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Biz, aynı ufka bakan kocaman bir aileyiz…
Gençlerin öncülüğünde, bağışçılarımızın desteğiyle yürüdüğümüz
yolculuğumuzun 50. yılında yolumuzun ne denli anlamlı olduğunu
yaşayarak anlıyoruz.
Türk Eğitim Vakfı, yarattığı her kaynağın her kuruşuyla, yüz binlerce
kişinin yaşamına dokundu. Vakıf çalışanları, bağışçıları, bursiyerleri…
Daha niceleri…
50 yıl önce 205 iş insanı, öğretim üyesi ve entelektüel, eğitimin
yaygınlaşması amacıyla bir araya geldi. 1967 Türkiye’sinin şartlarında
birçok kişi için hayal bile edilemeyecek bir seferberlikle asla pes
etmeyen gençlere destek olmak için Türk Eğitim Vakfını kurdular.
Onlar vasıflı insan gücünün bu ülkeyi kalkındıracağını, bu gücün de
ancak eğitimle sağlanabileceğini biliyorlardı. Bu yürekli ordu, Türk
Eğitim Vakfını dayanışma ruhuyla hayata geçirdi. Bizlere ve tüm
topluma, hep daha çok çalışarak, iyi yönde ortak değerleri birlikte
yaratmanın anlamını en güzel şekilde anlattılar. Onlar, birlikte iş
yapmanın, birbirini duyarak karşılıklı saygıyla çalışmanın değerini
yaşattılar.
Bugün içinde yaşadığımız topluma ve ışık saçan gençlerimize
bakarken, bizlere bırakılan bu mirasın ve TEV ilkelerinin ne kadar
vazgeçilmez olduğunu her gün daha da iyi anlıyoruz.
50 yılda çok fazla alanda değişimler oldu. Finansal olarak büyüdük
ve güçlendik. Burslarımızla, şubelerimizle büyük bir coğrafyaya
yayıldık. Faaliyetlerimizi çeşitlendirdik. İlgi alanlarımızı genişlettik.
Ama belki de en fazla TEV’e ve eğitimin gücüne inananların neleri
başarabileceğini gösterdik.
50 yıl çok uzun bir zaman, bu süreçte hem toplumsal hem
bireysel olarak zor dönemlerden geçtik. Ama emek verdiğimiz,
eğitimine destek olduğumuz gençler, kendilerine duyulan güveni
geçen yıllar içinde her zaman haklı çıkardılar. İmkanları asgari
ölçüdeyken, şartları ne olursa olsun eğitimlerine dört elle sarıldılar.
TEV GENEL MÜDÜRÜ

M. YILDIZ GÜNAY
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Buradayız; birlikteyiz. Neden? Çünkü hayallerinin peşinden koşan,
zorluklara, engellere, sıkıntılara karşı mücadeleden vazgeçmeyen
ve pes etmeyenlerin hikayeleriyle gençlere, yeni nesillere ilham
vermek istiyoruz.
Hayat kimseye kolay değil, başarı kimseye altın tepside
sunulmuyor. Çok çalışarak, çok isteyerek, çok öğrenerek mutlu
olmanın, hedeflerimize ulaşmanın peşindeyiz. Dünyayı daha
yaşanabilir kılarken, güzellikleri paylaşarak, birbirimize destek
olarak büyüyeceğiz.
Elinizde tuttuğunuz bu kitap da pes etmeyenlere, hayallerinden
vazgeçmeyenlere bir rehber niteliğinde. Kitabı hazırlarken
yaptığımız röportajlarda, dinlediğimiz hikayelerde aynı ortak
paydada buluştuk. O da “Ne olursa olsun hayallerinden vazgeçme,
asla pes etme!” oldu. İşte biz bu yola böyle çıktık.
Şimdi sıra sizde… Siz de bizimle birlikte bu projenin bir ucundan
tutup, kendinize ve gelecek nesillere bir şans verin, destek olun.
EDİTÖR

ALİ DENİZ USLU
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ARDA
TÜRKMEN
“Ne yaparsan hakkını vererek,
damarlarında, iliklerinde
hissederek yap!
Dolu dolu, kıyasıya yaşa.
En önemlisi de, ne olursa olsun,
asla pes etme!”
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“Her yolculuk ilk adımla başlar. Düşünerek ve cesaretle ilk adımı atmak
önemli. Aceleye gerek yok; ilk basamakları geçmeden ileriye zıplamak
istersen kaybedebilirsin. Çünkü her tecrübeyi yaşaman ve onunla donanman
gerekli. Zıplayarak en üst basamağa geçenlerden, şanslı
birkaçı ayakta kalır. Eğer güzel mayalanırsan iyi ekmek olursun,
diğer türlü çiğ kalırsın.
Bir de ben yola çıktığım arkadaşlarımı, yolda bulduklarımla değiştirmemeyi
öğrendim. Onların kıymetini hep bildim. Benim pes etmeyişim onların da pes
etmeyişiydi.

Emin ol, zirve yalnız bir yerdir.

Oraya çıkarken dostlarını da yanına alırsan, işte o zaman tadı çıkar başarının.”
“Hayatımızdaki kırılma noktaları aslında bizim için büyük fırsatlardır.
Çünkü düşmeden kalkmayı öğrenemezsin. Ben zorlukları gördüm,
acıları yaşadım. Büyük travmalardan hep iyileşerek çıktım.

Önce kendim çok istedim zorluklardan çıkmayı. Kendime
inandım, vazgeçmemeyi kafama koydum ve pes etmedim.
Formül bu kadar basit ve net.
Babamı genç yaşta kaybettim. Dünyam yıkıldı, yalnız kaldım. O yalnızlıktan
yoğrularak çıktım. İkinci kırılma noktam ticari olarak 2001 yaşadığım olaydı.
Fena battım ve tüm birikimimi kaybettim. Çünkü yeteri kadar donanımlı ve
tecrübeli değildim. Ya depresyona girip, içime kapanarak bunalıma girecek
ya da bundan sıyrılıp kendime yeni bir yol çizecektim.”
“Hayata tutunma aşkımı direnerek, sebat ederek ve saldırarak gösteririm.
Gerekirse denize girer kum çıkarırım, gerekirse aya çıkar taş toplarım. Ben
yaptığım hiçbir işten gocunmam. Ne yaparsam yapayım, en iyisi için emek
harcarım. Bugün pazarda “limon sat” desinler, o limonu en güzel şekilde
satmak için tezgahımı kurarım, ona göre hazırlanırım.
Ne yaparsan hakkını vererek, damarlarında, iliklerinde hissederek yapmak
gerekli. Dolu dolu, kıyasıya yaşamak işte böyle bir şey. En önemlisi de ne
olursa olsun asla pes etmemek!”
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Ben yaptığım hiçbir
işten gocunmam.
Ne yaparsam
yapayım, en iyisi için
emek harcarım.

Asla pes etmeyeceklere
altın öğütler:
- Hayat ringinde ayakta
kalan boksör ol!
- Her kötü günün sonu
olduğunu, her sabah yeni
güne uyanacağını unutma.
- Çalışmaktan yorulma,
asla pes etme.
- Sen kendine acımaya
başlarsan kimse sana
acımaz. Önce sen; her şey
sende başlar ve biter.

“Sıkıldığımda, umutsuzluğa düştüğümde, uğraşmaktan yorulduğumda şöyle
düşünürüm hep:

Önce içinde bulunduğun durumun farkına var.

Bu durumdan çıkmayı çok iste! Çünkü cansiparane şekilde kendin
tırmanacaksın yukarı düştüğün yerden... Ve sonra sonra dostların el verecek
sana.
Sen kendine yardım edemezsen kimse sana yardım edemez. ‘Gideceği yeri
bilmeyen gemiye, hiçbir rüzgardan hayır gelmez.’ diye bir söz vardır; çok
severim. Önce sen yönünü belli edeceksin. Bil ki her şey sende başlıyor ve
bitiyor.”
“Hayat bir boks ringi. Sen o ringdeki boksörlerden birisin. Hayat acımasız
bir boksör ve çok sert vuruyor. Ringin etrafındaki herkes maçın heyecanıyla
yerinde duramazken, gözler hep senin üzerinde. Ya pes edip nakavt
olacaksın ya da pes etmeyip, kalkıp hayatının maçını alacaksın.
Hayat felsefemdeki fotoğrafta Muhammed Ali var. Yukarıdan çekilmiş
fotoğrafta Muhammed Ali ayakta, Cleveland Williams yerde… Ringin
etrafında da büyük bir kalabalık... İşte ben bu resimde ‘Muhammed Ali
olmalıyım’ derim kendime.
Ben aşırı yetenek ve zekayla gelmedim bugüne.

Gece gündüz çalıştım, düşündüm, uğraştım.
Şans yanımda değildi, mücadelem yolumu açtı.”
“Baktığını görebilmektir farkı yaratan. O farkı kullanabilmektir yaratıcılık.
Tutkuyla, aşkla ve pes etmeden yaşamak gerekli.”
“Mutfak fena halde hayata benzer. Yaşamın dinamikleri orada da geçerlidir.
Başarı kadar hayat da bir takım işi.

Ben hayatta çok başarılı olmak değil, sevdiğim insanlarla
başarılı olmak istiyorum.

Etrafımda, sırtımı dayayabileceğim, bana omuz verecek insanlar olmalı. Asıl
zenginlik budur.”
“Gelecekte ne mi var? Restoranımı yurt dışında doğru adreslere taşımak ve
mutlu insanlarla mutlu işler yapıp kendime daha fazla zaman ayırmak var!”
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AYŞE
ARMAN
“Hayatım boyunca hep daha iyisini
yapabilmenin peşine düştüm.
Kendi sınırlarımı aşmak için uğraştım.
Ama en çok da hayal kurmaya inandım.
Çünkü hayal kurdukça
yaşadığımı hissediyorum.”

16

“Bugünlere gelene kadar beni en çok etkileyen dönüm noktam, annem. ‘Nasıl
yani?’ diyeceksiniz. Şöyle; rol modellerimden biri annem. Hatta, en önemli rol
modelim. Annem Alman bir balerin. Bundan 50 küsür yıl önce, Almanya’da
üniversite okumaya giden babamla tanışınca, tutkuyla bağlı olduğu mesleğini
bırakıyor, sevdiği adamın peşinden Adana’ya geliyor. Üç çocuğu olduktan
sonra, tutkuyla bağlı olduğu mesleğine geri dönüyor. Ama bu kez dansçı
olarak değil, öğretmen olarak. Adana’da bale okulu açtı. Okulu şu anda 30.
yılında. Onun bu kadar tutkuyla çalıştığını, ürettiğini görmem, benim için bir
‘hayat dersi’ oldu.”

“O yüzden ben de mutlaka tutku duyduğum bir işle
uğraşmalıydım! Ben soru sormayı seven, meraklı bir çocuktum.
Röportajcı oldum. Röportajcı olduğum için soru sormuyorum, soru sormayı
sevdiğim için röportaj yapıyorum. İnsan hikayeleri biriktiriyorum.

Bana ‘iş’ gibi gelmeyen, sevdiğim, tutkuyla bağlı olduğum şeyi
yapıyorum.
Bir de üstüne para veriyorlar. Haliyle hayat mottom şu; tutku duymadığın işi
yapma, tutku duymadığın adamın elini bile tutma!”
“Nokta Dergisi, benim için başka bir dönüm noktasıdır. 18 yaşında mesleğe
balıklama atladım. Tabii bu yüzden üniversiteyi yarım bıraktım. Tam 24 yıl
sonra okulu bitirdim, üniversite mezunu oldum! Ben, on bin saat kuralına
da inanırım. Bir başka dönüm noktam da Hürriyet Gazetesi’dir. Bana inanan
editörler ve yayın yönetmenleriyle çalışmam yani...”
“Çalışmanın ve üretmenin şahane bir şey olduğuna inanıyorum. Ben hep
önüme baktım, hiç geriye bakmadım. Hep daha iyi iş yapabilmenin peşine
düştüm. Kendi sınırlarımı aşmak, yaratıcı olmak için uğraştım. İşimi de en çok
ben eğlendiğim için yaptım. Zaten sıkılsam, bir an olsun durmam, hemen
vınlarım…”
“Bizim meslek, herkesin birbirinin gözünü oyduğu bir meslek. Çok dostum
olduğu söylenemez! Ama umurumda da değil. Ben işin kendisini seviyorum.
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Ben hep önüme
baktım, hiç geriye
bakmadım. Hep daha
iyi iş yapabilmenin
peşine düştüm. Kendi
sınırlarımı aşmak,
yaratıcı olmak için
uğraştım.

İşine aşkla, tutkuyla bağlı
insanlardan ilham alırım.
Tutturuk tiplerden, kafaya
koyduğunu yapanlardan,
hiçbir şart altında
pes etmeyenlerden…

Öğrenmeyi seviyorum.
Her röportajdan bir şeyler öğreniyorum. Bir de istikrar seviyorum. Uzun yol
koşucusu olmaya inanıyorum. Öyle ya da böyle, yıllardır varım. Bu da hoşuma
gidiyor. Kendimi sürekli yenilemeye çalışıyorum. Kızım, ‘Sen beceremezsin
sosyal medyayı.’ mı diyor; ona inat öğreniyorum. Twitter’da iki milyon 400
bin, Instagram’da bir milyon takipçi yapıyorum. Esas mesele, keyif alıyor
olmam, işimi yaparken zaman duygusunu yitirmem. Aşk gibi bir şey benim
için...”
“İşine aşkla, tutkuyla bağlı insanlardan ilham alırım. Tutturuk tiplerden, kafaya
koyduğun yapanlardan, hiçbir şart altında pes etmeyenlerden…”

“O yüzden tutkuyla bağlı olduğun şeyi bul ve ona yapış!
Kalbinle yap ne yapıyorsan. Unutma, duyguyla desteklenmemiş
akıl, yarım akıldır.
Tutku duyduğun şeyi yaparsan, zaten başarmışsın demektir. Zaten istediğin
şeye ulaşırsın…”
“Çalışkan bir tipim. İşi şişirmem. Şişireni de sevmem. Biraz kontrol
manyağıyım. Kimselere kolay kolay güvenmem. İşin her aşamasını ben
yapmak isterim. En azından görmek isterim. O yüzden sadece sorduğum
sorular değil, çekilen fotoğraflar, yapılan sayfalar da beni bağlar. Aslında bir
baş belasıyım!”
“Ben plan yapmaya, hedef koymaya inanan biriyim.

Ama en çok hayal kurmaya inanıyorum. Kimileri, ona hedef
koymak da diyebilir. Günlük hedeflerim, haftalık hedeflerim,
aylık hedeflerim, yıllık hedeflerim var ve ömür bitmeden
yapmak istediklerim çok fazla...
Beni eğlendiriyor bunların listesini yapmak, planlamak. Boş durursam ölürüm!
Saksıyı çalıştırdıkça, sanki saksı daha çok çalışıyor!

Hayal kurdukça da yaşadığımı hissediyorum. Bütün gençlere
tavsiyem: Bol bol hayal kurun, aşık olun, sevişin, üretken olun
ve cesur olun...
Millete de kulaklarınızı tıkayın, kafanızın dikine gidin. Ama önce sevdiğiniz
şey neyse onu bulun…”
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BETÛL
MARDİN
“Her zaman kendime inandım
ve enerjimi hiç kaybetmedim.
Hayallerimi hedeflerime çevirdim
ve çok çalıştım…”
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“Umutsuzluğa düştüğümde, kendimi yalnız hissettiğimde hayata,
hedeflerime daha sıkı tutunmak için başta atalarımdan güç alırım. Onlara
dua eder, yardım isterim. Hayattaki en büyük diğer güç kaynağım ise
ailemdir. Onları düşünürüm.”
“Zorlandığımda, kendimi kötü veya yorgun hissettiğimde de bazen
kendime dönüyorum. ‘Yaparsın sen, görürsün bak olacak!’ diyorum.

Eksiklerimi görüp, eleştirimi yapıp, kendimi onarıyorum.
Mesela çocukken dilsizdim! Evde çok fazla dil konuşulduğu için
şaşırmıştım. Uzun yıllar içime kapandım ve konuşamadım.
Konuşmaya başlayınca da bir daha susturamadılar beni!

Düşünce, elbette kalkmayı bilmek gerek.

Biliyor musunuz, ben gerçekten de düştüm ve kalçam kırıldı. Bana bir
daha yürüyemeyeceğimi söylediler. Şimdi koşabiliyorum. Her zaman
kendime inandım ve enerjimi hiç kaybetmedim.”
“Nereye doğru gittiğimi bilmek, yolumu tasarlamak isterim hep. İlk olarak
çalışmaya da araştırmakla başlarım; evvela araştırma. Nedir, ne değildir
öğrenirim. Konuyu belirlerim, planlarım. Plansız adım atmam, yahut hiç
başlamadan bitiririm. Çok hayaliniz olabilir ama hedefinizi doğru seçmeniz
gerekli. Yolunuzu seçin; o yolda doğru yürümeyi öğrenin.”
“Bir de nasıl anılmak istiyorsan öyle yaşayacaksın! İyi, dürüst, sahici,
namuslu ve başarılı... Ben bunların üstüne farklı olarak halkla ilişkilerle
anılmak istedim; tutkum, hedefim buydu. Beni, Türkiye’ye halkla ilişkiler
mesleğini ilk getiren insan olarak tanısınlar istedim. Yetti mi?
Elbette yetmedi! Mesleğimde, uluslararası anlamda isim yapayım dedim
ve 1995’te IPRA Dünya Başkanı oldum.”
“Benim asıl zaferim 14 yaşında ruhumu keşfetmem oldu. Kendimle
yüzleştim, hesaplaştım, çarpıştım. İnsanın kendisiyle konuşabilmesi lazım.
Utanmadan, korkmadan, cesaretle, kendinden kaçmadan...”
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İnsanın kendisiyle
konuşabilmesi lazım.
Utanmadan, korkmadan,
cesaretle, kendinden
kaçmadan...

Bilgili olmak başka,
bilgiyi doğru iletmek
başka. Karşındakini
tanıyacaksın. Tabii
kendini tanımayı
başardıktan sonra.

“Durmayı düşünmedim, duramazdım. Koleji bitirmiştim, babam
üniversiteye gitmeme izin vermedi. Ben de çıldırdım tabii. Vazgeçmedim,
yoluma devam ettim. Kendimi her alanda besledim, insanlık hallerine dair
ne varsa öğrenmeye çalıştım.

Kendini tanımaktan geçiyor hayatın sırrı. Şimdi 90
yaşındayım ve mazim güzelliklerle, başarılarla dolu.
Bakmakla görmek arasındaki fark! İşte önemli olan bu...”
“İyi iletişimde öncelikle mesajını, kime verdiğini iyi bileceksin. Kime ne
söyleyeceğindir önemli olan. Bilgili olmak başka, bilgiyi doğru iletmek
başka. Karşındakini tanıyacaksın. Tabii kendini tanımayı başardıktan
sonra.”
“Dünyanın gidişatını izlemelisiniz. Neredeyiz ve nereye gidiyoruz?
Bu iki sorunun cevabı pusulanız olabilir.”

“İlham aldığım en büyük kişi Atatürk’tür. Ben Atatürk
çocuğuyum.”
“Kendim de yaşadığım için, sakat kalmış veya ümitsiz bir hastanın, iyileşip
hayata bağlanması beni oldum olası çok etkiler. ‘Biliyor musun ben
eskiden…’ diyenleri saygı ve sevgiyle dinlerim.”
“Ömrümün her döneminde ne zaman ne yapacağımı hep bildim.
Takvimim hep doludur. Hiçbir şeyden üşenmem.

Her şeyi yaşayın, hakkıyla. Yoksa başa çıkamazsınız hayatla.
Yaşadıklarımız bizi biz yapıyor. Ve bilin ki kendinizi mutlu
edebilirseniz, çevrenizdekileri de mutlu edersiniz.”
“Asla pes etmeyecek olanlara;

Çalış, çalış, çalış!
Deriiin nefes al.
Çalış, çalış, çalış!”
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BÜNYAMİN
AYDIN
“Büyük hedefe ulaşmak için küçük
hedefleri başarmanın ve onların
keyfini çıkarmanın gerektiğinin
farkına vardım. Ne yaşarsam
yaşayayım vazgeçmeyi düşünmedim.
Hep elimden gelenin iyisini
yapmaya çalıştım.”
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“Moda markası yaratacağımı, tasarımcı olacağımı düşünmemiştim. Kendimi
ve yapabileceklerimi sonradan keşfettim. Annem ve babam iş insanlarıydı.
Onların peşinden gitmek gibi bir yol haritası çizilmişti
benim için.”
“İşletme bölümünü bıraktım. Uluslararası ilişkiler bölümünü okumaya
başladım; onu da bıraktım. Reklam okumaya başladım. Haliyle onu da
tamamlayamadım. Reklamcılık okurken oradaki hocam bana ‘Bu öğrenciye
yakın durun, bu çocuk çok başarılı olacak!’ dedi. Bunun nedeni de, bizden
istediği proje için yarattığım tişört markasını kullanmış olmamdı. Hocam bile
öyle düşünüyorsa, benim okulda değil, işimin başında olmam gerekirdi.”
“Mezuniyetim yaklaşırken babamı kaybettim. Artık pek çok şey değişmeye
başlamıştı. Günlerim yıkıcı geçiyordu. Hep babamı mutlu etmek,
onun hayallerini gerçekleştirmek için çalışmıştım. Markamı yaratmak
yapabileceğimin en iyisiydi. Bu şekilde de babamın yolundan gitmiş
olacaktım.”
“Marka yaratmak beni çok heyecanlandırdı. Beslendiğim ve beni ben yapan
her ne varsa onlara aktarmak istiyordum. Küçük bir adımla başladım. 30
parçalık bir tişört koleksiyonu tasarlayıp Berlin’de bir fuara katıldım. İlk
deneyimim olmasına rağmen dünyanın sayılı, seçkin mağazalarına girdi
tasarımlarım. Ben dahil kimse buna inanamıyordu!
Bu beni çok motive etti. Adım adım küçük hedeflere odaklandım. Onlardan
zevk almaya başladım. Sindire sindire, demlenerek ilerledim.”
“Esin kaynaklarımı hayattan, ilhamımı farklı medyalardan alıyorum.
Özellikle müzik beni besliyor. Fotoğrafçılık da öyle... İlk kameramı çok
seviyordum. Babamla çektiğimiz her fotoğrafın arkasına tarihi not düşer,
ölümsüzleştirirdik. Bu ona anlam yüklemekti. Tişörtlerime de bir hikaye, bir
duygu yüklüyorum. Tüm çalışmalarımın DNA’sına işledi bu.”
“Kültürlerin hikaye anlatımı, markamın DNA’sı.

İnsanlar duygularımı giyiyor ve merak ediyor.
Ne anlatıyor? Neden? Bu soruları onlar keşfetsin, tasarımlarım biraz gizemli,
esrarlı kalsın istiyorum. Bir sanatçı olarak karşı tarafın hayal gücüne,
duygularına alan bırakıyorum.”

“Ne yaşarsam yaşayayım, vazgeçmeyi düşünmedim. Çok
zorlandığım da oldu. Hep elimden gelenin iyisini yapmaya
çalıştım.
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Adım adım küçük
hedeflere odaklandım.
Onlardan zevk
almaya başladım.
Sindire sindire,
demlenerek ilerledim.

Doğru insanları
dinler ve
yakınımda tutarım.
Bilmemekten,
fikir almaktan,
soru sormaktan
utanmam.
Çekinmem.
Öğrenmek için
çok çalışırım.

Doğru zamanda, doğru insanlarla, doğru işleri, doğru yerde yapmak gerekli.
Marka yaratmak büyük bir serüven. Bu coğrafyadan çok başarılı markalar
çıkabilir, yeter ki hayalini kuralım ve çok isteyelim.”
“Biz bir marka yarattığımızda, hemen tasarıma kayıyor kafamız.
Bu hatayı, ilk başta ben de yaptım. Tasarım işin yüzde onu. Doğru
zamanlama, iletişim, stratejik planlama ve içerik… İşte asıl hayati önem
taşıyanlar, bunlar.

Marka tasarlamak veya yaratmak değil... Onu yaşatmak işin
zor kısmı.”
“Ben yaşam tarzını tasarlıyorum; belki de tecrübeyi...
Benim mağazama birisi girecekse, kokudan ürünlere, dekorasyondan müziğe
kadar her şeyi hissetmeli, yaşamalı.”
“Sonu olmayan bir şey bizimki; yolculuk hiç bitmiyor. Sürekli gelişip,
değişiyorsunuz. Ben dinlemeye çok değer veriyorum. Bilmediğimi soruyor,
sorguluyorum. Çoğu insan bunu yapmıyor. Fikir sahibi olmamak çok kötü.
Doğru insanları dinler ve yakınımda tutarım. Bilmemekten, fikir almaktan,
soru sormaktan utanmam. Çekinmem. Öğrenmek için çok çalışırım.”
“İnsanlar birbirine faydalı olmalı. Biz ya birbirimizin ayağına basıyor,
ya kıskanıyor, ya da kötülüyoruz. Halbuki pastayı birlikte büyütüp,
bundan faydalanmak gerekli.

Birbirimize değer katarak güçlerimizi birleştirmeliyiz.

Yeni nesilden bu anlamda çok ümitliyim. Onlar çok hızlı ve bilinçli.”
“Günde 24 saat var! Bunun birazını kendine, birazını ailene, birazını da işine
ayırmalısın. Dengeyi iyi tutturman şart.

Ruhunu dinlendirmeyi de bilmelisin.

Zihnini zinde tutmak, nefes almak için alanlar yaratmak gerekli.”
“Marka yaratmanın sırrı onu çok sevmek. Markan sen olmalı. Başkası değil!
İçini dolduramazsan, tıkanırsın. Ona duygu veremezsin. Ben hikayelerimi
ürünlerimde tercüme ediyorum. Bu benim dünyayla iletişim kurma şeklim.”
“Türkiye, Avrupa ve dünyada marka olmak kolay değil.

Ben her aşamayı çok çalışarak, çok hata yaparak geçtim. Her
gün de hata yapmaya devam ediyor ama vazgeçmiyorum.
Öğreniyorum. Hızla değişiyorum ve zaman kaybetmiyorum.”
“Her sabah kalkıp düşündüğüm şey markamı daha da büyütmek, dünyaya
yaymak. Güçlü bir akım yaratıp, gençlerin hayallerine açılan bir kapı olabilmek.”
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CANER
ELER
“Herkes kendi
yolculuğunu yaşamalı.
Sonuna kadar,
hissederek, sindirerek…”
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“Hayatınızın ne zaman, nerede, nasıl, bir anda geri dönüşü olmayacak şekilde
değişebileceğini tahmin bile edemezsiniz. Bunu yaşadım. Hala yaşıyorum.
Hastalığımı öğrendiğimde her şey dramatik bir şekilde değişti. Yaşadığım
çöküntü bir film karesinden çıkma gibiydi.”
“Spor yapıyordum. Gençtim. Bacağımda bir sıkıntı vardı. En fazla dizimde
menisküs olmuştur derken, bacağımı kaybetmeye giden bir süreç başladı.
Dizimin altındaki tümör, sinir sistemimi sarmıştı. Önemli bir şey değil diye
hastaneye tek başıma gitmiştim. Doktorlardan oluşan bir kurul karşıladı
beni ve bunu yüzüme söyledi! Yalnızca gülümseyebildim. Hayat ansızın öyle
bir yumruk çıkarmıştı ki göremedim, duyamadım. Bir anda üstüme çöktü.
Hereke’de bir tren istasyonundaydım. Kemik kanseri olduğumu öğrenmiş ve
ne yapacağımı bilmiyordum. İstanbul’a dönüyordum ve kendimi çok yalnız
hissediyordum. Koca dünyada bir tek ben varmışım gibi…”
“O tren istasyonundan yeni hayatıma doğru yola çıktım. En dibe indiğimi
sanıyordum ama daha dipleri gördüğüm zamanlar da oldu. Peki, nasıl buraya
geldim? Yanımda olan insanların sevgisine izin verdim. Hayata tutunmak
için yeni hayaller, yeni hedefler buldum. Arkama bakmadan yaşamak için
çalışacaktım artık, durmak, pes etmek yoktu!”
“Tabii böyle bir gerçekle yüzleşince ilk olarak hayatı sorguluyorsunuz. ‘Kimim
ben, ne yapıyorum, ne yapmalıyım? soruları geliyor önünüze. Hayatınız
tehlikede, hastanede doktorlarla yaşıyorsunuz.

Her şey değişiyor ve siz de değişiyorsunuz.”

“Özüme dönebilmek, kendimi keşfedebilmek için çocukluğuma
uzanıp hayatta en çok neden mutlu olduğumu düşündüm.
O dönemde mühendislik okuyordum ama hayallerime yelken açmam
gerektiğinin farkına vardım.

Zorlukları aşmanın getirdiği deneyim beni büyütüyordu. Her
şeye daha hazırdım artık.”
“Hayatın biçtiği rolü yaşamak değil de, kendi hayallerim için yol almanın
fırsatı bu hastalıkla gelmişti benim önüme. Ben onunla ilgili, çekinmeden
konuşuyordum. Hastalığım bana kılavuz, yoldaş oldu. Kendimi tanımamı,
aydınlanmamı sağladı.”
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Yanımda olan insanların
sevgisine izin verdim,
hayata tutunmak için
yeni hayaller,
yeni hedefler buldum.
Arkama bakmadan
yaşamak için
çalışacaktım artık.
Durmak, pes etmek yoktu!

Hakkını vererek
çalıştığınızda ve
yaşadığınızda,
yol sizi hedefinize
götürecektir.

“O yıllarda internet yeni yeni serpiliyordu, ben de ona dadandım ve biraz
para kazanmaya başladım. Etrafımdakiler seferber olmuştu benim için.
Oradan aldığım güçle tabuları yıkmaya başladım.

Umutsuzluk ve içe kapanmak en son ihtiyacım olan şeydi.
Korkularım her geçen gün azaldı, cesaretim arttı.”

“Spor beni çok mutlu ediyordu. Nefes aldığımı hissediyordum. Spor
medyasını takip ediyordum. Dergilere sevdalıydım. Televizyonda bir şeyler
anlatacağımı ise hiç düşünmemiştim. Bir ilan gördüm, spikerlik için. Onun
peşinden gittim. Sporun edebiyatı, sineması, kültürüne dair ne varsa
biliyor, takip ediyor ve sentezliyordum. Bu tecrübelerimi profesyonel bir işe
çevirmek beni mutlu edecekti.”
“Hedef koymak başlangıç. Tutku ve dozu ayarlı hırs önemli. Hedefe giderken
de her şey mübah değil. Kendinizden, mutluluğunuzdan ödün vermemeniz
gerekli. Farkındalık ve kafanızı zinde tutmanız şart. Hakkını vererek
çalıştığınızda ve yaşadığınızda, yol sizi hedefinize götürecektir.”
“Hatırladığım ilk doğum günü hediyem annemin bana aldığı dünya küresiydi.
O küçük, güzel küre hayatımı değiştirdi. Keşfetmek, yeninin peşinden gitmek,
merak… Hepsini kalbime yakın tuttum. Dünyalar atlasım, ansiklopedim,
oyuncaklarımdı. Bitmez bir merak ve öğrenme iştahıyla onların arasında
kaybolurdum.”

“İyi bilin ki, ‘oldum’ diye bir şey yok hayatta. Sürekli değişim ve
gelişim var. Hedefine ulaştığın kadar kendinsin.”
“Günümüz dünyasında her şey korkunç bir hızla ufaldı. Tüketim hızına
yetişemiyor, bazı şeylerin kıymetini anlayamıyoruz. Anlamak için onların
demlenmesi, zamana bırakılması gerekli. Ne zaman durup, ne zaman
yavaşlamak gerektiğini öğrenmeliyiz. Dergicilik, kağıt kokusu işte bu
dengeyi bulmamı sağlıyor. Dergiyi beklemeyi, gidip almayı, uzun okumalarını
seviyorum. Emek vermek daha kıymetli yapıyor bazı şeyleri.”
“Hatalarımızı bilmemiz, kabullenmemiz, bunu isteyerek yapabilmemiz huzura
açılan en önemli yol. Herkes her şeyi doğru yapamaz. Hatalarımızla ve
kusurlarımızla bütünüz. Tahammülsüzlük ise büyük sıkıntı. Hiç kimse doğru
düzgün aynaya bakmıyor.”

“Herkes kendi yolculuğunu yaşamalı. Sonuna kadar, hissederek,
sindirerek…”
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ÇAĞLA
BÜYÜKAKÇAY
“Bugünlere; inancım, çalışmam ve
pes etmemem sayesinde geldim.
Hiç başka bir hayat istemedim,
keşkelerim olmadı.”
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“Adana’da 40 derece sıcakta tenis sahasında çalışıyordum. Sıcaktan kimse
korta yanaşmıyordu, ben duvarla karşılıklı oynuyordum! Benim dostum,
arkadaşım olmuştu bu spor. Evimizin salonunu tenis sahası yapmıştım. Tam o
zamanlar ciddi seçimler yapmam gerekiyordu. Bilirsiniz, aileler çocuklarının
eğitimi ve spor alışkanlıkları arasında kalır. Önce iyi bir eğitim al, sporu ise
hobi olarak yap algısı yaygın. Bunu bizimkilere sorduğumda ‘Sen sporu o
kadar çok seviyordun ki biz sana asla hayır diyemedik!’ demişlerdi. Hep
arkamda durdular.

Pes etmeyeceğimi, vazgeçmeyeceğimi biliyorlardı.

Çalıştıkça şampiyonluklar gelmeye başladı, ben ise daha fazlasını istemeye
başladım.”

“Adana’da yetişen bir kız çocuğu İstanbul’a, oradan da dünyaya
açılıyordu.
14-15 yaşında profesyonel olma kararını verdim. Şans hazır olandan yanaydı.
Çok çalıştım, hiç geri bakmadım. Sonra Adana’dan İstanbul’a geldik. İstanbul
ilk zamanlarda beni yordu. Zamanımı çok iyi kullanmam gerektiğinin farkına
vardım. Dünyam değişmişti ve tenise az zaman ayıracağım diye korkmaya
başladım. Daha da hırslandım. Şehrin benden çaldığı zamanı kazanmak için
inat ettim. Antrenörümün paçasına yapışıp her grubun çalışmasına girmeye
başladım. Hayat boşluk tanımaz. Bunu ne kadar erken fark ederseniz o kadar
hızlı yol alırsınız. Bir de etrafımda iyi insanlar bulundurdum, ailemin desteğini
arkama aldım. Güvenilir dostlar edindim ve zor olduğunu bildiğim bu yola
heyecanımı taze tutarak çıktım.”
“Profesyonel olma kararı ciddi bir kırılma ve dönüm noktasıydı. Çünkü artık
bu hayatı yaşayacaktım. Uyuma saatinden beslenme saatine, özel hayattan
turnuvalardaki konsantrasyona kadar her şey planlı olacaktı. Bu ciddi bir
sorumluluktu. Bazen ailemden ve ülkemden uzak kalacaktım. Zorlukları bir
yana, ben bunun hayaliyle yaşıyordum.

Adana’nın sıcağında duvara karşı tenis oynayan o kız artık
büyüyordu.”
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Zor durumlar,
eğer pes etmeden
devam edebiliyorsanız,
size çok şey öğretiyor.

Hayat boşluk
tanımaz. Bunu ne
kadar erken fark
ederseniz o kadar
hızlı yol alırsınız.

“Tenis bana dünyayı gezdirirken, en çok damak tadı konusunda sıkıntı çektim.
Ne de olsa ağır Adanalıyım! Ailemi ve sevdiklerimi çok özledim. Her şeye
rağmen turnuvalarda iç dengemi korumaya çalıştım. Kendimi her zaman
oynamaya hazır tuttum. Takım kurmak, takım olmak, işin düşünce kısmında
da var olmak, hem de bunları 17 yaşında başarmak kolay değildi. Çok şey
öğrendim bugünlere gelene kadar. Hiç başka bir hayat istemedim, keşkelerim
olmadı. Bugünlere; inancım, çalışmam ve pes etmemem sayesinde geldim.”
“Teniste gelişme arzusunda olmak çok önemli. Her gün aynı şeyi yapıyor gibi
hissediyorsunuz. Tüm gün topa vuruyorsunuz mesela. Her vuruş yeni bir şey
katıyor size.

Deneyimleriniz, tecrübeleriniz kadar güçlüsünüz.

Stres bu sporda çok önemli. Zihniniz sürekli zinde, duru kalmalı. Zor
durumlar, eğer pes etmeden devam edebiliyorsanız, size çok şey öğretiyor.
Pes etmemek için hep bir sebebiniz olmalı. Hayat devam ediyor. Yenilmekten
de, kaybetmekten de korkmamalısınız. Çünkü mağlubiyetler sizi
besler, hazırlar.”
“Ben bu işi neden yapıyorum? Çok seviyorum. İşte pes etmemek için en
büyük neden. Bu spor bana neler kattı? Çok şey! Sorumluluk almayı, engelleri
aşmayı…

Her şey sende biter, sen sen sen!

Her kötü günün sonunda, yeni bir gün doğuyor. Sorgulamak, ders çıkarmak
ve arkaya bakmadan geleceğe yürümek…”
“Konuşmak kolay, yapmak zor bu hayatta.

Hayata ne kadar pozitif ve olumlu bakarsanız, o kadar gülerek
ve umutlu yaşarsınız.
Mutlu olsak da olmasak da hayat geçiyor. O zaman neden mutlu şekilde
geçirmeyelim hayatımızı? Sürekli yeni hedeflerle, yeni hayallerle, yeni
başarılara yelken açmak aslında hayatın anlamı. Benim önümde iyi bir örnek
olsaydı, ben daha da hızlı yükselirdim. O yüzden benim başarılarım gençlere
ilham olacak, onlara yol gösterecek diye umuyorum. İşte bu beni çok
mutlu ediyor.”
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ÇETİN
YILMAZ
“Gelecek pes etmeyenlerin.
Gelecek vazgeçmeyenlerin.
Gelecek hayallerine
sıkı sıkıya tutunanların…”
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“Benim bu günlere gelmem, bir hayalin gerçekleşmesiydi. Yetenek ve fiziksel
eksikleri olan birinin geldiğim yere gelmesi, insanlara umut veriyor. Sanırım
bu yüzden buradayım. Genç bir çocuğun hayallerine sıkı sıkıya sarılıp,
pes etmeyi aklına bile getirmeden bu günlere nasıl geldiğini anlatmaya
çalışıyorum. İşte o gencin adı Çetin Yılmaz.”
“Henüz lise öğrencisiyken ODTÜ basketbolda altyapı için oyuncu seçmeleri
yapılacağını duydum. Heyecanla seçmelere gittim. Devlerin diyarında bir
cüce olarak şansımı deneyecektim. Bende fizik yok, boy yok, çabukluk yok,
kuvvet yok. Bende var olan tek şey, müthiş bir heyecan, tutku ve aşk. O
sahada olmayı her şeyden çok istiyordum. Elbette seçilmedim, ama ertesi
gün (ve sonraki her gün) ‘seçilmiş gibi’ antrenmana gittim. Gücenmedim,
utanmadım, sıkılmadım. Kalbimi kırmadan basketbolcu olamayacağımı
söylüyorlardı, ama ikna olmuyordum. Üç ay sürdü gidiş gelişlerim. Sonunda
sahaya olmasa da, ekibe girdim. Lisanslar, sahanın temizliği, formalar, toplar
benim sorumluluk alanımdı. Formaları annem yıkıyor, ben ütülüyordum.
Günün birinde Ankara’yı kar teslim aldı. Oyuncular antrenmana gelemedi.
Takım eksikti, koç mecburen beni de antrenmana kattı, ‘Çetin ısınmaya başla.’
dediği zaman sevinçten ölecektim. Tam altı ay sonra ilk kez sahaya girdim.
Sonra da o sahalardan beni kimse çıkaramadı. Ben o dönemde takımda
istatistik tutmaya başladım. Öyle bir istatistik tutuyordum ki rakiplerin
röntgenini çekiyordum. İşte bu şekilde vazgeçilmez oldum. 20 yıl sonra da
Basketbol A Milli Takım Başantrenörü’ydüm.”
“Kariyer, başarı öyle hediye gibi gelmiyor. Herkes hedefine vazgeçmezse,
pes etmezse ulaşıyor. Deli gibi, soluksuz çalışmadan, istemeden bu iş olmaz
arkadaş! İç dinamikler belirler, dış dinamikler etkiler. Budur bu işin özü. Hiç
pes etmememi sağlayan ne bilmiyordum o günlerde. Şimdi bunun cevabını
verebiliyorum. Ben çok istemiştim o sahada olmayı. 16 yaşındaki Çetin Yılmaz
çok istemişti. Vazgeçmeyi, pes etmeyi aklından bile geçirmedi. Şimdiyse
buradayız, bunları konuşuyoruz.”

“Hayatının dümenine geçmektir başarının sırrı. Ben gemimin
kaptanıydım. Her fırtınaya, her koşula göğüs gerip, pes
etmediğim için buradayım.
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Bende var olan tek şey,
müthiş bir heyecan,
tutku ve aşktı. O sahada
olmayı her şeyden çok
istiyordum.

Kariyer, başarı öyle
hediye gibi gelmiyor.
Herkes hedefine
vazgeçmezse,
pes etmezse ulaşıyor.

Yelkenlerimi dolduracak rüzgarı da kendim çıkarttım, çünkü bana rüzgar dahi
yoktu. Hiçbir başarı tesadüf değil. İşin arkasında demir gibi bir irade, alın teri
ve çok büyük emek vardır.”

“Gelecek pes etmeyenlerin, gelecek vazgeçmeyenlerin, gelecek
hayallerine sıkı sıkıya tutunanların…”
“Benim bu röportajı şu an yapmamın nedeni bu güzel ülkeye ve 16 yaşındaki
Çetin Yılmaz’a borcumu ödeme isteğim. Asla pes etmeyen o gence ve bana
bu şansı veren ülkeme borcumu ödemeye çalışıyorum. Gençlerin hedeflerine
ulaşmak için benden biraz ilham almaları, bu yazıyı okuyup mücadeleden
vazgeçmemeleri bana en büyük hediye. Üç karış boyuyla yeteneği olmayan
bir adam milli takım koçu oluyor, büyük takımları şampiyon yapıyor deyip de
gözlerinde ‘ben de yapabilirim’ ışığı parlarsa yoktur artık benden mutlusu!”
“Kütüphanemdeki kitaplarımdır benim madalyalarım. Çünkü onlar bana
nereden geldiğimi hatırlatır. Kimseyi küçümseme, ‘Sen neydin ne oldun!’
derler. Ön yargıları kaldır. Öteki, diğeri, şu bu deme. Farklılıklarla güzeliz,
böyle büyüğüz, böyle başaracağız…”
“Bazen kaybederken de kazanırsınız. Kaybettiğinizde oyundan, hayattan
düşmeyin sakın. Orada hayatın eleğinden geçersiniz.

Pes etmeyenler kalır geriye. Onlar zaferlere, hedeflere
koşarlar.”

“Gelecekte ne mi var benim için? Çalışırken ölmek var. Sahada, sahnede
insanlara vazgeçmemeyi, pes etmemeyi anlatırken ölmek var. Benim emekli
olmaya, durmaya hiç niyetim yok!

Her şey gider, geriye fikirlerinin, ideallerinin
ölümsüzlüğü kalır.

İşte ben de, yetiştirdiklerim ve onların benden öğrendikleriyle yaşayacağım…”
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FERYAL
ÖZEL
“Tökezlediğimizde kalkıp devam
edecek gücü kendimizde bulmak,
bunları yaparken keyif almak,
küçük başarılardan mutlu olmak,
kendimizde gördüğümüz gelişmeleri
kutlamak da önemli.”
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“Ben astrofizik alanında akademik çalışma yapan biriyim. Dolayısıyla
hayatımdaki önemli dönüm noktaları, eğitimimle ilgili gelişmeler. İstanbul’da
doğup büyüdüm. İlkokulda matematik ve fiziğe ilgi duymaya başladım.
Çevremdekilerin bu ilgiyi desteklemeleri benim en büyük şansımdı. Bu
alanlarda başarılı oldukça hevesim daha da arttı. Okulumu Avrupa Matematik
Yarışması’nda temsil etmek beni hem çok mutlu eden, hem de yoluma devam
etmem konusunda isteğimi artıran bir olaydı.”
“Columbia Üniversitesi’ne kabul edilmem de benim için önemli bir dönüm
noktasıydı. Gittiğim üniversite ortamında bilim insanlarını daha yakından
tanıdım ve daha bilinçli karar verebildim. Önümde iyi örnekler ve bana
destek olanlar olmasına her zaman müteşekkir olmuşumdur. Daha sonra
Harvard Üniversitesi’nde doktoraya başladığımda bütün bu birikim ve azimle
bilim dünyasında kendi yolumu çizmeye başladım. Hep kendi konumu seçtim,
ilgimi çeken şeyler üzerine çalıştım.”
“Tabii ki hayat hep güzellikler sunmuyor bize.

Hatta hedeflerimiz ne kadar yüksekse, aşmamız gereken
engeller de o kadar çok olabiliyor.
Örneğin ben Amerika’ya gittiğimde 17 yaşıma yeni basmıştım. Yalnız başıma
New York’ta yeni bir hayata başladım. Evimi, ailemi, arkadaşlarımı bırakıp
yeni bir kültüre adapte olmak kolay olmadı. Yaptığım işi çok sevmemin ve
hocalarımdan çok destek görmenin büyük faydası oldu.”
“Sadece kişisel yaşamda değil, iş alanında da zorluklar yaşıyor insan. Bilim
dünyası çok çekişmeli. Önemli sonuçları ilk elde etmek ve en iyi şekilde
bulmak için devamlı bir yarış halindeyiz. Bazen dürüst bir yarış bu, bazen
de karşınızdakiler çirkin yollara başvurabiliyor. Hatta ‘eğer çevremdekiler
böyle davranacaksa, belki de bu iş bana göre değil’ bile dedirtebiliyor insana.
Moraliniz bozulsa da, emekten, doğru bildiğinizden şaşmayıp, azimle devam
etmek işin sonunda en tatmin edici seçenek.”

“Ben kendime hedef seçen, sonra da o hedefe ulaşmak için
ayrıntılı plan yapan bir yapıdayım.
Başka türlü başarılı olunabileceğine inanmıyorum. Bu hedefin ne olduğu
önemli değil… Bilimsel bir sonucun peşinde de olsam, koşu yarışına
hazırlanıyor da olsam uzun vadedeki hedefimi, küçük adımlara
bölerek başlarım.”
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Bir konuda başarılı olmuşlarsa,
ne yapmışlar, onu anlamaya
ve bir şekilde kendi hayatıma
adapte etmeye çalışırım.
Tökezlemişlerse önlerine ne
engeller çıkmış,
ne seçimler yapmışlar,
ben ne öğrenebilirim
diye düşünürüm.
Herkesten bir şeyler
öğrenmeye çalışırım.

Moraliniz bozulsa da,
emekten, doğru
bildiğinizden şaşmayıp,
azimle devam etmek
işin sonunda en tatmin
edici seçenek.

“Eğer benim için yeni bir konuysa, okurum, sorarım, o işin uzmanından
fikir alırım.

Benim disiplin anlayışım, o noktada yaptığım planı, elimden
geldiği kadar iyi uygulamaktır.
Tabii bazen planımız olayların gelişimine göre değişir, farklı yönlere gider.
Önemli değil. Hevesimi kaybetmem, erken kalkmam gerekiyorsa erken
kalkarım. Bir süre yoğun çalışmam gerekiyorsa çalışırım. Elimden geldiğince
adım adım ileriye gitmeyi denerim.”
“Benim için babam hep bir ilham kaynağı oldu. Derin sevgisiyle, çevresindeki
herkese gönülden yardım etme isteğiyle, yeniliğe açıklığıyla, disipliniyle
ve kendi mesleğindeki başarısıyla bana örnek oldu. Her zaman onun gibi
olmak istedim ve isteyeceğim. Babamın yanı sıra ailemden, arkadaşlarımdan,
çevremdeki birçok kişiden ilham alırım. Bir konuda başarılı olmuşlarsa, ne
yapmışlar, onu anlamaya ve bir şekilde kendi hayatıma adapte etmeye
çalışırım. Tökezlemişlerse önlerine ne engeller çıkmış, ne seçimler yapmışlar,
ben ne öğrenebilirim diye düşünürüm. Herkesten bir şeyler öğrenmeye
çalışırım.”
“ ‘Asla Pes Etmeyecek’ olan yeni nesillere öğüdüm, yılmadan emek vermeleri.

Sadece yılmadan değil, akıllıca emek vermek de önemli. İyi
öğretmenlerden ve bize yol gösterenlerden yararlanmak,
verdiğimiz emek doğru yönde mi diye kendi kendimize
eleştirel bakmak, tökezlediğimizde kalkıp devam edecek gücü
kendimizde bulmak gerekli.
Bunları yaparken keyif almak, küçük başarılardan mutlu olmak, kendimizde
gördüğümüz gelişmeleri kutlamak da önemli.”

“Şu anda kendi araştırma konularım olan karadelikler ve nötron yıldızlarıyla
ilgili yürüttüğüm iki büyük projem var. Biri ‘Uzay Ufku Teleskobu’, diğeri
NASA için geliştirdiğimiz uzay teleskobu. Önümüzdeki birkaç yıl bu projelerle
çok yoğun geçecek ve hedefim bunlardan en iyi sonuçları elde etmek olacak.
Ailemle ilgili hedeflerim de var tabii. Kızlarım şu anda ortaokulda. Onları
en iyi biçimde büyütmek, kendi geleceklerini kurarken elimden geldiğince
yardımcı olmak benim için çok önemli.
Bir de Akdeniz kıyısında hiçbir şey yapmadan birkaç gün oturmak ve denizi
seyretmek hedefim var… Ama bu hedefime ulaşmam daha çok yıl alacak
gibi görünüyor…”
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FUAT
GÜNER
“Başarıya kısa yol olmaz.
Başarı sindirerek gelir.
Hazır olduklarına kapılarını açar.
Beklemeyi bilin. Sonra çalışın.
Ama öyle laf olsun
diye değil, çok çalışın!”
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“Benim için her işin başı, sabır ve azim. Elbette bunlar tek başına yeterli değil.
Bunu bilgiyle, kültürle, merakla desteklemeniz lazım. Sevdiğiniz insanlarla,
dostlarınızla, fikrine güvendiklerinizle birlikte hareket edip, heyecanınızdan
taviz vermeden, geriye bakmadan, cesaretle yola düşmelisiniz.”
“Duygularınızı, egolarınızı ehlileştirip, iç dengenizi korumanın yolunu
öğrenmek biraz zaman alabilir.

Hayatın beklenmeyen taarruzlarına hazırlıklı olmak
zorundasınız.

Hayat bu, her an her zaman tetikte olmanızı gerektirir. Nerede yükselip
nerede sakinleşeceğinizi bilin.”
“Mesela ben ateş burcuyum, mücadeleciyim ama sabrımı da kontrol altında
tutabiliyorum.

Bir de en önemlisi bir şeyi kafama koyduysam o iş elimden
kurtulamaz, çünkü asla pes etmem!
Hatırlıyorum, gençken voleybol oynuyordum ama boyum kısaydı. Daha
yükseğe zıplamam gerekiyordu. Ben de ayağıma, belime kum torbaları
bağlar öyle çalışırdım.
Dört ay kum torbalarımla sahilde koşu yaptım ve sonunda istediğim
yüksekliğe zıpladım. Kafanıza koyduğunuz neyse, her türlü çabayı
göstermeniz önemli. Çırpınarak, debelenerek, amaçsız bir çabadan
bahsetmiyorum. Bilinçli, disiplinli ve sürdürülebilir olacak emeğiniz.”
“Öz eleştiri yapar, eksiklerimi görürüm.

Eleştiriler aynadır, ona bakarım.

Teşhisi koyar, yola koyulurum. Hatalarımdan ders çıkarır, yüzleşirim. İşte bu
bilinç düzeyi size başarıyı ve hayallerinizi gerçekleştirmeyi getirir.”
“Söz üzerine müzik yazmayı seven bir müzisyenim. Her şeyi beğenmem.
Edebiyatı severim, güzel mısralar oluşturma endişesi taşırım. Müzikal mısra
ile şiirsel mısranın aynı anda bitmesi kalıcı eserlerin değişmeyen sırrıdır. Müzik
matematiktir aslında.”
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Sevdiğiniz insanlarla,
dostlarınızla, fikrine
güvendiklerinizle
birlikte hareket edip,
heyecanınızdan taviz
vermeden, geriye
bakmadan, cesaretle
yola düşmelisiniz.

Bir kere asla
pes etmeyeceksin,
yeteneğine inanacaksın,
dostlarının desteğini
arkana alacaksın…

“MFÖ olarak neredeyse yarım yüzyıldır birlikteyiz. Sahne bizim evimiz.
Müziğimizden hiç vazgeçmedik, onu hep daha çok sevdik. Konserlerimizde
mutluyuz ve mutlu olup mutlu etmeye devam edeceğiz. Hala ilk günkü
heyecanımızla provalarımızı yapıyoruz. Biz iyi duyalım ki dinleyici de keyif
alsın istiyoruz.”

“Amatör ruhumuzu kaybetmiyoruz, bu anlamda en amatör
profesyonelleriz!”
“Benim kırılma anım, inşaat mühendisliğini bırakıp dümeni tamamen müziğe
kırmamdır.

Müzikten kazanıp, müzikle yaşayamaya karar verdim.

Bu da bir reklam müziği teklifi sayesinde oldu. Teklif geldiği anda ‘böyle
söylersek harika olacak’ dedim ve oldu gerçekten. Harika bir jingle yaptık.
Oradan kazandığım bir yıllık mühendislikten kazandığıma denkti! Ertesi gün
gidip istifa ettim. Sanırım hayatımın en önemli kırılma anıydı bu…”
“Bir kere asla pes etmeyeceksin, yeteneğine inanacaksın, dostlarının
desteğini arkana alacaksın…

Tabii neyi yapıp, neyi yapamayacağını bileceksin önce.
Bazen istesen de olmaz, o yüzden neyi istediğini çok iyi
bileceksin! Sonra çalışacaksın ama öyle laf olsun diye değil çok
çalışacaksın. Başarıya kısa yol olmaz, başarı sindirerek gelir.
Hazır olduklarına kapılarını açar.
Beklemeyi bilin. Güzel, doğru ve sahici ilişkiler kurun insanlarla. Kendinizi
tanıyın. Ayrıca, hiçbir şey için geç değil…”
“Hayata gülebilmek gerek. Bolca kahkaha ömür uzatır. Huzurunuzu
koruyun öncelikle. Ve spor yapın. Yıllarca voleybol oynadım, koştum, yelken
yarışlarına katıldım. Hobileriniz olsun.

Hayata tutunmak, dinlenmek, durulmak için uğraşlarınız olmalı.
Ve tabii sevmek, sevilmek, aşk…”
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GAMZE
CİZRELİ
“Hayal kurmaktan,
hedef koymaktan
hiç vazgeçmiyorum.
Çünkü daha yapılacak
çok iş var!”
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“Hayatımı sıfırladığım, ikinci hayatıma en baştan başladığım çok zor bir
dönemim oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra, eski eşimle başarılı bir
girişimcilik hikayesini hayata geçirmiştik. Kurduğumuz bütün işler, 10
yıllık sürecin sonunda tepe taklak oldu. Evliliğim bitti. Ortaklığım bitti.
En dibe çakıldım. Hayatımda sıfırı gördüğüm yerdeydim. Umudumu hiç
kaybetmedim.

Pes etmek kitabımda zaten yoktu.

Tekrar ayağa kalkabileceğim inancı her zaman içimde vardı. Şems-i
Tebrizi’nin çok sevdiğim bir sözü vardır; ‘Hayatın altüst olacak diye üzülme,
endişelenme. Bilemezsin altın üstten daha değerli olduğunu.’ Evet, hayatım
altüst oldu ama alt o kadar değerliymiş ki, büyük bir tutkuyla, aşkla, geri
adım atmadan yoluma devam etmem beni bugün buralara getirdi.”
“İnsanın kendine ve hayallerine inanması çok önemli. Çünkü sen içinde bu
gücü görmezsen, başkalarının desteğiyle kalkamazsın. Her şey inancınızda,
kendinizde, tutkunuzda ve onu taze tutabilmekte. Ve tabii hemen hemen her
gün bıkmadan usanmadan çalışmakta.”
“Türkiye’de kadın olmak zor, hele kadın girişimci olmak daha da zor.
Türkiye’de dezavantajları olsa da, ben çok emek harcayarak doğru bir projeyi
ortaya koydum ve inancımla rüzgarı arkama aldım. Hedeflerimi belirledikten
sonra, önce doğru yol arkadaşlarımı buldum. Size inanan yol arkadaşları
bulursanız işiniz kolaylaşır. Ben yola çıktığımda ‘BigChefs’ markasına adını
veren şefler yanımdaydı. Yerele sahip çıkıp bunu küreselde paylaşmanın
peşindeydik. İşimize ruhumuzu katarak güzel işler yaptık. Anadolumuzun
güzelliklerini tüm dünya ile paylaşmanın heyecanını yaşadık. Baştan sona
kaliteden ödün vermediğimiz bir hizmet sunuyoruz. En büyük başarı,
sürdürülebilir olmakta yatıyor. Sürdürülebilirlik kavramına inanan markalar
ayakta kalıyor ve yaşıyor. Bu nedenle bu kavrama inancım sonsuz.

Paylaşmanın gücüne inandım. Ayrıntılara kadın ruhu katmak
için uğraştım. İşime duyduğum aşk, yeni dokunuşlar getirmemi
sağladı.
Ben Diyarbakırlı, Güneydoğulu bir ailenin kızıyım. Bizim büyük, kalabalık
sofralarımız olur. Ben bu lezzetleri gün ışığına çıkardım, geldiğim yerden
beslendim. Anadolu toplumunun mirasından ilerledim. Bu nedenle
menülerimize mutlaka Anadolu tatlarına yer veriyoruz.”
“Seyahat etmeyi çok seviyorum. Her gittiğim yerden kendime, ruhuma
parçalar alıyorum ve bunları işime nasıl uygulayabilirim diye düşünüyorum.

Çok okuyorum, hayatı ve yaşanılanları ıskalamamaya
çalışıyorum. Öğrenmeye açlığım ve susuzluğum dinmiyor.”
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Her şey bir hayalle
başlıyor. Sonra doğru
bir yol haritası ve iyi bir
ekiple hedefe odaklanmak
gerekiyor. Bu yol çetin,
birçok engeller karşınıza
çıkıyor. Düşeceksiniz ama
kalkmayı da bileceksiniz.
Başarısızlıklar da,
hatalar da başarıya dahil.
Başarısız olmazsan,
az denemişsin demektir.

Hayata hep olumlu
tarafından bakıyorum.
İçiniz nasılsa
dünyanız da öyle oluyor.
Kendinizle barışık,
mutluysanız dünyanız
huzurludur. Çünkü
dünya bir aynadır,
sizi yansıtır.

“Hayat yolculuğu beni olgunlaştırdı, daha hoşgörülü olmamı sağladı. Çok
büyük bir ekibi yönetiyorum. 2350 kişilik dev bir aileyiz. Her şeyin sevgi ve
paylaşımla olduğuna inanıyorum. Hayal kurmaktan, hedef koymaktan da hiç
vazgeçmiyorum. Hem daha yapacak çok fazla şeyim var! Yoğunluk bana
enerji veriyor. Yaşadığım her yer ofisim, her an bir düşüncenin, bir fikrin
peşindeyim. Her an yoğun olmak beni daha çok şarj ediyor, daha
çok besliyor.”
“Toplum için fayda sağlamak benim için artık çok daha önemli. Ankara’dan
çıkan hayalimiz dünyaya açıldı ve yayılıyor. Ben de tecrübelerimi gençlere
aktarmak, aldığım ilhamları onlara yönlendirmek istiyorum. Her şey bir
hayalle başlıyor. Sonra doğru bir yol haritası ve iyi bir ekiple hedefe
odaklanmak gerekiyor. Bu yol çetin, birçok engeller karşınıza çıkıyor.
Düşeceksiniz ama kalkmayı da bileceksiniz. Başarısızlıklar da, hatalar
da başarıya dahil. Başarısız olmazsan, az denemişsin demektir. Arkaya
bakmamak ve geçmişe takılmamak gerekli. Dün söylenenler dünde kaldı.
Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Ve en önemlisi doğru kişiler, doğru kişileri
buluyor bu hayatta. Ben buna çok inanıyorum.”
“Hayata hep olumlu tarafından bakıyorum. İçiniz nasılsa dünyanız da öyle
oluyor. Kendinizle barışık, mutluysanız dünyanız huzurludur. Çünkü dünya bir
aynadır, sizi yansıtır.”
“Çok sevdiğim bir şiir var beni bana anlatan, zor günlerimde bana ışık olan ve
asla pes etmemeyi hatırlatan;
Öyle bir hayat yaşadım ki
Cenneti de gördüm cehennemi de
Öyle bir aşk yaşadım ki
Tutkuyu da gördüm pes etmeyi de
Bazıları seyrederken hayatı en önden
Kendime bir sahne buldum oynadım
Öyle bir rol vermişler ki
Okudum okudum anlamadım
Kendi kendime konuştum bazen evimde
Hem kızdım hem güldüm halime
Sonra dedim ki “söz ver kendine”
Denizleri seviyorsan, dalgaları da seveceksin
Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin
Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin
Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin
Öyle bir hayat yaşadım ki, son yolculukları erken tanıdım
Öyle çok değerliymiş ki zaman
Hep acele etmem bundan,
Anladım...
Friedrich Nietzsche
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LALE
ORTA
“Hayat maçında geriye düşerseniz,
mücadeleyi bırakmamalısınız;
çünkü maç 90 dakika.
Son düdük çalmadan
pes etmek yok!”
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“Babam bize henüz çok küçük yaşlardan itibaren kendi ayaklarımız
üzerinde durmamız için çok önemli roller verdi. İstediğimiz zaman her şeyi
başarabileceğimizi ama bunun için de donanımlarımızı artırmak gerektiğini
öğretti. Çok okumak, her şeyi araştırmak, alabileceğimiz en iyi eğitim
için çalışmak…

Düştüğümüzde daha güçlü kalkabilmek, pes etmemek ve
hedeflerimiz için bıkmadan mücadele etmek bizim hayat
felsefemizdi.”

“Hayatın her alanında en iyisini, en doğrusunu, en güzelini yapmak için
çalıştım. Sokakta düşe kalka futbol oynardım. Evimizin karşısında küçük
bir dükkan vardı, kepenkleri kapalı olduğu zaman benim için harika bir kale
oluyordu. Futbol oynadığım erkek arkadaşlarım bazen dışlıyorlardı! Pes
etmediğimi görünce hepsi beni kabullendi.

Gerçekten çok isterseniz önünüzde kimse duramaz!

Ailem de futbol oynamamı ilk başta istemedi ama her şeye rağmen
yanımdalardı.”
“Futbol erkek sporudur söylemini kırmak kolay olmadı. Ben bunu asla
kabullenmedim; ‘Neden sadece erkeklere ait olsun ki?’ diyordum kendime.
Sporun cinsiyeti yoktu, herkes yapabilirdi. O yıllarda kız futbol takımı
olmadığı için önce basketbola başladım. Ailem enerjimi atabileyim diye
istemişti bunu. Basketbol beni mutlu ediyordu etmesine de, ben futbol
oynamak istiyordum. Sonra ilk kız futbol takımının varlığını öğrenince, gittim
yazıldım. Kaleci olmak istiyordum! Erkeklerle maç yapıyorduk. Çok çalışmam
gerekiyordu. Çünkü erkek şutlarına dayanıklı olmadığımı düşünüyorlardı.
Bu beni daha da hırslandırdı. Kalemi de her zaman en iyi şekilde korudum.
Erkeklerle yaptığımız maçlardan transfer teklifleri bile alıyordum!”
“Aslında foto muhabiri de olmak istiyordum. Çünkü onların sahayı görüşü
harikaydı. Kader ve tutkum beni sahanın tam ortasına, kalbine hakem olarak
getirdi. Hakemlik serüvenim antrenörlük kursuna adım atmamla başladı.
Oraya da ilk kez bir kadın alacaklardı! Antrenörlük kursunu bitirip, diplomamı
almam için yaklaşık sekiz maç yönetmem gerekiyordu. İşte hakemlik gelip
kapımı çalmıştı. O zamanlar hakemler kendi kıyafetlerini kendileri alıyorlardı.
Öğrenciydim, sekiz maç için hakem kıyafeti almak beni zorluyordu, pahalıydı
çünkü. ‘Ben bunu hep giyerim.’ dedim ve 20 yıl giydim şaka bir yana.
Hakemlikte çok başarılı bulundum, ruhuma ve tavrıma çok uygundu. En
önemlisi de sahadayken çok mutluydum.”
“Galatasaray-Sarıyer maçıyla 1. lige başladım, yardımcı hakem olarak 1990
yılında. Sahaya çıkana kadar çok heyecanlıydım, sahaya çıktığım ilk günden
beri orası benim evim gibi oldu.”
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Hep daha çok çalıştım.
Vazgeçersem onlar
kazanır, pes etmezsem
ben. Ve ben kazandım.
Sabır, eğitim, çalışmak
ve tutkuydu beni
buraya getiren.

Herkes önce kendine
güvenmeli, bu hayattan
ne istediğini bilmeli
ve amansız bir şekilde
çalışacağının da
farkında olmalı.
Yalnızca hayal kurarsanız
hayallerde kalırsınız.
Ne olursa olsun
Asla Pes Etmeyin!

“Her gün kendime ekleyerek, gelişerek ilerledim ve yükseldim. Sahada
bana büyük bir saygı vardı, kimse kararlarıma itiraz etmezdi. Bunun nedeni
yalnızca kadın olmam değil, işimi en iyi şekilde yaptığıma olan inancımdı.
Hep başarılı maçlar çıkardım. Bana ‘Yardımcı hakem olabilirsin ama hakem
olamazsın!’ da dediler. Neden olmasın? Olacaktı! Basamak basamak çıktım.
Herkesi kendime alıştırdım, kabul ettirdim, saygı duymalarını sağladım. Öyle
ki, ‘Yılın Futbol Adamı Ödülü’nü de bir kadın olarak aldım.”
“Ben 2009 yılında Türkiye’de Süper Lig’de hakem olarak sahadaydım.
Almanya’da bu sene bir kadın hakem maç yönetti ve dünya ayağa kalktı.
Ben erken geldim belki dünyaya. 20 yıl sonra gelseydim değerim daha iyi
anlaşılacaktı.

Ön yargılarla savaşarak, mücadele ederek çetin bir patikadan
yukarı doğru tırmandım.”
“Suya yazı yazdığınızı düşünüyorsunuz bazen, tam
umutsuzluğa düşerken bir anda güzel şeyler oluyor ve
yaşadıklarınız ‘her şeye değer’ diyorsunuz.
Kadınlara değer vermeyen, onları önemsemeyen zihinlerle çok mücadele
ettim. Ağladım, içime kapandım, çok üzüldüm ama asla pes etmedim!
Etseydim burada olmazdım. Tutkumu ve heyecanımı hep taze tuttum. Hep
daha çok çalıştım. Vazgeçersem onlar kazanır, pes etmezsem ben. Ve ben
kazandım. Sabır, eğitim, çalışmak ve tutkuydu beni buraya getiren.”
“Eğitim, öğrenim hayat boyunca devam ediyor, sonu yok. Bir de kendinizi
keşfetmeniz önemli. Önünüzde yol yoksa, yolu siz açmalısınız. Yol
arkadaşlarınız da yanınızda olmalı. Yıllarca biriktirdikleriniz sizi güçlü kılıyor,
yaşadıklarınızla demleniyorsunuz. Başarı da mutluluk da bir takım oyunu!
Hayat fena şekilde futbola benziyor. Hayat maçında geriye düşerseniz maçı
bırakmamalısınız; çünkü maç doksan dakika. Son düdük çalmadan pes
etmek yok!”

“Her gün yeni bir başlangıçtır. Bunu unutmadan
yaşamak gerek.
Hakemlik sevdam akademik kariyerimi biraz geciktirdi. Şimdi ona
zaman ayırıyorum. İki yıl sonra profesörlüğüm geliyor, çok heyecanlıyım.
Öğrencilerimle olmak, onlara tecrübelerimi aktarabilmek, onlara renk
katabilmek, ilham verebilmek benim için çok önemli. Her şey iyi bir insan
olmak için… Herkes önce kendine güvenmeli, bu hayattan ne istediğini
bilmeli ve amansız bir şekilde çalışacağının da farkında olmalı. Yalnızca hayal
kurarsanız hayallerde kalırsınız. Ne olursa olsun, Asla Pes Etmeyin!”
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MEHMET
TURGUT

“Hayat beni ne zaman
ters köşeye yatırmaya kalksa,
her seferinde küllerimden doğarak
yanıt verdim. Çünkü hayallerimden
vazgeçmedim!”
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“Ben, bizim aileye üçüncü nesil fotoğrafçı olarak geldim. Dedem, babaannem
ve babam fotoğrafçı… Karanlık odada doğmuşum neredeyse! Vesikalık,
düğün, sünnet fotoğrafları çekilen bir stüdyoydu bizimki. Şu an karşınızda
babasının stüdyosunda, 10 yaşında vesikalık çekerek fotoğrafa başlayan,
günümüzde Ozzy Osbourne’ün albüm kapağını çeken bir Mehmet Turgut var.
Bu hikayenin kahramanı ise ben değilim. Bir paspas! Evet, yanlış duymadınız,
paspas!”
“Babam stüdyoda çalışmaya başladığım ilk gün elime bir paspas verdi.
Dedim, ‘Ben mi yapacağım?’ Dedi ki ‘Tabii ki sen yapacaksın!’ Başladım
paspasa. Her gün, bıkmadan. Sonra kalfalığa terfi ettim, aldılar paspası.
Kalfalık mesaim de epey sürdü. Yıllar geçti, kendi stüdyomu açtım Sakarya
Caddesi’nde. Küçücük bir yerdi… Ve ne göreyim, paspas geri gelmiş! Bu sefer
de kendi stüdyomu paspasladım. Keyif de aldım, o ayrı. Ekibimi kurmaya
başladım. Güzel işler yapıyordum, kimseye eyvallahım yoktu.”
“İşler büyümeye başlayınca, İstanbul beni çağırdı. Tavanı akan, izbe, köhne
mi köhne bir stüdyoda buldum kendimi. Bir de ne göreyim, yine paspas
yapıyorum! Konuklarımın kahvesini, çayını hazırlıyorum, temizlik benden
soruluyor. O yüzden bende kritiktir paspas.

Ne zaman sıfır noktasına düşsem alırım paspası elime, yeniden
başlarım hayata. Hiç gocunmam, utanmam, çekinmem.
Süpürürüm canımı sıkan ne varsa!”
“Cesaretimi sıfırdan başlayabilme yeteneğimden aldım.
Ekonomik krizler, siyasi meseleler derken son 11 yılda yaşanabilecek tüm
talihsizlikleri yaşadım. Kendimi küllerimden tekrar tekrar yükselttim. Bazen
şaka yollu ‘Beni sinirlendirmeyin, Ankara’ya döner yine paspası alırım elime!’
diyorum. Gerçeklik payı da var tabii. Bunu yapabilme cesareti, özgür bir
çalışma alanı sağlıyor, ayakta tutuyor.”
“Bizim yaptığımız iş dışarıdan çok renkli, eğlenceli görünüyor. Öyle ama
emeği yoğun, riskleri fazla, hiç de kolay olmayan bir uğraş bu. Cefası çok;
bayramı, tatili, saati yok.

Gece gündüz, 24 saat bir uğraştır fotoğraf. Boşluğu, ihmali asla
affetmez.
Sürekli yolculukları vardır. Evini, sevdiklerini göremezler… Günlerce, bazen
haftalarca. Fotoğrafçı adamlar kolay hayat da kuramaz. Bunu başarabilenlere
hayranlık duyuyorum.”
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Yeni nesil zehir gibi; zeki.
Tek sıkıntıları kısa yoldan,
az çalışarak başarmak
ve ünlü olmak istiyorlar.
Çok çalışırsan başarı da,
şöhret de gelir,
ama önce işini
iyi yapacaksın!
Bu yolda küsmek,
vazgeçmek,
pes etmek yok.

En güzeli de
gençlerin beni
anlamaya çalışmasıydı.
Onlara ilham oldum,
bana öykündüler,
destek istemeye
başladılar. Dedim,
doğru yoldasın yürü!
Hatta koş!

“Kamera önü, kamera arkası benim hayatım oldu. Sanat fotoğraflarımdan
oluşan ‘30’ diye bir kitap çıkardım. Onları nasıl çektiğimi bir bilseniz…
İmkansızlıklar hala gözümün önüne geliyor. El yordamıyla yeni teknolojiler
yaratmıştım! Işık yoktu. Babamın eski ışıklarını kullanıyordum. Traktör gibi
ses çıkarıyorlardı. Çekime gelenlere, bunlar ‘dizel’ diye takılıyordum. Işıkları
elektrikçiden aldığım ampullerle güçlendiriyordum. Ağır ekipmanları oradan
oraya bıkmadan usanmadan taşıyordum. Bazen makyajı bile ben yapıyordum.
Her şey hayallerim içindi, çünkü çok seviyordum bu işi, hem de çok!”

“Sokaktan, çocukluğumdan hiç kopmadım. Hep yanımda
taşıdım sokağı ve çocukluğumu…
Hayata tutunmak, mutlu olmak için hayallerimizin peşinden gidiyoruz.
Mehmet Turgut evreni böyle insanlardan ibaret. Çünkü kendi yaptığına
inanmazsan, başkalarını kendi girdabına nasıl çekersin, nasıl inanırlar sana,
nasıl güvenirler?”

“Çektiğim fotoğraflar hiçbir zaman normal olmadı.
Türkiye’de 15 yıl geriye gidelim; benim tarzım kurgu fotoğraflar çok agresif
bulunuyordu. İnsanlar sergilerimi terk ederken, küfür edenler bile vardı. Ben
vazgeçmedim. Fotoğraf derneklerine, üniversitelere, fotoğrafçılık kulüplerine
usanmadan, sıkılmadan gitmeye, kendimi anlatmaya devam ettim. Kar
kış demedim, en ücra üniversitelere dahi seminerler için gittim… Hem de
defalarca. En güzeli de gençlerin beni anlamaya çalışmasıydı. Onlara ilham
oldum, bana öykündüler, destek istemeye başladılar. Dedim, doğru yoldasın
yürü! Hatta koş!”
“Türkiye’nin fotoğraftaki tutuculuğunu, geri dönüşü olmayacak şekilde
kırdım. Ruhların önündeki sansürü, fotoğrafın sansürünü kırdım. Benden
sonra, insanların duvarlarına astığı fotoğraflar değişmeye başladı. Benim
açtığım en büyük kapı budur.”

“Bir sonraki işim bir öncekinden iyi olmalı. Çünkü kendimi
aşarsam ilerlerim.
Çok eleştirildim, ‘Mehmet Turgut’un dönemi bitti’ dediler hep. 2004
yılından bu yana söylüyorlar bunu. Şimdi buradayız, hayallerimiz bitmedi,
hedeflerimiz sonsuz. Ben şimdi bize tepki veren, bizimle iletişime geçen
fotoğraflar çekeceğim. Nasıl mı? Bekleyin ve birlikte görelim!”
“Yeni nesil zehir gibi; zeki. Tek sıkıntıları kısa yoldan, az çalışarak başarmak ve
ünlü olmak istiyorlar. Çok çalışırsan başarı da, şöhret de gelir, ama önce işini
iyi yapacaksın! Bu yolda küsmek, vazgeçmek,
pes etmek yok.”
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ÖMER FARUK
SORAK
“Bazen duvara toslayabilirsiniz.
İnatla pes etmeden devam
ederseniz, o duvarları yıkabilirsiniz.
Hayat yaşadıklarından
ilham almakla başlar.”
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“Benim hikayem, babamın ‘hukukçu olacaksın’ cümlesine ‘hayır,
olmayacağım’ dememle başladı. Ankara’daki mahallemizde Foto Cumali
diye bir dostumuz vardı. Onun yanında olduğum zaman çok heyecanlanıyor,
her şeyi unutuyordum. Karanlık oda gizemli bir yer gibi geliyordu. Sıradan
bir kartın üzerinde birden görüntünün oluşması beni büyülemişti. Foto
Cumali’den çıkmaz olmuştum.

İlk o zaman kafama kazındı, fotoğraf ve film dünyasında
kendimi bulma isteğim. Görsel sanatlarla uğraşma heyecanımı
hiç dindiremedim.”

“Babamın fotoğraf makinesini alıp, fotoğraflar çekip, onları fotoroman
yapıyordum. Bu tutku beni radyo televizyon bölümüne götürdü. 80’li yılların
başında, okulu hızlıca bitirip TRT’de kameraman asistanı olarak başladım.
Kameranın arkasına geçmek için inanılmaz bir heyecan duyuyordum. Sekiz
yıl dolu dolu geçti. Her şeye merakla, ilgiyle, dönemin tüm yeniliklerini
kullanma imkanıyla sarıldım. Anadolu’nun her köşesini bu sayede defalarca
gördüm, Türkiye’yi tanıdım. Anadolu insanının o güzel yüzüyle tanıştım.
Hayatımın her döneminde ilham veren tecrübeler edindim.”
“Ankara maceramı bitirip İstanbul’a geldim. Serbest çalışmaya başladım.
Müzik videoları ilgimi çekiyordu. Hayat hızla akıp giderken hedefime doğru
koşar adım yaklaştığımın farkına biraz geç vardım! O dönemde Yılmaz
Erdoğan’la tanışıp ona bir video çekmiştim. Sonra ‘Vizontele’yle de en
büyük hedefim olan beyazperdeye adım atmış oldum. Böyle anlatınca kısa
zamanda, her şey hemen olmuş gibi geliyor, ancak tabii ki kolay olmadı.
Hem ülkenin, hem dünyanın, hem bizim koşullarımız zaman zaman beni
çok zorladı. Her deneyimden geleceğe yönelik bir ders, bir anlam çıkardım.
Yorulduğumda umutsuzluğa düşmedim, vazgeçmek yoktu bu yolda. Benden
beklenmeyen, görevim olmayan pek çok işe gece gündüz demeden koştum.
Mesai saati diye bir şey hiç olmadı bende. Çok çalıştım, durmadım.”
“Sinema teknolojisi çok hızlı gelişiyordu, şimdi daha da hızlı gelişiyor. Onu
yakalamak için bitmez bir merakla takip etmeniz gerekli. Takip etmek
yetmez, uyum da sağlamanız şart.

Günümüz teknolojisi, hayal gücüne daha fazla olanak sağlıyor.
En önemlisi de bir şeyleri ilk kez yapmak, denemek beni hep
mutlu etti.”
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Her deneyimden
geleceğe yönelik bir ders,
bir anlam çıkardım.
Yorulduğumda
umutsuzluğa düşmedim,
vazgeçmek yoktu
bu yolda.

Hayat ilham almakla başlar.
Ustalarınız vardır,
onları örnek alırsınız.
Onlara öykünürsünüz ve
sonunda kendi diliniz,
özgün dünyanız oluşur.
Topladıklarınızla,
eklediklerinizle
kendinizi bulur,
keşfedersiniz.

“Ufuk çizgisine baktığınızda oranın son olduğunu düşünürsünüz
ya, aslında orası son değildir. Ne kadar yaklaştığınızı sansanız
da ona ulaşamazsınız. İşte yolda olmaktır bu. Benim hedefim,
işte o ufuk çizgisi.
Kameraman olmak istedim, müzik videosu çekmek istedim, reklam filmi
çekmek istedim, sinema filmi çekmek istedim… Benim ufuk çizgim, dünya.
Çalışmak ve hayaller hiç bitmiyor.”

“Bir daha dünyaya gelseydim yine bu işi yapmak isterdim. Bunu
diyebilen şanslı azınlıktanım. Karşıma ne tür ve nasıl engeller
çıkarsa çıksın, vazgeçmek nedir bilmeden, geri adım atmadan
hedefime gitmek için tüm mesaim.”
“Hayat ilham almakla başlar. Ustalarınız vardır, onları örnek alırsınız.
Onlara öykünürsünüz ve sonunda kendi diliniz, özgün dünyanız oluşur.
Topladıklarınızla, eklediklerinizle kendinizi bulur, keşfedersiniz.”
“Ben ne izlerim, beni ne heyecanlandırır? Bu soruların cevaplarını arıyorum
kendi yapımlarımda. Bilim kurgu yapıyor da olsanız yarattığınız dünyanın
neden-sonuç ilişkisine ve kendi gerçekliğine bağlı kalması gerekir.
Hayal dünyamızda tutarlı bir gerçeklik örüyoruz. Bu kurgusal gerçekliği
zedelemeyip, samimi bir şekilde anlattığınızda herkes ondan zevk almaya
başlıyor. Benim önceliğim bu gerçeklik duygusu ve samimiyet.”
“Meslek hayatımın otuzuncu yılına yaklaşıyorum. İnsanın bu yolculukta
kendini taze tutması, yenilemesi, bir takım keskin dönüşleri gerektiriyor.
Değişim ve dönüşüm kaçınılmaz.

Sıradanlaştığınızda kaybedersiniz. Bunu fark ettiğiniz anda
büyük dönüşler ve manevralar yapmanız gerekli. Yürüdüğünüz
yolda, sizden önde pek çok insan olduğunu biliyorsunuz. Sizinle
yürüyen de çok kişi var, ensenizde nefeslerini hissettikleriniz
de… İşte bu yol bana çok heyecan veriyor!”
“Artık içeriği üretmek kolay. Paylaşmak da öyle. Önemli olan iyi bir fikir ve öz
güven. Bazen yaptığım ve anlaşılmadığını düşündüğüm çalışmalarımda bile
bir gün anlaşılacağımın beklentisiyle heyecan duymaktan vazgeçmedim.

Bazen duvara toslayabilirsiniz. İnatla pes etmeden devam
ederseniz, o duvarları yıkabilirsiniz. Yeter ki buna inanın.

Toprağa bir tohum ektiğinizde, hangi baharda, nasıl filizlenir bilemezsiniz.
Yol olmayan yerlere yollar açmak, gidilmeyen yerlerden gitmek gerekli.
Yapılmıştan yapmak değil, yapılmamışını denemek var benim yolculuğumda.
Sizlerin de olsun!”
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YEKTA
KOPAN
“Pes etmememi sağlayan,
her sabah umut dolu uyanabilme
cesaretine sahip olmam.
Mücadele edeceğimi bilmem.
Bundan korkmamam.”
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“Benim için her şey dört yaşımda, sokakta top oynarken başladı! Babam
tiyatro sanatçısıydı, ablam da TRT Ankara’da seslendirme yapıyordu.
1970’lerin ilk yıllarıydı. Bir program için çocuk sesine ihtiyaç duyulmuş. Ablam
beni önermiş. ‘Gelsin’ demişler. Sokakta gole giderken, bir taksi durdu. O
yıllarda taksi demek, çok şey demekti! Taksiye bindirdiler beni. Stüdyoya
gittim. Gidiş o gidiş, bir daha da çıkmadım! Stüdyoda çok heyecanlıydım.
Boyum yetmediği için beni sehpaya çıkardılar. Kulaklık kafamda dursun
diye mendillerle desteklediler. O küçük adam mikrofonun önünde ilk kez
seslendirme yaptı ve macerası başlamış oldu!”
“Sekiz yaşımda bu işi ciddi ciddi yapıyordum.

Çok da meraklıydım, bitmeyen bir merakım vardı. Gözlerimi
dört açar, kulak kesilir, her şeyi o bitmeyen merakımla
dinler, izler, anlamaya çalışırdım. Hala o küçük çocuğum, hiç
değişmedim.
Bu anlattıklarım 44 yıl önceydi, dile kolay yarım yüzyıl. Beni ben yapan her
şey o günlerde başıma geldi. Tabii kolay olmadı. Düşe kalka, iyi kötü, hayata
karşı durup, uçurtmalar gibi yükselerek.”
“Bir çocuğun çocukluktan ergenliğe, ergenlikten erginliğe geçişi sırasında bir
yandan parasını kazanıyor, bir yandan da biraz tanınıyor olmasının getirdiği
tüm zorlukları yaşadım. Siz evlerinizde o seslendirdiğim yapımları izlediniz.
Ben bisiklete binmeyi bile öğrenemedim! Çocuklar sokakta oynarken, ben
dört metrekarelik, sağlıksız yalıtımlı stüdyolardaydım. Erken büyüdüm. Bana
kazandırdıkları bir yana benden aldıkları da oldu işin özü.”
“Aslında yaptığım tüm işlerle bu dünyaya bir katkım varsa, bunu okuma
eylemine borçluyum. Küçüklüğümden bu yana kitaplarla mutlu olduğum
kadar başka hiçbir yerde, hiçbir şeyle mutlu olmadım, olamadım. Kitap
okumaktan daha çok beni güldüren, eğlendiren, düşündüren bir şey olmadı
hayatımda. Yaptığım tüm işlerde kitapların dünyasından aldığım bilgiler,
tecrübeler beni besledi. Ben sadece bir aracıydım. Farklı dünyaları algılamak,
farklı ruh halleri arasında geçiş yapmak, tüm bunlar çeşitli okumaların
zihne kazandırdığı yeteneklerdi. Kendi hikayelerimi yazmaya başladığımda,
aracılığım başka bir dünyaya evrildi.”

“Hayatı anlamaya çalışmak zorundayız, eğer bu çabayı
göstermezsek ne kendimizi keşfederiz ne de dünyayı.
Doğacaksın ve öleceksin! Bunun arasında geçen süreci anlamaya,
anlamlandırmaya, anladığımız kadarını paylaşmaya, bu süreçteki bazı
olaylarla hesaplaşmaya, gerektiğinde sorgulamaya, başta kendimiz olmak
üzere bütün dünyayla yüzleşmeye cesaretimiz bizi biz yapıyor. Bunu
beceremezsek, ertesi güne uyanacak cesaretimiz kalmaz.”
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Kitap okumaktan
daha çok beni güldüren,
eğlendiren, düşündüren
bir şey olmadı hayatımda.
Yaptığım tüm işlerde
kitapların dünyasından
aldığım bilgiler,
tecrübeler beni besledi.

Ne yaşıyorsak
biriktireceğiz,
heybemize, küfemize
koyduklarımızı elekten
geçirip süzeceğiz. Bize
kalanla her sabah yeni
şeyler öğrenmeye hazır
bir şekilde uyanacağız.

“Benim pes etmememi sağlayan, her sabah umut dolu
uyanabilme cesaretine sahip olmam. Mücadele edeceğimi
bilmem, bundan korkmamam.
Kaybetmediğim de tek bir duygum var; o da öğrenci olma halim! Ben hayata
her gün bir öğrenci olarak uyanıyorum. Çünkü öğrenecek çok şey var.
Bildiğimizi sandıklarımız çölde kum tanesi…”
“Ne yaşıyorsak biriktireceğiz, heybemize, küfemize koyduklarımızı elekten
geçirip süzeceğiz. Bize kalanla her sabah yeni şeyler öğrenmeye hazır bir
şekilde uyanacağız. Her gün öğrenci gibi uyan, çık ve öğren! Öğrendiklerini
paylaş, öğrenmek isteyen evreni yarat. Öğreten değil öğrenen olmak ve
öğretmek değil paylaşan olmak benim yolum.”

“Öykülerim karanlık. Çünkü hep bir hesaplaşma isteğinin,
sorgulayabilme cesaretinin peşindeyim.
Ben böyle bir adamım. En çok da kendimle yüzleşiyorum. Kendimi
paramparça ediyorum; ama bu bir umutsuzluktan değil, mutsuzluktan
hiç değil. İnsan olma halleri bunlar. Yaşadığımız yazdığımız, yazdığımız
yaşadığımız.”
“Yastığınızın altına koyduğunuz hayallerdir sizi siz yapan. Hatanızla,
sevabınızla, kırgınlıklarınızla büyürsünüz, bunlar da öğrenmeye dahil.

Mücadeleye, düşünce ayağa kalkmaya dair her ipucu, her
kıvılcım bana ilham veriyor.”
“Hayatta her şey gelecek başımıza. Bir dönersin sırtını, saplanmıştır hançer
omzuna. Kim olursan ol, ne kadar güçlü olursan ol, bunu yaşayabilirsin,
yaşayacaksın hatta. Sırtından kendi başına çıkarman da zor olacak hançeri.
Yara da, şifa da sen olacaksın işte kendine.”

“Her neysen kendin ol, kendin! Bugünden yarına değişeceksin,
değişimi yaşa. Anla, hisset. O değişimle kendini geliştir. Cesur
ol, farklı bakmaya açık ol. Yenilikçi ol. Geçmişi iyi bil, öğrenci
kal. Öğrendiğini paylaşacak kadar açık ol. Dürüst, araştırmacı
ol. Ve ne olursa olsun samimi ol. Hatanla sevabınla sahici ol. O
zaman dünya seni kucaklar…”
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