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Öze Dönüş



“Teorik yönü güçlü ve bakış açısı sağlam olan bu kitap, ger-
çek hikâyelerin kanatlarında okura sunulmuş. Barbara Cecil, 
bir kadının yaşamındaki döngüler hakkında güvenilir bir reh-
ber hazırlamış. Cecil’in yazım tarzı, bütüncül ve kutsal bir sağ-
duyu içeriyor. Yazar, yıllar boyunca dinlediği ve nazikçe yön 
verdiği hikâyeleri bir potada eritiyor. Bu sesi takip edin, öğren-
menin labirentine dalın ve benliğinizin en tam hâline bürün-
me ve o hâlin kendisi olma yolculuğunda burada size sunulan 
yoldaşlığın tadını çıkarın.”

–Christina Baldwin, Life’s Companion, Journal Writing as 
Spiritual Practice (Yaşamın Yoldaşı: Ruhani Bir Uygulama 
Olarak Günlük Tutma) ve Storycatcher, Making Sense of 
Our Lives Through The Power and Practice of Story (Hikâye 
Kapanı, Hikâyelerin Gücü ve Uygulaması Yoluyla Yaşa-
mımızdan Bir Anlam Çıkarmak) kitaplarının yazarı.

“Dünyanın dört bir yanındaki sayısız insan, sürdürülebilir 
bir geleceğe hizmet etmek için el ele ve gönül gönüle verdikçe, 
kişisel olanın aslında politik olduğunu keşfediyor. Bu, özellikle 
kadınlar için geçerli çünkü kendi yaşamlarındaki değişim çağ-
rılarına kulak veriyorlar. Barbara Cecil, bize bu dönüştürücü 
yolculukta özümüze dönüş için kullanabileceğimiz güvenilir 
bir harita sunuyor.”

–Joanna Macy, Coming Back to Life (Yaşama Dönüş) ki-
tabının yazarı.

“Liderliğin geleceği, daha dişil, bilinçli ve kolektif olacak. 
Öze Dönüş, bu yeni ve içsel liderlik çalışmaları için temel uy-
gulamalar ve gerçek yaşamdan alınmış ilgi uyandırıcı örnekler 
içeriyor. Şiddetle öneriyorum!”

-Otto Scharmer, Presencing Institute’ün kurucu ortağı, 
Teori U (U Teorisi) adlı kitabın yazarı ve Leading From the 



Emerging Future (Doğmakta Olan Gelecekten Liderlik Et-
mek) adlı kitabın ortak yazarı.

“Barbara, biz kadınlar gönlümüzde yatan aslanları hatırla-
yıp tüm ihtişamımızla serpilip boy atabilelim diye insanı evin-
de hissettiren alanlar yaratmak konusunda tam bir usta. Kişisel 
ve profesyonel olarak karşılaştığımız krizler ve dönüm noktala-
rı kendine has bir bağlam gerektirir. Barbara ve arkadaşları, ih-
tiyaç duyulan bu ‘ayrı zaman ve mekânı’ çok güzel bir şekilde 
yaratıyorlar. Barbara aynı şeyi bu kez yüksek hassasiyetle özel 
bir kitap yazarak yapmış oldu. Bu kitap, farklı kültürlerden 
kadınların kendi yaşamlarının geçiş süreçlerinde yön bulmala-
rına destek oluyor. Öze Dönüş, hepimiz için bir nimet.”

–Dr. Juanita Brown, The World Cafe kurucusu ve Stor-
yBridge: From Alienation to Community Action (Hikâye 
Köprüsü: Yabancılaşmaktan Toplumla Eyleme) adlı kitabı-
nın ortak yazarı.

“Öze Dönüş, yaşayabileceğimiz en iyi yaşamları yaşamamız 
için harika bir rehber. Barbara, kişisel ve samimi bir düzeyde, 
muazzam kadınların hikâyelerini kullanarak bize değişimin 
nasıl da sağlam bir benlik ve tatmin duygusu yaratacak şekilde 
gerçekleşebileceğini somut bir biçimde gösteriyor.  Değişimle 
ve karşıtlıklarla yüz yüze gelen her kadın bu kitabı okumalı. 
Bu da hepimizin okuması gerektiği anlamına geliyor! Şimdi-
den bu kitabı vermek isteyebileceğim yüz kişi sayabiliyorum.”

– Tıp Doktoru Robin Miller, Triune Integrative Medi-
cine Kliniği/Tıbbi Raportör, KOBI-NBC/Sharecare İcra 
Danışma Kurulu üyesi.

“İnsan, ‘kişisel geçiş sürecinin düzensiz karmaşasında’ yo-
lunu bulmakta zorlanabiliyor. Bu kitap, yolculukta çok ihti-
yaç duyduğunuz o ışığı size sunuyor. Öze Dönüş, yazarın aynı 



isimdeki eğitim programında olduğu gibi yaşamın geçiş sü-
reçlerinde bilge ve nazik bir rehber görevi görüyor ve okuru, 
özgüvene, kendine inanmaya, neşeye ve ruhunun kendine has 
amacını tatmin etmeye teşvik ediyor. Lauren Artress’ın Wal-
king a Sacred Path (Kutsal Bir Yolu Yürümek) adlı kitabında 
labirenti antik ve ruhani bir araç olarak kullanışı gibi, Barbara 
Cecil de kadınların kurdukları çemberleri ve yaşam döngüleri-
ne yönelik, derinden hissedilen, dişi bir yaklaşımı kullanıyor.”

–M.C. Sungaila, hukuk bürosu ortağı, baro ve toplum 
lideri, kâr amacı gütmeyen bir kuruluşta yönetim kuru-
lu üyesi, yazar ve CIYO (Coming Into Your Own-Öze 
Dönüş) mezunu.

“Bu kitabın insanın ruhuna işleyen bilgeliğine gömülmek 
için kendinize biraz zaman ayırın. Kendinize bir hediye vermiş 
olacaksınız. Geçiş sürecinin sancılarını çekiyorsanız, bilge reh-
ber Barbara Cecil, kendinize uygun olan yaşam amacını keş-
fetmeniz, huzura ulaşmanız ve kaosu atlatmanız için geçmeniz 
gereken yolu bulmanıza yardım edecektir.”

–Sarah Rozenthuler, danışman, psikolog ve Life-Chan-
ging Conversations (Yaşam Değiştiren Konuşmalar) adlı 
kitabın yazarı.

“Derin değişimin nasıl ortaya çıktığını anlatan bu kitap, ol-
gun ve köklü bir kadın çemberinde, deneme yanılma, cesaret 
ve tefekkürden doğmuştur. Bizim öncülüğümüzün artık çok 
uzaklardaki kadınları ve kadın çemberlerini destekleyebilmesi 
ve onlara ilham verebilmesi beni heyecanlandırıyor. Kitabın 
güzelliği, yazarın karakterinin güzelliğinden geliyor.”

– Dr. Anne Dosher, sosyal hizmetler danışmanı, aktivist, 
yaşlı ve bilge bir kadın.



“Her kim olursanız olun, yaşam yolculuğunuzun neresin-
de olursanız olun bu kitap içinize işleyecek. Şahsen tam bana 
göre olan bu kitap, yolculukta birlikte ilerlediğim kadınlar için 
de değerli bir yoldaş olacak.”

–Dee Anne Everson, Oregon United Way of Jackson 
County İdari Direktörü.

“Geçmişime baktığımda, bir zamanlar damağımda muhte-
şem bir tat bırakan hikâyemin giderek kuruduğunu ve bayat-
ladığı dönemler olduğunu görüyorum. O dönemlerde kafam 
karışmıştı ve kaybolmuş hissediyordum. Ne ileri ne de geri gi-
debildiğim, bir şeyleri denediğim ama hiçbir şeyin bana uyma-
dığı zamanlardı. Sonra sanki gözümün ucuyla gördüğüm bir 
ilham zerresi girdi yaşamıma. Öylesine küçüktü ki ihtişamsız 
bir şekilde geçip gitti ve ardından yeni, beklenmedik bir şey 
doğdu. Keşke o dönemde Barbara Cecil’ın değişim haritası 
elimde olsaydı da hissettiğim o titrekliği sakinleştirebilseydi ve 
bana yaşamın güvenilir olduğunu hatırlatsaydı. Bu kitap saye-
sinde, artık Barbara’nın gerçeğin incilerini bulmak için kendi 
içinde ve başkalarında derinlere inme isteğinden doğan nazik 
bilgeliğine erişiminiz var.”

–Vicki Robin, Your Money or Your Life (Senin Paran ya 
da Senin Yaşamın) adlı kitabın ortak yazarı; Blessing the 
Hands That Feed Us (Bizi Besleyen Elleri Kutsamak) adlı 
kitabın yazarı.
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“Barbara Cecil, bu dönüştürücü yolculukta, özümüze dönüş için 
güvenilir bir harita sunuyor.”

-JOANNA MACY

Öze Dönüş

Kadın Yaşamındaki
Geçiş Süreçleri İçin Bir Rehber

Barbara Cecil
Margaret J. Wheatley’nin sonsözüyle

Çeviren: Desire Eylül Cannon Canbaz
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İthaf

Bu kitabı, dünyanın dört bir yanındaki serpilip gelişen ve 
günümüz çağrılarına yanıt veren kadınlara ithaf ediyorum. 
Sizler, yaşamları bir geçiş sürecinde olan ve tüm o kargaşanın 
ortasında, geleceklerine uzanan, kendilerine özgü yolu bul-
makta kararlı olan tüm kadınlara yol gösteriyorsunuz. Gücü-
nüz, güzelliğiniz ve cesaretiniz parıldayan ilham yıldızları gibi. 
Dünyamızın refahı, özüne dönen kadınların gücünün, güzelli-
ğinin ve bilgeliğinin desteğine ihtiyaç duyuyor. 
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Yazarın Türk Okura Mesajı

Kelimelerimin bu kitabın Türk okurlarına ulaşıyor olması beni 
çok mutlu ediyor. Programımızdan mezun olanlarla Kapadok-
ya’da düzenlediğimiz Öze Dönüş programına bir başka arkada-
şımla liderlik ettiğim günleri dün gibi hatırlıyorum. Orada topla-
narak kurduğumuz topluluk ve orada konuşulanlar, zamanımızın 
siyasi, ekonomik ve çevresel kaosunda bize kişisel ve kolektif bir 
istikrar için gerekli temeli sundu. 

Elinizdeki kitap, artık içsel rehberliği güvenilir bir kaynak ola-
rak görüp yaşamlarını buna göre yönetmeye çalışan dostların ve 
iş arkadaşlarının -hem kadınların hem de erkeklerin olduğu- hem 
sanal ortamda hem de yüz yüze bir araya gelerek oluşturduğu bir 
topluluğu yansıtıyor. Şu anda bizden, eşi benzeri olmayan şekil-
lerde yaşamamız, hizmetlerimizi sunmamız ve liderlik etmemiz 
bekleniyor.  İşte bu yüzden, ben de size bu derin belirsizlikte iyi ve 
bilgece bir yaşam sürmeniz için bir kaynak sunmak istedim. 

Annem, bu kitap yayımlandıktan sonra vefat etti. Öte yandan, 
aramızdaki bağ hiç bozulmadı. Destek aradığımda atalarıma, içim-
de yaşadığım topluluğa ve yere sağlam basan ayaklarıma güveni-
rim. Dilerim her biriniz yaratıcılığınızın kaynağını bulursunuz ve 
dilerim bu kitabın ruhu, bu yolculuğunuzda size eşlik eder. Cesa-
retinizin önünde saygıyla eğiliyorum.  Bu işte hep beraberiz.

Barbara Cecil
Port Townsend, Washington, ABD

Haziran 2022
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TAKDİM

Öze Dönüş, kadın, toprak, doğa gibi dişil olan her şeyin 
varoluş mücadelesi verdiği bir dünyada dişil enerjiyi öncelik-
le kadınlarda, kadınlar aracılığıyla da kolektif bilinçte besleyip 
yüceltmeyi kendine misyon edinmiş, insanlara yaşamla ve ya-
şamın tüm döngüleri ile ahenk içinde yaşamayı hatırlatan bil-
ge bir kadının kaleme aldığı bir kitap. 

Ustam, yönderim, büyüğüm, uzaklardaki yakın dostum Sev-
gili Barbara Cecil ile tanışmamız, 2010 Ekim ayında, San Fran-
cisco yakınlarındaki Petaluma şehrinde, onun bu misyon bilin-
ciyle yarattığı ve benim kendimi ararken bulduğum Coming 
Into Your Own (CIYO) programında gerçekleşti. O, biri Türk 
toplam dokuz kadını her zamanki güleryüzü ve şefkatli halleri 
ile karşılarken bizler ne kadar derin ve etkili bir programa geldi-
ğimizin farkında değildik. Üç buçuk günün sonunda ise geldiği-
miz gibi ayrılmadığımızı ve yaşamlarımızda bir doğumu gerçek-
leştirmek üzere olduğumuzu biliyorduk. Çünkü tohumu atmış 
ve o büyülü kadın çemberinde can suyunu vermiştik.

Bu deneyimimim büyüsüyle Barbara’yı Türkiye’ye davet et-
tim. Türkiye’deki ilk CIYO (Öze Dönüş) programını Mart 
2011’de verdik. Yıllar içinde programımızdan çok farklı yaşam-
lardan, yaşlardan -yirmi beşinden yetmiş beşine- ve coğrafyalar-
dan kendini arayan yüzlerce kadın geçti. Kimi programı aldı, 
ülkesine götürdü. Ve bugün CIYO dünyanın on sekiz ülkesinde 
binlerce kadınla buluşan global bir program hâline geldi. 

Elinizde tuttuğunuz bu kitabının dilimize çevrilmesi ve 
okuyucularla buluşmasına vesile olmaktan tarifsiz bir mutlu-
luk ve gurur duyuyorum. Bu kitap, geçiş sürecinde olup yönü-
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nü kaybeden, eskiyi bırakmakta zorlanan, yeninin bilinmeye-
ninden endişe duyan, bir türlü o adımı atamayan, kulaklarını 
herkese açarken kendi içine kapatan, cesaretlendirecek bir des-
tek, yoluna ışık tutacak bir kaynak arayan kadın-erkek herkes 
için müthiş bir rehber. 

Tıpkı katılımcılarımızın CIYO programına tekrar tekrar 
geldikleri gibi, bu kitabı da geçiş dönemlerinizde tekrar tekrar 
elinize alacağınıza inanıyorum. Yolunuz açık, seyriniz akışta 
olsun. 

Sevgili Barbara’ya en derin sevgi ve sonsuz şükranlarımla,
Burcu Çakın

CIYO Global ve Türkiye Fakülte Lideri
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Giriş

Annem şu anda Ashland, Oregon’daki evimden 4.500 ki-
lometre uzakta, ulaşması oldukça zor bir huzurevinde kalıyor. 
Olabildiğince sık aralıklarla Kuzey Carolina’ya gidip annemi 
ziyaret etmeye çalışıyorum ve her gün en az bir kez telefon-
da konuşuyoruz. Aramızdaki mesafeye ve annemin demansına 
rağmen aramızda ben gençken hiç tatmadığım bir yakınlık var.

Annem Phyllis Magat, MIT’de kimya alanında doktora 
yapmış ilk kadındır. Lisans diplomasıyla kuşandıktan son-
ra annem, çığır açan araştırmalara katkı sunmaya hevesli bir 
kadın olarak DuPont adlı şirkette çalışmaya başlamış fakat ra-
porlama yaptığı adamlar anneme, bir kadına daha uygun ol-
duğunu düşündükleri başka bir iş vermişler. Şirketin kütüpha-
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nesinde çalışması konusunda ısrarcı olmuşlar. Büyük olasılıkla 
annemin eğitim durumunu kıskanan baş kütüphaneci, anne-
me dört farklı dilde araştırma çevirileri yapmaya dayalı, ne-
redeyse imkânsız bir görev vererek ona haddini bildirmeye 
çalışmış. Aşağılanmış hissettiği ve kendisine verilen görevleri 
tamamlamak için mesai saatleri dışında da çalıştığı üç zorlu 
yıldan sonra annem nihayet istifa etmiş.

Annem, işinden ayrıldıktan sonra, Pensilvanya’da saygıdeğer 
bir beşeri bilimler kuruluşu olan ve bilim alanında mükemme-
liyetiyle nam salmış Swartmore College’da kimya öğretmenliği 
yapmaya başlamış. Geniş bir okul bölgesi için matematik ve fen 
müfredatları geliştirmeye odaklanan annem, daha sonra bölge-
de eğitimden sorumlu müdür olmuştu. Çocukluk anılarımdan 
hatırladığım kadarıyla annem nadiren evde olurdu; hep işteydi 
ya da akşamları bir iş toplantısı olurdu. Sadece yılda bir defa ai-
lecek kamp yapmaya giderdik; hepsi bu.

Ben bir yaşındayken hizmetlimiz Chanie, benim ve erkek kar-
deşimin bakımını da üstlenmeye başladı ve biz liseden mezun ola-
na kadar da hep yanımızdaydı. Çocukluğumun o yıllarında an-
nem büyük oranda bir disiplin makamı olarak işlev görüyordu. 
O nedenle büyürken yaşadığım kritik anlarımda, örneğin on iki 
yaşında ilk kez regl olduğumda, güvenerek sırrımı açtığım ilk kişi 
Chanie olmuştu; annem değil. Chanie, kan kaybından ölmeyece-
ğim konusunda bana güvence vermiş ve pedimin kaymasını önle-
yecek şekilde birtakım tuhaf şeyler giymemi sağlamıştı.

Öte yandan, aradan onca yıl geçtikten sonra, annemin ya-
şamımdan nispeten uzak kaldığı yıllarda bana verdiği hediye-
leri takdir eder oldum. Lisans diplomamı aldıktan sonra yöne-
tim danışmanlığı yaptım. Bu alanda yirmi yıl çalıştıktan sonra, 
kadın liderleri destekleme konusunda uzmanlaşmaya başla-
dım. Annemin, erkeklerin dünyası olarak bilinen bir alanda 
eğitimine ısrarla devam ederek ve bilim alanında bir kariyer 
inşa ederek kadınlara ve kız çocuklarına nasıl da ışık olduğunu 
ancak o zaman anlayabildim. Annem doksan bir yaşına geldi-



Başarı benim için ne demek? İçimde dönüp duran bu 
huzursuzluk da nesi? Değişim korkumun ardında 
aslında ne var? Taşıdığım rollerim ve aile geçmişimin 
ötesinde, ben kimim? Neye güvenebilirim? Yaşadığımı 
en çok ne zaman hissediyorum?

Barbara Cecil, neredeyse hepimizin zihninden geçen bu 
sorulara yanıt bulmamız için bizlere berrak bir zemin sunuyor. 
Biz kadınların aslında o kadar da mükemmel olmak zorunda 
olmadığımızı, binlerce kadınla y  aşadığı deneyimlerden yola 
çıkarak aktarıyor. Değişimin doğasında var olan kaosun bir 
engel değil, hediye olduğunu anlamamıza yardımcı olurken, 
kendimize ait bir yol çizmemiz için bizlere rehberlik ediyor. 

Öze Dönüş, yaşamın tüm can sıkıcı gerekliliklerine rağmen 
harekete geçebilmemiz ve ruhumuzun sesine kulak vermemiz 
için birtakım araçlar sunar. Bu araçları kullanmayı başarabil-
diğimizde, kendimizle nasıl bağlantı kuracağımızı anlarız. 
Doğru seçimler yapar, yaşamlarımıza anlam katarız.

Dünyanın dört bir yanındaki kadınların kişisel hikâyelerini 
içeren bu kitap, içimizdeki potansiyeli açığa çıkarmamız için 
bizlere umut ışığı oluyor. Kitapta da yer aldığı üzere:

“Kadın atalarımızın güçlü omuzlarında duruyoruz. Onlar 
azimle yollarına devam ettilerse biz de edebiliriz.”
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