
Yaşamsal her tür değişim 
insan için bir stres kaynağıdır. 

Taşınma, göç, ayrılık, boşanma, 
ölüm, ciddi bir hastalık, iflas gibi 

hayat olayları ne kadar stres kay-
nağı ise, mezuniyet, evlenme, terfi 

etme veya büyük ikramiye çıkması gibi hayat 
olayları da benzer biçimde birer stres kaynağı-

dır insan için. Çünkü tüm bu hayat olayları insan için 
uyum gerektiren, yeni beceriler, yeni alışkanlıklar, yeni 
donanımlar gerektiren hayat olaylarıdır. Her yaşamsal 

değişiklik, aslında bir kayıp ve yas sürecini de beraberinde 
getirir. literatüre geçen örneklerden biri de, İngiltere’de 

büyük ikramiyeyi kazandıktan birkaç ay sonra majör dep-
resyon tanısı ile hastaneye yatan kişinin öyküsüdür. 
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Para 
mutluluk 
denklemi 
aslında çok 
fazla ideolo-
jiktir. Para ile 

mutlu da olunabilir, mutsuz 
da olunabilir. Parayı nasıl 
kazandığımız ve para-mut-
luluk denkleminde terazinin 
neresinde olduğumuz mutlulu-
ğumuzu belirler. Terazinin tüketim 
ve güç kısmında mıyız yoksa yoksul-
luk mutluluktur güzellemelerini dinle-
yip şükretmesi istenenler kısmında mı? 
Belirleyici olan tam da budur.

Bu adamın en 
önemli sıkıntısı 
hobi olarak başla-
dığı oyunu satmış 
olması. Hobi hayat-
tan zevk almanın 

en önemli parçalarından bir 
tanesi. Bu kişi İsveçli, ame-
rika’ya gidiyor. Orada çok 
pahalı bir ev alıyor kendine. 
Fakat bu onu mutlu etmiyor. 
Parası olsa da yeni bir hayat 
onda stres oluşturuyor. Para 
tek başına insanı mutlu edebi-
lecek bir faktör değildir. 
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minecraft’ın yaratıcısı markus Persson “Her  
şeyim var ama mutlu değilim” dedi. Biz de  
sorduk, “Zenginlik mutluluk getirmiyor mu?”

‘Dünya sisteminde 
para mutluluğun gücü’ 

İnternette en çok indirilen ve oynanan oyunların başında gelen 
Minecraft’ın mucidi Markus Persson’un attığı “İstediğin her şeye sahip 
olmanın kötü yanı, yeni şeyler için çabalamaya sebep bırakmaması. 
Ibiza’da parti yapıyorum, birçok arkadaşımla ve meşhur insanlarla 
takılıyorum. İstediğim her şeyi yapabiliyorum, buna rağmen kendimi hiç 
bu kadar yalnız hissetmemiştim” twit’leri olay yarattı. Minecraft’ı 2.5 
milyar dolara satan 36 yaşındaki milyarder Persson, bu twit’inden 
hemen sonra da “Çok hoş bir kızla tanıştım. Fakat yaşam 

tarzımdan korktu. Yerime normal birini seçti” yazarak twit 
serisini sürdürdü. Persson’un bu “mutsuzluğu” herkesi 

gerdi ve yıllardır süregelen klasik tartışmayı yeniden 
gündeme getirdi: Para mutluluk getirmiyor mu? 
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ZENGİN  
AMA MUTSUZ!

“Para mutluluk getirmez”, 
“Paran çoksa derdin çok”, “Azı-
cık aşım ağrısız başım” gibi ata-
sözleri yalnız bizde değil pek çok 
dilde mevcuttur. Fakat “parayla 
mutluluk olmaz” bakışının hiç-
bir inandırıcılığı yoktur. Mutluluk, 
sadece maddi güce sahip olmakla 
açıklanamaz ama yaşadığımız dünya 
sisteminde büyük bir güç olduğu 

inkâr edilemez. Paranın 
mutluluk getirmediğine 
dair bu ve benzeri söylem-
ler esasen yoksulların, yok-
sulluklarını ve genel olarak 

sistemin eşitsizliklerini meşru-
laştırmaları için sıklıkla kullanı-
lır. Bu söyleme “fakir ama onurlu” 
klişesini de eklersek yoksullar için 
hayat çok daha kolay devam eder. 

Para ile mutlu-
luk kazanmaya çalış-

mak çok kere insanları 
beklediklerinden uzak-

laştırmaktadır. Mutlu 
olmayı sahip olunacak 

“obje” veya “şey”lere 
bağlayanlar, büyük 

çoğunlukla amaçlarına 
ulaşamazlar. Çünkü satın alı-
nan bir şeyin verdiği sevinç 
en fazla 8 ay sürüyor. ABD’de 
yapılan bir araştırmada serveti 

500 bin doların üzerinde 
olanların yüzde 19’u 
‘Yeterli miktarda paraya 
sahip olmak konusu 
hayatımda sürekli kaygı 

oluşturuyor” ifadesini doğru-
lamıştır. İlginç olan, birikim-
leri 10 milyon doların üzerinde 
olanların yüzde 33’ünün de bu 
ifadeyi doğrulamış olması. Ser-
vet arttıkça, para konusundaki 
kaygılar azalacağı yerde daha 
da büyümektedir.
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‘Züğürt 
tesellisini 
geçmez’

DePreSYon tama-
men beyin kaynaklı bir 
hastalıktır. Zenginlerde de fakir-
lerde de görülür. Her eğitim düzeyin-
deki ve sosyo-ekonomik düzeydeki 
bireyde görülebilir. Bunun parayla 
alakası yoktur. Bilakis ekonomik 
durumun kötülüğü depresyonu 
daha da artıran bir şeydir. Bu kişinin 
belki de bir amacı vardı ve o nedenle 
ayakta duruyordu. orası da satı-
lınca artık yapacak bir şeyi ve hedefi 
kalmadı. Hedefsizlik, var olan dep-
resyonun daha da artmasına, onu his-
setmeye başlamasına sebep olmuş 
olabilir. “Para sahibi olmak mutsuz-
luk yaratmıştır” gibi bir sonuca var-
mak züğürt tesellisi olur.

‘Hem mutlu 
eder hem 
mutsuz’ ‘oyun 

onun 
hobisiydi’

‘İkramiye 
insan için stres 
kaynağıdır’ 

Markus 
Persson
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‘Servet arttıkça 
kaygılar daha da büyür’


