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Yaşama Sanatı Serisi    4 

“Rüzgârınızı doğru kullanın” 
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Hobi: Hayatın Kişisel Yolculuğu 

Bir insanın kendisini sevip sevmediğini, kendisine önem verip 

vermediğini nasıl anlayacağız? Bunu anlamanın basit bir yolu 

vardır: o’na bir hobisi olup olmadığını sorun. Hobi’yi sadece 

kendimiz için yaparız. 

 

 

 

 

 

 

 

Hobi denildiğinde nedense insanlara pul koleksiyonu yapmak 

gelir. Kibrit çöplerinden gemiler, evler yapan, kağıt kaplama 

yapanlar, klasik arabalarla ilgilenenler, balık tutanlar, çakmak, 

silah, kibrit koleksiyonu yapanlar…. Liste uzar gider. Bizim 

ülkemizde nedense hobi bir “boş zaman faaliyeti” olarak 

görülmüştür. Bir şeyi küçümsemek için kullandığımız “boş” 

kelimesini bu nitelikli zaman için kullanılması ne kadar üzücü. 
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Hobi, bir kişinin mesleği dışında uzmanlık alanıdır. Ünlü İngiliz 

siyasetçi Winston Churchill, sıradan bir ölümlünün altından 

kalkamayacağı felaketler sonrasında bizimle paylaştığı paha 

biçilmez 12 dersinden birisinde “Profesyonel uğraşı yetmez, 

mutlaka bir hobiniz olsun: zamanım yok demeyin” demişti. 

Ünlü siyasetçi, resimle ve toprakla ilgileniyordu. “Bir boya 

kutusu alın ve deneyin” diyen Churchill hobi olarak resim 

yapanların başyapıt yapmak için değil sadece resim yapmak için 

çaba göstermelerini, boyayı sürmenin keyfiyle yetinmelerini 

söylemişti. 

Günümüz iş odaklı dünyası ile yetiştiriliş tarzımızda hobinin 

yeri görünmüyor. Oysa başarılı olmuş insanlara baktığımızda 

hepsinin bir hobisi mutlaka var.  

 

  



~ 5 ~ 
 

Hobi insana ne kazandırır? 

Hobisi olan insan rahatlar ve sorunlara yaratıcı çözümler 

bulur. İnsanlığın kaderini değiştiren tüm buluşlar, yaratıcısının  

en rahat olduğu anda gerçekleşmiştir. Newton, yer çekimi 

kuvvetini elma ağacının altında keşfetmişti. Elma ağacının altı 

bir bilimsel araştırma merkezi değil ancak rahatlatıcı. Arşimet 

suyun kaldırma kuvvetini hamamda bulmuştu. Hamam’da 

bilimsel araştırma merkezi değil ancak rahatlatıcı bir yer.  

Rahatlama ile buluş, keşif arasında ciddi bir ilişki vardır. O ana 

kadar bir çok yazı okuyan, çalışan, araştıran kişinin bilgileri 

rahatladığı zamanlarda yeniden organize olurlar ve kafasındaki 

soruyu çözecek temel fikir bir anda kafasında oluşuverir. Eğer 

bir sorununuz var ve bir türlü çözemiyor musunuz? Üzerinde 

düşünün, araştırın, ilgili kişilerle konuşun hala bir çözüm mü 

bulamıyorsunuz. İnanın çözüm rahatladığınız bir anda 

kafanızda bir anda çakacaktır. Hobiniz ne olursa olsun yaparken 

mutlaka rahatlarsınız. Farklı bir şeye odaklandığınız için arka 

planda gerçek sorununuzla uğraşan beyin verileri analiz eder ve 

ihtiyacınız olan fikri size sunar. 

Çam’dan dışarı çıkmak için uğraşan sineği düşünün. O dikkatini 

farklı bir yere çevirdiğinde çıkış yolunu bulabilir. Sorun 

üzerinde yoğun düşünen insan aslında bir süre sonra sineğin 

durumuna düşer ve aynı yerden çıkmanın yolunu arar. Kişi 
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odağını değiştirdiğinde beyin farklı çalışmaya başlar ve varsa 

çözümü size sunar. 

 

Hobisi olan insanlar rahatlar ve yaratıcı çözümler üretir. 

Yaratıcılık günümüzde aranan bir özelliktir. Çevrenize bir 

bakın: herkes en iyisini yapıyor. Neyle uğraşırsanız uğraşın, 

mesleğiniz konumunuz ne olursa olsun, üretilen her hangi bir 

şey artık kaliteli olduğunu görebilirsiniz.. Kalite artık sıradan 

bir durum olduğu için farklı olanı arıyoruz. Elbisenizi, 

ayakkabınızı, buzdolabınızı ya da her ne arıyorsanız pazardan 

almıyorsanız farklı olanı ararsınız. Artık pazarda satılan giyim 

kuşam bile kaliteli; pazarda satılmasının nedenini biliyorsunuz, 

defolu oluşu. Her birimiz ürettiğimiz her şeyde farklı, yaratıcı 

olanı bulmak zorundayız. Eskiden misafir ağırlarken benzer 

menü kullanılırdı. Geleneksel olarak ne yapılıyorsa evin hanımı 
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onları hazırlıyordu. Günümüzde herkes farklı bir şey yapmak 

ister. Misafirliğe gittiğinizde farklı bir sofra ilginizi çeker. 

Hobisi olanların yaratıcılıkları tetiklendiği için her ne yaparsa 

farklılığını ortaya koyar. İster evde misafir 

ağırlayın, ister tamirci olun, 

isterseniz üniversitede hoca olun. 

Eğer bir hobiniz varsa yaptığınız 

işe damganızı vurabilirsiniz. 

Hobi rahatlatır ve güç 

verir. Hobinin rahatlatma 

ve yaratıcılığı tetikleme özelliği 

sayesinde kişinin kendisine güveni ve saygısı 

korunur. Rekabet, günlük yaşamın doyumsuzlukları, mobing, 

zorunluluklar, gereksiz kurallar altında kirlenen ruhumuzun 

nefes alma yeridir hobi. Başarıyı ya da başarısızlığı bedeli 

olmadan yaşattığı için güvenlidir. Günlük hayatın 

patolojisinden kişiyi uzaklaştırır. Hobisini yaparken ne çatışma, 

ne kaygı hiçbir şey yoktur. Sürekli başarısız olan insanın 

kendisine saygısını korur. Hayat bazen tüm kötülükleri bize 

gönderebilir. Pişmiş tavuğun başına gelmeyecek bir çok şeyi 

yaşıyor, kendimizi bahtsız bedevi gibi hissediyor olabiliriz. Bizi 

bu moddan çıkaracak en önemli platformdur hobi. Çünkü orada 

başarısızlık, eleştiri, çaresizlik yoktur. Buna çok ihtiyacımız 

var. Bir gün başarı kapıları açıldığında, gazap bulutları 

üzerimizden uzaklaştığında geriye bir şeyler kalmalıdır. Dertler 
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bittiğinde bizde bitmişsek neye yarar. Hobi o ana kadar ruh 

sağlığımızı korur.  

 

Yaşınız ne olursa olsun “yapabiliyorum” diyeceğiniz ne kadar 

çok şey varsa yaşamın güçlüklerine karşı o kadar 

dayanıklısınızdır. “Ben saz çalabiliyorum”, “Ben balık 

tutabiliyorum”, “Ben ata binebiliyorum”. “Ben …….. 

yapabiliyorum” diyeceğiniz ne kadar çok şey varsa o kadar 

güçlüsünüz. Kendi kendinize sorun: neleri iyi 

yapabiliyorsunuz? Bunun sayısını artırın. Her yeni öğrenme, her 

yeni beceri edinme kişiyi güçlendirir. Zor anlarda sırtımızı 

bunlara dayarız. Para, çevre, mal mülk hepsi önemlidir. Ancak 

öyle durumlar var ki dayanacağınız yegane şeyler kendiniz için 

biriktirdiklerinizdir. Bazen herkes gider ve geriye siz ve 

yaptıklarınız kalır. Onlar sizi ayakta tutar. 
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Çeşitlilik hayatın baharatıdır. İşten eve, evden işe olan 

döngünün arasında ne olacak? Eğer hobiniz varsa hayatınızın da 

rengi var. Eğer hobiniz yok ve araştırıyorsanız keyifli bir 

serüven sizi bekliyor. Neyi beğenip beğenmediğinizi 

araştırırken kendinizi de tanımış olursunuz. Aslında nelerden 

hoşlanıyor nelerden hoşlanmıyorsun? Bir çok insan kendisini 

tanımıyor. Başkalarından duyduğu hoşuna giden bir çok şeyi 

sevdiğini zannediyor. Yapmadığı, denemediği bir çok şeyi 

sevmediğini sanıyor. Gerçekten hoşlandığınız bir hobiniz varsa 

“tutkunuz” da var demektir. Tutku bize motivasyon verir. 

Hobi çıkarsız dostluklar kurulmasını sağlar. Dağcılar, 

bisikletçiler, tekneyle ilgilenen insanlar, balıkçılar sadece insani 

ilişkiler kurarlar. Bu insanların renkleri, dilleri, inançları ve 
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cinsiyetleri önemini yitirir. Bir çok hobi sosyal olmayı gerektirir 

ve doğal yoldan sosyalleştirir. Motorcular, dağcılar, bisikletçiler 

çok farklı kesimlerden gelirler ve kolaylıkla iletişime geçerler, 

zorluklarla birlikte mücadele ederler. Hepimizin bu karşılıksız 

“dostluğa” ihtiyacı var.  

 

Hobi üretkenliğimizi artırır. Her birimizin farklı meslekleri, 

uğraşları var. Model uçak ya da arabalarla ilgili hobisi olanlar 

fikir üretmek zorunda kalırlar. Otomobilini ya da motorunu 

modifiye edebilmek için çabalamak zorundadır. Bazı 

mesleklerde üretkenlik yoktur. Sadece belli  faaliyetleri 

yaparlar. Modern dünyanın birbirinin benzeri ezberlenmiş 

faaliyetleri yapma kabusundan çıkış yoludur hobi. Eğer işiniz 

yeni faaliyetlere açık değil, sıradan ve ezberleniş birbirinin 

benzeri faaliyetleri içeriyorsa hemen bir hobi edinin yoksa 

robotlaşırsınız. 
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Hobi, kişisel doyum sağlar. Hayatınızın hangi alanlarında 

doyum sağlıyorsunuz? 

Hayatında 

doyum 

sağlayacak 

faaliyetleri olanlar daha 

az depresyona girerler. İşinde, 

evliliğinde doyum sağlayanlar için 

hayat keyifli bir yerdir. Ancak herkes için bu 

durum geçerli değil. Yanlış evlilikler, yanlış meslek 

ya da iş seçimi kişileri zorluyor. Hobi özellikle bu tür 

durumlarda kurtarıcıdır. Hobisi olanların işlerinden ve 

eşlerinden beklentileri daha gerçekçidir. Hayatın bu alanında 

doyum sağladıkları için gerçekleşmeyecek beklentilerle 

kendilerini yormazlar.  

Hobilerin bilim ve teknolojiye katkıları vardır. Linux’un bir 

öğrencinin hobisinden geliştiğini biliyor musunuz? Gökbilime 

amatörlerin katkıları çoktur. Bu gün Tarih’i sevmemizde katkısı 

olan Murat Bardakçı aslında bir gazetecidir. Hobi olarak tarihle 

ilgileniyor ve geçmişin popüler yönünü bize gösterebiliyor. 

Çocukluk merakları daha sonra bilimsel buluşa dönüşmüş bir 

çok bilim adamı vardır. Galileo aslında tıp eğitimi almıştı. 

Ancak matematiğe ve felsefeye ilgi duyuyordu. “Hareket” 

konusuna meraklıydı ve genç yaşlarından beri bununla 

ilgileniyordu. Bu merakı onu farklı teleskoplar tasarlamaya itti 
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ve o ana kadar uzay’la ilgili yapılmamış bir çok gözleme imza 

attı. 

Jules Gabriel Verne’nin yazdığı romanlarda tarif ettiği 

makineler, araçlar sonraki 

yıllarda ar-ge çalışmalarına ilham 

vermiştir.  

Günümüzde girişimcileri, 

sanatçıları, tasarımcıları ve tüm hobi 

sahiplerini hafife alınmayacak 

avantajlarla donatan bu yeni 

olgudan söz ediliyor: 

CROWDSOURCING. 

Crowdsourcıng, işinden evine 

dönüp, internetin başında dev 

şirketlerin ar-ge çalışmalarına destek veren sıradan insanları 

tanımlamak için Gazeteci Jeff Howe tarafından geliştirildi. 

(Meraklı olanlar, CROWDSOURCING, Koçsistem 

yayınlarından ulaşabilirler). Kitapta dev şirketlerin ar-ge 

ordusuna katılan isimsiz insanlardan söz ediliyor.  
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Her şey yaşlılık için. Derler ki bir insanın tüm yaptıkları 

yaşlılık zamanları içindir. Kaba taslak bir hesap yaparsak 

ömrümüzün son çeyreğini yaşlı olarak tamamlayacağız. 

İnsanın emeklisi olmaz. Emeklilik kavramı SSK, Emekli 

Sandığı, Bağ-Kur  için geliştirilmiştir. O yaşlarda 

hayatın keyifle sürmesi için üretkenliğin devam etmesi 

gerekir. Hobileri olan insanlar için yaşlılık sadece bir 

gelişim dönemini ifade eder. Hobileri olmayanlar için 

yaşlılık kabustur. 
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Ünlülerin Hobileri: 

İsmet İnönü: At’a binmeyi çok severdi. Atatürk, İsmet İnönü 

gibi meraklılar nedeniyle ülkemizde her yerde hipodromlar 

oldu. 

Tarkan: Ünlü pop müzik sanatçısı İstanbul`daki çiftliğinde 

ördek ve tavuk besliyor. 

Sezen Aksu`nun ilginç bir hobisi var, o da evinde dikiş nakış 

işleriyle uğraşmak. 

Gülben Ergen takı ve kınalarla değişik 

kombinasyonlar oluşturuyor.  

Kayahan bestelerinin ana kaynağı olan 

gitarlarına ayrı ayrı isimler koyuyor. 

10'dan fazla gitara sahip olan sanatçı 

enterasan bir hobisinin olduğunu 

belirtiyor. 

Şarkıcı Baha`nın en büyük merakı 

bilardo oynamak. 

Kenan Doğulu`nun eski otomobillere olan merakı herkes 

tarafından bilinir. Ama Doğulu, aynı otomobillerin 

minyatürlerini de biriktiriyor. 

Mehmet Ali Erbil gözlük biriktiriyor. 
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Şarkıcı Mustafa Sandal'ın kendini iyi hissettiği hobisi kayak. 

İşadamı Cem Hakko, motokros’a merak sarmış. 

Mehmet Aslantuğ tam bir tekne tutkunu. 

Kaya Çilingiroğlu saat, kalem, şapka koleksiyoncusu. Aynı 

zamanda bir golf oyuncusu. 

Toprak Sergen, Tango yapıyor. 

Rahmi Koç, "En büyük 

tutkum deniz" diyor. Bu 

tutkusuyla ilgili en 

büyük hayali ise deniz 

üzerinden dünyayı 

dolaşmak olan Koç, Koç 

Holding'in yönetimini 

oğlu Mustafa Koç'a 

bıraktıktan sonra 'Nazenin IV' adlı yatıyla hayalini gerçeğe 

dönüştürdü. Koç'un, diğer bir tutkusu da eskiye olan merakı. Bu 

merakını o kadar ilerletti ki, Türkiye'nin ilk sanayi müzesini 

kurdu. 

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in son 

zamanlarda en büyük tutkusu SPA'ymış.  
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Angelina Jolie hançer topluyor. 

Brad Pitt, mimari ve iç tasarım ile 

ilgileniyor. 

Bruce Willis, boks ve basketbolla 

ilgileniyor. 

Dövüş sanatlarına olan tutkusuyla 

da bilinen Boyner Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı Cem 

Boyner, "Yıldırım Memişoğlu'dan 

kickbox ve taibox dersleri bile almıştım" 

diyerek bu tutkusunun peşinden nasıl 

gittiğini söylüyor. Lisanslı bir dalgıç olan 

Boyner, sualtı fotoğrafçılığı da yapıyor. Sualtında çektiği 

fotoğraflarla 1999 yılında ilk kişisel sergisini açan Cem Boyner, 

fotoğrafçılığa ilgisinin lise yıllarına kadar uzandığını belirtiyor. 

Boyner'in bir diğer hobisi de avcılık. 

2007'de Financial Times Gazetesi'nin 'Avrupa'nın En Güçlü 8. 

Kadını' seçtiği Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler 

Sabancı, başarılarının yanı sıra; sanata olan tutkusuyla da 

anılıyor. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) 

Yürütme Kurulu Başkanı Sabancı, müzede uluslararası çapta 

ses getiren sergilerin açılmasını sağladı. Diğer tutkusu ise 

şarapçılık. 
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(http://www.notsoboringlife.com/celebrity-hobbies/) sitesinden 

alıntılar yapılmıştır. 

  

Bu broşür, Psikolog Şenel 

Karaman ve Psikolog 

Nurcan Atasoy 

tarafından hazırlanmıştır. 

Aralık 2012 

http://www.notsoboringlife.com/celebrity-hobbies/
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