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TEJEKKÜR

Bu kitabın oluşm ası yıllar, yazılm ası aylar aldı.
Kitabın oluşm asında, yaşam ım da yer alan herkesin katkısı var 

am a özellikle oğlum  T im ur'un  katkısı derin  ve kapsamlı oldu. O nun 
için ilk teşekkürüm  ona ve diğerlerinden farklı.

Kitabın yazım ında severek bana yardım  edenler var. Bunların ba
şında, eşim Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu geliyor. Yıldız'm m antı
ğının gücünden ve gönlünün zenginliğinden her zam an etkilenir
dim , bu kez de aynı duyguyu yaşadım . Kitabın her aşam asında, ba
na gece gündüz eşlik etti. O nunla evli olduğum  için kendim i akıllı 
ve şanslı hissediyorum .

Yankı Yazgan, taranm ış bir psikiyatr ve yazar. Aynı zam anda bir 
hobisi var, küçüklüğünden beri çizm ekten hoşlanıyor ve kitapların
daki çizimleri kendisi yapıyor. Bu kitap tasarım  halindeyken, 'K itap 
için çizim yapm asm ı istesem ...' diye düşündüm , düşündüğüm ü di
le getirdim ; gülüm sedi, kabul etti, emek ve zam an verdi ve kitap 
zenginleşti.

A şağıda isimlerini vereceğim  kişilerin hepsi kitaba emek ve za
m an verdi, onlardan çok yararlandım . Değişik meslekleri (üniversite 
öğrencisi, eğitim  profesörü, psikoloji profesörü, terapist, yayıncı, yö
netici, hukukçu, m üftü, vergi dairesi başkanı, eğitim danışmanı, mil
letvekili, yurtd ışm da yaşayan girişimci) ve yaşlan  içeren bu  kişilerin 
ortak yanı, değer verdiğim  insanlar olm aları ve bu kitabın yazımına 
em ek verm eleridir. îlk isimlerine göre alfabetik sıralayayım:
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A hm et Uyar, Cihan Günel, Ebru Üzümcü, Evrim Çalkavur, 
Gürsel Yalçın, îhsan Özen, İrfan Erdoğan, Kadir Özer, Kemal Topçu, 
Lokman Ayva, M ustafa Yalçm, N im et M ertan, Polat Doğru, Reşat 
Atalar, Sabiha Kocabıçak, Şevket Ertem, Yavuz Durm uş ve Yusuf 
Karabulut.

K itap Remzi Kitabevi'ne teslim edildikten sonra başka bir ekip 
kolları sıvadı ve çalışm aya başladı. O nların bilincinin ve emeğinin 
kalitesi de kitabın bir parçası haline geldi.

Editörüm  Neclâ Feroğlu 'nun katkısını okurum a anlatabilm em  
için, üzerinde çalıştığı sayfalardan birinin fotoğrafını kitaba koy
m am  gerekir. Neclâ H anım , okura yardım cı olm ak için ifadeyi ya
lın ve anlaşılır yapm a konusunda uzm an. Ona ve dizgileri yapan 
N esrin Palabıyık'a teşekkür ediyorum .

'K itaplarda en çok teşekkür edilen insan ' yarışması olsa, Öm er 
Erduran sanırım  yüksek bir derece alır. Kitabın ilk düşünsel aşam a
sından bitişine kadar bana inanan ve desteğini sürdüren kişidir.

"Tamam, bana yardım cı olan tüm  insanların isimlerini yazdım ," 
derken, içim den bir ses, "Hayır, birini unuttun!" dedi.

Yıldız bana yardım  etm ek için kızı U m ay'dan zam an aldığında, 
Um ay bunu  anlayışla karşıladı ve bana hâlâ o tatlı, sıcak gülüm se
mesiyle bakm aya devam  etti. Bu kitabın yazılması süresince, evde 
sevecen ve huzurlu  bir ortam ın sürm esine özen gösterdi.

Yukarıda ad ı geçen herkese içten teşekkürlerim i sunuyorum .



OKURA MEKTUP

Bütün kötülüklerin ve savaşların temelinde, 
yaşanmamış yaşamlar vardır.

ERICH FROMM

Değerli okunım ,
Kitapta üç kahram an var: Doğan, Arif ve Timur. Bu kişileri sizle- 

re tanıtm ak istiyorum.
Doğan, kitabın yazan  olarak benim. Benimle ilgili kısa bilgi bu  ki

tabın girişinde var. Daha ayrıntılı bilgiyi yaşam ım ı konu alan İnsanı 
Ararkenm isimli k itapta bulabilirsiniz.

Ö ğretm en A rif, sanal biri.
A tatü rk 'ün  öğretm enlerle ilgili sözlerine tüm  kalbimle inanıyo

rum : "M illetleri kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretm enlerdir. Ö ğret
m enden, eğiticiden m ahrum  bir millet, henüz m illet adını alm ak is
tidadım  kazanm am ıştır. O na alelade bir kütle denir, m illet dene
mez. Bir kütle m illet olabilmek için m utlaka eğiticilere, öğretm en
lere m uhtaçtır. O nlardır ki bir toplum u hakiki m illet haline koyar
lar (...) C um huriyet sizden yüksek hizm et bekliyor." (14.10.1925'te 
İzmir Erkek Ö ğretm en O kulu 'ndaki konuşm ası.) ve "O rdularım ızın 
kazandığı zafer, sizin (öğretmenlerin) ve sizin ordularınızın zaferi 
için yalnız zemin hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanıp sürdüreceksi
niz ve m utlaka m uvaffak olacaksınız." (27.10.1922'de Bursa'da öğ
retm enlere seslenişi.)®

(1) Canan Dilâ, İnsanı Ararken, Doğan Ciiceloğlu Kitabı, Türkiye İş Bankası K ültür 
Yayınlan, İstanbul, 2005.

(2) A tatürk Araştırm a M erkezi w w w.atam .gov.tr, Prof. Dr. U tkan K ocatürk'ün yazısı.

http://www.atam.gov.tr
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Ben de Türkiye'nin geleceğinin sağlıklı, çağdaş ve uygar olm a
sında öğretm enlerin özel bir yeri olduğuna inanıyorum . Benim gön
lüm de öğretm enin ay n  bir yeri var, onun sıradan biri olm asım  ka
bul edem iyorum . Öğretm enliğin toplum daki en kutsal ve en  önemli 
meslek olduğunu inanıyorum .

O nedenle Savaşqım adlı kitabımı, gönlünü öğretm enliğe ver
miş biriyle söyleşerek oluşturdum . Bu kişi erdem  yolcusu olduğun
dan  da, ona "Arif" adını verdim . Yaşamımda özel bir yeri olan Arif 
Bey'e, "O kurer" soyadını uygun gördüm . Bunun nedeni de, yaşam ı
m a yön veren sevgili öğretm enim  Cahit Bey'in soyadı olmasıdır.

T im ur, oğlum dur, gerçek biri. îki yaşm dan beri A m erika'da ya
şıyor ve ben Am erikalı eşim den ayrılıp Türkiye'ye dönünce, dö rt yıl 
benden, babasından ayrı kaldı.

Çocuklarım dan ayrı geçen bu dört yıl içinde çok acı çektim. Baba 
olm anın anlam ını kavrayacak olgunluğa erişince, onlara babalık yap
m ak için A m erika'ya geri gittim. Onlar büyüyüp  üniversiteye başla
yıncaya kadar A m erika 'da kaldım  ve 'hafta sonu babalığı' yaptım .

T im ur'un  çocukluğu Güney Kaliforniya'da, Los Angeles'ta geç
ti ve ilköğrenim ini ve liseyi, kamu okullarında okudu. Daha sonra 
Stanford Ü niversitesi'nden yüksek m akine m ühendisi olarak m ezun 
oldu. Şu anda kendi ku rd u ğ u  şirketin yönetim  kurulu  başkanı ola
rak  işini yürütüyor. Tahm in edebileceğiniz gibi ABD'de yaşıyor.

Annesi Amerikalı ve dolayısıyla 'ana ' dili İngilizce olduğu için 
Türkçesi çok zayıf kaldı. A m a Stanford Ü niversitesi'nde kendi isteği 
ve gayretiyle on sekiz yaşında Türkçe öğrenmeye başladı ve bu  gay
retinin sonunda Türkçe konuşur, okur ve yazar hale geldi.

Ben 'Mış Gibi Projesi'ni oluştururken T im ur'un  bu projeye özel 
b ir katkısı olabileceğini düşündüğüm den, ona şöyle dedim .

'T im u r, sen A m erika 'da büyüdüğün için olayları algılam an ve 
anlam landırm an benden farklı. Benim artık alıştığım, dolayısıy
la görem ediğim  şeyleri sen hemen görebilirsin. Seninle birlikte bir 
Türkiye gezisi yapalım ; yanım ıza sanal olarak Arif O kurer'i de ala
lım ve gördüklerim iz ve düşündüklerim iz üzerine bir sohbet oluş

(1) Doğan Cüceloğlu, Anlamlı ve Coşkulu Bir Yaşam İçirt Savaşçı, Remzi Kitabevi, 
İstanbul, 2001.
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turalım . Yani sen nelere dikkat ediyorsun ve farkına vardığın şeyler 
konusunda neler düşünüyor ve hissediyorsun, onları paylaşm anı is
tiyorum ; benim  için önem li olan bu."

M em nuniyetle kabul etti ve bu kitaba konu olan geziyi yaptık. 
Gezi boyunca kalacağım ız otelleri, Türkiye 'n in  çok önemli bir ban
kasının şube m üdürleri ayarladı.

Üç ad ım dan oluşan 'M ış Gibi Projesi'nin ilk adım ında, "Ne?" so
rusuna yanıt aradım , işlem eyen, tıkanan, aksayan ne? Bu sorunun 
yanıtım  'Mış Gibi' Yaşamlar01 kitabında verdim . Bu kitap, âdeta bir 
albüm  niteliğinde ve kam usal alanda, toplum sal ve bireysel yaşam ı
m ızda 'm ış gibi' durum ları hem  sergiliyor hem  de irdeliyor.

'Mış gibi yaşam ak' toplum um uza özgü bir olgu değil. H er top
lum da mış gibi yaşayanlar ve mış gibi durum lar var. Ne var ki, yüz
yıllardır yoğun bir değişim  süreci yaşayan toplum um uzda, 'm ış 
gibi'liğin hem  kapsam ı hem  de derecesi Batılı toplum lardan farklı. 
Bu farkı incelemek ve üzerinde düşünm ek istiyorum; böyle b ir p ro
jenin gerçekleşm esinin zihinsel zenginliğim iz ve akıl sağlığımız için 
yararlı olacağına inanıyorum .

'M ış Gibi Projesi'nin ikinci adım ını o luşturan  elinizdeki bu ki
tabın değişik yerlerinde kullandığım  'farkm dalık ', 'm alum at', 'bil
gi' gibi, bazı kelim elerin anlam ları, size bildiğinizden farklı gelebi
lir. Tereddütlerinizi hesaba katarak başvurabileceğiniz bir kavram 
lar sözlüğü o luşturdum  ve kitabın sonuna ekledim.

ilk  kitapta ele alm an eğitim, kam u hizm eti, çevreyle ilişkilerimiz, 
doğa bilinci, kadın haklan , güvenlik, yargı, adalet anlayışımız, kent
leşmemiz, trafik, m edya, kan-koca, anababa-çocuk ilişkileri ve m ed
ya a lan lannda görülen 'm ış gibi'lik tesadüfen oluşm uyor. Yaşamların 
'm ış gibi' olm asının ve sürdürülm esinin tem el nedenleri var.

işte elinizdeki bu  kitapta, aşağıda resim leri çizili Arif, Timur, 
Doğan üçlüsü  birlikte, "N için 'm ış gibi' yaşıyor ve bunu sürdürüyo
ruz?" sorusunun yaratını anyor.

Daha önce de belirttiğim  gibi bu  kitap sanalı ve gerçeği sentez- 
ledi. A rif'in dışında kitapta yer alan kişiler gerçek; tahm in edeceği
niz nedenlerden dolayı gerekli yerlerde bazı isim değişiklikleri ya-

(1) Doğan Cüceloğlu, 'Mış Gibi' Yaşamlar, Remzi Kitabevi, îstanbu], 2005.
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pildi. Yol boyunca gözlenen ve üzerinde konuşulan olaylar gerçek 
am a bazı konuşm alar kitapta yer aldığı şekilde değil. Ü zerinde d u 
rulan kavram ların daha açık seçik anlaşılabilmesi için ara sıra söy
lenm eyen şeyleri söylenmiş, düşünülm eyen şeyleri düşünülm üş gi
bi aktardım . Yolculuk esnasında konuşulan ve kaydedilen bazı ko
nuşm alar, konuya pek açıklık getirmeyeceği için dışarıda bırakıldı. 
Ama altını çizerek yeniden söylemek istiyorum , gözlenen ve buraya 
aktarılan olaylar gerçektir.

Buraya T im ur'la ilgili özel bir not koym ak istiyorum . Annesi A m e
rikalı ve iki yaşm dan beri A m erika'da büyüm esine rağm en babası 
Türk olduğu için kendini Türklere çok yakın hissediyor. Özellikle 
bizim halk kültürüm üzle ayrı bir gönül bağı var. H er ikimiz de bu  
kitabın Türkiye'nin geleceği için yararlı olacağma inanıyoruz.

Bu kitabın yararı ne olabilir?
Çok genel hatlarıyla ifade edecek olursam , Türk toplum u, gele

neksel kü ltü rden  bilimsel düşünce ve tu tum la yaşam a bakan çağ
daş kü ltüre geçiş sürecinin içinde. Bu, A tatürk  devrim leriyle hızla
nan çok kapsandı bir süreç. Bu süreç içinde bilimsel düşünce ve tu
tum  geleceğimize yön versin istiyoruz am a bilimsel düşünce ve tu
tum u ayakta tutacak olan değerler zem inim izi tam  oluşturam am ışız. 
Örneğin, bir ülkede 'gerçeğe koşulsuz saygı' b ir değer olarak yaşa
mıyorsa, o ülkenin üniversiteleri mevki ve m akam  için birbiriyle kı
yasıya kapışan mış gibi akadem isyenlerin yuvası olur. Bilimsel d ü 
şünce ve tutum  boşlukta gelişemez; bilimsel düşünce ve tu tum un  
gelişeceği değerler ortam ım  oluşturm anın yaşam sal önem i vardır.



OKURA MEKTUP 15

Bu değerlerin yer aldığı anlam  verme sistem lerini oluşturm am ız ve 
konuşm am ız gerektiğine inanıyorum .

Bu oluşunca, özünde taşıdığı gerçek kim liğini bulacak olan halkı
mız, üretici, yaratıcı, onurlu , özgür olarak yaşayabileceği gerçek de
m okrasileri oluşturacaktır.

T im ur'la gezi boyunca gözlem lediğim iz olayları nasıl değerlen
direceğimiz konusu üzerinde titizlikle durdum .

İki yaklaşım dan birini seçecektim. İlkine, daha iyi başka bir ifa
de bulam adığım  için 'aşiret zihniyeti' ad ın ı veriyorum. Bu zihniye
tin iki tü rlü  yansım ası vardır: Ya bizim 'aşiretin ' her şeyi kö tü d ü r ya 
da bizim  'aşiretin ' her şeyi iyidir.

İkincisi verilere, gözlem lere dayalı bilim sel yaklaşımdır. Bilimsel 
yaklaşım da kutsal olan verilerdir ve gerçeği keşfetmek temel am aç
tır. Bu irdelem enin sonunda toplum um uzla ilgili korum am ız gere
ken sağlıklı yönlerim izi belirleyebileceğimiz gibi, hem en değiştirm e
miz gereken, insanca yaşam anın önünü tıkayan sağlıksız yönlerim i
zi de keşfedebiliriz.

Tahm in edebileceğiniz gibi İkincisini seçtim. Bu kitapta, Türk 
kültürünü ve halkım ızın yaşam m ı yargılam am aya özen gösterdim. 
Niçin? Ç ünkü yargılayıcı tavır, bilimsel nesnel tavırla çelişir. Tim ur 
ABD'de büyüm üş biri olarak gördüklerine anlam  verirken, doğal 
olarak, kendi yaşam ım  ölçüt olarak kullandı.

biZiList ...



Yargılama görm ek isteyen biri, bu  kitabı o biçim de algılayabilir 
ve anlam landırabilir. Ve o zam an bu kitabı okum ak için harcayaca
ğı zam ana yazık olur.

Bu kitap, kendini gerçeği keşfetmeye ve keşfettiği gerçeklerle dü 
rüstçe yüzleşm eye gönül verm iş okurlar için yazılmıştır. Ülkem de, 
özellikle üniversite gençleri arasında onların sayısının az olm adığı
nı biliyorum.

îleriki bir tarihte çıkarm ayı düşündüğüm  'M ış Gibi Projesi'nin 
üçüncü kitabında, "Ne yapalım ?" sorusunun yanıtım  arayacağım. 
Çocuklarımızın 'm ış gibi' yaşam am aları için birey olarak, aile ola
rak, kurum lar olarak, devlet olarak nelerin farkında olmalı ve ne
ler yapm alıyız? H angi stratejileri geliştirip ne gibi uygulam alar yap
malıyız?

Tahm in edebileceğiniz gibi 'M ış Gibi Projesi'ne önem  veriyo
rum , o nedenle internet sitem  w w w .dogancuceloglu.net adresinde 
"Mış Gibi Yaşamlar" için ayrı bir ulaşım  düğm esi koydum . D üşün
düklerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi bu kanalla bana ulaştırabi
lirsiniz. Buraya yazılan her m ektubu okuyorum.

Um arım  bu  kitap yaşam ınızı zenginleştirir.
Dostlukla,

Doğan Cüceloğlu 
İstanbul, Kasım 2007
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http://www.dogancuceloglu.net


TİMUR'UM İSTANBUL'DA 
İLK &MLSRI

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.

ZİYA PAŞA

İstanbul'a geldiği akşam Timur, Adana kebap yemek istedi. Onun favori 
lokantalarından biri yürüyüş mesafemizdeydi. Levent Çarşısına doğru yü
rüdük ve güzel bir yaz akşamı lokantanın terasına oturduk.

Timur yemekten sonra tel kadayıf istedi. Amerika'da bulamadığı yiye
cekleri tercih ediyordu. Garsonların hızlı ve kaliteli hizmetinden çok mem
nun kalan oğlum, "İşini iyi bilen esnaf, hem kaliteli yemek sunuyor hem de 
kaliteli hizmet veriyor," dedi.

Yemek sonrası biraz yürüyüş yaptık. İstanbul'a gelmiş olmaktan m ut
lu olduğu her halinden belli oluyordu. Yüzü gülüyor ama gözleri yorgun
luğunu ve uyku ihtiyacım belli ediyordu.

Timur'un İstanbul zamanına alışması üç gün sürdü. New York'tan ge
lişinin ertesi günü öğleye kadar uyudu. Uyandıktan sonra kahvaltı yap
tı ve bir süre bavulunu boşaltıp zaman geçirdi, ardından koşmak için ev
den çıktı. İki saat sonra karşımda, duşunu almış, dinlenmiş bir adam vardı. 
"Nerelerde koştun?" diye sordum.

T: U lus Parkı'ndan aşağıya indim , Kuruçeşm e'yi geçtim, parkın 
sonuna kadar koştum , geri döndüm , iyi bir spor oldu, bana iyi geldi.

D: İstanbul'u  özlem iş m isin? N eler gördün?
T: İstanbul'un  kendine özgü bir gizem i var, canlılığı var, hava

sı var; bunları çok özlemişim. İstanbul sürekli kıpır kıpır ve insanı 
içine alıyor. K uruçeşm e'den dönüşte Ulus Parkı'ndan yukarı çıkar-

KK 2
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kert bir gözlemim oldu, onu seninle paylaşm ak istiyorum. Küçük bir 
oğlan çocuğu m arketten alışveriş yapm ış, elinde pek çok torba taşı
yordu; bayağı ağır bir yükü  vardı ve oflayıp puflayarak yürüyordu. 
D urdum , yanm a yaklaştım , birlikte yürüm eye başladık. Biraz yük
sekçe bir yerde, çalılıkların arasına saklanm ış bazı çocuklar, biz yu 
karıya doğru çıkınca b ir araba lastiğini aşağıya doğru bırakıverdiler. 
Lastik yuvarlanm aya başladı ve az kalsm  küçük çocuğu altına alı
yordu. Biz hizalarına gelince çocuklar gülüşerek kaçıştı.

D: Çocuklar birbirlerini tanıyorlar m ıydı acaba?
T: Sanırım tanıyorlardı. Bu yaşlarda oğlan çocuklarının tipik ha

şarılıklarından biriydi yaptıkları.
D: Tabü hep oğlan çocukları bu tü r haşarılıkları yapar. Ne kadar 

ilginç, bu tü r şakaları k ızlardan beklemezsin, değil mi?
T: Sanırım erkeğin doğasında var. Bu tü r haşarılıkları dünyanm  

her yerinde ancak erkek çocuklarda görebilirsin.
Timur başka bir şey söylemek istiyor ama biraz çekiniyormuş gibi gel

di. O nedenle sordum.
D: Başka neler gördün?
T: Baba, Ulus Parkı İstanbul'un  güzel parklarından biri olarak bi

liniyor am a maalesef bakımsız.
D: Bu seni üzd ü  m ü?
T: Gerçekten üzd ü  çünkü A m erika'da yetişmiş ve orada yaşıyor 

olm am a rağm en baba vatanım  Türkiye'yi çok seviyorum. İstanbul'un 
ise gönlüm de ayrı bir yeri var; çok gizem li bir yer.

D: Anlıyorum . Bakımsızlıktan kastettiğin ne?
T: D uvarlardaki beton dökülm üş, her taraf kâğıt atığı ve pislikle 

dolu, oturacak tem iz ve bakım lı banklar yok, çöp sepetleri düzenli 
bir şekilde konmamış. Belki başkaları bakımlı o lduğunu düşünüyor 
ama ben, bitm em iş bir inşaat alanının döküntüsü gibi görüyorum . 
Gerçekten bakınca içim burkuluyor, üzülüyorum .

D: Belki de belediyenin bütçesi yetersizdir.
T: Baba, yapılacak iş o kadar basit ki, çok para gerektireceğini hiç 

sanm ıyorum ; bir tek kişi, yani gerçekten işini seven ve özenle y a p  
m ak isteyen bir tek görevli, bü tün  o parkı iki hafta içinde yemyeşil 
yapar ve daha sonra norm al b ir bakım la o yeşilliği ve güzelliği de
vam  ettirir.
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D: Yani ilgisizlikten m i bu pislik ve bakımsızlık?
T: N eden  olduğunu tam  bilmiyorum  am a oradan sorum lu biri ol

sa ve norm al günlük  görevini hakkıyla yapsa, benim  söylediğim ko
nu kendiliğinden halledilir. Öyle düşünüyorum .

Biraz düşündüm. Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'nün her park için 
bu işlerle görevlendirilmiş kadrolu bir görevlisi olmalı. Düşündüğümü 
Timur'a söyledim.

T: Yani bu işleri yapm ası beklenen biri var.
D: Evet, vardır.
T: Peki, o zam an neden  bu kadar bakımsız?
Cevap veremedim.
T: M erdiven basam aklarını güzel taşlardan yapm ışlar. Yani ger

çekten güzel m alzem e kullanm ışlar ve özen göstermişler. Ama şim 
di bakıyorum , basam ak taşlarının çoğu çatlamış, kırılmış kısımlar 
koparak sağa sola fırlamış. H em  çirkin b ir görüntü  oluşturm uş hem  
de yürürken  dikkat etm ezse insan ayağını burkup  bayağı tehlike
li durum larla karşılaşabilir. O taşlan  bakım dan geçirmek, çok kolay 
yapılacak işlerden biri. Sökülen taşların arasm da otlar bitmiş, g ittik
çe kök salm aya başlamış.

D: Genel olarak halka açık alanlar bu d u rum da Timur. Senin ya
şadığın N ew  York'ta parkların  durum u böyle değil mi?

T: N ew  York'ta da fakir ve iyi eğitim görm em iş kişilerin çoğun
lukta o lduğu  kenar m ahallelerde parklar o kadar bakımlı değil çün
kü oralarda yaşayan kişiler çevre tem izliğine önem  verm ezler ve 
hem  kendileri çevreyi kirletirler hem  de kirlenm iş çevreyi belediye
nin tem izlem em esinden rahatsız olmazlar.

D: Yani parkın  görünüm ünden o çevrede yaşayan insanların 
eğitim düzeyi, temizliğe ne kadar önem  verip verm edikleri anlaşı
labiliyor.

T: Evet. Bakımsız parkların  çevresinde bayağı işsiz güçsüz gör
m ek m üm kün. Bu insanlann  çoğu alkol ve uyuşturucu  bağımlısı. O  
nedenle N ew  York'ta geç saatlerde o civarda dolaşm ak tehlikelidir. 
Parkları hela gibi kullanırlar ve bu tü r parkların  çoğu yerinde kes
kin sidik kokusu vardır. A m a benim  burada, İstanbul'da gördüğüm  
Ulus Parkı, oldukça üst düzey  eğitim görm üş meslek sahibi insanla
nn , ailelerin çocuklanyla falan gittiği bir yer.


