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Önsöz

Bu kitap sizi zafere ulaflt›rabilir. “Çal›flma(ma)’n›n Keyfi”
flimdiye kadar 14 dilde bas›ld› ve çok baflar›l› bir sat›fl gra-
fi¤i izledi. Son bask›s›  hala çok satarken, kitapta, onu 21.
yüzy›la daha uygun k›lmak için baz› düzeltmeler yapt›m.
Bu yeni bask›y› mümkün k›lan Ten Speed Press çal›flanla-
r›, Phil Wood, Kirsty Melville ve Meghan Keeffe’ye teflek-
kür etmek isterim.

Yeni bask›da kitab›n sadece içeri¤ini güncellefltirmedim;
1997’deki bask›s›ndan sonra okurlardan ald›¤›m çok daha
ilginç mektuplardan seçti¤im baz›lar›n› da bir bölüm ola-
rak bu bask›ya ekledim. Bu mektuplar› da en az benim
yazm›fl olduklar›m kadar ilham verici bulaca¤›n›za inan›yo-
rum. Ayr›ca, kitab›n içeri¤i aras›na birkaç mektup s›k›flt›r-
d›m. Bu mektuplar› yazan kiflilere de çok teflekkür etmek
isterim, çünkü kitaba müthifl katk›lar› oldu.

Bu kitap, bir ifli yaparken nas›l zafer kazan›l›r veya na-
s›l para kazan›l›r konusunda bir kitap de¤ildir. Bu kitap,
rekabet ortam›nda nas›l kazan›l›r gibi bir konudan da söz
etmiyor. Bu kitap, çal›flmad›¤›n›z s›rada, rekabetçi olmadan,
ama gerçekten doyum sa¤layarak kazanmaktan söz ediyor.

Yaflama zevkiniz varsa, zafer zaten sizindir. Her sabah
yeni güne flevkle bafll›yorsan›z, zafer sizindir. Yapt›¤›n›z her
ne ise onu yapmaktan zevk al›yorsan›z, zafer sizindir. Ve

e¤er, hayat›n›z›n geri kalan k›s-
m›nda ne yapmak istedi¤inizi bi-
liyorsan›z, zafer sizindir.

‹ster emekli, ister iflsiz, ister çok
meflgul olun, “Çal›flma(ma)’n›n
Keyfi”ni, kendinize, iflyerinizden
uzakta olan bir cennet yaratmak

için kullanaca¤›n›z güvenilir bir rehber olarak görebilirsiniz.
Çünkü hepimiz, zaman zaman, görünenle, net olarak görün-
meyeni anlama konusunda küçük hat›rlat›c› notlara ihtiyaç
duyar›z ve hepimiz, hayattan daha çok zevk almak için ko-
lay bir rehbere baflvurmak isteyebiliriz. 

Babam bana çal›flmay›, ama iflimin esiri
olmamay› ö¤retti. fiimdi okuman›n,
hikaye anlatman›n, flakalaflman›n,
konuflman›n ve gülmenin en az iflim
kadar önemli oldu¤unu biliyorum.
-Abraham Lincoln
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Çal›flma(ma)’n›n Keyfi

Bu kitap benim e¤itimimin sonucudur ve bu e¤itimin de
okullar›n ve üniversitelerin ö¤retim programlar›yla hiçbir il-
gisi yoktur. Bu e¤itimi, programl› e¤itimimin çok d›fl›nda,
kendi kiflisel deneyimlerimle edindim.

Yirmi dokuz yafl›mdayken bir kariyere bafllad›m. ‹flimi
kaybetti¤imde, bir iki y›l boyunca yarat›c› bir gezgin olma-
ya karar verdim. Önceleri bu yeni kariyerimin geçici ola-
ca¤›n› ve belirli bir ifle geri dönmem gerekti¤ini düflündüm.
Geleneksel anlamdaki son iflimde, özgür ruhlar için hiç de
uygun olmayan bir sistemin beni hapsetmesine izin vermifl-
tim. Alt› y›l boyunca, bir devlet kurumunda sabah dokuz-
dan akflam befle kadar çal›flt›m. Bu sabah dokuz akflam befl
ifli, genellikle, hiçbir mesai ücreti almadan sabah sekiz ak-
flam alt› ve hafta sonlar›nda da çal›flma haline geliyordu.

O iflte çal›fl›rken üç y›l› aflk›n bir süredir tatil yapmad›-
¤›m için, bir yaz boyunca on haftal›k bir tatile ç›kmaya
karar verdim. Üstlerimin onay› olmasa da, bu bana harika
bir fikir gibi geldi. Özetle, on haftal›k o tatilin gerçekten
zevkine vard›m. Bu kadar üstün bir zeka örne¤i olarak sun-
du¤um tatil fikrine ra¤men, mühendis olarak çal›flt›¤›m yer-
den kovuldum. Uzat›lm›fl bir tatil yaparak flirket politikas›-
na ters düfltü¤üme karar verdiler.

Gerçekten de üstlerim yapt›¤›m› be¤enmemifllerdi. fiirket,
profesyonel verimlili¤imi en yüksek derecelerle de¤erlendir-
di¤ini ve tatilsiz geçirdi¤im uzun süreyi hiçe sayarak, be-
ni, ifle dönmemden k›sa bir süre sonra kap›n›n önüne koy-
du. Ben ise, iflime son vermelerinin sadece
flirket politikas›na ayk›r› düfltü¤üm için ka-
rarlaflt›r›ld›¤›ndan emin de¤ilim. Belki de
üstlerim, uzat›lm›fl tatilimde o kadar çok
e¤lenmifl olmam› k›skanm›fllard›. Asl›nda,
özellikle kamu sektöründe çal›flan bir sürü
üst düzey yönetici, sadece yarat›c› bir çal›flan de¤il, bir de
yarat›c› bir aylak olan ast› ile u¤raflmak istemez.

Tahmin edilece¤i gibi, ilk haftalarda, iflten kovuldu¤um
için çok k›zg›nd›m. ‹fline çok ba¤l› ve verimli bir çal›flan ola-
rak, o flirkete çok büyük katk›lar›m olmufltu. Benim gibi de-
¤erli bir iflçiyi kovarak çok büyük bir haks›zl›k yapm›fllard›.

IX

E¤er dehan›z› bofl zaman
yaratman›n gerekçesi haline
getiremiyorsan›z dehaya ne

gerek var? 
-Gerald Barzan
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Önsöz

Kovulmam›n benim için asl›nda gizli bir nimet oldu¤u-
nu anlad›¤›m gün, hayat›m›n dönüm noktas› oldu. Vazge-
çilmez bir çal›flan olmad›¤›m› anlaman›n yan› s›ra, sabah
dokuz akflam befl türü ifllere olan ilgimi de kaybettim. Vak-
timin olabildi¤i kadar ço¤unu, özellikle yaz aylar›nda, iflye-
rinden uzakta geçirmeye karar verdim. Normal bir ifl art›k
söz konusu olamazd›. Ayr›ca, profesyonel bir mühendis
olarak kariyerim sona ermiflti.

Bundan sonraki iki y›l boyunca hiçbir iflte çal›flmad›¤›m
gibi herhangi bir e¤itim kurumuna da girmedim. En önem-
li amac›m, hiç iflim olmadan mutlu olmakt›. Her fleyi göz-
den geçirdi¤imde, baflar›l› oldu¤umu görüyorum.

Bütün o sürede ne yapt›m? Ara s›ra gerçekten çok az
param olmas›na karfl›n, bence çok zengin bir hayat yafla-
d›m. Sözü edilemeyecek kadar çok say›da yap›c› ve tatmin
edici etkinlikle u¤raflt›m. Ama hepsinden önemlisi, iflsiz ol-
ma durumunu flölene dönüfltürdüm. ‹nsan olarak yetkinlefl-

tim ve de¤erlerimin de¤iflim
sürecini yaflad›m. Benim gö-
rüflüme göre, o iki y›lda Ke-
yif Doktora’m› verdim. Fakat
heyhat! Daha hiçbir üniversi-
te bana bu dereceyi ba¤›flla-
mad›.

‹ki y›ll›k gerçek bir keyif sü-
resinden sonra, o tarihten bafl-
layarak, kuzey yar›mkürede ya-
flayanlara günefli ça¤r›flt›rma-
yan aylarda hiçbir flekilde ça-
l›flmama karar› ald›m. Gerçek-
ten de Kuzey Amerika’da Ma-
y›s, Haziran, Temmuz ve
A¤ustos en iyi çal›flmama ay-
lar›d›r. Özgürlü¤ümden zevk
ald›¤›m için, yirmi y›l› aflk›n
bir süredir o al›fl›lm›fl sabah
dokuz akflam befl ifllerinde ça-
l›flmamay› baflard›m.

X

Bay Zelinski, topluma yap›lan bütün
önemli katk›lar› ödüllendiren Harvard
Üniversitesi bugün size Aylakl›k Dokto-
ru ünvan› vermek istiyor.
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Çal›flma(ma)’n›n Keyfi

Kararl› ve hedefe dönük bir flekil-
de, geç yirmili yafllar›mdan bu yana
geçici emekli veya yar› emekliyim.

Bütün bu y›llar boyunca, bir sürü
insan bana, bu kadar bofl vaktimi nas›l hiç s›k›lmadan kul-
lanabildi¤imi sordu. Böylece pek çok kiflinin bofl vakitlerin-
de doyumlu bir yaflam sürdürme konusunda sorunlar› ol-
du¤unu anlad›m. Bofl vakitlerin yönetimi ve bunlardan zevk
al›nmas› konusunda çok az yaz› yaz›lm›fl oldu¤unu gör-
düm. ‹flte bu kitab› yazma fikri de bu fark edifllerden kay-
nakland›. Benim temel tezim, herkesin bofl zaman›n› yap›-
c› ve heyecan verici etkinliklerle doldurmay› ö¤renebilece¤i
fikrine dayan›r. Sonuç olarak, bofl vakitlerden zevk almak
üzerine yaz›lan bir kitap pek çok kifliye yard›mc› olabilir.

Bu kitap boyunca, keyifli bir hayat› nas›l yaflad›¤›m›, ifl-
yerimden uzakta edindi¤im deneyimleri örnekler vererek,
sizlerle paylaflaca¤›m. Mutlu bir iflsiz veya emekli olma ko-
nusunda daha genifl aç›l› bir fikir vermek için ise sadece
kendi deneyimlerime ba¤l› kalmayaca¤›m. Bu kitab›n büyük
bölümü, baflka insanlar›n hikayelerini, deneyimlerini ve is-
teklerini dinlemenin ve onlarla ilgilenmenin sonucudur.

Bu kitab›n öyle çok da bilimsel olmad›¤›n› keflfedeceksi-
niz. Derin detaylar ve akademik bir dil kullanmad›m, çün-
kü bunlar bir çok okura hofl gelmiyor. Kitap, bu  flekliy-
le, metin, al›flt›rmalar, karikatürler, çizelgeler ve özlü söz-
ler içeriyor ve bir çok insan›n farkl› ö¤renme biçimlerine
hitap etmeyi amaçl›yor. Okurlardan ald›¤›m yüzlerce onay

XI

Bofl vakti iyi de¤erlendirmek, ciddi
bir sorumluluktur. 

–William Russel

Meraba
Hobbes,

nap›yosun?
Hiç bifley.

Hiç
bifley mi?

Aynen
öyle.

Sana
yard›m
edeyim.

Evet,
lütfen.
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Önsöz

mektubu, mesaj›m› herkese ilginç ve e¤lendirici bir flekilde
iletebilmek için seçti¤im bu format›n geçerlili¤ini kan›tlad›.

E¤er hayat›n›z›n çeflitlili¤ine, havas›na
ve kalitesine bir fleyler eklemek istiyorsa-
n›z, siz de bu kitab›, dünyadaki di¤er
binlerce insan gibi, zengin bir kaynak
olarak görebilirsiniz. Okurlardan gelen ce-

vaplara dayanarak, “Çal›flma(ma)’n›n Keyfi”nin sizin için de
birçok yönden e¤lendirici, motive edici, etkileyici veya il-
ham verici olaca¤›n› söyleyebilirim.

Onlarca y›ll›k bir deyim olan “Riley’in Hayat›”*, iyi bir
yaflam› anlatmak için kullan›l›r. “Riley’in Hayat›”n› yaflayan
bir kifli doyumlu ve mutludur. ‹flte bu kitap, ister emekli,
ister iflsiz, ister çal›fl›yor olun, “Riley’in Hayat›”n› nas›l ya-
flayabilece¤iniz konusundad›r. Ama “Riley’in Hayat›”n› ya-
flamak için gerekenler sizi flafl›rtabilir de.

XII

Ruhunu gelifltirecek vakti
olanlar, bofl vaktini gerçekten
de¤erlendiriyor demektir.      
-Henry David Thoreau.     

* “Riley’in Hayat›,” 1950’li y›llarda Hollywod’da çekilip NBC televizyonunda  yay›nlanan çok 
popüler bir sitcom dizisinden ad›n› almaktad›r. Dizide, Riley, efli ve iki çocu¤u ile Los 
Angeles’in kenar mahallelerinden birinde oturan, havayollar›nda çal›flan, bir perçinleme 
ustas›d›r. Az geliriyle hiçbirfleyi kafaya takmadan, keyifle yaflayabilen, sakarl›¤› nedeniyle 
karfl› karfl›ya kald›¤› pek çok komik kazay› sonunda tatl›ya ba¤lamay› baflarabilen Riley, 
bu dizi ile Amerika’da bir sembol haline gelmifltir.
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Siz de “Riley’in Hayat›”n›

Yaflayabilirsiniz

-1-

Hiçbir fiey Yapmaman›n Tam Zaman›
Zengin ve eksantrik bir adam, büyük bir flehre var›fl›n›n
ikinci gününde alt›  dilenciyle karfl›laflm›fl; bu kiflileri bir
önceki gün de para toplarken görmüfl. Dilencilerin hepsi
günefle uzanm›fllar, seçmifl olduklar› mesle¤in tad›n› ç›kar›-
yorlarm›fl. Gezgin yanlar›na yaklafl›nca, bafllar›n› kald›r›p
merakla gezgine bakm›fllar.

Gezgin de biraz e¤lenmeye karar vermifl. En tembel ol-
du¤unu kan›tlayan dilenciye 1.000 Dolar ödül verece¤ini
söylemifl. Ödülü kazanmak isteyen dilencilerin befli birden,
yar›flmaya kat›lmak üzere, aya¤a f›rlam›fllar. Her biri, me-
sela turistlerden para kazan›rken oturmak gibi fleyler yapa-
rak, arkadafl›ndan ne kadar daha tembel oldu¤unu kan›tla-
maya giriflmifl.

Bu befl kifliyi bir saat boyunca e¤lenerek izleyen gezgin,
sonunda 1.000 Dolarl›k ödülü kime verece¤ine karar vermifl.
Yar›flmaya kat›lmayan alt›nc› dilenci gezgine gö-
re en tembel olanm›fl. Çünkü, bu adam hem ya-
r›flmaya kat›lmam›fl, hem de bu süre zarf›nda çi-
menlerin üzerine uzan›p gazete okuyarak güne-
flin tad›n› ç›karm›fl.

Çok çal›flmak yerine, çok
çal›flan birinin dostu
olmay› tercih ederim. 

-Clarence Darrow
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Siz de “Riley’in Hayat›”n› Yaflayabilirsiniz

Bu hikayenin bir ana fikri var: E¤er bofl vaktinizi keyifle
yafl›yorsan›z, çal›flmaman›n da ödülü vard›r.

Bu kitap, iflyerinizden uzaktayken alabilece¤iniz zevkler
hakk›ndad›r. E¤er emekliyseniz, s›n›rs›z bofl vaktinizi de¤er-
lendirmeyi ö¤renirsiniz. E¤er geçici bir süre için iflsiz kal-
m›flsan›z, bofl vaktinizde e¤lenmeyi ve yeni bir ifl bulana
kadar olan zamanda iflsiz olman›n tad›n› ç›karmay› ö¤renir-
siniz. Ve e¤er çal›flan bir kifliyseniz, çok s›n›rl› olan bofl
vaktinizde e¤lenmeyi ve gerekiyorsa yeni bofl vakitler ya-
ratmay› ö¤renirsiniz. Hatta belki iflinizi, bir daha asla ça-
l›flmamak üzere b›rak›rs›n›z.

K›saca, durumunuz ne olursa olsun, bu kitab› okuyarak,
iflyerinizden uzakta geçirece¤iniz zamandan daha çok zevk
al›rs›n›z. 

Çal›flma(ma) n›n zevkine hofl geldiniz.

Bofl Vakit: Çal›flman›n Tersi Ama

Tam da De¤il
“Bofl vakti nas›l tarif edersiniz?”. Bu ilginç bir soru. Ama
bu soruya cevap vermek öyle kolay de¤il. Bu soruyu ba-
na, Kanada Emeklilik Öncesi Planlamac›lar Birli¤i’nde ver-

di¤im bir konferansa kat›lan kiflilerden biri
sordu.

Kesin bir yan›t veremedi¤im için, yarat›-
c›l›k konusundaki pek çok ilkemden birine
baflvurdum: Seminere kat›lan di¤er kiflilerden
bofl vaktin tarifini yapmalar›n› istedim.

Uzun tart›flmalardan sonra bir mutabakata
vard›k. fiu tarifi oluflturduk: “Yaflamdaki ge-
rekli fleyleri elde etmek için gereken vaktin
d›fl›ndaki zaman.” Benim flans›ma, bu tarif se-
minere devam edebilmemiz için yeterli oldu.

Ama bu tarif, di¤er bir ilginç soruyu gündeme getirebi-
lir: “Yaflamdaki gerekli fleyleri nas›l tarif edersiniz?” Yemek
yemek gerekli olabilir, ama bir iki saatli¤ine d›flar›da ye-
me¤e ç›kmak zevktir. Gerçekte, yeme¤e ç›kmak benim en
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Sözlük
Bofl vakit, i
1. Çal›flman›n tersi
ama tam anlam›yla
de¤il.
2. Sanki ikilem.
3. ‹nsan›n “Riley’in
Hayat›”n› yaflamak
için yapt›¤› fleyler.
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Çal›flma(ma)’n›n Keyfi

sevdi¤im bofl vakit etkinliklerimden birisidir. Veya yemek
yemek baz› insanlar için her zaman gerekliliktir, öyle ki bu
gereklilik onlar›n hayattaki bütün di¤er ilgilerini etkiler.

Daha sonra, bofl vaktin tan›m›n› birkaç
sözlükte arad›m. Sözlükler genel olarak, “ça-
l›flmak için zorunlu olan zaman›n d›fl›nda,
kiflinin dinlendi¤i, e¤lendi¤i ve en çok sevdi¤i fleyleri yap-
t›¤› zaman dilimi” aç›klamas›n› veriyorlar.

Peki o halde yemek yemek bu sözlük aç›klamas› ile na-
s›l ba¤dafl›yor? Yemek yemek ifl midir? Bofl vakit faaliyeti
midir? Yoksa yemek yemek bambaflka bir fley midir?

Sözlükteki aç›klamay› veren kiflileri aray›p bularak bu ka-
r›fl›kl›¤› gidermelerini istemeye vakit ay›racak de¤ildim. On-
lar›n da bunu yapabileceklerinden kuflku duydum.

Bu sorunu bir süre düflündüm, ama kafam hala kar›fl›k-
t›. Bofl vakti nas›l tarif etmeliydim ki seminerlerimde beli-
ren sonsuz sorgulama potansiyelinin önünü alay›m? Ben sa-
dece bofl vaktin tad›n› ç›karmak üzerine olan fikirlerimi
söylemek istiyorum. Yemek yemek e¤lence midir yoksa e¤-
lence yemek yemek midir konusunu sonuca ba¤layan dü-
flünür olmak istemiyorum.

Sonuç olarak, seminerlerimin (ve bu kitab›n) amac›n›n,
çal›flmaman›n mükemmel ve evrensel bir tarifini öne sür-
mek olmad›¤›na karar verdim. Çal›flmaman›n her zaman
herkes için de¤iflik bir anlam› olacakt›r. Öylesine bir aç›k-
lama yaparsak, bofl vakit, kiflinin istedi¤i fleyleri yapmak
üzere iflyerinin uza¤›nda geçirdi¤i zaman dilimidir.

Siz ve ben, çal›flmay› ve çal›flmamay› kiflisel ihtiyaçlar›m›za
göre tan›mlar›z. Ayr›ca, siz ve ben, kendine özgü insanlar ola-
rak, bofl vaktimizde ne yapaca¤›m›za da kendimiz karar veri-
riz. Tabii ki gerçekten yapmak istedi¤imiz fleyi yap›yorsak.

Bofl vaktimizde istedi¤imizi yapmaktan söz etmek, ger-
çekten o fleyi yapmaktan daha kolayd›r. Bu noktada ilginç
bir ikilem do¤ar: E¤lenmek çal›flmamakla ilgilidir, ama bofl
vaktimizin tad›n› ç›karmak için bu konu üzerinde “çal›flma-
m›z” gerekir. Tuhaf bir flekilde, bofl vakit çal›flman›n kar-
fl›t›d›r, ama o bofl vaktin e¤lenceli olmas› için çok çaba
harcamak gerekir.

3

Tan›mlardan nefret ederim. 
-Benjamin Disraeli
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Siz de “Riley’in Hayat›”n› Yaflayabilirsiniz

E¤lence, Emeklilik ve Piyangolar

Hakk›ndaki Yan›lsamalar
‹ster seçerek ister rastlant›sal olarak, her birimiz, eninde so-
nunda bofl vaktimizi nas›l de¤erlendirece¤imizi ö¤renmek
zorunda kal›r›z. Ve kuflkusuz bofl vaktimizde ne yapt›¤›m›z
yaflam kalitemizi de belirler.

Bir zamanlar çok ender bir meta oldu¤u için, bofl vakit
yüzy›llarca lüks say›lm›flt›r. Bofl vakit ancak yak›n zaman
önce bollaflt› ve insanlar, özellikle emekli olduklar›nda, bofl
vakitlerinin tad›n› onlarca y›l boyunca ç›karabilir hale gel-
diler.

Bütün dünyada pek çok insan›n gerçek hedefi olabildi-
¤ince uzun bofl vakte sahip olmakt›r. Her-
kes bir ölçüde bofl vakte sahip olmay› ar-
zular. Hatta baz›lar›, temel amaçlar›n› bofl
vakitten baflka bir fleye sahip olmamak
fleklinde aç›klarlar. Bu kifliler Riley’nin
Hayat›’n› yaflamak isteyenlerdir. Ama ço-
¤u s›n›rs›z bofl vakitle bafla ç›kmaya haz›r

de¤ildir. Sürdürülebilir çal›flmama, sa¤l›kl› ve maddeten çal›fl-
mak durumunda olmayanlar için dahi yük haline gelmifltir.

‹flimizi ister ilginç ve heyecan verici,  ister s›k›c› ve dep-
resif bulal›m, ço¤umuz daha fazla bofl vakte sahip oldu¤u-
muzda büyük bir sürprizle karfl›lafl›r›z. Ço¤umuz bofl vakit
e¤lencelerini gelecek
için depolar›z ama
gelecek aniden karfl›-
m›za ç›k›verir. Emek-
li oldu¤umuzda veya
iflsiz kald›¤›m›zda,
al›flm›fl oldu¤umuz-
dan daha fazla bofl
vakitle karfl›lafl›r›z.
Bu konuda yap›lan
çeflitli araflt›rmalar,
insanlar›n bofl vakit-
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‹kilem gibi duruyor ama, insan
hayat›n› daha kolay ve zengin
k›lmak amac›na yaklaflt›kça,
anlaml› bir varoluflun temel-
lerinden uzaklafl›r. 
-Franz Alexander

Çal›flmalar›.
Bofl Vakit Fakültesi
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Çal›flma(ma)’n›n Keyfi

lerini kullanmakta zorluklarla karfl›laflt›klar›n› gösteriyor. Ör-
ne¤in, ABD Ticaret Odas›’n›n bir araflt›rmas›na göre, bofl
vaktini nas›l geçirdi¤ine dair soru sorulanlar›n sadece %58’i
“ çok doyumlu” demifl. Bu da, insanlar›n %42’sinin bofl
vakitlerinin daha zenginlefltirici olmas› için yard›ma ihtiya-
c› var anlam›na geliyor. Hatta “ çok keyifli” diyenlerin ço-
¤u da, asl›nda al›nabilecek zevkin tümünü alm›yorlard›r. Bu
kiflilerin de yard›ma ihtiyac› olabilir.

Ço¤umuz, eriflkin hayat›m›z›n büyük bir k›sm›n› çal›fla-
rak geçiririz. E¤er ifle gitmek için haz›rlanmam›z›, çal›flma-
ya verdi¤imiz vakti, iflimiz hakk›ndaki konuflmalar›m›z› ve
iflsiz kalma kayg›m›z› da dikkate al›rsak, hayat›m›z›n bü-
yük bir bölümünü, iflin d›fl›nda kalan ilgilerimiz yerine ifli-
mizi düflünerek geçirdi¤imizi görürüz.

Ayr›ca bir ço¤umuz, çal›flmak zorunda kalmay›nca haya-
t›m›z›n ne kadar müthifl olaca¤› konusunu düflünmek ve
konuflmak için de çok vakit harcar›z. Gerçekten de, bir çok
insan, daha çok bofl vakte sahip olunca ha-
yat›n ne kadar güzel olaca¤›na dair düfller ku-
rar. Mühendis olarak çal›flt›¤›m y›llarda, yir-
mili yafllar›nda olan mühendis ve teknisyenle-
rin, emekli maafllar›n›n ne kadar yüksek ola-
bilece¤i ve ne kadar bofl vakte sahip olabilecekleri konu-
sundaki konuflmalar›na flafl›r›rd›m ( ve üzülürdüm). Ben de
o yafllardayd›m ama di¤er insanlarla konuflacak çok baflka
konular›m vard›. ( Bu konular›n ne oldu¤unu merak edi-
yorsan›z beni yeme¤e davet edin; inan›n çok ilginç bir soh-
betimiz olacak).

Tabii ki toplum bizde emeklilik ve mutlulu¤un bir ve ay-
n› fleyler oldu¤u inanc›n› gelifltiriyor. Emeklilik, bir sürü ifl-
le içiçe olan stresten kurtulmak ve pek çok e¤lendirici ve
ödüllendirici etkinli¤in yap›ld›¤› doyumlu bir hayat yaflamak
olarak sunuluyor.. Ama, maalesef ki bu durum emeklili¤ini
kazanm›fl herkes için geçerli olmuyor.

Otuzlu yafllar›ma kadar, di¤er kuflakdafllar›m gibi, toplu-
mun programlad›¤› iyi yaflama ilkelerinden etkilendi¤imi uta-
narak itiraf etmeliyim. Uzat›lm›fl bir tatilin, ancak emeklili¤i-
ni alm›fl kiflilerin beklentisi ve e¤lencesi oldu¤una inan›rd›m.
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Tembellik  yapma becerisi
olmayanlar, çok fleyden

yoksundurlar. 
-Louise Beebe Wilder
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