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Hayattan Beklentilerimizi 
Niçin Bulamadık? 

Bulamadık çünkü beklentilerimiz hep yüksekti. Bunun ne kö-
tülüğü var derseniz, eğer beklentilerinizi bulamamaktan dolayı 
üzüntü ve hayal kırıklığı içinde değilseniz sorun yoktur. Ama bu 
durum yaşama sevincimizi örselediyse sorun var demektir. İşte 
kötülük de burada. Belki de buna bizim dışımızdaki etkenler ne-
den olmuştur. Her şeyi başa alma şansımız olsaydı acaba beklenti-
lerimizi yine de bu düzeyde mi planlardık? Yanıtınız evet ise yine 
sorun yok. Şikâyetçi de olmamak gerek. Ama yanıtınız hayır ise 
ve, Ben daha yalın ve dingin bir hayat seçerdim, diyorsanız, o za-
man hiç zaman kaybetmeyin. Hiçbir şey için geç değildir. Bir an 
önce beklentilerinize uygun bir yaşama biçimi planlayın ve uygu-
lamaya koyun. 

AILEMIZIN SIKINTILARI BIZI NASIL ETKILEDI? 

Aileyle birlikte yaşlandığımız için onların her türlü sıkıntısı bi-
zim de sıkıntımız oluyor. Sıkıntılardan biri ekonomikse, biz de 
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geleceğimizi planlarken benzer sıkıntılar çekmekten kaçınacağız 
ve ailemizin çektiği ekonomik sıkıntıyı azaltmak için kendimizce 
bir katkıda bulunma zorunluluğu hissedeceğiz. Çok doğaldır ki, 
bu da karar verme biçimimizi etkileyecek. 

Türkiye’de şunu gözlüyoruz: Özellikle on yedi, on sekiz yaş 
gençliğinde sorumluluk duygusu çok yüksek. Bu tezin karşısında 
görüşler ve onları güçlendirecek örnekler de var elbette ama bir 
genelleme yapmaya kalkarsak, gençlerin kendilerini geliştirmediği 
gibi eleştiriler öne süreriz ki, çok doğru sayılmaz. 

Onlar kendilerini bir biçimde donattıkları için sorumluluk 
duyguları da yüksek. Ülkemizin son otuz yıldır içinden geçtiği 
ekonomik koşulların da farkındalar. Dolayısıyla geleceklerini ga-
ranti altına almakla ilgili yaptıkları planlar çoğu kez gerçekçidir. 

Bu durumun iki boyutu var. Biri güdüsel bir davranış biçimi, 
ikincisi de bize özgü ve bizden kaynaklanan sorunlara karşı bir 
duruş. Az gelişmiş ya da gelişmiş, hangi ülke söz konusu olursa 
olsun, her insan her yaşta gelecek kaygısı hisseder. Ülkenin eko-
nomik ve kültürel düzeyi yükseldikçe bu kaygı azalır. 

Türkiye’deyse bu kaygının yüksek olduğunu biliyoruz. İş bul-
ma, işi sürdürebilme, rekabet ve öbür ekonomik sorunlar bu kay-
gıyı birlikte getiriyor ama gençlerin bunları bilmediğini söylemek 
bana yanlış geliyor. Tersine, gençler bu sorunları çok iyi biliyor 
ve, Ben hangi mesleği seçersem geleceğimi garanti altına alırım ve 
para kazanırım, sorusunu tam da yerinde soruyorlar. Kendi yete-
neklerini düşünmeden yalnızca para için meslek seçiyorlar, gibi 
bir eleştiri bu koşullarda epeyce sığ kalır. 

Açık konuşmak gerekirse, tiyatro oyunculuğuna yeteneği olan 
bir genç, Ben bu işten para kazanamayabilirim, düşüncesiyle tiyat-
royu meslek olarak seçmiyor, seçemiyor. Bu nedenle bu genci suç-
layamayız. Kendi mesleğini yapan insanların sayısını düşünelim. 
Okuduğu üniversite, edindiği meslek, yaptığı iş düşüldüğünde 
neredeyse dört kişiden üç kişinin mesleği ile işi farklı. 

Bence gençler doğru olanı yapıyor. Elbette ülkenin ekonomisi, 
ailenin ekonomisi ve sıkıntıları gençlerin geleceğe ilişkin planla-
rını etkiliyor. Bunun içinde hüzün de var, vazgeçmeler, kırılma-
lar, harcanmışlık duygusu da. Sanki ülkede her şey mükemmel 
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işliyormuş ve bir sıkıntı yokmuş gibi, gençlere dönüp, Gönlünüz 
ne istiyorsa onu yapın, demek yanlış oluyor, askıda kalıyor bu 
düşünceler. Ya da, Sana en uygun olanı seçmelisin, demek de iş-
levli olmuyor. Kısacası ailenin büyük bireyleri bu seçimleri nasıl 
yaptıysa, bu kuşak da seçimini ona benzer biçimde yapıyor. Yani 
daha gerçekçi ve ülke koşullarını düşünerek. İşte ben bunun doğ-
ru olduğunu savunuyorum. Benim önerim şu: Yeteneklerinizi, ha-
yata ilişkin beklentilerinizi, isteklerinizi, hayallerinizi, duruşunu-
zu bozmadan ama ülke gerçeklerini, aile gerçeklerini, ekonomik 
gerçekleri ve sosyal statüyü göz ardı etmeden seçim yapmak en 
akıllıcasıdır. Ailemizin yaşadıkları bizim planlarımızı etkiliyor ama 
bunda da kötü bir şey yok. 

NEREDE YANLIŞ YAPTIM? 

Hemen hepimiz aynı noktadayız. Hepimiz hayatın bizi harcadığı-
nı, olmamız gereken yerde olmadığımızı, harcandığımızı düşünü-
yoruz. Genel olarak bunun nedeninin bizim dışımızda olduğunu 
kabulleniyoruz. Ancak kendimizle nadiren de olsa yüzleştiğimiz-
de, bu soru en acımasız biçimiyle karşımıza çıkıyor. Ben yanlış 
yapmanın çok insani bir durum olduğunu düşünüyorum. Her 
yaşta yanlış yapma hakkımız olduğunu savunuyorum. Hele genç 
insanların bunu daha çok hak ettiğini de söylemeliyim. Yanlış-
sız bir hayat sıkıcı ve çok tekdüze olurdu gibi geliyor bana. Ama 
akıllı insanların da yaptıkları her yanlıştan ders çıkararak yanlışı 
yinelememeleri gerektiğini söylüyorum. Bana sorarsanız eğer, Siz 
bunu yapıyor, yanlışlarınızdan ders çıkarıyor musunuz, diye, evet 
demem çok güç. Hayatımda yaptığım pek çok yanlış var ve daha 

Hepimiz hayatın bizi harcadığını, 
olmamız gereken yerde olmadığımızı, 

harcandığımızı düşünüyoruz.
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kötüsü, onları tekrarlamışlığım bile var. 
Ben matematikçiyim. Acaba bu nedenle daha az yanlış yap-

mam gerektiği gibi bir sonuç çıkar mı? Sanırım hayır. Hayat o 
kadar da matematiksel değil ki. Beni bırakınız bir yana, duygusal-
lıklarımız olmadan ne kadar “insan” olabiliriz ki? Doğrusu, “man-
tıklı bir duygusallık” ya da “duygusal bir mantıklılık” biçiminde 
formüle edilebilir sanıyorum. 

Ayrıca bir nokta daha var: Nerede yanlış yaptığınızı bulmak 
yetmiyor. Bu yanlışın bir de düzeltilme süreci var ki, asıl sorun 
orada. Herkes hayatının belli bir döneminde yanlış yaptığını dü-
şünebilir, özeleştirisini yapar, durumu saptar. Ama yanlış yaptı-
ğınızı elli yaşında anladıysanız geç kaldınız demektir. Yani bir de 
karşımıza zaman sorunu çıkıyor. 

Yanlışı düzeltirsiniz ya da olanak varsa o yanlıştan döner, doğ-
ruları yaparsınız ama o yanlış yapılmak zorunda olunan bir yanlış-
sa artık onu unutmak gerek. Ben müzisyen olmak istiyorum ama 
jeofizikten iyi para kazanacağım, diyen genç için jeofizik bölümü-
ne girmek yanlış mıdır? Bana göre değildir, çünkü koşullar budur. 
Siz jeofizik bölümünü bitirip üç, beş, on sene çalıştıktan sonra, 
Ben bir yanlış yaptım, keşke müzisyen olsaydım, diyorsanız tabii 
ki geç değildir, dönebilirsiniz ama ayağı da yorgana göre uzatmak 
gerekir. 

Gerçekçi olmak katı ve duygusuzluk gibi algılanır ama aç kala-
rak da yaşanmaz. On yedi, on sekiz yaşındaki bir genç ailesinden 
harçlık alırken utanır, sıkılır; bu onun için bir onur konusudur. 
Şimdi bu gence, Bu yıl kazanamazsan gelecek yıl bir daha dener-
sin, yine olmazsa bir daha denersin, diyebilir misiniz? Ne siz bunu 
demelisiniz, ne de o bunu yapmalı. 

Art arda en çok üç kere sınava girilmeli. Ama sınava yedi sekiz 
kere giren gençler var. Sözgelimi genç tıp istiyor, Ben idealistim, 
bir doktor olsam, benden daha iyi doktor olmayacağını biliyorum, 
diyor. Tamam ama bunun bir kuralı var: 320-330’un üstünde 
puan alacaksınız. Sözgelimi beş yıl boyunca en yüksek 250 puan 
aldıysanız, o zaman artık bu işten vazgeçmeniz gerekir. Bu duru-
mun idealist olmakla bir ilişkisi olduğunu sanmıyorum. Olsa olsa 
bir tür savunma mekanizması olabilir bu. 
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İstek, daha çok duyguyla ilgili bir durumdur. İstemenin sonu 
da yoktur, bilirsiniz. Hiç inanmadığım bir söylem var bu konuda: 
İstemek yarısını başarmaktır! Oysaki hiç öyle değil. Gereğini yap-
mak, emek vermek, doğru planlamak, iyi düşünmek, çaba harca-
mak, gerçekçi olmak, kısacası ayakları yere basmaktır asıl yapılma-
sı gereken. İstemek, iyidir hoştur ama orada kalır. Onun arkasını 
doldurmak gerekir. Elimden geleni yaptım, demek bazen yetmiyor, 
biliyorsunuz. Yapılması gerekeni yapmak gerek, elimizden geleni 
değil. Çünkü elimizden gelen çoğunlukla yetmiyor beklentilerimi-
zi karşılamaya. Ya gerekeni yapacağız ya da beklentilerimizi azaltıp 
aklın öne geçmesinden yana olacağız. Ben aklın hep öne geçmesin-
den yanayım, hem biz yetişkinler için hem de gençler için. 

BEKLENTILERIM IÇIN YETERLI MIYDIM?   
YOKSA TEK NEDEN OLANAKSIZLIK MIYDI? 

Kişinin beklentileri için yeterli olup olmadığına karar verebilmesi 
çok yüksek bir bilinç gerektirir. Herkes beklentileri için yeterli ol-
duğunu düşünür. Eğer yeterli olduğunu düşünmüyorsa özgüven 
sorunu yaşıyor demektir. Çok sayıda orta yaş üstü insanla konuş-
mayı deneyin, birçoğu kendisinin harcandığını söyleyecektir. Bu 
psikolojinin altında yatan neden, Beklentilerim için yeterli miyim, 
sorusudur. Herkes kendini yeterli görüyor, yeterli olmadığını fark 
ettiği zaman da başka gerekçeler yaratarak bulunduğu ortamdan 
çekiliyor. Yani kimse, Ben bu konuda yetersizim, demiyor, onun 
yerine bahanelerin arkasına sığınıyor. Peki, gerçek ne? 

Sözgelimi, sizin yapmak istediğiniz işi yapan insanlarla kendi-
nizi karşılaştırdığınızda yetersiz olduğunuzu ve öbürlerinin alıp 

Ya gerekeni yapacağız ya da 
beklentilerimizi azaltıp aklın öne 

geçmesinden yana olacağız.
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başını gittiğini gördüğünüzde, Buranın duvarlarının rengi bana 
göre değil, gibi bir bahaneyle kaçıyorsunuz. Bunu orada çalışanlar 
da, Evet, sen zaten bu renk bir odada çalışamazsın, diyerek des-
tekliyor. Geri çekiliyorsunuz ama bu sizin kendi yetersizliklerinizi 
fark ettiğiniz anlamına gelmiyor. Oysaki, Ben bunu beceremiyo-
rum, bu bana göre değil, bunu daha iyi yapanlar var, öyleyse ben 
geri çekilmeliyim, diyebilmek gerekiyor. Bu bir erdemdir. Bu, aşa-
ğılık kompleksi, kendine acıma ya da kendini aşağılama gibi bir 
durum değil, kendisiyle barışık insanların verebileceği yüreklice 
bir karardır. 

Ayrıca gerçekten yeterli olup da tümüyle olanaksızlıktan iste-
diği işi yapamayan ya da hayattaki beklentilerine ulaşamayanlar 
da var. Ama kimin önüne pasta hazır konuyor ve, Hadi buyur, bu 
çatal, bu bıçak, bu da tabağın, buyur canım ye, hatta istersen ben 
sana yedireyim, deniyor ki? Var mı hayatta böyle bir şey? Benim 
ülkemdeki olanaksızlıkların nelere yol açtığını biliyorum. Kastet-
tiğim yalnızca olanaklı olup da gerekçe yaratma durumu. Bir sa-
vunma mekanizması türü: Suçluyorsunuz. 

Sözgelimi, “bankazede, imarzede” gibi sözcüklerden türetilmiş 
“sınavzede” diye çok popüler bir sözcük var. Giderek küçükler 
de bunu “SBS’zede”, “TEOG’zede” diye kendilerine uydurmuşlar-
dı. Genç öğrenciye sınavzedenin ne demek olduğunu soruyorum, 
Sınav mağdurları, diye yanıt veriyor. O zaman sınava girmeyecek 
ve kendini sınav mağduru yapmayacaksın. Girmek zorundayım, 
diyor genç. Zorundaysan çalışacaksın. Çalışmıyorsan, sen sınav 
mağduru, sınavzede değilsin; sen “kendi kendinzede”sin, kendi 
kendinin mağdurusun. Bu örneklemem birçok genç arkadaşımı 
kızdıracaktır, biliyorum ama durum budur. Bana kızmaları bu du-
rumu değiştirmiyor. 

Aslında bu söylem bizim genetik yapımızdan kaynaklanıyor 
biraz, seviyoruz arabesk dramları. Olanaksızlıklar da var elbette. 
Hayat eşit davranmıyor herkese, elbette ben de fırsat eşitliğinden 
yanayım. Doğanın kendi iç dinamikleri içindeki eşitsizliklere kim-
senin gücü yetmez ama insanlara bu dinamiklerden yararlanma 
fırsatı sağlanmalı. Basit bir örnek verirsek: İlköğretim olanakları 
devlet tarafından ve ücretsiz olarak herkese sunulmalıdır. İsteme-
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yen gitmeyebilir ama devlet bunu yapmak zorunda. Fırsat eşitli-
ği bunu gerektirir. Bir örnek daha verelim: Filanca üniversitenin 
resim bölümü yetenek sınavıyla öğrenci alıyor. Sınava giren üç 
yüz kişiden on kişi alınacak. Kazanamayan iki yüz doksan kişi-
nin neredeyse iki yüzü, Bu sınavlarda torpil yapılıyor, diye çıkıyor 
sınavdan. Hiçbiri, Demek ki kazananlar benden daha yetenekli, 
demiyor. Bu sınavlarda gerçekten torpil yapılıyor mu yapılmıyor 
mu bilemem ama yapılmadığını umuyorum. 

Ben de böyle bir sınavda bulunmuştum. Sınavın aşamaların-
dan biri genel kültürdü; liseyi bitirmiş, üniversiteye hazırlanan 
gençlere genel kültürle ilgili birtakım şeyler soruluyordu. Biri de, 
“Irak’ta niçin savaş var?” sorusuydu. Soruyu soran hoca bıkma-
dan usanmadan, her gelen öğrenciye sordu bunu. Ben de, “Niçin 
sürekli aynı soruyu soruyorsunuz? Deşifre oldunuz. Dışarıdakiler 
bu sorunun sorulduğunu biliyordur belki,” dedim. “Fark etmeye-
cektir,” dedi. “Dikkat edin yanıtlara. Hiçbiri doğru ya da doğruya 
yakın değil.” 

Benim orada olduğum sürede, “Irak’ta savaş mı var?” diye kar-
şı soruyla yanıtlayanlar da oldu, durumu bir biçimde açıklamaya 
çalışanlar da. Sözgelimi bir bölümü Irak’taki Şiiler ile Sünniler ara-
sındaki savaşın buna neden olduğunu söyledi. Irak’ın Musul ve 
Kerkük’ünün bize ait olduğunu söyleyen de vardı. 

Şimdi bu yanıtı veren arkadaşımız sınavı kazanamadığı zaman 
çıkıp, Bu yetenek sınavında torpil yapılıyor, derse haksızlık olmaz 
mı? Yetenek sınavında torpil olabilir, olmayabilir; vardır, yoktur. 
Ben görmedim, duymadım ama benim görmemiş, duymamış ol-
mam da torpil olmadığı anlamına gelmiyor. Bunun çok dillen-
dirilmesi beni de rahatsız eder. Memurluğa girişte de böyle bu, 
insan ilişkilerinde de. Bir cemiyete kabul edilmeme gerekçenizi 

Bence başarının ölçütü, beklentilerimiz ile 
elde ettiklerimiz arasındaki dengedir.
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size açıklamalarına rağmen siz dönüp, Burada torpil işliyor, diye 
yakınıyorsunuz: Yenilgiyi sevmeyen bir toplumuz. 

Demek ki olanaksızlıkların ne olduğunu iyi analiz etmek ge-
rek, bazen bahane olarak da ortaya çıkarılabiliyor. 

Yeteneği olmayan bir çocuğu yetenekle iş yapılan bir yere al-
dığınız zaman o çocuğa haksızlık edersiniz. Rekabetin içinde o 
çocuk erir gider ve ruhunda onulmaz yaralar açılır. Asıl sorun, 
o çocuğun sınava girdiği zamanki bilinç düzeyidir: Ben iyiyim, 
bu sınava girerim, şansımı denerim, yapılması gerekenleri yapa-
rım, çıkarım, çıktığım anda da bitmiştir; kabul ederler etmezler, 
o onların bileceği iştir. Bu bilinçlilik önemlidir ama bu gencin de 
başvurduğu her yerde kabul edileceği baştan öngörülemez. 

BAŞARININ VE MUTLULUĞUN ÖLÇÜTÜ 

Başarılı olmak her zaman görecelidir. Sözgelimi, 440 puan alıp 
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ne girememiş –bölü-
mün 480 puanla aldığını varsayalım– bir öğrenci başarılı mıdır, 
değil midir? Bu genç başka tercih yapmadığı için açıkta kalmıştır; 
ona sorarsanız ne olduğunu, Kazanamadım, diyecektir ama aldığı 
puan da 440’tır. Başarısız mıdır bu genç öğrenci? 

En son aldığı öğrencinin puanı 220 olan bir okula 230 puanla 
giren bir öğrenci üniversiteli olmuştur. Peki, bu öğrenci başarılı 
mıdır? 

Biri 440 puanla açıkta kalmış, öbürü 220 puanla açıkta kalma-
mışsa, bu veriye göre ikincisi elbette başarılıdır. Peki, birincinin 
aldığı 440 puanı ne yapacağız? 

Bence başarının ölçütü, beklentilerimiz ile elde ettiklerimiz 
arasındaki dengedir. Beklentilerinizi çok yüksek tutar ama o bek-
lentilere ulaşma konusundaki çabanızı kısıtlarsanız, başarısızlık 
kaçınılmaz olur. Beklentileriniz daha alçakgönüllü olursa, gerekli 
donanımı ve beceriyi de gösterirseniz başarılısınızdır. 

Bir örnek daha verelim: Bir genç üniversite sınavına girdi ve 
kazanamadı. Sınava hazırlık sürecinde gerçekten emek verdiyse, 
anne baba o gence olumsuz sözler etmemelidir. Ve o genci başarılı 
saymalıdır. Kaldı ki, Kazanamadın, da denmemelidir, çünkü emek 
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vermiş, çaba göstermiştir. Anne baba bu emeği gördüğü zaman, 
dönüp çocuklarına bence şunu söylemelidir: Biz senin çalıştığını, 
çaba harcadığını gördük ve teşekkür ederiz. Emek verdin ama ka-
zanamadın, canın sağ olsun, önümüzdeki sınava bakalım. 

Tersine bir örneği gene üniversite sınavından verelim: Diyelim 
ki genç sınavı kazandı, başarılı oldu. Aradan bir yıl geçti ama aynı 
çalışma temposunu sürdüremedi. Bu öğrencinin sıkı bir üniversi-
tede olduğunu düşünelim. Birinci sınıf yuvarlanarak geçti, ikinci 
sınıfta hiç olmadı, ardından okul yönetimi size kapıyı gösterdi. Ne 
oldu o başarılı duruma? Demek ki burada bir de başarının sürdü-
rülmesi durumu var. Elde ettiğinizi koruyamıyor ve onu kaybedi-
yorsanız, sizin başarınız geçici kalmaya mahkûm oluyor. 
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Sınavından başarıyla çıkan her öğrencime söylediğim bir şey 
var: Her şey şimdi başlıyor. Demek ki sürdürülebilir başarıyı ya-
kalamak gerekir. Kendinizi büyük bir enerji birikimiyle yükseltip 
orada tutamıyor, yükseldikten sonra düşüyorsanız, başarınız sür-
dürülebilir değil, geçicidir. Bu duruma özellikle on üç, on dört 
yaş grubunda çok rastlanır. Oldukça sert bir sınavdan sonra fen 
lisesi kazanılır ama aslında sorun o zaman başlar. O okulu devam 
ettirmek ve bitirmek gerekir. Nasıl olsa kazandım, bu yıl geze-
yim, demek bir bitişin başlangıcı olabilir. Dolayısıyla bu yaşlarda 
çocuğu olan anne babanın göz önünde tutması gereken bir şey 
var: Özellikle küçük çocuklar için başarının sürdürülebilirliği çok 
önemli bir ölçüttür, “tamam artık her şey bitti” anlayışı yanlıştır.

Örnekler çoğaltılabilir. Özellikle üniversite sınavına çok kez 
girip yüksek beklentilerine ulaşamayan gençler için çeşitli çözüm-
ler vardır. Bu çözümler içinde benim gönlümde yatan açık öğretim 
fakültesidir. Baraj puanını alırım, açık öğretim fakültesine gide-
rim; hedefim bu olup amacıma ulaştığım için başarılıyımdır. Bura-
da eğitimimi sürdürürken kendimi geliştirir, yeni çıkışlar  ararım. 

Öte yandan, benim başarılı olduğuma kim karar verecek, bir 
de bu sorun var. Burada da, Başarılı ya da başarısız olduğuma be-
nim dışımda hiç kimse karar vermeyecek, denebilmeli. Kendimi 
eleştirecek kişi benim, sorumluluk da, getirileri ve götürüleri de 
bana ait; üzülecek ya da sevinecek olan benim. Benim dışımdaki-
ler, başarılı ya da başarısız olduğum hakkında yorum yapmamalı. 
Çünkü benim ne hissettiğim önemli. Çok başarılı gibi göründü-
ğüm durumlarda aslında başarılı olmayabileceğim gibi, çok başa-
rısız olduğum durumlarda da, kendimi aştığımı biliyorsam eğer, 
amacıma ulaşmışım demektir. 

Görüldüğü gibi, başarıyı ölçecek bir hakem kurulu oluşturu-
lamaz. Bu bir yarışma değil; bir jüri, puanlama falan yok bu işte. 

Başarılı olduğuma kim karar verecek?
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