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Önsöz 

Gelecek üzerine

Ülke genelinde duygusal kanadımın çok bilinir olması, 
düşlediğim ve merak ettiğim diğer denizlere uçmamı 
sağlayan diğer çelik kanadımın yok sanılmasına sebep oldu.
Oysa yıllardır savunduğum en önemli yaşam kuralı 
duygusallık ve rasyonelliğin bir arada yürümesi gerekliliğiydi.
Her yaş döneminin gereği ruhsal çalkalanmalar yaşıyor insan.
Ama en çok yaşamının rotasını çizmesi gereken ilk gençlik 
dönemine denk gelenler aslında bütün bir ömrü belirleyen 
kararlar aşamasında etkin olabiliyorlar...
Aşk ve eğitim bir arada yürümez deniyor ama aşk olmadan
günler geceye keyifle dönmüyor.
Spor sınavdan daha önemsiz sayılıyor ancak bedensel
kaslarını kullanmayı bilmeyen, ter dökmeyen, ihtiyaç duyduğu 
mutluluk hormonunu salgılayamayan kişi sınavda da başarısız 
oluyor.
Hobiler, kitaplar, müzikler, sinemalar bugün nedense
bireylerde daha az rastladığımız o çok gerekli genel kültürü 
oluşturuyor ki, matematikle resim arasında, mimariyle fizik 
arasındaki o müthiş bağı ancak bu şekilde kurabilir ve 
sevebilir kişi...
Lafı uzattım.
Kısaca bu ülkede “ne olmak istediğiniz” genç yaşlarda
değişkenlik gösterebilir ama hiç değişmemesi  gereken tek      
kararınız “ne olmak istemediğiniz” noktasında sabit
kalmalıdır.                              
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Şu anda “Çocuk yaşta düşlediğim kariyere sahibim” 
diyebiliyorsam bu konudaki kararlılığımın sonucudur diye
belirtmekte fayda görüyorum.
Mantıklı, kararlı, hedefe giden yolda akılcı bir cesaret içinde   
olmak ve rotayı şaşmadan yol almak mümkündür. 
Üstelik bu yolda şarkı söyleyebilmek, her yeni yaşın getirdiği 
sürprizleri coşkuyla karşılayabilmek de söz konusu... 
Bugün kendimi bir şirketin yöneticisi gibi görmeyi öğrendim. 
Yaşamım pek çok konuda faaliyet gösteren büyük bir 
holdingse, ben de bu holdingin başındaki sorumlu kişiysem 
eğer, duygusal kararlar, ani tepkiler, düşünülmeden atılmış 
adımlar, zaaflar, kararsızlık, adalet inancının zayıflaması,             
başkalarının yaşamları ve başarılarının  kifayetsiz gölgesi bu 
yönetim biçiminin içinde olmamalı... 
Ancak bu cümleyi bu şekilde kurabilmem 35 yılımı aldı!
Siz bizlerden daha şanslısınız.
Değişen hayatla değişen düşünce biçimini çok daha iyi analiz 
eden ve sunabilen isimlerden biri olan Ufuk Tarhan’ın elinizde
tuttuğunuz kitabı kendi geleceğiniz için bir rota çizerken
kafanızdaki labirentte doğru koridorların ışıklarını yakacak. 
Hadi açın kapıyı bakalım!

İclâl Aydın
30 Ağustos 06

İclal Aydın Kimdir?

1971 doğumlu İclal Aydın, Ankara Üniversitesi D.T.C.F Tiyatro bölümünde oyunculuk 
eğitimi aldı. 1991 yılında Berlin’e yerleşti ve Berlin Kültür Senatörlüğü ödeneğiyle faa-
liyet gösteren Tiyatrom’da 1996 yılına kadar profesyonel oyunculuk yaptı. 1991-96 yılları 
arasında 14 oyunda çeşitli rolleri Almanca ve Türkçe olarak sergiledi; kimi oyunların 
dramaturji çalışmalarını üstlendi. Çeşitli oyunlarda yönetmen yardımcısı ve yönetmen 
olarak çalıştı. 1997’de TV çalışmalarına başladı; çeşitli programlar hazırladı ve sundu; 
dizilerde rol aldı. Akademi İstanbul’da ve Kültür Üniversitesi’nde dersler verdi. Çeşitli 
gazete ve dergilerde köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği yaptı. Vizontele, Vizontele Tuu-
ba, Organize işler isimli filmlerde rol aldı. “Hayat Güzeldir”. “Bitmiş Aşklar Emanetçisi”, 
“Yaz Bitmesin”, “Gördüğüme Sevindim” adlı kitapların yazarı olan Aydın, 2003 yılından 
bu yana, uluslararası bir markanın sözcülüğünü yapıyor ve eğitim programlarını yöneti-
yor. Halen gazete, dergi, internet sitesi yazarlığına ve oyunculuğa devam ediyor. Mesleki 
çalışmaları dışında sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor.  Bir kız çocuğu annesi 
olan Aydın pek çok ödülün de sahibi. 
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Yazarın Notu

Sevgili gençler, artık milenyum çağındayız. Sizler de yeni
binyıl neslisiniz.Sizin de fark ettiğiniz gibi, önceki nesillerin, 
özellikle anne ve babaların gençlerle iletişimi gittikçe
zorlaşıyor. Nesillerarası çatışma, eskiden de vardı, şimdi de
var. Ancak, çağın koşulları, işleri biraz daha 
karmaşıklaştırıyor.

Bir taraftan, ayaklarınızın üstünde durabileceğiniz şartlar 
oluşuncaya kadar ebeveynlerinizle yaşamak zorundasınız.
Öte yandan, bundan sıkılıyorsunuz. Ailenizle tartışmaktan 
yoruluyor ve bunalıyorsunuz. Anne ve babanızla ilişkilerinizde, 
genelde “Ne şeninle, ne sensiz” çelişkisini yaşıyor; hatta
zaman zaman çaresizlik hissediyorsunuz. Anne ve babanız,
sizin için en doğrusunu ve iyisini yapmaya çalışırlarken, bazen
daha fazla sorun yaratabiliyorlar, istemeden de olsa, kaş 
yapayım derken göz çıkarıyorlar.

Siz de debelenip duruyor veya duruma katlanıyorsunuz. Belki, 
gittikçe birşeylerin sizin için yönetilmesine bağımlı hale
geliyorsunuz.

Endişelenmeyin!

Takip eden satırlar aracılığıyla sizlere, “Heeey gelecek 
aslında kendi elinizde, ona sahip çıkabilirsiniz, hatta 
çıkmalısınız!” demeyi ve bunun, sanıldığı kadar zor birşey 
olmadığını göstermeyi hedefliyorum.
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Mevcut durumu değiştirebilecek ve iyileştirebilecek en önemli 
gücün sizlerde olduğuna inanıyorum. Bu amaçla, yardımcı 
olmasını umduğum fikirlerimi, ilerleyen bölümlerde kısa ve      
samimi bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum.

Geleceğin planlanabilir önemli birşey olduğuna inanıyorum 
Bunun için, siz gençlere sadece biraz cesaret vermenin ve 
yardımcı olmanın yeterli olduğunu düşünüyor; müdahaleci 
davranışları benimsemiyorum.

Elinizdeki kitabın ötesinde, geleceklerini bir bütünlük içinde 
planlamak isteyenlerinizle, M-GEN Gelecek Planlama
Merkezi’nde, kolay uygulanabilir ve çok basit yöntemlerle 
çalışmalar yapıyorum. Çalışmalarda kullandığım yaklaşım, 
uzun yıllardır bu konularda araştırma yapan Dr. Verne 
Wheelwright tarafından geliştirildi. Dr. Wheelwright’ın çeşitli 
ülkelerde, özellikle ABD ve İngiltere’de yaygınlaşmakta olan 
kişisel planlama yöntemi, Türkiye’de ilk kez ve sadece M-GEN 
Gelecek Planlama Merkezi’nde sizlerle buluşuyor.

Düşlediğin gelecek... 

Ufuk Tarhan

Düşlediğin Gelecek Üniversite Öncesi M-GEN 
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Bu ilk kitabımı, bana onu yazdıran, hayatımın vazgeçilmezleri, 
tatlı cadıları, anneme ve kızıma ithaf ediyor; Marjinal ekibine 
yürek dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar olmasaydı,
bu kitap ve M-GEN’ler için daha pek çok şey olmazdı...
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Üniversite Öncesi M-GEN kimin için, neden?

Elinde tuttuğun bu kitap aracılığıyla, özellikle üniversite
öncesi gençlerle sohbet etmeyi arzuluyorum. Satır aralarında,           
Üniversite Öncesi M-GEN’in “düşlediği geleceğe 
nasıl ulaşacağı” hakkında konuşmayı amaçlıyorum. Yanlış 
okumadın, “konuşmak” dedim. Çünkü bu kitabı, seninle karşı 
karşıya olduğumu hayal ederek yazıyorum. Zaman zaman
sen de kitabı kucağına bırakıp benimle, kendinle ya da 
başkalarıyla konuşur gibi yaparsın, diye umuyorum. Hatta bunu 
yaparsan keyif alacağına, faydasını göreceğine inanıyorum. Arka 
sayfalarda ve aralarda boş yapraklar var. İstersen, aklından 
geçenleri yazabilirsin. Aradan zaman geçtikten sonra insanın 
önceden yazdıklarını okuması, her zaman ilginç ve aydınlatıcı 
oluyor.

Kitap boyunca sana sık sık sorular soracağım. Korkma, “Yine
mi sorgulama!” deme. Bunlar, karşılıklı konuşma sırasında  
akla geliveren türden zararsız şeyler. Lütfen gevşe! Sadece 
içinden geldiği gibi yanıtla ki tek taraflı olmasın sohbetimiz. 
Yanıtlarını, istersen not al, e-postayla yolla; dilersen ara,
sor. İletişim bilgilerim, kitabın sonunda.
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Amaç ne?

Amacım, geleceğinle ilgili kendi tercihlerini saptamana ve 
gerçekleştirmek için bir duruş kazanmana; “düşlemek ile 
planlamak”, “hayal etmek ile istemek” arasındaki farkları 
algılamana yardımcı olmak.

Elindeki kitabı, kişisel geleceğin için strateji ve planlarını 
oluşturmak, bunları büyük ve sağlam bir özgüvenle hayata 
geçirmek üzere okuyorsun.

Yapılan araştırmalar, başarılı, mutlu ve şanslı insanların, 
dünyanın sadece % 3’ünü oluşturduğunu söylüyor. Bu 
insanların en belirgin ortak özelliklerinin de hayallerini
planlara döküp gerçekleştirmek olduğunu belirtiyor.

Şanslı ve mutlu azınlık diye gördüğümüz bu insanların 
hayatlarını incelediğimizde, aslında onların çok sıkı bireysel
stratejisyenler, planlamacılar ve uygulamacılar olduklarını 
anlıyoruz. Ortada, sihir ya da üstün insanlar falan yok; 
sadece, ne yapması gerektiğini bilen ve uygulayanlar var!

Mutlaka, etrafında başarılı bulduğun, özendiğin, ileride 
onun gibi olmak istediğin insanlar ve yakınların vardır. 
Onların hayatlarını kafandan bir geçir bakalım, neler 
bulacaksın...
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Gözümüzde büyütmeyelim!

İddiaya girerim, senin kişisel araştırmanın sonucundan da 
basitçe ifade edebildikleri planların.! uygulayan ve çoğu 
sıradan, ama çok azimli insanlar çıkacak.

Gözümüzde büyütmeyelim! Laflar görkemli olabilir; ancak, 
tüm yaldızlı tanımlamaların temelinde, çok sade ve yalın
gerçekler vardır.

Mesela “strateji”, birşeyi nasıl yapacağındır. Zor muymuş? 
Güldüğünü görür gibiyim...

Devam edelim “Plan”, neler yapacağına; “program”, ne   
zaman yapacağına karar vermektir.

Başarı denen ve elde etmek istediğimiz sonucun altında 
yatan şeyler, işte bu kadar basittir. Konu ve alan ne olursa 
olsun! 

Yalnız unutma! Plan, asla bir “yapılacak işler listesi” değildir.
Uzun, orta ve kısa vadede adım adım gerçekleştirilecek 
eylemler dizisi; art arda dizilmiş süreçler zinciridir.

Bir de çok duyduğun “vizyon, misyon” meselesine bakalım. 
Basit anlatımıyla “vizyon”, “Nasıl bir hayatım olsun?”, 
“misyon” ise “Bunun için ne yapmalıyım?” sorularının 
yanıtlarıdır.

Kısacası, başarılı bireyler şunu yapıyorlar: Vizyonlarına göre
stratejilerini oluşturup misyonlarını belirtiyor, planlıyor ve
yaptıkları programa göre uyguluyorlar. Bu formül 
doğrultusunda hayatlarını şekillendirenler, sonunda 
kazanıyorlar.
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Şimdi, başarılı olmak istediğin bir alan, konu ya da dönem için 
stratejini, misyonunu, planını ve programını yapmaya çalış. Ya 
da beraber bir örnek yapalım:
•  Vizyon: Hukuk alanında ülkemde ve uluslararası düzeyde

bir otorite olmalıyım.

•  Misyon: Buna uygun eğitim almalı, tecrübe kazanmalıyım.

•  Strateji: Başarılı birdeniz hukuku avukatı olacağım.

•  Plan: Hukuk fakültesini kazanmalı, okurken yerli yabancı
denizcilik şirketlerinde çalışmaya başlamalı, staj
yapmalıyım.

•  Program: Şu yılda liseyi, şu yılda üniversiteyi bitirip, şu yılda 
yüksek lisansımı tamamlayacağım.Şu yılda deniz ticareti   
yapan bir firmada staja gideceğim. Şu yılda da su ülkede   
çalışacağım.

Böyle böyle, vizyon ve misyonculuk oynar gibi, kafanda çeşitli    
konularda stratejiler, planlar ve programlar yaratabilirsin, 
istersen bunu, flört etmek istediğin kişi için dahi yapabilirsin. 
Falcılardan daha etkili olacağına eminim!

Birşeyi belirtmeliyim, ister kişisel, isterse kurumsal ol-
sun, tüm stratejik planlar dinamiktir. Belirli aralıklarla 
“Planın neresindeyim, hedefe ne kadar yaklaştım, niye 
yaklaşamadım?” diye durum saptaması yapılır. Gerekiyorsa, 
strateji, plan ve programda değişiklikler olabilir. Hatta, 
çok sık olmayan ve işi anlamsızlaştırmayacak sürelerde 
vizyon ve misyon da değişebilir. Zaten, çağın, günün ve özel 
durumların gereği güncellenmesi şarttır.

Sakın “Aman ne zormuş, anlamıyorum yaaa!” diye moralini 
bozma. Koskoca şirketler bile milyarlar harcayarak bunları 
ekiplerine anlatmaya çalışıyor. Şen ise şimdiden bu kavramları 
çözüyorsun! Gelecek korksun senden!

Kolay gelsin stratejisyen M-GEN !..
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Aynı yaşlarda okula gidilir, diş çıkarılır

Bir düşün; insanlar, hayvanlar, bitkiler, kısacası tüm canlılar,    
fizyolojik ve biyolojik olarak belli dönemlerde benzer gelişim 
ve değişimleri yaşamıyorlar mı? İnsanoğluna bakalım.                                 
Herkesin aşağı yukarı aynı yaşlarda dişi çıkıp boyu uzamıyor 
mu? Herkes aynı dönemlerde okula gitmiyor mu? Olağanüstü  
durumlar hariç, herkes 9 ay 10 günde doğmuyor mu? 
Sakallanma ya da ergenlik, hep aynı dönemlerde olmuyor 
mu? Peki, 16 yaşında emekleyen, yeni yeni konuşmaya
başlayan, ilk dişini çıkaran ya da 10 yaşında sakalı çıkan bir 
arkadasın var mı etrafında?..

Bedensel olarak bir anormallik veya özel durum yoksa, insan
denen varlık, belli döngüleri hemen hemen aynı yaşlarda,      
benzer şekillerde yaşar. Bölgesel ve iklimsel farklılıklar 
olabilir. Afrika’da yaşayanlar ile kutuplarda yaşayanlar, bu 
aşamaları daha farklı süreçler şeklinde geçirebilirler. Ancak, 
Afrikalı Afrikalı ile, Eskimo da Eskimo ile kesin benzeşir. Bu 
benzerlik ilişkisi, ruhsal ve kişisel gelişim, toplumsal evreler 
için de   geçerli değil midir?..

Öyleyse ilk önce, şimdi içinde olduğun dönemi netleştirin
misin? Şu anda hangi dönemdesin? Kaç yaşındasın? 
Yaşadıklarının hangileri zorunlu, hangileri senin tercihin?
Kimsin? Neleri yapmak istiyor ya da istemiyorsun? Neden? 
Bunları belirleyip, gelecekteki haline nasıl hazırlanacağını 
kolaylıkla  saptayabilirsin.
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Mesela, şu anda 16 yaşındasın diyelim, insanlar, 17-18 
yaşlarında neler yapıyorlar, ne gibi değişimler geçiriyorlar? 
20’sindeki tipik özellikler neler? Ya 25 yaşında? Çevreni ve 
toplumu gözlemleyerek bunları aşağı yukarı belirleyebilirsin. 
O dönemlerde senin nasıl olacağını ve vizyonunu öngörebilirsin.
Ona göre de kendi misyonunu, stratejini, planını ve programını 
geliştirebilirsin. Ama önce, güncel durumunu anlaman gerek, 
değil mi?

İnan bana, kendini inceleme becerini geliştirdiğinde, geleceğe 
çok rahatlıkla bakabileceksin ve 
düşlediğin gelecek; 
geleceğini kendin yaratacaksın!
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Kim, kiminle, nerede, nasıl, ne zaman?

Gözlemlerini kolaylaştırması için, yaş gruplarına ve o 
yaşlardaki tipik özelliklere bir bakalım. Okurken, ilgili yaş 
grubunda olan tanıdıklarını aklına getirirsen, aşağıdaki
tariflerin daha çok işine yarayacağını düşünüyorum.

İlk gençlik: 15-19 yaşları arasında, sürekli büyüme, okul ve 
planlanmış faaliyetlerle (kurslar, spor, müzik, vs.) dolu bir 
yaşam, ani gelişim (serpilme), buluğ çağının getirdiği
hormonal değişiklikler, psikolojik değişimler ve tepkisel 
yaklaşımlar ön planda, değil mi? Flörtler; kararları etkileyen 
güçlü duyguların ortaya çıkışı; anne ve baba ile çatışmalar; 
alkol, uyuşturucu, sigara gibi kötü alışkanlıkların başlama 
riski, bu yaş grubunun belirgin özellikleri.

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre beyin, gelişmesini 
ancak 20-22 yaşlarında tamamlıyor, ilk gençlik yaş grubu-
nun, çoğu yetişkine anlaşılmaz gelen risk alma potansiyeli 
de bu bilimsel sonuçla ilişkilendiriliyor.

Gençlik: 20-25 yaşlarındaki insanlar, genellikle eğitimlerini 
tamamlamaya ve kariyer hayatlarına ilk adımlarını atmaya 
hazırlananlardan oluşmuyor mu? Ciddi anlamdaki kadın-
erkek ilişkisinin başlangıcı ve askerlik, daha çok bu döneme
rastlamaz mı? Sorunlarla, maddi konularla ve yaşam 
oluşturma baskılarıyla kendi başına ilgilenme dönemine de
bu yaşlarda merhaba deniyor, diye düşünüyorum.

Genç yetişkinlik: 26-29 yaşları arasında, üniversite 
öğrenimi tamamlanır, kariyer alanında belirleyici ilk adımlar 
atılır.
Daha yapılmamışsa, askerlik yapılır. Yüksek lisans ve 
uzmanlık programlarına devam edilir. Ya da çalışma 
hayatına başlanır. Kişisel gelişim, evlilik, ilk çocuk, kendi 
evini ve yaşamını şekillendirecek önemli adımlar, yaşamda 
daha iyiyi arayış, bu yıllarda şekillenir.
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Yetişkinlik: 30-39 yaşlarındaki insanlar, çocuklarının 
büyümesi ve eğitimleri ile meşgul olurlar. Kariyer hayatlarında 
önemli adımlar atar, sorumluluklarının artması nedeniyle 
yorgunluk hissederler. Kısacası, sorunların yarattığı baskının 
belirginleştiği dönemlerdir bu yaşlar.

Orta yaşlılık: 40-60 yaşlan arasındaki insanlar, hem
çocuklarla, hem kendi anne ve babalarıyla, hem de yaşamla 
en çetin mücadeleleri verirler. Geçmiş yaşam tarzının etkileri 
görülür. Örneğin, uzun yıllar sigara veya alkol kullanılmışsa, 
muhtemelen buna bağlı sağlık sorunları oluşur. Menopoza 
girilir, çocuklar evden ayrılır, torunlar gelir, kariyerin zirvesine 
çıkılır veya dibe vurulur. Yaşa bağlı sağlık sorunları başlar.
Ebeveynler, bakıma ihtiyaç duyabilir ya da vefat edebilirler.

Yaşlılık: 60 yaş ve üstündeki insanlarda yaşlanma ve 
geçmişteki yaşam tarzının etkilerine ait işaretlerin iyice arttığı 
görülür. Aktif yaşamdan yavaş yavaş geri çekildikleri için, daha 
fazla serbest zamanları olur. Bu evrede emekliliğe hazırlık 
yapılır, daha uzun süreli seyahatlere çıkılır. Ortak özellikleri, 
bazı sağlık sorunları, torunlara bakmak gibi uğraşlar ve 
yaşamın son diliminde ilerlemek şeklinde belirginleşir. Son 
yıllarda yapılan araştırmalarda, bu evredekilerin, en mutlu yaş 
grubunu temsil ettiği ortaya çıkmıştır.
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Sevgili M-GEN, şimdi biraz ara verip, aileni, çevrendeki 
insanları ve akrabalarını, bu gruplara göre bir daha düşünür 
müsün?..

İnsanların yaşadıkları ve yaptıkları, ne kadar çok birbirine 
benziyor, değil mi? Genellikle seni ve yaşıtlarını birbirinizin 
karbon kopyası olduğunuz için eleştiren anne, baba, öğretmen 
ve danışmanlar nasıllar aslında? Aynı yaş ve cinsiyette olanlar, 
koşulları benzeşenler, fizyolojik/psikolojik açıdan ve sosyal 
olarak aynı süreçleri geçirmekte olanlar, olağanüstü durumlar 
dışında, birbirleriyle benzer şeyleri yapmıyorlar mı?

Gelecekte insanları nelerin, ne zaman, nasıl beklediğini ve 
diğer bazı detayları tahmin etmek o kadar zor değil, ne
dersin? Kim, kiminle, nerede, nasıl, ne zaman, niçin?.. Epey 
paralellikler gösteriyor!

Çok farklı birşeyler olmazsa, sen de bu dönemleri 
yaşayacaksın. Ama sen, “nasıl ve ne” olmak istediğini kendin 
belirlemiş olarak yaşayacaksın!
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Sakalının ne zaman çıkacağını biliyorsan, 
50 yaşındaki halini de öngörebilirsin

Çoğunlukla,
benzer zaman ve yaş dilimlerinde,
benzeşen durumlar,
benzeşen insanlar için,
benzer hayatlar yaşanıyor ve gerçekleşiyor.

Gelecekte büyük olasılıkla seni nelerin beklediğini de tahmin 
edebilir, onu şekillendirip ince ayarlarını 
yapabilirsin.

Şimdiye kadar yaşadıklarına ve elindeki koşullara bakarak,       
gelecekte nereye doğru gideceğini tahmin edebiliyorsun,
değil mi?

Müdahale etmezsen, sahip olduğun, olabildiğin ve olacağını 
sandığın imkanlar, sana yapılanlar ve yaptırılanlar, seni
nereye götürecek?

Peki, kontrolü sen ele alırsan, durum ne olabilir? Bunları
kabaca tasarlayabilirsin. Hatta tüm detaylarıyla yaşamını 
kendin kurgulayabilirsin. Enerjini, boğuşmak yerine durumu 
kontrolün altına almak için harcayabilirsin.
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Geçmişine bir bak. Böyle örnekler yok mu?

“Bal gibi belliydi şunu şöyle yaptığımda bunun böyle olacağı!”
dediğin durumların olmuştur mutlaka. Ya da “Şunu 
yapmasaydım bu olmazdı!” diye üzüldüğün zamanlar... Ve 
tabii, ödediğin bedeller... İstersen, bunları ödemeyebilirsin!

Yaşam denen süreçte belirleyici olmazsan, akış seni zaten bir  
yerlere götürmüyor mu? “Ben şurada şöyle olmak/yapmak
istemiyorum” veya “Böyle olmak/yapmak istiyorum” diye 
koşulları bilinçli bir şekilde değiştirirsen, rota pozitife ya da 
negatife doğru değişmiyor mu?

Senin bir vizyonun, misyonun, stratejin, planın ve programın  
yoksa, başkalarınınkinin uygulayıcısı olmuyor musun?

Sen ne istersen o olur!
Sen ne istersen o olursun!
Hiç kimse seni yönetmek için senden daha güçlü ve yetkin
değildir!
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Lütfen, biri bana gelecekte neler 
olacağını anlatsın!

Ne iyi olurdu, değil mi?..

Gelecekte nelerin bizi beklediğini bilmek ve öğrenmek isteği, 
hangi yaşta olursak olalım, hepimizin ortak noktası; belki de 
en merak ettiğimiz şey. İşte bu yüzden, astrologlar, kahinler, 
bilgeler ve falcılar, çağın yükselen yıldızları oldular. Sadece    
ülkemizde değil, dünyanın heryerinde hızla büyüyen bir 
sektör haline geldiler. Neredeyse, psikolog ve danışmanlardan 
daha çok kapıları çalınır ve siteleri ziyaret edilir haldeler.

Gençler ise gelecek konusunda merakın ötesinde biraz da 
endişeliler sanki. Haksız da değiller!

Sen ne dersin? Kaygı var mı biraz? Geleceği düşündüğünde      
içine sıkıntılar basıyor mu? Aklına gelen zorluklan, imkansız 
gördüğün aşamaları, yapman gereken yığınla şeyi elinin 
tersiyle savurmak geliyor mu içinden? “Öff öff” çekiyor
musun?

Büyük ihtimalle evet!
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•   Hangi okulu kazanacağım?
•   Gelecekte beni nasıl bir hayat bekliyor?
•   Nasıl mutlu olurum?
•   Nasıl başarılı olurum?
•   Ne konuda eğitim almalıyım?
•   Aldığım eğitim bana uygun mu?
•   Okulumu bitirebilecek miyim?
•   işim bana uygun mu?
•   Doğru mesleği mi seçtim?
•   Gelecekte hangi meslekler daha “iyi” olacak?
•   Kendimi geliştirmek için ne yapmalıyım?
•   Niye kendimi geliştirmeliyim?
•   Yaşamım nerede sürecek?
•   Ekonomik durumum nasıl olacak?
•   Fırsatları nasıl fark ederim, nasıl yakalarım?
•   Doğru yolda mıyım?
•   Kiminle yaşamımı paylaşacağım?
•   ileride nasıl bir yaşamım olacak?
•   Gelecekte mutlu ve huzurlu olacak mıyım?
•   Başarılı olacak mıyım?
•   Aile ilişkilerim nasıl olacak?
•   Hatalarım neler? Nerelerde hata yapıyorum?
•   Yaptığım hataların bedelini ödeyecek miyim, öder miyim?
•   Dünya ve ülkem nasıl bir yer olacak?
•   10-20 yıl sonra bizi neler bekliyor?

gibi sorular uçuşup duruyor kafanda...

Tekrar ediyorum. Amacım, bu kitapla ve M-GEN Gelecek          
Planlama Merkezi’ndeki buluşmalarla, geleceğe ilişkin  
bilinmezleri netleştirecek bir duruş kazanmana yardımcı 
olmak. “Düşlemek ile planlamak” arasındaki farkı algılamanı 
sağlamak. Geleceğin nasıl senin kontrolünde olabileceği 
üzerine birlikte çalışmak.
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Ben yandım sen yanma, ben yaptım sen yapma!

Seninle geleceğin üzerinde çalışırken, akıl vermek niyetinde 
değilim. Sen de almak istemezsin sanırım.

•   Şunu yaparsan başarılı, bunu yapmazsan başarısız olursun.
•   Üniversite her şeydir, mutlaka bitirmelisin.
•   Sana güveniyorum, etrafa güvenmiyorum.
•   Bizim zamanımızda böyle değildi.
•   Ülkeyi kurtarmak gençlerin elinde.
•   Bu ülkede yaşanmaz!
•   Falanca nereyi kazanmış duydun mu?
•   Bilmem kim bilmem ne yarışmasında kaçıncı olmuş,

biliyor musun?
•   Falancanın oğlu/kızı sadece derslerinde değil şunda/bunda 

da çok başarılı, sosyal olarak da çok aktif.
•   Asıl zorluk, üniversiteden sonra başlayacak.
•   Mezun olunca kaç lira kazanacaksın, biliyor musun?
•   Bu sorunlar herkeste var, abartma!
•   Ne halin varsa gör!
•   Anne ve babalar hep aynıdır, boşver!
•   İşsizlik ve rekabet gittikçe artıyor, görelim bakalım

ne yapacaksın!
•   Gençlik bitmiş artık. Bunlar mı kurtaracak geleceği!
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Ve daha neler neler... Gelişigüzel, ne dinleyene ne söyleyene 
pratik faydası olan, ezberlenmiş ve birbirini tekrar eden 
söylemler, epey bunaltmıştır seni herhalde?

Bu kadar akıl fikir sahibi ve “Doğrusu nasıl olurmuş”u gayet iyi 
bilenlerin mükemmel olması gerekiyor, değil mi? 
Çoğunlukla sana bunlar çeşitli kişilerce farklı ses tonlarında      
ve ortamlarda söylenirken, sen de elin kolun bağlı dinlemek     
zorunda bırakılırken, aklından geçenleri tahmin edebiliyorum.

Ortalıkta bunca tavsiye uçuşurken, sormazlar mı insana 
“Madem bu kadar biliyordun da sen niye zirvede değilsin?          
Niye sen yapamadın da şimdi şu veya bu senden daha başarılı, 
daha çok kazanıyor, daha iyi durumda, vs.” diye!

Sorarlar ve yanıtları da hazırdır tabii:

•   Eh, bizim zamanımızda imkanlar dardı.
•   Eğitim ve teknoloji, bu kadar gelişmemişti.
•   internet’imiz ve bilgisayarımız yoktu.
•   Ülkenin durumu berbattı, terör vardı.
•   Annem ve babam, bizim sana sağladığımız koşulları bize 

  sağlayamadı.
•   Birtakım şanssızlıklarım oldu.
•   Kimse bizi böyle yönlendirmedi ki!
•   Bir yığın haksızlığa uğradım.
•   Şuna buna inandım, kandırıldım.
•   Her nesil, bir öncekini aşmalı.
•   Ben yaptım, sen yapma!
•   Ben yapamadım, sen yap!
•   Dediğimi yap, yaptığımı yapma!

Böyle uzar gider bu liste, içlerinde mutlaka doğruluk payı 
olanlar da vardır.
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Ne kadar az akıl soran, ama ne kadar çok akıl veren var,
değil mi? “-Meli, -malı” listelerini gerçekleştirmek o kadar    
kolaysa, neden bu kadar çok sorunlu, başarısız ve bir o kadar 
da onlara yardımcı olmayı vaat eden insan var ortalıkta 
acaba?

Gelecekte ne olacağına dair vizyon, misyon, strateji, plan ve 
program oluşturmak, ne yapılması gerektiğini belirlemek
ve o doğrultuda kararları eyleme dönüştürmek, zor geliyor
da ondan...

Bütün bunlar, insanın bizzat kendisinin gerçekleştirebileceği 
şeyler değil midir? Tavsiyeler ve rehberlik alabiliriz tabii. 
Hatta almalıyız da. Ancak, onlar “bizim plan ve eylemlerimiz” 
haline sadece biz istersek gelebilir.

Benimsemediğim ve katılmadığım halde elime ve beynime 
tutuşturulan “yapılacak iş listelerini” ne severim, ne de
yaparım. Sen farklı mı düşünüyorsun?
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Biz M-GEN’ler farklıyız!

Sevgili M-GEN, tahmin ediyorum, işbirliği içinde ve katılımcı 
çalışmayla birşeyleri benimsemeye yatkınsın. Edilgenliği
reddediyorsun; etken olmak ve özgürce sorgulamak
istiyorsun. Algılama kanallarını açtığın koşullar, önceki               
nesillerden son   derece farklı.

Eminim, kritik faktörün, “olması gerekeni belirleme ve 
yapabilme becerisi kazanmak” olduğunun farkındasın. Ne 
yazık ki bu, pek öyle geleneksel eğitim ve iletişim 
yöntemleriyle kazanılabilecek bir özellik değil sanki, ne
dersin?

Sen kendi zamanlarında ve kendi belirlediğin şartlarda  
öğrenmeyi tercih ediyorsun. Yaratıcılığa izin verecek
aktivitelerden hoşlanıyorsun. Seni ilgilendiren “gerçek yaşam” 
örneklerine ulaşmak istiyorsun. Sana birşey öğretmek, ancak 
senin aktif katılımınla mümkün, değil mi?

Uzun dönem hafızan, ezberle değil, canlandırma, 
 hikayeleştirme ve hayaller ile daha verimli oluyor. Öğrenme 
sırasında, kendi örneklerini oluşturduğun ortamlarda, kendini 
daha rahat hissediyorsun. Öğrenilmesi gereken şey ile yaşam 
deneyimin arasında ilişki kurmayı seviyorsun.

Yanılıyor muyum?..
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M-GEN çözücü aranıyor

Senin yukarıda bahsettiğim farklılıklarına uygun eğitim
sistemleri ve yaklaşımlar ne zaman gelişir ve oluşur, bilemem. 
Çünkü, gelişmiş denen ülkelerde bile eğitimciler, pedagoglar, 
psikologlar, sosyologlar, anne ve babalar, pazarlamacılar, 
kısacası bu konularla ilgili herkes, M-GEN’lerin şifresini 
daha yeni yeni çözmeye çalışıyor. Ya da çözülmesi gereken bir 
durum olduğunu henüz algılamaya başladılar. Birtakım şeyleri 
bizden önce halletmiş toplumlarda dahi bu alanda 
çok yol alınmış değil.

Onlar yol almaya, M-GEN’İ eğitmek ve ona birşey satmak 
için yöntemler saptamaya çalışadurşunlar, sen kendi
geleceğinde tercihlerinle ilerlemek ve geleceğini kontrolün 
altına almak üzere yola çıktın bile! Bu kitabı aldın, “Geleceğimi 
kendi ellerimle nasıl şekillendiririm?” diye düşünmeye 
başladın.

İyi de ettin! Çünkü, yapılacak şeyler, aslında o kadar da
karmaşık değil. Kritik bir iki konuyu sağlam bir şekilde algılar   
ve indirirsen, gerisi zaten gelecek. Ondan sonrakilerde hep 
onun sonuçlan olarak gelişecek.

Ne dedik, sonrakiler öncekileri takip edecek.
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Öncesi-sırası-sonrası

Mutlaka her şeyin bir öncesi, içinde bulunulan an ve onun
da sonrası var. Yani şu anda yaşadığımız ve yaptığımız, bu 
anın    öncesinde yapılanların sonucu. Yarın yaşayacağımız da 
şu anda yapmakta olduğumuzun sonucu olacak.

Öncesi=Geçmişimiz
Sırası=Şu anki halimiz 
Sonrası=Geleceğimiz

Sevgili M-GEN, hayatında hiç yukarıdaki dizilime uymayan 
birşey var mı? Yaşamındaki olayları sıralamaya çalış. Gör 
bak, ne kadar örnek bulacaksın! Sayısız olması lazım; öyle bir 
iki tane değil!
 
Farkına varmasak da her an her saniye birşey yapıyoruz ve o da 
başka birşeyi başlatmış oluyor aslında.

Geçen yıl, geçen hafta, evvelki gün ne yapıyordun, şimdi ne 
yapıyorsun? Şu anda yaptıklarına önceki yaptıklarının etkisi
 ne olmuş? Neyi yapmış ya da yapmamışsın da bugünkü                         
durum gerçekleşmiş? Bu bağlantıları kurup çözmeye çalış! 
Bilgisayarındaki oyun gibi... Yaşamını nasıl adım adım
 kurguladığını bir anlamda karşıdan seyretmek ilginç, değil mi?
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Hangi konuda olursa olsun, büyük ya da küçük, yaptığın 
tercihler sonucunda neler yaşadığını hatırla! Kız ya da erkek 
arkadaşınla nasıl tanıştın? Onunla arkadaş olabilmek için 
yazdığın mesajı nasıl düşündün, yazdın ve bir daha sildin? 
=Sonra ne oldu? Ya da aslında onu sinir edeceğini bildiğin bir 
SMS attın ve sonunda nasıl bozuştunuz?

Mesela ben şu anda, dizüstü bilgisayarıma CD’den kaydettiğim 
bir melodiyi dinleyerek, sana yazıyorum. Daha önce buna 
karar vermiş, CD’yi seçmiş ve epey uğraşarak pratik bir kayıt 
yöntemi keşfedip bilgisayarıma aktarmıştım. Daha da önce, bu 
CD’yi satın aldığım otele gelmeye karar vermiş ve
rezervasyonumu yaptırmıştım. Şimdi buradayım. Sakin bir
ortamda, cennet gibi bir yerde kitabımı yazıyorum.

Önceden attığım bir sürü adım, beni buraya ve bu ana getirdi. 
Simdi yazmakta olduklarım da sana ulaştıracak. Kitabı
 okumaya başladığında, bu yaptıklarım da çoktan geçmişte 
kalacak ve yazdığım satırlarla, parmaklarının arasına, görme 
sinirlerine ve beyin kıvrımlarına yerleşmiş olacağım.

Kısaca mesele şu. Bugünü, dünkü karar ve eylemlerin 
oluşturdu; yarını da bugünkü karar ve eylemlerin  
oluşturacak.
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Kritik olan nedir?

Bravo bildin: “ben”. Yanağındaki değil, içindeki “ben”. 

Gelecek, “ben”e sahip çıkanın elinde şekillenecek.

Sevgili M-GEN, geleceğini belirlemekteki en önemli faktör  
“ben” diyebilmende saklı, değil mi?

Geçmişte yaptıklarım
Şimdiki durumum
Geleceğim
dediğinde en önemli detay nedir? Birinci tekil şahıs, yani      
“ben”.

Sen seçmez, karar vermez ve yapmazsan, senin için, belki        
de sana rağmen ve senden önce başkaları seçip, karar verip, 
“sana yaptırmaya” çalışmaz mı?

Konu ve alan önemli değil, içinde bulunduğun durumu
geçmişte yaptığın tercihlerle “sen kendin” yönetmemişsen, 
başkası senin için yönetmez mi?

Bir düşün, geçmişte verilen hangi kararla r ve yapı la n seçimler 
sonucu bugünkü koşullar gelişmiş? Kendin için olduğu kadar 
ailen, yakınların ve çevren için de hatırlamaya çalış.

Mesela, annen ya da baban neler yaptılar da bugün böyle 
oldu? Yakınların, kardeşlerin, arkadaşların, kısacası herkes     
için bunları düşünebilirsin. Mutlaka, bugünü hazırlayan ve 
geçmişte kalan birçok zincirleme karar ve eylem bulacaksın. 
Kendi kendine fark edeceksin ki hiçbir şey ilk kez o anda
oluvermiyor. Olanların  hepsinde, düşündüğün insanlar asıl 
belirleyiciler değil mi? Kim daha çok “ben” olmak gücünde             
ve kararlılığında ise, diğer “ben”ler, onunla ya uyumlu ya da 
uyumsuz bir ilişki içinde oluyorlar. Ya izliyorlar ya da 
 izleniyorlar.
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Örnek vereyim. Bir arkadaşımın ailesi, üniversite tercihi 
yaptığımız yıllarda popüler olduğu şekilde, kızlarının doktorluk 
eğitimi almasını istedi. Her dönemde vardır zaten böyle 
“gözde meslekler” listesi. Arkadaşım ise istemedi ve hiç tıp     
tercihi yapmayarak, şu anda mezun olduğu okulu seçip
mühendis oldu. Yaşamının kariyer alanındaki kararını kendi 
oluşturdu. Böyle belirgin bir seçimi olmasaydı, muhtemelen 
ailesinin isteği doğrultusunda doktor olur, bambaşka bir 
ayata akar, onu sahiplenmeye çalışırdı. Ölür müydü? Hayır. 
Ama belki de sürekli cildine değdikçe kaşıntı yapan ve dalayan 
bir yün kazak giymiş gibi, rahatsızlık içinde yaşardı. Doktorluk 
yapsaydı, mutlaka bünyesinde bazı olumsuzluklar gelişirdi. 
Çünkü arkadaşım, öyle kan, yara, iltihap, vs. görmeye 
dayanabilen biri değil.

Şimdi bir süre için kitabı kapat ve düşün. Ya da dilersen, 
arkadaki boş sayfalara yaz. Şimdiye kadar hangi belirleyici 
kararları verdin ve uyguladın? Hangilerini senin için başkaları 
verdi? Öyle olmasaydı, nasıl olurdu?
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Benlik ve kimlik

Bir konuyu daha netleştirelim. Genellikle benlik ve kimlik,      
aynı şeylermiş gibi algılanır. Öyle mi şence? Bence değil.

“Benlik”, özün, kişiliğin, fiziğin, ruhun ve manevi
değerlerinden oluşan asıl sendir. “Kimlik” işe eğitiminin,
sosyal çevrenin ve ailenin sana giydirdiği veya senin seçip 
giydiğin elbisedir. Bu ikisi, birbiriyle uyumsuzsa, ortaya nasıl 
sonuçlar çıkacağını tahmin etmek zor değil.

Sana büyük veya dar gelen bir elbise giydiğinde ya da 
giydirildiğinde, ne oluyor? Ya da karda kışta mayoyla
dolaşırsan, neler olabilir?

Benlik ve kimliğin uyuşması çok önemli hayatta. Kendini ne 
kadar iyi tanırsan, kimliğini üstüne o kadar uygun seçebilir ve 
oluşturabilirsin.

Aman dikkat! Benliğini seçmen pek mümkün değil; ancak, 
kimliğin tamamen senin tercihlerinle oluşur.
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Toparlarsak

Aynı dönemlerin insanları, fizyolojik, biyolojik ve sosyal        
özellikleri bakımından benzeşirler. Buna göre, önceden 
yaşananlara bakıp, şimdiki durumu tespit edebilir ve 
geleceğini planlayabilirsin.

İyi bir plan ve başarılı bir hayat uygulaması için, geçmişe                
bakarak kendi koşullarını daha iyi tanıyabilirsin. Dünden 
çıkarılan sonuçlara bakarak belirlediğin vizyon ve misyonuna 
göre strateji oluşturabilirsin. Kişisel planlaman ile bugünden 
geleceğe doğru adımlar atabilirsin. Bunları zaman içinde 
revize edebilirsin.

Üstelik bunu sen, önceki nesillerden çok daha başarılı 
yaparsın. Onlar, bu işleri düşünmeye ve uygulamaya,
 40’larından sonra, ancak şirketleri için başlayabilmişlerdi.    
Sen daha şimdiden ve üstelik kendin için planlama 
yapıyorsun. Bu, önemli bir fark; M-GEN olmanın farkı...

Kişilik ve kimliğin için uyumlu bir yaşam tasarlayabilirsin. 
Bedelleri de kazançları da belirlemek, sadece senin elinde!

Düşlediğin gelecek... 
Gelecek senin elinde...

Sevgiyle kal. Çok mutlu ol...
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Yaşam öyküleri

Efsanevi bir armatör*

Dünyanın ilk dolar milyarderlerinden olan efsanevi armatör Aristotle 
Onassis, 15 Ocak 1900 tarihinde İzmir Akhisar’da doğar, 15 Mart        
1975 tarihinde ölür.

Onassis, 1922 yılında Kurtuluş Savaşı biterken, ailesiyle Akhisar’dan 
Atina’ya kaçar. 1923 yılında, cebinde 250 doları ve “vatansız” 
pasaportu ile, bir İtalyan şilebine binerek Arjantin’e geçer ve baba 
mesleği olan tütün ticaretine başlar, ithal ettiği Türk tütünüyle,
 Arjantin’de küçük çapta sigara üretimine başlar. Onassis’in ürettiği 
sigaraları içen ve çok beğenen ünlü bir tango sanatçısı, onun 
tanıtımını üstlenir. Bundan sonra işleri açılır ve satışları çok artar.

“En zor olan ilk milyon dolan kazanmaktır, sonrası kendiliğinden          
gelir” der Onasşis. Sigara işiyle, o ilk milyonun yarışını kazanır. 
1930’lu yıllarda, Yunanlıların en iyi bildiği iş olan armatörlüğe ve
o zamana göre çok büyük olan 6 tankerle petrol taşımacılığına 
başlar. Bir anlamda, bugünün enerji krizlerini ve petrolün savaşlara 
yol açacak kadar kıymetli bir madde olacağını görür. Petrol ticaretine            
o yıllarda adım atar ve milyon dolarlarını artırmaya başlar.

Yaşamı boyunca savaşlar görür, tankerlerine el koyulur, tutuklanır, 
oğlunu kaybeder, birkaç kez evlenir. Mücadeleyle dolu çok hareket-
li   bir hayat yaşar. Sonunda karaciğer yetmezliğinden ölür. Yaklaşık              
3 milyar dolarlık servetinin tek varisi, torunu Athina’dır ve Brezilyalı 
zengin bir ailenin oğluyla evlidir.

*Armatör: Tankerle deniz taşımacılığı yapan kişi.
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Sevgili M-GEN! Şunu fark ettin mi? Bu hayat hikayesi, hem
mutlulukları, hem de trajedileri çok olağandışı bir biçimde 
yaşamış, dünyanın ilk dolar milyarderlerinden birine ait.

Onassis, Akhisar’da başlayan yaşam yolculuğunda çoğunluğun 
izlediği yoldan gidip yaşamına sahip çıkmasaydı, muhtemelen 
ya Atina’da ya da Türkiye’de Rum asıllı mütevazı bir Türk 
ailenin çocuğu olarak İzmir’de okuyup büyüyebilirdi. Ya kendi 
işlerini büyütmeye çalışır ya da bir yerlerde çalışırdı. Şüphesiz, 
yine mutlulukları, mutsuzlukları, başarıları ve başarısızlıkları 
olan başka bir insan şekillenirdi.

Oysa o, yukarıda öyküsünü okuduğun Onassis oldu. Çünkü şuna 
inandı ve daima şunu söyledi: “Bence başarının tek sırrı var: 
Başkalarının bilmediği şeyleri bilmek.” Bu, çok doğru değil mi? 
Herkes bu kadar olağanüstü bir yaşam yaratabilir ve yaratmalıdır,
demeye çalışmıyorum. Ancak, genelde bize anormal gelen koşullar
yaratanlar, basitçe sadece insan olarak ve hatta diğerlerinden 
daha zor koşullarda başlıyorlar hayata. Farklılaşma, başkalarının 
bilmediğini ve aslında kendi içinde saklı olanı devreye sokmakla 
gelişiyor. Kim ki bunu kendi içinden bulup çıkarabiliyor, onu 
çıkarmak için çabalıyor ve sahip olduğunun bilincinde hareket 
ediyor, o insan, iyi ya da kötü yönde farklılaşıyor.

Onassis’in yaşamındaki vizyon, misyon, strateji, plan ve 
programları tahmin etmeye çalışır mısın?
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ABD’de bir profesör

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yoksul bir ailenin çocuğu olarak 
doğar. Annesi çalışmıyordun. Kıt kanaat geçindikleri için, bir 
tanıdıkları aracı olur ve bölgedeki iyi bir lisede hem yatılı, hem 
de burslu okur. Hep doktor olmak istemiştir. Sabahlara kadar 
çalışır ve tıp fakültesini kazanır. Ancak, okula gitmesine imkan 
yoktur. Kapı kapı tanıdık gezerek, varlıklı işadamlarına ulaşır, 
İstanbul’da yatacak yer ve kitapları için ufak bir burs sağlar. 
Bu sefer de okula gidecek yol parası yoktur. Matematik, kimya 
ve fizik dersleri verebileceği üç dört öğrenci bulur. Böylece 
harçlığını çıkarır ve sonunda doktor olur.

Hemen işe başlar. Doğuya tayin olur. Okurken flört ettiği bir 
genç kızla evlenir. Eşiyle zor koşullarda ve çok geri kalmış bir 
yörede çalışırken, aynı yerde eczacılık yapan bir arkadaşından, 
taksitle, İngilizce öğreten plak ve kitaplar satın alır. Kendi                                 
kendine çalışarak İngilizce öğrenir. Pratik yapmak için, o 
civardaki Kırımlı bir mülteciden İngilizce dersleri alır. Kendine 
göre epey lisan öğrenir.

Sıra ihtisas yapmaya geldiğinde, kafasında, yıllardır düşlediği 
Amerika’ya gitmek vardır, ihtisası için, ABD’de 50 üniversite 
hastanesine mektupla başvurur. O zamanlar ne e-posta ne de 
bugünkü telefon sistemleri vardır. Aylarca bekler. Üniversiteden 
arkadaşı olan ve önceden oralara gitmiş bir doktoru arar. 
Onun da yardımıyla nihayet bir üniversiteden yanıt gelir. 10 
dakikalık bir kasete İngilizce kayıt yapıp onlara yollamasını is-
terler. Amerikalılar, telaffuzunu duyacaklardır. Zar zor bir teyp 
bulur. Onlarca denemeden sonra, ona buna dinleterek, sesini            
kaydeder. Yaklaşık 1 yıl sonra hayalleri gerçekleşir. ABD’den 
olumlu yanıt gelir. Ancak, oraya cerrah olarak kabul edile-
bilmesi için özel sınavlara girmesi gerekir.
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Stajyerliğe başlar ve kendi kendine öğrendiği İngilizce ile,           
deyim yerindeyse çuvallar. Hiçbir şey anlamaz. Telaffuzlar 
çok değişiktir. Saatlerce “vaytımin” nedir diye kafa patlatır 
ve sonunda yardım meleği ilan ettiği bir hemşire sayesinde 
“vitamin” olduğunu öğrenir. Bir gün sabah kontrollerinden 
birinde, hocanın kendisine dönerek söylediği şeyleri hiç ama 
hiç anlamaz. Belli ki birşeyler yapmasını istemektedir. Ne 
yapacaktır? İyi kalpli hemşire, ona birkaç kez anlatmaya 
çalışır. Yok yok.  Anlamaz. Laboratuvar falan diye birşeyler 
duyar gibi olur; ama gerisini hiçbir şeye benzetemez. En 
sonunda, hemşire onu kolundan tutar ve hastanın yanına 
götürür. Hastanın problemli yarasının üstünden çok ince bir 
tabaka alarak, işaret diliyle, “Bunu tahlile götür” der.

Doktorumuz, yıkık bir vaziyette ve panik içinde “Ben geri 
dönüyorum. Yapamayacağım. Hiçbir şey anlamıyorum” diye 
hıçkırarak ağlamaya başlar. Bir iki saat deli gibi ağladıktan 
sonra, son bir çare olarak, hemşireye, boş saatlerinde kendisine 
İngilizce konuşma ve anlama dersleri vermesi için yalvarır. 
Hemşire kabul eder. Mesaiden sonra gece yarılarına kadar, 
hastanede hemşireyle konuşma ve dinleme dersleri yapar. 
3 ay sonra, şakır şakır İngilizce konuşur ve anlar hale gelir. 
Ondan sonra da çalışkanlığıyla herkesin gözüne girip kariyer-
inde hızla ilerler. Amerika’ya yerleşir, başarılı ve varlıklı bir 
profesör olur.

2 çocuğu olan doktorumuz, 40’lı yaşlarda eşini kaybeder, 
çocuklarını kendi büyütür. 80 yaşındayken, kızının 
arkadaşının 74 yaşındaki annesiyle tanışır ve tekrar evlenir. 
Şimdi 90”larına meydan okuyan, çakı gibi, çok mutlu ve 
yaşamını hâlâ ABD’de sürdüren bir azim abidesidir. Her yaz 
Türkiye’ye gelen doktorun öyküsü, o ziyaretlerden birinde 
kaydedilir.

Sevgili M-GEN! Yukarıdaki öyküye dayanarak, hayal ve 
stratejilerin nasıl gerçekleşebildiğine dair birçok fikir 
oluşturabilirsin. Doktorumuz, beni daima çok etkileyen bir 
sabır, tutku, mücadele ve özdisiplin örneği olmuştur.
Profesörün yaşamındaki vizyon, misyon, strateji, plan ve 
programları da tahmin etmeye çalışır mısın?
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Çok ünlü bir işkadını

Anne ve babası yüksekokul bitirmiş, hatta annesi yurtdışında eğitim 
görmüş bir şanslı azınlık üyesi olarak dünyaya gelir. Özel bir 
ilkokulda okur. İlkokuldayken aile yönlendirmesi ve çalışkanlığı      
ile hep iyi derecelerle sınıf geçer. Her zaman onun için kurgulanmış 
ders, spor (voleybol ve yüzme) ve kültür programları vardır. Oradan 
oraya koşar. Liseye de özel bir kolejde devam eder. Bu arada, 
öğrenimi sırasında yine ailesi tarafından ayarlanan yurtdışı 
kamplarına katılır. Pek çok yabancı ülkeyi görme fırsatı olur. Çoğu 
yaşıtının özendiği birçok şeye sahiptir.

Lise 1’e geçtiğinde, bir arkadaşına uyarak dersleri asmaya, iyiden      
iyiye aylaklık yapmaya ve tatlı hayatın büyüsüne kapılmaya başlar. 
Anne ve babası çok meşgul oldukları, ayrıca o ana kadar daima
 çalışkan ve mum gibi olan çocuklarından hiç ummadıkları için, bu 
değişimi fark edemezler. Notlar, tepe taklak aşağı inmeye başlar. 
Eve gelen uyarı ve görüşmeye çağrı mektupları ise posta kutusun-
dan  kendisi tarafından alınıp yok edilir. Evi arayan okul yöneticilerine    
mazeret uydurup, sonra birilerine “Babasıyım” diye okulu arattırır.

Bir gün tesadüfen okula telefon eden annenin durumu öğrenmesine 
kadar bu böyle sürüp gider. Gerçek açığa çıkınca kıyamet kopar. 
Tam bir mahkum hayatı baslar. Her şey mahvolmuştur. Genç kız ve 
aile, derin bir bunalıma girer. Anne ve baba arasında da ciddi 
sorunlar çıkar. Bu, işlerine de yansır, işyerlerinde problemler 
yaşamaya başlarlar. Sürekli genç kızı takip ederler ve başına iş 
açmaması için, özellikle çevresini kontrol altına almaya çalışırlar. 
Okulla irtibatta olarak, kazasız şekilde sınıfı geçmesini sağlamaya 
çalışıp, sonra da yurtdışına yollamayı ve çevresinden koparmayı 
planlarlar. Tüm bunlar, gencin, ailesine iyiden iyiye düşman 
olmasına, özgüvenini daha fazla yitirmesine sebep olur.
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İşler neredeyse kilitlenmişken ve iyice sarpa sarmadan, gencimize, 
iyi dost olduğu çok çalışkan bir sınıf arkadaşı yardım elini uzatır
ve uzun uzun konuşurlar. Kendisi çoktan sınıfı geçmeyi garantilemiş 
olan arkadaşı, sorunlu dersleri onunla tekrar çalışmayı teklif eder 
ve işe koyulurlar. Sabahlara kadar tekrarlar yaparlar. Bu çabalar
sonucu, neredeyse tüm sene kapağını açmadığı dersin ilk sınavından
epey yüksek not alır ve biraz moral bulur. Bunu diğerleri izler. 
Tüm sınavları verdiğinde, bir deri bir kemik kalmıştır; ama okul 
hayatı da kurtulmuştur.

Aylar boyunca ilk defa ailece yemek yer ve konuşurlar. Hepsi 
birbirine hatalarını anlatır ve adeta günah çıkarırlar. Bu seanslara,
bir anda her şeyin tersine dönmesine sebep olan arkadaş ve onun
ailesi de katılır. Sonunda herkes birbirini daha iyi anlamaya başlar. 
Ama asıl fayda, gencimizin kendini tanımaya başlaması olur. 
Hayatında ilk defa kendi için ne yapması gerektiğini, neler isteyip 
neler istemediğini düşünür. Yaşadığı kabus dolu günleri tekrar 
yaşamamak için geleceğine sahip çıkması gerektiğini fark eder.

Her zaman resim yapmaya, çizmeye ve boyamaya çok merakı 
olmuştur. Ancak, ailesi “Ressamlıkta para yok, dalga geçme” diye
çoğu zaman onu engellemiştir. Bu kendini sorgulama ve araştırma 
döneminin sonunda, akademiye gitmeye karar verir. Stilistlik, 
kendini çok yakın hissettiği bir iştir. Çok sıkı hazırlanır ve sınavı 
kazanır. Daha okurken, tüm tatillerinde, ailesinin tanıdıklarını da
zorla araya sokarak kafasına koyduğu markanın yurtdışı merkezinde
staj yapar. Onun bu ısrar ve çabasını gören firma, yatay geçiş 
yapmasına ve yurtdışında okumasına yardımcı olur. Kızımız, hem okur, 
hem de yurtdışındaki firmada çalışır. 7 yıl sonra da Türkiye’de 
acılan yeni şubenin başına geçer. Yurtdışında tanıştığı bir 
meslektaşıyla evlenir. 3 çocukları olur. Ondan sonrası hızla gelişir 
ve alanında en aranan isimlerden biri olur.
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Şimdilerde, anne ve babasının kendisiyle ilgili yaptığı hataları 
yapmamaya çalışıyor. Çocuklarının, erken yaşlarda kişiliklerini 
keşfetmelerini sağlamaya gayret ediyor. Yeterli olamadığını hissettiği 
zamanlarda, ailecek danışmanlardan yardım alıyorlar. Çocuklarını
esnek, ama kendisininkinden daha zor koşullarda yetiştirmeye
çalışıyor. En sıkı dostu, hâlâ kendisine zor zamanlarında can simidi 
atan sevgili arkadaşı. O da ünlü bir avukat oldu, yalnız yaşıyor.

Sevgili M-GEN! Yukarıdaki başarılı işkadının yaşamındaki vizyon, 
misyon, strateji, plan ve programları da tahmin etmeye çalışır
mısın?
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Yazar hakkında

Ufuk Tarhan

M-GEN Gelecek Planlama Merkezi’nin Kurucusu, Ekonomist ve 
Gelecek Planlama Danışmanı

20 Nisan 1959’da Antalya’da doğdu. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Okul yıllarında 
çalışmaya başladı. Öğrenciliği sırasında hem asistanlık, hem         
de görme özürlü öğrenciler için okuyuculuk yaptı. 1982 
yılından bu yana, su motoru, bilişim, telekomünikasyon, tarım    
ve hayvancılık, ilaç dağıtımı gibi sektörlerde ve çeşitli
şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalıştı.

Ofis hayatını monoton bulup aniden işten ayrıldığı bir 
dönemde, çocuklar için cam üstüne resimler yapıp sattı. 
2002 yılında, bilişim sektörünün en başarılı işkadını ödülüne 
layık görüldü.

İki kez evlendi, ikinci eşiyle mutlu bir yaşamı, aynı yaşlarda             
bir kızı bir de oğlu var. Fütüristler Derneği’nin Türkiye’deki ilk 
üyelerinden. Teknoloji merakını ve iletişim yeteneklerini, 
üyesi olduğu diğer dernek ve örgütlerde toplum yararına
değerlendiriyor.

Geleceğin planlanabilir olduğuna inanıyor ve kendi hayat 
pratiğinde de bunu uyguluyor. Gençlere gerektiği şekilde
önem verilmediğini düşünüyor. Büyük bir özenle yaklaşılması 
gereken gençliğe, işyerindeki insanlar ya da bir projedeki 
detaylar kadar hassas, dikkatli ve sabırlı davranılmamasından 
rahatsızlık duyuyor. M-GEN Gelecek Planlama Merkezi’nde, 
gençler için gençlerle “geleceğe dair keyifli çalışmalar”
yapıyor.
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Yaşam dönemleri

Bebeklik: 0-2

Çocukluk: 3-10

Ergenlik: 11-14

İlk gençlik: 15-19

Gençlik: 20-25

Genç yetişkinlik: 26-29

Yetişkinlik: 30-39

Orta yaşlılık: 40-60

Yaşlılık: 60 ve üstü
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Nesiller: M-GEN, Baby Boomers, Generation X

M-GEN: Millennium Generation’ın kısaltılmış hali. Milenyum 
nesli, dijital çağda doğan, büyüyen ve yaşlanan ilk nesil. 
Aslında, bu çağda yaşayan herkes milenyum döneminin 
etkilerini taşıyor ve yaşıyor. 1986 sonrası ayak sesleri duyulan, 
1990”lı yılların ardından iyice belirginleşen milenyum nesli, 
ingilizcede “Millennials”, “Echo Boomers” ve “Generation Y”       
gibi farklı deyişlerle de ifade ediliyor. Bizim deyişimizle ise onlar 
birer M-GEN.

Üniversite Öncesi M-GEN: Üniversiteye hazırlanan ve lise 
çağındaki milenyum gençliğini ifade eden kısaltma.

Daha önceki nesiller de benzer şekilde, yaşadıkları
dönemlerin belirleyici özelliklerine göre çeşitli gruplar halinde 
adlandırılıyor:

Baby Boomers: 1945-1960 nesli, savaş sonrasını, nüfus 
 patlamasını, yurttaşlık bilincini, insan haklarının uyanışını, 
güçlenmeyi, farklılaşmayı, büyük heves ve enerjilerin ortaya 
çıkışını yansıtıyor. Şimdilerde, milenyum neslinin ya anne ve 
babaları ya da büyükbaba ve büyükanneleri.

Generation X: 1961-1986 yıllarında enerji krizleri, Batılı
ülkelerdeki nüfus azalması, esneklik ve denge arayışları gibi   
dalgalar, insanların yaşamlarını etkiledi. Generation X, 
buaralıktaki nesil ve milenyum nesliyle en çok haşır neşir olan 
grup.

Geleceğini kendin yarat!
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Takip eden boş sayfalarda sana yardımcı olması için bir iki
basit yönlendirme yaptım. Onlara göre hayatını 
senaryolaştırabilir veya yok sayıp kendi arzuladığın şekilde 
hikayeni anlatabilirsin. Tek yapman gereken, rahatça kendin 
hakkında hayaller kurman ve geleceğini kafanda
canlandırman.
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Vizyonun
       Nasıl bir hayatın olsun?









Misyonun
                      Vizyonunu gerçekleştirmek                                
          için ne yapmalısın?









Stratejin
                                  Vizyon ve misyonunu hayata  
          nasıl geçireceksin?
    









Planın
                       Stratejini uygulamak için
            neler yapmalısın?









Programın
                       Planlarını gerçekleştirmek için
            neyi ne zaman yapmalısın?










