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Geldi yine bir pazartesi daha… Hafta sonu
bu kadar çabuk nasýl geçti anlamadým ve ben
neden hafta sonlarýnýn gelmesini sabýrsýzlýkla
bekliyorum bilemiyorum. Etrafýmdaki insanlar
her zaman “iyi bir iþin var, iyi kazanýyorsun,
baþkalarý senin yerinde olmak için neler yap-
mazlar daha ne istiyorsun” deyip duruyorlar .
Evet yabana atýlmayacak bir iþim var ve iyi ka-
zanýyorum. Fakat ya bir yerlerde bir þeyleri
yanlýþ yapmýþým ya da hayatýmda es geçile-
meyecek kadar büyük bir eksikliðe neden ol-
muþum. Sorun bunlardan hangisi olursa olsun
kafamda kocaman bir ünlem iþareti oluþturma-
ya yetiyor. Kesin bir yerlerde hata yaptým!

Daha ilkokul sýralarýnda baþladý bizim soru-
numuz. Birçoðumuz okul okul diye yanýp tutuþ-
tuk zamanýnda ama bize pek de bir seçim þan-
sý býrakmadýlar. Nasýl yapmamýz gerektiði söy-
lendi her fýrsatta, biz de yaptýk ya da yapma-
ya çalýþtýk. 10-11 yaþlarýndaki çocuklarýn sü-

rekli derslere yönlendirilmesi veya ders çalýþ-
manýn bir kurtuluþ yolu olarak görülmesi ne
demek… Fazla söze gerek yok daha çocukken
þartlandýrýldýk biz, Serbest býrakýlmadýk belki
de farklý olurdu o yaþlarda bu kadar þartlandý-
rýlmayýp serbest býrakýlsaydýk. Yönelimlerimi-
zin ne olduðunu pekala keþfedebilirlerdi ve
duygusal düþüncesi baskýn olan ya da sanat-
sal kiþiliði olanlar harýl harýl matematik çalýþ-
mak zorunda kalmazdý. Ýstihdam gibi çok ö-
nemli bir mücadeleyi sürdürmekte olan ülke-
mizde insanlarýn maddi kaygýlarý çok erken
yaþlarda ön plana çýkýyor. Hangi iþi yapmak-
tan daha çok zevk alýrým ya da kendimi daha
çok geliþtirim diye düþünmektense hangi mes-
leði seçersem zengin olurum kýsa yoldan köþe-
yi dönerim diye düþünmek çoðu öðrencinin
maalesef içinde bulunduðu durum. Bir çoðu-
muz yaþamýzdýr bu gibi diyaloglarý:
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Sýnav sistemimizin getir-
miþ olduðu yarýþ ortamý

yüzünden öðrenciler ara-
sýndaki rekabet onlarý is-

tedikleri yöne deðil de
herkesin istediði yöne

yönlendiriyor.
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- Çocuðum ne olacaksýn sen büyüyünce?

- Ressam olacaðým amca!

- Ressam olunca açlýktan öleceðine adam gi-
bi bir doktor ne bileyim bir mühendis ol…

Çevrenizdeki herkesin , amca hala teyze da-
yý…, hepsinin hayalindeki siz farklýsýnýzdýr tabi
sizin idealinizdeki sizi kimse öðrenmek iste-
mez. Ebeveynlerin çocuklarý yerine kararlar al-
dýðý onlarýn isteklerini hayallerini farkýnda ol-
madan sýnýrladýðý ülkelerde çevrenin ve ailenin
yanlýþ tercih yapmada rolü çok büyüktür. 

Sýnav sistemimizin getirmiþ olduðu yarýþ or-
tamý yüzünden öðrenciler arasýndaki rekabet
onlarý istedikleri yöne deðil de herkesin istedi-
ði yöne yönlendiriyor. Çünkü çok talep gören
meslekler yani tercih kýlavuzlarýnda ilk sýralar-
da yer alan yüksek puanlý bölümler çoðu öð-
renci tarafýndan sadece bu yüzden seçiliyorlar.
Bu þekilde istemedikleri mesleðe yönelmiþ ya
da sahip olduklarý yetenekleri körelmiþ insan-
lar meslekleriyle ilgili eðitimi almaya baþladýk-
larý andan itibaren büyük bir boþluða düþüyor-
lar. Okulu er ya da geç bitirdikten sonra ise
sahip olduklarý iþe gitmek her gün iþkence gibi
geliyor ne kendilerine ne de topluma bir þey-
ler katabiliyorlar. 

Eðitim sistemimizdeki aksaklýklardan, ailele-
rin çocuklarý için sözde iyiliklerini istemeleri,
fakat kendi istedikleri yöne yönlendirmelerin-
den ve ekonomik sorunlardan kaynaklanan bi-
linçsiz tercihler, gün geçtikçe mesleðinden
memnun olmayan, verimsiz, yaratýcýlýðý körel-
miþ bireylerin sayýsýnýn artmasýna sebep olu-
yor. Ýnsan ömrünün yarýsýný çalýþarak geçirdiði-
ni düþünürsek bireylerin yapacaklarý iþ hem
kendileri hem çalýþtýklarý sektör hem de toplu-
mun kalkýnmasý açýsýndan oldukça önem taþý-
yor. Uzun yýllar onca emeðin verildiði eðitim
hayatýmýzý en verimli þekilde deðerlendirmek
ve en önemlisi keþke dememek için unutmaya-
lým ki insanýn iþi boþayamadýðý eþidir. 
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