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Evet, önceden okulun son zili denirdi ama artık her şey bilgisayar ortamında olduğu için 
yazımın başlığı da bitiş zili değil bitiş tıklaması olarak yer alması daha doğru olacaktır. 

İniş ve çıkışlarla geçen 4 yıllık bir maceranın bir başka dünyanın sonuna yaklaşıyorum. 
Yeni bir macera ve yeni bir yaşam beni bekliyor. Peki, her Türk genci gibi bende hazır 
mıyım bu maceraya? Şöyle bir iş dünyasını ve üniversite hayatını incelediğimde aslında 
birçoğumuz üniversite bittiğinde iş hayatına dair neredeyse hiçbir şey bilmiyor olacağız. 
Sudan çıkmış balık gibi ne yapacağımızı, ne bildiğimizi, hedefimizin ne olduğunu 
bilemeyeceğiz. İşte bu zamanlarda bir yol gösteren, yardım eden birisini arayacağız 
yanımızda. Ama artık o üniversite hayatı ve arkadaşlığı geride kalacaktır. Herkes kendi 
uğraşları içinde kaybolacak, yitirecek arkadaşlıklarını ve o umarsız gülüşlerini. 

H ayata ve iş yaşamına tabi ki de 
hazır değilim. Çünkü bir sürü 
bilinmezlikler içinde yer alıyoruz. 
Bu bilinmezlikler düşüncesi 

ise beni (bizi) kararsızlaştırmakta hatta 
umutsuzlaştırmaktadır. Üniversiteyi bitirmekle 
bitmiyor eğitim. Bundan sonrası ise zaten hep 
eğitim ve öğrenmeyle geçecek uzun soluklu 
bir iş macerası. Sorumluluklarım artacak, 
hedeflerim değişecek ve belki de kişiliğim 
değişecek.

Büyük kurumsal firmaların yapısını 
incelediğimde hepsinin yeni mezun öğrenciler 
alarak kendi iç eğitimlerinden geçirmektedir. 
Bu eğitim süreci ise sürekli olarak devam 
etmektedir. Burada ki ilginç olan nokta ise bu 
büyük firmaların yeni mezun almalarında ki 
ısrar ise üniversite eğitimlerinin gerçek 
iş dünyasından biraz farklı olması ya da 
insanların mezun oldukları branştan 
çok daha farklı iş sahalarında çalışıyor 
olmalarıdır. 

Ben ise tüm ilgi odağımla derslerime 
konsantre olmuşken üniversitenin son 
döneminin vermiş olduğu stres ve sosyal 
yaşantımda dahi sürekli olarak geleceğimi 
düşünme yapısı beni iyice bunaltmaktadır. 
Üniversiteyi bitirip iş hayatına atıldığımda 
kendi mesleğini yapan azınlıklar arasında 
olup olamayacağımı bende çok merak 
ediyorum. Kısa vadeli hedeflerimi 
oluşturduğumda ise mutlak suretle yüksek 
lisans yapmamın doğru olduğunu düşünüyorum. 
Ancak mezun olma stresi içinde farklı alanlara 
yoğunlaşmakta bir o kadar zor olmaktadır.

Şimdiye kadar bizler gökdelenlerden aşağıya 
bakan çocuklar gibiydik. İş hayatından uzakta, 
onun zehirli oklarından yukarıdaydık sanki. O 

hep yukarıdan baktığımız dünyaya girme sırası 
geldi. Ve bende o gökdelenden inip bir karmaşa 
bir satranç tahtasına oturacağım. Mücadele 
edip kazanmaya çalışacağım. Ama bunları 
yaparken de arada sırada yüzümü gökyüzüne 
kaldırıp bana gökdelenlerin üst katından bakan 
çocuklara göz kırpacağım. Uzun bir uğraş 
ve süreçten sonra tekrar o gökdelenlerin 
üzerinde olmaya çalışacağım ama bu sefer 
saçları ağarmış, tecrübelerim artmış olarak. 
Kimilerimiz asansörle tırmanacak oraya, 
kimilerimiz merdivenle, kimilerimizde ara 
katlarda duracağız. 

Ne olursa olsun pes etmek yok, mücadeleye 
devam etmeliyiz. Ne zamana kadar mı? İşte o 
resimdeki çocuğun durduğu gökdelenin en üst 
katına ulaşana kadar…

Evet, üniversite bitiyor, umarsız bir yaşantı 
bitiyor yeni bir dünya yeni bir eğitim süreci 
başlıyor. İşte benim gibi herkeste bu sürece 
hazırlıklı olmalı. Kendi benliğimizi yitirmeden, 
öğrenme azmini daima sıcak tutarak yola devam 
eden kişiler olarak iş dünyasına hoş geliyoruz…
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