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Dünyay› kuran c.al›flmad›r

Binlerce y›ldan beri, bülbüller yuvalar›n› ayn›
flekilde yapar. Zaman içinde hiçbir fley de¤iflme-
mifltir. Bir bülbül yuvas›n› yapmay› tamamla-
d›ktan sonra ifli bitmifltir, yuvay› süslemez art›k.

‹nsanlarsa, önce ma¤aralarda sonra kulübe-
lerde yaflam›fllard›r. Ma¤aralar›n duvarlar›na re-
simler çizmifl, bar›naklar yapmak için a¤aç dallar›
toplamay› ak›l etmifllerdir. Günümüzde, yüzlerce
de¤iflik ev yapabiliyorlar: Kare, dikdörtgen, çok
yüksek, küçük, a¤açtan, demirden, camdan...

Tarihin bafllang›c›ndan bu yana insanlar bir-
birinin ayn› evler yapm›yorlar.
Yaln›zca ya¤murdan ve 
so¤uktan korunulacak, 
rahatça uyunacak bir yere 
sahip olmak için çal›flm›yorlar.

‹fi VE PARA 3
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Ayn› zamanda, evlerin daha güzel, daha iyi, da-
ha dayan›kl› ve daha büyük olmas› için, onlar›
süslemek için de çal›fl›yorlar.

Binlerce y›ld›r kaplanlar, ceylanlar› çi¤ çi¤ yer.
Doyunca da avlanmay› b›rak›rlar. Yeniden ac›-
k›nca, tekrar ava ç›kar ve yine ayn› fleyi yerler.

‹nsanlar da bir zamanlar ceylan etini çi¤ yi-
yordu. Daha sonra eti piflirmeye, saklamaya ve
ayn› etle de¤iflik yemekler yapmaya bafllad›lar.
‹nsan yaln›zca beslenmek için çal›flmaz. Kendi-
ni daha iyi beslemek için de çal›fl›r.

Binlerce y›ld›r ay›lar, so¤uktan korunmak için
ayn› kürkü kullan›yor.

‹nsanlarsa, hayvan derilerinden giysiler dik-
meye bafllad›lar; k›fl için s›cak tutan giysiler yap-
t›lar ve hiç b›kmaks›z›n, her renkte farkl› farkl›
giysiler tasarlad›lar. ‹nsan s›rf giyinmek için çal›fl-
maz, ayn› zamanda güzel olmak ve baflkalar›n›n
hofluna gitmek için, giydiklerinin rahat, yumuflak
ve güzel olmas› için de çal›fl›r. 

‹nsanl›k tarihine bakarsak, insan›n yaln›zca
karn›n› doyurmak ve hayatta kalmak için çal›fl-
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mad›¤›n› görürüz. ‹nsan çal›fl›r ve çal›flarak dün-
yay› de¤ifltirir. 

Tabii ki, büyükler sabah ifllerine gittiklerin-
de, onlar›n dünyay› de¤ifltirmeye gitti¤ini düflün-
meyiz. Ama, ma¤aralarda yaflayan ilk insanlardan

biri bugün dünyaya geri dönseydi, insan
çal›flmas›n›n dünyay› tamamen
de¤ifltirmifl oldu¤unu görürdü.

‹fi VE PARA 5
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Kimsenin c.al›flmad›¤› bir dünya

Sihirli bir ülke düflünelim: 

Her akflam insanlar, kap›lar›n›n önüne

küçük birer zarf b›rak›yorlar.

Zarflar›n içine, ihtiyaç duyduklar›

fleylerin listesini koyuyorlar: Meyve, et,

süt, çikolata, giyecek, kitaplar, oyunlar,

CD’ler, flekerler...

Onlar uyurken bir peri zarflar› topluyor

ve hepsinin ev lerinin önüne istedikleri

fleyleri b›rakmak üzere geri dönüyor. Ve

asla, ama asla hiçbir fleyi unutmuyor.

6 ÇITIR ÇITIR FELSEFE

Peri 
olmak da 

amma zor is.!
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‹fi VE PARA 7

Bu ülkede kimse çal›flm›yor. ‹nsanlar kabuk top-
luyor, sepet örüyor, nehirde gezmek ya da bal›k
avlamak için a¤aç gövdelerini yontup sallar ya-
rat›yor; hindistancevizi kabuklar›ndan heykeller,
kumdan kaleler dikiyorlar. Yapt›klar› baz› fleyler
var elbette, ama hiçbiri zorunlu de¤il. 

Bir gün, kimsenin nedenini anlayamad›¤›

bir flekilde peri ortadan kayboluyor.

‹nsanlar art›k kap›lar›n›n önünde hiçbir

fley bulam›yorlar. Bu yüzden de, her

sabah topra¤› ifllemek, sebzeleri 

sulamak, meyveleri toplamak, inekleri

sa¤mak, ava gitmek, bal›¤a ç›kmak, 

›s›nmak için a¤aç kesmek zorunda

kal›yorlar. Bal›k tutmak ya da tekne

yapmak gibi, peri varken de zaten

u¤raflt›klar› fleyleri yap›yorlar asl›nda. 

Ama aradaki büyük fark, flimdi bunlar›

yapmak “zorunda” olmalar›.

Peri ortadan kayboldu¤undan beri herkes çal›fl›-
yor. Çal›flmak zorundalar. Çal›flmazlarsa, açl›ktan
ölürler. 
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Aram›zda hiç kimse perinin ülkesi gibi bir ül-
ke görmedi. Her fleyin bolluk içinde oldu¤u, ya-
ni insanlar›n hiçbir fley yapmadan istedikleri her
fleye sahip olduklar› sihirli bir ülke... 

C. al›flmak zordur

‹nsanlar, bolluk içinde yaflamak için çal›flmaya
bafllad›lar; yiyecek ve bar›nak bulmalar›, yabani
hayvanlara karfl› kendilerini korumalar› gereki-
yordu.

‹fl, yap›lmas› zorunlu oldu¤undan bize çok
can s›k›c› gelir. Çünkü, zorunlu fleyleri hiç kimse
sevmez.

Okula gitmek bir ifltir, bir zorunluluktur. E¤er,
çocuklar okula yaln›zca canlar› istedi¤i günler git-
selerdi, buna oyun ya da etkinlik derdik. 

Çal›flman›n bizi mutluluktan z›p z›p z›plat-
mad›¤› apaç›k ortada! 

Yetiflkinler de her zaman çal›flmay› sevdikle-
rini söylemezler. Hatta zaman zaman, çal›flmak-
tan fena halde yak›n›rlar. Bu yüzden, çok uzun
zaman önce konuflulan, eski bir dilde (yani La-
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tince’de) “ifl”, “iflkence arac›” anlam›na geliyordu.
Güneflin ya da ya¤murun alt›nda tarlalar› iflle-

mek zordur, ekmek ve simit yapmak için gecele-
yin kalkmak zordur, saatlerce bilgisayar›n önünde
oturmak zordur, çal›flmak zordur... Ama bunlar›n
hiçbiri bofluna de¤ildir.

Ee? 
Bugun okulda 
iyi e¤lendin mi

bakal›m?

..
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