
Asýl mesleði serbest muhasebecilik olan, ama
aklý fikri “Kendin Yap” konusunda her yaþtan
insanlar için projeler (kitler) üretmekle meþ-

gul biriyim. Biraz gemi modelciliði, biraz marangoz-
luk, biraz fotoðrafçýlýk, biraz web sayfasý hazýrlamak
ve amatör gazetecilik yaþam tarzým olmuþ durumda.
Nihayet hobilerim 2003 yýlý baþýndan itibaren mesle-
ðim olmuþtur. Elveda beni çok yýpratan artýk sevme-
diðim “muhasebecilik”.

Kendin Yap konusunda yol alabilmek için önce-
likle yaþam tarzýmýzý kontrol edebilmeliyiz. Modern
yaþamýn getirdiði yýkýcý etkileri en aza indirmeye,
stresi kontrol altýnda tutmaya özen göstermeliyiz. 

Mesela gemi modelciliði bana bir veya bir kaç paf-
tadan oluþan planlarla çalýþmayý (plan okumayý), israf
etmemeyi, aðaç, boyama ve cilalama çeþitleri konu-
sunda bilgi sahibi olmam gerektiðini öðretmiþtir.
Tüm bunlarý yaparken de kötü alýþkanlýklardan ve za-
man israfýndan alýkoymuþtur.

Çocukken, marangoz olan dedemin atölyesi benim
için çok ilginçti. Mis gibi çam kokusu, aletlerin sesi, ih-
tiyacýmýz olmamasýna raðmen defalarca dedeme kes-
tirdiðim uçurtma çýtalarý... Bahçe içindeki marangoz-
hane bende çok iz býrakmýþ ki yýllar sonra çocukluk
günlerimdeki hayallerime kavuþtum. Artýk benim de
en azýndan bir hobi atölyem oldu. Eskiden ufak tefek
çalýþmalarýmý balkonda yapardým. Annem çamaþýr
asacaðý zaman biraz aramýz bozulurdu. Üniversite,
yüksek lisans süreci boyunca da bu çalýþmalarýmý arttý-
rarak devam ettirdim. Muhasebe bürosu olarak kirala-
dýðým dairenin bir odasýný hobi atölyesi olarak kullan-
maya baþladým. Aradan geçen zaman içinde kendime
ait bir hobi atölyesi kurdum ve çocuklarýmý da “Ken-
din yap” konusunda eðitmeye çalýþýyorum.

““KKeennddiinn  YYaapp””ççýýllýýkk  NNaassýýll  GGeelliiþþttiirriilliirr??    
Öncelikle ebeveynlerin çocuklarýný küçük yaþlar-

dan itibaren hobilere ve sanata yönlendirmesi gerek-
tiðini düþünüyorum. Ýlgilenilen konularda kitap, der-
gi, internet destekli kaynaklarla beraber; ilgili kurum
ve kuruluþlar ile derneklerden bilgi ve destek alýnabi-
lir. Okullarda ve halk eðitim merkezlerinde düzenle-
nen hobi ve sanat kurslarýna devam edilebilir. Düzen-
lenen fuarlar, sergiler, mevcut müzeler yeni fikirleri
teþvik edici bir katký yapabilir. Yapý marketlerin ürün
çeþitlerinin artmasý da bu geliþmeyi besleyecektir.

NNeelleerr  KKaazzaannddýýrrýýrr??  
Hobiler eðer “Kendin Yap” türünden ise ekono-

mik kazanç bile söz konusu olabilir. Evinizde veya iþ-
yerinizde yapýlmasý gereken bir tamirat iþini kendi-
miz yapabilirsek, en azýndan çaðýracaðýmýz ustaya
vereceðimiz parayý kazanmýþ oluruz. Kendimiz yaptý-
ðýmýz için manevi haz duyar, mutlu oluruz. Öte yan-
dan hobi veya sanatla ilgili ürettiklerinizi, beðenip ta-
lep edenlere satabilirsiniz. Daha önemlisi her þeye bi-
linçli bir gözle bakarak onu gerçekten ‘görebilir’, bir
çok ayrýntýya ulaþabilirsiniz. “Kendin Yap”çýlýk önce
hobiniz sonra yaþam tarzýnýz olduðunda; daha pozi-
tif ve sabýrlý, israf etmeyen, hayattan zevk alan biri
olabilirsiniz. Bu özel hayatýnýzda da çok olumlu bir
etki yapacaktýr. Beyniniz “Kendin Yap” ile uðraþaca-
ðýndan avare iþlere, kötü alýþkanlýklara vakit bulama-
yacaksýnýz. Ýyi bir çöpçü olacaksýnýz: size gerekli ola-
bileceðini sandýðýnýz bir teli yolda gördüðünüz za-
man tereddüt etmeden alacaksýnýz. Uðraþtýðýnýz ko-
nunun diðer konularla da ilgisi olduðunu görüp,
araþtýrýp bilgi daðarcýðýnýza katacaksýnýz. Yeni dost-
luklar kazanacak, çevrenizi geniþleteceksiniz. 
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Stresten Uzak Zevkli Bir Uðraþ: Gemi Modelciliði
Stres yaþadýðýmýz modern çaðýn en tehlikeli problemlerinden bir tanesi. Bu sebeple kent koþuþtur-
macasý içerisindeki insanlar, çeþitli stres atma yöntemleri arýyorlar. Hobiler de insanlarýn stresini
azaltmada önemli rol oynayan zevkli uðraþlar. Muhasebecilik gibi stres oraný yüksek bir meslekten
kaçarak gemi modelciliði ile uðraþmaya baþlayan MMeehhmmeett SSaalliihhooððlluu, tecrübelerini sizler için yazdý.

H O B Ý
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UUyygguullaammaa  ZZoorrlluukkllaarrýý  vvee  TTaavvssiiyyeelleerriimm  
UUyygguullaammaa  YYeerrii::  Karþýlaþýlan en büyük zorluktur.

Ayrý bir uygulama yeriniz yoksa evinizin müsait bir
yerini kullanmak zorundasýnýz. Çalýþacaðýnýz yerde
biraz gürültü, biraz toz çýkacaðýný hesap etmeniz ge-
rekmekte, çalýþacaðýnýz iþe göre de yeteri kadar alan
olmalýdýr. Geç saatlerde çalýþýlmamalý, komþularýnýzý
rahatsýz etmemelisiniz.  

AAlleettlleerr:: Yapacaðýnýz uygulamaya göre yeterli te-
mel aletleriniz olmak zorunda. Kullanacaðýnýz aletler
düzenli olmalý ve aradýðýnýzý hemen bulabilmelisiniz.
Eðer bütçeniz uygun deðilse tavsiyem bu hobiyi pay-
laþan iyi anlaþabileceðiniz arkadaþlar veya gruplarla
tanýþmanýz. Alýnmasý gereken aletleri ortaklaþa alýp,
beraberce çalýþabilirsiniz. Ayný zamanda ekip çalýþ-
masý yaparak iþi daha çabuk bitirebilirsiniz. 

TTeekknniikk,,  TTeeoorriikk  vvee  PPrraattiikk  BBiillggii::    Yapacaðýnýz uygula-
maya için yeteri kadar teknik, teorik ve pratik bilgiye
sahip olmazsanýz deneye yanýla yapacaðýnýz iþten pek
hayýr gelmez. Elbette deneyerek bir çok þeyi yapabilir-
siniz. Ama iyisini, güzelini yapmayý tercih ediniz.

GGeemmii  MMooddeellcciilliiððii
Gemi Modelciliði, hobi, sanat, kültür demektir.

Biraz açacak olursak; hobi olarak baþlanan, tecrübe-

nin de artmasýyla sanatsal ürünlerin ortaya çýkmasý
ve bunlarýn beraberinde geliþtirilen model yapým
teknikleri, modelin hikayesi, yararlanýlan-oluþturu-
lan planlar, yapýlan araþtýrmalar, bilimsel çalýþmalar,
yararlanýlan kaynaklar da bu konunun kültürünü
teþkil edecektir. Modelcilik okumanýn, öðrenmenin,
üretmenin, sabrýn ve hayattan zevk almanýn anah-
tarlarýndan birisidir.

Bu konuda internet sayesinde bir çok bilgi ve bel-
geye ulaþýlabilir. www.gemimodelciligi.com adresi,
modelci adaylarýna ve modelcilere, kýlavuzluk hiz-
metleri saðlamakta, eðitim ihtiyaçlarýna büyük oran-
da cevap vermektedir.

Planlardan önce karton, mukavva veya foreks
malzeme ile sonra ahþap malzeme ile denemeler ya-
pabilirsiniz. Kit, alet, edevat, sarf malzemelerini içe-
ren ihtiyaçlarýnýzý belirleyebilir, nereden temin edebi-
leceðiniz konusunda yardým alabilirsiniz.

Bütün bu çalýþmalarý yapacaðýnýz ortamý hazýrla-
mak için, eksiklerinizi gidermek adýna zaman ve büt-
çenizden pay ayýrmanýz gerekmektedir. Sonunda
kendinizle daha fazla barýþýk, daha saðlýklý, huzurlu,
meraklý, becerileri artmýþ biri olacaksýnýz.


