
BEYAZ BASTONDAN BEYAZ KLAVYEYE
Görme Engelliler, himayeye muhtaç, acınacak ve çaresiz insan değildirler. 
Görme özürlüler olağanüstü yetenekleri olan, başkalarının duyamadığı 
sesleri duyan insanlar da değillerdir. Onlar da diğer insanların sahip 
oldukları bütün olumlu ve olumsuz özeliklere sahiptirler. Kısacası, görme 
özürlüler de herkes gibi insandır. Görme özürlülerin özgürlüğünü sağlayan 
en önemli araç 3Bdir. Yani Braille, Beyaz Baston ve Bilgisayar. 
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Braille alfabesi , 19. yüzyılın başında 
ortaya çıkmıştır. Bu alfabe 
sayesinde görme engellilerin 

eğitiminde ve gelişiminde önemli bir adım 
atılmış oldu. Yani görme engellilerin 
yazıyla tanışması sağlanmış oldu.  Beyaz 
baston 20. yüzyıl başlarıyla birlikte 
önem kazandı. Körlerin özgürce dışarı 
çıkabilmeleri, bağımsızlıkları ve kör aktivite 
hareketlerinde, beyaz baston hem önemli 
bir araç hem de önemli bir sembol olmaya 
devam ediyor. Braille ve beyaz bastonun 
son halkası ise bilgisayardır.

Ülkemizde Windows’un Türkçe sürümüyle 
birlikte, görme engellilerin hizmetine 
sunulan ilk ekran koruyucu HAL adlı 
ekran kartı oldu. Bu ekran koruyucuya 
sesini veren Apollo sentezleyicisi oldu. 
Fakat bu donanım çok pahalı olduğundan, 
çok az sayıda görme engelli bilgisayarla 
tanışabildi. 1990 yıllarda internet 
kullanımının artmasında sonra görme 
engellilerin bilgisayar kullanımı da 
arttı. Ama bu dönem biraz sancılı geçti. 
Ekran okuyucuların hem menüleri hem 
de sentezleyicilerin Türkçe ’si yoktu. Bu 
nedenle görme engelliler Türkçeyi İngilizce 
şiveli Türkçe bilmeyen bir konuşmacıdan 
dinlemek zorunda kalıyorlardı. 2001 yılı 
sonrasında İlk Türkçe sentezleyiciler ortaya 
çıkıyordu. Bu sentezleyiciler var olan 
ekran koruyucuları Türkçe konuşturmaya 

başlamışlardı. Bu şekilde beyaz bastonlu 
beyaz klavyelilerin sayısı artmaya 
başladı. Görme engelliler için bilgisayar 
eğlence aracı olmaktan çok işlevsel hale 
dönüşmüştür. Tarayıcı donanımı sayesinde, 
görme engelliler kendi kitaplarını 
taratıp bilgisayara aktarabilip oradan 
okuyabiliyorlardı. Görme engelliler için bilgi 
erişimi sağlayan ikinci husus, internetti. 
İnternet sayesinde görme engelliler hiç 
kimsenin yardımı olmadan istediği bilgiyi 
araştırabiliyordu. 

Bu sentezleyicilerin nasıl işlev yaptıklarına 
şu şekilde değinebiliriz: Jaws for Windows 
ya da Hal for Windows ekran okuma 
programlarının Türkçe sentezleyicisiyle 
adapte olmuşlardır. Bu programlar 
bilgisayar açıldığı anda devreye girer 
kapanana kadar görmeyene tüm ekranı 
okur onlara detaylı bilgi verir. Klavyedeki 
tüm tuşlar ve olaylar seslendirilir. 

Jaws for Windows ya da Hal for Windows 
Microsoft ve Dos altında çalışır ve bütün 
programlara uyumludur. Hal ve Jaws ekran 
okuma programları Türkçe dilinin dışında 
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, 
İspanyolca, Yunanca gibi birçok dilde 
konuşabilmektedir. Jaws for Windowsun 
Professional ve home edition olmak üzere 
iki ayrı sürümü vardır. Kullanılan işletim 
sistemine göre bu sürümlerden biri tercih 
etmek zorunludur. 

Jaws for Windows’un orijinal dili İngilizcedir. 
Bu yazılımla birlikte bilgisayara GVZ, 
Speaker ya da Türkçe ses sentezleyicisi 
ilave yazılımı eklemek gerekmektedir. 
Türkçe ses sentezleyicilerden en 
profesyoneli GVZ dir. Jaws en iyi 
performansı xp’de gösteriyor. Jaws for 
Windows; Excel, Word, MSN ve Outlook 
gibi uygulamalarda sorunsuz çalışabiliyor. 
Ancak, Jaws for Windows fotoğraf ve 
grafikleri okuyamaz içeriğini size tarif 
edemez. Elinizde okunması gereken bir 
belge var ise bu belgeyi yazıcınızdan 
PDF ve HTML formatında tarattığınızda 
jaws for Windows sizin için onu 
okuyacaktır. Bu yazılım sayesinde 
MSN’de chat yapabilir e-mail 
alıp gönderebilirsiniz, Word ve 
Excel’de belge hazırlayabilirsiniz. 

Bu yazılımla fareye ihtiyacınız 
olmayacaktır. İhtiyacınız 
olanlar; bilgisayar kasası, 
klavye ve hoparlör olacaktır. 
Jaws for Windows, en çok web 
sitelerinde gezinti yaparken 
rahatlığını hissettirecektir. 
Jaws for windows’un bir sanal 
imleci bulunmaktadır. Bu imleç 
web sayfasında sanal olarak 
gezinmeye başlar ve gördüğü her 
şeyi sizin için okur. 

Sonuç olarak; görme engelliler bilgisayar 
sayesinde istedikleri bir kitabın digital bir 
kopyasını internetten bulup okuyabiliyor, 
istedikleri bir konuda her türlü bilgiye 
erişebiliyor, istedikleri gazetenin tüm 
haberlerine, hatta tüm köşe yazılarına, 
dahası geçmiş sayılarına ulaşabiliyor, 
istedikleri bir konuda dünyanın bir başka 
yerindeki kişilerle bile yazışabiliyor, 
görüşlerini paylaşabiliyor. En güzeli 
tüm bunları ve daha sayamadıklarını 
yaparken tümüyle yardıma gereksinim 
duyamamaları, yani bağımsız olmalarıdır.

http://www.bilisimdergisi.org/s136


