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Diyarbakır’a bağlı Uzunova köyünde, henüz 10 yaşındayken hayvanları otlattığı sırada 
mayına basan Mehmet Nesim Öner bir kolunu ve bir gözünü kaybetti. O yaşına kadar 
herhangi bir engeli olmayan, hatta daha önce engelli bir bireyle tanışmamış olan Öner için 
bambaşka bir hayat başlamıştı. Önünde iki seçenek vardı, ya hayata küsecekti ya da 
yepyeni yola bir yola çıkacaktı. O tüm cesareti ve ümidiyle hayata tutunmaya, yola çıkmaya 
karar verdi. Koşarak kat ettiği bu yol onu atletizmde, aralarında Avrupa Şampiyonluğu’nun 
da olduğu büyük başarılara taşıdı. 

Cenap Şahabettin’in “En geveze kuş ümittir kalbimizde, hiç susmaz.” sözündeki geveze 
kuşa kulak vererek hayatını ümitle yeniden inşa eden Öner, şu anda antrenör olarak beş 
görme engelli öğrencisini ve iki de engelli olmayan milli sporcusunu çalıştırıyor. 

Güler yüzü, samimiyetiyle ve mütevaziliğiyle “Diyarbakır’ın havası gibi insanı da çok sıcak.” 
dedirten Mehmet Nesim Hoca ile kara kışın ardından sürgün veren ilkbahar gibi umut veren 
öyküsünü konuştuk.  

Başarı Hikayeleri
Uğur Toprak
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Nesim Hocam bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

1994 yılında Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Uzunova Köyü’nde doğdum. 
2004 yılında mayın patlaması sebebiyle sol kolumu dirsekten aşağı, sol 
gözümü ve sağ gözümün belli bir kısmını kaybederek engelli oldum. Şu an 
Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak atletizm 
antrenörlüğü yapıyorum. Daha önce hiçbir engelim yoktu, engelli başka 
kişiyle de tanışmamıştım. Engelle nasıl yaşanır bilmezdim. Başınıza 
gelince çok daha iyi anlıyorsunuz… Engelli yeni hayatımda, ilk başlarda 
tabii ki de çok zorlandım. Bir yıl hastanede kaldım. Bu süreçte kendimi 
eksik ve sıkıntıda hissettiğim zamanlarım oldu. 

Bir yıldan sonra görme engelliler okuluna başladım. Biraz önce de dediğim gibi daha 
önce hiç engelli biriyle tanışmamışken birden, çok farklı bir Nesim olarak bambaşka bir 
dünyanın içinde buldum kendimi. Bu yeni dünyaya elbette çok farklı bir Nesim olarak da 
girmiştim. Hayat tarzımın değişmesiyle birlikte, farklı bir çevrem de olmaya başlamıştı. 
Yeni okulumdaki tüm arkadaşlarım görme engelliydi. Çok şanslıydım çünkü Diyarbakır’ın 
ilk görme engelliler okulu olan Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlköğretim Okulu 
açılmıştı. Bu noktadan sonra hayatımdaki dezavantajlar avantaja dönüşmeye başladı. 
Orada iki yıl okudum, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Öğretmenlerimiz, bize verdikleri 
eğitimlerle hayatta neler yapabileceğimizi nerelere ulaşabileceğimizi anlatırlardı. 
Mezuniyetim sonrası engellilere yönelik bir lise olmadığı için engellilere özel olmayan 
bir liseye devam ettim. Hani balığı sudan çıkarırsınız da çırpınmaya başlar ya, işte yeni 
okulumda aynen böyle hissettim. Oraya gidince çevremdeki arkadaşlarımın bana bana 
farklı gözle baktığını düşündüm. Sonuçta çocuktuk hepimiz… 

Başarı Hikayeleri
Nesim Öner
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“Ben Bu İşi Yapacağım, 
Atletizm Benim 
Hayatım Olacak” 

Başarı Hikayeleri
Nesim Öner
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Spordaki başarılarınız ilham verici. Atletizmle nasıl tanıştınız, 
ilginiz nasıl başladı?

Önceki cevabımda da bahsettiğim gibi engeli olmayan çocuklar 
eksikliklerinizi yüzünüze vurabiliyor ya da kendini onlardan eksik 
görebiliyorsun. Bunlardan elbette olumsuz etkileniyorsun. Sonuçta 
bendeki durum kalıcı bir şeydi ve kimsenin bunu değiştirecek gücü 
yoktu. Ben de bunu kabullenmek zorundaydım, en nihayetinde 
kabullendim de… Daha sonra bunun benim için sadece bir engel 
olduğunu düşündüm. Bu engelin olmaması gerektiğini düşündüm ve 
bunun üzerine gittim, eve kapanmadım. Lise üçüncü sınıfa gelince bir 
şeyler yapmak istediğime karar verdim. Resim kursuna gidiyordum, 
spor yapmak istiyordum. 

Ben o zamanlar çok enerjiğim… Her ne derlerse hemen gider, hemen yapardım. Bir gün, 
hocalarım “Atletizm yarışı var, haydi Nesim sen de gel. Koşarsın.” dediler. Ben de hemen 
kabul ettim. Bana daha sonra söylediler: “Nesim yapamaz ama rehabilite amaçlı olur.” 
diye götürmüşler beni yarışa. Neyse gittim yarışa, hocalar en çok beni beğendi. Bana, 
“Nesim sen çok iyi koşuyorsun.” diyorlar ama ben kendimin hiç farkında değilim. 
Koşuyorum ama köyde koşuyormuşum gibi… Sonrasında Türkiye Atletizm 
Şampiyonası’na katıldım, tabii o zamanlar daha 16 – 17 yaşlarımdayım. Kendimden 
büyüklerle koştuğum o yarışta Türkiye üçüncüsü olup madalya aldım. Benim ilk büyük 
heyecanım Türkiye Şampiyonası’ydı, heyecandan dizlerim titremişti. Başarımdan sonra 
hocalarım seni Amerika’daki yarışlara göndereceğiz demişlerdi ve çok da heveslenmiştim. 
Döndükten sonra hayatımda pek bir şey değişmediğini gördüm, ben de üstelemedim. Bir 
şey yapabileceğime olan inancım da azaldı. Atletizm sürekli antrenman isteyen bir spor 
ve ben antrenmanlara gitmemeye başladım. Derken kendime geldim ve yeniden büyük 
bir hevesle: “Ben bu işi yapacağım, atletizm benim hayatım olacak.” dedim. 

Başarı Hikayeleri
Nesim Öner
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Lisedeki beden eğitimi hocam da milli sporcu bir atletti. Bu benim için çok 
büyük bir avantajdı, “Nesim ben sana bir antrenman programı vereceğim 
ve ona uyarak antrenman yapacaksın.” dedi. Sürekli antrenmanlara gidip 
çok yoğun antrenmanlar yaptım. Bir yıl boyunca hiç durmadım. Yağmur, 
çamur demeden koştum. Sonraki yıl hiçbir bahane yaratmadan kesinlikle 
Milli Takım’a girecektim, tüm hede�m buydu. Kimin bana ne dediği artık 
umurumda değildi, sadece çalışıyordum. Sonuçta yaptım, atletizmde 
Türkiye şampiyonu oldum. Sonrasında Milli Takım kampına çağırıldım. 

Kampa gittim ve iyi bir hazırlıktan sonra yurt dışına yarışa gittim. 
Hayatımda ilk defa yurt dışına gidiyordum ve çok heyecanlıydım, o 
heyecanı anlatamam. Sonrasında Tunus’ta özel bir müsabakaya katıldım, 
orada da bir madalya kazanmıştım. Bundan sonra bu sporu profesyonel 
bir şekilde yapmam gerekiyordu. Bunu başarmak istiyorsam da sabah 
akşam antrenman yapmam gerekiyordu. Olması gerektiği gibi de oldu. 
Çok sıkı bir şekilde çalıştım. Bu çalışmalar meyvelerini verdi ve 2012’de 
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldum. 

“Yağmur Çamur Demeden Koştum”

Başarı Hikayeleri
Nesim Öner
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Atletizm sizin için ne ifade ediyor? 

Atletizme başladığım zamanlarda atletizm bana çok da anlamlı gelmemişti, 
“Ne yapıyorum ben?” diye düşünüyordum. Atletizmde koşmak var, atma 
var, atlama var. Atletizm çok büyük bir sahne ve her branştan bir parçayı 
bulabilirsiniz. Atletizm sahasını bir düşünsenize; biri bir yerden koşuyor, 
biri bir yerden atlıyor, biri bir yerden ne kadar uzağa gidebileceğini 
hesaplıyor. Benim branşım koşu olduğu için sadece koşuyorum, 
kendimden başa kimseyi görmüyorum. Mutlu oluyorum, aklımda bin bir 
soru varken koşmaya başlayınca hiçbiri aklıma gelmiyor. Sıkıntım varsa 
onlardan uzaklaşıp, özgürleşiyorum. 

Çok küçük yaşlarda, çok büyük başarılar elde ettiniz. Yarışlarınızı binlerce, 
milyonlarca kişi heyecanla izledi. Böylesi adrenalin dolu yarışlarda heyecanınızı nasıl 
yönetiyordunuz?

Elimden geldiğince yönetmeye çalıştım ama yönetemediğim zamanlarda oldu elbet. 
Londra’da olimpiyatlarda koşuyorum, Seyirci tribünleri tıklım tıklım, milyonlarca kişi bizi 
izliyor. İngiliz bir sporcuyla yarışıyordum. Birlikte son 80 metreye girince İngiliz sporcuyu 
desteklemek için bir gürültü koptu… Seyirciler tezahürat yaparken inanılmaz çığlık sesleri 
yükseldi. Ben hayatım boyunca o çığlık seslerini unutmadım, unutmayacağım da… O 
zaman çok da gencim, birden irkildim. O çığlıklar benim motivasyonumu ve 
konsantrasyonumu çok düşürdü. O çığlıklar olmasa belki rakibimi geçerdim diyorum ama 
geçti bunlar. Bunlar gerçi sporcuların bahaneleridir (gülüşmeler). 

Başarı Hikayeleri
Nesim Öner
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Ardından hayatımın dönüm noktasını yaşadım ve olimpiyatlara katıldım. Her 
sporcunun olimpiyatlara gidebilme hayali vardır ve ben bu hayalimi iki yıl içinde 
gerçekleştirdim. Olimpiyat altıncısı oldum, Türkiye’ye dönüşte Galatasaray Spor 
Kulübü’nün sporcusu oldum. Yıllarca bana destek oldular. Onların sayesinde 
kendimi olabilecek en üst seviyeye getirmeye, elimden gelenin en iyisini 
yapmaya çalıştım. 2013’te dünya dördüncüsü oldum ki bu çok kötü bir şeydir. 
Düşünün üçüncü olursanız madalya alıyorsunuz ama dördüncü oluyorsunuz ve 
hiçbir esprisi olmuyor. 

2014’te Avrupa şampiyonası vardı ve ben, “Artık bunun kaçışı yok, buradan 
şampiyon olmadan gitmeyeceğim.” dedim. Şöyle ki bir yıl boyunca bir yarışa 
hazırlanıyorsunuz, tamamen bu yarışa odaklanıyorsunuz… Kamp yaptığımız yer 
Kayseri Erciyes’ti, sırf antrenmanlarımın en iyisini yapabileyim diye üç ay 
boyunca ya bir ya da iki kez çarşıya gitmişimdir. Çok şükür yarışa gittim ve Avrupa 
şampiyonu oldum. Benim en gurur duyduğum başarımdır diyebilirim. 

Başarı Hikayeleri
Nesim Öner
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Başarılarınız sayesinde kürsüde olmak nasıl bir his?

Biraz önce de bahsetmiştim. 2014 Avrupa Şampiyonası’na hazırlanırken üç ay boyunca insan yüzü 
görmedim. Çarşıya gideyim, bir çay içeyim gibi bir durumum hiç olmadı. Emin olun ki o kürsüye çıktıktan 
sonra çektiğiniz sıkıntıları düşünmüyorsunuz, hiçbiri aklınıza gelmiyor. “Başardım!” diyorsunuz, bu 
inanılmaz bir duygu. 

“Engelini Aşıp Başardı Diyorlar.”

Başarı Hikayeleri
Nesim Öner
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Atletizme başlıktan sonra hayatınızda neler değişti?

Atletizme başladıktan sonra insanların bana karşı tavırları değişmeye başladı. Dediğim gibi eskiden acıma duygusuyla 
baktıklarını düşünüyordum, şu an saygı duyarak bakıyorlar. Mesela köyümüze gittiğim zaman bana artık engelim 
olduğu için bakmıyorlar, “Nesim başardı.” diye bakıyorlar bana. Örneğin atletizm sahasına ilk gittiğimde herkesin bana 
farklı gözle baktığını düşünüyordum ama artık sahaya gittiğimde benim onlardan daha iyi olduğumu görüyorlar. 
“Engelini aşıp bunu başardı.” diyorlar. Bu da atletizm sayesinde oldu. 

Kendi yaşamınızdan yola çıkarak ülkemizdeki engelli algısını, toplumun engelli bireye bakış açısını 
değerlendirir misiniz? 

Özellikle yaşadığım bölgede aslında sevgilerini göstermek isterken acıma duygusuyla da yaklaşıyorlardı. Bu acıma 
duygusu aslında bir engelli için çok hoş bir yaklaşım değil diye düşünüyorum. Acıma duygusu size acizmişsiniz hissini 
veriyor. Ben hiçbir zaman bunu kabullenmedim. Çocukluk arkadaşlarımdan kopmadım, kendimi kimseden ayrı 
tutmadım. Onların yapabildiğini ben de yapabilirim dedim. 

Başarı Hikayeleri
Nesim Öner
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Aktif spor hayatınızı geride bıraktığınızı ve antrenör oldunuz. Antrenör olarak 
neler yapıyorsunuz?

Antrenör olarak beş görme engelli öğrencimi ve iki de engelli olmayan milli 
sporcum var, onları çalıştırıyorum. Hede�m özellikle görme engelli öğrencilerimin 
bayrağı benden daha ileriye taşımalarına yardımcı olmak. Bunu gerçekten de çok 
istiyorum. Ben belki onlara bir öncülük yaptım ama onların benden daha iyi yerlere 
geleceklerine eminim.  Benim hikâyem gibi hikâyelerin üstüne inşallah yeni, umut 
verici hikâyeler eklenecek. Yeni nesil bizden daha şanslı, her zaman onlara da 
söylüyorum. Ben kendimden örnek vermek istemiyorum aslında ama hikâyemi 
örnek vermeye de değer buluyorum. 

Ne zaman kendimden örnek versem onlarda farkındalık yaratabildiğimi 
gözlemliyorum. Ben başladığımda antrenörüm yoktu, bir spor ayakkabım yoktu, 
terleyince değiştirmek için ikinci bir tişörtüm bile yoktu. Şöyle düşününce en 
basitinden ulaşım konusu bile benim için büyük bir sıkıntıydı. Çok şükür, şu an 
gelen öğrencilerimin öyle bir sıkıntısı olmuyor ya da malzeme sıkıntısı daha az 
yaşanıyor. Böyle şeyler söylenmez ama böyle durumlarda ben de destek 
olabiliyorum. Şu an onlara diyorum ki: “Çok şanslısınız. Eksiğiniz yok, fazlanız var. 
Bunların kıymetini bilin lütfen”. Öğrencilerim gerçekten çok yetenekli, benden 
yetenekli olduklarını kesinlikle taahhüt ederim ve inşallah başaracaklar.

Başarı Hikayeleri
Nesim Öner
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Hikâyenizle, elde ettiğiniz başarılarla özel gereksinimi olan arkadaşlarımız için bir rol 
modelsiniz. Geçtiğiniz yolları düşününce onlara nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz? 

Dediğim gibi şu an kendi öğrencilerim de var. İlk sahaya geldiklerinde aynı benim gibi onların 
da kendilerini farklı gördüklerini gözlemledim. Şu an hiçbiri kendini o şekilde görmüyor yani 
hiçbir şekilde kendilerini engeli olmayan kişilerden eksik görmüyor. Özel gereksinimli 
arkadaşlarım hiçbir şekilde kendilerini diğer bireylerden farklı görmesinler, biz kendimizi 
farklı görmeye başladığımız anda emin olun hayata eksik başlamış oluyoruz. 

Öz güven çok önemli bir şey, ben her zaman bunu söylerim. İnsanın kendine güveni olduktan 
sonra hiçbir şeyin bahanesi olamaz. Harekete geçmek lazım, “Ben bunu yapacağım!” demekle 
de olmaz,  o zaman maalesef lafta kalıyor. Gerçekten bir adım atmak gerekiyor.  

“İlk Önce Ailelerin 
Çocuklarına Öz Güven 
Aşılamaları Lazım.” 

Başarı Hikayeleri
Nesim Öner
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Peki, özel gereksinimli bireylerin ailelerine bir mesajınız var mı?

Öncelikle ailelerin “çocuğumun başına ya bir şey gelirse; çocuğumun engelinden dolayı insanlar 
çocuğumu incitirse” gibi aşırı koruyucu kalkanları kalkmalı. Bence ilk önce ailelerin çocuklarına öz 
güven aşılamaları lazım. Benim ailem de ilk başta aşırı koruyucu davranıyordu; annem, “Nesim 
sen gidiyorsun? Ya yolda kaza olursa, ya yere düşersen?” gibi cümlelerle kaygılarını dile getirirdi. 
Bir süre sonra ailem şunu gördü: Nesim’in bize ihtiyacı yok, Nesim zaten kendi işini kendi görür. 
Hatta çantamı kendileri hazırlayıp “Haydi Nesim, antrenmana gitmiyor musun?” derlerdi. 

Dediğim gibi ilk olarak aile desteği çok önemli. Her şey ailede başlıyor; çocuklar küçükken 
kendini ne kadar tanıyabilir ki? Bu noktada iş ailelere düşüyor. Aile çocuğuna ne kadar destek 
olursa, her şey olumlu anlamda çok farklı olabiliyor. 

Başarı Hikayeleri
Nesim Öner
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En büyük hayaliniz ne?

Benim bundan sonraki en büyük hayalim sporcularımın başarılarını, iyi 
yerlere geldiklerini görmek. Aktif spor hayatım döneminde de bunun hayalini 
kurardım. Şu an hayallerimi gerçekleştirdiğim noktadayım. Aktif spor 
yaşantım sırasında bir sporcu olarak başarı odaklıydım. Şu an bir antrenör 
olarak da başarılı olmak istiyorum. 

Başarı Hikayeleri
Nesim Öner


