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Intro

Müz�k 

C�hat: 
 Merhaba Easy Turk�sh Podcast d�nley�c�ler�. Ben C�hat. 

Em�n: 
 Ben Em�n. İk�nc� podcast bölümümüze hep�n�z hoş geld�n�z. Bu bölümümüzün konusu tam

da tat�l dönem� olduğu �ç�n tat�ller hakkında olsun ded�k. Normalde dey�m ve atasözü tavs�yes�
kısmımızı bölümümüzün sonuna doğru yapıyoruz. Ancak bugün önümüzde güzel, üzer�ne sohbet
etmek �sted�ğ�m�z, konuşmak �sted�ğ�m�z b�r atasözü var. O yüzden bunu başa alacağız ve bunun
üzer�ne konuşmaya başlayacağız b�raz. O atasözü neyd� C�hat? B�ze söyler m�s�n? 

C�hat: 
 Aslında b�r atasözü olmasının yanı sıra bu b�r soru. Han� felsef� de bence b�r soru. Üzer�ne

bayağı sohbet ed�leb�l�r b�r şey. Bu soru - atasözü şöyle b�r şey: Çok okuyan mı b�l�r, yoksa çok
gezen m�? Han� bu gerçekten tartışılab�lecek b�r şey. Han� b�r tartışma programına konu
olab�lecek b�r konu açıkçası. 

Em�n: 
 Evet, aslında bu atasözünün çok çeş�tl� şek�lde söylen�şler� mevcut. Mesela: Çok okuyan mı

çok b�l�r, çok gezen m� çok b�l�r? Bu soru hal�. Mesela b�r d�ğer vers�yonu: Çok okuyan çok b�l�r,
çok gezen ondan da çok b�l�r. 

C�hat: 
 Ama burada b�r şey var, yargıya varılmış. (Evet, aynen öyle.) Yan� burada şu denm�ş yan�:

"Çok gezen kes�nl�kle çok b�l�r canım." falan denm�ş g�b� duruyor. B�lemed�m. Em�n olamıyorum.  

Em�n: 
 Aynen öyle. Aynı şek�lde b�r kes�m "Çok okuyan daha çok b�l�r, gezmek sadece görsel

duyuları, �şte b�lmem neler� canlandırır ama okumak o dünyanın �ç�ne tamamen g�rmek demekt�r."
falan d�ye b�r yorum da var. 

C�hat: 
 Evet, b�r de çok böyle han� kurnaz �nsanlar var buna şey d�ye yanıt ver�rd� b�z çocukken han�:

"İşte gezerken okuyan b�l�r canım." falan tarzı böyle. (Aynen.) H�le yapanlar oluyordu bu soruya
yanıt ver�rken. 

Em�n: 
 İk�s�n� de yapınca tab�� k� bu tartışmanın b�r manası kalmıyor yan� �k�s�n� de yapmış olduğun

�ç�n. Ama b�z b�raz bunun üzer�ne tartışmak �st�yoruz. C�hat sen ne düşünüyorsun bu konu
hakkında? 

C�hat: 
 Ya b�raz şöyle düşünüyorum açıkçası: Han� bunun ortaya çıkış şekl� de b�raz şey g�b� ya...

Çok böyle teor�k b�lg�yle kalan, han� sadece okuyan, sadece böyle �nsanların tecrübeler�n�
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öğrenen ve bunları tanıklık eden �nsanlar mı daha çok şey öğren�r, yoksa gerçekten o tecrübey�
kend�s� yaşayan mı? Ben b�raz bu sorunun bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bu
konuyla alakalı han� net b�r f�kr�m yok. Böyle, kes�nl�kle çok okuyan çok b�l�r ya da çok gezen çok
b�l�r d�yemem ama bunun hayatın hang� dönem�nde olduğunla alakalı olduğunu da düşünüyorum
açıkçası. Yan� bence tecrübe etmek �nsana çok fazla şey öğret�yor. Kes�nl�kle hep�m�z başka b�r
ülkey�, başka b�r şehr� tecrübe etmel�y�z ve oranın kültürünü öğrenerek ufkumuzu gen�şletmel�y�z.
Buna yüzde yüz katılıyorum. Ama bu demek değ�l k� sadece gezmek, sadece yen� yerler görmek
�nsanın ufkunu gen�şlet�r ve bu kes�nl�kle varmamız gereken yerd�r. Ben daha çok şöyle
düşünüyorum: Gerçekten b�r yandan gezerken, b�r yandan ufkumu gen�şlet�rken durduğum
vak�tlerde, ev�mde olduğumda daha böyle konforlu olduğum alanlarda olduğum vak�tlerde de
daha çok şey okuyarak, daha çok şey d�nleyerek, �nsanlardan b�r şeyler öğrenerek de ufkunu
gen�şleteb�l�rs�n. Han� böyle kes�n b�r yargıya varamam "Bu bundan daha �y�d�r." d�ye. 

Em�n: 
 Sen de b�raz kaçamak cevap verd�n g�b� geld�. 

C�hat: 
 Evet ama han� doğru yanıtı vermeye çalışıyorum b�razcık. Çünkü ben şu dönem� de

b�l�yorum yan�, hayatımın en çok dışarı çıktığım, en fazla dışarıda vak�t geç�rd�ğ�m dönemler�mde
çok şey öğrend�ğ�mden em�n�m. Ama bunun yanı sıra bazenler� de durmak gerek�r. Ev�nde oturup
çok yorulduğun b�r... 

Em�n: 
 Ya da gezemed�ğ�n b�r dönem olab�l�r. 

C�hat: 
 Kes�nl�kle. O dönemde de oturup "İnsanlar acaba ne yapıyor?", bugüne dek �şte atıyorum

çok yer gezm�ş b�r�s� bu konuyu nasıl anlatıyor, kend� nasıl �fade ed�yoru öğrenmek, oradan b�r
şeyler öğrenmen�n de bayağı böyle �nsana yararlı olacağını düşünüyorum açıkçası. Sen�n
düşüncen ned�r? 

Em�n: 
 Yan� kes�nl�kle. Ben yan� gezmen�n kes�nl�kle çok farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü

vücudunla o b�leceğ�n şey�, atasözünde geçen "b�lmek" f��l�n� �cra ederken, yan� bütün vücudunla
oradasın. Ş�md� okurken yalnızca okuduğunu düşünüyorsun ve b�r hayal evren�ndes�n. Yan�
f�z�ksel olarak orada değ�ls�n. O yüzden ben çok gezen�n daha çok b�leb�leceğ�n� düşünüyorum ve
gezmen�n de daha çok akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum. Ama çok okuyanın da epeyce b�r şey
b�ld�ğ�, b�leceğ� aş�kar yan�. Onu da küçümsememek lazım açıkçası. 

C�hat: 
 Doğru, evet. Yan� burada zaten han� olayı b�raz daha özelleşt�recek olursak sen çok yer

gezm�ş b�r �nsansın. Çok farklı ülkelere, çok farklı koşullarda g�tt�n bugüne dek. Özell�kle han� yed�
- sek�z sened�r böyle bayağı gezmed�ğ�n yer kalmadı neredeyse d�yeb�l�r�z. Tab�� k� vardır çok fazla
yer de... Bu sen�n b�r hob�n d�yeb�l�r�z. (Evet.) Mesela ben b�raz daha bundan uzak b�r�y�m. Ben
daha çok... B�r yerlere tab�� k� ben de g�d�yorum. Yen� tecrübeler ed�n�yorum ama daha çok lokal
oluyor. Atıyorum İstanbul �ç�nde oluyor ya da Türk�ye �ç�nde oluyor. Onun dışında han� b�r yerlere
da�r �nsanların yazdığı şeyler� okuyorum ya da d�nl�yorum d�yel�m. Han� b�ze b�raz bahseder
m�s�n? Yan� bu mesela on sek�z yaşında özell�kle bu kararı verd�ğ�n� b�l�yorum. Ne değ�şt� sen�n
�ç�n? Neden çok gezmeye başladın? Ya da gezme kararını verd�kten sonra bunu artık b�r hob�
hal�ne get�receğ�n� sana ne söylett�? 

Em�n: 
 Şöyle söyleyey�m: Ben �lk yurt dışına çıkmadan önce yurt dışına çıkmaya çok... Ya da genel

olarak gezmek üzer�nden konuşalım. Yurt �ç� veya yurt dışı. Han� b�raz ön yargılı b�r �nsandım,
b�raz tembel b�r �nsandım. Ablamların zorlamasıyla �lk yurt dışı seyahat�m� Almanya'ya
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gerçekleşt�rd�m. Oradan b�r Interra�l turu yapmıştık. Almanya, Fransa, Belç�ka, Çek Cumhur�yet�, o
zamank� adıyla Çek Cumhur�yet�, Avusturya... Böyle b�r herkes�n yaptığı kl�şe b�r Interra�l rotası
vardı. Ondan sonra kel�men�n tam anlamıyla bağımlı oldum. Bağımlısı oldum yan�. Uzun b�r süre
arkadaşlarımla bunu devam ett�rd�m. Yan� kend� kend�me ded�m k�, hatta Y�ğ�t d�ye b�r arkadaşım
var, onunla beraber ded�k k�: B�z, yan� vakt�m�z� ve paramızı boş şeylere değ�l de, b�r�kt�rel�m,
kenara koyalım, hatta çalışalım gerek�rse ekstradan... B�r�kt�rd�ğ�m�z parayla, boş olduğumuz
vak�tlerde yurt dışını gezmeye adayalım kend�m�z�. Han� vakt�m�z müsa�t, �şte para kazanırsak
paramız var... Ondan sonra o �lk başta o gezmen�n tadını alınca, hatta buna �şte "travel bug"
den�yor. Bunu Türkçeye nasıl çev�reb�l�r�z? İşte o vücuduna o zehr� verd�kten sonra artık oradan
ger� dönüşü yok. Ondan sonra ablamlarla devam ett�m, babamla devam ett�m gezmeye.
Arkadaşlarımla devam ett�m ve ş�md� de �k� sene önce evlend�m ve bu aynı özell�ğ�me eş�mle
b�rl�kte devam ed�yorum. Han� ben�m �ç�n artık hayatımın vazgeç�lmez b�r parçası gerçekten. 

C�hat: 
 B�raz seyahat m�syoner�s�n d�yeb�l�r�z yan�. Çünkü ben şey� anımsıyorum mesela: 2014 yılı

olması lazım, senle mesajlaştığımız, konuştuğumuz b�r akşam vardı. "Ab� kes�nl�kle g�tmem�z
lazım b�r yerlere artık." han�. B�r plan yapalım ve g�del�m. Interra�l, han� sen de bahsett�n, o
dönem�n b�r de çok popüler b�r konsept�yd� ya. (Evet, aşırı popülerd�.) O yılların, 2014 - 2015 han�
b�z�m yaşımızın get�rd�ğ� b�r şey m� b�lm�yorum ama... "Interra�l yapalım ab�." Han� "Interra�l ab�."
falan d�ye dolaştığımız b�r dönemd� ve herkes yapıyordu yan�. Ben gerçekten çevremdek�
�nsanların çoğunun o dönemde Avrupa seyahat�ne, trenle özell�kle, çıktığını anımsıyorum. Çok
fazla böyle yer gezm�şlerd�. Tab�� ben onlardan b�r� olamadım o zaman. Çünkü sen�n bahsett�ğ�n
g�b� ben daha çok tembeld�m bu konuda. Han� b�r�kt�rd�ğ�m parayı İstanbul'da dışarıda yemek
daha çok �ş�me gel�yordu d�yel�m yan�. 

Em�n: 
 Evet, daha rahat b�r para harcama metodu. 

C�hat: 
 Evet, o yüzden han� seyahate çok para harcamadım ama sen özell�kle o tat�llerden sonra,

en başından sonra hak�katen bunun m�syonerl�ğ�ne başlayıp, "Ab� gezmek lazım ya." d�ye
düşünür oldun mesela. Bunu çok takd�r ed�yorum yan�. Çünkü o gün, yan� sek�z sene - yed� sene
olmuş mesela bunu konuşmaya başladığımız dönemden bu yana... Oradan bu yana han�,
okyanus aşıp Güney Amer�ka'ya b�le g�tt�n günün sonunda. Han� orada da b�r şeyler ed�nm�şs�nd�r,
ve tecrübe yaşamışsındır d�ye düşünüyorum. Tab�� k� b�z bunu aramızda çokça kez konuştuk
ama... Han� �şte "Çok okuyan mı b�l�r, çok gezen m� b�l�r" konusu b�razcık bununla alakalı. Han�
g�d�p görmek, oranın �şte yemekler�n� yemek, kültürüne tanıklık etmek falan... İnsana o kadar fazla
şey sağlıyor k�. 

Em�n: 
 Kes�nl�kle. Ya ş�md� mesela Meks�ka'ya g�tt�m. Meks�ka üzer�ne b�rçok şey okuyab�l�rs�n. İşte

oradak� Ch�chén Itzá P�ram�tler� hakkında, ya da ne b�ley�m Meks�ka mutfağı hakkında b�r sürü
şey okuyab�l�rs�n ama oraya g�d�p görmeden oraya g�d�p o yemekler� tatmadan ne kadar b�r f�k�r
sah�b� olab�l�rs�n? O soru �şaret�. Tab�� k� bu... Yan� kend�m� çok şanslı h�ssed�yorum, bu şansa
er�şt�ğ�m �ç�n ve yan� gezmen�n kes�nl�kle çok farklı b�r şey olduğunu düşünüyorum. Yan� sen de,
söyled�ğ�m�z g�b�, han� c�dden �nsanın vücuduna o zeh�r salındıktan sonra oradan ger� dönüş yok
g�b� b�r durum oluyor. 

C�hat: 
 Evet, mesela sen�nle çok net b�r ayrım yaşadığımız yer b�raz şu oldu daha çok: Ben han�

yurt dışına sen�n kadar seyahat etmed�m ama yurt �ç�nde daha fazla seyahat etm�ş olab�l�r�m.
Çünkü han� Karaden�zl�y�m zaten. Her yaz oraya g�d�yorduk ve han� İstanbul'dan kalkıp Ordu'ya,
Trabzon'a, R�ze'ye, Samsun'a falan g�tt�ğ�m�z oluyordu. Ben oraları çok daha �y� b�l�yorum. Ya da
güney yakasına çok daha fazla kez �nm�ş�md�r mesela. Ama yurt dışına o kadar çok g�demed�m.
Han� ben Türk�ye �ç�nde b�le sadece yed� farklı coğraf� bölge olmasının etk�s� olarak çok farklı
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kültürler olduğunu b�l�yorum. Ve her g�tt�ğ�m yerde de gerçekten b�r şey öğrend�m. Han� b�r yer�n
meşhur yemeğ�n� yemek, evet çok �y�d�r ve �nsana çok şey katar han� ama bundan
bahsetm�yorum sadece. Oradak� �nsanların hayata nasıl baktığını görmek... Her gün gördüğü b�r
manzara var mesela Muğla'da, Bodrum'da yaşayan b�r �nsanın. Sen yılda b�r hafta belk� tat�le
g�tt�ğ�nde ona tanıklık ed�yorsun. Ama o kadar büyüley�c� b�r şey k� han� düşününce... B�z
İstanbul'da yaşıyoruz �k�m�z de. Yan� gördüğümüz görüntüler b�raz artık rut�n hale gelm�ş
durumda. B�z metropol �nsanıyız d�ye düşünüyorum mesela çoğunlukla. Ben g�d�nce �şte,
Bodrum'a g�d�nce, İzm�r'e g�d�nce �şte, Antalya'ya g�d�nce o kadar farklı şeyler görüyorum k�... Ya
da �şte Karaden�z'e a�lem�n yanına g�tt�ğ�mde orada böyle gezmeye kalktığımda, yaylalara
çıktığımda falan d�yorum k� han�: Buradak� �nsanlar acaba nasıl düşünüyor? Çünkü ben sadece
ona kısa b�r süre tanıklık ed�yorum günün sonunda. B�r de sen benden daha fazla b�r şek�lde şunu
yaptın: Farklı ülkelerde bambaşka kültürlerle yet�şen �nsanların nasıl düşündüğünü, nasıl
h�ssett�ğ�n�, her gün yaptığı akt�v�teler� belk� takl�t ett�n. Bunun bence �nsanın ufkunu çok gel�şt�ren,
han� dünya vatandaşı den�r ya... Han� dünya vatandaşı olmasını sağlayan b�r şey olduğuna
�nanıyorum açıkçası yan�. 

Em�n: 
 Evet, kes�nl�kle. Yan� �nsan... Ve ded�ğ�n g�b� ne kadar çok gezd�kçe o z�hn�ndek� bar�yerler�n

ben o kadar kalktığını düşünüyorum. Han� o kadar farklı artık yaşam tarzları görüyorsun, yaşam
st�ller� görüyorsun k�... Han� sadece sen�n yaşadığın tarz doğrudur, sen�n düşünceler�n doğrudur
şekl�ndek� perde z�hn�nden kalkıyor. O yüzden b�raz daha tolerans göstereb�len b�r �nsan olmaya
başlıyorsun. Yan� nasıl desem... Tırnak �çer�s�nde yan� olgunlaşmaya başlıyorsun b�raz daha.
Hatta çok hızlı b�r şek�lde. Çünkü hayat o kadar farklı şeyler göster�yor k�... Yan� ded�ğ�n g�b�,
Türk�ye �çer�s�nde b�le... Atıyorum Muğla'ya g�d�yorsun, o �nsan da Türk, sen de Türk'sün. Ama
aslında o kadar farklı tarzlarda yaşıyorsun k�... Ya bu �nsanın ufkunu açan b�r hareket aslında. 

C�hat: 
 Pek� yakın zamanda b�r seyahat planın var mı? Şu an b�r de tat�l dönem�ndey�z, bayram

tat�l�. G�tmey� düşündüğün b�r yer var mı? 

Em�n: 
 Evet, bu gezme konusunda yan� olab�lecek her fırsatı değerlend�rmek üzer�ne yoğun b�r

çaba sarf ed�yorum. Sürekl� uçak b�let�, kontrol ed�yorum. İşte sürekl� ucuza tren var mı, uçak var
mı, ucuza konaklayab�l�r m�y�m şekl�nde b�r yoklama yapıyorum. Şu anda da İtalya'ya uygun b�r
g�d�ş ve dönüş buldum. Dönüşüm b�razcık çetref�ll� olacak ama değeceğ�n� düşünüyorum.
İtalya'ya, Roma'ya g�deceğ�m. Dönüş de Vened�k'ten Sofya'ya Ryana�r uçağı, oradan da trenle
İstanbul'a dönüş gerçekleşt�receğ�m. Çoğu �nsan belk� yapmaz bunu. K�m uğraşacak falan der
ama... İşte ded�ğ�m g�b�, vücudumda artık o "gezme zehr�" dolaştığı �ç�n bana h�ç zor gelm�yor.
Çünkü gördüğüm şeyler, göreceğ�m şeyler ben� mot�ve ed�yor. Yan� bu yorgunluğa değeceğ�n�
düşünüyorum. Roma'ya daha önceden de g�tt�m hatta bu üçüncü g�d�ş�m olacak. Ama y�ne
�lk�nden... hatta belk� �lk�nden daha çok heyecanlıyım. Çünkü atıyorum, eş�mle �lk defa g�deceğ�m
ya da bu sefer üçüncü g�d�ş�m olacağı �ç�n çok daha farklı şeyler�ne odaklanmaya çalışacağım.
Onların heps� ayrı b�r heyecan gerçekten. 

C�hat: 
 Güzel. Güzel gözüküyor zaten. O zaman önümüzdek� günlerde sen� yen� tecrübeler

yaşayacağın �ç�n uğurluyoruz aramızdan. 

Em�n: 
 Teşekkürler. Had� görüşürüz o zaman.  

C�hat: 
 Umarım döndüğünde anlatacak böyle saatlerce şey olur d�ye üm�t edel�m. Çünkü genell�kle

oluyor. Bu sadece sana özgü de değ�l yan�. Seyahat eden �nsanın anlattığı b�r şeyler oluyor hep.
Hatta k�m�n lafıydı, k�m�n sözüydü çok anımsamıyorum ama çok meşhur böyle b�r laf vardır ya
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han�: B�r h�kayen�n başlaması �ç�n ya b�r şeh�rden b�r�s� g�der ya da şehre yen� b�r�s� gel�r derler.
(Aynen.) Öyle b�r söz var. Çok doğru olduğunu düşünüyorum. (Evet, kes�nl�kle.) Ben o konfor
alanını kıran eylemler ya da atıyorum yen� b�r�n�n gelmes� ya da sen�n yen� b�r yere g�tmen hep
maceraya açık olmak anlamına gel�yor. Ben bunu çok değerl� buluyorum. Hatta ben de şöyle
destekleyey�m bunu b�razcık daha: Bunu daha önce konuşmuştuk ama mak�ne mühend�sl�ğ�nden
mezun oldum ün�vers�temden. Bu esnada mesela staj ararken, yaz stajı b�z�m �ç�n öneml� b�r
konsept. Yapmak zorundasınız zaten. Rapor yazacaksın, günlük yazacaksın falan... Bayağı b�r
ton �ş� var. Mesela ben staj arıyordum. İstanbul'da da genel olarak böyle b�r sanay� bölges� yok.
Sanay� bölgeler� Kocael�'nde oluyor, Hadımköy'de oluyor. Yan� İstanbul'un merkez�ne b�raz uzak
yerlerde oluyor. Ben de o dönem �ç�nde staj ararken düşünmüştüm ne yapab�l�r�m acaba hang�
f�rmalara g�reb�l�r�m falan d�ye. Karşıma Antalya'da b�r f�rma çıkmıştı. Kuzen�m orada çalışıyordu
zaten o zamanlar. O böyle dem�şt� gel�p burada yapab�l�rs�n d�ye. B�r �nşaat f�rmasında. Antalya'ya
g�tm�şt�m mesela b�r buçuk aylığına ve o staj esnasında yan� o kadar gar�p tecrübeler yaşadım
k�... Çünkü bugüne dek hayatımda �şte Ordu'ya g�tt�m, had� Trabzon'a g�d�yordum falan... Han�
İstanbul'da zaten y�rm� küsür senem� geç�rm�şt�m. Antalya'ya g�d�p b�r buçuk ay yaşayacağımı h�ç
düşünmem�şt�m mesela hayatımın b�r noktasında. 2019 yılı olması lazım. 2019'da mesela
Antalya'ya g�tt�ğ�mde şunu fark etm�şt�m: Muhteşem b�r sah�l şer�d� var. Ben tam olarak yaz ayında
g�tt�m yan�. Temmuz'un başında g�tt�m, Ağustos'un ortasında da döndüm. Muhteşem b�r sah�l
şer�d� var. Ben stajdan çıktıktan sonra yüzmeye g�deb�l�yordum. Bunun nasıl b�r lüks olduğunu
anlatamam mesela. 

Em�n: 
 Böyle b�r yaşam standardı k�mde var? 

C�hat: 
 Evet, han� Konyaaltı'nda kalıyorduk, kuzen�m�n ev� oradaydı. Antalya'nın da böyle

gençler�n�n de yaşadığı key�fl� b�r yer�. Konyaaltı sah�l� de böyle plajları da olan, den�ze de
g�reb�ld�ğ�n ve atıyorum yürüyüş yapab�ld�ğ�n, basketbol oynayab�ld�ğ�n, �şte b�r soğuk kahve alıp
sokaklarında, sah�l�nde yürüyeb�ld�ğ�n b�r yer. Ben akşamları �ple çeker olmuştum yan�. Akşam
olduğu zaman yürüyerek evden çıkıp yüzmeye g�d�yordum. B�r kahve alıyordum, sah�lde
yürüyordum. Basket oynayanlar oluyordu, basket oynayanlara katılıyordum ve kend� kend�me
ded�m k� "B�r güney şer�d�ndek� b�r şeh�rde yaşamak, b�r yazlık yerde yaşamak ne kadar key�fl� b�r
şey mesela." Han� �nsanların genel olarak yaşama şek�ller�n�n çok farklı olduğunu görmüştüm
oraya g�tt�ğ�mde. İstanbul'da b�z, b�raz bunu geçen bölümde de özell�kle konuşmuştuk, acele
hal�nded�r hep b�r yere yet�şmeye çalışır. Çünkü �şte toplu taşımalar çok kalabalıktır, g�d�lmes�
gereken yerler de hep çok uzaktır. Yolda da hep traf�k vardır konsept�nden bahsed�yoruz. Orada
öyle değ�ld� yan� yürüyerek b�r yerden b�r yere y�rm� beş dak�kada ulaşab�l�yordum. Ve burası
Karaden�z'�n aks�ne, han� ben�m de daha �y� b�ld�ğ�m Ordu'nun aks�ne b�r Akden�z şehr�. O yüzden
�nsanlar da daha rahat. İtalya'ya g�decek olmandan geld� bu aklıma yan�. Han� hava çok sıcak,
herkes böyle salmış durumda. Yazları sadece ser�nlemek �ç�n dışarı çıkıyorlar. Gez�yorlar, den�ze
g�r�yorlar, eğlen�yorlar... Yabancısı var, Türk'ü var, han� dünyanın her yer�nden belk� vatandaşlar
var. O kadar güzel b�r tecrübeyd� k� o b�r buçuk ay... 

Em�n: 
 Evet. Zaten Akden�z �kl�m� �nsanının karakter�st�k özell�kler�n�n çok benzemes�... İşte bu

sıcak olması, den�ze yakın olması g�b� durumlar �nsanı karakter�n� c�dden çok etk�l�yor. 

C�hat: 
 Aynen öyle. Han� o b�r hafta g�tmed�m ya sadece, mesela ya da �k� hafta �şte... On beş gün

de tat�le g�tmed�m. B�r buçuk ay geç�rd�m yan�. B�r şeh�rde yaşamak ve orayı anlamak �ç�n b�r
buçuk ay yeterl� m�? Em�n değ�l�m ben de ama kes�nl�kle b�r tur�st olarak g�tmekten, orayı
gezmekten daha farklı b�r şey. Mesela oranın bende b�r �z bıraktığını düşünüyorum. Ben
hayatımın b�r noktasında, eğer �şler rast g�derse, kend�m �ç�n orada b�r seçenek oluşturab�l�rsem
Antalya'da yaşamayı artık �ster�m. Ama bundan önce böyle b�r �dd�a da bulunamazdım ya da
böyle b�r �steğ�m olamazdı. Orayı tecrübe ett�kten, oradak� hayatı gördükten sonra oraya dönmek
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�ster oldum yan�. Ben�m k�ş�l�ğ�me de çok yakışan doğru yer olduğunu düşünmeye başladım
açıkçası. 

Em�n: 
 O zaman şöyle b�r soru yöneltey�m: Ben mesela b�raz daha �şte bu yüzme tat�l�, den�z tat�l�n�

terc�h etm�yorum. B�raz daha böyle kültürel gez�ler� terc�h ed�yorum. Hayatımda da onu merkeze
oturtmuş durumdayım zaten. Sen tat�l planı yapacak olsan, sıfırdan b�r den�z tat�l� m� yaparsın
yoksa kültürel temalı b�r tat�l m� yaparsın? 

C�hat: 
 Ya ş�md� burada b�raz h�le yapayım. Buna daha önce, özell�kle ün�vers�tedeyken, daha

çalışmaya başlamamışken "Ab� kültürel tat�l yapmak lazım, gezmek lazım, öğrenmek lazım." falan
d�yordum �çten �çe. Fakat ş�md� çalışmaya başladığımdan ber� ben�m �ç�n tat�l ve hafta sonu
özell�kle mesela, o kadar değerl� k�... Orada böyle çok eğlenmem lazım. Yan� daha �y� b�r h�le
yaparak b�r yanıt vereceğ�m buna. Den�z ya da kültürel kısmı öneml� değ�l. Eğlence odaklı olması
gerek�yor. Yan� gerçekten b�r tecrübe yaşamam lazım. Han� bu b�r plaja g�d�p arkadaşlarımla
eğlenmeye de çok okey�m, çok tamam bu. Burada da çok eğlen�r�m ama atıyorum tar�h� b�r yer
vardır �şte b�r yerde sadece orada olan b�r sanat galer�s� vardır, görülmes� gereken kültürel çok
öneml� b�r şey vardır, onu görmeye de okey�m. Ben bunun b�raz denges�n� kurma taraftarıyım
yan�. Den�z tat�l�ne ben de çok sıcak değ�l�m açıkçası. Han� h�çb�r zaman derd�m g�d�p oradak�
sah�ldek� şezlongta yatıp b�raz den�ze g�r�p b�r şeyler �ç�p böyle yatıp d�nlenmek, güneşlenmek
h�çb�r zaman olmadı. Ama onun da değerl� olduğunu anlayab�lmeye başladım. Özell�kle son b�r
senede f�kr�m b�raz değ�şt� yan�. Sen ne düşünüyorsun? 

Em�n: 
 Ben de kes�nl�kle b�r tane doğru olduğunu düşünmüyorum. B�razcık daha kaçamak b�r

cevap vereceğ�m y�ne. Ama ben�m seçt�ğ�m tat�llere bakarsak yüzde doksanı kültürel, �şte böyle
b�raz daha yorulmalı... Han� "Şunu da görey�m, bunu da görey�m, orayı da gezmel�y�m." şekl�nde.
Ama kes�nl�kle ve kes�nl�kle �nsanın kafasını boşaltması çok öneml�. (Evet.) Yan� özell�kle İstanbul
g�b� b�r şeh�rde çok yoğun b�r �ş temposunda çalışan �nsanlar olarak o hafta �ç� akşam b�le, hafta
sonu �k� günde b�le o kafayı boşaltma eylem� çok, çok değerl�. O yüzden bence ben de hayatımın
sank� böyle �lerleyen evreler�nde b�raz daha ona doğru yöneleceğ�m g�b� gel�yor. Bu h�s olarak
bana şu andan �t�baren gelmeye başlıyor. Çünkü çalışmaya başlayalı 2 - 3 sene oluyor �şte tam
zamanlı olarak. Şu anda yoğun b�r �ş temposunda b�raz böyle yorulduğumu h�ssed�yorum. Daha
bu yaşta b�le h�ssed�yorum. O yüzden kes�nl�kle bütün b�r sene tam zamanlı olarak yoğun b�r
şek�lde çalıştıktan sonra �nsanın b�r hafta, �k� hafta h�çb�r şey yapmadan sadece �şte yüzerek,
d�nlenerek, yatarak falan geç�receğ� b�r, �k� hafta kulağa çok hoş gel�yor. Hatta şu an b�raz tat�l
planlarımı sorgulamaya başladım acaba başka b�r şey m� yapsam d�ye. Ama artık çok geç bütün
rezervasyonları yaptım. 

C�hat: 
 Hala enerj�n var bence. Y�ne o bugüne dek de yaptığın ve çok da sevd�ğ�n... Daha çok

kültürel b�r seyahat olarak baktığın tat�l� yapmak bence �y� f�k�r. 

Em�n: 
 Tesell� m� ed�yorsun ben�? 

C�hat: 
 Yok, yok sen bugüne dek de bunu çok kez ve han� severek yaptığını b�ld�ğ�m �ç�n özell�kle

söylüyorum. Ama han� ben mesela b�r geçm�ş tat�l�mden daha örnek verey�m. Geçt�ğ�m�z Eylül
ayında yakın arkadaşlarımla mesela Alaçatı'ya g�tt�k, İzm�r'e g�tt�k b�r arkadaşımızın yazlık ev�ne.
Daha önce bunu o grup olarak h�ç yapamamıştık. Üç k�ş� beraber dördüncü arkadaşımızın yanına
g�tt�k. Bugüne dek hep konuşup yapamazdık mesela. Sadece üç gün ya da dört gün, yanlış
anımsamıyorsam, geç�rd�k beraber ama o kadar key�fl�yd� k�... Han� g�d�p sadece kafamızı
boşalttığımız, atıyorum den�ze de g�rd�ğ�m�z, sadece evde oturup sohbet ett�ğ�m�z, Alaçatı'nın
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sokaklarını gezd�ğ�m�z, g�d�p akşamları b�r yerde eğlend�ğ�m�z b�r tat�ld� yan�. Ama han� bu sene
�ç�n de mesela ben�m kafamdak� tat�l hayal� ona yakın b�r şey. B�raz gezel�m, öneml� yerler�n�
görel�m... Bu okey zaten. Alaçatı'ya �lk defa g�tmem�şt�m. Daha önce de g�tt�ğ�mde gezm�şt�m
oraları daha önce ama maksat muhabbet yan�. Ona bağlamaya çalışıyorum. B�r arkadaş
grubuyla, ben�m �ç�n özell�kle bu öneml�, eğlend�ğ�m �nsanlarla beraber o tecrübey� tekrar
yaşamak ben�m �ç�n değerl�. Den�ze de g�rsek, den�ze g�rmesek sadece evde de otursak, sadece
b�r yere g�d�p çay, kahve b�r şeyler de �çsek, etrafı seyretsek ben�m �ç�n okey. Sevd�ğ�m �nsanlarla,
sen ded�n ya o kafa boşaltmak ve kafa dağıtmak d�ye, ben�m önem verd�ğ�m şey o. Her gün
yaptığım şeyler�n dışında b�r şey yapmaya çalışıyorum k�... Han� konuyu çok genelleşt�recek belk�
ama ş�md� mesela akşam altıya yed�ye kadar çalıştığım günler oluyor, sabah başlayıp. Akşam
olduğunda da evde oturmak ve her gün yaptığım şeyler� yapmak �stem�yorum çoğunlukla. Dışarı
çıktığım zaman daha önce görmed�ğ�m b�r yer� görmek �st�yorum. Daha önce g�tmed�ğ�m b�r yere
g�tmek �st�yorum. Daha önce tüketmed�ğ�m b�r şey tüketmek �st�yorum. Daha önce yemed�ğ�m b�r
yemek �st�yorum. Böyle kafamdak� yaşama tahayyülü, yaşama hayal�, yaşama v�zyonu b�raz buna
doğru evr�ld�. Yen� tecrübeler yaşamak ve nasıl b�r� olduğumu anlamaya çalışmak �st�yorum. Tat�l
de bununla b�raz bağlantılı. Sevd�ğ�m �nsanlarla yen� şeyler tecrübe etmek, bunu yaparken b�r
yandan d�nlenmek, b�r yandan da kafamı dağıtmak... Han� dengel� b�r şek�lde bunu yapmak en �y�
senaryo g�b� gel�yor bana açıkçası. 

Em�n: 
 Kes�nl�kle. Öncel�kle hayatında en değer verd�ğ�n �nsanlarla beraber b�r maceraya çıkma

düşünces� b�le çok hoş. Yan� ben kend�mden örnek ver�rsem, daha önceden g�tt�ğ�m b�r yer
d�yorum ama �şte hayatımı paylaştığım �nsanla, eş�mle beraber bu tecrübey� b�r daha yaşayacak
olmak ben� aşırı derecede heyecanlandırıyor. Bu da o ded�ğ�m�z kafayı boşaltma eylem�ne çok
güzel b�r şek�lde h�zmet ed�yor. O yüzden amacına ulaşmıştır d�yeb�l�r�z. 

C�hat: 
 Ve şöyle de b�r yanı olduğunu düşünüyorum mesela: Konunun ta en başına da bağlayacak

olursak 15, 16 yaşında b�r k�tap okursun mesela... Belk� dünyanın en öneml� k�tabıdır. Dostoyevsk�
açıp okumuşsundur. B�r şeyler anlarsın ama hayatına devam eders�n. Sonra 25, 26 yaşında
tekrar okuduğunda ya da belk� 35'�nde, belk� 45'�nde. Han� araya vak�t koymaya çalışıyorum.
Bambaşka şeyler anlarsın ya... Belk� bu tecrüben�n de sen�n �ç�n böyle b�r yanı olur. Umarım
anlatab�lm�ş�md�r. 

Em�n: 
 Kes�nl�kle. İnsan bell� b�r olgunluğa er�şt�kten sonra o daha önceden yaptığı başka b�r

akt�v�tey� yapınca b�r daha, çok farklı sonuçları olab�l�yor. Ben bunu özell�kle Ceng�z Aytmatov'un
k�taplarında yaşıyorum. Kend�s� ben�m en sevd�ğ�m yazardır. Okumadığım k�tabı yoktur ama her
k�tabını düzenl� olarak tekrar okuyorum ve her defasında çok �lg�nç b�r şek�lde yen� b�r şeyler
keşfed�yorum. Kend�mde yen� b�r şeyler buluyorum. Eks�k özell�kler�m� tamamlıyorum g�b�
h�ssed�yorum. Bunu başka b�r yazarda yaşayamıyorum. O yüzden ded�ğ�ne kes�nl�kle hak
ver�yorum. Yan� bazı �nsanlar vardır sürekl� yen� akt�v�teler yapmak �ster ama bence aynı
akt�v�teler� farklı zamanlarda yapmak da b�r yen� akt�v�te kadar değerl� olab�l�yor. 

C�hat: 
 Kes�nl�kle katılıyorum buna. Mesela şu an zaten podcast�n �lerleyen vak�tler�nde b�r d�z�

öner�s�nde bulunacağız ama ş�md� mesela aklıma b�r f�lm geld� "In Bruges" d�ye. İzled�n m�
b�lm�yorum. (Evet.) Mesela In Bruges'ü �zled�ğ�mde ben 15 yaşında falandım d�ye anımsıyorum.
Çok böyle daha l�sede... 

Em�n: 
 Evet, l�sedeyken muhabbet� geçm�şt�. Hatırlıyorum. 

C�hat: 
 L�se 1 falan d�ye anımsıyorum. L�se 1 ya da l�se 2... (Sank� �k� g�b� anımsadım ben de,
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aynen.) Erken l�se dönem�yd� yan�. Mesela �zled�m ve çok etk�lenm�şt�m f�lmden. Çok key�f
almıştım �zlerken de, seyrederken de. Geçt�ğ�m�z yıllarda f�lm� tekrar �zled�m ve zamanında
eğlen�p �y� vak�t geç�rd�ğ�m o f�lme çok üzüldüm mesela, sonradan tekrar �zley�nce. Ya o zamanlar
da b�r üzüntü vardı. F�lm b�raz hüzünlü b�r f�lm. Bunu anlayab�l�yorum ama... Han� ben de artık ana
karakter�n ne yaşadığını, o ülkede yaşadığı zorluğu, yan� f�lm�n h�kayes�yle alakalı çok da b�lg�
vermeyey�m ama... Sıkıntılı durumlara düşüyorlar açıkçası. Han� o durumlara karşı verd�ğ�
reaks�yonla böyle... Kaşların çatılıp böyle üzgün b�r şek�lde oturulan sahneler hayal ed�yorum.
Onları h�ssederken böyle �ç�me gerçekten b�r öküz oturdu. Han� öyle derler ya... Gerçekten böyle
bu sene o şek�lde �zled�m. Hem de b�r seyahat f�lm�d�r. Han� burada bahs� de geçt�, �zlemed�ysen�z
eğer In Bruges'ü öner�r�m. Çok böyle sanatsal da d�yeb�leceğ�n akıcı b�r f�lmd�r yan�. Ş�md� onu
düşündüm yan�. Yıllar sonra tekrar �zled�ğ�mde ben�m �ç�n anlamı çok değ�şm�ş b�r f�lmd�. Orayı
görmek �ster�m. 

Em�n: 
 Ben de tavs�ye eder�m görmen�. Gerçekten şehr�n dokusunu muhteşem b�r şek�lde

korumuşlar ve hayatımda yed�ğ�m en güzel ç�kolataları, İsv�çre'den sonra orada yed�m d�yeb�l�r�m.
Özell�kle orada 2015 yılıydı herhalde ya da 2016 pardon... Couchsurf�ng'le orada yaşayan b�r�n�n
ev�nde kalmıştım. O da çok ayrı b�r tecrübeyd�. Bana dem�şt� k� "Brüj'de m�lyonlarca ç�kolatacı var
ama sadece sek�z tanes� ev yapımı ç�kolata yapıyor. Bunlardan b�r�ne g�tmen� tavs�ye eder�m."
dem�şt�. Bana l�stes�n� verm�şt�. Ben heps�ne g�tm�şt�m. (Bu b�r ç�kolata gurmes�ym�ş demek k�
yan�.) Gerçekten heps�... Aynen, evet. Ben de ded�m yan� hem Brüj'de yerl� b�r�n�n ev�nde kalma
şansına er�şt�m hem de bana böyle b�r b�lg� ver�ld� ve bunu değerlend�rd�m. Gerçekten çok şanslı
h�ssetm�şt�m kend�m�. Brüj'ün yer� bende o açıdan özeld�r. 

C�hat: 
 Ben mesela İstanbul'la alakalı değ�l ç�kolata herhang� b�r şek�lde böyle b�r data çıkaramam

sana mesela.  

Em�n: 
 Her gün değ�ş�yor çünkü. B�r b�lg� vereceğ�m mesela, d�yorum k� şu kahvaltıcı çok güzeld�

d�yorum, b�r ay sonra kapanmış oluyor falan... 

C�hat: 
 Yok çok spes�f�k de b�r şey söylem�ş ya... Çok fazla vardır ve sadece sek�z tane. (Aynen.)

Mesela sek�z... (Evet.) Çalışma yapılmış bell� k� bununla alakalı. (Tab�� canım, aynen.) Çok
hoşuma g�tt�. B�r�n�n uzmanlığına denk gelm�şs�n. (Evet, aynen.) Ç�kolata uzmanı. 

Em�n: 
 Evet, o zaman son b�r gezmeyle �lg�l� özlü söz söylerek b�r sonrak� bölümümüze geçel�m m�

C�hat? 

C�hat: 
 Tamam. Ned�r? Ne söyleyeceks�n bakalım. Merakla bekl�yorum. 

Em�n: 
 Tamam. O zaman beklent�ler� yükseltel�m. "Para harcayarak s�z� zeng�n yapacak tek şey

seyahat etmekt�r" (Ooo.) Katılıyor musun? 

C�hat: 
 Yan�... 

Em�n: 
 B�r sonrak� bölümümüzün konusu bu olsun mu? 

C�hat: 

[25:40]

[26:38]

[26:46]

[26:54]

[27:08]

[27:17]

[27:21]

[27:29]

[27:34]



 Ger� dönüşler�n� bekleyel�m d�nley�c�ler�m�z�n yan�. 

Em�n: 
 Aynen. S�z ne düşünüyorsunuz? Yan� seyahat ederek zeng�nleş�leb�l�r m�, para harcayarak? 

C�hat: 
 Zeng�nleş�leb�l�r bu arada. Ben sadece tek şey kısmına tutuldum oradak�. (Heh, tek şey.

Evet.) 

Em�n: 
 Yan� b�r arsa yatırımı yapılsa...  

C�hat: 
 Yan� k�tap okumak da mesela yararlıdır. (Evet.) MBA yapmak da kötü b�r şey değ�ld�r. 

Em�n: 
 H�ç kötü b�r f�k�r değ�l. (Evet.) 

C�hat: 
 O zaman b�r sonrak� bölümümüze geçel�m. 

Em�n: 
 Geçel�m. 

Haftanın D�z� Tavs�yes�

C�hat: 
 Evet, haftanın d�z�s� bölümüne geld�k. Haftanın öner�s� bölümüne geld�k. Bu hafta s�z�n �ç�n

b�r d�z� seçt�k. Bu d�z�y� seçmem�z�n sebeb� her yaz telev�zyonda bu d�z� tekrar yayınlanır. (Yazın
geld�ğ� buradan anlaşılır.) Türk halkı... İk�, üç tane d�z� var bu şek�lde yayınlanan. Bu b�r de
görece, b�r romandan da uyarlandığı �ç�n çok popülerd�r ve �zlemeyen yoktur d�ye düşünüyorum. 

Em�n: 
 Roman olarak da popülerd� d�z� olarak yan� popülerl�ğ�n� herhalde arşa çıkarmıştır

d�yeb�l�r�z. 

C�hat: 
 Ve Türk�ye'n�n ahlak algısını b�raz bozan, bell� kalıpları b�ze sorgulatan, (Evet.) "Acaba?"

falan ded�rten, "Ne düşünmel�y�z b�lem�yoruz." h�ss� yaratan b�r d�z�. Paylaşmak �ster m�s�n bu
d�z�y� b�z�mle? 

Em�n: 
 Tab�� k�. Ben h�çb�r zaman baştan sona �zlemed�m bu arada ama... (Yalandır bu.) O kadar

çok konuşuluyor k�, o kadar çok �nternette v�deoları dönüyor k� artık yan� bütün detaylarına
hak�m�m. Yan� �zlemed�m d�yemem o yüzden ve bu d�z�m�z Aşk-ı Memnu. 

C�hat: 
 Evet, bu haftanın öner�s� olarak Aşk-ı Memnu'yu seçt�k. Han� ben de baştan sona oturup h�ç

�zlemed�m tekrardan ama başını da, sonunu da, ortasını da, �ç�ndek� karakterler�n en öneml�
anlarını da ezberden b�l�r�m. Çünkü b�r�nc�s� Tw�tter'da çok goygoyu dönen, çok muhabbet� dönen
b�r d�z�d�r. Bunun yanı sıra da çok �kon�k anları var yan�. Herkes o karakterler� �çselleşt�rd� b�r
noktada d�ye düşünüyorum. Beren Saat'�n oynadığı rol de, Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı rol de,
Selçuk Yöntem'�n oynadığı rol de, herkes�n kafasında artık o �nsanla, o karakterle eşleşm�şt�
bence. 
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Em�n: 
 Bu d�z� �le alakalı çok �lg�nç b�r durum var. Yan� toplumumuzun ahlak ölçümler�ne göre

aslında çok ahlaksız olan bazı �nsanlar, ş�md� spo�ler vermeyey�m, normalde d�ğer d�z�lerde
mesela gerçek hayatta da sev�lmez pek. Örneğ�n Erkan Petekkaya. İşte bu "Öyle B�r Geçer
Zaman K�" d�z�s�nde oynadığı rolden dolayı gerçekte de h�ç sev�lm�yor. Ya da bu örnekler
çoğaltılab�l�r. Ama bu d�z�dek� ahlak� açıdan, toplumun normlarına göre yan�, ahlak� açıdan
yozlaşmış �nsanlar y�ne de sev�l�yor. Bence bu çok �lg�nç b�r durum. Yan� artık oyunculukları çok �y�
yaptıkları �ç�n m�... Yan� bence bu çok �lg�nç b�r durum. H�ç sevmeyen var mı o oyuncuları? 

C�hat: 
 Ya bunu b�raz şöyle tartışmak da �st�yorum. Çok da uzatmak n�yet�nde değ�l�m ama... O

kadar hoş görünümlü �k� �nsan k� bu eylem� gerçekleşt�renler... (Evet.) Kıvanç Tatlıtuğ Türk�ye'n�n
en yakışıklı adamı d�yeb�leceğ�n d�rekt böyle... (Nasıl sevmeyeb�l�rs�n k�?) Evet, han� ya da Beren
Saat o dönem�n böyle çok güzel b�r kadınıdır yan�. Hep olay olmuştur falan. O kadar böyle
yakışan b�r ç�ftt� k� d�yey�m d�z� yayınlandığı dönemde... (Poz�t�f ayrımcılık var mı d�yorsun?) Evet,
b�raz şey olmuştu bence yan�... Zaten "Selçuk Yöntem g�b� orta yaşlı b�r�yle olacağına Behlül'le
yan� Kıvanç Tatlıtuğ'la olsun kardeş�m!" falan d�ye düşünen de �çten �çe olmuştur. B�r romandan
uyarlanıp, b�r de han� yazıldığı dönem �çer�s�ndek� tar�h� zamanda geçmey�p yayınlandığı döneme
uyarlanmış da b�r d�z� ya. Atıyorum cep telefonlarıydı vesa�reyd� han�... O dönem�n şartlarında, o
dönem�n sett�ng�nde geç�yordu d�z�. Bayağı mesela şeyd�, �nsanların her hafta oturup merakla
bekled�ğ� b�r sonrak� bölümü �zlemek �sted�ğ� b�r d�z�yd�. Bayağı Türk kültürüne etk�s� olduğunu
düşünüyorum bu d�z�n�n. (Kes�nl�kle.) B�z�m g�b� baştan sona belk� �zlemeyen �nsan sayısı da
çoktur ama herkes Aşk-ı Memnu'da ne olduğunu, nasıl başladığını ve nasıl b�tt�ğ�n� b�l�r. (Aynen
öyle.) Hatta Tw�tter'da b�r karakter vardı. Daha doğrusu b�r Tw�tter prof�l� vardı. Karakterlerden
b�r�n�n mezar taşını ev�ne götürmüştü mesela. Yıllar sonra o tweet patlamıştı, onu anımsıyorum.
On b�nlerce l�ke almıştı böyle. Böyle şey... Hed�yel�k eşyalar da çıkaran b�r d�z�yd�. Han� gerçekten
�kon�kt� yan�. 

Em�n: 
 Aynen. Ya b�z�m toplumumuzda bu �zlen�len d�z�lerden etk�lenme durumu çok fazla var.

Mesela Kurtlar Vad�s�'nde �şte Çakır karakter� ölünce �nsanlar c�dd� manada g�tt�ler ve cenaze
namazı kaldılar. Han� böyle b�r şey hala ve her sene adına lokma dağıtılıyor, y�ne cenaze namazı
kılanlar oluyor falan... Toplumumuz o açıdan da �lg�nç bence. Böyle o duyguları doruklarda,
z�rvelerde yaşıyorlar. 

C�hat: 
 Evet, evet. Kes�nl�kle. Ve mesela Aşk-ı Memnu'da çok böyle büyük b�r entr�ka dönerken

böyle han� �nsanların, g�zeml� de b�r yanı vardı ya han� merak ett�ğ�... Acaba ne olacak
önümüzdek� hafta ded�ğ� şeylerd�. Ben ahlak� b�r �k�lem yaşadı tüm Türk�ye d�yorum ya... " Acaba
doğru mu yanlış mı ya bu?" falan d�ye düşünürken orada gerçekten hem b�r romandan da
uyarlanmasının etk�s� olarak �nsanlara şey�n h�ssett�r�ld�ğ�n� düşünüyorum senar�stler tarafından,
"Bakın s�z bunu yargılayacaksınız normalde dışarıdan ama... İş�n �ç yüzü de bu." (Evet.) Bu h�ss�
o kadar �y� verd� k� hak�katen herkes b�r durup "Acaba doğru mu yanlış mı bu hareket?" d�ye
düşündü. 

Em�n: 
 Hak veren �nsanlar oldu yan�. 

C�hat: 
 Evet, evet. Yan� o dönem bayağı büyük b�r olay olmuştu. Ş�md� de belk� 15 sene, çok uzun

b�r süre önce yayınlanmış olmasına rağmen herkes�n aklındadır yan� Aşk-ı Memnu. Çok �lg�nç b�r
vaka. 

Em�n: 
 İşte hala her sene yaz başladığında bell� kanallarda oynamaya başlıyor. İnsanlar yazın
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geld�ğ�n� oradan anlıyorlar. Aşk-ı Memnu başladıysa yaz gelm�şt�r falan... Ve çok c�dd� manada da
�zlenen b�r d�z� hala. Hem YouTube da olsun hem de yayınlanan kanallarda olsun hala �zlen�yor. 

C�hat: 
 Ya şöyle... Sadece Aşk-ı Memnu değ�l. Bunu da özell�kle bel�rtmek �st�yorum. "Doktorlar"

d�z�s�n�n de varlığı mesela yazın geld�ğ�n�n, "Evet ya bu mevs�mdey�z artık. Haz�ran olmuş." falan
demes�n�n sebepler�nden b�r�d�r ama... N�ye mesela Doktorlar'ı değ�l Aşk-ı Memnu'yu seçt�k?
Doktorlar'ın başı, sonu yok. Doktorlar ezel� ve ebed� b�r şey. Doktorlar hep vardı ve var olmaya
devam edecek. Aşk-ı Memnu'nun en azından b�r başı ve b�r sonu var d�ye özell�kle ben bu
terc�h�m�ze mutlu oldum açıkçası. (Evet.) Çünkü Doktorlar da, ded�ğ�m g�b�, b�lmem kaç yüz tane
bölümü var. (B�r hastanede ne kadar olay olab�l�r?) Evet yan�. Ve ben Doktorlar'ı da �zlem�ş�md�r
defalarca kez. Ama b�lm�yorum başında, sonunda ne oluyor? Tam olarak ne yaşanıyor
b�lm�yorum. (Ve n�ye oluyor?) Aşk-ı Memnu'da öyle değ�ld�. 

Em�n: 
 Aşk-ı Memnu uzatmadan... Başı var, sonu var. Bell� b�r sev�yede devam ed�yor ve b�t�yor.

(Evet.) Evet, d�z� tavs�yem�z� de b�t�rd�k. Bundan sonrak� bölümlerden �t�baren artık soru ve cevap
kısmını yapmaya başlayacağız. Ama bu günlük bu kadar. B�z� d�nled�ğ�n�z �ç�n çok teşekkür
eder�z. 

C�hat: 
 Evet, çok teşekkürler b�z� d�nled�ğ�n�z �ç�n. Ve özell�kle bunu tekrar vurgulamak �st�yorum.

Ger� dönüşler�n�z, sorularınız, b�zden duymak �sted�kler�n�z ya da üzer�ne konuşmak �sted�kler�n�z
varsa, üzer�ne konuşmamızı �sted�ğ�n�z şeyler varsa lütfen b�ze yorum olarak, e-ma�l olarak ya da
sosyal medya hesaplarımızdan ulaşın. B�z bunun �nterakt�f b�r şey olmasını çok �st�yoruz. Sadece
b�z böyle f�kr�m�z� anlatıyoruz ve meramımız bu kadar demek �stem�yoruz. Bu gen�şleyen, b�z�m de
s�zle sohbet ett�ğ�m�z b�r şey olsun �st�yoruz. O yüzden lütfen b�ze ulaşın. Sormak �sted�kler�n�z�
sorun. Ger� dönüşler�n�z� b�z�mle paylaşın. 

Em�n: 
 Ayrıca easyturk�sh.fm adres� üzer�nden b�ze sesl� olarak da mesaj göndereb�l�yorsunuz.

Sorularınızı o şek�lde de �leteb�l�rs�n�z. 

C�hat: 
 Aa çok �y� olmaz mı ş�md� böyle b�r ses kaydı g�rseyd� de... (Aynen.) B�r� b�r soru sormuş

olsaydı falan. Lütfen yapın bunu. 

Em�n: 
 Aynen. Evet, bu haftalık b�zden bu kadar. B�r sonrak� haftada görüşmek üzere! 

C�hat: 
 Görüşmek üzere! (Hoşça kalın.) Hoşça kalın!

Outro
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