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İlklerin kadını
“Ben hayatla mücadele etmeyi seçtim”

Tenis, dalış, yamaç paraşütü, 
kayak gibi birçok alanda ilklerin 
kadını olan Gülçin Erdiş’in sakat-
lanması aslında küçük dikkatsiz-
likler sonucu oluşuyor. Bahçeli, 
tek katlı bir evde yaşayan Erdiş, ıh-
lamur toplamak için çıktığı ağaçtan 
düşüyor. Bunun üzerine kardeşine 
yardım çağırmasını söyleyen Erdiş, 
o anı şöyle anlatıyor: “İnanılmaz 
belim acıyordu. Beni kaldırıp eve 
götürdüler. Bir kanepeye yatırmak 
istediler ama belim çok acıdığı için 
arkama yastık koydular. Sonrasın-
da ailem beni hastaneye götürdü.” 
Hastaneye gittiklerinde sol ayağı-
nın hareket etmediğini fark eden 
Erdiş,  on gün kaldığı hastanede 
aslında ilk hatayı kendilerinin 
yaptığını öğreniyor. Erdiş, düşme 
sonrası dümdüz yatırılıp ambu-
lansın aranması gerektiğini fakat 
insanların olayın şokuyla bunu 
düşünemediğini belirtiyor. Hata-
nın büyük bir payının da hasta-
nede olduğunu vurgulayan Erdiş, 
“Yapılan ameliyat sonrasında zarar 
gören üç omuriliğimin alınması ile 
bacaklarım kullanamaz hale geldi. 
Ameliyattan beş yıl sonra konuş-
tuğum ortopedist arkadaşım platin 
takılsaydı yürüyebileceğimi hatta 
ameliyata ortopedistin yanında be-
yin cerrahının da girmesi gerektiği-
ni söyledi.” şeklinde konuşuyor. 

Erdiş’in 5 Nisan Kararları

O dönemde Tansu Çiller’in başba-
kan olduğunu ve 4 Nisan Kararları 
çıkardığını söyleyen Erdiş, bir gün 
sonra kendisine 5 Nisan Kararla-
rı çıkardığını ve bu kararlar için 
beş yıllık bir plan yaptığını ifade 
ediyor. “5 Nisan Kararlarıma göre 
lise eğitimini bitirecek, üniversite 
sınavlarına girecek, ayrı eve çıka-
cak ve işe girecektim.  Tüm bunları 
üç yılın sonunda gerçekleştirdim 
hatta bunların yanında Türkiye 
Sakatlar Derneği’nin Kadıköy 
Şubesi’ni de kurdum.” diyen Gülçin 
Erdiş, “Yaptığım hiçbir faaliyeti en-
gelli olduğum için yapmalıyım diye 
düşünerek yapmadım. Gerçekten 
istediğim için yaptım.” diyor. İlk 
başlarda kendisini Türkiye’deki ne 
ilk engelli bireysin ne de son engelli 
birey olacaksın şeklinde motive 
eden Erdiş, “Kolumuzu, bacağımızı 
yönlendiren beynimiz. Beynimiz 
sağlıklı kaldığı sürece gerisi bir şe-
kilde olur. El tutmazsa ayak tutar, 
ayak tutmazsa ağız tutar.” diye 
konuşarak ne kadar azimli olduğu-

nu gösteriyor.

“İçimdeki spor aşkı ölmedi.”

Hareketli bir çocukluk ve genç-
lik dönemi yaşayan ve geçirdiği 
kazanın da içindeki spor aşkını 
öldürmediğini söyleyen Erdiş, 
kaza öncesinde voleybol ve folk-
lor oynadığını söylüyor. Kazadan 
sonra da boş durmak istemeyen 
ve yapabileceği bir şeylerin oldu-
ğuna inanan Erdiş engellilerin de 
tenis oynayabildiğini fark ediyor. 
Bir sene boyunca tenisle ilgilenen 
ancak kanser hastalığı nedeni ile 
tenise ara veren Gülçin Erdiş, milli 
tenisçimiz Marsel İlhan ile Kadıköy 
Gençlik Merkezi’nde bir gösteri 
maçı yapıyor. Tekrar profesyonel 
tenis hayatına başlayan Erdiş daha 
sonra milli sporcu oluyor.  

Dalmak Özgürlüktür

Bir sabah eve alınan gazetede oku-
duğu ‘Dalmak Özgürlüktür’ başlığı 
Gülçin Erdiş’i Türkiye’nin ilk engel-
li dalgıcı yapıyor. Okuduğu haber 
sonrasında ‘Dalmak Özgürlüktür’ 
projesine dâhil olan Gülçin Erdiş, 
bu dalışı 1996 yılında Datça’da 
gerçekleştiriyor. Erdiş bununla da 
kalmıyor ve tatil için gittiği Fethi-
ye’de gökyüzünde gördüğü yamaç 
paraşütlerine hayran kalıyor ve bu 
durumu şöyle açıklıyor: “Gökyü-
zünde harika görünüyorlardı. Ben 
de yapmak istedim. Bir firmayla 
anlaşıp Babadağı’na çıktık. Bin 900 
metreden atlayışım gerçekleşti. 
İlk uçuşumu orada yaptım. Uçuş 
pilotum daha önce orada hiç engelli 
birinin uçmadığını ve ilk olduğu-
mu söyledi.” İlklerin kadını Gülçin 
Erdiş engelli olmayanların bile 
yapamadığı birçok şeyi yaparak 
herkesi kendine hayran bırakmaya 
devam ediyor. Türkiye’deki engelli 
dalgıçların anlatılması amacıyla 
oluşturulan proje ile Kızıldeniz’de 
dalma imkanı buluyor. Bu proje 
kapsamında Dalmak Özgürlüktür 
Belgeseli çekiliyor. Türkiye’de bu 
alanda çekilen ilk belgesel olma 
özelliği gösteren bu belgesel,  J.M. 
COUSTEAU’ nun Fiji Adaları’nda 6 
engelli ile çektiği Engelli Dalışı Bel-
geseli’nden sonra dünyanın ikinci 
belgeseli olma özelliğine sahip. 

Türkiye’nin ilk engelli kayakçısı

Engellerini cesaretiyle ortadan 
kaldıran Erdiş, Uludağ Birinci 

Uluslararası Kayak ve Snowboard 
Okulları Senkronize Gösterileri’ne 
katılarak Türkiye’deki ilklere adını 
bir kere daha yazdırıyor. Hala bu 
alanda tek olduğunu belirten Erdiş, 
“Yurtdışından gelen kayakçılardan 
birinin fazladan getirdiği kayak 
takımının Erdiş’e uymasıyla pistte 
kayacak olan tek Türk engelli olma 
şansını yakaladım. Diğer engelli 
arkadaşlar ve ben zirveden aşağı 
inerken anonsları duyuyordum. 
Anonsta şöyle diyordu: ‘Türkiye’de 
bir ilk gerçekleşiyor. Gülçin Erdiş 
kayak yaparak Türkiye’nin ilk 
engelli kayakçısı oluyor diye.’ Bu 
benim kulaklarımda çınlıyor tabii. 
Çok gururlandım. İlk olduğumu 
bilmiyordum çünkü. Ve aşağı indi-
ğimde çevremde bir sürü kamera-
lar, insanlar, mikrofon uzatanlar, 
röportaj yapmak isteyenler vardı. 
Çok güzeldi.” diyor. Ayrıca bir dans 
kulübüne dâhil olduğunu diğer 
engelli dansçılarla oluşturdukları 
dans ekibinin 2016 yılında 15. 
yılını sahnede kutladığına deği-
nen Erdiş, bu ekibin  dünyada 15 
yıldır süregelen ilk engelli dans 
ekibi olduğunu vurguluyor. Sporun 
yanı sıra sanatsal faaliyetlerle de 
yakından ilgilenen Erdiş, birkaç 
arkadaşının oluşturduğu tiyatro 
ekibine katılıyor. 

“Ben hayatla mücadele etmeyi 
seçtim”

Engelli milli sporcumuz Gülçin 
Erdiş, daha birçok projelere ka-
tılacağını belirterek, “ Şu anda 
Engelsiz Tenis adlı bir proje-
nin içerisindeyim. Rafting de 
projelerim arasında. Yaşa-
dığım sürece bu tür projele-
rin içerisinde yer alacağım.” 
ifadelerini kullanıyor. Tekerlekli 
sandalyem, taktığım gözlük kadar 
önemli diyen Erdiş, “ Bir insan 
vücudunu olduğu gibi artısıy-
la eksisiyle kabul etmeli. 
Çevre çok acımasız. Siz 
kendinizi sevip kabul 
etmeyince onlar da 
bunu yapmıyor. 
Ben hayatla 
mücadele etmeyi 
seçtim.” diye 
konuşuyor. 
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Gülçin Erdiş
Gülçin Erdiş geçirdiği 

bir kaza sonucu 
sakatlanarak tekerlekli 
sandalyeye mahkûm 
oluyor. Buna rağmen 
engelli olmayanların 
bile yapmaya cesaret 

edemediği spor dallarıyla 
uğraşıyor. Olacaksam 
örnek bir engelli birey 

olacağım diyerek kendisine 
kural koyan Erdiş; tenis, 
dalış, yamaç paraşütü, 

kayak gibi birçok alanda 
faaliyet gösteren ilk engelli 

birey oluyor.
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