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    Başarıdan başarıya koştuğum o yıllar dün gibi aklımda. Her madalya kazanışımda her

alkış sesinde ayrı bir hikayem var. Alkışların sesini duyabilmem ise ayrı bir hikaye. Hiçbir

şeye kolay ulaşamadım fakat "Önemli olan yol değil vardığın yerdir." derler... Yollarım ne

kadar engebeli olsa da gideceğim yere ulaşmıştım. Dün gece saatlerinde birkaç

zamandır temizlemek için ertelediğim ve erteleye erteleye seneler ettiğim bodrum

katını temizlemeye karar verdim. Merdivene doğru kararlı bir şekilde ilerleyerek ilk

adımı attım. Dik merdiven senelerdir üzerine basılmamasının verdiği etkiyle

gıcırdayarak varlığını belirtti. Aşağıya indiğimde büyük bir toz yığını ile karşılaşacağımı

biliyordum. Yavaşça merdivenleri indim ve tahmin ettiğim gibi tozlu bir sis bulutunun

içinde buldum kendimi. Işığı açmamla beraber bütün eski eşyalar, duvarlarda asılı

madalyalar, raflardaki plaketler ve kutular gözüme çarptı. Her birinin ayrı ayrı anısı

aklımda dönerken etrafıma bakındım. Artık kendini saklama gereği duymayan çatlamış

boyalar duvarların üzerinde kendini rahatça gösteriyordu. Bodrumun ağır kokusunun

yüzüme çarpmasına izin vererek ilerledim. Üzeri tozlu, kapağı yarım açık, içine bakmam

için davetkar bir şekilde duran kutu dikkatimi çekti.. İçini açtığımda odanın toz bulutu

ile birlikte anı bulutu da beni içine almış oldu. Çocukluğumdan beri kullandığım işitme

cihazlarımı, üzerine hangi sene kullandığımı yazan bir kağıt yapıştırarak kutuya

yerleştirmiştim. Beni gerçek başarıya ulaştıran işte bu küçük ama etkili cihazlardı.

Üzerinde ’55-65 senesi’ yazan cihazı elime alarak sol tarafımda bulunan rengi bozarmış,

derisi yıllardır bodrumda bulunmanın etkisiyle yıpranmış kırmızı koltuğa oturdum.

Gözlerime inanamıyordum. Gençliğimin verdiği enerjiyi yıllar önce kaybetmiş olsam da

hafızamın da etkilendiğini görmek beni derinden etkilemişti. Elimdeki cihaza baktım.

Bu cihaz benim ilk işitme cihazımdı. Altı veya yedi yaşlarında olmalıydım. Okula

başladığım ilk zamanlar. Her zaman sessiz bir çocuk olmuştum. Kendi kendime oynar,

sürekli koşardım. Genelde insanlardan kaçmak için koşardım çünkü ne söylediklerini

anlayamadığım gibi bir de onlar kadar iyi konuşamazdım. Kendimi ifade edememek

beni hırçınlaştırıyor, hırçınlaştıkça hızla koşarak uzaklaşmak istiyor ve sabahtan akşama

kadar kaybolana dek koşuyordum. Tabii babam beni, bilmediğim bir sokakta tek

başıma ağlayarak yürüdüğümü gördüğü zaman kulağımdan tutup eve getiriyordu

ancak ertesi gün insanlardan kaçma yöntemim yine bilmediğim sokaklara doğru

koşmak olacağını iyi biliyordu. Her zamanki gibi olacağını sandığım bir güne

uyanmıştım. Annem beni güzelce giydirerek elimden tuttuğu gibi tek katlı büyükçe bir

binaya getirdi ve "Burası senin okulun." dedi. Birçok çocuk binanın etrafında oyunlar

oynuyordu. Annemle beraber binanın eski kapısından içeriye girerek bir odaya girdik.

Orası da bundan sonra benim sınıfım olacaktı. Böylece aylar geçti. 
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Derslerim kötüydü ve ailem benden ümidi kesmek üzereydi. Onları üzdüğümü bilmek

beni de üzüyordu. Bundan dolayı her zamanki gibi sabahları çıkıyor akşama kadar

koşuyor, insanlarla iletişimden kaçıyordum. Okulda da teneffüslerde tek başıma

oturuyordum. Sınıf arkadaşlarıma katılmayı denemedim değildi fakat bana söyledikleri

şeyleri tam anlayamadığım için sürekli dediklerini tekrarlamalarını istemem onları

benden uzaklaştırmıştı. Bir gün öğretmenim beni yanına çağırarak "Neden

arkadaşlarınla oynamıyorsun?" dedi. Fakat o zamanlar onu "Ne..a..oy.."  gibi anlamsız

heceler şeklinde duymuştum. Öğretmenimin yanına iyice sokularak ve refleks olarak

kulağımı öğretmenime doğru yaklaştırarak tekrar konuşması için bekledim. "Neden

arkadaşlarınla oynamıyorsun?" dedi. Kulağımı öğretmenime yaklaştırdıkça onu daha iyi

duyabiliyordum ve öğretmenim de bende bir sorun olduğunu işte bu şekilde anlamıştı.

Önce babama duymamla ilgili bir sıkıntı olabileceğinden bahsetti fakat babam kabul

etmemişti. "Benim kızımın öyle bir şeyi yok!" diyerek öğretmenime kızmıştı.

Öğretmenim ise pes etmemişti. Anneme de duymuyor olabileceğimle ilgili

şüphesinden bahsederek kendince beni test etmesini istemişti. "Uzaktan seslenin,

bakıyor mu? Bakmıyorsa yaklaşın. Duyana kadar yaklaşın. Bir sorun olduğunu

göreceksiniz. Bu bir eksiklik değil çok geç olmadan büyük şehre götürebiliriz." demişti.

Ah annem… Gözlerinde yaşlarla öğretmenimin dediğini yapmaya çalıştığı zamanları

hatırlıyorum. Duymadığımı gördüğünde dünyasının yıkılışını… Babamı ikna etmeye

çalışmasını… Aradan zaman geçmişti ve babam ikna olmamıştı. Bir yaz günü güneşin

kavurucu sıcağının altında kardeşlerim evin bahçesinde su savaşı yaparak eğlenirken

ben camdan hüzünle onları izliyordum. Babam bana seslenmiş "Neden kardeşlerinle

oynamıyorsun?" demişti. Tabii ben yanıma geldiğinde duymuş, hiç beklemediğim bir

anda ses duyduğum için korkudan sıçramıştım. Babamın endişe dolu bakışları

üzerimde gezinirken üzülerek odama koşmuştum. Bu olaydan sonra, sonunda babam

da öğretmenimin dediğini denemeye karar vermişti. Artık kendisi de duymadığımın

farkına varmıştı. 1955 yılının en sıcak günlerinden birinde öğretmenim, ben ve babam

beraber otobüse binerek köyümüzden yaklaşık üç saat uzaktaki şehre gittik.

Öğretmenim bizi tanıdığı bir hekime götürerek durumumdan bahsetti. Daha sonra o

gün beni tek başıma bir odaya aldılar. Oda bembeyazdı. Bir hemşire gelerek önümdeki

masaya birkaç parça oyuncak ve kova koydu. Daha sonra kulaklarıma o zamanlar bana

korkunç gelen büyükçe bir kulaklık yerleştirdi. Yanıma gelerek "Her ses duyduğunda

oyuncağı içine at, tamam mı?" dedi. Gülümseyerek başımı salladım. Merakla bir ses

gelmesini bekliyordum. Oyuncağı elime almış, kovaya atmak için sabırsızlanıyordum.

Odanın bir duvarında beni görebildikleri küçük bir cam bölme vardı. Oraya bakarak

neden hala hemşirenin dediği sesi yollamadıklarını düşünüyordum. Birden sağ

kulağımda küçük bir "Bip" sesi geldi. Heyecanla elimdeki oyuncağı sallayarak kovaya

attım. İki tane daha sağ kulağımdan ses geldikten sonra daha ses gelmemişti.
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Hemşire kulağımdan kulaklığı çıkarırken oyuncaklarla fazla oynayamamış olmamın

verdiği hüzünle başımı öne eğmiştim. O gün öylece bitti. Aradan birkaç gün geçti ve

öğretmenimle beraber tekrar o odaya gittik. Uzunca beyaz bir önlük giymiş gözlüklü bir

adam gülümseyerek bana yaklaştı. Elinde daha önce öğretmenimde gördüğüm müzik

çalan alet gibi bir alet vardı. Aletin içinden çıkan iki kabloyu da kulaklarımın arkasından

bana bağlayarak aleti elbiseme astı. Bir anda korkarak etrafıma bakındım. Her yerden

boğuk bir ses geliyordu. Sesin yönünü bulamıyor, sesi tam anlamıyor ama birçok

anlamsız ses duyuyordum. Korkudan titreyerek elbisemdeki aleti çıkarıp masaya attım.

Bir süre sonra hemşire elinde birkaç benzer aletle yanımıza geldi. O gün iki kulağımın

da arkasından doğru gelerek kulağımın içine takılan garip bir aletle daha önce hiç

duymadığım sesleri duymuştum. Hemşire tekrardan masaya oyuncaklar getirmiş, her

ses duyduğumda kovaya atmamı istemişti ve neredeyse bütün oyuncakları kovaya

atmıştım. O gün benim en güzel günümdü. Babam öğretmenim ve ben bir hafta

aradan sonra eve dönmüştük. Sokağın başından annemin "Elif, yavrum…" demesini

duymuş, yanına koşarak ona sarılmıştım. "Bak anne ben artık duyuyorum." diyerek

kulaklarımdaki aleti gösterdim. Annemin gözlerinden sevinç gözyaşları akıyordu. O

günden sonra hiçbir insandan kaçmamış, birçok arkadaş edinmiştim. Yine de koşmayı

hiç bırakmamıştım. Birkaç yıl aradan sonra öğretmenim bir gün bana "Şehirde

düzenlenecek bir yarışma var. En iyi koşan kişiye bir ödül verilecekmiş. Elif, kızım seni

bu yarışmaya yazdırmak istiyorum ailenle görüşelim." demişti. Babama bundan

bahsettiğimde "Kız kısmı öyle yarışmalara mı gidermiş?" diyerek beni terslemiş,

hayallerimi suya düşürmüştü. Kendimi bildim bileli en iyi yaptığım şey koşmaktı ve ne

kadar iyi olduğumu kanıtlayabilecekken buna izin verilmemişti. Çok mutsuzdum ve bir

o kadar da öfkeliydim fakat kararlıydım, o yarışmaya gidecektim. Öğretmenimden

heyecanla düzenlenecek yarışmanın adresini aldım. "Yalnız ailen izin vermediği için

adını yazdıramadım Elif." demişti. Ama ben kendimden emindim. Yarışmanın olduğu

sabah, biriktirdiğim tüm okul harçlıklarımı da yanıma alarak otobüs durağına koştum.

Şehre giden otobüse bindim, yarışmanın yapılacağı yeri buldum ve heyecanla orada

bekleyen insanlara "Ben de koşacağım" dedim. Saçları yana doğru güzelce taranmış,

bakışları sert ve yüzünde küçük küçük yara izleri olan şık bir adam bana dönerek "Ailen

nerede küçüğüm?" dedi. "Ailem, kız olduğum için koşmamı istemiyor, ben tek geldim."

diyerek omuzlarımı dikleştirdim. Sert bakışları bir anda gururla parlayarak "Gel

bakalım benle, ben bu yarışmanın kurucularından biriyim, iyi olduğunu kanıtla

bakalım." dedi. Daha önce ilk defa gördüğüm kocaman kum dolu bir yürüme yoluna

geldik. "Burası koşu parkuru." dedi şık adam. Parkurun büyüklüğü karşısında hafif

cesaretim kırılsa da belli etmeyerek "Koşabilirim." dedim.
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Şık adam eliyle saçını düzelterek ceketinin cebinden bir alet çıkardı. "Bu aletle kaç

dakikada parkuru koştuğunu göreceğim. Eğer beş dakikadan az sürede yanıma gelirsen

seni yarışmaya sokacağım, tamam mı?" dedi. Kulaklarımın arkasına sıkıca tutturduğum

işitmemi sağlayan aletleri çıkararak şık adama uzattım. Bazı zamanlar hızlı koştuğumda

kulağımın arkasından çıkıyordu işitme aletlerim ve dünyayla bağlantımı sağlayan bu

küçük aletlerin zarar görmesini istemediğim için onları çıkartmıştım. Parkurda bulunan

beyaz bir çizginin önüne doğru yürüdüm ve şık adama bakarak işaret vermesini

bekledim. Şık adam eliyle ileriyi gösterdiği anda koşmaya başladım. Çok heyecanlıydım.

Beş dakikada parkuru koşamamam iyi bir koşucu olmadığımı gösterecekti ve bunu

istemiyordum. Bütün gücümle koşmaya devam ettim. Başladığım çizgiye geri

geldiğimde yüzümde kocaman bir gülümsemeyle şık adama doğru baktım. İşitmemi

sağlayan aletleri bana uzatarak takmamı bekledi ve "Doğrusunu söylemek gerekirse,

beni şaşırttın." dedi kahkahayla. Kahkahası parkur alanında yankılanmıştı. Heyecanla

"Kaç dakikada yanınıza geldim?" diye sordum. "Üç dakika yirmi yedi saniye!" dedi şık

adam gülerek ve elimi tuttu. Birlikte yarışmacıların isimlerinin olduğu deftere doğru

gittik ve adımı ekledik. "İki saat sonra yanında on beş çocukla beraber koşacaksın.

Kimseye bakmadan, az önce nasıl koştuysan öyle koş." dedi.  O gün yarışmada ikinci

olmuştum fakat sonradan adının İsmet olduğunu öğrendiğim şık adam beni hiç

bırakmamıştı. Yarışma sonrası beni aileme götürmüş, başarımı anlatmıştı. İlerlemem

için ailemi ikna etmiş, her hafta sonu antrenmana gider olmuştum.  Seneler içinde

İsmet Bey sayesinde yurt dışında ve yurt içinde birçok yarışmaya katılmış adım

gazetelerde "İlk işitme engelli sporcu" olarak geçmeye başlamıştı. Başarılarıma başarı

ekleniyordu ve hepsi öğretmenimin duyamadığımı fark etmesi sayesinde olmuştu.

Kendime olan güvenimi öğretmenime, dünyayla olan bağlantımı ise işitme cihazlarıma

borçluydum.  Düşüncelerimin arasından güçlükle sıyrıldım. Bu kadar anılara daldığım

yeterliydi. Şimdi bu tozlu bodrum katını temizlemeyi bitirmem gerekiyordu…
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