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Kariyer nedir?  Güce giden bir yol mudur? Bir üst pozisyon, bir üst kademe, daha fazla maaĢ 

mıdır?   Ġnsanlara bir yandan daha fazla saygınlık vaat ederken bir yandan da daha az ücretle 

daha çok çalıĢtırma sanatı mıdır? Organizasyon Ģemasında yer alan kutucukların içini 

doldurma oyunu mu, yoksa bir nevi 20. Yüzyıl hastalığı mıdır? Bazı insanların hiç 

ilgilenmediği, bazı insanların ise ilgi duyduğu halde edinemediği bir olgu mudur, yoksa 

çalıĢma hayatında sonu olmayan yarıĢı baĢlatan kareli  bayrak metaforu mudur?  

 

Etimolojik kökeni incelendiğinde kariyer sözcüğü Latince “carrera” kelimesine  dayanır. 

Anlamı „‟fare yarıĢı‟‟ dır. Günümüzdeki  kullanımına ulaĢması ise 1530‟lu yılları bulur. 16. 

Yüzyıl'da  Fransızca carriere  "yol, yarıĢ rotası" anlamı ile de kullanılmıĢtır. "Hayat rotası" 

anlamında kullanımı ise 1803'ü bulmuĢtur.  

 

Sözlük anlamı ile kariyerin günümüzdeki tanımı "Bireyin hayatı boyunca ya da hayatının bir 

kısmında izlediği yol veya yoldaki geliĢimi" olarak ifade edilir.  Kariyer, aynı zamanda 

mesleğinizi yaparken koyduğunuz hedefler doğrultusunda iĢ deneyimi kazanırken, gerekli 

eğitimleri alıp, mesleki ve bireysel açıdan kendinizi gerçekleĢtirme sürecinizdir. Kariyerin 

insan kaynakları açısından tanımı ise; “kiĢinin çalıĢma yaĢamı boyunca üstlendiği iĢ rollerinin 

tamamı” Ģeklindedir.  

 

Kariyer bazılarına göre; “kapitalizm” denen sistemin; hayatta kendilerini diplomaları, 

meslekleri, ya da kartvizitleri ile ifade etmekten keyif alan beyaz yakalıları  kontrol altında 

tutmak ve emekli etiketine ulaĢıncaya  kadar bu afyona inanmalarını sağlayan tiyatro 

oyununa  verilen isimdir.  Ömrünüzün en güzel yıllarını, içi boĢ balon sıfatlar ile doldurup, 

karĢılığında sizden en değerli Ģeyiniz olan zamanınızı alan,  yıllar sonra tüm enerjiniz alınmıĢ, 

adeta sıkılmıĢ ve posası kalmıĢ forma geldiğinizde kendi kendinize "Ģu kısacık ömrümde ne 

baĢardım" diye sorduğunuzda gene kendinize veremeyeceğiniz bir yanıtın adıdır kariyer.  

 

Bazıları ise  "kariyer" kavramına hiç inanmazlar.  Sanal makamları   kazanmak gayretiyle sol 

Ģeride geçip, diğerlerini hırsla sollamanız için hizmetinize sunulan bir gaz pedalıdır onların 

gözünde kariyer.  

 

Kariyer geldiğinde üç kere mi vurur? Yoksa kapıyı iki kere çalmayı mı tercih eder, 

bilmiyorum ama bildiğim tek Ģey kariyerin bireysel bir olgu olduğudur. Kurumlar isteseler de 

sizin kariyer haritanızı çizemezler. Bir kurumdan bir Ģekilde ayrıldığınızda kurumlar 

yönetmek için size ait bir kariyer haritası bulamazlar. Kariyeriniz sizle baĢlar, sizinle biter. 

Kariyerinize sahip çıkın, baĢkalarının kariyerlerinde miçoluk yapacağınıza kendi kariyerinizin 

Piri Reis‟i  olun!  

 

 

Peki, bu arada sizce nedir kariyer?  
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Okur Yorum   
 

 

kariyer dünyanın en zor ama aynı zamanda en kolayı belkide olmayanı . güzel bir 

farkındalık yazısı olmuĢ. ahu  

Online Ziyaretçi 04.03.2011/12:01 

kariyer dünyanın en zor ama aynı zamanda en kolayı belkide olmayanı . güzel bir 

farkındalık yazısı olmuĢ. ahu  

Online Ziyaretçi 04.03.2011/12:01 

silkeleyen bir yazı.. çok etkileyici..  

Online Ziyaretçi 28.02.2011/00:16 

Hayatta iĢ baĢarısının çok daha önünde hayat baĢarısının geldiğine inandım hep. Mutlu 

olmanın, etrafınızdaki insanların imrendiği bir unvana sahip olmak olarak tanımlandığı 

komik durumlara Ģahit oldum. ÇalıĢırken de mutlu olmak için unvanlara ihtiyaç 

duyulmadığına, iĢin muhteviyatının kiĢileri mutlu kıldığına; iĢe alımlarda adaylara kariyer 

basamaklarından bahsederken inanmaya ve gülümsemeye devam etmekteyim...Y.H  

Online Ziyaretçi 23.02.2011/15:00 

muhteĢem...  

Online Ziyaretçi 19.02.2011/23:39 

Üstad Gönlünüze,ağzınıza,dilinize,kaleminize sağlık. Beyaz Yakalı çalıĢanları 

silkeleyip,uyandırıp,derin düĢüncelere yönlendirdiniz. Böyle güzel yazılarınızı daha çok 

okumak dileğiyle. Sevgi ve saygılarımızla; K.KarataĢ  

Online Ziyaretçi 18.02.2011/17:18 

çok anlamlı bir yazı. kutlarım.  

Online Ziyaretçi 16.02.2011/11:12 

Sevgili Süheyl, Her zamanki gibi yine derin içerikli bir konuya değinmiĢsin. Kariyerin 

aslında kendimize doğru yaptığımız bir yolculuk olduğunu çok açık bir dille kaleme 

almıĢsın. Yüreğine, diline, kalemine sağlık. Bu yazın gibi güzel yazılarını daha çok okumak 

dileği ile. Dr.YaĢar UYSAL  

Online Ziyaretçi 14.02.2011/14:46 

Suheyl'den gene super bir yazi.Eline saglik.  

Online Ziyaretçi 14.02.2011/09:40 

Eline sağlık üstad. nicholas:)  

Online Ziyaretçi 13.02.2011/19:29 

bu yazı beni çok düĢündürdü! kariyer gaz pedalı mı? fare yarısının fareleri olmak mı? yaksa 

piri reis olmak mı? kariyer gerçekten önemli ve bir o kadar da önemsiz diye anladım. 

Açtığınız pencere için teĢekkur ediorum.  

Online Ziyaretçi 12.02.2011/15:02 

Her zaman kariyerimizi bizim adımıza bizden daha iyi düĢünüp planlayanlar olduğuna 



inandım.Kariyer merkezlerine, insan kaynakları birimlerine, kariyer koçlarının arkasına 

buyuk bir sabırla ve heyecenla takıldık. Ama bizi 'gerçeklik çölüne' bu yazı taĢıdı. Çok 

etkileyici sayın aygül...  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/21:12 

çok farklı açılardan kariyer kelimesini irdeleyen, kariyer yolunda yürüyen ya da yürümek 

üzere olan insanlara "acaba çok çalıĢmak beni çok mutlu edecek mi" sorusunu sorduran bir 

yazı olmuĢ. Bu yazıyı okuduktan sonra Piri Reis olma isteğim daha da bir arttı. Kitabınızdan 

sonra bu yazınızda da makineleĢen ve dünyanın 3 boyutlu olduğunu unutan biz beyaz 

yakalıları silkelemiĢsiniz kendimize getirmek için. bence baĢardınız da. teĢekkürler. B.K.  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/20:22 

Beynimizin çekmecelerine attığımız, çıkartmaya utandığımız düĢünceleri cımbız ile çekip su 

yüzüne çıkarmıĢsınız. Yazı yazmak size yakıĢıyor, düĢüncelerinizi güzel sözlerle , keyif ile 

ve dolandırmadan yazıya dökmek size özgü demek. Yazılarınızı merakla takip edeceğiz. 

Oktay Görgül  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/19:57 

kalemine sağlık  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/19:25 

Çok farklı pencereler açıp da son sözü yorumcuya bırakan çok hoĢ bir yazı... Rat-race 

always goes on!  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/18:21 

Olaylara üstten, tarafsız olarak bakabilmiĢ, belli Ģeyleri kafasında çözümleyip farkındalıkla, 

sağduyuyla yazılmıĢ; " farkına var, kendine gel, nereye koĢuyorsun? gerçek bir dünyada 

mısın; yoksa elindeki sadece mavi bir hap mı??" sorularını uzun bir zaman sonra tekrar 

kendime sordum. Son derece etkileyiciy bir yazı olmuĢ..Umarım diğer köĢe yazılarınızı daha 

sık okuma imkanımız olur...  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/18:11 

Ancak bu kadar realist bir bakıĢ açısıyla anlatılabilirdi kariyer. Kariyer mi adı ? Yoksa 

mutluluğumuza engel bir ^^bariyer^^ mi? . Belki en yakınımızdakilerin ,belki en 

sevdiklerimizin farkındalığının önündeki bir engel , bir gaflet uykusu ilacı , çiçeğin 

kokusunu alıp , rüzgarın estiğinde saçlarımızı titreyiĢini hissedip, hayatı içimize çekmemize 

bir engel... Belki yağmurda ıslanamamanın adı , tek yediği besin zaman olan bir canavar. 

Emrullah YÜRÜK  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/18:03 

Kariyer bir amaç veya oluĢ değildir , bir yolculuktur aslında. Üst düzey bir yöneticinin 

emekli oluncaya dek hep aynı görevi yapması kimine göre büyük bir baĢarıyken kimine 

göreyse yerinde saymaktır belki. Belki de büyük kurumların çalıĢanlarını motive etmek için 

gözümüze soktukları bir kavram..Yazınızda da zaten farklı bakıĢ açılarını çok güzel ifade 

etmiĢsiniz. Ne fazla bel bağlamak ne de görmezden gelmek olmaz. Sevgiler... H.A.Ç.  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/17:55 

Kariyer ! Bir baĢkasının "Onaylaması" ile önümüze gelen fırsat/Ģans ya da her ne ise ismi. 

Öyle ki o "baĢkası"nın kesinlikle komplekslerinden arınmıĢ, objektif, vizyon sahibi, bir gün 

öleceğinin farkında olması gerekmektedir ki: kariyerinizi, çalıĢıp da hakkınız olan Ģeyi elde 



edebiliniz. Bu durumda hayat pek de adil değil diyoruz. Ben özel hayatimda/insan 

iliĢkilerimde/evimde ve kuracağım iĢte kariyerimin doruklarına çıkayım diyorum ne dersin 

üstad?  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/17:06 

DıĢarda masmavi gökyüzü var..pencere kenarında sulanmayı bekleyen bir çiçek..gözlerine 

bakılmayı beklenen bir sevgili..denenmesi gereken bir hayat var! Deneyimlenmesi 

gereken..Beyaz yakalılar küçücük penceresinden koca dünyayı 2 boyutlu görene kadar:) 

Sevgiler üstad  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/16:17 

zincirlikuyu mezarlığının önünden herseferinde gerçerken aklımdan geçenleri ne kadar güzel 

ifade etmiĢsiniz..mezara koltuk sığmıyor maalesef ....mezarı bırak hayattayken koltuksuz 

kaldığında ben kimim,bugüne kadar ne yaptım,kimin gönlünü kazandım sorusuna içsesin 

cevap verebiliyorsa ve yanında hala birileri kalabilmiĢse iĢte o zaman gerçekten 

varolmuĢsundur..LSE  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/16:13 

Kariyer bence günlük hayatta sıklıkla hatalı kullanılan bir kelime. Kariyer yapmak dendiği 

zaman insanların aklına rağbet gören bir sektörde, kurumsal bir Ģirkette, iyi bir pozisyonda 

çalıĢmak gelmesine rağmen aslında kariyerin mesleğin ne olduğundan bağımsız olarak o 

konudaki uzmanlaĢma ve genelden ayrıĢma olarak anlaĢılması gerekir diye düĢünüyorum. 

Umarım diğer köĢe yazılarınızı da görürüz, çok güzel bir baĢlangıç olmuĢ :)) neĢe  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/16:07 

Üstad,Kitabın ve bu ilk köĢe yazında uyandırma misyonuna devam ettiğini görüyorum:) 

Uyanmazlar üstad uyanmazlar..Attan düĢmedikçe..duvara çarpmadıkça..ya da yıllar bitip 

elinde hayattan keyif alacak bir hobi bile edinemediklerini görmedikçe 

uyanmazlar..Sevgilerim ve en derin saygılarımla-Pın  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/15:59 

Kral Çıplak! deme cüreti gösteren bir yazı ...  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/15:57 

zincirlikuyu mezarlığının önünden herseferinde gerçerken aklımdan geçenleri ne kadar güzel 

ifade etmiĢsiniz..mezara koltuk sığmıyor maalesef ....mezarı bırak hayattayken koltuksuz 

kaldığında ben kimim,bugüne kadar ne yaptım,kimin gönlünü kazandım sorusuna içsesin 

cevap verebiliyorsa ve yanında hala birileri kalabilmiĢse iĢte o zaman gerçekten 

varolmuĢsundur..LSE  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/15:39 

Üstad,Kitabın ve bu ilk köĢe yazında uyandırma misyonuna devam ettiğini görüyorum:) 

Uyanmazlar üstad uyanmazlar..Attan düĢmedikçe..duvara çarpmadıkça..ya da yıllar bitip 

elinde hayattan keyif alacak bir hobi bile edinemediklerini görmedikçe 

uyanmazlar..Sevgilerim ve en derin saygılarımla-Pın  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/15:35 

Kariyer bence günlük hayatta sıklıkla hatalı kullanılan bir kelime. Kariyer yapmak dendiği 

zaman insanların aklına rağbet gören bir sektörde, kurumsal bir Ģirkette, iyi bir pozisyonda 

çalıĢmak gelmesine rağmen aslında kariyerin mesleğin ne olduğundan bağımsız olarak o 



konudaki uzmanlaĢma ve genelden ayrıĢma olarak anlaĢılması gerekir diye düĢünüyorum. 

Umarım diğer köĢe yazılarınızı da görürüz, çok güzel bir baĢlangıç olmuĢ :)) neĢe  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/15:26 

zincirlikuyu mezarlığının önünden herseferinde gerçerken aklımdan geçenleri ne kadar güzel 

ifade etmiĢsiniz..mezara koltuk sığmıyor maalesef ....mezarı bırak hayattayken koltuksuz 

kaldığında ben kimim,bugüne kadar ne yaptım,kimin gönlünü kazandım sorusuna içsesin 

cevap verebiliyorsa ve yanında hala birileri kalabilmiĢse iĢte o zaman gerçekten 

varolmuĢsundur..LSE  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/15:25 

iĢ hayatının çıkıĢı olmayan bir labirent, bizlerinde labirent doktorunun birer faresi olduğunu 

tekrar hatırlatan yazı...eline sağlık .. ne mutlu fare olduğunu bilerek yaĢayan ve herĢeye 

rağmen doktora direnen ve zehirli peyniri yiyen ancak ölmeyen biz ĠNSANLARA... Serdar 

Ural  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/15:25 

Yazar "Kariyer" kelimesinin yaldızlarını biraz kazımıĢ ve altındaki gerçekleri yumuĢak bir 

dille ama net ve radikal bir Ģekilde ortaya koymuĢ. Hangisine inanacağının seçimini ise 

okuyucuya bırakmıĢ. Gerçekleri görmek isteyenlere...  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/15:12 

"Her tercih bir vazgeçiĢtir.Hesaplı riski göze alamazsanız, hiç bir zaman 

kazanamazsınız...."( Ġlham Süheyl Aygül...Beyaz Yakalının Seyir Defteri...) Kitaplarınızla, 

yazılarınızla bizleri yalnız bırakmadığınız için....sonsuz tĢk..:))) Kaleminiz hiç 

tükenmesin...:)))  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/11:19 

kariyer kelimesinden artık nefret ediyorum gerçekten 20.yüzyılın bu hastalığına yakalanmıĢ 

binlerce insan var. Elinize sağlık.NBS  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/09:49 

Ġlk bakıĢta baĢlıkla kendine doğru çeken bir yazı. Ġnsana ben nerdeyim, ne yapıyorum ne 

düĢünüyorum dedirten, kariyer nedir sorusuna verdiğimiz tipik cevapları yıkan insanın 

içinde bir yerelere gömdüğü gerçeği açığa çıkartan nasıl koĢturulduğumuzu açık bir Ģekilde 

gösteren bir yazı.Cevabı baĢta belirtiğiniz soruda gizli 20.yüzyılın hastalığımı evet hemde 

hastalığın tam pençesinde. Kaleminiz hiç bitmesin ve yazılarınızın devamını bekliyorum. 

Neslihan  

Online Ziyaretçi 11.02.2011/00:15 

kendimizi kaybettiğimiz zamanlardan sonraki molalar için kısacık bir nefes olmuĢ yine. 

Kaleminize sağlık...Özlem Kaya  

Online Ziyaretçi 10.02.2011/22:49 

kariyer basamaklarını çıkarken etrafınıza iyi bakın inerken de onlarla karĢılaĢacaksınız, 

bakacak yüzünüz olsun.... patronun yazıları hep güzeldir zaten  

Online Ziyaretçi 10.02.2011/20:36 

Orta-yumuĢak içimli bir kahve tadı bırakıyor akılda  



Online Ziyaretçi 10.02.2011/19:47 

herkesin okumasını,kendisini sorgulamasını dilerim. teĢekkürler suheyl aygul, iyiki 

varsınız!!! kitabınızla, paylaĢımlarınızla bize kattıklarınıza sonsuz teĢekkürler.. Esin  

Online Ziyaretçi 10.02.2011/19:18 

Cok iyi!  

Online Ziyaretçi 10.02.2011/18:07 

ĠĢ hayatında, kariyerde zaman geldiğinde koĢu bandından değilde, K2 dağı zirvesinden 

inmek dileğiyle... Eray Atalağ  

Online Ziyaretçi 10.02.2011/17:33 

müthiĢ bir balyoz yazı:)  

Online Ziyaretçi 10.02.2011/17:24 

Okumaya doyamadığım bir yazı.. Benim gibi "plaza kölesi" olan birçok arkadaĢımla 

paylaĢtım ki, hergün beynimizin bir refleks gibi karĢımıza çıkardığı hiç düĢünmeden 

kullandığımız "kariyer" kavramını herkes kendine göre sorgulasın.  

Online Ziyaretçi 10.02.2011/16:04 

yine suheyl aygul... yine muhteĢem bir yazı... teĢekkurler tempo devamı dileğiyle...  

Online Ziyaretçi 10.02.2011/15:11 

''ġu kısacık ömrümde ne baĢardım'' sorusuna verebileceğiniz en güzel cevap olmuĢ yazınız.  

Online Ziyaretçi 10.02.2011/14:40 

Nasıl söze baĢlayacağımı bilemedim. Sözümün akıĢını bozup güzel tümceler aramaktansa 

güzel tümceleri bozup sözümün akıĢına uydurmaya içimden geleni ifade etmeye karar 

verdim. Süheyl beyin kitabını internette görünce ne kadar heyecan duyduğumu ifade 

edemem. Birlikte çalıĢtığım, fikirlerini paylaĢtığım kafasındaki kurguları anlamakta güçlük 

çektiğim ve sonra tüm bunlar birleĢtiğinde inanamadığım bir çok projesini gördüm. Hemen 

kitabı aldım, okumaya araba kullanırken baĢladım kırmızı ıĢık yeĢil olmasa diye belki ilk 

kez içimden geçirdim. Sonrası bir solukta geldi. Sonra tekrar tekrar okudum. "Asıl güç sizin 

içinizdedir. AçılmamıĢ kanatların büyüklüğü bilinmez" TanıĢtığım anda kitabın ilk 

baĢındaki kartal hikayesini bana yaĢatan ve beni uçurumdan fırlatıp kulağıma ait olduğun 

yere gitmelisin diyerek gökyüzünde süzülmemi sağlayan, hayata hep farklı yerinden bakan, 

farklılık yaratan ve bu farklılığı bütün enerjisiyle bize ulaĢtıran kitabı için, kalemi için çok 

teĢekkürler. Kitabı tüm arkadaĢlarımla zevkle paylaĢıyorum iki alıĢveriĢ dostluk ve aĢk 

raslantılara ve baĢkalarına bağlıdır, biri kolay bulunmaz diğeri zamanla solar. Üçüncüsü, 

kitaplarla kurulan iliĢki sağlam ve bizimdir. Bu kitapla kurulan iliĢkide böylesine sağlam. 

Kitabı okuyan arkadaĢlarım , satır aralarından çıkardıklarını etkileĢimlerini hemen 

paylaĢtılar. Sanırım herkesin üzerinde sihirli bir etki bıraktı yazılanlar, çünkü herkesin bir 

yerinde kendini bulacağı satırlar bu kadar iyi anlatılabilirdi ancak. "HerĢey bizden baĢlar ve 

katlanarak geri döner. Her Ģey virütüktür. Bulunduğunuz ortamlar yankı vadileridir. Neyi 

çağırırsanız o gelir sizi bulur. Negatif duygular ortamı karartır. Gülümsemelerle yayılan 

pozitif duygular ise ortamı aydınlatır." Kattığınız değer için, yüreğinizden gelen sesinizle 

ifade ettiğiniz paylaĢımlarınız için çok teĢekkürler. Saygılarımla, Hesna TEZCAN  

Online Ziyaretçi 10.02.2011/14:32 



Kariyeri farklı bakıĢ açılarıyla ortaya koymuĢ bir yazı. Yazıyı okuduktan sonra kiĢiye bakıĢ 

açısını sorgulatıyor.  

Online Ziyaretçi 10.02.2011/13:52 

Budur nokta  

Online Ziyaretçi 10.02.2011/13:42 

Bu yazıyı basıp masamızın bir kenarına koyup hergün okumalıyız. Çok güzel örneklerle 

anlatılmıĢ. ĠĢ hayatında herkesin kendine ders çıkaracağı bir anlatım olduğunu 

düĢünüyorum. Kalemine sağlık...Ebru  

Online Ziyaretçi 10.02.2011/13:20 

kariyer bu kadar farklı açıdan bu kadar güzel ifade edilebilir!  

Online Ziyaretçi 10.02.2011/11:51 

süper bir yazı...  

Online Ziyaretçi 10.02.2011/11:38 

Boyle bir savcinin sonu umarim dayanilmaz acilarla gelir. Baska soyleyecek sey 

bulamiyoru. Gecmis olsun sevgili aydin ve vatansever Pinar.  

Online Ziyaretçi 10.02.2011/07:39 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Balık pazarında varolan, kariyer pazarında varolamayanlar 

 

 

Süheyl Aygül - T24   

suheyl.aygul@turkkariyer.com   

 

Gri bulutların, ısrarcı yağmurların ve karamsarlık rüzgarlarının kenti teslim aldığı  soğuk bir  

günde BeĢiktaĢ‟ın ÇarĢısı içindeki kaymakçısı Pando‟da günü karĢılıyorum. Normalde, 

hareketli bir geceyi tembel bir pazara bağlayan en güzel yerlerden biridir bu mekan. Ofise 

yakın olduğu için hafta içi de olsa ayaklarım beni buraya getirir bazı zamanlar. Soğuk havanın 

camın üzerinde yarattığı buğuya baktıkça açlığım ve sıcak bir Ģeyler içmek konusundaki 

hevesim iyice kamçılanıyor. Wallpaper‟da bile haberi çıkan, son derece salaĢ,  gösteriĢsiz, 

tabelası bile olmayan baĢka yerde Ģubesi bulunamayacak kadar kendine özgü bir lezzet 

durağıdır aslında burası. Ġçeriye girdiğinizde geçmiĢe ait  kokular ve bir garip nostalji dolar 

içinize. Balkanlara mahsus mandıracılığın sağlam bir örneği olan Bulgar Pando‟nun bizzat 

kendisi de en az manda sütünden yaptığı kaymağı kadar meĢhurdur. Pando hesapları kafasına 

göre yuvarlamasıyla da nam yapmıĢtır. Pando‟nun bizzat kendi titrek elleriyle servis yaptığı 

bu daracık alan yeri geldiğinde bu sevimli ihtiyarın nur yüzüyle gününüzü aydınlatır. Yeri 

geldiğinde onun kızgın ruh hali dıĢarıdaki karamsar gri havayı içeri doldurur. Neyse bugün 

Ģanslıyız ve Pando‟nun yüzünde güller açıyor. Taze, sıcak, çıtır ekmek üzerine, ballı kaymak 

sürerek yenen, dumanı tüten sıcak sütün ve küçük tavalarda kırılan yağda yumurtanın eĢlik 

ettiği bu ritüelden sonra kendimi yavaĢ yavaĢ canlanmaya baĢlayan balık pazarı etrafında, 

ellerim cebimde  yüzümde tatlı bir gülümsemeyle yürürken buluyorum.     

 

Balık pazarları hep ilgimi çekmiĢtir.  Balık pazarında 200 mumluk ıĢıkların aydınlattığı 

kırmızı yuvarlak balıkçı tablalarının arasında hayata dair ne varsa içine çekiyor olmak, ıslak 

taĢların üzerinde kokular arasında dolaĢmak, mevsim balıkları, yeĢil sebzelerin arasında 

tualde göz alıcı bir renk gibi dikkat çeken kırmızı turplara bakıp farklılığın güzelliğini 

hissetmek, „‟canlı balık‟‟ diye bağıran satıcıların seslerini duymak  beni her daim mutlu kılar.  

 

Balık pazarları zengin marketlerdir. Her tür balık vardır. Pazara giderseniz taze balıklar kadar 

bayat balıklar, genç balıklar kadar yaĢlı balıklar da girebilir sepetinize. Stajyer ve körpe 

çinekoplar, çingene palamutları, genç sarı kanatlar, tecrübeli lüferler ve uskumrular ayrıca 

yaĢlı kofanalar ve torikler vardır yüksek sezonlarda. Kofanalar ve torikler tezgah üstlerine çok 

az geldikleri için çok daha değerlidirler ve büyük bir ihtiĢamla karĢılanırlar pazarda.   

 

Balık pazarlarında bilinen, takdir edilen  tecrübe ve kıdem pek tercih olunmaz  kariyer 

pazarlarında. Ġnsanların çalıĢma sürelerinin kurumların faaliyet sürelerinin önüne geçtiği bir 

dünyada, ülke pazarında 40-45 yaĢından sonra kurumlarından bir Ģekilde ayrılan (kriz, 

birleĢme, kiĢisel, kurumlarda downsizing, ülkeden exit etme) beyaz yakalılar üretmek 

konusunda enerjileri ve tecrübeleri tam olmasına  rağmen çok arzu ettikleri halde markete  

yaĢlı veya erken emeklilik önyargısıyla pek sokulmak istenmezler.  Neden sorusunun cevabı 

pek bulunmaz. GümüĢ tanımlı iĢleri yaptırmak isteyen kurumlar nedense altın tecrübeleri göz 

ardı etmekte sakınca görmez.  DıĢlanırlar. Evde oturmaları, emekli hobileri icra etmeleri 

beklenir. Aslında her birinin özel tarihi ve tecrübe hazineleri oldukça geniĢtir. Tecrübeleri 

dıĢında,  aranan yetkinliklerden çok daha fazlasını karĢılamalarına rağmen, istemci kurumlara 

sorulduğunda ülke de genç nüfusun yoğun olduğu ve gençlerin altında kendilerinden yaĢça 

büyük olanlarla çalıĢmayı pek tercih etmedikleri söylenegelir.  Bu ülke gerçeğini tanımlasa da 
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tanımlanan ihtiyacı pek karĢılamaz. Pozisyonlar için doğru insanlar evde beklerken iĢler bir 

Ģekilde kör topal götürülmeye çalıĢılır Ģirketlerde.  

 

Yurt dıĢında ve tarih de durum hiç de böyle değildir. Yurt dıĢında kariyer pazarları 65 yaĢına 

kadar aranan yetkinliklere uygun insanların önüne hiçbir Ģekilde görünen, görünmeyen 

engeller ve önyargılar koymaz. Örneklere geçersek; 75 yaĢını geçen Larry King‟le CNN 15 

yıl daha sözleĢme yapmasının ardında ki motif yaĢlı olması değil aynı zamanda son derece 

güven verici, yaratıcı, üretken olması, baĢarılar dolu önemli ve örnek bir kariyere sahip 

olmasındadır. Barboros Hayrettin PaĢa‟nın Preveze savaĢını kazandığında, Edmond Halley 

kutup yıldızını bulduğunda yetmiĢ iki yaĢındadır.  Mimar Sinan Selimiye‟yi yaptığında 80 

yaĢındadır. Amerika‟nın para trafiğini Alan Greenspan 90 yaĢında yönetmiĢtir,  Çetin Altan 

85 yaĢında, Oktay Akbal 88 yaĢında yazmaya, Muazzez Ġlmiye Çağ 97 yaĢında üretmeye 

devam etmiĢtir. Önemli olan yaĢ değil üretmektir ve diğer genç çalıĢanlarınıza örnek yaĢam 

görgüleri ve baĢarı öyküleri ortaya koyabilmektir.   

 

Akıllı insanlar baĢkalarının aklından yararlanmasını bilen insanlardır…  

 

Okur Yorum   
 

 

Olumsuzlukları saptarken umut da veren bir yazı  

Online Ziyaretçi 28.02.2011/11:01 

Çok güzel bir yazı  

Online Ziyaretçi 23.02.2011/21:36 

Bahsi geçen çalıĢma dönemleri aslında Ģirketler için (o yaĢta yöneticileri varsa eğer) bal ve 

kaymak dönemidir diye düĢünebilir miyiz? Bilgi birikimini, hayat tecrübesini, olaylara yarı 

yaĢındaki insanların bakamayacağı pencerelerden olgunlukla bakmayı, çalıĢtıkları Ģirketlerin 

iklimini değiĢtirmeyi belli bir yazın üzerindeki yöneticilerin ortak özelliği olarak 

görüyorsak, öncelikli olarak kazanımları yaĢ engeline kurban vermesek...Y.H  

Online Ziyaretçi 23.02.2011/14:45 

Bu yazıdan sonra cumartesi pando'ya gittim, yazının gücünü ve adamın o yaĢdaki 

üretkenliğine bir kez daha görüp hayran kaldım.  

Online Ziyaretçi 21.02.2011/15:45 

Sanatçı annenin genlerini alınca, neredeyse baĢarılı bir bankacılık hayatının bile daha önce 

baĢlanacak bir sanat yaĢamını engellediğini düĢünüyorum. Çok sıcak anlatmıĢsın, keĢke 

oarada olsaydım, Pando'ya uğrayıp birlikte eski güzel günlerin yadında süt, kahvaltı 

vs.Sevgiler.Cevat Ġnaltong  

Online Ziyaretçi 20.02.2011/22:31 

Küçücük dalları vardır fidanların..Her damla can verir ona,büyür ve kocaman bir çınar olur 

belki; bu sefer govdesi dalları gucludur...Onun bir dalına bile zarar vermek için belkide ne 

kadar zaman geçtıyse omrunde, okadar guc harcamak gerekir..PaylaĢımlarınız ve sizin 

ömrünüzde her geçen zamanın bize kazandırdıkları için..ÇAĞLA  

Online Ziyaretçi 18.02.2011/12:57 

Her genç bir gün yaĢlı olacaktır. önemli olan gençken üretemez halde olmamak. Yazarın 



dediği gibi önemli olan pozisyonları tüketmek değil üretmek. iĢ üretmek. iliĢki üretmek. çok 

doğru bir noktaya ateĢ edilmiĢ. Hakkı Üzülmez  

Online Ziyaretçi 18.02.2011/12:52 

Pando yla baĢlayan bu içimizi ısıtan yazının akıĢının bizi nereye götüreceğini merak ederken 

Ģirketlerimizin henüz farkındalığına varamadıkları ve bu sebeple uluslararası arenalarda üst 

liglerde yer alamamalarındaki önemli etkenlerden biri olan tecrübeli personel yetersizliğini 

enfes bir üslupla gündeme getiren yazınızı keyifle okurken gelecek yazılarınızı da heyecanla 

bekliyorum Süheyl Bey. Kaleminiz ve vizyonunuza sağlık... Murat Erden  

Online Ziyaretçi 18.02.2011/11:38 

Pando yla baĢlayan bu içimizi ısıtan yazının akıĢının bizi nereye götüreceğini merak ederken 

Ģirketlerimizin henüz farkındalığına varamadıkları ve bu sebeple uluslararası arenalarda üst 

liglerde yer alamamalarındaki önemli etkenlerden biri olan tecrübeli personel yetersizliğini 

enfes bir üslupla gündeme getiren yazınızı keyifle okurken gelecek yazılarınızı da heyecanla 

bekliyorum Süheyl Bey. Kaleminiz ve vizyonunuza sağlık... Murat Erden  

Online Ziyaretçi 18.02.2011/11:37 

Üstadım Ülke gerçeklerine çok güzel örneklerle değinmiĢssiniz kaleminize sağlık. 

Saygılarımla R.Kayhan  

Online Ziyaretçi 18.02.2011/11:32 

beni anlatıyor.. sevgiler esin  

Online Ziyaretçi 18.02.2011/10:59 

Öteyandan; farkındalıklı olsa ne olur, yaĢamak için çalıĢmak zorunda.Kıdemliler yaĢı ve 

koltuğu gereği satükocu ve hobi edinmeyi profesyonelliklerine yakıĢtıramadıklarından 

sandalye kapmacada koltuğu kaptırınca sudan çıkmıĢ balığa dönüyor ve yaĢlı ve tecrübeli 

(kokmuĢ) balık olarak denizden yeni çıkmıĢ taze balıkların arasında tezgahta yer alıyor 

ancak, balıktan anlıyan anlıyor.Haydi rastgele ...Serdar ural  

Online Ziyaretçi 18.02.2011/10:57 

Adının periyi sana getirdiği yazının akıĢından belli oluyor.yaz hocam sen yaz belki yazmak 

için doğdun.Dile getirdiklerin sistemin kurgusu ve sonuçları; gençler geliyor yaĢlılar kenara 

çekilin yer açın.Sisteme taze kan ve enerji lazım ki; düzen çarklarını döndürsün :taze taze 

sıkılmıĢ portakal suyu olsun.Posaları daçöpe atmak gerekir ki bantta tzae , genç enerji dolu 

yenilere yer açılısın.tabidir ki; gençken ileride posası çıktığında onunda yenilere yer açması 

gerekeceğini bilmesi olası değil.SU  

Online Ziyaretçi 18.02.2011/10:45 

Türkiyedeki kariyer ve çalıĢma Ģartlarını yine çok çapıcı bir dille ortaya koymuĢsunuz. 

Kaleminize sağlık süpersiniz. Neslihan  

Online Ziyaretçi 18.02.2011/08:49 

yine cok iyi bir yazi olmus, tesekkurler. kariyerle ilgili kisimlar yaninda cok canli Pando ve 

balik pazari tasvirleriniz benim gibi yurtdisinda yasayan bir Turk'un icini ozlemle doldurdu..  

Online Ziyaretçi 18.02.2011/03:42 

Bu gerçekci yazı nedeniyle bir anımı anlatmak isterim. Pozisyon yetkinliklerimin altında 

kalmasına ragmen iĢe ihtiyacım vardı. Sırf profesyonel bakıĢ açım nedeniyle kabul ettim. 



Sonra kurum bana dedi ki sizi çok begendik ama yöneticimiz sizden genç olduğu için kabul 

edemiyoruz. Nasıl yani oldum. Yönetici adı niye veriliyor, yönetmeyecekse neden bu isimle 

çağıtıp o koltukta oturtuluyor. Cevap sessizliğin verdi onaydaydı. Bu önemli noktayı 

kesfedip yazdığınız için çok mutlu oldum... Aydan Tuna  

Online Ziyaretçi 18.02.2011/01:58 

Pando bu güzel tatları iĢe baĢladığında değil tecrübesi ile taçlandırdı.Eminim hergün yeni 

Ģeyler öğreniyordur... Ülke bilançolarının en önemli aktifi olan tecrübeli profesyonelleri 

emekli olduğunda çalıĢmaması,iĢ kurmaması için devlet vergi ve diğer kesintilerle de 

maalesef istemiyor...tĢk..sinan k  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/22:06 

Bu yazıyı okuyunca 6-7 yaĢlarımdayken rahmetli babamın bir arkadaĢıyla olan iddiası geldi 

aklıma, Ordu'dan Ankara'ya kadar babam yürüyecek, çok iyi koĢarım diyen arkadaĢı da 

koĢacaktı. Bu iddia yıllardır hep aklımı kurcalamıĢtır, bu yarıĢı yapsalardı kim kazanırdı 

diye... ġu anki tecrübem bana babam kesin kazanırdı diyor. Bir iki yıllık hedefleri 

gerçekleĢtirmek uğruna kısa dönem döngüsü içine girmek Ģirketleri maalesef kısa ömürlü 

yapıyor ya da güdük bırakıyor... Diline sağlık Süheyl. Can  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/18:55 

Ben ABD de yasiyorum ve yukaridaki yazinin icindeki yurtdisina istinaden yazilan nota 

katilmiyorum. ABD de sirketler elbetteki ilanlarinda yasalara uygun kalmak icin yas cinsiyet 

vs vs ozelliklerini iceren ayrintilari ilanlarinda kullanmazlar. Ama ASLA ise yeni girmis 23 

yas uzerinde auditor goremezsiniz. Finans isi icin mulakata gelen 50 yasinda biri 25 yasina 

gore hic sansi yoktur. O yuzden yaslilar arasinda issizlik patlamasi var. Lutfen ABD yi 

gozumuzde buyutmeyelim hersey yalan burada.  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/18:07 

ĠK yönetimi konusunda pek çok yöneticinin gözden kaçırdığı ya da belki de moda gereği 

dikkate almadığı çok doğru bir nokta iĢlenmiĢ. Ortada komik bir kısır döngü yok mu? 

Deneyimi yok sayan görüĢ yanıldığını zamanla, kendileri üzerinde tecrübe ederek 

öğreniyorsa bile bunu gördüğünde yaĢı itibariyle kendi de sistem dıĢına itildiği için sonuca 

etki edemiyor..  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/17:10 

Anlattıklarınız Costa Gavras'ın Ülümcül Çözüm adı ile izlediğim filmini hatırlattı. Ġnsanları 

en verimli çağlarında iĢsiz bırakmak ne büyük acı...  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/17:09 

ilham,nekadar güzel bir anlatımın var.. düĢüncene sağlık..sevgiler esmer  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/17:06 

Kaleminize sağlık, iĢtahla okunan bir yazı olmuĢ. Tamamen katılıyorum. Bence de yaĢı 

enerjiye bölmek verimsiz bir matematiksel iĢlemdir sadece. Önemli olan, yaĢ ve tecrübeden 

doğan bilgeliğin yansıttığı ıĢığı değerlendirebilmektir. Nasılki doğadaki çınarlara 

yaĢlandıkça hayranlık duyarız, bazı insanlar vardır ki onlar yılları yoğurur ve onlara da 

hayranlık duyarız.Levent A  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/16:38 

edebi yönü ana fikri kadar güçlü bir yazı. ne zaman yurt dıĢına seminerlere gitsem 



tecrübenin altın olduğu fikri ile dönmeme neden olan kareler yaĢıyorum. çok yerinde ve 

çarpıcı bir yazı. FB  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/15:55 

Bu yazıyı genç CEO'ların okuması gerekir diye düĢünüyorum. Gerçek ile görünen 

arasındaki fark ortaya konmuĢ. Örneklemelere Alex Ferguson'u da ben ekleyeyim. 

Pando'nun yerinin ben de hayranıyım ayrıca. GA  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/15:21 

"Tecrübeli lüferler ve uskumrular ile yaĢlı kofanalar ve torikler"in değerini bilen "balık 

pazarları" kadar bilinçli bir "beyaz yakalılar kariyer pazarı"nın oluĢmasına katkı sağlayacak 

bu güzel yazı için teĢekkürler sevgili devrem...  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/15:09 

"Tecrübeli lüferler ve uskumrular ile yaĢlı kofanalar ve torikler"in değerini bilen "balık 

pazarları" kadar bilinçli bir "beyaz yakalılar kariyer pazarı"nın oluĢmasına katkı sağlayacak 

bu güzel yazı için teĢekkürler sevgili devrem...  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/15:07 

En az Pando'nun kaymağı kadar lezzetli bir yazı... Tecrübe bir insanın baĢından geçenler 

değil, baĢından geçenlerin bıraktığı izlerdir. Bu izleri yön levhası yapabildiğimiz noktada 

baĢarıya ulaĢabiliriz. Yazarın da dediği gibi, Akıllı insanlar baĢkalarının aklından 

yararlanmasını bilen insanlardır. Alper  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/14:44 

Bu yazıyı genç CEO'ların okuması gerekir diye düĢünüyorum. Gerçek ile görünen 

arasındaki fark ortaya konmuĢ. Örneklemelere Alex Ferguson'u da ben ekleyeyim. 

Pando'nun yerinin ben de hayranıyım ayrıca. GA  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/14:43 

Üstad bilmem sizin gibi hayatın tadını alabilen , bazı yargılardan soyutlanıp , hayatı içine 

çeken kaç kiĢi vardır..Güzel anlatım...farklı bakıĢ açısı...teĢekkürler  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/14:14 

Önemli bir nokta. Amerika'da yapılan bir bankacılar toplantısına katıldığımda 35 

yaĢındaydım ve toplantıdaki 3.000 bankacı arasında kendimi çocuk gibi hissettim, 50-60 

yaĢındaki amerikan bankacıları genç olarak addediliyordu. Orda tecrübe ve bilgi birikimi en 

değerli meta iken, bizde 3 kuruĢ az vermek için, tecrübesiz elemanlara pozisyonlar teslim 

ediliyor ve sonrada o kiĢinin yaptığı hatalarla tasarruf edilen 3 kuruĢlar 1000 katı olarak geri 

ödeniyor, heba ediliyor maalesef.  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/14:13 

Çok etkileyici bir yazı. Bilgi ve deneyim kazanımı sadece yaĢlanmakla olmuyor. Yoğun bir 

emek ve sabır gerektiriyor. En pahalı yatırım insana yapılan yatırımdır. Uzun bir süreç 

sonunda ulaĢılan bu noktada kiĢilerden yararlanmayı billmek için de ayrı bir erdem 

gerekir.Bülent Alparslan  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/14:11 

ġAHANE BĠR YAZI. T24; KALEMĠ KUVVETLĠ, TECRÜBESĠ BOL, YENĠ BĠR YAZAR 

KAZANMIġ. TEBRĠKLER HAT  



Online Ziyaretçi 17.02.2011/13:56 

Yine süper bir yazı, yine doğru tespit, yine güzel bir anlatım, yine çok düĢündüren. yine yine 

yine .... elinize sağlık. Esin Ġçdoğan  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/13:47 

Etkileyici, akıcı, zevkle okudum ve Balıların Pazarından Kariyerin sorunlarına güzel bir 

bakıĢ açısı. Tebrikler... canan topaloğlu  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/13:13 

üstadım on numara yazı. sadece harekete geçmek için patronları beklemek anlamsız kılıyor. 

Bünyenizde baĢlatabilirsiniz usta balıkçıları değerlendirilmesi için çalıĢmaya ne dersiniz...  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/13:11 

üstadım on numara yazı. sadece harekete geçmek için patronları beklemek anlamsız kılıyor. 

Bünyenizde baĢlatabilirsiniz usta balıkçıları değerlendirilmesi için çalıĢmaya ne dersiniz...  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/12:43 

Yine doğru tespitler, yine edebi bir dille okuyucuyu icine alan' okurken hem gülümseten 

hem düĢündüren, sonrasında enerjinizi dusunce gucuyle yukari ceken , yalniz degilmisim 

dedirten cinsten bir yazı.Ne demiĢler düĢünmek doğru bir insan eylemidir değil 

mı?DüĢüncelerini bu sekilde ortaya dokebilmek sanatı ise ayrı bir erdem...Fulya ...  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/12:19 

üstadım on numara yazı. sadece harekete geçmek için patronları beklemek anlamsız kılıyor. 

Bünyenizde baĢlatabilirsiniz usta balıkçıları değerlendirilmesi için çalıĢmaya ne dersiniz...  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/12:02 

Ġnanılmaz etkilendim. Benim durumumu bire bir yansıtan bir yazı olmuĢ. ageizm'den artık iĢ 

dünyası kurtulmalı diye düĢünuyorum. bu konuda yazılan en anlamlı ve to the point yazı.  

Online Ziyaretçi 17.02.2011/10:57 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beyaz kanatlı olmak 

T24 / Süheyl Aygül 

 

“Beyaz Yakalının Seyir Defteri‟‟ kitabını yazdıktan sonra herkes benden nedense beyaz 

yakalılar konusunda bir Ģeyler yazmamı bekler oldu. 

 

Ezberi bozarak bugün ben sizlerle  beyaz yakalıları değil beyaz kanatlıları paylaĢmak 

istiyorum. 

 

Beyaz kanatlı martılardan…  Uçan romantizmin adından… Deniz kenarındaki sessiz balıkçı 

kasabalarının sesi… Ġstanbul‟un ve özgürlüğün kanatlı sembolünden biraz kelam etmek 

istiyorum. 

 

Gökyüzünün en bilinen en fotojenik hayvanlarıdır martılar… Gözler ve kameralara 

göründüğünde her daim uçurtmanın kuyruğu gibi peĢlerine düĢülen,  birbirine benzeyen, 

hepsi birbirinden meĢhur, hepsi de ayrı ayrı birer isimsiz kahramandır onlar… Herkes onları 

tanır… Ama onlar kimseyi tanımazlar…  

 

Sahilde dolaĢırken attıkları çığlıklarla insanlara farklı duygular yaĢatırlar… Bazen yaĢam 

sevinci, bazen Ģölen, bazen de hüzün duygusu geçirirler… 

 

Balıkçı tröylerinin üzerinde çığlık çığlığa uçuĢan halleri bazen bir mendirekte sıra sıra dizili 

olarak oturmuĢ, uslu uslu halleri veya Beyoğlu‟nun yükseklerinden denize doğru bakan 

gözlerinin içindedir hayatın farklı yüzleri. 

 

Bazıları vapurlarla birlikte senkronik hareket ederler. Güzel iri cüsseleri, bembeyaz tüyleri, 

turuncu/sarı gagaları ile kendisini adeta taklit etmeye çalıĢan beyaz boyalı, turuncu bacalı 

vapurların üzerinde çığlıklar atarak adeta “orijinal olan benim‟‟ edasıyla beyaz kanatlarıyla 

uçuĢurlar… 

 

Vapur içindeki yolcuların attıkları simitlerin karĢılığında yolcuların da ruhlarını 

havalandırmayı ihmal etmez bu masum bedavacılar… Bazen özgürlüğün, bazen yalnızlığın 

bazen de ulaĢılamamıĢ bir sevgilinin tanımıdır onlar…  

 

AkĢamları ıĢıklı kulelere aĢağıdan yukarı doğru baktığınızda,  iĢ plazalarının üzerinde yaptığı 

harika dönüĢlerle ve yarattıkları muhteĢem görüntülerle camları açılmayan kulelerin 

tepelerine,  beyaz yakalılar gelmeden onların ihtiyaçları olan sempati, empati biraz da 

romantizm tohumları çaktırmadan bırakan beyaz kanatlı meleklerdir belki de… 

 

Yedi tepeli bu muhteĢem kentte martı olmayı düĢlemiĢimdir genelde…  Büyük ihtimalle, 

Richard Bach‟ın kitabındaki özgürlüğünü satmak yerine kazanmayı seçen Martı Jonathan 

Livingstone gibi bir martı olurdum herhalde. 

 

Sonsuzluğa atacak bir Ģeyleri olan… Sürüden ayrılan bir martı… Tüm ömrüm denizlerde 

geçsin isterdim… Yedi tepeli kentin ve vapurların üzerinde beyaz kanatlarımı açarak 

fütursuzca uçmak… 

 

Sürüleri unutmak hiç anımsamamak… 

 



Ġnanmak istediği sürece var olan bir martı olurdum. Uçmaya olan inancı sayesinde ıĢık hızını 

zorlayan bir martı. Sınırlarını geniĢlettikçe, imkansızı baĢardıkça hayatını  daha da  

anlamlandıran bir martı. 

 

Belki gündüzleri  daha çok severdim bu güzel kenti… Ama bilirdim ki geceleri de çok farklı 

olurdu… 

 

GüneĢ batmaya baĢladığı zaman ise Karaköy‟ ün dar sokakları üzerinden Beyoğlu‟nun yolunu 

tutardım…  Teras barlarından  gülümserdim kentlerin en güzeline… Tamamen özgür 

olmanın, istediğim zaman istediğim yere kanat çırpmanın verdiği huzur ve sonsuz özgürlük 

hissiyle... 

 

Çocukların elinden simitlerini kapmazdım diye düĢünüyorum. AĢağıdakiler için talih kuĢu 

konduğunu düĢündürecek eylemlerde de bulunmazdım. Sabahın erken saatlerinde, cihangir 

tepelerinde yaĢayan insanları veya teknede kalanları da çığlık atarak uyandırmaya da hiç 

kıyamazdım. 

 

Aç kalmamak için limanlara  demir atmazdım. Balık kamyonlarının peĢine takılıp bilmediğim 

diyarlara gözü kapalı  kanatlanmazdım.  

 

Kendi balığımı kendim tutardım!  

 

Herkesin sorgulamadan kabul ettiği gerçekliği genel doğru kabul edip de yaĢamayı 

kabullenmek yerine kendi doğrularımın peĢinden gitmeyi baĢaramasan da en azından denemiĢ 

olmanın hafifliğin etkisiyle daha da yukarıları zorlayarak deneyimlemenin keyfini  yaĢamak 

isterdim. 

 

Hayatı mümkün olduğunca sek yudumlardım! 

 

Diğer kuĢlardan farklı olarak  yere konduğumda güvercin,  deve kuĢu gibi kafayı gözü 

titretmeden veya diğer beyaz kanatlı tavuk ve ördekler gibi yalpalayarak değil, martılar gibi 

dik durmayı ve  emin adımlarla kararlı bir Ģekilde kendi yolumu adımlamayı tercih ederdim.  

 

Haber değeri de olsa zifte bulanmıĢ bir martı karesinde ne kendimin nede arkadaĢlarımın  

bulunmasını hiç istemezdim. 

 

Aslında, hayatın kaotizminin  içerisinde ufka bakmayı baĢarabilen, hayatın anlamını kavrayan 

ve yaĢamın kendilerine sunduğu nimetlerden azami ölçüde yararlanmaya  çalıĢan, 

öğrendiklerini samimi bir Ģekilde paylaĢan,  sevgi dolu martılar az değildir gökyüzünde… 

 

Her ne kadar istemeden de tektipleĢtirme ayinlerinin içinde gönülsüz misafir olarak 

bulunmaya zorlansalar da, aynılaĢtırılmaları  için yoğun çabalar harcansa da,  her sabah 

sürüye katılmaları için borazan sesleri kulaklarını doldursa da… 

 

Unutmasınlar!  

 

Ne yalnızlar ne de yanlıĢ! 

Okur Yorum   
 



 

beyaz yakalı olmak istemeyen beyaz kanatlılara karsı, beyaz kanatlı olmak isteyen beyaz 

yakalıları anlatan vurucu ve manifestovari bir yazı. nur  

Online Ziyaretçi 28.02.2011/22:18 

Beyaz yakalıların beyaz kanatlılardan öğreneceği ne çok Ģey varmıĢ.  

Online Ziyaretçi 28.02.2011/10:57 

ġahane bir yazı olmuĢ.  

Online Ziyaretçi 28.02.2011/10:51 

2. kitabı istiyoruz suheyl bey. serpil  

Online Ziyaretçi 28.02.2011/00:36 

martıların kanadına binip sayenizde kenti gezdik, yazarın kalemi kadar martının da jonathon 

olması ayrı bir güzellik.. yazılarınızı zevkle takip ediyoruz.. ayhan kunteri  

Online Ziyaretçi 24.02.2011/22:39 

"Ġnanmak istediği sürece var olan bir martı olurdum. Uçmaya olan inancı sayesinde ıĢık 

hızını zorlayan bir martı. Sınırlarını geniĢlettikçe, imkansızı baĢardıkça hayatını daha da 

anlamlandıran bir martı." Bu gunlerde en çok duĢundunduğum aklımda olan bır duĢunce 

karĢıma gelı verdı bır anda..çok ĢaĢırdım..yuregınıze sağlık ÇAĞLA  

Online Ziyaretçi 24.02.2011/15:40 

Martıları okurken hayallere dalıp kanatlanmak yerine, yazının derinliğine düĢüyor insan.. 

Kendi adıma hem keyif hem de hayat dersi aldım. Uzun zamandır edebi yönü kuvvetli böyle 

bir yazı okumamıĢtım.. Alper  

Online Ziyaretçi 24.02.2011/10:55 

Herkesin kendisine göre farklı çıkarımları olmuĢtur bu yazıdan elbette. O bazen gri bazen de 

siyah plaza katlarını geri de bırakıp beyaz kanatlarıyla dıĢarıda bizlere unutturulan gerçek 

hayatı hatırlatan yazınız için teĢekkür ederim Süheyl Bey.Ben kısa bir dönem önce 

bembeyaz yakalarımı bırakıp beyaz kanatlarını takanlardanım. Yazılarınızın devamını 

Ġstanbul semalarında süzülürken heyecanla bekliyorum..Murat Erden  

Online Ziyaretçi 24.02.2011/10:26 

En çarpıcı Ģekilde beyaz yakalıları dile getiren kalem simdi de beyaz kanatlıları edebi ve 

çarpıcı bir Ģekilde dile getirip okuyucuyu farklı diyarlara sürüklemiĢ... bu yazılar afyon 

etkisi yaratıyor bende. lutfen devam...  

Online Ziyaretçi 24.02.2011/00:39 

Diger Martılardan farklı oldugunuz bir gercek Ustadım. Yine cok guzel bir yazı olmus 

ellerinize saglık. Sevgi ve Saygılarımla.  

Online Ziyaretçi 23.02.2011/19:15 

beyaz yakalı diye beyaz yakalı martılar anlatılmıĢ… martıların çığlığı böyle güzel 

duyurulabilir…  

Online Ziyaretçi 23.02.2011/17:57 

Ne kadar güzel Ġstanbul anlatımı martılar üzerinden.Beyaz yakalalıları anlatmıyorum diye 

baĢlamakla birlikte, yazıda iĢ yaĢamı ile ilgili tavsiyeler de o kadar incelikle yerini bulmuĢ 



ki... Ellerinize sağlık.  

Online Ziyaretçi 23.02.2011/14:20 

Süheyl Bey kısacası insan bedeninde taĢıdığınız ruhu Mart Bedenine taĢıyabilecek 

olsaydınız yine siz olurdunuz kısacası...Ruhunuzu Martı bedenine taĢımanıza gerek 

yok...Yoksa bu muhteĢem paylaĢımları nasıl okurduk düĢünsenize:) ġaka bir yana bu 

yazınızı okuduğunda pek çok kiĢi mutlaka iç seslerine tercuman olduğunuzu görecek ve 

rutin dünyalarına kısa bir mola verip gülümsemeleri suratlarında bir süre asılı 

kalacak...MuhteĢem bir yazı olmuĢ kaleminize daha doğrusu yüreğinize sağlık...Fulya..  

Online Ziyaretçi 23.02.2011/13:55 

Klavye yerine, dalga sesleri ile dolu bir yaĢam... Süper.  

Online Ziyaretçi 23.02.2011/13:52 

Sayın Aygül, ellerinize sağlık...Kaleminizin gücü kısa sürede kitleleri saracak gibi 

görünüyor. Eskilerden damağımızda tadını barındırdığımız; "...aslında seni hiç 

tanımıyorum" sözü ardında saklı dostça bir sitem ve daha nice sımsıcak duygulara götürdü 

yazınız beni...Yalnız ve yanlıĢ olmayanların seslerini yükseltmesi dileğiyle, yazılarınızın 

devamını bekliyorum.NZ  

Online Ziyaretçi 23.02.2011/13:34 

Martı Jonathan gibi olmak, tek,bağımsız ve hür... Aslında martıların hikayesi gibi anlatılan 

insanların hikayesi. Tek düzeliği dayatan sisteme farklılığın güzelliği ile seslenmiĢ yazar. 

BoĢa geçen hayatlar yerine daha farklı ve ulvi bir yaĢamın var olabileceği umudunu 

yükselten bir yazı olmuĢ. Kaleminize sağlık. B.Ġ.  

Online Ziyaretçi 23.02.2011/13:27 

Kitabınız ve diğer yazılarınız gibi bu yazınız da muhteĢem. Her zamanki gibi son satırınız 

çok keskin, net ve anlamlı. 'Ne yanlızlar ne de yanlıĢ' (AyĢegül)  

Online Ziyaretçi 23.02.2011/13:20 

Çok güzel bir yazı olmuĢ elinize sağlık demek yetmiyor, farklı bir Ģeyler söylemek geçiyor 

içimden, ancak kelime bulamıyorum, söylenecek herĢey yazılmıĢ tarafınızdan martılara ve 

yaĢama dair. Kendinden emin hızlı adımlarla bir yere yetiĢecekmiĢ gibi yürüyen sonra 

aniden duraksayıp geldiği yöne dönen ve aynı kararlılıkta yürüyen sokak köpekleri de ilgiyi 

hak etmek ister köĢenizde. HAT  

Online Ziyaretçi 23.02.2011/09:11 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ya dışındasındır çemberin ya da içinde? 

 

 

Süheyl Aygül 

Ya dıĢındasındır çemberin  

Ya da içinde yer alacaksın  

Kendin içindeyken  

Kafan dıĢındaysa  

Çaresi yok kardeĢim  

Her akĢam böyle içip kederlenip  

Mutsuz olacaksın  

Meyhane masalarında kahrolacaksın  

ġiirlerle Ģarkılarla  

Kendini avutacaksın  

Ya dıĢındasındır çemberin  

Ya da içinde yer alacaksın 

Murathan Mungan‟ ın Ģiir olarak yazdığı Yeni Türkü‟nün seslendirdiği bu güzel Ģarkı, 

çemberin (sistemin) içinde iken aklı dıĢarıda kalan beyaz yakalıların da bir hüzün Ģarkısıdır 

aynı zamanda.  

Geçen hafta ortak hafızayı paylaĢtığımız bir grup beyaz yakalı arkadaĢla keyifli bir nostalji 

akĢamı için boğazda bir balıkçıda bir araya gelmiĢtik.  Yedik, içtik, muhabbet ettik, söz döndü 

dolaĢtı yine her zaman ki gibi çembere (sisteme) geldi. Dostlar inanılmaz anılarını paylaĢtı o 

akĢam. Çemberin içinde iken ilk önce sistemi  daha yaĢanır hale getirmek için yaptıkları  

beyhude çabaları, sonrasın da  sistemin kralcıları tarafından uğratıldıkları zorlukları ve 

sistemciler ile yaĢadıkları tiraji-komik anıları anlatırken  masada Ģen  kahkahalar 

yükseliyordu. Çemberden çembere her bir geçiĢte yaĢadıkları hayal  kırıklıklarını  anlatma 

sırası geldiğinde ise sessizliğe bürünen masada ortak   duygulanımlar söz konusuydu.  

Gecenin sonunda restaurant‟ın camına yansıyan boğazın her iki yakasında ıĢıl ıĢıl yanan cafe 

ve mekanlarında bu  güzel Ģiirin ve Ģarkının eĢlik edip avuttuğu, ortak hafıza ve söylemelere 

sahip ne kadar masa vardır kimbilir?   

Bu muhteĢem Ģiir büyük ihtimalle  yazım amacımıza  matuf yazılmamıĢ olabilir.  Ancak, 

beyaz yakalılar için anlamı  “to be or not to be” türünde  bir fenomene dönüĢtüğü de aĢikardır. 

Çemberin içindeyken hangi tarafa ait olduğunuzu kestiremiyorsanız, bir tarafınız içeride bir 

tarafınız dıĢarıda kalıyorsa,  ya da hiç bir  tarafa ait olmak istemiyorsanız bu durum çoğu 

zaman çemberin içinde olmak  kadar dıĢında kalmak  da benzer acıyı verir. Bazen bedeniniz 

çemberin içinde gezinirken, ruhunuz çemberin dıĢına bir Ģekilde taĢar ya da ĢaĢkın bir Ģekilde 

çemberin içerisinde bir yer de oturup dıĢarıyı düĢünmeye baĢladığınız anlar sizi yakalar. 

Aslında bütün mesele bedenle ruhun aynı yerde olup olamaması meselesidir.  

Çember aslında ilk iş hayatınıza baĢladığınızda birilerinin sanal olarak sistem adı altında  

çizdiği daha sonra bilinçaltında bizlerin içselleĢtirip, sahiplenerek, gerçeklediği ve tanımladığı 

bir çemberdir. Sınırlar gerçek olmasa da bizler bu sanal sınırları bilinçaltında bir Ģekilde 

içselleĢtirir, güvence ve alıĢılmıĢın içinde durmanın getirdiği huzur harcıyla oluĢan duvarları 

kendi kendimize inĢa ederiz. Farkında olmadan kendi kafesimizi kendimiz öreriz. Bir yandan 

özgürlüğümüzü sınırlayan çitleri tek tek çakarken bir yandan da çemberin dıĢındaki yaĢamın 

nasıl olduğunu da merak etmeden duramayız. Merakımız her zaman üst boyuttadır. Çemberin 

dıĢından gelen hikayelere büyük bir iĢtahla kulak kabartırız. Çemberin dıĢında bir hayat olup 

olamayacağı konusunda güçlü merak ve hayallerimiz olmasına karĢılık dıĢarıya çıkmaya 



yetecek güçlü bir cesarete sahip olmadığımızı da en derinlerde bir yerlerde hissederiz. Aklınız 

dıĢarıdadır ama bedeniniz içeride kalmıĢtır. 

Çemberin duvarlarının üzerine çıkıp zaman zaman ufka doğru uzun uzun hülyalı bir Ģekilde 

bakarız. Çemberin dıĢına atlamak ve özgürlüğe yol almak fikri sürekli gelir geçer içimizden. 

Çemberin dıĢına birileri bizi itmediği sürece dıĢarıya çıkmayı da pek beceremeyiz aslında. 

Çemberin dıĢına sizi itenler  sizin kendinize yapamadığınız iyiliği bazen size yaparlar 

bilinçsizce. 

Çemberin dıĢı bilinmeyendir. DenenmemiĢtir. En azından dıĢarıdaki potansiyel 

kazanımlarınız belirsizdir. Ancak, içeride bırakacaklarınız çok somuttur. Çemberin dıĢında 

kazanıp kazanamayacağınız, baĢarılı olup olamayacağınız düĢündükçe içinizde büyüttüğünüz 

kocaman soru iĢaretleridir. Çemberin içi herkesçe bilinenleri barındırır. Bir kartvizitiniz, 

statünüz vardır. Ailenizin sorumlulukları belirli bir hayat standardınız vardır. Ayrıca 

ödenmesi gereken faturalarınız, eğitim, seyahat, sağlık, sigorta giderleriniz de...   

Bilinenlerin sıradanlığına karĢı bilinmeyene olan özlem ve düĢsellik sizi bir yandan 

cezbederken bir yandan da alacağınız riskler bazen  sizi kafesinizin sadık bekçisi haline 

getirir. Bir yandan dıĢarıya adım atmak isterken, bir yandan da  kendinizi içeriye kendi 

ellerinizle kilitlersiniz. Sonunda sanal çember veya kafes içerisinde de ayağınıza korku, kaygı 

ve baskıdan oluĢturup bağladığınız  bir gülle ile çemberin etrafında kendinizi sürekli gezer 

durumda bulursunuz. Çember köĢesi olmayan nereye gidilirse gidilsin içerisinde olmaktan 

öteye gidilmeyen bir geometrik cisme dönüĢmüĢtür artık. 

 

Bazen çemberin sınırları silikleĢir çemberin içinde sınırsız bir dünyada olunduğu yanılgısıyla 

çemberin bilinen noktalarında durmaya, alıĢılan çizgileri içerisinde her daim yol almaya 

devam edersiniz.  

 

Bazen de çember geniĢler zihninizde. Çember geniĢleyince sınırlar o kadar çok merkezden 

uzaklaĢır ki, hızla hareket edip oradan oraya koĢmaktan bir taraftan diğer tarafa savrulmaktan 

artık sınırları unutur, bazen de sınırları geçtiğinizi çemberin dıĢına bir Ģekilde ulaĢtığınızı 

düĢünmeye baĢlarsınız. Oysa bilinir ki, zihinsel aldatmacalarla doludur kendi kendinize 

yarattığınız bu çemberin iç sınırları.  

 

Bazen çemberin dıĢına duvarlarınızı aĢıp atladığınızı sanırsınız ama sonrasında fark edersiniz 

ki geçtiğiniz çemberin dıĢı değil ama baĢka bir çemberin içi olduğu gerçeğidir. 

 

Çemberler... KesiĢen çemberler... Kapsayan çemberler... Alt küme çemberleri... Birinin 

içinden kaçarken diğerine geçtiğiniz, birini iterken diğerine hareket ettirdiğiniz, birinden 

kaçarken diğerine hapsolduğunuz, çıkıldığı sanısıyla tam mutluyken sınırlarınıza toslayınca 

tekrar umutsuzluğa kapıldığınız sınırsız çemberlerin dıĢının olmadığı düĢüncesiyle geçen 

hayatlarımız...  

 

ġair‟in bahsettiği gibi çember meselesi belki de; çemberi çizen için komedi, içindeki için 

dram, kendini çemberin içine hapseden için ise trajedidir. 

 

Belki de çemberi “içi boĢ bir daire” diye size ilk tanımlayan ilkokul öğretmeniniz farkında 

olmadan size yaĢamın en önemli gerçeğini fısıldamıĢtır. Ne dersiniz? 

 

Okur Yorum   
 



 

Tek kelimeli ile mükemmel bir yazı. Neslihan  

Online Ziyaretçi 09.03.2011/22:18 

çok güzel bir sistem yazısı gerçekten..  

Online Ziyaretçi 09.03.2011/21:09 

Tek kelimeyle bravo. Herkesin bildiği, yaĢadığı, ancak farkında olmadığı ya da olmak 

istemediği bir konuyu son derece etkili bir Ģekilde resmetmiĢsiniz. Yazılarınızın devamını 

bekliyoruz. Önder  

Online Ziyaretçi 09.03.2011/15:32 

Olmak yada olmamak iĢte bütün mesele bu...  

Online Ziyaretçi 09.03.2011/13:50 

Çok haklısınız! Çemberin dıĢına çıkmak aynı zamanda cesaret ister, risk almak ister. Risk 

almayan çemberin içindekiyle yetinir, onunla avunur. GA  

Online Ziyaretçi 09.03.2011/13:08 

ok etkileyici bir yazı neresindeıiz duĢunmeye baĢladım. burak  

Online Ziyaretçi 09.03.2011/12:04 

Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya, dertlere karıyorum, günleri saya saya...HAT  

Online Ziyaretçi 09.03.2011/09:12 

Çemberden ziyade bazıları için bir kuyu diyebiliriz..veya dört duvar buna...imkanları 

olanlara çember. Mecburiyeti olanlara ise prangalı , kelepçeli hücre. Belki bu biraz 

sorumluluklarımızla alakalı ama hayat Ģartları da malumunuz üstad..Sayg.  

Online Ziyaretçi 09.03.2011/00:45 

Ne içindeyiz çemberin ne de dıĢında.. hüzünlü olan ise Ģairin dediği gibi Ģiirlerle Ģarkılarla 

değil, hedeflerle apoletlerle kendimizi avutuyoruz. Okudukça içine girdiğim bu yazı için 

teĢekkürler  

Online Ziyaretçi 08.03.2011/23:35 

Derin bir felsefe var bu yazıda! zuhal  

Online Ziyaretçi 08.03.2011/23:28 

Bu yazilarin yazari inanilmaz yaziyor! Biraz bilgi verin hakkinda?  

Online Ziyaretçi 08.03.2011/21:23 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artan işkolikler, bitmeyen hedefler… 

 

Türk Kariyer Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġlham Süheyl Aygül'ün T24'te yayınlanan yazısı... 

 

ĠĢkolizm çağımızın hastalığı… Bir yanda, gittikçe daha çok çalıĢmayı gerektiren rekabet 

ortamı ve bu düzene uyum sağlayarak çevik ve hızlı olmaya çalıĢan Ģirketler, diğer yanda 

iletiĢim alanındaki geliĢmelerle hergün kendilerini yenileyen dijital organizatörlerle geliĢen iĢ 

yapıĢ biçimleri, kimi beyaz yakalılara sürekli çalıĢmazlarsa geride kalabileceklerini 

düĢündürebiliyor. ĠĢ dünyasında son zamanlarda baĢarının sadece hedeflerle maddi ve 

ekonomik kazanımlarla değerlendirilmeye baĢlanması nedeniyle de beyaz yakalılar özel 

yaĢama ayrılan zamanı gönüllü veye gönülsüz olarak azaltmak durumunda kalabiliyor.  

 

 

 

Bazı bireyler zamanla hayatın sadece çalıĢmaktan ibaret olduğunu sanmaya baĢlayarak 

öncelikle kendilerini, sonra da sevdikleri insanları ihmal ederek hayatı sürekli ıskalayan bir 

yaĢam tarzını tercih etmeye baĢlıyorlar. ĠĢyerinde çalıĢan astlarını da çalıĢma tempoları 

itibariyle “dolaylı iĢkolik” haline getirerek, motivasyon ve verimi düĢürerek iĢin belki de 

bütününe zarar vermeye baĢlıyorlar. ĠĢkoliklerin sayısı arttıkça onlarla aynı akıbeti 

paylaĢmaya çalıĢan beyaz yakalıların sayısı da artmakta.  

 

 

 

ĠĢkolik olarak adlandırlan bu bireyler beklentileri karĢılanmayınca kuvvetli bir rahatsızlık 

duyarlarken, hedeflerine ulaĢtıklarında mutluluklarının az ve çok kısa sürmesini nedense 

sorgulamazlar. Zira bitmeyen hedefler tekrar tekrar kendini yenileyerek ve onları tekrar 

kuĢatarak geri gelmektedir.  

 

 

 

ÇalıĢkan olmak ile iĢkolik olmak arasındaki farkın altını çizmekte yarar vardır. Öncelikle, 

çalıĢkanların sağlıklı bir bakıĢ açısına ve fiziğe sahip olduğunu söylemek gerekir. ĠĢlerinde 



baĢarılı olup, çalıĢkan ve iĢ hayatı-özel hayat dengesini yakalamıĢ kiĢilerdir.  

 

 

 

ĠĢkolikler; hedef ile gidilen yol arasında kim olduklarını unuturlar. ĠĢkolikler aslında eĢleri ile 

değil iĢleri ile evlidirler. Bu evlilik bağı iĢkolikler için öylesine güçlüdür ki Katolik nikahının 

ötesine geçtiği bile söylenebilir. Kendilerinden önce hedefleri ve iĢ hayatları gelir. Kendilerini 

ve çevrelerindeki herkesi unutarak hayatlarının odak noktasına iĢlerini ve hedeflerini 

yerleĢtirirler.  

 

 

 

ĠĢkoliklerin “durma noktası” yoktur. ĠĢkolikleri, çalıĢkan bireylerden ayıran en temel özellik 

de budur. ÇalıĢkan bireyler nerede, ne zaman durulması gerektiğini bilirler. ÇalıĢkan 

bireylerin iĢ dıĢında da özel bir hayatları vardır ve iĢkoliklerin aksine bu hayatı yaĢamayı 

tercih ederler. ÇalıĢkan bireyler iĢ dıĢı hayatlarını etkin bir Ģekilde değerlendirmeyi bilirken, 

iĢkoliklerin zihni özel alanlarındayken bile hedeflerle ve iĢle meĢguldür.  

 

 

 

Duygu yoğunluğu, iĢkolikler için sadece çalıĢtıkları süre boyunca geçerlidir. Bazı iĢkolikler 

genelde duygu ve hayattan beklentilerini iĢ yaĢantısının ardına saklanarak perdelerler. Bu tür 

çalıĢma tarzı iĢkolikleri zamanla bitip tükenmez mükemmelliyetçilik arayıĢına ve aĢırı 

kontrole sürükleyebilir, neticede de hedef ve iĢ arasında bir yerlerde yarattıkları stres dumanı 

ile birlikte kaybolur giderler. EĢ, çocuk, özel hayat, önemli günler, aile toplantıları gibi 

kavramlar iĢkolikler için önem listelerinin olmayanları haline dönüĢür.  

 

 

 

ĠĢkolikliğin uzanımında ilginç bir neden de, Almanya'daki Göttingen Üniversitesi tarafından 

32 bin kadın ve erkek arasında yapılan bir araĢtırmada ortaya çıkan, daha fazla iĢ almaya 

gönüllü olduklarını söyleyen ve istekleri doğrultusunda daha fazla çalıĢtıklarını belirten 



kadınların yüzde 46'sı ve erkeklerin yüzde 45'inin aktif cinsel hayatlarının olmadığını 

kaydetmesi Ģeklinde ifade edilmektedir.  

 

 

 

Öncelikle sayılan potansiyel nedenler çerçevesinde herkesin iĢkolik olup olmadığı açısından 

kendisini kontrol etmesi kritik önem taĢımaktadır. Sizi bu noktaya sürükleyen gerekçeleri 

gözden geçirerek iĢe baĢlayabilirsiniz. ĠĢyerinde kabul görme problemi mi yaĢıyorsunuz? Ya 

da gerçekleĢtirdiğiniz çalıĢmalarda onaylanmak mı istiyorsunuz? Yeteri oranda saygı 

görmediğinizi mi düĢünüyorsunuz? Özel hayat-iĢ hayatı dengenizi yeniden gözden geçirmeyi 

deneyin. 50-50 simetrisi olmasa da 65-35 iyi bir denge sayılabilir.  

 

 

 

Özel hayatınızı yok sayacak kadar iĢ ve hedef odaklı olmamanız da yarar bulunmaktadır. Sizi 

harekete geçiren Ģeylerin sadece iĢ ve hedefler olmamasında fayda vardır. Zira, hedefler asla 

bitmez, hangi mevcut hedefi realize ederseniz edin… UlaĢtığınız hedef sonrası, yeni hedef 

daha fazlası ile gelecektir. O “daha” denen büyüyen hedef ile halihazırda gerçekleĢtirdiğiniz 

hedef arasındaki mesafe her daim sabit kalacaktır. Yeni hedef, yeni odaklanma, yeni mesafe 

ile oluĢan kaybolma döngüsü değiĢmeyecektir.  

 

 

 

DeğiĢecek olan, bitmeyen hedefler arasında kaybolmasına razı olduğunuz sizin hayatınızdır. 

YaĢamın Ģiirselliğini, doğanın Ģarkısını, ailenizin ve dostlarınızın içinde yer aldığı tablonun 

muhteĢemliğini kaçırmanızın nedeni büyük ihtimalle farkında olmadığınız iĢkolikliğe giden 

yolda bir ara verip kendinizi sorgulamanızda yarar vardır.  

 

 

 

Unutmayın, hayatı ıskalarken, ıskalamamanız gerektiğini düĢündüğünüz iĢ hedeflerini 

vurduğunuzda, beklediğiniz baĢarı geldiğinde onları sadece bomboĢ ellerle karĢılamak 



zorunda kalabilirsiniz. Bu tür baĢarılar sizi asla beslemeyebilir. YaĢamın nihai tahlilinde çok 

para kazanmak hedefinin de, baĢarı, unvan ve Ģöhretin de anlamı yoktur. Finalde önemli olan 

hayatınızın her anını nasıl geçirdiğinizdir. Keyif, kutlama, sevdikleriniz ve hobilerinizle 

yaĢayıp yaĢamadığınızdır. Üzerinize her gün yağan küçük keyiflerden yaratacağınız büyük 

mutluluklar var iken, sürekli talep eden zihniniz ve bitmeyecek hedefleriniz yüzünden bunları 

görmemeye ve ıskalamaya daha ne kadar devam etmeyi düĢünüyorsunuz? 

 

 

  

 

Hilal 
08 Haziran 2011 ÇarĢamba 11:52 

 

Sizden birer tane daha kopyalasak her iĢyerine, inanıyorumki bakıĢ açısı önemli derecede 

değiĢecektir.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   
Puan 

verilmemiĢ 
 

  

 

  

 

beyhan kırcı 
31 Mayıs 2011 Salı 21:52 

 

suheyl bey yazılarını sürekli yazsanız diyoruz...  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 
 

 

  

 

Ayşe Ünal 
31 Mayıs 2011 Salı 18:37 

 

Kaleminize sağlık.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

  

 

  

 

YH 
31 Mayıs 2011 Salı 18:22 

 

10. ve sonuncu paragraf kestim aldım:)  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

  

 

  

 

Fatma Aydın 

31 Mayıs 2011 Salı 16:41 
 

ben dolaylı iĢkoliklerden biriyim. veyazının her satırına yürekten katılıyorum...  

Katılıyorum  Katılmıyorum  
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KENDĠNĠ YAKALAMAK! 

 

 “Kaybettim kendimi ne olur bul beni!‟‟  hüzünlü Ģarkısını içinizden dıĢarı doğru bağıran 

hoporlerin sesini “yeter‟‟ diyerek kesmeyi hiç düĢündünüz mü? 

“Birilerinin sizi bulup   kurtarması‟‟ masalını sürekli okuyarak kendinize yapay ümit 

yüklemesi yapmaktan vazgeçmeyi hiç  aklınızdan geçirdiniz mi? 

BaĢkalarının hayallerine ortak olmaya çalıĢmaktan  veya kariyerlerinde araç olarak 

kullanılmaktan artık keyif almadığınızı  hissettiğiniz  oldu mu hiç? 

Gelenleri ağam diye çiçeklerle karĢılayıp, gidenleri paĢam diye hıçkırıklarla uğurlamaktan 

bıktığınız oldu mu hiç? 

Hayat diye  size dayatılan Ģeyleri yakalamaya çalıĢmak adına koĢtuğunuzu ve yol aldığınızı 

düĢündüğünüz koĢu bandından ne zaman inmeyi düĢünüyorsunuz? 

 

ġatafatlı bir sözün, bir söylemin, bir Ģarkının, bir filmin, bir kitabın  veya genel kabul görmüĢ 

diğer bir çok kliĢenin arkasında büyük bir gururla yol tutarak vardığınız nokta üzerinde 

bulunmak istediğiniz  nokta mıdır? 

“Carpe Diem‟ ler”, “Hayatı ıskalamamaya çalıĢmalar‟‟, “Dünya vatandaĢı olmalar‟‟ güzel 

sözlerdir  Ģüphesiz… Kalbi ısıtan, ağzımıza yakıĢan ve konuĢtukça gurur yaratan… Gerçekten 

bunları düĢünüp, diler misiniz? Dilerseniz gerçekten inanır mısınız? Ġnanırsanız yaĢama 

taĢıyıp  gerçekleĢtirmeyi baĢarır mısınız? 

 

Elinizde sıkı sıkıya tuttuğumuz define haritalarınız ne kadar sağlamdır gerçekte? 

YaĢadığınız arazilere haritalarınız ne kadar uyar?  

BaĢkalarına iĢaret levhaları çakacak kadar kendinizi  farkındalık sahibi yaparken acaba o 

levhalara doğru hiç yolculuk yapmayı denemiĢ  misinizdir içinizde? 

 

BaĢkalarına fevkalade hassas olan sensörlerinizin genelde kendinize karĢı neden kapalı 

olduğunu hiç düĢündünüz mü? BaĢkalarını içsel nedenlerle, kendinizi dıĢsal nedenlerle 

eleĢtirmeyi  alıĢkanlık haline getirmekten ne zaman vazgececeksiniz? 

 

Ne söylediğiniz, ne yaptığınızın değil  ne hissettirdiğinizin  daha önemli olduğunu ne zaman 

kesfedeceksiniz? 

 

 

 

 

 

Ġdealize ettiğiniz kiĢiliğiniz ile reel kiĢiliğiniz sizce ne kadar birbirlerine yakın? Aradaki 

boĢluğu birbirine yakınlaĢtırıp mutlu olmak  yerine boĢluğu dolduran mutsuzluk denen 

bulutun üstüne çıkıp aĢağıdakilere bakıp  ahkam kesmek sizi daha ne kadar avutacaktır? 

 

DüĢüncelerinizin ve kararlarınızın ne kadarı size aittir? Ne kadarı baĢkalarına? 

BaĢkalarının filmleriyle üzülüp, sevinmeye, Ģarkılarını dinleyerek hüzünlenmeye, 

sözlerini söyleyerek övünmeye daha ne kadar sürdürmeyi  planlıyorsunuz? 

Ne zaman baĢkalarının Ģapkalarını çıkarıp, eldivenlerine kuĢanmayı terk edeceksiniz? 

Ne zaman baĢkalarının ayakkabıları giymeyi bırakıp, söylem-eylem örtüĢmelerimiz olmadığı 

zaman da kendi kıçınızı tekmeleyebilecek özgüvene sahip olacaksınız? 



Ne zaman kendiniz olacaksınız? Ne zaman ruhunuzun ikizlerini tek kiĢi yapacaksınız? 

Ġç sesinizle  dıĢ sesinizi ne zaman ahenkli tek ses yapacaksınız? 

Ne zaman duvardaki postere değil de  aynanın önünde gözbebeğinizin içine sıcacık bir 

gülümseme ile  “Merhaba‟‟  demeyi baĢaracaksınız? 

 Ne zaman hayat diye, iki elinizle kendinizi  sarmalayarak günahınız ve sevabınızla kendinizle 

barıĢıp,  baĢkalarının ardına takılmaktan, yollarını  beklemekten, onları yakalamaya 

çalıĢmaktan vazgeçeceksiniz? 

Ne zaman kendinizi  yakalayacaksınız?  

Ne zaman? 

Okur Yorum   
 

 

Aslında bu yazdıklarınızı hiç bir zaman yapamıyacağız(m).Hep içimizde buruk bir duygu 

olarak kalacak.Her zaman yapacağım diye yola çıktığımızda hep birileri peĢimize düĢüp yol 

gösterecek, akıl verecek.Sonra cayacağız.Ġstesek de istemesek de Ne ruhumuz, ne de 

bedenimiz asla hür ve kimsesiz kalamıyacak.Kendimizi yakalamak için yavaĢ koĢsak 

arkadan itececekler ĢaĢırıp kalacağız, hızlı koĢsak önümüze engel koyup dur 

diyecekler.Yazılarınız muhteĢem Süheyl bey yüreğinize sağlık. Esra POLAT.  

Online Ziyaretçi 18.03.2011/18:48 

çok ama çok güçlü bir yazı!  

Online Ziyaretçi 13.03.2011/23:25 

defalarca okunup her bir satırının tek tek kendi hayatımıza yorumlanması gereken özet bir 

rehber. ne söylediğimizden ziyade ne hissettirdiğimizin önemli olması ve yöneticilik 

vasfımızın en önemli gereklerinden birinin bu hisler olduğunu düĢünüyorum. yıllardır bana 

kılavuzluk eden bir sözdür.. HC  

Online Ziyaretçi 11.03.2011/13:52 

facebook da fenomen oldu bu yazı.. devamını bekliyoruz!  

Online Ziyaretçi 08.03.2011/10:05 

Farkındalık yaratan güzel yazılar, tebrik ve takdir ediyorum."Kendini aklınla, baĢkalarını 

kalbinle yönet" cümlesi hepsinden güzel. Fakat ne yazık ki insan belirli bir küçük yaĢtan 

sonra kesinlikle değiĢmez, okuduklarından ve yaĢadıklarından ders almıĢ gibi yaparak 

maske takar, hayat devam eder,tarih tekerrür eder.Bu yüzden dünyada kendini akıllı Ģekilde 

yöneten insan oranı % 10'nun altında olduğunu düĢünüyorum. Lütfen kendimizi 

kandırmayalım... Yusuf Genç 07 Mart 2011  

Online Ziyaretçi 07.03.2011/11:57 

gerçekten defalarca okuyup , yavaĢ yavaĢ sindirilmesi ve satır satır içselleĢtirilmesi gereken 

ve tabii hayata geçirilmesi de Ģart olan çok dogru satırlar...teĢekkürler güzin öncel  

Online Ziyaretçi 06.03.2011/23:17 

Her yazı beni daha çok düĢüncelere itiyor. Daha çok farkında oluyorum daha çok 

sorguluyorum...Üstad sen yol haritası oldun bana iyiden iyiye.TeĢekkürler.Ömür  

Online Ziyaretçi 04.03.2011/17:18 

farkındalık yazıları hiç bitmesin.  



Online Ziyaretçi 04.03.2011/11:58 

çok etkileyici bir yazı.HA  

Online Ziyaretçi 03.03.2011/15:45 

inanılmaz zorlandım soruları okudukça bir o kadar da keyif aldım. nur  

Online Ziyaretçi 03.03.2011/00:26 

çok keyif bir o kadar da lezzetli bir yazı.  

Online Ziyaretçi 02.03.2011/21:06 

Yazıyı okurken acaba ne zaman diye kendime sordum. Ġnsanın zihninde uyandırması 

gereken ne kadar soru ve bi o kadar da tespit varmıĢ ve bilsekte hala yapmadığımız bir çok 

durum. Ġnsanı kendine getiren bir yazı. Her zamanki gibi mükemmelsiniz. Sevgiler Neslihan  

Online Ziyaretçi 02.03.2011/19:02 

bir yazı da bu kadar çok yönlü insanı sorgulatır. sorgulanmamıĢ bir yaĢam yaĢanmamıĢ 

demektir. hande  

Online Ziyaretçi 02.03.2011/17:53 

Mükemmel.. dolu dolu bir yazı olmuĢ.  

Online Ziyaretçi 02.03.2011/16:35 

Hayat adına baĢkalarının sizi yakalamasına izin verdikçe,kendinizden uzaklaĢtıkça; 

kaybettiklerinizin kazandıklarınız karĢısında muhasebesini yapın bakalım!Hayatım , 

baĢkalarının avuçlarının içine terkedemeyeceğim kadar değerli.Ġç sesimle dıĢ sesimi tek ses 

çıkarabildiğim için, bu sesi duyanlarla sohbet ederek devam edeceğim yoluma.Duymayanlar 

sadece yol kenarında dizili silik tabelalar olarak kalacaklar.Hayat yolculuğumda, derin izler 

bırakan bir yol haritası gibisniz.TeĢekkürler.Fulya..  

Online Ziyaretçi 02.03.2011/15:41 

Hayat adına baĢkalarının sizi yakalamasına izin verdikçe,kendinizden uzaklaĢtıkça; 

kaybettiklerinizin kazandıklarınız karĢısında muhasebesini yapın bakalım!Hayatım , 

baĢkalarının avuçlarının içine terkedemeyeceğim kadar değerli.Ġç sesimle dıĢ sesimi tek ses 

çıkarabildiğim için, bu sesi duyanlarla sohbet ederek devam edeceğim yoluma.Duymayanlar 

sadece yol kenarında dizili silik tabelalar olarak kalacaklar.Hayat yolculuğumda, derin izler 

bırakan bir yol haritası gibisniz.TeĢekkürler.Fulya..  

Online Ziyaretçi 02.03.2011/15:40 

bu kadar maskeden soyununca belki de en altından kara bir yılan çıkar ama bu hayatı birinci 

derece kara bir yılan olarak tamamlama Ģansınız ve mutluluğu yakalama opsiyonunuz var 3. 

veya 4. dereceden sincap olmaya çalıĢarak baĢka hayatları yaĢamaya çalıĢarak değil...  

Online Ziyaretçi 02.03.2011/14:18 

"BaĢkalarına iĢaret levhaları çakacak kadar farkındalık sahibi iddiasında iken o levhalara 

doğru içinizde hiç yolculuk yapmayı denediniz mi acaba?" Bu cümle yeter insanı sarsmaya, 

yine çok etkileyici bir yazı olmuĢ. Son olmaması dileğiyle. Sevgiler,saygılar... HA.Ç.  

Online Ziyaretçi 02.03.2011/14:16 



eline, düĢüncene sağlık..... maskelerden kurtulmaktan bahsediyorsun; belirttiğin gibi bu 

kadar çok maske takan bizlere. umarım maskesiz halimizi beyeniriz. gamze biçerbay  

Online Ziyaretçi 02.03.2011/13:41 

Bir adım yükselmek, terfi etmek, prim almak, orada neden oturduğunu hep sorguladığınız 

amirinizden takdir almak için oynadığınız oyunlar, yalakalıklar, diğerlerini ezerek, 

parçalayarak kendine yer bulmaya çalıĢma mücadelesinde olan birçok beyaz yakalının 

kiĢilik kırılmaları ve ruhlarını kaybetmeleri kaçınılmaz oluyor bir zaman sonra. Ġnsanın 

kendini bulması için ruhunda biraz gurur, onur,asalet ve birazda anarĢi :)yi iyi harmanlaması 

gerekiyor, bunu yapabilenler de Ģehir Ģovalyeleri oluyor zaten  

Online Ziyaretçi 02.03.2011/13:23 

Bir adım yükselmek, terfi etmek, prim almak, orada neden oturduğunu hep sorguladığınız 

amirinizden takdir almak için oynadığınız oyunlar, yalakalıklar, diğerlerini ezerek, 

parçalayarak kendine yer bulmaya çalıĢma mücadelesinde olan birçok beyaz yakalının 

kiĢilik kırılmaları ve ruhlarını kaybetmeleri kaçınılmaz oluyor bir zaman sonra. Ġnsanın 

kendini bulması için ruhunda biraz gurur, onur,asalet ve birazda anarĢi :)yi iyi harmanlaması 

gerekiyor, bunu yapabilenler de Ģehir Ģovalyeleri oluor zaten  

Online Ziyaretçi 02.03.2011/13:05 

Gündeme kapak olacak cümleler de içeren bir yazı...  

Online Ziyaretçi 02.03.2011/11:58 

Ya hem kendimizi hem baĢkalarını kalbimizle yönetiyorsak? Bu mümkün değil mi?  

Online Ziyaretçi 02.03.2011/09:37 

bazen kendimi bu koca dunyada yanimda o kadar insan oldugu halde yalniz hisederim, 

aslinda kendimle bas basa oldugumu unutmiyacagim. Elinize vekaleminze saglik!  

Online Ziyaretçi 02.03.2011/08:09 

cok dogru!  

Online Ziyaretçi 02.03.2011/06:15 

bugün uzun süre sonra aynaya samimi bir merhaba dedim. çok teĢekkurler..  

Online Ziyaretçi 02.03.2011/00:12 

muhteĢem güçlü sorular...  

Online Ziyaretçi 01.03.2011/23:07 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kral mısınız, kralcı mı? 

 

Süheyl Aygül 

suheyl.aygul@turkkariyer.com 

 

IĢıklı ve güzel bir gün…  Karaköy‟de, Ġs-Park‟ın çok katlı otoparkına tırmanmaya 

baĢlıyorum.  Amacım en tepeye ulaĢmak!   Bugün nedense sultan olasım var…  Saray açısı 

dediğim noktadan Ġstanbul‟u içime çekmek istiyorum…  O muhteĢem kareye bir an önce 

ulaĢmak için, önünden geçtiğim boĢ park alanlarına hiçbir ilgi göstermeden,  yukarı 

dönüĢlerde alçak meyillere arabanın altını vurmasına dahi aldırıĢ  etmeden,   hedefine odaklı 

her kiĢi gibi hızla katları tırmanmaya devam ediyorum.  1, 2, 3, 4…   Ve nihayet  5. kat 

sonunda, her tarafı açık alanda sağ köĢede, “bana özel sultan açısı”na heyecanla 

yaklaĢıyorum…  Arabadan dıĢarı sevinçle çıkıyorum. En zalimlerin bile nefesini kesecek 

güzellikte bir manzara karĢılıyor beni…   KarĢıda Topkapı Sarayının muhteĢem silueti, kuğu 

gibi yavaĢça süzülen vapurlar, eski, neo klasik binalar… Ġnanılmaz bir enerji hissediyorum 

dıĢarıdan içeriye doğru.  Kafama taktığım düĢsel sarıkla kentin hâkimi olan gözlerimle bir 

sultan bakıĢı atıyorum etrafa… 

Bir tarafta Bizans‟ın görkemli Ayasofya‟sı, diğer tarafta Osmanlı Süleymaniye ve göğe doğru 

yükselen altı narin minaresi ile Sultanahmet‟e bakıyorum…  Arka planda, dik duruĢu ile  ritim 

duygusu geçiren Cenevizli Galata uzaklardan el sallıyor bana.  Bir süre gözlerimi alamadan 

manzarayı seyrediyorum, martılar eĢlik ediyor bana… DıĢarıdan gelen enerjiyle içimden 

gelen birleĢiyor…  O an, ne dünya ne de bir baĢkası var aramızda,  Ġstanbul ve ben  

bahtiyarım yukarılarda…  

Evet …  Sultan olmak benim için bu kadar kolay…  

Peki sizin için?  

Sultan mısınız,   ġah mı?  

Raca mı, yoksa Kral mı? 

Hiçbiri mi? 

Olsun.  Hiç önemli değil…  

Önemli olan; „‟Gerçek  krallık olan yaĢamınıza sahip çıkıp kendi krallığınızın kralı olmanız „‟ 

Ve „‟Kralcı olmamanız!.. „‟ 

Öykü  basittir aslında, 

Tahmin ettiğiniz gibi her yerde bir krallık vardır.  

Krallık olunca  önce bir taht bulunur, içine de bir kral bulunup oturtutulur.  

Her iĢyeri de bu anlamda kendi baĢına bir krallıktır. 

Kral pozisyonu  konusunda hevesli olan çoktur, hatta kral olmak potansiyeli  ve yeteneği  

mevcut kralın üzerinde olan aday da birden çoktur… 

Ancak,  sistem tacı dağıtırken  umulduğu kadar seçici olmaz. 

 

Sadece bir kiĢi o tahta oturur. 

Geri kalanlar “kralcı” mı olur peki?   

Hayır!  

Sadece bir kısmı olur. Ama genelde önemli bir kısmı olur bu oran! 

Nedir peki bu kralcıların ortak özellikleri? 

En önemli özellikleri varlıklarını krala armağan etmeleridir. 

Kralın haberi dahi olmadan kralın fedailiğine soyunurlar.  



Aslında kral derken, kendisine değil kral koltuğunda oturana adarlar kendilerini. 

Orada kimin oturduğu çok önemli değildir. 

Koltukta oturanın özelliklerine göre bazen Hititli, bazen Romalı bazen de Osmanlı olup 

çıkarlar bir anda… 

 Kraldan daha çok kralcı olurlar.  

Daha kuralcı, daha acımasız,  daha tavizsiz, daha hâfızasız, daha az sağduyuludurlar… 

Krallıktan beslendikleri için ömürlerinin daha uzun  oldukları düĢünülür.  

Oysa  kralcılar daha az yaĢarlar ve daha ölümlüdürler…  

Daha az yaĢarlar çünkü varlıklarını krala adadıkları için kendi hayatlarını yaĢamaya hiç 

soyunmazlar…  

Etrafındakilere ailelerine, dostlarına,  sevilerine vakit ayırmak, akıp geçen yaĢamı  fark etmek 

istemezler… 

Buna rağmen daha çabuk ölürler … 

Er veya geç,  kral tarafından yok edilirler  sonunda… 

Yöntemleri değiĢik olsa da sonları hep aynıdır… 

Krallar  değiĢir ama kralcılar değiĢmez, mantalite ve misyonları hep aynıdır… 

Krallar yerlerini  günün birinde kralcılara gönül huzuruyla bırakırlar, çünkü düzenin devamı 

için onlardan daha heveslidirler... 

 

Gerçek krallara gelince, onlar farklıdır… 

Gerçek krallar, kendilerinin de çıplak olabileceklerini hissedebilirler.  

Taçlarını bırakıp koltuklarından kalkarak kutsal yaĢam ırmağında yıkanmaya gidenleri 

çıkmıĢtır. 

Kralın çıplak olduğunu söyleyebilenlerler de çıkar bazen… 

Onları dinleyip, her Ģeyi bırakıp kendi hayallerinin peĢine giden krallar da çıkar. 

Kralcılara ne olur, nereye gider derseniz? 

Misyonu tamamlanan kralcının hep giyotine gittiğini yazmıĢtır tarih! 

Akıl baĢa geldiğinde, baĢ sepete düĢmüĢtür çoktan... 

 

 

Okur Yorum   
 

 

çok değerli bir yorum!  

Online Ziyaretçi 26.03.2011/10:55 

elinize sağlık suhey bey kardeĢim.. gene super yazmıssınız..  

Online Ziyaretçi 25.03.2011/21:00 

Üstadım yine çok yakınımızda olan ama sizin gibi kelimelere dökemediimiz içi siyah dıĢı 

beyaz yakalı varlıkları ayrı bir nefasetle anlatmıĢsınız. Giyotine gidenleri izlemeye devam 

ediyoruz. O kendilerine göre koruma kalkanı sandıkları kurumlardan onursuzca 

gönderildiklerinde diğer kralcıların ne hissettiklerini merak ediyorum. Yazılarınızın devamı 

ümidiyle, saygılarımla  

Online Ziyaretçi 25.03.2011/16:54 

Kralcı olmak yetmiyor, Kralın soytarısıyla iyi geçinmek gerek.Ben öyle olmadım, kendi 

içimde yerim büyük ama kariyere gelince Sarayın kölesiyim...reyhan  

Online Ziyaretçi 25.03.2011/14:37 



Eline sağlık üstad. Budur. Her kesimde var bunlardan. Nicholas.  

Online Ziyaretçi 24.03.2011/03:41 

O kadar çok sima belirdi ki karĢımda bunları okurken, umarım bizler kendi kralımız olmayı 

becerebilen ve sürdürebilenlerden oluruz hep:) YS  

Online Ziyaretçi 23.03.2011/23:07 

cok farklı bir vizyonla yazılmıĢ, düĢündüren, gülümseten bir yazı olmus, sıradısı bu tur 

yazıları daha cok gorebilmek istiyoruz  

Online Ziyaretçi 23.03.2011/22:50 

Kralcıların okuması gereken bir yazı belki kendlerinin nerede olduklarını görme fırsatı 

sağlar. Çok güzel bir yazı olmuĢ. Neslihan  

Online Ziyaretçi 23.03.2011/21:14 

çok iyi yazan bir kalem, ıĢık saçıyor.. aslı  

Online Ziyaretçi 23.03.2011/20:17 

çok iyi yazan bir kalem, ıĢık saçıyor.. aslı  

Online Ziyaretçi 23.03.2011/20:01 

Kral çıplak kalmıĢ galiba...  

Online Ziyaretçi 23.03.2011/13:38 

"Kral öldü yaĢasın yeni kral" diyenler hangi kategoridedir acaba? :) GA  

Online Ziyaretçi 23.03.2011/12:16 

çok güzel bir yazı... bu öğlen is-park'a gidyorum!  

Online Ziyaretçi 23.03.2011/11:36 

Misyonu biten kralcıların hep giyotine gittiğini yazan tarihi okumak değil bizzat yaĢamak 

istiyorum. Kralcılara bağlı çalıĢmak her geçen gün daha zor oluyor. Alper Yılmaz  

Online Ziyaretçi 23.03.2011/11:08 

Her kralcıya bu yazıyı lutfen okutun ve yolun sonunu gösterin! yolun sonunu gösterip yolun 

baĢına koyun, mutluluklarıyla mutlu olun..suheyl bey ferman gibi bir yazı olmuĢ.. elinize ve 

yüreğinize sağlık.. herkes iĢini yapsa padiĢahım çok yaĢa ya ne hacet kalır!  

Online Ziyaretçi 23.03.2011/10:27 

Budur!!! Fazla söze ne hacet...  

Online Ziyaretçi 23.03.2011/08:50 

Ben de kendimi hayatimin kralicesi gibi gorebiliyorum kolayca. Yaziniz tam hitap etti bana, 

cok sagolun.  

Online Ziyaretçi 23.03.2011/02:41 

Bir de kendi kralcılarını yaratıp, kendini kral ilan etmeye çalıĢanlar vardır. ĠĢlem sıfır 

toplamlı olduğu için yoktur aslında mevcut kraldan ve kralcılarından farkı...  

Online Ziyaretçi 23.03.2011/01:12 



kralcılar statları doldurabilir, plazaları doldurabilir, elele tutuĢunca dünyayı ört dönebilir... 

ama geride hiç iz bırakmazlar..  

Online Ziyaretçi 22.03.2011/23:43 

krallardan geçinenler, krallıklardan kaçsın! VATĠKANLI.  

Online Ziyaretçi 22.03.2011/23:35 

kralcılar vakit varken geri dönsün:)  

Online Ziyaretçi 22.03.2011/23:31 

Bilmem, galiba kralcı olmakta en az kral olmak kadar marifet ister, kolaymı yalakalık 

yapmak,kiĢiğinden,benliğinden taviz verip yerlere eğilmek,etek öpmek,günümüz iĢ 

hayatıyla bukadar mı örtüĢür,güzel yazı olmuĢ,kaleminize sağlık.Esra POLAT.  

Online Ziyaretçi 22.03.2011/23:19 

Süheyl Bey, bahsettiğiniz kralcıyı bankacılık sektöründen tanıyoruz galiba...her sektörde her 

Ģirkette benzerleri vardır.bu bahsettiğiniz model tıpkı o...hatta sonu bile benziyor..savunduğu 

kral tarafından giyotine gönderilirken diğer kralcılar tarafından da ,daha önce klozette 

hüküm sürdüğü süreçte masum ve kuru insanları idama yollarken dökemediği timsah 

gözyaĢlarına benzer gözyaĢlarıyla uğurladılar.o Ģimdi müteveffa ancak namazı kılınamadığı( 

ve helallık alamadığı) için ruhu maddi dünyada...  

Online Ziyaretçi 22.03.2011/22:32 

karlcılar her gün gördüğümüz insanlar bu kadar mı güzel buyuteç altına anılır... marfolojik 

analizi yapılır.. tebrikler..  

Online Ziyaretçi 22.03.2011/21:59 

çok güzel bir yazı, yazarı özellikle farklı tarzı nedeniyle kutluyorum.  

Online Ziyaretçi 22.03.2011/20:45 

Inanilmaz guzel bir yazi...  

Online Ziyaretçi 22.03.2011/18:46 

Krallara selam olsun..  

Online Ziyaretçi 22.03.2011/18:30 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mevsimler ve Düşler 

  

SÜHEYL AYGÜL 

suheyl.aygul@turkkariyer.com  

 

IĢık Mevsimi baĢlıyor… 

Dağların çoĢup,  rengarenk saçlarını uzatmaya karar verdiği  mevsimdir bahar. 

Kendini çimenlere uzatmak, ağaçlara sarılmak , yukarıda ötüĢen kuĢların „‟ ĠĢe gitme, derse 

girme‟‟ sesine  kulak verme arzusunun yoğun olduğu mevsimdir  bahar. 

Yeniden Ģarj olma ve düĢ kurma mevsimidir bahar. 

AĢık olunacak en güzel mevsimdir bahar. 

Nedensiz mutluluklar mevsimidir bahar.  

Ve... 

BaĢını alıp gitme zamanıdır bahar. 

Anadolu rock yapan Siya Siyabend  grubuna  ait Bahar Geldi parçasını mırıldanıyorum 

Boğaz‟ın rüzgârını içime çekerken...  

 

DüĢtüğün çukurlardan çıksan artık bahar geldi 

Çıksan, katılsan sellerine dağların 

Dağlarda gül gürbüz düĢler 

DüĢler meyvalar içinde 

Beklediğin mevsim geldi 

 

Evet. 

 Bahar, mevsimler, gelip geçen hayatlar, düĢler, yaptığımız seçimler  geçiyor zihnimden birer 

birer... Bir öykü geliyor aklıma.  

Gezgin birinin yolu günün birinde bir köye düĢer. Köyde mezarlıktan geçmek zorunda kalır. 

Orada dikkatini çeken bir Ģeyi ilk rastladığı köylüye sorar: “Mezarlıktan geçmek zorunda 

kaldım, sizin burda herkes çocuk yaĢta mı ölüyor? Bir salgın mı oldu? Neden herkesin mezar 

taĢı üstünde yaĢadığı yıllar on seneyi geçmiyor? Birçoğunun üstünde iki yıl, beĢ yıl yazıyor?” 

Köylü cevap verir: “Biz burda insanların ne kadar mevsim yaĢadıklarını değil, düĢlerini ne 

kadar  gerçekleĢtirerek mutlu ve huzurlu  gün geçirdiklerini sayarız.” diye cevap verir. 

Aslında yaĢam, aldığımız nefes  veya geçirdiğimiz mevsim sayısıyla değil de yaptığımız 

seçimler ve ulaĢmak için mücadele ettiğimiz  veya gerçekleĢtirdiğimiz düĢlerimizle 

ölçümlenir.  

GeçmiĢ, Ģimdiki ve gelecek zaman arasında biz fâniler mevsimlerle birlikte gidip gelirken, 

seçip gerçekleĢtirdiğimiz düĢler “MuhteĢem Anlar Koleksiyonu” olarak elimizde, 

gerçekleĢtirmek istediğiniz düĢlerimiz ise “SeçilmiĢ Büyülü Fenerler” olarak önünüzde 

durmaktadır.  

DüĢünürlerin üzerinde anlaĢmazlığa düĢtüğü  belki de birçok konu vardır. Ancak,  hemen 

hepsi sadece yaĢama değil iyi bir yaĢama değer vermemiz gerekliliği üzerinde anlaĢmıĢtır. 

“YaĢamak değil, iyi yaĢamak bir lütufdur” demiĢlerdir.  

Doğru ve iyi düĢlere  tutunmadan güzele ulaĢmak pek mümkün değildir. Ġçinizde ve 

çevrenizdeki en iyiyi hep arayın!  DüĢler kurun. Ararsanız bulursunuz. Aranmayan bir Ģey 

ortaya çıkarılamaz. 

Herkes kendi iklimini yaratır.  

YaĢadığımız duygusal evrende gökyüzünün rengini herkes kendi renkleriyle boyar. 

mailto:suheyl.aygul@turkkariyer.com


DüĢlerinizi seçtiyseniz, yola çıkma zamanı da gelmiĢ demektir. 

Kararsız kalırsanız enerjinizi tüketir, her Ģeyi erteler,  düĢlerinize uzak kalırsınız.   

DüĢlerinizi gerçekleĢtiremediğinizde,  olayları ve kiĢileri yanlıĢ değerlendiğinizi kabul edip 

seçiminizi tekrar gözden geçirmekte asil bir davranıĢ olduğunu unutmamak gerekir.  

Kaderimizi; yeteneklerimiz veya Ģansımız değil düĢlerimiz, seçimlerimiz ve nelerden 

vazgeçtiğimiz belirler. ġu an durduğumuz nokta hayatta bugüne kadar yaptığımız seçimlerin 

toplamıdır.  

Birçok insan sorunları hakkında Ģikayet etmekte, beklediği düĢ gemilerinin limana 

gelmediğinden yakınmaktadır. Akıl edemedikleri ise güvenli limanları hiç terk etmemiĢ 

olduklarıdır. Eğer günün birinde düĢlerinize ulaĢmak üzere limandan ayrılacak olursanız, 

bazen rüzgar yönünde bazen de yeri geldiğinde rüzgara karĢı yelken açmalısınız.  

 Sürüklenmemeli, demir atmamalı, dümeni düĢlerimize doğru tutarak yelken açmalıyız… 

Hayat mevsimlerle doludur. 

Ve Ģimdi baĢka bir mevsimdir. 

Ruhunuzun  tüm kapı ve pencerelerini açın.  

Baharla daha çok ıĢığın içeri girmesine izin verin. 

Goethe‟nin son nefesini verirken dilediği gibi; 

YaĢamdan “Biraz daha ıĢık!” isteyin… 

 

 

Okur Yorum   
 

 

Hani bazen sözün bittiği bir an vardır. Hani tıkanır kalır sözcükler içinizde , çıkamazlar 

dıĢarı. Sözün üstüne söylenecek söz kalmamıĢtır artık... ĠĢte tam da orada ve sözün bittiği 

yerdeyim ben de Ģimdi... Sadece gözlerimi kapatıp düĢünmek istiyorum Ģu anda.KeĢke 

mümkün olabilseydi... MuhteĢem ir yazı olmuĢ.Yüreğinize sağlık... Fulya...  

Online Ziyaretçi 30.03.2011/16:54 

Bana anlatma sakın Riske girseydin eğer Yola çıksaydın eğer Neler yapardın neler Bana 

anlatma sakın Yelken açsaydın eğer Özgür olsaydın eğer Neler yapardın neler Sen iskeleye 

bağlı Fırtnalardan yoksun Tatlı rüzgara razı Ben açık denizdeyim Deniz bu belli olmaz 

Huyunu seveyim Yazınız bana inanılmaz bir ilham ve enerji verdi, ve bu Ģarkı dolandı 

dilime iĢte. Siz hep yazın, açık denizlerde karĢımıza çıkan olun. Derinden teĢekkr 

ediyorum size. H.A.Ç.  

Online Ziyaretçi 30.03.2011/16:19 

düĢ gezgini olmalı, dağlara saçlarından tırmanmalı, gökyuzune merdiven dayayıp yıldızları 

toplamalı, gerçekte çok güzel yazı.. biraz daha ıĢık vermeye devam edin ltf..  

Online Ziyaretçi 30.03.2011/13:27 

muhteĢem bir yazıydı;düĢündüren, güldüren; ilham veren.  

Online Ziyaretçi 30.03.2011/11:45 

DüĢlerin gücü, her Ģey çok güzel bir rüyayla baĢlıyor, her muhteĢem sonuç. DüĢler ve 

hayallerinin peĢine düĢmeden ve risk almadan hiç bir Ģey olmuyor, sadece kendini ve 

zamanı tüketiyor insan. Bunları bize hatırlattığınız için tĢk.  

Online Ziyaretçi 30.03.2011/11:34 

biraz daha ıĢık, ıĢık oldu ruhumun kapılarına,bugün bütün kapıları açtım tüm bahar 



kokularına çiçeklerine, zaman , teĢekkürler zihnime açtığıız ıĢığa  

Online Ziyaretçi 29.03.2011/23:31 

bununla ilgili dört mevsimi beraber yaĢatan yüreğinden,içindeki tüm güzellikleri çekip 

çıkaran bahara hakkettiği özeni ve değeri vermelisin der "Ġvan.S.Turgenyev" çok etkileyici 

yazı olmuĢ, içe dönüĢ, ruha ve düĢlere keĢif diyebilirim...TeĢekkürler. E.P  

Online Ziyaretçi 29.03.2011/21:56 

düĢ gezginlerine selam olsun:)  

Online Ziyaretçi 29.03.2011/20:53 

bahar bu kadar güzel anlatılır, içimizdeki çocuk bu kadar güzel dıĢarı davet ounur sayın 

yazar  

Online Ziyaretçi 29.03.2011/19:23 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kumdan kaleler, kardan adamlar yapmak 

 

 

 

Süheyl Aygül 

suheyl.aygul@turkkariyer.com 

 

 

Çocukluğumuzda, plajlara veya kumsal kenarlarına gidildiğinde kumdan kaleler yapmamız 

için elimize kova ve kürekler verilirdi. Tüm yaratıcılığımız ve coĢkumuzla önce tam kova 

dolusu kumla bir kule yapar ve etrafında kareyi oluĢturacak Ģekilde sırasıyla diğer üç kuleyi 

diker, sonra kuleleri birbirine ellerimizle kumdan yaptığımız surlarla birleĢtirir, ön kapısından 

içeriye dalga ile su girecek Ģekilde ön tarafa alttan çukur açar ve suyun içeri girmesini 

heyecanla beklerdik. Avlu bazen, bizim de içinde oturduğumuz keyifli bir havuza dönüĢürdü.  

Kaleyi kurduktan sonra içimize yerleĢen huzur duygusu ile bir yandan çevremizden gelecek 

övgüleri bekler, diğer taraftan sahilde yürüyenlerin muhteĢem yapımıza geçerken 

çarpmaması  için de pür dikkat kesilirdik.  

Bunları yaparken, akĢam dalgaların gelip titizlikle inĢa ettiğimiz kalelerimizi kumsaldaki ayak 

izlerimiz gibi kolayca yok edeceği fikrini ise nedense aklımızdan hiç geçirmezdik. 

Ya kıĢları? O zaman da kardan adamlar yapmaktı en büyük eğlencemiz.  

Havuçla koku alan, bazen zeytin bazen gazoz kapağı gözleriyle bakan, ortak atkımız ve 

Ģapkamızla fiyakalı kardan adamlar yaratmaktan büyük bir zevk alırdık. Kardan adamlar 

bazen bizim yarattığımız kardan insanlar olurdu. Duygusal bağlar kurardık onlarla, bazen 

erimemesi ve saldırıya uğramaması için sokak lambasının ıĢığında camdan bakarak yolunu 

gözlediğimiz aileden birisi veya bir yol arkadaĢı olurlardı. Bazen kızımın isteği üzerine onları 

balkona bile taĢırdık. 

Şimdi de kızımla yazları kumdan kaleler, kıĢları kardan adamlar yapmaya devam ediyoruz. 

Güven de kumdan kale yapmaya benzer. UğraĢıp didinir uzun özveriler  sonunda elde 

edersiniz oysa tek bir dalga alır götürür hepsini. 

Kardan adamlar da hayatımıza giren insanlara ve iliĢkilerimize benzer. Onları da kovalar 

dolusu sevgi, coĢku ve özveri ile yaratırız. Sonrasında   güvensizlik  ıĢıkları ile erir, yalanları 

ile hayatımızdan bir daha geri dönmemek üzere bazen kaybolur giderler. 

Güven; kazanmanın zaman aldığı ama kazanılanın geri kaybedilmesi çok hızlı olan, 

kazanıldığına yüzde yüz emin olunamayan ve yıkıldığında tekrar düzeltilemeyen, gitti mi 

gelmeyen bir duygudur. 

Tarifi en zor, hissedilmesi en rahatlatıcı,  ürkütücü, hayal kırıklığının en yoğun olan duygudur 

aynı zamanda. 

"Tarifi zordur" çünkü güven duygusunun tanımı kiĢiye, iliĢkiye göre değiĢebilir, bazen 

anlatılamayan,  sorgu sual olmaksızın sırf siz istediniz diye tarifsizce  birisine hissedilip 

yaĢanılabilir.  

"Hissedilmesi rahatlatıcıdır" çünkü insanin hayatında güven duyduğu, duyabildiği bir aileye, 

dostlara, sevgiliye sahip olduğunu bilmesi kadar güzel ve huzur verici bir duygu yoktur.  
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“Ürkütücüdür”, çünkü iliĢkide güven duygusu kiĢi koruma kalkanlarını indirdiği anda baĢlar. 

Ürkütücü olan ise o koruma kalkanlarından içeriye girenin, aradaki dostluğa, aĢka, sevgiye 

ihanet potansiyelidir.  

"Hayal kırıklığının en yoğun olanıdır", çünkü karĢıdakine duyulan güvenin boĢa çıkması 

kadar yıpratıcı, üzücü, yüreği sıkıĢtıran  belki de bu anlamda en ender  

rastlanılan duygudur.  

 

Ancak,  her daim sahip olunması temenni edilen, sahip olunduğunda ise kaybetmemek için 

özen ve çaba gösterilen, gece yastığa baĢınızı koyduğunuzda, "bir Ģey olsa onu/onları 

arayabilirim" duygusunu veren ve kiĢiye kendisini iyi hissettiren, geleceğe umutla bakmasını 

ve en önemlisi kendi içindeki barıĢı sağlayan bir güçlü duygudur güven. 

 

Günün sonunda yarattığınız güvenli kalelerin dalgalarla nasıl uzaklaĢıp kaybolduğunu, 

sevgiyle, coĢku ve özveriyle yaratmaya çalıĢtığınız kardan  adam bile olamayanların nasıl  

eriyip gittiğini  bazen yaĢam öğretir size. 

 

Ama insanlara güvenmekten vazgeçmemek gerekir! 

Örnek mi? 

Biz! 

Baba kız hiç pes etmeyiz! 

 

Kızımla birlikte yazın kumsalda kumdan kaleler, kar yağınca kardan adamlar yapmaya devam 

ederiz. 

Ta ki dalgalarla yıkılmayacak kaleyi inĢa edeceğimiz, yaz damadı olabilecek kardan adamı 

yaratacağımız güne  kadar mücadelemize özgüvenle devam eder, insanlara olan güvenimizi 

hep sürdürmek isteriz… 

 

Kimi zaman sağdan soldan “kardan adamınız güneĢte eriyecek, kumdan kalelerinizi dalga 

götürecek” diyenlere dün olduğu gibi bugün de hiç aldırmayız. 

Özdemir Asaf‟ın dile getirdiği gibi; “Öleceğini bile bile yaĢadığını unutmuĢ gibi... 

Kaybedeceğini bile bile neden mücadele ettiğimizi soranları... Bozmayız...‟‟ 

Okur Yorum   
 

 

Güzel ifade etmiĢsiniz: Güven bir kez bozuldu mu onu düzeltmek çok zordur. Ġnsanlar çoğu 

duygu ve değrleri yitirmiĢ durumda, umarım bu yazıyı okuyanlar biraz olsun o değerleri 

hatırlarlar.TeĢekkürler.Hilal  

Online Ziyaretçi 07.04.2011/09:55 

güven hayatımız için bu kadar anlamlı oldugu için bu kadar anlamlı anlatılabilirdi. sennur 

gurkan  

Online Ziyaretçi 07.04.2011/09:41 

Kumdan da olsa kalelerimize güvenmiyorsak kafamızı kaldırıp ufka doğru bakmayalım, 

gerek yok derim.Yazı için teĢekkürler. Yeliz.  

Online Ziyaretçi 06.04.2011/16:45 

Güvenilmek sevilmekten daha iyidir.. kumdan kaleler, kardan adamlar yapma isteğimiz hiç 

bitmesin.. Alper Yılmaz  



Online Ziyaretçi 06.04.2011/15:07 

Insanin güvenecegi kimsesi olmadan yasayamaz, bazen güvendigin kisiden yara alsan bile 

güvensiz hayat olamaz. Bazen kardan adam olmak isterim bazen kum kale ama giede 

hayatda herkeze gûvenmeye calisirim, cünkü insan kendine güvendimi baskalarinada 

güvenir.Yûregine ve kalemine saglik! Ayse  

Online Ziyaretçi 06.04.2011/09:26 

Seni bulmaktan önce aramak isterim. Seni sevmekten önce anlamak isterim. Seni bir yaĢam 

boyu bitirmek değil de, Sana hep, hep yeniden baĢlamak isterim. özdemir Asaf dedi, suheyl 

aygül yazdı. çok güzel... murat karalı  

Online Ziyaretçi 06.04.2011/00:11 

biz kumdan kaleler bile yapamayacak kadar hayallerimizi kaybettiğimiz için iyi geldi bu 

yazı! emre  

Online Ziyaretçi 05.04.2011/22:35 

En güçlü duygu üzerine muhteĢem bir yorum... aynur doğan  

Online Ziyaretçi 05.04.2011/22:08 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Farkedilmeyen dostlarımız! 

 

 

 

Süheyl Aygül  

suheyl.aygul@turkkariyer.com   

 

 

 

YaĢamda  belli mekanizmalar tarafından özellikle farkındalık yaratılan seçili konular veya 

kiĢiler vardır veya fark edilmesi tamamen sizlerin duyarlılığınıza bırakılmıĢ olanlar.  

 

Mesela “Survivor‟‟  yarıĢma programına katılan birçok popüler isim gerek görsel gerekse 

yazılı medya tarafından  sürekli ilgi merkezi haline getirilirken, her  doğan yeni bir günle 

birlikte gerçek  bir  survivor yarıĢına katılmak zorunluluğuyla  uyanan sokakların isimsiz 

kahramanları  sevgili tüylü dostlarımız nedense pek   farkedilmezler.  

 

Oysa fark etmek ve birĢeyler yapabilmenin hiçbir zahmeti veya maliyeti  olmamasına 

rağmen!  

 

Farkedilmeyen dostlarımız her bebek gibi severek baĢlarlar yaĢamlarına  yardıma muhtaç 

olarak, ancak aileleri dört bir tarafa dağıldığı için onları Ģefkatle saran kollardan ziyade  

zaman zaman zalimler diyarına dönüĢen  Ģehrin kolları onları kucaklar ve “sokak survivor‟‟ı  

olabilmek için yaĢama  katılmak zorunda kalırlar.  Güvenmek isterler her cinse, özellikle 

insanlara… Bazıları haklı çıkarlar da.  ġanslı olanlar iyi kalpli insanlar tarafından evlere 

alınırlar. Diğerleri ise maalesef fark edilmez, sokaklarda yalnız kalır. Evde beslenen Ģanslı 

arkadaĢlarına göre çok daha kısa süre yaĢarlar. Bir yandan karınlarını doyurmaya, bir yandan 

da hastalıklarla boğuĢmaya çalıĢırlar. Ortalama iki yıl civarında yaĢarlar. Çatıları gökyüzü, 

döĢekleri ise topraktır.  Doğal yaĢam alanları bazen bir balkon, bazen bir arabanın altı, 

kaldırım üstü, çöp tenekesi yanı, yağmurda, karda çamurda durdukları bir kuytudur çoğu 

zaman.   

 

Sanki gidecek bir yerleri varmıĢ gibi hızlı hızlı yürümelerinde anlam bulamadığımız, ani 

kararla ters dönüp istikamet değiĢtiren,  bakıĢlarındaki inanma ihtiyacı  yüreklerimizi 

sızlatan,  sevimli masum dostlarımızdır onlar.  

 

Her yeni bir günde nefes almak ve hayata tutunmak adına   yaĢama meydan okumak  durumda 

kalırlar. Tek gayeleri yaĢamak olmasına rağmen bazen tekmelere bazen taĢlı sopalı saldırılara 

maruz kalırlar. Ġnsanların yaptıklarından dolayı çoğu zaman boynu bükük olurlar. Üzerlerine 

yüründü mü yalpalayıp kaçarlar. Çoğu kısa yaĢam sürelerini bile doldurmadan motorize 

olmuĢ trafik canavarlarına teslim olup hüzünlü gözlerini sonsuza kadar kaparlar.  

 

Geçenlerde tek hayali yanına bir kaç veteriner alıp barınak kurmak ve restaurantları atıklar 

konusunda geliĢtirdiği projeye entegre etmek hayali olan  bir dostum sokaktan aldığı ve Pudra 

adını verdiği kedinin kendini nasıl mutlu ettiğini sefkat dolu gözlerle anlatırken, eve  
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alamadığı  ancak her sabah iĢe giderken sabah kahvesini aldığı kahve zinciri mağazasının 

önünde karĢılaĢtığı ve peçete ile  sevmeye çalıĢtığı, Rimel adını verdiği, sevilirken asil Ġngiliz 

atları gibi ön bacak hareketleri yapan  siyah, sol kulağının üstü belediyeden aĢılı olduğunu 

gösteren bandı ile, çirkin, kirli, zayıf ama çok sevimli bulduğu sevecen dostundan  bahsetti.  

Geçen hafta  Rimel‟in arkadaĢları ile birbirlerini kovalarken  hızla gelen trafik canavarı bir 

dolmuĢun altında kaldığını  uzaktan görünce ve durmayı dahi tenezzül etmeyen Ģoförden 

sonra oradaki baĢka birisinin de kuyruğundan çekerek çöp tenekesinin önüne bırakması 

sahneleri ile  yaĢadığı duygusal travmayı anlattı. Uzun süredir ağlamayan bir kiĢi olmasına 

rağmen  nasıl hıçkırıklarla ağlayarak arabayı sürmek zorunda kaldığını ve gününün nasıl 

kâbusa dönüĢtüğünü anlattı. Ertesi sabah ise iĢe giderken Rimel‟in tekrar kuyruğunu 

sallayarak ona doğru koĢtuğunu görünce  gözlerine önce inanamamıĢ, sonra önceki gün 

olanlar Rimel‟in diğer bir Ģanssız arkadaĢının baĢına geldiğini anlamıĢ. Sevgiyle 

kucaklaĢırlarken, aralarındaki peçeteyi de artık bundan sonra kullanmama kararı almıĢlar.  

Her sabah iĢe giderken, Rimel onun gününün güzel baĢlamasına neden olurken, bir taraftan da 

onu orada  bir daha görememek korkusu  yaĢamaya da devam ediyormuĢ, bu arada  Rimel‟in 

yakıĢıklı bir pozunu da çekip bana göndermeyi ihmal etmemiĢ.   

 

Aslında, Avrupa ve Amerika‟da Ģehirlerin sokaklarında  rastlanmayan sevgili  tüylü 

dostlarımız  benim için bir Ģehri sevmemde en önemli kriterlerden biridir.  Mevcut 

bulunmamaları halinde, o Ģehirde bir Ģeylerin eksik olduğunu, o Ģehrin  ruhunun yarım 

kaldığını düĢünürüm.  

 

Sabah mahmurluğunda iĢe giderken  oturmakta olduğu arabanızın üzerinde tüm 

masumluğuyla  uyuklayan, Ģehrin sokaklarında uzun yürüyüĢlerinizde yol boyunca size eĢlik 

eden, yalnızsanız, huzursuzsanız, fark edilmez durumdaysanız,  sizinle dertleĢmek için 

etrafınızda dolanan  anlamlı gözleriyle konuĢan dostlarımızdır onlar.  

 

Herkes ve her Ģeyin aynılaĢmaya baĢladığı bir dünyada onlar, büyüklü, küçüklü, çirkin, güzel, 

 siyah, beyaz  veya farklı  renkleriyle Ģehirlerin gökkuĢağıdırlar.    

 

ġehrin sokaklarının sadık bekçileri, sisli akĢamların gönüllü nöbetçisidir onlar.  

 

Onlarsız sokaklar bomboĢ ve ruhsuzdurlar…   

 

Bir gün insanların sorunları biterse,  kendilerine de sıra gelir diye umar tüylü dostlarımız. 

Aslında,  o güne kadar karınlarını doyuran  ve tüylerini okĢayarak içlerine hep ihtiyaç 

duydukları Ģefkat dolu  titreĢimler uyandıran bir insan elidir  belki de tüm beklentileri. Güzel 

sözler söyleyip, baĢlarını okĢadığında sizi her gördüğünde bu kadar sevinen baĢka bir 

tanıdığınız olmadığı hissini ruhunuza yaymak için genelde hep hazırdırlar.  

 

Onlar her daim hazırdırlar. Peki siz hazır mısınız? Hazırlık için nedir gerekli olan?  Belki de 

Sezen Aksu‟nun dediği gibi ihtiyacınız olan sadece empati, sempati biraz tolerans…  

 

Ne dersiniz?  

 

Yarın farklı bir gün olsun…  

 

ĠĢe giderken veya yolda yürürken en azından bir fark edilmez dostunuzu fark etmeye çalıĢın.   

 

Ġster baĢını okĢayın isterseniz simidinizi paylaĢın. Size sunacakları  koĢulsuz sevgi  ve 



yaĢatacakları mutluluğu hissederek bundan sonra fark edilmeyen dostlarınızın  hep farkında 

olun!  

 

Eğer bir fark edilmez dostunuza basit bir Ģekilde bile olsa kendinizi fark ettirir, onu mutlu 

ederseniz,   o  hiçbir zaman sizi unutmayacaktır. Aslında insanlarla tüylü dostlarımızın temel 

farkı da belki de tam bu noktada saklı değil midir?  

 

 

 

 

Okur Yorum   
 

 

Tüylü dostlar ve kalpsiz insanlar... güzel bir final.. elinize sağlık.. nurcan  

Online Ziyaretçi 19.04.2011/10:38 

sevgi dolu bir yazı... teĢekkurler...  

Online Ziyaretçi 19.04.2011/10:22 

Kediler, köpekler, insanlar aynı kentin sokaklarında dostlukla sevgiyle dayanıĢmayla 

yaĢamayı baĢardıklarında zaten herĢey güzel olacak. TeĢĢkürler, güzel yazı için. HAT  

Online Ziyaretçi 19.04.2011/08:24 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KAZANAN HER ġEYĠ ALIR MI? 

 

 

 

Süheyl Aygül  

suheyl.aygul@turkkariyer.com  

www.turkariyer.com  

  

 

70 „li yılların sonlarıydı diye anımsıyorum. Abimin Londra‟dan getirdiği long play‟lere (LP)  

büyük bir heyecanla bakarken içlerinde geniĢ Ġspanyol paça pantolonları, kocaman dik yakalı 

gömlekleri ile   avangart estetik anlayıĢı beyaz giysilerinden dıĢarı süzülen,  soyut bir rüzgarla 

dalgalanmıĢ sarı saçları  ve albüm kapağından dıĢarı taĢan özgür ruhları  ile dört kiĢilik bir  

grup hemen dikkatimi çekmiĢti.  Sımsıcak naif müzik yapan bu grubun adı ünlü Ġsveçli grup 

ABBA‟ydı. Beatles‟tan sonra Avrupa‟dan çıkan ikinci grup olarak o dönem tüm dünyayı 

sallıyorlardı.  

 

O zamanlar liseye yeni baĢlıyordum. Lise bittiğinde grup çoktan dağılmıĢtı, ama ben onlardan 

hiçbir zaman ayrılmamıĢtım. Bir süre kaset ve LP‟leri üzerinden devam eden dostluğumuz 

CD ve DVD‟ler ile bugüne kadar güçlenerek süregeldi. Kullandığım müzik setleri, sürdüğüm 

arabalar değiĢti ama onlar demirbaĢ olarak hep yanıbaĢımdaydılar. Her sabah iĢe giderken 

günümü aydınlatan, dibe vurduğumda bana su gibi berrak vokalleriyle mutluluk Ģarkıları 

söyleyen bir gruptu Abba. Ġnsanların içini saf, temiz, çocuksu duygularla doldurup yaĢam 

karĢısında gülümsetebiliyorlardı. Ben sonsuz keyif alıyordum onlarla olmaktan…   

 

Abba Ģarkılarının  hepsi son derece melodikti ve olağanüstü bir armoniye sahipti. Çevremde 

7‟den 77‟ye herkes onlarda kendine ait bir Ģeyler buluyor ve ayrı bir yönünü seviyordu, ama 

esas önemli olan onları dinlerken hiç kimse  yorulmuyordu. „‟Waterloo‟‟, "chiquitita", 

"dancing queen", "voulez vous", "take a chance on me" gibi her Ģarkısında ayrı bir coĢku 

vardı…     

 

Abba Ģarkıları, dinlerken mutluluktan bazen baĢımızı döndüren, kimi zaman kendimizi 

hafifleten, kimi zaman  daha genç ama her zaman çok daha keyifli hissetmenize neden olan 

Ģarkılardı.  

 

Ġngilizcem geliĢince,  grubun Ģarkılarını gülümseyerek söylerken kimselere hissettirmedikleri 

saklı hüzün ve piĢmanlıklar dolu sözlerinin anlamını da keĢfeder olmuĢtum.  

 

„‟The winner takes it all‟‟ Ģarkısı favori parçamdı.  ġarkının „‟Kazanan her Ģeyi alır‟‟ 

nakaratını 80 kuĢağı olarak o dönem aĢılanan  yarıĢmacı kimliğimizle  doğal karĢılıyor belki 

de bu sözlerden karanlık bir lezzet alıyorduk.  ġarkının sözlerinde yer alan „‟Kazananın her 

Ģeyi aldığı, kaybedenin un ufak kaldığı‟‟ üzerine kurulu olan teması Ģarkı sözlerinin tamamına 

hakim olduğunuzda ve yaĢanmıĢlıklarla aydınlandığınızda  farklı bir kompozisyona da sizi 

geçirebiliyordu oysa.  Bu Ģarkı,  ayrılık, terk ediĢ ve pes ediĢi  anlatırken,  bitiĢ ve sona eriĢin 

ardından ardından duyulan üzüntüyü, sevgiliye özlemi ve kırgınlığı muhteĢem sözlerle dile 
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getiren bir Ģarkıydı.  Ġnsanı aĢk hayatının en iyi devresindeyken bile dinlediğinde 

hüzünlendirebilen, duygulandıran, anılarını canlandıran, diken diken yapacak güçlü sözlere 

sahipti.  

 

Belki de anlatmak istedikleri, her oyunun sonunda bir kazananla kaybedenin olması gerektiği 

ancak her iki tarafın da bitiĢle  birlikte  yeni ve farklı oyunlara geçerken ortak hafızanın 

güzelliklerini   terk etmek zorunda kalacakları acı gerçeğini de unutturmayan bir Ģarkıydı aynı 

zamanda.  

 

Bugüne kadar 370 milyon kayıt satmıĢ olduğu söylenen, 1992 yılında çıkarılan toplama Abba 

Gold Albümü 22 milyon rakamına ulaĢan,   Sony‟nin önerdiği rekor paraya rağmen 

(açıklanmamasına rağmen müzik dünyasının en yüksek kontrat teklifi olduğu söylenir) albüm 

yapmayı kabul etmeyerek ve seçimlerini paradan yana kullanmayarak, Ģarkılarının aksine 

kazananın her Ģeyi almayabileceğini gösteren grup müzik tarihine altın sayfalarla yazdırmıĢtır 

ismini. Tüm çağlara hitap edebilecek müzikleri ile mükemmel bir sentezi yakalayan Abba 

Grubu için, 16 Nisan‟ı (yani bu hafta) Abba günü olarak dünya çapında kutlanılan bir gün 

olması da grubun hiçbir zaman unutulmayacak olması açısından sevindiricidir.   

 

Favori parçama „‟The Winner takes it all‟‟ Ģarkısına tekrar geri dönecek olursak!  

 

Kazanan taraf perspektifi ile bir iliĢkide tüm yaĢananları dört kusur dakika içinde inanılmaz 

sözlerle  sorgulayan bu muhteĢem Ģarkı, bir noktadan sonra sizi de içine çekerek kendinizi  

sorgulamaya baĢlamanıza neden olacaktır.  

 

ġu soruları kendimize sormamıza, belki de bazı cevapları bulmamıza yardımcı olacaktır.  

 

Kazanırken kendi varlığını tüketen midir kazanan?  

 

Kaybederken kazanmayı öğrenen midir kaybeden? 

 

Kazandıklarını kaybetme korkusu ile yaĢayan mıdır kazanan? 

Yoksa kaybettiklerini kazanma umudunu yaĢayan mıdır kaybeden? 

Belki de; 

Kazanan;  kendisini yenilemesini bilen, kendisi ile barıĢan, kendisini yakalayan, her yeni günü 

gülümseyerek ve umuduna sahip çıkarak karĢılayan, sevmeyi öğrenen ve sevgisini 

sunabilendir. 

Kaybedense; tüm  bunları yapmayarak kaybetmiĢ olandır zaten! 

Okur Yorum   
 

 

çok güzel yazı..  

Online Ziyaretçi 13.04.2011/22:08 

Kendini, benliğini, ruhunu kaybetmeden kazanılırsa asıl baĢarıdır, ama günümüzde kısa 

yoldan kendinden vererek, artık sen olmayarak kazanmak marifet..ĠĢte bu kiĢiler ne ABBA' 

yı bilirler nede (hepsi en az bir yabancı dili özellikle ingilizceyi bilirler) , bilselerde 

sözlerindeki derinliği anlarlar.. Gene çok güzel bir yazı, tebrikler MĠNE(Fulya nın arkadaĢı)  

Online Ziyaretçi 13.04.2011/16:23 

Bir zamanlar yaĢadıkları her günü yeni kazanımlarla süslemeyi baĢaran benim kuĢağımdan 



sizin gibi daha çok sayıda insan; bugün her günü hoyratca harmayı baĢaran genç kuĢağa 

yürek sesiyle daha çok seslenebilse keĢke... Yıllar sonra anılarında Abba gibi saklayıp 

yıllarca taĢıyabildikleri ne anlamlar olurdu değil mi?ĠĢte o zaman belki de içi kof kaybolan 

yıllar bırakmazlar geride kimbilir? Fulya...  

Online Ziyaretçi 13.04.2011/12:04 

Kazanırken çevresine de değer katandır kazanan.. "The winner takes it all" eĢliğinde bu yazı 

okuduğunda daha da keyifli oluyor:) Alper Yılmaz  

Online Ziyaretçi 13.04.2011/11:14 

Hep kazan-kaybet mi olmak zorunda? Kazan-kazan?  

Online Ziyaretçi 13.04.2011/09:55 

bazen kazanan veya kaybeden oldugumuzu odedigimiz bedele degip degmedigi de belirler. 

gerci, %100 kazanan veya %100 kaybeden olamayacagimizi da akilda tutmak belki bizi 

biraz daha iyi hissettirir :) iki gun once mamma mia filmini yeniden ve bikmadan, ozellikle 

abba sarkilari icin dinlemis biri olarak tesadufen rastladigim yaziniz beni cok mutlu etti. 

emeginize saglik. ayrica, yazinizin sonunu ozellikle sevdim. ha  

Online Ziyaretçi 13.04.2011/03:42 

suheyl aygul her gün yazsın diyorum hatta mumkunse sabah ve akĢam iki kez yazsın ben 

okumaya bayılıyorum mesajları çok ama çok güzel.. müjde  

Online Ziyaretçi 13.04.2011/00:38 

çok farklı ve vurucu bir yazı bizi o dönemlere götürdü... neleri geri getirdi dersek o da bizde 

kalsın:) ayĢegul  

Online Ziyaretçi 13.04.2011/00:20 

ancak bu kadar anlatılabilir...teĢekkürler  

Online Ziyaretçi 12.04.2011/20:56 

Çok güzel yazı. Kazanan herĢeyi alabilir ama sonraki oyunda herĢeyi kaybedeblir de. GA  

Online Ziyaretçi 12.04.2011/19:21 

ve bazen kaybetmek aslinda kazanmaktir  

Online Ziyaretçi 12.04.2011/19:02 

Neyi neye tercih ettiği önemli insanın..kazananın seçimleri ilk baĢta kaybedenmiĢ gibi 

görünebilir diğerlerine zaman zaman :)Long-run da kendini ispatlar ama önemli olan o 

kiĢinin ispata gerek olmadan kendi içinde winner olduğunun farkında olması sonuçta akacak 

su bir Ģekilde yolunu bulup göl olmaktan kurtulur.. Herzamanki gibi keyifli bir yazı olmuĢ 

üstadım teĢekkürler.. Yasemen  

Online Ziyaretçi 12.04.2011/17:46 

çok baĢarılı olmuĢ...yüreğine sağlık...AyĢegül KÖKSAL  

Online Ziyaretçi 12.04.2011/16:15 

muhteĢemmmm.... aynur  



Online Ziyaretçi 12.04.2011/15:17 

giden de bu yüzden gitmiĢtir zaten HAT  

Online Ziyaretçi 12.04.2011/08:30 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mavi gökyüzünü görmek duygusu 

 

 

Suheyl Aygül - T24 

www.turkkariyer.com 

 

  

Gençlik dönemimizde Avrupa‟ya gidince büyülenirdik. Etkileyici doğa örtüleri üzerine 

yerleĢtirdikleri üstün sosyal devlet anlayıĢları, sürdürdükleri yüksek yaĢam standartları,  güçlü 

altyapıları ve uzun ömürlü insanlarına hayran kalırdık. Cadde ve mağazalarında bin bir çeĢit 

moda ve teknoloji ürünleri ve hizmet imkânları sunulurken bir Türk olarak bizlerin neden 

bunlara sahip olmadığımızı düĢünür dururduk.  Bugün alıĢveriĢ konusunda İstanbul‟un, gerek 

ihtiĢamlı alıĢveriĢ merkezleri ile ve gerekse ürün çeĢitliliği açısından Avrupa‟yı sollamıĢ 

olduğunu söylemek pek yanlıĢ olmaz.  

 

O zamanlarda Avrupa‟nın sunduğu coğrafi ve kültürel imkânlarının karĢısında bir Türk olarak 

çaresiz kaldığımızda, iklimleri dolayısıyla sürekli gri ve yağmurlu atmosfer solumaları 

nedeniyle  “How can you buy blue sky?‟‟ diyerek,  hiçbir zaman mavi gökyüzünü satın 

alamayacaklarını ifade eden esprili söylemimizle,   bir tutam da olsa üstünlük taslamaya ve 

kendi adımıza mutlu olmaya çalıĢırdık. 

 

Ġstanbul‟un bir türlü gelmek bilmeyen baharına karĢı bu kez Avrupa‟ya gittiğimizde çiçekler, 

böcekler ve pek görünmeyen mavi gökyüzü altında çok keyifli, ıĢıklı bir on gün geçirdik.  

Gri, puslu havaların yerine sardunyaları azdıran bir Akdeniz güneĢi ile Avrupa baĢtan aĢağı 

kutsanmıĢ gibiydi.  Caddeler boyunca yemyeĢil kestane ağaçlarını, mor salkım sümbülleri, 

parklardaki rengârenk çiçekleri büyük bir keyifle izlerken geri döndüğümüzde evin önündeki 

kestane ağacının çıplak dallarını görünce içimi çekmek ve hazin gözlerle bakmak çok da keyif 

vermedi açıkçası. 

 

Avrupa bir yandan baharın keyfini yaĢarken bir yandan da çalıĢan insanları için sosyal 

demokrasi ortamını, kitap okuyabilmeleri ve spor yapabilmelerini sağlayacak Ģekilde 

düzenlemiĢ, çalıĢma saatlerini o kadar azaltmıĢ ki Avrupalı bireyler, öğlenleri yaĢadıkları 

huzurlu siestalar veya akĢama doğru hazırlık yaptıkları keyifli dinlenmeler ile oldukça mutlu 

bireyler haline dönüĢmüĢler.  Birçok mağazanın Paskalya tatili nedeniyle kapalı olması ve 

bizim de sürekli hareket halinde olmamız nedeniyle mağazaların açık olduğu saatleri 

yakalamak ve gezip görmek pek mümkün olamadı. 

 

Döndüğümüzde, ülke gündemini, çılgın projeler, bankacılık sektöründeki öğlen vakti ve 

cumartesi çalıĢmalarını, ücretsiz fazla mesailerini tartıĢılır vaziyette bulduk. 

 

Ülke insanının seçimlere bu kadar yakın olduğu bir dönemde partilerin çalıĢanları makine gibi 

gören yaklaĢımlarından vazgeçmeyerek, beyaz yakalıların çalıĢma saatlerini seçim 

programları içerisine önemli bir gündem maddesi olarak neden almadıklarını anlamakta hep 

güçlük çekmiĢimdir. 

Avrupa‟da hep gururlandığımız Ģey olan, ülkemizin satın alınamayacak kadar değerli ve 

karĢılıksız olan masmavi gökyüzünün ıĢıkları altında yaĢayan insanların, emeklerinin 

karĢılığında posaları çıkarılana kadar çalıĢtırmaya zorlanmadan, kendilerine ait zamanları 

özgürce kullanmak ve mavi gökyüzünü görmek özgürlüğünü yaĢaması ve bu en basit 

mutluluk duygusunu herkesin paylaĢacağı Ģekilde genele yayılması gerektiğini düĢünüyorum. 
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Ġnsanlar makine değildir. Ġnsanların dört boyutu vardır. Sadece hijyen Ģartlarını sağlamanız 

yetmeyecektir. Ġnsanların hem fiziksel (para), hem duygusal (doğru davranıĢ), hem düĢünsel 

(üretimi ve yaratıcılığı takdir etmek), hem de ruhsal ihtiyaçlarına bütünsel olarak hitap 

edilmesi gerekir.  

 

Söz konusu sektörün akil insanlardan oluĢması, çok değerli bir entelektüel sermayeye sahip 

olması,  sosyal iletiĢim ve etkileĢim ağları ile oluĢturacağı güçleri de dikkate alındığında 

siyasilerin göz ardı edemeyeceği kadar değerli bir potansiyele sahip olduklarının altını 

çizmekte yarar vardır. 

 

 

Mavi gökyüzünü görmek duygusu hangi pozisyonda olursanız olun, çaresizlik içersinde 

olanların, dibe vuranların umut kaynağıdır. Ġçinizdeki boĢluğu dolduran dolgu malzemesidir. 

 Özellikle zor vakitlerin, geçmeyen günlerin tek ilacı olan umudu karĢılıksız olarak veren bir 

duygudur mavi gökyüzünü görmek duygusu.  

 

Var olmak duygusudur. 

 

Sonsuza kadar içinizdeki ferahlığı sürdürmenizi sağlayan mentollü bir Ģekerdir mavi 

gökyüzünü görmek duygusu. 

 

Paha biçilmez bir tabloya bakmak duygusudur.    

 

Yeryüzü bir kısmımızın olsa bile, gökyüzü herkesindir. Belki de, parti ve iĢverenlerin en çok 

kendilerine ait olduğunu düĢündüğünü anda bile! 

 

Ataol Behramoğlu‟nun dörtlüğü gibi sevgili okur; 

 

Dostları özlemle kucaklamayı unutma, 

Çocuk sevmeyi, çiçek koklamayı unutma, 

En zorlu anındayken bile kavganın 

Gökyüzüne bakmayı unutma! 

Okur Yorum   
 

 

Tanrı derki; iyi halt ettin.Hem kendini becerdin hemde altında çalıĢanları, üstlerine yalakalık 

olsun diye...Bu kadar kuru odun ;ancak cehenneme yakıt olur der ve gönderir.Sermayedarı 

merak ediyorsanız o cennetteki köĢkünü çoktan insan düzerliliği ile satın almıĢtır.......iĢ 

hayatı ile cezaevi arasında fark yoktur;ikisindede gökyüzünden yoksunsundur, aslında.....  

Online Ziyaretçi 05.05.2011/12:29 

Tanrı derki; iyi halt ettin.Hem kendini becerdin hemde altında çalıĢanları, üstlerine yalakalık 

olsun diye...Bu kadar kuru odun ;ancak cehenneme yakıt olur der ve gönderir.Sermayedarı 

merak ediyorsanız o cennetteki köĢkünü çoktan insan düzerliliği ile satın almıĢtır.......iĢ 

hayatı ile cezaevi arasında fark yoktur;ikisindede gökyüzünden yoksunsundur, aslında.....  

Online Ziyaretçi 05.05.2011/12:24 
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bütün ekonomik sistemler insanı sömürmeye dayanarak hayatta kalır.insan ve insanlık yok 

olur.yerine welcome my son to the machine ,Pink Floyd üstadımızın dediği iĢ çarkına yağ 

olarak katkıda bulunduktan sonra posası çıkmıĢ bir Ģekilde ; prostatlı, 

migrenli,alzheimerlı,tansiyon kolllestrol ,kalp Ģeker kanser vsvs hastalıklarıyla gökyüzünü 

ĢiĢe dibi olmuĢ gözlükleriyle görmeye çalıĢırak son nefesini verir.Tanrı sorar; ne yaptın 

dünyada?insan;kendimi son damlasına kadar emdirdim deyince  

Online Ziyaretçi 05.05.2011/10:22 

bütün ekonomik sistemler insanı sömürmeye dayanarak hayatta kalır.insan ve insanlık yok 

olur.yerine welcome my son to the machine ,Pink Floyd üstadımızın dediği iĢ çarkına yağ 

olarak katkıda bulunduktan sonra posası çıkmıĢ bir Ģekilde ; prostatlı, 

migrenli,alzheimerlı,tansiyon kolllestrol ,kalp Ģeker kanser vsvs hastalıklarıyla gökyüzünü 

ĢiĢe dibi olmuĢ gözlükleriyle görmeye çalıĢırak son nefesini verir.Tanrı sorar; ne yaptın 

dünyada?insan;kendimi son damlasına kadar emdirdim deyince  

Online Ziyaretçi 05.05.2011/10:17 

çalıĢana insan olduğunu anımsatan güzel bir yazı  

Online Ziyaretçi 03.05.2011/12:28 

Avrupa'lı iĢverenler gerçek kazanımın, çalıĢma saati ile değil çalıĢanın gönüllüğü ve 

iĢini/firmasını sevmesiyle gerçekleĢebileceğini anlamıĢ da ekstra neler verebilirim 

peĢindeyken biz bu gerçekliği kaç kez keĢfettikten sonra yasalarımıza yansıtabiliriz kim 

bilir?Yazı içi teĢekkürler. Y.H  

Online Ziyaretçi 03.05.2011/11:41 

Gayet güzel bir yazı ve doğru bir tesbit olmuĢ. Avrupa artık eski çekiciliğini ve cazibesini 

kaybetti. Bugün Ülkemizde her Ģey bol ve çok Ģık alıĢveriĢ merkezleri var. Ama bütün 

bunlar sadece madde. Biz insanı unuttuk ve herĢeyi metalaĢtırdık. Buda mutluluk vermiyor 

bir yerden sonra, mavi gökyüzünün eksikliği artık yadırganıyor...  

Online Ziyaretçi 03.05.2011/10:46 

Ġnsanlar makine değildir.. ben bu sözden sonra diyecek baĢka söz bulamıyorum. Bizleri 

makina gibi gören kiĢilere bu yazıyı yüzlerce kez okutmak lazım.. kalemine sağlık.. Ebru  

Online Ziyaretçi 02.05.2011/23:20 

satıĢ ve hedef odaklı bir sektörüz ama insan odaklı bir sektör olmak istiyoruz... yazın böyle 

güzel yazıları da ilgililer duysun.. songül  

Online Ziyaretçi 02.05.2011/22:02 

süper pazartesi sendromuna birebir...  

Online Ziyaretçi 02.05.2011/21:53 

how can u buy blue sky? süperrr..  

Online Ziyaretçi 02.05.2011/21:03 
   

 

 

 

 



 

KARĠYER KAPTANLARI VE HATALARI 

 

Süheyl Aygül 
suheyl.aygul@turkkariyer.com 

 

Beyaz yakalının kariyerinin kaptanı olması fikri yeni dünyanın bir gerçeğidir. 

 

GeçmiĢ dönemlerde insanlardan bir meslek bir de kurum seçmeleri ve geri kalan çalıĢma 

hayatları boyunca bu kurumlarda kalmaları beklenirdi.  Kurumlar bir gemi, kurumun  

baĢındaki  kaptanı ve diğer çalıĢanlar da yolcuları olarak kabul edilirdi. 

 

Ancak, yeni dönemin bir gerçeği olarak beyaz yakalıların çalıĢma sürelerinin kurumların 

faaliyet sürelerini aĢması nedeniyle artık herkes dalgalı  bir denizde yol almak  ve herkes 

kendi gemisinin  kaptanı olmak durumunda kaldı. 

 

Bugün iĢverenle  çalıĢan arasındaki geçmiĢ dönemdeki psikolojik sözleĢmenin artık pek bir 

önemi kalmadı. Bunun nedenleri olarak; son yıllarda çarpıcı değiĢimlerin bir araya gelmesi, 

ofis kurallarının ve iĢ yapıĢ politikalarının yeniden gözden geçirilmesi, teknoloji otobanında 

alınan yol, küreselleĢme, giriĢimcilikte yaĢanan patlama ile profesyonel manevra gücü yüksek 

küçük ve çevik Ģirketlerin yaygınlaĢması ile Ģirketlerin rekabet stratejisinde oluĢturduğu  

yeniden yapılanmalar ve düzenlemelerdir. 

 

ĠĢten çıkarmaların artık son derece basit ve sıradan hale getirilmesi ile  bu dönemin yarattığı 

rekabet ikliminin dalgaları içerisinde boğuĢan  gemilerde iyi bir kaptan olmanın önemi her 

zamankinden daha fazla öne çıkmıĢtır. 

 

Bu kurgu içerisinde bir de olumlu taraf bulunmaktadır. Kurumlar yeniden yapılanıp, yeni 

oluĢumlar hayata geçirildiği için yeni geliĢme fırsatları ve yeni iĢ imkanları da eĢ zamanlı 

olarak ortaya çıkabilmektedır. 

 

En güçlü kariyerlerin siz hazır olduğunuzda geliĢeceği realitesini bu dönemde göz ardı 

etmemek gerekir.  Beyaz yakalılar birikimlerini ve yeteneklerini sürekli güncel tutması, 

zenginleĢtirmesi  ve doğabilecek imkanlara hazır olması gerekmektedir.  

 

Sektörünüz, pozisyonunuz ya da yaĢınız ne olursa olsun üzerinde stratejik olarak düĢünerek 

kariyerinizi geliĢtirmeniz mümkündür. 

 

Ġlk iĢ olarak kendi swot analizinizi ortaya çıkararak  beceri ve değerlerinizin ne kadar farkında 

olduğunuzu  keĢfetmeye çalıĢmanız gerekir. 

 

Ana ilgi alanlarınızı, değer ve becerilerinizi ortaya koyun. Hangi tür iĢleri yapmayı 

sevdiğinizi, hangi tür ortamlarda çalıĢmayı tercih ettiğinizi, nasıl insanlarla çalıĢmaktan 

hoĢlandığınızı, hangi yeteneklere sahip olduğunuzu, sosyal ağlarınızı ve geliĢime açık 

alanlarınızı net bir Ģekilde ortaya koymalısınız.  

 

Bunları tespit ederken kendi potansiyelinize içeri doğru bakarak yol alabileceğiniz  gibi, 

sizden daha deneyimli ve yaĢam perspektifi geniĢ tanıdıklarınızdan, iĢ yaĢamında bulunan 

size mentorluk yapabilecek kiĢilerden, kariyer danıĢmanları veya koçlardan destek 

alabilirsiniz. Bunu tespit ederken  diğer bir kanal olarak da kiĢisel envanter ve mesleki eğilim 



testlerine  baĢvurmanız mümkündür. 

 

Yapılan iĢi ufuk açıcı bulmayıp,  mutsuz olunduğunda  genel eğilim, baĢka bir kuruma geçme 

yönünde arayıĢa baĢlamak Ģeklindedir. Aslında sorun kurumunuzda olmayabilir.  

Sorununuzun mevcut görevinizden kaynaklanabileceği gerçeğini de göz ardı etmemenizde 

yarar bulunmaktadır. 

ĠĢinizi zenginleĢtirme veya kurum içerisinde farklı imkanlardan yararlanmanız halinde tekrar 

mutlu olma Ģansını  yakalayabilirsiniz. Sizin yerinize baĢka bir beyaz yakalı aramak, 

değerlendirmek, konumlandırmak ve eğitmek gibi maliyetlere katlanmayacağı için bu konuda 

size sunacağı imkan varsa  kurumunuz da  fazlasıyla mutlu olacaktır Ģüphesiz. 

 

Kariyer kaptanlarının dümeni çevirirken  yaptıkları en önemli hatalardan biri de; ilgilerini en 

fazla çekip  tetikleyen, ilham veren değil, yapmaları gerektiğini düĢündükleri  veya 

yapabilecekleri iĢlere yönelmeleridir. Oysa, mevcut iĢlerinde kullanmamaları nedeniyle  

farkında olmadıkları birçok özel yetenekleri vardır. 

 

Kariyerinizde yol alırken kaptanların düĢtüğü son tuzakta özellikle iĢe yeni baĢlayanlar için 

sadece alacakları ücret paketini ve kazanmayı düĢünüp iĢi çok iyi öğrenecekleri bir rotaya 

dümen kırmayı düĢünmemeleridir. 

 

Tüm kariyer kaptanlarına dalgalı denizlerde iyi seyirler dileriz… 

Okur Yorum   
 

 

Cok faydali bir yazi, sagolun.  

Online Ziyaretçi 15.05.2011/21:37 

insanın sevdiği iĢi yapması gibisi yok :) hangi iĢi sevdiğini , iĢi neden sevdiğini ve nasıl 

yapacağından emin olduğu sürece...Tüm bu analizleri 20 yaĢların ortasında yapmıĢ olmak, 

hızlı ve baĢarılı bir iĢ yaĢamı da beraberinde sizinle gelebilsin. HerĢeye rağmen herbirimizin 

hayatında en azından bir kaç keĢke'ye yer olacaktır.Yazı için teĢekkürler. Y.H  

Online Ziyaretçi 11.05.2011/09:38 

Tüm tespitlere katılıyorum ve bahsettiğiniz hataları ben de yaptım, sonra farkedip dümen 

kırdım.Önce aynı kurumda farklı görevde ,sonra farklı kurumda yine farklı bir görevde... 

Anlattığınız tüm hayati detayları öğrenmiĢ ve hayatıma uyarlamıĢ /uygulamıĢ olmama 

rağmen yine de bir türlü çözemediğim bir yanlıĢlık var benim kariyerimde: Sürüden 

ayrılmak , Varolan Kültürel Birliktelikte kendi seçtiğim etik kurallara olan bağlılık duygum 

ve olabilir mi?Ne dersiniz? Fulya.  

Online Ziyaretçi 10.05.2011/15:36 

çalıĢma hayatı boyunca karĢımıza çıkan duvarları aĢmak yorucu olsa bile, bu planlamayı en 

baĢından yaparak hedefleri belirlemek, yol boyunca karĢılaĢacağımız zorluklara tahammül 

gücü verecektir.  

Online Ziyaretçi 10.05.2011/13:17 

çok güzel bir durum tespiti olmuĢ  

Online Ziyaretçi 10.05.2011/11:33 

her zaman sorun kendi içimizdedir.Dolayısıyla o kurumdada sorunlu insanlar dolayı sorun 



yaĢanır.bu baĢka bir beyaz yakalının sorunu benim desorunum haline gelebilir.Diğer yandan 

diğer benim yeteneklerime gereksinim duymayan bir kurumda kendi yeteneklerimi 

sergilemi yeteneksizler havuzu ve yöneiticileri zaten istemez engellerler ve açık denizde 

tahtadan suya itelelerler.hadi iyi seyirler...  

Online Ziyaretçi 10.05.2011/09:54 

bu yazıyı 7 sene önce okusaydım, çok farklı bir yerde olurdum, üç hatayı da yaptım..  

Online Ziyaretçi 09.05.2011/23:54 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Avcı olmak kolay mı? 

 

 

 

Süheyl Aygül - T24 

suheyl.aygul@turkkariyer.com    

 

Geçen hafta bankacılık sektöründe çalıĢanlar üzerindeki satıĢ ve hedef baskısı gündemdeydi. 

Aslında yıllarca pazarlama ve satıĢ alanında yöneticilik yapmıĢ biri olarak, bu gündem 

arasından, satıĢçıların sadece bu sektörde değil tüm sektörlerde baskı altında olduğu gerçeğini 

süzüp çıkarmakta fayda vardır.  

 

SatıĢta temel kural; “satıĢı ya yaparsınız ya da yapamazsınız”. Size “avcı” olduğunuz söylenir. 

Avcı, ya avıyla ya da avsız gelir diye eklenir. Hedefinizi vurursunuz veya vuramazsınız. Ya 

doyarsınız ya da aç kalırsınız. Aniden yağan yağmurun geyiğin ayak izlerini silmesi kimsenin 

umurunda değildir.  

 

Ġyi avcıların bahanesi olmadığı söylenir. Para değer kaybetmiĢ, deprem olmuĢ, ekonomi 

kötüye gitmiĢ, büyük rakipler piyasaya girmiĢ, kimsenin umurunda değildir. Kimseye 

dinletemezsiniz.   

 

Peki dünyada durum nedir? Son yıllarda dünya önemli bir değiĢim ve dönüĢüm sürecinden 

geçmektedir. Her geçen gün rakiplerin sayısı ve rekabetin Ģiddeti artmaktadır. Uluslararası 

rekabet ürünleri birbirine benzer hale getirmiĢtir. Dev bir enformasyon otoyolunda ilerlerken, 

ürünler kadar Ģirketler artık birbirine benzer hale gelmiĢtir. Hiçbir Ģirketin “en iyi 

uygulaması” gizli kalmamaktadır, taklit konusunda ustalık ve taklit süreleri inanılmaz 

kısalmıĢtır.  Yeni ürün ve hizmet veya yeni fikir arayıĢına giren Ģirketlerin ürünleri daha 

doğmadan ölebilmektedir.  Tabi bu kısır döngü “buluĢ enflasyonuna” ve “müĢteri 

deflasyonuna” yol açabilmektedir. ĠĢ dünyasında en önemli hale gelen “süratin” önü, yaratılan 

bilgi bombardımanı ile kesilebilmektedir.  Kısacası, her gün daha fazla küreselleĢen ama daha 

az büyüyen bir dünya ekonomisi ve en önemli kaynak haline gelen ve sürekli değiĢen bir 

müĢteri profili ile karĢı karĢıyadır satıcılar.  

 

Ülkemizdeki satıĢ daha da karmaĢık ve kaotik bir sürece bürünür. Duygusal yönü ağır bir 

toplumuz. En güçlü olduğunu düĢündüğümüz kararlarımızın arkasında duygusal nedenlerimiz 

vardır. ĠliĢki toplumu olmamız nedeniyle, danıĢmadan, istiĢare etmeden satın almak 

istemeyiz. Satıcı ile aramıza kataloglar, tele-marketing robotları, internet bulutu sokmak 

istemeyiz. SatıĢ realize olsa bile ödenecek bedelleri ödememeye çalıĢan, kaçınma kültürü üst 

seviyede, borcu borçla kapatmak isteyen insanlar ve firmalar sürekli karĢınıza çıkar durur.  Bu 

anlamda satıĢ yapacağınız insanların anlam ve algı haritalarını çözmek ayrı bir sanat haline 

gelecektir.  Ayrıca,  kendi piyasalarında düĢen enflasyon ve daralan kar marjları tablosu 

içinde çıkıĢı zor bulup kendini koyvermek ölümcül hale gelmiĢtir satıcılar için.  

 

 

Her Ģeye rağmen, değiĢim varsa değiĢime ayak uydurmanız beklenir. Ya avcısınızdır ya da av 

olursunuz.  Zira iĢten çıkarmalar çok sıradan bir hale gelmiĢtir. Avcıların iĢi bu nedenle her 

zamankinden daha zor hale gelmektedir.   

 

Eskiden avcılar günde iki saat çalıĢsaydı hayatta kalırlardı. Diğer sekiz saat yıldızların altında 

mailto:suheyl.aygul@turkkariyer.com


uyuduktan sonra geri kalan on altı saatte de hayatlarını yaĢarlardı. Bugünün avcıları ise on 

saat çalıĢarak iki yakalarını ancak bir araya getirmek durumunda kalmaktadır. Geri kalan 

uyku hariç günün sekiz saatini  ise trafik, alıĢveriĢ, mecburi telefonlar, ev iĢleri  ve kiĢisel 

bakımla doldurmaktadır.  

 

Av hiçbir zaman bitmez.  Bir avcının avını tesadüfen vurabileceği düĢüncesiyle, iyi avcı 

olmanın  koĢulunun, tekrar tekrar avını vurabilmek olduğu hep hatırlatılır.  

 

Sürekli hazırlık yapmaları, planlı, empatik ve sempatik olmaları, gülümsemelerini eksik 

etmemeleri, avlarının üzerine titremeleri, en iyi arkadaĢlarına davrandıkları gibi davranmaları, 

aktif dinleme yapmaları, güçlü sorular sormaları, sinyallere karĢı tetikte olmaları, herkesi birer 

potansiyel av gibi görmeleri  istenir, istenir de istenir…   

 

Kendinden sürekli beklenenlerin aksine, avcılar zamanla can sıkıcı, yıpranmıĢ ve sıradan bir 

ruh olarak oradan oraya süratle koĢturan bir bedenin arkasına saklanmak durumunda kalırlar. 

Mutluluğun aylak bir yavaĢlık, köhne bir ev, bakımsız bir bahçe, yaĢlı bir köpek,  eski bir 

ceket ve uzun bir öğleden sonra olduğuna inanmaya baĢlarlar. “Avcı” değil, artık “çiftçi” 

olmak hayalleri kurarlar.   

 

Bu arada, hâlâ avcı olmanın kolay bir Ģey olduğunu düĢünüyor musunuz?  

 

DüĢünmüyorsanız  lütfen onlara haklarını teslim edelim. 

 

Okur Yorum   
 

 

satıcının pssikolojisi ve koĢulları:) birebir aktarılmıĢ:)  

Online Ziyaretçi 18.05.2011/20:33 

Bir yetenektir "Avcı" olmak. Ġdealisttir avcı olan kimse zaten nasıl olurdu baĢka türlü, insanı 

"varlık" değil de kaynak=sömürge olarak gören sistemde yer almak. Tebrikler Süheyl Bey. 

Elinize sağlık.  

Online Ziyaretçi 18.05.2011/16:08 

Her yıl yapılan eğitim ve toplantılarda " ekip çalıĢması, ortak hedef, büyük resim, vb" ile 

baĢlayan yaldızlı cümleler kurulsa da, satıĢcıların kaderi yalnız olmaktır aslında. Günümüz 

iĢ dünyasında, kötü avcı kadar iyi avcı da çevresindekileri memnun edemez çünkü. Ünlü 

Fransız yazar La Rochefoucauld'un dediği gibi, "düĢman isterseniz dostlarınızı geçmeye 

çalıĢınız"… Bir çok iyi Avcı, avından ötürü değil yanındaki diğer Avcı nedeniyle erken 

çiftçi olmak zorunda kalmıĢtır. Alper Yılmaz  

Online Ziyaretçi 18.05.2011/12:13 

Bizi av yerine koyan avcılara karĢı direnme zamanı gelmiĢtir, yaĢasın çiftlik hayatı. 

Minimum tüketim maksimum huzur (maksimum kartı olmayanlar i.bankasına uğrayabilmek 

için geç kalmadınız, avcıların tutturulması gereken kredi kartı hedefleri var, lütfen). HAT  

Online Ziyaretçi 18.05.2011/08:18 
   

 

 

 



Kariyerinizin kırılma noktası 

 

Bir Ģeyi elde etme ve edememe arasındaki noktanın adı  kırılma noktasıdır. Bu noktaya 

ulaĢtığınızda  ihtimaller arasında gider gelirsiniz. Hayatınızın farklı bir sayfasını kapatıp 

diğerini açarken zorunlu olarak uğranılan geçiĢ noktasına verilen isimdir bir anlamda kırılma 

noktası. Bir eĢiktir. Bu eĢik  aĢılınca farklı bir dünyaya geçilir. Farklı bir konuma, farklı bir 

kiĢiye, farklı bir dünyaya ulaĢılır. 

 

Bazıları kariyerlerlerinde  kırılma noktasına geldiklerinde bunu hissederler. Ancak, bu  

konuda farkındalığı bulunanlar  kadar bulunmayanlar da mevcuttur. „‟Beyaz yakalının Seyir 

Defteri‟‟ kitabını yazarken okuyucuyu bu anlamda bir farkındalık yolculuğuna davet etmiĢtik. 

 

Kitapla ilgili  gelen geri beslemelerde ise  okurların  kariyerlerindeki kırılma noktaları 

konusunda önemli bir farkındalık yaratmıĢ olduğumuzu menuniyetle gözlemledik. 

 

Kariyerinizde ne aĢamada  kırılma noktasına  gelinir diye soracak olursanız? 

 

Bize en çok  bir üst kademeye geçiĢte bunun yaĢandığı belirtilmektedir. 

 

Beyaz yakalılar kariyerlerine ilk baĢladıklarında veya belli dönemlerinde kendilerini adayarak 

yaptıkları baĢarılı iĢlerin primini üstleri alır. Onlar da üstlerine biraz daha katıp, biraz da  

yaldızlayarak bir üstlerine satarlar. Çıkardığınız güzel iĢlerin primlerini baĢkaları alsa bile 

yapılan iĢlerin marifeti ve tecrübesi de size kalır. Kendinizi geliĢtirir ve zenginleĢtirirsiniz. En 

önemli deneyimler ve birikimler bu Ģekilde kazanılır. 

 

Sizin tecrübe ve marifet üstlerinizin prim yaptığı bu kazan-kazan süreci, yerinizi 

sağlamlaĢtırıp yaptığınız iĢin sadece tecrübesini değil primini de talep edeceğiniz güne kadar 

süregelir. Bu eĢiğe gelindiğini gerek içinizde yükselen dalga gerekse etrafınızda bu dalgayı 

köpürten diğerleri kulağınıza fısıldamaya baĢlar. 

 

„‟Bazen hak eden değil, hareket eden kazanır‟‟ kuralı, beyaz yakalı dünyasının önemli bir 

kuralıdır. Yaptığınız iĢe kattığınız değerden yani  performansınızdan emin olduğunuzda ve 



farkındalık yarattığınız alanları belirlediğinizde kendinizi ve yaptığınız iĢin değerini doğru 

zamanlamayla anımsatmak iĢ hayatınızda ilerlemenin en önemli adımı olacaktır. 

 

ĠĢi  yapan tarafta bulunduğunuz dönemde hiçbir rekabet ortamını solumamıĢ iken, priminizi 

talep edeceğiniz noktada ise sizi önemli bir rekabet iklimi beklemektedir. Bu eĢikte yapılacak 

zamanlama ve planlama fevkalade önemlidir. “evet” yerine “hayır” dediğiniz de, konuĢmak 

yerine sustuğunuz da, a yolunu değil  b yolunu seçmiĢ olursunuz. Belki daha mutlu, belki 

daha mutsuz ama kesinlikle baĢka bir hayat yaĢarsınız. 

 

ÇalıĢtığınız iĢe kattığınız değer anlamlı değilse, kendi dalganızda boğulmanız da ihtimal 

dahilindedir. Yarattığınız değerin kalitesi konusunda emin değilseniz, bu konuda iĢ 

hayatından deneyimli bir beyaz yakalının mentorluğuna veya danıĢman bir firmanın 

koçluğuna ihtiyaç duyabilirsiniz. 

 

Kırılma noktası dediğimiz bu eĢiğe geldiğinde bir „‟B Planı‟‟ ihtiyacınız olduğunu da 

unutmamalısınız. Sizin alanınızda benzer beceri ve deneyime sahip beyaz yakalıların ne kadar 

kazandığını ve ne tür pozisyonlarda konumlandırıldığını  öğrenin. DanıĢman firmalarla, hem 

sektörde durduğunuz noktanın koordinatlarını belirlemek hem de piyasa beklentilerini 

öğrenmek adına görüĢmeler yapmanız size değer katacaktır. 

 

B planınızı da oluĢturduktan sonra, fayda-maliyet matrisi uyarınca, daha fazla kazanım 

sağlamak ve zarar görmemek adına talebinize öncelikle mevcut kurumunuz içerisinde cevap 

aramalısınız.  Beklentiler karĢılıklı  olarak uyuĢmuyorsa profesyonel manevra kabiliyetinizi  

harekete geçirme zamanı gelmiĢtir. Yöneticilerde rekabetin farkındadır ve iyi çalıĢanlarını 

kaybetmemek adına bütçe ve pozisyon yaratmak gerektiğini bilirler. ĠĢinizde yeterince 

dikeyleĢip uzmanlaĢtıysanız, sektörünüzdeki diğer firmalarda konusunda uzman birisiyle 

çalıĢma beklentisi içerisinde olacaklardır. 

 

Kariyerinizin bu tür kırılma noktalarında kariyerinize sahip çıkmalısınız. Kariyer bireysel bir 

olgudur. Kariyerinizin patronu sizsiniz. Kimse sizi sizin kadar iyi düĢünüp kariyerinize sahip 

çıkamaz. Kurumlar istese de kariyer haritanızı yapamazlar. Kariyeriniz sizinle baĢlar ve 

sizinle biter. Ġstifa ederseniz kurumlar yönetecek  size ait  bir kariyer bulamazlar. 



 

Kariyer haritanızı oluĢturacak birisi olacaksa; Kariyerinizin Piri Reis‟i siz olmalısınız! 

 

Ġlham Süheyl Aygül 
 

 

 

04 Nisan 2011 Pazartesi 23:02 
 

Bu yazıyı okuduktan sonra yarın benim için farklı bir gün olacağını düĢünuyorum.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   
Puan 

verilmemiĢ 
 

  

 

  

 

fulden tarlı 
04 Nisan 2011 Pazartesi 15:50 

 

gerçekci ve yol gösteren bir yazı..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

  

 

  

 

 

04 Nisan 2011 Pazartesi 14:47 
 

Aslen farklı biri olduğumuzu cebimizde bir B planınıda bulundurucak kadar temkinli ve flex 

olmamızı farkettiricek farkındalık yazısı daha...TeĢekkürler. E.P  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

  

 

  

 

ayla hacıoğlu 

04 Nisan 2011 Pazartesi 14:19 
 

çok etkileyici ve tam bulunduğum pozisyon itibarı ile aradığım reçete yazı...yazara teĢekkur 

ediyorum  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
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CV sadece CV değildir... 

 

 

Türk Kariyer Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġlham Süheyl Aygül'ün CV'nin önemi ve iĢlevine 

iliĢkin kaleme aldığı yazı...  

 

 

 
ĠĢ bulduktan sonra özgeçmiĢe olan gereksiniminiz ortadan kalkmaz. Her profesyonelin elinin altında 

baĢvuracağı, kurumlara göre yeniden düzenleyebileceği esnek bir CV‟si olabilmelidir.  

 

 

 

Beyaz yakalıların çalıĢma sürelerinin firmaların faaliyet sürelerinin önüne geçtiği, turn-over‟ ın 

giderek yükseldiği yeni dünyada, CV‟ler etkili bir B planı yaratmak açısından her zamankinden 

daha önemli hale gelmiĢtir…  

 

 

 

Son zamanlarda ülkemizde, CV hazırlama ve kendini ifade etme konusunda hemen her 

pozisyondaki beyaz yakalıların büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu düĢündüren örnekler yaĢamaya 

baĢladım bir danıĢman olarak.  

 

 

 

Performansını ve kiĢilik yapısını yakından tanıdığım adayların CV‟lerinin bile önemli kurumların ön 

elemelerini geçememesi, üst düzeyde pozisyona sahip bulunan insanların bile iĢ değiĢtirmek için 

tarafımıza gönderdikleri CV‟lerin son derece gereksiz ayrıntılar içerip adayların değerlerini, 

performanslarını ve önemli baĢarılarını yansıtamamaları, ısrarla birçok beyaz yakalının örnek ve 

herkesçe kabul gören bir standart CV formatı arayıĢına girmeleri ve CV‟lerin gittikçe aynılaĢması 

bu konuya dikkat çekmeyi zorunlu hale getirmiĢtir.  

 

 

 



Beyaz yakalılar tarafından gereken önemin verilmemesinin nedeni, büyük ihtimalle, CV‟lerin iĢe 

alınmak için değil, mülakata davet olunmak açısından bir önkoĢul olduğu düĢüncesidir. Ve bu 

önkoĢul sağlanmadığı için de birçok değerli aday maalesef kolayca elenebilmektedir.  

 

 

 

ĠĢ hayatında herkesin zamanı çok kıymetli olduğundan, CV‟ler aday değerlendirmede en önemli 

tanıtıcı enstrüman olarak öne çıkarlar. Kurumsal firmalarda CV‟ler, aday değerlendirilmesinde 

sadece ĠK bölümü değil iĢ birimlerin tarafından da dikkate alınmaktadır. Birimler farklı alanlara 

konsantre olabilir, CV‟deki farklı bölümleri mercek altına alabilirler. ĠK‟cılar sizin iĢ ilanınızda 

belirtilen iĢ tanımına, vasıf ve yetkinliklerinize konsantre olurken, iĢ birimindekiler sizin kuruma 

katacağınız değere ve uzmanlık alanlarınıza eğilirler. Bu anlamda CV‟niz tüm değerlendirmecilerin 

beklentilerini karĢılayacak yetkinlikte, etkili ve farkınızı ortaya koyacak Ģekilde olmalıdır.  

 

 

 

CV sadece CV değildir, değerlerinizin istemci kurumlara sunulduğu tekliflerdir. Ülkeden ülkeye, 

sektörden, sektöre, firmadan firmaya, değerlendirmeciden değerlendirmeciye değiĢebilir. Bu 

nedenle tek bir standart CV‟nizin olması çok anlamlı olmayacaktır.  

 

 

 

ÖzgeçmiĢiniz size özgü ve farklı olmalıdır. ÖzgeçmiĢ yazmanın değiĢmez formülleri yoktur. 

ÖzgeçmiĢin amacı hayat öykünüzü anlatmak değil, istemci kurumu etkilemek olduğuna göre, her bir 

kurum için ayrı bir özgeçmiĢ hazırlamak daha uygun olacaktır. Örneğin reel sektöre ve bankacılık 

sektörüne aynı CV ile baĢvurmak çok anlamlı olmayacaktır.  

 

 

 

Ülkemizde genellikle klasik değerlendirmeciler “zaman bazlı” (time-based) kronolojik CV‟leri 

tercih etmektedir. Değerlendirmeciler iĢ geçmiĢinizde varsa aralık veya boĢlukları tespit için bu 



formatı tercih ederler. Hep aynı iĢ türünde çalıĢtıysanız tüm iĢ sürecinin bir bakıĢta görünmesi 

mümkündür. Uzun süre çalıĢmaya ara verenler ya da çok sık iĢ değiĢtirenler için “uzmanlık bazlı” 

(Skill-based) fonksiyonel CV‟ler daha yerinde olacaktır.  

 

 

 

Ġsim, telefon, mail ve posta adresinizin yazılması özgeçmiĢinizin en önemli bilgileridir. Bunları 

yazarken isim, adres, tel gibi baĢlıklar atmanıza gerek yoktur.  

 

 

 

ÖzgeçmiĢinizde en çok yeri, en son iĢinize vermeniz gerekir. Son geldiğiniz nokta iĢ dünyasında Ģu 

an durduğunuz noktanın koordinatlarını ve etkinliğinizi belirleyen en önemli aĢamadır. En sık 

yapılan yanlıĢlardan biri de adayların özgeçmiĢlerini kariyerlerine baĢladıkları ilk iĢlerinden 

baĢlatmalarıdır. (Tecrübesi üst düzeyde olmasına rağmen adayların yapmıĢ olduğu stajların bile yer 

aldığı CV‟ler karĢımıza çıkabilmektedir.)  

 

 

 

ÖzgeçmiĢinizi okuyanlar geçmiĢte ne yaptığınızı anlarlar ama nasıl yaptığınızı ve neler baĢardığınızı 

da öğrenmek isterler. ĠĢ hayatında baĢarılar genellikle satıĢ artıĢı, verimlilik ve kârlılıkla ifade edilir. 

Yeni bir proje uyguladıysanız satıĢlara veya kârlılığa olan etkisini yazmakta yarar vardır. UlaĢtığınız 

hedefleri anlatmak için mümkün olduğu kadar rakamları kullanmak yerinde olacaktır, “…. TL 

büyüklüğünde bir bütçeyi yönetti”, “satıĢlarda yüzde ….. artıĢ sağladı”, “…. sistemi kuruldu ve 

yüzde…. verimlilik artıĢı sağlandı”, “…. kiĢiyi yetiĢtirdi”, “firmayı …. TL kâra geçirdi” gibi…  

 

 

 

Ġfadelerinizde “ben” ifadesini kullanmamaya dikkat edin, “…. ümit ediyorum, …. tecrübem 

yoktur…. öğrenmeye çalıĢıyorum” gibi pasif ve savunmacı ifadelere yer vermeyin.  

 



 

 

Eğitim kısmında iĢ tecrübeniz çok fazla ise ve üniversite mezunuysanız liseyi yazıp yazmamak size 

bağlıdır. Varsa master ve doktora çalıĢmalarını, burs ya da ödülleri mutlaka ekleyin.  

 

 

 

Yabancı dilinizi yansıtırken, derecenizi, gittiğiniz kurs veya okulu, hangi yıllarda ne süre ve sıklıkta 

gittiğinizi belirtin.  

 

 

 

Hobi ve aktivitelerinizde anlatırken sizi güçlü ve farklı kılacak olanları ve varsa ödüllerinizi yazın, 

sinema, futbol , yüzme yazacaksanız hiç yazmayın… Bir enstrüman çalıyorsanız veya farklı bir hobi 

icra ediyorsanız (kaligrafi gibi) belirtmek farklılık yaratır.  

 

 

 

ĠĢ için Ģansınızı artıracağını düĢünüyorsanız fotoğraf muhakkak kullanın.  

 

 

 

Fakat gerçek olmayan hiçbir Ģeyi yazmayın.  

 

 

 

CV‟nizde iki sayfayı geçmemeye çalıĢırsınız uygun olacaktır.  

 

 

 

Tüm bunları oluĢturduktan sonra sıra kimlik bilgilerinizin altına kariyer hedefinizi yazmaya gelir. 



BaĢvurduğunuz firmanın beklentilerini de göz önüne alarak özgeçmiĢinizi oluĢtururken 

kullandığınız vasıf, tecrübe ve yetkinlikleriniz ile uyumlu bir hedef, istemci kurumda önemli bir etki 

ve diğer adaylara oranla sizinle ilgili bir farkındalık yaratacaktır. Kitabî cümlelerle, standart 

yazılmıĢ bir kariyer hedefinin ise özgeçmiĢinizi sadece sıradanlaĢtıracağını da unutmayın. Ġstemci 

kurumun sizi niye tercih etmesini açıklayan özelliklerinizi ve yetkinliklerinizi (key selling points) 

beklenti ile uyumlu deneyiminiz ve geçmiĢ baĢarı ve rolleriniz ile ilgili vereceğiniz kısa özet 

CV‟nizin en kritik bölümdür.  

 

 

 

Tekrar edersek, CV sadece CV değildir… Çok önemli bir entellektuel sermayeye veya ıĢıltılı bir 

hazineye de sahip olsanız bile ambalajınız baĢarısız ve göze hitap etmiyor ise kimse kurdeleyi çözüp 

içine bakmak istemeyebilir. Mücevherin değerini anlayacak biri ile karĢı karĢıya gelene kadar 

beklemek durumunda kalınabilir. CV‟ler baĢkalarına bırakılamayacak kadar önemli, standart ve 

sıradan bir CV‟nin içine hapsolunamayacak kadar değerlidir. CV‟ler çoğu zaman geleceğinizi içinde 

taĢır. Unutmamak gerekir ki, iĢi almanın ön koĢulu görüĢmeye girebilmektir. Belirtilen Ģekilde 

hazırlanmıĢ bir CV, sadece bunu sağlamakla kalmaz, karĢınıza çıkabilecek değerlendirmecinin de 

iĢini kolaylaĢtırarak size olan bakıĢ açısını ilk andan itibaren pozitife çevirerek bir adım öne 

çıkmanızı sağlar!  

 

 

 

Ġlham Süheyl Aygül  

 

Türk Kariyer  

 

Yönetim Kurulu BaĢkanı 
 

 

  

 

aysen 
11 Mayıs 2011 ÇarĢamba 13:04 

 

çok yararlandım, teĢekkur ederim.  



Katılıyorum  Katılmıyorum   
Puan 

verilmemiĢ 
 

  

 

  

 

e.a 

21 Nisan 2011 PerĢembe 22:03 
 

çok güzel ipuçları...bir ik cı olarak tebrik ederim..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   
Puan 

verilmemiĢ 
 

  

 

  

 

ozden 
20 Nisan 2011 ÇarĢamba 09:50 

 

bu CV leri değerlendirecek kalitede ĠK cılar nerede? hangi firmada profesyonel ĠK 

departmanı var? hayallerle insanları avutmayın, Türkiye'de en iyi CV torpildir  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %50 %50 
 

 
 

 

  

 

 

19 Nisan 2011 Salı 21:48 
 

bendeki cv; cv değilmiĢ hissine kapılmamak elde değil.. güzel yazı ama..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 
 

 

  

 

 

19 Nisan 2011 Salı 20:39 
 

Sandıktaki çeyiz gibi bilgisayarımızın bir köĢesinde kullanılmayı bekleyen cv lerimiz, bu 

yazıdan sonra geri dönüĢüm kutusundaki ebedi istirhatine gönderilecektir.. A.Yılmaz  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 
 

 

  

 

Melisa 

19 Nisan 2011 Salı 18:17 
 

CV hazırlama konusunda önemli ipuçları barındıran bir yazı...  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 
 

 

  

 

 

19 Nisan 2011 Salı 16:52 
 

Çok aydınlatıcı bir yazı olmuĢ, teĢekkur ederiz.ben bile bazen müdürlerden gelen Cv lere 

inanamıyorum. H.C.  

Katılıyorum  Katılmıyorum  
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Mobbing ne değildir? 

Türk Kariyer Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġlham Süheyl Aygül'ün son yıllarda sıkça tartıĢılan 

"Mobbing" kavramına iliĢkin kaleme aldığı yazısı... 

 

www.finansgundem.com 

7.6.2011 - 16:44 

 

Türkiye‟de herkes mobbing (psikolojik yıldırma) kelimesinin ne olduğunu son dört senedir 

iyice öğrendi, ancak tam olarak ne olup ne olmadığını öğrenemedi. Artık herkes herĢeyi 

mobbing diye çağırır hâle geldi. ĠĢ hayatında herkes mobbing‟e uğrar ve mobbing yapar 

Ģeklinde yaygın bir yanlıĢ algı da aldı baĢını gitti. Benim kitabımda da nâçizane “beyaz yakalı 

vebası‟‟ diye çağırdığım bu kavramın en dibine indiğimizde karĢımıza Avusturyalı bir 

hayvanbilimci olan Konrad Lorenz çıkıyor. Adı geçen etoloji uzmanımız 1960‟lı yıllarda ilk 

olarak kullanmaya baĢladığı mobbing ile anlatmaya çalıĢtığı Ģey; “küçük hayvan gruplarının 

büyük bir hayvana karĢı toplu Ģekilde atağa kalkması durumuydu‟‟. Yıllar sonra sözkonusu 

kavramın hayvanların dünyasından çıkarak iĢ dünyasına yıldırım gibi çakılacağı ve vereceği 

zarar ve yıkımları kimse tahmin etmemiĢti süphesiz…  

 

Lorenz‟den sonra özellikle Amerika merkezli yürütülen örgütsel araĢtırmaların ıĢığında, 

iĢyerlerinde baĢarısı, bilgisi ve olumlu tavırları nedeniyle sevilen bir çalıĢana, bazı kiĢilere 

tehdit oluĢturduğu düĢlenerek bir ya da birkaç kiĢinin çeteleĢerek uyguladığı kasıtlı yok etme 

amacı taĢıyan, sistematik ve asgari altı ay, ortalama 15 ay süren duygusal eziyet taĢıyan 

vakalara ve yıldırmalara (çalıĢanın olanakları, eğitimleri, bütçesi kısıtlanması, yükselmesinin 

engellenmesi, toplantılara çağrılmaması, dedikodu yaratarak sanal anlaĢmazlıklar karakterize 

edilmesi gibi…) mobbing adı verildi.  

 

Peki eğer mobbing buysa, nelerle karıĢtırılırmaya baĢlandı ve neden yanlıĢ algılara sahip 

olmaya baĢladı? Ġsterseniz bunların üzerinde duralım.  

 

“Bullying‟‟ ile karıĢtırıldı. Oysa bullying okullardaki örgütsel Ģiddet vakalarına, mobbing iĢ 

yerlerindeki vakalara denir. Bullying‟de çocuklardan kurulu bir grubun yalnız bir çocuğa tavır 

alıp zarar vermesini tanımlamak için kullanılır ve sıkca mobbing ile karıĢtırılır. Bullying 

içinde fiziksel Ģiddeti barındırırken, mobbing daha sofistike tavırların benimsendiği, fiziksel 

değil psikolojik baskı ve yıldırma politikalarının takınıldığı iĢ yeri psikolojilerini tanımlamada 

kullanılır.  

 

“ĠĢyeri stresi” ile karıĢtırıldı. Beyaz yakalılar arasındaki rekabet, kiĢisel hırslar, kaprisler iĢ 

hayatının kaçınılmaz bir parçasıdır ve bu hiçbir zaman sıfırlanmaz. Amerikalıların “ofis 

politikası‟‟ dedikleri bu tip sürtüĢmelerin bir minimumda tutulmasına çalıĢılır. Hep biliriz ki, 

tartıĢma ve kıskançlık insanın doğasında vardır ve gelir geçer; bu tür davranıĢlar mobbing‟in 

kaynağını oluĢturmazlar. Buna ancak “iĢyeri stresi‟‟ denebilir. Mobbing‟de davranıĢın 

kaynağı olarak olaya değil, kiĢiye odaklanılmakta ve sistematik bir “yok etme” 

amaçlanmaktadır.  

 

Bir “baĢarısızlık bahanesi olarak” özellikle karıĢtırıldı. Performansı düĢük, potansiyeli ve 

yetkinlikleri sınırlı çalıĢanlar da baĢarısızlığını içsel değil dıĢsal nedenlere bağlayarak 

mobbing‟e uğradığını sıklıkla belirtmeye baĢladı. Ancak, mobbing mağdurlarının 

azımsanamayacak bir çoğunluğunun üstün özelliklere sahip; zeki, yaratıcı, baĢarı odaklı, 

http://www.finansgundem.com/


kendilerini iĢine adamıĢ, iyi eğitimli, idealist kiĢiler olduğu görüldü. Özellikle yaratıcılık 

tarafı geliĢmiĢ olan kiĢilerin, getirdikleri yeni fikirleri, yabancı dilleri ve vizyonları yüzünden, 

taĢların fazla oynamamasını isteyen, gelenekçi, idare-i maslahatçı eski yöneticiler tarafından 

yıldırma politikalarına maruz bırakıldığı anlaĢıldı.  

 

Mobbing‟i kelime olarak herkes çok sevdi, kulağa çok hoĢ geldi. Oysa, mobbing, bırakın 

Ģirinlik olmasını kimi zaman öldürücü bile olabildiği saptandı. Mobbing‟de sözkonusu olan 

düello formatı değildi. Mobbing; sinsi, sofistike bir psikolojik kuĢatma ve pusu kurma 

süreciydi. Mobbing insanlık suçuydu ve sadece maruz kalan kiĢiyi değil, ailesini, dostlarını, 

çalıĢtığı kurumu her Ģeyi etkilediği anlaĢıldı. Nasıl mı?  

 

Mobbing sadece yapılan çalıĢan ile sınırlı kalınan, mağdurun iĢten ayrılmasıyla biten basit bir 

süreç değildir. Mağdur, farkında olsa da olmasa da, önemli bir psikolojik zarar görmektedir. 

Major depresyon durumuna yoğun olarak Ģahit olunmaktadır. Mobbing‟in yıkıcı baĢarısının 

mağdur açısından gözardı edilen bir diğer önemli tarafı da, çalıĢanın kendinden Ģüphe 

etmesine neden olabilmesidir. Mobbing‟e maruz kalanlar genellikle idealist insanlar olduğu 

için, her suçu kendilerinde ararlar. Ġsveç‟te yapılan bir araĢtırmada mobbing‟e uğrayan 

kiĢilerin yüzde üçünün intihar ediyor ya da PTSD (Post Traumatic Stres Disorder) yani 

travma sonrası stres bozukluğuna uğruyor ve bir daha hiçbir yerde çalıĢamaz hale gelebiliyor 

olduğunu göstermiĢtir.  

 

Mobbing sonucunda sadece mağdur çalıĢan değil ailesi de büyük sıkıntı ve stres yaĢıyor. 

Nasıl çalıĢanın baĢarısı tüm ailenizi mutlu ediyorsa, yaĢadığı psikolojik travma da tüm 

sevenlerini üzüp etkilemektedir. Ġnsanoğlu, iç içe geçen rollerin bileĢimi olduğu 

unutulmamalıdır. Her çalıĢanın evde bir baba veya anne, eĢ, sevgili rolü bulunabilir.  

 

Mobbing‟e, çalıĢanın iĢyerinden ayrılması olarak bakıp ilgisiz kalan kurumlar da, görünen ve 

görünmeyen önemli zararlara uğruyor. Bu tür uygulamalar hiyerarĢi içinde yaĢayan ve 

yeterince yatay olmayan çok sayıda beyaz yakalı çalıĢtıran piramit örgütlerde sıklıkla 

yaĢanageliyor. Öncelikle mobbing sürecinin baĢlangıcında yaĢam enerjsinde tıkanıklık baĢ 

göstermeye baĢlayınca, baĢta depresyon ve diğer patolojik durumlar ortaya çıkmaya 

baĢladığında , kurumların sağlık giderlerinde de önemli artıĢlar meydana gelmektedir. ÇalıĢan 

için konsantrasyon, düĢünce üretimi, yaratıcılık, iĢ veya müĢteri odaklı çalıĢmak bu aĢamadan 

sonra zaten mümkün olamamaktadır. Bunun sonucunda da, iĢ kalitesinde önemli düĢüĢler, 

müĢteri kayıpları ve bilançoya yansıyan zararlar yaĢanacaktır. Yıldırma sürecinin, çalıĢanın 

istifası ile sonuçlanması halinde entellektüel sermaye erozyonu ve kurum kültüründe 

yozlaĢma , çalıĢanın istifa etmemesi durumunda ise hizmet akdinin feshedilmesi nedeniyle 

kuruma karĢı açılacak davalar yüzünden hukuksal giderlerde artıĢ yaĢanmaktadır. Ayrılan 

çalıĢanın yerine yeni eleman istihdamı ve eğitimi de ayrı bir maliyet kalemi olarak kurumlara 

çıkan faturayı kabartmaktadır.  

 

Son araĢtırmalara göre, mobbing‟in genel olarak açılımı yapıldığında; mobbing 

uygulayanların en önemli çoğunluğunun “bir üst yönetici‟‟ olduğu, kadın ve erkeklere aynı 

oranda mobbing uygulandığı, erkek yöneticiler sayıca fazla olduğundan mobbing yapanların 

orta ve son kariyer dönemindeki eğitimli erkekler olduğu, ama kadınlar yönetici olduklarında 

mobbing‟de erkekleri aĢtığı, erkeklerin mobbingi yakın oranlarda erkek ve kadınlara, 

kadınların ise ezici bir ağırlıkla kadınlara uyguladığı anlaĢılmıĢ. Kurumsal yapı olarak 

bankacılık, kamu, eğitim, sağlık sektörü ve aile Ģirketleri genelde en yaygın mobbing yapılan 

ortamlar olduğu ortaya çıkmıĢ.  

 



Avrupa Birliği ve ABD ortalaması olarak baktığımızda, çalıĢanların yüzde 16‟sının 

mobbing‟e maruz kaldığını görüyoruz. Bu oranla ilgili olarak bu rakamın ülkemizde asgari iki 

katına yakın olduğunu düĢünüyorum. Her ne kadar ülkemizde mobbing ĠĢ Kanununa girmeyi 

baĢaramamıĢ olsa da Borçlar Kanununda yer bulmuĢtur. BaĢbakanlık Genelgesi ve komisyon 

kurulması gibi iyi niyetli çabaların ötesinde daha alınacak çok yol var diye düĢünüyorum.  

 

Avrupa‟da ağır hasar yaratan vebadan kurtulan kentlerde bir veba heykeli bulunur. Beyaz 

yakalı vebası diye adlandırdığım bu hastalıktan kurtulmak için, belki de iĢ merkezlerinin, 

plazaların yoğun olduğu yerlerden birinde bir mobbing heykeli dikilmeli ki, herkes 

mobbing‟in zararlarını ve yıkımlarını anımsasın ve bu insanlık suçu hiç unutulmasın… 

 

  

 

 

09 Haziran 2011 PerĢembe 00:15 
 

heykel istıyoruzzzz  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 
 

 

  

 

Türker Yılmaz 

07 Haziran 2011 Salı 23:46 
 

Önümüzdeki yıllarda iĢ dünyamızın sıradanlaĢan bir kavramı olacak Mobing konusunda 

yazılmıĢ en açıklayıcı bilgiler..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

  

 

  

 

 

07 Haziran 2011 Salı 19:05 
 

heykel fikri süperrrr  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

  

 

  

 

hç 

07 Haziran 2011 Salı 17:29 
 

çok farklı bakmıĢ bakan. anlayan anlar..  

Katılıyorum  Katılmıyorum 
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Güvenilir ve aktivist olmak 

Türkkariyer Ġnsan Kaynakları Eğitim ve DanıĢmanlık Hizmetleri Yönetim Kurulu BaĢkanı 

Sühey aygül FĠNANSGUNDEM.COM için yazdı  

 

www.finansgundem.com 

15.6.2011 - 13:15 

 

GeniĢ Ģube ağı bulunan bir kurumun, Ġstanbul‟a yakın bir Bölge Müdürlüğünde yemekteyiz. 

ÇalıĢtığı kurumda 32.yılını dolduran bir Ģube müdürü, emeklilik töreni için verilen bu 

yemekte son derece duygusal anlar yaĢamaktadır. Orada tesadüfen davetli bulunan Ġnsan 

Kaynakları Müdürünü karĢısında görünce herkesin içinde boynuna sarılır ve hıçkırıklarla 

ağlamaya baĢlar. Sahne son derece duygusaldır. Etrafta bulunanların etkilenmemesi mümkün 

değildir. Daha sonra, bu satırların sahibi ile adı geçen emekli müdür lavaboda el yıkarken 

aynada göz göze gelirler. YaĢanan karenin etkisinde kalan bendeniz emekli müdüre „‟insan 

kaynakları müdürünüzü ne kadar seviyorsunuz, yaĢanan sahneden çok etkilendim‟‟ Ģeklinde 

düĢüncelerini ifade eder. Cevap sürprizlerle doludur. „‟Ben 32 yıl bu kurumda ve 

Anadolu‟nun farklı yerlerinde çalıĢtım. ġimdi ayrılıyorum. Ġnsan Kaynakları Müdürünü ilk 

defa karĢımda görünce ne yapacağımı ĢaĢırdım, bilemedim. Duygularıma hakim olamadım „‟ 

der. 

 

Evet bu değiĢik döngüde olduğu gibi bazen patronları bazen de yöneticileri bile hiç görmeden 

büyük kurumların kapısından içeri girip tüm enerjinizi, gençliğinizi bırakarak dıĢarı 

çıkılabiliyorsunuz. Son zamanlarda piramitler belki daha yataylaĢtı, performans yönetimi ve 

toplantıları daha sık yapılır, koçluk kavramları daha bir içselleĢtirilir oldu. Ġnsan sermayesinin 

her Ģeyden önemli, rekabet stratejisinde farkı yaratan varlık olduğu en azından fikren kabul 

edildi. Ancak bazı yöneticilerin paradigması, bırakın biraz yerinden oynamayı, kıpırdamadı 

bile. Onlar değiĢime ve insani titreĢimlere kapalı yöneticilerdir. Çelik formatındadırlar. 

Ġnsanları rakamlarla tanımlarlar. Kurumdan “exit” yaptıklarında ise kurum hafızasında iz 

bırakmadan buharlaĢırlar. 

 

Ġster bir kurumun kalbini oluĢturan Ġnsan Kaynakları Yöneticisi, ister harekete geçiren elleri 

veya adımlarını oluĢturan pazarlama-satıĢ veya herhangi bir iĢ birimi yöneticisi, ister siyaset, 

ister spor yöneticisi olsun, bugün size organizasyonlara ve çalıĢtıkları birimlere katma değer 

yaratan ve iz bırakan yöneticilerin iki önemli özelliğinde bahsetmek istiyorum. 

 

ĠĢ dünyasında birçok yönetici profili vardır, bazıları güvenilir tarafları, bazıları aktivist 

tarafları ile iĢ arenasında boy gösterirler. Hepimiz bu iki yetkinlik alanında ayrı ayrı güçlü 

sayısız kiĢiyi çevremizde gözlememekte ve çalıĢma hayatında bir araya gelmekteyiz 

kuĢkusuz. Ancak hem güvenilir hem de aktivist özelliğini taĢıyan bir yönetici sözkonusu 

olduğunda orada gerçek bir lider ıĢığından bahsetmek gerekir.  

 

Aktivist olmayan güvenilir yöneticiler saygı görebilirler ancak etkileri azdır. Sadece güvenilir 

ve sevilir olmak yeterli değildir. Güvenilir ve aktivist olmayan kiĢilerin, Ģirketleri ve çalıĢma 

arkadaĢları tarafından oyuncu değil seyirci olarak algılanacaklarını göz ardı etmemek gerekir. 

Arada bir ortaya çıkmaları, risk almaları, çalıĢma arkadaĢlarına ilham vermeleri beklenir 

ancak bu genelde pek mümkün olmaz.  

 

Güvenilir olmayan aktivistlerin iyi fikirleri olabilir, ama onları da kimse dinlemez. Bu 

http://www.finansgundem.com/


kiĢilerin çalıĢma arkadaĢları tarafından aceleci, sabırsız ve kibirli kiĢiler olarak algılanma 

olasılıkları yüksektir. Teknik yetkinlikleri açısından takdir ediliyor olsalar da, Ģirket 

sonuçlarına katma değer sağlayacak bir lider olarak görülmedikleri için sürekli by-pass 

edilirler. 

 

Güvenilir Aktivistler ise hem saygı görürler, hem de proaktiflerdir.  

 

AraĢtırmalar Güvenilir-Aktivist yetkinlik alanıyla ilgili dört faktör olduğunu ortaya 

koymuĢlardır.  

 

• Sonuçlara dürüstlükle ulaĢmak; Enron sonrası dünyada sıkılaĢan regülasyonlar ve etik 

eğitimleri doğru davranıĢı teĢvik ediyor olabilir. Ancak, bunlar hiçbir zaman “doğru olanı 

yapmaya bağlılığın” yerini tutamaz. Kime göre, neye göre olduğu belli olmayan kuralların 

ötesinde insanın içinde varolan süphe edilmeyecek bir karakter, kabiliyet ve becerilerin 

getiremeyeceği güvenilirliği sağlayan en önemli özelliktir. 

 

• Bilgiyi paylaĢmak; Güvenilir-Aktivistlerin iletiĢim becerileri çok kuvvetlidir. BaĢarılı bir 

profesyonelin iĢ sonuçlarına etkisi; kendisine duyulan güven ve risk alma becerisini iletiĢim 

iletiĢim becerisiyle birleĢtirdiği zaman katlayarak artırır. 

 

• Güvene dayalı iliĢkiler kurmak; Güven olmaksızın yapılan iĢler sadece günlük operasyonel 

iĢler olmaktan öteye gitmez. ĠliĢki kurma becerisi kritik bir beceridir. Ġç ve dıĢ müĢterilerle 

olumlu çalıĢma iliĢkilerini sağlayan güven atmosferini sağlamak esastır. Güvene dayalı 

iliĢkiler aynı zamanda bilgi ve çabaya da dayanır. ÇalıĢma arkadaĢları ve Ģirket için neyin 

önemli olduğunu iyi bilip bunları dengeleyip, sentezlerler.  

 

• Ġnandıklarını cesaretle savunmak; Bir makam, bir koltuk bulup oturmak, orada olup 

olmamak değil, oradayken ne yapıldığıdır önemli olan. Gerçek bir strateji mimarı olmak 

liderlik yaptığı ekibin geri kalanı aynı fikirde olmasa bile, sahip olduğu ve inandığı fikri 

cesaretle savunabilmelidir. Açıksözlülük ve yüreklilik inandıklarını cesaretle savunmanın ta 

kendisidir.  

 

Ġyi bir güvenilir-aktivist lider yönetici olabilmek için iki önemli Ģeye ihtiyacınız olacaktır; 

aklınız ve kalbiniz. Bunlara sahip olmak yetmez. Doğru kullanmak önemidir. Her ikisinin de 

sesini iyi dinlemek ve aralarında denge kurarark senteze ulaĢmak çok önemlidir. Bugün beyaz 

yakalı dünyasında en büyük sorun baĢkalarını aklıyla kendini kalbiyle yönetmeye çalıĢan 

insanlardır. Aslolan kendinizi aklınızla, baĢkalarını kalbinizle yönetmenizdir. Gerçek liderler 

insanlarla birlikte baĢarmıĢtır, onlara rağmen değil… 

  

 

AG 

18 Haziran 2011 Cumartesi 21:20 
 

bu adam ne güzel yazıyor..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 
 

 

  

 

Murat 
18 Haziran 2011 Cumartesi 13:43 

 

Değerli Üstadım kaleminize sağlık. Ben bir dönem idealist bir ĠK yöneticisi olarak görev 
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yapmıĢtım. Bu tip profilleri kurumların içerisindeki EHEC bakterilerine benzetirim. 

YapıĢtılar mı yerlerine mütasyona uğramıĢ bir üst modelleri entegre olana kadar kalırlar. 

Fakat asıl sorun bu bakterinin kaynağı olan kurum patronlarındadır. Kurumlarımız büyüme 

süreçlerinde tıkandıkları noktalarda faturayı bu kiĢilere keseceklerine bu kiĢilere fatura 

kestirttikleri sürece bu dıĢardaki zavallılıklarını korundukları camların arkasında egolarıyla 

tatmin etmeye çalıĢan sultancıklar birsüre daha yaĢamaya devam edecekler. Az sayıdaki 

ġövalyelerse özgürce kanat çırparken bu kiĢilerin karĢılaĢmaktan korktukları değerler 

olmaya devam edecekler. Saygılarımla...  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 
 

 

  

 

prens 

17 Haziran 2011 Cuma 10:22 
 

sırça kullelerin gölgesine saklanıp sabah baĢka ö.s baĢka kimliklere bürünen gölgeler 

kalmayınca birbirinin eteğine tutunarak yaptıkları günahlardan hiç vicdanı sızlamayan o 

koltuklarda sonsuza kadar kalabileceğini zanneden ama sistem onunda iĢini bitirdiğinde 

koltuk gitti saltanat bitti diye ağlayan gerçek dünyada HĠÇ BĠR ġEY OLMAYAN 

ZAVALLI yöneticiler için kral çıplak demiĢsiniz,Ġ.S.A.bey.hikayenizde adıgeçmeyenin 

yaĢadığı binlercesinden sadece birine yer vermiĢsin.Bu zatın iĢte çalıĢanlara davranıĢı bu. 

birde iĢten ayrılanlara , yada çıkartılanlara davranıĢını bir bilseniz kurumlara 

Ģenlik!..Aleyhte konuĢmalar karalamalar iftiralar.. oturduğu yerden ahkam kesen,adeletsizlik 

yapan,sözlerine ifindim ben ...... diye baĢlayan bozacının Ģahidi olan sarımsaklı plajını 

brezilya zanneden,kendini kaf dağında gören,ikircikli,ĠNSAN KAYNAKLARI yöneticisi 

zannederek evrakçılık yapan bir bürokrat özentisi, yıllardır kendini kuleye ve savunma alanı 

odasına hapsederek rapunzel gibi olamayan saçlarıyla kurtulmayı beklemektedir.hiç 

düĢünebiliyormusunuz ki; fabrikası Türkiye'nin diğer ucunda ama kendisi diğer ucunda fb 

Müdürlüğü yapıyor?Ġmalatın baĢında ama ne ürettiğini ne kendi biliyor ne de ham maddeyi 

tanıyor yönetim ofis bölmelerinde saklanıyorlar..hiç müĢteri tanıdın mı? hiç satıĢ yaptın mı? 

hiç satıĢ sonrası hizmet verdin mi?ilĢki kurup geliĢtirdin mi?bunları yapmadan sahadaki 

adamı anlayamazsın, hele sahadaki adamı hiç tanıyamazsın; yani: deseneki sen hiç 

personelcilik yapmamıĢsın!KRALCILAR yaĢamaya devam etsin..Kurumlar ve enönemlisi 

kurumlara hayat veren ĠNSANLAR zarar görsün. ne kadar zavallı olduğunuzu koltuktan 

ayrılınca anlayacaksınız( kendini tavuk zanneden ama hiç yumurtlamayan yönetici 

görmediyseniz alın size canlı örnek)......  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 
 

 

  

 

Oktay 

17 Haziran 2011 Cuma 09:14 
 

Çok baĢarılı bir yazı...  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 
 

 

  

 

Sade Bankaci 
16 Haziran 2011 PerĢembe 00:14 

 

Hakikaten güzel kelimelerle iyi bir tanımlama yapılmıĢ. Ancak gerçek iĢ dünyasında iĢler 

hiç de böyle değil. Egosunu tatmin edememiĢ, sonradan görme bir çok yöneticinin altında 
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ezilen binlerce genç ve teknolojiyi üst düzeyde kullanan kariyer grubu çalıĢan var. Buna 

karĢılık e-mail göndermesini dahi bilmeyen yığınla Genel Müdür Yardımcısı var. Doktora, 

yüksek lisans, kariyer hepsi boĢ. Adamın varsa bizim gibi doğu toplumlarında her yerde 

kralsın. Bir de siyasi destek varsa artık sana karada da denizde de havada da ölüm yok...  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 
 

 

  

 

seda  

15 Haziran 2011 ÇarĢamba 22:54 
 

yönetmeye çalıĢanlara, ik cıyım diyenlere manuel:)  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 
 

 

  

 

Guvenilir Aktivist 
15 Haziran 2011 ÇarĢamba 19:06 

 

Supersiniz :) Bence kuleler sallaniyordur ustadim ... Anlayana  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 
 

 

  

 

alev  
15 Haziran 2011 ÇarĢamba 15:50 

 

bu yazıyı arkadaĢlarla okuduk, hisse aldık, departman mudurumuzden de okumasını istiyor 

olacağız:)  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 
 

 

  

 

AK 

15 Haziran 2011 ÇarĢamba 15:10 
 

boyle sahayı bilmeyen, deryada olup deryayı bilmeyen mudurler halen mevcut..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 
 

 

  

 

ebru 
15 Haziran 2011 ÇarĢamba 14:29 

 

yöneticiyim diyen herkes okumalı, kaleminize sağlık!  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
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Şeytanın avukatı olur musunuz? 

 

www.finansgundem.com 

21.6.2011 - 11:40 

 

Bu kadar kendine güvenme evlat !  

 

Ne kadar iyi olursan ol, asla dikkatleri üstüne çekme...  

 

Bu, en büyük hatan olur,  

 

Her zaman küçük görünmek zorundasın  

 

Sessiz ol,  

 

Küçük adam ol,  

 

Aptalı oyna,  

 

Ġstenmeyeni,  

 

Saf görünen zeki ol.  

 

Usta oyuncuların, harika oyunculuğun devreye girdiği ve birbirinden vurucu ve farklı 

anlamlarla yüklü repliklerlerle filmin zirveye taĢındığı “Devil‟s Advocate”(ġeytanın Avukatı) 

filminden bahsetmek istiyorum bugün.  

 

Film, Florida'da adını “hiç dava kaybetmeyen avukata” çıkartmıĢ oldukça baĢarılı ve hırslı ve 

bir savunma avukatı olan Kevin Lomax (Kenau Reeves) ile güzel eĢi (Charlize Theron) ve 

muhafazakâr annesi arasındaki mutlu ve sıradan bir aile üçgenini anlatarak baĢlar.  

 

Kazan-kaybet oyunlarında oldukça yetenekli ve yarıĢmacı bir ruha sahip olan avukatımız 

birgün, yalan söylediğini anladığı bir müĢterisinin davasını da sırf hırsı yüzünden kazanır, 

ardından kendisine New York'tan gelen teklifle tüm hayatı değiĢir. Aslında teklif doğrudan 

ona gelmemiĢ, yeteneği, hırsı, bozulmayan kusursuz zafer zincirleri ile her gün artan kibiri bu 

teklifi ayağına çağırmıĢtır. Zira teklifin diğer ucunda “insanlarda en sevdiğim günah kibirdir, 

ben yetenekli insanları keĢfederim ve sonra yetkiyi devrederim” felsefesine sahip, çok uluslu 

ve güçlü bir hukuk firmasının akıllı, dinamik, enerjisi çok yüksek sahibi ve esprili bir Ģeytan 

John Milton (Al Pacino) vardır. En sevdiği Ģey olan kibir sinyallerini aldığı için harekete 

geçen Ģeytan, yetenekli avukatımıza yüzlerce yıldır yaptığını yapmakta tereddüt etmez ve onu 

“Davet” eder.  

 

Avukatımız, New York‟ta, her türlü konforun ve ihtiĢamın sağlandığı masalımsı bir ortamda 

Ģeytanın makinası olarak çalıĢmaya baĢlar. ġeytan, her defasında kazanılması imkansız 

davalarla sınamakta ve avukatımız en iyi olma yolunda Ģeytanın izinde ısrarlı ve kibirli 

yürüyüĢünü sürdürmektedir. Kazan-kaybet oyunu artık onun temel felsefesi haline gelmiĢtir. 

Ancak o kazanırken “doğru” da kazanıyor mudur acaba? Bu konuda avukatımız yüreğinin 

alarm sesine uzun süre kayıtsız kalır.  



 

Ama bu noktada ıskaladığı önemli bir Ģey vardır. Ġnsanlar makine değildir. Ġnsanların baĢka 

boyutları da vardır. Sadece hijyen Ģartlara sahip olmanız yetmeyecektir. Ġnsanların hem 

fiziksel (para), hem duygusal (doğru davranıĢ), hem düĢünsel (üretileni ve yaratıcılığı takdir 

etmek) ve en önemlisi ruhsal ihtiyaçlarına bütünsel bir yaklaĢım içerisinde hitap edilmelidir. 

Ġlk üçünü sınırsızca karĢılayabilirsiniz, fakat ruhunuza hitap edilmezse kaybolursunuz.  

 

Avukatımız, final sahnesinde, ruhundan, değerlerinden kopmuĢ, kaybolmuĢ biri olarak haklı-

haksız, suçlu-suçsuz, doğru-yanlıĢ ayırt etmeksizin gayrimeĢru iĢleri meĢrulaĢtıran yeteneği 

üzerine inĢa ettiği parlak kariyerinin kaybolmasına engel olamadığını fark ettiğinde, varlığının 

dünyada zaten varolan kötülüğün hızla yayılmasına hızlandıran etkisini anladığında, her türlü 

imkanı ve zevki terk eder, yeniden doğmak üzere kafasına bir kurĢun sıkar.  

 

Kariyerinizde bazen gelen alkıĢlar ayağınızı yerden keser ve havalanırsınız. Havalandıkça 

insanlara daha yukarıdan bakarsınız. Kibir bulutlarının üzerinden baktıkça, bırakın detayları 

aĢağıda olan biten birçok Ģeyi kaçırmaya baĢlarsınız. Kibir; sesli veya sessiz “Bennnnn…” 

demektir. “Ben iyiyim, sen kötüsün; ben varım, sen yoksun; ben birim, sen sıfırsın” mesajını 

karĢı tarafa iletmektedir. Oysa, altı milyar türdeĢimiz var. Her an milyonlarcası doğuyor, bir o 

kadarı da göçüp gidiyor. Sizden önce milyarlarcası geldi ve gitti ve bir o kadarı da sırasını 

bekliyor. ġu kocaman dünyanın milyarca yıllık yaĢıyla karĢılaĢtırıldığında yağmur damlası 

gibi duracak bir iĢ yapmıĢ olup, bununla kibirlenmenin ne anlamı var? Biliyoruz ki siz 

yapmazsanız baĢka biri muhakkak yapacaktır. BaĢarılarınız, ancak diğer insanlara da katkı 

sağlaması halinde anlamlıdır. Kazan-kaybet, kaybet-kaybet oyunlarına zorunlu veya istemli 

katılmaktan vazgeçmek ve kazan-kazan süreçlerinde yer almak sizi daha mutlu kılacaktır. Siz 

kazanıyorken dikkat edin “doğru” da kazanıyor olsun. “Doğru” kaybederken siz 

kazanıyorsanız bu, ileride bireysel veya kamu vicdanında sizi zora sokacak demektir. 

Kendiniz ve “doğru” aynı yönde ve paralel hareket ettiği sürece huzur dolarsınız.  

 

ĠĢ yaĢamında hırs muhakkak olmalıdır. Güçlü olmak istiyorsan hırsınız olmalı ama ne zaman 

duracağınızı bilmeniz hırsınızın esiri olmamanız gerekir. Duracağınız yeri bilemezseniz, iĢte o 

zaman tükenmeye baĢladığınız zamanı da göremeyeceksiniz demektir.  

 

Kaderimizi, yeteneklerimiz değil seçimlerimiz belirler. Ne kariyer sahibi insanlar vardır ki 

aileleri yoktur. Ne aile insanları vardır ki kariyerleri yoktur. Her tercih bir vazgeçiĢtir.  

 

Nam-ı diğer Ģeytan Al Pacino filmde der ki “Özgür irade… Ben kuklacı değilim, ben sadece 

sahneyi kurarım ama onlar iplerini kendileri çekerler”  

 

Ya siz, Ģeytanın avukatı olur musunuz? 

  

 

alice 
21 Haziran 2011 Salı 18:03 

 

"Seytanın Avukatı"olmak zorunda değil miyiz bazen ??Biraz da "Deliliğin Özgürlüğü"ne 

sığınmak değil midir bu? Ruhumu kirletmeden:Evet,bazen ġeytanın Avukarı olurum.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   
Puan 

verilmemiĢ 
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meral 
21 Haziran 2011 Salı 16:46 

 

'Kaderimizi yeteneklerimiz değil seçimlerimiz belirler.'Çok doğru bir cümle, özel 

hayatımızdaki ya da iĢ hayatımızdaki seçimlerimiz sonucu Ģuan bulunduğumuz yerdeyiz. 

Hırslarımızın kurbanı olup ani ve yanlıĢ kararlar alabiliyoruz. Biraz daha fazla para, güzel 

bir araba, güç adına kendimizi önceden hayal edemeyeceğimiz olayların içine 

sürükleyebiliyor ve değer verdiğimiz Ģeyleri kaybedebiliyoruz.Bu yazı bütün bunları çok 

güzel özetlemiĢ ve gözler önüne sermiĢ.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 
 

 

  

 

 

21 Haziran 2011 Salı 16:46 
 

son zamanlarda okuduğum en güzel yazı  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %91 %9 
 

 
 

 

  

 

Ayse Kurt 
21 Haziran 2011 Salı 16:27 

 

Suyehl bey, muhtesem yaziyorsunuz. Her yazinizi merak ile bekliyorum cunku bu sefer ne 

yazacaksiniz bu sefer bizi nassil vuracaksiniz diye. Her seferinde sasirtiyor ve 

dusunduruyorsunuz. Kaleminize saglik! :)  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %92 %8 
 

  

 

  

 

 

21 Haziran 2011 Salı 16:13 
 

Ģeytan marka giyer!  

Katılıyorum  Katılmıyorum   
Puan 

verilmemiĢ 
 

  

 

  

 

 

21 Haziran 2011 Salı 15:34 
 

muhtesem bir yazı..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %92 %8 
 

 
 

 

  

 

Nurdan Torlu 
21 Haziran 2011 Salı 15:27 

 

çok özel bir yazı, sizi okumaktan buyuk keyif alıyoruz..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %90 %10 
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AE 
21 Haziran 2011 Salı 15:19 

 

mükemmel bir yazı... yazdığını yapan, yapdığını da yazansınız.. sizi dört senedir izliyorum 

her seferinde farklı bir Ģeyler aklıma düĢürüyorsunuz.. çok teĢekkurler üstad..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %83 %17 
 

 
 

 

  

 

banu ilkehan 
21 Haziran 2011 Salı 13:55 

 

süheyl beyin tüm yazıları gibi oldukça iddalı, oldukça ekileyici bir yazı.Mantık süzgeci ile 

kalp süzgecine aynı anda dokunabilen çok özel yorumlar var yazıda.. tekrar farkındalığı 

arttırdığınız için tĢkler.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %86 %14 
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CEO’lar ne söyler, ne anlaşılır? 

 

Ġnsanlar gibi Ģirketler de üç açıdan değerlendirilebilirler; Ģirketlerin kendinin nasıl 

görülmesini istediği, baĢkalarının Ģirketi nasıl gördüğü ve gerçekte Ģirketin ne olduğu…  

Bu üç ayrı bakıĢ açısı ne kadar bütünsellik taĢıyorsa Ģirketinizin markası o kadar güçlüdür, bir 

o kadar da tutarlıdır… Değilse üç benzemezle nereye gidileceği, oyunun nasıl biteceği 

mâlumunuzdur.  

Bir Ģirketin nasıl “görülmek” istediği o Ģirketin misyonudur, baĢkalarının onu nasıl gördüğü 

ise onun dıĢarıdaki pazar konumu veya marka kimliği ya da marka vaadidir.  

Piramitlerin en baĢında bulunan CEO‟lara uzaktan bakınca görevlerinin sadece kurumun 

kârını artırmak ve yönetim kuruluna karĢı sorumluluk taĢımak olduğu düĢünülür.  

Oysa gerçekte durum farklıdır. CEO‟nun sorumlu ve iliĢki içerisinde olmak durumunda 

olduğu sayısız kurum ve kiĢiler vardır. CEO‟lar yerli ve yabancı hissedarlara, iç ve dıĢ 

müĢterilerine, sendikaya, tedarikçilere, bakanlıklara, sivil toplum kuruluĢlarına, üniversitelere, 

basına, toplamda tüm kamuoyuna karĢı kocaman bir büyüteçin altında tutulurlar.  

BaĢında bulundukları kurumları geleceğe kanatlandırmaları beklenen CEO‟ların en önemli 

sorumluluğu; soldan sağa doğru yukarıda bahsedilen gruplarla doğru iletiĢim kurmak ve 

doğru mesajları doğru zamanda vermektir.  

Yapılan bir araĢtırmaya göre, bir CEO‟nun itibarı; bir kurumun kamuoyunda ve iĢ dünyasında 

ve borsadaki itibarının yaklaĢık yüzde 50'sini oluĢturmaktadır.Cornell Üniversitesi‟nin yaptığı 

bir araĢtırmaya göre ise, efsane CEO‟ların ortak noktası “sözlü resim çizme sanatı” 

konusunda baĢarılı olmaları... Sözlü resim yapmanın yolu, iyi konuĢma sanatından geçiyor 

elbette... KonuĢmalarında metaforları, Ģarkıları, kokuları, lezzetleri ve diğer duyumsamaları 

kullanan liderlerin, hayat deneyimleriyle vurgulamayı ve ilham vermeyi baĢardığı ve sadece 

mantığın sesini anlatan ve rakamlarla konuĢan yöneticilere göre çok daha etkili ve kalıcı izler 

bırakabildiği ortaya çıkmıĢ.  

Güçlü liderler insanları harekete geçirerek ilham vermeyi baĢarabilenlerdir. Duygulara hitap 

eden etkili konuĢma ustaları “nasıl” sorusundan önce “niçin” sorusunun yanıtını paylaĢırlar.  

Örneğin Apple‟ın kurucu CEO‟su Steve Jobs bir ilham efendisidir. Ġnsanların onun 

anlattıklarıyla adeta sarhoĢ oldukları anlatılır. Stanford Üniversitesi‟nin mezuniyet töreninde 

yaptığı etkili konuĢma halen dillerde ve internette kolayca ulaĢabileceğiniz bir mesafededir.  

Sony‟nin kurucusu ve CEO‟su Akio Morita da iyi bir hikaye anlatıcısı olarak bilinenlerdendir. 

Morita, hikayeleriyle ortakları ve çalıĢanları arasında iletiĢim kurarak onları ikna edebilmeyi 

baĢaran bir liderdir. O da, çalıĢanlarına ilham verme konusunda çok baĢarılıdır. “Ben pazara 

bakmam, pazarı yaratırım” diyecek kadar iddialı olan Morita, aynı zamanda “Ne kadar 

baĢarılı, ne kadar zeki ya da ne kadar kurnaz olursanız olun, geleceğiniz çalıĢtırdığınız 

insanların elindedir.” Biraz dramatize edersek kaderiniz en acemi elemanınızın elindedir 

mantığıyla, zincirin gücünün en zayıf halkası kadar güçlü olduğunu anlatacak kadar insan 

sermayesine yapılması gereken yatırımın altını çizmesini bilen bir liderdir Morita.  

Türkiye‟de durum nasıldır derseniz, aslında birçok baĢarılı CEO‟muz var. Burada isim 

vermek yanlıĢ ve diğerlerine haksızlık olur. Sadece kâr beklentisinde olduğunu düĢündüğü 

yönetim kuruluna karĢı sorumluluk hisseden, baĢta çalıĢanları olmak üzere diğer paydaĢlara 6 

bin feet‟ten bakan ve günü kurtaran CEO‟lara da rastlamak da pek tabi mümkündür.  

ġirketiniz üst düzey kalifiye elemanlara ve yüksek kalitede ürün gamına sahip olsa da, 

oynattığınız oyunda coĢku yoksa, tempo yoksa, gol atmaya dair hiç bir inanç yoksa sadece 

oyunun devamlılığını sağlamak üzere sahanın çevresinde top koĢturan ve en fazla berabere 

kalmak için oynayan bir takım imajı çizersiniz. Kalesiz futbol oynayan bir takımda oynamak 

da, seyreden tarafında yer almak kadar keyifsizdir. Bu yönetim felsefesiyle sadece bugün 

kurtarılırken, yarınlarda kurtarılacak pozisyonuna düĢebileceğini unutmamak gerekir. 

Rakamlar ve bütçeler sizi gelecekte hiçbir yere ulaĢtırmaz. Bir Ģirketi baĢarıya götüren Ģeyin 



CEO tarafından ifade edilen yönetimin felsefesinin olduğunu göz ardı etmemek gerekir.  

Geçenlerde ülkemizde baĢarılı bir CEO‟nun yaptığı konuĢmayı duydum ve mutlu oldum. 

Kuruma yeni katılan yönetici adaylarına yaptığı konuĢmada “Hepiniz genel müdür yardımcısı 

olacaksınız. Ancak en iyileriniz burada, diğerleri de sektörde genel müdür yardımcısı olacak” 

söylemini bir piramitin yukarı doğru çıktıkça daralan huni Ģeklindeki kariyer haritasını, 

üçgenden, üstü açık kareye çevirmeyi baĢaran konuĢmasını son derece etkileyici bir “sözle 

resim çizme sanatı” olarak değerlendirdim. Etrafındaki kalabalığa geleceğe dair ümit ve ilham 

veren, doğru kurumda konumlandıklarını ve doğru seçim yaptıkları düĢüncesini pırıl pırıl 

beyinlere yükleyerek onları inançla ve özgüvenle bir bütünün parçası olarak geleceğe doğru, 

birbirlerine çarpmayacak Ģekilde full motivasyon içinde uçuracak bu konuĢmaya buradan bile 

alkıĢ tutmamak mümkün değil.  

Piramit yapıların korku kültürlerinden, hiyerarĢik yapılarından, tek yönlü iletiĢimlerinden bir 

an önce kurtulması yeni dönemde kritik önem taĢımaktadır. Büyük kurumlarda varolan ve 

yarısının bile kullanılamadığına inandığım enerji ve potansiyelin böyle değerli CEO‟ların ıĢığı 

ile ortaya çıkarılması ve kurumların ulusal ekonomiye olan katkılarının bu tür liderler 

aracılığıyla her gün biraz daha büyüyerek artması en büyük dileğimiz. 

 
 

 

 

TJ 

04 Temmuz 2011 Pazartesi 09:36 
 

ĠNANIYORUMKĠ TÜRKĠYE DE CEO GĠBĠ CEO LAR ARTIYOR HER ÇALIġAN 

BÖYLE BĠR CEO ĠLE ÇALIġMAK ĠSTER AMA BAġLANGIÇ NOKTASI ĠNSAN 

KAYNAĞI,, DOĞRU KAYNAKLA HARĠKA ĠġLER.. HERKES MUTLU..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

  

 

 

  
 

 

JJ 

30 Haziran 2011 PerĢembe 23:53 
 

ceo ve ceyo  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

  

 

 

  
 

 

piramitçi olmayan kareci 
30 Haziran 2011 PerĢembe 09:40 

 

bir ceo ; napıyorsunuz bu rakamlar ne böyle beni koltuğumdan mı edeceksiniz diye 

kendisine güvenememesini ekibini suçlayarak faturayı ekibine çıkaran ve gözünü 

kırpmadan ve vicdanı rahatsız olmadan iĢten atan kendini jack nicholson 'un genç hali 

zanneden saçları olmadığı için saçları olanlar ile uğraĢan ve kendini tatmin eden 

yetersizliğini kompleksleri ile örtmeye çalıĢan, liderlikten yoksun, çocuk gibi korkak 

olan performans toplantısında satıĢ ekine tehditler savuran kafası uçak pisti gibi boĢ 

olan sadece kiĢisel amacına ulaĢmak için pist ıĢıkları ve iĢaretleri olan DĠĞER 

YANDA baĢka bir ceo her mesajı içende taĢıyan piramitçi değil kareci olan ve 

özgüveni yüksek olan bir ceo...acaba normal bir insan veya kurum lider olarak 

hangisini seçer?  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
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29 Haziran 2011 ÇarĢamba 16:49 
 

bomba bir yazı.. kalemine sağlık üstad..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %94 %6 
 

  

 

 

  
 

 

AK 

28 Haziran 2011 Salı 19:02 
 

harika bir ders..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

  

 

 

  
 

 

canan 
27 Haziran 2011 Pazartesi 21:15 

 

çok güzel yazı.. böyle ceo ları görmeyi bizde arzu ediyoruz..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

  

 

 

  
 

 

alper yılmaz 
27 Haziran 2011 Pazartesi 19:33 

 

umarım tüm ceo lar okumuĢtur  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

  

 

 

  
 

Değişen iş hayatı 
18 Temmuz 2011 Pazartesi   
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Sanayi devrimi, insanoğlunun üretim aracı olarak “aletlerden‟‟ “makinelere‟‟ geçişini 
sağlarken, makineler de hızlı ve ucuz mal yaratan “kütle üretimine‟‟ geçişi mümkün kılmıştır. 
Tarımsal kesimden büyük kentlere göçün başladığı, bilgi ve yaratıcılığın sadece küçük bir azınlık 
için geçerli olduğu, “kol gücünün‟‟ öne çıktığı bu dönem; Charles Dickens, Victor Hugo‟nun 
romanlarını besleyen, Karl Marx‟ın ideolojisini şekillendirdiği, iktisat tarihinde “insanı makine 
olarak gören Taylorizm” şeklinde geçen, Şarlo‟nun, her an yedeklenmesi mümkün, üretime katma 
değeri sıfır olan “mekanik insan tiplemesi‟‟ ile tarihe güçlü izdüşümleri bıraktığı bir dönemdir aynı 
zamanda. O dönem, personel politikaları kapıda bekleşen insanları işe almanın ötesine 
geçemeyen, 
kayıt takip 
süreçlerinden 
ibaretti sadece. 
Altmışlı yıllardan 
sonra, üretimde 
niteliksel bir 
değişim 
dalgasının 
yayılmasıyla 
birlikte, GSMH 
içerisinde kol 
gücünün dışına 
çıkan insanı 
odağına alan 
hizmet 
sektörünün payı 
da hızla artmaya 
başladı, tüm 
sektörler gibi 
sanayi sektörü 
de bu 
değişimden 
kendine düşen 
dersi aldı. İnsan 
tekrar yeniden 
keşfedilmeye 
başlandı. İnsan, 
artık sadece kol 
gücünden ibaret değil, beyin gücü de önemli bir üretim faktörü olmuştu. Beyin gücü üzerinde 
yükselen “bilgi teknolojisi çağı‟‟nda insanın üretimde ve rekabet stratejisinde farkı yaratan bir 
faktör, bilgiden bilgi çıkaran tek varlık olduğunun ortaya çıkması artık yeni bir dönemi 
müjdeliyordu. En önemli kaynak haline gelen insanın yönetilmesi becerisi ve insan kaynakları 
politikalarının belirlenip uygulanması dönemiydi bu yeni dönem... 
Tabi ülkemize kadar yayılan dalgalarla ıslanmaya başlayan organizasyonların personel 
kutucukları, dünyadaki konjonktüre paralel olarak kutularından dışarı çıkmakta dirense de, en 
azından modaya uygun olarak “personel müdürlüğü‟‟ tabelalarının yerine “insan kaynakları 
müdürlüğü‟‟ tabelaları asarak idare-i maslahata başladılar. Medya da bu değişimlerden payını 
aldı. İş ilanlarının, “eleman arama‟‟ başlığından “insan kaynakları ilanı‟‟na dönüştüğü ve daha 
sonrasında “insan kaynakları ekleri‟‟ne geçilmeye başlandığı bir döneme girildi. Aslında saz değil 
de sazın teli değişmişti; mantalite değil tabelanın adı değişmişti bu dönemde. 
İnsana yaklaşımda değişim pek sözkonusu değildi. Uzun vadede Keynes‟in dediği gibi “herkes 
ölecek” olduğu için insan gibi uzun vade gerektiren yatırımlar sözkonusu olduğunda herkes sıkı 
bir Keynesçi olmaya devam etmekteydi. Gözü ile göremediği, eli ile tutmadığı analiz gerektiren 
meseleleri mesele saymak pek işlerine gelmeyen, rakip firmaya göre şekillenmeye çalışan veya 
iyi çalışan eksilince yine rakipten sağlama yönetiminin en geçerli akçe olmanın devam ettiği oyun 
uzun bir süre daha sahne almaya devam etti. „‟Hamili kart yakınımdır‟‟ diye referansla çalışan, 
ahbap-dost ilişkileri, işe göre adam değil, adama göre iş politikaları (paternalizm) uzun bir süre 
devam etti. 



Ancak son dönemlerde muhteşem azınlık diyebileceğimiz bazı kurumlar, işlevsel performans 
yönetim sistemleri ile evrensel insan kaynakları sistemlerini kurgulamaya, entellektüel 
sermayesine önemli yatırımlar yapmaya başladı. Bugün insana yapılan yatırımın belli bir zaman 
dilimi ele alındığında getirisinin fiziki sermayeye yapılan yatırımdan daha yüksek olduğu bilinciyle 
hareket eden, insanı odağına alan çok değerli firmalar ortaya çıkmaya başladı. Temel, teknik ve 
yönetsel eğitim modülleri uygulanan akademileri, yurtdışı ve MBA olanakları, hatta sağladığı 
sosyal saatler dışında bazı öngörülü firmalar üst düzey katma değerli ve potansiyelli yetenekler 
için artık Mutluluk Müdürleri (Chief Happiness Officer=CHO)  konumlandırmaya başladı. 
1900‟lerin başında sınırlı sermaye kaynağı, paranın daha verimli kullanılması ihtiyacını 
doğurmuştu. O dönemde adı Muhasebe olan birimler stratejik birer birim olan “Finans Birimi‟‟ 
haline geldi. Müşteri ihtiyaç ve beklentileri farklılaşmaya başlayınca bu sefer Satış Birimleri daha 
stratejik bir konumu olan “Pazarlama Birimi” haline geldi. Aynı şey artık sınırlı kaynak haline gelen 
yetenek yönetimleri için de konuşulmaya başlandı. Geçmişte özlük işleri ve bordro hazırlama ile 
ilgilenen Personel Birimleri, stratejik önemi bulunan “İnsan Kaynakları Birimi “ haline dönüştü. 
Senelerdir finans, pazarlama, üretim kadar üst yönetim tarafından stratejinin bir parçası olarak 
görülürken, en az onlar kadar önemli olan “İnsan Kaynakları Birimi‟‟ bunlara aktif olarak 
eklendi. Artık savaşların top tüfekle değil de yetenekler üzerinden yapılmaya başlandığı bir 
döneme girildi. İK bir taraftan uzmanlık eğitimlerini koordine edip performans görüşmeleri ve 
sonuçlarının yönetimi, şirket kültürünü oluşturma, çalışan memnuniyeti ve sadakat sistemlerinin 
geliştirilmesi ve yetenek yönetimi, çıkış mülakatları yaparken yeteneklerin bulunması işini genelde 
bu işte uzmanlaşan outsourcing firmalarına devretmeye başladı. 
Yetenek avcılığı da böylece ortaya çıktı. Yetenek avcılığı pazarı hergün biraz daha gelişen, 
tahminen dünyada 9 milyar dolar civarında bir paya sahip. Avrupa ve Amerika'daki özel 
bankalarının tarihsel gelişmesine paralel olarak gittikçe önemli bir hale gelen bu meslek, aslında 
head hunter‟lık olarak biliniyor. Head hunter denmesinin nedeni Türkçeye çevrilirken bir anlam 
düşüklüğüne neden oluyor. Terimin orjinali olan “Head‟‟ kelimesi, kurumlarda fonksiyonun 
başında yer alan kişiyi ifade ediyor (Head of finance, Head of marketing gibi).  
Ülkemizde ise 2004 yılında Özel İstihdam Büroları konusunda yapılan yasal düzenleme ile 2005 
yılında 41 adet olan özel istihdam büroları bugün iki yüzü aşmış durumda. Yeni dünya çalışanının 
daha birey olduğu, bu nedenle daha fazla talepkâr olduğu aşikar. Bir yandan yaptıkları işten daha 
çok keyif almak isterken diğer taraftan sınırlarının daha çok zorlanmasını istiyor, kariyerlerinin 
gelişmesi için de destek bekliyor. Bu anlamda beyaz yakalıların zaman zaman kariyerlerini check-
up etmek için, üzerinde durdukları koordinatları, bütünsel bir bakış açısıyla dışarıdan objektif 
bakabilecek için uzman bir göz olan yetenek avcısı firmaların danışmanlıklarından 
yararlanmasında fayda bulunuyor. Doğru danışman firmanın ve sizi doğru anlayacağına 
inanacağınız yetkin danışmanın seçimi ve güçlü bir iletişimin kurulması da doktor seçimi kadar 
kritik olabiliyor. 
Sonuç olarak, iş hayatında her şey değişirken siz de seyirci kalmayın. Doğru zamanda, doğru 
yerde, doğru kişi olun. Doğru kişiye danışıyor, doğru firmada çalışıyor veya doğru kişiyi 
çalıştırıyor olun! 
İlham Süheyl Aygül  
Türk Kariyer  
Yönetim Kurulu Başkanı  

suheyl.aygul@turkkariyer.com 

Bu yazı 7112 defa okunmuştur. 

 
22 Temmuz 2011 Cuma 16:47 

 

Sizi takip etmeye devam edecegiz Sevgili yazarımız.. onceki yazılarınız gibi bu da 
saklayacagım yazılar arasında yer alacak  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 

 

 

 

   

 

 
22 Temmuz 2011 Cuma 16:45 
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çok güzel bir yazı olmus..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 

 

 

 

   

 

 
21 Temmuz 2011 Perşembe 18:47 

 

Yazınız gerçekten çok güzel yazılmış,bütünden detaya süzülerek indirilmiş ve olması gereken 
sonla bitirilmiş.. Ne kadar basarılı oldugumuz tartışılır ama doğru kişi olmak içindir nitekim 
butun çabalarımız; yardımlarınız için teşekkur ederiz..  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 

 

 

 

   

 

Günhan Fışkın 
20 Temmuz 2011 Çarşamba 11:09 

 

Süheyl Aygül iş yaşamında çalışan açısından nelerin değişmiş gibi göründüğünü, nelerin 
değiştiğini veya değişmediğini;çalışanın tarafından bakarak analiz ediyor.Sn.Aygül'den bu 
analizlerden sonra, çalışanların bu değişimlere göre neler yapması gerektiğini/yapabileceklerini 
de yazarak yönlendirme yapmasını bekliyorum.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 

 

 

 

   

 

Ertan 
19 Temmuz 2011 Salı 11:24 

 

Roman çıkacak konudan öykü yazmışsınız, Üstad. Entellektüel lezzetleri tattırıyorsunuz, ancak 
tadı damağımızda bırakıyorsunuz.Bir sofra kurmuşsunuz en güzelinden ama sonra 
önümüzden çekivermişsiniz... Bu yazı burda bitmemeli dedirtiyorsunuz okura. Evet bu yazı 
burda bitmemeliydi...  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 

 

 

 

   

 

berill 
18 Temmuz 2011 Pazartesi 21:24 

 

Taylorizm oldu ama ruhu bazi turk yoneticilerde yasiyor malesef. Etkileyici bir anlatim olmus. IK 
alaninda Ornek firma yazilari ve roportajlarini da bekliyoruz. Muhtesem azinlik dediginiz 
firmalari da tanimak istiyoruz. Sevgiler.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 

 

 

 

   

 

burak 
18 Temmuz 2011 Pazartesi 17:21 

 

yazını çok beğendim Süheyl Bey. bu devirde bile hala büyük kurumsal şirketlerde taylorist 
yöneticilerin var olması gerçekten üzücü. ama sistemin geç de olsa bu tip yöneticileri yok 
ettiğine inanıyorum. kim bilir belki de ilahi adalet devreye giriyordur. tekrar teşekkürler yazınız 
için.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 

 

 

 

   

 

Onder Kartal 
18 Temmuz 2011 Pazartesi 14:30 

 

Yıllarca yurtdışında expat olarak görev yaptım; ancak Süheyl Bey sizin kadar doğru tesbit 
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yapan bir kaleme çok az rastladım. Ancak buna şaşırmamak lazım cunku yılların profesyonel 
yöneticilik deneyimini yazılarınıza yansıtıyorsunuz. Yazılarınızı ingilizceye çevirmeyi 
düşündünüz mü?  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 

 

 

 

   

 

MP 
18 Temmuz 2011 Pazartesi 08:42 

 

Aynen aktardiginiz sekilde bazi yerlerde sadece tabelka degisti. Bakis acisi hep ayni, etkisiz 
eleman kaldi. Umariz bu yazilar ders olur. Gercekler tum ciplakligiyla sizin kaleminizden akiyor. 
Yazilarinizi begeniyorum.  

Katılıyorum  Katılmıyorum   %100 
 

 

 

 

 

   

 

aycan Aydin 
18 Temmuz 2011 Pazartesi 08:08 

 

Cok guzel bir ufuk turu olmus tesekkurler. Yetenek avcilarinin listesine nereden ulasilabilir?  

Katılıyorum  Katılmıyorum 
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