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ONLARI 
YETERİ KADAR 
TANIYOR MUYUZ?



2000-2021 yılları arasında doğan nesle, 
Z kuşağı deniyor. 
Nam-ı Diğer Kristal Çocuklar...
Onlar bizden çok farklı. 
Ve onları anlamanın tek yolu, 
tanımak... 

Kristal Çocuklar...



Ne severler, ne isterler, ne düşlerler, ne beklerler hayattan biliyor muyuz?
Onlarla iletişime geçmeden önce, akıl yürütmelerimizi ‘kendi kişisel tarihimiz’ 
ya da kuşak tarihimiz (x  ve  y kuşağı olarak) üzerinden yapmadığımızdan emin olmalıyız.  
Onları gerçekten tanımayı dener; ailelerinden ve eğitim hayatlarından 
ne beklediklerini bilirsek, doğru iletişim kurabiliriz.

Onları gerçekten tanımak;



Yaratıcılığa izin veren etkinliklerden hoşlanan ve ezberciliği sevmeyen bu nesil, 
halihazırdaki eğitim modellerini değiştirmemiz gerektiğini işaret ediyor. 
Bu neslin en belirgin özelliklerinden biri; kendilerini ve tercihlerini rahatlıkla ortaya koyabilen 
cesur insanlar olmaları. Onları, yüksek özgüvenleri ve özgün kişilikleriyle 
diğer nesillerden kolaylıkla ayırmak mümkün. 
Özgürlük tutkuları çok baskın. 
Buradan beslenen girişimci / lider ruhlarıyla dikkat çekiyorlar...
Kısıtlanma fikrine tahammül edemiyorlar. 
(okulda, evde ya da iş yerinde internetin kısıtlanması, 
onları deli ediyor. Bunu, özgürlüğe müdahale, kişiliğe hakaret olarak algılıyorlar.) 

Diğer nesillerden çok farklılar



Kendi fikirlerine önem veriyor, fikirleri sorulmadığında, 
bulundukları yerle aidiyet ilişkisi kuramıyorlar.
Otoriteden hoşlanmıyorlar. 
Kurallara uyan değil ‘kural koyan’ olmak istiyorlar . 
Kendi dünyaları var ve orada güvende hissediyorlar.  
Kitlesel olanı değil, kişiye özel olanı seviyorlar. 
İletişimde sadeliği seviyor, ilişkilerde sahiciliğe önem veriyorlar. 
Yokluk bilinçleri, yok. İstemek ve Sahip olmak, onlar için bir bütün. 
Hangi okulda okudukları değil, oranın kendisine ne sağladığı ile ilgileniyorlar. 
Seçimlerini belirleyen temel soru şu: Bu okul bana ne veriyor? 

Eğer ona fikrini sormuyorsanız...



Bir karar verecekleri zaman en çok akranlarının fikrini önemsiyorlar.
Öğrenmenin sürekli olması gerektiğine inanıyorlar. 
Bir şeye zaman (ya da para) ayırdıklarında, bunun ‘tam’ karşılığını 
almak istiyorlar. Bu konuda tavizsizler.  
Sabırsızlar ve her şeyin çabucak olup bitmesini istiyorlar. Buna okul süreci de dahil...  
Bilgiye ulaşma hızları onları daha hızlı olmaya / daha hızlı düşünmeye zorluyor, 
Teknoloji ile birlikte yaşayan bu kuşak, tüm yeniliklere çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyor, 
İhtiyaç duyacakları herhangi bir bilgiye nasıl ulaşabileceğini hepimizden daha iyi biliyor.
Farklı dil ve kültürlere hızla uyum sağlayabiliyor, her şeye hızla ayak uydurabiliyorlar.
Sosyal medya ve dijital dünyada şimdiden ‘deneyimli’ler. 

Daha şimdiden...



ONLARI 

DAHA YAKINDAN 
TANIMAYA NE DERSİNİZ?



Öncelikle bilmemiz gereken (ve hiç unutmamamız) 
onların, internetin olmadığı bir dünyadan haberdar olmadığı..
Nitekim, içine doğdukları dijital çağın iyi birer kullanıcısı, 
hatta bir parçası halinde olan bu gençlerin bebeklik dönemi oyuncakları; 
akıllı telefonlar, ipadler ve tablet bilgisayarlardı...
Önceki nesillere göre daha az tv izleyip daha çok bilgisayar kullanıyorlar. 
Teknoloji ve lüks kavramları Z kuşağı gençleri için sıradan şeyler 
ve temel tüketim malzemeleri gibi vazgeçilmezler (yemek gibi, barınma gibi vs.)
Bu ‘network’ gençleri, kuşkusuz ki, insanlık tarihinin, motor becerileri  
(el, göz, kulak senkronizasyonu) en yüksek nesli. 
Bu yetilerini doğru şekilde yönetmeyi öğrendiklerinde 
(dijital çağın getirdiği konsantrasyon meselesi vb. sıkıntılardan kurtulduklarında), 
dünya için önemli işler yapacaklarına inanılıyor. 

Onların oyuncakları farklı...



Anlam arayışları...
Z kuşağının bir başka önemli özelliği de ‘anlam’ arayışları.

Kendilerini bir ortamın parçası olarak 
göremediklerinde aidiyet hissedemiyorlar. 
Bir şeyi yeterince anlamlı bulmadıklarında 
orada verimli olamıyorlar. 

Yani onların aidiyet ilişkisi için ‘anlama’, anlam için de 
‘değerlere’ ihtiyacı var.

Duygusal olarak fazla kırılganlar...  
Kendileriyle empati yapılması onlar için çok önemli. 
Sık sık küsüp, kendi kabuklarına çekilme 
eğilimindeler.

Genellikle evde tek başına büyüyen (kardeşsiz) 
ve komşuluk ilişkilerinden uzak /asosyal 
bir çocukluk dönemi geçirip erken yaşta okul hayatına 
başlayan bu neslin (daralan aile yapısı ve çalışan anne 
baba nedeniyle 2 yaşında kreşe başlayan çocuklar 
çoğusu), ‘yalnız’ bireylerden oluşması şaşır tıcı değil..
 
Onların ‘fazla bireyci’ oluşlarını da, ‘içe kapanmaya olan 
yatkınlıklarını’ da açıklayan bir durum bu. .



Hayata ‘deneyim odaklı’ bakıyor. Yaparak öğrenmeyi seviyorlar, izleyerek değil.
Önceki kuşaklara göre, daha araştırmacı ve sorgulayıcılar.
TV reklamlarına inanmıyor; bir şey satın almadan önce internetteki kaynakları araştırıp inceliyor, 
karar verme konusunda hiç aceleci davranmıyorlar.
Onlar çocuk olarak evde sözü en fazla geçen nesil. Fikirleri soruldu, dikkate alındı. 
Alınmaya da devam ediliyor. (bunun en önemli nedeni, araştırmacı kimlikleri 
ve bilgiye ulaşma hızları. Bu, aile içinde onları bilirkişi yapıyor.) 
Politikayla ilgililer. Politikayı yerel değil, küresel anlamda takip ediyorlar...deneyerek, yaparak



Daha sade giyiniyor (markasız), daha az makyaj ürünü tüketiyor, 
dış görünüşüyle daha az ilgileniyorlar. Onlar için kullandıkları teknolojik ürünlerinin son model olması 
ve kaliteli bir markayı temsil etmesi çok önemli. Üstelik bunu "cool" yani havalı olmak için değil, 
sadece daha kullanışlı olduğu için istiyorlar... Müzik zevkleri önceki nesillere göre daha çeşitli; 
her tür müziği dinliyor kendilerini bir müzik türüyle tanımlamıyorlar
Z kuşağı ile ilgili en ilginç gözlemlerden biri de şu: 
“Diğerlerinden farklı olma çabaları yok. Bunun yerine, denenmiş olanı, 
bilineni uygulamayı tercih ediyorlar.” Onların, bu gözleme şimdilik bir itirazları yok. 
Hatta gerekçelerini şöyle açıklıyorlar; “Zamanımız değerli; 
deneme-yanılma ile zaman kaybetmek istemiyoruz.” Bu nedenle de, eğitimde,
giyimde, müzikte ve teknolojik cihazlarda, akranlarından ayrışmayı anlamlı bulmuyor; 
onlarla aynı şeyleri yapmayı, (aynı ürünleri kullanmak –aynı sosyal aktiviteleri yapmak vb.) tercih ediyorlar. 

reklama inanmıyorlar



Duygusal zekalarının yüksekliği ve güçlü sezgi yetileriyle dikkat çeken  
bu yeni neslin aşması gereken en önemli sorun (büyüklerine göre); 
önceki nesillerden (özellikle Y kuşağı) kendilerine aktarılan ‘biz bilinci yoksunluğu’  ve  
‘tüketim alışkanlıklarındaki sınırsızlık hali’. Bunu ‘saygısızlık’ ‘bencillik’, 
‘vurdumduymazlık’ gibi bir dizi suçlama izlemekte... 

z kuşağına bir dizi suçlama...



Z çocukları, büyük bir sakinlikle, bu ön yargılara itiraz ediyor ve 
bizlerin ciddi şekilde yanıldığını, nedeninin de bakış açılarımızdaki fark olduğunu söylüyorlar.
Onlar, eğitim uzmanlarına göre de, bu ağır suçlamaları hak etmiyorlar. 

suçlamaları haketmiyorlar



Zannedildiği gibi saygısız değiller mesela... 
Saygının ‘kazanılması gereken’ bir şey olduğuna inanıyorlar.
Tembel de değiller. Aksine çok güçlü bir iş ahlakları var. Sadece iş-yaşam dengesini 
doğru kurmak istiyorlar, o kadar... Yani X kuşağı gibi işkolik değiller;
kendilerine zaman ayırmayı önemsiyorlar.  Aynı şekilde, hayattan zevk almayı da 
bir hak olarak görüyorlar. Ve bu bakış açıları sorumsuz -tüketici bireyler olarak 
algılanmalarına neden oluyor.  Oysa onlar,  satın aldıkları her şeyin bir karşılığı olacağının bilincindeler. 

bakış açıları farklı



Onlar, büyükleri öyle öğrettiği için öyle davranabilecek bir nesil olmayacaklar hiçbir zaman; 
çünkü ‘ezberci’ değiller. Aynı şekilde bencil oldukları da bir söylenti!.. 
Sorgulayıcı olmaları bencil oldukları anlamına gelmiyor... 
Vurdumduymaz olduklarına ilişkin yargılar da var.  Ama herkes biliyor ki onlar, 
sosyal olaylar ve çevre konularında, önceki nesillerle kıyaslanamayacak bir hassasiyete sahipler.
Savurgan ve tüketim odaklı oldukları da asılsız bir önyargı... 
Aksine tüketim konusunda son derece bilinçliler. Hatta tutumlu oldukları bile söylenebilir. 
Çünkü bir şeyi satın almadan önce çok düşünüp araştırıyorlar, 
diğer kuşaklar gibi hızlı tüketim kararları vermiyorlar... 

onlara dair önyargılar asılsız...



Asi karakterler olarak algılanmaları da bir başka sorun. 
Otoriteye boyun eğmemelerinin nedeni, ‘hak ve özgürlükler’ konusundaki netlikleri oysa ki...
Ayrıca diğer kuşaklara oranla çok daha barışçıllar. 
Önceki nesillere oranla lisede alkol, sigara, uyuşturucu kullanma oranları %35 daha düşük.
Fiziksel kavgalara karışma oranları da önceki nesle göre %50 daha az. 
Neden sorusunu bu kadar çok sormalarının sebebi de aynı: adaletsizliğe tahammül göstermemeleri. 

diğer kuşaklara oranla...



Onlar sahiden de eski kuşaklara hiç mi hiç benzemiyorlar. 
Gerçekçi bir bakış açısına sahipler ve bazı şeylere çok çalışmadan sahip olmanın 
ne kadar zor olduğunun bilincindeler. Yine de, ilerde  uzun saatler çalışıp daha çok 
para kazanmak yerine, az çalışıp daha az kazanmak istiyor; ev ve araba sahibi olmak yerine 
dünya'yı gezmeyi düşlüyorlar. Z kuşağının %72’si, mutluluğu bir şans değil, 
bir seçim olarak görüyor. Bu yüzden tüm kuşaklardan daha fazla seyahat planı yapıyor,
sosyal projelerde gönüllü oluyorlar.

sahiden bizden çok farklılar



2016 yılında Amerika’da yapılan bir ankette , bu çocukların %78’i, 
mutlu olmanın hayattaki her şeyden daha önemli olduğunu ifade etmiş...
Mutlu olmayı, çok başarılı olmaktan, çok para kazanmaktan ve 
iyi bir kariyer sahibi olmaktan daha öncelikli buluyor; mutluluğu, 
insanın içinde başlayan ve büyüyen bir süreç olarak görüp hayatlarının merkezine koyuyorlar. 
(Mutlu olma çabalarının ‘bencillik’ olarak tanımlanmasından da fena halde rahatsızlar.) 

öncelikleri farklı



Bu gençlerin %89’u, çevrelerindeki insanlar mutluyken 
kendilerinin de mutlu olacaklarına inanıyor...
Özetle, mutluluk algıları sanıldığı gibi tek yanlı değil, iki taraflı... 
Hatta daha da çoklu bir sisteme hizmet amaçlı...
Bütünsellik (holism) ve  Bağlantılılık felsefesini benimsiyorlar... 
Onlara göre; mutluluk bir sosyalleşme aracı ve ortama pozitif enerji yayarak, 
dünyanın kaderini etkileyen bir kavram. Çünkü, hayatta herkes, her şey, birbirleriyle bağlantılı*. 
Ve dünyanın en önemli sorunlarından biri, bu dengeyi göremeyenlerin çokluğu.

*ÖRN:Otobüse binerken şoföre gülümsediğimizde, o da bir sonraki yolcuya karşı daha kibar olacaktır. 
Ve evine daha pozitif bir ruh hali içinde gidecektir,

Felsefeleri bağlantılılık...



Sosyal medya kulllanımları 
Z kuşağının en çok kullandığı ilk 5 sosyal platform şöyle sıralanıyor:
YouTube  % 79
Facebook % 78
Instagram % 69
Snapchat  % 68
Twitter  % 49

%71’i video içerik tüketiyor.  Üçte biri, bu içerikleri mobil cihazlardan görüntülüyor.
YouTube starlarına geleneksel ünlülere kıyasla daha fazla yakınlık duyuyor, 
Instagram’ın yaratıcılıklarını desteklediğini düşünüyorlar. 

* Her ne kadar gün boyunca internete bağlı olsalar da e-mail kullanmayı sevmiyor, 
twitter'la facebook'un fazla dramatik olduğunu düşünüyorlar.
Ve gün geçtikçe instagram, snapchat veya sms kullanmayı tercih ediyorlar...

*



AİLELER OLARAK
Z KUŞAĞI İLE İLETİŞİMDE

NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?



Birinci kural; onları tanımak için uğraşacağız. 
Kolaya kaçıp kendi hazır referanslarımız üzerinden çözümler üretmeye kalkışmayacağız.
Onlarla tek taraflı değil çift taraflı bir iletişim kuracağız (öğüt vermek yerine iye örnek olacağız) 
Deneyimlerini ve görüşlerini asla küçümsemeyecek,  
ihtiyaç duydukları bilgileri şeffaflıkla onlara vereceğiz. 
Seslerine kulak verip, kullandıkları dili, jargonu, kelimeleri öğrenecek; 
yanlış değerler ürettiklerinde ikna yoluyla onlarla konuşacağız  
Onların, gerçek hayatta yaşanmış deneyimlerle ilgilendiklerini , 
yüzeyselliğe, yapmacıklığa tahammülleri olmadığını unutmayacağız. 
(Bu konuda Y kuşağı ile ciddi biçimde ayrışıyorlar. Y kuşağı hayalperestken, Z çok gerçekçi. 
Hayattan ne istediklerinin daha farkındalar, ancak beklentilerinin onlara altın bir tabakta
 sunulmayacağını da biliyor; yaşam kalitelerini etkileyecek seçimler yaparken 
çok daha dikkatli davranıyorlar.) 

yüzeyselliğe tahammülleri yok...



Z kuşağının ‘deneyime çok değer verdiğini’ unutmayacak; koçluk / mentorluk vb. sistemlerin 
sürekliliğini sağlayacağız (okulları / öğretmenleri aracılığıyla) Her daim gerçeklerden söz edecek, 
kendimiz olarak karşılarında duracağız. Akran görüşünün onlar için önemini unutmayacağız
(hem arkadaşları ile hem de onların aileleri ile yakın temasta olacağız) 
Onlardan önemli taleplerimiz olduğunda, netliği ve fonksiyonelliği önde tutacak 
(onlar gibi pragmatik davranıp), sade konuşacağız. 
Hayatlarında; faydayı ve kaliteyi eş zamanlı aradıklarını aklımızdan çıkarmayacak
(okul- kurs vb. seçimler yaparken bunu dikkate alacağız). 

her daim gerçekçi...



Bilim insanları Z kuşağı için; “Girişimcilik ruhu onların DNA’sında var” diyor... 
Yani bu kuşak, geleceğin patronları olmaya hazırlanmakta... 
Bunu beslemeyi unutmayacağız...
Zaman kullanımı ile ilgili sorunlarını avantaja çevirmek mümkün. 
Nitekim, kişisel disiplinleri, analitik bakış açıları ve pragmatik düşünce sistemleri; 
onları görev insanı yapıyor. Bu özellikleri sayesinde kendilerine verilen projeleri 
beklenenden daha iyi bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.

onların DNA’sında var...



Onlarla, zaman odaklı değil, proje odaklı sorumluluklar vereceğiz. 
Böylece aradaki gerilim azalacak ve bizi karşılarında değil yanlarında hissedecekler. 
(yaptıkları işten coşku ve heyecan duyacaklar) Teknolojiyi çok iyi kullanan bu çocuklar; 
çoklu düşünme becerisini, çoklu üretmeye de dönüştürebilmekte. 
Çoklu ortamlara ayak uydurabiliyor, aynı anda birkaç işi halledebiliyorlar. 
Buna destekleyecek eğitim kurumlarıyla birlikte yürüyecek; çocuklarımıza güven verdiklerinden 
ve yaratıcılığını destekleyen ortamlar sunduklarından emin olacağız. 

emin olmalıyız...



Bu kuşak; �kendilerini geliştirme konusunu, önceki nesillere oranla daha çok önemsiyor. 
Okul / iş dışı aktivitelere (kurslara, e-eğitime, sosyal kulüplere, spor, tiyatro, müzik, yabancı dil) 
ihtiyaç duyduklarını unutmayacağız. ��Onları doğru okullara / doğru kurslara gönderdiğimizden 
/ doğru insanların (eğitimcilerin eline teslim ettiğimizden)  emin olacağız. 
Daha önce de belir ttiğimiz gibi;  Z kuşağı öncelikle şunu duymak istiyor: 
Bu deneyimi yaşamak (O okulda okumak) nasıl bir şey? 
Ve bana ne katacak? Bu soruların cevaplarını onunla birlikte üretmenizi ve 
çocuğunuzun da karar sürecine dahil olmasını sağlamanızı öneriyoruz...

karar süreçlerine dahil etmek...


