Uygulama
Kanunu” gibi çıkarılan yasalar bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu yasalar ile
bazı ilkelerin benimsenmesi sa lanmı tır. Bu ilkeler; özel gereksinimli bireyler için
onların saptanması, e itim olanaklarından maksimum düzeyde yararlanması,
ailesinin e itilmesi, gereksinimlerinin kayna tırma ortamında kar ılanması
eklinden ifade edilebilir. lerleyen yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ile özel
e itim alacak çocukların önemli bir bölümünün e itimlerinin normal e itim
ortamlarında yapılması sa lanmı tır. Özel gereksinimli bireylerin zorunlu
olunmadı ı durumlarda kayna tırma dı ında bir e itsel düzenlemeye dâhil
edilmemesi gereklili i dü üncesi geli mi tir.
20. yüzyılda zihinsel yetersizlik alanına ba ta tıp alanında olmak üzere
birçok alanda yapılan çalı malar destek olmu tur. 1908 yılında Viyana'
lı bir
e itimci olan Theodor Heller 3–4 ya larına kadar normal geli im gösteren ve
sonradan belirgin gerilemenin (regresyon) oldu u “ nfantil Demans” olarak
adlandırdı ı 6 çocuk tanımlamı tır. Altmı lı yıllarda “Heller Demansı” veya
“Heller Sendromu” olarak adlandırılan bu klinik tablo için Heller bir takım ölçütler
belirleyerek literatüre katmı tır (Do angün, 2008). 1934 yılında Norveçli Doktor
Ivar Asbjörn Fölling fenilketonuri denilen ve zihinsel yetersizli e neden olan
çalı malar yapmı tır. Tıp tarihinde önemli bir bulu olan bu çalı ma hastalıktan
dolayı zihinsel yetersizli e neden olan etmenler ve önlemleri konusunda di er
çalı anlara öncülük etmi tir. Yaygın olarak kız çocuklarında görülen mikrosefali,
kognitif yıkım, reseptif dil yetene i ve amaçlı el hareketlerinin kaybına neden olan
ilerleyici bir hastalıktır ve ilk kez 1966’da Andreas Rett tarafından “Ret Sendromu”
olarak tanımlanmı tır. Otizmde formal tanı ölçütleri 1970’lere kadar
geli tirilememi tir. 1971 yılında Prof. Israil Kolvin “Erken Bebeklik Otizmi” ve
“Çocukluk izofrenisi” ne kar ılık gelebilecek olan iki sınıflandırma grubunu
önemi tir (Do angün,2008).
Bu dönemde di er yüzyıllarda oldu u gibi felsefi hareketlenmeler, ilkler,
yeni kavramların literatüre eklenmesi yine görülmektedir. 1938 yılında hafif
düzeyde zihinsel yetersiz bireyler için Latince olan “Embesil” (imbecility) terimi
literatürde kullanılmı tır. Latince olan bu terim “zayıf” ya da “güçsüz” anlamına
gelmektedir. 1963’de ö renme güçlü ü teriminin ortaya çıkması ile yeni bir test
hareketlili i görülmü tür. Buna ba lı olarak test geli tirme süreçlerinden bir artma
gözlenmi tir. Bu testler zekâ, ki ilik, ba arı vb testleri kapsamaktadır. Bu dönemde
tıbbi ve nörolojik çalı maların sonucu olarak “test verme süreci” popüler hale
gelmi tir.
1950’lerde zekâ kavramsalla mı ve kalıtım-çevre tartı maları iddetini
yitirmi tir. Zekânın niteli i ve ölçümlenmesi hakkındaki çalı malarda önemli bir
artı oldu u görülmektedir. Kalıtım ve çevre tartı maları 1960’larda iddetini iyice

- 59 azaltmı ve hafif dereceli yetersizliklerin olu masında çevresel etkenlerin önemli
oldu u üzerinde durulmu tur.
1970’ler zihinsel yetersiz bireyler için sunulan somut hizmetlerin zirve
yaptı ı dönemdir. Onlara tanınan yasal haklar (e itim korunma vb.), ayrı e itim
kurumlarının yaygınla ması, uygulamaların çe itlendirilmesi (mesleki e itim
prog.,kaynak oda vb.) bu dönemde etkilidir. Bu dönemde özel e itimde standart
testlerin kullanımına olumsuz görü ler bulunmaktadır. Bu olumsuzluk birçok testin
ayrımcılı a neden olması ve okullara yerle tirmede bu testlerden elde edilen
sonuçların kullanılması yüzünden artmı tır. Bu dönemde davranı çı model baskın
halde gelmi tir.
Yine bu dönemde Avrupa’da etkisini görebilece imiz Dr. Hugo Winzer’in
yetersizlik durumuna ili kin nitel bakı açısı yerine nicel bakı açısı etkilidir. Bu
dü ünceye göre yetersizli i olan bireylerin ö renme ve dü ünme süreçleri normal
geli im gösterenlerden farklıdır. Nicel bakı açısında bireyler yava ve sınırlı da
olsa ilerleme gösterebilirler, fakat normal geli im gösterenlerden tamamen farklı
de ildirler.
1980’lerden 1990’lara geçerken Amerika odaklı çalı malar ve yenilikler
görülmektedir. Bu dönemde yeni geli en felsefi hareketlenmeler etkili olmu tur.
Bütünle tirmeden yana bir tutum çerçevesinden görülen bu hareketlilik dönemin
sonuna kadar etkili olmu tur. Bu dönem özel e itimin özel ve genel e itim olarak
ayrıldı ı ve bireylerin “özürlü” diye adlandırılmaya ba landı ı bir dönemdir. Bu
dönemde özel ve genel e itimin birlikte alınması gerekti i dü ünülmü tür. Bunun
için kurumların içerikleri düzenlenmi ve ö retmenler yeti tirilmi tir (Sarı &
Bozgeyikli, 2003).
Bu dönemin etkili kavramlarından birisi tam bütünle tirme kavramıdır.
Buna göre ö renciler engel tür ve derecesine göre ayrılmaksızın tüm e itim
ortamlarında e itim görmelidirler. Yine bu dönemde görülen di er bir özellik
alternatif de erlendirme süreçleridir. Performans temelli de erlendirme ve dosya
de erlendirmesinde ö rencinin ö renmesi ve ilerlemesinin do rudan ölçümü
üzerinde durulur. Sonuçtan çok sürece önem verilir.
Sonuç
Zihinsel yetersizlik alanının tarihi di er alanlar gibi çok eski bir geçmi e
sahip de ildir. En eski diyebilece imiz kayıtlara baktı ımızda 300 yıl gibi bir
süreye dayanmaktadır. Birçok ki i bu alanda çalı malar yapmı ve ba langıç olarak
kabul edilebilecek giri imlerde bulunmu lardır. Genel hatları ile 18. yüzyıl zihinsel
yetersizlik tarihine bakacak olursak 19. ve 20. yüzyıl zihinsel yetersizlik tarihinin
temellerini olu turdu unu görebiliriz.
19. ve 20. yüzyıla kaynak te kil eden önceki yüzyıllara ait çalı malar
spanyol çalı macıların etkisinde 16. yüzyıldan ba layarak 18. yüzyıla
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Duyumculu un ortaya çıkması ve hümanistik felsefenin harekete geçi i bu
dönemdeetkili olmu tur. 18. ve 19. yüzyılda yapılan çalı maların Fransız etkisinde
oldu u görülmektedir. Birçok Fransız ara tırmacı yaptı ı çalı malar ile ses
getirmi lerdir. Philippe Pinel, Gaspard Itard gibi alanın önemli isimleri bunlara
örnek olarak gösterilebilir. 18. yüzyıldan 19. yüzyıla geçi döneminde yetersiz
bireyler için daha sistematik hizmetler sa lanmaya ba ladı ı görülmektedir.
19. yüzyılda zihinsel yetersizlik alanında pek çok geli meler olmu tur.
Sequin, Esquirol, Gaspard, Galton gibi ara tırmacılar yaptı ı çalı malar ile bu
dönemin etkili isimleri olmu lardır. Sequin’in e itim yakla ımı ve alana
kazandırdı ı kavramlar, Esquirol’un tanımlamaları ve sınıflama giri imi, Down’un
kendi ismiyle tanımladı ı çalı ması, Galton’un soyarıtımı hareketi ve zekâ üzerine
yaptı ı çalı malar ilk akla gelen önemli çalı malardır. Bununla birlikte 19. yüzyılda
ilk yatılı okul Abendberger’in sviçre’de açılması, çocukluk psikozu hakkında ilk
kayna ın yayınlanı ı, özel sınıfların açılmaya ba laması bu dönemde gerçekle en
ilkler olarak yer almaktadır.
20. yüzyılda bir önceki yüzyıla göre daha fazla ara tırmacının ve ortaya
konulan ürünün oldu u görülmektedir. Binet, Nirje, Montessori gibi isimler bu
dönemde yaptıkları çalı malar ile ön plana çıkmı tır. Özellikle bu yüzyılda zihinsel
yetersizli in hafif düzeyde tanımlanmasıyla önemli bir geli me sa lanmı tır.
Nirje’nin normalle tirme felsefesi yine bu dönemde etkili olan önemli
hareketlerden birisidir. Normalle tirme ile özel e itim deste i alan bireylerin
normal bireyler ile aynı ortam, aynı artları içeren bir ya am haklarına sahip olması
gereklili i üzerinde durulmu tur. Normalle tirme çalı maları daha sonra
kayna tırma çalı malarına, kayna tırma çalı maları da bütünle tirme çalı malarına
öncülük etmi tir. Birbiri ile ba lantılı olan bu üç kavram belirli bir neden sonuç
ili kileri çerçevesinde tarihsel bir geli im göstermi tir. Bu süreçte çıkarılan
kanunlar ve uygulamadaki çe itlilikler yetersizli i olan bireylere verilen de erin
arttı ının göstergesidir. Montessori yaptı ı çalı malar ile kendi ismini verdi i bir
metot geli tirmi tir. Gözlemleri sırasında çocukların kendi kendilerine
ö renebildiklerini geli im olarak açıklaması yetersizli i olan bireylerin e itimi
konusunda farklı bir bakı açısını ortaya koymu tur.
20. yüzyılda özellikle tıp alanında yapılan destek çalı malar önemlidir.
Fenilketonuri, Heller Demansı, Erken Bebeklik Otizmi ve Çocukluk izofrenisi gibi
tıp alanında ortaya koyulan bu çalı malar yetersiz bireyler konusunda alınması
gereken önlemler ve etiyolojileri konusunda açıklık getirmi tir. Bu dönemde
yardımcı çalı maların yanında yeni geli meler ve tanımlamalar görülmektedir.
Yüzyılın son çeyre inde yetersiz bireyler için hizmetler en üst düzeye ula mı tır.
Son çeyrekte test geli tirme süreçlerinde artma, e itim kurumlarında yaygınla ma,
e itim uygulamaların çe itlendirilmesi, tam bütünle me çalı malarının hız
kazanması, alternatif de erlendirme süreçlerinin olu ması gibi geli meler
önemlidir.
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