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Mine Sota
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1.

OOO OKURLAR DA GELMİŞLER!

Merhaba sevg!l! okurlar.
“Büyüyünce ne olaca"ım?” d!ye dü$ünen gençler,
“#sted!"!m $ey! oldum. Ama hâlâ ba$ım gö"e ermed!. Pek! 

$!md! ne olacak?” d!yen büyükler, hep!n!z ho$ geld!n!z.
Bu sefer cümlem!z! ortak olarak !lg!lend!ren nad!r b!r mese-

leyle huzurlarınızdayız.
 — Dattiri daat daaaaaaaaat! Dari diri dari dirii!

Yalnız b!r san!ye! Odanın penceres! açık kalmı$. Dı$arda dü-
"ün var da. Kapatıp hemen gel!yorum. Yoksa bu k!tabı bırakıp, 
“O"lan b!z!m, kız b!z!m. Teyy teyy!” adlı b!r dü"ün k!tabı yazıp 
onu anlatmak zorunda kalaca"ız.

Evet. %!md! zamanda kısa b!r yolculuk yaparak, herkes!n 
b!rkaç dak!kalı"ına çocuklu"una g!tmes!n! r!ca ed!yoruz. Hâlâ 
çocuk olanlarsa, oldukları yerde kalab!l!rler. H!çb!r yere g!tme-
s!nler.

Küçükken, özell!kle bayramlarda gelen akrabaların, kom$u 
teyze ve amcaların sordu"u $u kaçınılmaz soruyu hep!n!z b!l!r-
s!n!z:

Yılan Sağıcısı  53
Mobilya Deneyicisi  54

Uzay Avukatı  58
Bisiklet Balıkçısı  61

3.  DÜNYANIN EN MUTLU EDEN MESLEKLERİ  65
Bahçıvanlık  68
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Şamar Oğlanı  97
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“Büyüyünce ne olacaksın bakalım?”
#sv!çres!z b!l!m adamlarının yaptı"ı b!r ara$tırmaya göre, 

çocuklu"unda bu t!p b!r sorgu suale maruz kalmamı$ b!r tek 
çocuk dah! olmadı"ı b!ld!r!ld!. Bu me$hur soruya cevap olarak, 
“Ne b!l!y!m ben. Anneee! Topum nerdeee! Arkada$lar bekl!-
yoo!” d!yen!m!z olmu$ mudur, b!lem!yoruz.

K!m!m!z, mahallen!n yakı$ıklı, b!t!r!m ab!s!ne hayran olup 
“Art!z olcam.” dem!$!zd!r. Veya k!msec!kler kızmadan, sabah-
lara kadar rahatça play stat!on oynayab!lece"!m!z kend!m!ze 
a!t kocaman b!r oda hayal!m!z vardır. Bu sebeple, “Büyüyünce 
müteaahh!t olcam. B!r sürü odası olan evler yapcam.” d!yerek, 
“Vay be! Bu çocukta !$ var.” ded!rtm!$!zd!r. Yahut “Astronot 
olcam ben. Uzaya g!d!cem.” d!ye son dak!ka haber! vererek, 
“B!lm!yorum %az!ye abla. Bunun kafası hepten gökyüzünde. 
Bu çocuk ne olacak h!ç b!lm!yorum.” $ekl!nde kara kara dü$ün-
dürtmü$üzdür. B!r d!"er alternat!f cevap olarak da, pat d!ye ak-
lımıza gelen “P!lotçu”, “Saçlı oyuncak bebekç!s!”, “Kend! ken-
d!n! çözen test mak!nec!s!” g!b!s!nden $eyler uydurmu$uzdur.

Bu soru b!ze !lk kez çocukken sorulur ama sadece o ça"la mı 
sınırlı kalır? Tab!! k! hayır. Sorgu Sual Örgütü adını verd!"!m!z 
bu esrareng!z olu$umun üyeler!, büyüyüp !$ güç sah!b! olana 
kadar b!z! amansızca tak!p eder. Yakaladıkları yerde bu sefer de 
aynı soruyu, “Ay ne kadar büyümü$ün. Ee, ne oldun sen $!md!?” 
vers!yonuyla tekrar sorarlar. Ve onlara göre güzel b!r $ey olmu$-
sak, “Hımm! Afer!n bak tutu"unu koparmı$sın.” d!yene kadar 
da pe$!m!z! bırakmazlar. Son nefes!ne dek hayatının her a$ama-
sını bu örgüte rapor etmek !stemeyenler!n, “E artık b!’ araba 
alıp gezd!r!rs!n b!z!. Kaç para kazanıyon bakalım sen $!md!?” 
sual!ne, “Para saymaktan araba alacak zaman bulamıyorum. B!r 
ara s!z ben! gezd!r!n.” $ekl!nde cevap vermeler! yeterl!d!r.

%ahsen b!z bu me$hur soruyla !lk kez kar$ı kar$ıya kaldı"ı-
mızda, “Büyüceeem! de k!m söyled!.” $ekl!nde b!r cevap ver-
m!$t!k. Ama tab!! büyümemek elde olan b!r $ey de"!l. En azın-
dan bedenen.

Davul Patladıktan Sonra Düğünü Ne Yapayım!

Hazır yer! gelm!$ken, $!md! bu sorunun b!r de"!$!"!n! kend! 
kend!m!ze soralım:

Kaçımız çocukken hayal!n! kurdu"u mesle"e sah!p oldu? 
Oldu da ne oldu? Ya da olmadı da ne oldu?

Gün görmü$ geç!rm!$ !nsanların ded!"!, “Ba$ta ne var bell! 
de"!l!” sözünün g!zem!yle !lerleyen yılların, “Hayat bu!” den!-
len kısmına gel!nce, ço"umuzun hedefled!"! mesle"e ula$ama-
dı"ını görüyoruz. Doktor olaca"ım derken cep telefonu bay!! 
olanlar, “Vah$! do"a foto"rafçısı olmak tek hedef!m. El!mde 
kamera tüm dünyayı gezecem.” g!b! b!r gelecek tasarlarken 
Beylükdüzü-Sö"ütlüçe$me arasında g!d!p gelen b!r metrobüs 
$oförü olanlar mevcut. Pek! bunları olmak mutsuz son mudur? 
Elbette hayır. Yeter k! zaman !ç!nde !$!n! sevs!n ve gönül rahat-
lı"ıyla yapab!ls!n. Sevm!yorsa yürümez o !$. Yürüse de topal-
layarak yürür ve a$ırı derecede yorar. Kend! canımız da dah!l 
olmak üzere, ba$kalarını da canından bezd!reb!l!r.

Özlü Söz Üret!m Fabr!kası olarak da tanımlayab!lece"!m!z 
Ç!nl!ler!n, y!ne bu durumla !lg!l! muazzam b!r tesp!t! var:

“B!r saat mutlu olmak !st!yorsan, $ekerleme yap.
B!r gün mutlu olmak !st!yorsan, balık tut.
B!r hafta mutlu olmak !st!yorsan, tat!le çık.
B!r ay mutlu olmak !st!yorsan, evlen.
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B!r yıl mutlu olmak !st!yorsan, servete kon.
E"er b!r ömür mutlu olmak !st!yorsan, SEVD#&#N #%# YAP!”

Çok do"ru. Çünkü hayatımızı kazanaca"ımız b!r mesle"! 
b!r ömür severek yapmak, ba$lı ba$ına b!r n!mett!r.

#nsanlar, ufacık oldukları zamanlardan !t!baren, b!r meslek 
sah!b! olab!lmek !ç!n canla ba$la çalı$ırlar. M!llet tat!llerde kızgın 
kumlardan ser!n sulara atlarken, “Tat!l qeyf!.” d!ye havuz ba$la-
rında res!m çek!n!rken, meslek! hedef!ne k!l!tlenm!$ arkada$lar, 
kalın kalın test k!taplarının !ç!ne gömülürler. Ne kadar TEOG, 
SBS, YGS, PGS, ÖGS, MÖGESE varsa g!rerler. Hatta en son 
LPG’ye de g!r!p sıkıntıdan patlayab!l!rler. Tüm bu a$amalardan 
geçmey! ba$aranlar, meslekler!yle !lg!l! okullarda okumaya ba$-
layab!l!rler. Tab!! az önce bahsett!"!m!z g!b!, okumadan önce b!r 
güzel canınıza okumanız gerekmekted!r. #$te bu kadar muazzam 
b!r emek ve çaba gerekt!ren meslek ed!nme olayı, hayatta para-
nın para etmed!"! durumlarda da !$!n!ze yaramalı.

Pek!, k!$!ler!n var gücüyle yaptı"ı bu ko$turmaca, d!plomayı 
alınca b!ter m!? Cevap ver!yoruz: I ıh! B!tmez. Tüm bunlardan 
sonra b!r de KPSS’ye g!rmeler! gerek!r. Bunu da geçerlerse sı-
radak! etap gel!r: Görev yer!ne atanmak. Atandılarsa, ne âlâ. 
Yok, olmadıysa yıllarca atlatmamaya çalı$arak atanmayı bekler-
ler. Genelde umutlar hep ba$ka baharlara kalır. Bu bazen yıllar 
sürer. Ve b!r süre sonra umut güncellemes! gelmemeye ba$lar. 
Do"al olarak da moral çöküver!r. Müth!$ b!r hevesle “Game 
Over!” d!ye tam gaz ba$lanan bu süreç, zamanla stresl! b!r b!l-
g!sayar oyununa döneb!l!r ve tam b!t!$ ç!zg!s!ne ula$aca"ı anda 
“Dooorttt! Heves süren!z b!tt!!” g!b!s!nden b!r f!n!$le tamamla-
nab!l!r. E n’oldu $!md!? Ne olacak, perdeye “Davul patladıktan 
sonra dü"ünü ne yapayım!” denen sahne g!rd!.

D!yel!m, kâh bu zorlu etaplardan, kâh zaman !ç!nde farklı 
zevkler ve !dealler ed!nd!"!n!zden dolayı !$!n!zden so"udunuz. 
Ba$ka b!r $ey olmaya karar verd!"!n!z. Had! bakalım. “Ah as-
lında ben arkeolog olmalıydım. %!md! nasıl geçecek bu hayat!” 
d!ye efkârlanıp ömür boyu muhasebec!l!k yap.

Ya da muhasebec! olmak !st!yordunuz ama pazarcı oldu-
nuz. Yahut pazarcı olup “Domateesss!” d!ye ba"ırmak !st!-
yordunuz ama terz! oldunuz. Velhasıl, s!z! mutlu edecek !$! 
yapamadınız. #$te !nsanın !ç!ne yatan mesle"! yapab!lmen!n 
k!$! !ç!n ne denl! önem arz ett!"!n! özetleyen o me$hur efkâr 
huzurlarınızda:

“Öffff! Çok sıkıldım bu hayattan!”

Kaç Para Bi’ Huzur?

E o zaman bu buhranlı ruh hal!ne g!r!p, b!r ömür hofurda-
madan yapılacak mesle"! seçmen!n $artları nelerd!r?

“Dünyaya yen! yen! güzell!kler katmayı bo$ ver. Mutlulu"un 
formülü çok açık. B!r para, b!r para, b!r de para!” kıstasının her 
gün yen!den güncellend!"! günümüzde, meslek seç!m!nde en 
çok terc!h ed!len mot!vasyon madd!yattır. Sank!, Ay Ba$ında 
Bankamat!kten Göbek Atarak Ayrılma Fakültes!, Dolu Cüzdan 
Ana B!l!m Dalı adında b!r okul var da, ço"u !nsan buna g!t-
meye çalı$ıyor. Kısacası, hayaller! süsleyen meslek kategor!s!n!n 
Top-10 l!stes!nde b!r numaraya “Çok para kazandıran hang!-
s!yse o.” yerle$m!$ vaz!yette.

O zaman hemen, aslında meslek ned!r, s!z!n ondan beklent!-
ler!n!z!n yanında onun s!zden bekled!kler! nelerd!r meseleler!n! 
e$eleyel!m. Büyüyünce ne olaca"ımızın, aslında ne olmamamız 
gerekt!"!ne ba"lı oldu"unu anlatmaya çalı$alım.
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1- Meslek, ömür boyu sizinle birlikte olacak, hayatınızı 
bununla kazanaca!ınız en önemli olaydır.

Bakınız d!kkat edersen!z, “hayatınızı kazanaca"ınız” d!yor. 
Kazanayım derken kaybedece"!n!z dem!yor.

2- Meslek, sorumluluk bilinci kazandırır. 
Sorunluluk de"!l, sorumluluk kazandırmalı.

3- Ki"inin yetenek ve becerilerini ke"fedip kendini toplumda 
ifade etmesine fırsat sa!lar. “Boyalarla aram !y!. Muazzam b!r res!m 
kab!l!yet!m var. N’ap!ym, ben de badanacı oldum. Kend!m! faturala-
rımı ödeyerek !fade ed!yorum.” olayıyla alakası yok. Gerç! $u an Da 
V!nc! ya$asaydı, muhtemelen o da badanacılık yapardı, o da ayrı dava.

4- Ki"inin olgunla"masını sa!lar.
Tab!! burada olgunluktan kasted!len $ey armut de"!ld!r. 

Mesle"!n! yaparken ed!nd!"! tecrübeler!, eks!kler!n! g!derd!"! 
b!r avantaja dönü$türmes!d!r. 

5- #cabında i"ini bir hobi zevkiyle yapabilmesine imkân tanır.
Ay had! #n$aAllah canım ya!

6- Üretmek, toplumun eksiklerini gidermek
K! zaten mesle"!n !cadı, !nsanların !ht!yaçlarını kar$ılama !ht!ya-

cından do"mu$tur. Faydalı olma açısından b!r!nc! derecede öneml!d!r.

7- Çalı"mayan insan faydasız insan, ölçüsünden yola çı-
karak, “Bo" gezenin bo" kalfası.” olarak tanınmamak, gü-
venilir bir kimse olabilmek için son derece gereklidir.

Aynen katılıyoruz.

8- Bireylere ekonomik özgürlü!ünü kazandırır.
#$te buyurun. Günümüzde meslek! ba$arının ölçüsü her ne 

kadar zeng!n b!r! olmak sayılsa da, mesle"!n tanımında bu en 
son sırada yer alıyor. Ha, s!z hem kend!n!ze, hem de toplumun 
genel!ne büyük faydalar verecek b!r !$ yaparsınız, kazanaca"ınız 
paranın çok olmasında elbette h!çb!r mahsur yoktur çünkü ce-
b!n!z!n doydu"u kadar, yüre"!n!z de doyuyordur. Mesut ve de 
baht!yarsınızdır. Ama tab!! bu en son söyled!"!m!z m!lyonda b!r 
gerçekle$en nad!r olaylardan b!r!d!r çünkü ortamda “Ya para, 
ya huzur!” seç!me !ten b!r durum hâk!m. Düzen!n get!rd!"! da-
yatmalar yüzünden, “%öyle yararlı olaca"ım. Böyle fayda vere-
ce"!m.” #deal!, yer!n!, “Arabalar, evler, b!r m!lyon dolarcık ve 
zeng!n b!r çevre.” hayal!ne kaptırmı$tır. Kısacası, en son madde 
kaynak yaparak !lk sırayı geçm!$, “Sabahtan ber! burdayım ayol. 
Önce ben geld!m.” der g!b! umarsızca orada durmaktadır. Oysa 
huzur ve mutluluk denen $ey, b!r $eyler satın alarak dı$arıdan 
!çer! ya$anacak b!r olay de"!ld!r. Parayla satın alınamayan de"er-
ler!n, !çerden dı$arı çıkmasıyla mümkündür. #nsanların sıkın-
tılarına çare olup huzurlarına katkıda bulunmak en tükenmez 
mutluluk kayna"ıdır. #ç huzuru, “Kaç para b!’ huzur?” den!lerek 
f!yatlandırılamaz. #nanmayanlar a$ırı derecede tok cüzdanla do-
la$an !nsanların gözler!ndek! huzur açlı"ına bakab!l!rler.

Büyüyünce Mutlu Olacağım

%u dünyada sadece tüket!c! b!r! olup her $eye doymaya çalı-
$ırken aslında kend!n! tükett!"!n!n farkına varanı çok azdır. Bu 
sebeple ço"u k!mse el âlem tarafından övülen mesle"! yapıyor 
olmasına ra"men, “Ke$ke k!mseye muhtaç olmayacak kadar 
kazansaydım da, !$e canımdan bezerek g!tmeseyd!m.” safhasına 
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gelm!$ vaz!yette. Ve bu hayat! sorun, “A$k mı, para mı?” soru-
suna “Makarna ha$lamak.” g!b! rad!kal b!r cevap vermeden de 
ço"u zaman a$ılamaz.

Yapılan mesle"!n mutlu b!r ömür sürmek !ç!n k!$!y! ruhen 
de doyurması gerekt!"! gerçe"! ekmek, su kadar öneml!d!r. Yıl-
larca okuyup ed!nd!kler! d!plomalarını duvardan !nd!renler var 
ne d!yorsunuz. Kar!yerler!n! ve kazanab!lecekler! yı"ınla parayı 
b!r kenara bırakıp hayal ett!kler! !$! yapmaya yelken açanlar var. 
Cerrahlıktan vazgeç!p $arkıcı olan, “Bana ne gelecekse dünya-
nın sonu. B!tecekse b!ts!n artık hayat yolu. Korkum yok, !ç!m 
rahat, huzurla dolu!” d!ye $arkılar söyleyerek, Orta Asya’dan d!-
rekt uzaya göçen, kap!tal!zm!n da"larını delen Ferhatlar b!le var. 
Ya da astsubaylıktan ko$ar adım geç!$ yaparak s!nema oyuncusu 
olan rahmetl! tonton amcamız Hulus! Kentmen var. Veyahut 
ünlü b!r ceo !ken, dünyanın kalabalı"ı az b!r co"rafyasında or-
gan!k patates yet!$t!r!p ç!ftç!l!"e ba$layanlarla, malı mülkü terk 
ed!p hayaller!n!n pe$!nden g!denlerle doludur dünya.

Ve asrın yanılgısı!
“Ba$arılı meslek, çok para kazandıran meslekt!r.”
Bu durum, en !sabetl! mesle"! seçmes! konusunda çocu"una 

yardımcı olması gereken pek çok a!len!n de dü$tü"ü b!r yanılgı 
olmu$tur. “Ressam olcam ben.” d!yen evladına, çok yetenekl! 
oldu"u halde, “Boyayla karın doymaz. #k! res!m satacak da ha-
yatını geç!nd!recek. Faturanı b!le ödeyemezs!n. Neyd! o ressa-
mın adı, han! fak!rl!kten kula"ını kesm!$t!. Do"ru düzgün b!r 
$ey ol.” d!yerek, belk! de b!r ömür, “Mutsuz ama paralı b!r! ol!” 
ded!kler!n!n farkında olmazlar.

Ya da “Karar verd!m. #tfa!yec! olmak !st!yom.” d!yenlere, 
daha “Pek! neden?” d!ye b!le sormadan, “Neee! Hayatta olmaz. 
Kaç para onun maa$ı b!l!yon mu sen? Ku$ kadar, ku$. M!llet 


