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Itır Erhart 

Prof. Dr. Itır Erhart, Boğaziçi Üniversitesi’nde İngiliz Dili 
Edebiyatı ve Felsefe okudu. Cambridge Üniversitesi’nden M. 
Phil. Boğaziçi Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. 2001 
yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde toplumsal 
cinsiyet, medya, insan hakları, spor, toplumsal hareketler, si-
vil toplum üzerine dersler vermekte ve araştırma yapmaktadır. 
Sürdürülebilirlik ve toplumsal faydadan sorumlu rektör danış-
manıdır. 2014’ten bu yana The School of Life İstanbul’un eğit-
men kadrosunda yer almaktadır. GQ Dergisi’nde ‘modern za-
manların etik kodları’ üzerine yazılar yazdığı bir köşesi vardır. 

Hayatı, Şikago’da bir otobüs durağında, Team in Trai-
ning’in “Maraton koşmak zor mu zannediyorsun, kemoterapi-
yi dene!” afişini gördüğü an değişti. 2004 yılınca sosyal fayda 
için maraton koşmaya başladı. 2008 yılında, 5 arkadaşı ile bir-
likte, bugün 96.000 üyesi olan ve spor aracılığı ile 97 milyon 
TL kaynak sağlamış olan Adım Adım’ı kurdu. Şeffaflık platfor-
mu Açık Açık’ın ve Açık Açık Sosyal Girişim’in de kurucuların-
dandır. 

Itır, sivil toplum alanında yaptığı çalışmalarından dolayı 
Fark Yaratanlar programına konuk oldu (2009). 2014 yılında 
Ashoka Fellow seçildi. Ashoka, Türkiye Yönetim Kurulu, Ti-
yatro Kooperatifi Danışma Kurulu, İnogar Yönetim Kurulu, 
Yanındayız Derneği Danışma Kurulu, TEGV Mütevelli Heye-
ti üyesidir.

Sardis Ödülleri, TUHİD Alâeddin Asna Ödülü, Felis 
Ödülleri, Sürdürülebilir Markalar ve Sürdürülebilir Gelecek 
Ödülleri jüri üyeliği yapmıştır. 

Maraton ve ultra maraton koşucusudur.



                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İyilik ve aşk peşinde koşanlara…                                                                                                                                      





I. KISIM

AŞK, KOŞU VE

SINIRLARIN ÖTESİ
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Aşk ve Çaresi

Abdurrahim Karakoç, “Aşk kâğıda yazılmıyor.” diyor. 1960 
yılında, bizim ‘Mihriban’ olarak bildiğimiz ama adını sır gibi 
sakladığı sevgilisine yazdığı şiirinde. Ben bu bölümde, ne-
redeyse imkânsız olanı; aşkı, kâğıda dökmeyi deneyeceğim. 
Binlerce yıldır aşk üzerine yazılan, bestelenen, çizilen, çekilen, 
inşa edilen eserlerin üzerine bir harf, bir nota, bir fırça dar-
besi, bir kare, bir tuğla eklemeye çalışacağım. Tahmin edebi-
leceğiz gibi hiç kolay olmayacak. Peki neden tercih ettim beni 
böylesine zorlayacak bir kayayı sırtlamayı? Âşık olmasaydım, 
aşk bana her defasında kendime koyduğum sınırların çok 
ötesinde bir ben olduğunu göstermeseydi, var olduğunu bile 
bilmediğim ben’leri ortaya çıkarmasaydı, bugün imkânsız’ları, 
yapılamaz’ları duymadan yoluna devam eden bir sivil toplum 
gönüllüsü, sosyal girişimci, akademisyen, maraton koşucusu 
olamayacaktım çünkü. Bu yazı, aşka ve bana bu ‘kalemi elden 
düşüren’ duyguyu yaşatanlara borcumun en azından bir kısmı-
nı ödeme çabası bir bakıma. Bir minnet göstergesi. Bir teşekkür. 

Pek çok yazara, şaire, söz yazarına, filozofa ve eserlerine yer 
vereceğim bu yazıda, aşk üzerine yazılmış her eseri okuduğum, 
dinlediğim, izlediğim, gördüğüm bir sürecin sonunda haddim 
olmayarak aşkı en iyi bu insanların anlattığı yargısına varıp 
onları dahil etmeye ve on binlercesini dışarıda bırakmaya ka-
rar vermiş değilim elbet. Aşka dair kişisel yolculuğumda bana 
eşlik etmiş, yol göstermiş, düşündürmüş, duygulandırmış, hat-
ta bazen kızdırmış olanları ve bana hissettirdiklerini paylaşmak 



KOŞARADIM
BİR YAŞAMDAN NOTLAR

“Eğer âşık olmasaydım, eğer aşk bana konfor alanımdan çıkmadan, 
aşinanın ötesine geçmeden eşikleri atlamanın mümkün olmadığını 
öğretmeseydi, kendime koyduğum sınırların çok ötesinde bir ben 
olduğunu göstermeseydi, bendeki var olduğunu bile bilmediğim 
‘ben’leri ortaya çıkarmasaydı ‘böyle’ koşamazdım.

Hayatı Şikago’da bir otobüs durağında Team in Training’in “Mara-
ton koşmak zor mu zannediyorsun, kemoterapiyi dene!” afişini 
gördüğü an değişen Itır Erhart, sosyal fayda için koşmaya başladı. 

“Koşmak yalnızca fiziksel olarak geliştirmedi beni. Aynı zamanda 
tıpkı aşk gibi vaktimi, enerjimi, aklımı, heyecanımı ancak aşktan 
farklı olarak, hiç tanımadığım insanların iyiliği için verebilme kapa-
sitemi de geliştirdi…”

Itır Erhart Koşaradım: Bir Yaşamdan Notlar kitabında; aşk, koşu, 
sanat, eğitim, sosyal girişimcilik, kadın erkek ilişkilerine dair 
birçok konuya değiniyor. Günlük hayatın akışında yaşarken karşı-
laştığınız konuları farklı bir perspektiften görmenizi sağlayan bu 
kitap, birlikte güldüğünüz, üzerine düşündüğünüz ve adım atmak 
için harekete geçmenize güç verecek bir arkadaş niteliğinde…
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