HAZIR OL YA DA OLMA:
HAYATIN İÇİNDESİN!

Translated from the English Language edition of READY OR NOT, HERE
LIFE COMES by Mel Levine, originally published by special arrangement with
Simon & Schuster, Inc. This edition arranged throught Akcali Copyright Agency.
Copyright © 2005, Learning Ways Inc. Turkish translation Copyright © 2020
by Sola Unitas. All rights reserved.
Tüm hakları saklıdır. İngilizce orijinali Simon & Schuster, tarafından “READY OR
NOT, HERE LIFE COMES” adıyla yayımlanmıştır. Bu eser Akçalı Telif Hakları
Ajansı aracılığıyla alınmıştır. Bu eserin çeviri sorumluluğu Sola Koç. Eğ. Dan. Hiz.
A.Ş.’ye aittir. Bu kitabın hiçbir bölümü yazılı izin alınmadan kopyalanamaz ya da
çoğaltılamaz.
SOLA UNITAS - SOLA KIDZ
Şakayık Sok. No: 40/8 Kat: 2 Teşvikiye Şişli/İSTANBUL
Telefon: 0212 939 76 52 - E-posta: solaunitas@solaunitas.com
www.facebook.com/solayayinlari
www.twitter.com/solaunitas
www.instagram.com/solaunitasyayinlari
www.instagram.com/solakidz
https://kitap.solaunitas.com
ISBN: 978-605-7628-98-5
Yayıncı Sertifika No: 32858
1. Baskı: İstanbul 2021
İmtiyaz Sahibi: Umut Kısa
Genel Yayın Yönetmeni: Buket Konur
Çeviren: Burcu Öztürk
Editör: Alara Ergin
Redaksiyon: Esingül Doğan
Düzelti: Banu Onur Evren
Okuyucu Deneyimi: Gülay G. Çömlek, Ufuk Özdemir
Mizanpaj: Mert Musaoğlu
Kapak Tasarımı: Mert Musaoğlu
Orijinal Adı: Ready or not, Here Life Comes
BASILDIĞI YER
Deren Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Beylikdüzü Osb Mahallesi Orkide Caddesi 9/Z Beylikdüzü/İstanbul
Sertifika No: 47881
© Bu kitabın tüm yayın hakları Sola Koç. Eğ. Dan. Hiz. A.Ş.’ye aittir. Yazılı
izin alınmadan kısmen veya tamamen hiçbir yolla kopya edilemez, çoğaltılamaz
ve dağıtılamaz.

HAZIR OL YA DA OLMA:
HAYATIN İÇİNDESİN!
Prof. Dr. Mel Levine

Bu kitap, hayatından öğrenilecek çok şey olan
Justin Coleman’ın anısına ithaf edilmiştir.
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ÖNSÖZ

H

içbir anne, baba ya da öğretmen doğrudan doğruya
bana şu soruyu sormuyor: “Çocuğum, yirmili yaşlarındayken nasıl biri olacak?” Ama bunu düşünmeyi
asla bırakmadıklarını ve çoğunlukla sessizlik içinde merak ettiklerini ve endişelendiklerini biliyorum. Otuz yıldan fazla bir
süredir, beyinsel iletileriyle mücadele eden çocuk ve ergenlerin
tedavisini yapan bir çocuk doktoru olarak, gelişme dönemindeki çocukların asıl meselesinin, kime dönüştükleri ve daha
spesifik olarak büyüyünce nasıl biri olacakları sorunu olduğunun farkına vardım.
Okul yılları boyunca sayısız çocuğa refakat ettim ve onların
farklı dönüşümlerine şahit oldum. Onlarla tanışmaya başladım ve gençlerin yetişkin yaşamına doğru ilerlerken yaşadıkları süreçlerden bir şeyler öğrendim. Şimdi kendimi çocukların,
nasıl ve niçin bu kadar farklı kişilere dönüştüğünü düşünürken buluyorum. Özellikle yetişkinlik döneminde o kadar iyi
sonuçlar almayanlarla ilgileniyorum, çocuklar ve ergenler için
daha farklı neler yapabileceğimizi bilmek istiyorum.
Son yıllarda eğitimden iş hayatına geçiş sırasında hazırlıksız
olan bireylerin sayısındaki artış beni hayrete düşürüyor. Çağdaş kültürümüze özgü ve eğitim uygulamalarımıza dahil olan
birçok faktörün, çocuklara zarar verdiğine inanmak için birçok neden var. Özellikle bu faktörler, zihinsel gelişimi engelliyor, kendilerini üretken ve tatmin edici yetişkin yaşamlarına
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dahil edemeyecekleri için zihinsel gelişim durma noktasına geliyor. İş hayatına hazırlıksız olma dediğim şeyin çeşitli biçimleri ve tezahürlerini keşfetmek için bu kitabı yazmaya karar verdim. Ayrıca şu anda ızdırap çeken ve kafa karışıklığı yaşayan,
net bir kimliği veya yön duygusu olmayan genç yetişkinlerden
öğrenmek zorunda olduğumuz dersleri de incelemek istiyorum. Bu kitabı hazırlarken büyük ölçüde kendi klinik deneyimlerime ve konuyla alakalı okuduğum araştırma literatürlerine bağlı kaldım. Ayrıca araştırma asistanım Miles Harmon’la
birlikte bir söyleşi formatı oluşturduk ve daha sonra Miles bu
formatı, yirmili yaşlarında kendilerini tanımlamaya çalışan bir
grup insanın yaşadığı deneyimleri ve zorlukları incelemek için
kullandı. Her konu başlığının altında doğrudan bu görüşmelerden alınan monologlar yer almaktadır.
Bu kitap, bir çocuk doktorunun bakış açısından yazılmasına rağmen yaşça daha büyük bir grubu ilgilendirmektedir.
Toplanan bu bilgilerin ebeveynler, eğitimciler ve politika yapıcılar için çocuk yetiştirme ve eğitim biçimimizi yeniden gözden geçirmeleri adına uyarıcı nitelikte olmasını ve bir teşvik
sağlamasını umut ediyorum. Dahası okuyucuların, genç popülasyonda büyüyen iş hayatına hazırlıksız olma durumuna
neden olabilecek olumsuz çevresel/kültürel etkileri, yanlış yönlendirilmiş eğitim önceliklerini ve trajik olarak yanlış anlaşılan
beyin farklılıklarına karşı koyabileceğimiz yolları düşünmelerini sağlayabilir. Hayat, onlar için geliyor. Hazırlanmalarına
yardımcı olmak için güncellenmiş stratejileri uygulayamazsak,
hayatta yalnızca almaya güçleri yetebilecek şeyleri alabilecekler. Sonuçta hak ettiklerinden daha azına razı olmak zorunda
kalacaklar!
Mel Levine
Sanctuary Çiftliği
Rougemont, Kuzey Carolina
Eylül, 2004

TEŞEKKÜR

B

u kitap, çok sayıda insanın desteği ve tavsiyesiyle hazırlanmıştır. Miles Harmon, bu kitapta araştırma asistanı
olarak görev yaptı. Geleceğin harika hekimlerinden Miles, değerli bibliyografik araştırmalar ve son derece bilgilendirici söyleşiler gerçekleştirdi.
Ofis çalışanlarım Pam McBanean ve Janet Furman’a müthiş yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca yıllar
boyunca gördüğüm ve yaşam hikâyelerinden birçok şey öğrenmeme ve ders almama izin veren birçok kahraman hastama
da şükranlarımı sunuyorum. Simon&Schuster’daki editörüm
Bob Bender ve meslektaşı Ruth Fecych’a daha az kelimeyle
çok daha fazla şey anlatabilmem için yardımlarından dolayı
çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Hazır Ol ya da Olma: Hayatın
İçindesin’in doğuşuna ve hazırlanışına aracılık eden dâhi menajerim Lane Zachary’ye teşekkür etmek istiyorum.
Çocukların öğrenme konusundaki farklılıkları, yanlış
anlamalarını ve yanlış yönetilmelerini önleme çabasında
değerli müttefikleri olan ve kâr amacı gütmeyen enstitümüz
All Minds’ın yönetim kurulu ve personeline gösterdikleri
olağanüstü başarıları için müteşekkirim. CEO’muz Mark
Grayson ve operasyon müdürümüz Mike Florio’yla Schools
Attund’un ulusal direktörü Mary Dean Barringer’a ve Öğrenci
Başarı Programlarımıza başkanlık eden Paul Yellin’e özellikle
teşekkür etmek istiyorum. Yönetim kurulu başkan yardımcısı
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Charles Schwab ve yönetim kurulu başkanı Bob Eubanks,
yapmaya çalıştığımız şeyleri kolaylaştırdılar ve onların etkisi
bu kitabın sayfalarına ve kariyerime nüfuz ediyor. Jeff Low ve
Tom Gray’in yanı sıra All Kinds of Minds’ın bilgi teknolojileri
departmanında ve Gelişim ve Öğrenme Merkezi’nde çalışan
tüm çalışanlar bu kitaba büyük destek vermiştir.
Kuzey Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kuzey
Carolina Yaşam Meclisi, öğrenme farklılıklarına sahip bireylere
sürekli bağlılık göstermiş ve verdiğimiz çabalara karşı son
derece destekleyici olmuştur. Vali Mike Easley, senatörler
Tony Rand ve Marc Basnight, North Carolina State School of
Education Yönetim Kurulu Başkanı Howard Lee, mükemmel
çocuk savunucuları olduğunu göstermeye devam ediyor.
Ayrıca Kuzey Carolina Üniversitesi Şansölyesi James Moeser’in
teşvik ve bilgeliğini de takdir ediyorum. Kendini bu kitaba
adayan yakın arkadaşım ve erkek kardeşim Dr. Bill Coleman’a
özel teşekkür ve derin sevgilerimi iletiyorum. Bu kitabı
yazmak, yetenekli asistanım David Taylor’ın yardımı olmadan
mümkün olamazdı, ben yazarken ve dünyayı gezerken
kazlara, eşeklere ve çok sevdiğim Sığınak Çiftliği’ndeki diğer
hayvanlara titizlikle bakmaya yardım eden arkadaşıma en içten
sevgilerimi iletiyorum.
Son olarak daima anlayış, içgörü ve mükemmel bir tavsiye
kaynağı olan eşim Bambi’ye çok şey borçlu olduğumu söylemek istiyorum. Onun rehberliği ve sevgisi olmasaydı, hâlâ yetişkinliğin başlangıcındaki bir birey olurdum.

GİRİŞ
Dudley Finch’in Monoloğu

H

ayatımın bir noktasında sanırım yolumdan epey bir
uzaklaştım. Çocukluğumda o anın hevesiyle bir şeyler yaparken sanırım çok iyi vakit geçiriyordum ki
bana gelecek diye bir şey yokmuş gibi geliyordu. Ne arkama
ne de önüme bakıyordum.
Lisedeyken genelde B ve C alan bir öğrenciydim, olağanüstü değildim ama işleri de hiçbir zaman yüzüme gözüme bulaştırmadım. Bütün derslerimi çok çalışmak zorunda kalmadan
geçtiğime göre sanırım epey akıllı olmalıyım. Ne var ki çalıştığım hiçbir derse ilgi duymadım. Atletik biri değildim, inek
öğrenci de değildim. Pek ilgi çekmezdim, ailem için sorun yaratmamış olsam da onlara benimle gurur duymaları için bir
şeyler de vermedim. Boş zamanımın çoğunu ya arkadaşlarla
takılarak ya televizyonun önünde oturarak ya yatakta uzanıp
müzik dinleyerek ya da bilgisayar oyunları oynayarak geçirirdim, yani çoğunlukla keyfime bakardım.
Üniversite muhteşemdi. Arkadaşlarım harikaydı. Derslerimde iyiydim ve yeteneklerimi farkına varmaya başladığımı
sanıyordum. Her neyse şimdi buradayım. Neredeyse bir yıl
önce sıradan bir üniversiteden mezun oldum. Birkaç kez bölüm değiştirdikten sonra iletişim kurmanın gözde büyütülecek
bir şey olmadığını fark ettim ve nihayetinde iletişim bölümünde karar kıldım. Gerçekten sevdiğim bir işi bulmakta sorun
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yaşıyorum. En azından bir işim var, bazı arkadaşlarım buna
bile sahip değil. Ionic Enterprise’da bana daha çok veritabanı
kurdurtuyorlar, bunun iletişimle pek bir ilgisi olmadığını bilsem de hayatımın gerçeği bundan ibaret: Hayatımda birbiriyle
bağlantılı pek bir şey yok gibi görünüyor.
İşim gerçekten sıkıcı olabiliyor ama bunun yerine ne yapmak istediğimi de tam olarak bilemiyorum. Maaşım çok harika olmasa da kabul edilebilir. Annemlerle yaşamak için New
Jersey’ye geri döndüm. Sanırım şanslı sayılırım çünkü kendi dertleri onlara yettiği için benimle pek uğraşmıyorlar. Ben
mi? Gidecek hiçbir yerim olmasa da oradan oraya sürükleniyorum işte. Neredeyse yirmi üç yaşındayım ve hayatıma nasıl
yön verebileceğime dair hiçbir fikrim yok. Kız arkadaşlarım
oldu olmasına ama ciddi bir ilişkim olmadı. Kariyer açısından
baktığımda ne ilgimi çeken ne de ümit vaat eden bir şey var.
Arkadaş grubum olmasa ne yaparım bilmiyorum. Gelgelelim
artık hepsi evleniyor ya da bir yerlere taşınıp gidiyorlar. Bazen geride yalnızca ben kalacakmışım gibi hissediyorum. Yüreğimin derinliklerinde mutsuzum, gerçekten mutsuzum ama
göstermiyorum. Her şeyden öte korkuyorum, gerçekten ama
gerçekten korkuyorum. İçimde bir boşluk varmış gibi hissediyorum, hayatımda bir şeyler gerçekleşmezse olabileceklerden
korkuyorum. Şu âna kadar kimse beni, yirmi üç yaşındayken
hayatımın nasıl olacağına dair hazırlamadı. Böyle hissetmeye
hazır değildim ama şimdi bunun hakkında bir şeyler yapmaya
hazırım. Hayatımın idaresini kendi ellerime almaya ve hayatıma anlam katmaya hazırım. Bunu nasıl yapacağımı bildiğimden emin olmasam da bunu yapmaya hazır olmaya hazırım.
Öyle miyim acaba?

1
HAYATIN İÇİNDESİN
YETİŞKİNLİĞİN BAHARINDAKİ BİREYLER
KARİYER YÖNÜNDEN NEDEN HAZIRLIKSIZLAR?
Okul hayatından iş hayatına geçiş döneminden ne beklemem gerektiğini bildiğimi sanmıyorum. Lise boyunca hep çalıştım, her
zaman çalışıp para kazandım. Ailem bir işte çalışmam için beni
yönlendirse de büyürken çok şımartıldığım için beni neyin beklediğine dair hiçbir fikrim yoktu. Yuvadan ayrılıp gerçek dünyanın bir parçası olmak ve her şeyle kendi başıma ilgilenmek
zorunda kalmak büyük bir değişiklikti. Neyin ne kadar ettiğini, doların değerini, yapıp yapamayacağım şeyler konusunda hiç
hazırlıklı değildim.
-S.R., 27 yaşında

H

ayat, açık denizdeki gibi şiddetli dip akıntılarıyla akarak dalgalanır. Anaokulu, ergenlik ve sözümona altın
çağı denilen emeklilik dönemi vakitlice gelen dalgalardır. Her çağın kendine özgü sıkıntılarının olmasının yanında beraberinde zorluk ve fırsatlar da getirir. Kişi, sıradaki dalgada sörf yapabilecek, hayatının yeni dalgasının gerekliliklerini
-bariz veya gizli- yerine getirebilecek donanımda olabilir veya
olmayabilir.
Hayatın özellikle en zorlayıcı dönemlerinden biri -hatta belki de geçiş yapmakta en zorlandığımız dönem bile denilebilir- bunun aşikâr olduğu nadiren düşünülse de okuldan
kariyere geçiş yapılan iş yaşamının başlangıç yıllarıdır. Hiçbir
şeyden haberi olmayan kurbanların gafil avlandığı önemli bir
dönemdir. Aslına bakarsanız çoğu insan emekliliklerine, çalışma hayatlarının başlangıcından daha iyi hazırlanmıştır! Bazıları için başlangıç yılları, liseyi terk etmeleriyle on altı ya da
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on yedi yaşında başlamaktadır. Bazıları içinse başlangıç yılları,
plastik cerrahi uzmanlığı eğitimi aldığı düşünülürse yirmi dokuz yaşına kadar başlamayabilir.
Yirmili yaş civarındaki pek çok birey, kendini terk edilmiş
ve kederli hissediyor. Kendi değerlerini sorgulamaya başlıyor
ve kariyer seçimlerinde korkunç hatalar yapmaya ya da işlerinde acemice performans göstermeye yatkın oluyorlar. Bu bireyler, liseden hemen sonra üniversitede, iş arama sürecinde veya
bir işin veya kariyerin başlangıcında gün yüzüne çıkan iş-yaşam dengesizliği olarak adlandırdığım bir dertten muzdaripler.
Başlangıç döneminin -yıllarca sürebilecek belirsizlik ve haklı
ızdırabın- süresi, birkaç yıl ila on yıl arasında değişebilir. Yetişkinliğin baharındaki bazı bireylerin istikrarlı bir çalışma hayatına geçmesi diğerlerinden daha uzun sürebilir. Bazıları, tekrar
tekrar yanlış başlangıç yapmaları veya rotayı sürekli başka yöne
çevirmeleri nedeniyle başlangıç döneminden bir türlü çıkamayabiliyor. Kariyerlerine başlamalarıyla bitirmeleri bir oluyor!
Bazılarıysa en sevdikleri spor çorabını giyer gibi onlara cuk diye
oturan pozisyondan pozisyona zahmetsizce ve çabucak geçerken, iş seçimlerinde kendi yollarına taş koyabiliyorlar.
Hayatın, yalnızca iş hayatından ibaret olmadığı çok açık!
Aile hayatı, belki manevi hayat, cinsel hayat, sosyal hayat ve
diğer hayat parçaları da bazen iş hayatıyla uyumlu olabilirken kimi zaman da çatışma hâlinde olabiliyor. Hazır Ol ya da
Olma: Hayatın İçindesin kitabının konusu, iş hayatı olsa da iş
hayatının, günlük hayatın sayısız yönünden etkilendiği ve etkilediği de unutulmamalıdır.
Fikir ve kariyer seçimleri arasında uygun bir eşleşme bulamayan yetişkinliğin baharındaki bireylerin sayısındaki artış
nedeniyle bir iş hayatı hazırlıksızlığı salgınının ortasındayız.
Kendilerine uygun düşen bir kariyere doğru uçmaya hazırlanan
kadın ve erkekler, petrol sızıntısına batılı kalan deniz kuşları
gibi kanatlanıp da uçamıyorlar. Bazıları kanatlarını çırpma şan-
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sı dahi elde edemeden belini büküyor, bazılarıysa uçuş güzergâhlarının daha başlangıç evrelerinde tepetaklak olup düşüyorlar. Yollarını bulamadıkları için gidecek hiçbir yerleri yokmuş
veya hiçbir yere gidemiyorlarmış gibi hissedebiliyorlar.
Çalışma hayatında ne yapmak istediklerine dair en ufak bir
fikri dahi olmayan on sekiz, yirmi, yirmi bir veya yirmi dokuz
yaşında gelecek vaat eden gençlerin, gözleri sulanmış bir vaziyette yakınmalarını dinledim. Bazıları, yapmaları gereken şeylerin açıkça dile getirilip planlanmasına biraz fazlaca alıştıkları
için bunun bir sonucu olarak kendi başlarına karar vermekte
zorlanıyorlar. Bazılarıysa peşinden gitmek istedikleri hedefleri
başından beri biliyor olsalar da bir ödül olarak hayal ettikleri
meslekler -büyük işletmeler, makina tamirciliği, hukuk ya da
akademik yaşam- bir süre sonra cazibesini yitiriyor ve pazarlandıkları gibi olmadıkları ortaya çıkıyor. İş, eğlenceli değil ya
da tekrarlarla dolu -sıkıcı- ya da ufak tefek ve önemsiz iş yığınlarından -angarya iş- oluşuyordu. Belki de genç erişkinlerin
çok da sevmedikleri veya saygı duymadıkları insanlara dalkavukluk etmeleri gerektiği için böylesine bir tepki gösterdiler.
Görüşme yaptığımız kişilerden biri şöyle demişti: “Böylesine
bir geçişe hazır olunabileceğini hiç sanmıyorum. Birinin, yirmi bir sene boyunca ne isterseniz yaptıktan sonra yalnızca hafta sonu kırk sekiz saatiniz olabilsin diye her gün sekizde kalkıp
işe gitmenin ve tırnaklarınızla kazıyarak bir hayat kurmanın
nasıl hissettireceğini açıklayabileceğine inanmıyorum!” Önceleri edinilen idealizm, yerini hayal kırıklığına bırakır.
Kaygılı genç çalışanlardan bazıları, elle tutulur bir sebebi olmaksızın belli bir kariyer yolu seçmiş olabilirler. Bazıları kariyer
yolculuğuna, daha yolculuğun neyle ilgili olduğunu dahi tam
anlamadan başladılar. Kimse diş hekimliği okumanın veya diş
hekimliği mesleğinin gerçekte ne gerektirdiğini onlara söylemedi veya söylediyse bile belki de onlar duymaya hazır değillerdi.
Diğer genç yetişkinlerse paçayı kurtarmak istedikleri bir mesleğe bağlımlılarmış da giriş pozisyonlarında zincirlenmiş gibi
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hissediyorlar. Belki de işin ücretinin iyi ya da başladığı noktaya
geri dönmenin çok zor ve riskli olduğunu ya da yapabileceği
daha iyi başka bir şeyin olmadığını düşünüyor olabilirler. Son
olaraksa yetişkin olmanın getirdiği uğraşlara has zorluk ve sancılarla başa çıkma konusunda niteliksiz kişiler olduğunu görüyoruz. Belki de mevcut becerileri, şu an ilgilerini çeken şeyleri
yapabilmeleri için yeterli değildir. Yapmayı en çok sevdiğiniz
şeyi, olabilecek en kötü şekilde yapıyorsanız başınız belada demektir. Bazı insanlar güçlü yanlarından istifade etmeye istekli değilken, bazılarınınsa ilgi duyduğu alan tüm zayıf yanlarını
ortaya çıkarır.
Tüm bu genç yetişkin örneklerinde, iş hayatına hazır olma
hedefinin yıllarca süren okul yaşantısında ve yetiştirme döneminde anne babalar tarafından iş hayatına hazır olma hedefinin
tamamen gözden kaçırıldığı görülüyor. Bizim mezunlarımız,
kariyerlerinin başlangıcında hayati önem taşıyan pratik beceriler, alışkanlıklar, davranışlar, gerçek dünyaya dair bilgiler ve
düşünce yapısından yoksun olabilirler. Anne babaları ve öğretmenleri farkında olmadan da olsa onları hayal kırıklığına uğrattı. Yetişkinlik, onları tuzağa düşürdü. Yetişkinliğin gereklilikleriyse onları şaşırttı. Ne olursa olsun zaman durmuyor: Hazır ol
ya da olma hayatın içindesin!

GENÇ YETİŞKİNLERİN ÖNCEKİ HAYATLARI
Yetişkinliğin uğraşlarına geçiş döneminde kendilerini bir
çıkmazın için bulan bireyler, içinde sıkışıp kaldıkları bu durumlara bambaşka noktalardan gelirler. Birçoğu, neye yaradığı
belli olmamasına rağmen epey saygı gösterilen çok yönlülük
özelliğine sahip olduğu için egolarını sarhoş eden övgüleyici
sözlerle şımartılmış etkileyici öğrencilerdi. Ergenlerin de ağızlarından düşürmediği bir deyimle söylemek gerekirse çok havalı, akademik yönden başarılı, atletik, çekici ve çıkarları söz
konusu olduğunda cin fikirli olup çıkan bu çok değerli kızla-

20

Hazır Ol ya da Olma: Hayatın İçindesin!

rın ve erkeklerin kafası, tüm bu özellikleri nedeniyle karışmaya
eğilimlidir. Aslında çok yönlü olmaları, yetişkinlerin çalışma
hayatının dar sokaklarında yollarını bulmalarını daha da zorlaştıran bir etken oldu. Bazılarıysa bir yandan zorlu akademik,
atletik veya sosyal beklentileri karşılamak için savaşırlarken diğer yandan da okulu devamlı arkadan yetişmek zorunda kaldıkları bir mücadele yeri gibi görmelerine neden olan nörogelişimsel bozukluklarla boğuşuyorlardı. Birçoğu, istekler bariz
biçimde dile getirildiği sürece beklentileri karşılayabilen, iyi
huylu ve uyumlu çocuklardı. Bazıları okulda iyi notlar alamayıp başarısızlığa alışırken bazılarıysa gayretliydi. Hayatlarının
geçmiş döneminin keyifli veya zor geçmiş olması fark etmeksizin, bu acemi yetişkinler şu anda afallamış durumdalar ve anlaşılır derecede kaygılı hissediyorlar.
Böylesine tatsız bir durumla, bu yaş grubundaki kişilerde
her zaman karşılaşılıyor muydu? Yoksa sayıları sürekli artan
mutsuz gezginlerle mi karşı karşıyayız? Yetişkinlikteki çalışma
hayatına geçiş sürecinin, hayatın en zor dönemlerinden biri olduğuna hiç şüphe yok. Bununla birlikte meslek hayatına girmeye hazır olmayan bireylerin sayısının, bir bulaşıcı hastalık
gibi endişe verici bir hızla arttığına dair içimde şiddetli bir his
var.

PERDE ARKASI:
MODERN ÇAĞIN İŞ HAYATINA
HAZIR OLMA DURUMUNA ETKİLER
Modern dünya uygarlığında, çalışma hayatı yolunda ilerlerken kaybolunabilecek veya tuzağa düşülebilecek birçok farklı
yolla karşı karşıya gelinir. Genç yetişkinler her zamankinden
daha çok, ailelerindeki yaşlı kimselerin seçimlerinden son derece farklı iş tanımlarını seçme eğilimi gösteriyorlar. Artık aile
içindeki birini örnek almak, çok nadir karşılaşılan bir şeye dö-
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nüşüyor. Bir genç, annesi veya babasının mesleğini tercih etse
dahi, o meslekle alakalı mevcut şart ve gereksinimler bir zamanlar anne babasının karşı karşıya kaldıklarıyla aynı değil.
Günümüzde doktorluk veya avukatlık yapmak ya da aile çiftliğini devralmak artık bambaşka bir hikâyedir. Aynı zamanda
çiçeği burnunda yetişkinler, kavranılamaz olduğu kadar öngörülemeyen bir dünya ekonomisiyle de yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Acemi yetişkinlerin, günümüz dünyasında belirsizliğini
koruyan istihdam tahminleri arasında iş güvencesi araması nasıl beklenebilir? Pek de beklenemez.
Tüm bunlar bir yana, konu özellikle de ergenler olduğunda
birçok anne babanın çocuklarının başına bir şey gelecek diye
büsbütün korku duydukları bir zaman diliminde yaşıyoruz.
Ergenler, başvurabilecekleri çok sayıda silahları -uyuşturucu,
alkol, dövme, anoreksiya, intihar düşünceleri, okulu bırakma- olduğundan genellikle ailede gücü elinde tutan kişilerdir.
Anne babalar, çocukları büyüdükçe aralarındaki ilişkinin giderek daha kırılganlaşabileceğinden korkarlar. Anne de baba da
çalıştığı için çocuklarına yeterince ilgi gösteremediklerinden
dolayı hissettikleri suçluluk duygusundan dolayı bir korku baş
gösterebilir. Bazı anne babalar durumun bundan ibaret olmadığına dair çocuklarından onay almak için öylesine çaresizlerdir ki çocuğunun her türlü zorluk ve sıkıntıdan korunması ve
her daim eğlendirilmesi için ellerinden gelen her şeyi yaparlar.
Örneğin çocukları öğretmenlerinden biriyle bir sorun yaşıyorsa anne babalar, çocuğun yerine sorunu çözmek için müdürü
arayabilir ya da başka bir yöntemle olaya müdahale edebilirler.
Durum böyle olunca öğrenci, ileride kariyeri açısından olmazsa olmaz özellikler hâline gelecek çatışma yönetimi, stres yönetimi, müzakere ve sorun çözme becerilerini öğrenme fırsatından mahrum kalır.
Sabırlı ve kararlı olmak, uzun süreli zihinsel çaba gösterebilmek ve nihayetinde ulaşılacak tatmin duygusuna kavuşabilmek için bir süre zevkten mahrum kalabilme becerisi yeri-
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ne anlık ödüllere değer verilen bir kültürde yaşayan çocuk ve
ergenlerin birçoğunda sağlam bir çalışma mizacı görülmez.
Buna ek olarak çocuklar, zamanlarının tamamanı aralıksız
bilgisayar oyunlarına gömülmek, telefonlarında sürekli mesajlaşmak ve bant kaydından kahkahaların verildiği, göz açıp
kapayıncaya dek sorunların çözüldüğü, tahmin edilebilir ve
basmakalıp televizyon programlarını izlemekle geçiriyorlarsa
çalışma hayatı aşırı derecede zor görünebilir. Bazı durumlardaysa toplumumuzun spora duyduğu saplantısal boyuttaki
tutkusu, bir çocuğun zihinsel kapasitesini sınırlayabilir.
Bir çocuk, gelişim dönemi boyunca yetişkinlerin hayatına
neredeyse hiç ilgi göstermemişse ne olacak peki? Hiçbir zaman
yetişkinliği gözlemleyen bir öğrenci olmamış. Hemen hemen
sadece akranları ve diğer çocuklarla ilişki kurmuş, hayranlık
duyduğu yetişkinlerse yalnızca herkesçe sevilen fenomenler
ve idolü hâline gelen iri yapılı sporculardan ibaret. Yaşamının
sonraki dönemine veya belli başlı bir kariyere dair belki de hiç
kafa yormadı, bunun sonucundaysa kendine örnek alabileceği
yetişkinleri tespit etmekte başarısız oldu. Çağımızdaki yaygın
eğilimin, çocukların çoğunlukla akranlarına bakarak kendilerine biçim vermeleri olduğunu, bunu yapmalarının da genç
yetişkinliğe eriştikleri vakit kariyer yolunu çizmeye çalıştıklarında onları çıkmaza sokabileceğine inanıyorum. Ergenlik, sırada onu bekleyen şeye dair çok az farkındalığı olan bir genç
için sonlandırması zor bir dönem olabilir. Dolayısıyla gençlerin birçoğu, fırsatçı olmak zorunda kalıyor; çalışmaları gerektiğinde o sırada hangi işte çalışabileceklerse o işkoluna atlıyorlar.
Girdikleri işkolunda ellerinden geldiğince çabalıyorlar.
Alexandra Robbins ve Abby Wilner, Quarterlife Crisis
(Çeyrek Yaş Krizi) isimli kitaplarında şu gözlemi yapıyorlar:
“Yirmi yıllık okul yaşantısının korumasından yeni çıkmış biri
için yeni sorumluluklar, yeni özgürlükler ve yeni seçimler oldukça bunaltıcı olabilir.” Yetişkinliğin başlangıcındaki bireyler,
aşağıda listelenen çalışma hayatının başlangıcında karşılaşabilecekleri gerçeklerin bazıları karşısında tamamen hazırlıksız
olabilirler.
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GERÇEKLERLE YÜZLEŞELİM
• Yetişkinliğin başlangıcındaki bireyler, hayatları boyunca
farklı farklı eğlenceler ve dikkat dağıtıcı şeylerle haşır neşir olduklarından, tek bir ilgi alanına ve sınırlı bir çalışma ortamına
sıkı sıkıya bağlı kalmakta zorlanabilirler.
• Egosunun zirveyi gördüğü son sınıf döneminden çıkıp da
bir işin en alt basamağından çalışmaya başlamak onlar için zor
olabilir.
• Seçtikleri iş, beklediklerinden daha sıkıcı ve çok daha az
eğlenceli olduğu gibi öngördüklerinden daha küçük ve önemsiz işlerle meşgul olabilirler. İşin bu kadar çok çaba gerektireceğini düşünmemiş olabilirler.
• Artık not ve karne almadıkları için ne kadar iyi performans gösterdiklerini ölçmeleri zor olabilir.
• İş piyasası daraldığında kendilerini işe yaramaz biriymiş
gibi hissediyorlar.
• İşyeri ortamı görünürde neşeli olsa da perde arkasında
gizli rekabet olabilir. Mesleki kıskançlık ortalıkta kol gezebilir.
• Bunun yanında en yakın iş arkadaşları aslında en büyük
rakipleri olabilirler.
• İşyerinde ırk, cinsiyet, etnik köken veya dış görünüşle ilgili konularda haince -ya da alenen- ayrımcılığa uğrayabilirler
ya da sadece genç oldukları için haksız davranışlara maruz kalabilirler.
• Yaptığı meslek seçiminin o ilk başlardaki hayali parıltısı
zayıflamaya başlayabilir. Seçtikleri bu mesleğe uzun süre bağlı
kalmak isteyip istemediklerinden şüphe duymaya başlasalar da
muhtemelen başka ne yapabileceklerini veya yapmaları gerektiğini bilmiyorlar.
• İşte yaptıkları çalışmalar, daha önce akıllarında olan şey
değildir.
• Kendileri için çizdikleri ve takip ettikleri kariyer yolu ko-
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nusunda çelişkili duyguları var ve yapabilecekleri tüm o diğer
şeyleri düşünerek kaçırmış olabilecekleri fırsatları merak ediyorlar.
• Üstlerinde çalışan bazı kişilerin çok akıllı ve başarılı olduğunu düşünüyorlar ve ileride onlar gibi olabileceklerinden
şüphe duyuyorlar.
• Başarıları; spor kabiliyeti, havalı olmak, yakışıklı ve güzel
olmak, ezberinin iyi olması, çoktan seçmeli test yapma yeteneği ve yazım gibi eskiden çok önem verilen niteliklerine artık o
kadar da bağlı değildir.
• İşyerinde onlardan yapmaları beklenen şeyler, okul zamanlarında olduğu kadar açık bir dille dile getirilmez.
• Hızla tatmin olmaya alışkındırlar. Artık ara sınavlar veya
spor faaliyetlerinde olduğu gibi hemen sonuç alamayabilirler.
• Çıkarları doğrultusunda cin gibi hareket etmek zorundalar. İş arkadaşlarını rencide etmeden patronlarını veya üstlerini
nasıl etkileyebileceklerini anlayabilmeliler.
• Kurumsal sadakat adı verilen bir sistemden destek alacaklarına bel bağlıyorlardı fakat çalışmaya başladıkları şirketin onlara sadakati olmadığını görüyorlar. İstifa etseler de şirketteki
yaşam nasılsa devam edecek!
• Yalnız olmak, soyutlanmak, sömürülmek, sevilmemek,
değersizlik ve sıkılmak gibi yeni duygularla baş etmek zorunda
kalabiliyorlar.
• Artık büyük ölçüde kendi başlarınalar. Anne babaları arka
plana çekildiler.
• Acilen ihtiyaç duydukları yeteneklerden yoksun olduklarından hazırlıksız olduklarını hissediyorlar.

DÜNYA ÇAPINDA BİR SALGIN
İş hayatına hazırsızlık durumu, bütün bir topluma, hatta
küresel kültüre salgın bir hastalık gibi yayılabilir. İşsiz, eline
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yeteri kadar iş verilmeyen veya işinden mutsuz olan bireyler,
kaynaklarımıza ağır bir yük bindirmekteler ve uzun bir süre
başarısızlıkla karşı karşıya kalabilirler. Hükümetlerin, böylesine bir hazırsızlık durumunun ekonomisini, üretkenliğini ve
karmaşık ulusal sorunları çözme kapasitesini nasıl etkileyebileceğini ölçmeleri konusunda tedbir almaları yerinde olacaktır.

İŞİ BAŞINDAN SAĞLAM TUTMAK
Yetişkinliğe erişmenin ve iş hayatına yön vermenin yazılı
olmayan kuralları arasında çarpıcı farklar vardır. Her şeyden
önce yetişkinlere bir konuda uzmanlaşmaları önerilirken (hatta bunu yapmaları gerekliliktir) çocuklar, çok yönlü olmaya
teşvik edilir. Yetişkinler, seçtikleri alanda yaptıkları işte iyi oldukları sürece toplum, onların başka alanlardaki kusurlarını
görmezden gelecek, hatta fark bile etmeyecektir. Bir çocuğun
alacağı yol, çok önceden onun için hazırlanıyor, beklentiler
harfi harfine açıklamalarla iletiliyor ve ayrıntılı oldukları kadar öngörülebilir de oluyorlar. Anne babanın baskısı ve desteği, çocukların yoldan çıkmasını engellemesi gerekir. Eğitim
sistemi, çocukların her alanda yeterince yetkin olmasını sağlamak için becerileri katı bir sırayla öğretmek için kurulmuştur.
Peki çok yönlü çocuklar risk altındalar mı? Tek bir uzmanlık
alanına geçmekte zorluk mu çekecekler? Muhtemelen bazıları
çekebilir.
Bir çocuğun başarısının büyük bir bölümü, ne öğrenmesi
bekleniyorsa onu öğrenme ve yapması söylenen şeyi yapma yeteneğiyle, yani itaat becerisiyle ölçülür. Bir yetişkin, kendi yol
haritasını çizebilmelidir. Yetişkinliğe giden maceralı yol, özellikle de yetişkinlik hayatının başlangıcındaki, haritacılığı hiçbir zaman öğrenmemiş, saf ve bilgisiz birey açısından yalnız ve
sert bir yolculuk olabilir.
Örgün eğitim süreleri boyunca öğrenciler, sürekli sıradaki şey için hazırlanırlar. Birinci sınıf öğrencileri, ikinci sınıfta
metinleri okuyabilmek için ihtiyaç duydukları alfabe çözme
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becerilerini öğrenirken, ikinci sınıf öğrencileriyse üçüncü sınıf hikâye kitaplarını okuyabilmeleri için daha akıcı okumayı
öğrenirler. Lise öğrencileri, mümkün mertebe en iyi üniversitelere girmek ya da kazançlı bir iş edinmek için hazırlanırlar.
Bazı kurumlara, “üniversiteye hazırlık okulları” bile deniyor.
Gerçi bu tabir aslında “üniversiteye kabul edilme hazırlığının”
daha güzel bir biçimde adlandırılmasından ibarettir. Peki neden “hayat hazırlığı” değil? Çocuklarımızı, yetişkin yaşamının
zorlu taleplerine hazırlamamız gerekmez mi? Bence gerekir. Bu
kitap da işte tamamen bununla ilgili.
Kariyer başlangıçları konusunda hiçbir hazırlığı olmayan
genç yetişkinler, dönüştükleri kişiden ve meslek edindikleri
işten doğan hayal kırıklıklarıyla başa çıkabilme donanımında
da değiller. Genç yetişkinler; uzun süreli uyumsuzluklar, duygusal dengesizlikler, depresyon, alkolizm ve düşük özgüvenle
baş etmek zorunda kalabilirler. Nihayetinde iş hayatında ilerlemeye hazırlıksız olmaları, yalnızca işyerindeki etkinliklerini
değil, aynı zamanda eş ve anne baba olma sorumluluklarını
yerine getirmelerini de engelleyebilir. İstikrarsız ve doyurucu
olmayan bir kariyer başlangıcı, aile hayatını ve kişisel hayatı da
baltalar.
Böylesine hazin sonuçlar, aslında neredeyse tamamen önlenebilir niteliktedir. Çocuklarımızı, bu başarısızlık sarmallarından kaçınabilsinler diye sağlamlaştırabilmek için onları yetişkinliğe nasıl hazırladığımız konusunu yeniden incelememiz
gerekecek.

Hazırlanmayı Aklına Koymak
Çocukların yetiştirilmesi ve eğitilmesinde bazı uzun vadeli
önceliklerin oluşturulması gerekir. Şu anda okulda öğretilenlerle ayakları yere basan bir yetişkin yaşamı için öğrenilmesi
gerekenler arasında çok büyük bir uçurum olduğuna inanıyorum. İşyerinde çok az işimize yarayacak ya da hiç yaramayacak
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bir dizi bilgi ve beceriye gereğinden fazla önem veriyoruz. Bu
tür bir eğitim uygulaması, genelde günümüz hayatıyla alaka
düzeyi tekrardan incelenmeden nesiller boyunca okullarda kök
salmıştır. Çoktan seçmeli testler, çocukları yetişkinlik anlamında önemli bir şeye hazırlamaz. Okunaklı olmayan, kötü bir
elyazısı var diye çocuklara kendilerini kötü hissettirmek şefkatsiz ve gereksiz bir tutumdur, yeterince başarılı yetişkinlerin
birçoğu (yazar olarak bendeniz de dahil) elyazısı okunaklılığı
anlamında kusursuz birer örnek ortaya koymaz. Bir çocuğun
kelimeleri ne kadar iyi hecelediğinin, trigonometride ne kadar
başarılı olduğunun, tarihi ezberleme ve hatırlama yarışında ne
kadar doğru yapabildiğinin ve spora ne derece yatkın olduğunun aklınıza gelebilecek mesleklerin büyük bir çoğunluğuyla
hiçbir alakası olmayabilir. Öte yandan eleştirel düşünme, beyin fırtınası yapma, kendi performansını takip etme ve iyileştirme, ikna edici bir şekilde iletişim kurma, çalışma planlama
ve önizleme becerileri, iş hayatının başlangıç dönemindeki yetişkinlerin birçok meslekte başarılı olup olamayacaklarını belirleyen önemli beceriler arasındadır.
Çocukları ne için programladığımızı ve mevcut eğitim
önceliklerimizin günümüz dünyasıyla bağlantılı olup olmadığını sürekli sorgulamaya devam etmeliyiz. Eğitim ve ebeveynlik önceliklerimizin yeniden kapsamlıca incelenmesi için çağrıda bulunuyorum.
Yetişkinliğin baharındaki gençlerle görüştükçe değişim ihtiyacı konusuna daha çok kafa yorduğumu fark ettim. Artık
gençleri ve anne babalarını çok iyi tanıyorum, hatta birçoğunun kardeşleriyle de tanıştım. Her Çocuk Başarabilir ve Tembellik Safsatası isimli önceki iki kitabımda, bir çocuğun okul
yıllarında gösterdiği performansı etkileyen temel işlevler ve
işlev bozuklukları hakkında yazarken klinisyen olarak tecrübelerimden yararlandım. Doğrudan çocuklarla ve ergenlerle
yaptığım çalışmalarımın yanı sıra yirmili yaşlarında nasıl birine dönüştüklerini öğrenebilme fırsatım sayesinde, ergenlikten
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yetişkinliğin başlangıç yıllarına adım atılan bu göz korkutucu
geçişi atlatmakta faydalı olabileceğine inandığım bir sistem geliştirdim. Geliştirdiğim bu sistemde, genç bir zihnin iş hayatının taleplerini karşılamaya hazır olabilmesi için geliştirmesi
gereken on iki temel alan belirledim. Bunlara büyüme süreçleri adını veriyorum ve ebeveynler, eğitimciler, topluluk liderleri
ve klinisyenler olarak bizler, çocuklarımızın bu süreçlerden geçerek yetiştirildiğine dikkat etmek zorundayız.
Her ebeveyn ve eğitimci, çocukları gerçek dünyaya hazırladığına inanmak ister. Ne var ki gerçek dünya sürekli değişim geçirdiğinden, eğitim ve yetiştirme tarzları da bu değişime
ayak uydurabilmeli ve yeni taleplere uyum sağlayabilmelidir.
Eğitim ve yetiştirme tarzları günümüze ayak uyduruyor mu
acaba? Öyle olduğunu düşünmüyorum. İş hayatına hazırlıksızlığın yarattığı yıkımın önüne geçebilmemizi sağlayacak bir
sistemi etkin hâle getirmenin zamanı geldi. Anne babalar ve
okulların ortak vereceği bir mücadeleyle bu zorluğun üstesinden gelebiliriz.
Tanımladığım on iki önemli büyüme sürecini, dört genel
başlığa ayırabiliriz: içsel yönelim, yorumlama, hazırlanma ve
etkileşim. Tablo 1.1’de de görüldüğü üzere dört başlığın her
biri, üç gelişim sürecini kapsamaktadır. Bu kitapta, on bir ila
yirmi yaş arası çocukları, bu süreçlere nasıl dahil edebiliriz sorusunun üzerinde duracak olsam da bazı okurlar daha küçük
yaşta çocukların eğitimi ve yetiştirilmesi konusuna dair çıkarımlar da yapabilirler.

GELİŞİM SÜREÇLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
Kitabın gidişatından bağımsız bir bölüm, yalnızca şu dört
başlığa ayrılacaktır:
• İçsel yönelim: İş hayatına hazırlık durumu söz konusu olduğunda telkin edici “Kendini tanı,” özdeyişi, ön plana çıkarılmayı hak eden bir cümledir. İçsel yönelim, bireyin kendiyle

