
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Meslek seçme arifesinde 
olan öğrencilerin kararlarını 
gözden geçirmelerini ve 
sağlıklı karar verdiklerinden 
emin olmalarını sağlıyor.

•  Okurlara, kariyer 
planlamaları konusunda 
yönlendirici bir kaynak 
olarak göze çarpıyor.

•  Sevdiği işi yapan 
insanların, yaşamlarında 
çok daha mutlu olacağı 
fikrini aşılıyor.

•  Meslek seçimi konusunda 
bireyin sorunlarına ve 
çelişkilerine eğiliyor, hızla 
değişen çağın ve yaşama 
biçimlerinin insan üzerindeki 
etkisini ele alıyor.

1. “Hayallerinizin mesleği” nedir? 
Neden?

2. Meslek seçimindeki kriterleriniz 
nelerdir? Bu kriterleri nasıl 
oluşturdunuz? Sizce bu kriterler 
sorgulanabilir mi?

3. Kendiniz için uygun mesleği 
seçeceğinizi düşünüyor musunuz? 
Neden?

4. Kişi, kendisini mutlu edecek mesleği 
nasıl seçebilir?

5. Sizce Türkiye’de, insanları uygun 
mesleği seçmeye yönelten bir sistem 
mevcut mu? Neden? Sizce bu konuda 
neler yapılabilir?

6. Çevrenizde ya da ailenizde, işinden 
memnun olmayan insanlar var mı? 
Sizce doğru meslekleri mi seçmişler? 
Eğer hata yapmışlarsa, hangi noktada 
yapmışlar?

1. “Deneme” türü üzerine bir araştırma 
yapın ve tarihteki ünlü örneklerini 
sıralayın. Sonra, istediğiniz bir konuda 
siz de bir deneme yazın. 

2. “Ücretli kölelik” kavramı üzerine bir 
makale yazın. Sizce bu ne demektir 
ve kimler “ücretli köle” tabiri altında 
sınıflandırılabilir?

3. “Meslek seçiminde sadece 
başkalarını mutlu etme” fikrinin 
sonuçlarını, kitapta anlatılan 
deneyimler bağlamında tartışın ve bir 
kompozisyon yazın.

4. Türkiye’deki çalışma koşulları 
hakkında neler biliyorsunuz? Kapsamlı 
bir araştırma yapın ve sigortasız 
çalışma ya da aşırı mesai saatleri gibi 
sorunları vurgulamaya çalışın.

5. “Mobbing” ne demektir? Daha önce 
duydunuz mu? Araştırın ve bununla 
ilgili bir sunum hazırlayın.

Deneme, 136 sayfa
7, 8. sınıflar, lise

Etiketler: Meslek Seçimi, Eleştirel Düşünme, 
Büyüme ve Olgunlaşma, Kendini Tanıma, 
Yaratıcılık

Yazan: Toprak Işık

Türkiye’nin güncel sorunlarından “meslek seçimi” konusunu farklı 
boyutlarıyla ele alan denemelerden oluşan bir kitap. Toplamda on 
dokuz yazının yer aldığı kitapta yazar, meslek seçiminde sadece 
başkalarını mutlu ederek, aslında ömür boyu kendimizi mutsuzluğa 
mahkûm ettiğimiz fikri üzerinde duruyor. Mizahi bir üslupla 
kaleme alınan metinlerde, meslek seçimini etkileyen toplumsal ve 
ailevi faktörler, itibarlı kabul edilen işlerin yarattığı doyumsuzluk 
irdeleniyor. Okurun zihnini karıştıran meselelere farklı açılardan 
bakan yazılar, bireyin, kendisini aslında neyin mutlu edebileceği 
konusunda da düşünmesini sağlıyor. Gençlerin meslek seçimlerinde 
ufuk açacak bir çalışma olan İşimle Başım Dertte, çalıştığı iş üzerine 
düşünmek isteyen ve onları daha mutlu edecek iş seçeneklerinin 
neler olabileceğini merak edenlere, her yaştan okura da hitap ediyor.

İşimle Başım Dertte
Doğru meslek seçiminin insanı hayatı boyunca etkileyen çok önemli bir aşama 

olduğunu vurgulayan ve gençlere bu konuda yardımcı olacak  
pek çok çıkarım içeren bir deneme kitabı
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