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LOUIS BRAILLE

Louis evin sahanlığında oturuyordu. Güzel bir bahar 
sabahıydı ve çevresinde bir şeyler oluyordu. Pamuk-
su bulutlar parlak mavi gökyüzüne yelken açıyordu. 
Bir kuş yakındaki bir ağaca yuva yapıyordu. Bir inek 
yandaki tarlada otluyordu. Bir tav şan sıçraya sıçraya 
gidiyordu. Bir böcek yaprağı boydan boya geçiyordu. 
Her yerde bir şeyler oluyordu. Ama Louis bunların 
hiçbirini gö  remiyordu. Beş yaşındaki Louis Braille’ın 
iki gö  zü de görmüyordu.

Doğuştan görmez değildi. Bir zamanlar Louis de her-

kes gibi görebiliyordu. Hayatının ilk üç yı  lında ağaç-

ları, tarlaları, nehri, gökyüzünü görebilmişti. Fran 
sa’da şimdi yaşadığı küçük bir şehir olan Coupvray’in 
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sokaklarını, binalarını görebilmişti. An  nesini, babası-
nı, erkek ve kız kardeşlerini, yaşadıkları küçük taş evi 
görebilmişti. Bir gün her şey değişti.

Louis’nin babası atların koşum takımlarını ya       pardı. 
Kendisine “tüm Fransa’nın en iyisi” denmesinden 
hoşlanırdı. Atlarına koşum takımı, eyer yaptırmak 
için Simon Braille’a kilometrelerce uzaktan in  sanlar 
gelirdi. 

Louis bu insanların konuşmalarını, şakalaşmalarını, 
gülüşmelerini dinlemeyi severdi. Ama en çok gittikle-
ri anı severdi. O zaman babası bü  yük deri önlüğünü 
giyer, çalışmaya başlardı. 

Louis, babasına yardım edemeyecek kadar kü        çük tü. 
Ama onu çalışırken seyretmeye bayılırdı. Üç yaşında 
bile büyüyünce ne yap mak istediğini biliyordu. Ko-
şum takımı yapacaktı, tıpkı ba  bası gibi!

Simon Braille’ın tezgâhının yanında kalın de      ri rulo-
lar vardı. Arkasındaki duvarda ise düzgün bir biçimde 
sıralanmış aletler asılıydı. Bunlar bük    me ye, sıkmaya, 
kesmeye ve delik açmaya yarayan aletlerdi. Bıçaklar, 
tokmaklar, matkaplar, biz’ler1 – Louis hep  sinin adını 
biliyordu. Bu aletleri bir kez olsun elinde tutabilmeyi 

nasıl da isterdi.

1 Biz: Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, 
sivri uçlu ve ağaç saplı araç.
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“Bunlar çok keskin,” demişti babası. “Küçük bir ço-
cuğun elleri için çok tehlikeli. Anladın mı Louis?”

Louis’nin gözleri kocaman kocaman açılmıştı. Baba-
sının sesi çok sertti. 

“Peki, baba,” dedi.

“O halde onlara dokunmayacağına söz ver.”

“Söz.”

Ama bazen sözleri tutmak zordur. Sıcak bir yaz günü 
Louis evin önünde dolanıyor, yapacak bir şey bula-
mıyordu. Herkes onunla ilgilenemeyecek kadar meş-
guldü.

Elbette kendi başına oynayabilirdi ama bu içinden 
gelmiyordu. O yüzden bir süre bahçede an  nesine yar-
dım etti. Louis yabani otları koparttığını sa     nıyordu 
ama üç yaşındaki Louis için yabani otları öbür bitki-
lerden ayırmak hiç de kolay de   ğildi. 

“Ah, Louis!” diye bağırdı annesi. “Bu, sıradan sök 
tüğün üçüncü havuç. Yardım ettiğin için teşekkür ede-
rim canım. Şimdi de gidip başkasına yardım etsen.”

Ama herkesin çok işi vardı. Bu nedenle Louis babası-
nın atölyesinin önünde durdu. Can sıkıntısı gitgide ar-
tıyordu. Derin bir nefes aldı. Deri kokusu çok güçlüy-
dü. Köşede babasının tezgâhını gördü, içeri süzüldü. 

Yavaş yavaş tezgâha yaklaştı. Tezgâhın tam or  tasında 



uzun bir deri parçası duruyordu. Derinin yanında biz 

vardı. Bu, delik açmaya yarayan uzun, sivri uçlu bir 

aletti. Louis bunu yapmaması gerektiğini biliyordu. 

Ama yine de yaptı. Bizi aldı, deriyi delmeye başladı.

Deri kaygandı. Biz de öyle. Biz aniden kaydı, ha  vaya 

fırladı, Louis’nin gözüne saplandı!

Louis bağırdı! Annesi koşarak geldi; Louis’yi ku  cağına 

aldı, gözünü yıkadı. Doktor da çabucak gel  di. Ama 

Louis’nin gözü çok zarar görmüştü. 
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Çok geçmeden gözü mikrop kaptı. Louis durmadan 

elleriyle gözünü ovuşturmuştu. İltihap öte  ki gözüne 

de sıçradı. O zaman Louis’ye sanki gözlerine gri bir 

perde inmiş gibi geldi. Önceleri biraz görebiliyordu 

ama çok net değildi. Zaman geçtikçe daha da az gör-

meye başladı. Ta ki pencereden gelen ışığı zorlukla 

görene kadar. Ertesi gün güneşi bile göremiyordu. 

Louis kendine ne olduğunu anlayamayacak ka    dar 

küçüktü. “Ne zaman sabah olacak?” diye sorup du-

ruyordu. Herkes bu sorudan nefret ediyordu! Çünkü 

artık bu sorunun yanıtının Louis Braille için “hiçbir 

zaman” olduğunu biliyorlardı. Hayatının geri kalanını 

görmez olarak geçirecekti.



GÖRMEZ ÇOCUK

Bugün görmez çocuklar okula gidiyorlar. Oku mayaz 

ma öğreniyorlar. Öbür çocukların ya  pabildiği çoğu 

şeyi yapabiliyorlar. Büyüdüklerinde ise birçok farklı 

işte çalışabiliyorlar. 

Oysa eskiden böyle değildi. 1800’lerin başında Louis 

henüz çocukken, görmezler neredeyse hiç okula gi 

de  miyorlardı. Okumayı, yazmayı ve birçok şeyi öğ  re

nemiyorlardı. Büyüdüklerinde de ha   yat ko  lay    laşmı

yor du. Görmezlerin yapabilecekleri çok az şey vardı. 

Ağır yükleri çeken atlar ya da öküzler gibi çalıştırılı-

yorlardı. Bazıları da fabrikalarda kömür kürüyordu. 

Birçoğu dilenci oluyordu.

Louis’nin zamanında öyle çok görmez dilenci var dı 

ki! Şehirde, sokak köşelerinde dururlar, yollarda ge 

zinirlerdi. Paçavralar giyerler, karanlık ara sokaklarda 

ya da bir kilisenin sert taş basamaklarında uyurlardı. 
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Bazen yemek almaya yetecek ka     dar para dilendikleri 

olurdu. Çoğu kez yo  lu  nu şaşırmış başıboş köpekler 

gibi çöplerden yer lerdi. Ya da aç kalırlar ve ertesi gü-

nün da ha iyi bir gün olmasını umut ederlerdi. 

Coupvray büyük bir şehir değildi. Ama oranın bile 

görmez bir dilencisi vardı. Bir gün şehre öylesine ge 

livermişti. Nereden geldiğini kimse bilmiyordu. Gü-

nün birinde gidiverecekti ve bu kimsenin umurunda 

olmayacaktı. 

Çocuklarının başına bu gelmemeliydi. Braille lar bunu 

sağlayacaklardı! Louis’nin olabildiğince iyi, mutlu bir 

hayatı olmasını istiyorlardı.

İlk başta kolay olmadı. Zavallı Louis! Yaşamı altüst 

olmuştu. Önceleri her şeye çarpıyordu. Ai  lesi tekrar 

tekrar “Dikkat et!”, “Dikkatli ol!”, “Dur!” diye bağır-

mak istiyor; ama çoğu zaman bir şey söylemiyorlardı. 

Louis’nin kendini incittiğini görmek hiç hoşlarına git-

miyordu. Kendi başına na   sıl hareket ede ceğini öğren-

mesini istiyorlar, onun bir şeyler yapmaya korkan pek 

çok görmez ço  cuk gibi büyümesini istemiyorlardı.

Louis’yi şımartmak çok kolay olurdu. Herkes onun 

için çok üzülüyordu. Ama Louis’nin anne babası onun 

herkes gibi olmasını istiyordu. Bu ne  denle ona müm-

kün olduğunca öbürlerine davrandıkları gibi davran-

dılar. 








