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Intro

Müz�k 

Em�n: 
 Herkese merhaba. Easy Turk�sh Podcast'�n üçüncü bölümüne hep�n�z hoş geld�n�z. Bu

bölümümüzde ne hakkında konuşacağız C�hat? 

C�hat: 
 Aslında bölümün konusu tam olarak da bu. "Ne üzer�ne konuşalım?" falan derken böyle

konu seçmekte b�raz zorlandık. "Ya ş�md� bunun üstüne konuşmayalım bugün.", "Şu olmaz, bu
olmaz." d�ye d�ye en sonunda böyle seçenekler�m�z� tükett�k g�b� oldu. Sonra aklımıza şey geld�:
Tam olarak bu durumdan bahsedel�m �sted�k. Uzun zamandır böyle d�kkat�m�z� toplamakta
güçlük çekt�ğ�m�zden ve b�r şeye odaklanıp onu böyle tamamlama konusunda güçlük
çekt�ğ�m�zden bahsed�yorduk. Zorlandığımızdan bahsed�yorduk. Bu bölümün de konusu b�raz
da böyle d�kkat dağınıklığı d�yeb�l�r�z. Çağımızın hastalığı derler ya. 

Em�n: 
 Kes�nl�kle ya. Şu anda zaten çevrem�zdek� her şey de ona endeksl� durumda. Yan� gerek

YouTube v�deolarının süres� olsun, f�lmler�n, d�z�ler�n süreler� olsun her şey buna doğru b�r evr�m
geç�rm�ş durumda. Artık h�çb�r şek�lde uzun b�r şey tutmuyor, her şey kısa olmak zorunda. 

C�hat: 
 Evet, kes�nl�kle. Kısa �çer�kler tükett�kçe, özell�kle YouTube'dan bahsett�n ya, kısa �çer�kler

tükett�kçe sana daha fazla kısa �çer�k önermeye başlıyor. Ben şu anda YouTube'da b�rer
dak�kalık v�deolar �zl�yorum, otuzar san�yel�k. Han� YouTube b�r T�kTok veya Instagram'a
dönüştü ben�m �ç�n. Kısa kısa v�deolar �zl�yorum. Çünkü mesela uzun b�r v�deo açarsam,
uzundan kastım da çok uzun değ�l bu arada on dak�ka b�le olur, han� yed� sek�z dak�ka.
Atlıyorum yan� v�deoyu. (Evet.) Böyle: "Anladım, anladım, anladım, anladım." d�ye d�ye b�t�r�p
hemen ya da b�t�rmeden b�r sonrak� v�deoya, ondan sonra başka b�r şeye... Sürekl� böyle b�r
şeyler yapıyorum, b�r şeylere başlıyorum. Ve h�ç sonunu get�rem�yorum g�b� gelmeye başladı. 

Em�n: 
 Mesela o çok sevd�ğ�n �çer�k üret�c�s�, normalde üç dak�ka, beş dak�ka v�deolar üret�yor,

sen de bunu severek �zl�yorsun. On dak�kalık b�r v�deo üretse, o çok sevd�ğ�n k�ş� b�le, onu b�le
�zlemeye tahammülün olmuyor bazen. 

C�hat: 
 Evet, kes�nl�kle. Ve bu durum b�raz böyle hadd�n� aşarak şu noktaya ulaştı: Artık f�lm de

�zlem�yorum. K� ben çok f�lm �zleyen b�r�s�yd�m. Yıllarımı böyle f�lm �zleyerek geç�rd�m. Ş�md�
gerçekten 1.5 saat, 2 saat boyunca o f�lm� oturup başından sonuna �zleyem�yorum. Artık
uyumak �ç�n �zled�ğ�m b�r şey ben�m f�lm yan�. Açıyorum uyumadan önce, uykum gel�yor. Yarım
saat�nde, b�r saat�nde gözümü kapatıyorum. Böyle güzel�m f�lmler� kend�me zeh�r etmeye
başladım. B�raz heba ett�m daha doğrusu. 

Em�n: 
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 Ama f�lmler de artık ona ayak uydurmaya başladı. Yan� esk�s� g�b� böyle 3 saat, 3.5 saat
süren f�lmler çok fazla çıkmıyor. Yan� uzun ded�ğ�n f�lmler �k� saat, �k� saat y�rm� dak�ka falan
oluyor. 

C�hat: 
 Haklısın ama şey� düşünsene: Mesela ben bu anıyı anımsıyorum. Sen�nle beraber, yılın

hang� yıl olduğunu hatırlamıyorum, Interstellar'ı �zlemeye g�tt�k s�nemada. İzled�k. Bakırköy'de
b�r s�nemada g�tt�k, �zled�k. F�lmden çıktık, sonra ded�k k� "B�z bunu b�r daha �zleyel�m." ve b�r
daha �zled�k mesela. (Aynen.) Han� altı saat ed�yor o �k�s� toplam. (Evet.) Çarpı �k� yaptığımız
�ç�n. Ş�md� �mkanı yok bunu yapamam mesela. 

Em�n: 
 Aynen ve h�ç sıkıldığımı dah� hatırlamıyorum �k�nc�s�n� �zled�ğ�mde de. 

C�hat: 
 Evet. F�lm�n muhteşem b�r f�lm olmasının yanı sıra ben d�kkat�m� artık o kadar uzun süre

b�r şeyde toplayamıyorum. Belk� s�nemada gerç� durum daha farklı olab�l�r. Orada çünkü, orada
olmak da zorundasın. (Aynen, b�r akt�v�te.) Yatağımda ya da koltuğumda değ�l�m. Evet, han�
orada ona katılım gösterd�ğ�m �ç�n onu çıkarırım büyük �ht�malle. S�nemaya g�d�nce de sıkılıp
bunalmıyorum günün sonunda da... Evde otururken açıp �zleyemem mesela artık. Çok uzun
gel�yor. Telefonuma bakmaya başlıyorum b�r noktadan sonra. (Aynen öyle.) Telefona bakınca
zaten odak b�r kere şaştı mı, ona mesaj at, buna b�lmem nes�ne yanıt ver, ona fotoğraf at, buna
kom�k b�r "meme" yolla falan derken zaten han� f�lm de çöp oluyor. O yüzden mesela ses olsun
d�ye b�r şeyler �zlemeye başladım. S�mpsons �zl�yorum son zamanlarda. Ama �zl�yorum yalan
oldu, açık duruyor. Orada telev�zyonda, b�lg�sayarımda. Ben de hayatıma devam ed�yorum.
Gel�p bakıyorum "Aa, Homer kom�k b�r şeyler söyled�." falan. D�ye hayatıma devam ödüyorum
yan�. 

Em�n: 
 Mesela bu durum bende şuna sebeb�yet ver�yor artık: Oturup, odaklanıp �zleyemeyeceğ�m

�ç�n Better Call Saul'u �zlem�yorum. Çünkü odaklanmam lazım. Bütün detayları yakalamam
lazım. O şek�lde �zlemem gereken b�r d�z� varsa artık �zlemey� ertel�yorum sürekl�. Neden?
(B�raz yazık etmeyey�m d�ye falan mı?) Şu anda mesela sen�n ded�ğ�n g�b� �şte, �k�nc�
mon�törümden sürekl� b�r ses olsun d�ye b�r şeyler açık. Ya da daha önceden �zled�ğ�m b�r şey
mesela. Ya da ded�ğ�n g�b� bas�t b�r şey. Herhang� b�r san�yes�nde yakaladıktan sonra da ben�
�ç�ne çekeb�lecek b�r şey olsun �st�yorum. Öyle olunca bazı yapımları �zleyem�yorsun sürekl�.
Hatta ded�ğ�n g�b� �şte Interstellar �zl�yorduk sen�nle l�sedeyken beraber. O döneme b�r atıf
yapacağım. Mesela l�sede b�z sek�z saat derse g�r�yorduk. Han� bunu nasıl yapıyorduk? Bunu
nasıl sıkıntıdan patlamadan yaptık dört sene boyunca? Tab�� k� mecbur�yet var �ş�n �çer�s�nde
ama... Şu anda düşünüyorum, o ben� çok boğuyor o düşünce. Nasıl odaklanmışız yan�? 

C�hat: 
 Telefon da yok. (Evet.) O dönem telefon da yoktu. B�r�nc�s� akıllı telefonlar bu kadar yaygın

değ�ld�. İk�nc�s� zaten yasaktı. (Evet.) Kullanamıyordun da mesela. Oturup gerçekten ya da...
Ders� d�nlem�yor olsan dah�, kötü b�r şey söyled�ğ�m�n b�l�nc�ndey�m de, düşüncelere falan
dalıyordum. Artık öyle b�r durumum da yok. Düşüncelere de dalmıyorum. (Evet.) Sürekl� b�r
şeyler tüket�yorum. Sürekl� başka b�r şey tüket�r oldum yan�. Ve çok �lg�nç b�r tesp�t yaptım
geçen gün kend�m hakkında. İnsanlığın tüket�m alışkanlığı böyle seçmeye doğru g�d�yor g�b� b�r
algı var ya... Şey g�b�... Netfl�x g�b� platformların, D�sney+ g�b� platformların varlığıyla artık han�
ne �zleyeceğ�ne sen karar ver�yorsun. YouTube, T�kTok heps� buna dah�l yan�. Han� artık bunun
karar ver�c�s� sens�n. Tak�p ett�kler�n� �zlers�n. Ve bu �nsanlığın tüket�m alışkanlığıdır den�yor ya
artık modern �nsan �ç�n... Ben artık tam ters� yöne doğru g�tt�m. B�r� bu terc�h� yapsın, daha
okey�m. Shuffle ab�. Basacağım karıştır tuşuna, rastgele b�r şeyler... Yan� müz�kte b�le yıllarca
aynı şarkıları d�nlem�ş b�r�y�m. Sevd�ğ�m b�r şarkıyı ben 155.000 kere d�nler�m yan�. L�steler
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yaparım. Beş tane şarkı bel�rler�m arasından, g�der�m onları d�nler�m. Esk�den, en azından şarkı
keşfederd�m, böyle o kataloğu gen�şlet�rd�m. Ş�md� şarkı keşfetmekm�ş, l�ste yapmakmış
falanmış f�lanmış heps�n� saldım. Günlük karışık l�steler�m� açıyorum. Rastgele b�r şek�lde onlar
çalıyor. Ben�m fon müz�ğ�m g�b�, hayatıma devam ed�yorum. Şarkıların artık �sm�ne b�le
bakmıyorum yan�. B�ld�ğ�n fon müz�ğ� oluverd�. Ben şey�m: telev�zyon �zley�c�s� olmaya doğru
g�d�yorum yavaş yavaş. Beklent�m�n aks�ne. 

Em�n: 
 Hayatta artık o kısma doğru evr�l�yoruz yan�. Mesela ben uzun yola çıkarken, uzun yol

şarkı playl�st� hazırlamak, şarkı l�stes� hazırlamak en key�fl� şeylerden b�r�yd�. Şu anda d�yorum
k�: Beğend�ğ�m şarkılar arasından b�r şey çıksın rastgele, eğer d�nlemek �stem�yorsam 'geç'e
basarım yan�. Çünkü uğraşmak �stem�yorum. Sen�n ded�ğ�n g�b�. Ona vak�t ayırıp, ona kend�m�
adayıp öyle b�r şey hazırlamak �stem�yorum. Nasıl b�r şeye evr�ld�k gerçekten ben de anlamakta
güçlük çek�yorum bazen. 

C�hat: 
 Kes�nl�kle öyle. Mesela arabaya b�nd�ğ�mde Bluetooth'a bağlardım. İlk böyle han� dururduk

b�rkaç dak�ka mesela. Motoru çalıştırırdım, dururdum. Telefonumdan �lk yolculuk şarkımı falan
seçerd�m. Artık radyocuyum. Açıyorum Radyo Eksen'� falan... Çalsın b�r şeyler. Çünkü bana
verd�recekse o kararı ben geçeceğ�m şarkıyı yan�. B�r otuz san�ye d�nleyeceğ�m, bundan
alacağımı aldım d�yeceğ�m, sevd�ğ�m de b�r şarkıysa mesela.. Aa bunun bu kısmı güzeld� ya da
o kısmı bekleyeceğ�m güzel kısmını mesela. B�r�nc� dak�ka, �k�nc� dak�ka falan... Oraya geld�kten
sonra tamam �şte. B�r sonrak� falan tuşuna basacağım. Sonrak� şarkıyı tüketeceğ�m. 

Em�n: 
 Sana daha üşengeç b�r hâl söyleyey�m. Tab�� radyo olayı kapışır bununla ama... Mesela

b�n�yorum arabaya, telefondan b�r şarkı d�nlemek �st�yorum ama telefonu b�ld�r�m köşes�nden,
sağ üstten sürükley�p Bluetooth'u açmak çok üşend�r�c� gel�yor bazen. Han� h�ç açmadan d�rekt
telefon hoparlöründen d�nled�ğ�m oluyor arabada. 

C�hat: 
 Yan� mantıksız... Yan� ne d�yey�m b�lemed�m. Yorum b�le yapamadım. O kadar gülmek

�st�yorum k� buna. Arabanın ses s�stem�n� kullanmaman çok absürt ab�. Kulaklık taksan okey
olacaktım mesela. Anladın mı? Kulaklık takıp d�nlesen tamam d�yecekt�m. 

Em�n: 
 Ama ş�md� kulaklık takınca çevre etkenler�ne karşı b�raz daha duyarsız hale gel�yorsun

ya... Araba sürerken r�skl�. 

C�hat: 
 Han� �nsanların canını tehl�keye atmanı b�le meşrulaştırdım az önce. (O kadar.) Ama bu

yaptığını gar�p buldum. Yoksa evet... Konumuz zaten bu tam olarak yan�. O yüzden şaşırdım. 

Em�n: 
 Tab�� k� �k� saatl�k yolculukta Bluetooth'u üşenmem bağlarım da... Bahsett�ğ�m atıyorum:

beş dak�ka, on dak�ka b�r yere g�deceğ�m. Ama o sürey� de y�ne b�r şey tüketerek g�tmek
�st�yorsun. O zaman bazen böyle Bluetooth'u bağlamaya üşend�ğ�m oluyor. B�lm�yorum ben...
Acaba b�z�m çağımızla alakalı? B�z�m yaşımızla mı alakalı? Çünkü önceden böyle değ�ld�. H�çb�r
şeyden bu kadar kolay sıkılmıyorduk, üşenm�yorduk. Ne oldu böyle? 

C�hat: 
 Ben anlayamıyorum. Mesela şey demeyeceğ�m ş�md�: Ben çok k�tap okurdum. S�nemaya

�lg�l� olduğum kadar çok k�tap okumadım yan�. F�lm �zled�ğ�m kadar çok k�tap okumamışımdır
bugüne dek ama... En azından okuduğum, yan� başladığım k�tapların b�r kısmını b�t�r�rd�m. Artık
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o da yok yan�. (Evet.) Zaten k�tap okuma alışkanlığım şeye doğru g�tt�: Roman okumaktansa,
kurgu okumaktansa daha çok kurgu olmayan şeyler okumaya doğru kaydım ün�vers�teden
�t�baren. Onların da ell�nc� sayfasında, yüzüncü sayfasında bırakıyorum b�r köşeye. B�r daha
asla g�tm�yorum. Şey g�b� gel�yor, ger� de başlayamam g�b� gel�yor. (Evet. O b�tt� artık.) Artık
bıraktım ya b�r yerde, koptum oradan. Başka b�r şey tüketmel�y�m. Başka b�r şeye doğru
yeltenmel�y�m g�b�. Mesela pandem� dönem� bana bu konuda çok yardımcı olmuştu, bunun
aks�nde kend�m� gel�şt�rmem konusunda. Pandem� dönem�nde eve döndüğümde, a�lem�n
yanına dönmüştüm Trabzon'a. Oradayken çok uzun b�r vakt�m vardı ve evdeyd�m. Ne yapsam?
Ne yapsam? O zaman ben zaten podcast d�nlemeye başladım. O zaman tekrardan b�raz daha
k�tap okumaya, f�lm �zlemeye başladım mesela. Şey d�ye düşünüyordum: Tamam artık. Ben�m
alışkanlıklarım b�raz değ�şmeye başladı. Bu yen� alışkanlığımda ben artık sevd�ğ�m şeyler� tak�p
edeb�l�yorum ve b�t�reb�l�yorum. B�r hob�, b�r alışkanlık ed�nd�ğ�mde devamını get�reb�l�yorum
d�yordum. Ne zaman k� 2021 oldu. İstanbul'a falan döndüm. B�r şeyler oluverd� falan. Tekrar
kend� hayatıma ger� döndüm. Gene koptuk g�tt�k yan�. Çok zor b�r şey değ�l aslında. Sen de
d�yorsun ya "Ne oldu b�ze?" d�ye. Bu sah�p olduğumuz �mkanlarla �lg�l� olduğunu düşünüyorum
b�razcık ş�md�. Ben�m el�m�n altında telefon var. Ve ben günümün gerçekten öneml� b�r kısmını
telefonla geç�r�yorum. Konuşarak ya da mesajlaşarak değ�l sadece. Her şey�n arasında ona
bakıyorum yan�. B�r balkona çıktığımda ona bakıyorum. Salonda uzanırken ona bakıyorum.
Arkadaşlarımla otururken, muhabbet b�r anda b�ter ya han�, b�rkaç dak�ka sess�zl�k olur.
Alıyorum telefonumu el�me, Tw�tter'a, Instagram'a falan bakıyorum mesela. Boş da
duramıyorum. (Kes�nl�kle.) Hemen yen� b�r şey. Hemen yen� b�r şey.

Em�n: 
 Mesela b�r k�tabın ön sözünde güzel b�r söz okumuştum. İnsan telefon �cat ed�lmeden

önce boş kaldığında ne yapıyor? Hemen mesela oturduğu yerde ayaklarını sallamaya başlıyor.
Aslında düşünmek �ç�n kend�ne fırsat vermemekt�r bu aslında. Ben beyn�m�n b�r şeyle meşgul
etmel�y�m. Çünkü eğer b�r şeyler düşünürsem güzel şeyler düşünmeyeceğ�m. Şu an
günümüzde o boş kaldığında ayak sallama değ�l de �şte cep telefonundan b�r şeyler karıştırma,
b�r şeyler kurcalama.. Çünkü beyn� sürekl� meşgul etmek �st�yorsun. Demek k� günlük hayattak�
o stres�nden uzaklaşmak �st�yorsun. Onu düşünmek �stem�yorsun, onunla yüzleşmek
�stem�yorsun d�ye yorumluyorum ben. B�lm�yorum ne kadar hak ver�yorsun? 

C�hat: 
 Buna ben de katılıyorum. Uyarıcı bağımlılığı d�ye özetler�m bunu ben kend� kend�me. B�r

uyarıcı arıyoruz sürekl� be mesela ded�m ya "B�r şeylere başlamakta ve sonunu get�rmekte
güçlük çek�yorum." d�ye. Bu her şey �ç�n her zaman geçerl� değ�l. Bazı dönemler�mde de, daha
geçen hafta oldu mesela, The Bear d�ye b�r d�z� varmış, yakın zamanda çıkmış anladığım
kadarıyla. İlk sezonu yayınlanmış. Ya da m�n� d�z� g�b� m� olacak b�lm�yorum. Sek�z ya da dokuz
bölümdü. Y�rm�şer, y�rm� beşer dak�kaydı. Oturdum b�r akşamda b�t�rd�m mesela. Ama acelem
var yan�. Başladım ya, salmadım da onu. O gece lak lak lak, �zleye �zleye... İşte sabah oldu
zaten b�r anda b�t�r�verd�m. Tamam tükett�m onu şu an mesela Bear hakkında b�le
düşünmüyorum. Onu zamana yaysam, güzel güzel �zlesem, üzer�ne düşünsem, kafa yorsam da
yok. Hemen başını sonunu gördüm. Ben�m �ç�n o b�tt� artık. O defter� kapadık, alacağımı aldım.
H�çb�r şey bu arada aldığım şey. Çok güzel b�r d�z� ama z�hn�m� h�ç oraya kanal�ze etmed�ğ�m
�ç�n b�t�verd� ben�m �ç�m. D�z�y� aldım. Ben bunu �zled�m m�? İzled�m. Görüntüler� gördüm.
Müz�kler� d�nled�m. Karakterler�n�, oyunculuklarını beğend�ğ�m oyuncuların. Süper. Hayatıma
devam ed�yorum ş�md�. Acelem var, koşuyorum. B�r şeye yet�şeceğ�m yan�. 

Em�n: 
 Çok ac�l, başka b�r �çer�k tüketmem lazım. 

C�hat: 
 Evet, yan� başka b�r şey tüketmem lazım. Onu da tüketme konsa gönüllü değ�l�m. Tüm

konu da buna bağlanıyor zaten günün sonunda. (Evet.) Zaten bu konuşmalardan da
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anlaşılab�ld�ğ� g�b� bu da dağınık mesela. Bu da dağıldı. Çünkü b�r konudan başladı. Hop başka
b�r konuya. Ondan başka b�r şeye. Bak aslında bu da vardı, şu da vardı. H�ç uzun zamandır
gerçekten aynı konu üzer�ne saatlerce düşünem�yorum. Çok zorlanıyorum. 

Em�n: 
 Mesela şu anda öneml� b�r �ş yaptığımda, yapmam gereken b�r �ş yaptığımda da sürekl�

aralar verme �ht�yacı h�ssed�yorum. Yan� oturuyorum mesela, b�r saatl�k �ş�m var ben�m. Ben
bunu böleb�ld�ğ�m kadar çok bölmek �st�yorum. Böldüğümde de y�ne mesela başka b�r �ş
yapıyorum ama bölmem gerek�yor g�b� h�ssed�yorum. Ve kend�m� öyle daha ver�ml�
h�ssed�yorum. Neden böyle? 

C�hat: 
 Bu b�r şeyd�r ama. Araya g�rd�m ama... Bu b�r şey zaten... İnsanların daha ver�ml� ve

efekt�f olmak �ç�n... Han� tekn�klerden bahsed�l�yor ya, belk� rastlamışsındır. Ben bununla alakalı
b�rkaç şey okumuştum. O �şte söyled�ğ�n g�b�, yapman gereken �ş� parçalara ayırmak, ya da
y�rm� beş dak�kalık otuz dak�kalık bloklar hal�nde yapmanın daha ver�ml� olduğunu söylüyorlar.
Çünkü �lk oturduğun, �lk başladığın anda çok ver�ml�s�n. Ama sonra ver�ml�l�ğ�n düşüyor. O an da
o �ş� bırakıp başka b�r şeyle uğraşmayı çok ver�ml� buluyorlar. "Başarılı �nsanların 100 sırrı" falan
g�b� şeylerde görmüştüm ben de. 

Em�n: 
 Sorumluluklarımı çok şükür şu ana kadar �hmal etmed�m. Etm�yorum da ama. Genelde

b�r sona bırakma durumu da var mesela. Sende de oluyor mu bu? Yaparken b�r şeyler�, en
baştan böyle ferah ferah yaparak değ�l de b�raz daha sona bırakıp çok daha ser� b�r şek�lde
halletme durumu. 

C�hat: 
 Tab�� canım. O erteleme şeyd�r ya zaten... Bu b�r k�ş�l�k özell�ğ� g�b� b�r şey gal�ba. Ben

bunun böyle yüksek l�sansını, doktorasını falan yaptığımı düşünüyorum şahsen. Olab�ld�ğ�
kadar... S�stemat�k çalışmayı çok seven b�r �nsan olmama rağmen, han� b�r şey�n planlı
programlı olması ben� çok mutlu ed�yor �çten �çe. Ama kontrolün bende olduğu durumlarda
genel olarak, tek hesap soracak k�ş� bensem kend�me, ertelemey� terc�h ett�ğ�m çok oluyor. 

Em�n: 
 Şey m�? "Procrast�nate" m� den�yordu İng�l�zcede? 

C�hat: 
 Evet, evet. O erteleme alışkanlığı. Daha sonra yaparım h�ss�. Ya da yarın başlarım.

Mesela şey g�b�: Önümüzdek� ay spora başlayacağım. Bu lafı daha bugün söyled�m mesela.
Daha bugün kuzen�m bendeyd�. 

Em�n: 
 N�ye önümüzdek� ay? 

C�hat: 
 Çünkü önümüzdek� ay taşınacağım. Yen� b�r başlangıç. Tebd�l-� mekanda ferahlık vardır.

Ferah b�r yer. Hayatımın yen� dönem� falan d�ye görüyorum böyle. K�tabımızda yen� b�r sayfa
açıyoruz falan d�ye kodladım. Oysak� yan� şurada spor salonu var okulumun, bedava. Okulun
yanında yaşıyorum. N�ye g�tmed�m bu akşam? Çünkü önümüzdek� ay başlayacağım. Artık ona
�kna da ett�m kend�m�. H�ç problem yok. 

Em�n: 
 B�r de şey rahatlığı var ya: O b�r ay boyunca çok rahatsın. Çünkü ben o tar�hte

başlayacağım artık. H�çb�r şek�lde sorumlu değ�l�m. V�cdan azabı çekemem ve �sted�ğ�m her

[13:19]

[13:40]

[14:14]

[14:34]

[14:59]

[15:02]

[15:11]

[15:13]

[15:39]



şey� yapab�l�r�m spora g�tmek dışında. 

C�hat: 
 Zaten sorun o zaten. Ertelemek �ş�n yüzde yetm�ş� olsun, tehl�kel� b�r yüzde otuz kısım

var. O da kend�n� �kna etmek. "Evet ya ben bunu ertelemel�y�m." d�ye b�r mantık oturtuyorsun.
B�tt� o anda zaten. K�mse sen� vazgeç�remez de yan�. Evet o zaman, haftanın dey�m�ne geçel�m. 

Em�n: 
 Evet, bu bölümümüzün dey�m� ya da sözü: "D�kkat kes�lmek" dey�m�. D�kkat kes�lmek,

bütün d�kkat�n� b�r şey üzer�nde toplamak demek. Bunu da mesela b�r cümle üzer�nde
kullanacak olursak: Ne söyleyecek d�ye d�kkat kes�lm�şt�k. Yan� bütün d�kkat�n� onun üzer�ne
toplamıştın. Bunu günlük hayatında çok sık kullanıyor musun C�hat? "D�kkat kes�lmek" sözünü. 

C�hat: 
 Yok kullanamıyorum. Çünkü kullanab�lsem olumsuz hal�n� kullanırım. D�kkat

kes�lem�yorum der�m ama bu daha çok o şek�lde kullanılmıyor. Han� negat�f hâl� çok kullanılan
b�r şey değ�l. (Evet.) O hâl�yle çok kullanılmıyor ama bu cümley� genel olarak yazılı olarak
okursun bence. İşte "Em�n b�r şeye d�kkat kes�ld�." g�b� böyle b�r cümle gözümün önünde
canlandı yan�. Özell�kle k�taplarda çok rastlanab�lecek b�r şey. 

Em�n: 
 Evet k�taplarda, aynen. O zaman olumsuzunu örnek �ç�nde kullanab�l�r m�s�n? Mesela

"d�kkat�n� toplayamamak" g�b� b�r şey. 

C�hat: 
 Son zamanlarda d�kkat�m� h�ç toplayamıyorum. Bu da ben�m her gün kahve �çerken,

dışarıda b�r şeyler yaparken, arkadaşlarımla telefondayken, a�lemle konuşurken söyled�ğ�m b�r
şey mesela. D�kkat toplamak da var böyle han�, b�r araya get�rmek. Çok güzel b�r dey�m değ�l m�
aslında d�kkat toplamak? 

Em�n: 
 Evet, aynen. Sank� böyle b�r�kt�r�leb�len, üst üste koyulab�len b�r şeym�ş g�b�. D�kkat

toplamak ya da d�kkat�n� toplayamamak. 

C�hat: 
 Ama tam olarak öyle b�r şey aslında düşününce. Hak�katen toplaman gerek. Böyle gayret

de bazen �st�yor yan�. 

Em�n: 
 Evet, aynen öyle. Hatta böyle odaklanmak d�ye b�r tek b�r sözcükle de d�le

get�reb�l�yorsun ya. 

C�hat: 
 Aynen. 

Em�n: 
 Evet, o zaman şarkı kısmına geçeb�l�r�z. Şarkı tavs�ye edeceğ�z bu bölümümüzde. Evet,

ne tavs�ye etmek �st�yorsun C�hat? 

C�hat: 
 Ya aslında konumuzla çok alakası yok ama... Ne d�nletsek �nsanlara acaba? İnsanlar ne

d�nlemekten hoşlanır? Falan derken ben�m çok sevd�ğ�m, çok na�f ve böyle saf olduğunu
düşündüğüm b�r şarkı var. D�nlemek çok tatlı gel�yor bana. Özdem�r Erdoğan'dan "Aç Kapıyı G�r
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İçer�" adlı parça var. Parçanın YouTube l�nk�ne açıklama kısmından ulaşab�l�rs�n�z. Ben çok
sev�yorum. Son zamanlarda da b�r �nternet d�z�s�nde çalmıştı. "F�" olması lazım. Orada böyle
güzel b�r "cover"ını yapmışlardı falan. Şarkı b�razcık böyle tekrardan gündem oldu. Küçük çaplı
b�r gündem oldu tab��. B�raz böyle sak�n b�r şarkı. Çok hareketl� b�r parça değ�l. Bayağı tatlı
buluyorum ya şarkıyı. Çok güzel anlatıyor bence o durumu yan�. B�r sevg� şarkısı böyle. B�r�n�
sev�nce h�ssed�lenler g�b�. Çok bas�t b�r şek�lde açıklayab�l�r�z. 

Em�n: 
 Özdem�r Erdoğan'ın gerçekten bütün şarkıları çok na�f. Söyled�ğ�n şarkısı dışında ayrıca

"Gurbet" şarkısı herhalde onun en popüler şarkısı d�yeb�l�r�z. D�nlem�şken onu da
d�nleyeb�l�rs�n�z yan�. 

C�hat: 
 Evet, o daha böyle şeyd�r: Anadolu funk g�b�. B�razcık hareketl� falan. Çok hoş b�r şeyd�r.

Zaten çok fazla f�lmde çalıyor. Güzel böyle b�r sahne, geç�ş şarkısı g�b� de aynı zamanda. Çok
oryantal b�r şarkı yan�. Çok oryantal�st b�r şarkı. Onu da öner�r�z. Özdem�r Erdoğan'ın genel
olarak albümler�n� d�nleyeb�l�rs�n�z. Ben sev�yorum kend�s�n�. Çok �y� b�r sanatçı olduğunu
düşünüyorum. 

Em�n: 
 Evet. Kend�s� k�bar, na�f b�r sanatçıdır gerçekten. 

C�hat: 
 Evet, çok beyefend� durur zaten. Fotoğrafı görürsen�z o YouTube2da veya �şte �nternette

b�r yerlerde. Çok böyle babacan, beyefend� b�r�s�ne benz�yor açıkçası. Yan� tanışma fırsatım
olmadı ama dışarıdan böyle görüyorum. 

Em�n: 
 Evet, aynen öyle. Evet. 

Em�n: 
 Son kısmımıza geç�yoruz artık. Burada soru ve cevap kısmı var. Gelen sorulardan b�r�n�

soruyorum C�hat. 

C�hat: 
 Ya ben soru gelmes�ne b�le çok şaşırdım ve ben� çok mutlu ett�. Bu daha fazla olsun

�st�yoruz. Ger� dönüşler ve sorular. 

Em�n: 
 Çok fazla gelmed� ama sonuçta b�z� mutlu ett� gerçekten soru göndermen�z. 

C�hat: 
 Düşünceler�n�z de olur yan� burada. Tab�� k� �şte "Çok güzel konuşuyorsunuz."u tab��

burada nes�n� konuşalım burada? Çok mutlu oluruz okuyunca ama.. Han� b�ze böyle soru sor...
İşte merak ett�ğ�n�z şeyler değ�l sadece. Düşünceler�n�z� de paylaşab�l�rs�n�z. Mesela: "Hayır
C�hat, şuradak� şu düşüncene katılmıyorum. Aslında bence şöyle olab�l�r." Ben�m �ç�n de çok
güzel b�r tecrübe olur açıkçası. Onları, s�z�n düşünceler�n�z� okumak. Bekl�yoruz ger�
dönüşler�n�z� ve sorularınızı. 

Em�n: 
 Evet, yan� burayı soru ve cevap kısmı değ�l, ger� dönüş kısmı olarak da

değerlend�reb�l�r�z. (Evet.) Evet, soruyorum. Geçen bölümümüz b�r yerler gezme hakkındaydı
ya, "Çok gezen m� b�l�r, çok okuyan mı b�l�r?" (Evet.) Şöyle b�r soru gelm�ş: B�r yerler gezerken
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duyduğunuz, kulağınıza güzel gelen, çok hoş gelen ve ben bunu öğrenmek �st�yorum ded�ğ�n�z
b�r d�l var mı? 

C�hat: 
 Düşünüyorum. Buna İspanyolca der�m. Ama böyle fonet�ğ� yüzünden böyle

düşünüyorum. Çok böyle telaşlı ve tutkulu konuşuluyormuş g�b� gel�yor bana. Bu düşüncen�n
tek kaynağı bu. 

Em�n: 
 Kes�nl�kle öyle ama. Ya bence... İspanyolca konuşulan �k� ülkede bulundum. Ama yan�

öyle f�lmlerde, d�z�lerde falan konuşulduğu g�b� pek konuşulmuyor. B�raz yüksek b�r ses tonuyla
konuşuluyor ve çok hızlı konuşuluyor. B�r yerden sonra böyle �nsan, nasıl desem? Han� çok
sevd�ğ�m b�r d�l ben�m de bu arada. Yanlış anlaşılmasın ama... B�r yerden sonra baş ağrısı
olab�l�yor gerçekten. Alışkın olmayan b�r ülkeden gel�n�yorsa. 

C�hat: 
 Ben�m �lg�m� çeken de tam olarak o b�raz. Böyle d�yorum ya tutkulu doğru kel�me d�ye

düşünüyorum. Öyle konuşuluyormuş g�b� gel�yor. B�r şeyler anlatırken çok el, vücut d�l�n� de çok
kullanıyorlar. Böyle han� b�r şeyler anlatıyorlar falan. Mesela Fransızca öğrenmey� çok �sted�m.
Fransızca bende bu etk�y� uyandırmıyor. Fransızcayı böyle daha yavaş ve şey buluyorum, ya
ben tab�� k� uzmanı değ�l�m bu konunun ama... Gözlem�m sadece. Ben�m tecrübem öyle.
İspanyolcada öyle değ�l. Böyle şu an b�le hareket ed�yorum. İspanyolcayı böyle, durumu
anlatmaya çalışırken yan�. 

Em�n: 
 Bu arada "En sevd�ğ�n�z d�l ve ülke ned�r?" d�ye b�r bölüm çekm�şt�k. Onu da

�zleyeb�l�rs�n�z. Buna ben de cevap olarak İskand�navya d�ller� d�yeceğ�m. İskand�nav ülkeler�n�n
d�ller� d�yeceğ�m. Norveççe, İsveççe. Oralarda gezerken �nsanlar kend� aralarında konuşurken
duyduğımda han� böyle çok akıcı b�r ses tonuyla konuşuyorlar. Han� böyle net b�r kel�me
telaffuzu h�ssedem�yorsun onlar konuşurken ama konuştukları ş�veler�, aksanları falan nedense
çok hoşuma g�d�yor. Ben de yan� İskand�nav ülkeler�n ya da �şte İsveççe, Norveççe, Danca
d�yeb�l�r�m. 

C�hat: 
 Kuzey Avrupa d�ller� havalı duruyor. Ben�m böyle çok b�r tecrübem yok. Ne çok duydum

ne çok b�r şey yaptım ama... Alfabes�nden falan ötürü mü acaba b�lm�yorum. Hep böyle b�r
havalı gelm�şt�r bana da. 

Em�n: 
 Evet. Onun dışında söyleyeb�leceğ�m b�r d�l yok ben�m. B�r soru da "Gezmen�n d�l

öğrenmeye faydası var mı?". Yan� d�ğer soru daha doğrusu. Yan� bence tab�� k� var. Özell�kle
öğrend�ğ�n d�lle �lg�l� b�r ülkedeysen, örneğ�n Fransızca öğren�yorsan ve Fransa'daysan ya da
Belç�ka'daysan tab�� k� bunu prat�k etmek, orada gerçekten kullanılışını duymak �nanılmaz
faydalı b�r şey. Bu yüzden kes�nl�kle faydası olduğunu düşünüyorum ben. 

C�hat: 
 D�l öğrenmen�n tek yolu gezmek değ�l bence. Ama gezmek ve o d�le maruz kalmak

özell�kle Em�n sen�n de söyled�ğ�n g�b�, özell�kle o d�l�n konuşulduğu yerlerde bayağı sürec�
değ�şt�ren ve kolaylaştıran b�r şey bence de. (Evet.) Çünkü o şek�lde düşünmeye başlamaya
�t�yor sen�. Öyle söyleyey�m. Seyahat ett�ğ�n yerde b�raz da o d�le aş�nalığın varsa... "Neden bu
şek�lde konuşuyorlar?"ı daha �y� anlıyorsun bence. Bu bayağı yardımcı oluyor öğrenme
konusunda. 

Em�n: 
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 Evet, mesela teor�de b�rçok şey öğren�yorsun ama hang� durumda, hang� senaryoda artık
onu kullanman gerekt�ğ�n� ancak bu şek�lde konuşularak, konuşulduğunu duyarak
kavrayab�l�yorsun. 

C�hat: 
 Ve konuşmaya çalışarak aynı zamanda. (Aynen.) Derd�n� anlatmak �ç�n den�r ya bz�de.

Derd�n� anlatmak �ç�n, kullanman gerek�rse o d�l� mesela, orada b�r şek�lde kend�n� �fade
ed�yorsun ve anlıyorsun yan�. Zamanla oturuyor d�ye düşünüyorum. Han� anlatab�ld�m m�?
Konuşmaya çalışırken doğrudan böyle şey olmuyor da b�r anda ben çok �şte ben İng�l�zce b�r
şeyler okudum, İspanyolca b�r şeyler okudum. İspanya'ya g�d�nce çok �y� anlaşırım değ�l belk�.
B�raz oradak� o hayatı da anlamak gerek�yor tab�r� ca�zse. 

Em�n: 
 B�r de şöyle b�r durum da var. Mesela, arkadaş ortamında kullanamayacağın kadar

formal b�r kalıp var d�yel�m, resm� b�r kalıp var d�yel�m. Onu orada kullanmaman gerekt�ğ�n�
öğren�yorsun. Ya da �şte çok resm� b�r ortamda kullanmaman gereken sam�m� b�r kalıp var
d�yel�m. Onu orada kullanmaman gerekt�ğ�n� öğren�yorsun. Sonuçta bu �şte atıyorum translate
ya da b�r çev�r� programı kullandığında sana belk� o çev�r�y� vereb�l�yor ama tam olarak nerede
kullanman gerekt�ğ�n� sana anlatamıyor sonuçta. Ama bunu orada gezerken ya da orada
yaşarken çok daha net b�r şek�lde öğreneb�l�yorsun. 

C�hat: 
 Evet. Maruz kalmanı sağladığı sürece yararı olur bence de. Ben öyle düşünüyorum. 

Em�n: 
 Evet. Bu haftalık bu kadar d�yel�m. 

C�hat: 
 Evet, teşekkür eder�z b�z� d�nled�ğ�n�z �ç�n. Söyled�ğ�m�z g�b� ger� dönüşler�n�z�,

sorularınızı, yorumlarınızı bekl�yoruz. Haftaya görüşmek üzere. 

Em�n: 
 Görüşürüz. 
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