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odadaki her şeyi. Yani Kemal gözle-
rini açtığında andan itibaren seyahat 
etmeye hazır! 

“Kemal ile beraber Türkiye’de epey 
gezdik” diyor ve heyecanla anlatıyor 
Özge Hanım: “Önümüzdeki ay da 
Londra’ya gideceğiz. Zaten bütün kışı 
sokakta geçirdik. Her gün dışarıya çı-
kardım neredeyse. Hiç hasta olmadı. 
Kendim gibi giydirdim hep. Çok sa-
kınmadım, o yüzden de pek hastalık 
sıkıntısı yaşamadık. Eğer kalabalık bir 
ortamda bir anda ağlamaya başlarsa 
hemen kontrol ederim. Karnı mı aç? 
Altını mı değiştirmem gerekiyor? Uy-
kusu mu var? Bunların hepsi tamamsa 
dikkatini dağıtmaya çalışırım. Tabii şu 
da var: Gideceğimiz yerleri bebeğime 
uygun şekilde seçiyorum. Ailelerin yo-
ğun olduğu yerleri tercih ediyorum.”

“Hamileliğim hayatıma es vermeden 
devam ettim. Hamilelik sürecinde 
Brüksel’e, Amsterdam’a ve Londra’ya 
gittim. Son iki aya kadar gezdim. İsviç-
re’yi de o sırada gezdim. Hamileyken 
dikkat ettiğim tek şey şuydu: Normal-
de gezerken hiç ara vermezdim ancak 
hamileyken zaman zaman dinlenme-
niz, çok sıcaksa gölgelik yerleri tercih 
etmeniz gerekiyor.”

“O ağlamadan önce 
ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışıyorum”

Oğlu Kemal’in odasını seyyah bir ai-
leye uygun şekilde düzenlemiş Özge 
Hanım. Halılar, perdeler, odadaki ufak 
ayrıntılar ve duvarlar gezgin bir bebek 
için hazırlanmış. Her daim desteği-
ni hiç eksik tutmayan ve kendisi gibi 
gezmeyi çok seven eşiyle almışlar 

zor!” diye hayıflanabilirsiniz. Özge Ha-
nım birçok anne için bu zoru, kolayca 
başarmış. 

“Babam da çok gezerdi. Ama bizi de 
ihmal etmezdi babam. Ailece yaptığı-
mız arabalı seyahatleri hiç unutamam. 
Onu kendime örnek almıştım. Lise 
yıllarından beri tek başıma gerçekleş-
tirdiğim gezginliğe şimdi eşim ve oğ-
lumla devam ediyorum.”

“Hamileliğimin son 2 ayına 
kadar gezdim”

Özge Hanım hamileyken de gezileri-
ne ara vermemiş. Birçok ülkeye, şehre 
gitmiş ve bir nevi bebeğini seyyahlığa 
hazırlamış. Herhangi bir seyahate çık-
madan önce yapılan ön hazırlığın çok 
önemli olduğunu belirten Özge Hanım, 
hamilelik gezilerini şöyle anlatıyor:
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Özge Altınok Lokmanhekim, çocuk-
luğundan itibaren 35 ülke gezmiş.
Aynı zamanda avukat. Seyahatleri-
ni yıllardır www.seyahatperest.com 
isimli blogunda yazıyor. Gelelim asıl 
mevzuya... Özge Hanım’ın Kemal is-

minde, dünyalar tatlısı 11 aylık bir 
oğlu var. Peki oğlu olunca gezmeye 
ara vermiş mi? Hayır. “E çok zor ol-
mamış mı?” diyenler için biz kapısını 
tıklattık ve merak içinde sorularımızı 
sorduk. 

“Bizim ailede herkes gezmeyi 
çok sever”

Yalnız başına gezmek üzerine bir sürü 

yazı okuyabilirsiniz. Sonra da “Ah 

gençliğimde gezecektim. Şimdi çok 

Çocuk İşiMinik
Gezginler

İş hayatı yahut ev hayatı… Kimse 
birinin diğerinden daha yoğun, 
daha yorucu olduğunu iddia ede-
mez. Hangisinden olursanız olun, 
eğer çocuğunuz varsa ve gezmeyi 
seviyorsanız, gezmenin de sizin 
için bir tür yorgunluk olacağını 
düşünebilirsiniz. Oysa, çocukla 
birlikte gezmek, gezgin ruh hali-
ne çocuğu da dahil etmek hiç zor 
değil. Yeter ki gözünüzde büyüt-
meyin. 

“Gezgin 
ruh halime 
çocuğumu 
da dâhil 
ettim”
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