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ENGEL‹ ONA
ENGEL DE⁄‹L!
Necdet Turhan birço¤umuz gibi spora gönül vermifl, u¤raflmakta oldu¤u spor dallar›n›n
gerektirdi¤i disiplinle antrenmanlar›n› yapan, yaflay›fl biçimine dikkat eden erdemli bir sporcu.
Ancak Necdet birçok sporcudan daha fazla ve daha farkl› bir biçimde çal›flmak zorunda.
Necdet’i di¤er sporculardan ay›ran ve bu ülkede yaflayan on binlerce gence umut verdi¤inden
hiç kuflkumuzun olmad›¤› çok önemli bir özelli¤i var!

-Bize biraz kendinizden söz eder
misiniz?
1957 y›l›nda Bal›kesir’de do¤dum.
Ancak küçük yafllardan itibaren büyüdü¤üm flehir, Bursa. Polis olan babam›n tayini nedeniyle gelmifliz Bursa’ya. ‹lkö¤retim ve lise y›llar›m Bursa’da geçti. Halen, bir zamanlar yeflilli¤i, güzelli¤iyle an›lan, ancak malum
çarp›k kentleflmeyle tarumar olan bu
kentte yafl›yorum. Bursa Nilüfer Belediyesi’nde Engelliler Masas› Sorumlusu olarak görev yap›yorum. Üniversite
y›llar›m ODTÜ’de geçti. Spor oca¤›m
olan ODTÜ’de geçirdi¤im y›llar benim
için alt›n de¤erinde. ODTÜ’den spor
oca¤›m olarak söz ettim, zira halen
sürdürmekte oldu¤um da¤c›l›k ve atletizme ODTÜ’de bafllad›m.
-Sizce sizi di¤er sporculardan farkl›
k›lan özellikleriniz neler?
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Hiç görmeyen engelli bir sporcu
olarak di¤er sporculara göre fark›m ki bu benim ayn› zamanda karfl›laflt›¤›m temel sorun - baflkalar›na ba¤›ml›
oluflum. Da¤da ya da atletizm parkurlar›nda muhakkak destek almam gerekiyor. Koflarken yan›mdaki k›lavuz
sporcuyla aram›zda 40 - 50 cm’lik bir
ip tutuyoruz. Bu ipin koordinasyonuyla atletizm yap›yorum. Da¤daysa, önde
giden bir arkadafl›n tafl›d›¤› çan sesini
ellerimde tuttu¤um iki kayak batonuyla izliyorum. Bu, hadisenin görünür fiziksel yan› ya da fark›. Bir de benim
için iflin teknik yan› var. O da, kafamda zihin foto¤raflar›n› oluflturabilmek.
Bu duruma da¤da ve maraton parkurlar›nda epeyce dikkat ettim. E¤er çevre bana anlat›l›rsa daha baflar›l› oluyorum, kondisyonum art›yor. Da¤da çevre ve t›rmand›¤›m›z rota iyi anlat›lmaz

ve çan sesine iyi konsantre olamazsam
ürküyorum, hareketlerim çekinceli
oluyor. Koflarken de kofltu¤umuz parkur yer yer tan›mlan›p anlat›lmazsa özgürce koflam›yorum. Anlat›mlar çevremi kavramama ve zihin foto¤raflar›
oluflturmama olanak sa¤l›yor. Görmüyor olsam da, bu foto¤raflara ihtiyac›m
çok fazla. Bir arkadafl “koflarken kendini özgür hissediyor olabilirsin” demiflti. Evet çevremi beynimde alg›lad›¤›m oranda, foto¤raflad›¤›m oranda
daha özgürüm kanaatindeyim.
- Türkiye’de spor pek ciddiye al›nan
bir u¤rafl de¤il ne yaz›k ki. Bu nedenle özellikle engelli bir sporcu için kimi
zorluklar› aflflm
mak çok daha zor olsa ge rek. Siz spora nas›l baflflllad›n›z?
Belirtti¤im gibi, spora bafllad›¤›m
dönem, ODTÜ y›llar›m. Ben ODTÜ
Da¤c›l›k ve K›fl Sporlar› Kolu onur
üyesiyim. Temel da¤c›l›k e¤itimlerimi
orada ald›m. Görme engelli oldu¤um
için, yaflanmas› do¤al baz› sorunlarla
karfl›laflm›fl olmama ra¤men kampüs
ve Da¤c›l›k Kolu’nun ortam› benim
için uygundu. Tan›nm›yor oluflumdan
kaynakl› ilk s›k›nt›lar›n ard›ndan, genel olarak destek gördüm arkadafllardan. Da¤c›l›k Kolu’nun antrenmanlar›
esnas›nda atletizmle de tan›flm›fl oldum. Türkiye’nin görme engelli ilk
da¤c›s› ve maraton koflucusu oluflumu
ODTÜ’deki ortama borçluyum. Bir arkadafl›n söylemiyle ODTÜ’de spora
bafllam›fl olmam bana ODTÜ diplomamdan daha fazla olanak sa¤lad›. fiu
an önümde Befl K›tada Befl Maraton
Befl Zirve gibi özgün bir küresel proje
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varsa, buralara gelmemin altyap›s› üniversite y›llar›mda at›lm›flt›r.
Bir engellinin baflar›l› olabilmesi
için kendi iradesiyle birlikte çevre koflullar› da hayli önemli. Hatta bazen bu
koflullar daha da belirleyici olabiliyor.
- Hem yurtiçinde hem de yurtd›flfl››nda çok önemli baflflaar›lar›n›z var. Bize
biraz bunlar› anlatabilir misiniz?
Baflar›lar derken bunlar› iki ana kategoride toplamak gerekiyor do¤al olarak; da¤c›l›k ve atletizm.
Ben yafl›m nedeniyle master kategorisinde yar›flan bir sporcuyum; uzun ve
orta mesafe kofluyorum. Türkiye’nin
de¤iflik kentlerinde organize edilen
befl yar› maratonun hepsini, baz›lar›n›
birden fazla say›da olmak üzere kofltum. Elimden geldi¤ince düzenli olarak kat›l›p kofltu¤um di¤er orta mesafe koflular› da var Türkiye’de. Bu arada 2002 sonlar›yla 2007 aras›nda befl
tam maratonum var yurt d›fl›nda kofltu¤um. ‹lki New York Maratonu oldu.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu taraf›ndan gönderildim Amerika’ya. “ilk”leri nedeniyle hayli onur
duydu¤um bir süreçtir benim için New
York Maratonu. fiöyle ki, ilk kofltu¤um
tam maratondu; Görme Engelliler
Spor Federasyonu’nun yurt d›fl›na
gönderdi¤i, Türkiye’yi yurt d›fl›nda ilk
temsil eden görme engelli milli sporcu
oldum. Daha da önemlisi, Amerika yolculu¤um sporcu ufkumun aç›lmas› anlam›nda bir dönüm noktas› oldu yaflam›mda. Türkiye’ye dönüflümün ard›ndan befl k›tada befl maraton koflmay›
ve befl zirve t›rman›fl› yapmay› koydum
hedef olarak önüme. Bir de slogan›m
var bu küresel projeme iliflkin: Engelimiz Bize Engel De¤il!
Küresel projemin maratonlar serisini tamamlam›fl durumday›m. Befl k›tada befl maraton hedefimin sonuncu

aya¤›n› Afrika K›tas›’nda kofltum. M›s›r’›n Luxor Kenti’nde 03:53:34’lük derece yapt›m. Hepsi gören atletler aras›nda yafl kategorimde üçüncü oldum.
Maratonlar›m› dört saatin, yar› maratonlar›m› da iki saatin alt›nda kofluyorum. Otuz kilometrelik bölümü yokufllardan oluflan Atina Klasik Maratonu’nu 03:53 dereceyle tamamlam›flt›m
2004 y›l›nda. Dünyan›n en zorlu parkuru olarak kabul edilen bu etab› koflmufl ve salimen tamamlam›fl olmak gurur veriyor bana.
Evet, küresel hedefimin maratonlar
serisi bitmifl durumda. S›rada da¤lar,
ilk t›rman›fl program› olarak da 5895
m’lik Klimanjaro Da¤› var. Ancak, bu
t›rman›fllar› ne yaz› ki parasal destek
almadan gerçeklefltirebilmek çok güç.
Bu nedenle Klimanjaro’ya t›rmanabilmem için bir sponsora ihtiyac›m var.
- Bu durumda güncel ve kapsaml›
bir hedef olarak “Befl K›tada Befl Maraton Befl Zirve” projeniz var önünüzde.
Evet, ifade etti¤im gibi projenin ilk

bölümü olan maratonlar bitti, s›rada
da¤lar var. Ben 2002 y›l›nda 5137 m
yüksekli¤indeki A¤r› Da¤›’na t›rmanm›flt›m. A¤r›’y› Asya K›tas›’ndaki t›rman›fl›m olarak kabul ediyorum. Bu durumda önümde dört k›ta var. Yeri gelmiflken art›k hedefleri çok da önemsemedi¤imi belirtmek isterim. Hedefler
gerçekleflir ya da gerçekleflmez, önemli olan flu an sahip oldu¤um ve beni
mutlu k›lan yaflam tarz›m. Ak›lc› hedeflerim olmal›, fakat hedefler anl›k ve
hayli k›sa süreçler. Örne¤in, maraton
koflmak için gitti¤im ülkelerde ortalama bir hafta kald›m. Ancak bana heyecan veren, beni mutland›ran haz›rl›klar›m aylarca sürdü.
- Hem da¤c›l›k hem de maraton çok
zor ve disiplin gerektiren sporlar. Nas›l
bir çal›flflm
ma yöntemi izliyorsunuz?
Dedi¤iniz gibi her iki alan›n da zorluklar› var, afl›lmas› için disiplin ve istikrar gerektiren. Da¤c›l›¤›n riski çok,
maraton koflman›nsa eme¤i. Y›lmamaya gayret ediyorum zorluklar karfl›s›nda. Da¤c›l›k e¤itimlerini kendime tercüme etmeye çal›flt›m ve engelli bir t›rman›c› olarak tarz›m› ortaya ç›kard›m. Atletizmdeyse uzun mesafe koflman›n genel do¤rular›na dikkat etmeye çal›fl›yorum. Bu arada befl maraton koflmufl olman›n deneyimleri de da¤arc›¤›mda duruyor art›k. Örne¤in Japonya’da periflan oldum, belki de ölümün efli¤inden
döndüm maratonu koflarken… ‹nat
edip 03:54 sürede bitirdi¤im 42 km’nin
ard›ndan hastaneye kald›r›ld›m.
- Birçok engelli arkadaflfl››m›z için bir
›flfl››ks›n›z. Sizin gibi spora gönül verenlere önerileriniz var m›?
Net önerim flu: Engelimiz Bize Engel De¤il! Bunun bilinmesini önemsiyorum.
Elif Y›lmaz
Temmuz 2007
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