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Halkbilimi Çalışmalarından Görme 
Engeliiierin de Faydalanmaları Projesi: 
Eskişehir'i Görsem 
ERGÜNVEREN 

1 Araştırmacı Yazar 

Özet: Eğitim ömür boyu devam eden bir süreçtir ve Mustafa Kemal Ata
türk'ün de vurguladığı gibi "Eğitimde feda edilecek fert yoktur". Bu bildi
rimizde halkbilim çalışmalarından görme engeliiierin de faydalanmaları için 
Eskişehir ilinde "atanmışlar, seçilmişler ve gönül vermişler görme engelliler 
için elele" sloganı ile gerçekleştirdiğimiz "ESKİŞEHİR 'İ GÖRSEM- Eski
şehir Üzerine Folklorik İnceleme ve Araştırmalar" isimli kitap ile berabe
rindeki sesli kitap projesinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve kullanıma 
sunulması aşamaları üzerinde durularak çalışmanın amaç ve sonuçları de
ğerlendirilmiştir. 
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Utilzation of Also Visually 
Handicapped People from Folklore 
Studies Project: I wish saw Eskişehir 
ERGUNVEREN 

1 Author 

Abstract: Education is an ongoing process for lifetime and as Mustafa Ke
mal Atatur k stated in: "There is no individual be sacrifıced in Education". In 
this paper, in order to utilize also visually handicapped people from folklore 
studies, in Eskisehir city with the help of "bureocracts, elected people and 
volunteers hand in hand" slogan, we have focusing on planning, realization 
and utilization of the book titled "I WISH I SAW ESKISEHIR- Folkloric 
Studies and Researches on Eskisehir" and audio book project along with it, 
the purpose and results of the study has been as ses sed. 

Keywords: folkore, visually-impaired people, Eskişehir, I wish I see 
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ı. GİRİŞ 

Halkbilim ve görme engelli 
kavramlarının birlikte kullanılarak 
literatüre giren bir çalışmaya da 
görme engeliiierin halkbilim ça
lışmalarından faydalanmalarını 

sağlama ve kolaylaştırmaya yöne
lik bir girişime de pek rastlanıl
mamaktadır. 

Eğitim ömür boyu devam 
eden bir süreçtir ve Mustafa Ke
mal Atatürk'ün de vurguladığı gi
bi "Eğitimde feda edilecek fert 
yoktur''. 

Bunun bir eksiklik olduğunu 

değerlendirerek halkbilim ve 
görme engelli kavramlarını bir 
araya getirmek; görme engeliiierin 
de halkbilim çalışmalarından fay
dalanmalarını sağlamak ve kolay
laştırmak için oluşturduğumuz ve 
"Eskişehir 'i Görsem" adını ver
diğimiz bir proje gerçekleştiril

miştir. 

Bu projenin ayrıntıları girme
den önce halkbilim, engelli ve 
görme engelli kavramlarının üze
rinde durmakta fayda vardır. 

2. HALKBİLİM, ENGEL
Lİ VE GÖRME EN
GELLİ KA VRAMLARI 

Halka ait olan her şeyin halk
bilimin konusunun içine girdiğini 
ve bu bilim dalının araştırma ala
nını oluşturduğunu (Artun 2009:2) 
dile getiren Erman Artun'a göre 
Halkhilim; hir topluluğun gele
neksel diinya görüşünü, söze, nes
neye ve harekete dayall olarak 
!fade eden bunlarm oluşumlarmı, 
geliştiri/ip pekiştirmesine yönelik 
iletişim olaylartm konu eden hir 
hi/im alamdtr (Artun 2009: 52). 
Sedat Veyis Örnek ise Halkbi
lim'i, bir ülke ya da belirli bir 
bölge halkma ilişkin maddi ve 
manevi alandaki kültürel ürünleri 
konu edinen, hunlart kendine özgü 
yöntemleriyle derleyen, smiflandt
ran, çözümleyen, yorumlayan ve 
son aşamada da bir bireşime var
dırmayı amaçlayan biri bilim 
(Ornek 2000: 15) olarak tanımla
maktadır. 

Engelli, Türk Dil Kurumu 
Sözlüğünde "engeli olan, maniab, 
vücudunda eksik yada kusuru 
olan" (TDK 2011: "engelli'' 
maddesi) sözleriyle açıklanırken; 

Türkiye Cumhuriyeti kanunların

dan "Özürlüler Kanunu"nun 
3 'üncü maddesinde Özürlü ibare
sine karşılık olarak "doğuştan ve
ya sonradan herhangi bir nedenle 
bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal 
ve smyal yeteneklerini çeşitli de
recelerde ka:ybetmesi nedeniyle 
toplumsal yaşama uyum sağlama 
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ve giinlük gereksinimlerini karşT
Iama güçiiik/eri olan ve korunma, 
bakım, rehabilitasyon, damşman
lık ve destek hizmetlerine ihtiyaç 
duyan kişi" şeklinde tanımlan

maktadır (0. K. 2005: md 3). Bu 
hukuki tanımlamada geçen "Özür
lü" ibaresi tarafımızca etik ve ger
çekçi olarak görülmemektedir. 
Çünkü insan herhangi bir mal ya 
da hizmet değildir ve doğuştan ya 
da sonradan ortaya çıkan yetenek 
kaybı da onu özürlü ve defolu bir 
mal ya da hizmet konumuna ge
tirmez. Yetkili merciler tarafından 
yürürlükteki mevzuat ile uygula
nıada geçen "Özürlü" ibarelerinin 
"Engelli" ibaresi ile değiştirilmesi 
gerekmektedir. Yine bu kanunun 
15 'inci maddesinde "Hiçbir ge
rekçeyle özüriii/erin eğitim alması 
engellenemez. Ozürlii çocuklara, 
gençlere ve yetişkin/ere, özel du
rum/art ve farklt!tklart dikkale 
almarak, bıitıinleştirilmiş ortam
larda ve özürlü olmayanlarTa eşit 
eğitim imkdm sağlamr. " hükmü 
bulunmaktadır (O.K 2005: 
md/5). 

Görme engelli ise, Türk Dil 
Kurumu Sözlüğünde "görme du
yusu olmayan (kimse), görmez, 
gözsüz, kör, dmd'' (TDK 2011: 
"görme engeli" maddesi) olarak 
tanımlanırken hukuki kaynaklarda 
da "görme gıicünii k1smen ya da 

tamamen kaybeden kişi" (ÖEHY: 
Md.4!o}' olarak geçmektedir. 

Kaşgarlı Mahmut 'un ansiklo
pedik sözlüğü Divani Lügati't 
Türk incelendiğinde "kör" anla
mına gelen karagu (1, -1-16) ve 
tüklüg (1, -177) sözcüklerinin var
lığı dikkati çekmektedir. 

3. ESKİŞEHİR'İ GÖRSEM 
PROJESİ 

Halkbilim ve görme engelli 
olgularının bir arada kullanılma
sıyla oluşturulan bu proje kitap ve 
beraberindeki sesli kitabın hazır

lanması ile gerçekleştirilmiştir. 

3.1 Projenin Amacı 

Bu projemizin gerçekleşti
rilmesinden aşağıda sırala
nan hususlar amaçlanmış
tır: 

ı ÖEHY (Özel Eğitim Hizmetleri Yö
netmeliği): 14/6/1973 tarihli ve 1739 sa
yth Milli Eğitim Tcmc1 Kanununun 62 
nci maddesi. 1/7/2005 tarihli ve 5378 sa
yth Ö:~.ürlülcr ve Ba:1.1 Kanun ve Kanun 
Hükmünde Karamamc1crdc Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanunun 16 ncı 

maddesi. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurlan Kanununun 99 ve 178 
inci maddeleri ve 30/5/1997 tarihli ve 
573 sayılı ö,..cı Eğitim Hakkmda Kanun 
Hükmünde Karamamc hükümlerine dn
yanılarak lıazırlaııınıştır (ÖEHY:Md.3 ). 
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a. Eskişehir'in bllb>iine 
kadar üzerinde yeterince çalışıl
mamış folklorik (halkbilim) öğe
lerini incelemek ve araştırmak, 

b. Yapılacak bu çalışma
ları kitap bütünlüf,>ünde halkbilim 
literatürüne kazandırmak, 

c. Bu çalışmadan görme 
engellilerinde faydalanmalarını 

sağlamak amacıyla kitabı sesli ki
tap olarak da hazırlamak, 

d. Sesli kitabın oluştu

rulmasında "atanmışları, seçilmiş

leri ve gönül vermişleri" bir araya 
getirerek farkındalık ve iletişim 

döngüsü oluşturmak, 
e. Hazırlanacak kitap ve 

beraberindeki sesli kitabı görme 
engelliler yararına faaliyet yürüten 
bir sivil toplum kuruluşuna hibe 
ederek kitabın dağıtım ve satışın
dan elde edecekleri gelir ile görme 
engeliiierin rehabilitasyon ve eği
timine katkı sağlamak, 

f. Projeye ve kitaba veri
lecek isimle Eskişehir'i, görme 
engeliileri ve kitabın hibe edilece
ği sivil toplum kuruluşunun ismini 
aynı anda çağrıştırmak ve öne çı
karmak, 

g. Toplumsal merak 
uyandırmak, 

h. Eskişehir'in tanılılması 

ve folklorik değerlerinin ortaya 
çıkarılarak yazılı bir kent belleği 
oluşturulmasına katkı sağlamanın 

yanında halkbilim konularına ilgi
si olan kişiler ile araştırmacılar ve 
akademisyenlerin dikkatlerini 
görme engeliilere yöneltmelerini 
sağlamak, 

i. Görıııe engeliiierin de 
yaşadıkları şehrin atanmış, seçil
miş ve gönül vermişlerinin kendi
leri için bir şeyler yaptığına ve 
paylaştığına şahit olmaları sağla

yarak toplunıda yalnız ve öteki 
olmadıkları duygusunu yaşarnala
rına yardımcı olmak, 
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loıııUjllliSlllllıo._ Allkm., ı8 Arılık 2010-

Re.~im 1: "F;skl.~ehw ·, <Törsem ·• 
isimli kiıahmm ön ve arka kapağı 

3.2 Pr·ojeııin Pin n ları rnasr 

ERGÜNVEREN 

ESKİŞEHİR' İ 
•• 

GORSEM 
. E~kişehir Uzerine 

Folklorık Inceleme ve Araşhrmalar 

GÖRSEr-t 
GÖmır Enttlliler 
Di}'iDlŞDJi Derneği 

"Eskişehir'i Görsem" pro
jemizin temeli merkezi Eskişe

hir'de bulunan GÖRSEM Görme 
Engelliler Dayanışma Derneği 
yöneticileriyle tanışmamız ve der
neğin faaliyetlerini yakından gör
memizi e başi am ı ştır. 
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Kısa adı GöRSEM, açılı
mı Görme Engelliler Dayanışma 
Derneği olan sivil toplum kurulu
şu halen Eskişehir Ertuğrulgazi 

Mahallesi Görsem Sokak No: 1 
adresinde mülkiyeti kendine ait 
17.354 nı2 alan üzerine kurulu altı 
kat ve yaklaşık 6000 m2 kapalı 
alandan oluşan binada Türkiye 'de 
ilk, dünyada dördüncü olan çok 
amaçlı tesislerinde hizmet ver
mektedir. Genel Merkezi Eskişe
hir' de bulunan derneğin Bilecik, 
Eskişehir ve Kocaeli illerinde de 
şubeleri bulunmaktadır. Kamuya 
yararlı dernekler statüsünde olup 
Türkiye'de Türk Patent Enstitü
sünden tescilli ilk dernek olma 
özelliğine sahiptir. Dernek 
05.02.1976 tarihinde o zamanki 
adı ile Eskişehir Körlere Yardım 
Derneği olarak kurulmuş, 1994 yı
lında yapılan genel kurulda Gör
me Engelliler Dayanışma Derneği 
adını almıştır. Yine bir ilke imza 
atan dernek Türkiye 'de ilk kez 
bölgesinde görme engelli bireyle
re eğilim, tarımsal ve mesleki re
hahililmyon, sağ/tk, .1por ve ha
nnmaya yönelik hizmet vermekte
dir. Derneğin Başkanlığını aynı 

zamanda Türkiye Görme Engelli
ler Federasyonu Genel Başkanı da 
olan Remzi KORKUT yapmakta
dır (Korkut 20. 02.20 12). 

Bu derneğin yöneticilerine 
projemizden söz ettiğimizde 

memnuniyetle karşıladıklarını dile 
getirmişlerdir. Hazırlayacağımiz 

kitabın basım, yayın ve dağıtım 

haklarını kendilerine hibe etme is
teğimize dair yazılı başvurumuzu 
yetkili kurullarında karara bağla
yarak kabul etmişler ve koordi
nasyonu sağlamak üzere Görsem 
Görıııe Engelliler Dayanışma 

Derneği Eskişehir Şubesi Kadınlar 

Kolu Başkanı Halime KOR
KUT'u yetkilendirmişlerdir. 

3.3 Projenin Gerçekleşti

rilmesi 

Projenin kabulü ve koordi
neden sorumlu yöneticinin yetki
lendirilmesinin ardından Halime 
KORKUT ile birlikte çalışmala

rımıza başlanılmıştır. 

Öncelikle o güne kadar in
celeme ve araştırmasını yapıp çe
şitli yayın organlarında yayımla
dığımız Eskişehir'in çeşitli folklo
rik ögelerini içeren çalışmalar bir 
araya getirilerek kitap bütünlü
ğünde toplanmıştır. Bu folklorik 
öğeler; 

a. Eskişehirli ve Hamam, 
b. Eskişehir Odunpazarı Bölgesinde 

"Çıngıl" İnanması ve Uygulaması, 
c. Eskişehir Türkülerinin Konularına 

Göre Sınıflandırılması, 
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d. Evliya Çelebi'nin Seyahatname
sindeki Eskişehir' e Folklorik Yak
laşım, 

e. Matrakçı Nasuh'un 
Menzilnamelerindeki Eskişehir'e 

Folklorik Bakış, 
f Eskişehir' deki "Boza" içeceğinin 

F olklorik incelemesi, 
g. SO'lerde Eskişehir, Bir Lise ve Bir 

Öğretmen, 
h. Eskişehir Yöresinde "Selamet 

Parası" Geleneği ve Pratiği, baş

lıklarından oluşmaktadır. 

Devamında da Eskişehir'i, 
görme engellileri ve Görsem 
Görme Engelliler Dayanışma 

Derneğinin ismini aynı anda çağ
rıştırması ve öne çıkarması için 
kitaba ve projeye "Eskişehir' i 
Görsem" adı verilmiştir. 

Daha sonra kitabın "Sesli 
Kitap" olarak hazırlanması için 
çalışmalara başlanılmış, "atanmış

lar, seçilmişler, gönül vermişler 

görme engelliler için elele" sloga
nı ile hareket edilmiştir. Bu doğ
rultuda Eskişehir Valisi Dr. Kadir 
KOÇDEMİR başta olmak üzere; 
Eskişehir milletvekilleri, Büyük
şehir ve merkez Belediye Başkan
ları, Anadolu ve Osmangazi Üni
versitelerinin Rektör ve Dekanla
rı, Eskişehir Sanayi, Ticaret ve 
Borsa Başkanları, Eskişehirspor 

yöneticileri, sivil toplum kuruluş
larının yöneticileri, ses sanatçıları, 

yazarlar, şairler, televizyon prog
ramcıları, kamu görevlileri ve gö
nüllülerle ile görüşülerek; kitaptan 
birer bölümü seslendirerek görme 
engelliler için oluşturulacak "Sesli 
Kitap" a destekleri istenmiştir. 

Tamamı kabul etmişlerdir. Bunun 
üzerine Anadolu Üniversitesi İle
tişim Bilimleri Fakültesi ve Eski
şehir ES-TV' den teknik yardım ve 
destek talep edilmiştir. Bu kuru
luşlar teknik yardım ve destekle
rini vermişler; proje katılımcıları
nın ses kayıtları ES-TV Stüdyola
rında yapılmıştır. Anadolu Üni
versitesi iletişim Bilimleri Fakül
tesi Radyo-A laboratuarlarında da 
teknik çalışma yapılarak "Sesli 
Kitap" tamamlanmıştır. Milletve
killerinin bir bölümünün ses ka
yıtları Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Televizyonu stüdyolarında 

gerçekleştirilerek Eskişehir'e 

ulaştırı !mıştır. 
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"Sesli Kitap" çalışmasına; 
Dr. Kadir KOÇDEMİR (Eskişehir 
Valisi), Nabi AVCI (Adalet ve 
Kalkınma Partisi Eskişehir Mil
letvekili), Salih KOCA (Adalet ve 
Kalkınma Partisi Eskişehir Mil
letvekili), Ülker CAN (Adalet ve 
Kalkınma Partisi Eskişehir Mil
letvekili), Bedii Süheyl BATUM 
(Cumhuriyet Halk Partisi Eskişe
hir Milletvekili), Kazını KURT 
(Cumhuriyet Halk Partisi Eskişe
hir Milletvekili, Ruhsar DEMi
REL (Milliyetçi Hareket Partisi 
Eskişehir Milletvekili), Prof Dr. 
Yılmaz BÜYÜKERŞEN (Eskişe
hir Büyükşehir Belediye Başkanı), 
Prof Dr. Hasan GÖNEN (Os
mangazi Üniversitesi Rektörü), 
Burhan SAKALU (Odunpazarı 

Belediye Başkanı), Ahmet ATAÇ 
(Tepebaşı Belediye Başkanı), Hü
seyin Seyhan FİDAN (Eskişehir İl 
Sağlık Müdürü), Fuat 
GÜRCÜOGLU (Tepebaşı Beledi
ye Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. 
Nezih ORHON (Anadolu Üniver
sitesi iletişim Fakültesi Dekanı), 
Prof Dr. Nadir SUGUR (Eskişe
hir Kent Konseyi Başkanı), Harun 
KARACAN (Eskişehir Ticaret 
Odası Başkanı), Erdal ŞAHBAZ 
(E skişehirspor Yöneticisi), Selim 
ÖGÜTÜR (Eskişehir Ticaret Bor
sası Yönetim Kurulu Başkanı), 

Remzi KORKUT (GÖRSEM Ge
nel Başkanı), İbrahim SAGIR 
(Eskişehir Şairler Derneği Başka-

nı), Muharrem KUBAT (Eğitimci, 
Şair, Yazar), Halil GÜRKAN 
(Eğitimci, Şair), Aydın 

ÇETİNKAYA (Eğitimci, Şair), 
Gazi DURUSD (Eğitimci, Yazar, 
Editör), Mehmet Sadık BOZ
KURT (Eğitimci, Yazar), Ali Rıza 
SALTUK (Ses Sanatçısı, Eskişe

hir), Mithat KÖRLER (Ses Sanat
çısı, Eskişehir), Saim GÜNAL 
(Ses Sanatçısı, Eskişehir), Hacer 
Serap GÖRKAN (Gazeteci), Tev
fik ERİŞ (TV Program Yapımcı
sı), Zelıra ÇAM (Yazar), Halime 
KORKUT (GÖRSEM Kadınlar 
Kolu Başkanı), Erdoğan KOR
KUT (Sosyal Sorumluluk Projele
ri Gönüllüsü), Atalay KORKUT 
(Sosyal Sorumluluk Projeleri Gö
nüllüsü), Soner YÜKSEL (ES-TV 
Genel Yayın Müdürü), Nihai 
BAGCl (Kent Konseyi Kültür Sa
nat Grubu Başkanı), Serdar Lütfü 
YİGİT (Radyo A Haber Spikeri) 
ve Ergün VEREN sesleriyle katlı 
sağlamışlardır. 

Kitabın düzenlenmesi ve 
sesli kitabın hazırlanması devam 
ederken bir yandan da Eskişehir 
Odunpazarı Belediye Başkanlığı 

ile yapılan görüşmeler sonucu ki
tap ve ekinde bulunacak olan sesli 
kitabın basım ve yayım için ge
rekli mali destek sağlanmıştır. 

Ekim 2011 'de başlayan ça
lışma 2012 yılı Nisan ayında ta-
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mamlanabilmiş ve kitap ile ekin
deki sesli kitap cd' si GÖRSEM 
Görme Engelliler Dayanışma 
Derneği'nin 1 numaralı kültür ya
yını olarak piyasaya sunulmuştur. 

3.4 Projeden Elde Edilen 
Sonuçlar 

Kitap piyasaya sunulduk
tan sonra dernek taratindan Kültür 
Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayın
lar Genel Müdürlüğüne başvurula
rak kitabın uygun görülecek mik
tarda satın alınması istenmiştir. 

Bunun üzerine Genel Müdürlük 
taratindan bir miktar kitap bedeli 
karşılığı satın alınarak Kültür Ba
kanlığına bağlı Türkiye'deki tüm 
kütüphanelere dağıtılmıştır. 

Kitabın satışı bir yandan 
devanı etmekte ve elde edilen ge
lir dernek kayıtlarına girmektedir. 
Kitaba sahip olmak isteyenler 
derneğin belirlediği birim fiyatın 

çok üzerinde ücret ödemek sure
tiyle derneğin gelirini arttırma 

gayreti içinde olmaktadırlar. 

Proje nin başlangıcından 

kitap olarak piyasaya çıkışına ka
dar Eskişehir basını tanıtım ve 
destek yayınlarını kesintisiz sür
dürnıüş, çalışmalar devam ettiği 

sürece Eskişehir' de gündem ko
nusu olmuştur. 

Kitap tamamlandığında 

yapılan basma tanıtıp toplantısına 
yerel ve ulusal medya; özellikle 
de Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumu büyük ilgi göstermiş ve ha
ber programlarında genış yer 
vermiştir. 

Kitap Türkiye'de birçok 
halkbilim akadenıisyenine takdim 
edilmiştir. Ayrıca Ukrayna'nın 

başkenti Kiev'de katıldığımız bir 
sempozyum sırasında Milli Teras 
Şevçenko Üniversitesi Edebiyat 
Enstitüsü Folklor Bölümü Başkanı 
Prof Dr. Olena iV ANOVSKA'ya 
da armağan edilmiş ve kendileri 
"kitahm üniversite kütüphanesin
de yerini alacağım ve Türkiye ko
nusunda araştnma yapacak aka
denıisyenler ve araştırmacılar için 
değerli bir kaynak olacağım, ~~
rıca Kieı• 'de de görme engelli/er 
konusunda böyle hir çalışma ya
pllmcm halinde örnek oluşturaca
ğilli" vur~,>ulayarak kabul etmiş

lerdir. 

Bu projeye katılanlar, des
tek verenler, dışarıdan takipçisi 
olanlar, kamuoyu oluşturanlar ve 
piyasaya sunulması sonrasında 

okuma ve dinleme fırsatı bulanlar 
takdirlerini ve başarı dileklerini 
iletmişlerdir/iletmeye devam et
mektedirler. 

Bu proje kapsamında; 
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a. Eskişehir'in bub>iine kadar üzerin
de yeterince çalışılmamış sekiz 
ayrı folklorik (halkbilim) öğesi 

incelenmiş ve araştırılmıştır. 
b. Yapılan bu çalışma kitap bütünlü

f,>ünde halkbilim literatürüne ka
zandırılmıştır. 

c. Bu çalışmadan görme engeliile
rinde faydalanmalarını sağlamak 

amacıyla ESKİŞEHİR'İ GÖR
SEM isimli kitap "Sesli Kitap" 
olarak da hazırlanmıştır. 

d. Sesli kitabın oluşturulmasında 

"Eskişehir'in atanmışları, seçil
mişleri ve gönül vermişleri" bir 
araya getirerek farkındalık ve ile
tişim döngüsü oluşturulmuştur. 

e. Hazırlanacak kitap ve beraberin
deki sesli kitabı GÖRSEM Görme 
Engelliler Dayanışma Derneğine 
hibe edilerek kitabın dağıtım ve 
satışından elde edecekleri gelir ile 
görme engeliiierin rehabilitasyon 
ve eğitimine katkıda bulunulmuş
tur. 

f. Projeye ve kitaba ESKİŞEHiR'i 
GÖRSEM ismi verilerek aynı an
da Eskişehir\ görme engeliileri 
ve Görsem Görme Engelliler Da
yanışma Derneğinin çağrıştırması 

ve öne çıkarması sağlanmıştır. 
g. Toplumsal merak uyandırılını ştır. 
h. Eskişehir'in tanılılması ve folklo

rik değerlerinin ortaya çıkarılarak 
yazılı bir kent belleği oluşturul

masına katkı sağlamanın yanında 

halkbilim konularına ilgisi olan 

kişiler ile araştırmacılar ve aka
demisyenlerin dikkatlerini görme 
engeliilere yöneltmeleri sağlan

mıştır. 

ı. Görıııe engellilerin de yaşadıkları 
şehrin atanmış, seçilmiş ve gönül 
vermişlerinin kendileri için bir 
şeyler yaptığına ve paylaştığına 

şahit olmaları sağlanarak toplum
da yalnız ve öteki olmadıkları 

duygusunu yaşanıalarma yardımcı 
olunmuştur. 

4. SONUÇ 

Görme engeliilerinde halkbi
lim çalışmalarından faydalannıa

larını sağlamak amacıyla gerçek
leştirdiğimiz ve ESKİŞEHiR'İ 
GÖRSEM adını verdiğimiz bu 
proje çalışmaınızia bu güne kadar 
görme engelliler için hazırlanan 

sesli öykü, masal, roman vs. ça
lışmaları dışında ilk kez bir bilim 
dalı ile görme engeliiierin tanış

malarına yardımcı olunmuştur. 

Görme engellilerinde bilimsel, 
teknik ve kültürel alanlardaki 
akademik çalışmaları öğrennıeleri, 
takip etmeleri ve zaman içinde 
katkı sağlamaları değişen ve geli
şen dünya şartlarında bir gerekli
liktiL 

Bu kapsanıda yapılacak yeni 
çalışmalara başlangıç oluşturaca

ğını öngördüğümüz bu projemizin 
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tarafiara örnek olacağı tarafımızca 
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