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BU SAYIDA... MERHABA...

Yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz…
Sağlık, başarı, huzur ve mutluluk… 2021 yılına girerken, “Hayat, erte-
lemeye gelmez.” diyerek en güzel dileklerimizle yeni yılı karşıladık. 
Geçtiğimiz yıl Mart ayında başlayan salgının etkisinin azalmayışı, 
belirsizlikler, tekrar evlerimize kapanmamız derken yılın ilk ayları 
geride kaldı bile.

Zaman zaman gücümüzün tükendiğini, çaresizliğimizin arttığını 
inkar etmesek de; zor zamanları beraber ve birbirimize kenetlenerek 
aşma konusundaki azmimiz hiç azalmadı! Yapılacak mutlaka birşey-
ler vardı ve biz, yapabileceğimizin en iyisini yapmak için söz vermiş-
tik kendimize. Tıpkı minik sinek kuşu gibi… 

“Günlerin birinde, dev bir ormanda büyük bir yangın çıkmış. Orman-
daki bütün hayvanlar kaçışıp, uzak bir mesafeden yangını izlemeye 
başlamışlar. Kendilerini tükenmiş, çaresiz ve güçsüz hissediyorlar-
mış. Küçücük bir sinek kuşu hariç. Sinek kuşu, “Bu yangını söndür-
mek için bir şeyler yapmalıyım.” demiş ve yakındaki dereye gidip 
gagasına alabildiği kadar su alıp ormana kadar uçup, yanan ağaçların 
üzerine bırakmış. Olabildiğince hızlı bir şekilde bir aşağı bir yukarı 
uçup, damlaları yangının üzerine bırakıyormuş. O sırada diğer bütün 
hayvanlar çaresiz bir şekilde yangını seyrediyormuş. Aralarında ko-
caman hortumuyla çok daha fazla su taşıyabilecek bir fil bile varmış.

Sinek kuşuna sormuşlar: “Ne yapabileceğini sanıyorsun ki? Sen küçük 
bir kuşsun, bu yangın ise dev gibi. Senin kanatların ve gagan mini-
cik. Her seferinde ancak bir damla su taşıyabilirsin...” Onlar, cesare-
tini kıracak sözler söylemeye devam ederken, sinek kuşu hiç vakit 
kaybetmeden uçmaya ve yangını söndürmeye çalışmış. O sırada da 
diğer hayvanlara dönüp, şöyle seslenmiş: Yapabileceğimin en iyisini 
yapıyorum.”

Sinek kuşu tek başına yangını söndürebilmiş mi? Hayır… Çünkü onu 
gören ve uzaktan yangını seyreden tüm hayvanlar onun azmini, 
kararlılığını görünce “Bu orman bizim, biz de sana yardım edeceğiz” 
diyip, başlamışlar yanan ormana su taşımaya… Birlikte yapabilecekle-
rinin en iyisini yapıp, yangını söndürmüşler… 

O günden sonra sinek kuşu, farklı kültürlerde barışın, sevginin, bağlı-
lık, kalıcılık ve sonsuzluğun simgesi olmuş. 

Biz de, Paydos’un bu sayısında kapağımıza bir sinek kuşunu konuk 
ettik. Zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde, yapabileceğimizin en 
iyisini yapmamızı hatırlatması dileğiyle… 

Sağlıkla kalın.
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BABAM, BEN VE OĞLUM
GENEL MÜDÜR YARDIMCIMIZ ALİ ŞENGEL 
İLE BABA VE EVLAT OLMAYI KONUŞTUK.

MEKANIM DATÇA OLSUN
MARKA VE İLETİŞİM DANIŞMANIMIZ YEŞİM 
ÖZCAN’IN KALEMİNDEN DATÇA...

YÜRÜYÜŞ, ASLINA 
BAKARSANIZ KENDİMİZE 
YAPTIĞIMIZ BİR 
YOLCULUKTUR
YOĞUN HEKİMLİK HAYATINDAN KALAN 
ZAMANLARINI DOĞADA GEÇİREN PROF. DR. 
AYHAN KUZU’YA KULAK VERDİK. 

İNSAN, HER 
NE YAPIYORSA 
YAPABİLECEĞİNİN EN 
İYİSİNİ YAPMALI
20 YILDIR “KAHVE” DEYİNCE İLK AKLA 
GELEN ÇALIŞANIMIZ ALTUN ARSLAN’A 
KONUK OLDUK. 
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Her adım bir diğerinin titizliği 
ve sakinliği ile atılmalıdır; 
nefes nefese olan her adım, 
mesafeleri kısaltır belki 

ama zamanı uzatmaz. Oysa uzun 
mesafeler, sakin olmayı, nefes nefese 
kalmamayı gerektirir. Ömür de öyle 
değil midir? Gençken rüzgar gibi olu-

ruz, nefes bile almayız ve ne hikmetse 
orta yaşı bir adım geçtiğimizde hep 
aynı cümleyle başlarız öğüde “Şimdi 
senin yaşında olsaydım!” Halbuki o 
yaşlar, iş, aş, ev, bark, aile yani yaşam 
gailesi içinde geçer; bugünse bütün 
zamanı sanki bir çırpıda tükettiğimiz 
hissini yaşatır bize. 

Ve bu hız, bu karmaşa zamanı, meka-
nı ve hayatı hızla tüketir…

Yavaş yavaş yükseliyoruz Hevek’ten… 

Kor Amet geçidine (Kaçkar Dağları), 
yüzyıllardır aynı yoldan geçenlerin 
bıraktığı anılar ve yinelenen adımla-

“Yolculuğa çıkanın anlatacakları vardır...” 
Hikaye Anlatıcısı’nda böyle söyler Walter 
Benjamin. Paydos’un bu sayısında, yoğun 
hekimlik hayatından kalan zamanlarını doğada 
keşif dolu yolculuklara çıkarak geçiren Prof. 
Dr. Ayhan Kuzu’nun anlattıklarına kulak verdik.

“Yürüyüş, aslına 
bakarsanız 
kendimize 

yaptığımız bir 
yolculuktur.”
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Yazı	 : Prof. Dr. Ayhan Kuzu
Fotoğraflar	: Prof. Dr. Ayhan Kuzu arşivi

Gençken rüzgar gibi 
oluruz, nefes bile 
almayız ve ne hikmetse 
orta yaşı bir adım 
geçtiğimizde hep aynı 
cümleyle başlarız öğüde 
“Şimdi senin yaşında 
olsaydım!”
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rın çizdiği patikalar kolayca taşır bizi 
yükseğe. Nedendir bilmem, bu pati-
kalarda yürürken hiç kimse çıkmaz 
o çizginin dışına. Eğim hiç değişmez, 
kolunda ip çilesini tutan nenelerin 
sarılan ipi salması gibi bir sağa bir 
sola gider yol; kolaylaşır, sihirli olansa 
farkına bile varmadan ve yorulmadan 
zirveye varmamızdır. Aklımızın bir yeri, 
“dimdik çıkarsam daha çabuk varı-
rım” dese de nefesimiz izin vermez 
bu çağrıya. Dağlar da hayat da öyle 
bodoslama bir yükselişe asla izin 
vermez, verse de uzun sürmez. 

Yürüyüş, aslına bakarsanız kendimize 
yaptığımız bir yolculuktur. Yer çeki-
mine yenik düşmeden bedenimiz, bu 
yolculuklara çıkılmalıdır. 

Tunalı Hilmi Caddesi’nin sağlı sollu 
yeme içme mekanlarının önünden 
geçerken, dağa en dik yerinden 
çıkmaya çalışan insanları izliyorum. 
Ateşte hızla kızaran etler, sosisli 
sandviçin üzerine sıkılan mayonezler, 
acılı ketçaplar, hazır olanlar ve hızlı 
tüketilenler seçenekler seçenekler. 
Bu sonsuz ürünler dağa en dik yerin-

den çıkmak için birer seçenek gibidir. 
Unutulmamalıdır ki, her zirvenin bir 
dönüş yolu vardır, gençliğin yaşlılığa 
evrilmesi gibi! 

İnsana bedeni armağandır ve bu 
armağanın da bir ömrü vardır. 
Hoyratça kullanmak, patikanın dışına 
çıkmak, zamanı hızla tüketmek-
tir. Alışkanlığa dönüşen her şeyde 
olduğu gibi çoğu zaman damağımızı 
okşayan lezzetler sevimli gözükse de, 
zamanı hızlandıran birer etmendir. 
Oysa yürüyüş öyle midir? Hem bir 
iç yolculuk hem de zamana bir karşı 
duruştur. 

Beden de doğa gibidir. Yolları vardır, 
güzellikleri vardır, patikaları, dereleri, 
çöplükleri, çiçek açan yerleri de var-
dır... Çiçekleri solan yerleri de. 

Yolda soluklanmak için verilen mola, 
her zaman suyla taçlandırılır. Unut-
mayın, su hayattır. Vadilere doğru 
uzattınız mı ayaklarınızı taa uzakta 
kalan köy de vadinin dibinde ince bir 
çizgiye dönüşen dere de pek güzel 
gelir. Hele de bir bardak çayınız varsa 
inanın yufka ekmeğe sarılmış lor 
peynirinin lezzeti paha biçilmezdir. 
Çevrede kuzu kulağı da vardır, yabani 
soğan da su teresi de; toplayın sarın 
yufkanın içerisine, bakın lezzetine. 

“Amaan hocam kim uğraşacak bun-
larla,  açarım bir ton, biraz salam, az 
sosis, hazır yemeğin bin türlü hali var, 
kim arayacak kuzu kulağını” diyor-
sanız, kendinizce haklı olabilirsiniz; 
kolaylıktır belki ama hayat yolculu-
ğunu kısaltmaktır, bilesiniz. İşlenmiş 
bütün et ürünleri ve hızlı yiyecekler 
sizin zamanınızı çalanlardır, işte o ilk 
lokma da patikanın dışında bulursu-
nuz kendinizi. Ne doyarsınız ne de 
doymak istersiniz. Neden mi? Artık 
kimya, sadece çimentonun hızlı kuru-
masını yavaşlatmak için değil, insan 
bedenindeki doyma hissini oluşturan 
bölgeye de etki edebilmektedir. 

Hazır gıda sektöründeki 
gelişmeler sonsuz öğün 
seçeneği sunarken, işi çok, 
zamanı az olanlara bir çıkış 
kapısı sunar. Alüminyum 
ambalajında mikro dalgada 
ısıtılan yemekler, ateşte 
haddinden fazla kızarmış dö-
nerler, sosisli sandaviçler... 
Tabii ki tüm hatayı hazır gıda 
sektörüne yüklemiyoruz. 
Mangal alışkanlığımız bilinen 
bir gerçektir. Biraz burnu-
muzu biraz gözümüzü biraz 
da ruhumuzu okşar. Oysa 
bu alışkanlık “Kolon Kanseri” 
için bir davettir. Bilmelisiniz 
ki “tek seçenekli beslenme alışkanlığı” 
bir kırmızı çizgidir. Hayatın her alanın-
da olduğu gibi uzun hayat yolculuğu-
nun sırrı, dengede gizlidir. 

Yolculuklarda, arada bir durup ge-
riye bakmak iyidir. Geçtiğiniz yolları, 
dereleri, aştığınız dağların silüetlerini 
ufuk çizgisinde izlemek, size durup 
düşünmek için bir fırsat verir. 

Küçük bir karın ağrısıyla başlayan 
doktor ziyareti, herkes için çok sıkıcı-
dır, korkutucudur, soğuktur. Gerçekte 
bu ziyaret, size bir fırsat yaratır ya da 
yaratmalıdır. 

Uzak durmak, düşünmemek, öte-
lemek insan sağlığı için en tehlikeli 
durumlardan biridir. “Acı patlıcanı 
kırağı çalmaz” bir halk deyişidir, belki 
de doğrudur ama insan bedeni için 

bu durum söz konusu değildir.  Küçük 
bir ihmal, sağlık kazanımı sürecini 
uzun zaman geciktirir. 

Hekimliğin en zor yanı gerçeği söyle-
mektir. Düşünsenize sizin kendinize 
yalan söyleme lüksünüz varken bu-
nun keyfini sürüyorken bir  hekimin 
hastasını bilgilendirirken bu lüksü 
yoktur. Kurulan her cümle saf ve 
gerçektir. Ne zor bir hayattır bu! Bilin 
ki ağzımızdan en zor çıkan kelime 
“Kanser” dir ve yine bilin ki bu hastalık 
bile tedavi edilebilirdir. 

Doğa iyileştirir. Hareket etmek, bede-
ni çalıştırmak, doğal olanla beslenmek 
ilaç gibidir. Tedavi süreci belki zor 
ve meşakkatlidir ama asla umutsuz 
değildir. 

Unutmayın, yaralı bir kalbin bütün 
acısı iyi bir dostun kulağında iyileşir; 
bedeninizi dinleyin onunla dost olun, 
ona kulak verin ve onu ihmal etmeyin. 
Yaşam ve beden hayatın size en güzel 
armağanlarından biridir, kıymetini 
bilin!

Hayatın her alanında 
olduğu gibi uzun hayat 
yolculuğunun sırrı, 
dengede gizlidir. 

Unutulmamalıdır ki, 
her zirvenin bir dönüş 
yolu vardır, gençliğin 
yaşlılığa evrilmesi gibi! 
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 “Satranç hayat gibidir David,” demişti babası. “Her 
parçanın kendi işlevi vardır. Bazıları zayıftır, bazıları 
ise güçlü. Bazıları oyunun başında işe yarar, 
bazılarıysa sonunda. Ama kazanmak için hepsini 
kullanmak zorundasın. Aynen hayatta olduğu gibi, 
satrançta da skor tutulmaz. On parçanı kaybedip, 
yine de ayakta kalabilmenin oyunu. Satrancın 
güzelliği budur işte. İşler her an tersine dönebilir. 
Kazanmak için yapman gereken tek şey tahtanın 
üzerindeki olası hamleleri ve anlamlarını iyi bilmek 
ve karşındakinin ne yapabileceğini kestirebilmek.”

“Yani bu geleceği tahmin etmek gibi bir şey mi?” 
diye sormuştu Caine. 

“Tahmin etmek imkansızdır. Ama şimdiki zamanı 
çok iyi bilirsen geleceği kontrol edebilirsin.” 

Adam Fawer, ilk romanı “Olasılıksız” da David’in 
babasının söylediklerini böyle aktarır. Bir babanın 
evladına vereceği en anlamlı armağandır 
“bildiğini, yaşadığını” paylaşması. Kimi zaman 
kelimelere dökülür kimi zamansa beraber yaşanıp 
deneyimlenir babaların bildikleri...

“Baba olmanın kendisi çok güzelmiş ama bu 
güzelliğin içinde bir şey var ki; o da çocuğunuzla 
beraber geçirilen zamanlar, keyifli paylaşımlar...” 
diyen Genel Müdür Yardımcımız Ali Şengel ile baba 
ve evlat olmayı konuştuk.

Babam,
Ben ve Oğlum...

6

Röportaj: Yeşim Özcan
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PAYDOS: Baba olmadan önceki Ali 
Şengel ile baba olduktan sonraki Ali 
Şengel’i kıyaslamanızı istesek? 

ALİ ŞENGEL: Dışarıdan çok dikkat 
çeken, fark edilen bir değişiklik oldu-
ğunu zannetmiyorum ama benim fark 
ettiğim şey daha “ihtiyatlı” biri oldu-
ğum. Eskiden hiç aklıma gelmeyen 
risk ve tehlikeler şimdi aklıma geli-
yor. Ne zaman ki baba oldum, daha 
fazla uzun vadeli kaygılar hissetmeye 
başladım. Araba kullanırken daha 
yavaş kullanıyorum mesela... On sene 
sonra ne olur, diye düşünmezken 
şimdi düşünüyorum. Kerem’in okulu 
ne olacak, okuldan sonrası ne olacak, 
nasıl bir yerde çalışacak? Aklıma bun-
lar geliyor. 

“Bir süre sonra aynaya bakıyor 
gibi oluyorsunuz...”

PAYDOS: Baba olmanın en güzel yanı 
nedir?

A. Ş.: Baba olmanın kendisi çok güzel-

miş ama bu güzelliğin içinden bir şey 
tanımla deseniz; çocuğunuzla bera-
ber geçirilen zamanlar, paylaşımlar 
çok keyifli. Bir insanın şekillenmesine 
ana katkı sağlayan kişi olmak... Aslında 
bu aynı zamanda beni korkutan, 
sorumluluğu altında ezen de bir şey 
ama yine de çok keyifli! 

“Çocuklar söylediğinizi değil yaptığınızı 
yapar” derler ya; bu bir klişe değilmiş. 
Kötü veya yanlış olduğunu düşündü-
ğünüz şeyleri eleştirip yapmıyorsu-
nuz, evladınız da size bakarak yap-
mıyor. Bir süre sonra aynaya bakıyor 
gibi oluyorsunuz...

PAYDOS: “Baba olduğumu anladım” 
dediğiniz anı sorsak?

A. Ş.: Bunu, farklı zamanlarda iki kez 
yaşadım. Kerem’i hastanede kuca-
ğıma verdikleri an ilk kez yaşadım 
bu duyguyu. Zeynep henüz odasına 
gelmemişti, Kerem’i önce getirdiler ve 
kucağıma aldım. Adeta şok olmuş-
tum. Zeynep’in hamileliği süresince 

de babalık duyguları hissettim ama 
bu an çok farklıydı benim için. İlk 
zamanlar çocukla aranızda kısıtlı bir 
iletişim oluyor; altını değiştir, yemeğini 
yedir, hasta olmasın diye dikkat et. Ne 
zaman ki aramızda etkileşim arttı, bir 
kez daha “tamam ben baba oldum” 
dediğimi hatırlıyorum. 

PAYDOS: Kerem’in size aldığı en an-
lamlı Babalar Günü hediyesi nedir?

A. Ş.: Kerem, her babalar gününde 
bana mutlaka bir şey yapar. Hepsi 
ayrı ayrı güzel ve anlamlıdır ama son 
yaptığını paylaşıyım sizinle. Pen-
ceremin önünde duran kilden bir 
yelkenli var. Bu yelkenli ile üç ay filan 
uğraşmış, okulda proje olarak yapmış. 
Normalde kilden bir ürün yapma 
projesiymiş aslında yani direk Baba-
lar Günü ile bir bağlantısı yok... Ama 
Kerem, “ben bir yelkenli yapacağım 
ve babama hediye edeceğim” diye 
belirlemiş projeye başlarken. Annesi 
haberdarmış, benden gizlemişler ve 
geçtiğimiz Babalar Günü’nde bana 

hediye edecekmiş.  Fakat okulda 
unutmuş yelkenliyi, pandemide de 
okullar kapandığı için yelkenli okulda 
kalmış. Epey maceralı oldu, gidip oku-
lu açtırdık ve aldık. Bu yelkenli benim 
için muhteşem bir hediye oldu.  

“Hediyeden çok o notta yazılı 
olanlar kıymetliydi... “

PAYDOS: Babalar Günü’nde babanı-
za aldığınız en anlamlı hediye nedir?

A. Ş.: Babalar Günü’nde değil ama 
70 yaş doğum günü hediyesi olarak 
Zeynep onlara bir tatil sürprizi hazır-
ladı. Tarihlerini kendilerinin belirleye-
ceği bir tatili içeren kağıda basılı bir 
davetiyeydi. Biz bu davetiyeye bir de 
not eklemiştik. O notu okuduğunda 
çok mutlu olmuştu. Hediyeden çok o 
notta yazılı olanlar kıymetliydi... 

Babamın eşyalarla ilişkisi çok yüzey-
seldir. Hiçbir eşyaya anlamsız bir atıf-
ta bulunmaz. Durum böyle olunca bir 
süre sonra babama alınan hediyeler, 

ihtiyacı olan bir şeyi almaya dönüşü-
yor. Babama çok hediye alırım, “Niye 
zahmet ettin, çok teşekkür ederim...” 
der ancak normalde insanlar arasın-

da yaşanan hediye diyaloğu olmaz 
aramızda. Çok anlam yüklemez eşya-
lara... Ona bir sakız da alsanız, büyük 
bir hediye de alsanız aynı tepkiyi verir. 
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Bir de hani eşyalarınızı uzun yıllar 
kullanırsınız ve sonra eskir ya hani! 
Babamın eşyaları kolay kolay eskimez. 
Aynı anda aynı şeyleri alırız, benimki 
üç ay sonra kullanılmaz hale gelir ama 
babam yıllarca kullanır. Mesela bana 
sorsanız, “size ne alalım” diye. Her-
halde hemen on madde sayabilirim, 
“şunları şunları alsanız çok mutlu olu-
rum” diye... On milyon dolardan on 
liraya kadar sayabilirim yani. Babamın 
öyle bir listesi yok! 

“İhtiyacın olursa ben buradayım.”

PAYDOS: Kurucumuz Abdurrah-
man Şengel, “baba” kimliği ile mi öne 
çıkıyor yoksa patron kimliğiyle mi? 
Babanız ile birlikte çalışmak nasıl bir 
duygu?

A. Ş.: Sorduğunuz sorunun iki cevabı 
var aslında; klasik bir baba için bu 
sorunun standart bir cevabı var; bir 
de babam, Abdurrahman Şengel 
için... Standart cevap,  bize uymuyor. 
Babası ile çalışan oğullara bakıldığın-
da iki tarafta da problemler yaşanabi-
liyor zaman zaman. Babam ile bizim 
aramızda hiç böyle olmadı.

Sorduğunuz soruya benim cevabım: 
Baba kimliğiyle... Babamın patron 
kimliği yoktur. Özel hayatımızda da 
öyledir, iş hayatımızda da. Bizim 
aramızda hiç çatışma olmadı. Size 
bir alan tanımlandıysa o alana hiç 
karışmaz. O alanı size bıraktıysa en 
fazla sorduğunuzda size akıl verir yani 
siz danışırsanız yoksa tamamen size 
bırakır. Ama olağanüstü bir durum ya 
da ihtiyacınız olduğunda bilirsiniz ki 
oradadır. 

Babam müthiş zeki bir insan ve bu 
yaptığı bence de çok doğru bir taktik. 
Kendi alanınızda tüm kararları size 
bırakıyor ve kararı kendiniz vermek 
zorunda kaldığınız için elli kere düşü-
nüp daha dikkatli davranıyorsunuz. 
Normalde sürekli başınızda olsa ve 

“şunu şöyle yap böyle yapma” dese o 
zaman en küçük bir aksaklıkta “sen is-
tediğin için öyle yaptım” diyebilirsiniz. 
Biz de durum hiç böyle olmadı...

“Standart baba figürüne ihtiyaç 
duyarsanız öyle bir baba yoktur 
karşınızda.”

Gentek’te, kurucumuz Abdurrahman 
Şengel olarak benim açımdan asla 
ikisinden biri ağır basmaz; babalık 
da yapmaz patronluk da... “İhtiyacın 
olursa ben buradayım” der. 

Babam ile çalışmak bir taraftan çok 
kolay diğer yandan zor... Bana bir kez 
bile sormamıştır, “İşte misin, evde 
misin, vaktini nasıl geçiriyorsun?” diye. 
Diğer taraftan her şeyi gözlemler, ta-
kip eder, gerekli bilgiyi ilgili yerden alır 
ama sizin bundan haberiniz olmaz. 
Babamla çalışmak o yüzden dünyanın 
en kolay şeyi. Zorluğu şu olabilir belki; 
standart baba figürüne ihtiyaç duyar-
sanız öyle bir baba yoktur karşınızda. 
Hani böyle evlatların, çalışırken çok 
bunaldığı ya da işin içinden çıkama-
dığı zamanlarda standart babalar 
hemen koşar gelir ya; biz de öyle bir 
durum söz konusu olmaz! 

“Patron yok bizim şirkette...”

Gentek’te, başta uzun yıllardır çalı-
şanlar olmak üzere herkes babama 
“baba” der. Patron yok bizim şirkette... 
O herkesin babasıdır. Hiçbir zaman 
“bana şu raporu hazırlayın, şunları 
istiyorum...” diyen bir kimliği yoktur. 
“Nasıl gidiyor?” diye sorar. İyi gidiyor, 
diye cevap veririz. Hepsi bu kadardır! 
Ama her şeyden haberi vardır, her 
şeye vakıftır. Raporlar filan gider, okur 
onları... Ancak herhangi bir yerde 
sıkıntı yaşadığımız görürse, “şöyle ya-
palım mı?” diye fikrini söyler. Kendini 
göstermek, ön plana çıkarmak gibi 
bir kaygısı yoktur bilakis geri planda 
kalır, anlamıyormuş, haberi yokmuş 
gibi davranır; siz konuşursunuz, konu 

hakkında bilgi sahibi değil zannedip 
anlatırsınız, ama o sizin bilginizi ölçü-
yordur. 

“Suya karşı gitmez hep suyla 
beraber akar...”

Planlı programlıdır ama kozmik bir 
denge algısı vardır; her şeyin kendi 
deviniminde gittiğini kabul etmiş biri... 
Yaşanan o doğal devinime müdaha-
lenin zararlı olduğunu düşünüyor 
bence. Sorumlu olduğunu düşün-
düğü yerlere yüzde yüz vakıftır ama 
onun alanı olmayan kısımlara hiç mü-
dahale etmez. Biz, bazen etki alanı-
mızda olmayan şeyleri de üstleniyor, 
sorumluluk alıyoruz, müdahil olu-
yoruz; gerek olmamasına rağmen.... 
Ama babam oralara asla girmez, eğer 
sorumlu olduğu bir alan ise de yüzde 
yüz müdahil olur. Ali öyle bir insansa 
onu değiştirmeye uğraşmaz, onu öyle 
kabul eder. 

Suya karşı gitmez hep suyla beraber 
akar... Hayatla ve kainatla tam barışık 
olduğu için onun babalığı daha başka. 
Aslına bakarsanız babamı tarif etmek 
çok zor... 

PAYDOS: “Baba olunca anladım...” 
cümlesini tamamlamanızı istesek?

A. Ş.: Sorumluk almanın ne demek ol-
duğunu, baba olunca anladım. “Baba 
sorumluluğu” nu çok seviyorum. Evin 
babası olma fikrine bayılıyorum,  ina-
nın çok hoşuma gidiyor. Yani, ailenin 
ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak, 
üretmek... Baba olmadan önce de 
sorumsuz bir insan değildim elbette 
ama insanın çocuğu olunca tüm o 
üstlendiği sorumlulukların dışında 
farklı bir taraf oluşuyor. 

Anne babamın evinde yaşadığım za-
manlardan beri ev ortamında hep çok 
mutlu yaşadım. Evlendim, o mutluluk 
eşim Zeynep ile de devam etti. Kerem 
doğunca bu mutluluk daha da katlan-
dı, boyut değiştirdi. Çocuk olunca eve 
koşa koşa gidiliyormuş, onu anladım. 

Bence her baba da çocuğu olduktan 
sonra  böyle hisseder. 

PAYDOS: Başta Gentek Medikal’in 
mimarı Abdurrahman Şengel olmak 
üzere sizin ve tüm Gentek babalarının 
Babalar Günü’nü kutluyoruz.
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Mekanım 
Datça Olsun

Yazı: Yeşim Özcan

Balıkaşıran... Bencik Limanı’nın 
Akdeniz’e bakan tarafı

Datça Yarımadası... Daha yola ko-
yulmadan, yarımadanın konumuna 
bakmak bile insanı heyecanlandır-
maya yetiyor. Datça, sanki kollarını 
kocaman açmış; bir yanına Ege diğer 
yanına Akdeniz’i almış, misafirlerine 
kucak açıyor. 

Rivayete göre eskiden balıkçılar balığa 
çıkmadan önce sırt sırta vermiş iki 
körfezin; Gökova ve Hisarönü’nün, 
“ha gayret” deyip biraz daha birbir-
lerine sokulsalar birleşiverecekleri 
yerden, şöyle bir bakarlarmış hangi 
tarafta dalga, rüzgar yok diye... Ekmek 
teknelerini sırtlarına yüklendikleri gibi 
dalgasız, balığın bol olacağını tahmin 
ettikleri deniz tarafına giderlermiş. 
O zamandan beri Bencik Limanı’nın 
Akdeniz’e bakan tarafı “Balıkaşıran” 
olarak anılmış.

Antikçağ’da adı “Stadia” olarak geçen 
Datça, daha sonra Knidos adıyla 
önemli bir Karia kenti olmuş. Gel za-
man git zaman Burgaz’daki (eski) Kni-
dos kentini terk eden halk, adanın en 
uç noktasında bulunan Tekirburnu’na 

taşınıp orada yeni bir hayat kurmuş. 
Hikayesi Lidyalılar, Dorlar, Persler, 
Büyük İskender, Roma, Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerinde de devam 
etmiş; sırasıyla Knidos, Reşadiye ve 
Datça ismini almış.

Başka türlü bir şey benim istediğim
Ne ağaca benzer ne de buluta
Burası gibi değil gideceğim memleket
Denizi ayrı deniz
Havası ayrı hava…

“Mekanım Datça Olsun” diyen büyük üstad Can 
Yücel’in dizelerinde söylediği gibi deniziyle, 
havasıyla başka türlü bir yerse aradığınız o zaman 
doğru adrese varmak üzeresiniz.

12
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Badem ağaçları, kızılçamlar, beyaz 
badanalı evlerle sarmaş dolaş olmuş 
begonviller, yol boyunca dizili pem-
beli- beyazlı zakkumlar… Püfür püfür 
esen, maviden laciverde uzanan koy-
lar, daracık sokaklar, kekik ve biberiye 
kokan avlular… Havasıyla, suyuyla 
bambaşka bir memleket.

Kızılbük, Hayıtbükü, Palamutbükü, 
Ovabükü, Akvaryum, Domuzbükü… 
Kıvrıla kıvrıla uzayıp giden yolların 
ödülü “bük” denilen, birbirinden güzel 
koylar. Uçsuz bucaksız çam ve zeytin 
ağaçları yerini badem ağaçlarına 
bırakıyor büklerde; kimisi bembeyaz 
irili ufaklı taşlı kimisi incecik kumlu. 
“Datça’nın rüzgarı çok meşhurdur, de-
nizden eser, hep eser; denizden estiği 
için de insan sıcağı hissetmez” derler. 
Bu rüzgar serinletmekle kalmıyor; 
meraklısına çivite çalan sularında sörf 
imkanı da sağlıyor.

İki Denizli Antik Kent…

İki doğal liman birisi ticaret gemilerini 
diğeriyse savaş gemilerini ağırlamış iki 
koy… Birisi Ege’de diğeri Akdeniz’de!

Knidos, ilk olarak 
İ.Ö.7. yüzyılda 
Datça merkeze 
yakın bir alanda 
bulunan Bur-
gaz’da kurulmuş. 
Daha sonra 
kent, bugünkü 
Tekirburnu’na 
taşınmış. Taşın-
manın nedeninin, 
o dönemdeki 
büyük depremler 
olduğu düşünü-
lüyor. Antikçağ’da 
Knidos halkının 
en önemli geçim 
kaynağı deniz ti-
caretiymiş. Dorlar 
zamanından beri 
var olan kente, 
amforalarla şarap başta olmak üzere 
mal alıp-satmaya, bir limandan diğe-
rine geçerken mola vermeye ya da 
gemilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya 
gelip giden pek çok denizci olurmuş.

Ayrıca kent; sanatta, bilimde ve sağlık 
alanında da çok ileri düzeydeymiş. 

Ünlü matematikçi, filozof ve astronom 
Eudoksos, doktor Euryhon, dönemin 
önemli heykeltıraşları Skopas, Bryak-
sis ve Zenedotos, dünyanın 7 harika-
sından biri olan İskenderiye Feneri’nin 
mimarı Sostratos Knidos’ta yaşamış.

O zamanlar şehre gelip demir atan 
gemileri, bugün gittiğinizde yerinde 

göremeyeceğiniz, nerede olduğu ile 
ilgili birçok rivayetin olduğu dillere 
destan “ Çıplak Knidos Afrodit (Aphro-
dite) Heykeli” karşılarmış.

Ünlü heykeltıraş Praksiteles’in yaptığı 
çıplak Afrodit heykelinin öyküsü de 
kendisi kadar meşhur: Kos Adası’ndan 
aldığı tanrıça heykeli siparişi üzerine 

Praksiteles, iki tane heykel yapar. Bu 
heykellerden bir tanesini o güne ka-
dar yapılmış tüm tanrıça heykellerin-
den farklı olarak, tanrı heykelleri gibi 
çıplak tasvir eder. Halk bu çıplak tanrı-
çayı istemeyince Knidoslular satın alır 
ve kentin her yerinden görülebilecek 
şekilde bir tapınağa yerleştirirler. O 
günden sonra Afrodit’in çıplak tasvir 

edilen heykeli, göz kamaştırıcı güzel-
liğiyle dilden dile anlatılan bir efsane 
haline gelmiş ve bunu duyan tüm 
denizciler heykeli görmek için yollarını 
bu kente düşürmüş.

Varlıklı ve rahat bir hayat sürdüren 
Knidos halkı, gel zaman git zaman 
borçları nedeniyle sıkıntıya düşmüş. 

Kızılbük, Hayıtbükü, 
Palamutbükü, Ovabükü, 
Akvaryum, Domuzbükü… 
Kıvrıla kıvrıla uzayıp giden 
yolların ödülü “bük” denilen, 
birbirinden güzel koylar. 
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Bitinya Kralı, halkı içinde bulundu-
ğu sıkıntılı durumdan kurtarmasına 
karşılık, şehrin sembolü haline gelen 
Afrodit Heykeli’ni istemiş. Heykeli 
verip vermeme konusunda aralarında 
anlaşmazlığa düşen halk, karar için 
bir oylama yapmış. Heykelin kentte 
kalmasıyla sonuçlanan bu oylama da 
tarihe “ilk demokrasi örneklerinden” 
birisi olarak geçmiş. Amfitiyatrosu, 
Akropolis’i, Demeter Mabedi, dün-

yanın ikinci büyük tıp merkezinin 
ve Eudoksus’un keşfettiği “ilk güneş 
saati” nin de burada oluşu sebebiyle 
döneminin en önemli kentlerinden 
biri olarak uzun yıllar varlığını sürdür-
müş. Antik Knidos, günümüzde de 
Halikarnas Balıkçısı’nın bir yazısında 
dile getirdiği gibi “harabe değil, yıkık 
bir cennet”…olarak meraklı konukları-
nı ağırlıyor.

Knidos’ta, rengini yitirmiş, yıkılmış 
ama görkemini hala kaybetmemiş o 
sütun ve kaidelerin içinden yürüyerek 
geçmişe yapılan yolculuk gün batımın-
da tepedeki fenerin yanında nokta-
lanıyor. Ege ve Akdeniz’in birbirinden 
ayrıldığı bu masalsı yerde güneş, 
Datça’nın meşhur rüzgarını da koluna 
takıp, utangaç bir kızıllığa bürünüyor 
ve kayboluyor.

Datça kokan dostlar, şiirler bir de 
yarım kalmış bir şarap şişesi

Daracık sokakları, Muhtar Orhan’ın 
kahvesi, taş evleri, evlerin etrafına 
dolanıp boy atmış eflatun, pembe, 
beyaz begonvilleri, zeytini, kekiği ve 
yıllara meydan okuyan yaşlılarıyla Eski 
Datça… Muhtar Orhan’ın kahvesi. 
Kahvenin içinde bir masa, masanın 
üzerinde  camekanlı bir dolap, içinde 

bir kadeh ve yanında, dibinde çok 
az şarap kalmış bir şişe! Sedirde bir 
teyze, elinde rengarenk iplerle, minik 
minik kestiği bez parçalarıyla “oya” 
yapıyor. “Datça’da biz hep bu oyalar-
dan yapagoruz” diyor. Kırmızı, mavi, 
mor her renkte iğne oyası. İsteyene 
eşarba dikip veriyor, isteyene rüzgar-
lık yapıyor.

1989 yılında Datça’ya yerleşen üstad 

Can Yücel, 1999’da vefat edince bu-
raya gömülmüş. Datça kokan dostlar, 
şiirler bir de yarım kalmış bir şarap 
şişesi bırakıp gitmiş son yolculuğuna; 
sadece çok sevdiği günebakanlarını 
almış yanına! 

İsteyene topraktan çıkanı, 
isteyene denizden tutulanı 

Akşam olup ta gün batınca bir bir 

Ege ve Akdeniz’in 
birbirinden ayrıldığı bu 
masalsı yerde güneş, 
Datça’nın meşhur 
rüzgarını da koluna 
takıp, utangaç bir 
kızıllığa bürünüyor ve 
kayboluyor.
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masalar konuluyor kumsala. Bem-
beyaz masa örtüleri serilip, yemek 
için hazırlık yapılmaya başlanıyor. 
Balığın en alası, rakının buzlusu hem 
de yanında taze badem… Datça’nın 
yerel tatlarıyla, bitmeyen sohbetlerle 
“hadi kahvemizi içip kalkalımla” biten 
cümleler eşliğinde sessiz sakin adeta 
fısıltıyla geçiriyor burada akşamlar...

Datça’da hazırlanan pek çok yeme-
ğin, mezenin içine badem konuluyor. 

Özellikle yoğurtla hazırlanan meze-
lerin üzerine bir kaşık ezilmiş badem 
konulmaya görsün, doyulmuyor o 
mezenin tadına!

Seçenek çok; isteyene topraktan 
çıkanı, isteyene denizden tutulanı 
ikram ediliyor deniz kenarına kurulan 
sofralarda.

Yarımadanın bahçelerinde yetişen 
otlarla, zeytinyağıyla, denizden çıkan 

taze balık ve diğer deniz ürünleriyle 
hazırlanıyor yemekler. Badem, bal her 
derde deva… Yörede yapılan incirli 
badem tatlısı mı? Ağzınıza layık!

Söz hazır yemekten açılmışken, bahar 
aylarında şifa niyetine pişirdikleri bir 
de “salyangoz yahnisi”  var Datçalıla-
rın. Yerlilerin “Garaville” dediği yemek, 
baharın gelişiyle birlikte taze otları 
yemek için toprağın üstünde gez-
meye başlayan küçük salyangozların 

toplanıp, 
pişirilmesiyle 
hazırlanıyor. 

Garaville’nin 
pişirilmesi 
epey zah-
metli dinledi-
ğim kadarıy-
la: Toplanan 
salyangozlar 
önce bol su 
ile güzelce 
yıkanıyor. 
Yıkanan 
garavillenin 
kabuğuna 

kolay pişsin diye bıçakla bir çizik 
atılıyor. Kaynamış suda uzunca bir 
süre haşlanan salyangozlar süzülüp, 
soğuk suya konuluyor. Soğuk suyla 
yıkama işlemi üç defa tekrarlanılıyor. 
Ayrı bir tencerede, ince kıyılmış soğan 
yağda pembeleşinceye kadar kavru-
luyor, bol küp doğranmış domates, 
ince kıyılmış kırmızı etli biber, dövül-
müş sarımsak, bir dal kereviz yaprağı, 
kıyılmış maydanoz ilave ediliyor. İyice 
pişen harcın içine tuz ve karabiber 

konulduktan sonra haşlanmış garavil-
le eklenip tekrar pişiriliyor. Piştikten 
sonra sıcak yeniliyor. Önceleri sadece 
evlerin mutfaklarında pişirilen gara-
ville, cumartesi günleri karşı yakadan 
pazar yapmaya gelen komşuların ga-
raville tutkusu yüzünden lokantalarda 
da pişiriliyor. 

İklimi, havası, suyu öyle bereketli 
ki Datça’nın burada her türlü bitki 
rahatça yetişiyor... Özellikle çay olarak 
kaynamış suya konulup içilen nar-
pız, ısırgan, adaçayı, melisa; baharat 
olarak kullanılan biberiye, pelinotu, 
sumak.

Datça’nın topraklarının bolluğunu, 
cömertliğini görmek için cumartesi 
günü kurulan Datça pazarına uğra-
mak lazım. Bu pazara karşı taraftan, 
Sömbeki’den, Nisiros’tan bile gelenler 
var.

Datça ve civarındaki köylerden 
gelenlerin bahçelerinde, tarlalarında 
yetiştirdiği ürünleri getirip sattığı pa-
zarda yok yok! Yazsa mevsim Karaköy 
domatesi, Çengelköy’ü aratmayan 

kokulu salatalığı, Datça eriği… Sonra 
semizotu, pancar, akşam hazırlanacak 
ziyafet sofrasında başköşeyi alacak  
kabak çiçeği…

Tezgahlarda yaşanan renk cümbüşü 
görülmeye değer bu pazarda!

Yaza “merhaba” demeye hazırlandı-
ğımız şu günlerde yolunuz düşerse 
Datça’ya, kıyısında, köşesinde gezinin; 
kekik, melisa, yasemin kokularını 
doyasıya içinize çekin. Bir akşamüstü 
gün batımında sırtınızı şöyle yılların 
yorgunu bir zeytin ağacına dayayıp, 
kendi yolculuğunuza dalın, gidin! 
Bırakın rüzgar saçlarınızı dağıtsın, 
keten gömleğinizi şişirsin; Knidoslu 
emektar denizcilerin yelkeni misali… 
Hem Datça rüzgarı bu belli mi olur; 
tutar çıplak Afrodit’in fısıltılarını getirir 
belki kekik kokuları arasında, taze ba-
dem dallarıyla… Hiç olmadı bir tutam 
uçarılık serpiştirir üzerinize rüzgar 
gibi uçarcasına bir o kadar da keyifli 
yaşamanız adına!

* Fotoğraflar için Murat 
Solakoğlu’na çok teşekkür ederiz.

Bahar aylarında şifa 
niyetine pişirilen bir de 
“salyangoz yahnisi” var 
Datçalıların. Yerlilerin 
“Garaville” dediği yemek, 
baharın gelişiyle birlikte 
taze otları yemek 
için toprağın üstünde 
gezmeye başlayan 
küçük salyangozların 
toplanıp, pişirilmesiyle 
hazırlanıyor. 
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Dağ tepesinde bir çam olamazsan,
Vadide bir çalı ol.
Ama, dere kenarındaki en iyi küçük çalı sen 
olmalısın.
Çalı olamazsan bir avuç ot ol.
Bir yola neşe ver. 
Bir nilüfer olamazsan bir saz ol.
Ama, gölün içindeki en iyi saz sen olmalısın.
Hepimiz kaptan olamayız, tayfa olmaya da 
mecburuz.
Burada hepimiz için birer iş var.
Cadde olamazsan, sokak ol.
Kazanmak ya da kaybetmek ölçü değildir. 
Her ne isen onun “en iyisi sen ol...”

Emerson

Her ne isen onun en iyisi sen ol... 

Onun önceliği, iyi bir “anne” olmak. 
Hem evde hem Gentek’te!

“İnsan, her 
ne yapıyorsa 

yapabileceğinin en 
iyisini yapmalı!”

20

Röportaj: Yeşim Özcan
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“Gentek benim üçüncü çocuğum, 
burada çalışan herkes çocuğum gibi... 
Senin kokun çok farklı, anne gibi 
kokuyorsun, derler. Dertleşmek için 
gelirler, akıl danışırlar. Sadece dert-
leşmeyiz, eğleniriz de yeri geldiğinde” 
diyen Altun Hanım için Gentek çalı-
şanlarıyla evdekiler arasında fark yok; 
hepsini evlatları olarak görüyor. 

Gentek Ankara ofiste her sabah 
mesai, Altun Hanım’ın, koridorlarda 
yankılanan şen şakrak sesiyle başlı-
yor. Bakmayın son bir yıldır, pandemi 
nedeniyle dönüşümlü mesai yapıldı-
ğından koridorların boş oluşuna... 20 
yıldır “kahve” deyince ilk akla gelen kişi 
de yine Altun Hanım oluyor.

Madem önceliği “iyi bir anne olmak” 
o zaman Anneler Günü’ne sayılı gün 
kala,  kahvemizi içerken kendisine 
kulak verdik.  

Keyifli okumalar.

“Çocuklarımla birlikte büyüdük.”

PAYDOS: Altun Hanım kimdir?

ALTUN ARSLAN: Ben bir anneyim, 
52 yaşındayım ve 20 yıldır Gentek’te 
çalışıyorum. İki tane çocuğum, üç 
tane de torunum var. Kızım Emek 33, 
oğlum Baran ise 32 yaşında. Gücüm 
yettiğince, elimden geldiğince iyi bir 
anne olmaya çalıştım. Çocuklarım 
ve yuvam için çok mücadele verdim. 
Sıfırdan başladım her şeye. 

PAYDOS: Annelik nasıl bir duygu?

A. A.: Kızım Emek dünyaya geldiğinde 
16 yaşındaydım. 17 yaşıma geldiğim-
de oğlum Baran dünyaya geldi. An-
neliğin nasıl bir duygu olduğunu çok 
anlamadım aslında. Şartlarımız çok 

rahat değildi o zamanlar. Köy yerinde 
ihtiyacımız olanın birini buluyorsak di-
ğerini bulamıyorduk. Hayat çok zordu 
ama büyüdü çocuklar... Çocuklarımla 
birlikte büyüdük.

Çocukların biri 7 diğeri 8 yaşındaydı 
Ankara’ya taşındığımızda. İki döşek, 
iki yastık, iki yorgan ile geldik köyden. 
Sonra çocuklarımı okula yazdırdım, iş 
buldum ve çalışmaya başladım. Onla-
rın ihtiyaçlarını karşılamak için gecemi 
gündüzüme katıp, günde iki farklı işte 
çalışıyordum. Böyle büyüdü evlatlarım. 

“Bir anne, çocuklarını güzel 
yetiştirebiliyorsa, tertemiz 
bir insan yapıp topluma 
kazandırabiliyorsa o zaman 
gerçekten kendiyle gurur 
duyuyor.”

PAYDOS: Anne olmanın en güzel yanı 
nedir?

A. A.: Anne olmak, kol kanat germek, 
sahiplenmek... Bir anne, çocuklarını 
güzel yetiştirebiliyorsa, tertemiz bir 
insan yapıp topluma kazandırabiliyor-
sa o zaman gerçekten kendiyle gurur 
duyuyor. Ben çocuklarım için yaşadım. 
Hem anne hem baba oldum! Yıllarca 
aynada kendime hiç bakmadım. Güzel 
miyim yoksa çirkin mi, bu elbise bana 
yakışmış mı? Hiç bilmedim, merak da 
etmedim. Kendimi hiç düşünmedim. 

“Hayatımda bir başkasının 
benden daha kıymetli olduğunu 
anne olunca anladım.” 

PAYDOS: “Anne olunca anladım...” bu 
cümleyi tamamlamanızı istesek?

A. A.: Anne olmak hem çok güzel 
hem de çok kötü birşey... Oğlum 
küçüktü kene ısırdı. O zamana kadar 
anne olduğumun çok farkında de-
ğildim. Çocuğumun sağlığı tehlikeye 
girdiğinde, hastanede kapının önünde 
beklerken, anne olmanın sorumlulu-
ğunu anladım. Hayatımda bir başka-
sının benden daha kıymetli olduğunu 
anne olunca anladım. 

PAYDOS: Anneler Günü için size 
verilen en anlamlı hediye nedir?

 A. A.: Oğlumun aldığı çiçek, üzerine 
bir de not yazmıştı... Kızım da hediye-
ler alır ama o çiçek ne biliyim, aklımda 
kaldı... 

PAYDOS: Altun Hanım’ın Anneler 
Günü’nde annesine verdiği en anlamlı 
hediye?

A. A.: Annemle birlikte olmak, onunla 
vakit geçirmek onun için en büyük 
hediye oluyor. Annemi pikniğe götü-
rüyorum bu onun çok hoşuna gidiyor. 
Çay demliyoruz, mangal yakıyoruz, 
çiçek topluyoruz.

“Bir anne olarak çalışıp çok güzel 
işler yaptığıma inanıyorum.” 

PAYDOS: Altun Hanım gibi bir anne-
niz olsun ister miydiniz?

A. A.: Etrafımdaki birçok insandan 
bunu duyuyorum: “Keşke anneniz gibi 
bir annem olsaydı.” İlkokul mezunu-
sun, yapabildiğin tek şey temizlik ve 
temizlik yapmaya gidiyorsun. Benim 
durumumda bir anne olarak, çalışıp 
çok güzel işler yaptığıma inanıyorum. 
Çocuklarımı okuttum, evlerini aldım. 
Kısaca geleceklerini sağlama aldım. 

PAYDOS: Kendi anneliğinizle kızınızın 
anneliğini kıyaslamanızı istesek?

A. A.: Benim anne olduğum şartlar ile 
kızımın şartları çok farklı. Üç torunum 
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var hepsi de pırıl pırıl yetişiyor, im-
kanları çok iyi. Onunla kıyaslayamam 
anneliğimi...

PAYDOS: Bir anne olarak Gentek 
babalarına ne öneriniz olur?

A.A.: Onlar biliyorlardır ama ben yine 
hatırlatmak isterim: Hayat müşterek, 
anneler mutfakta yemek yaparken, 
babalar da o sırada çocuklarla ilgi-
lensin, ödevlerini yaptırsın. Eşlerine, 
çocuklarına sahip çıksınlar. Aslında 
aynı şeyler kadınlar için de geçerli. 
Her şeyin başı güzellik, güleryüz ve 
tatlı dil!

“Gentek benim üçüncü çocuğum, 
burada çalışan herkes çocuğum 
gibi...”

PAYDOS: Altun Hanım’ın Gentek’te 
bir günü nasıl geçiyor?

A. A.: Sabahları işe koşa koşa geli-
rim. Bir gün bile ayaklarım geri geri 
gitmedi. 32 yaşındaydım burada işe 
başladığımda. Gentek benim üçün-
cü çocuğum, burada çalışan herkes 
çocuğum gibi... Senin kokun çok 
farklı, anne gibi kokuyorsun, derler. 
Dertleşmek için gelirler, akıl danışırlar. 
Sadece dertleşmeyiz, eğleniriz de 
yeri geldiğinde. Buradaki çocuklarla 
evdekiler arasında inanın bir fark yok 
benim gözümde... 

Yeni binaya taşındığımızda COVID 
salgını başlamıştı ve çalışma şeklimiz 
farklı oldu bu sebeple. Eski binada ko-
caman bir aile gibi çalışıyorduk. Ben 
mesela sabah geldiğimde türkü söy-
leyerek içeri girerdim. O kadar keyfili 
olurdum. Arkadaşlarımla çay içmek, 
laflamak... Bunlar çok güzel şeylerdi. 
Yeni binaya henüz alışamadım.

İşimi çok severek yapıyorum. Patron-
larımın hakkı ödenmez! Hepsi de mü-
kemmel insanlar... Çalışma hayatımda 
Gentek’in benim için yeri başkadır. 

“Hayatı nasıl görürsek öyle 
gider.”

PAYDOS: Gentek çalışanlarına sor-
sak; sizi nasıl tanımlarlar? Ne derler 
sizin için?

A. A.: Onlar bana “Büyük Altın” derler 
bir de çok  pozitifsin... “Kahve” deyince 
akıllarına ben gelirim. 

PAYDOS: Gentek annelerine Anneler 
Günü için bir mesajınız olur mu?

A.A.: Önce kendilerine sonra çocuk-
larına sahip çıksınlar. Hayat çok kısa, 
yarın bugüne gelmez! Bu nedenle 
kendilerine baksınlar, hayat dolu 
cıvıl cıvıl olsunlar.  İstedikleri şeyleri 

yapsınlar! Hayatı nasıl görürsek öyle 
gider. Güzel görsünler ki hayat da 
onlara güzellikler sunsun.

Kendime ait bir hayatım olduğunu 
çok geç fark ettim! Ben kadınlığımı 
unutmuş,  sadece çalışan bir anney-
dim. Ne zaman ki evlatlarımın kendi 
kendine yetecek duruma gelmesini 
sağladım işte o zaman kadın olduğu-
mun farkına vardım. Yaşamanın çok 
güzel olduğunu geç fark ettim! Ba-
kımlı olmak, kadın olmak, eğlenmek... 
Bütün bunlar çok güzel şeyler.

Kadın isterse her şeyi yapar... Limon 
satar, temizlik yapar ve ekmeğini 
taştan çıkarır. İnsan, her ne yapıyorsa 
yapabileceğinin en iyisini yapmalı! 

“Sıra bende”

PAYDOS: Gelecek ile ilgili planlarınız 
neler?

A. A.: Gençlik yıllarım hep çalışmak-
la geçti. Emekliliğime çok az kaldı. 
Emekli olunca, “sıra bende” artık diyip, 
tamamen kendime vakit ayırıp, sevdi-
ğim şeyleri yapacağım. Gezip görmek 
istediğim öyle çok yer var ki! Bir de 
Antalya’ da yazlığım olsun istiyorum. 

PAYDOS: Çok teşekkür ediyor; sizin 
ve Gentek’in değerli annelerinin An-
neler Günü’nü kutluyoruz.




