
Büyüyünce baflkan olmak istiyorum! .............. 3

Her yer baflkan, flef ya da lider dolu ......... 5

Otur!.. Kalk!.. Yat!.. ................................................. 6

Hep o komut veriyor! .............................................. 8

S›n›f baflkan› Alara .................................................. 10

Sorumlu Alara .............................................................. 13

fief sensin! .................................................................. 14

Ben elma yeflilini seviyorum, ne olmufl?... 16

Bisiklet mi, araba m›, kaykay m›? ................... 18

Kasaban›n flefi Pikarus ........................................ 20

Gerc.ek flef, yasan›n kendisidir ...................... 22

Baflkan olma izni ....................................................... 24

‹yi olan kazans›n! ..................................................... 25

Yar›flma devam ediyor ............................................. 28

Hayat, bir kumdan kale yar›flmas› m›? ....... 31

Öyleyse ne yapmal›? ............................................... 32

Yenik düfltüm! .............................................................. 34

Kavga, hep kavga... .................................................... 36

Kendi kendimin efendisi ..................................... 37

‹Ç‹NDEK‹LER

FELSEFE (13) LIDERLER 9-10  8/3/12  11:40 AM  Page 2

Büyüyünce baflkan 
olmak istiyorum!

Can 5 yafl›nda. Biri ona babas›n›n

mesle¤ini sordu¤unda, hep ayn› yan›t›

veriyor: “Baflkan.” 

Okuldaki büyükler ona, “Baban ne

baflkan›?” diye soruyor.

“Yaln›zca baflkan iflte,” 

diyor Can. 

Ona ileride ne 

ifl yapmak istedi¤i

soruldu¤unda da, 

her seferinde 

ayn› fleyi söylüyor:

“Büyüyünce baflkan

olmak istiyorum.”

L‹DERLER VE D‹⁄ERLER‹ 3
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Peki ama, neyin baflkan›? ‹flte oras›n› bilmiyor;
umursam›yor da. Onun için önemli olan baflkan
olmak, nokta.

Asl›nda Can’›n söylemeye çal›flt›¤›, ileride, büyü-
dü¤ünde, baflkalar›n› yönetmek istedi¤i. Baflka-
lar›n›n üstünde bir gücü olmas›n›, onlara emir-
ler verebilmeyi ve sözünün dinlenmesini istiyor.
Küçük bir çocu¤un baflkan olmay› hayal etme-
si do¤ald›r. Çünkü küçükken, bütün zaman›m›-
z› baflkalar›n›n sözünü dinleyerek geçirdi¤imiz
duygusuna kap›l›r›z. Sanki bizden baflka herkes
baflkand›r: Anneler, babalar, ö¤retmenler, a¤a-
beyler, ablalar...

Can; yiyece¤i yeme¤e, yataca¤› saate, flüt
çal›p çalmamaya, istedi¤i an televizyon izlemeye,
ö¤retmenin anlatt›klar› ilgisini çekmiyorsa s›n›f-
tan ç›k›p gitmeye kendi bafl›na karar verebilme-
yi çok isterdi.

Ço¤u zaman, insanlar›n baflkan (flef, lider ya
da müdür) olmak istemelerinin nedeni, emir al-
maktan b›k›p usanmalar›d›r. Kendileri baflkan
olurlarsa, sonunda huzur bulabileceklerini, hatta
intikam bile alabileceklerini düflünürler.

4 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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Her yer baflkan, 
flef ya da lider dolu

fiantiye flefi, orkestra flefi, bölüm flefi,

atölye flefi, reyon flefi, güverte flefi,

flef garson, proje flefi, istasyon flefi,

flef aflç›, servis flefi, kabin flefi, grup

flefi, kontrol flefi, itfaiye flefi, ekip flefi,

s›n›f baflkan›, ajans baflkan›, devlet

baflkan›, flirket baflkan›, genelkurmay

baflkan›, ikinci baflkan, baflkan yard›mc›s›,

baflhekim, siyasi parti lideri, kamp lideri,

yaz› iflleri müdürü, ürün müdürü, çete

reisi, aile reisi...

Baflkan, flef, reis, lider 
ve müdürlerin say›s›
inan›lmaz! Üstelik
ço¤u zaman, fleflerin
flefleri, fleflerin
fleflerinin de flefleri,
hatta fleflerin
fleflerinin fleflerinin 
de flefleri var.

Ü¤üü!
Ben hiçbirseyin sefi   de¤ilim !

f. .
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Otur!.. Kalk !.. Yat!..

Lora köpe¤iyle oynamaya bay›l›yor. 

“Otur!” Küçük köpek an›nda 

poposunun üstüne çöküyor ve koca 

gözlerini Lora’ya dikip bekliyor.

“Kalk!” Göz aç›p kapay›ncaya kadar,

köpek yeniden dört patisinin üstünde.

“Yat!” Köpek boylu boyunca uzan›p

bafl›n› ön patilerinin aras›na koyuyor.

“Buraya gel!” Köpek kuyru¤unu 

sallayarak Lora’ya do¤ru at›l›yor.

“Patini ver!” Lora’n›n en sevdi¤i

fley, köpe¤inin minik patisini avucuna

almak.

“Hay›r, öbürünü!” Hop! Köpek pati

de¤ifltiriyor.

Sonra Lora, tenis topunu onlarca

kez uza¤a f›rlat›yor ve köpek de her

seferinde koflup geri getiriyor. Sahibi 

oynamaktan s›k›l›p ona yatmas›n› 

söyledi¤inde de, köpekcik sesini 

ç›karmadan hemen gidip sepetine 

giriyor.

6 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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‹nsan›n köpe¤ine komutlar verip, onun itaat etti-
¤ini görmesi ne büyük zevk! Zaten köpe¤i olan-
lar, ço¤u zaman köpekleri kedilere ye¤lediklerini
söylerler; çünkü kediler itaat etmez, kendi istedik-
lerini yapar, onlara söylenenleri hiç mi hiç umur-
samazlar.

Yönetmek, üstün olmak, emirler vermek, sö-
zümüzü dinletmek, flef olmak, büyük keyif verir.

Baflkan, flef ya da lider oldu¤umuzda, kendi-
mizi sayg›de¤er, önemli ve daha büyük hissede-
riz. Bu hofl bir duygudur. Her yerin baflkanlarla
dolu olmas›n›n nedeni de bu olsa gerek.

Kalk!
Yat !

Otur !

Git !
Geri gel !

Ayaklar ›n›n   
üstüne !

fiimdi 
çatlayaca¤›m!
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Hep o komut
veriyor !

“Hay›r, hay›r, lastik çok yüksekte. Bak›n,

nas›l olmas› gerekti¤ini size göstereyim,”

diyor Lale. “Hem, 8’lere geldi¤imizde, bir

ayakla ipe basarken, di¤eriyle z›plamak

gerek, yoksa yanars›n›z. Haydi, bafltan

bafll›yoruz. Ayfle bafllayacak, ikinci de

benim.”

“Öff! Durmadan emirler ya¤d›rman

sinirimi bozuyor, Lale. Ben oynam›yorum

iflte; gidip futbol oynayan o¤lanlar›

izleyece¤im,” diyor Asl›.

“Ben de,” diye at›l›yor Serra. 

“Hep ayn› hikâye; her fleye senin 

karar vermenden b›kt›m usand›m,

Lale!”

“Evet, çok do¤ru... Hem sonra, lider 

neden sen olas›n ki?” diye soruyor 

Elif de.

Bunun üzerine, gruptaki di¤er k›zlar

Nadin ve Jale de, onlarla birlikte gidiyor

ve oyun yar›da kal›yor.

8 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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Lale, lider olmay› seviyor. Bunun birçok nedeni
olabilir: Herkesin, zaman› de¤erlendirmek konu-
sunda yeterince iyi olamad›¤›n› fark etmesi, s›ra
kavgalar›n›n önüne geçme niyeti, oynamay› bil-
meyenlere yard›m etme düflüncesi, yeni figürler
önermek istemesi gibi... Ama Lale’nin durumu
böyle de¤il. 

Onu çevresindekilere komutlar ya¤d›rmaya
iten fley, sözünü dinletme, kendini önemli hisset-
me ve baflkalar›n›n üstünde güç kurma zevki.

Oysa arkadafllar› için, bu güç her fleyin önü-
ne geçiyor, oynama isteklerini öldürüyor.

Bir lider, yaln›zca gücü sevdi¤i için lider ol-
muflsa, sonuç böyle olur iflte.
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