Hürriyet - Ayşe Arman - 08.05.2013 (Yazının linki sayfanın altındadır) 
İsmi Murat Kefeli O, ÖSYM’yi protesto eden engelli
KÖR denecek kadar az gören, sağır denecek kadar az duyan engelli bir yazarım. Hem 2. kez üniversite eğitimi almak hem de alternatif çözümler isteyen, engelli gençlere destek vermek için 3 yıldır ÖSYM’ye karşı hukuk savaşı veriyorum. 
Söylenenleri anlayacak kadar duymadığımı belirtmiş olmama rağmen, “soru okuyucu personel” yardımıyla sınava alınarak ayrımcılığa uğradığım iddiasıyla, ÖSYM ve YÖK’e karşı açtığım davayı, 2012 yılında kazandım. 
2013 YGS için başvurarak sağlık sorunum nedeniyle benim için olabilecek tek çözümü, soruların bilgisayar aracılığıyla verilmesini tekrar talep ettim. 2012 yılında, mahkeme tarafından, sınavı “kusurlu” işlettiği belirlenen ÖSYM, resmi bir yazı ile sınavda bilgisayar verileceğini bildirdi. Fakat resmi bildirime rağmen, sınava 40 saat kala bu karardan vazgeçildi.
24 Mart Pazar günkü sınava, görme engelli aday statüsünde alındım. “Soru okuyucu personel”, sınav sorularının sadece 22 tanesini, avucumun içine harf harf yazarak bana aktardı. 
Sizleri bu iletiyle birlikte “engelli ayrımcılığına” dikkat çekmek amacıyla, bireysel olarak yapacağım 5 günlük protesto eylemine davet ediyorum. 
6 Mayıs Pazartesi-10 Mayıs Cuma günü aralığında, her gün 12.15-17.45 saatleri arasında Ankara Bilkent’teki ÖSYM Hizmet Binası önündeki eylemime destek vermenizi bekliyorum.
Engelli tiplerinin tanınması, soru okutmanlarının eğitilmesi ve alternatif çözümler için “Onlara Hayallerini Verin” eylemine destek verin.
Engelli ayrımcılığına, “Dur!” deyin. (Murat Kefeli)

DESTEK VERELİM

Murat Kefeli, müthiş biri. Yıllar evvel, gözlerinde sorunlar başladığı zaman, ben de kendisiyle röportaj yapmıştım.
Bu genç adam, çok az görebilmesine ve duyabilmesine rağmen çok güzel kitaplar yazdı. Kendi başına yaşıyor ve hayatını idame ettirebiliyor.
Farklı bir engelli. Kendisine acınmasını, hatta merhamet duyulmasını bile reddediyor. Bunu da saygıyla karşılıyorum. Sitesini açtığınızda şunlar yazıyor:
“Türkiye’de yaygın kanı şu: ‘Trajedi, her zaman daha fazla okunur!’
Sadece benimle ilgili olanlarda değil, birçok engelli haberinde aynı mantık işliyor. 
Yazılan haberlerin çoğu, bazen iyi niyetle, bazen kasıtlı dramatize ediliyor. Ve iş ‘trajedi’ noktasına varıyor.”
Oysa Murat Kefeli alanında iddialı biri.
O yaptığı işle, değerlendirilmek istiyor.
Yaptığı işle, öne çıkmak istiyor.
Bireysel başarılarından söz edilsin istiyor.
“Hayret! Görmeyen, duymayan adam nasıl kitap yazmış? İnsanlarla, avuç içi alfabesiyle nasıl anlaşıyor? Bilgisayarı nasıl kullanıyor?” vesaire vesaire gibi sorulardan, yorumlardan, ah-vah denmesinden, feci hâlde bıkmış durumda.
Onun böyle sorunları yok.
O, hemen hemen her şeyi başına halledebiliyor.
Eski mesleği “bilgi teknolojileri uzmanlığı” olduğu için, bilgisayarı, programlama yapabilecek seviyede kullanabiliyor. Bazen çılgınlık yapıp, web sitesi kodladığı bile oluyor.
Şu anda da hakkını arıyor!
O engelli olduğu için acınılmasını istemiyor, hakkını istiyor! Hepimiz ona destek verelim…

Hamiş: Murat Kefeli’ye ulaşmak için : m.k@muratkefeli.com.tr
Facebook: http://facebook.com/mrtkfl 
Twitter: http://twitter.com/mkefeli

Haber linki: 
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23229004.asp

