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ÖN SÖZ

Yetersizlikten etkilenmiş bireylerin toplumla bütünleşmesi için topluma tam 
katılımlarının sağlanması gerekmektedir. Bunun için de her bireye sağlanan tüm 
hak ve olanakların yetersizlikten etkilenmiş bireylere de sağlanması gerekmekte-
dir. Normalleştirme olarak bilinen bu kavramın hayata geçirebilmesi için çevresel 
düzenlemelere, materyal uyarlamalarına ve eğitime ihtiyaç vardır. Braille yazı gör-
meyen bireylerin hayata ve topluma tam katılımlarını sağlamaya hizmet etmekte-
dir. Bağımsız olarak yaşama ve bilgiye ulaşmalarına imkan tanımaktadır.

Bu kitap öncelikle özel eğitim öğretmenleri ve öğretmen adaylarına yönelik 
olarak hazırlanmıştır. Görme yetersizliğinden etkilenmiş bireylerle çalışacak her 
öğretmenin braille yazıyı bilmesi gerekir. Ancak bu kitap,  braille öğrenmek iste-
yen tüm gören bireylere hizmet edecektir.

Bu kitabın gören bireylerin braille yazıyı tanımalarına ve eğer isterlerse bra-
ille yazı ile okuyup yazmayı öğrenmelerine hizmet edeceği umulmaktadır. Gö-
ren bireyler okuma yazmayı basılı materyallerle öğrendikleri ve önceden okuma 
yazmayı bildikleri için bu kitapta “okuma yazma nasıl öğretilir?”in cevabını bu-
lamazsınız. Ancak her isteyen birey kendi başına bile bu kitap aracılığıyla braille 
okuma yazmayı öğrenebilir. Önemli olan ne kadar çok pratik yaptığınız ve braille 
yazıyı ne sıklıkla kullandığınızdır. Braille öğrenmek, braille okumak ve yazmak 
eğlencelidir. Sizlerin de braille okumak ve yazmaktan bizler kadar keyif alacağınızı 
umarak bu kitabı hazırladık. Braille kitabımıza soru ve önerilerinizle yapacağınız 
katkılar için şimdiden teşekkür ederiz. 

Editör

Yrd. Doç. Dr. Pınar ŞAFAK

apinar@gazi.edu.tr
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1. BÖLÜM

Anahtar Kavramlar

Braille yazı, Louise Braille, Moon alfabesi, braille yazı araçları, braille alfabe 

Öğrenme Hedefleri

Bu bölümü tamamladıktan sonra;

•	 Kabartma okuma yazma sistemlerinin tarihçesini anlatabilecek

•	 Görmeyenler için farklı yazı sistemlerini anlatabilecek

•	 Braille yazı sisteminin önemini ve tarihçesini anlatabilecek

•	 Braille yazı sistemini açıklayabilecek

•	 Braille yazı araçlarını tanıyabilecek

•	 Braille tablete kağıt takabileceksiniz.

İçindekiler

Giriş

Kabartma Okuma Yazma Sistemlerinin Tarihçesi

Görmeyenler için Farklı Yazı Sistemleri

Braille Yazının Önemi ve Tarihçesi

Braille Yazı Sistemi

Braille Yazı Araçları

 Braille Yazı Tablet ve Kalemi

 Braille Daktilo

Braille Yazıyı Silme

Braille Yazının Kullanıldığı Diğer Alanlar

Kaynakça

BRAİLLE YAZI SİSTEMİ, TARİHÇESİ VE 
DÜNYADA BRAİLLE



GİRİŞ

İnsanoğlu yüzyıllar boyunca doğa olaylarını anlamak ve doğaya egemen ol-
mak istemiştir. Bazen korku bazen merak bu isteği tetiklemiştir. Korktuğu olayları 
anlamak hatta kontrol etmek, merak ettiklerini çözmek insanoğlunun bilimle ta-
nışmasına neden olmuştur. İnsanın doğaya egemen olma isteği, beğenilme isteği, 
daha rahat yaşama isteği, üstün olma isteği vb. istekleri yenilikleri keşfetmesine 
neden olmuştur. Bu yenilikler insanoğlunun yaşamını bazen tehdit etmekle bera-
ber, hayatımız kolaylaştıran düzenlemeleri de içermektedir. Hızla gelişen tekno-
loji ve yeni gelişmeler insan hayatını kolaylaştırmakta, tüm bireylerin topluma ve 
çevreye katılımını arttırmaktadır. Bu bize yetersizlikten etkilenmiş bireylerin de 
gelişen teknoloji ve yenilikler çerçevesinde topluma katılımının artacağını göster-
mektedir.

Normalleştirme, yetersizlikten etkilenmiş bireylere yetersizlikten etkilenme-
miş bireylere sağlanan aynı hak ve koşulların sağlanması olarak tanımlanmaktadır. 
Bu da her birey gibi görmeyen bireylerin de bağımsız okuyabilmesi ve yazabilmesi 
anlamına gelmektedir. Görmeyen bireylerin bağımsız olarak okuyup yazabilmesi-
ni sağlayan yazı sistemi ise Louise Braille tarafından geliştirilen “Braille Yazı”dır. 
Braille yazı görmeyen bireylere kitapların dünyasında bir yolculuğa çıkma fırsatı 
veren kendi duygu ve düşüncelerini kâğıda dökmelerini sağlayan sihirli ve çok ze-
kice kurgulanmış bir sistemdir. Görmeyen bireylerin sadece öğrenim hayatlarında 
değil aynı zamanda günlük hayatlarında da kullandıkları, bağımsız olabilmelerini 
sağlayan braille yazı sistemi birçok yerde kullanılmaktadır. İlaç kutularında, asan-
sör kontrol düğmelerinde, ATM’lerde, binalarda kapı isimliklerinde vb. birçok 
yerde kullanılan braille yazı görmeyenlerin bağımsız bir şekilde bilgi edinmelerini 
kolaylaştırmaktadır. Günlük hayatta görmeyenlerin kullanımı için birçok farklı 
alanda yaygınlaştırılması gereken braille sistemi teknolojik araçlarda da etkili bi-
çimde kullanılmaktadır.

Şekil 1. Asansör tuş 
takımı

Şekil 2. ATM tuş takımı.  
Kaynak: http://tr.depositphotos.com/
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Günümüzde artık teknolojide de yerini alan braille daha uzun yıllar görme-
yen bireylere hizmet vermeye devam edecektir. Okullarda da görmeyen bireylere 
okuma yazma öğretimi braille yazı ile yapılmaktadır. Bu nedenle özel eğitim öğ-
retmenlerinin özellikle de görmeyen bireylerle çalışacak öğretmenlerin bu yazı 
aracını öğrenmeleri önemlidir. 

Şekil 3. Bilgisayar klavyesine eklenebilen braille klavye.  
Kaynak: http://tr.depositphotos.com/

Braille yazı ile okuma ve yazma, yazı sisteminin anlaşılmasının yanı sıra bra-
ille noktalama işaretleri, alfabe ve kısaltmaları oluşturan sembollerin ve kullanım 
kurallarının ezberlenmesi, sıklıkla kullanılmasıyla mümkündür. Bu kitap gören 
bireylerin braille okuma yazmayı öğrenmesine hizmet eder. Gören bireyler, göre-
meyen bireyler gibi braille kabartma yazıyı dokunarak ya da gözlerini kapatarak 
okuyup yazmaz. Gören bireyler braille yazıyı da görerek okuyup yazacaklardır. 
Umarız bu kitap ve ek olarak hazırlanan videolar siz değerli okuyucuların bağım-
sız olarak braille yazıyı öğrenmenize hizmet eder. Öğrenmesi ve kullanması çok 
zevkli olan bu sistemi öğrendiğinizde görmeyen bireylerle daha fazla etkileşimde 
bulunma fırsatı yakalayabilir, onların hayata bağımsız olarak katılabilmesi için na-
sıl ve nerede braille yazıyı kullanabileceğimiz hakkında daha fazla katkıda bulu-
nabilirsiniz.  

DİKKAT Bu kitap gören bireylerin braille yazı okuma ve yazmayı öğrenmeleri 
için hazırlanmıştır. Bu kitap görmeyen bir bireyin braille okuma yazma 
öğrenmesine hizmet etmez. 

Braille Yazı Sistemi, Tarihçesi ve Dünyada Braille 3



KABARTMA OKUMA YAZMA SİSTEMLERİNİN TARİHÇESİ

Tarih boyunca görmeyen bireylerin eğitimi ve nasıl okuyup yazacaklarını so-
run edinen ve bunun için bir araç ya da yöntem geliştirmeyi isteyenler olmuştur. 
Genellikle kendisi görmeyen olan bireyler ya da görmeyen bireylerle birlikte yaşa-
yan bireyler bu soruyla daha fazla ilgilenmişlerdir. Bu durum günümüze kadar ge-
len braille yazının öncesinde kabartma yazının tarihini de oluşturmaktadır. Tarihe 
bu konu da adını yazdıran önemli isimler bu bölümde tanıtılmaya çalışılmıştır.

Melanie de Salignac (1744-1766)

Ünlü Fransız yazar ve filozof olan, Ansiklopedi’nin (Encyclopédie) baş edi-
törü Diderot, 1749’da, görmeyen bireylerle görüşmelerinin sonuçlarını ve körler 
hakkındaki düşüncelerini anlattığı, Görenler İçin Körler Üzerine Mektup (Lett-
re sur lesaveugles à l’usage de ceuxquivoient) adlı eserini yayınladı. Bu eserin 
1760’daki izleyen baskısında Melanie de Salignac adlı kör bir kadından bahset-
mektedir. Salignac, 1744 yılında doğmuş körlüğüne rağmen birçok şey başarmış 
Fransız bir kadındır. Salignac, Braille yazının icadından çok önceleri doğmuştur. 
Kartlardan kestiği harflerle okumayı öğrenmeyi başarmıştır. Ancak yazmayı öğ-
renmeyi başaramamıştır (Rex, Koenig, Wormsley, Baker, 1995; Weygand, 2009; 
Jacques, 2016). 

Kaynağa Git
Aşağıdaki kaynaktan Salignac ve hayatı hakkında daha ayrıntılı bilgi 
bulabilirsiniz. 

http://historyandotherthoughts.blogspot.com.tr/2012/07/
mademoiselle-melanie-de-salignac.html

Denis Diderot (1713-1784)

Fransa’nın Champagne ilinin Langres kasabasında doğan Diderot, Aydın-
lanma Çağı’nın enönemli kişiliklerinden biri ve ünlü Ansiklopedi’nin (1772) baş 
editörüydü. Diderot Görenler İçin Körler Üzerine Mektup adlı eserinde görme-
yenlerin yapabildiklerinden ve Salingac’dan bahsederek görmeyenlerin de eğiti-
lebileceği, göremeseler de zihinsel yeteneklerinde bir sorun olmadığını insanlara 
duyurması ile görme yetersizliğinden etkilenmiş bireylerin eğitiminde önemli bir 
rol oynamıştır. Diderot 1784 yılında Fransa’da ölmüş, Saint-Roche Kilisesi’ne gö-
mülmüştür (Rex, Koenig, Wormsley, Baker, 1995).
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