Lion’lar Körlerin Şövalyeleri
WHO: ‘Lions olmasaydı şu anda dünyada şu ankinin 2 katı görme engelli olurdu...’
1925 yılında Ohio'da Cedar Point'te yapılan Uluslararası Lions Konvansiyonunda Helen Keller'in
yaptığı konuşmadan sonra Lions Göznurunu koruma'yı en önemli amaç olarak ele almıştır.O
zaman Helen Keller Lions’u "Görmezlerin Şövalyesi" olmaya davet etti, bu davet dünya
çapındaki Lions projelerinin ortak sesi oldu.
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre
Göznurunu korumaya yönelik uluslararası bir programa kaynak yaratan Birleşmiş Milletlere dahil
en büyük sivil organizasyondur. Dünyamızda bugün 40 milyon önlenebilir ve tedavi edilebilir
görme özürlü var olduğu kabul edilmektedir. WHO’ya göre Lions olmasaydı bu sayı 2 katı
olabilirdi. Eğer müdahale edilmez ise onyıl sonra bu sayı 80 milyona ulaşacaktır. Helen keller’in
açtığı yolda bunu başaracağımıza inanıyoruz...
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27 Haziran 1880 günü Alabama’da Yüzbaşı
Arthur Henley Keller ve Kate Adams
Keller'ın kızı ve sağlıklı bir bebek olarak
doğan Helen Keller, 19 aylıkken geçirdiği bir
ateşli hastalık sonucu görme, işitme ve
konuşma yetilerini yitirdi.
Helen 6 yaşında iken Charles Dickens'in
‘Genel Okur için Amerikan Notları’ adlı
eserini okuyan annesi, başka bir kör ve sağır
çocuk
olan
Laura
Bridgman
için
yapılanlardan etkilenmişti. Bunun üzerine
Baltimore'da bir uzman doktorla görüşmeye
gittiğinde doktor, çocuğun eğitilebileceğini,
bunun için sağır çocuklarla çalışan bir uzmanla görüşmelerini önerdi.
Böylece Helen'in ailesi Graham Bell ile temas kurdu. Graham Bell, telefonu icadından sonra
kendisini sağır çocukları eğitmeye adamıştı. Bell, aileye Perkins Enstitüsü ile görüşerek bir
öğretmen bulabileceklerini belirti. Böylece efsanevi öğretmen Anne Mansfield Sullivan ile
tanıştılar. Kendisi de çok az görme yeteneğine sahip olan ve aynı kurumda eğitim görmüş
bulunan Anne Sullivan, Helen'a okuma - yazmayı, konuşmayı öğretti ve normal bir eğitim
almasını sağladı.
Helen'in öğrenmeye başlaması, yaşamının ilk on dokuz ayında zihninde yer etmiş "su"
sözcüğünden yola çıkarak başladı. Öğretmeni Anne Sullivan, Helen'i bir su pompasının yanına

götürüp elini oraya tutmuş ve hemen ardından
eline "su" sözcüğünü yazmıştı. Bu ilk sözcüğü
takip eden bir kaç saat içinde Helen, 30 yeni
sözcük daha öğrenmeyi başardı. Perkins
Enstitüsü, Helen'in başarılarını kamuoyuna
duyurduğunda Helen Keller, tüm dünyada tanınan
bir karaktere dönüştü. Gençlik yıllarından arkadaşı
Mark Twain, onun ünü hakkında şöyle dedi: Sezar,
Büyük
İskender,
Napolyon,
Homeros,
Shakespeare ve bütün ölümsüzlerle aynı kulüpte
buluşan insan. Bundan bin yıl sonra da en az
bugünkü kadar ünlü olmaya devam edecek.
Helen Keller, 1890'dan itibaren konuşma dersleri
almaya başlamıştı; ancak çok çabalaması, farklı
kişilerle birlikte farklı teknikler deneyerek
çalışmasına rağmen konuşması ancak Anne ve
birkaç yakınının anlayabileceği sesler çıkarmak
seviyesine gelebildi.
Helen eğitimini 1896'da gittiği Cambridge School for Young Ladies adlı okulda sürdürdü. 1900'de
ise Radcliffe College ‘da yüksek öğrenime devam etti. Yaşamının geri kalanında yanında Anne
Sullivan vardı. Helen, 1904 yılında mezun olduğunda lisans derecesi alan ilk kör-sağır kişi
ünvanını kazandı. Resmi eğitimi burada bitse de hayatı boyunca pek çok üniversiteden onursal
doktora derecesi aldı.
Helen Keller halen ABD’de görme engellilerin sembolü olarak kabul edilmektedir. Zaman zaman
bill board larda bu konuda yer aldığını görüyoruz. Yazdığı birçok kitabı vardır. Ekranda bir Lions
kulübünü ziyaretinde yazdığı yazı (kendi el yazısı) yer
almaktadır.
Kitaplarının en popüleri olan “Hayatımın Öyküsü”, 50 dile
çevrildi. Helen Keller, çevresindeki dünyayı nasıl
algıladığını anlatan "Yaşadığım Dünya" adlı kitabını yazdı.
Sosyalist düşünce ile tanışması da aynı dönemde Anne
Sullivan’ın kocası olan John Macy sayesinde oldu ve
1909'da Massachusetts Sosyalist Partisi'ne üye oldu.
1913'te sosyalizm hakkındaki makalelelerini "Karanlığın
İçinden" adlı kitabında topladı ve siyasi eğilimi böylece
herkes tarafından öğrenildi.
Hollywood'dan film yapma teklifi gelince hemen kabul ettiler
ve Helen'in hayatını anlatan ilk film çekildi.

Bu yıllarda Anne'nin sağlığı gittikçe kötüleşmekte idi. 1914'ten beri ayrı yaşıyor olmalarına
rağmen 1932'de John Macy'nin hayatını kaybetmesi onu daha da sarstı ve 1936'da yaşamını
yitirdi.
1953 yıllında Helen Keller'in hayatı hakkında bir belgesel film yapıldı. "The Unconquered" adıyla
çekilen film, daha sonra "Helen Keller in Her Story" adını aldı ve 1955 yılında "En İyi Uzun
Metrajlı Film" dalında Oscar ödülü kazandı. Helen, bu filmden sonra yeniden kitabı "Öğretmen"
üzerinde çalışmaya başladı ve 1955'te yayımladı. 1962'de kendisi hakkında biyografik bir film
olan The Miracle Worker çekildi. Bu filmde Anne'yi (Anne Bancroft) ve Hellen'i (Patty Duke)
canlandıran oyuncular Oscar kazandı.
Katıldığı son etkinlik Washington, D.C.'deki Lions toplantısı oldu. Washington'a bu gidişinde
Başkan Kennedy tarafından da Beyaz Saray'da ağırlandı.
Sosyal hayattan uzaklaşsa da Helen Keller unutulmamıştı ve 1964'te ulusun en büyük sivil
madalyası olan Özgürlük Madalyası'nı Başkan Johnson'dan aldı.
1 Haziran 1968'de uykusundayken hayatını kaybetti.

