
 
Uluslararası Ticaret Bölümü’nün 2005 Yılı Mezunu, Yazar Buse Ünal ile 

yazarlık ve birçok konu üzerine konuştuk. 
 

“HAYALLERİNİZ UĞRUNA PES ETMEDEN 

ÇABALAYIN”  
 

 

Buse Hanım, bize biraz işinizden bahseder misiniz? 

 

Kalbim yazma aşkıyla dolup taştığından, gözümü açtığım anda aklıma ilk gelen şey kitabım, 

karakterlerim olduğundan ve profesyonel anlamda da bu işin içine girdiğimden bu yana 

mesleğimi "karnımı değil; ruhumu doyuran" bir meslek olarak adlandırıyorum. Aslında bu 

durumu, meslek olarak da adlandıramıyorum; çünkü yazmak beni hayata bağlayan yaşam 

damarlarımdan biri. "Yazmak", beni mutlu eden, beni tamamlayan, iyi hissettiren, enerji 

veren ve aşkla yaptığım bir şey.  

Yaptığım işin hayatımdaki en büyük lükslerimden biri olduğunu düşünüyorum. Bana 

mutluluk veren, yaparken haz duyduğum bir işi yapıyorum ve bununla birlikte hayatıma 

birbirinden değerli okuyucularım, binlerce güzel kalp giriyor. Ben bu kadarıyla mutluyken, 



bunları hayatımın lütfü sayarken üstüne üstlük para da kazanıyorum. Bu durum bence 

hayattaki en büyük lükslerden biri. 

 Ancak ülkemizde okuma oranının azlığı sebebiyle çok tanınmış bir yazar değilseniz, dediğim 

gibi, bu işle sadece ruhunuz doyar. Her şey yolunda giderse ileriki yıllarda da karnınız doyar. 

Bu, hayattan beklentilerinize bağlı aslında.  

Çok para kazanmak istiyorsanız, yazarlıkla birlikte o hayalleriniz hayal olur; ama diğer 

yandan da sizin kendi dünyanızda yarattığınız, duygularınızla, yaşanmışlıklarınızla 

harmanladığınız karakterleriniz, onlara yaşattıklarınız, birden bire binlerce kişiye ulaşıyor. Bir 

nevi iç dünyanızı milyonlara açıyorsunuz. Kitabınızdaki karakterlerinizin ismini, binlerce 

kalbin dilinden duyduğunuzda ve emeğiniz beğenilip güzel dönüşler aldığınızda, işte o duygu, 

o tatmin, o mutluluk paha biçilemez. 

 
 

Yazmaya nasıl ve ne zaman başladınız? 

 

Yazmak, hayatıma üç yıl kadar önce girdi; ancak "kitaplar" kendimi bildim bileli hayatımın 

en önemli yerindeydi. 28 yıllık hayatımda 5000'i aşkın kitap okumuşumdur ve ara ara 

kütüphanemin karşısına geçip kitaplarıma bakıp, sayfalarını koklayarak mutlu olan deli bir 

kitap aşığıyım. Bunu büyük bir mutlulukla söyleyebiliyorum. Kitap okumanın hazzını küçük 

yaşta fark edebilenlerden olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Belki tek çocuk olmam 

sebebiyle küçüklüğümden beri kitaplarım ne zaman yanımda olmasını istesem her daim 

yanımda olan en iyi arkadaşlarım oldu. Bu sebeple kitap okumanın yeri, tadı, zevki 

yaşamımda olmazsa olmazlarımdandı.  

 



Eşim başta olmak üzere, ailem ve çevremdeki insanlardan, benim okuma aşkımı bildikleri için 

dönem dönem "Sen de bir şeyler yazsana, bu kadar kitap okuyorsun, güzel şeyler 

çıkartabilirsin" gibi sözleri hep duydum; ancak kitap okumayı seven her insanın bence yazma 

yeteneği olacak diye bir şey de yok. Açıkçası çok dikkate almamıştım bu sözleri, ta ki 

hayatımın dönüm noktası dediğim anı yaşayana kadar… 

 

Yazma hayatımı başlatan dönüm noktam dediğim gün, üç yıl kadar önceydi. Bütün kitaplarını 

hayranlıkla okuduğum ve bence Türkiye’nin en iyi roman yazarlarından Naşide Gökbudak'ın 

bir kitabı için önsöz yazmamı rica etmesiyle başladı her şey. Kendisi de çevremdeki diğer 

insanlar gibi, kalbimden satırlara güzel şeyler aktarabileceğime inananlardandı. Antalya'ya 

beni ziyarete geldiği bir gün yeni kitabı için önsöz yazmamı istediğini dile getirdi. 

 

Naşide Hanım tarafından dile gelen böyle bir istek, benim için her ne olursa olsun, en güzel 

şekliyle yerine getirilmeliydi. Düşünün ki hem çok sevdiğim bir büyüğüm hem de hayranı 

olduğum bir yazar. Elbette ki eğitim hayatım boyunca sınavlar olsun, projeler olsun birçok 

yazı yazdım, hem de İngilizce olarak; ancak bu durum çok farklıydı. Bu önsözün edebi bir 

değerde olması gerekiyordu ve romanın girizgâhı sayılacak bir içerik olmalıydı… Bütün bu 

olması gerekenlerin yanında, benim ilk denemem bu kapsamda olacaktı… 

 

O günü hiç unutmam. Elimde kalem, önümde kâğıt, nereden başlasam ve ne yazsam diye 

düşünüyordum… Kaldı ki bu bir önsözdü ve çok uzun bir şey olmayacaktı. Tüm gücümü 

toplayarak yazmaya başladım ve kelimelerin, cümlelerin benden nasıl döküldüğüne ben bile 

inanamadım. O bir sayfalık önsözü nasıl dolduracağım, diye düşünürken önümdeki A4 kâğıt 

arkalı önlü doldu; ama daha yazmak istediklerim bitmemişti. Hâlâ akıyordu benden satırlar ve 

ikinci sayfaya geçtim. Kısacık bir önsözü nasıl yazacağım, derken dört koca sayfa duruyordu 

önümde… Bu sefer de önsöz için çok uzun oldu bir şekilde kısaltılması gerekecek, diye 

düşündüm; ama o şekliyle Naşide Hanım'a teslim ettim. İşte o önsözü yazmak, sanki yıllardır 

patlamamış bir volkan dağının, ufak bir kıvılcımla harekete geçerek lavlarını akıtmaya 

başlaması gibiydi. Unutulmaz bir andı benim için. Kendisi yazımı okurken, sanki 

öğretmeninin yanında sınav sonucu bekleyen çocuklar misali heyecanla ne diyeceğini 

bekliyordum ve hâlâ kulağımda," Umduğumdan çok daha yeteneklisin Buse, yazmalısın 

muhakkak… Bir şeyler yazmalısın, bir yerden başlamalısın" sözleri. 

 

İlk başta, beni çok sevdiğini bildiğimden, kırılmamam için mi beğendiğini söyledi diye 

düşünmedim değil; ancak bana iş hayatını ve özel hayatını birbirine karıştırmayacağını öyle 

güzel dile getirdi ki emindim artık gerçekten beğendiğinden. Bu önsöz olayından sonra 

kendime "Buse'nin Günlüğü" diye bir blog açtım ve her gün orada küçük küçük yazılarımı 

paylaşarak duygularımı, düşüncelerimi insanlara aktarmaya başladım. Sosyal iletişim 

ağlarının, yazılarımın birçok kişiye ulaşmasında çok faydası oldu. Ulaştığım kitle, blogumu 

takip edenler gün be gün arttı ve öyle güzel dönüşlerim aldım ki.. Neden bu yazılarınızı bir 

kitap haline getirmiyorsunuz? Kitap yazmayı düşünüyor musunuz gibi.. Takipçilerimin de 

güzel sözlerinin desteğiyle kendimi artık iyice hazır hissetmiştim; çünkü yazmak hayatımda 

öyle önemli bir yer aldı ki… Diyelim ki çok mutlu bir olay oldu, onun hakkında bir yazı 

yazarak sanki o duygumu o sayede tamamlamış, noktasını ancak o şekilde koymuş gibi 

hisseder oldum. Dediğim gibi, yazmak artık benim hayat damarlarımdan biri gibi oldu... 

 

Bütün yaşananlardan sonra, bir kitap yazmanın beni mutlu edeceğine yürekten inanmıştım; 

ama benim için bazı önemli kriterler vardı dediğim gibi… Her şeyden önce, iyi bir okurum ve 

okurken hoşuma giden yahut rahatsız eden, beni sıkan bazı durumlar var ki ben, yazarken 

bunlara dikkat etmeliydim. Okan Bayülgen'in programı olan “Medya Kralı”na konuk 



olduğumda da söylemiştim bunları. Benim bir olguya "hayatımın kitabı" veya "hayatımın 

yazarı" diyebilmem için bazı hususlara önem vermem gerekir. Tıpkı her kitapseverin kendine 

göre önem verdiği, okuduğu kitapta aradığı özellikler gibi.  

 

Bence kitap, sürükleyici olmalı, fazla ayrıntılarla okuyucuyu bunaltmamalı. Diyelim ki bir 

romanda verandada bir kahvaltı anlatılıyorsa okuyucu kendini o kahvaltı masasında oturan 

biri gibi hissetmeli, inandırıcı olmalı. Bir kitap, okuyucuyu dünyasından alıp kendi dünyasına 

dâhil edebilmeli. Okuyucunun merakını, heyecanını dik tutabilmek adına gereksiz sürprizler, 

tesadüfler olmamalı. Vermek istediği duyguyu iyi aktarabilmeli ki okuyucu onu benliğinde 

hissedebilsin. Kitap, film yahut dizi gibi değil. Filmde izleyiciyi hüzünlendirmek istiyorsanız, 

bir şarkı, bir görüntü aracılığıyla vermek istediğiniz duyguyu daha çabuk izleyiciye 

verebilirsiniz. Yardımcı faktörler var; ancak yazar, bunu sadece kalbinden satırlara iyi 

aktarabildiği ölçüde verebilir. Ben okurken bunlara çok dikkat ediyorum. Kitabın kalınlığı ne 

olursa olsun, bir kitap benim elimde 5 gün ya da 1 haftadan fazla kalıyorsa o kitapla bağımı 

kuramamış gibi hissediyorum. Bütün bunların ışığında ben yazdığım kitapta bunlara çok özen 

göstermeliydim. Bu düşüncelerle 2,5 yıl önce kendimi Can Veren Aşk’ı yazarken buldum. 

 

Can Veren Aşk’ı yazıp bitirene kadar, evet, her şey benim kontrolümdeydi. Her şey çok 

güzeldi ve tamamdır dediğimde kitabımda okuyucuma vermek istediğim her şeyi verdiğime 

ve beni en güzel şekilde temsil edeceğine inandığım noktada, kitabımı sonlandırdım. Tabii 

beni nasıl sancılı bir sürecin beklediğinden habersizdim. 

 

Can Veren Aşk'ı bitirdikten sonraki 9 ay ömrümün en büyük sabrını gösterdiğim, en stresli, en 

uykusuz dönemini geçirdim. Kitabı yayınevlerine gönderip o bekleme sürecini yaşamak beni 

öyle olgunlaştırdı ve bana öyle çok şey öğretti ki. Her yazara göre kitabı elbette güzeldir; 

ancak bu durumun editörler ve yayınevleri tarafından da onaylanması gerekiyor ki sizin 

kitabınızı bassınlar. Sonuçta yayınevleri de sattıkları kitaptan iş yerlerinin çarkını döndürüyor, 

çalışanlarının maaşını, sigortasını vs. sağlıyor... Dolayısıyla satacağına, piyasa tabiriyle 

tutacağına inanmalı ki sizin kitabınızın altına imzasını atsın. 

 

Şimdi bile o cevap beklemekle geçen günlerim aklıma gelince daralıyorum; ancak yine de o 

günleri, o duyguları da iyi ki yaşamışım diyorum. Her zaman inandığım bir şey vardı. Bir 

amaç uğruna ne kadar emek verir, çaba harcarsanız onun size dönüşü, meyvesi de en az onun 

kadar güzel olur. Gerçekten böyle oldu, o sürede çok çaresiz hissettiğim anlarım elbette oldu; 

ama vazgeçmedim, inandım, yürekten istedim ve başardım. Okuyucularımdan öyle güzel 

dönüşler aldım. Aktif bir Twitter kullanıcısıyım, okuyucularımla bire bir iletişim halindeyim 

ve bu durumdan inanılmaz mutluluk duyuyorum. Kendi kitapları gibi Can Veren Aşk'a öyle 

güzel sahip çıktılar ki ömrümün en güzel günlerini yaşıyorum diyebilirim. 

 

Can Veren Aşk, 14 Şubat'ta çıktı. Tüm Türkiye'de raflarda yerini alması Mart'ın ilk haftasıydı. 

Bu ay sonu 2. baskımıza geçiyoruz inşallah. Düşünüyorum da şu an yaşadığım güzellikler 

uğruna değil 9 ay, 9 yıl bile olsa, o sancılı dönemin sabırla geçmesini beklerdim. 

 

Yazarlıktan başka bir iş tecrübeniz oldu mu? 

 

Baba tarafım Ankaralı olsa da Antalya'da doğdum ve orada yaşıyoruz. 2005 yılında mezun 

olana kadarki süreçte çok başarılı bir öğrencilik hayatım olmuştu, hocalarım akademik kariyer 

yapmam adına çok desteklemişti; ancak tek çocuk olmam dolayısıyla aile özlemi ağır bastı ve 

diplomamı aldıktan sonra Antalya'ya döndüm. Büyüklerimizin her şeyde bir hayır vardır 

dedikleri doğru… İyi ki dönmüşüm… 1 ay sonrasında, eşimle tanıştım ve 4 ay içinde 



evlendik. Dolayısıyla o dönem, iş hayatımı ve kariyer planlarımı bu sebeple ikinci plana 

atmıştım. 

 

Bir de şöyle bir gerçek var ki bunu katıldığım tüm söyleşilerimde söylüyorum: Ben 

bölümümü çok severek okudum. Bizim üniversiteye girdiğimiz yıllarda uluslararası ticaret bir 

bizde bir de Boğaziçi Üniversitesi’nde vardı. Şimdi bakıyorum ticaret üniversiteleri açıldı. 

Çok güzel bir bölüm, önü açık; ancak bu işi layıkıyla yapabilmek için büyük bir liman 

şehrinde yaşıyor olmak lazım. Antalya, bu iş için çok da biçilmiş kaftan sayılmaz. 

 

Bir süre kendi şirketimizde çalıştım. Şimdi okuduğum bölümden çok farklı bir iş yapıyorum. 

İnsanın kendini tanıması, neyi severek yapabileceğini, neden mutlu olacağını, becerilerini, 

yeteneklerini iyi bilmesi lazım. İnsanın önüne çıkan fırsatların farkında olması çok önemli. 

Ben, dönüm noktası saydığım o günün, benim için gerçekten dönüm noktası olduğunu fark 

edemeyip üstüne gitmeseydim şu an âşık olduğum işi yapamıyor olurdum. 

 

Bazı kararlar vardır ki seçme şansınız yoktur. Anne-babamızı seçemediğimiz, kardeşimizi-

akrabamızı seçemediğimiz gibi…  Seçme şansımız olan ve hayat yolumuzda bize eşlik edecek 

iki seçim var ki bunlar "iş" ve "eş"tir. Bu seçimleri, kendimizi iyi tanıyıp neyin bizi mutlu 

edeceğine karar verip o ışıkta seçimlerimizi yaptığımızda, her şey çok daha güzel olur. 

Ben hep şuna inanırım: "Uyandığınızda aklınıza ilk gelenle, gözünüzü açtığınızda gördüğünüz 

birse ve evden çıkıp işinize giderken şevkle güne hazırlanıyorsanız sizden mutlusu yoktur." 

 

Çankaya Üniversitesi mezunu olmanızın katkılarını görüyor musunuz? 

 

Çankaya Üniversitesi benim tek tercihimdi ve istediğim üniversitede okuma şansına sahip 

oldum. Hocalarımın her biri birbirinden değerliydi. Sanıyorum bölümümü bu kadar çok 

sevmemde ve bölüm birinciliğiyle mezun olmamda hocalarımın katkısı çok büyük. Söyleşiye 

geldiğimde de hocalarımla kitabımın mutluluğunu paylaşırken gurur duydum. Demek ki çok 

güzel anılarım olmuş. Bu çatı altında çok güzel anılarım olmuş ki kendimi eskiden oturduğum 

eve gelmiş, yeni sahipleri tarafından ağırlanıyor gibi hissettim. Her zaman Çankaya 

Üniversiteli olmaktan gurur duydum. Eğitimini aldığım dalın çok dışında bir işle uğraşıyor 

olsam da Üniversitemin bana kattıkları tartışılmaz. 

 

Biraz Can Veren Aşk’tan bahseder misiniz? 

 

Can Veren Aşk, 1975–2008 yıllarında Antalya Ankara hattında geçen, temelinde tutkulu bir 

aşkı konu alan, hayata dair acı, tatlı, keder, sevinç gibi tüm duyguları kapsayan bir dönem 

romanı. Aslında sadece aşk demek haksızlık olur. İçinde çok güzel bir aşk, hatta 2 aşk var. 

Bunun yanında anne-kız ilişkileri, arkadaşlıklar, aile bağları, acılar, entrikaları da içinde 

sayabileceğim birçok şeyi kapsıyor. Akasya’nın, Çınar’ın, Melisa’nın, Toprak’ın dünyası 

bekliyor okuyucuları. Okuyucularım Can Veren Aşk'ı, "Hayatın, aşka yaptığı sürprizin romanı 

"diye tanımlıyor. Okurken, zaman zaman gözyaşının, zaman zaman kahkahaların eşlik 

edeceği bir roman. 



 
 

Kitabın adı neden “Can Veren Aşk” ? 

 

Can Veren Aşk, içinde birçok anlamı taşıyor aslında. Bir, hayat veren, can katan aşkı 

anımsatıyor… Bir de biten, can vermiş bir aşkı anımsatıyor. Bir anlamı daha var ki işte asıl 

can alıcı nokta orası; fakat o da  sürpriz olsun. Can Veren Aşk ismi 3 anlamıyla da romanı çok 

iyi temsil ediyor. Kitabın isminin ne olacağını yazmaya başladığım andan itibaren hep 

düşünüyordum. Romanım bitmeye çok yakın bir zamanda spor yaparken birden Can Veren 

Aşk aklıma geldi, ben çok yakıştırdım, içime sindi bu ad. Sizi her ne temsil ediyorsa A'dan 

Z'ye her şeyi içinize sinmeli bence. 

 

Kapak ve isim çok önemli; çünkü kitabınızın içeriği ne kadar iyi olursa olsun, kitapçılara 

gittiğinizde sizi ilk çeken şey kitabın kapağı ve ismi oluyor. Ondan sonra almaya karar verip, 

okuyup, içeriği hakkında fikir sahibi oluyoruz. 

 

 

Önümüzdeki yıllar için kariyer hedefiniz nedir? Yazmakta olduğunuz başka bir kitap 

var mı? 

 

Can Veren Aş bittikten hemen sonra, 2. kitap için fikirler, projeler oluşmaya başlamıştı; ancak 

Can Veren Aşk’ı okuyanlar devamının gelmesini çok istedi. Sözleşmişler gibi sürekli aynı 

Tweetleri alır oldum ki bu, çok hoşuma gitti tabii. Kitabın sonunu, devamı gelebilecek şekilde 

bitirmek bilinçli yaptığım bir şey değildi, okuyucularımın söylemleriyle farkına vardım 

diyebilirim. O yüzden şu an biraz aklım karışmadı değil. Devamı mı olsun; yoksa 2. kitap için 

planladığım konuya mı geçeyim tereddütteyim. İnşallah nice kitaplarda okuyucularımla 

buluşacağız; ama türü nasıl devam eder, bilemiyorum. Mesela 2. kitap için belirlediğim konu, 

çok çok başka… Can Veren Aşk’tan çok uzak bir kurgusu var. 

Seda Sayan'ın “Beyaz'ın Sultanı” adlı programına katıldığımda da Seda Hanım sormuştu: 

"Buse Ünal, aşk romancısı mı; yoksa kırık kalplerin yazarı mı” ve “Sizin hep aşk 



romanlarınızı mı okuyacağız" diye… Kesinlikle hayır; çünkü kendimi, kalemimi, 

duygularımı, hayal gücümü bu kapsamda sınırlamış olurum ve üretkenliğime set çekmiş 

olurum. İlk kitabım aşk ağırlıklı oldu; ama o yazdığım 2,5 yıl içerisinde, hayatın bana 

yaşattıkları, hislerim bunu kaleme döktü. Yazdığım sıralarda Buse demek ki bu duygularlaydı 

ve bu roman ortaya çıktı. Dediğim gibi 2. kitap için bambaşka bir konu üzerine 

yoğunlaşmıştım. Hangisini yazmaktan mutluluk duyacaksam ona kanalize olacağım sanırım; 

çünkü mutlu olmadan yazarsam yahut her ne yaparsam yapayım, güzel şeyler ortaya 

çıkartamam. 

 

Eğer yaptıysanız yüksek lisansın hatta doktoranın eğitim hayatındaki önemi üzerine 

neler söylemek istersiniz? 

 

Yüksek lisans veya doktora yapmadım. Az önce de bahsettiğim gibi, olaylar başka türlü 

gelişti çünkü hayatımda; ancak herkes dalında olabildiğinin en iyisi, en donanımlısı olmalı. 

Öyle rekabetçi bir ortamdayız ki eskiden İngilizce biliyor olmak, 80’li-90’lı yıllarda bir 

ayrıcalıktı, gıptayla bakarlardı; ama şimdi "zaten biliniyor" gözüyle bakılıp 2., 3. dil bilen 

eleman arayışına gidiliyor. Üniversite mezunu olmak da aynı şekilde oluyor; çünkü o kadar 

çok üniversite açıldı ve mezunlar çoğaldı ki… Fark yaratacak, bir adım ileri götürecek 

girişimler yapılmalı ki o rekabet ortamında şansınız yüksek olsun… 

 

 
 

Yazarken motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz? 

 

Hayatımın tümünü kapsayan motivasyonum yazarkenki ruh halimi de etkiliyor. İşte yine 

kendini iyi tanımaya geliyor mevzu. Kendimi tanıyorum, tabii bu hemen olabilecek bir şey 

değil. Beni mutlu edecek, iyi hissettirecek, fayda sağlayacak şeylerin ne olduğunu biliyorum. 

En önemlisi inançlıyım. Şükretmek için büyük olayların beni bulmasını beklemiyorum. 

Rahatça nefes alarak uyandığım her sabah şükrediyorum. Annem-babam başımda olduğu için 



şükrediyorum. Spor yapmak hayatımın önemli bir parçası, spor yapınca kendimi iyi ve güçlü 

hissediyorum. Az önce bahsettiğim o 2 seçimi, "iş" ve "eş" seçimini, iyi yaptığıma 

inanıyorum. Bütün bunlar birleşince size motivasyon sağlıyor. Hayata bakışınızı, duruşunuzu, 

başarınızı her şeyi etkiliyor. Genel anlamda olumlu bir insanım ve bu yazılarıma da geçiyor 

tabii. 

 

Size göre başarı nedir? 

 

Başarı eşittir gönlünüzden geçendir. Tüm kalbinizle istediğiniz bir olayın, enerjinizle 

birleşmesinden doğan gücün yadsınamaz sonucudur. 

 

Bize kendinizi biraz anlatır mısınız? 

 

Hayatımın %80'nini neredeyse Can Veren Aşk kaplamış durumda. Kitabım, daha çok yeni 

olduğu için, şu dönem en çok zamanımı onun tanıtımları ile uğraşmak alıyor. Sürekli 

İstanbul'a gidip geliyorum. Yayınevim de orada ve televizyon programları sebebiyle bir 

ayağım İstanbul'da yaşar oldum. Üniversite söyleşileri, röportajlar vs. oluyor; ama Can Veren 

Aşk harici özel hayatımı sorarsanız, dediğim gibi, mezun olur olmaz evlendim ve 6. yılımızı 

doldurduk. Eşimle birlikte yeni kültürler, yeni tatlar, yeni ülkeler tanımaya, görmeye, 

gezmeye gayret ediyoruz. TEGV'de (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) Suna-İnan Kıraç 

Eğitim Parkı'nda 4 yıldır gönüllü İngilizce öğretmenliği yapıyorum ki bu, beni ciddi anlamda 

hayata karşı motive eden bir durum. Bugünün çocukları, geleceğin beyinleriyle birlikte 

olmak, bir tanesine bile ışık olabilmek, o ihtimal bile, muhteşem bir duygu. Geçen yıl 

Antalya’da, Ege Üniversitesi'ne bağlı Pilates Eğitmenliği Sertifika Programı’na katıldım ve 

pilates eğitmeni oldum. Spor yapmayı gerçekten önemsiyorum ve tavsiye ediyorum. Bu 

sertifika sonucu kimi eğitiyorsunuz derseniz, sadece kendimi diyebilirim. Çok düzenli spor 

yapıyorum (pilates, yüzme, yürüyüş) ve sporu yalnız yapmayı seviyorum. Dolayısıyla 

hareketleri yanlış yapıyorsam ciddi bir sakatlığa sebebiyet verebildim. Doğru yapabilmek 

adına bu programa katılmıştım… İyi ki de katılmışım… Pilates hakkında doğru bildiğim 

birçok yanlışım varmış... Kısacası "keşke"lerden çok, "iyi ki"lerle dolu bir hayat sürdürmeye 

çabalıyorum. 

 

Mezunlarımıza ve mezun olacak öğrencilerimize söylemek istedikleriniz neler? 

 

Yine söyleşilerimde hep belirttiğim bir şeyi dile getirmek isterim: "Hayalleriniz uğruna 

çabalayın, pes etmeden. Ulaşamasanız bile, en azından yerinizde saymadığınız için, 

hayalinize yaklaşmış olursunuz.” Hepsine "keşke"lerden çok "iyi ki"lerle dolu bir yaşam 

diliyorum... 

 

Röportaj; Gözde Kuşak 


