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Dr. HE1RBERT SCHAFFER'İN ÖNSÖZO 

Çocuk ruhunun ve karakter güçlüklerlnln incelenmesi gDnO
mDzün modası haline gelmiştir. Geniş bir pslkopedagojlk edebi
yat, suçlu çocuklarla ilgill kanun mevzuatı, gazele ve dergilerin 
mutsuz çocuklar üzerine sık sık yayınladıkları anketler, öOretlcl 
rac!yo yayınları bu konuya duyulan ilgiyi dile getirirler. G� 
çocuklarla ilgilenen çok sayıda yol gösterici 'Chlld Guldance' Kli
nikleri de bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar. 

Öledenberi, edinilmiş tecrübeler bir eAillmde somutlaştırılmak 
lgfenmiş ve her çağın kendine özel bir pedagojik sistemi olagel
mlıtir. Fakat olgun insanın yarın hayatta tutacağı yolun, ço
cukluğunun ilk yıllarında aldığı terbiyeye bağlı olacağırwn an
laşılması yeni bir kavram, pslkopedagojlnin bir buluşudur. Çocuk
la nasıl konuşmalı, çocuğu nasıl anlamalı, nasıl yol göstermeli, 
ne şekilde yellştlrmeli, işle bu konuyla llgHenenlerin zihinlerini 
daimi olarak kurcalayan sorulardan birkaçı. 

Oysaki bu edebiyatın genişliği ve çocuk psikolojisi hareketlr 
nln önemi bize problemin bu suretle ortaya atıldıljını gösteriyor, 
ama aynı zamanda çözümden de ne kadar uzak olduğunu meyda
na çıkarlmıı bulunmaktadır. 

Güç çocukların psikolojik muayenelerinde küçük hasta ölçii· 
IDr, lerlılır, iyiden iyiye inceıen:ır, dlnlenlr, teste Ubl tutulur ve 
etiketlenir. Çocuğun fizik durumunu tanımak, gllçlüklerlnln nlte
llğinl gösterebilmekte faydalı olacaktır. Bedeni bakımdan ayıt 
k<:lmıı çocuklarda - bu gibi vak'alar azınlıktadır: hlpotiroldWTı 
sebebiyle tembel kalmıı çocuklar, fazla çalııma v.b. gibi- lıı:J 
ve .tiıellikle andokrlnoloJI bize sinirleri tembih edici, yatııtırıcı v. 
ya opoteraplk llAçlarle mütevazı bir yardımda bulunuyor. Fakat 
çok zaman huy aksaklıkları beden sağlığı bakımından kusursuz 
çocuklarda görjilüyor. 
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Ortım teorlıl çocu(ju elverlıll bir havı içine 10kmık ıuretly
le olumlu yoldın etkllemeye çalııır. Şüphesiz çocu(iu clengell ve 

ınlıyıılı bir ortımda büyütmek, ve her tUrlO zararlı elkllerden 

uı:ak tutmak tercih edilmelidlr. Ne yazık ki bu kotullar, çolC 
uman gerçekl91tlrllmesi mümkün olmayan kotullardır. Zaten 
bütün pslkoll!lglar Ahenkll çevrelerden yetlımlı güç çocuklarla 

karıılaımıılardır. Dıı koıulların değlımesl hır zaman umulan 

sonucu vermez, çünkü çocuk, çevresini evvelden tesbit edilmli 

bir ıemaya, yaıantısının ilk yıllarında ıeklllenmlı bir hayat tar

&ına göre ele alır, ve anlayııında, eOlllmlerl hlık;!m olur. 

Huyların kalıtımla geçtiği doktrini yalnız soydan gelmlı Y• 
teneklerl tanır. Bu bakımdan her türlü pedagojik denemediaft ..., 

uk kılmak, vazgeçmek zorundadır. 
Bazı düıünürler de huy aksaklıklannı çocuktıkl clnsel bo

zukluklara baölamak isterler. 

Çeııtll araştırmaların sonuçları nöropslklyıtri kong,.ferlnd•, 

pslkopedagoglarla eğitJrncllerln zaman zaman yaptıkları toplan

tılarda birblrlyle karıılaıır ve çalııır. Bu tartıımalırda en sert 
disipline dayanan eğitim sistemiyle en mutlak bir "kanel hallne 
bırakma" sistemi blrblriyle boy ölçilıür. 

Psikolog Alfred Adlar bu tartışmalara bOyük bir hekimin ve 
büyük bir eğitimcinin yetkili fikirlerin! getirmektedir. Metodu 
psikoJen nitelikteki bozukluklara pslkopedagojlk bir yoldan çare 

bulmak için glrlıllen ilk sistematik denemeyi temsll eder. Teda
vi, çocuğun kendine tizel psiılk yapısına hltabeder, bu aksaklık· 

lırın gizil anlamını sübjektif sebeplerlnln gl:ıll amacını gün ııı
ğıM çıkartarak araıtırır, inceler. 

Kitabın glrlı bölümü okuyucuyu Adler li(inıtlm sistemini, t• 

ınel verilerlyle tanııtırmıı oluyor. Zaten bu konuya ayrıntılı bir 

ıeklldı dönmek lüzumsuzdur, çUnkO baıka teorik eserlerinde 
-slnlrll Ml:ııç, KarakteroloJI, Hayatın Anlamı- mukayesell birey 

pslkolojlılnln kurucusu görüılerlnl ve doktrinini bir bütün ola

rak ıçıklamaktı, ortaya _koymaktadır. Fakat pslkopedagojl ihmal 
edllmemesl gereken teknik yöne sahip bir sanattır. Louvre Mm. 
sinde 'la Joconde'un anlım dolu bakııını hayranlıkla seyreden 
Wr resim maraklı11, Chantilly Müzesinde bulıuuın, basit bir d• 
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sende, sonuca götüren sayısız denemelerin bir delll;nı bulaakltr. Bu 
desende büyük ressam gözbebe§lnl çizerken iki daireyi birbirinin 

Ozerlne getirmek suretlyle modellnln ifadesindeki büll.ln canlılı· 

Oı somutlaıtırmak lstemlıtır. Şu Vf!Ya bu ıaheserln kaynaOı olan 

bu alelacele çlzllmlı krokllerl incelemek bize nasıl pek çok lflY 
IOretlyorsa, okuyucu da ·ve özellikle pedagcg v.e eOltlmle llglı. 

nen herkes- Alfred Adler gibi ünll.I bir pedagogun hareket tarzını 

ö§renmekte ve güç çocuklarla yaptı§ı kon·Jımalarda hazır bu
lunmakta pek büyük fayda görecektir. 

OOretmenler tarafından kaleme alınmıı raporların yorunıla

mıı, okurken açıklanmıı özetler, stenografi ile tesblt edllmlı g&. 

rüımeler bu kitaba kaynak olmuılardır. Konuımaların baıltllOI 

!tartısında bazen insan psikopedagoga düıen görevin büyüklillilnil 

ımutacak gibi olablllr. Fakat çocu§u anlamak için her pyden 

evvel onun dlllnl konuımak ve onu rahatlatmak !onra da onun 

anlayacağı alana girebilmek linemlldlr. Şu halde bu kitabın ba
hlılerl içinde -hiç olmazsa pratik konuşmaların yer aldıOı kısım

larda· felsefi teoriler veya göç çocuOun "derdine hemen çare 

bulmak" için hazırlanmıı formüller aranmamalıdır. Buna karıı

lık, günlük yaşantılarında &Aitim sorunlarının güçll.lklerlyle kar

ıılaıanlar, öOretmenler, anaokulu eOitimcilerl, çocuklarının g• 

leceAlnden endlıe eden ana-babalar, pslkopedagcglar ve pslkote

rapötler, çocuk doktorları ve genelllkle doktorlar bu kitapta ıeıto 

gln bir bflgl kaynailı bulacaklardır. Meslekt faallyetlerl sırasııto 

da rastladıkları vak'alara benzer problemler, fizik yapı benzer

llklerl, elle durum ve topluluklarında benzerlikler, kendilerine 

faydalı olacak konuımalarda ite yarayacak kelimelerle kartı

laşacaklardır. Fakat bu mizaç görüntüleri ve bu kısa öğretici otu

rumlar herkesten çok öğrencilere -hepimiz öğrenci deAll miyiz?• 

fayda 1&ğlıyacak ve onlar kullanılan sözden, cümleden ve for

mülden her vak'anın yapısının nedenini ve der;nliklerlnl anlaya

caklardır. Zira, gene örnek olarak resim sanatını alırsak, yara· 

tılan eserin nltellOI fırçanın ıu çizgisine veya ıu boyanın kullanı

tııına ballı de§lldlr, bütüniln göze güzel gelen bir ıek.llde clQ. 
zenlenlılne ve bütün nl.lanslarlı bl.ltl.ln ıeklllerlıt Ahenkll bir , ... 
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kilde blrbwlnl tutmaaına dayanır. Bunu baıarmak lçJn de, el• 
alının konunun gizil ınlamını bilmek gerekir. 

lıte iSnllmlizden ıımerık çocuk, yalancı, hırsız, nefret edlten 
çocuk, herlı çocuk, idrar kaçıran çocuk ve daha birçokları geçit 
resmi yapıyorlar. Her vak'a kendine özel nedenler!, bellrtllerl 
ve dinamizmi ile ortaya çıkıyor. Hepsi de temel özelllAI toplum 
duygusunun yetersiz gellımesl olan klşlliklerlnin gözle görülme
yen yapısının görilnen kusurlarını ortaya koyuyorlar. 

lıte - davranııları bazen çocu§un huyundakl bozuklukların 
luıynaAı olan - ana-babayı kırmadan öilretllecek birkaç terbiye 
kavramı; ve kitabın sonunda anaokulunun önemi konusunda bir
kaç uyfa ki, doAmakta olan klıillAln edlndlAI ilk lzlenlmlerln g• 
lecektekl kaderi üzerinde oynayacaAı rolün deAerl glSzönllnde tu
tutecak olursa bunun hiç de kllçlimsenmlyecek bir önemi vardır. 

Dr. Herbert SCHAFFıER 



YAZARIN ÖNSÖZü 

"Çocıık, insanın babasıdır." 

Birey pSiko"loji.sitıde bu söz, büyük önem kazanmak
tadır. Çocuk hayatın:.•n ilk dört, � yılı onun, izUmıimleri 
bakımından ozel ve keyfi oğ-itimini tamamlamasına yeti
yor. Bu izlenimler siıdece çocuğun organik · değerinden 
d.Cğtl, aynı zamanda dışar.dan gelen kuıkırtmillarda.n da 
doğmaktadır. Bu devreden itibaren geçirilen tecrübelerin 
c.rtık keyfi bir t1J.rzda cleğil, - hele sözde illiyet l;;anunlan 
uyarınca hiç değil de hayat tarzı uyarınca sindirilmesi ve 
bunlardan faydalanılması ba§lıyor. Bireyin 1.aderi, onun 
hayat tarzı yapısına brığlıdır. Bundan sonra ve bütün .ya
fantı süresince duygular, dil§ünceler tıe hc:rel:.etler hayat 
tarzı -kurallarına boyun eğecektir. Hayat tarzının yara
tıcı faaliyeti, es.erini meydana getirmeye ba§lıyor. Bu 
faaliyeti kolay�tırmah için kımıll'ır, ilkeler, mizaç özel· 
lik�i ve bir dünya anlayışı hazırlanıyor. iyice beliı-Zi 
bir idrak §em.ası yerleşiyor ve kararlar, harelcetler, ula
ftlmaya çalışılan bu nihai ideal fekille tam bir uzlafma 
haZ�nde yiJ1ıetüiyor. Bilinçte kaTı§ıklık yaratmaz ve ide

ale uygun davranır görünen §eyler, olclıiğu gibi n:ıuhaff!-· 
za edi.liyor. Geri kalan'lar _uonu,_tuluy<!r:, kısıtlanıyor . veya 
bilinçsiz, tenkit ve anlayU}tan genellikle �zak bir ör�k 
o'larak 'etki yaratmaya devam ediyor. . Bu şemanın nihai 
aonucıı, ister bilinçli dinamik çizgileri kuvvetlendirsin, i.s
ter oniCın bir tepkiyze İelce ugratmak veya' yoketmek SU· 
retiyle ve ya8aklama. yÔlı(yla !İ'ıılaşmcizlıkliıra sürüklcstn, 
daima hayat tarzı tarafından ö;ıceden tayin edilmiştir. 
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Hayat tarzı i5nıekleri, bu arada mizaç &eZUklerinin 
ana hatla.n her zammı. ıı.zun bir eğitim devresi aoıt.ıı.cunda 
meydana getiriliyor; bu �itimde, bilinçaltında olduğu� 
bi bilinçte de, genellikle an�mamı§ anıların kalıntık»
nna rastlomıyor. Temel faktôrl.eri yaratan ne anıla.r, M 
de geçirilmiş tecrübe"ler olmayıp bu anı 'L'e tecrübe"lere bir 
şekil vermiş, on.Zarı istediği yola sokm� ve o yolda ya· 
nırlanmıf bulunan hayat tarzıdır. Yeten kadıar tmla!fl4 
göstermek, bilincin etken güciJ.yle bilinçaltmm gUcü ara
madaki bu tam ttzl.aşmaya kavramaya imkcin ""'7'6Cektir. 
lkisintn de �lmaM ise ancak, hayat tarzımın faaliyet 
alam Jtısıtlanma.dı!1ı rirece tam anlamıyla m.ümldJn ola-
bilir. 

Elde rıı.h hayatının birka.ç gijrilntüsünden ba§kıı bir
PJ bulunmadığı hallerde ise, uzun bir tecrilbe son.ucu bzı.. 
ZıınmU§ ihtima'llere dayanmak oaiz görülür ki bıt ihtimal
ler Myesinde bazı sonuçlara 'L'armak mümkün olabilecek-
tir. Fakat 'L"Cırılan bu sonuçların bireyin ruh hayatının tüm 
mtcmine ıı.yıı.p uymadığınm daima kcmtrolü gerekir. Çok 
defa başka turlü davranmak mümkün olmaz. Bu, tıbbf 
teşhirin icaplarına da tam anlamıgyla uyan bir uauldür; 
gerçekten tıbbi teşhiste de ikinci, üçiıncll bir belirti ta:m.a. 
miyle doUru, bir teşhis koyma77l4Z<l yardımcı oluınooya ka· 
dar 1cı8mıt bir belirtiden sonuçlar çıkıcırtılarak tahmin &U
ren 1ıastalı0ı'lt çevre.mü swıırla:ndırma1c :ıonı� d'u'!J'l.lr 
labilir. 

Bu incelememde "mukayeaeli birey psı."kolojisi telcn.i
�!'ni uygularken bir taraftan da güç çocuklanoı hayat 
tarzını belirtmeye ça?.ı§tım. 

Bu if 1 m.u.kayeseU birey p$i]coloji8Wa ,,. � 
� da tam cwılm.ıyl4 biliıı.me.IW gerekttrew 



bfr iştir: aym mmandıı yorum atmatmın g�i mdaıı
bilimp bilimned.i�ni de f'6k belirli bir te1oW4e ortoycı Jao. 
yar. Bunu ba.§'armak fçin de tıp1oa tıbbi t6fh'8te � gf,. 
bi, tahmin yeteneğindera vazgeçmek imkdn.ntdıır. Bu faA.. 
mln iae anoıık mmi beUmlerin hepsmin bütibn � mm 
bir u�ma haJind.e olduğu ve aynı dmamUm.-i gösterdiği 
ispat edilebilirse doğru çıkm1f demektir. Biitün ayrm.tı• 
1.ım baloımından birl1irLne benzeyen bu belir� on 
önemlileri şunlardır: 

ı. lşl1irliği derecesi (toplumsal duygu. ve topluma 
ka.rşı gösterilen ilgi arasıında). 

!. Bireyin üstütılilk .aTGmakta 1oendisme özel fM1Jı 
(güvenlik, iktidar, milkemmeUik, başkalarının. değeraiz 
g�rillmesi). 

Hiç değişmeyen bu ifade şekilleri, başwrduklan usuı-
1.er bakımından birbirinden farklı olalnlirse de sonuçlan 
bakımından hep aynıdırlar (mukayeaeU birey psiko'lojisi
nin finaZizmi). Gösterilen cesaret ve ortak duygu derece
Bi, bireyin dünya mılayışınm temeli, topluma faydalı oZ. 
mak veya zararlı bir mizaoa sahip buıu.nmak, bireyin top
lum.sal temasa elverişlilıik derecesini yansıtan öl.çüJerdir. 
Belliba§h Uç hayat sorunuinun (topluluk içinde ya§ama, 
meslek, <UJk) çağımız düşüncesi uyarınca a.z veyti çok ba
l}aT'tya ul.a§'abilmıiş çözüm tarzı veya bu çözümün hazm. 
lanış derecesi, daima varolan "§ağılık duygusunu 1J6 cmun 
başarı.sızlığa uğramış karşılığı olan üstünULk komple� 
ni meydana çıkarır. 

Hayat tannnın tek oldu!İ1lnu kabul etmeyen veya ım
lamam1f bulunan bir kimse birey psikoloji.sinin de1'ifm6a 
ilkeleriyle bile, belirtilerin nasıl meydmu.ı geldiğin� kıQM. 
raya.mayacaktır. Bımu kavramaY' bafarm'§ kl"""6 iH bfl. 
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nielidh' k.i"·hayat tarzını de�tirmek elindedir ama. bdi1'· 
tileri değiftirmek elinde değild�r. 

'MukayeseU birey psikolojisinin genel teşhi8inderı, 
k�i.sine başvurulacak psikologun uygulayacağı teknik
ten ve ııakayı ele aı14 tarzır.dan ileride söz edeceğim. 

Dr. Alfred ADLER 



GİRİŞ 

İNSAN VE HEMCİNSİ 

Bu konuyu gilzel kelimeler ve Şatafatlı cUmlelerle 
süslemek gerçi son derece çekici bir şey gibi görünüyor. 
Uygarlığın kaynaklarına kadar çıkarak bir kabilenin, bir 
ulusun, bir devletin, bir dinsel tOpluluğun bağnnda bir 
insanlık birimi yerleŞtirmek uğrunda harcanmış çabalan 
da anlatmam mUmki.indü. Bu hareketin insanda az çok yer 
etmiş bir fikir, politik ve dinsel bakımdan insanlığın bir
liği fikri tarafından nasıl daima temsil edilegeldiğini gös
terebilirdim. Ama biltiln bunlardan söz etmek · istemiyo
rum. tnsan toplumu içinde bir birlik yaratma amacını gü
den eğilimlerin sadece ahlaki, politik veya dinsel açıdan 
değil, herşeyden evvel bilimsel gerçek açısından değerlen
dirilmesi gerektiğini göstermek istiyorum. 

İnsan ruhu hayatının "olmak" fiiliyle değil de "o ha
le gelmek" fiiliyle belirtilebileceğini meydana çıkartmak 
istiyorum. Bu ruh hayatı içindeki kompleksleri, onun çe
Sitli g1künilşlerinl açıklamakta ısrar etmiş olanların hep
si ruhu bir çeşit makine saydıklarından, pek fazla ilerle
yemeınişlerdir bu yolda. İdeal bir şekle yönelmiş her canlı 
organizmada psişik hayatın, kendisine, güçlükleri, şu dün
ya üzerinde toplum alanında ve kadın-erkek arasındaki 
ilişkiler alanında karşılaştığı gUçlUkleri yenmeye götU
recek yolu bulmaya çalıştığını görtlyoruz. Bu gilçlllklerin 
doğru olarak çözülebileceğini bildiğim.gibi, hatalı yoldan 
çözülmelerintiı de ;nıUlııkUn·- .olduğunu biliy.Orum. Burada, 
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amacı dikkatinizi muUak doğru bir çözllm yolu bekleme
mizin iınkinsızlığı.na çekmek olan bir işarette bulunmak 
isterim. Bu, her birey ve herkes için, insan türü birliği
nin korunmuş gibi görUndUğU bir hedefe varmak yolun
da harcanmış bir çabadan ileri gitmeyebilir. "İyi" dedi· 
ğimiz şeyler insanların tlimü için yararlı olan şeylerdir, 
"güzel" adını verdiğimiz şeyler de ancak bu yarar açı
sından güzeldir; toplum kavramı dile ve fikirlere bu de
rece yerleşmiş, kök salmıştır. Bireyin ve kütlenin bütün 
ifade şekilleriııde daima bunların toplum sorunu karşısın
da nasıl bir yer aldıklarını buluruz. Hiç kimse bu çerçe
venin dışı.na çıkamaz. Herkesin bu çerçeve içindeki dav
ranış tarzı keneli bulduğu çözUm yoludur. Doğru çözüm 
yollan ancak toplum ile ilişkiler açısından gerçekleştiğine 
göre, insan ilişkileri çerçevesi içinde birisi yanlış bir çö
züm yolu bulduğu zaman çeşitli tepkiler meydana gelme
sinin nedeni de· kolayca anlaşılabilir. Topluluğa sıkı sıkı
ya bağlı olmayan, kendisini asla topluluğun bir parçası 
hissetmeyen, insanlık içinde kendisini rahat, yerleşmiş 
bulmayan bireye karşı bu tepkiler daima olagelmiştir. İn
san yalnız kendisine uygarlık tarafından bahşedilen men· 
faatleri değil, aynı zamanda sakıncaları da hesaba kat
malı, onların kendisini ilgilendirdiğini diloünUp hepsini 
olduğu gibi kabul etmelidir. Genel olariık toplum yararı 
adını verdiğimiz şey, bireyin hemcinsleriyle olan sıkı iliş
kilerinin bir yönünden başka bir gey değildir ve cesaret 
dediğiııılz şey de bireyin kendisinde taşıdığı ve ona bütü
nün bir unsuru olduğu duygusunu veren o ihenktir. Bu
güııkU evrim orta!amasmı g�Unde tuttuğumuz ve h&
nUs varolan eksikleri gördUğilmUs zaman., hata ltlediği
nıis kanısına f.Ul.P"'•mah� Bu hal bize, geleceflmiz için 
yeni görevleri yükler. Varlığımw bir esas olarak alma
malıyız, ata.tik. hareketalz bir ee:vmla gibi davnmmamah, 
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ve ilerleme hevesine karşı dÜ§mall tavrı talunmiJmalıyız; 
güçlükleri, çözümü bizden beklenen, bizi faal iyimserliğe 
kışkırtan sorunlar olarak görmemiz gerekir. hısanlik ta· 
rihinde yalnız ve yalnız, faal bir iyimserlikle hareket eden· 
lerin söz hakkı olmuştur, onlar evrimin temsilcileriydi ve 
öyle olacaklardır; bütün ötekiler gerçekte tam yerlerini 
bulmuş değillerdir, ilerlemeyi geciktirınişlerdir. Onlar, 
zamanın gidişine isteyerek ayak uyduranlann duyduğu 
mutluluğu duyamazlar. Değer duygusu hem bütün ile sı
kı bir birlikten, hem de umanın faaliyetine katılmb.kta.n 
doğar. Bu sonuçlar bireysel psikolojisinin gözlemlerinden 
çıkartılmıştır ve uzun bir çalışmanın meyvalandır. :tn
san olmak yalnız rastgele söylenmiş bir söz değildir, bil· 
tünün bir kısmı olmak, kendisini bütünün bir parçası his· 
setmek demektir. Günümüzde bile, hAli birçok kimsenin 
bu yola giremeyişi, bunların kişiliklerindeki yanılmadan 
ileri gelmektedir. Toplumsal gerçeklerin aralarındaki 
bağlantıyı kavrayabilmiş olan insan bundan sonra, top
lumun iyiliğine doğru yol alan akıntıya dalm,b.ktan asla 
geri durmayacakbr. 

İnsanın doğa içinde nekadar az yer tuttuğunu düşli
nUrsek bir şeyi açıkça görmüş oluruz: bu canlı yaratık 
kendi haline bırakılmış olsaydı muhakkak ki yaşantısını 
slirdüremezdi. İnsanlık tarihinin gidebildiğimiz kadar ge
rilerinde hiçbir yerde tek başına yaşayan bireyin izine 
rastlamıyoruz. Topluma duyulan inanç daima varolagel
miştir. İnsanın doğa karşısında nekadar zayıf olduğunu 
düşünürsek bunun da nedenini kolayca anlarız. İnsan, 
öteki canlı yaratıklanı:ı. sahip olduklan sUAhlardan yok
sundur, etçillerin keskin d1§leri, boynuzları, onlardaki hız, 
insanda yoktur, tırmanamaz, uçamaz, görme, işitme, ko
ku alma gibi duyuları keskin değildir; halbuki bütün bun
lar öteki canlı yaratıklara saldırma, kendisini koruma, 
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şu zavallı yer kabuğu Uzerinde bir yer tutabilme iınlttuı· 

lannı sağlayan listlinltiklerdir. İnsanın, sahip olduğu za. 

yıf organların sağlığı uğruna -bireyin hayatının devamı 

kadar .bütünün de hayatını da .devam ettirebilmek ama· 

cıyla- başkalarıyla birle§mek dalına gerekmiştir. İşte in

san, bu birlikten yeni bir güç bulmuştur. İnsan kültürü
nün yaygınlığı düşünülecek olursa, onu yaratanlann ve 

ondan yararlanmak imkanını bulanların doğa karşısında 

gerektiği kadar güçlü olmadıkları anlaşılır. İnsan, yoksun 
olduğu şeyleri tamamlamak, eksiklerin yerine başka şey
ler koymak zorundaydı. Doğadan yararlanmak için önce 
onu yenmesini öğrenmeye mecburdu. Birlik, insan türü
nün en büyük ve en önemli icadı olmuştur. Bu konuda aa

dece insandan örnek göstermek doğru olmaz, hayvanlar 

aleminde de daha zayıf olan canlı yaratıkların, birlikte 

avlanmak veya kendilerini korumak için sürüler halinde 

birleştiklerini görüyoruz. Gücüne hayran olduğumuz go
rilin, bütün hayvanları dehşetten titreten kaplanın, top· 
luluk içinde yaşamaya ihtiyacı yoktur. İnsanı kültürün 
bütün yardımlarından uzak, zekasının verdiği bütün ola
naklardan yoksun kalmış olarak düşünürsek mutlaka şu 
sonuca vannz ki, balta girmem.iş . ormanda tek başına 
kaldığı gün mahvolur giderdi. Gözlemimiz bizi daha da 
uaklara götürüyor. Evrim sırasında insanın edindiği en 

değerli kazançlar onun zaafından doğmµştur. İnsan ha
yatını. insan türünün devamını gözönünde tutarsak, :uı
cak �opluluğun ona sağladığı büyük yardım sayesinde bu 
hayatı devam ettirebildiğini de anlarız. Muhakkak ki psi
şik bünyesinde ve fizik bünyesinde, bu birliğe elverişli 
olacak bütün imklnlar on,a sağlanmıştır. Duyµ organla
nnın çalışmasını düşünelim., bu ilişkiye ne derece yarulı 
olduklarını daha kolay anlarız. Herkesin başkasına ba
kış �da hemcinsleriyle ili§ki hazırlığı ve. ilişki. ifa· 
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desi vardır. İ>inleyiş tarzı bize, diğerleriyle-birleşme ola� 
naklarını: gosterir, konuşma tarzı ise insanın kendiSlyle 
een.Zeri arasında kunİıuş olduğu bağı dile getirir. Ştiııdi 
nasıl olup da pek çok sayıda insanın doğru bakmadığının, 
doğru dinleyip doğru konuşmadığının nedenini daha iyi 
anlamıyor muyuz? önemli olan, organlar değil, içgüdüsol 
hayattır, çünkü bütün psişik hayat bireyin hemcinsleri 
kai-şısında ve yanında yerini bulduğu bu alanlara doğru 
akmakta.dır. Bu birleşmeye zorlayan da gene çocuk or
ganizmasındaki zayıflıktır. Süt çocuğunun annesiyle olan 
ilişkisi, ilk toplumsal eğitimdir. Süt çocuğunun "ben"inin 
annesinin "sen"ini anladığı bu toplumsal ilişkide bütün 
imkanlar ve bütün yetenekler gelişir. Bu noktadan, an
ne için önemli bir görev doğduğunu anlıy:>ruz: çocuğun 
gelişmesini, daha sonra toplumsal hayatın ihtiyaçlarına 
doğru olarak karşılık verebileceği bir yola s:>kmak. Bu 
yol çizildikten sonra çocuk, annesine uyarak konuşacak, 
dinleyecek ve bakacaktır. İşte annenin ilk görevi bura
da başlıyor. Anneler toplumsal duygunun kaynağıdırlar 
ve bunu kutsal saymaları gerekir. Bu mekanizİna her an 
iŞler ve neticede çocuğun hayatına şekil veren psişik bir 
otomatizm halini alır. Son derece önemli bir topllıriı.sa.ı 
fonksiyon olnn konuşmanır. gelişme tarzım gözönUne ge
tirecek olursak t:>pluluğun, gücünü nerde kullan.ıiıaya baş,;. 
tadığını görürüz. "Herkesin anlayabilmesi için herkesin 
konuşması gerektiğini tahmin ettiğim şekilde konuşma:. 
lıyım." Çok zaman, annenin ilk görevinde başansızlığa 
uğradığı yerlerde ikinci görevini de başaramadığım gö• 
rüyoruz: bu, çocuğun toplum duygıisunu {;�Dişletmek, ODU 
hemcinslerinin karşısına gerektiği gibi çıkacak şekilde 
hazırlamaktır. Bti halde çocukta başkalarına karşı du; 
yulan yetersiz bir ilgi buluruz ki bu, bizi çok uğraştuıi..ı 
eaktır. Çocuk hayatımn ilk .yıllarında toplumsal iliukfku-
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rulmamıpa toplum duyusunu geliştirme imkln.ı.ııı ne� 

den bulabiliriz? Bu yetersiz ilgi şekillenmlg ve keD.diainl 
ıöatermiotir bir kere; bir amaç, çocuğun kafaaında yer et· 
mittir; hayat yolunda hemcinsleriyle il.gilenmeksizlıı iler

lemek; claiına almak, asla vermemek. Değer duygusu, et

kili olmaya bqlamıştır blle. Ancak kendisini tam yerine 

oturmue hissedendir ki ona sahip olabilecektir. Kendi

alııi bütünün bir parçası haline getirmemiş olan ise bu 

duyguyu tanımayacaktır. lnsanm en büyük melekesi olan 

zeki.yı dli§ünerek §Öyle diyebiliriz: özel zeka, birey zeka
sı yoktur, "zekA, genel bir değere sahiptir." Ancak baş
kalarını anlamakla gelişebilir ki bu da bagkalanna yak· 
1.aşma.k, kendisini onlara benzetmek, başkalannın gözüy· 
le görmek, ba§kala.ruıuı kula.k.lanyla işitmek, bqkaları· 
n.m kalpleriyle hlasetmek demektir. Anlamak, bir insanı, 
bir olayı, herkesin tasavvur etmesini beklediğimiz şekil· 
de tasavvur etmek., ele almak demektir. Burada da top
lumun kontrolü ve yargısı bizim üzerimizdedir. Ah.lAktan, 
etikten söz açmak istemiyorum, bunlar sadece toplum 
duygusundan doğmuş oyunun kurallarıdır. Ancak toplu
luğa yararlı olan geye abli.ki veya etik adını verebiliriz. 
lr..stetik için de ayııı eeyi söylemek gerekir. Güzel dediği
miz şeyin topluluk için sonsuzluğa giden bir değeri olması 
gerekir. Hatalara düşmemiz bizi·.pşırtmamaJ.ıdır. Hatala
nmızı kabule ve onları düzeltmeye daima hazır olmuşw:
dur. Güzellik idealinde bir değişme kendisini açıkça gös
terse bile, ancak ebediyen güzel olacak ve bizim güzellik 
kavramlarımızla iliekiai bulunan şeylerin gilzel olarak ad
landınlıılıaya devam edeceği muhakkaktır. Toplumsal 
duyıwıun blııly üzerindeki o sonsuz kudretine, az veya 
çok Oııemde birlikler, ulusal, siyasal, politik veya dinsel 
akımlar yaratmak gücüne sahip olan o bUyük etkiye de 
dikkati çekmek istiyorum. Topluma faydalı kalıplar kO)'• 
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mak için de aynı ölçüleri kullanacağız. Ancak, genel meii· 
faat alanına girenler dışındaki kalıplan geçerli olarak ta· 
nıyamayız. Bu konuda uzun uzun tartışılabilir, gene de 
her zaman kesin bir cevap verebilmek mümkün olmaz. ln· 
san hayatı devamlı gelişme halindedir. Bugün hissettik
lerimiz, mükemmel şekil hedefine yönelmiş ebedi bir ha· 
reket içinde bir kesinti noktasından başka bir gey değil
dir. Toplum yo!unda hareket etmeyenlerin başına :ıel� 
gelir? Toplum duygusunun yer etmediği insanlara :ıe 
olur? Burada şu noktaya işaret etmek isterim: bireyin 
kendi haklqnda söylediklerinin veya düşündüklerinin hiç· 
bir önemi y::>ktur, bunları hiçbir şekilde gözönUnde tuta
mayız. Ancak yapılan hareketleri değerlendirebiliriz. Bu 
sebepten, bir kimsenin kendisini bencil sayması halbuki 
bizim onu işbirliği yapabilecek ve başkalanna karşı nev
gi gösteren bir insan olarak görmemiz mümkündür. Buna 
karşılık birçok kimse de başkalarıyla işbirliği yaptığını 
sanır ama daha dikkatli bir inceleme bize gerçeğin maale
sef böyle olmadığını gösterir. Bunlann mutlaka yalan ol• 
ması gerekmez; psişik hayatta hatalar bilinçli yalanlar• 
dan çok daha önemli bir rol oynarlar. Bu hatalar psişik 
hayata nasıl giriyor? Nasıl oluyor da topluluğa karşı 
gösterdiğimiz sabırsız çaba bu kadar ağır bir şekilde ge
lişiyor? Bu sorulann birçok cevabı olabilir. lnsanlarm 
büyük bir kısmında şu fikir yerleşmiştir: bu, insan �cü
nü aşan bir iş. Bu gibi insanlar karamsardırlar, evrime 
hiçbir şekilde katılmayan insanlardır, o evrim ki bize, 
hayatın başlıca amacı olarak görünür ve güçlüklerin ye
nilmesini gerektirir. Öğrencilerim karşısında sık sık şu 
faraziyeyi yürütürüm: "Pek uzak atalarımızın, belki de 
henUz kuyrukları bile varken, bir ağacın dalma tüııemi.ş, 
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bu hayat gerçekten pek fakir olduğu cihetle, yaşamak için 

ne gibi çarelere başvurmak gerektiğini düşündüklerini ta· 

savvur ediyorum." Bir tanesi: "Boşuna üzüntüye kapıl
mayalım, diyor, insan gücü bu koşullarla başedebilecek 
derecede değil, en iyisi burada, yukanda kalmak." Eğer 
onun fikri kabul edilmiş olsaydı sonuç nasıl olacaktı? İh

timal bugün hala bir ağaç dalı üzerindeydik ve kuyruğu· 

muzu muhafaza ediyorduk. Gerçekten de, ya ağacın üze

rindekiler ne oldular? Hepsi yokedildi. Bu yoketme işle

mi hiç durmadan sürer, gider, korkunç derecede vahşi, 
acımasızdır, olaylann mantığı da acımasızdır. Sürülerle 
insanın, ağaçtan inmedikleri için kurban gittiklerine hiç 
şüphe yoktur. Bazı uluslar, hayat zaruretlerine kötü ce
vap veı:'dikleri için yokedilıniş, gene böyle davranan aile
ler mahvolmuş, ortadan kalkmıştır: Bu işlem, gizli cere
yan ettiği . için pek iz bırakmaz; üç�cü veya dördüncü 
kuşakta ulusun veya ailenin sonu gelir de hiç kimse ne
denini bilmez. Bu sorun daha yakından incelendiğinde şu 
ıonuca varılabilir: Toplum mantığının icaplarına hatalı 
cevaplar verilirse, bu hatalar mutlaka ödenir; bu ödeme 
ister hastalıklar, ister ciddi soy bozukluğu belirtileri, her
hangi bir ııekildeki psişik zayıflıklar olabilir. Bunlann, 
hataların sonuçlan olduğu açıkça belli, aşağı yukarı, 
Emerson'un hatalardan değil sonuçlarından kaçınmak is
tediğimizi söylerken suçladığı şeydir. Bu yöntemin nere
de başladığını belirtmiştim. Herkes hayat karşısında bir 
mevki alır. Dünya anlayışının her birimizi değil de Gade
ce felsefeyi ilgilendirdiğini söylemek, boş 18.ftır. Nereye. 
baksanız her bireyin dünya anlayışını ayn ayn ve açık
ça görebilirsiniz. Bu anlayışı gerçekleştirmemiş olan· için, 
daha iyi bir dünya anlayışına ulaşamamış bireye yardıı::x! 
imkansızlığı açıktır. Sorun şudur: bize hatalı görünen 
anlayışın yerine koymak için hangi dünya anlayıgını be-
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nimsemellyiz? Karmakarışık yükselen sesler arasında. 
şunlan duyabilirsiniz; ulusal, dinsel, Avrupa'Iı, AJ!ya'lı 

bir dünya anlayışı. Bunların hiçbirine karşı hazırlıklı de
ğiliz, istediğimiz, bu anlayışın, toplumsal duygu anlayı· 
şıyla son bulacak bir şekil almasıdır; bu da birey psikolo
jisinin felsefi anlayışıdır. Bunu temel taşı yapmaya uğ

raşıyoruz, çilnkü kitlelerde olduğu gibi, bireyde de hata
lann nerede işlenmiş olduğunu öğrenmiş durumdayız. 
Kolaylık isteyenlerle, güçlükler bertaraf edildiği takdir
de her şeyin kurtulacağına inananlarla aynı fikirde ola
mayız. Çözüm yolu ancak, kaynağını bireyin yaratıcı gü

cünden alan toplumsal duyguda bulunabilir. Anne, hayat 
için elzem olan aracıdır, toplumsal duyguyu bulup çıkart

mak, ona yol göstermek, ve başkalarına doğru yöneltmek 
zorundadır. Fakat gelişmenin başarısızlığa uğrayacağı 
tehlikeli geçitler vardır; örneğin annenin gerçek bir yar
dımcı olmadığı ve bu sebepten toplumsal duyguyu hiç 
geliştiremediği zamanlar. Veya ancak çocuk için yardım
cıdır da başkaları için değildir. Çocuğu kendisine öyle 
kuvvetle bağlar ki, onun daha sonraki gelişmesini, açıl· 
masını tehlikeye düşürür. Bunlar, temel hatalardır; bu

nunla beraber, çocuğun gelişmesinde daha başka tehlikeli 
evreler de vardır. 

Hastalıklı çocuklar bu dünyayı bir gözyaşı ve keder 
beldesi olarak kabul ederler ve genellikle çocuklarda pek 
beğendiğimiz o gelişme sevincini hiç göstermezler. Faz
lasıyla dolu olan, vücutlarını bir yük hisseden ve hayatı 
ağır bulan bu çocukların başkalarından çok kendi kişi
likleriyle ilgili oluşlarının nedenini kolayca anlarız. Bunun 
sonucu ise paniğe kapılmış bir ruh halidir: herkes kendi 
cıınını kurtarsın. Toplum duygusunun gelişmesini engel

leyen bencil çizgiler buluruz. Bu, zayıf organlı çocuklar 
grubu önemlidir ve insan organizmasının hayvan orga.nlz-
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masına oranla zayıf olduğu gözcnünde tutulunca bunda 
gaşı"...,::ak hiçbir yön yoktur. Bundan sonra ikinci bir grup 
çocuk gelir: bu çocuklar daha hayatlarının başlangıcın
da fazlasıyla doldurulmuşlar, yüklenmişlerdir; bir k!şid�n 
başka hiç kimseyle ilgilenmeyen şımarık çxuklar, onun 
daima kendilerine yardım etmesini isterler. Hayat �ı. 
tamamlanır tamamlanmaz, yani yaşamın dördüncü -veya 
beşinci yılında, artık köklü değişikliklere uğramaz olur. 
Çocuklar artık ne hissederlerse kendi hayat tarzlarına uy
dururlar: dünyaya kendi gözleriyle bakarlar, hayat üze
rinde kendi görüşleri vardır ki bu görüş, başkaları �
fından yardım görmektir; bunlar derhal başarıya ula.,_ 
inak isterler, bir çaba harcamak zorunda kalınca yenil
giye uğrarlar. Bu gibi çocukların yeni bir durumla karşı
lqtıkları zaman başarısızlığa uğradıklanna ve her türlü 
durum değişik:iğinin onlar için güçlüklere yol açacağına 
işaret etmeye lüzum görmüyorum. Şımarık çocuklar ha
yatta pek geniş bir yer tutarlar, bütün çocuklann % 50 -
60 ımn başkalanna muhtaç ve teşebbüs yeteneğinden 
yoksun hale getirildiklerini söylemekle mübalagaya kaç
mış olmuyorum. Bu, bağımsızlık yokluğu onların bütün 
hayatı süresince kendisini bem eder, bu insanlara her IJCY 
çok zor gelir. Kendilerine hiç güvenleri yoktur. Ameri
kan tarihinde bu gibi insanlara ilgi çekici bir örnek gös
terebiliriz. İspanyol-Amerikan savaşında A.merika'hlar 
general Garcia'nın müttefiki idiler. Ona mutlaka bir me
saj göndermeleri gerekiyordu ama gönderecek adam bu
lamıyorlardı bir tür!ü. Mesaj önemliydi; Amerikan gıne
ralinin, Garcia'ya mutlaka verilecek bir mesaj bulundu
ğunu ilin etmekten ve bunu götürecek bir gönüllü çıkma
sını istemekten başka çaresi kalmamıştı. Uzun bir oessiz
likten aonra biri ortaya çıktı, mektubu alıp gitti. Ameri
ltm öğrenı:il�rine göyla bir ödev verilmişti: "Slzce :;no-



dem- �ıarın en büyük kahramanı kimdir?" Bir öğrenci 
de şöyle yudı: "Garcia'ya mesajı götüren asker." Ve se

rekçesini şöyle açıkladı: "Çoğunluk göy le derdi; kim gö
türecek bu �ktubu? veya, başkası bu işi benden daha. iyi 
yapamaz mı? Fakat o, hiçbir şey demeden mesajı alıp git

ti. Bağımsızdı, ötekiler ise kendilerini aciz hissediyorlar· 

dı." İşte ruhumuzdaki bütün fenalıkların kaynağı, :�azla 
büyük bir zaaf duygusu, kendi gücüne güven yokluğu. 

Daha hareket noktasında fazla yüklenmiş olan ve hem
cinsleriyle ilgilenmeyenler ise üç�cil gruba girerler: bun· 

lar, nefret edilen çocuklardır. Bir hemcinsin, bir başka
sının varolduğunu hiçbir zaman öğrenmemişlerdir. Kül· 
türlimüzün gerekli hayat koşu1larını yaratmamış olduğu 
bu gayrimeşru çocuklardan, istenmeyen çocuklardan, ök
süz ve yetimlerden hayatta çok sayıda vardır. Çok geç
meden· kendilerine karşı olumlu davranılmadığını öğrenen 
çirkin çocuklar da bu gruptandır. Caniler, ayyaşlar aııa
sında çirkin adamlara niçin daha fazla rastlandığını böy
lelikle anlarız. İçlerinde güzel olanlar da vardır ki, bunlar, 
aımarık- çocuklardır. Karşılarına çeşitli sorunlar çıkanlar 
ve davranışlarıyla başkalarına hiç ilgl duymadıklarım 
gösterenler, bireylerin büyük bir yüzdesini meydana ge
tirirler. Bunlar, hayat an:ayışlan "beniJD isL"'Cliğim ye· 
rine getirilsin" olan güç çocuklardır. Hırsızlık yaparlar, 
kaçamaklar yaparlar, çalışmazlar. Hepsi acınmaya layık
tır çünkü her biri başkalarıyla beraber olmadığını hisse
der. Daha önemU görevler karşısında kaldıkları vakit :ı� 
olacaktır? Başkalarının oyununa katılamadıkları ortaya 
çıkacaktır. Sinir hastalan ve deliler toplum çerçevesi dı
şına çıkmaya çabalarlar çilnkil görevler onlara yerine ge
tirilmesi imkAnsız glbi görünür. Burada da dünya anla· 
yışı kendisini gösteriyor: bana, iş verilmeyecek, canımın 
�tediği her şeyi bulabileceğim bir gezegen li.zım.dı. Suç· 
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lu.lar, bemcl.mılerine karşı ilgiden yoksun ve başkalanna 
aldınş etmeksizin çabuk ve kolayca başarıya ulaşılması 
gerektiği fikriyle hareket eden bireylerdir. BütUn bu 
gruplarda, hayatın getirdiği görevleri yüklenmek konu
sunda bir cesaret yokluğu görüyoruz. Kaçaklardır bun· 
lar, her geyin onlara daha kolay, farklı gelmesini isterler, 
hayat sorunlannı çözmek için gerekli k:ışullan yaratma
ya çabalamazlar. Bundan sonra da, işbirliğine nekadar az 

ilgi duyduk!arını, hayatın gerektirdiği işleri başarmak 
için nekadar az cesarete sahip olduklannı bize ispat eden 
intihar heveslileri gelir. Bu hastalığın tümünün basit is
tatistiklerle kavranabileceğine inanmak yanlıştır. Buğ
day fiyatının yükselmesine göz yumun daha çok Gayıda 
intiharla karşılaşırsınız; olumsuz barınak koşullan yara
tın hayatın toplumsal yönünün aksine eğilmiş muazzam 
bir insan kitlesi bulursunuz karşınızda. Yararlı yönden 
kaçmaya herkes hazırdır. Toplumsal duyguda ideal geliş
me yoktur, onu hedef olarak normal, toplum.sal, iyilikse
ver sebeplerden değil de bilim.sel sebeplerden göz önünde 
bulundurmamız gereklidir. İşlenen hatalann mutlaka 
ödendiğini görliyoruz. Uluslar da, savaşlara karşı ayak

lanma cesaretini bulamayınca başka!arına yeteri kadar il
gi göstermeyince hatalannı öderler. Dünya tarihi bu gi
bi felaketler zinciridir. Tatmin olunmamışlar konusunda 
daha fazla durmak istemiyorum ancak bu bahse aon ver
meden önce, toplumsal gelişmenin öneminde ısrar edece-

ğim. 
Hayatımızın hiçbir yanı t:>plumsal duygudan vazgeçe

mez. Yukarda duyu organlarının işleyişinden bahsetmiş
tim. Burada çocuğun duygusu, ailesi ile, kardeşleriyle o
lan ilişkilerde kendisini gösterir. Çocuk okula gitmeye 
başlayınca toplum duygusunun derecesi bakımından de

ııemeye tabi tutuluyor demektir. Arkadaşlık aorwıunun 
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belirdiği sırada şu soru ortaya çıkıverir: "Başkalanna 
duyduğun ilgi derecesini nereye kadar geliştirdin?"; böy
lece toplum duygusunun, eksik olduğu zaman niçin öc al
dığını anlanz çilnkii bu eksiklik yüzünden birey bir türlil 
borcunu ödeyecek duruma gelememektedir. 

Fakat bireyin burada sorumlu olmadığını da görüyo
ruz. Eugüne kadar başvurulmuş olanlardan başka bir ça
re düşünmemiz gerekiyor. Meslek sorunu da eklenince or
taya şu soru çıkıyor: "Bir işte nasıl faydalı olabilirim?" 
Başkalarına yararlı olmayan mesleki faaliyet yoktur. Aşk 
ve evlilik sorunlan da başkalanna karşı duyulan derin 
bir llgiye ihtiyaç göeteren sorunlardır. Birey, kendisini 
bir topluluğa bağlı hissetmediği zaman, yokolma olayının 
nasıl geliştiğini yeniden müşahade ederiz. Bu, eş ı:;cçimin
de seçenin haklın olmak istemesine veya eşiyle sıkı bir 
lllşki kurmayı tercih etmesine göre belirir. Toplum· duy
gusuna ihtiyaç gösteren daha birçok sorun vardır. Ulus· 
lann hayatını ilgi!endiren sorunlarda da tamamiyle aynı 
şeye rastlanır. Bir ulus ancak topluluğa karşı ilgi �ös
terlyorsa ilerleyebilir. Merkezi kendisi olan menfaatleri 
birinci plA.na aldığı takdirde öteki ulus da aynı şeyi ya
pacaktır. Bir kural koymak zorunludur. Bugünün insan
lan kuralları seviyorlar. Öyle sanıyo.rum ki birey psiko
lojisi gözlemlerinin sonucu şudur: görevimiz, toplumsal 
ilerlemeye yardımcı olmak amacıyla, çocuklarımızı oldu
ğu gibi kendi kendimiıi de geliştirmektir. 
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Bir birey psikologunun sırlannı açıklamak 3.ID.acıyla 
girişmiş bulunduğum işe devamla size birkaç bahiste, bir 
güç çocuk, bir suçlu veya bir sinir hasta::ıı vakasıyla kar
şılaştığım ha�lerde işi nasıl ele aldığımı kısaca göster
mek istiyorum. Bu gibi çocuklann hatalı davranışlannın 
temellerini bulmaya ve gerçek nedenlerini tesbite ·�alııw 
nm daima, Bu araştırmalar sonucunda da bütün olanla
nn mutlaka olması gerekmediğini fa.kat o koşul�ar için
de olmasının mUmkün bulunduğunu müşahade ederim. 
Nitekim eğer çocukla birlikte hissetmeyi, onunla oora
ber düşünmeyi, onun gibi davranmayı başarırsak çocu
ğun oynadığı role de girebilir ve kendi kendimize: :ı.ynı 
koşullar altında, aynı hatalı kişisel üstünfük anlayışıyla 
biz de olsak aşağı yukan aynı şekilde davranırdık, deriz. 
Böylelikle cezayı gerektiren nedenlerin büyük bir kısmı 
ortadan kalkar ki bu da, fena olmaktan uzak _bir ceydir. 
Esas olan, çocuk veya büyüğün hayat tarzıyla bütün 
mahrem gösterileri ve davranışlan arasında bağlantı kur
mak bulunduğuna göre bilgimiz, anlayışımız artar. 

İŞe nasıl giriştiğimiz konusunda doğru bir. fikir ve
rebilmek için bilmediğim veya hatınmdan çıkmış bir va
kayı size anlatacak ve onu sizin linlinilzde tartışacağım. 
Bana anlatılan olaylar konusunda hiçbir fikrim y:>k; dok· 
torluk faaliyetimde daima izlediğim yolu izlemeye çalı· 
p.cağım. Hataya da düşebilirim ve bu hata.lanm teşhisİ.Dl 



sonucunda kendiliğinden ortaya çıkabilir. Bu hal, benim 
cesaretimi kırmayacaktır. İşimin başlangıçta, isitdadına 
göre şu veya bu şekilde hareket etmek zorunda olan, da
ha sonra ise doğru görüntüyü elde etmek için çizgileri 
kuvvetlendiren, kontrol eden, tatlılaştıran, değiştiren bir 
ressamın, heykeltraşın gördüğü işe benzediğine inanıyo
rum. Bu noktada hemen hemen matematik hesaplara baş
vurmak isteyen ve bu hesapları doğru çıkmayınca başa
nsızlıklarına sebep olarak soyaçekimi gösteren ve ondan 
daha az karanlık olmayan organik yöntem alanını · ... eya 
kontrolü pek güç olan diğer alanlan sorumlu tutan psiko
loglardan çok farklı davrandığımı göreceksiniz. Organik 
yöntemi hakkıyla kavramak mümkün değildir ve psikolo
ji ona kısa bir süre içinde son verdirir ki bu da lehine
dir. Biz ise bu gibi kavramlardan vazgeçiyoruz. Böylesi
ne bilgi edinme çarelerine başvurmaktansa hatalarımızı 
itirafı tercih ediyoruz. Buna kargılık da özel mizaç çizgi
lerinin bütün ile olan bağlantısını biz daha iyi tanıyoruz; 
şu halde bu noktada daha iyi silfilılanmış durumdayız. 
Ufak ayrıntıları bertaraf ediyoruz. Tabiat bilgisinde, kü
çücük bir kemikten o türün bütünü üzerinde bilgi edinil
diği veya küçük bir pencere köşesinden bir yapının :ni

mari tarzının bulunup çıkartıldığı gibi bizim de bir un
surdan, bütün üzerinde bir kanıya varmamız :nümkün 
olabilir. Bununla beraber biz ötekilerden, bir hayatın ::ın
laşılmasını ve anlatımını kendi önyargılarına göre ger
çekleştirmek isteyenlerden çok daha ihtiyatlıyız. Tetikte, 
mütecessis, mantığımız daima uyanık, birbiri ardından 
yürüttüğümıüz tahminler· ve yaptığımız düzeltmelerle bir 
sonuca varmaya çalışıyoruz. 

Şimdi, benim için esası tamamen meçhul olan bir ha
yat hikayesini anlatmaya hazırlanırken ihtimal bazı yön
lerini onbe§ gün eoı:ı.ra çok daha belirli gekilde görebileceği-



mt sanıyorum. Fakat okulumuzdan yetişmiş bUtUn psik°" 

loglarla aynı sonuçlara varacağıma da inanıyorum. Bag
ka kelimeler kullanmamıza, başka örnekler oec;memize, 

bazan da başka başka noktaların üzerinde durmamıza 

rağmen hepimizin bu inanca sahip olmamız çok manidar

dır. Fakat kişiliğin birliği düşüncesi bizler için daima en 

güçlü kaynak olarak kalmaktadır. Her çocuğun bir o.şa
ğılık duygusuyla doğduğunu ve onu yenmeye çaılştığını, 
üstünlüğe, bütünlüğe yöneldiğini, kendisini bütün güçlük

leri yenecek durumda hissedebilmek için bütün gücüyle 

çabaladığını biliy:>nız. Hayatın yararlı yönünde mi yok

sa yararsız yönünde mi yaşadığını değerlendiriyoruz. 
Yararlı yön herkese faydası olan ve sağduyunun en yük
sek derecesine tekabül eden yöndür ki burada gelişme· ve 
ilerleme herkes için çok kıymetlidir. Yoldan çıkmaya oe

bep olan engeli bulmaya, tesbite çalışınz; fazla büyük 

güçlükler çıkartmış olan problemi keşfetmeye uğraşırız. 

Bu güçlükler, olgunluk çağına erişmiş insanın davranı

şında da kendisini göstermeye devam ederse, şöyle diye

biliriz: burada hayat yolu bir karışıklığa uğradı, o yol

da yürüyen kişi o sırada karşısına çıkan güçlükleri ye
necek seviyede olamadığından yeni bir ruh hali ortaya 

çıktı. Dikkatimiz, onun çözmekten kaçındığı bu problemler 

üzerinde toplanır. Şu halde o kişiyi fazla cesaret oahibi 
bir insan olarak görmediğimiz açıktır. Bir diğer s�run da

ha çıkar karşımıza: nasıl oluy�r da bir gün geliyor ve in

san kendisini hayat sorunlarını çözebilecek seviyede his

setmiyor? Nasıl oluyor da o an gelince hazırlıksız duru

munu açığa vuruyor? Tecrübelerimiz bize göstermiştir 

ki bu tip çocuklar toplum duygusunun yetersiz olarak ge
liştiği ve bu sebepten tam yerlerini bulamamış ve bu top

lum duygusu ile bağlanmamış çocuklardır. Bunun içindir 

ki, kar§ılaruıa çıkan problemden tereddüde düşmek, dur-



mak, kaçınmak, kısır bir çözüm i!e yetinmek gibi, başka· 
lan hakkında verdiği cmyargılan açığa wrmak daha ko· 
lay gelmiştir ona. 

Bu gibi vakalardan birinin yorumunda tekniğimizi na
sıl kullandığımızı, ondan nasıl yararlandığımızı göster
meye çalışacağım. Bu olayın on, oniki yıl önce geçtiğini 
biliyorum. Bahis konusu çocuğu gördüm; kendisi bana 
verilen raporda şöyle tanıtılıyordu: "İzninizle size bu ço
cuğu gönderiyor ve derdine eğitim yoluyla bir çare bul· 
manızı rica ediyorum. Onbir yaşında, iyi gelişmiş, evde de 
okulda da uysal halen ortaokulun birinci sınıfına devam 
eden pek uslu bir kızdır." 

Eğitimin faydası sorunu şu problemi ortaya çıkartı
;yor: başarısızlıklar söz konusu olduğunda eğitim ne ya
pabilir? Eğitim bu gibi vaka!ar karşısında ne şekilde 
davranmalıdır? Şüphesiz her zaman yaptığımız gibi ko
nuşmak, örnekler vermek, cezalandırmaktan kaçınmak 
gerekir. Ceza vermenin hiç bir faydası yoktur, hayat tar
zı yaşamın dördüncil veya beşinci yılında tesbit edilmiş
tir ve ancak kişinin hata ve kusurlannın kendi tarafın
dan kabul edilmesiyle değiştirilebilir. Sözlerle değiştiri
lebilen nedir? Ancak ve ancak hatalar. 

Eğer elimizdeki şu vak'ada söz konusu olan, hayat 
tarzının hatalı şekillenmesi ise ve biz bu hatayı anlaya
bilecek durumda isek, o vakit belki bilgimiz bize, çocuğu 
bu bakımdan bir hata işlediğine ve bu hatanın başkala
rına zararlı olacağına inandırabilmek imkinını verecek
tir. Bir hata işlenirse bu, ergeç meydana çıkar ve cezası 
çekilir, aksi mümkün değildir. Zira bir hayat yönteminin 
böyles!ne hatalı şekillenmesinde, hatanın mutlaka öde
neceğine değilse bile, hiç olmazsa ondan zarar görüldü· 
ğüne inanmak, bunu kabul etmek gerekir. Biz, hatayı ka
bul edenler arasında yer almak istiyoruz; ilişkiyi kurmak, 



onu hatayı işleyenin anlayacağı hale getırmek ve onu 
inandırmaya çalışmak istiyoruz, öyle ki, buna inanmaksı· 
zın bir adım daha atamasın. Çok zaman da gu itirazla kar· 
şılaşınz : "Eğer hatayı kabul eder, fakat düzeltmezse ne 
yaparsınız ?" Eğer hatasını gerçekten kabul eder, ilişkiyi 
anlar ve sebep olduğu zararlara rağmen yanlış davranı
şında ısrar ederse o zaman her şeyi gerektiği gibi nnla· 
mamış olduğunu söylemek zorunda kalınz. Ben bugüne 
kadar böyle bir olayla karşılagmadım. Bir hatayı �er
çekten kabul etmek fakat onu düzeltmeye ·�alışmamak, 
insan mizacına aykırı, hayatın devam ettirilmr...si ilkesine 
karşı gelen bir şeydir. Yukanki itiraz, hatanın üstünkörü 
tanınması hallerinde öne sürülebilir, böylesine hatanın 
kabul edilip de düzeltilmeyişi gerçek bir kabulleniş, nos

yal ilişkinin gerçekten sağlandığı tam bir kabulleniş ola
maz. 

Eğer elimizdeki çocuk vakasmda söz konusu olan, 
gerçekten hatalar ise buna eğitim yoluyla çare bulabili· 
riz. Çocuk onbir yaşında, iyi gelişmig, evde de, okulda ıla 
uslu bir ortaokul öğrencisi kızdır. Yaşının gerektirdiği m
nıfa devam etmektedir. İkinci hayati sorun olan çalışma 
problemiyle ilgili konularda bu kızın tam yerine oturmuş 
olduğu sonucuna varabiliriz. Hayattaki yeri k::musunda 
ileri sürecek hiçbir itirazımız olamaz ve onu geri : :ekalı 
çocuk:ar sınıfına da sokmamız imkansızdır. Bu geri :-..e
kalı çocuklardan sık sık bahsedilmektedir, 3anki bunlara 
her yerde ve her zaman rastlanıyormuş gibi. 

... "Bu çocuk sabahlan okula gideceği sırada o dere
ce sinirll oluyor ki, bütün ev halkını son derece üzüyor." 

Bu hal, sık sık gördüğümüz bir haldir. Okul prob· 
lemi ö:çüsliz bir öneme bUrilndiirUlüyor. Böylelikle �liş
kiyi anlayabiliyoruz : çocuk bir yanıyla iyi öğrencidir, di· 
ğer yanıyla ise okul problemini olağanüstü bir gerginlik· 
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le karşılamo.ktadır. Fakat bu kızcağızın bu gerginlik için
de bulunmakla beraber ev hsJkını lizmemesinln de mümkün 
olduğunu düşünebiliriz. Demek oluyor ki, çevrenin duy
duğu üzüntünün üzerinde durmamız beklenmektedir. Si
nirsel gerginliğin nedeni, yalnız kızın görüş tarzıyla ıJe
ğil, aynı zamanda probleminin görünürdeki korkutucu 
niteliğini başkalanna da açıkça göstermek arzusuyla açık
lamaktır. Burada kendi sorununun korkunçluğunu baş
kalarına da ispatlamak isteğini görüyoruz. Halbuki kız 
karşılaştığı pek büyük güçlüklere rağmen, sınıfın o:!n :yi 
öğrencileri arasındadır. Her şeye rağmen engelleri aşa.
bilmektedir. Olağanüstü bir gelişme yeteneğine ::;ahip 
bulunan bu tip için başka sonuçlara. da varıp ".'ara.maya.
cağımızı ileride! göreceğiz . 

... "Çocuk, daha uyanır uyanmaz ağla.maya başlıyor 
ve çok geç uya.ndınldığından ya.kınıyor." 

Şu halde herkesin kendisiyle birlikte kalkmasını is· 
temektedir . 

... "Bir türlü hazırlanamıyor. Giyinecek yerde, otu
rup :ığ�ıyor." 

Gerçekten bu, bizi hayrete düşüren bir nokta.. Hal
buki onun okula büyük güçlüklerle, ama. tam ·,raktinde 
gittiğini tahmin ederdik biz. Belki de mesele orta.ya �e
rektiği gibi konmamıştır. Kızın iyi bir öğrenCi olduğunu, 
öğrendik. Bu gecikme konusunun, durumunu daha. açık
ça. belirtmek için kaydedildiğini de düşünebiliriz. Bu nok
ta.ya, izninizle, bir soru i11:areti koymak istiyorum. Fakat 
üzerinde duracağım ve kızın okula. sık sık geç kalıp kal
madığını öğreneceğim. Çocuğun iyi bir öğrenci olup olma
dığı ancak bundan sonra anlqılacaktır. Zira günümüzde, 
ortaokula devam eden bir çocuğun sık sık geç kalma.sı
na rağmen . gene de iyi bir öğrenci olınası asla mümkün 
değildir. 
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... "Özellikle saçı taranırken, şikayetlerin ardı arka· 
sı kesilmiyor; hiçbir saç tuvaletini beğenmiyor, genellik· 
le en çok hoşuna gideni bile." 

Bunu ancak saç tarama töreninden faydalanarak oi· 
nirsel gerginliği daha da arttırma isteği olarak açıkla· 
yabiliriz. Çevresini adamakıllı sarsmak istiyor ve saç ta· 
rama problemini bahane buluyor. Şimdi bir soru geliyor 
aklımıza : bu küçük kız, çevresini üzmek için böyle bir 
kurnazlığı nasıl akıl edebilir ? Bunun cevabı olarak "saç 
fetişizmi"nden bahsetmek hiç de doğru olmaz ; bunu yap
mak, kurallar koyan, kurallara göre davranan, zaten biz
ce bilinen şeylere yeni hiçbir şey katmayan yabancı keli
meleri sırf cinsel bir şema içinde kullanan ve gizli gizli 
bir cinsel anlam vermek isteyen aksak bir psikolojiyi uy
gulamak olurdu. Bizim psikolojimiz ise hayat gibi aıcak 
ve canlıdır ; kurala ihtiyaç göstermez, yaratıcı bir ::'.'aali· 
yet, canlı bir varlığın yeniden yaratılmasıdır. Başkaca 
bir yorumdan kaçınarak bu kızın l:ıiiyük bir incelikle, çev
resini üzecek ve güçlükler çıkartacak bir zayıf noktayı ya· 
kaladığmı söylemekle yetineceğiz . 

... "Vakit geçiyor, nihayet çocuk kahvaltı etmeden, ağ
layarak ve yakınarak, koşa koşa okula gidiyor." 

Bu da görülmemiş bir şey değildir, sık sık rastlarız. 
Yukanda, okula geç kalma konusunda küçük bir tered

düt gösterdimse, bunun, belki de çevrenin duyduğu üzün
tüyü daha iyi belirtmek için konmuş mübalagalı bir ek 
olduğunu sandımsa işte bu "vakit geçiyor" sözü tereddü
dilınde yanılmadığımı ispat ediyor. Çocuk mutlaka oku
la vaktinde yetişiyordur. Çocuğun sızlanmalarının oaat 
beşte başladığı kabul edilemez, ihtimal, en erken yedide 
başlıyordur • 

... "Bu son meseleye (saç taraıııııası) saçını kesn:r?k 
yoluyla çare bulmayı denedik." 
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Eğer düşüncelerimizde haklıysak bu çarenin hiç bir 
faydası olınamıştır. Aslında ç:x:uk için saç taranması pek 
önemli değildir, . önemli olan çevresinde bir gergin hava 
yaratabilmektir. Saç meselesi, başvurulması mümkün olan 
çeşitli bahanelerden sadece bir tanesidir. Eğer çocuğun 
zekası konusunda en ufak bir şüphemiz varsa o da bu
rada tamamiyle siliniyor. İşte bu yaptığımız, her zaman 
öğütlediğim, zeka geriliği ve zayıflığı konusunda birey 
psikolojisi denemesidir. Eğer çocuk akıllıysa bu denemey
le anlaşılacaktır. Qrtaya çıkan bu yeni durumda da, akıllı 
çocuklarda varolduğunu kabul ettiğimiz hayat tarzına 
sahip olup olmadığını, yani aynı amaca varabilmek için 
başka · bir yol bulup bulamayacağını göreceğiz . 

... "Fakat bunun pek faydası olmadı, zira ortaya bu 
sefer de hemen bir file meselesi çıktı. Ve aynı şikayet
ler bu sefer filenin takılma şekli konusunda başladı." 

Şu halde ç:x:uğım akıllı bir çocuk olduğu yargısına 
varabiliriz . 

... "Çocuğım okula kahvaltı etmeden gidişi muhak
kak derslerini de etkileyecektir, zira o yaştaki bir kızın 
saat onbire kadar sınıfta aç karnına dikkati dağılmak
sızın oturabileceğine ihtimal veremiyorum." 

Böylece çocuğun saat onbire kadar kahvaltı etmek
sizin dayanabileceği konusunda da şüphe gösterilmiş olu
yor. Oysaki, eğer gerçek hedefi karın doyurmak olsaydı 
onbire kadar beklemesinin imkansızlığını kabul etmemiz 
gerekirdi. Ama çocuğun amacı başkadır, çevresini okul 
sorunuyla üznıek istemektedir. Bundan, başka oonuçlar 
da çıkartmak gerekip gerekmediğini bilmiyorum. Maama
fih şöyle diyebiliriz : bu ç:x:µkta büyük bir hırs var, evde 
olduğu 'gibi okulda da biltün dikkatleri üzerine toplamak 
istiyor, herkese toplum yaran yolunda yürüyor. Aynca 
-wde pek uysal ve söz dinler olduğunu da biliyoruz ; . bir 
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tek kusuru var, durmadan kendisiyle meşgul olunsun is· 
tiyor. Yersiz bir alanda, kendisine hak verilmesini bekli· 
yor. Sabahlan, okula gideceği sırada başlıca ve tek dil· 
şüncesi, aileme karşılqtığım muazzam güçlüğü ne şekil· 
de gösterebilirim, oluyor. Buna da "övünmek" adını ve
rebiliriz. 

Şimdi, bu çocuğun cesaret derecesini tayin etmek is· 
tiyorsak şöyle diyebiliriz : probleminin çözümilnü parlak 
bir iş olarak göstermeye çalışıyor. Fa.kat bu, qın bir ce
saret değildir, zira kendi isteğiyle kanlcaksızın, hatta 
kendisi bile anlamak"ızın bundan kendi hesabına bir de
receye kadar güvenlik doğacaktır. Gerçekten, bir gün ar· 
tık iyi bir öğrenci olmak niteliğini kaybedecek olursa 
bundan ailesini sorumlu tutacaktır. İnsan hayatının bu 
yönteminin bugünkünden çok daha iyi anlqılması se-
rekmektedir. Bu yöntemi "bilinçsiz" olarak nitelemek yan· 
lıştır. Düşünce yoluyla kavramaya çalıştığımız :.şleyişi, 
hayat ile sıkı bağlantı halindedir. Hepimiz izleriz ama 3· 
çıkca belirtemeyiz. Ancak bağlantıyı kurabildiğimiz tak
dirde gereğince kavrayabilmemiz mümkün olur. Bu sebep
ten, şimdi, bu kız çocuğu fazla c.esaret sahibi değil, diye
biliyoruz. Toplum duygusunun şekillenişinden de söz ede
biliriz : bu kızın ailesine verdiği üzüntünün kendisini pek 
etkilemediğinden hiç kimse şüphe edemez. Onun için 
önemi olan tek şeyin, kendisini kurban gibi göstermek, 
martir tacı giymek olduğuna hükmedebiliriz. Bütün �ç
lüklcri daha da arttırmak ve saat onbire kadar aç kal· 
mak yoluyla durumu bütiln bütiln zorlaştırmaktadır. Ki
şisel ha.şansına olağanüstü bir önem vermektedir, diye
biliriz ki, başkalarının kişiliğiyle ilgilenmez bile. Belki 
de o zaman değişik s:>nuçlar çıkartmamız mümkiln ola· 

bilecektir. Bu sonuç1an belirtemediğim için müteessirim 
ama .  elimizde başka veri yok.. Örneğin, bu kızın hayat 
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tarzı nasıl şekillenmiştir ? diye sorabiliriz. Onu etkile

miş bulunan ilk izlenimler nelerdir ? Hayat tarzının mey

dana gelişinde ne gibi koşullar rol oynamıştır ? Haris, 
daima en başta olmak isteyen bir kızdır bu. Eğer benden 

mutlaka bir sonuca varmam istenmiş olsaydı şöyle der

dim : mutlaka tek çocuktur. Diğer yandan, annenin bes

lenmeye verdiği büyük önemi gözönünde tutarak bu yar

gımı genelleştirir ve bu ailede beslenmenin olağanüstü 

bir rol oynadığını da söylerdim. Hatta bu çocuğun ;ıarin 

yapılı, solgun yüzlü bir kız olduğunu da ekleyebilirdim. 

Çünkü eğer sağlam ve tombul bir çocuk olsaydı an

nesi beslenmesi konusunda böylesine kaygılanmazdı. Fa

kat bütün bu tahminler bu çocuğun tipini tam olarak can· 

landırmamıza yetmiyor, çünkü onları sadece deneme ola

rak öne sürüyor ve doğru olup olmadıklarını kesinlikle 

tesbit edemiyoruz. 

Bu tip çocuklara nasıl davranılacağı konusunda bir

kaç söz : Bu kız, aile üzerinde kurmuş bulunduğu haki

miyetten faydalanıyor. Fakat bundan kendisi de haber

sizdir. Sadece çevresinin üzüldüğünü, gergin bir hava 

içinde yaşadığını farkediyor. Bu, bizi yanlışlığa nevket

memeli. Bir mültimilyonerin, servetinin tutarını hiç ak

lından çıkarmadığını hep onu düşUndüğünü iddia edebi

lir misiniz ? Ancak her şey istediği gibi olmayıncadır ki 

bu adamın sık sık hiddete kapıldığını görürsünüz. Bu kız 

da aynı ruh hali içindedir. Hakimiyete sahip olduğu için 

ondan devamlı olarak yararlanmak ihtiyacını duymaz. Sa

dece sahip olması ona yeter. Böylece, sonunu hiç göz&ıüne 

getirmeksizin niçin bu yoldan gettiğini ve niçin nadece 
karşılaştığı güçlüklerle ilgilendiğini anlayabiliyoruz. Fa

kat bütün bunları bilseydi, sırf övünmek için bu olağan 
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okul problemine ne derece müba1&galı bir önem verdiği 

kendisine anlatılabilseydi, bu, büyük bir başarı durdu. 

Maamaflh buna rağmm d� kendi kendisini isiah etme
mesi mümkündür : O vakit beiki de daha uzağa gitmek ve 
kıza bir övüngenin nasıl olduğunu iyice belirtmek �ere

kecelltir. Ona, ancak kendi kendisine gm·eğ·i kadar yeterli 

okluğuna inanamayan insanın övündüğü inancı aşıla.ruı
bilirdi . Ancak kendi davranış;any!a önemini yeteri kadar 
ispatlay:unam;ş olan kiş�nin başkalarını da iııs.ııdırmaya 

çabaiı:ı.yacağ! anlatılabilirdi. Bunlardan ayn olarak, [)� 
gi.irüş tarzı da benimsenebilirdi : "ban:ı. ka!ırsa sen her 
şeyi çok iyi yapıyorsun. Fakat ihtimal d!!..ha da iyi yapa

bilirsin. Bütün bu :.ıareketlerin senin eac!ece ç:ık ::ıkıih, 
çevn.-sini şaşırtmak için en iyi çareyi bı.ılmasmı bilen bir 

kız olduğunu gösteriyor." .  Bu k!zı doğnı yola sokm�k �çin 

başka oıay ve başka 8.illlar da anlatılabilir ve ona bu 3i� 

bi kaçını!ması imkanslz lıa.tnlara 2ürükleyen bütün bu l�ği

limlerin onun gibi tek çocuk durumunda ol::uılnrda m.k nık 
görüldüğü anlatılabilirdi. füza : "Bütü..'l bu:c.lar tek ç.ocuk

laru::i sık sık karş:lıı.ştıklan sıeylerdir." demeli. Bu :-))z, 
baş!ıbaşma, düşüncelerinin karmakarışıklığını giderebile
cek niteliktedü-; ıHardret!erinin topluır.sal duygu ile _ açık

ça çelişikliğe düştüğünü böylelikle anlay::ı..caktır. Kendi 
kendisini kontrol edecek ve muhtemelen şu durumla ka."§ı

laşacaktır : i :k günler, ailesinde her zamıuıki gibi ;;inidi 

ve gergln bir hava yaratırken kendi l{endiaine de : "Dok
tor Adier olsaydı, bun.Is.rı ı:ıadcce ilgiyi üzerine çekmek ü;in 

yaptığum s5ylc:"li.i." diye"...ektlr. Be!ki de bir sttre b:u c·yu� 
na devam erlecektir. Eğer böylo o!ma.zsa ona yardım ede; 
bilirim. Böylece bh· f'.!� gelec�ktir ki tam siQir buh::anı ge.� 
çir!•·ken- d:ıv�nışını yoru�layış ;:;ıekfün� hatırlays.calt · ve ·<> 
sırada yaptık'.:ırmın lıi!·çoğ:.d:ıdau V<ıı:gG�ecektfr. I\:ı.sa bir 
siirc sonra i:oc, u;ı·amr -.ıya.umz şunun farknı::ı. varacaktır : 
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"Şimdi !}-°Vl'emi karıştırmak, üzmek isteyeceğim." lşte, 
en basit teda;"i metodu budur. Başka usullere de başvur
mak mümkündür. Ben de çeşitli usull�r deneımıyi ı;eve
rim. Örneğin, şöyle demeyi de düşünebilirdim : "Okul, bir 
insanın hayatında en önemli şeydir. Bu yüzden, okula ai
derkcn daha fazla patırdı çıkartmalısın." Mübalaga y� 
luyla, bu gibi hareket'.cre karşı gösterdiği eğilimi balta
lardım : "Hareketlerine ve kişisel önemine durmadan <lik
kati çekmek için patırdı çıkartmalısın ; zira öyle :ınUı.şı
lıyor ki başkalarının dikkatini yararlı hareketlerle üze
rine çekmek sana yetmiyor." Kaus'un dediği gibi, kötü 
davranışlarda bulunu�duğu bilincini bozmanın binbir çe

şit usulü vardır. "Yatağının başucuna asacağın bir kağıt 
üzerine kocaman kocaman harflerle : "Her sabah ailemde 
en şiddetli gerginlik ve sinirlilik havasını yaratmnlıyım,'' 
diye yaz. Böylelikle, evvelce farkına varmaksızın :�akat 
vicdan huzuruyla yaptığı şeyi bundan sonra bile bile, fa
kat vicdan huzursuzluğuyla yapmak zorunda kalacaktır 
ki hastalarım içinde bugüne kadar, bu yolu saçen bir kişi
ye bile rastlamış değilim. 



BİR ÖÔRENCİ SINIFTA 
KALIYOR 

Bir gilç çocuk konusunda bize gönderilmiş bir rapo
ru yorumlarken önem verdiğimiz, yalnız o çocuğun ka· 
ra.ktcrini açıklayabilmek değildir. Bu kısa ve :ınlamsız 
an!atımlan tipik olarak ele alıp genel normdan ne dere
ce ayrıldığını bulmak için üzerinde tecrübelerimizi uygu
larız ; veya daha iyisi ruhun o gizli kıvrımlannda yaptı· 
ğımız araştırmalarla, bir eğitimcinin. birey psikologunun 
görüşüne uyduğu zaman göstereceği tutu?clm nasıl ola· 
cağını bulmak isteriz. Bu anlatımları okurken amacımızın 
sadece �u veya bu çocuğu incelemek o1madığını lutfen ha· 
tırdan çıkartmayın. Bizler için önemli olan, bazı genel 
kavramların aydınlatılması, belirtilmesidir. Bunlan ele 
almak ve bu gibi güçlüklerin hangi hayat şekillerinde or· 
taya çıktığını göstermek isteriz biz. 

"Dokuz yaşındaki bir kız çocuğu için fikrimizi ooru· 
yorlar. İkinci :nnıfta kalmış." 

Bu verilerle aklımıza ilk gelen şey, çocuğun :r.eki. ba· 
kımınd.an geri olup olmadığı S:)rusudur. Onun hakkında, 
ikinci sımfta kaldığından başka hiçbir şey bilmiyoruz he
nüz. Birinci sınıfta da kalıp kalmadığını, okuldaki dav
ranışlarının nasıl olduğunu, nihayet ikinci sınıfa özel bir 
hoşgörü sonucu geçirilip geçirilmediğini öğrenmiş deği
liz. Eğer çocuk birinci sınıftan ikiye normal olarak fft\9" 
miFJSe, o halde geri zekalı olmadığını kesinlikle oöyleye
biliriz. 

ZekA geriliği konusunda uunu belirtmek isterim : özel· 
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likle bizim çevremizde, yani birey psikolojisi alanında bir 
çocuğa geri zekllı damgası pek nadir vurulur, o kadar ki 
bazan bu konuda yanılanlar, aksi yönden hataya bile dll.· 
şenler olur; geri zekfilı bir çxuğu sadece eğitnmesi ::niç 
bir çocuk olarak tanıtırlar. Normal bir çocuğa geri :-:ekfilı 
demek, bilyük hatadır. Bu konuyu kısa kesmek için ko
laylıkla uygulanabilecek bir deneme söyleyeyim size. �ğer 
çocuğun zekası, kendisinden iki yaş küçük bir •}ocugun
kinden daha zayıf ise o vakit onun geri zekalı olduğundan 
korkabiliriz. Aynı zamanda bu çocuğun beyin gelişmesin
de bir gecikme olup olmadığını, iç salgı gelişmesinde :ık
samalar ve değişmeler bulunup bulunmadığını, iç 3algı 
bezleri işleyişinin anormal o1up olmadığını ve bu yüzden 
zeka gelişmesini engelleyip engellemediğini anlamak için 
de çocuk ciddi bir fizik muayeneden geçirilmelidir. 3u 
muayeneyi tecrübeli bir hekim yapmalıdır. Beyin geliş
mesinde aksama, çocukta hidrosefal, mikrosefal, mongo
loid gibi aksaklıklar bulunup bulunmadığı bu hekim tara
fından tesbit edilmelidir. Ayrıntılar üzerinde duramaya
cağım, fakat şu kadarını belirteyim :  ancak böyle bir 
muayeneden sonradır ki bir çocuk hakkında geri :-:ekalı
dır, yargısına varabilmemiz mümkün olur. Bu iki :netod 
lle hafif zeka geriliği vakalarında işin içinden çıkılamaz, 
onun içindir ki ben, çocuğu üçüncü bir muayeneye r,ev
kederim daima ; bu muayene, tecrübeli bir birey psikolo
gu tarafından ve doğru mebdla yapıldığı takdirde kesin 
sonuç verecektir. Söz konusu olan, o çocukta bir hayat 
tarzının bulunup bulunmadığının tesbitidir: çünkü O:!ğer 
bu çocuğun, normale yakın bir çocuğun hedefine uymayan 
bir hedefi varsa fakat bu hedefini gözcnünde tutarak, nor
malden pek farklı olmakla beraber, akıllıca davranıyorsa, 
o vakit çocuk zekidir deriz. Anormal bir hayat tarzı var
dır ama bu hayat tarzına uygun bir zeka ile hareket et-
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mektedir. İşe "güç çocuklar" adını verdiklerimiz, bu tip 
çocuklardır. Şimdi, konumuz olan, sınıfta kalmış çxuğu 
bu kategorilerden birine sokmayı deneyeceğiz. Tıbbi kon
trol ve z�ka kontrolü yapmamız mümkün değildir. !3eka 
tesbiti işi genci olarak pek benimsenmediğinden ve çekim
serlik uyandırdığından, hiç kimse bu usule tam kesinlik
le güvenmiyor ; şu halde, üçüncü usulle yetinmek '-ıe ·�o
cukta bir hayat tarzı bulunup bulunmadığını tesbit et
mek zorunda kalıyoruz. 

"Çocuğun özellikle hesapta pek güçlük çektiği ::;öy
leniyor ."  

Tecrübelerimiz bize böyle çocukların çok defa, ken
di başlarına hareket etmek istemeyen şımarık çocuklar 
olduğunu göstermiştir ; çünkü bütün dersler içinde ı::n 
faz�a bağımsızlık gerektiren ders, hesaptır. Hesapta, •}ar
pım tablosu dışında hiçbir kesinlik yoktur, her şey bn
ğıms!z ve özgür işlemlere dayanır. Biliyoruz ki r:ımank 
Ç!.CUklar, eğer böylesine bir bağımsız düşünme tarzı k;m
dilerine şu veya bu şııkilde öğretilmemişse, onu :ısla ba
şaramazlar. Başka bir çocuk tipi de vardır ki, bu �o
cuklar da, uzun süre etkisi altında kaldıklan bazı olaylar 
sebebiyle ve özellikle hesap dersi konusunda, c�saretleri
ni tamamiyle yitirmişlerdir. Başlangıçta ilk adımı yaniı� 
atmışlar, devam edememişler, teşvik görmemiş1erdir. Ye
terli bir temelden yoksundurlar, ve bu yüzden cesaretle
rin! tamamen kaybetmişlerdir. "Bende hcs:ıba istidat yok." 
Eğer aile çevrelerinde aynı şekilde düşünen bir yakınları 
daha varsa, hesaba aklı ermemenin soyaçekimle ilgili ol
duğu fikri çocuklarda yer etmiş de bulunabilir. Ba.'}ka ::ıe

bepler de vardır. Bunlardan birisini özellikle beİirtmek 
isterim. Kızların pek aleyhinde olan, anlan ezen bir �'in
yargıya rastlanır. Sık sık, ka::lınlann hesaba istidadı µek 
olmadığı kızlann yanında söylenir. İstidatlı birey )wnu-
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sunda ne d üşilnmeıniz g:;rektiğini zaten biiiyoruz. Ç�cuk 

geri zekllh clmad•ğ;n:ı göre, yeteri kadar cesareti ·•a.rs:ı 

her türlü- işin il.iıtesinden galeceğine inanır:z. Geri :::ekilı 

çccukların lıaaalı::ı ak11la11 crmediğ!ni Röylcmek d� pek 

doğnı değ:�dir. M:ıtematikte öyie alanlar vard;r ki, bunla

n gE-ri zekalılar norm:ıl kiırIBelerden daha iyi kavr"rlar. 
"O}çul müdürii zeka hıı.kırnından çocuğu ders ;:ırog

raı::i!arm!n gerektirdiği derecede bulmuyor ; onn g<:ri :;�

kıliı'ara matıeus bir yardımcı okula göndcrme!Dizi ı:ıüık 
veriyor." 

Bu konuda tartışamaY1Z. 
"Ailenin kan!sına göre çocul:: :r.eka bakımmtlan nor

ma!dir." 
.Ana babanın fikri çoJ[ önemlidir. Genellikle z�ka ba

kımından herhangi bir gcc!lmıeyi ilk farkedenlt>!r, ana ba

badır, bu kon-::da yamlmış da olabilirler. An2 babanın r;e

ri zckah bir çocuk için normal dedikleri b�r vnlm :;at.Jrl:ı
mıyorum ben. Şu halde, e!rndilik ıma-babanm görü1�ini.i 
payl&şab!liyoruz. 

"Çocuğ-..ın ba.cıarısızlığ1nın sebebinin kendisine t;ü-.:e:::ı 

yokluğu ol�iuğ:mu !:lanıyorlar.' '  
Ben d e  ana babanın fikirlerini doğ:-..ı bulmak ·�rflirrı'.n

deyim. Buraya kadar s:ıd<.�e çocuğun hesaptan :myıf •Jl

duğunı.ı öğrc!ldik. Eğer biitiüı dersle!'dnn , �öyle böyle ·�a 
olsa başarı sağ�:ıyabiliyCrrsa, zeka smavuıı g:!çıniş demek
tir. Hesaptan geri olması mutlaka geri zekilı teşh�si kon

mas:nı �erektirnıez. 

"Ana baba çoc:ığun, :ıilenin ilgisini ü�rin� ·�ek::nck 

için bu h�snpta baş:\n ı:ıağ!ayamayışm:.!:ın :�aydalanm::ı.sı· 

nı da miimkün gfüii�'or. Aile, çocukla yakmdan '. lgPe:ıi

yo?'I:luş." 

Konuya girerken karşım1zda şıma::-ık bir ı;oc•Jk bulı;n

mmıı ihtir.-ı.aEnden bnhsattlğ·i;.uizi lı!l.tı�latmz. Şımarı-k 
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çocuklar bu rahat durumlarımn devamım istemek özelli
ğine sahiptirler ve hedefe şu yoldan varmaya çalışırlar : 
ana babayı kendileriyle ilgilenmeye mecbur etmek. Kızın 
da şımarık çocuk olduğunu kabul edersek -ki ·�tmememiz 
için hiçbir sebep yoktur- hem kendisine yeteri kadar �
veni olmadığı, hem de daima bir dayanak noktası :ıradığı 
sonuca vanrız. Demek oluyor ki çocukta bir hayat tarzı, 
bir hedef vardır ki bu hedef, ana babasından yardım bek
lemektedir. Artık geri zeka.Iı olmadığım rahatça söyle· 
yebiliriz. Okul müdilrü yanılmıştır, çocuğun geri �ek8.lı
lara mahsus bir okula verilmesine hiç lüzum yoktur. 

"Her ikisi de hesapta iyi olan ablası ve küçük kardeşi 
ona yardımcı olmaya çalışıyorlar." Her ikisi de istidatlı 
ve bağımsız iki kardeş arasında bulunan bu çocuğu �imr 
di yeni bir açıdan görilyoruz demektir. Ç::ıcuğun geçmişi· 
ni yaklaşık olarak tahmin edebiliyoruz artık. Bu kızcağız 
bir süre için ailenin en küçüğü iken durumu birdenbire 
değişivermiştir. Ardından ortaya çıkan başka bir çocuk 
onu geride bırakmaya başlamıştır veya kendisi öyle aan
maktadır. Diğer taraftan, ablasından küçük olduğu için 
onun da önüne geçemiyor. Burada, küçilk kardeşler konu
sundaki tecrübelerimiz imdadımıza yetişiyor. Bunların 
amacı daima büyüklerine yetişip onları geçmektir. Konu
muz olan kız çocuğu da buna çabaladığım ve ablasına ye
tigmek umudunu yitirmediği sürece oldukça normal bir 
gelişme gösterdiğini kabul edebiliriz. Fakat bunu başa· 
ramamıştır. Büyüklerine yetişmek ve onları geçmek umu
dunu kaybetmiş çocuklar sınıfına dahil edilmesi gerek
mektedir. Artık güçleşmiş koşullar altında büyüyecek, 
başkalarına benzeyememek_ duygusu içinde yaşayacak
tır. Büyük bir aşağılık kompleksi vardır. Bir de ıırdından 
gelen üçüncü çocuk yeni bir düşman niteliğine bürünün
ce, bizimki kendisini çok gec;medea mahvolm.'U§ bir insan 
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olarak görecektir; umutsuzluğa kapılmaya başlayacakbr, 
özellikle, kolay başanya ulaşamadığı alanlarda. İşte he
sap da bu alanlardan biridir. Bunun içindir ki hesap ko
nusundaki davranışının izahı, beklediğimiz gibi çıkmış
br. Artık bütün umudunu yitirmig durumdadır. Hesap 
karıJısındaki bu tutumu olumsuzdur. Fakat ya bu çocu
ğun kendisini beğendirme çabası nerede ? Bu, çaba kay
bolmuş değildir, bir bakıma önünde ablası bir çocuğun 
mizaç özelliklerini tagımaktadır. Hesapta igler iyi git
miyor, büyük bir ihtimalle diğer derslerde de öyle, çocuk 
sınıfta kalıyor. Kendinizi böyle bir çocuğun yerine ko
yunuz. llerleme konusunda bu çocuk kimseyle yanlj3.Ill.8Z, 
her şeyden vazgeçiyor. Fakat ablasını geride bırakmak 
için başka bir çare bulmak z:>rundadır. Şu soru çıkıyor 
karşımıza : çocuğun bu arzusunu nerede görüyoruz ? Bu
nu ancak, artık hayatın yararlı yönünde olmayan ve de
vamlı surette ana babayı meşgul etmek amacını güden bir 
yoldan başarabilir. Ana-babanın onunla başı derttedir, 
güç çocuktur o, dikkatleri üzerine toplamıgtır. Şimdi "bu 
çocuk zeki midir ?" sorumuzun cevabını almış bulunmak
tayız. Onun zekasından şüphe eden, yararlı yoluna engel 
çıkmış olan bu çocuğun yerine koysun kendisini. 
Her insan ancak insan olarak, birey olarak bir 
değere sahip bulunmak umuduyla yaljayabileceğine 
göre, ne yapabilir, ne gelir elinden ? Ben de olsay
dım, tıpkı onun davrandığı gibi davranırdım. Bu
radan bu kızcağızın, hatalı bir hedefe ulagmak :ı.
macıyla akıllıca davrandığı gibi, cür'etli bir oonut; 
çıkartıyorum. Ailenin dik.kat merkezi olmak, sahte bir 
iistünfükten, yararsız yönde güdillen bir hedeften başka 
bir şey değildir. Gerçek bir üstünlük ancak toplum duy
gusunda, toplulukla yaşama kavramı içinde varolabillr. 
Çocuğun yaptığında ise, topluluk içinde yaşama duygusu 
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yoktur ve okul mt\dürü bunu anlnmı;itır. Bu fikirden ıie 

çocuğun geri zekalı olduğu sonucunu çıkartmıştır. 

"Aile içindeki davranışı onun, başkalarım :ıevmeyen 
ve hükmetmekten hoşlanan bir çocuk olduğunu ortaya !.ı:o
yuyor. Birlikte oynanan oyunlara nadiren katıhy::>r." 

Bu, işimize yarar işte. Bu k!zın çabası tamaıniy!e 
kaybolma.mı�. hükmetmekt:m hoşla..myor, herkesi emri al

tına almaya uğra.<jıyor. Fakat topluluk bahis konusu •J

lunca kaçıyor ;  ancak b� rolü oynadığı yerlerde 3'Örül
mektcdir. 

Tedavi konusunda birkaç söz. Bu kızı artık ana oa
basını bu derece meşgul etmemek ve hesnbı öğrenmek yo

luna sokmaya çalışmak gerektiğine inanıyorum. :ı:<'akat 
çocuk eğer ciddi konularda kardeşlerine ayak uydurabil

mek veyn onlarla boy ölçiişebil:ir.ek umudunu ·�amara!yle 
yitirmişs<ı, ona cesaret vermekten başka çaremiz kalnın

yacak demektir. Ashnda da clirrfr:deki çarelerin en ö!lem

lisi budur. Serbest bir yol bulamadıkça veya yararlı bir 
alanda ilerleyerncdikçe yaşayış tarzının, hükmetme eği

limlerinin, ana babası karşiSlndaki taleplerinin düze "ece
ğini bekleyemeyiz. Bu çocuğa yeni bir yol göstermek :-:o

rundayu;. Öyle sanıyorum ki, bu görüşü :1n!ayamamakla 
beraber çocuğun terbiyesinde ba!'jarıya ulaşabilecek ::ın2-

babalar da vardır. · Çocuğun ta.mamiyle düzeleceğinden 
şüphe edemeyiz. Birisinin, bu çocuk konusunda t::ın:amfy

fo yanl ış bir kavrama sahip bulunan ve belki de c!naiyet 

konusuna önem verdiğini düşünen birfoinin bile ca.=,arı!ı 

o!abileceğini �öylemiştim. Ona : "Senin sorunların oldnlc

<;a ilginç, birisinin bunlan ele alması gerekli." diyerek 
cesaret vermesi de mümkün. Eğer bu umut ışlğı •;xuğ,ın 
ruhunu aydınlatacaksa onun1a uzun uzun konuşabilir de. 
Çocuk, nasıl olduğunu bilmeden ilerleyecek, onu -::edavi 
eden hekim ise . uyguladığı metodun · doğru ·::ılduğu!lrla...'l 
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emin bulunacaktır. Bu çocuğa cesaret v�rmemiz gerekti

ği götüşünü savunuyoruz. Bu da kolay değildir. Ne yap
malıyız acaba ? Çocuğun kendi kendine kararlar :ılac::ı.k 

duruma gelmesini, hesap prob1emlerini çi:lz�bileeek lıale 
gelmesini, kendine güven kazanmasını, mcyd�a �el:::n 

çatlakları kendi kendine tıkaır.asını sağlamalıyız. Ona 
sadec':! sözle cesaret vermek yetmez, arkadaşiannın duru

muna getirmek de şartbr. Eğer bu kız çalışmaya başlar 
da sekiz gi.in sonra bir yazılı smavd:ın geçirilirse, i.ıaşa
rısızhğa uğrayacağından hiç şiiphe yoktur. Çatlaklar bu 

kadar çabuk kapatılamaz ;  bunun nekadar zamana ihtiyaç 

göatereceğ·ini hesaplamak gareklidir. O zamana kadar 

da onu bir süre korumalı , sı·kadaşlarınm seviyesine ye

tişmiş gibi hemen imtihan ctrr.�meiidir, aksi hald::? eği

timcinin bütiin çab::ı.lan boşa gitmiş olur. Bir insana ce

saret vermek istendiği zaman güvenle dolu bir psişik du
rum yaratmaya büyü.1{ önc::n vermelidir. Onu his3edebilir 

bir hale getirmeli, yani her şeyden evvel gtivenini kazan

mahdir. Ona karşı bir doat gibi davranmalı,  üstün tavır

lar takınarak çocuğu ezmemeli , utar.ıdırmamalı,  küçük 

düşürmemelidir ; asla sertlik göı:ıterm�c!idir. Bu gil:.i 
ç:ıcuklara karşı öyle sert davramlmıştır ki, 3onuncia r;a
hşm::ı.ktan tamamiyie vazgeçmekte haklı oımuşlardir. Ço

cukların güven duyduk:.ırı insanlar çevre::ılnin genişleye

bilmesi için onun, eğitimcisi ile dostluk ilişkileri kurma

sı elzemdir. Çocuğun yulnız ana baba.sına güveni "v'ardır. 
Okulda kötü bir rol oynuyor. Aslında dikkati r,adec:? ::ı...11a 

babasına yönelmiş durumda. Eğer bir yabancı. ilgi duydu
ğu insanlar çevresini genişletmeyi ba§arırsa toplum duy
gusu kuvvetlenecek, gilveni artacaktır. Böylece en büyük 
fenalık, konurrmz olan çocuk için "benim, aile '}evresin

den, ana baba.-nın yanından başka yerde yerim yok" inan
eı yo.kedileccktir. Bu güven ve kazanma işi bütün diğer 
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çarelerden önce başvurulacak yoldur. Böylece �ğitimin 
temel kaynağına, annenin görevinin ç:>cuğun güvenini 
kazanmak ve onda başkalanna karşı ilgi uyandırmak, ha· 
yat problemleriyle ilgilenmesini sağlamak, toplum için· 
de çocuğa bir yuva hazırlamak görevine gelmiş bulunu· 
yoruz. Böy!elikledir ki çocuk, cesur, bağımsız olur ve baş
kalanyla eşit seviyede görür kendisini. Çocuktaki yeter
sizliğin hangi hatadan başladığını araştınrsak, nrasında 
bulunduğu iki kardeşin çok istidatlı çocuklar olduklan ger
çeği karşımıza çıkıyor. Bu, tesadüf bir yargı değildir, her 
gün her saat gözönünde olan bir şeydir. Çocukta devamlı 
olarak kardeşlerine benzeyemediği duygusu hakimdir. Bu
rada çocuktaki temel hata açıkça ortaya çıkıyor. Öteki 
iki çocuğun hangi alanda istidatlı göründüklerini bilemli
yeceğim ama birinci ç:>cuğun bir kardeşe sahip olmak dra
mını, onun doğumundan önce durumu sağlam olduğu için 
hazmedemediğini söyleyebilirim. İkinci çocuğun da üçün
cünün doğumuna tahammül edemediğini söyleyebilirim. 
Bunlara, en küçüğün haris mizacını da eklerseniz, ::aten 
gerilemekte olan bizim çocuğun, küçüğün doğumuyla bü· 
tün bütün güç duruma düşmesini daha iyi anlarsınız. Şim
di şu soruyu soruyoruz : anne neredeydi ?  Öyle anlaşılı
yor ki anne, öteki iki kızına daha fazla şefkat �östermiş. 
İkinci çocuğun ötekilerle yarışa girişmesini anne hoş kar· 
şılamamıştır. Ona hemcinslerine, kardeşlerine, hayatın 
gerektirdiği işlere karşı P gi uyandırmasını duymasını 
öğretememiştir. Çocuk da tıpkı süt çocuğu iken gibi :ın
nesine muhtaç olmaya devam etmiş, beceriksiz bir kü· 
çük çocuk olarak kalmıştır. 

İkinci vaka : ÜçüncU sınıfta kalan dokuz yaşında bir 

kız çocuğu. 
Bu tek cümleden de, çocuk üçilncU sınıfa kadar nor

mal olarak geldiğine göre, geri zeki.lı olmadığı sonucunu 
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oıkartıyonız. Hayatındaki bazı olayların onun okula ni
çin devam etmediğini açıklaması gerekir. Okulu artık ho
şa gitmeyen b�r yer olarak görmeye başlamıg olmalı :nu· 
hakkak. 

"Esas şikayet konusu : yalana ve hırsızlığa eğilimi." 
Yalan ile psikolojik nedeni k:ınusunda, çocuğun ya

kınında onu korkutan sert bir insanın bulunduğu söyle
nebilir. Normal olarak bütün çocuklar, kendilerini gerek
tiği kadar güçlil hissederlerse yalan söylemezler. Şu hal
de çocuğun kendisini emniyette duymadığı sonucuna ·.ra· 
nyoruz. Bir çocuğun yalan söyleme eğiliminden 3ÖZ edil· 
diği zaman daima bunun bir aciz duygusunun ifadesi ol· 
duğunu düşünmenizi rica edeceğim. Bu, aşağılık komplek
sinin açığa çıkmasını önlemek için başvurulmuş bir •la· 
redir ; çocuk, daha kuvvetli olan taraftan korkar, kendi
sini zayıf taraf olarak görür. Bellibaşlı iki yalan şekli 
vardır :  birincisi korkudan yalan söylemektir. Korku, 
aşağılık duygusunun bir yönüdür. İnsan kendisini gerek
tiği kadar güçlü hissederse hiçbir şeyden korkmaz. İkin· 
ci tip yalanlar ise bir insamn kendisini gerçekte :nanclı
ğından daha büyük göstermek çabasıyla söylenen yalan
lardır. Bu da aciz ve aşağılık duygularını örtmek için nöy· 
lenir. Büyük bir acizden sonra muhayyile s-enişlemeye 
başlar. Burada, belirli bir amaç güden yalanlarla böyle ol
mayan ya!anlan birbirinden ayırmaya kalkışmak yanlış· 
tır ; amaçsız yalan yoktur. Elimizdeki vakada, bahis konu· 
su olan korkutucu nedeni arayacağız. Büyük bir aşağılık 
duygusuna sahip kabul ettiğimiz bu çocuğun, hırsızlık da 
yaptığı ve başkalannın hakimiyetinden -dolambaçlı yol
larla kaçmaya çabaladığı da eklenince, tahminlerim.iz bil· 
tün bütün kuvvet:eniyor. Hırsızlığın psikolojik yapısı, 
insanın kendisini fakirleşmiş hissetmesi ve bu eksiğini, 
zenginleşmek suretiyle örtmeye çabalaması haline ben-
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zc�ilcbilir. Bunu Ja hayatın yararlı yönilne uyacak r;.e
kilde değil de yalana çok benzeyen bir sahte yola i:mşvu

rarak yapar. Hırnızlık da kuvvetliden kaçnıak; kumazhk
yoluyla onunla aynı seviyeye erigmek çaresidir. :tlırs:z
hkta hiç bir zaman cesarete rastlay:ı.may:ı.cağımızı ::ıöyle
miştim. Hırsızlığın karakteristik özeiliğini burada ::ı.çıkça 
görüy:ır.ız, çocuk, korkaklığım açığa vurmakta.dır. Aynı 

durumdaki başka bir çocuğun da yalan söyle>iP ::ıöy!eye
meyeceğini tayin edecek durumda değiliz. Fakat bu ço
cuk eğer kuvvetli olsaydı niçin hırsızlık yaptığını ve ya
lan söylediğini k:ı.tiyen anlayamazdık, bunu biliyoruz. 

Eğer bu halde de hırsızlık yapsa ve yalan söyleseydi o za
ıruı.n ona geri zekah damgasını vuracaktık. Bu ·�ocuğun 
büyük bir nciz duygusun& sahip olduğunu ve bundan, 3c
ne zayıf çarelere başvurarak kaçınmaya çabaladığını an
lard1k. Fakat çocuk akıllıca davranıyor, o kadar ki ·�ğer 
koşullar izin verirse yalanını affedebiliriz, çünkU :ıralan, 
b�r maksatla söyleıım.iştir : kendisini kurtarmak ::naksa
dıy!a. Hırsız!ık yapan bir insanı ancak eğer açlıktan öle
cek hale gelmişse affedebiliriz ; hatta bu koşullar altında 
on� hak1ı bilıe görebiliriz. Bu çocukta yalan ve hırsızlık 

ince!ememizin başından itibaren dikkatimizi çekecek vo 
onun kendisini rahat hissetmediği kanısına varacağız. 

"Ana baba savaş bittiğindenberi ayn yaşıyorlar." 
Güç çocuklarda buna sık sık rastlarız. Mutsuz bir ev

lilik hiç şüph�iz çocuk için ç:ık zararlıdır. İstatistik uo� 

nuçlan ve kişisE'!l tecrübeler, ayrı yaşayan ana babanın 

çocuklarının pek güç ilerlediklerini ortaya koymuştur 
Bu ço.:!uklor arasında ciddi başarısızlıklara uğramış olan
ların · ornnı çok yüksektir. 

"Çocuğa i�terse annesiyle oturabileceği aöylenmiş 
ruı:ııı. o, iateme::ni.ş." 

Bu, bize evvelce söylediklerimizi hatırlatıyor. Anne, 
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çocuğun güvenini kazanmayı bi!emcmiş, i�k görevinde ba· 

ııans:zl:ğa. uğramış. Bu çocuğun b;;.ba.ya yaklaşıp yakl� 
madığını göreceğiz. Çocuğun b:ıbasıyla olan sevgi ilişkisi 
her zaman, ikinci aşamayı teşkil eder. Birinci :!Şamad:ı 
anne ile olan bağlar kopmu.cJtur. Bu da ancak çocuğun, 

armesinin gerçekten bir yardımcı olamadığını o.nlama&1y· 

la başiar. Çok zaman çocuk bu duygusunda hatalıdır. Pek 

çok çocuklar da ikinci bir kardeş geldiğinde analarından 

uzak'aşırlar, çünkü bunu kendilerine bir ihanet nayar ve 

annelerini suçlu görürler. Bu, hayat tarzının hazırlam

şında yanlış bir yola girmeye sebep olur çok zaman. Şim
di de babanın her iki görevinde de ıı.nnenin yerini o;;utup 
tutn1adığına bakalım. Bozulmuş bir evlilikte bu, kolay de

ğildir, hele baba yeterince bo§ zaman bu!amıyo:::sa. O ·,ra

kit bu ikinci görevi, toplumsal duyguyu geliştirme e-örc
vini klm yerine getirec�k ? Çocuğun hırsızlık yapt.:ği ·;e 
yalan söylediği belirtiliyor. Bu, onun toplum duygu.sunu 
geliştiremerni.ş olduğunun belirtisidir ; düşman ülkede bü
yümüştür adeta. Çocuğu!l okulda başarı sağlayamadığı
nı, s!nıfta kaldığını duyunca, hoşuna giden öğretmeni bu

lamadığını anlıyoruz hemen. Görüyorsunuz ki bu '}ocuk 
öteki insanları düşman gözüyle görüyorsa, ancak kendi 
çabasıyla kurtulebileceği bir tuzağa düşmüş Jemektk 
Ba'.)kal::.nnn güvenememesi, düşmanlık beslemesi, arka
daş edinmesine engel oluyor, yeni bir dwıımu umutla kar
şılamıyor, okulda rahat edf!ruiyor. Bütün bu olumsu.z kO:: 
şullar çocuğu başarısızlıktan �aneızliğa sürüklüyor. 
Bundan da hayatın düşın'.l1llarla do!u olduğu sonucuna ·va
rıyor. Bizi bu ruha glitürecek köpti.iyü bulD1.!lnl!l· oon <le
rece gUç olctuğunu kolnyiıkla anlayabiliyoruz şimdi. Çok 
kim.s2 bu güçlükler kar13ısında gerileyecektir şüphesi21. 
Şimdi bıu�ka veriler, belirtiler veya çelişmeler arayacağı
Iİl..İZ alanı sınırlandırmış bulunmaktayız.: 
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"Annesi ötedenberi ona karşı gefkat göstermezdi." 
Bunu zaten tahmin etmiştik. 
"Çocuğa hemen hemen nefretle muamele ediyor. Ço

cuk, yaptığı kabahatlerden dolayı kendisini sık sık ce
zalandırmasına ve dövmesine rağmen babasına çok bağlı." 

Bu, bir bakıma çelişik bir şeymiş gibi görilnüyor. 
Eğer doğru yoldaysak, bu çocuğun, dünyada güvenebile
ceği, hiç olmazsa kısmen güvenebileceği bir tek kişiden 
başka kimsesi olmadığını unutamayız. Bunun içindir ki 
onun attığı tokatlar kızı pek ürkütmemektedir. Eğer ba
ba da kızı terkedecek olursa dünyada yapayalnız kala
caktır. Babanın kızına attığı dayaklar dışında iyi ·;;araf
lan da olduğu anlaşılıyor ki onu annesinden daha ::azla 
kendisine bağlamayı bilmiştir. 

"O vakit çocuk uslanacağını vadediyor ama aöziln
de hiçbir vakit durmuyor, hep kabahat iş!emeye devam 
ediyor." 

Bu çocuğun dayaktan sonra uslanmaya söz vermedi
ğini veya uslanmak istemez göründüğünü kabul edersek, 
bunun sonucu ne olurdu acaba ? Bu oyunu oynayamazdı, 
babası bütün umutlarını yitirirdi. Bütün çocuklar, bütün 
büyükler umutsuzluğa kapılmış bir insanın artık hiçbir 
işe yaramayacağını, her tUrlü toplum duygusundan sıynl
dığından, gerek kendisi, gerekse başkaları için bilyük bir 
tehlike teşkil ettiğini hemen sezerler. Bu şu demektir : ço
cuk, eğer babamı umutsuzluğa sürüklersem, diye düşü

nür, beni kapı dışarı eder. Fakat kabahatlerini \;ekrarlı
yor. Bu, bizi babayı şaşırttığı gibi şaşırtıyor ; çünkü bi
liyoruz ki, bu çocuk kendisini her şeyden yoksun hisset
tiği için zenginleşmeyi amaç edinmiştir. Fakat kendisi
ni güçsüz de bildiği için doğruyu söylemez. Alınmış olan 
kötü bir notun evde yaratacağı etkiyi gözönüne getirin 
bir defa. Kötü bir not attığımız zaman, iıt orada bitmez. 
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Evde de tepkiler yaratacak, çocuk ya cezalandınlacak; ya 
kendisine bir armağan verilerek teselliye çalışılacak, ya 
da öğretmen haksız çıkartılacaktır ki bunlar birey psiko
lojisi bakımından onaylayamadıfımız sonuçlardır. Bunun 
içindir ki biz, not verme usulünün tamamiyle kaldırılma
sına taraflıyız, çünkü bu notlardan ne gibi sonuçlar çı
kacağı evvelden kestirilemez. Eğer öğretmen :ıot verir
ken aile durumunu gözöntinde tutuyorsa o vakit iş kolay
laşır, ama bu halde de not verme sisteminin hiçbir anlamı 
kalmamış olur. Eğer çocuğun karnesi kötü notlarla ılol
durulacak olursa o vakit evde huzuru kal.mıyacaktır. 

"Mesleki durumu dolayısıyla baba çocuğu yanında 
alakoymadı ve büyük annesiyle büyükbabasına gönderdi. 
Bunlar da çocuğu uzun süre alakoyamadılar." 

Büyükanalarla büyükbabaların çocuklara karşı yu
muşaklık ve hoşgörüyle davranmalarına alışıkız. Fakat 
bu çocuk anlaşılan doğuştan talihsizmiş ki büyükannesiy
le büyükbabası bile onu istememişler. Üstelik bu ·�ocu
ğıın kötü ünü çevresinde iyice yayılmış olmalı. Bu da ye
ni bir güçlük yaratıyor. Çocuğun nasıl bir tuzağa düşmüş 
olduğunu görüyorsunuz. Bundan çıkmasının ne kadar güç 
olduğıınu da anlayacaksınız. Büyükler için bile pek çetin 
olan bu işte çocuklardan, ne bekleyebiliriz ki !  

"Bunun üzerine anne ve babasının d a  oturduğu •.r. 
eehrinde, bir ailenin yanına yerleştirildi." 

Bu suretle durumun düzeldiğini kabul edemeyiz. An
nesine gitmek istemiyor, babanın ç�cukla meşgul olacak 
vakti yok ; bir aileye yerleştirilmiş, güvendiği tek :nsan· 
dan yoksun kalmasını büyük bir kayıp olarak hissediyor. 
Kendisini haksızlığa uğramış görüyor. Buna ikinci bir et
ken de ekleniyor: annesini görmesini yasak ediyorlar. Ço-
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cuğun e.na veya babasıyla ilişki kurı:ıası.nı güçleştirmek 
veya i.mkinsızlaştırmak kadar ağır bir hata yoktur. Böy
le bir yasağın ihtimal uygunsuz bir hnyat sürme, ah
lak dışı davranışlar, gibi haklı gösteren bir nedeni bu
lunabilir ama çocuk üzerinde hak sahibi olan taraf, gör
mesini yasaklndığı tarafın gözden dü�emesini, auçlan
dınlmam.asını da sağlamalıdır. Hatalı olacak bir aksi dav
ranış çocuğa çok zarar verir, çünkü böylelikle bozuk bir 
s:>ydan geldiğine inanacaktır. Suçlandmlan ana veya ba
basındaki kusurların kendisinde de bulunduğunu aa:ca
caktır. 

"Bu yasağa rağmen anasıyla babasını görmeye gitti 
ve onlardan biraz para çaldı. Bu parayı da şeker alıp ar
kadaşlarına dağıtmak için harcadı." 

Bu şekilde, çalınan parayı veya şekerleri dağıtmak, 
çocuklar veya erginlik ç�ğındakiler tarafından işlenen 
hırsızlıklann dikkati çekici bir gösterisidir. övünmek, bü
yümek ihtiyacını açığa vurur. Bu davranışın diğer yönil 
de böylece kendisini açıkça gösteriyor. Kişinin kendisini 
sevdirmeye çabaladığının belirtisidir. Haksızlığa uğradığı-· 
na inanan bu kız, başkalarına armağanlar verince, yo

rumlamamız gereken bir huy özelliği gösteriyor demek
tir : çocuk anasından görmediği, babasından da zam.an za· 
man fakat hiçbir vakit emin olmayarak gördüğü ::;evgiyi 
b�ka yerlerde anyor. İyi bir öğrenci değildir. Kendisini 
sevdirmek için ne yapabilir ? öteki çocuklan, rüşvet "w"6· 
rerek kazanmaktan başka çaresi kalmamıştır. Şimdi bu
na çalışıyor işte : sevgi ve yakınlık an yor ve çocuğım en 
güclil içgüdüsü de bu aramada ortaya çıkıyor : hırsızlık 
yaparak ve başkalanna. armağanlar vererek kendisini 
sevdirmek. Böylelikle kendisini daha zengin hissediyor. Bu 
da bir acizin davranış tarzıdır. Çocuk, birisi tarafından 
aevileceğini umamayacak kndar kendislııe güvenden yok· 
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suı;ıdur. Bu huy özelliği, büyüklerde de rastlanan bir 
özelliktir. 

"Yumurta satarak kazandığı paralarla da aynı şeyi 
yaptı. Bu yumurtalan yanında oturduğu aileden çalmııı 
ve öğretmeni.ne götürmüş." 

Öğretmeninin yiyecek ihtiyacını karşılamaya çalışan 
bir insan olarak görüy::>r kendisini. Belki de öğretmenine 
de bir armağan vermek istemiştir. Belki yumurtalar kar
şılığında para almıştır. Herhalde bir hizmette bulunmuş
tur. Her iki halde de, yararlı bir iş yapmış demektir. Eğer 
öğretmen kendisinden yumurta istemiş olmasaydı, çocuk 
da hiç şüphesiz onun bu isteğinden haberdar olamazdı. 

"İşlediği kabahatler okulda duyulduğundanberi her
kes çocuktan kaçıyor. Onu yanına alan aile artık tutmak 
istemiyor çünkü onlar da birkaç defa : özellikle yiyecek 
maçldelerlnin çalındığını farketm.işler." 

Bu yiyecekleri ne yaptığını bilmiyoruz. Kendisini hak
sızhğa uğramış gören bu kız, terkedilmişlik duygusu yü
zünden çok ve sık acıkıyor olabilir. Dolu bir tabağın önü
ne oturan bir 

'
kimse önüne hiçbir şey konmamıştan çok 

daha az açlık duyar. 
"T. de durum dayanılır gibi olmaktan çıktı. Baba ç::>-

cuğu başından atmak istiyor." 
Tuzağın etkisini göriiyorsunuz. 
"Baba geçim olanaklarından yoksundur." 
Bundan, çocuğun beslenme bakımından da pek par

lak bir durumda olmadığı sonucunu çıkartıyoruz. 
İşte son derece önemli ve anlam taşıyan bir gözlem 

daha : 
"Annesinden sevgi görmemesi ve bütün çevresının 

kendisi hakkında varmış olduğu yargı yüzünden çocuk, 
herkesle anlaşmazlık halinde. İşlediği kabahatler kısmen 
içindeki isyan duygusunun ifadesi olabilir. Herhalde, açık� 
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lanan durumu sebebiyle, bu kızın topluma yeniden kazan· 
dınlm.ası pek güçleşmiştir." 

lşte aşırı bir aşağılık duygusuna sahip çocukların 
üçüncü tipine mükemmel bir örnek : bunlar, nefret edilen, 
gayrimeşru, istenmeyen yetim ve sa.kat çocuklar grupu· 
dur. Bütün bu çocuklann sık sık, yerli veya yersiz olarak 
kendilerinden nefret edildiği duygusuna kapıldıklarını 
müşahede ediyoruz. Bu yanlışlığı düzeltmeli, çocuğa, bu 
duygusunda haklı bile olsa, merhametli ve iyi insanların 
da bulunduğunu an�atmaya çalışmalıdır. Bizim çocukta 
bu duygu babasının kendisine bakması sebebiyle kısmen 
hafifletilmiş sayılır. Bununla beraber, babanın da ·�!in
den pek fazla şey gelmemektedir. Sağduyusunun ·ı1ara
bildiği sonuç, çocuğu başından savmak olmuştur. Çocuk 
da bunu hissetmiş olmalı. Onda ihtimal "babamın 'benim 
için harcayacak parası yok" duygusu yer etmiştir. :'3u· 
nun içindir ki kız, bütün diğer insanları düşman aaydığı 
bir tuzağa düşmüştür. Toplum duygusu geliştirilememek· 
tedir. Böylece ön planda bazı belirtilere rastlıyoruz : ı;u
ça giden yolda atılmış ilk adımlar olarak ya1an ve hırsız
lık. Bununla beraber, durumda ufak bir umut ışığı yara
tan bir etmen de keşfetmiş bulunmaktayız. Bu çocuk aef
kat ve sevgi aradığı için, güvenini kazanmak kısmen ko
lay olacaktır. önce annenin ilk görevini yerine getirmek 
ve sonra da başkalarına duyduğu ilgiyi uyandırmak ge
reklidir. Onu, insanın doğuştan fena bir yaratık oldu
ğuna inandıran bu hatadan kurtarmahdır. Bu •:!ksiklikler 
kapatılmalıdır. Böylece uygulanacak tedavi şeklinin ana· 
hafümnı belirttikten sonra çocuğun içinde bulunduğu faz· 
la yüklü durumdan da kuı::tarılması gerektiğini eklemek 
zgrundayız. 

"Çocuk, şefkat ve yardıma çok ihtiyaç duyan bir in· 
ian izlenimini bırakıyor." Bu da edindiğimiz ilk bilgiler-



denberi kurmaya başladığımız ipotezi destekliyor. Çocuk 
arıyor ; aradığını henUz bulamamıa : cesaretini tamamiyle 
yi,tirmlt değildir. 

Bu bahse son verirken, fil satırlan okuduğıım oıra.· 
da aklıma geliveren bir düşüncemi açıklamak istiyorumj. 
Şunu gözönilnde tutalım : sefalet içinde yaşayan bu çocuk, 
açlıktan, soğuktan olduğu kadar mesleki geleceği bakı
mından da umut ve güven yokluğundan aıkıntı çekerek 
büyüyor ve aiddetle, sevilmek ihtiyacı duyuyor : bu ko
şullar altında ne olması beklenir ki ? Onu koruyacak kim
se yok, hiçbir yer emin değil : sonunda kötü yola ıJüşe
cek, sokak kadını olacaktır. Bu kızın, güvenini ve kendi
siyle ilgilenecek birisini bulmak umudunu tamamiyle yi
ti.rdiğini kabul edelim. Biraz daha büyüyünce karşısına 
ona yaklaşacak ve yaltaklanacak, sevgi gösterir gibi ya
pacak bir adam çıkacaktır ; bu her zaman göriilen ve kız· 
lan uçuruma sürükleyen bir olaydır. Bu çocuğun kendi
sini yanma alacak birini bulma umudunu yitirdiğini ka
bul ede!im. Artık kimseden şefkat bekleyemez, okulda hiç
bir haşan gösteremez, bir yuvası yoktur, başıboş gezmek 
zorunda kalacak, kendisini suç işlemeye sevkedecek bir 
çetenin eline 1':olaylıkla düşecektir. Veya kendi başına bir 
şeyler yapmaya çalışacak, kolay bir kazanç yolu :ıraya
caktır. Zaten bir çeşit suça, hırsızlığa alışıktır, bu yola 
devam edecektir. Neticede de başka her türlü olanaktan 
yoksun bırakıldığı için, alışkanlığı sebebiyle hırsız ola
caktır. O vakit mahkeme psikiyatrlan ve hakimler :mçlu 
çocuklann doğru yola girmesinin pek güç olduğu, daha 
ağır cezalar vermek gerektiği sonucuna varacaklardır. 
Çocuk herhangi bir çare bulmak umudunu kaybetmiştir ; 
yakalanl.PS8 hapsedileceğini bile bile çalar. Yakalanma
yacağı fikri onu aldatabilir. Buna rağmen yakalanırsa 
hapse atılacaktır. Orada da başka suçlularla tanışacak ve 
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bunlardan yeni suç yollan öğrenecektir. Hapisten çıktık
tan sonra durumu daha da kötüye gidebilir. O vakit bu 
kızı dUzeltmek imkbı kalmış mıdır ? Bu şekildi! ona cesa
ret vermek mümkün olabilir mi ? Hayır, katiyen olamaz. 
Ona ancak cesaret verecek ve hatalarını kabul ettirecek 
bir servis yardım edebilirdi. Mamafih bu kızcağızın ema
net edileceği bir eğitimcinin de farkına varmaksızın ve 
yarım yamalak da olsa, en önemli eğitim görevini yerine 
getirmesi, ona cesaret aşılaması mümkUndUr. 



BİR BABA. TOPLUM DUYGUSUNUN 
GELİŞMESİNİ ENGELLİYOR 3 

Elimdeki vak'a, olağanUstU kısalığı ve anlamı ile dik· 
kati çekiyor. Bunu incelememin sebebi, genel olarak elimde 
daha teforruntlı başka bir vaka bulunmayışıdır. Bize ve
rilen rap::ırlara bakarak gözlemler yapmasım öğrenmeli· 
yiz. Böyle bir raporu kaleme almak sanatı üzerinde de 
daha fazla durmalıdır. Bir gün şöyle ilgi çekici bir teklif 
atmak isterdim ortaya : bir güç çocuğun, bir suçlunun, blr 
sinir hastasının, bir ayyaşın, v.b. ayrıntılı hikayesi çe
şitli psikoloji ekollerinin en büyük öncillerine ::ıunulsun 
ve onlardan hikayeyi yorumlamaları ve çocuğu düzeltmek 
için öngördükleri metodları bize bildirmeleri istensin. GU· 
nümüzde modern psikolojiyi karanlığa sürükleyen kan· 
şık1ık hemen sona ererdi. Genellikle pek tevazu gösterme· 
yen yazarlann çoğu birdenbire gölgede kalıverirlerd.i. Bel· 
ki de bu teklifimin gerçekleşro.esine daha uzun bir ::amıın 
var. Bu zamandan biz, vakalann yorumlanmasında \l'e 
böyle bir hikayeyi açıklayabilme sanatında tecrübe aahl· 
bi olmak için faydalanmak istiyo!"lll. Hayat tarzı yapısı· 
na bağlı hataları değiştirmek veya bertaraf etmek çare
lerini bulmaya ·kararlıyız. 

Elimizdeki vaka, ilkokulun birinci sınıfına devam 
eden altı yaşındaki bir erkek ç::>cuğunun hikiyesidir. Baş· 
langıcı şöyle : 

"Çocuk ailesinin yamna gelmezden evvel. u 

Bu, şu demektir ki evvelce başk:a. bir yerde, ihtimal 
sütniıleıı.in ya.ı:wıda veya yetinılerevindeydl. Hemen gö-
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züm.UzUn �nüne bu gibi durumlardaki çocuklann rahat 
veya olumlu ya da olumsuz görUntüleri geliveriyor. 

"önce hastanedeydi ve sonra bakması için bir kadı
nın yanına verildi." 

Anlaşı1an çocuk gayrimeşru. Bundan sonraki cümle 
de bunu doğruluyor zaten. 

"Evlilikten önce doğmuş." 
Kanunlarımızın kaydettiği bütün ilerlemelere rağm.en 

bu, gene de pek normal bir durum değildir, zira 
-
kanun 

gayrime§ru çocuklan da me§ru çocuklarla eşit haklara 
sahip saysa bile böyle bir çocuğun önce başka bir :ıile 
yanına verilmesini önleyemeyiz. Bu bile başlıbaşına, bir 
çocuğun hayatında derin bir iz bırakmaya yetecek bir du· 
rumdur: kendi ana babası yanından daha kötü bir n.ile 
çevresi bulacağından değil, -çok zaman bu şekilde manevt 
ana-babalar öz ana-babadan daha bile iyi olurlar- fakat 
bu top1umsal durumun bamba§ka anlamlar taşıyan bir 
durum oluşundandır. Gayrimeşru çocuklar karşısında 
gösterilen genel toplumsal tutumun kanunlardaki Herle
melere uygun bir seyir izlediğine de inanmıyoruz biz. Bu
gün de size şu öğütte bulunmak suretiyle hepinizi <!ikkatli 
davranmaya davet ediyorum : dünyaya sakın gayrimeşru 
çocuk olan\Jc gelmeyiniz. 

"Hayat koşullan : ana baba pek fakirdir." 
Bundan anlıyoruz ki, çocuk öz ana babasının yanın

dadır, ancak evlilikten evvel doğmuş ve doğumundan oon
ra annesiyle babası evlenmiştir. 

"Gazete satarak geçimlerini sağ!amaya çalışırlar. 
Ana baba ile bir, iki, dört ve altı yaşındaki dört çocuk, 
hepsi bir tek odada otururlar : geceleri iki yatafı paylaş
mak zorundadırlar. Konumuz olan çocuk en bUyUklerl· 
dir ve babasıyla yate,r. Ba�a vere�dir, astım ;ıöbetlerl 
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geçirir ve bu yüzden geceleri uyuyamaz ; o zaman en u,fak 
geyden hiddete kapılarak çxufu döver." 

Demek oluyor ki çocuk mecburen babasının yatafı.n· 
da uyumak!a kalmıyor, . üstelik dayak da yiyor. Bu ka
darı fazladır. İkisinden birisi yeter de artardı bile. "Ba
basının oğlanı pek sevmediği anlaşılmaktadır. Ondan dört 
yaş küçük olan kızı en sevgili çocuğudur." 

Burada gene çok iyi tanıdığımız sorua çıkmıştır kar
gımıza : büyük ağabey ile küçük kızkardeşi problemi. 1;0-
cuğun zaten oldukça kötü bir durumda bulunduğunu bi
liyoruz ; bütün öteki güçlükler bertaraf edilmiş bile olsa 
durumu gene düzelmez. İkinci çocuk daima onunla reka
bet halinde bulunacak ve onu geçmeye çalışacak�ır. Hele 
ikinci çocuk kız ve büyüğil erkek ise bu, daima böyle olur. 
Kilçük olan kız, ağabeyinin azçok imtiyazlı durumda bu· 
lundÜğunu sezer ve kendisinin de ondan aşağı kalmadığı
nı, hatta daha üstün olduğunu göstermek ister. Bunda do
ğa da ona yardımcı olur. Kızlar onyedi yaşına kadar da
ha hızla gelişirler; erkek çocuk bunu bilmez, kendisini 
geri kalmış olarak görür ve kaderine boyun eğer. Bunun 
içindir ki çok zaman -bu gibi vakalar şaşılacak derecede 
birbirine benzer- böyle, küçük kızkardeşi bulunan erkek 
çorukların daha az aktif olduklannı, çok geçmeden umut
larını yitirdiklerini, istediklerini dolambaçlı yollardan el
de etmeye çalıştıklarını görürüz. Bu sırada ortaya çıkan 
yeni durumlar da olayların akışını değiştirebilir. Ağa
bey herhangi bir faaliyette bulunmaktan vazgeçer. Kız
kardeş ise bambaşka bir durumdadır. Son derece ·�nerjik
tir, her şeyi devirip kırıp geçer. Bir muhalefetle karşıla
şınca inat�ı. söz anlamaz olur. Çok zaman iyi �Ii§ir, 
ağabeyinden daha iyi bir öğrenci, becerikli ve çok daha 
faal bir çocuk olur. Bunda, çok zaman o derece ileri gider 
� ana baba "keşke oğlumuz kız, kızımız da oğlan Qlsay· 



mış" derler. Bu duruma çok sık rastlandığı iç!n -bu gibi 

erkek çocukların sonu iyi ol:naz, güç çocuk olurlar, oinir
lÜlirler, bazıları suç işler, kendini içkiye verir- şöyle de· 
meye mecbur kalınz : şu halde, içgüdüler konusunda söy
lenen sözlerin ne anlamı kalıyor ? Bilyük ağabey dalma bu 

özelliği ve kızkardeşi de kendi özelliğid gösterdiğine gö
re. doğuştan mevcut akli melekelerin varlığından bahset
menin ne anlamı olabilir ? Bu durum'.ln değiştirilmesi doğ
ru uygulanan bir eğitim metoduyh önlenmesi mümkün
dür ; ancak, böyle bir işin önemini kavramak ve yanlış 
usullerle ve sertlik!e müdahale etmemek şartıyla.. 

"Çocuk, geçen yıl birkaç defa eve geceyarısındnn ev
vel dönmediğini anlatıyor." 

Bu sözleri kendi görüşümüz açısından değerlendire

cek olursak , hemen şu sonuca varırız : çocuk evde bulun
maktan pek hoşlanmıyor, yoksa daha erken dönerdi. San
ki eviyle kendisi arasına bir mesafe koymak istiyor. Bu 
gibi olaylan size �'Velce de izah etmiştim. Bir insan evin
den çıkıp giderse bu, cnun, kendisini evde rahat hisset
mediğine delildir. 

"Beş defa da polis tarafından soka..lı:ta yakalanmış." 
Ağabeyin küçük kızkardeşi kal'§ısındaki ortak kade

ri burada da kendisini göstermiştir şu halde. Buna evde
ki durumunun !;ırtışmnya yer bırakmayacak derecede kö
tU oluşu da ekleniyor. 

"Şekercilerin ve sinemalann önünde dHeniyormuş." 
Bu davranış, onun kendi kendisini küçültme duygu· 

eundn.n ileri geliyor. Evden kaçtığına ve önilne konulan 
iki · lokma fakir yiyeceğini bile bulamadığına göre dilen
mekten başka ne yapabilir ? Belki hırsızlık eder. Bu da 
biti şaşırtmaz. İşte önilni.\zde, yııkanda bahsettiğim, ve 
ağabey ile küçük kızkardeB are.sındaki ilişkiden doğan ge
l�meye bir örnek var. 
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"Okuldaki davramşı." 
Bunu kolaylıkla gözümüzün önüne getirebiliyoruz. 

Bu çocuk şu veya bu şekilde iyi bir öğrenci olabilseydi, 
kaderini değiştirebilmesi miimkündll. Değiştiremediğine 
göre, okulda özellikle kötü bir talebe, bir başbelSın olduğu 
sonucunu kesinlikle scyleyebiliriz. Bakalım bu konuda no 
yazılmış ? 

"Ç::>cuk okula pis, yıkanmamış, taranmamış, yırtık 
giysilerle geliyor.".  

Giysilerinin yırtık oluşunun sorumluluğu ihtimal ken
disinin -değildir ; diğer hususlara gelince, öyle sanının ki, 
altı yaşına geldiğinde kızkardeşinin davranışları bambaş
ka olacaktır. Altı yaşında yıkanmasını ve taranmasını 
öğrenmiş bulunacaktır. 

"Yerinde oturamıyor." 
Okulda, yerinde oturamamak ! bu bir cürüm. Okulda 

rahat durmayı, oturmayı bilmek gerek. Bunu yapmayan, 
davranışıyla okula devam etmek istemediğini ispat elli� 
yor demektir. Okulda rahat durmanın, oturduğu yerden 
kalkmamanın taşıdığı anlam, hayatta taşıdığı anlamdan 
bambaşkadır, bir toplumsal görevdir bu. Bu davranışta 
bir çocuğun okul ile olan toplums:ıl ilişkisi dile !;Ctiril
miş oluyor. Demek ki yerinde rahat duramadığını üğrcn
diğimizde, bundan bplum duygusuna sahip bulunmadığı, 
öğretmene, öğrencilere ve genel olarak oku!a ve problem
lerine ilgi duymadığı sonucunu çıkartabiliriz. Şu halde :ıe 
yapıyor ? Öyle sanıyorum ki bunu da biraz dikkatle ve 
anlayışh davranmakla keşfedebileceğiz. 

"Sınıfta dolaşıyor, derste şarkı söylüyor ve :ırkadaş
lannin verdiği cevapların taklidini yapıyor." 

Bu, onun kaçma isteğini dile getirmiyor mu ? Fakat 
·kol� değil kaçmak, bazı tehlikeler beliriyor. Ana baba� 
}"a haber gönderilecek ve polis ve jandarma zoruyla bu 
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çocuk okula sürüklenecektir. Bundan kaçınmanın imklnı 
yoktur. Bizim çxuk hiç güphesiz sıvıgmayı çok ister. İş· 
leri kendiainl okuldan kovdurmaya �r götürebilir. !§. 
te o zaman hiçbir korkusu kalmaz. 

"Yanındakiyle, arkadqlanyla kavga çıkartmaya ba· 
hane anyor." 

Böylece başkalanna karşı duyduğu ilginin yetersiz· 
lij:ni ortaya koymaktadır. Bundan sonraki cümle de bu 
yargımızı doğruluyor : 

"Önüne gelen herkesi itip kakıyor ve arkadaşların· 
dan birinin yere düşmesi onu son derece sevindiriyor." 

Burada da başkalanna ilgi duymayışının bir belir· 
tisini görüyorsunuz. Şimdi, kendi kendimize ımrmalıyız: 
bu çocuk on veya yirmi yıl s::mra ne olacak ? Okulda en 
acı tecrübe!er geçirmiş, dilendiği günler de öyle, evde :se 
hayatından hiç memnun değil. Bütün bunlar ileride ne si· 
bi meyvalar verecek? Bunu keşfetmenin pek kolay oldu· 
ğunu sanıyorum. Toplum duygusundan o derece yoksun 
ki, henüz bir dereceye kadar hareketi aktif olduğuna ·baş· 
kalarının başına kötülük gelmesiyle eğleniyor-, arkadaş· 
lannı rahatsız etmekten hoşlandığına göre, önünde bir 
tek yo! var demektir. Suç işleme yoludur bu. 

"Çok değil, kısa bir -süre önce, az kalsın bir :ırka· 
da.şının parmağını kıracaktı. Ağzı da çok bozuk, çok çir· 
kin sözler sarfediyor. Kendisine sorulan s::>rulara zayet 
iyi cevaplar vermesini bilen ve hesapta pek kuvvetli olan, 
uyanık bir çocuk aynı �amanda." 

Bu son nokta bizi şa.şırtmamalı. Sebebini çok iyi ::ı.n· 
lıyoruz; bu çocu}t bütün ömrü boyunca hesaplar yapmış 
olmalı : kendisine yiyecek bir şey verilecek mi, dllenerek 
ne kadar para kazanacak, v.b. gibi. Burada hesap konu· 
eunda doğugtan mevcut bir yetenekten söz etmek güçtür, 
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sadec& bu konudaki alışkanlığından, tecrUbelcrlnden fay
dalanıyor olmalı. 

"Fakat yazısı pek bozuk, o da yazmayı canı istediği 
zaman. "  

Bu konuda, çocuğun solak olup olmadığını öğrenmek 
isterdim. Çünkü bu kadar becerikli ve uyanık olan bu ço
cuğun her a!anda başarılı olması gerekmez miydi ? Bura· 
da başına gelen bütün felô.ketler dışında bir de yetersiz 
(iş görme bakımından) bir sağ elin yüklediği yükü çek
mek zorunda kaldığını düşünüyoruz. 

"Resim dersinde henüz karalama devresini aşmış de
ğil." 

Bu da solak bir çocuk olması ihtimalin.l kuvvetlendi
riyor. 

Bizce anlam taşıyan bir gözlem daha : 
"Çocuk yabancı uyruklu. Bu, onun bir devlet kuru

muna girmesine engel oluyor." 
Demek ki amacına erişmek, yani kendisini okuldan 

kovdurmak üzere. Bunu da hemen hemen başarmış oayı
lır: çocuğun hilesine kapılan öğretmen onun arzusunu ye

rine getiriyor. Bu ç:>cuk malesef Çekoslovak uyruklu ol· 
duğundan, onu hangi kuruma yerleştireceğimizi bilemiyo
ruz. Onun özel bir kurumda yetişmesi pek iyi olurdu. :�a
kat orada da bu çocuğun durumunu an ıayabilecek 

·
birinin 

bulunacağı muhakkak değildir. Yirmibeş yıldanberi bu ilk 
çocukluk ilişkileriyle onlann insanın geleceğinde oynadık
ları önemli rolü anlatmaya çalışmaktayız, hiçbir kurum 
sözlerimizi dikkate almış değildir. Eğer bu çocuk tecrü
belerinin içinde yarattığı duygu ile yaşıyor, her :".aman 
önilme geçecek biri çıkacak, hiçbir işe yaramayacağım, oı
vışmalıyım aradan, hayatın bana yükleyeceği görevler
den kurnazlığa başvurarak kurtulmahyım, diye düşünü• 
yorsa, bu kuruma da ihtiyan dışındaki aynı davranış ile 
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girecek ve çok geçmeden orada da eski oyununu oynama
ya koyulacaktır. Orada da, memnunluk verici bir duruma, 
örneğin sınıf birincisi durumuna geçmeyi hiç beklemeye
cektir. Halbuki birinci olmayı, herkesin kendisiyle ilgi
lenmesini ve bütün dikkatleri üzerinde toplamayı ne kadar 
istiyor ! Zaten bunu da başarmış sayılır. Bütün sınıf o

nun�a meşgul oluyor. Çocuklann hiçbiri öğretmeni onun 
kadar uğra.�tırmıyor. Gerçekten de en önemli kişi haline 
gelmiş. Evde gerçekleştiremediğini -orada en önemli ki
şi, kı.zkardeşldir- okulda başarmış. Buna da bir hileye 
baı;ıvurarak, faaliyetini yararsız bir yöne çevirerek, kendi 
kendlsine bir kişisel üstil.alilk ideali bularak ve bu :ıına
ca yönelerek başarmıştır. Şimdi bütün Devlet artık onu 
ne yapacağı konusuyla uğraşabilir. Bu azımsanacak bir 
başarı mıdır? Eğer çocuk olanlar üzerinde düşünmek :s
teseydi kendi kendine şöyle derdi : uslu uslu otursaydım 
ve gece babamın dayaklanna ses çıkarmadan boyun 'l'.!ğ
miş olsaydım benimle kim ilgilenirdi ? Bu çocuk bir de
receye kadar haklıdır. Bunu inkar edemeyiz ve onun için 
bir şey yapmaya hazırlandığımız sırada bu gerçeği unu
tamayız. Bu çocuktaki beğenilme eğilimini eğitimci de, 
öteki p�ikoloji ekolleri de yok edemeyeceklerdir. Çocuk 
değerlendirilmek, beğenilmek istiyor. Bu eğilim, yok edi
lemez. Ona hay:atm yararlı yönünde bir yol açmalıdır. Ya
rarlı bir şey yapabileceğine kendi kendisini inandırması 
için onun cesaretini desteklemeliyiz. Felaketi, kendisini 
hiçbir işe yaramaz sanmasından doğmaktadır. Freud e

kolü mensuplanndan biri olsa belki de : bunlar, ilkel top
lumdan g:?lmiş olan atavik içgüdülerdir, çocuk babasını 
öldürmek ister, derdi. Bunu yapamayacağını kestirdiği 
için de ö·ğretmeni öldürmeye çalışıyor, derdi. Öğretmeni 
o kadar kızdıracak ki o da ciddi surette hastalanacak, öle
cek ve çocuk da amacına erişmiş olacak. Fakat gerçekte iş-
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ler hiç de öyle görünmüyor. Bumda olup bitenler, bqlan-
. 

gıç değil sonuçlardır. Çocuğun kızkarde§inink!.ne benzer 
bir rol oynaI!lak istediğine hiç şüphe yoktur. Fakat bu
nu yapması, daha doğuştan imkfuısızdır. Bu çocuk :ıslın
cla kötü değil, dünyaya gelen bütün çocuklar gibi, iyi bir

. 

çocuktur. Toplum duygusunun gelişmesini önlemiş1cr, 
çünkü çocukta bu duyguyu uyandıracak hiç kimse yok
muş. Bu işi en iyi yapabilecek insan kimdir? Anne. Öğ
rendiğimize göre çocuk önce hastanede, sonra başkala
rının ynnında yaşam;ş ve nihayet evine gelmiştir ; gayri
mel}ru çocuktur. lkl y;l sonra ona bir kızkardeş geliyor 
ve hemen ana babanın sevgilisi oluyor. Çocuğa bize b�_. 

zeyen başka yaratıklar da bulunduğunu kim anlatacak ? 
Onun topluma yararlı bir insan rolü oynamak yeteneğ;Di? 
sahip bulunduğundan hiç şüphe etmiy'Jruz. Sadece, bu 
konuda gözünü açacak birisiyle karşılaşması garekiyordu. 
Bu kolay bir iş değildir ama başarılması mümkündilr �e
ne de. Normal olarak anneye düşen ilk görevin, bugüne 
kadar çocuk karşısında yerine getirilmemiş olan görevin 
yapılmas•ndan ibarettir. Bu bakımdan çocuk yanında bi
risinin annenln yerini tutması, ona yakın olduğunu belirt
mesi ve güvenini kazanması gerekir. Bundan sonra da 
annenin, uyanmııı bulunan toplum duygusun11 geliştir
mekten ve başka insanlara yöneltmekten ibaret bulunan 
ikinci görevine geçecektir. Bu işi yapabilecek olan babanın 
toplum duygusunu geliştirecek nitelikte olmadığını öğ
rendik, kızkardeşler de bu yönden yararlı olamazlar. Bi
zim hünerimiz, annenin yerini tutmaktan ve ona düşen 
ikinci görevi başarmaktan ibaret bulunacaktır. 

Bir düşünürün çıkıp da bizi "tahminler yürütmek"le 
suçlandıracağım ve "tahmin" sanatında bir dereceye kıı.
dar hüner kazandığıIIliZı iddia edeceğini sanmryorum. 
Öğrencilerime tahmin sanatını hakkıyla öğretmeyi gerçi 
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ödevlerimin en önemlilerinden sayıyorum. Fakat bizim 
yUrUttüfümUz tahmini, herhangi bir kimsenin tesadüfen 
yürüttüğü tahmin Ue kanştırmamalıdır; birey psikoloji
sinden habersiz olan böyle bir kimse "toplumsal duygusu", 
ve "telifi" yahut "kişilik birliği" gibi sözler kullandığın
da bizim bu kavramlara verdiğimiz anlamda bir \;ahmin 
yürüttüğünü sanabilir. Fakat o ancak piyanonun klavye
sini görmüş demektir ve piyano çalmak sanatından biç 
haberi yoktur. 

Bilimin bütün büyük başanlan tahmin aayesinde 
gerçekleştirilmiştir. Biri bir işaretin yanına binbir güç
lükle ikinci bir işareti koyar ve her türlil yaratıcı :�aa
liyetten kaçınırsa, bu, kısır bir denemeden başka bir oey 
değildir. Bazılarının "içe doğma" adını verdikleri �y, 
belki de tahminden başka bir şey değildir. Tıp tahsili yap
mış bir kimse, teşhis sanatının da -tıpkı birey i:>Bikoloji
sinde ·olduğıı gibi-, insan hayatı kurallarının anlaşılma
sına bağlı büyük bir tecrübeye dayanan bir t.a.hm.i.nden 
ibaret bulunduğıından şüphe etmemelidir. 

Tecrübemize dayanarak ufacık belirtilerden bütünün 
yapısı konusunda sonuçlara varabileceğim:zi iddia edebi
liriz ; davranış gözlemlerinden, hayat tarzının ne olduğıı
nu bulup çıkartabileceğimizi söyleyebiliriz. Birkaç dağı
nık cümleden sonuçlar çıkaracak kadar kendimizi beğen
miyoruz gerçi ama, vakanın anlatımı ilerledikçe tezimizin 
kuvvetlendiğini görebilir veya aksine bazı düzeltmelere 
gitmek zorunluğıınu duyabiliriz. Birinci yol, birey psik:r 
logunun başvurduğu yol, ikincisi ise bu işe yeni giri
şen bir kimsenin izlediği yoldur. 

Bu hikAyelerden yararlanarak bu çocuklan ne dere
ceye kadar anlayabileceğimizi araştıracağız. Bu rapor 
eksiktir, çilnkil kaleme alanlar bizi asıl ilgilendiren :lok
ta.lan tam olarak bilemezler. Çocuk karşımıza bize bazı 
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özellikleri konusunda bilgi verebilecek olan ana baba ta· 
rafından getirilseydi tabii ki bu kadar güçlük çekmezdik ; 
bu halde öğrenmek istediğimiz başlıca noktalar şunlar o
lacaktı : birincisi, kusurların ilk olarak hangi güç durum
da .. ortaya çıktığı, ve ikincisi ise çocuğun bundan önce ne 
gibi özelliklere sahip bulunduğu. Burada oldukça büyük 
bir kesinlikle, karşımızda hayat problemlerinin çözümü
ne yeteri kadar hazırlanmamış bir çocuk bulunduğu sonu
cuna varabiliriz. Çocuğun kalıtım yoluyla bu dünyaya 
getirdiklerinin önemi yoktur. Eğer çocuk toplumsal yön
de hazırlanmamışsa kalıtsal faktör kendisini belirtmez. 
Bu problemlerinden biri bir toplum duygusuna ihtiyaç gös
terdiği vakit özel bir tereddüt ile karşılaşırız. İşte sağlam 
bir ipuçu bulduk ; bundan sonra yapacağımız şey, bu top
lum duygusunun niçin normal olarak gelişmediğini an· 
lamaktan ibarettir. Bütün olağ:ındışı insanlann, güç ço
cuklaPın, sinirlilerin, alkoliklerin, cinsel sapıklann, suç
luların veya intihara teşebbüs edenlerin hayat problem
lerinin çözümü karşısında geriledikleri kesinlikle ispatla
nabilir, çünkü bunlar, toplum duygusu yönünden gereği 
gibi eğitilmernişlerdir. Bu gerçek görüş mutlaka akılda 
tutulmalıdır. Bizimle diğer psikoloji ekollerinin arasında
ki temel farkı yaratan budur. 

Mücade'le halindeki en küçük kardc§ 
"Dört yaşında bir kız çocuğu, Tek çocuk değil, kar· 

deşlerin en küçüğü." 
En küçük kardeşin huy özelliklerini yeteri kadar bi

liyoruz. Bununla beraber, en küçüğün, ailesi içindeki du
rumu sebebiyle daima en büyüğü taklit etmeye hatta 
mümkünse onu geçmeye çalıştığını tekrar edeyim. Daha 
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başlangıçta pek belirli bir aşağılık duygusuna sahiptir ve 
bu sebepten, toplumsal alandaki ilerlemesi daha güç olur. 
Kişisel üstünlük lehine, toplumu ihmal etmeye doğru da
ha büyük bir eğilim gösterir. Bu henüz bir başansızlık 
teşkil etmez. Umudu bO;ia çıkartılmadıkça çocuk, deıage
sini koruyabilir. Umudunu kaybederse başkalarına düş

man olur. O zaman hilelere başvurmaya kalkışacak ve en 
kolay yolu arayacaktır ; hayata da fakir sınıfı aiteleyen 
bu kıskançlıkla dolu olarak atılır. Eğer kendi kendisini 
tenkit gücü yetersiz ise ve toplumun önemini s-ereğince 
kavrayamamışsa böyle bir halde ne gibi özellikler bula
cağımızı araştınrız. lncil'deki Yusuf'u (Joseph ) ele ala
lım, daima en küçüğün önemli bir rol oynadığı masallan 
düşünelim, o zaman bireyin psiŞik yapısının, hayat tarzı
nın kardeşlerinden küçüğü olmasının etkisinde ka!dığı o 
yüzlerce yıllık tecrübeyi daha iyi kavraunş oluruz. Bü
tün öteki faktörlerin aynı derecede önemi yoktur. Kendi
sini yaşantısının başlangıcındanberi yöneten bu yasa ge
reğince kalıtsal yeteneklerini bu en küçük kardeş rolüne 
uyduracaktır. Bu canlılık hayatın yararlı tarafında, top
lum ç·erçevesi içinde kendisini gösterebileceği gibi yarar
sız tarafta da görülebilir. En küçük çocuğun yararsız yo
la sapması, ilk dört veya beş yıl içinde daha büyük bir 
denge içinde yaşamış ve küçüklüğün aczini bu derece çar
pıcı bir şekilde anlamamış olan çocuğun sapmasından çok 
daha kolay olacaktır. 

"Parmağını emiyor." 
Dört yaşına gelmiş bir çocuk, bu huyunu çoktanberi 

terketmiş olmalıydı. Bütün çocuklar arasıra parmaklannı 
emebilirler. Burada söyleceklerimiz, hiç şüphesiz şunlar
dır : çevresi çocuğu bu huyundan, onun da benimseyeceği 
bir çare ile vazgeçirmeyi bilememiştir. Mücadeleye girişi
lecek olursa, ç::ıcuğun buna karşıkoyacağı görülecektir :  
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aııa baba bu yönde nekadar çaba harcarlarsa o kadar ba
şartsızhğa uğrayacaklardır. Çocuk daima dikkati bir bu 
hareketiyle üzerine çekmeye çalışacaktır. İhtimal çocu
ğun bütün deri yüzeyine yayılmış bir gıdıklanma duygu
sunun da bunda,. rolü vardır, aksi takdirde baş parmağı 
yerine atzına başka §eyleri de götürmesi gerekirdi. Par
maklarını emen çocuklar bu davranışlanyla, mücadele 
eğilimlerini dile getirmiş olurlar. Bu hareket çocuklann 
mücadele için başvurdukları tek çare değildir. Ana baba 
çocuklarının temiz olmasını arzu ediyorlarsa 3.henkli bir 
anlaşma gerçekleştirilmedikçe, çocukların parmaklarını 
emmeye başladıklarını göreceksiniz. Her çocuk, karşıkoy
ma durumuna itilebilir. Ana baba yemek yemesiyle özel 
şekilde ilgileniyorlarsa çocuklar bunu bir mücadele baha· 
nesi yapacaklardır. Çocuklarının muntazaman abdest yap
malarını istiyorlarsa burada da daima güçlüklerle karşı
laşacaklardır. Bazı kusurların uzun süre devam etmesi
nin sebeplerinden biri budur. Cinsel organlanyla oynamak 
konusunda da aynı şey söylenebilir. Çocuklann :srarlı 
şekilde bu huyu devam ettirmeleri daima bir mücadele 
anlamını taşır. Belki de daha önemli başka bir sebebin ise 
hiç şüphesiz, yukarıda belirtilmiş koşullarla ilişiği vardır : 
bir çocuk elverişli bir durumdayken bundan uzaklaştınl
dığı takdirde, kendisine dikkatleri üzerinde toplama im
kanını sağlamış bulunan bu duruma yeniden geçebilmek 
için her çareye başvuracaktır. Bazı kötü alışkanhklann 
ana babasının dikkatini özellikle üzerine çekeceğini tec
rübesiyle bilir. Bu gözlemi yaptıktan sonra, kişisel dene
mesi sonucu kendisine yara.h olacağını bildiği bu kötil 
alışkanlığından onu vazgeçirmek pek güç olacaktır. Ya
kınlarının dikkatini üzerine çekme eğilimi sebebiyle çocuk, 
çevresinin ilgi merkezi olduğu duygusuna sahip bulunsun 
da, dayak yemeyi bile seve seve göze alacaktır. Parmağı-



68 GOC COCUOUN E01Thrt 

nı emme huyunun da bu çocuğun ana babasına karşı aç
mış bulunduğu mücadelenin sonucu olduğunu kabul edi
yoruz şimdi. Bu mücadele ihtimal çocuğun evvelce bulun
duğu elverişli bir durumdan ayrılmasından ve bu durumu 
tekrar elde etmek istemesinden doğmaktadır. Bu tahmi
nimizin doğrulanmasını bekleriz şüphesiz. Fakat sırf bir 
egzersiz o1arak, böyle bir faraziye kurmakla yetineceğim. 
Bu parmağını emme alışkanlığı ile ilgili başka kavramla
nn da bulunduğunu unutmuyorum. örneğin Freud anla
yışı bunu bir cinsel hareket olarak ele almaktadır. Par
mağını emmek ve cinsel organlarıyla oynamak çocuk için 
uygun bir çaredir ve ona başka çarelerden daha elverig
li gelmektedir. New York'ta hekim olan Levy birkaç göz
lem toplamış fakat en ufak bir cinsel tahrik izine rastla
mamıştır. Parmağını emen çocukların daima ana sütünü 
bol bol, hiç çaba harcamadan almıg ve emme organlarını 
harekete geçirememiş oldukları için, şimdi harekete ge
çirmeye çalışarak bunu huy edinmig çocuklar oldukları 
tezini savunur. Fa.kat bu çocukların emme organlarım 
başka türlü, örneğin dudaklarını emerek harekete geçir
meyişlerinin nedenini anlamak kolay değildir. Daha kesin 
sonuçlar beklemek, daha çok sayıda gözlem yapabilmek 
gerekecektir. Daha geniş aragtırmalar sonucu tecrübe
ler, başka izah tarzlarının da mümkün olduğunu ortaya 
koymuştur. Biz ise birey psikolojisi anlayışını uavunuyor 
ve bu çocuğun mücadele halinde olduğunda, ve dikkatle
ri üzerine çekmeyi arzu ettiğinde ısrar ediyoruz. Bu fik
rimizi ispat edebilirsek, birdenbire, birey psikolojisinin, 
bireyin psişik yapısının büyük bir kısmını kavradığını da 
ispatlamış olacağız. Eğer doğruluğunu gösteremezsek, o 
zaman görüşümüzü düzeltmemiz gerekecektir. 

"Başvurulan bütün çarelere rağmen parmağını emi
yor." 
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Eğer her şeye rağmen parmağını emiyorsa uzman 
psikolog burada mücadele halinde bir çocuğun söz konu
su olduğu kanısına varabilir. Fakat gene de bir şüphe 
yok değildir. Belki de parmağını başka sebeplerden emi
yordur, ve zevk aldığı bu huyuna devam için mücadele 
ediyordur. Bu kusur sebebiyle görüşümüzün doğruluğunu 
isbat demeyiz. Hayatının- bütününden mücadele halinde 
bir çocukla karşı karşıya bulunduğumuz sonucu çıkma
lı ve düşmanca davranışı her hareketinde belirmelidir. 

"Çok zaman, özellikle bir şeye karşı gelince parma

ğını ağzına sokuyor." 
Bu çocuğun karşı gelebildiğini de öğrendik. Zaten 

başka bir şey yapamıyacağını evvelden kestirmiştik. Bir 
şeye karşı gelmek istediği vakit parmağını ağzına sokma
sı çok dikkat çekici bir nokta. Tarafsız bir gözlemci için 

bu, fikirlerimizin doğruluğuna bir delildir ve karşıt an
layışların yanlışlığını isbat eder. 

"En ufak bir şeye sinirlense hemen kusuyor." 
Yemekleri pek kolaylıkla çıkartabilen çocuklardaki 

bu kusmaları biliriz biz. Bu çocuğun sindirim aygıtın
da bir bozukluk olduğunu da kabul edebiliriz. Bu bozuk
luk sebebiyle kolaylıkla kusabiliyor demektir. Bu da bi
ze bütün psişik canlılığının nasıl bu karşıkoyma davra
nışına sürüklendiğini göstermiş oluyor. Konumuz olan 
çocuk, saldın sil!hlanna sahiptir. Kusma bunlardan bi
ridir. Eğer bu çocuk tek başına olsaydı ve açlık ve 3ev
ginin gösterdiği yolda ilerlese, kendi kendisinden başka 
güvenecek kimsesi bulunma.saydı bir şey işine gelmediği 
zaman niçin kustuğunu anlayamazdık. Burada toplum 
ile olan ilişkiler kendisini açıkça gösteriyor : bu çocuk 
başrolü oynamadığı zaman sinirleniyor, başkalannı suç
lamak ister ve onlardan öc almaya çalışırmış gibi kus
maya başlıyor. Bu davranış bir toplumsal ilişkiyi 
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temsil ediyor ve değerlendirilmek isteyen bir çocuğun mü
cadelesinden başka bir şey anlamını taşımıyor. 

' 'Bir şeyi yemek istemediği zaman da kusuyor." 
Bu, çocuğun kolayca kusması ana-babayı ilgisiz hı· 

rakamaz. 
" . . .  Yıkanacağı sırada, ana-babasının, her emri işi

ne ge1meyen çocuğu aşın bir sinirlilik haline getiriyor: 
haykırarak, debelenerek kendisini yatıştırmaya çalışan
lan itiyor." 

Çocuk tam anlamıyla bir mücadeleci. Bağırdığı ve 
debelendiği sırada, açlık ve sevginin, 'içgüdüleri"nin et
kisiyle davrandığından şüphe edilmiş olsaydı bu dere
ce yüzeyde kalmış bir açıklama tarzı hiç kimseyi memnun 
edemezdi. · ' 1 • ' �  [ 1 • 

"örneğin bu çocuğu bir masal anlatmak yoluyla ya-
tıştırmaya çalıştım." 

· 

Çocuğu ilgilendirmek için giri�ilmiş bir deneme. Bu 
denemeyi nasıl sınıflandıracağımızı biliyoruz. Ananın 
ikinci görevinden doğmaktadır : çocuğa işbirliği yaptır
mak, onu başkaları ile oynatmak. Bu "ile" kelimesinin 
altını çiziyorsam, en dikkatsiz bir insan bile bu deneme
nin, gereğince yerine getirilmemiş olan, çocuğu topluma 
sevketme görevini belirttiğini anlayacaktır. 

"Masalı doğrudan doğruya çocuğa anlatmıyorum." 
Bu, sık sık başvurduğumuz bir hiledir. Bı.:nu göze 

batmayan bir şekilde yaparız, çünkü çocuk, mücadeleci 
davranışı içinde artık objekti! değil, sübjektif bir şekil
de, hareket etmektedir. Doğrudan doğruya ona hitap edi
lecek olursa kendisini savunmaya girişebilir. 

"Fakat altı buçuk yaşındaki ablasına masal anlatı
yordum." 

Demek ki a1tı buçuk yaşında bir ablası var ve on
dan hiç şikayet edilmiyor. Onun topluma ayak uydura-
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bildiğini ve bu sebepten beğenildiğini, sevildiğini tahmin 
edebiliriz ; bu da kliçük kardeşini gölgede bırakıyor ve 
hırslandırıyor olmalı. Ablaya hitap etmek hilesi iyi dü· 
şünülmüş, çünkü küçük, her alanda ablasıyla bir o!ma
ya çalışmaktadır. 

"Sinirlenmiş olan kız, dikkatle dinliyordu." 
Demek ki kız, masalı gerektiği gibi anlıyor. Bu ço

cuğun, ablasının sahip olduğu şeylere sahip olmak iste
diğini düşünebiliriz. O da masal dinlemek istiyor. Mü

cadele halindeki çocuklarda bu davranışa sık sık rastla
rız. 

"Yavaş yavaş yatıştı ve sonuna doğru masalla ç:ık 
ilgilendiğini gösterdi." 

Tedavi bitmiş değildir. Bu kızcağız yerleşmiş ve ge

leneksel kanunlarını çiğnediği topluma ayak uyduracak 
hale getirilmelidir. Onun toplum duygusunu destekleım
liyiz ; bunun da birkaç şekilde yapılabilmesi mümkündür. 
Fakat ·asıl amaç, asla gözden uzak tutulmamalıdır : ço
cuğa, bizim de kendisini anladığımızı ve aşağılık duygu
sundan kurtarmaya ça:ıştığımızı anlatabilmek. Bu gibi 
çocuklar bazen duygularını çok gülünç bir yoldan belli 
ederler : "Kederli oluşumun sebebi ablam ile hiçbir :":a· 
man aynı yaşa gelemiyeceğimi bilmemdir." İşbirliği ve 

ortak oyun alanını terkederler ve kişisel bir yoldan çev
relerinin dikkat merkezi olmaya çabalarlar. önemli olan, 
birey-toplum ilişkisidir. Bu vak'ada, eğitimde )ıatalara 
düşüldüğü ve gereği gibi davranılmadığı için hata işlen
miş demektir. Öyle sanıyorum ki, burada yemek birinci 
plana getirilmiş, beslenme işlne fazlasıylo. önem verilmiş, 
beslenme işine verdikleri önemi çocuğa belli etmemele
rini öğütlerim. Çocuklar mücadeleye giriştiklerinde, etki 
yaratacağını bildikleri yöne saldırırlar. 

İkinci vak'a :  "Tek çocuk, her şeyden bıkmış, bezgin. 
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Oç yaşında bir oğlan. Hayatının ilk iki yılında ailesi aon 
derece güc mali koşullar içinde yaşıyordu. Çocuğun en 
lüzumlu ihtiyaçlannı bile yerine getiremiyordu." 

Toplumsal koşullar burada sıkıcı bir şekilde işe ka
rı§ıyor. Fakat çocuk başka hiçbir şey görmediğinden, bu 
sıkıntıyı belki de pek duymuyor. Gerçi hayatın güc ol· 
duğunu sezmiştir muhakkak. Belki ailesi de çocuğun ö
nünde güç durumlanndan yakınmışlar ve onda gelecek 
konusunda karanlık kaygılar uyandırmışlardır. 

"Şu son aylar içinde ise, aksine, mali koşulları his
sedilir şekilde düzeldi..." 

Yeni bir durum:! 
"Ve bu yüzden, birdenbire herşeyi tel8.fi etmek is

tediler." 
Demek oluyor ki, çocuğu her türlü armağanlara, o

yuncaklara, güzel şeylere boğdular. Bu eğitim metodu· 
nun hiç de doğru olmadığını hepimiz kabul ediyoruz. 

"Ailesi, çocuğu oyuncaklara boğuyor ; çocuk bunlar
la ilgilenmiyor ve genellikle, bütün bu şeylerin yanından 
en ufak bir sevinç belirtisi göstermeksizin, ilgisizce ge
çip gidiyor." 

Bu oyuncakların ve güzel şeylerin getirdiği zevkin 
aşırılığı yiizünden çocuğun h.er türlü ilgisini kaybettiği 
ve bezdiği söylenebilir, bütün bunlan kendisine olan bir 
borcun ödenmesi sayıyor. Bu gibi çocukların kendi oyun
caklarını kendileri yapmak istediklerini, pek basit be
bekler yaptıklarını görürüz. Çok zaman bu gibi ilkel 
oyuncaklar en güzel bebeklerden daha çok oyalar onla
n .  Bu eğitim tarzı çocuklan toplumdan uzaklaştırıyor ; 
hiçbir çaba harcamak zorunda kalmıyorlar ve bizim dün
Ylmi 7- ile çelişik olan bir dünyada yaşıyorlar. Göster
diği bu ilgisizlikten, otomatik olarak, çocuğun hiçbir sö
ZE: kulak vermiyeceği ve belki de ailesinin davranışıyla 
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kola.ylaştınlan dar bir çerçeve içinde ilerleyeceği sonucu 
çıltar. Alışmadığı için faaliyetini geliştirmeyecektir. 

"Anne, çocuğun duygulu olduğunu iddia ediyor, ben 
ise onuıı duygusuz olduğu tezini savunuyorum." 

Biz. de bu ikinci görüşü kabul ediyoruz. 
"Yalnız oynamayı tercih ediyor, ama başka çocuk

lara karıştığı zaman ya çabuk hiddetleniyor ya da her 
işlerine koşuyor." 

B.ı yeni duruma alışık değildir, ona güç geldiği için 
hiddetleniyor. Belki de, teşebbüs yeteneğine sahip bu
lunmadığını bildiğinden başkalanna uyuyor. 

"Oyunda yenilirse hemen annesinin yanına sığını
yor." 

Karşıkoymuyor. Bu, gerçekten bir eğitim hatasıdır. 
Birbiri ardına sıralanmış yenilgiler sonucu bu çocuk top
lumun çarkından kopartılıp alınmıştır. Bütün durumlar 
güc gelir ona ; çocuk, hiç teşebbüs göstermeksizin, her
şeyin, çaba harcamaksızın rahatça elde edildiği bir 
ortam içinde büyümüştür. Bu eğitim çocuğa top
lum yolunu kapatması sebebiyle ne derece hatalı olduğu
nu görüyorsunuz. Tedavisi, çocukta başkalan için ilgi 
uyandırmaktan, onu hayatın yükleyeceği görevlere ha
zırhımaktan, yani aşağılık duygusundan kurtarmaktan 
ve onu, bütün problemleri çözebileceğine inandıracak bir 
iyiınserlikle doldurmaktan ibaret olacaktır. 

Büyiiğiin kalıtsal hakları için mücadele8i 
"Beş yaşında bir oğlan, birkaç çocuğun büyüğü." 
Büyükte tahtından indirilmek korkusunu_ dile geti· 

ren bir davranış görürüz genellikle. İktidann ne gibi ko
şullarla elde edildiğini çok iyi anladığından, bunu haya
tın en kıymetli şeyi kabul eder ve daima ona ulaşmaya 
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çalışır. Hayat kurallanyla en fazla ilgilenenler, :ıilenin 
en büyüğü olan çocuklardır. En küçük kurallann

. 
ve il

kelerin can düşmanı, yerleşmiş kuvvetin rakibidir ve ona 
saldırmaya her zaman hazırdır. Doğa kurallarının ve 
yasalarının sihirli gücüne inanmak istemez. Her fırsat
ta, kesin ku..rallar konamıyacağını isbata çalışır. Böy
lece konumuz olan çocukta yüksek bir iktidar duygu.su 
bulunduğunu ve tahtından . indirilmek kaygısıyla bu ilcti
darını korumaya veya yeniden elde etmeye çalışacağını 
düşünebiliriz. Bütün umudlarını yitirdiği andan itibaren, 
davranışları görünüşte değişse bile, gene de iç yapısı ay
nı kalır. Asla iktidara geçememek üzüntüsü ve umutsuz

luğu içindedir, ve cesareti çok azalmıştır. Bu çocukta 
bu iki halden hangisinin bulunduğunu göreceğiz. İki ha
lin de ortak yönü, büyük çocuk durumuna yeniden gele
bilmek için gösterdiği şiddetli bir istektir. 

Bu oğlanın her zaman büyük tavırlan takındığını, 
daima kendisini küçük kızkardeşine bir örnek olarak gös
termeye kalkıştığını öğreniyoruz. Bu tutumu da bizim 
anlayışımıza tamamen uyuyor. 

"Çocuk her bakımdan zekaca normal çocuklar kate
gorisine mensup bulunuyor, herşeylc ilgileniyor ve ola
ğanüstü bir güce sahip." 

Bu çocuğun kumandayı elde tutmak, dümende kala

bilmek için devamlı bir gerilim ha'.inde çalıştığını unut
mayalım; bu, büyük bir irade gücü belirtisi gibi görüle

bilirse de beş yaşındaki bir oğlan çocuğunda böylesine bir 
irade gücü bulunabileceğinden pek emin değilim. 

"Çocukları itip düşürüyor, eşyaları, kıymetli bile ol
salar kırıyor, kısacası ; yolunun üzerine çıkan lıerşeyi 
devirip geçiyor." 

Bu davranış çocuğun dümende kalmaya Ç'Jk önem 
verdiğini belirttiği gibi, bize toplum duygusunun da z�-
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delendiğini göstermektedir. Burada "açlık"tan ve "ııev
gi"den çok iktidar özlemini buluyoruz. Geri itilmiş kış
kırtmalardan veya izlenimlerden sıkıntı çekmiyor, fakat 
toplum duygusunun gelişmesine engel olunmuş demektir. 
Bu, iktidar peşinde koşması, kendi kendisine pek inanma
dığından ve aynı zamanda bir küçük kızkardeşi bulun
duğundan, daha da iyi anlaşılmaktadır. Erkek ve kız
kardeş arasındaki rekabette kızın, erkekten daha hızla 
geliştiği için daima daha talihli olduğunu biliyoruz ; bu 
sebepten büyük ağabey küçük kızkardeşi karşısında ikti· 
dan koruyabilmek için çok sıkıntı çekecektir .. Başka ko
şulların da rolü olmuştur, zira ağabey, karde�e galip 
gelme umudunu yitirmedikçe sırf bu üstünlük isteği ke
sin bir şey ifade etmez. Eğer başarına umudunu tama
miyle yitirirse bu sefer kurnazlığa başvuracaktır. Bü
yük çocuk, bir süre tek kalmış bir çocuktur. Daha sonra 
artık tek çocuk olmaktan çıkmıştır, ama toplum içinde
ki bu durum değişikliğine evvelden hazırlanmış değil-
dir. ı 

"Babası bana, çocuğun bir süre çok sert bir eğitime 
tabi tutulmuş olduğunu anlattı." 

Ona sert muamele edenin kim olduğunu bilmiyoruz, 
belki de babasıydı. Bu da babasına düşman olduğuna, 
bu yüzden saldınlarını ona yönelteceğine işaret eder. 

"Baba, çocuğun, sıhhatli bir bedeni ve akli gelişme 
sonucunda enerji fazlasına sahip olduğunu iddia ediyor." 

Bu, babanın yanlış anladığı, hakimiyet isteğidir. 
"Ve bunun içindir ki, taşkınlık yapıyor. Bugüne ka

dar çocuk hastalık1arının hiÇbirini geçirmemiş." 
Anlaşılan baba, huy gelişmesinde çocuk hastalıkları· 

nın özel bir etkisi olduğuna inanıyor. 
"Kanaatimce, "kendisini aşağı gören" çocuklann ak

sine bu çocuk, haris bir çxuk sayılır." 
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Çocuk, aksine, kendisinden emin olsaydı böyle çaba· 
lar harcamazdı. Aslında, "aşağı" değildir, bir "aşağılık 
duygusu"na sahiptir. 

"Çocuğa her zaman örnek olarak babası gösteriliyor, 
baba becerikli ve sevilen bir insan." 

Babanın örnek oluşu, çocuğu daha da sıkıyor anla· 
gılan. 

"Çocuğa, bir gün babasının kişiliğine erişeceği fik
ri aşılanıyor." 

Bu bize pek güç bir şey gibi görünmüyor, ama ço
cuğu korkutmuşa benzer. 

"Baba mühendistir ve özellikle resim alanında pek 
başarılı oluyor." 

Çocuklanna örnek olarak kendilerini göstermıek1e 
birçok aileler karar yetkisini ve bağımsız hareket yetene
ğini geliştirdiklerini sanırlar. 

Bu ikinci halde de herşeyden evvel çocuğun toplum 
duygusunun ne dereceye kadar geliştirilmiş olduğunu tes
bit etmek gerekir. Bütün diğer sebepler ikinci derecede 
kalır. Bunun doğal bilimlerle, "açlık" ile, "sevgi" ile hiç· 
bir ilişkisi yoktur. Burada önemli olan tek şey kendisine 
değer verdirmektir ve toplumsal duygunun derecesini ta· 
yin eden, budur. 

"Şu halde, beş yaşındaki bir yumurcağın en ufak 
bir bahanede sinirlenmesinden kim sorumludur ? Dört 
yaşındaki bir kızcağızın geçirdiği mide krizlerinin so
rumluluğunu kime söylememiz gerekiyor ? Birçok vak'a· 
da şu sonuca varmışımdır ki ; çocuklanna fena mu�
le edenler, bizzat ana-babadır ;  sert davranmak ve onu 
dövmek suretiyle değil, fakat sonuçlarını düşünmeden ve 
birbirini tutmaz davranışlan yüzünden. Çocuklan eğit
me hakkı ancak, gerekli bilgilerden başka, sıcak ve derin 
bir toplum anlayışına sahip olan kimselere verilmelidir." 



GOÇ ÇOCUÖUN EölTlMt 77 

Ana-babanın sorumluluğunu azaltmaya mecbur du
yuyorum kendimi. Zira, örneğin bu gibi çocuktan geliş
tirme, toplum duygularını daha iyi işletme işi ba.şanla
cak olursa, artık ana-babanın sorumluluğu kalmaz VE' 
böylece toplum duygumuz aileyi bu gibi güçlüklerden kur
tarmak işini ele almak zorundadır. Bu, bütün karşıkoy
malara rağmen, birey psikolojisi uygulamasının başlan
gıcı olmuştur. Bu işi tek başımıza başaramıyacağımızı bi
liyoruz, sadece işe başlamak ve bir örnek vermek arzu
sundayız. Yolumuza devam etmeye yetecek kadar da 
teşvik görmüş bulunuyoruz. 



ŞIMARIK EN KOÇÜK 
KARDEŞ 4 

"Kız, onbir yaşında, babası demiryollarından emek

li, annesi ev işiyle meşgul. Ondört çocuğu olmuş, yedisi 

hayatta kalmış. Petronille en küçükleri." 

En küçüğün huy yapısı konusunda belirli bir fikre 
sahibiz. İhtimal İncil'deki Yusuf'un hikayesini hepiniz 
bilirsiniz : güneşin, ayın ve yıldızlann, önünde dize �l
mesini istemiş ve bu rüyasını ağabeylerine anlatmış, on
lar da ne demek istediğini çok iyi anlamışlar. Kardeş
lerini bir torbaya koyup satmışlar. Bu hikayenin öğre
tici tarafları pek çoktur. Daha sonra Yusuf, bütün aile
nin, hatta bütün ülkenin dayanağı oluyor ve bütün mil

letini kurtanyor. En küçük ! Dikkat ederseniz kardeş
lerin en küçüğü genel olarak iyi veya kötü yönde daima 
bir kişilik, çok zaman değerli ve kudretli bir kişilik ha
line gelir. Bu ondört çocuğun cinsiyeti ve birbiriyle olan 
ilişkisi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Fakat öyle tah
min ederiz ki, ana-baba, ileri yaşlarında çocuk sahibi ol
manın verdiği memnunlukla en küçüklerini çok zaman ö
zellikle şımartmışlardır (maamafih, bu yaşta çocuk sa
hibi olmak onlan sıkmış da olabilir) . En küçük, ardın

dan hiç kimse gelmediğinden bütün diğer çocuklardan 
bambaşka bir hava içinde büyür. Ötekilere gelince on
lar, yerlerinin başka bir çocuk tarafından alınması felA
ketini yaşarlar. bu felaket en küçüğün başına gelmemiş
tir ve bu da her davranışından anlaşılır. Ardında hiç 
kims�yi hissetmez, serbesttir. 
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Vak'a konusundaki açıklamadan şu verileri çıkartı
yoruz : 

"Zaman zaman hevesle çalışıyor, sonra hevesi azalı
yor." 

Bir öğrencinin çalışmasında böyle bir dengesizlik gör
düğünüzde, onun bir şımarık çocu� olduğu sonucuna ra
hatça varabilirsiniz. Böyle bir çocuk, ancak bazı koşul
lar mevcutsa ilerler : bir şey yaratmak için çaba harca
mak zorunda kalmadığı, bir şeyi kolaylıkla başardığı za
man. Sıcak ve hoş hava kaybolursa verimi de azalır. Böy
le bir öğrencinin okul karnesine bakarak şımarık çxuk 
olup olmadığı teşhisini koyabiliriz. 

"Çocuk, yazı ve resim derslerini ve elişlerini tercih 
ediyor." 

Demek ki çocuğun elleri becerikli. Bu, uzun süreden
beri ellerini iyi çalıştırmış olmasından ileri gelebilir. Kü
çüklüğündenberi elleriyle iş görmekten zevk duymasın
dan, onun solak olduğu ve güçlüklere sağ elini özellik
le alıştırmak suretiyle karşıkoyduğu sonucunu da çıkar
tabiliriz. Fakat bu ikinci teori ihtiyatla ele alınmalıdır, 
reddedilmesi, de doğrulanması da kolaydır. 

"Anne, çocuğun kötü davranışlarını savunuyor." 
Burada bir annenin, haklı bile olsa, çocuğuna engel 

olduğunu görmekteyiz. Böylece, çocuğun şımarık oldu
ğu konusundaki inancımız doğrulanıyor. 

"Dikkati kolay uyanıyor." 
Bu, bize çocuğun herşeyle ilgilendiğini, herşeyi gö

rüp işittiğini ve hayata karşı canlı bir ilgi duyduğunu an
latır. Cesaretini kaybetmemiş, gerilemeyen, içine kapa
nık olmayan, dış dünya ile ilişki kurmak isteyen bir ço
cuktur söz konusu. Belki de lüzumsuz şeylerle ilgili özel 
bir alanda işleyen bir toplumsal faaliyetle karşı karşıya
yız, ama ne de olsa temel atılmış demektir. 
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"Başkalarını rahatsız etmek suretiyle dikkati çek

meye çalışıyor." 

Bu çocuğun her zaman derste kargaşalık yaratma is· 
teğini anlamalıyız. Bizi şaşırtmıyor, çünkü böylesine can

lılık dolu bir şımarık çocuğun hakim eğilimi olan, her 

zaman çevresinin ilgisini üzerinde toplama eğilimine ken

disini kaptıracağını biliyoruz ; ne yazık ki bu, çok za
man hayatın yararsız tarafında gelişir. Annesinden ge

reken desteği bulduğuna göre bu yararsız yönde de ol

dukça uzaklara gideceğinden hiç şüphe yoktur. 
"Dikkati çekici bir anlayış yeteneğine sahip." 
Şu halde bu çocuğun ilgisinin uyanık olup olmadığı 

konusunda en ufak bir şüphe bile yersizdir. Bir zeka testi 
yapılacak olsa, eminim ki aklının normalin üstünde ol� 

duğu sonucu çıkacaktır. 

"Günlük hayat olaylarını bağımsız ve doğru bir ııe
kilde izliyor." 

Demek ki bu çocukta, onu herşeyle ilgilenmeye iten 

ve problemler karşısında mantıklı bir tutum göstermeye 
sevkeden bir faaliyet potansiyeli var. 

"Anlayışı keskin, istidatlı bir çocuk, tenkit duyusu 
yüksek." 

Tenkit duyusunun daima şaşırdığını söylemek isteme

yiz. Arasıra haklı bile olsa, gene de bu kızın başkaları

nı geçme eğilimine sahip bulunduğunu kabul etmek zo
rundayız. 

"Her yeni işe cesaretle atılıyor." 

Şu halde yeni bir işe başlarken kararlı bir halde iler

liyor. Bir kere daha faaliyeti isbatlanmış oluyor demek

tir. Bu çocuğun hayat tarzı şekillenmeye başlıyor ; dış 

dünya ile ilgilenen ve muhakkak ki başkalarından yük

seğe çıkma eğili.mi gösteren bir çocukla karşı karşıya-
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yuı :  Okulun toplumsal çevresi içinde bulunduğu zaman, 
öğretmen karşısındaki davranışı nasıldır acaba? 

"Zaman zaman işine delicesine veriyor kendisin!." 
Bu da, yukanda söylediklerimizi doğrulayan bir söz. 
"İşini iyi ba§ardığını söylemek onu çok cesaretlen-

diriyor." 
Beğenilme arzusu çok kuvvetli, büyük bir rol oyna· 

mak istiyor. 
"Neşeli bir �ocuk." 
Bu da bize gene cesaretini ve kararlılığını gösteren 

bir yanı. Belki evde de günleri pek fena geçmiyor, çün· 
kil annesinin onu savunduğunu biliyoruz. 

"Kararlarından şa§mamayı seviyor." 
Bütün kendisini kuvvetli hissedenler gibi. 
"Derste kargaşalık yaratarak ba§ka çocukların dik· 

katini dağıtmaktan hoşlanıyor. 
Bir hedefe ula§mak, dikkat merkezi olmak istediği 

söylenebilir. Bunu da ancak dersi kanştırmllkla ba§a· 
rn.biliyor. 

"Yönetici eğilimi gösteriyor." 
Kardeşlerin en küçüğü, küçük Yusuf. 
"Fakat yöneticilik yeteneği pek yok." 
Niçin yok acaba ? öteki çqcuklar ona k:ı.rşıkoyuyor

lar, her zaman bu küçük yumurcağın peşinden gitmek 
istemiyorlar. - Ba§kalarının nasıl idare edileceğini henüz 
anlamamış. F'akat ergeç bu yönetici yeteneğini de elde 
edeceğine hiç şüphe yok. 

"Düşüncelerini iyi açıklıyor ve kolaylıkla konuşu
yor." 

Söz ve dikkati üzerine çekmenin bir yoludur. Güc 
çocuklarda sinir veya akıl hastalannda bu konuşma sev-
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psine sık sık rastlanır ; bu gibi insanların çeneleri biç 

durmaz. 
Buraya kadar yapılmış olan gözlemler, çocuğun ilk

okuldaki hayatıyla ilgili. Şimdi ortaokul gözlemlerine ge
çiyoruz : 

- "Başlangıçta kendisini pek gösteremedi. nk gezinti 
sırasında (öğretmen ile bir kır gezintisi) arkadaşlan ço
cuğun yaramazlıklarından şikayet ettiler." 

Çocuk, istemesini biliyor zaten ; yerini korumak az
mindedir. Niçin kendisini hemen göstermemi§ ? Bu ço
cuğun tecrübe sahibi oluşundan ileri geliyor. Herşeyden 
evvel, kendisini gösterme yollarını aramıştır muhİı.k
kak. 

"Aşağı yukarı iki üç haftadanberi, davranı§ı daya
nılır gibi değil. Derste bağınyor, yerinden kalkıyor, öte
kileri itip kakıyor ve rahatsız etmeye çalışıyor." 

Davranışı, ihtimal ötekileri geçme eğilimini belirt
mektedir. Bu tutumuyla ne elde etmek istediğini anlı
yoruz : kuvvetini göstermek istiyor, öteki çocuklara lıA
kim olmak istiyor. 

"Bir tahrir ödevi sırasında çocuk çalışmadı, ve yaz
ması ihtar edilince hiddetlendi ; mürekkep hokkasını kap
tığı gibi ellerini mürekkebe buladı, sırayı da mürekkep
le yıkadı." 

Çocuk, ölçüyü aşıyor ve her ne bahasına olursa ol
sun, en kuvvetlinin kendisi olduğunu göstermek isteyen 
bir muzaffer kahraman gibi davranıyor. Bu çocuğun ze
ki bir çocuk olduğunu kabul ettiğimize göre, okulda ra
hat olmadığı sonucuna varabilir ve onun için bir qeyler 
yapılması gerektiğini düşünebiliriz. Bu kızcağız davra
nışıyla bize, okulda bir rol oynayabilmek umudunu yi
tirdiğini göstermektedir. 

"Anne okula çağı.n1ıyor ve hiddete kapılarak kendi-
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sini kaybediyor, çocuğun saçlannı çekiyor, yersiz olarak 
tokatlıyor ve kollannı büküyor." 

Anne bile soğukkanlılığını kaybetmiştir. Bunun, ço
cuğun canlılığını, karakterini dışa vuruşunu cezalandır
mak için hiç de iyi bir usfıl olmadığına dikkati çekme
liyiz. Çocuk, annesini ve öğretmenini üzmekten zevk du
yacaktır. Geçenlerde Rosegger'in biyografisini okumuş
tum : yazar, çocukken babasını kendisine dayak atacak 
derecede kızdırdığı zaman sonsuz bir sevinç duyduğunu 
belirtiyordu. Daha sonralan, babasının kendisini sevdiği
ni �layınca, tutumunu değiştirmiş. Çocuk, sevildiğin
den, kendisine inanıldığından emin olmak ister. Bu gü
veni yitirince birini kızdırmaya ve çileden çıkartma.ya 
çalışır, bir sonuç elde edinceye kadar. Bu, onun gücünü 
kamçılar. 

"Müdire, anneyi güçlükle yatıştırıyor ve çocuğu he

men sınıfa gönderiyor. Çocuk ağlamamış, bağırmamış
tır, metanetini korumuştur." 

Bakın annesine neler demek istiyor, görüyorsunuz : 
"Sen benim için fazla zayıfsın, senden daha güclüyüm 
ben ! "  

"Anne gider gitmez çocuk yeniden, sınıfta ders ya
pılmasını imkansız hale soktuğu gerekçesiyle müdireye 
gönderiliyor." 

Böylelikle de hiçbir şeyin onu kendisini etkilemedi
ğini, "kimsenin ona tesir edemiyeceğini" göstermekte
dir. Bir bakıma. bu çocuk, hayranlık uyandırabilir, ola

ğanüstü derecede güclü. Bu olağanüstü gilcü yararlı bir 
yöne sokulabilse muhakkak ki iyi bir sonuca vanlacak
tır. 

"Müdire onunla iyilikle konuşuyor ve çocuk uslu du
racağına söz veriyor, ama sözünü tutmak niyetinde ol
madığını da belli ediyor." 
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Çocuk, müdirenin kendisiyle olumlu şekilde ilgilendi· 
ğinl anlamıştır. Ona iyilik yapmak ve söz dinlemek is· 
tiyor, ama sınıfta hayat tarzının mekanizması işlemeye 
başlıyor. Bazı yazarlar burada çifte kişilikten söz eder· 
ler, çocuğun bir yönünün uysal oluşuna karşılık, bir yö
nünün de asi olduğunu söylerler. Fakat insan ruhu bu 
derece kesin çizgilerle bölünemez. Bu makineleşmiş ha· 
yat tarzı da hiç şüphesiz kendi şemasına göre işler, ama 
duruma. göre değişikliklere uğrayabilir. Müdirenin ya
nında iken çocukta bu kişiyi kazandım ben, bana aittir, 
izlenimi var, ama sınıfta bu izlenime sahip değil. 

, 
"Müdire ona bir görev veriyor: hergün takvimi ko

partmak." 
Bu, okulda çocuğu yatıştırma usulüdür ve hatta da· 

ha derin bir anlamı da vardır : üstünlük arayışı bir önem· 
li görevle yatıştırabilecek çocukları etkilemek. Fakat ço
cuğa bu görev yetmiyor, daha fazlasını istiyor, bütün ço
cuklardan ileri olmak istiyor ve onun kesinlikle yatıştı· 
nlabileceğine inanmıyoruz biz. 

"Öğretmen sınıfa girince çocuğun sözü : ne güzel bi· 
gudileri var! Acaba nereden almış ?" 

Bu, açık bir düşmanlığın üadesidir. Bu çocuğun öğ
retmen ile açıkça mücadeleye giriştiği anlaşılıyor, an· 
cak bir düşman bu şekilde konuşabilir. 

"Sınıftaki çocuklar on-oniki yaşlarında oldukların· 
dan, tabiidir ki bu sözlere gülmeden edemiyorlar. Kar· 
gaşalık devam ediyor. Başlangıçta çocuğun yalnız o öğ
retmeni kızdırmak istediği sanılıyordu, fakat sonralan 
öteki öğretmenler de benzer davranışlara hedef oluyor· 
lar." 

Belki de bütün bu öğretmenlerin çocuğa istediğini 
sağlamaları ve onu sınıfın başına geçirmeleri imkansız· 
dır. Diğer taraftan bu çocuğun isteğini hemen yerine ge-
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tiremediğimiz takdirde, ondan hiçbir şey elde cdemiye
ceğimizi de anlıyoruz. Bizi de ötekileri sürüklediği o mü
cadeleye sürükleyecektir. Kabahatlerini başına kakmak ise 
büyük hata olur. Onunla iyi taraflarından söz ederek ko
nuşmaya girmek gerekir. Davranış tarzı, danışmanın 
kişiliğine bağlıdır. 

"İki tabiat bilgisi dersi boyunca dersin yapılabilme
si için müdire, çaresiz sınıfta beklemek zorunda kaldı." 

Gü�ü, müdire ile mücadeleye yetecek kadar büyük de
ğil ; zaten onunla arasının daha iyi olduğu anlaşılıyor. 
Bu belki saygısından, belki de kendisini savunduğu için 
duyduğu minnettarlıktan ileri geliyor. 

"Öğretmen, çocuğa bazı görevler verdi : öğretim mal
zemesinin tozunu almak, su bulmak gibi ; ama burada da 
çok geçmeden yaramazlığa başladı ; saçmalıklar yapma
ya girişti." 

Bu, bizi düşünceye sevkediyor. Gördüğümüz gibi, mü
direnin isteklerini hakkıy!a yerine getiriyor. Başka bir 
öğretmen onu bir işle görevlendirirse bunu hakkıyla yap
mıyor. Buradan da bir şey öğreniyoruz : çocuğa yaklaş
ma tarzını. Görüşüme göre modern eğitim, çocuğa mem
nun edici bir yer vermek eğilimindedir ve öyle bir mev
kide ç:>euğun daha iyi davrandığı görülmektedir. Birey 
psikolojisi ise aksine çocuğu dengesini kaybetmemeye a
lıştırmak istiyor, memnunluk verici olmayan, olumsuz 
bir mevkide bulunsa bile. Makineleşmiş hayat tarzının 
içinde meydana· geldiği koşullan hatırlayacak olursak, 
bu hayat tarzının, ananın çocuğun onun güvenini kazan
ması için ona olum1u bir yer vermesini gerektiren rıekil
de kurulmuş olduğunu görürüz. Anne bundan sonra ı;o
cuğu toplum içindeki hayatın bir ortağı yapmak zorun
dadır. Anneye düşen bu görevden kaçınamayız ; bu Mk
tadan ba§lamalı ve çocuğun topluma katılmasını aağla-
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mak için herşeyden evvel onun sevgisini, yakınlığını ka
zanmalıyız. Kazanamazsak bu işi de başaramayız. 

"Beden eğitimi dersinde öğrenci yaramazlık yapıyor 

ve sıradan çıkıyor. Onu vestiyere kapatıyorlar, bu sefer 
kağıt parçalarını, sonra da öğrencilerin elbiselerini yere 

atıyor. Attıklarını toplamayı ise asla kabul etmiyor." 
Hep aynı mücadele. 
"Ancak bizzat müdire çocukla uzun utu.n konuştuk

tan sonradır ki kağıtları yerden toplamaya; razı oluyor." 
Demek ki müdire çocuğa kabahatini kabul ettirme

sini ve boyun eğdirmesini bile başarabilmiştir. 
"Başka bir sefer vestiyerde sınıf arkadaşlannın a

yakkabı ve çoraplarını değiştiriyor. Bir çocuk çorapla
nnı bulamıyor ve tabiatiyle küçük H. den şüphe edili
yor. Ne müdire, ne öğretmen, onun gibi pek temiz ve iyi 
giyinen bir çocuğun çoraplan alabileceğine ihtimal veri
yorlar. Çocuğun yiyecek, giyecek bakımından hiçbir şeyi 
eksik değildir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ertesi gün 
müdire, anne ve çorabı kaybolan çocuğun annesi çorap
lan nereye sakladığını itiraf etmesi için küçüğü mk:ıştı
nyorlar. Fakat çocuk hiçbir şey söylemiyor. Uzun ara
malardan sonra hademe, çoraplan yerdeki vantilatör a.
ralığında buluyor. Bugüne kadar çocuk, çoraplan sak
ladığını inkar etmektedir." 

Çocukta yalana karşı eğilim olmadığım söylemeli
yim. Yalan olduğu yerde böylesme bir faaliyet olamaz. 
Zira yalan, korku belirtisidir. Bu gibi hallerde ihtiyatlı 
olmalıdır, çünkü çorabın başka bir çocuk tarafından da 
saklanmış olması pekfila mümkündür. Bu çocuk bir tek 
defa bile olsa, haksız yere kendisinden şüphe edildiğini 
öğrenir öğrenmez bütün bütün üstün görecektir kendisi
ni. Birçok defa hırsızlık yapmış kimseler bilirim ; bir ke
resinde çalmadıklan halde suçlandırılırlarsa, davran.ı'1a-
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n cidden görülecek şeydir. Haklanri.da takibat açılması· 
na ses çıkartmazlar ve uğradıklan ha.ksızlıktan Adeta 
zevk duyarlar. 

"Beden eğitimi öğretmeni, çocuğun ve diğer öğren· 
cilerin güvenliği bakımından sorumluluk kabul etmediği 
için müdire de derste hazır bulunuyor. Gerek davranış, 
gerekse beden hareketleri bakımından çocuğun her tür 
lü övgüye layık olduğunu söylüyor ; ertesi ders çocuk 
iyi hareketlerinden dolayı övülüyor ama o, yüzünü ek· 
şitmeye başlaIIll!ştır bile. Şikayetçidir: ayağım ağrıyor, 
diyor." 

Bu mücadele şekli şimdiye hdar incelediğim şekil· 
den daha az sert. 

Öğretmen, çocuk beden eğitimi hareketlerine kaW· 
madığı için ona kötil not veriyor. Annenin söylediğine 
göre, eve gidince ağlamış. Annesi onu teselli etmiş : "Ü· 
zülme ev ladmı, üzülme ! " demiş. 

Burada kaçmlınış bir fırsattan bahsedilebilir. Bir 
çocuğu düzelme yoluna sokabilmek için iyi bir fırsat ele 
geçirmek pek güç bir şeydir. Çocuğun gerçekten ayağı
nın ağrımış olması ve düzelme yoluna girmiş bulunması 
da ihtimal dahilindedir. Fakat şikayetine karşılık o, fe
na not ile ceza1andırılmı.ştır. 

"Yazı dersine daha çok heves gösteriyor, ama o ders
te de etrafını fazla rahatsız ettiği için müdirenin yanı
na gönderildi bir defa." 

Yazıya ilgi duyduğu anlaşılıyor, ellerinin becerikli ol
duğunu tahmin etmi3tik, bu alanda, belki de başkalarım 
geçmek için hevesle çalışıyor. Bu amaca erişemediği 
yerlerde arkadaşlarını rahatsız etmeye başladığını görü
yoruz. 

"Coğrafya, tarih, yabancı dil ve müzik öğretmenleri 
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çocuğun çalışmasını övüyorlar ve daha güç olan A kur
larını izleyebileceğini söylüyorlar." 

Demek ki bu çocuk, normal olan A kurunda değil. 
Bu, dünyanın her yerinde okul reformunun en can alıcı 
sorunlarından biridir. Birçok ülkeler iki kur açmaya 
karar vermişlerdir. Normal geliştiği kabul edilen çocuk
lar A kuruna, daha ağır geliştikleri izlenimini bırakan
lar ise B kuruna katılırlar. B kurundaki öğretim buna 
göre ayarlanır. Yeteri kadar hazırlanmamış çocuklar 
için ders hafifletilmiş, daha kolay bir durum ve öğre
tim yaratılmıştır. Fakat bu reformun aksak yönlerini 
gözden uzak tutmamalıdır. Bana kalırsa, bu B kunınu 
izleyen çocuklarda mutlaka, ortanın altında bulundukla
n izlenimi yer etmektedir. Bunların "aptallar sınıfı" gi
bi alaylı sözlere maruz kaldıklan da sık sık rastlanır 
bir şeydir. Hiç şüphesiz bazı çocuklar B kurunun üstün
lüklerinden faydalanırlar, ama diğer bazılan da bunu 
ağır yük olarak çekerler. Benim kurlarda yaptığım araş
tırmalar sonucu şunu tesbit edebildim : B kurunda ge
nellikle güc çocuklar, fakir çocuklaİ' yer alıyor, bu ben
ce özellikle önem taşıyan bir gerçektir. Demek ki ·bu 
gibi çocuklar okula diğerlerine oranla daha az hazırlana
biliyorlar. Bu sorun henüz tamamiyle çözülmüş değildir. 
Bu usulün aksaklıklan tamamiyle bertaraf edilememiştir. 
Burada asıl önemli olan, çocuğun B kuru konusundaki 
duygulandır. 

Öğretmeni de ona, A kurlannı izleyebileceğini cıöy
lüyor. Bu çocuğun hayat tarzını eğer gereğince n.nlaya
bilmişsek, B kurunda bulunması yüzünden kendisini al· 
çalmış gördüğü sonucuna rahatça varabiliriz. B kurunun 
aksaklıklan bu özel vak'ada da bizi yeniden d�ünme� 
sevkedecek niteliktedir. 

"�1 işleri," 
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Bu, şilphesiz başanh olduğu bir konudur. 
"Ellşleri öğretmeni ders sırasında, ders malzemesini 

onun yerine koyan bir öğrenciye küfür ettiğini, "Budala, 
pis hayvan, inek gibi ve burada tekrarlanması imkansız 
başka sözlerle hırpaladığını söylüyor. Resim öğretmeni, 
çalışmasını beğenmiyor ... " 

Bu genel bir yargıdır, mutlaka bir şeyler yapmış ol
ınalı ! 

"Çocuk hırsından yaptığı resmi boyalanyla karma
ka!ışık edip bozuyor. Öğretmeni onu mantıklı sözlerle 
yatıştırmaya çalışıyor. Sonuç : "Babam gelsin de mide
nize bir yumruk indirsin görürsilnüz, o zaman canımı 
sıkmaktan nasıl vazgeçeceksiniz bakalım !"  

"Din dersinde : çocuk katolik, ama din öğretimi gör
müyor. Gene de derslere katılıyor ve papaz ona birkaç defa 
sorular sormuş. Bir keresinde sorulan soruya ondan baş
ka doğru cevap verebilen olmamış. Bunu sevinçle anne
sine anlatmış. Ertesi ders papaz, son derece terbiyesizlik 
yaptığı için çocuğu okul idaresine göndermek zorunda kal
mış." 

Bu iki ders arasında ne geçtiğini bilmiyoruz, n.ma 
gene de dikkat çekmek için bir fırsat yaratmış olmakta
dır. 

"Müdi�nin görüşü : çocuk idare odasına geldiği za
m.an dikkati çekecek derecede uysal ve nazik davranıyor. 
Hesap dersinde, herşeye iyi başladı, ama sonuna doğru 
"komik adamlar" çizdi ; ödevini niçin yapmadığı sorusun
da da şu cevabı verdi : "Yapama.yorum !" 

Bu, hiç şüphesiz çetin bir mesele. Bir şeyi bilemedi
ği zaman öyle büyük bir aşağılık duygusuna kapılıyor ki 
bunu başka bir davranışla karşılamağa, örtmeye mecbur 
oluyor. 

''Yukanda eözUnU �ttiğim.iz: "GUııİU.k takvimi J!o-
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partma" işine başka onursal görevleri de ekleniyor ; zarf· 
lan pul!amak, komşu sınıflarla irtibatı sağlamak gibi. 
Bu işlerde son derece uysal bir çocuk olarak davranıyor 
ama birkaç dakika sonra uslu durma konusunda verdi
ği söze rağmen öğretmen gene onu sınıftan çıkartmak zo.. 
runda kalıyor." 

Çocuk, eğleneceği yeri bulmuştur : Müdirenin odası. 
Oradan çıkartılır ve başka yere gönderilecek olursa ge
ne ne yapıp yapıp dönmek istiyor. Bunun sebebi o oda
da kendisini mutlu hissetmesidir. Belki öğretmeni çocu
ğu müdireden daha çok seviyordur, ama herşey, çocuğun 
bunu anlayış tarzına bağlıdır. 

"Çocuk anlatıyor : "annem "büyükleri" sevmez, yal
nız beni sever." 

Bu izlenim annenin çocuğu fazla şımartmasırun bir 
sonucudur. 

"Bana sık sık bir şeyler getirir, ama şeker değil, 
yalnız jambon, sosis ve sucuk. " 

"Öğretmen olmak isterdim ben de." 
Bir öğretmenin kişiliğinde hükmetme imkanım gör

düğü için bu isteği bizi şaşırtmıyor. 
"Öğrencilerimden birisi yaramazlık yaparsa onu hep 

döveceğim." 
"Dans dersleri almak istiyorum, ab!am bundan çok 

hoşlanacağımı söylüyor, ama annem izin vermiyor, ço
cuğunu kendi yetiştirebileceğini, başkalarına muhtaç ol
madığını söylüyor. Zaten benim yerim X sokağındaki o
kul değil, listeye göre Y sokağındaki okula gitmem gere
kiyordu." 

X okulunu yeteri kadar incelemiş, etkilemiştir. Ora
da yapabi!eceği her şeyi yapmıştır. Y sokağındaki okul. 
da kendisini daha fazla gösterebileceğini umuyor. Bütün 
bunlar, övünmek, blöf yapmak, başkalarını etldlemek için 
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uydurulmuş yalanlardır. 
"Çocuk gene müdirenin odasına gönderiliyor ve mü

dire ona ne yaptığını sorunca hem.en cevap vermiyor. 
Sıkıştınlınca ve kendisine uzun uzun öğütler verilince 
nihayet gerçeği söylüyor. Bir defasında müdire;ııe ya
lan söylemiş. Beden eğitimi öğretmeni kulağını çektiği 
için çocuk, kulağı pansımanlı gezdiğini iddia ediyor. Mü
dire çocuğu bu konuda sorguya çekiyor ve o da iddiasını 
tekrarlıyor. Annesine, babasına söyleyecek olursa mü· 
direden hesap soracaklarını da ilave ediyor (çocuk, ba
ba.sının okula geleceğini bir tehdit olarak savurmakta
dır) ; çocuk devamlı olarak kulağının ağrıdığından ya
kınacak ve ana-babası da onu kırmalarının cezasını gö
receklerdir. Bu sırada çocuk ablasıyla kavga ettiğini, ab
lasının kulağına vurduğu için bu pansımanı taşımak Z4r 
runda kaldığını itiraf ediyor." 

Bu, bir mücadele uğruna söylenmiş bir yalandır. Öğ
retmeni "mat etmek" istiyordu. Burada korkaklık yüzün
den yalan söyleme alışkanlığı söz konusu olamaz. Bu bir 
yalan değil, daha ziyade bir iftiradır. 

"Çocuk, başka bir defa daha yalan söyledi ; annesi 
onun başkalarını rahatsız etmemesi için en arka sıraya o
turtulmasını istemişti, öyle yapıldı. Ertesi gün çocuk sı
nıfa g�ünde gözlükle geldi ve en arka sıradan bir şey 
görmediğini, en ön sıraya oturtulması gerektiğini söyledi. 
Tesadüfen o gün okulda doktor bulunuyordu, çocuğu mu
ayene etti ; işin içyüzünü öğrenince onu yatıştırarak iyi 
göremeyişinin bir sinir meselesi olduğunu ve en arka Bl• 
rada da rahat rahat çalışabileceğini söyledi. Sıkı bir araş
tırmadan ve türlü kurnazlıklara başvurduktan, bir Güre 
gizl1ce çocuğu inceledikten sonra müdire ona, gözlüğün 
annesine ait olduğunu itiraf ettirdi. Annenin gözlük hi
k8.yesi konusunda fikri ise bamba�kadır." 
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"Anne baba çocuklarının kötü huylu olduğunu anla
D'flşa benziyorlar ve ona karşı nasıl davranacaklannı bi
lemediklerini itiraf ediyorlar. Baba, annenin daima çocu
ğu koruduğunu öne sürüyor ; anne ise öteki, yaşça büyük 
çocuklarının en küçüğü hep öne sürdüklerini ve kendisi
nin çocuğun güvenebileceği tek kimse olduğunu Göyleye
rek haklı çıkmağa çalışıyor." 

İşte gene Yusuf'un meselesi. Burada da aynı izah 
tarzıyla karşılaşıyoruz. 

Bu bahse son verirken çocuğun anlatımını tamamla
yan birkaç veriyi daha belirtelim : 

"Öğretmenin düşüncesi : çocuk birkaç ders kusursuz 
bir davranış gösterdikten sonra gene etrafı rahatsız et
meye başlıyor ; çok zaman defterleri karmakarışık ama ev 
ödevlerini iyi ve düzenli olarak yapıyor ; kendisine soru
lar sorulmasından hoşlanıyor." 

"Müzik dersinde şarkı söylerken bir türlü diğerlerine 
uyamıyor, ya daha yavaş, daha hızlı söylüyor ve etrafını 
rahatsız ettiği zaman sevinci açıkça belli oluyor." 

"Kimseyi sevmeyişi, sınıf arkadaşlarına işkence eder
ken büyük bir zevk duyması ve her zaman başrolü oy
nama eğilimi özellikle dikkati çeken noktalar." 

Bu sözler bize birçok şey öğretiyor. 
"Böbürlenme, küstahlık, kendini beğenmişlik, hain

lik, yalancılık. Genel olarak şu sırada daha Gakinleşmiş 
gibi, hainliği biraz azaldı." 

Kısa bir süredenberi halinde hafif bir düzelme be
lirmiş. 

"Elişleri öğretmeni anlatıyor : bir iskemleye oturu
yor ve bu iskemleyi sürükleyerek sınıf içinde dolaşıyor ; 
anne babasına şikayet edileceği kendisine söylendiği za
man da "onlar kızmaz, bana ne, ben kimseden korkmam, 
iaterşe vali gelsin !"  diyor," 
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"Ertesi ders bu sefer kuş gibi öterek öğretmenin il

gisini bu hüneri üzerine çekmeye çalışıyor." 
"Aritmetik derslerini öğretmenin devamlı yardımıy

la ama büyük bir sebatla yapıyor." 
Şu halde daima emrinde birisinin bulunmasını istiyor 

ki bu, şımarık çocuğun başlıca özelliğidir. 
"Bir defasında ders başlarken o kadar gürültü yapı

yordu ki öğretim yapmak imkansızlaştı ; sınıfta koşuyor, 
çocuklara vuruyor, onları tahkir ediyordu. Bir aralık bi
rine bağırdı ; karnına bir bıçak saplarsam görürsün ! Da
ha sonra da derse katılmadı. Durmadan "anla.mıyoru.mı, 
yapamıyorum" diyordu." 

Bu da aynı anlamı taşıyor : Başkalannı rahatsız et
meliyim. Başrolü oynayamazsam, öteki rolleri de oyna
yamam demektir. 

Zeka testi 
Genel olarak ortanın üzerinde, yaşından ileri. Anla

yış ve idrak çok iyi. Anlatım biraz hatalı. Hayat bilgisi 
yönünden hafifçe geri kalmış, pratik sorunlarda iyi, ev 
işlerini seviyora benzer. Bellek biraz normalin altında. 

Dr. A. : Bu tipteki b1r çocuğun bir çeşit nekahat evi
ne konması pek iyi olurdu. Böyle bir evi, muayenelerimi
zin kaçınılmaz bir tamamlayıcısı kabul ediyor ve çoktan 
beri kurulmasını istiyorum. Uzman pedagoglarla psiko
loglar tarafından yönetilmeli. Bu çocuğun hatalı bayat 
tarzını anne babanın ve öğretmenlerin yardımıyla değiş� 
tirmeye çalışırız. Böyle bir çocuğu on dakika içinde de
ğiştirmek imkansızdır. Onun tamamiyle annesine terke
dilmemesi ve birisinin ona, yararlı yönde kendisini gös
termek yolunda devamlı olarak yardım etmesi son dere
ce elverişli olur. 

(Anneye) : Size ve öğretmene yardım etmek isteriz. 
Biliyor musunuz bu çocuk aslında hoşumuza gidiyor. Çok 
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kararlı ; ama galiba okuldan memnun değil ? 
Anne : Y sokağındaki okula gitmesi gerekiyordu za

ten. 
Dr. A. : Niçin bu okulu tercih ediyor ? 
Anne : Çok kötü bir öğrenci olduğu için o okula alın

madığını sanıyor. 
Dr. A. : Evdeki davranışı nasıl ? 
Anne : En küçükleridir, büyükler ona hep takılıyor

lar, rahatsız ediyorlar. Ondört çocuğum oldu ... 
Dr. A. : Sizi tebrik ederim ! 
Anne : Bir boğaz daha fazla olmuş, ne fark eder? 

Büyükleri onu kıskanıyorlar, sevmiyorlar. 
Dr. A. : Arkadaşları var mı ?  
Anne : Tabii ! 
Dr. A. : Bu çocuğa güvenimiz var, onun becerikli bir 

kız olduğuna inanıyoruz. Her zaman başrolü oynamak 
istiyor. 

Anne : Sık sık öğretmenin kendisine soru sormadı· 
ğından yakınıyor. Evde uysaldır, çok zaman bana yardım 
eder. 

Dr. A. : Onu nasıl terbiye ediyorsunuz? Sert mi dav
ranıyorsunuz ? 

Anne : Çocuklara daima sert davranmalı. 
Dr. A. : Öyle sanıyorum ki bu kıza tatlılıkla da 18.f 

anlatmak mümkün olurdu. 
Anne : Ceza vermeden, dayak atmadan olmaz. 
Dr. A. : Bence, çocuğu anlayabilecek, onunla beraber 

dolaşabilecek, ona daha iyi fikirler verebilecek biri olsay· 
dı, yani çocuğun bir iyi yol göstericisi, arkadaşı bulun
saydı çok daha iyi olurdu. Eğer razı olursanız ona bu !ş 
için öğrencilerimden birisini gönderebilirim. 

Anne : Evvelce bir "çocuk dostları yuvası"na devam 
etmişti. 
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Dr. A. : Okul dışında, öğrencim olan bu genç k,ızın 
etkisi altında bulunmasını tercih ederdim. Ondan yararlı 
bir şeyler öğrenebilirdi. 

Anne : öteki çocuklanmı iyi yetiştirdiğimi sanıyo
rum. Bunu da yetiştirmemem için sebep göremiyorum. 

Dr. A. : KüçUk, daima başrolü oynamak istiyor. Yu
suf'un hikayesini hatırlıyor musunuz ? Eğer çocuk bugün 
okulda böyle güçlükler çıkartırsa dayakla ondan hiçbir 
3ey elde edemezsiniz. Daima yumuşak olunuz. Eğer kabul 
ederseniz bize söyleyin, o ge:aç kızı gönderelim. 

Anne : Okulda yap tıklan hep şaka; daha çalışkan 
ama daha yaramaz birçok ç::>euk var orada. 

Dr. A. (anne çıktıktan sonra) : İşte görüyorsunuz, 
insanlar kendilerine öğüt verilmesinden nefret ediyorlar. 
Şimdilik beklemekten başka çaremiz yok. 

(Çocuğa) : Maşallah kocaman bir kız !  Ben onu çok 
daha küçük sanıyordum halbuki. Her zaman daha bü

yük görünmek istiyorsun, herkes seni görebilsin diye a
yaklarının ucuna basmaktan hoşlanıyorsun, değil mi ? 
Kardeşlerin en küçüğü ekseri böyle olur, hep kendilerini 
göstermek isterler. Sen iyi bir öğrencisin, çalışk8Jlsın ve 
duyduğuma göre akıllı bir çocuksun. Derslerde bilginle 
göze çarpacağına inanmıyor musun, daha doğru olmaz ;nı 
bu ? Bunu başarırsan, her istediğini de başarırsın. O va
kit herkes seni beğenir ve sever. Bir denesene, hem öğ

retmenin de hoşuna gidecek, görürsün. O vakit herkes Be
ni sayacak. Bunu başarabilir misin acaba? 

Çocuk hep susuyor. 
Dr. A. : Sınıfın en iyi öğrencilerinden olabilirsin is

tersen. Ne dersin ? İyi olmaz mıydı bu ? Giriştiğin müca
deleyi artık bıraksan çok daha iyi edersin. Şunu hiç ak
lından çıkartma : Hep ön planda olmaya ve dikkati üzeri
ne çekmeye mecbur değilsin sen ; sonunda seni sevmeleri 
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için iyi çalışmak çok daha güzel bir şey ;  a:m.t:ı bu, hemen 
olamu. Sınıfınızda kaç öğrenci var ? 

Çocuk : 32. 
Dr. A. : Öğretmen her öğrenciyle seninle olduğu gi

bi meşgul olamaz ki ? Ona biraz yardımcı olmak iste
mez misin ? Bak sana haber vereyim : bu kolay bir iş de
ğil ama öyle sanıyorum ki sen başaracaksın. 

Bir ay sonra gene gel, o zamana kadar başarıp ba
şa.rmadığını veya sınıfın dikkatini üzerine çekmekte ısrar 
edip etmediğini sorup öğreneceğim. 

Çocuk : (hiç cevap yok ) .  
Dr. A .  (çocuğu gönderdikten sonra) :Aslında b u  ço

cuk çok hassas bir ruha sahip, ağlatması kolay. Nasıl 
davranacağını görmek için beklemekten başka çaremiz 
yok. Dikkatinizi teknik bir ayrıntıya çekmek istiyorum. 
Bir çocuğu bir topluluk önüne çıkartmanın iyi bir etki ya
rattığına inanmış bulunuyorum ben. Bu onda, sıkıntılan 
yabancıları da ilgilendirdiğine göre, özel bir mesele ol
madığı kanısını uyandınyor. Belki de böylelikle toplum
sal duygusu daha iyi uyandınlmış oluyor. Daima tekrar 
ediyorum : nasıl davrandığını, neler yaptığını, sorup öğ
reneceğim, diye. Bu bir tehdit değil, çocuktan bir şey bek
lediğimi ona anlatmanın bir yolu. Metodumuzda bilimsel 
açıdan anlaşılması mümkün olmayan bir de duygusal açı 
var. Eğer hassas noktaya dokunabilirsem çocuk beni mu
hakkak anlayacak ve böylece onun toplum içine yerleşti
rilmesi pek önemli bir rol oynayacak. Burada da itiraz
lar öne sürülebilir, örneğin çocuğun kenıiisiyle meşgul o
lunduğunu anlayınca böbürleneceği veya punun onu çok 
etkileyeceği söylenebilir. Buna da, çocuğa hitap etmek yo
luyla çare bulunabilir. Daima itirazda bulunmak ve hiçbir 
çare aramamak, zamanımızın anlayış14a uymak olur. 
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Şikayet konusu ondört yaşında bir kızdır: bazı cin
sel denemelere kalkışmış, evinden kaçmış, on gün oonra 
da gene evi civannda bir yerde bulunmuş. 

Üç çocuklu, fakir bir aileden. Çocuklann en büyüğü 
olan erkek, çok uzun bir süre hasta yattıktan sonra iyi
leşip hayatını kazanmaya başlamış, aldığı bütün parayı 
annesine veriyor ve bu yüzden çok itibar görüyormuş. Çok 
sık hastalanan baba ile büyük çocuk, annenin devamlı ba
kımına muhtaç bulunuyorlar. Baba ancak zaman zaman 
ve. kısa sürelerle çalışabiliyor. Konumuz olan kızı bu de· 
rece ağır koşullar altında aradığı ilgiyi hiç bulamadığı 
kolayca anlaşılıyor. Ailenin bir üçüncü çocuğu daha olu
yor, bir kız olan bu çocuğun doğduğu sırada, kötü bir te
sadüf sonucu olarak baba ile oğlu nekahat devresinde ol
duklanndan anne yeni doğan bebekle daha fazla ilgilen
meye vakit bulabilmiştir. Bu ise bizim kızcağız için büs
bütün güç bir durum yaratmış. Annesinden hiç ilgi gör
mediği için, yuvadan atılmış bir kuş gibi gariplik duy
muş. Anne şefkatinden uzak, nefret edilen bir çocuk gibi 
büyümüş. Gerçekte ise sonradan ailede bir dereceye ka
dar denge sağlanmış, ama çocuk ağabeyi ile küçük kız
kardeşi arasında daima haksızlığa uğradığı fikrinden bir 
ttirlü · vazgeçememiş. Baba otoriteryniş, gene de, sertliği
ne rağmen, çocuklarına kendisini saydırmasını bilmiş. Bu 
kıZın tıpkı nefret edilen bir çocuk gibi ve umutsuzluk için
de büyüyeceğini kolaylıkla tahmin edebiliriz. öteki kar
deşleri kadar sevilmediğine, şımartılmadığına inanmış bu
lunuyor bir kez. Böyle bir çocuk daima belirttiğimiz §&-
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kilde düşUnilr ve hayat tarzı da bu dilşilnUşUnUn derin 
etkisinde kalır. Bu arada mutlu bir durum meydana gell
yor, yeni geçtiği sınıfın öğretmenine çok bağlanıyor, çok 
seviyor; hemen gelişiyor, sınıfın en iyi öğrencilerinden 
oluyor, o kadar ki, çocuğun hayatta çok ilerleyeceği tah� 
min ediliyor ve bu, kendisine söyleniyor. 14 yaşına gelin
ce bir yukan sınıfa geçiyor ve okulu değişiyor. İşte uğur
suzluk, felaket de burada başlıyor ; yeni öğretmeni çocuk 
ruhunu hiç anlamamış bir insandır ve kıza daha başlan
pçta sert muamele ediyor. Halbuki çocuğun hayattaki tek 
dayanağı okulda gördüğü itibardı. Sırf öğretme� bu 
sert muamelesi yüzünden kendinden §Üphe etmeye başlı
yor, sorulan sorulara gerekli cevapları verem.iyor ve kı

nk notlar alıyor. Böylece hayatın kendisine hazırlamış ol
duğu tuzağa düşüyor. Bir gün bu yanlış başlangıcın mut
laka etkisini göstereceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu 
çocuk ancak sevgi ve övgü görebilirse ilerler. Okuldan ka
çıyor. Öğretmen yaptığı ar8.3tırma sonucu, kızın bazı 
gençlerle gezdiğini öğrenince okuldan kovulmasına karar 
veriliyor. İşte, bundan daha kötü bir şey yapıla.mu. 
Okulda başarısızlıkla hrşılaşmıştır, evde haksızlığa uğ
radığına inanmıştır, geriye ne kalıyor elinde ? Birey psi
kologunun hUneri, kendisini bu kızın yerine koymak ola
caktır. Şu soruyu ortaya atabiliriz : eğer ondört yaşında 
bir kız olsaydık ve kendimize değer verdirtmek istesey
dik, ailem.iz bize bu değeri vermeyince ne yapardık ? Bir 
tek çare vardır : övgüyü, karşı cinste aramak. Kız bunu, 
toplum duygıısuna aykın olmakla beraber aklını kulla

narak yapıyor. Kızın zekasından emin olduğumuzdan, 
bundan sonra olacakları tahmin edebiliriz : karşı cinste de 
aradığı övgüyü bulamayacaktır. Bu gibi küçük ve önemı
siz aşk oyunları ancak dışarıdan, başarı gibi görünür. Aşk 
lligkllerinin gözleminde bir dereoeye kadar tecrübe ııaıii-
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bl olmuş bir kimse, bu gibi ilişkilerin kolaylıkla kurula
bildiğini, ancak daima başansızhkla sonuçlandığım bilir. 
Kız kendisini erkeğin bir oyuncağı olarak görüyor. Ken
dimizi onun yerine koymaya devam edersek, ba§ka ne gi
bi bir çarem.iz kalır ? İntihar etmekten başka çıkar yol 
yoktur. Her taraftan kapılar yüzüne kapanmış, kimse ta
rafından yakınlık görememiş, takdir edilemem.iştir. Za· 
ten yazdığı birkaç mektupta da intihar edeceğini haber 
veriyor. Eğer mutlu bir rastlantı onu alakoymasaydı ede
cekti de. Tasarısını gerçekleştirmemiş olmasını korkaklık 
saymamalıdır, korkaklık daha ziyade bizzat intihar fiili· 
nin içinde bulunmaktadır. İntihar, cesaretini yitirmiş bir 
insanın, hiddet buhranı geçiren bir insanın başvurduğu 
bir yoldur. Kızı intihardan alakoyan etmen (faktör) aile
sinin nisbeten olumlu tutumudur. Annesi babası iyi insan· 
lardı, bunu biliyordu, kendisini nasılsa affedeceklerini de 
biliyordu. Baba evinin kapısı ona açıktı her zaman, ora· 
da bir çeşit anlayış bulacaktı. Bu sebepten annesine ; evin 
çevresinde dolaşın dedlk, kızınızı orada bulacaksınız. 
Çünkü baba evinin yolunu tutmaya mecburdu. Gerçekten 
de anne bir gün ona rastladı ve alıp eve getirdi. Sonra da 
bir psikopedagojik muayeneye başvurdu. Övülmeye bu de
rece susamış bir kıza kendisini beğendirmek fırsatı ver
melidir. Yararlı bir faaliyet yönünden en iyi ne yapabi· 
leceğini bulmak gereklidir;  kızın yapabileceği en yararlı 
iş ise, okula devam etmektir. Birey psikolojisi !iJU oonu
ca varıyor : eğer böyle bir çocuk sevilmediğine inanırsa, 
köklü bir aşağılık duygusu yer eder içinde ve toplumıı 
yeteri kadar hazırlıklı olmamanın bütün sonuçlarım da 
birlikte getirir. Ailesine karşı duyduğu bütün ilgiyi yiti
rir ve cesaretsizliği kolayca anlaşılır. Eğer ağır bir aşa
ğılık duygusuna sahip bulunmasaydı kendi kendisine !iJÖY· 
le dereli : öğretmen beni anlamıyor, ihtimal, daha fazla 
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çaba göstermem gerek. Fakat o, ne pahasına olursa ol· 
sun, beğenilmek fikrine sıkı sıkıya sarılmıştır. Bunu da 
aşk serüvenleriyle başardığını oanıyor. 

Burada, erginlik sorunu üzerinde ısrarla durmak is
terim. Erginlik, hastalar, çaresizler psikolojisi cayılıyor. 
Bütün felaketler, üretim bezlerinden biliniyor. Bu, gülünç 
bir iddiadır. Bu bezler daha insanın doğduğu günden hat
ta henüz ana rahminde bulunduğu zamandan itib�n et· 
ken olmaya başlamıştır. Erginlik kendisini başka etmen· 
lerlc belli eder : genç kızlar bakımından karşıt cins önün
de daha fazla özgürlük, daha fazla imkan ve daha fazla 
yakınlık. Çocuklar, artık çocuk olmadıklanm ispat etme 
isteğinin şiddetli etkisi altında bulunurlar bu devrede. Bu 
isp:.t dolayısıyla da çok zaman amacı aşarlar. Çocuk, kız 
olarak uikkati üzerine çekmek ister ve ancak bu alanda 
beğenileceğini sanır. Erginlik, bir hastalık değildir, ha
yat tarzında zaten mevcut olan şeyi dışa vurmaktan başka 
bir §ey yapmaz ; bunun dışında hiçbir şey değişmemiş, kız, 
gene eskisi gibi kalmıştır. Değişecek olsa bile, evvelden 
hıçbir tahmin yürütemeyiz. Sadece ken.'3.isine kapalı gi
bi görünen bir yoldan vazgeçmiş, başka hiçbir şey olma
mıştır. 1nsanlan hata yapmaya sevkeden etmenlerin ger· 
çek vakıalar olmayıp sadece bu olayların hatalı anlayı
şından doğması, çok ilgi çekici bir noktadır. İnsanın psi
şik hayatının illiyete dayandığını sanan herkes yanılıyor 
demektir. Genç kız objektif bakımdan yansız, nötr olan 
bir etmene bir illiyet değeri vermiştir. Birdenbire, redde
c'lt!en sevgi, sebep haline gelir ; kız düzelir, iyileşirse bu 
kVgi yokluğu bir sebep olmaktan çıkar. Kendisine redde
dilen sevgiyi sadece bir sebep derecesine çıkartmakla ye
tinmez, ona aynı zamanda kendi yarattığı sonuçlan da 
tanır. Öğretmeninde bulamadığı sevgiyi mutlaka başka 
yerdç aramak zoru,nda kalması gerekmez. İ§te hataya 
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diiştüğü nokta burasıdır. Doğuştan mevcut bir ı:ığilimin 
etkisine inanmamakta haklıyız biz. İnsan psişik hayatı
nın içine düştüğü hatalan da hesaba katıyoruz. Etken 
olan, olaylar değil, bizim onlar üzerindeki kanılarımızdır. 
Birey psikolojisi, hata imkanlannı aramaktan ve bu ha· 
taları tedavi yoluyla asgariye indirmekten ibaret olan o 
büyük adımı atmıştır. İki yaratığın olaylar üzerinde edin
dikleri izlenimler, birbirinden esaslı surette farklı olabi
lir. Bu gibi gerçeklerin insanlann çoğunluğu tarafından 
iyi anlaşılmadığını ve iyi yorumlanmadığını asla akıldan 
çıkartmamak gerekir. 

Bu genç kıza, kendisine yasaklanmış gibi görünen 
şeyi başarabileceğini yani iyi bir öğrenci olabileceğini is· 
pat imkanını tanımak gereklidir. Burada da karşımıza 

yeni güçlükler çıkar: böylesine kötü bir geçmişle, yani 
okuldan kovulmakla, gene de iyi bir öğrenci olmak müm
kün olur mu ? Bu öğretmenin bu öğrencinin problemini çö
zebilecek yetenekte olmadığını ortaya koymaktadır. Psi
kopedagojik muayenelerin ise büyük yardımı dokunmuş
tur. Psikopedagojik muayenelere başvuran okullardan ko
vulan çocuk yoktur, hatta sınıfta kalanlara bile rastlan
maz. Eğer böyle bir vakayla karşılaşırsak ve buna ben
zer bir öğrenciyi okulda barındıramazsak o zaman ne ya· 
pılması gerektiğini kendi kendimize sormalıyız. Bu kızın 
başka bir okul için tehlike teşkil etmesi için bir sebep gö
remiyorum ben. Okuldan kovulmuş olma damgasının ae 
ağır bir yük olduğunu asla unutmamalıdır. Belki de bu 
bakımdan yetkili birisine başvurmak en kestirme bir çö
züm yolu olacaktır. Belki de kız, bu çocuğa karşı :ıasıl 
davranacağını bilen bir öğretmene teslim edilebilir. Okul
da, geçmişte kazandığı başanya yeniden ulaşabilmesi için 
mümkiln olan her çareye başvurmak gerekir : işte o :ı;a
Plan "ersmlik hastalığı" tamamiyle ortadan kalkaçaktır. 
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Öğretmen : Çocuk dördüncü sınıfa gidiyor. Kız-erkek 
kanşık okuyorlar. İki yıldır benim öğrencim. Birinci ve 
ikinci sınıflarda öğretmeni değişmiş. Tek çocuk. Kardeşi 
yok. Babası da, annesi de çalıştığı için büyükannesinin 
yanında oturuyor ve onu dinlemiyor. Camnın her istedi
ğini yapıyor: kulakları iyi duymuyor ; sayı belleği iyi, bir 
dereceye kadar kritik duyusuna sahip. Yazısı son derece 
kötü. 

Geçen yıl bu çocuk pek geveze, pek savruktu ve öte
ki çocuklara rahat vermiyordu. GüzelHkle söylenen oöz· 

ler, verilen öğütler ve cezalar etkisiz kalıyordu ; ısrar etli· 
lecek olursa ağlıyor, uslanacağına söz veriyor ve kısa 
bir süre sonra gene eski haline dönüyordu. 

Bu yıl da durumu aynı. Mürekkep şişelerini tükürük 
hokkası olarak kullanıyor, kapaklarım kırıyor. İyiliği de, 
sertliği de denedim. Onunla hiç ilgilenmiyormuş ve yara
mazlıklarını görmüyormuş gibi davrandım. Hiçbiri işe 
yaramadı. Her zaman, ne yapıp yapıp dikkati üzerine çek
me çabasında. Çocuklar toplu bir gezinti için para biri.Iı:
tiriyorlardı. O, sadece 2 frank getirdi. Teneffüste çocuk· 
lar, K. nın 16 frankı olduğunu söylediler. Paranın nere
den geldiğinLJıordum ve bana vermesini söyledim. "Bu 
benim cep harçlığımdır." cevabını verdi. Ona, annesinin 
gelip bu parayı okul idaresinden almasım, çllnkü kendi
si savruk bir insan olduğu için eve dönerken yolda düşil· 

rebileceğini söyledim. Annesi 8"e1medi. Çocuğun evde hiç
bir şe;v söylemediğini pek iyi biliyordum, çünkü ailesi pek 
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terbiyeli ve sevimli insanlardır ve sık sık okula gelip ç> 
cuklan konusunda bilgi alırlar. Nihayet annesini resmen 
okula çağırdım. Meseleyi öğrenince pek şaşırdı ve birkaç 
de!ıİ. ufak miktarlarda parasının evden kaybolduğunu ha
tırladı. Çocuğun evde sık sık yalan söylediğini de anlat
tı. Birçok defa dikkatimi çekmiş olan bir nokta da şudur: 
okulda yalanı yüzüne vurulduğu vakit bu çocuk in.sana 
öylesine boş bir bakışla bakıyor ki o an, onun geri zekalı 
bir çocuk olduğuna hükmediyorsunuz. 

Çocuk, annesinin okul idaresinde ağladığını gördil. 
Kendisine tatlılıkla öğüt verildi, bir daha böyle şeyler 
yapmaması söylendi, sonia sınıfına döndü, orada türlü 
maskaralıklarla bütün öğrencileri eğlendirdi. Annesi pek 
korkmuştu ve kocasının, meseleyi duyacak olursa çocuğu 
öldüreceğini söylilyordu. Ona, şimdilik kocasına hiçbir şey 
söylememesi salık verildi. Ertesi gün baba, okula geldi ; 
anne ona her şeyi anlatmış, o da çocuğu cezalandırmamJş, 
dövmemişti. 

Baba, sorumluluğu oğlunu hırsızlığa kışkırtan daha 
bilylik bir çocuğun üzerine atıyordu. Bu çocuk resmi oku
la gitmiyor) özel kurlara devam ediyormuş. 

Dr. A. : Hikayenin bir kısmını da biz dinliyoruz ve 
hep aynı şey. Çocuk savruktur ; ihtimal ki ardında, dağıt
tığİ her şeyi düzene koyan birisi bulunuyor daima. Okul
da çalışması ağır. Şımank bir çocuğun hayat tarzını gös

teriyor. Bunu başka belirtilerden de anlıyoruz. · Bu çocuk
la okulda ilgilenecek birisini bulmak gerek. Her �aman 
dikkati çekmek istiyor. Kabahatini (hırsızlık) ilk olarak 
n.e zaman işlediğini bilmek fayda sağlayacaktı. Burada 
tahmin yürütmek, ezberden bir tarih söylemek doğru ol
maz. 

İki yıldır anne evden ayrılmıştır. Çocuk büyükanne
slnln yanıuda oturuyor ve bundan hiç ho§lanınadığı anla· 
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şılıyor. Kendisini haksızlığa uğramış, hakkı elinden alın· 
mış görüyor ; annesinin verdiği birçok şeyin oksikliğini 
duyuyor. Onda zengin olmak isteyen birisinin mizaç özel
liklerini buluyoruz. Hırsızlık, kaybettiklerini telafi : çin 
başvurduğu bir yoldur. Çocuğun anlattığı, daha büyük bir 
çocuk tarafından kötü yola sevkedilmek meselesini ıie 
göz önünden uzak tutmamalıdır. Kendisini mazur göster
meye çalışmayan, kabahatini hafifletmek için bahane. bul· 
mayan suçlu veya kabahatli yoktur. Bu bize, çocuğun, 
toplum yolundan, toplum duygusundan uzaklaştığını 
pekala bildiğini gösteriyor. Hırsızlık yaptı çünkü oldu
ğundan büyük görünmek istiyordu. Başka çıkar yol bula
m:a.dı. Annesine alışmıştı, şimdi ise durumu daha güçleşti. 
Büyükannesi ona karşı annesi gibi davranmıyor. Anne
sinden daha sert o. Çocuk bu yaşlı kadınla mücadele ha
linde. Aralannda düşmanca bir gerilim belirmiş. Onun gi
bi, başka birine dayanmayı huy edinmiş bir çocuk, ken
disini tuzağa düşmüş hisseder. Hayat tarzı zaten tesbit 
edilmiştir, daima kendisiyle ilgilenecek birisini arar. Hal
buki böyle birisi yoktur artık. Öyle sanıyorum ki, i şte 
bu andan itibaren hırsızlığa başlar. Bu çocuğun hırsız
lık yapmasının önüne ne geçebilirdi ? Ancak, okulda onur
lu bir yer tutabilmesi. Bu ise, şımank çocuklar için özel
likle güç bir şeydir. Eğer böyle bir çocuk, annesinin ;.,ra
nındayken sahip olduğu her şeye sahip olmaya kararlı ise 
akıllıca davranıyor demektir ve geri zekfilı değildir. 

Öğretmenin karşısında mahçup olmuş, gözden düş
müştür. Sıcak bir ilgi ve sevgi havası içinde büyümeye 
alışıktır. Baba zorla yatıştınlıyor ve çocuk böylelikle her 
şeyin düzene girdiğini sanıyor. Her yeni yokluğa ve her 
yeni haksızlığa yeni bir zenginleşme teşebbüsüyle karşı
lık verecektir. Bu çocuğun hırsızlığa iki yıldanberi baş
ladığını flaI1Dlıyoruıxı ben. Çok daha eş�iden başlamıg ol-
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malı. Gizli gizli ele geçirdiği paralarını ne yaptı acaba ? 
öyle sanıyorum ki kendisine şekerleme almıştır. (Öğret
meni, bir sucuk aldı, diyor).  Bir başkası tarafından kış
kırtılabileceği düşüncesi nasıl geldi aklına ? Yaşça daha 
büyük bir çocuğun kendisini yoldan çıkarabileceğini ı1a
sıl bilebilirdi ? Anneye sormalı, acaba çocuğuna : "Bu ço
cukla konuşma, seni yoldan çıkartabilir, kötü yollara oo
kabilir" diye öğüt verdi mi ? Belki de gerçekten onu el
de edebilmiş daha büyük bir çocuk vardır. Bir ::ıüreden
beri parayı üzerinde taşıyorsa, o zaman başka bir ama
cı olduğunu düşünebiliriz. Belki de kendisine bir destek, 
bir sermaye hazırlamak istiyordu. Bu sorunu annesiyle 
görüşmemiz gerekiyor. Başka belirtilerin, özellikle oıma
rık çocuklarda rastladığımız belirtilerin de var olup ol
madığını bilmemiz lazımdır. Belki de korkaktır, yalnız 
kalmak istemiyor, eğer öyleyse daha büyük bir çocukla 
beraber olma isteğinin nedenini kolayca anlayabiliriz. 
Muhakkak böyle olması gerekmez ama biz, çeşitli aonuç
lara varmaya çalışıyoruz şimdi. Belki geceleri de ağlı
yor, bağırıyor. Annesi bu noktayı doğrulayabilir veya ya
lanlayabilir, aynı zamanda bize, çocuğun daha önceden 
de bazı şeyleri kendisine maletme eğilimine sahip olup 
olmadığını söyleyebilir. Başkalanna pek ilgi göstermedi
ğini ve insanlarla ilişki kurma yolunun iyi olmadığını da 
eklemeliyiz. Arkadaş bulamıyor, -başkalarıyla oynadığı 
zaman da daima birinci olmak istiyor-, kendisinden daha 
büyük veya daha küçük çocuklarla arkadaşlık yapma eği

limi gösteriyor. Tek çocuklarda sık sık kendisinden bü
yük kimselerle arkadaelık etme isteğine rastlıyoruz, çün
kü bu gibi çocuklar daima daha yaşlı kimselerin �çinde 
Y&Jiamışlardır. Anneyi etkileyebilme yolu üzerinde bir 
anlaşmaya varmalıyız. Çocuğu okulda da ilerletmeli ve 
ceqaretini kam.çılamalıyız. Orada bir rol oynayabilme, 
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kendisini gösterebilme umudu yer etmeli içinde. Faaliyet 
alanı adı verdiğim şeyde deneme yapmaya alışmanızı 
tavsiye ederim. Güç çocuklarda bu alan daima kısıtlıdır. 
Böyle bir çocufu.n faaliyet çevresi büyük değildir. Bu 
alanı genişletmeye çalışmalıdır. Bu ise ancak çocuğa çok 
cesaret verebilirsek ve o da faydalı bir iş yapabileceğine 
iıi.anırsa milmkün olabilir. İşte faaliyet alanını tamamiyle 
değiştirme olanağı bu suretle yaratılabilir. Bugün içinde 
bulunduğu o çok dar çerçevede gizli gizil zenginleşmekten 
ve yalan yoluna başvurarak kendi gözündeki itibannm 
ve davranışının bozulmasını önlemekten başka çaresi 
yoktur. 

Öğretmen : Yalnız yazı ve imia derslerinde başarısız, 
bütün öteki dersleri iyi ; okulda seviliyor, bir kenarda u
nutulmuyor, bertaraf edilmiyor. Sınıfında da sevildiği 
muhakkak ; hiç sınıfta kalmamış. Ağır bir öğrenci ama 
oldukça iyi öğreniyor dersle�ni. 

Dr. A. : Öğrencinin okuldan niçin memn�n olmadı
ğını öğrenmeye çalışıyoruz. Bellibaşlı nedenlerden biri 
onun daima dikkatleri üzerinde toplama isteği olmalL 
Böyle bir çocuk bu işi ya maskaralık yaparak, ya da baş
kalarına tatlılıkla muamele ederek başarmaya çalışır. 
Her iki halde de söz konusu olan, kendi kişiliğidir. Bizim 
çocuk, her istediğini kurnazlıkla elde etmeye çabalıyor. 
Canının çektiği şeyleri sevimliliğiyle kazanmak istiyor -ve 

bunu da, kendisini her zaman şımartmış olan nnnesinin 
davranışı aroebiyle, daha küçüklüğündenberi iyice talim 
etmiş. 

Başka bir öğretmen : Bir öğrencim hırsızlık yap
mıştı. Onu arkadaşından 50 santim (kuruş) çalarken ya· 
kaladım. öteki çocuklann her şeye sahip olduklannı, ken
disinin ise hiçbir şeyi bulunmadığını söylüyordu. Fakir 
olan babası ona bir şey veremiyordu. O da öteki çxuk-
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lar gibi her şeyi olsun istiyordu. Kendisine bir şey alsın 
diye ona 20, 30 santim verdim. Bunu birkaç kez tekrar· 
ladım ve ondan sonra bu çocuğun hırsızlık yap�ğını hiç 
duymadım. 

Dr. A. : Bir çocuğu düzeltmek için kesin kurallar 
yok elimizde. Tedbirlerimiz her çocuk üzerinde değişik et· 
kiler yaratıyor. Aynı tedbir çeşitli hallere uygulanamı· 
yor. Bu çocuk 20 veya 30 santime sahip olmaktan başka. 
içinde öyle bir dayanışma duygusunun doğduğunu anlı· 
yor ki bu duygu onu manevi bakımdan destekliyor, güç· 
lendiriyor. Eğer öğretmen : onu dövdüm, bir daha hırsız· 
lık yapmadı, deseydi de şaşmazdım. Bu gibi şeyler o d� 
rece karışıktır ki insan ilk bakışta bir yargıya varamaz. 
Her şeyden evvel çocuğu anlamaya çalışacağız. Bizim 
konumuz olan çocuk, herşeye hakkı olduğu ve bu hakkını 
da hemen ve hiç çaba harcamaksızın kullanabileceği ka· 
nısıyla yaşıyor. Bu, ona anlatmaya çalışacağımız bir ku· 
surdur ki anlayınca belki de vazgeçecektir. 

Öğretmen : Çocuğun ailesinin durumu iyidir. 
Dr. A. : Okulunuzda genellikle fakir çocuklar en tem· 

bellerin bulunduğu sınıfta ve aile durumu daha iyi olan
lar daha çalışkanların bulunduğu sınıflarda mı toplan· 
mı;;ıtır ? 

Öğretmen bu soruya evet cevabını veriyor. 
Dr. A. : Dikkat edecek olursanız, hayatında herhan· 

gi bir şey, meyva, şeker, ıvır zıvır çalmamış bir tek in· 
sana rastlayamazsınız. Araştırmalarımda hemen hemen 
daima böyle olaylarla karşılaştım. 

Dr. A. (anneye babaya) : Bu çocukla konuşmak is
terdim. Onu kusurlarından kurtarmak mümkün. Bir ba
kıma özelliklere sahip bir çocuk gibi görünüyor. Şefkate 
ihtiyacı olduğunu anlamadınız mı ? Yanınızda kalmak için 
daima size bir sörev yüklüyordur. Daima başka birisl.niıı 
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bir işi kendi yerine yapmasını istiyor, bekliyordur. Ye
meklerde giiçliik çıkartıyor mu ? 

(Anne, eskiden yemeğini zorlukla yediğini ama ge
çen yıldanberi bu huyundan vazgeçtiğini, giiçlilk çıkart
madığını anlattı. )  

Dr. A. : Hiç hasta oldu mu ? Yatağını ıslattı mı ? 
Anne : ötedenberi sıhhatsizdir, hep midesinden şi

kayet eder. 
Dr. A. : Korkak mıydı ? Yalnız kalmak istemez miy

di ? Çocuk yuvasına gitti mi ? Ne gibi bir rol oynuyor? 
Arkadaşlan var mı ? 

Baba : Hiç bilmiyoruz. Korkak değildi. Fakat aptal
ca sorular s:>rar. Örneğin : "Anne, bu ne, şu ne ?" der dur
madan. Halbuki ne olduğunu pekA.18. bilir, ama sırf anne
sini tedirgin etmek için sorar. 

Dr. A. : Ev ödevlerini nasıl yapar? Yalnız yapar 
mı yoksa yardım mı bekler ? 

Baba : Eğer ardında biri bulunursa ödevlerini :-nü
kemmel yapar. Kendisine daha tatlılıkla davranan insan
larla bir arada olmayı tercih eder daima. 

Dr. A. : Yüzme bilir mi ? Korkulu rüya görür ;nü ? 
Batıl inançları var mıdır ? Beden eğitimini sever mi ? 

Baba : Yüzmeye karşı sonsuz saygısı vardır. Bir de
fasında çok korkmuştu, o zamandanberi artık yüzmek is
temiyor. Beden eğitimini seviyor ; geçen yıl muntazaman 
jimnastik yapardı. Korkulu rüya görmez ve ürkek değil
dir. Biraz benden korkar, çünkü pek sinirli bir insanımdır 
ben. 

Dr. A. : Ona tatlılıkla muamele ediniz ve kannızı al
madan, yalnız çocukla gezintiler yapınız ki sizinle dost 
olsun ve istediklerinizi korkudan değil, sevgi ve dostluk
tan yapsın. 

Dr. A,. : Yazı ve imla dı�mda, şiiçlük .çektiği ba�ka 
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dersler yok mu ? Solak olup olmadığını incelediniZ mi ? 
Belki de doğu§tan r;olaktır ? 

(Anne baba solak olup olmadığını bilmiyorlar. Anne
nin solak olduğu anlaşılıyor.) 

Anne oğlunun, kendisini hırsızlığa sevkeden çocuğu 
ele vermekten kaçınmasından ve uydurma bir isim aöy
lemesinden yakınıyor. 

Dr. A. : Başka çocuklarla arkadaşlık etmiyor :mu ? 
Nasıl giyiniyor, tuvaletini yapıyor, taranıyor ? 

Baba : Eskiden arkadaşlık ettiği bir çocuk ·vardı 
ama öldü. 

Anne : Giyinirken, hazırlanıncaya kadar durmadan 
onu ikaz etmem gerekiyor. 

Dr. A. : İkaz etmeye lüzum yok, her şeyden önce ya
vaş yavaş ve tatlılıkla onu bağımsız hale getirmek önem
li. Eğer isterseniz onu etkilemeye çalışının. Okula ı;e
ve seve mi gidiyor ? Büyüyünce ne olmak istediğini uöy
lüyor mu ? Kendini beğeniyor mu ? Yatakta yatış uekli 
nasıl ? Tırnaklarını kemiriyor mu ? Burnwiu kanştınyor 
mu ? 

(Anne-baba, çocuğun kendini son derece beğendiği
ni, büyüyünce marangoz olmak istediğini, eskiden tırnak
larını kemirdiğini, bundan başka dikkati çekecek bir 
yönü bulunmadığını anlatıyorlar. Okula seve seve gidiyor
muş.) 

Dr. A. : Okula karşı daha fazla ilgi duyması ve ora
da kendine bir yer sağlayabilmesi için onu daha da bağım
sız hale getirin. Bu, onu yanlış adımlar atmak tehlikesinden 
uzaklaştıracaktır. Tehdit etmeyin ve bu meseleyi :ırtık 
hiç açmayın. Midesinden çok şikayetçi olan biı çocuğun 
sucuk gibi şeyler satın alması çok ilgi çekici. Artık ona 
sitemlerde bulunmayın, azarlamayın ve bağımsız hale 
gelmesine çal!şın. 
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Dr. A. : Burada katıksız blr şımarık çocuk tipiyle 
k&l"lı karşıya değiliz. Bu tipin katıksızlığı çocuğun öz· 
gürlilk içinde büyiltülmesi dolayısıyla bozulmuştur. De
vamlı gözlem altında bulundurulan bir çocukla yalnızlı· 
ğa. alışmış bir çocuk arasında büyük fark vardır. 

(Bu arada çocuk içeri girmiştir ve doktor Adler ona 
soruyor) : 

- Büyüyünce ne olmak istiyorsun ? 
Çocuk : Marangoz olmak istiyorum. 
Dr. A:r. : Marangoz olunca ne yapmak istiyorsun? 
Çocuk : Rendelemek. 
Dr. A. : Kaç tane arkadaşın var ? 
Çocuk : Uç. 
Dr. A. : Ne yapıyorlar onlar? 
Çocuk : Hırsızlık yapıyorlar. 
Dr. A. : Onlara sormak isterdim : "Böyle davranır

sanız sonunuz ne olur?" diye. Onları aeve aeve mi taklit 
ediyorsun ? 

Çocuk : Hayır. 
Dr. A. : Niçin bu çocuklara uyuyorsun ? Öyle sanı

yorum ki kimsenin yaptığın hırsızlığın farkına varmaya
cağını ve böylelikle bir şeyler satın alabileceğini sandın. 
Korkuyor musun? Cesur bir çocuksun, okulda da cesur 
olmalısın. Kocaman bir çocuk olmuşsun bak, her şeyi ken
di kendine başarabilmelisin ; kendi kendine giyinmesini bi
liyorsun. Ya yıkanmak, yıkanabiliyor musun yoksa annen 
mi yardım ediyor? Ona fazladan bir iş yüklemek istiyor· 
sun. Halbuki her şeyi yapmasını biliyorsun sen, annen
den yardım bekleme, olmaz mı ? Yazı nasıl gidiyor? Bi· 
raz daha çaba göster, daha iyi gideceğine eminim. 

(Çocuk da annesi gibi solak) .  
Seni hırsızlık yapmaya sürükleyebileceklerine sakın 

inanma, budalalık olur bu. İnsan kendisini başkalarının 
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eline bırakmamalıdır. Bir ay sonra gene gel de bana an
lat bakalım her şeyi kendi kendine yapabiliyor JDUBUD, 
yazın düzelmiş mi ve başka çocuklara kapılıyor musun ? 
(Çocuk, çıkıyor).  Solak çocuklarda sorunlan başkalan 
gibi çözemeyecekleri inancı yer etmiştir. Sağ elleriyle ça
lışmak .isterler ve bunu başaramadıklannı görünce her 
işlerinin ters gideceğine inanırlar. Solak çocuk birçok be
lirtiden tanınır. Bir çocuk okumakta, yazmakta v.b. güç
lük çekiyorsa belki de solak olduğu akla gelmelidir. So
lak çocuklann çoğunluğunda yüzün sol yansı sağ yan
sından daha iyi gelişmiştir. Solaklar genellikle güç ço
cuklardır, aralarından çoğu da ilerlemekten vazgeçerler, 
umutlarını yitirirler, bütün hayatlan boyunca yazılan 
kötü olacaktır. Buna karşılık diğer bazılan da yazıya 
özellikle çalışırlar ve sağ eliyle yazan bir çocuk kadar 
güzel bir yazıya sahip olmayı başarırlar sonunda. Bun
lar aşağılık ko�lekslerini yenmiş ve genellikle gilçlilk
leri yenmeye kendilerini alıştıra bilmiş olanlardır ; uanat
kir v.b. olurlar. -Bir insanın sağ eliyle pek güzel yazı 
yazdığını görürseniz onun belgi de solak olduğunu hatı
nnıza getirin. Hayatta belki de % 35 veya % 50 oolağa 
rastlamışsınızdır. Bunu kendileri de bilmezler ama oo
nuçlarından ister istemez etkilenirler. lnsanlann en iyi
leriyle en kötüleri arasında, çeşitli huyları, kanşık prob
lemleri olanlardan -sanatkarlardan başlayarak-, güç ço
cuklara kadar, pek çok sayıda solak bulursunuz. 

Konumuz olan çocuk hastalıklıdır, annesi tarafından 
şımartılmış, babası tarafından hırpalanmıştır, bu da onu, 
annesine sığınmaya iten bir durumdur. Baba çocuğun eği
timi konusunda anne ile bir anlaşmaya varmalıdır. Son 
zamanlarda ise hazırlıklı olmadığı yeni bir durum çıkmış
tır ortaya. Hiç anlaşamadığı büyükannesinin evine yer
le�ştir. İhtiyar kadın rahatını aramaktadır. Çocuk okul· 
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da ilerliyor ama okuldan kaçıyor da. lıerliyor, çünkü bu• 
nu ba�cak durumdadır. Buna bir karşılık arıyor : sınıf
ta htizursuzluk yaratıyor ve çocukları eğlendiriyor. Bu da 
yetmiyor ona, çalmak isteğini duyuyor. Başkalarının kış
kırtmalanna kapıldığını kabul edelim. Bu, işine geliyor
du. Buna karşılık yazısını düzeltmek isteyenlere kapılmı
yordu. Eskiden alıştığı kadar iyi muamele ve sıcak ilgi 
görmediği izlenimi yer etmiştir içinde. Belki de şimdi da
ha olumlu bir durumdadır, fakat cesaretine sahip değil
dir. Belki de eskiden okulda bugünkü kadar sevgiyle kar
şılanmıyordu. Bu çocuğun cesarete ihtiyacı olup olmadı
ğını anlamak gereklidir. Onu sıkıştırmamalıdır, bekleme
li ve zaman vermelidir. Belki de şöyle demelidir: "Her 
şeyin yoluna gireceğini anlıyorum ! Gene en iyi öğrenci
ler arasında yer alacağına inanıyorum." Öğretmeninin 
kendisiyle ilgilenmesini her zaman arzu etmiştir. Bir de
fa daha olağandışı davranacak olsaydı ona şöyle derdim : 
"Hiç zahmet etme, hepimiz seninle ilgileniyoruz �ten." 

Böyle bir söz belki de onu etkilerdi. Ama söyleyiş tarzı 
her insanın kişiliğine göre değişebilir. Bunu ben belki de 
şakacı bir yoldan yapardım. 



CE.WlETİNİ YİTİRMİŞ 
EN KÜÇÜK KARDEŞ 

"Emile 14 yaşındadır." 
Bu, erginlik yaşıdır. Bu problemin çeşitli yazarlar

ca farklı şekillerde ele alındığını biliyoruz. Bazılan bu 
çağda çocuğun adeta şeytana kapıldığını veya bir çeşit 
iç zehirle zehirlendiğini kabul etmiş olabilirler. Oysaki 
bugün hiçbir şeyin evvelce gizli kalmış bir şekilde varol
madıkça birdenbire ortaya çıkamayacağını biliyoruz. Baş
lıca etmen erginlik çağında çocuğun artık çocukluktan 
çıkıp olgun bir insan haline geldiğini göstermek eğilimin
de oluşudur. Eğer artık çocuk olmadığımı isbata çalışsay
dım, daima daha ileri götürürdüm işi, aşın hareketlerde 
bulunur ve her çareye başvurarak büyükleri her bakım
dan taklide kalkışırdım. Psikologların (hekim olmayan) ,  
üreme bezlerinin ancak erginlik çağından itibaren işleme
ye başladıkları konusunda.ki iddialan tamamiyle yersiz
dir, kabul edilemez. 

"Yaşlan 26 ile 17 arasında değişen diğer beş çocu
ğun en küçükleridir. İlkokulda hep sınıf birincileri nra
smdaydı ama liseye girdiğindenberi derslerine çalışmıyor 
ve neredeyse okuldan kovulacak." 

Kardeşlerin en küçüğü, olumlu bir durum içinde bu
lunduğu sürece daima çaba1arının karşılığını alır ama 

durum değişecek olursa buna yeterli şekilde hazırlanma
dığını · görürüz. Ancak birinciler arasında bulunmak şar
tıyla. yeni duruma ayak uydurabilecek demektir. 



114 GOÇ COCUOUN EOİTİMİ 

"Sınıfta kal?ı ve o zamandanberi çok büyük güçlük
lerle ilerliyebiliyor." 

Sıkıntılar hiç şüphesiz daha evvel, yani liseye �r
diği sıralarda başlamıştı. Bu yeni duruma tahammül •1de
miyor. Lisenin kendisine özel koşulları, istekleri vardır. 
Öğretmenler yenidir, bu eski firavunu henüz tanımıyor
lar ve ona yeteri kadar yakınlık göstermiyorlar ; •]ocuk 
küsmÜ§ ve arka plana atılmıştır. İlkokulda durumu kolay
dı, iyi tanınıyordu, göz önündeydi, şimdi ise güçlüklerle 
karşılaşıyor ve artık ilerlemiyor. 

"Okulu sevmediğini, çünkü orada mutluluktan çok 
acı çektiğini söylüyor." 

Başka bir şekilde üade edilmekle beraber bu, bizim 
kanımızı kuvvetlendiriyor ; ancak bir dereceye kadar mem
nun edilirse ve birinci olabilirse rahatlık duyuyor. 

"İlkokulda özel bir başarıya ulaşamamış eski mnıf 
arkadaşlarından biri, lisede sınıfta kalmamayı başardı
ğından ve ondan bir yıl ileriye geçtiğindenberi liseden bü
tün bütün nefret ediyor." 

En küçük kardeş başka birinin kendi önüne geçme
sine hiç tahammül edemez. Başkalannı geçinceye kadar 
uzun bir yol aşmış ve pek çok güçlükle savaşmıştır o. 

"Okulda kendisine gösterilen fena muameleden ya� 
kınıyor, kabahatin büyük kısmını kendi öğretmeninin 
üzerine atıyor ve onun, hainliğiyle hayatı dayanılmaz ha
le getirdiğini iddia ediyor." 

Şu halde şımartılmadığı anda hemen huysuzluğunu 
açığa vuruyor demektir. 

"Annenin söylediğine göre, liseye girdiğindenberi her 
bakıı:ndan değişmiş, kötüye gitmiştir." 

Sık sık ortaya attığımız başlıca sorun şudur: hangi 
durumlarda şikayetlere yol açtı, ve kusurları hangi :-.a
manlarda kendisini gösterdi ? Lise bir test olarak kabul 
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edilebilir. Liseye girişinden sonra değişmiş olması bu 
durum için yeteri kadar hazırlanmadığına bir işaretitr. 
İkinci sorun ise şudur : nasıl oluyor da bu çocuk yeteri 
kadar hazırlanmamış bulunuyor ? Biliyoruz ki kardeşle
rin en küçüğüdür ve en küçük de genellikle şımank olur. 
Şu halde incelememizde onun gerçekten şımarık bir ço
cuk olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. 

"Çocuk sinirli ve çabuk hiddete kapılıyor ... " 
Tıpkı, kendisini rahatsız ve güç bir durumda hisse· 

den bir kimse gibi. 
" ...  çok heyecanlı ve genellikle söz dinlemiyor." 
Evdeki davranışının niçin bu kadar kötü olduğunu 

anlıyoruz. Birey herhangi bir başarıya ulaştığı sürece bu 
başarı kendini başka alanlara da aynı şekilde yansıyacak· 
tır. Bu çocuk okulda başarıya ulaşsaydı evde de başan
sı etkili olacaktı. Davranışını işinde sinirlendirilen, ha
karetlere ve tenkitlere maruz kalan ve evine dönünce ge
nellikle karısı ve çocuklarıyla kavga eden bir küçük ıne
murun davranışına benzetebiliriz. Çocuk hiç olmazsa evin· 
de en yüksek yeri tutmak istiyor. İşte söz dinlemeyişinin 
nedeni de budur. 

"Anneden edinilen bilgiye göre çocuk iyi kalplidir, 
sevimliliği ve tatlılığı, şefkatiyle çevresini kazanı;nayı bi
lir." 

Başkalarını kazanmakta ve sevgilerini üzerine çek
mekte pek becerikli olan şımarık �ocuklara sık sık rast
lanır. Bu gibi çocuklar özellikle uysal, sevimli izlenimi 
bırakırlar. 

"Annesinin ağladığını veya acı çektiğini gördüğü. za. 
man onun için her şeyi yapıyor." 

Sevgisini bol bol harcayan bir kişi olarak amacına 
ula§mış yani annesine hemı hükmetmiş, hem de onu iste
diği gibi üzecek duruma &"elmiş demektir. Bu da akıllı bir 
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davranış sayılır. Eğer sert davransaydı çocuğu belki de 
bu sertlikten kurtulmak için yatılı okula verirler, bu da 
okuldaki verimini bütün bütün kötüleştirir, çocuk, par
tiyi tamamiyle kaybederdi. Annesinin gözünden düşme
meye çalışması ve onda kendisine bir yardımcı bulması 
gerekmektedir. İyiliğini bir erdem olarak değil, ipleri ko
pacak derecede germemek için başvurulmuş ve başarılmış 
bir hile olarak görüyoruz. 

"Baba, üç yıldanberi evden aynlmııtır." 
Belki de okuldaki davranışını değiştin:Dit olan, bu

dur. Babanın gidişi liseye giriş hazırlığı devresine rast
lamış olabilir ve bu gidiş mutlaka çocukta ç::>k derin et
kiler bırakmıştır. Belki o da babasıyla gitmek istemiştir, 
belki de yeni durumun başladığı nokta burasıdır, oevdiği 
(o zaman çocuk için bir engel teşkil etmesine rağmen) 
baba artık yoktur ; bu yüzden o "büyük bey" rolü oy
namak istemiştir. 

"Annenin fikrince çocuk, başında sağlam ve sert bir 
iradeden, bir otoriteden yoksun kalmıştır." 

Bu, annenin hayat tarzı bakımından değerli bir bil
gi vermektedir bize : kendi durumundaki bir kadmın çok 
zayıf olduğu ve ancak bir erkeğin, çocuktan iyi sonuç a
labileceği inancı içinde yaşıyor demektir. Burada müsaa
denizle annenin yalnız aşağılık duygusunu ifade etmekle 
kalmayıp aynı zamanda "Ben fazla zayıfım, başaramaya
cağım" demek istediğini iddia edecek olursam birçokları 
bunu niçin salt "başında sağlam ve sert bir iradeden yok
sun" ifadesinden çıkardığımı anlayamaz. Kadının, acısını 
göst�rmekten başka hiçbir eey gelmiyor elinden. 

"Bu çocukla başa çıkamadığını iddia ediyor." 
"Altı aydanberi annesinin odasında uyuyor çocuk." 
Bu belki kendi tarafından ulaşılmış bir sonuçtur, bel-

ki de aksine, annenin onun varlığına ihtiyacı vardır. Her 
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iki halde de çocuğun 14 yaşında bir delikanlı olduğunu 
gözönünde tutarsak, güclü fakat aşın bir bağlılığa işaret 
sayılabilir. 

"Sofraya oturnıası için her zaman ısrar bekliyor." 
Şımarık çocuklarda çok rastlanan belirtilerden biri 

de yemek yemek için güçlük çıkartmalandır. 
"Genel olarak, kendisine verilen öğütleri dinlemiyor. 

Çok zaman saat dokuza kadar yataktan kalkmıyor ve oku
la geç kalıyor." 

Bunun nedeni okuldan pek "uzakta" bulunuşunda 
aranmalıdır. Bir çocuk okula geç kalıyorsa bu, onun okul
la arasının hiç de iyi olmadığına işarettir. 

"Bu gibi hallerde kahvaltı etmiyor ve akşam kahval
tısıni da çok zaman okulda yemeyerek eve geri getiri
yor." 

işte annenin hassas noktası ve bunu çok doğru ola
rak sezmiş bulunan çocuk, davranışıyla aDllesine işkence 
ediyor. Anne yemeğin önemi üzerinde fazla durmuş, bu· 

na gereğinden fazla değer vermiş ve böylece zayıf nok
tasını çocuğa bizzat göstermiştir ki çocuk da annesini bu 
bakımdan "avucunun içine" almış bulunuyor. 

"Annesine bakılırsa, sık sık yalan söylemiyor, pek 
nadir olarak para konusunda yalana başvuruyor." 

Annenin bu konudaki fikri pek belirli değil ama gene 
de yalan, yalandır. 

"Yükselme hırsı kendisini başka alanlarda gösteri· 
yor." 

Daha önce rastlamayı umduğum bir nokta burada 
aydınlığa çıkmış demektir. Çocuk bir tarafta birinci ol· 
mak arzusundadır; bu umudunu yitirmiyor ve ona eriş
me çareleri arıyor. 

"aüyük bir tapınağın korosunda birinci solisttir." 
Böylelikle bir yerde birinci olmayı başardığını görll-
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yoruz. Şimdi şu soru çıkıyor ortaya : niçin bununla ye
tinmiyor ? (K:mserler veren pek mükemmel bir şarkıcı 
olan bir ağabeyi bulunduğunu da buraya ekleyelim.) İhti
mal ki bir Tapınağın korosunda birinci solist olmayı ba
earması ona yetmiyor. Yükselme hırsı, yeterince tatmin 
edilmiş değildir. Belki daha da yükselmek istemektedir. 
Ona başka alanlarda da bir fırsat tanımak gerekirdi. 
Belki de o koşullar altında okuldaki davraiiışı düzelebi
lirdi. Bütün umutlannı yitirmiş değildir, yanşı terketmi
yor. Fakat bu çocuk cesaretini tamamiyle yitirirse ondan 
ne bekleyebiliriz ? Bir suç işleyebilir veya sinir hastası 
olabilir. Şimdiye kadar edindiğimiz bilgilerden faydalana
rak bu sorunu derinleştirmek istersek, nisbeten güç bir 
durumda bulacağız kendimizi. Bu delikanlıda bazı tered
dütlerin bulunduğuna işaret edecek başka hiçbir belirti 
göremiyoruz. Onu saldırgan bulmuyoruz, şu halde ileri
de sinir hastası o!abilme ihtimali daha fazladır. · Daha 
faal olsaydı, ayrıca başkalanna zarar verme eğilimi gös
terseydi, daha saldırgan bir şekilde ilerlemeye çalışsaydı 
o zaman ileride suç işleyebileceğini tahmin edebilirdik. 
Para konulannda yalan söylemesi bize yeteri kadar bil
gi vermiyor. Umudunu yitirecek olursa sinir hastalığına 
yakalanacağını tahmin etmek akla daha yakın geliyor. 

"Bir süredenberi, özellikle bisiklete merak sardı." 
Kardeşlerin en küçüğü ! Bisiklete biiımeyi bilmesi ile

ride belki de bisiklet yanşlanna katılacağını düşündüre
bilir. 

"Şimdiki halde en büyük arzusu bir bisiklete nahip 
olmaktır. Annenin verdiği bilgilere bakılırsa çocuk ;nüs
riftir." 

Eğer bunun doğruluğu ispatlanabilirse bir yorumda 
bulunmak ve bu çocuğun her türlü umudunu yitirdiği 
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takdirde hırsızlık yapabileceğini düşünmek mümkün ola
bilir. 

"Oldukça büyük miktarda parası var." 
Bu bilgi ihtimal biraz mübalagalıdır. 
"Başka bir okula devam eden birkaç arkadaşı var 

ama annesi bunlardan hoşlanmıyor." 
Arkadaşlannı başansızlığa u�radığı yerden değil de 

hentl.z parlak olduğu devri bilenleı:- arasından seçmesi i�gi 
çekici. 

"İngiltere'ye, babasına yaptığı bir ziyaretten çok 
memnun kalmlJJ." 

Muhakkak ki oradaki davranışlan s:>n derece se
vimli ve kibardı, çünkü hoş bir durumda bulunuyor 'Je 
okul yükünü omuzlannda duymuyordu ..  

"İhtimal okula gitmek zorunluluğundan kurtulduğu 
için." 

"Bir süredenberi savrukluğu, dağınıklığı biraz dü-
zeldi." 

(Dr. V. nin tedavisi. )  
Bu, şımarık çocuk belirtisidir. 
"Okulda yapılan bir araştırma bize bu çocuğun ·uğ

radığı ihmalden ihtimal bütün ailenin sorumlu olduğunu 
gösteriyor." 

"Hepsi öğleye kadar yataktan kalkmıyorlar." 
Burada, bana çok önemli görünen bir gözlemimi nn

latmak istiyorum. Babanın çok sıkı çalışmasını, hatta 
birçok halde annenin de çalışmasını gerektiren çağımızda 
aile bağlarını sıkılaştırmak fırsatı pek nadir ele rreçebi
liyor ; ç:>cuğun ilerideki hayatı için sabahlan bütün nile
nin saat yedide kahvaltı sofrasında buluşması (okul saat

leri gözönünde tutularak) bana son derece önemli rreli
yor. Bunun gerçekleştirilmediği ailelerde birçolt r.ıkınb
lann patlak verdiğini görürsüntl.z. Daha küçük yaşların-
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danberi aile sofrası çevresinde toplanmaya alıştınlmamış 
olan çocuklarda gerçek bir toplumsal eğitim temeli eksik 
kalacaktır. Güler yill ve neşe sofra başında kendisini 
gösterecek, fikir alışverişleri orada yapılacak, açıkça ora· 
da· tartışılacaktır, 8..ma sofrada tenkit niteliğindeki konu
lara, okuldş. alınan kötü notlara ve bu gibi şeylere :ısla 
yer verilmeyecektir. Bunu başka bir zamana bırakmalıdır. 
Sabah saat yedide ailenin sofra başında toplanmasının 
sağladığı faydalar saymakla bitmez. Yirmi yıldanberi 
bu öğüdümde ısrar ederim. Birçoklan cevap olarak �

lümsemekle yetinir, inanmaz ve öğüdilmü tutmazlar. Bu· 
nunla beraber bazı kusurlara ancak bu alışkanlığın yerleş· 
mediği ailelerde rastladığımı söylemeliyim: Biltiln aabab 
yataktan çıkmayan bir kimsenin akşam bir tilrlil uyuya
maması kadar doğal bir şey yoktur : normal yatma zama
nı doğal yorgunluk duyulmaz ki ! Akşamlan kahvede ve
ya sinemada vakit geçirmek için evlerinden kaçan çocuk
lardan şikayetler dinlediğimizde bunu yukanda belirtti
ğim koşullara bağlayabiliriz. Bu kadar basit ve g�rçek· 
leştirilmesi bu kadar kolay olan bu çare sayesinde, emi
nim ki birçok fenalıkların önüne geçilebilirdi. 

"Öğretmenin söylediklerine bakılırsa biltün aile ya
lancıymış ve verilen bilgileri ihtiyatla dinlemek gereki
yormuş, çiln.kü anne sırf meseleyi büyütmek için doğruyu 
söylemekten kaçına bilirmiş ... " 

Yukanda anlatılanları gözönünde tutacak olursak 
annenin pek mübalağa etmediğini görürüz. Çocuğun akıl
lı ve güzel sesli olduğu tartışma götürmez bir gerçektir ; 
bu, ihtimal annenin gözüne çok büyük görünüyor wna 
mübalağa ile, işi büyütmekle ilgisi yok. 

"Çünkü bütün öğretmenler bu çocuğun yalancı, dik· 
katsiz, korkak ve sinsi olduğu kanısında birleşiyorlar." 

Bu acı bir şey. Doğru olduğunu kabul etsek de gene 
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çok sert bir yargı. Çocuk anlaşılan bütün öğretmenlerini 
düşman olarak görüyor. Bu özellikleri devamlı bir mUca
delenln yarattığı düşmanlık gösterilerinden başka bir gey 
değil. 

"Fakat hepsi de bu çocuğun aptal olmadığından ve 
daha iyi koşullar içinde bulunacak olursa okulun Istedl· 
ği hale gelebileceğinden emin ; gimdiki halde okulu mem
nun etmiyor." 

Daima başta gelmek isteyen bu çocuk güç bir durum
la karşılaşınca artık okulun isteklerine cevap veremiyor. 
Burada daha büyük bir kuvvet karşısında kalmış bir mü
cadelecinin buy özelliklerini buluyoruz. 

"Yalnız dört derste haşan sağlayamıyor : matematik, 
tarih, coğrafya, dinbilgisi." 

Dinbilgisinde başan sağlayamayışı hayret uyandın
yor ama belki de bu dersin öğretmeniyle iyi anlaşamamış
tır. Okulda ne derece gerilediğini görmek cidden ilgi çe
kici. Matematik konusunda, genellikle şımank çocuklann 
bu derste güçlük çektiklerini göreceksiniz. Burada da öğ
retmenle mücadele halinde olması mümkündür. Bu çoeu· 
ğun matematikte karşılaştığı güçlükleri ancak, diğer 
derslerin aksine, matematiğin her türlü kuraldan uzak 
oluşuyla açıklayabiliyorum. Her kuraldan uzak olan bu 
ders boşlukta yüzer adeta ; sırf kendi gücüne dayanarak 
ve çeşitli işlemler yaparak bir sonuca varması gerekiyor. 
Bu ise, şımank çocuklann asla başaramayacağı bir gey
dir, zira onlar bir şeye dayanmak, bir desteğe sah.ip olmak 
isterler daima. Bu desteği de, yabancı dil kurallannda 
gerekirse bulabilirler, ama matematikte hiçbir zaman bula
mazlar, bu sebepten şımank çocuklar matematik dersin
de genellikle başan sağlayamazlar. 

Son zamanda yapılmış bulunan zeka testinin bu so
nucu doğrulayacağı muhtemeldir. 
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"Zeka testi çocuğa yakla.'iık olarak birinci dereceyi 
veriyor." 

Bu çocuğun zeki olduğundan eminiz. O vakit ne ya

pılması gerektiğini kendi kendimize soruyoruz. •redavi 
kendiliğinden söylenenlerden çıkmaktadır. Bu ç::>euğu 
kazanacak birini bulmak gerekiyor. Aynı zamanda ona ce
saret verecek ve arkadaşlarına, derslere duyduğu i.lgiyi 
arttırabilecek birini. Böyle bir kimse çocukla açıkça ko
nuşabilir ve onun kendi davranışında hayal meyal neçti

ği şeyleri aydınlığa çıkartabilir, ona anlatabilir. Bundan 
sonra çocuk hiç şüphesiz hatalı davranışını asgari .ı1ere
ceye indirecektir. Böylelikle dikkatini, güçlüklerin varo
luşuna ve karşılaşılan güçl'liklere kuvvetle göğüs germek 
gerektiği noktasına çekmek mümkün olacaktır. Fakat an
cak Çocuğun güvenebileceği bir kimse bu işi başarabilir. 
Bir arkadaşın bu konuda daha başarılı olması muhtemel
dir, zira çocuk kadınlara tıpkı annesine verdiği değer ka
dar az değer verecektir ve diğer taraftan babasına kar
şı bambaşka bir şekilde davrandığını, babasının kendi
siyle ilgilenemediği andan itibaren hareketlerinin kötüye 
gittiğini de biliyoruz. Büyük ağabeyi onun güvenini ka

zanabilir, bütün durumu ve ilişkilerini anlayabilir. Onu 
tenkit etmeksizin yeni bir hayat gösterebilir, geçm�şı 
unutmasını teklü edebilir. İçinde gizlediği, iyi bir aarkıcı 
olma arzusunu onca anlaşılır hale getirebilir. Ancak :}ar
kıcı olarak bir rol oynayabileceğine inandığı içindir ki 
okula karşı duyduğu bütün ilgiyi yitirdiğini ona göstere
bilir. Bu ağabey öğretmenlerden de çocuk için bir :nüh
let istemelidir, çünkü ağabey onu kalkındırmayı başarsa 
bile çocuk okulda kötü not a1dığı takdirde sonuç �ene 
iyi olmayacaktır. Bugün okuldaki kötü verimi, orada bas
kı gördüğü duygusundan ileri gelmektedir. 
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Bize getirilen vakalar üzerinde anneyi veya çocuğu 
görmeden, kendiliğimizden bir fikir edinmemiz :Jon dere
ce önemlidir. Söz konusu vakanın anlatımını :ıize yorum
layacağım; en ufak bir bilgiden nasıl sonuçlar çıkartma
ya çalıştığımı göreceksiniz : 

"1925 yılı sonbaharında B. ana okuluna �eldiğinde, 
gerek bedeni, gerek akli bakımdan onun kadar ihmale uğ
ramış ve onun kadar geri kalmış bir çocuk daha ılüşü
nülemezdL" 

Bundan, hiç kimsenin çocukla ilgilenmemiş olduğu 
sonucunu çıkartabiliriz. Bu, fikri gelişmenin -Ozelliğidir ; 
bir çocuğun mutlaka, kendisine aklını kullanma imkanını 
sağlayacak birisiyle ilişki kurması gerekir. 

"İyi beslenmemiş, iyi bakılmamış, yeteri kadar giy
dirilememişti ve kış epeyce ilerlemiş olmasına rağmen a
yağında ayakkabısı yoktu." 

İhtimal, fakir bir ailenin çocuğudur. 
"Akıl bakımından da pek geriydi ve güç konuşuyor-

du." 
Çocuğun dilinin gelişmesi ancak toplumsal ilişki içe

risinde gerçekleşebilir. Eğer bir çocuk bu ilişkiden yok
sun ise dili de gelişemez. Bu çocuğun geri zekalı olup ol
madığım da kendi kendimize sormalıyız. Bu bir tahmin• 
den ibarettir ve araştırmalarımıza ihtiyat1a devam etme
miz gerekir, çünkü böylesine bir teşhis koyacak olursak 
çocuğun işi bitiktir artık. Geri zek8lı olmayan bir çocu-
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ğa geri zekalı damgasını vurmak, affedilmez bir hata
dır. 

"Çocuğa söz söylendiğinde hemen saklanıyor ve hay
kırmaya, tepinmeye başlıyordu." 

Birisi onunla yakınlık kurmak isteyecek olursa ken
disini koruyor demek ki. Üçlincü tip çocuklara, istenme
yen, gayrimeşru veya sakat çocuklar sınıfına mensup iz
lenimini bırakıyor bu çocuk. Çevresine düşmanca davran· 
dığını görüyorsunuz. 

"Çok korkaktı ... " 

Ancak kendini yerinde, yuvasında hisseden bir ya

ratıkta cesaret aranabilir. 

"Çocuklara saldırıyor ama onların saldınlarına uğ
ramamaya da dikkat ediyordu." 

"Yemeklerde yardıma ihtiyacı vardı, yemeğin ağzına 
verilmesini bekliyordu." 

Bu bilgiyi ihtiyatla karşılamak gerekir. Yemek ye
mekte güçlük çıkartanlar, genellikle şımarık çxuklardır. 
Fakat burada bile düşmanca bir davranış beklemesi de 
mUınkündür. Gerçekten sevilmeyen bir çocuğa da, bir an 
evvel işini bitirmek için, yemek yedirmek zahmetine kat
lanılması mümkündür. Böylelikle, kendisi yemek yemeyi 
öğrenemez. 

"Fakat çok zaman, aç olmasına rağmen verileni ye
miyordu." 

Bu çocuk düşman ülkesindeymiş gibi davranıyor. Fa
kat zeka geriliği belirtileri gösterip göstermediğini dik
katle incelemek gerekir. 

"Ancak çevresinin hiç ilgilenmediği bir hadise çıkar
dıktan sonradır ki yatışıyor ve yemeğini iştahla yiyor." 

Demek ki yemek yemesi pek fena değilmiş. 
"Meşru bir çocuktur. Yürümeyi ve konuşmayı pek 
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geç öğren.mi§. Fakat bugüne kadar henüz istediğini doğ
ru dürüst üadeyi bilemem.iş." 

Dili konusundaki bu güçlükleri biz de anlıyoruz. Y\l
ril.mesine gelince, burada organik güçlükler aklımıza gel
melidir. Belki dişlerini de geç çıkardı. Bu gecikme de ha.a
talık tablosuna girer. 

"Çevresini çok fazla meşgul ediyordu." 
Ancak em.rinde birini bulabilirse hükmedebilir. Bu, 

hayret uyandırıcı bir bilgi oluyor. İhmal edilmiş görünü
şü belki de anne babasının umutsuzluğundan doğmuştur 
ve şüphesiz çevresinde kendisine bakan bir kimse bulun
muştur. Bu belki bir büyükanne, belki bir teyze veya ab
ladır ve çocuk ona bir dereceye kadar hükmedebilmiştir. 
Bu koşullar altında bir sonuca varabi1:ir ve ana okulunda
ki davranışını anlayabiliriz. 

" ... ve en ufak fırsatta başkaldınyordu." 
İhtimal çevresi ona ı:ıek sert muamele etmemiş. Kar

şıkoymak, bir mücadele vasıtasıdır ve özellikle güçlü bir 
çevre karşısında bir çocuk başkaldırmaz. Belki de daha 
önce şefkat gördüğü bir ortamda iken sonradan bu ı..lu
nımu değişmiş, o ortamdan çıkmıştır. Araştırmalanmıza 
devam edebilmek için bu noktayı akıldan çıkartmama.m.ız 
gerekiyor. 

"Tekmeler atıyor, yerde yuvarlanıyor, ulur gibi ba
ğınyor ve önüne gelene vuruyor." 

Bu bilgi çocuğun aleyhine değişmiş bir çevre ipote
zini daha da kuvvetlendiriyor. Bunun mali bir durum de
ğişikliği olması da muhtemeldir. Demek ki tahminlerimiz 
doğru çıkıyor : önce şımartılmış, sonra ihmale uğramıe 
ve l>u yüzden vahşileşmiş, düşman kesilmiş. 

"Devamlı olarak gece yatağını ıslatıyor." 
İhtimal ki birini kendisiyle meşgul etmek istiyor ve 

hog olmayan bir şekilde dikkati çekme eğilimine oahip. 
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" ... ve tırnaklarını kemiriyordu." 
İnatçı çocuklarda bu huyu daima bulursunuz. Onlara 

dev8.m.Iı olarak tırnaklarını kemirmemeleri hatırlatılır ve 
inat etmek suretiyle karşıkoyarlar .. 

"Yemeklerde öyle · bir açgözlü oluyordu ki bazan ak
uam kahvaltısında öteki çocukların yiyeceklerini çalıyor
du." 

Büyük bir toplum duygusuna sahip değil ve bu, dav-
ranışlarında da kendisini gösteriyor. 

"Raşitik ve zeka bakımından pek geri idi." 
Bu, söylediklerimizi doğruluyor. 
"Arkadaş canlısı değil ve hiç kimseyle geçinemiyor." 
Bu hem şımarık çocuk tipine, hem de nefret edilen 

çocuk tipine uyan bir özelliktir. 
"Hayvanlara ve insanlara işkence ediyordu." 
Böyle bir davranışı yukarıda adı geçen iki tipte de 

bulursunuz. Bunlar, güçlerini göstermek isterler. 
"Sinekleri büyük bir zevkle eziyordu." 
Zayıfın karşısında güçlünün davranışını görüyorsu-

nuz. 
"Daima • birinci olmak istiyordu." 
Başlangıçta ileri sürdüğümüz ihtimai, doğru çıkıyor. 

Belki de annesi babası evvelce mali bakımcfan daha :yi 
bir durumda idiler ve bu sonradan değişti ; o zamandan
beri sevgiden ve yakınlıktan yoksun kaldı. 

"Hep emretmeye meraklı o!duğu için : bunu yapama
yınca, arkadaşlarına vuruyor, masaları, iskemleleri devi
riyor, kendisini yere atıyor ve tatlılıkla söylenen hiçbir 
öğüdü dinlemiyordu." 

Bunlar, daima dikkati üzerinde toplamak isteyen bir 
ıımarık çocuğun özellikleridir. 

"Şimdi ise ç_ocuk yuvasına seve seve geliyor ve ken-
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disine armağan verdiğim mendili üzerinden hiç ayırmak 
istemiyor." 

D�mek ki çevreye ayak uydurmaya b8.§lamış, bu onun 
ana okul öğretmeniyle bir ilişki kurduğuna bir işarettir. 
Öğretmenin çocuğu kazandığını ve şımartılmış olduğu hoş 
durumu yeniden yaratmayı başardığını görüyoruz. Kendi. 
kendisine şöyle diyor olmalı : "İşte her zaman istediğin, 
hoşa gidecek duruma girdin." Bundan sonra o güne ka
dar başarılamamış o2an, b8.§ka şeylere de ilgi . duyması 
adımı atılabilir. 

"Burada kendisine gösterilenlerle ilgileniyor. Bir şey
le uzun süre meşgul edilirse mutlu oluyor, örneğin, bir 
kuşu beslemek, çiçekleri sulamak, süpürmek, daha kü· 
çüklerin patiklerini giymelerine yardım etmek gibi işler ... " 

Geri zekalı bir çocuk olabileceği konusundaki tahmi
nimiz sarsılmaya başlıyor demektir. İhtimal çevresine 
uyuyor, ana okulu öğretmenine bağlanıyor ve manbğa 
uygun şekilde davranıyor. Geri zeka teşhisi bana, yeter
siz sebep�ere dayanıyor gibi gelmeye b8.§ladı, bu tahmini 
bir kenara bırakalım. 

"Aile durumu son derece acıklı. Babası veremden öl
müş, annesi işçilik yapıyor ve çocuğun terbiyesiyle ilgi
lenemiyor." 

Peki, ya çocuğu şımartan kişi nerede ? Belki de ölme
den önce babası şımartmıştı onu ? 

"Kadın çocuğun eşyasını satıyor, örneğin ona okul
da verdiğimiz kışlık paltoyu, pabuçları v.b. sattı ve onu 
bize gene paçavralar içinde gönderdi." 

Nefret edilen, sevgiden ve sıcaklıktan (hem manevi 
hem de, anası kışlık paltosunu bile satbğına göre, maddt 
anlamda) yoksun büyüyen bu çocuğun yerine koyun ken
dinizi. 
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"Kardeşlerin . en  küçüğü : ötekiler on, onbeıt ve on· 
dokuz yaşında ve hepsi erkek." 

Belki de bu çocuklar içinde biri küçük kardeıtlne kBl'
şı özel bir ilgi göstermiştir. Geli§mesi bakımından ise en 
küçük olmasını gözönünde tutmalıyız. Şımartıldığını ha· 
tırlayacak olursak, kardeşlerin en küçüğü olmak sıfatıy
la bir dereceye kadar kudrete de sahip olduğunu düşüne
biliriz. önünde üç örnek vardır ve onları taklit etmek 
istemektedir. Fakat başkalarının kendisinden daha kud
retli olmasını istem.ez ve daima birinci planda, başta, öte
kilerden ileride olmayı arzular. 

"Sık sık ağlıyor ama yalnız karşıkoymak istediği ve
ya hiddete kapıldığı zaman." 

Ağlamak özellikle etkili bir sil8.htır. Çocuk1ar, ağ

lamakla bizi hiç etkileyemediklerini farkettikleri zaman 
hemen susarlar. O, kendisine değer verdirmek için bu 
silahı kul1anıyor. Dilsiz ve sağır olan bir çiftin iyi konu
şan ve iyi işiten bir oğlu vardı. Çocuk, bir yeri acıdığı 
zaman ağlıyordu ama en ufak bir ses çıkartmaksızın. 
Gözyaşları yanaklarından akar, ağzından hiç ses çıkmaz
dı. Çocuk, gürültünün ana babasını hiç etkilemediğini bi
liyordu da ondan. Her zam.an çevrenin izlerine rastlıyoruz 
demektir. 

"En sevdiği oyunlar jimnastik ve inşaat oyunudur." 
Bu çocuk ihtimal o kadar beceriksiz değil, geri ze

kA!ı hiç değil. 
"En sevdiği masallar "Rumpelstilzchen" ve "Orman· 

da uyuyan güzel" masalları." 
Bu şekilde, masallardan bir sonuç çıkartmaya çalış

mak dnima verimli olur. Birinci masalda bir kurnazlık 
başka bir kurnazlık tarafından altedilmektedir. "Orm.a.11-
da uyuyan güzel"in seçimini daha iyi anlıyoruz. Bu nıa· 

salı sevmesinin nedeni hiç §Üphesiz özel bir cesaret göste-
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risiyl� bir dereceye kadar başarı sağlamak umudunu dile 
getirmesidir. Öy!e sanıyorum ki bu k:>nu, bu masallar
da bu gibi çocuklan özellikle etkileyen ilkelerin neler ol
duğunun tespit edilmesi için esaslı şekilde incelenmelidir. 
Konumiız olan çocuğu eğer iyi tanıdıysak bu iki masalı 
niçin tercih ettiğini de daha iyi anlayabiliriz. 

"Çok zaman akşama doğru rüyalara dalıyor." 
Bunu çocuğun gündüz hayalleri kurması olarak an

larsak bu hareket bize, "ormanda uyuyan güzel.'i hatır
latır, o da uyumaktadır. Belki de bu çocuğu daha iyi :lll
lamamıza yardımcı olacak bir ipucu bulabileceğiz. 

"Bir süre önce halsizlikten uyuyakaldı ki bu da bizi 
bir gün uykuya dalıp uyanamayacağı korkusunu verdi." 

Belki de bu halsizlik "Ormanda uyuyan güzel" fik· 
riyle ilgilidir. 13öyle bir çocuğun bunun gibi bir :nasalın 
çekimine kapıldığı zaman, başka çocuklara oranla uyku
ya daha fazla düşeceğini k:>laylık!a tahmin edebiliriz. 

"Öyle anlaşılıyor ki bu çocuğa çok işkence edilmiş." 
İhtimal anası dayağı esirgememiştir. 
"Hiçbir yerden istenmediği kanısı yer etmiş içinde 

ve başkalarının dikkatini çekmek çabasında." 
Bu özellik arkasını dönüp sıvışmaya çalışan ::şkence 

görmüş çocukta bulunmayan bir özelliktir. Daima dikka
ti çekmek isteyen, şımank çocuktur. 

"övülmeye bayılıyor. Ona : "Aferin B., çok iyi bir 
çocuksun sen !" dendiği zaman gözleri parlıyor ve bir 
süre her şey iyi gidiyor." 

Bu, şımank çocuğun özelliklerinden birisidir. Böyle 
bir durumda rahatlık duyar: beğenilme, hayatının, eği
limlerinin amacıdır. 

"Bir işe ba.§!amışsa onu sonuna kadar götürüyor ve 
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yaptığı iş övülecek olursa yeniden başlamakta hiç te
reddüt etmiyor." 

İşte bu çocuğu harekete geçirebileceğiniz ipucu. Ça
lışıyor, çünkii çalışınca övüldüğünü ve sevildiğini görü
yor. Bu durumdan faydalanmak ve ona yararlı Ôlınasını 
anlatmak fakat hemen övmekten de kaçınmak gerekir. 
Onu hemen övmemeli, sadece "bunu böyle böyle yaparsan 
çok iyi olur ! "  demekle yetinmelidir. 

"Okşanmak ve şımartılmak için iki yaşında bir ço
cuk gibi davranıyor, bebek gibi konuşuyor." 

Şımarık çocukların hatta büyük insanların kiiçiik ço

cuklar gibi peltek peltek konuştuklarına zaman zaman 
hepimiz tanık oluruz. Bunlar o eski durumlarını özleyen 
ve kendilerini Cennet'te hissetikleri çağa dönmek isteyen 
insanlardır. Bu çocuğun da hastalığı sırasında eımartıl
mış olınası muhtemeldir. Bu hastalıkta (raşitizm) ciddi 
belirtiler görülür ve çocuğu şımartmak zorunluğu çıkar. 
İşte onun da şımartılmak ihtiyacı ve kendisini sevdirmek 
ve beğendirmek eğilimleri buradan geliyor olmalı. Ken
disi de bilmeden ve farkına varmadan bu şekilde yaşa
maktadır. Demek oluyor ki her şeyin bir izah tarzı bu
lunabiliyor. 

"Konuşması pek kötü. Görünüş bakımından iyi w 
kulakları zaman zaman akıyor." 

İhtimal henüz iyileşmemiş bir ortakulak iltihabı ba
his konusudur. Eğer bu hastalık onda derin izler bırak
I:ıamış olsaydı daha iyi işitebilir ve bu hastalığa yakalan
dığına göre işitme duyusu birçoklarından daha kuvvetli 
olduğundan müziğe ilgi duyardı. Her çocukta ortakulak 
iltihabı olmaz. Ona belki de müzik yoluyla yeni bir im
kan sağlanabilir, bir koroya girer veya müzik çalar bu 
yoldan toplum ile iliı;ıki kurabilirdi. 
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"Zeka bakımından, geri kalmış ve üç yaşında bir ço
cuk davranışlarını gösteriyor." 

Beş yaşında olduğu halde üç yaşında gibi davranan 
ve akıllı olmadığı izlenimini bırakan çocuğa belki geri 
zekalı denebilir ; fakat böyle bir yargıya varı:ı::ı;ıdan onu 
birtakım testlere tabi tutmat gerekir. 

"Genel olarak ancak alıştığı kimselere karşı tepki 
gösteriyor." 

Şımarık bir çocuğun huy özelliklerinden bu da. 
"Pozitif verimleri ancak fizik alanda dikkati çeke

cek nitelikte, çünkü en sevdiği eğlence, normal veya rit
mik jimnastik ve bu alanda parlak başanlara ulaşıyor." 

Henüz bir türlü bir yargıya varamıyorum. Geri :-.e
k8.lı çocuklann jimnastikte ve ritmikte başarıya ulaşma
sı pek olağan değildir. Fakat sistemli bir jimnastik hare
ketini başarmak, parlak başarılara ulaşmak, bir geri ::e
kfilıda hiçbir zaman bulunmayan bir 8.henk kurma yete
neği gösteriyor bize. 



YOLUNU ŞAŞffiMIŞ 
Y'ÜKSELME lflRSI 

Öğretmen bize aşağıdaki vakayı sunuyor: 

9 

"M., dokuz yaşında, dördüncü sınıfa devam eden bir 
kızdır. Beş çocuğun en küçüğüdür. Abla ve ağabeyleri rıı

rasıyla 25, 23, 15 ve 14 yaşındadırlar. Evli olan büyük 
ablanın birkaç haftalık bir de çocuğu vardır. Kardeşle
rin en küçüğü, güzel ve sevimli olduğu için M. gerek :ına 
babası, gerekse ağabey ve ablalan tarafından özellikle 
şımartılmıştır. Eğitim ve terbiyesi herşeyden evvel ağa
bey ve ablalarına emanet edilmiştir, çünkü annesiyle ba
bası bütün gün çalışıyorlar. Baba bir ticaretevinde :ne
murdur ve sabahın yedisinde evden çıkıp akşamın altı
sında döner. Anne korsecidir ve o da bütün gün •.<alışır. 
Çocuk okula girdiğinde sınıfında gevezelikleri, aşın can
lılığı, küstah davranışı, duygusuzluğu, kavga ve vahşilik 
eğilimiyle derhal göze batmıştır. Birinci sınıf öğretmeni, 
onu çok zaman "müthiş bir çocuk" ama pek akıllı ve °' 

günkü ruh haline göre bazen pek çalışkan, bazen pek tem
bel bir öğrenci olarak tanıtıyor. 

"Ben çocuğu ikinci sınıftanberi tanıyorum, tembel 
diyemem. Aksine, kusursuz bir şekilde çalışıyor, tahrir
de oldukça kuvvetli, hayal gücü canlı, düşüncelerini iyi 
belirtiyor, iyi anlatıyor, yazısı güzel ve temizliğe i)nem 
veriyor ama bunun, süs merakından ileri geldiğini de· 
söylemeliyim. Kendisini beğendirmeyi çok seviyor. Bir 
ödevi çok iyi yaptığı zaman mutlaka dersten önce gelip; 
bana defterini gösteriyor ve gururla : "Bunu ben yaz-
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dım." diyor. Kendisini övdüğüm zaman çok rıeviniyor. 
Çalışmaya karşı hevesli ve becerikli, jimnastikte çok iyi 
ve çok cesur. Bisiklete binmesini ve yüzmesini kendi ken
disine öğrenmiş, şimdi de, bu yıl patinaj yapmayı öğren
mek için paten alsınlar istiyor. İşte nitelikleri, iyi taraf. 
lan bunlar. 

"Fakat beğenilme eğilimi özellikle çok kuvvetli, hiç 
durmadan göze çarpmak istiyor ki bu, otuz çocukluk bir 
topluluk içinde imkansız bir şey. O zaman elinde olmak
sızın, başkalarının sözünü keserek dersin devamına engel 
oluyor. Birkaç defa bu sebepten azarlandığı halde gene bu 
kabahatini tekrarlamaktan kendisini alamıyor. Merakı
nın da önüne geçemiyor bir türlü. Başka bir öğrenciye 
defterindeki yanlışı gösterdiğim zaman hemen yerinden 
kalkıp arkadaşının yanlışını o da görmek istiyor. Yasak
lanan bir şey onu özellikle çekiyor. Geçen yıl müdire, 
karnaval gününden önce kılık değiştirilmesini yasak et
mişti, çünkü M. nin sınıfına komşu olan birinci sınıf ·�o
cuklan korkabilirlerdi. Ertesi gün teneffüste M. tuvale
te gitti ve birkaç dakika sonra şeytan kılığına girmiş, e

linde bir kargı sallayarak, ve olanca gücüyle haykırarak, 
fırtına gibi sınıfa daldı. Onu şiddetle azarladım ve kılık 
değiştirme yasağından haberi olup olmadığını sordum : 
cevap alamadım. Kendisine soru sorulduğunda hep böy
le yapıyor. Hiçbir zaman, hiç kimsenin gözlerinin içine 
doğrudan doğruya bakamayışı dikkati çeken bir yanı. 
Ders sırasında bir süre ona bakacak olursam bttyük bir 
huzursuzluk duyduğunu belli ediyor. Sıkıntıyla başını 
başka tarafa çeviriyor ama araaıra, hala ona bakıyor ;nu
yıım diye bana kaçamak bir göz de atmaktan geri kal
mıyor. Bu arada terbiyesiz olmadığını da söylemeliyim. 
Annesi çocuğun asla yalan söylemediğini belirtiyor. Be
ğenilme ihtiyacı şu olayla kendisini çarpıcı bir şekilde 
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göstermektedir :  Geçen yıl müfettiş, benim okuttuğum ıııı
nıfın devam ettiği bir müzik dersinde hazır bulunuyordu. 
Birkaç kez, disiplin tedbiri olarak, M. gevezeliği ve şar
kıyı durup dinlenmeden kesmesi sebebiyle bu derslerden 
atılmıştı. Bu sefer ise gene derse alındı. Ötekilerle aynı 
çalışmayı yapamadığı için tabiatiyle haşan gösteremiyor, 
parlayamıyordu. Fakat ötekilerle bir arada durmak, ken
dini göstermeksizin onlar gibi yapmak onun için imkAn
sız, dayanılmaz bir şeydi. Teneffüste öğretmenlerden bi
risiyle konuşan müfettişe yaklaştı ve bir bale hareketi 
gösterdi, çünkü jimnastikte çok kuvvetli olduğunu bili� 
yordu. Muziplik yapmayı da seviyor. Bir gün bana, ev aa
hibinin avluya koyduğu kafesten kuşu kaçırdığını anlat· 
mıştı. Ev sahibinin bu muzipliği kimin yaptığını bir tür
lü bulamayışı onu çok sevindiriyordu. Kafesinde cıvılda
yan bu kuşa acıdığını söylüyordu. Tatilde sokakta oynar
ken evinin karşısındaki bir kasap dükkanının demir par
maklığını olduğu gibi çekmiş. Kasap kadın çıkıp M. ye 
tokat atnıca M. nin annesi de kendi mağazasından çıkmış 
ve kasap kadına bir tokat indirdiği için 10 frank para ce
zasına çarptırılmış. Anne, evde onu çok yoran kil
çük kıza karşı pek sert davranmamı benden rica etti. 
Kız çok inatçı ve annesi ona bir şey yapmas�ı r.öylediği 
zaman hemen : "Gitmiyeceğim, yapmayacağım ! "  diye kar
şılık veriyor ve genellikle ancak zor kullanıldığı �aman 
boyun eğiyormuş. Eğer bu kadmın geliri elverişli olsaydı 
çocuğu yabancılara emanet eder ve onlara terbiye verdi· 
rirdi, çünkü anne baba kendi işlerinde olduklarından ço
cukla yeteri kadar ilgilenemiyorlar. Ağabey ve ablalarına 
gelince, çocuğu çok sevme!erine ve ona tatlılıkla davran
malarına rağmen, çocuk hiçbirini istemiyor. Okulda da 
tutumu böyle. Gün geçmiyor ki bir arkadaşını oebepsi.a 
yere dövmesin veya itip düşürmesin. İki defa, duvara ve--
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ya bir sıra kenarına çarptığı iki kız oldukça ciddi aekilde 
yaralandılar. Okula giderken arkadaşlarının saçlannı 
çekiyor veya okulda, çıkınca onları döveceğini söylüyor. 
Bütün bunlardan dolayı sınıfında hiç kimse onu sevmiyor 
ve ondan korkuyorlar. Derste yanındaki arkadaşı ona ra
hat durmasım ihtar edecek olursa yumruk atıyor, çimdik• 
liyor veya sıranın altından tekmeliyor. Bugüne kadar an
ne babasının okula çağırılmalan hiçbir sonuç vermedi. 
Hep anne geldi ve kabahati, bu çocuğu fazla fiımartan 
babanın üzerine attı. Baba ile hiçbir zaman şahsen görüşe
medim ama annesi onu bana bugün getireceğini vadetti." 

Dr. A. : Bu çocuğun ayrıntılı tarifinde gelişmesinin 
canalıcı noktasına çok doğru olarak değinilmiştir. Bu 
çocuğun beğenilmeye özel bir eğilimi var ama bu eğili· 
me iyi yön verilememiş. Kardeşlerin en küçüğü olduğu
nu ve şımartıldığını öğreniyoruz ; bu, beğenilme eğilimi· 
nin böylesine büyük oluşunu izah edebilir. En küçük ol
duğu için bütün kardeşlerini geçmek istiyor. Fakat iyi 
verimi yanında o kadar çok da kusuru var ki insan 3a
şırıp kalıyor. Çocuğun davranışlarının niçin gittikçe bo
zulduğunu anlıyoruz. Çocuk tıpkı bir fare kapanına kı
sılmış gibi, kaderini değiştiremiyor, dikkat merkezi ol
mak, herkesin ilgisini üzerine çekmek istiyor ama bugü
ne kadar davranışları o derece kötü olmuştur ki her yer
de mukavemetle, itirazla karşılaşıyor ve tuttuğu yola de
vam etmek zorunda kalıyor. Bu mükemmel unlatımda, 
çocuğun dinamik canlılık çizgisiyle ilgili olarak dikkatimi 
çeken şeyi hemen anlatayım. 

Okulda ötekilerden ileri olma eğilimini gösteriyor. 
Ancak kısmi bir başarıya ulaşabiliyor ve eksik kalan 
yanını, dersi sık sık kesmekle, saldırılarıyla, annesine çı
karttığı güçlüklerle tamamlamak istiyor. Sınıfının birin
çişi olsaydı davranı!1ının tamamiyle değişeceği fikri.ııi Qf· 
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taya atabiliriz. Değişecek olan çocuğun kendisi değildi 
ama durumu daha iyileşecekti, değerlendirilme cğaimi ev 
hayatına tahammül edemiyor; okulda arkadaşlan karşı
sında mücadele edebiliyor. Bu mücadelede zafer kazan
mak istiyor. Bu çocuğu dayakla veya cezalandırmakla yo
lundan döndürmek imkansızdır. Çünkü o takdirde belki 
de açıktan açığa harekete cesaret edemiyerek ve başkala
nna açıkça zarar veremiyerek, bunu gizli gizli yapacak
tır. Bu, çocuğu yalana da kışkırtmak olur. Öyle ııanıyo
rum ki kuşu kafesten kaçırmasının gerçek nedeni, kendi 
söylediği gibi acıma değil de başkasının malına :>:arar ver
mekten duyulan zevktir. Arkadaşlarının defterlerine de 
bu sebepten bakıyor. Başkalarının hatalannın ona verdi
ği bu hınzırca zevkte üstünlüğünü buluyor ve başkala
rından daha iyi olduğunu sanıyor. Her zaman haşan ka
zanabilseydi bu, gelecekteki hayatına hiçbir şekilde :ın

rarlı olmazdı. Fakat kendisine devamlı olarak bu im
kanı sağlayabilecek kimse bulamıyor. Fenalığı daha baş
!angıçtayken önlemek için müdahale etmelidir. Çocuğa, 
içinde yaşadığı hayatın yanlışlarını, anlayacağı bir dille 
açıklam,alıdır. Daima başta gelmek eğilimine nahip oldu
ğunu ve bunu yararlı yönden başaramayınca kendisini 
zararlı yönden göstermeye (başkalanna işkence, ı;ziyet 
ederek ) çalıştığını an�atmalıdır. Fakat gereken bu açık
lama bir suçlama şeklini almamalıdır, çünkü o �aman ye
niden mücadeleye girişecektir. Bu tip bir çocuk böyle bir 
suçlamadan sonra şöyle düşünmeye başlar : "Bundan ı>on
ra daha da fazla yaramazlık yapacağım." Çocuklar her 
zaman en kuvvetli olduklarını göstermek isterler. Onun 
kusurlannın bir konuşma ile bertaraf <'!dilebileceğini de 
sanmıyorum. Çevresine, yakınlarına tamamiyle yabancı 
bir kimse bir gün ona dostça bazı açıklamalar yapmalı 
ve ruhunda neler olup bittiğini göstermelidir. Anneşi� 
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kendisini savunduğunu biliyor ve onun tehditlerini hiç 
ciddiye a)mıyor. Akıllı bir çocuk olduğu için bir öğretme
nin de hangi sınırlara kadar gidebileceğini seziyor ve işi, 
hiçbir zaman sonuna 

,
kadar götürmeyeceğini biliyor. 

Anne ve babasının da ağabey ve ablalarının da onu 
sevdiklerini ve herşeye rağmen çocuğun onlara eziyet et
tiğini, iyi davranmadığını öğreniyoruz. Başkalarını hük
mü altına almaya kalkışıyor ama abla ve ağabeylerinde 
bunu başaramadığı için onlara saldırmak ihtiyacını duyu
yor. Her tarafta bu aynı Ahenge ve aynı yapılışa :·astla
rız. Annenin tehditleri tamamiyle faydasızdır ve bu ço

cuktan sertlikle hiçbir sonuç elde edilemez. Babanın her 
zaman kendi tarafında olacağını biliyor. Zaten onun, ç:r 
cuğun hatalı terbiyesiiıde bütün sorumluluğu yüklenme
mesi de mohtemeldir, çünkü aile fertleri bu 3orumluluğu 
birbirlerinin üzerine atıyorlar. Ana-babaya yol göstermek, 
onlara aslında bu çocuğun bugüne kadar, çocukluğunun 
ilk yıllanndanberi yerleşmiş bir hayat tarzını izlemekten 
başka bir şey yapmadığı için sorumlu tutulamayacağını 
anlatmak gerektir. Hatalı amacından vazgeçmedikçe yani 
her zaman birinci olmak ve dikkati üzerine çekmekte is· 
rar ettikçe ondan bir değişiklik beklenemez. 

Çocukla birlikte anneyi de aydınlatmanın en iyi ça
resi anneye en küçük kardeşte bu, daima ön planda olma 
eğiliminin çok sık görüldüğünü izah etmektir. 

Dr. A. (ana babaya) : Bir çocukla asla :nücadele 
etmemelidir, çünkü çok zaman bu mücadele kaybedilir ; 
çocuklar daima mücadeleden üstün çıkan, kuvvetli taraf
tırlar. Onunla tatlılıkla konuşmak ve en küçük kardeş
lerde sık sık görüldüğü gibi gene ötekilere hakim olma 
hevesine kapılırsa bunun hiçbir özelliği bulunmadığını 
söylemek gerektir, Kendisinin de anlamadığı, bu, her �a-
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man dikkat merkezi olma ihtiyacımn nereden geldiğini 
öğrenmelidir. 

Öğretmene öğüt : Bundan sonraki muhtemel yara
mazlıkları anlayış gösteren bir tebessümle karşılamak ve 
çocuğa : "Sanırım gene herkesin ilgisini üzerine toplamak 
isteyeceksin." diyerek dikkatini çekmek. 

Dr. A. (hiç durmadan ağlayan çocuğa hitaben) : Sı
nıfının en iyi öğrencisi olmak ve çok şey başarmak ister 
miydin ? Akıllı bir çocuksun. Ancak, başkalarını kendinle 
meşgul olmaya zorlamak huyundan vazgeçmelisin. Kar
deşlerin en küçüğüsün ve daima hakim olduğunu göster
mek istiyorsun. Bu, küçük kardeşlerde sık sık görülen 
bir haldir, sorumlusu sen değilsin, kabul ediyoruz. Bak, 
yazın güzel, jimnastikte kuvvetlisin, niçin hep arkadaş
larını rahatsız ediyorsun ? Mutlaka gerekiyor mu bu ? lyi 
bir annen ve iyi bir baban var ; mutlu olmalısın ; gerçek
ten daima ön sıraya geçme ihtiyacını duyuyor musun ? 
Emin ol ki gözyaşlann tamamiyle yersiz, buraya ceza
landınlmak için gelmedin, nerede yanıldığını sana gös
termemiz için geldin, getirildin. Evde her zaman hakim 
olduğunu göstermek istiyorsun, lüzumsuz bir şey bu. Sen 
de ötekiler kadar biliyorsun. lnsanlann gözünün içine 
bakmak ve onlara vicdanının rahat olduğunu göstermek 
de gerek. Kendi kendine : hükmetmek istemiyorum, tatsız 
bir çocuk olmak istemiyorum, annem daima benimle uğ
raşsın diye ona fazladan iş yüklemek istemiyorum, diye 
tekrarla. Anneni memnun etmeye çalış, bunu başaracak 
ve kendi kendine, "Ben gerçi kardeşlerin en küçüğüyüm 
ama herkes beni seviyor," de. Ne dersin, yapabilir 1nisin 
bunu, yoksa hep : "İşte, ben hurdayım ! "  diyen biri �ibi 
mi davranmak istersin ? 

Bir ay sonra gene gel, bizi gör, 



NEFRET EDİLEN 
ÇOCUK 10 

"H. vaktinden evvel doğmuş (sekiz aylık) bir çocuk
tur." 

Bu ilk cümle karşısında ihtiyatlı davranmalıdır. Vak
tinden evvel ve sekiz aylık doğmuş bir çocuk vaktinde 
doğmuş bir çocuktan kolay kolay ayırt edilemez ve teşhi
sin her zaman doğru çıkacağı muhakkak değildir. Ben 
olsam, çocuğa bu konuyu açmaktan, vaktinden evvel doğ
muş olduğunu haber vermekten kaçınırdım. Hayatta bu
nun hiçbir önemi yoktur. 

"Daha dokuz aylıkken koşmaya başlamıştı ve onilrl 
aylıkken tek tük konuşuyordu. İlk dişi de oniki aylıkken 
çıktı." 

Altı aylıkken çıkması gerekirdi. 
"Bundan sonraki dişleri düzenli olarak çıktı. O za� 

mana kadar kızamık geçirmişti. .Aiınesi çocuğun bundan 
sonra ne hastalıklar geçirdiğini bilmiyor, çünkü ço
cuk, sütnine yanında büyümüş. O devirde çocuğuxi ba
bası bir kahvede garsondu, halen başka bir şehirde otu
ruyor ve çocuğa bakan aileye aylık veriyor. Anne onun 
maddi durumunu tam olarak bileı11.iyor. Adam kaba, ha
şin ve alkolikmiş. Aı:ıne yalnız bir hastalık geçirmiş : :-:a
türree. Süt annesinfo verdiği bilgiye göre, ailede kalıtsal 
hastalık yokmuş." 

Akıl nitelikleri konusunda kalıtsal hastalıklara önem 
verilmemesi, bunların dikkate alınmaması gerektiğini bi
liyoruı. 
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"Çocuğun annesi bir işçiyle evli. Aile hayatlan iyi. 
Bu evlilikten doğan iki çocuktan biri bir yaşındayken m
müş, öteki ise hayatta ve halen üç yaşında." 

"H., K. da bir ailenin yanına yerleştirilmiş. Baba bir 
gaz fabrikasında m:ıntörmüş, alkolikmiş ve aşın derecede 
haşinmiş. Çocuğa bakan bu ailenin 17 yaşında bir oğlu ve 
iki yaşında bir kızı varmış. Büyük olan H. ile geçinemi
yor, onu kızdınyor, alay ediyor, her fırsatta itip kakıyor 
ve dövüyormuş. Çocuğun gözleri önünde çok kötü bir ör
nek var, hele babalığı sarhoş olduğu zaman ; evde kor
kunç sahneler cereyan ediyormuş. Adam karısını ve ·�o
cuk.lannı dövüyor, hatta bir gün küçüğü top gibi oradan 
oraya fırlattığını bile iddia ediyorlar." 

"Nefret edilen" bir çocuğun ne demek olduğunu bi
lirRiniz. 

"Bu davranışların bu çocuk üzerinde bıraktığı derin 
izleri bizzat inceledim. Kum ile oynayan çocuğa bir gün 
şöyle demiştim : "Dikkat et pantalonunu kirletme, annen
den azar işitirsin sonra." Şu karşılığı verdi : "Babalığım 
analığımı da, beni de her zaman azarlar, bir kere bizi bir 
kayışla dövdü bile, analığım ağladı o zaman." 

"Babalığın sarhoşluğu sırasında bütün aile mahre
miyetleri H. nın gözleri önünde geçiyordu. Bununla, fl.n· 
nenin, çocuğun cinsel organları ile oynadığı sözü arasın
da bir yakınlık kurulabilir." 

Bu gibi hareketler çocuklarda pek sık görülen belir
tilerdir. 

"Annesi şöyle bir sahne anlatıyor, bir gün çocuğu 
üç yaşındaki erkek kardeşiyle yatakta kendisinin ve kar
deşinin cinsel organıyla oynarken yakalaıııış. H. pek he
yecanlı ve soluk soluğa imiş. Bu konuda söyledikleri ::n
sanı korkutuyor. ıH., da hayvanlara işkence etme ·�ğilimi 
de buldum : pencerelerin üzerinde dikkatle sinekleri ve 
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hamam böceklerini anyor ve onlan eziyor. Bir defa onu, 
parmağına bir şey sararken yakaladım. Yanına yaklaşın• 
ca bunun pek hırpaladığı ve gene de elinden bırakmak )s
temediği bir yer solucanı olduğunu gördüm." 

Hayvanlara eziyet etmek onda, zayıf yaratıklara kar

şı düşmanca bir davranışı dile getiriyor. Dünyayı kendi
ne düşman say.yor. 

"Nisan ayındanberi kendi annesinin yanında oturu

yor, çevresi değişti. Annesi dört hafta için hastaneye ya

tınca H., G. de bir ç:>cuk bakımevine yerleştirildi ve iki 
gün de bir ailenin yanında kaldı. 25 Eylül'de anaokuluna 
girdi. Bedeni bakımdan ihmale uğranuş ve çelimsiz, ama 
organik anormallikleri yok ; vücudu sivilcelerle, kafası 
bitlerle dolu. Ana okulu, çocuğu hastaneye gönderdi ve 
anneye tedavi usulünü öğretti ama anne bu tedaviyi uy
gulamadığı için çocuk iyileşmedi. Anne, çocuğu sevme
diğini gizlemiyor." 

Nefret edilen bir çocuk: belki de gayrimeşrudur ? 
"Anneyle ilk görüşmemde bana : çocuğa sert davra

nın, ben de onu cezalandınyor ve dövüyorum, dedi. Ço
cuk ancak sertlikle kon\lşulmaktan anlıyor, aksi halde 

söz dinlemiyor ; buna alışmış bugüne kadar bu şekilde 

muamele görmüş çünkü ; zaten sütanne yanında yetişti
rilmiş gayrimeşru bir çocuk." 

Sanki anne, çocuğu gayrimeşru doğmasından sorum
lu tutuyor gibi. 

"Beni sayıyor, ama kocamı benden çok seviyor. Ken
disine yaklaştığım zaman hemen ağlamaya başlıyor. Bu 
çocuk beni her zaman uğraştınyor. Huzursuz, yerinde 
duramıyor ve her türlü iş görülmesine engel oluyor. lş 
ve yemek sırasında sessizlik onu herşeyden çok sinirlen
diriyor. Küçük çığlıklar atıyor, tepiniyor, dikkati üzeri� 
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ne çekmek için iskemleleri gürültüyle çekiyor veya masa
lara vuruyor." 

Bu, inanılması güç bir şey. Ancak dayak cezalannın 
ve korkunun çocukta cinsel bir heyecan yaratması !}ek
linde açıklanabilir. Bu gibi çocuklar dayak yemekten 
hoşlanır ve bunun için bile bile. fırsatlar yaratırlar. Ço
cuğun cinsel bakımdan kolay heyecanlandığını biliyoruz, 
belki o da bu tipe mensuptur. 

"Ona rahat durmasını söylediğim zaman, benimle 
alay ediyor ve bildiğini yapıyor. Ona dikkat etmezsem 
sinirleniyor ve işi bütün bütün azıtıyor. Bazen kendini 
yere atıp sebepsiz ağladığı da oluyor." 

İnsanda, çevresini kışkırtmak istediği izlenimini bı· 
rakıyor, çünkü başına geleceği pek iyi bilmektedir. 

"Bu karşıkoyması, öteki çocuklara kötü ·örnek olu
yor. Nitekim, bütün çocuklara, belirli bir emir verdiğim 
zaman lL hemen : "ıHayır, yapmıyacağım. !" diye bağın
yor." 

Bu davranış çocuğun düşmanlığını ya�sıtan bir dav
ranıştır, oı:ıa iyi muamele edecek insanların da varoldu· 
ğıınu bilmemektedir. .. 

"Onun bu karşıkoyınasını öteki çocuklardan farklı 
bir yoldan düzeltmeye çalışıyorum, ama çocuklar arasın
da H.'yı taklit eden ve aynı şeyi yapabileceklerini sanan
lar var." 

Çocuklar kuvvetli bir aşağılık duygusuna sahipse
ler ve kendilerine değer verilmesini istiyorlarsa, böyle 
bir davranış bazen bulaşıcı olur. Çocuk, eşitlik ister. 
Okulda çocuklardan biri bayılacak olursa iki üç çocuğıın 
daha bayıldığını işitmişsinizdir belki. 

-

"Toplum duygusu yok. öteki çocuklan kızdırıyor, _ o· 
yuncaklarını ellerinden alıyor, halbuki onda cJa aynı o-
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yuncaklar var. Ötekileri sebepsiz yere itip kakıyor, tır
malıyor, vuruyor." 

Davranışları bir düşman gibi. 
"Senin ve benim kavramı bu çocukta pek belirli de

ğil." 
Bu kavramlar ancak başkalanna ilgi duyan kimse

lerde belirli olabilir. 
"Bir örnek : H., R.'nin düdüğünü. elinden almış ; R. 

geldi, bana şikayet etti. Durumu dü.zeltmeye çalışıyor 
ve R.'ye düdüğünü bir süre için H.'ya ödünç vermesini 
öğüt veriyorum. Nihayet R. gene de israr ediyor ve hak
kını istiyor. H.'yı çağırıyorum, ama bahçenin en uzak 
bir köşesine kaçıyor. Sonunda yanıma yaklaşınca da ken
dini yere atıyor. Ona sakin bir sesle : yerden kalk ve dü
düğü geri ver şimdi, R. de biraz düdük çalmak istiyor ; 
sonra sana gene ödünç verir dil.düğünü, diyorum. Söz
lerimin tek sonucu, bağırmaya ve tepinmeye başlaması 
ve bana vurmaya kall�ışması oluyor. Bahçede olan biteni 
gören bir sürü çocuk, aralarında başka grupların çocuk
ları da olduğu halde çevremizde toplanıyor. Israrla bir 
şey elde edemeyince onu yerden kaldınp içeri götürüyo
rum. Bir süre sonra yatışıyor ve ona, başkası onun elin
den bir şey alsa, onun da bundan hiç memnun olmıyacağı
nı anlatmaya çalıştım. Beklenmedik bir tepki gösterdi. 
Dişleri, ateşi yükselmiş gibi birbirine vurmnya başladı 
ve o gün bir daha yanımdan hiç ayrılmadı, elimi tutup 
tutup öpüyordu. Daha sonra anne ile yaptığım bir ko
nuşma sırasında, sütannesinin ve babalığının çocuğun e
linden bütün armağanlannı aldıklarını ve hiçbirini geri 
vermediklerini öğrendim." 

Bu derece uysal ve minnettar davrandığı bu sahne, 
bize pek şüpheli geliyor. Ne de olsa düdüğü elinden alın
mıştır, niçin minnet duyduğımu anlamak çok güç. �el· 
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ki de o sırada ayrıca cinsel bakımdan heyecanlanmıştı 
veya dövülmediği için minnet duydu ? 

"Dinlenme saati öteki arkadaş!annı da rahatsız eden 
çok önemli bir güçlük çıkartıyor ortaya. Sebepsiz ye
re bağırarak, aceleyle yerinden kalkarak, yatağında gü
rültü yaparak ve kendi kendine k:>nuşarak sessizliği bo
zuyor. Uyumaya başlayan veya uyumuş olan öteki ço
cukları uyandırıyor." 

Son derece vahşi, hain bir düşman gibi davranıyor 
şu halde. 

"Anne bize şu bilgileri verdi : H. yatağını hiçbir za
man ıslatmamış, nadiren horlarmış. Baba ile yatar ve 
onun yanında uyumayı severmiş." 

Bu, onun cinsel yönden çabuk heyecanlandığını doğ
ruluyor. 

"Çocuğu 8 de yatınyorlarmış. Uykusu rahatsızmış, 
soluk soluğa kalıyor ve bazen güçlükle soluyormuş. Mun
tazaman sabahın birinde uyanıyor ve bir daha uyumak 
istemiyormuş. Anne-baba yeniden uyuması için her ça
reye başvuruyor, çok zaman da onu dövüyorlarmış. Öğ
leyin evde olduğu zaman erkek J[ardeşiyle aynı yatağa, 
herbirini yatağın bir köşesine yatınyorlarmış ve bir
kaç tokattan sonra uyuyormuş. Bu da işkence edilen bu 
çocuğu anlamanın ne derece güç olduğunu bir kere da
ha gösteriyor bize. Çocuğu, küçük başarılannı överek 
etkilemeyi denedim. Bir an için beni dinler, tepki göste
rir gibi oldu, ama durumunu düzeltmeye pek niyetli gö
rünmedi. Anaokuluna ilk geldiği günler, biraz uzakta bi
le olsa, bir çocuğu okşadığım zaman oyunu bıraktığına 
dikkat ettim." 

Evvelce de birkaç defa buna benzer durumlarda kal
dığını, ve bu hareketin ona, kendisinden daha iyi mua-



mele gören küçük kardeşini hatırlattığını unutmamalı
yız. 

"Donup kalıyor ve gözlerini bana dikiyor. Ertesi 
gün yakınında aynı şeyi bile bile tekrarladım ;  H. gene 
donup kaldı ve gözlerini bize dikti ; bu sahnenin onda 
ne gibi bir etki yarattığını görüyorum. Belki de kendi
sini bir işe vermek konusundaki tecrübesizliğiyle ilgisi 
vardır. Bu eksiklik zaten bütün hareketlerinde kendi
sini gösteriyor." 

Başkalarıyla ilişki kurmak istemeyişinden bazı ye
teneklerinin yeteri kadar geliş�diğini görüyoruz za
ten. 

"Sözleri birbirini tutmuyor, sebatsız ; süpürgeyi mi 
alıyor eline ? Birkaç darbeden sonra hemen vazgeçiyor 
ve oyuncak bebekleri dışan atmaya başlıyor. Yemek sı
rasında bile dikkati özellikle üzerine çekiyor ; yerinden 
kalkmıyarak sakin sakin yemek yemesi görülmüş şey de
ğil. Giyinmek ve soyunmak için de yardıma ihtiyacı var. 
Şu son günlerde haklıyı haksızdan ayırdetmeğe başladı
ğını seziyorum, çünkü kusur işleyen çocuklara şu veya 
bu şekilde saldırıyor." 

Demek ki öğretmen ile ilişki kurma çabasında. 
"Bu şikayetlerle çocukların cezalandırılmasını iste

diğini sanıyorum." 
••H. anaokuluna gitmeyi seviyor. Annesi pazarlan 

hep okula git�k istediğini söylüyor; ancak orada duy
gulanabiliyormuş. nk günler evine dönmeyi reddediyor
du." 

Bu, onun anaokulunu eve tercih ettiğine kesin bir 
delildir. Bu yoldan ilerleyebileceğinden şüphem yok. 

"Çok ağlıyor ve kendisini vestiyerde yere atıyordu. 
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Ancak öğütlerimiz ve ertesi gün gene geleceğini vadet
memiz onu yerden kaldınp kardeşi de ana')kulunda olan, 
komşusu bir küçük kızla evine göndermemizi sağlayabili
yordu. "Evinden" korkusu şimdi kendisini bu kadar be
lirli şekilde göstermiyor artık, fakat onu almaya gel
dikleri saatte endişeleniyor ve üzgün görünüyor." 

"H. uyanık bir çocuk izlenimi bırakıyor. Sorunlan 
kendine göre iyi kavrıyor ve çok can1ı, yerinde duramı
yor, hep faal olmak istiyor. Eli açık, vermekten hoş
lanıyor ; örneğin akşam kahvaltısından bana bir erik 
verdi ; biraz sonra gelip bir tane daha verdi ve "işte bir 
erik daha, iki eriğin olsun diye" dedi. Genellikle elin
dekini vermekten h')şlanıyor." 

Bu, onun bir dereceye kadar toplum duygusuna ı>a
hip olmaya başladığını isbat ediyor. Bu tip bir çocu
ğun ısınmaya başlaması için epeyce bir süre geçer. He
men olmaz, sabır ister ve ancak o zaman başka güçlük

leri yenmek imkanı belirir. Anneye sormak isterdim, 
çocuk acaba dayak yemek için bahane anyor mu? Bu
nunla, tabii ki hiçbir tahminde bulunuyor değilim. An
neye tatlılıkla anlatmak isterdim ki, yapacağı, yapması 
gereken şey çocu_kta, başkaları kadar değerli olduğu duy
gusunu uyandırmaya çalışmasıdır. 



BİR ROL OYNAMAK İSTEYEN 
TEK ÇOCUK 11 

öğretmen S., hiç kimseyle geçinemeyen ve derste dur
madan huzursuzluk yaratan onbir yaşındaki bir erkek 
çocuğunun hikayesini an!atıyor. Birisinden 50 santim 
(kuruş) çalmış. Fakat en büyük şikayet konusu başka 
çocuklarla bir araya gelince hemen kavgaya başlaması 
ve daima başrolü oynamak istemesi. Tek çocuk, kardeşi 
yok. 

Okuldaki verimi vasat, akıllıya benziyor. 
Ailevi durumu konusunda hiçbir bilgi yok. 
Tek ve hep kendisiyle fazla meşgul olunduğu için 

şımartılmış bir çocuk olarak başka çocuklarla ilişki ku
ramayışı, toplum duygusunun gelişmesine engel olmuş. 
Anne ile görüşmek isterdim. 

Anne, çocuğun iyi taraflan da olduğunu, ama baş· 
kalannın fazla etkisinde kaldığını anlatıyor. Söz dinle· 
mediği zamanlar oluyormuş. Çocuklar annesine : "An· 
nemin söylediğini yapmak istemiyorum ! "  dediğini söyle
mişler. Sık sık yalan söylüyor ve yalanlan yüzünden an
nesi onu cezalandınyor. Bazan "dayak atıyor", hazan da 
sevdiği herşeyden mahrum ediyor. Bir süre için kendi
sine bakacak bir aile yanına gönderilmiş ; orada iyi mua
mele görmüıı. Evde daha da iyi muamele görüyor ve hiç
bir şeyi eksik değil. Eskiden, cezalandınldığı zaman nf 
dilermiş ; şimdi ya surat ediyor, ya da alaylı karşılık ve
riyor. Evin hakimi rolü oynamaktan hoşlanıyor ve boş
boğazlığa, farfaracılığa eğilimi var. Annenin şimdiki 
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kocası çocuğun babası değil ; fakat ona karşı çok iyi ; 
tııaten çocuk da öz babası olmadığını bilmiyor. Baba ev• 
de olduğu zaman çocuğun hareketleri daha da kötüleşi
yor, çünkü baba ona karşı fazla yumuşak. Öğretmenler 
sertlik gösterilmesini öğüt vermişler. Çocuğun arkada· 
şı yok ; hiç kimseyle geçinemiyor. Otoriter, öteki öğren
ciler tarafından sevilmiyor. Ödevlerini yalnız başına ya
pıyor. 

Geçen hafta annesi, para çantasından 50 oantimin 
eksilmiş olduğunu farketti. Bundan çocuğu sorumlu tut
tu. Çocuk parayı aldığını inkar etti, ama annesi para
yı onun odasında buldu. Bu parayı niçin çaldığını bir 
türlü anlayamıyordu. 

Çocuk, sık sık kağıt, resim, kalem gibi çeşitli eşya
larını arkadaşlarıyla değiştiriyor. Annesi ona, bu alış· 
verişlerden vazgeçecek olursa, her hafta biraz cep harç
lığı vereceğini vadetti. Bu, çocuğun son derece hoşuna 
gitmiş. Bu huyu dışında sevimli bir çocuk, yardıma ih· 
tiyacı yok, başkalarının yardımına seve seve koşuyor. 

Rüyalan konusunda annesi şunlan anlatıyor ; bir 
gün, Tuna nehri üzerinde vapurla yaptıkları bir gezi aı
rasında çocuk o derece korkunç bir rüya görmüş ve bu 
rüyayı o kadar gerçek sanmış ki, onu vapurun güverte
sinde buhnuşlar. Vapurun bacasına oturmuşmuş rüya
sında ve düşmekten korkuyormuş ; çocuğu bacaya kor
kudan sımsıkı sanlmış, sinirleri gerilmiş bir halde bul
muşlar. Gemi kaptanı olmak istediğini aöylermiş ve bir 
gemiye kumanda etmekten çok hoşlanacağını belirtmiş 
bir defasında da. 

Tutumlu bir çocuk. Annesi yalanlarından ve n.rka· 
daıı canlısı olmayışından şikayetçi ; cezalandırnıak için 
çocuğu sık sık dövüyor." 

Anne ile tartışma : 50 santim çalması o kadar ciddi 
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değil, bu konuyu hiç açmamalıydın.ız çocuğa. Ona cep 
harçlığı vermekle çok iyi etmişsiniz. Bu gelire güvene
bileceğini bilirse, yatışacaktır. Ben olsaydım, artık onu 
hiç dövmemeye çalışırdım. Bu çocuk, yalanlan ve çıkar
dığı gürültüyle başkalarının dikkatini çekebileceğini ve 
böylece herkesin ilgisini üzerinde toplayabileceğini Ga
nıyor. Bütün cezalan değiştirmek ve hatta yavaş yava3 
azaltarak bütün blitün kaldırmak tavsiye edilir. Çxu
ğa geleceğini de düşündürmek ve sırf gururunu tatmin 
için seçmiş bulunduğu gemi kaptanlığı mes1eğinin cid
di bir iş olmadığını da anlatmalıdır. Sizin yerinizde ol
saydım, onu annelik şefkatimle sarmazdım artık. Sizi 
daima arkasında bulmaya, size dayanmaya alışmış. Eğer 
jimnastikten hoşlanıyorsa, bırakın yapsın ki öteki ço
cuklara kanşabilsin böylelikle. Ona, artık bir çocuk 
o�adığını anlatmanız kendisine bütün bütün güven duy

masını sağlayacaktır. Her işine kanşıldığı izlenimi yer 
etmiş bu çocukta ; son olay bunu gösteriyor. Bir kişiliği 
bulunduğu ve bir rol oynadığı duygusuna sahip olmak 
istiyor. 

Dr. A. (Annenin gidişinden sonra hazır bulunanlara 
dönerek) :  - Bu çocuk kendi rolünü oynamaktan hoşla
nan, fakat annesinin engel olduğu bir çocuk. 

Dr. A. (Çocuğa) : - İyi bir matematikçiymişsin! 
Büyüyünce ne olmak istiyorsun ?  

Çocuk : - Bir transatlantikte kaptan olacağım. Ham
burg'a gitmek istiyorum. 

Dr. A. : - İyi ama, işe miço olarak başlaman gere
kir. Hamburg'a gitmek için kaç yaşına gelmelisin ? 

Çocuk : - 20 yaşına. 
Dr. A. :  - 15-16 yaşında da gidebilirsin. O zanuına 

kadar, kaptan olmadan, daha pek çok şey öğrenmen ge
rekecek. 
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Bu mesleği niçin bu kadar seviyorsun ? Hiç gemiye 
bindin mi ? Bu kadar çok hoşuna giden şey ne ? 

Çocuk : - Gemide kumanda edebilmek. 
Dr. A. : - Peki, şimdi ne yapıyorsun ? Niçin ann&

nin yanında veya okulda hiçbir şey yapmıyorsun ? 
Çocuk : - Başkalarına kumanda ediyorum, emir ve

riyorum. 
Dr. A. : - Madem ki kaptan olmak istiy::>rsun, her

kesin yaptığının iyi bir şey olduğıınu söylemesi için o

mirlerini de akıllıca vermeli, akıllıca kumanda etmeli
sin. Fakat okulda, çocukların arasında kaptan değilsin, 
orada kumanda etmen hoş karşılanmaz, iyi olmoz. Okul
da niçin kumanda etmek istediğini bir türlü anlayamıyo
rum ? Hiç şüphesiz bu yüzden hiç arkadaşın yok. Çocuk
ların hakkı var, onlar okula kumanda edilmek için git
miyorlar ki ! Sen de emir vermeye ileride, daha sonra 
başlarsın, şimdilik nazik olmaya, arkadaş edinmeye ça
lış. Kaptan da yolculanna karşı nazik davranır. Kapta
nın kumanda etmekten başka görevleri de vardır. Dost
ları da olması gerekir. Eğer ötekiler kaptanı sevmez ve
ya ondan nefret ederlerse emirlerini de dinlemezler. öte
ki ç::>cuklara karşı nazik davranmasını mutlaka öğrenme
lisin. Emirler vermek, kumanda etmek boştur, göste
rişten ibarettir. Eşyanı değiştirmeyi ve bir şeyler natın
almayı seviyorsun. Rol oynamaktan hoşlanıyorsun. Her 
zaman bir kaptanmışsın gibi kendine baktırmak istiyor
sun. Küçükken ilgini çekmiş bulunan başka bir şey ha
tırlıyor musun ? 

Çocuk : - Bir d�fa, bir kulenin tepesine bir çanı na
sıl çıkardıklannı görmüştüm. Üç dört ya§larmdaydım. 

Dr. A. : - Seni ilgilendirdi mi bu ? 
Çocuk : - Adamların uğraşma tarzlan hoşuma git-

ti. 
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Dr. A. : - Bir şeyin yükseğe nasıl çıkartıldığını gör
mek hoşuna mı gitti ? Arkadaşların olsun isterdim. Bir 
gençlik kulübüne devam etmek istemez miydin ? Annen 
belki jimnastik öğrenmene de izin verir. Herşeyi öğren
mek mümkilndür. Derslerini de kulüpte yapardın, pek 
eğlenceli olurdu. Biriktirdiğin parayı nereye harcamak 
niyetindesin? 

Çocuk : - Bir gün parasız kalır, sıkıntıya düşersem 
bir kenarda bir şeyim olur diye biriktiririm. 

Dr. A. : - Sıkıntıya düşmekten korkuyor musun ? 
Herşeyi kaybetmekten ve düşmekten ? Eğer çaı.ışkansan 
bu, sefalete düşmemenin en iyi çaresidir. Biliyor mu
sun, parası olmak en büyük güven değildir. Gösterişten 
de hO§lanıyor musun ? 

Çocuk : ·- Evet. 
Dr. A. : - . . .  Bu huyundan vazgeçmelisin. Kaptan ol

mak isteyen, yalan söylememelidir. Annen de, öğretme

nin de seni seviyorlar ; gerektiği gibi çalışırsan ve :ıa
muslu bir insan olursan hayattan herşeyi bekleyebilir, 
umud edebilirsin. Kaptan o)mak için de iyi bir temel bu
lunmalıdır insanda. 

Bir ay sonra gene gel ve bana arkadaş edin;p .-:din
mediğini, gene derse engel olup olmadığını, başkalan:. 
nı rahatsız edip etmediğini ve kumanda vermeye devam 
edip etmediğini anlat." 



TAHTINDAN 1ND!Rh.Mtş 
ACABEY 12 

"Biri 7, biri 9 yaşında iki oğlum var. Küçüğü henilz 
birinci sınıfa gittiği için çalışması konusunda bir şey 
söyleyemiyeceğim." 

Burada biri büyük, biri küçük iki erkek çocuk görü
yoruz. Oysa ki bir ailede bütün çocuklar birbirinden 
farklı koşullar altında yetişir, büyürler. Birbirine tama
miyle eş bir durumda geliştiklerini düşünmek imkansız
dır. Büyük çocuk iki yıl yalnız kalmıştır ; tek çocuk ol· 
duğu için, ihtimal bütün ilgiyi üzerinde toplamış ve çok 
şımartılmıştır. Bütün ev onun emrindedir. Birdenbire 
ortaya ikinci bir çocuk çıkar ve durum altüst olur, ta
mamiyle değişir. Herkese bir kıral gibi emretmeye alış
mıştır büyük. Birdenbire annenin dikkati ikinci çocuğa 
yönelir ve artık büyüğiine eskiden olduğu kadar çok za
man ayıramaz. Onu ikinci çocuğun gelişine hazırlamak 
hiç de kolay olmadığı için, çok zaman çocuğun hazırlık
sız, bir kardeşe sahip oluverdiğini görürüz. Güç bir aı
nav karşısında kalmıştır. Pek çok çocuk, bu halde kıs
kançlıkla kendi kendisini yer, ana-babasının dikkatini 
U.Zerlne çekmek ve evvelce sahip olduğu olumlu duruma 
yeniden geçebilmek için gizli ve çetin bir mücadeleye gi
rişir. İkinci çocuğun durumu ise bambaşkadır, hiç yal
nız kalmamıştır o. Ardından gidebileceği, gitmek istedi

ği, hattA ulaşmak istediği birisi vardır. Bir çocuk ba
na demişti ki : "Bu kadar kederli oluşumun sebebi, asla 
ağabeyim kadar yaglı olamıyacağımı bilmemdir." 
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Büyük, kUçUğün doğuşu sırasında gerçek bir dram 
yaşıyordur. Bu çocuğun daima kardeşi tarafından takip 
edilmekten, hatta küçUk kardeşinin kendisini geçmesin
den korktuğunu, bütün cesaretini yitirdiğini duyarsak bu 
davranışın bir otomatizmln sonucu olduğunu anlarız. 
Psişizm.inde bir ihtar işareti yanar ve ona, "bu yeni ge
len, senin yerini kapacak, hergeyini elinden alacak," der. 

Davranış çocuklara göre değişecektir. Bu, bir kere 
o tarihe kadar çocuğun hayat tarzının ulaştığı gelişme 
derecesine ve bunu değiştirmenin az veya çok kolay olu
şuna ; ikinci olarak, ikinci çocuğun davranışına ; üçüncü 
olarak da ana-babanın tutumuna, ve nihayet de büyüğün 
hazırlanışına, toplum duygusunun ve başkalanna duydu
ğu ilginin derecesine bağlıdır. Bunlar daima göz önün
de tutulması gereken ve büyük anlam taşıyan noktalar
dır. 

Şimdi bu çocuğun nasıl geliştiğini göreceğiz : "Bu
na karşılık büyük, kanaatimce, tembelin biridir." 

Tembellik, tereddüdü ifade eder ; bundan artık hiç 
llerleyemiyeceğini sandığı, bütün cesaretini yitirdiği so
nucunu çıkartabiliriz. Hayatın yararlı yönünde hiçbir 
şekilde etkili olamıyacağını biliyor. Beğenilme eğilimi 
hayatın zararlı yönünde kendisini gösterecektir. Tem
belliği : "Bu ders beni sinirlendiriyor, çünkü beni çalıştı
nyor ve meşgul ediyor." anlamını taşımaktadır. Belki 
de tuhaf görünür, ama çocuk ihtimal daima özlem.ini 
çektiği şeye ulaşmıştır : dikkatleri üzerine daha fazla 
çekmek, başkalannı kendisiyle daha fazla ilgilendirmek. 
Tembellik, sorunlannın çözümü karşısında duyduğu tik· 
sintiyi belirtiyor, tereddütlü bir davranıştır bu. Tembel 
çocukların otomatik hayat tarzını gözönünde tutacak o
lursanıı:, tutuml.annın kendisine güveni olan bir çocu
ğun tutumundan farklı olduğunu görürsiiDüz. Bunlar si-
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ze çok zaman: "Ben kendimi ötekilerden daha aptal bul
muyorum, ama beni hiç ilgilendirmiyor bu hal." diyecek
lerdir. Çocuk bir ba.şan bekleseydi tembel olmazdı. Tem
bellik, kendi kendisine orta derecede değer vermenin bir 
belirtisidir. Tembellik içinde, kendisini değerlendirme 
eğilimi dile getirilir. Tembel çocuk1ar genellikle çevreleri
nin dikkat ve ilgisini ilzerlerine toplarlar. Onlar kendi· 
lerlne bir ek iş bulmuşlardır : çevrelerini kendi1eriyle da
ha fazla ilgilendirmenin yollannı aramak. Böyle bir ço
cuğu tembelliği konusunda sorguya çekerken bize şu ce
vabı verirse hiç şaşmıyalım : "Evet, haklısınız. ben r.ım
fımın en tembel çocuğuyum, ama durmadan benimle :ınıeş

gul oluyorlar ve bana karşı daima pek nazik ve iyi dav
ranıyorlar. Yanımda oturan arkadaşım GOk çalışkandır, 
onunla hiç kimse ilgilenmiyor." Tembelliğinden menfaat 
sağlamaktadır bu çocuk. 

En ufak bir başarısı derhal övülür ; başaramazsa : 
"Tembel olmasaydın sınıfının en iyisi olurdun." denir. 
Tembel bir çocuğun, isteseydi sınıfın en iyi çocuğu ola
bileceği duygusuyla ne derece yetinebildiğini görmek in

sanı hayrete düşürecek bir şeydir. Deneım�k blle iste
mez. Burada bir kere daha hayatın z:ı.rarlı yönünde de
ğerlendirilme eğilimiyle karşılaşmış oluyoruz. 

"Bugüne kadar iyilik ve .sertlikle verilen bütün öğüt
ler hiçbir sonuç sağlayamadı." 

Çocuk, içinde neler olup bittiğinin farkında değil, 
kendi hayat tarzına göre hareket ediyor. Tıpkı bir fa
re kapanına düşürü�müş gibi. Verilen öğütlere kulak 
vermesi onun dikkatleri üzerine toplamak arzusunu dile 
getiriyor. Bazı çocuklar dayak yemekten hoşlanırlar, o 
zaman babalarını kızdırmış olmanın zaferini tadarlar. 
Hatta bazıları atılan tokatlarda cinsel bir yön buluna
bilecek bir zevk bile alırlar. 
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"Daha çalışkan olmaya gayret edeceğine söz veri
yor." 

Görüyorsunuz ki : "İstiyorum !" demesini biliyor. 
". . . fakat hiçbir çaba göstermiyor. Derste dikka· 

ti en ufak bir şeyle dağılıveriyor." 
Çalışmasıyla kendisini asla beğendiremiyeceğini sa· 

nıyor. Başka bir yol izliyor. 
"Dersleri dışında herşey ilgilendiriyor onu. Çalış

masını ko1aylaştırmak için o gün okulda neler öğrendi
ğini her akşam bana anlatmasını emrettim." 

Burada çocuk gene ön plana çıkmıştır. Her akşam 
gözünde bir tann gibi büyüttüğü babasıyla konuşuyor ! 

"Akşamlan eve döndüğümde sözünü tutmak için or
taya çıkmıyor." 

Bunu babanın hatırlatması gerekiyor ona. 
"Ancak doğrudan doğruya kendisine sorchığumdadır 

ki bana : "Bilmiyorum." cevabım veriyor." 
Biliyoruz, kendisini beğendiremlyeceğini sanıyor. Ona 

cesaret vermek ve eğer biraz zahmete katlanacak olur
sa ödevleriyle bile birinci plana çıkmasının mümkün ola
cağını göstermek gerek. 

"Ona en gilç gelen dersler ; gramer, yazı ve hesap, 
en fazla da bunlardan nefret ediyor. Ağır aşağılık duy
gusunu bütün bütün güçleştiren bir ek unsur da belki 
solak oluşudur. Bu özelliğini teşhis etmek çok faydalı 
olacaktır. Dikkatinizi, hesapta güçlük çeken çocuklar 
arasında kendilerine bir destek arayan şın:İank ç:>eukla
nn bulunduğu konusuna çekmek isterim. Bütün dersler, 
başka şeye benzetilmelerini mümkün kı1acak anahtarla· 
ra sahiptirler: Hesapta anahtar yoktur. Orada herkes 
bağımsız ve düşünerek h!lreket etmek, çalışmak zorun
dadır. Şımank çocuklar hesap dersinde özellikle iyi ha· 
zırlanmamış gözükürler." 
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"Çalışmaya otururken duyduğu isteksizlik, onun bu 
dersleri hiç sevmediğini ortaya koyuyor. Tabiat bilgisi
ne ise daha fazla ilgi gösteriyor. Resimi de seviyor, :ıma 
ancak korkunç, şekilsiz karikatürler yapabiliyor, hiç şüp
hesiz istidadı yok resme." 

İhtimal solak bir çocuktur bu ! 
"Bazen saatlerce oturup veya yatıp boş boş bakına

biliyor." 
Kendilerine bu derece az değer veren bu gibi ço

cuklann en büyük düşmanı, zamandır. Bu çocuk -vakit 
geçirmenin çaresini bulmuş : "Boş boş bakınıyor." 

"Çok kitabı olduğu ve bir�ına başladığı halde he
nüz hiçbirini bitirmedi." 

Sabır yok, sebat yok ! Hiç kimse onunla ilgilenmi· 
yor, başkalanndan hiçbir şey bekleyemiyor. 

"Oyuncaklannı anyor, ama çok geçmeden, onlardan 
da hiçbir zevk almayıp bir köşeye fırlatıyor." 

Bu çocuğun, daha doğrusu bu çocuklann toplumsal 
yanı, aç kalmamalanna rağmen, hiç de parlak değildir. 

"Hayatlannın en acı yönü ihtimal, gündüzleri bir 
çocuk bakımevinde bulunmalarıdır." 

Bu, cür'etli bir tahmindir, çünkü biz aksine, çocu
ğun böyle bir bakımevinde iyi anlaşılacağını ve teşvik 
göreceğini umuyoruz. 

"Bu bakımevinin müdiresi büyük oğluma karşı özel 
bir düşmanlık besliyor, çünkü koyu katoliktir, biz ise 
dinsiziz. Bana çocuğun yalancı, sinsi ve korkak olduğu
nu söylüyor, bunun sebebini de dinsiz yetiştirilmiş olma
sında buluyor." 

Bu özelliklerin çocuğun cesaretsizliğini bütün bütün 
gün ışığına çıkardığından şüphemiz yok. Böyle, dinsiz 
bir çocuğun dini bir bakımevinde ancak teşvik gördüğü 
takdirde düzelebileceğini kabul etmeliyiz. Müdire dinsiz 
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yetiştirildiği için böyle güçlükler çıkardığını aöylediğine 
göre, bu çocuğun zayıf tarafını aramak için gereken bil
giye, yetkiye sahip olmadığı anlaşılıyor. 

Baba ilave ediyor : 
"Doğrusunu söylemek gerekirse, huyundaki bütün 

bu kusurlannı ben de gördilm, biliyorum. Halbuki küçük
te hiç kusur yok, ondan ancak övgüyle bahsediyor .,,e 
yalnız büyüğü tenkit ediyorlar." 

Bütün bunlar, büyüğün küçükten arka pl8.na itildi
ğini gösteriyor. 

Büyüğün kötü, küçüğün iyi yönden gelişmiş olması 
bir tesadüf sonucu mudur ? Şüphesiz hayır. Büyük es

kiden iyi olan durumundan küçük tarafından kovuldu
ğunu, (onun gelişiyle 'pabucunun dama atıldığını' ) aanı
yor ve arkadaşlık ve sevgiyi kaybettikçe cesaretini de 
daha fazla yitiriyor. Halen muzaffer olan, küçük ise, 
kendisini hoş bir durumda buluyor, ve dikkatleri olumsuz 
yönden üzerine çekmek gereğini hiç duymuyor. 



KE..'lDİNİ BEÔENDİRME VASITASI 
OLARAK, YALAN 13 

Burada annesi bizim fikirlerimizden az-çok haberdar 
olan bir güç çocuğun hikayesini anlatmak fırsatı geçti 
elime. Annenin bu sorun karşısında gösterdiği tutumu, 
anlayışının bizi ne dereceye kadar izlediğini ve ona- pek 
kolay gelmemekle beraber bizimle nasıl işbirliği yaptığı
nı göreceksiniz. 

"Dokuz yaşındaki oğlum Philippe, güç denilen çocuk
lardan.'' 

Bu, şu demektir ki ; çocuk anneye dert oluyor, onu 
çok kaygılandınyor ve artık toplum duygusu çerçevesi 
dışına çıkan bir tutum gösteriyor. Mevcut t::>plum duy
gusu bu gibi çocuklann kusurlanna karşı isyan etmesey
di kendimizi yormaya, zihnimizi kurcalamaya ve çocuk
ları terbiye etmeye hiç ihtiyaç duymazdık. 

Anne bize : "Çocuk sinirlidir," derse gereği kadar 
bilgi vermiş sayılmaz. Genellikle bu deyim çocuğun hu
zursuz ve yaıtlaşılması güc bir çocuk olduğunu belirt
mek için kullanılıyor. Duygulu olmanın sinir hastalığı
nın en önemli unsuru olduğu hususuna dikkatinizi çek
mek isterim. Bu hassaslık normal şekilde belirmez de, 
kendisini başka sQnuçlarla gösterir. Burada bu son hal 
ile karşı karşıyayız ve bu çocukta hassaslığın, kişiliğini 
değerlendirmeye çalışma eğilimi olarak belirdiğini göre
ceğiz. Amerika'da birey psikolojisinin etkisi altında "eu
periority complex - üstünlük kompleksi" adı verdikleri 
gey, ijte budur. Oysaki bu, ikinci aşamadır ; birin-
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ci aşama "inferi:>rity complex - aşağılık kompleksi"dir. 
Bu ikisi arasında aşırı bir duygululuğun rol oy
nadığını ve bu hassas noktada çocuğun durumunun bir 
başansızlık olduğunu anladığını göreceksiniz. Bunun so
nncu olarak bu durumdan kurtulmaya çalışacak, bir ça
re arayacak ve kendisini büyük görmeye başlayacaktır. 

"Son deI'f:ce kararsız bir çocuk." 
İşte, içinde bulunduğu durumda, asla rahat edeme

diğini isbat eden bir nokta. 
"Hiçbir şey öğrenmiyor." 
Bu bilgiler dağınıktır ve bu son bilginin de başka 

bir şekilde anlaşılması ve y::ırumlanması gerekiyor. Ken
disini okulun istediği seviyede bulmadığı için hiçbir ça
ba harcamıyor demektir. 

"Halbuki aptal değil ve bazen yürüttüğü muhakeme 
ile insanı şaşırtıyor." 

Bunu çok iyi anlayabiliyoruz. Bu çocuğun ı:;adece 
kendisini okulun istekleri karşısında zayıf bulduğunu :>a
nıyorduk. Başka sorunlarla da ilgileniyormuş demek. 
Söylenene bakılırsa onu cesur çocuklardan sa.yamıyaca
ğız. Bu gibi çocukların başkalanna karşı az ilgi duyduk
larını ve kendi kişilikleriyle çok ilgilendiklerini biliyoruz. 

"Sokakta olan bitenden hiçbir şey gözünden kaçmı
yor." 

Öyle sanıyorum ki, modern psikologlann çoğu bu 
gerçeği hiç farketmeden geçip gider!er. Biz ise gözle 
görülebilen herşeye ilgi duyan bir çocukla karşı karşı
ya bulunduğu.muz kanısına varıyoruz. Bu, birçok şeyi 
aydınlatıyor. Gözle görülenden başka bir şeyle ilgilen
mediğine göre, bu, pratik öğrenimin kolay olacağını ve 
teorik açıklamalar dinlemeye daha az eğilimi bulunaca
ğını gösterir. Bu, okul için önemli bir şeydir ve birçok 
ba58J'ısızlıklar bu mekanizma ile açıklanabilir. Onun, 
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herşeyden evvel görme eğilimlerini tatmin edecek çocuk• 
l:ırdan olduğu gerçeğini gözönünde bulunduracağız. Eır 
yaya bakmakla yetinilirse ne yapılabilir ? diye düşünür
seniz, pek yararlı bir gey, ve herhalde toplum duygusu
nun dile getirileceği bir şey yapılamayacağını görecek
siniz. Belki resim yapılabilir diyeceksiniz, belki de göz

le görülen herşeyin daha iyi anlagılacağı gelecek aklını
za. Bir insan hayatın bir yönünü bu derece belirli hale 
getirdikten sonra, sorun kolay olmaktan çıkıyor artık. 
Gerçekten, bu koşullar altında hayatın öteki ihtiyaçları
na karşı artık yeteri kadar ilgi kalmıyor ve birey artık 
bu yönde gelişemiyor. Konumuz olan çocuk okula ge
reği gibi hazırlanmış değil, ama bunda onun kusuru yok ; 
buna karşılık gözle görülebilen herşeye, dış görünüş olan 
herşeye karşı büyük bir ilgi duyuyor. Eğer yanılmıyor
sak, hayatının yetersiz bir anlatımından bile, tahminle
rimizi doğrulayacak bilgiler bulacağımızı umabiliriz. 

"Büyüklerin bütün söylediklerini hatınnda tutuyor." 
Bu huyu üzerine bir işaret koyalım, bize, büyük o

lan şeylere karşı duyduğu ilgiyi gösteriyor. Burada açık· 
ça değerlendirilme eğilimini, büyük olma isteğini bulu· 
yoruz. 

"Ve bunlan doğru olarak ve tam sırası geldikçe tek
rarlamayı biliyor." 

Dokuz yaşındaki bu erkek çocuğım hayat tarzı hak· 
kında bir dereceye kadar bilgi edinmeye başlıyoruz. Fa
kat bu tipin hangi özel şekline ait olduğımu tayin etme
m.iz için daha bazı belirti ve bilgilere ihtiyacımız var. 

"Fakat çok korkak." 
Bu kusur da bizi şaşırtmıyor. 
"Herşeyden korkuyor ve her tehlikeden kaçıyor." 
Kendisine hiç güveni yok demektir. Annesinin ço-

cuğun gelişmesinde büyük bir rol oynadığını dii§ünebili-
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riz. Bağımsız değil, kendi sonınlannı kendi çözmeye ça
lışmıyor. Zaten bugüne kadar, bunları kendi yerine an
nesinin çözmesine alışık olduğuna göre, bu sorunlarla 
karşılaşmaktan hiçbir şikayeti de yok. Bütün öteki psiko
lojik okullardan çok bizim okul, burada bir şımarık ço
cukla karşı Jr.'lrşıya bulunulduğunu kabul ediyor. Bu gi
bi çocuklar pek büyük bir rol oynar ve güc çocuklar, 
sinirliler, intihara teşebbüs edenler, ayyaşlar, suçlular 
ve cinsel sapıklar arasında sayılan pek çoktur. Bu, o de
rece önemli bir gerçektir ki, herşeye rağmen şımank ço
cuktan ne anladığımızı tanımlamaktan ve gene birkaç 
söz eklemeden geçemiyeceğim. (Anneler çok defa : "Ara· 
da onu dövdüğüm de oluyor." derler. Böylelikle çxufE
larını şımartmadıklannı sanırlar.) Hemen şunu söyliye
lim ki : biz bu deyimden Freud anlamında bir "cinsel a
gi" çıkartmıyoruz. Şımank çocuk, bağımsız ve özgür 
davranışı elinden alınmış, bu yükten kurtarılmış bir ço
cuktur. Onun yerine konuşan, tehlikeli durumları ::arke
den, tehlikeleri uzaklaştıran, biri vardır daima ve kısa· 
ca çocuk, bu birinin peşine takılmıştır. Çocuğun emrin
de daima ikinci bir kişi bulunur, hayatını onunla bir 
ortak yaşarlık (sembiyoz) halinde düzenler. Böyle bir 
çocukta bir asalak karakteri vardır, her istediğini anne
si aracıhğıyla elde etmeğe çalışır. 

"Korkaklığın çirkin bir şey olduğunu pekala biliyor 
ve şimdi de en kötü yalanlan uydurmaya başladı." 

Kendisini göstermeye ve beğendirmeye hevesli oldu
ğunu bildiğimizden, bu yalanların niteliğini de kolayca 
tahmin edebiliyoruz. Büyüklerin söylediklerini dinledi
ğine göre, hiç şüphesiz yalanlannda da kendisini bir 
kahraman olarak gösteriyordur. 
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"Örneğin, §Öyle anlatıyor : 'Ben lngiltere'deyken, 
ve olduğum yerden bakınca duvarın öte t.arafmda bir kap
lan gördüm.' " 

Bu, başhbaşına büyük bir yalandır. Fakat beni özel
lik:e ilgilendiren şey, sadece bakmakla kalmayıp, uynca 
"duvarın öte tarafını görmesidir". Bu, gerçekten başa
rılması pek güc bir şeydir ; herkes yapamaz. Fakat bu 
yalan bize başka şeyler de ifade ediyor: çocuğun ilgisi 
özellikle uyanık ve aşılması imkansız gibi gösterdiği güç
yükleri yenmeye meraklı. Bu münasebetle şunu hatırla
talım ki, bu gibi hallerde genellikle görme organı bo
zuk olan çocuklar bahis konusudur. Şimdi ben size bu 
çocuğun korkak olduğunu söylersem, onun gözle �örü
lebilen herşeye karşı duyduğu ilginin nereden geldiğini, 
niçin yeni deyimle, "eidetik" terimiyle belirtilen tipten 
olduğunu anlayacaksınız. "Duvarın ötesini görmek" is
teyişişinde bu çocuğun gör� alanında herkesi baynte 
düşürecek işler başarma eğilimi dile getiriliyor. 

"Bir defasında eve döndüğümde kapıyı açık buldum, 
kimse girmeye cesaret edemiyordu, kasanın yanında bir 
hırsız vardı, baltayı kaptığım gibi öldürdüm onu." 

Burada da bir ş�y "görüyor" ve bir kahramanlık 
yapıyor. Annesi doğru olarak şuna işaret etmekte : 

"Her zaman kahramanlık rolü oynamak istiyor, her 
zaman herkesin hayran olduğu ve her işi başarabilecek 
insan olmak istiyor. Eğer "Bugün okulda benden başka 
hiç kimse bir şey bilemedi.'' derse, o zaman kesinlikle 
anlıyorum ki, okulda işleri iyi gitmemiş ve bunda da hiç
bir zaman yanılmıyorum." 

Bu münasebetle çocuğun eksiğini kapatma yolunu. 
açıkça belirtmesine rağmen, gene de aydınlatmak iste
rim. Hayal gücünde bir telafi imkanı arıyor, ama ora
da herşcy boşlukta, hiçlikte kaybolmaktadır. Eksiğini 
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kapatmakta aktif olamıyor. Yukarıda açıkladığımız Dey
le kar§ılaşıyorıız gene : korkaktır bu çocuk. Herşeyi onun 
yerine yapan annesinden yardım görmeye alışıktır. 

"Onu anlıyorum, iyi bir öğrenci ve cesur bir çocuk 
olmak istediğini biliyorum, yalanlarının, kişilik duygu
sunu yükseltmekten başka bir işe yaramadığını da öğ
renmiş bulunuyorum." 

İşte birey psikolojisinin görüş tarzı beliriyor kar
gımızda. Bu, sağduyu yoludur. 

"Onu cezalandırmıyorum." 
Anne ile tamamiyle aynı kanıdayız. Bir şey bile

memekten ve bir şey yapamamaktan umutsuzluğa kapı
lan, bir iş başarması gerekince daima bir uçurumla kar
şılaşan ve haklı olarak gerileyen bu çocuk cezalandınl
maya layık değil Bu, açık bir haksızlık olur. Cezalan
dınlınca ne gibi durumlann meydana geleceğini görür 
gibiyiz : Yeniden cesaret bulması için ve sorunlannın çö
zülebileceğini öğrenmesi için onu yeteri kadar ilerletmek 
gerekecektir. İlerlerse gelişmesi pekala mümkündür. A
macı hayatın zararlı yönünde bir değerlendirme olduğu 
ve hayatın yararlı yönünde sorunun çözülmesinden ka
çındığı sürece bu, gerçekleşemiyecektir. Yararlı yönde 
yapacak hiçbir şeyi olmadığını isbat için her çareye baş
vuracaktır. Böyle bir çocuğu niçin cezalandırmamak ge
rektiğini anlıyoruz ; cezalandınlınca yetersizliğini bütün 
bütün anlayacak ve cezadan kaçmak, uçurum karşısın
da gerilemek için başka yollara başvuracaktır. 

"Bu küçük oğlanı çok seviyorum." 
Buraya kadar eksik kalmış ve annenin bu çocuğu ıµ

marttığını bize isbatlayan bir bilgi. 
"Onu bütün kalbimle seviyorum. Fakat yalan ı:ıöy

lüyor, gittikçe daha fazla yalancı oluyor ve yalanlarının 
meydana çıkartılacağından korkuyor." 
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Burada çocuğun bir gün korkuyla yalan söylemek
tın vazgeçecegı ve gerçeğe yaklaşacağını görebilmek . 
umudu beliriyor. O vakit üstünlük amacı nerede kala
caktır? Bu, onun gibi bir ç:>euğun varabileceği tek rıo
nuç mudur ? Bir ikinci sonuç daha vardır: yalanlannı 
o kadar becerikH ve o derece ince bir şekilde hazırlamak 
ki, asla meydana çıkmasın. İşte yürüyeceği yol budur ; 
kişiliğinin duygusunu tamamiyle kaybedemiyeceğine gö
re, başka çaresi kalmamış de�ktir. Bir şeyi temsil ·�t
mek için yalancı olmuştur ve böylelikle bir "sıfır" ola
rak görünmek �eh likesiyle karşılaşmaksızın yalanların
dan vazgeçemez. Gerçekten de bu sefer daha ince ve 
kurnaz yalanlara başvuracaktır. 

"Kocam, çocuğu şımarttığımı 3Öylüyor." 
Bu, daima rastlayacağınız bir özelliktir. Alnınızın 

teriyle, size getirilen çocuğun hayat tarzını bulup çıkar
dıktan sonra daima çevresinde bunu size açıkça söyle
yen biri bulunacaktır. Rakibimiz olan psikologlann, "biz 
de ayl;lı şeyi söylüyoruz, bunu söylediğimize göre, şu 
halde bir sonuca varmışız demektir." diye ısrar eden 
davranışlannı hatırlıyor musunuz ? Bu doğrudur, ç:ıcuk 
şımarıktır. Fakat bunun, hayatı ile olan ilişkilerini nn-
1:!.yabiliyor mu ? Her çocukta bir beğenme, değerlendi
rilm� eğilimi bulunduğunu bilse bile bunun ortaya çıkı� 
yolunu inceleyebilecek yetenekte midir? Şımank oldu
ğunu söylemekle hiçbir şey yapılmış olmaz. Bu kelime
nin tam anlamı henüz herkesçe bilinmiyor. Anneler ba
zen haklı olarak sorarlar: "Onu şımartmamak için na
sıl davranmalıyım ?" B.u soru, anne elimizdeki örnekte 
olduğu gibi, henüz bütünü ile ilişkiyi kavramadığı sü
rece ilgi çekici bir sorudur. 

". . . Bunun içindir ki, çocuğun bu kadar kararsız ve 
yalancı olduğunu ve üstelik de babam yakın bir akra-
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basıyla, kuziniyle evlendiği için çocukta bir "kötü to
hum" bulunduğunu iddia ediyor." 

Demek ki büyükbaba ile anneanne arasında kan ak
rabalığı var. Babanın dediği gibi, çocuğa şımarık dam
gasını vurmakla hiçbir şey yapılmamış olduğunu söy
lerken haklı değil miymi§im ? Buna baba da inanmıyor ki, 
daha kandıncı ikinci bir sebep arıyor. Çocuğun kararsızlı
ğını anneannesiyle büyükbabasının yakın akraba oluşu
na yüklüyor. Bilimin, çocuktaki başarısızlıkların sorum
luluğunu anneye yükleyen ve kendisini tamamiyle temi
ze çıkartan bu babaya ne derece yardımcı olduğunu gö
rüyorsunuz. 

"Annem ile babamın yakın akraba oluşlan koca
mın hayatını işkence haline getiriyor, bu yüzden bana 
çektirmediği kalmıyor. Başkalannın da çocuklan güc 
çocuk o!uyor, ama kxam bizimkinin sorumluluğunu ya
kın akrabalar arasındaki evliliğe yüklemekten bir türlü 
vazgeçmiyor. Ona aksini isbat etmem, bu çocuğu adam 
etmem §art. Çocuk aslında hain değil, aksine iyi kalpli." 

İyiliğinin korkaklığın bir yönünden başka bir şey 
olmaması muhtemeldir. Bir hayat tarzının bir elemanı
nı tam.amiyle ayıramıyacağımızı ve her elemanın ayn 
ayn yorumlanabileceğini söylerken tamamiyle haklı ol
duğumuzu görüyorsunuz. İyilik olumsuz bir şeyi de tem
sil edebilir, "güzellik çirkinlik, çirkinlik ise güzellik ha
line gelir." işte bir insanın hayat tarzını kavramadıkça, 
iç dünyasından hiçbir şey anlayamayışımızm nedeni bu 
aynlıktır. 

"Sırf gözlerine girmek, kendisini sevdirmek için öte
berisini başka çocuklara hediye bile ediyor." 

Görüyorsunuz ki bu iyiliğinin bencil bir yanı var ; 
kendisini çocuklara da şımarttırmak için onlara rüşvet 
vermeye kalkıyor. 
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"En kıymetli şeylerini bile hediye ediyor ve babası
nı kendisini şımartmamasına rağmen, çok seviyor." 

Burada belirtmek isterim ki, bu çocuk yalnız an
nesini değil, başkalarını da kazanmak yolun:ı girmiştir 
bile. Evvelce gördüğümüz gibi, kendisini himaye ettir
meye çalışıyor, beğenilmek ve hayran olunmak istiyor, 
yalanlarını da bu amaçla söylüyor. 

"Böylece : örneğin,- babasıyla sokağa çıkmak onun 
için büyük bayram. Sizden öğüt istiyorum. Ona aertlik 
mi göstermeliyim acaba ? Bunun etkili olacağını oanmı
yorum ! Ağlıyor, herşeyi vadediyor ve on dakika oonra 
hepsi unutuluyor." 

Annesi sert terbiye vermeyi denemiş, ama anlaşılı
yor ki bu, etkisiz kalmış, uygulanması mümkün tek ıne
tod, çxuğun hayat tarzı yapısındaki bozuklukları, ku· 
surlan ona anlatabilmektir. Bu, pratikte şu demektir : 
onu bağımsız ve kendi kendine karar verebilir hale ge
tirmek, kendi kişiliğine karşı güven uyandırmak. Bu 
gerçekleştirilmedikçe iyilik de sertlik de sonuç vermez, 
ama biz gene de iyiliği tercih ediyoruz. Bu çocuk ha· 
zırlıklı değildir, bir insandan, hazırlıklı olmadığı bir 
şeyleri beklemek, insafsızlığın en büyüğü olur. Hayvan· 
iarın neler verebileceği tam olarak ölçülebilir ve onlar
dan veremiyecekleri şeyler istenemez. İnsanlara gelince 
bu nokta hiç düşünülmez. Çocukların birbirinden fark
lı derecede hazırlanıp geldikleri okul konusunda bu oo
runu düşününüz bir kere. Aslında çocuğun yetenekleri
ni değil de, hazırlığını ölçen . not verme sistemini kullan

mak "onların hepsini aynı kazana koymak" demektir. 

"Böylece gittikçe daha fazla yalana gömüldüğü için 
)'alan söylemek zorunda kalıyor." 

Anne açıkça belirtmemekle beraber, çocuğun kendi-
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s!ni beğendirmek için başka yol bulamadığını söylemek 
!stiyor. 

Benden bir öğüt bekliyordu ve ona, size burada kı
saca anlattığım yönde öğüt verdim. 

Fakat hikayenin devamında belki başka önemli kı
sımlar da bulunabilir. 

"Son günlerde yeniden yalan söylemeye başlayınca, 
bunu bir şaka kabul eder gibi yaptım ve gülerek ona :ıi
çin yalan söylediğini sordum." 

Bu "niçin''de anneye verdiğim öğütleri görüyorsu
nuz. 

· "Philippe de yalanını kabul edip utandı ve gülmeye 
başladı." 

Çocuk yalanının pekala farkında, şu halde yalan 
bilinç alanına çıkmış demektir. Bilinç ile bilinçaltını bir
birinden ayırmaya kalkışan ve kötü içgüdünün bilin�al
tınıia bulunduğunu ve bilince ancak sansür ile ve •:.Jrtülü 
olarnk geçtiğini isbata ç:ılışan yazarlara burada :�oruyo
n;z : Bu yalan ne demektir ? Eğer bi : ince giriliyor ·;e 
yalanı olduğu gibi kabul etmekle yctinilmiyorsa o ::a
num bunun bir kendisini göstcnnc yolu olduğu bilinly:lr 

demekir. Bu çocuğun bilinçaltını inceleyecek clursak 

orada kendini aç�ğa vurmaya çalışan ağır bir aşağılık 
duygusunun gizlediğini görürüz. Bu aşağılık duygusun

dan kendisini beğendirmek eğilimi doğar. Şu halde bu, 
bıiinçte de gördüğümüzden baı;ka bir şey değildir. 

"Şüphesiz hatalar yapıyorum. Geçen gün Philipp� 

babasından kendisini mezarlığa götürmesini rica etti, 
çünkü bir okul ödevi hazırlaması gerekiyordu. Kocam red

dedince mezarlığa hizmetçi ile gitti. Ertesi gün çok iyi bir 
ev ödevi yazmıştı ama bir t�k kelimesi doğru değ;ldi." 

Burada ödevin gerçeğe uygun o'masmııı mutlaka ge
rekmediğine işaret etmek isterim ; fakat anne tahrir Jde· 
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vinde, yalanlanndakl tutumunun aynını bulduysa, haklı
dır. 

"Mezarlığa nasıl babasıyla gittiğini ve babasının na

sıl ağladığını ayrıntılanyla, uzun uzun anlatıyordu. So

nunda da şöyle diyordu : ben ağlamıyordum ; bir cr�ak ağ

lamaz.'' 
Demek ki babasını aşmış, ama yalnız hayalinde. Anne 

bunu çok iyi anlıyor. 
"Böylelikle babasını küçük düşürmüş ve yalan Göy

lerken kendi kendisine de önem verdirmiş oluyor." 
"Babasını küçük düşürmüş ve kendi kendisine önem 

verdirmiş." İçimizde, gu.ya Oedipe Kompleksi adı verilen 
şeyi bilmeyen var mı ? Babasını küçük düşürmenin ve me
zarlıkta ağlatmasının nedeni bu mu yoksa isf)3kleri onu, 
kendisini önemli göstermeye ve mücadele halinde bulun
duğu bu babayı geçmeye mi zorluyor ? Burada, Oedipe 

kompleksi konusunda zamansız cinsel fikirlerin gelişmiş 
olması fakat bu kompleksin de bilinçte olması düşünüle
mez mi ? Bu soru üzerinde durmak gerekir. Biz, birey psi
kologları, tereddüt etmiyoruz. Psişizmin dinamik çizgi
sinin bütün hayat süresince bir "aşağı"dan bir "yukan"

ya doğru çıkmaya çabaladığını ve bu çizgide cinsel geliş
menin de bulunduğunu görüyoruz. 

"Fakat tahrir ödevi iyi oldu, öğretmen çocuğu kut
ladı ve dersin sonunda bu ödevi yüksek sesle okudu. Onu 
yalancı çıkartmak cesaretini bulamadım kendimde. Sus
tum ve dikkat etmiyormuş gibi davrandım." 

Burada bu çocukla ilgili anlatım sona eriyor. Onun, 
pek yaygın olan, kendisine önem verdirmek isteyen ya
lancılar tipine mensup olduğunu haklı olarak söyleyebi
liriz. Bu, çocukların, küçüklükleri sebebiyle sık sık r.ü
rüklendikleri eğilimdir. Annesi tarafından şımartılan, ba
basından baskı gören bu çocuğun başlangıç noktasını dü-
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gUntin bir kere. Annesi yanında elde edebildiklerinin aile 
çevresi dışında hiç değeri yok. Şaşı çocuklann pek oovil
mediklerini hepimiz kabul edebiliriz ; bunu çok geçmeden 
öğrenirler ve sonucu olarak da dilnyayı gerçekte olduğu 
�bi anlayamazlar. Bu çocuğun, hayata attığı ilk :ı.dım
lardan itibaren bir karşıkoy:mayla ve hayatın özel bir yö
nüyle karşılaşmasına şaşmamalı. Cevabı, kaçmaktır. Hiç 
kimse kendine hakim olan eğilimden kaçamayacağına gö
re o da hareket çizgisini bulmak zorundadır: bu da gös
teriş, yalan olacaktır. Başka şekiller de yok değildir fa
kat hepsinde aşağı durumundan kurtulmak (örneğin, ce
za tehdidi karşısında olaylan değiştirerek) bir kurnazlık· 
la önem kazanmak ve kendisini yükseltmek eğilimini bu
lacaksınız. Başka yalanlarda, uydurmalarda, mübalaga
larda daima çocuğun, karşısında kendisini pek zayıf his
settiği ve hayal gücüyle kaçmaya çalıştığı şeyler göre
ceksiniz. Tıpkı ayaklarının ucuna basıp yükse!mek 5.sti
yormuş gibi bir şey bu. Gerçek bir ihtiyaçtan doğan bu 
çabayı sert bir şekilde cezalandırmanın ne derece hatalı 
bir şey olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Ancak açık
lama, verimli olabilir. "Kaçamağa sapman, bir yalanla, 
gösterişle kendini sıyırman faydasızdır. İşi ciddi olarak 
ele alır, bir çaba gösterirsen kendini beğendirme eğilimi
ni yararlı işlerle tatmin edebilir ve kurnazlıklara sapmak 
zorunluğunu duymayabilirsin." 



HAYAL Aı.EM1NDE (İMGELEMDE) 
KAHRAMANLIK GERÇEK HAYATTA 
YARARLI VERİMİN YER1N1 ALIYOR 14 

Öğretmen, bugün üzerinde duracağımız çocuğu ikin· 
ci sınıftanberi izlediğini anlatıyor. Dokuz yaşındaki bu 
erkek çxuğun davranıgları çok haginmiş. 

Bu bilgilerden çocuğun ikinci sınıftayken mi dokuz 
yaşında olduğu anlaşılmıyor ; bugün umarız ki üçüncü m· 
rufa devam ediyordur. 

"Okula girdiğinde henüz ancak karalamalar yapıyor
du, yazmayı yavaş yavaş öğrendi." 

Davranışının haşin olduğunu hatırlıyoruz. Belki de 
bir milcadeleci huy vardır çocukta. İhtimal kahraman�ık 
idealine, "onur yasası"na bel bağlamış insanlar mnıfına 
dahildir. Yazmayı niçin bu kadar güçlükle öğrenebilmiş ? 
Belki solak olduğunu düşünürüz, ama bunu kesinlikle ı:;öy
leyemeyiz. 

"En zayıf olduğu ders, hesap." 
Burada da emin bir alanda değiliz demektir. Belki de 

hesapta, hiçbir destek göstermeyen bu derste çok �üçlük 
çeken şımank çocuklar grubuna

, 
mensuptur. Öteki ders

lerde kurallar vardır, insan bir şeyi ezberleyerek iiğre
nebilir ; hesapta ise çarpım tablosu dışında ezber hiç '. şe 
yaramaz. Şımarık çocuklar da hiçbir şeyi kendiliklerinden 
yapmak istemediklerine göre aralannda hesaba aklı yat
mayanlann bulunuşu bizi hiç şaşırtmamaktadır. Eğer bu· 
nu istatistikle ispatlayabilirsek, "istidat" konusundaki 
yanlış inanç, kökünden sarsılacaktır. 

"Hesaptan sınıf dışında, ayrıca ders alıyor." 
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Böylece çxuk, kendisiyle meşgul olunmasını nağla
mış demektir ki bu, bir bakıma kendisini �ımarttırmak 
demek sayılabilir. 

"Bu ek ders1ere seve seve gidiyor." 
Neden, bilmiyoruz. Belki öğretmen çok iyidir, belki 

çocuk orada öğrenimden beklediği koşulları yani kendi
ni şımarttırma olanaklarını bulmaktadır. 

"Özellikle kendisiyle meşgul olunmasından hoşlanı
yor." 

işte ilk doğrulama : demek ki kendisini şımarttırmak 
isteyen bir çocukmuş gerçekten ; bunu başka doğrulama
lar izliyor: 

"Giyinmek için bir yardımcı istiyor, okula p,ötürüp 
getiriyorlar, asla yalnız gidip gelmiyor. Halbuki yaşına 
göre iyi gelişmiş ve büyük. Saçlan kızıl renkte." 

Kızıl saç konusunda, bunun ç3cukları alay konusu 
yaptığını ve üzdüğünü biliyoruz. He1e erkek çocukları ; 
kızlarda kızıl saç çok defa güzel durur. Buna karşılık kı
zıl saçlı erkek çocuklar ise pek sevilmezler. Bu, ağır hata 
teşkil eden modası geçmiş inançlardan başka bir şey de
ğildir :  gerçekten de, güçlük çıkartan çocuklar arasında 
sık sık kızıl saç1ılara rastlarız. Bu, birkaç defa doğru
landığını gördüğüm bir düşüncedir ama kesin bir :ıitelik 
taşıyan kusur değildir. Neticede kızıl saçlı çocukların 
her şeye rağmen güçlükleri yendikleri izlenimi kalır :n

sa.nda. Dışarıda alay konusu olmak pek hoş değildir :ıma 
buna karşılık aile içinde işler tanıamiyle değişir, aşağılık 
duygusu pek ağır basmaz orada. 

"Bir işi iyi yapamazsa ve annesi tarafından tenkit 
edilirse hiddetten deliye dönüyor." 

Demek ki kendisiyle annesi arasında : onu kendisine 
bağlayan bir ilişki kurmasını başarmış. Bunu da hiddetiy-. 
le ve belki de bazen yediği tokatlarla sağlıyor. Bu mk 
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sık görülen bir haldir, çünkü şımarık çocuklarla öyle bir 
noktaya erişilebilir ki artık bu ç:>cukları eskiden olduğu 
şekilde şımartmak imkansızlaşır. Böylece büyümelerin
den doğan yeni durum daha da ciddileşme tehlikesi göste
rir. 

"Eğer övülecek olursa işlerin yoluna gireceğini 3öy
leyerek kendi kendisine cesaret veriyor." 

Burada cesaretini tamemiyle yitirmediğinin isbatını 
görüyoruz. 

"Konuşmayı ve yazı yazmayı normal öğrendi." 
Şu halde, organik gelişmesinde güçlüklerle karşılaş

madığı sonucunu çıkartabilim. 

"Bir buçuk yaşında.ilberi hiddet belirtileri gösteriyor." 
Bu gözlem doğruysa altını çizmek gerekir. Şahsen al

tı aylık bir çocukta bile hiddet işaretleri gördüm. Çok iyi 
gelişen, iyi bes1enen, sütünü biberonla alan, hiçbir güç· 
lük çıkartmayan bir çocuktu bu. Altı aylıkken şu özel
liği göze çarptı : bebek uyandığında hafif hafif inliyor
du : yanına biberonla yaklaşınca ve sütünü içebilirse ku
sursuz bir şekilde davranıyordu, fakat biberonsuz gidilin
ce belirli bir hiddet göstererek bağırmaya başlıyordu. 
Ailede çocuğun yanına her zaman biberonla gitmek ldeti 
yerleşmişti. 

"Okulda, başlangıçta davranışı silik oldu." 
Bunu kolaylıkla anlıyoruz : kendisini şımarttırabile

ceği durumu aramaktadır. Dikkat merkezi olmak, etra
fını yönetmek istiyor. Okulda, böyle bir fırsat bulama
yınca çocukların davranışları silik olur ki şımarık çocuğıı 
bu belirtisinden tanırız. Birey psikolojisinin yardımıyla 
öğretmenler çocuğun manevi portresini böylelikle pek ko
lay bir yönden elde edebilirler. Bu temel üzerine, !]ilphe
siz kendilerini doğrulayacak belirtiler arayarak ve muh-
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temel cezalara başvurarak, bir şeyler meydana getirebi
lirler. 

"Hayal A.lemi (imgelemi) geniş." 
Bundan, bazen sıkıcı olan gerçek ile arasının iyi ol

mr.ıdığı s ::>nucunu çıkartabiliriz. İçinde, kolaylıkla yaşa
dığı hayali bir dünya kurmuş kendisine. Orada rahatlığa 
eriyor, kendini güçlü hissediyor, istediği gibi emirler ·</e
rebiliyor. Orada zaferler, kazandığı mücadeleler, başka
larını mükafatlandırmaya veya kurtarmaya yarayan ser
vetler hayal ediliyor. Bu gibi çocuk�aı- bazen kendilerini 
yüksek kişiliğe sahip kurtancılar olarak da görürler. Ha

yallerinde dört nala koşturduklan atlan vaı-dır, kıralı 
veya kızını kurtarırlar, prensesleri kurtarmak için kendi
lerini denize ataı-1aı- ve onlar da şüphesiz, nasıl teşekkür 
edeceklerini bilemezler. Kendilerini gerçek dünyada bu
lunca da pek silik davranırlar. 

"Düşleri kızılderili ve haydut hikayeleriyle dolu." 
Bu, bir hayal kahramanıdır. Emin olabilirsiniz ki 

korkak bir çocuktur aslında ;  korkaklığım telafi etme ·�a
basındadır. 

"Daima görünmeyen bir düşmanla mücadele hevesiı:ı-
de." 

Bu hayal gücünden faydalanmak mümkündür ve ço
cuk, korkaklığına karşı psişizmini terbiye edebilir. N'e 
olurlarsa olsunlar bu çocuklar hiç şüphesiz bu yoldan 
kendilerini bu kusurdan hiç olmazsa kısm�n kurtarmayı 
başanrlar. 

"Bazen hayalleri iyice dizginlerinden boşanıyor, an
nesine okulda başına gelen uydurma olayları anlattıktan 
sonra : "Bi!iyor musun anne, diyor, bunlann hepsi yalan, 
ben kendi kendime hayal ettim." 

Burada da ufacık bir toplum duygusuna rastlanmak
ta. Yalancı yerine korunak istemiyor çocuk, gerçeğin kon-
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trolünü kaybetmiyor. Aksi halde bu, bir sinir hastası ya
lanı olurdu. Çocuklar kendilerini oyuna kaptırsalar bile, 
gerçeğe neler borçlu olduklarını bilirler. Hayalinden an
lattıkları bu ç:>cuğun, ayaklarının ucunda yükselmek ve 
olduğundan fazla görünmek isteğini dile getiriyor. Bun
dan, güçlü bir aşağılık duygusuna sahip olduğu cıonucu
nu çıkartabiliriz ki bu da ona taktığımız şımarık çocuk 
sıfatıyla ilgilidir. ·, 

"Annesi onun küçüklüğünde çok hastalık geçirdiğini 
anlatıyor : dört aylıkken barsak sancıları çekmiş, daha 
sonra sıraca ve zatürree olmuş." � 

Bir yargıya varamayız ve annenin çocuğu pek has
ta olduğu için onu şımartmakta ne derece haklı olduğu
nu söyleyemeyiz. Bizi daha fazla ilgilendiren nokta, ço

cuğu hasta kabul ederek özel dikkat ve ayrı bir sevgi ile 
büyütmüş olabileceğidir. Bu, çocuğu s:>n derece anneye 
bağlı hale getirmiştir muhakkak. 

"Anne, bir çocuk hasta ise, dikkat etmeli, suyuna 
gitmeli, diyor." 

Çocuk konusunda söylediğimizi başka bir yoldan üa
de ediyor. 

"Çocuk, karanlıktan korkuyor." 
İşte bizim şımarık çocuk belirtileri. Karanlıktan 

korkmak : "Biri mutlaka benim yanımda kalmalı" demek
tir. 

"Son derece beceriksiz." 
Onu bir şımarık çocuk sayma ipotezimiz böylece kuv

vetlenmiş bulunuyor. 
"Beceriksizliğinde sekiz yaş büyük ablasının da et

kisi var." 
Demek sekiz yaş büyük bir ablası varmış ; onun kar

deşine karşı bir abla değil, bir anne veya teyze muam,c-
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lesi yaptığını da kabul edebiliriz. Çocuk ablasını kendi
sine rakip görmeden, tek ç:>cuk gibi büyümüştür. 

"Çocuğun çabalarına, tenkit ederek ve homurdana
rak müdahalede bulunuyor." 

Tıpkı her şeyi tenkit eden bir anne, daha doğrusu bir 
üvey anne gibi. 

"Çocuk pek saldırgan ... " 
Annesinin daima ardında olacağını, kendisini koru

yacağını biHyor. Ablasıyla kavgaya girişecek olursa, o
nun pek ileri gidemiyeceğini de biliyor. 

"Özellikle kendisinden daha kuvvetli olanlara karşı." 
Bu bilgiyi şüphe ile karşılıyoruz. Doğru olduğuna 

pek inanasım gelmiyor. Eğer kısmen doğruysa çocuk ce
saretini tamamiyle yitirmemiş demektir, bir şeyler ;ya
pabilecek güçte o)duğuna inanıy:>r. Fakat bu kahraman
lık sayılmaz, çünkü daha kuvvetli olanlar ihtimal, ablası 
gibi, ailesinin üyeleridir. Belki bize kuvvetli biri gibi gö
rünen öğretmenine de saldınyordur ; fakat burada bile 
bu çocuğun öğretmeni aynı açıdan gördüğü ::ıöylenD'lf.?miş. 
Belki de öğretmenin sırf kendisi için varolduğu duygusu
na sahiptir. 

"Çocukla sık sık saçlarının renginden dolayı alay edi
yorlar, o zaman müthiş hiddete kapılıyor." 

Bu, tahmin ettiğimiz gibi bir gımank çocuktur ve 
gerek ablasının yüzünden, gerekse saçlarının rengi dola
yısıyla, devamlı olarak heyecan içinde bulunmaktadır. Bir 
hayvanı heyecanlandırarak hiddetlendirmek mümkündür, 
bir erkek çocuğunu da öyle. 

"Uyurken konuşuyor ve uykusu rahat değil, hu-
zursuz." 

Şımarık çocuklarda bu belirtileri daima göri.irttz. 
"Ödevlerini yaparken de pek heyecanlı ve huzursuz." 
Bu heyecanı yorumlayacak olursak, ödevleri dolayı-
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sıyla gergin bir duruma girdiğini ve bu gerginliğin huzur
suzluk halinde dı§arı vurduğunu söyleyebiliriz. 

"Vahşi ruh!u, b�kalarıyla pek geçinemiyor." 
Bunu anlıyoruz, devamlı olarak heyecan içinde. 
"Fakat aynı zamanda iyilik yapmayı Geviyor." 
Bu bir aykırılık değildir. Düşmanının karşısında ha

şin davranan birisinin acı çeken biriyle kar§ıl�ınca ncı
ma göstermemesi için bir sebep göremiyorum. Burada bir 
aykırılık bulan, ambivalans (çift değer) teorisine inanı
yor demektir. Bizce aynı hayat tarzı çeşitli durumlarda 
çeşitli şekillerde kendisini dı§an vurur. 

"Merhameti ablasının başından yaralandığı bir gün 
kendisini g&terdi." 

Ablası, yenilgiye uğratılmış düşmandı. Çocukta, top
lum duygusundan bir şeyler kaldığını ve kendisine clve
ri§li gelen bir durumda insanca hareket edebildiğini oöy
leyebiliriz. 

"Okula gidiş saatine son derece dikkat ediyor." 
Bunu kesin olarak yorumlayamayacağım. Eğer yu

karıda söyledik!erimizle bir ili§ki kurmaya kalkışırsam 
şöyle demem gerekir : ilerlemek istiyor, okulun önemini 
belirtmek istiyor ; bu, ek derslere devamda gösterdiği he
vese de uyan bir şeydir. Cesaretini tamamiyle yitirmiş de
ğil, bir gün galip gelmek arzusunda. 

"Anne de �ok sinirli ve k::>layca sabn tükeniyor." 
İşte devamlı heyecan içinde olan bir çocuk için yeni 

bir güçlük. Şimdi onun sık sık hiddetlenme sebebini daha 
iyi anlıyoruz. 

"Gündüzleri baba elektrikçi olarak tiyatroda çalışı
yor. Aile annenin yönetiminde." 

Burada da çocuk en kuvvetliye karşı çıkıyor demek-
tir. 

"Anne güçlü kuvvetli, yaygaracı, kendisine çok önem 
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veren bir kadın, abla da öyle. Çocuğu durmadan tenkit ede
rek yetiştiriyorlar." 

İşte annenin yarattığı yeni bir saldın sebebi ki çocu
ğun heyecanını daha da arttırıyor §Üphesiz. 

"Baba, oğluna karşı iyi davranıyor." 
Çocuğun babasına daha fazla bağ�anması bize nor

mal görünür. Bu da ikinci safhayı teşkil edecektir. Hayatı
nın ilk devresinde hiç şüphesiz hasta bir çxuk olduğun�

dan, annesine daha yakındı. Anne onunla ilgilenmiş ve 
onu şımartmıştı. İhtimal daha sonra, annesi ile kendi 
arasındaki bu ilişkiyi devam ettiremedi. 

"Çocuk bir şey ister de alamazsa, istediği yerine ge
tirilinceye kadar ağlıyor." 

İnatçı bir çocuk ve gözyaşlannın etkili olacağını pe
kala biliyor. Bu özelliği pek çok çocukta ve büyükte gö
rüyoruz. Bunlarda gözyaşlannın yenilmez bir sil8.h ol
duğu kanısı yer etmiştir. Birinin ağlamasına asla daya
namayan insanların da varolduğunu unutmayınız. Ya 
onun isteğini yerine getirirler, getirmezlerse de aşın bir 
heyecan belirtileri gösterirler ki, her ikisi de ağlayana 
yeter. 

"Anne :  Ben, çocuğa daha sert davranıyorum, fakat 
kocam her dediğini yapıyor." 

Bunun uygun metod olmadığını biliyoruz, çllnkü ba
basına bağlı çocuk, annesini daha da hiçe saymamak eği
limi gösterecektir. Ana babasının, her ikisini de tatmin 
edecek bir hareket tarzını beraberce tayin etmeleri daha 
iyi olurdu. Birbirlerine karşılıklı yardım etmeleri gerekir. 

"Ben her dediğini yapmıyorum." 
Bu, zaten bildiğimiz bir şeyin doğrulanması oluyor. 
"İki kardeş sık sık kavga ediyorlar. Ablanın da ka-
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ba.hatl var. Kardeşini hep kışkırtıyor. Fakat o da hep 
haklı çıkmak istiyor ve çok otoriter." 

üstelik de iki kardeşin küçüğüdür ve bu sıfatla öte
kileri geçmek için çok çaba harcıyor ve sebat ediyor. Kar
ıtısına güçlük çıkacak olursa ondan kaçıp daha. kolay bir 
ıyol anyor. Kardeşlerin en küçükleri daima, iyilikte olsun, 

fenalıkta olsun, başkalanna haki.oı olma olanağını kendi
lerine sağlayacak yolu bulurlar. 

"Çocuk, büyüyünce babası gibi elektrikçi olmak isti
yor." 

Baba, üstünlüğe olan ideal eğill.m.lerinde bir aşama 
teşkil etmektedir. Babasının mesleğine girmek istemesi 
ona olan hayranlığını belirtir. Baba mesleğinin bir kut
sal iradeyi temsil ettiğine inanmıştır. 

"Fakat avcı da olmak istiyor." 
Bu isteğini kahraman olma eğilimine bağlayarak an

layabiliyoruz, fakat bu rolü sonuna kadar oynamıyor. 
Kendisini korumaktan aciz hayvanları avlamak istiyor ki 
bu, kahramanlık sayılamaz. 

"En sevdiği oyuncaklar tabanca ve tüfek. Hiç arka
daşı yok." 

İşte burada başka çocuklarla bağlanmasını becere

meyen bir şımarık çocuğun huy özelliği ortaya çıkıyor. 
Hakimiyet eğilimi sebebiyle her şeyi berbat ediyor. 

"Hiç kimseyle geçinemiyor. Oyun bozanlık ediyor." 
Oyunlarda başrolü oynamak bahis konusu olduğu 

zaman bile kendisine güveni yok ; oyunu bozmayı tercih 
ediyor. 

"Hayal ô.leminin başlangıç noktası, gerçek hayat." 
Bu, müphem bir bilgidir, çünkü her hayal ilami için 

aynı şey söylenebilir. Gerçeğe bağlı ol.mayan bir şey bul· 
manın mii.oıkün olduğu kabul edilemez. 

"Son günlerde hep cengele girmek istiyor." 
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İhtimal toplarla silih.lanmış (hayvanlann silô.hı yok
tur) ,  cengel hakimidir. 

"Kahraman rolünü aynanın karşısında oynuyor." 
Bu bize belki de ileride aktörlük mesleğini oeçeceği 

fikrini verebilir. İhtimal her aktörün normal olarak izle
diği yoldur bu : her aktör, mesleğe atılışının başlangı
cında tiyatroda kahraman rom oynamıştır. Hiç kimse dü
şünde zavallı, küçücük bir ihtiyar rolünü oynamaz da ne.. 
men Jeanne d'Arc gibi bir kahraman oluverir. 

• 

"Aynanın karşısında tahtadan kılıcını sallıyor ve bi· 
tirince kendinden memnun : "Hepsi vuruldu artık." diyor." 

Burada pek çok çocukta gördüğümüz bir huy özelliği 
ile karşılaşıyoruz : bunlar belirli bir işe ça!ışır ve kendi
lerini bir insanın yerine koyar, her duruma ayak uydu
rurlar. Gerçekten kahraman rolü oynuyormuş gibi davra
nırlar.İçleri, olmak istedikleri insanın duygulanyla do
ludur. Her insanda bu olanak vardır. Gerçeğin çok oı
kıcı olduğu, üstün eğilimlerinin kar§ısına zorlukların çık
tığı yerlerde kendisini gösteriverir. Karşıkoyması :ıçık· 
tır : ablası eziyet ediyor, annesi tenkit ediyor, dışarıda 
saçlanndan dolayı alay konusu oluyor ve o!tulda parlak 
bir rol oynayamıyor. Biri bize şöyle bir problem ı:;orsa: 
farzedin ki dokuz yaşındasınız, evde de, dışarıda da kimse 
sizi beğenip adam yerine koymuyor, üstelik de kardeşle
rin küçüğüsünüz, ne yapardınız ? Bir tek imkan kalırdı : 
hayal alemine sığınmak, gerçeğin bize vermeyi reddetti
ğini orada bulmak. Şunu unutmamanızı rica edeceğim. 
Böyle davranmak mantıklı değildir. Bir büyüğün, özellik
le bir eğitimcinin mantığı buna hemen itiraz edecektir : 
bu çocuk okulda daha fazla çaba göstermeli. Bunu yap
madığını bilmiyoruz ki. Belki çaba harcadı da sonuç ala
madı. Bu sorunun çocuk için pek kolay olmadığını da nn
hyoruz. Beliti kendisi de farkında değildir de solaktır, 
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bu sebepten gerçek · güçlüklerle savaşmıştır. Hayata şı� 
marık ç:>cuğun hayat tarzıyla başladığını ve her şeyi bu 
tarzın şemasına uydurduğunu bildiğimizden göyle deme

liyiz : tamamiyle akıllıca davranıyor ; yaptığında hiçbir 
hata yok. Bunu söylüyoruz, çünkü kendimizi onun yeri
ne koyabiliriz. Ben bu çocuğun yerinde olsaydım ve aynı 
güçlüklerle karşılaşsaydım, ihtimal ben de böyle davra
nırdım. Bu da çocuğun ne geri zekalı, ne suçlu olduğunu 
ispat eder. Kurtuluşu olmayan, güç bir durumdadır. O va
kit tedavi bazı koşulların varlığı altında başarılı olabi
lir, örneğin çocuk daha iyi bir öğrenci haline gelebilirse : 
bu da ek derslerle erişilmesi mümkün bir sonuçtur. Hiç 

olmazsa bir süre için anne ile ablanın susması sağlana
bilir ve özellikle onlara bu çocuğa zararlı oldu.klan anla· 
blabilirse durumunda muhakkak bir düzelme meydana 
gelecektir. Ona yardıma çalı§malıdır. Her şeyi tatlılıkla 
açıklamalıdır, aksi halde bu iki saldırgan insanın, öğüt 
veren danışmana karşı gelmesi muhtemeldir. En önemli 
iş, çocuğu bağımsız hale getirmek ve ona cesaret vermek
tir. Birine cesaret vermek için de eğitim veya psikoloji ko
nularında uzman olmak şart değildir. Fakat bu, kolay bir 

iş olmayacaktır. Çocukta ancak hayalinde kahraman rolü 
oynayabileceği fikri yer etmiştir bir kere. Ona, iyi ta
raflarını anlayabilecek bir arkadaş bulmak pek faydalı 
olur. Tek emin yol, birey psikolojisi yoluyla tedavi usu
lüdür. Çocuğun dikkatini olanlara. çekmek gerekir. Ona, 
devamlı olarak başkalarının dikkatini üzerinde toplamak 
isteyen bir kimsenin daima h:>şnutsuzluk yaratacağı gös
terilmelidir. Hayatın yararlı yönünde kendini tatmin ede· 
cek bir şeyler aramalıdır. Örneğin, oyunbozanlık edeceği 
yerde oyunlara katılmalıdır. Ona, insanlıkta pek çok hak
sızlıkların bulunduğunu ve insanların çok zaman başka

lanna baskı yapma fırsatını ele geçirdiklerini anlatma-
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lıdır. Bu, her yerde aynı şekilde olur. Bir millet bir diğe
rini alçaltmak mı istiyor, bir aile kendini bir başkasından 
daha yüksek mi sanıyor, hepsi bir saldırı noktası bulmak 

için bazı şeylerin üzerinde dururlar. Fakat bunda karaı 
tarafın meydan vermesinin de rolü vardır. Çocuk, hayata 
başkalarının alaylarına hedef olmak için gelmediğini bil
melidir. Bir insan hiddet belirtileri gösterirse ona sal
dıran, kızdırmakta ısrar eder. Kızıl saçları dolayısıyla 
hedef olduğu saldırıları, saldıranların aptallığına işaret 
kabul etmelidir. Baskı altındaki ırklara mensup insan

larla, yahudi ve zencilerle birçok defalar konuşmak fır
satını buldum ; onların dikkatini, bu, hemcinsine baskı 

yapma gibi çok geniş eğilime çektim. Herkes hurda ken
disini k:ılaylıkla yükseltmek çaresini arar. Fransızların 
Almanları kendilerinden aşağı gördükleri, Alman mille
tinin ise kendisini seçilmiş ırka mensup saydığı inkar 
edilemez bir gerçektir. Çinliler Japonları küçümser. Çok 

seyahat etme fırsatını bulmuş olanlar insanların her 
yerde hemen hemen aynı olduklarını ve hep başkalarını 

alçaltmak için bir bahane bulmaya hazır bulunduklarını 
farketm.iştir. Bu, burjuva ile proleter arasında da böyle
dir. Hayatında kıskançlık duymamış ve başkalarının ha
sedine hedef olmamış bir insan var mıdır ? Milletler, din

ler ve · hatta saç renkleri konusunda hedef olunabilecek 

tenkitleri ciddiye almak zorunda mıyız ? Bu, ortak bir 
eğılimin, genelleşmiş müzmin bir sinir hastalığının ııo
mutla.şmış şeklinden başka bir şey değildir ki ! 

İnsanlık uygarlık derecesinde ileri bir adım atmaya 
karar verinceye kadar bu düşmanlık eğilimlerini, özel be
lirtiler olarak değil genel ve hatalı bir insanlık davranışı 

olarak kabul etmek zorundayız. 
Bu çocuğa, insanların size saçınızın renginden dolayı 

bile ııaldıraQileçel.çleriıti anlatmak g-erektir. Daimi bir pal-
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dın noktası olan bu -ki ba§ka insanlann da başına gele
bilir- özelliğini kavrayınca, kendisiyle alay edildiği za
man gülecek ve alay eden de yaptığından ister istemez 
vazgeçecektir. Bu çocuğa cesaret verecek ve ona, birey 
psikolojisinin sağladığı imkanlarla yakla§acağız. Ona 
hesapta da iyi bir öğrenci olabileceği bile gösterilebilir. 
Bunun pek çok örneği vardır. Ben de bu acıyı çekmiştim, 
hesaba hiç aklım ermez sanıyordum. Babam eğer o :..a
man verilen öğütlere uymuş olsaydı, beni okuldan nlıp 
bir zenaat öğretseydi belki pek iyi bir çilingir olurdum 
ama hesaba aklı eren insanlar olduğu gibi hiç ermeyen
ler de bulunduğu inancı içinde yaşar giderdim. Ben ken
dim de bu acıyı çektiğim için rahatça söyleyebilirim ki, 
bu, hesaba aklı ermeyenler kanısına hiç inanmıyorum. 
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S. ile G. adlı öğrenciler danışmaya geliyorlar. Bun
lar olağanüstü vakalar değil, her zaman rastladığımız, 
ne bahası.iıa olursa olsun göze batmak isteyen ve .öğret
menlerin boşuna sinirlendikleri, kısır bir mücadele açtık· 
lan oyunbozan tiplerdir. 

tık tanıtmak istediğim, sekiz yaşında, öteki yedi ya
şındadır. İkisi de ikinci sınıfa gidiyorlar, büyüğü mnıfta 
kalmış. Geçen yıl da aynı sınıftaydılar ama birlikte der
si imkansız hale getirdiklerinden, ayrıldılar. Ayrı nyn 
olunca daha tahammül edilebiliyor ama yoklukları ge
rek öğretim üyeleri, gerekse sınıf için pek büyük bir ra
hatlık yaratıyor. İki çocukta karakter bozukluğunun se
bepleri ayrı ayndır. G., annenin verdiği bilgiye göre, bir 
ayyaşın çocuğudur. Baba da, 17 yaşındaki ağabey de ara
bacıdır. 16 yaşındaki başka bir ağabey motosikletle bir 
fırıncının getir götür işlerini yapıyor, 14 yaşındaki bir 
üçüncüsü de fırıncı çırağı. Bunlardan başka ailenin beş 
yaşında bir de en küçüğü var. Söz konusu çocuk her na· 
balı okula, öğleden sonralan da bir çocuk kurumuna ı.:le· 
vam ediyor. Boş zamanlarını ahırda, çok iyi tanıdığı :ıra
bacılarla geçiriyor. Anne çalışmak z::ırundadır ; oğullan· 
nın çalıştığı fınnda garsonluk yapıyor. Oğlunu bütün gün 
görmüyor çünkü bilgi almak için bile çocuğu görmesi ya
sak edilmiştir, ihtimal çocuk kurumunun sahibi onun ya
ramazlıklarından çekinerek almıştır bu karan. Baba 
evinde vakit kavga döğüşle geçer. Anne çocuğunun kusur
larını lı.iç olmazsa. kısmen ka'bul ediyor ama elinden Jıiç· 
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bir şey gelmiyor. Gerçekten de çocuk babanın kıymetlisi 
ve onun tarafından herkese karşı savunuluyor. Baba 
evinde vaadler ve para mük8.fatlan başlıca terbiye ara

cını teşkil ediyor. Bayramlarda, yıldönüm.lerinde içki içi
liyor, gramofonda en adi şarkılar çalınıyor ve bu şarkıla
n çxuk çok büyük bir ilgiyle dinliyor, ona bir çeşit bil
gi kaynağı oluyor. Çocuk arasıra meyhaneye de götürü
lüyormuş ve alkollü içkiler içiyormuş ama bu kesinlikle 
bilinemiyor, çünkü çocuğun hayali pek geniş ve diğer ta

raftan ana baba da onu meyhaneye götürdüklerini inkar 
ediyorlar. Ana baba sinem11.ya gittiği zamanlar çocuğa, 
kendisine sucuk alsın diye para da veriyorlarmış ; her
halde, cebinde bulunan 50 santimin nereden geldiğini böy
le açıklıyor. 

Yetenekleri ortanın altında, çalışkan değil. Ev öde
vini nadiren yapıp getiriyor, defterini unutuyor, çalışmak
tan hiç zevk almıyor. Okulda istekle katıldığı ders resim 
ve bazen de yazı. Atlardan başka hiçbir şeye gerçek ilgi 
göstermiyor. Okul zamanında ve tatilde hiçbir ciddi hasta· 
lık geçirmemiş. En ufak bir şey dikkatini dağıtmaya ye
tiyor. İsteyerek mi yalan söylediği yoksa hayalinin ürün
lerini mi açığa vurduğu kesinlikle tesbit edilemiyor. ör
neğin, babasıyla şuraya veya buraya gittiğini, onunla şu 
veya bu meyhanede oturduğunu, geceyi teyzesinde geçir
diğini anlatıyor ama o sırada evinden ayrılmadığı kesin
}ikle tesbit ediliyor. Veya tarlada patateslerin topraktan 
bir sabanla çıkartıldığını, başka bir çocuktan duymuş, 
kendi görmüş gibi anlatıyor. Tenkit duyusundan tamamen 
yoksun. İşini hep dağınık bir şekilde yapıyor. İradesi ko
laylıkla etkilenebiliyor ve çabuk karar veriyor. 

Okulda dikkati üzerine çekmek için herşeyi yapıyor: 
teneffüste ba�ınyor, dövüşüyor ama bunları sık sık ders
te de yapıyor. Arkadaşlarını dövüyor ve onlara acı çek-
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tlrmek istediğini itiraf ediyor. Azarlanacağını hiç dikka· 
te almıyor. Kendisine verilen görevlerden, kavga ı:ıtm11k· 
te ve yaramazlık yapmakta faydalanıyor ; sık sık :ırka· 
daş1arının elbiselerini bile bile lekeliyor, kirletiyor. Ken
disininkiler de yeni bile olsa, hiç dikkat etmiyor, temiz 
tutmuyor. Bir süre elbisesini okulda yıkamak istedi. 
Derste şarkı söylüyor. Başkalarının her söylediğini yilk· 
sek sesle tenkit ederek derse engel oluyor. Arkadaştan· 
nın verdikleri doğru cevaplan yanlış olarak düzeltiyor, 
cevap vermek isteyen öğrencileri dövüyor. Öğretmen, "bu· 
nu yapanın kim olduğunu biliyorum" derse onunla :ılay 
ediyor. "Bari doğru olsa !"  diye bağınyor. Sokakta öğ
retmeninin taklidini yapıyor ; insanlara da hayvanlara 
da haşin muamele ediyor. 

Hırsızlığı yok ama bulunmuş eşyalan saklıyor. Arka· 

daşı S. ile ikisini sınıfta tutabilmek, imkansız bir şey. 
Eğer öğretmenler odasında çalıştınlırlarsa veya bir mes
lakdaşımın yerine başka sınıfa gittiğimde onları da götü
rürsem o sınıfın havasını bilmedikleri için uslu duruyor
lar. Herhalde çocuklar biribirlerinden ayrıldıklan zaman 
beraber olduklarından başka türlü davranıyorlar, çünkü o 
zaman birbirlerini destekleyemiyorlar. Bir aydanberi iki 
arkadaşı ayırdık ve G. başka bir sınıfta, başka bir öğret
mene yük oldu. Orada arkadaşlan bir dersle �gulken o 
resim yapıyor veya sınıfı güldüren yersiz sözler ::;arfedi· 
yormuş; konuşması çok kaba, ağzı bozuk. Öğretmen ar
kasını döner dönmez yerinden kalkıp kavgaya başlıyor. 
Teneffüste onu başkalanndan ayn tutmak gerekiyor, nk.· 
si halde onları dövüyor, c,;iğniyor. Jimnastik salonunda he
men hızla halata tırmanıp bir yandan da haykırıyor. O 
akşam konusunda da, kendisine sorulmadan argo dili kul· 
!anarak şöyle diyor : "Bana vızgelir. Biliyorum: müdür 
baııa F$Oracak ualı.ı mu durdun, yaramazlık mı yaptın, 
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diye. Uslu durdum derim. Vızgelir. Saat beşte gidip oak
Ianacağım, altıbuçukta kimse bulamaz beni. Uyurum, 
uyandırmaya uğraşsın bakalım. Annem gecenin dokuzu
na kadar çalışıyor ! "  

S .  nin durumu başka. Annesinde ciddi bir böbrek il
tihabı var, çocuğun doğumundan önce kendisine çok iğne 
yapılmış. Çocuk beş yaşındayken ikinci katın merdiven 
trabzanından kayıp birinci kattan aşağı düşmüş. Kendi
sini kaybetmiş, hastaneye kaldırılmış, orada bir süre mü· 
şahade altında kalmış ama bir şey bulunamamış. Okula 
girinceye kadar -diyor annesi- babası çocuğa çok bağlıy
mış ; çocuk çok yaramazmış, eve akşamları geç �eliyor
muş, anne de bir şey yapamıyormuş. Sık sık annesine ı:ıo
nıyormuş : "Sen ne zaman öleceksin ? Hastaneye ne :-.a
man gideceksin ?" diye. Okuldaki ilk şikayetlerden ımn· 
ra baba oğluna karşı özellikle sert davranmaya başlamış, 
ama bir sonuç çıkmamış. Baba eskiden polismiş, 11imdi 
evde. Geçen yıl bir küçük kızkardeşi doğmuş, bu olay ço
cukta kıskançlık yaratmış. Aynı yıl bademciklerini al
dırmış1ar, çok hastalanmış. "Niçin bana iğne yapıyorlar, 
beni ameliyat ediyorlar da kardeşime yapmıyorlar ?" diye 
sormuş. Anne onu yatılı okula vermekle tehdit ·�erse ora
da evden daha rahat edeceği karşılığını veriyormuş. An
nesinden daha fazla sevdiği bir teyze ve eniştesiyle olan 

ilişkileri pek belirli değil. Teyze ve eniştesini daha çok 
sevdiğini saklamıyor. Annesine duyduğu nefretin bunda 
rolü olduğuna şüphe yok. Yazın bütün sınıflar bahçede 
teneffüs yapıyorlardı, pek bakımlı bir kız için : "Onu ijp

mek iııterdim." dedi. Onu bir kenara çektim ve bunu niçin 
istediğini, genel olarak başkalannı öpmekten hoşlanıp 
hoşlanmadığını dostça sordum. Sonunda ona annesini öp
mesini salık verdim ama şiddetle reddetti. Basit görünen 

bu öpme konusunda, öyle sanıyorum ki bu çocuğun evde 
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sevgiden çok yoksun kaldığını anlamış bulunuyorum. An· 
neyi okula çağırdım ve durumu, şimdi yaptığı gibi dayak 
atarak değil de arasıra çocuğu öperek ve ona sevgi gös
tererek düzeltmeye çalışmasını öğüt verdim. Fa· 
kat şiddetli bir mukavemetle karşılaştım : "Onlarda böy· 
le şey olmazmış." 

Bunun dışında çocuğa çok iyi bakılıyor ama ne Us· 
tüne başına, ne okul eşyasına dikkat ediyor. Ana baba 
ödevlerini yapması için hep başında duruyor, sert dav
ranıyorlar. İstidadı ortanın üzerinde, dikkati çabuk da
ğılıyor. Çalışkan ve her şeyi kendi yapmak istiyor. Ge

nel olarak çabuk etki altında kalıyor ve çabuk karar ve
riyor. Ders sırasında öğretmenin sözünil kesiyor, ihtar
lara kulak asmıyor, uzakta oturan öğrencilere r.ebepsi.z 
yere vuruyor, onlara çantasını fırlatıyor veya jimnastik 
ayakkabılarıyla yüzlerinden yaralıyor. Sıranın üzerine 
de yatıyor, sınıfa kestane atıyor, ıslık çalıyor, şarkı söy
lüyor, öğretmenin ve arkadaşlarının her sözüne karşılık 
fikir yürütüyor. Boya kalemlerini alıyor ve kendinin.kiler 
o!duğunu iddia ediyor. Sınıfta bir elişi yapılıp duvara ası· 
lınca parçalannı kopartıp alıyor, çantasına atıyor. Ça
lışma araçlannı sık sık yere atıyor ve topladığında örne
ğin makası aralanndan çekip alıyor. 

Durumunu düzeltmek için kendisine yüklenen onur
sal görevleri iyi yerine getirmiyor ve yaramazlık ve kav· 
ga bahanesi yapıyor. Süngerle duvar!arı ve resimleri ıs
latıyor. Bu davranışı kahramanlık sayıyor. ÖVünüyor, 
yalanlar atıyor, örneğin hastanede iğneden kaçıp kurtul
duğunu söylüyor. Arkadaşı G. anlattıklannı ağzı açık 
dinliyor. S. yi bir şeyle suçlayacak olurlarsa şidG�tle in· 
kar ediyor ve bazen de kabahati G. nin üzerine atıyor. Bu 
iki çocuk s.ı.k sık tartışıyor ve birbirlerini suçluyorlar. S. 
diğer bazı arkadaşlanna da hayali kabahatler yüklüyor. 
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Aıı.a babasının onu bugün bize muayeneye getirme konu
sunda aldıklan karar önce çok kızdırmış, hele bunun ge
nel bir vücut muayenesi olmadığını anladığı zaman. 

Okulda her çareye başvurulmuş bu iki çocuğu de
ğiştirmek için ama belirli sonuçlar alınamamış. Bütün bu 
eğitim çareleri etkisiz kalmış. Tatlılıkla tembihler, bir is
teğin yerine getirileceği vaadleri, onursal görevler ; onur 
4uygusuna hitap etme, başkalan da aynı şekilde davran
saydı kendilerinin nekadar sıkıntı çekeceğini açıklama, 
sevdikleri derslere alınmama, idare odasında tek başıa
rına çalıştınlma gibi. Hiçbiri fayda vermemiş. Arasıra S. 
nin söz anladığı oluyormuş ama G. her şeye gülümseyerek 
karşılık veriyormuş. Bugüne kadar en etkili görünen çare, 
bir "vahşi hayvan terbiyecisi bakışı" olmuş ama bu da 
hiç şüphesiz her zaman uygulanamazmış. 

Dr. A. : Bu iki çocuğun bir arada anlatımlarından 
bir sonuca varmak hiç güç o1mayacaktır ; durumu yalnız 
birey psikolojisi açısından değil, aynı zamanda toplum 
psikolojisi açısından da ele almalıdır. Bunlar başka yer
de oldukları vakit farklı görünüyorlar ama hep aynıdırlar. 
Bu çocuklan evlerinden uzaklaştırmalı ve bir iki ay için 
yatılı olarak bir yere yerleştirm3lidir. Bu, bence bu ·�o
cuklann geleceği bakımından bir ödevdir. Bunun gibi, 
özellikle güçlük çıkartan vakalar nekahatevi diyebilece
ğimiz kurumlara yerleştirilmelidir ; buralarda çocuklara 
iyi muamele edilecek ama esaslı · bir incelemeden geçiri· 
lecekler ve kusurlarının sebepleri konusunda kendileri ay
dınlatacaktır. Bu aydınlatmayı yapmak, görevımız
dir. Bu iki ç:>cuğun tipini size basitleştirerek göt;termeye 
çalışacağım. 

Birinci vaka, sekiz yaşında bir erkek çocuğudur, m
nıfta kalmıştır, zekası ortanın altındadır ve atlara karşı 

özel bir ilgisi vard,ı:r, 
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Bu çocuk okulda severek çalışmıyor. Olayları bir ta
rafa bırakır ve çocuğun nasıl davrandığına, okulun ge
rektirdiklerini nasıl karşıladığına bakarsak, bütün bun
ları red ve bertaraf ettiği sonucuna varabiliriz. Bunun ae
bebi çocuğun kanısındadır, okulda hiçbir şey başaramaya
cağını sanmaktadır. Bu sebep bana yeterli görünüyor, 
çünkü kendimi bu çocuğun yerine koyarsam ve her geye 
rağmen hiçbir şeyi başaramnyacağıma inanırsam, her 
şeye rağmen okula gitmeye de zorlarlarsa beni, tıpkı onun 
gibi davranırdım. Halbuki bu çocuğun dikkatini birden
bire uyandırabilirsek ve ona okulda pekala başarı sağla
yabileceğini açıklayabilirsek bir şeye istidadı olmadığı 
ancak ahıra istidatlı olduğu kanısının yanlışlığını ortaya 
koyabilirsek, onun okula karşı ilgisini uyandırmak müm
kün olur. Hiç şüphesiz şahsen yardım etmek ve bir oUre 
sonunda bir ders konusunda başarıya ulaşmasını kolay
laştırmak da gerekir. 

Biliyoruz ki aile koşul!an bakımından bütün çevre 
atlarla, meyhanelerle ve açık saçık şarkılarla ilgilidir. Bu 
çevrenin çocukta okula karşı ilgi uyandıracağı beklen
memelidir. Bu ilgiyi bir başkası uyandıracaktır ve bu rol 
yukarıda anlattığım şekilde, bir kurumdan beklenebilir. 
Bununla beraber, çocuğu gönderecek böyle bir kuruma 
sahip bulunmadığımıza göre, ancak ona, özellikle kendi

siyle ilgilenecek birini bulmak suretiyle yardım edebili
riz. Çocuğun sevgisini kazanacak ve onu toplumsal cesa
ret yoluna sokacak, candan bir ağabey düşünüyorum bu
rada. Okuldaki bütün yaptıkları, korkaklığının ifadesi
dir, ben olsaydım ona bunu anlatmaya çalışırdım. Ona, 
kendisini bayatın yararlı değil, zararlı yanında buluşu
muzun nedeninin de bu olduğunu açıklardım. Bu açıkla
madan çok şeyler bekliyorum ben. Gerçi büyük boşluklar 
var ve çocuğa isbat etmek hiç kolay değil. Üzerine inp 
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edebileceğimiz bir temelden yoksunuz. Onun babasının 
gözdesi olduğunu da unutmamalıyız. Bu ailenin bazı iyi 
tarafları da yok değil ; örneğin, çocuklara fena muame
le edilmiyor, halbuki ikinci çocuğun ailesi için aynı oeyi 
söyleyemiyeceğiz. Bu fazla yumuşak ortamdan bir güç
lükle karşı!aştıklan vakit hemen sıvışmaya bakan çocuk
lar çıkıyor. Elverişsiz bir durumda bulunmaya tahammül
leri yok. Her çareye başvurarak, olduklanndan fazla gö
rünmeye bakıyorlar. Burada bu çocuğun beğenilme eğili
mini ve ön plana çıkma ihtiyacını farketmişsinizdir. Ha
yatın yararlı yönünde yolun kendisine kapalı olduğun'!! ııa
nıyor. Yukanda ileri sürdüklerimizi doğrulamak görevi 
düşüyor bize. Anne bize çocuğu şımartıp şımartmadığını 
vıe onun ne gibi koşullar altında büyüdüğünü söyleyebilir. 
Şunun altını çizmek isterdim : çocuk, cesur değilse bu ce
saret yokluğunun başka şartlar altında da kendisini gös
terip göstermediğini anlamalıyız. Belki de geceleri anne
sini yanında istiyor, belki uykusunda bağırıyor ! Okulda 
öğretmenine karşı küstahca davranması cesaret değildir : 
Öğretmenin aşamayacağı sınırları biliyor ve bir kahra
manmış gibi davranıyor. 

İkinci vaka karışık bir tip, annesinden çok babası ta
rafından şımartılmış, annesiyle olan ilişkileri gergin çün
kü onun sevgisini kazanmayı bilememiş. Öğretmenin ço
cuğa sevgiyle muamele etmesi, onu arasıra, dövmek yeri· 
ne öpmesi öğüdüne bu kadının verdiği cevaptan, onun ı:;ert 
ve soğuk bir insan olduğunu anlıyoruz. "Bizde böyle aey
ler olmaz." demişti. Annenin böyle davranması için fü
timal daha ciddi şeyler olmuştur evvelce. 

Bu çocuğun bir küçük kızkardeşi var. Bir çocuk an
nesinden çok babasına bağlı ise bu, onun evriminde ikinci 
safhaya geldiğine işarettir. Eğer anne şu veya bu r,ebep
ten çocuk ile ilişki kuramamışsa o vakit baba birinci pli.-
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na geçer. Konumuz o1an çocuktan önce annenin, !}efkatl 

Uzerine çeken başka bir çocuğu daha olup olmadığını da 

öğrenmeye çalışmalıdır. Belki de baba, bir teyze, oır 

amca çocukla daha fazla ilgilendiler, annesi hasta oldu

ğu için onunla yeteri kadar meşgul olamadı. Annesinin 

hastalığının çocuğu ondan uzaklaştırmaya yetecek bir ııe
bep olup olmadığını bilmiyoruz. 

Çocukta bazı organik kusurlann da bulunması müın
klindür. Zekası ortanın üstündedir. Bu, bir testten de 
anlaşılacaktır şüphesiz çünkü olaylar arasında ilişki kur
ma istidadı çok yüksektir. Okuldaki davranışı arkadaşı
nınkinden tamamiyle farklı bir açıdan izah edilebilir. Şef
kate ihtiyacı vardır. Şımartılmak ihtiyacını duymaktadır. 
Yaşamının başında ve altı yıl süreyle tek çocuktu ·-1e baş
kalarının dikkat merkeziydi, bütün tek çocuklar gibi her
kes tarafından sevilip okşanıyordu. Teyze ile enişte de 
buna katıldılar. Okula da özellikle kendisiyle meşgul 
olunmasını bekleyerek geldi. Fakat okulda bu imkansız
dır, istense bile yapılamaz. Dikkatleri daima Uzerlerine 
çekmek isteyen bu gibi çocuklar hayatın yararlı yönün
de, hoş bir şekilde göze çarpacak yerde zararlı yönünde 
ve hoşa gitmeyen bir şekilde göze çarpmayı tercih ederler. 
Bu gibi şımarık çocuklar, genellikle cesur değillerdir, da
ha kolay bir durumda ön plB.na çıkmayı tercih ederler. 
Eski durumuna oranla çocuk evde olduğu gibi okulda da 
haksızlığa uğradığını hissediyor. Bir çocuk haksızlığa 
uğradığına inanırsa ne yapar ! Zenginleşmeye çalışır ve 
bu eğilimini üstün insan, kahraman tavırları takınarak 
açığa vurur. Yalan ile dolu imgeleminde de aynı huy özel
liğini görüyoruz. Bu gibi çocuklann hırsızlık yapması bi
zi şaşırtmaz. Bu çocukta böyle bir davranışın başlan
gıç adımları kendisini göstermiştir, çünkü okul arkadaş

larından çaldığı öteberi önemsiz şeyler kolaylıkla zengin 
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olına isteğini beJirtmektedir. Canlı, zengin ve bqkalann· 
dan üstün biri gibi davranmaktadır. 

Birinci çocuk derslerinde teşvik edilmelidir ; ikinci· 
sine ise, her zaman dikkatleri üzerine toplamanın şart ol
madığı ve çevre başkasıyla ilgilenince haksızlığa uğradı
ğı kanısına kapılmaması öğretilmelidir. Her zaman dik
kat merkezi olınak istiyorsa çalışması gerekir. Bunu ona 
bir yabancı söylerse mutlaka düşünecek, üzerinde dura
caktır. Böylece, yeni bir kavramla zenginleşecektir. Za· 
ten bu fikir öğretmenin anlayışlı bir gülümsemesiyle de 
derinleştirilebilir. Sanki : "Şimdilik, üzerinde tartıştığımız 
konuyu benliğinde canlandıracak kadar büyük değilsin," 
der gibi olınalıdır bu gülümseme. 

Konuşmamız sırasında tezimizi doğrulayacak nokta
lar bulmamız gerekiyor. İyi yolda mıyız, yoksa çalışma
mızdan vazgeçmek zorunda mı kalacağız, aramalıyız. Bi· 
zim için bu çocuğa bir yol göstermek pek önemlidir, çiln· 
kü bu, ihtimal onu cezalandınnamıza oranla daha etkili 
olur ve daha iyi bir toplumsal ilişki kurar. Ona okulu 
cezalarla daha nahoş hale getirirsek okula gi�yi ke
sinlikle reddetmesi mümkündilr. 

Dr. A.. (G. nin annesine) : En önemli nokta bu ço

cuğun ilerlemesini sağlamaktır. Bütün cesaretini yitirmiıı 
ve hiçbir zaman iyi bir öğrenci olamayacaimı oanıyor. 
Arkadaşı var mı ? 

Anne : Arkadaşı yok. Okulda yazmayı seviyor da 
okumayı sevmiyor. Çocuk kurumuna gitmeyi tercih edi

yor. 
Dr. A.. : Çocuk kurumunda ne sınav, ne not verme 

var. Ona ilerlemek, başan kazanmak imkanlannı sağlama· 
lı. Ona, cesaret vermek fikrimizde yardımcı olmanızı di· 
leriz. "Akıllı bir çocuksun, sakın işin ucunu bırakma." de
yin. Bunun dıııında iyi bir çocuk mu ? 
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Anne : Evet, ama çok yaramaz. 
Dr. A. : Kardeşleri onu seviyorlar nıı ? 
Anne : Onlarla sık sık kavga ediyor. 
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Dr. A. : Babasına, kardeşlerine nasıl davranıyor ?  
Ailede seviliyor ınu ? 

Anne : Kocam onu çok seviyor ve çocuk da ona bağ-
lı ; beni ancak tatlılıkla konuşursam dinliyor. 

Dr. A. : Küçükken hiç hasta oldu mu ? 
Anne : Ciğerlerinden hastalandı. 
Dr. A. : Bir doktora muayene ettirin, size bu has

talık konusunda öğüt versin. Uykusu iyi mi, rahatsız mı ?  
Gece, hayaletlerden korkuyor mu ? 

Anne : Hiçbir şeyden korkusu yok. 
Dr. A. : Onu bana gönderin de bakalım utangaç mı, 

değil mi, ama kendisine hiçbir şey söylemeyin. 
(Anne çıktıktan sonra, hazır bulunanlara) : Bu ço-

cuk, utangaçlığını küstahlıkla örtmeye çalışabilir. ' 
( Çocuğa) : Büyüyünce ne olmak istiyorsun ? 
G. : (Cevap yok ) .  
Dr. A .  : En çok hoşuna giden ne ? Bir şeyler yapa

bilecek akıllı bir çocuk o!mak ister miydin, yoksa bunu 
asia başaramayacağını mı sanıyorsun ? 

(Çocuğun solak olduğu görlilüyor. ) 
Bu, çocuğun ilerlemesini geniş ölçüde engellemiş ol

malı. 
- Cesaretin yok ve başkalarının her şeyi yapabile

ceğini, senin ise elinden bir şey gelmeyeceğini, bir şey ba
şaramayacağını saııiyorsun ve ötekileri bunun için ra
hatsız ediyorsun. Bense seni cesur bir çocuk olarak görü
yorum. İşine cesaretle atılırsan ve dikkatli davranırsan 
çok iyi olur. Yarın, öbürgün işler hemen düzelmez :ıma on-
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beş gün sonra iyi bir öğrenci olabilirsin belki de ; her (ley 
yoluna girer ; ne dersin ? denemek ister misin ? En iyi :·ıo
tu almasan bile yılmamalı, umutsuzluğa kapılmamalısın. 
Sınıfı rahatsız ediyor, derse engel oluyorsan düşün ki bu
nu, asla başaramayacağına inandığından yapıyorsun. 

Çocuk yere ve yan ta.rafa bakıyor. 
- Bir ay sonra gene geldiğinde acaba daha fazla ce

saretin olacak mı, yoksa bugünkü gibi korkak mı kala
caksın, merak ediyorum. 

(Bütün bu süre içinde bir tek kelime söylememiş olan 
.;ocuk, çıkıyor. ) 

Dr. A. (hazır bulunanlara) : Bir önemli noktayı ek

lemek isterim. Ana babalarla veya çocuklarla konuşmak 
için bir dereceye kadar tecrübe sahibi olmaya ihtiyaç 
vardır ama bu işi bizzat öğretmenden başka kim yapabi

lir ? Mesele sadece olanlan basit kelimelerle açıklamak
tan ibaret değildir. Burada karşılaştığımız, pek önemli 
bir problemdir. Psikolog ve eğitimci olarak belirli bir 
hedefi gözönünde tutmak ve doğru, gereken belirli bir 
rolü oynamak zorundayız. Görevimizi hiçbir şeye benze
temeyiz. Şunu önemli belirtelim ki gerekli olan izlenim 
ancak sanatta teknikte bulabileceğimiz .izlenimdir. Bu, 
çocuklar için olduğu kadar büyükler için de son derece d
kili olacaktır. 

(S. nin annesine) : Oğlunuzdan memnun musunuz ? 
Anne : Çok hain. Küçükleri hep rahatsız ediyor. 
Dr. A. : Altı yıl süreyle yalnızmış. Küçük kardeşi

nin doğumu sırasında bir facia yaşamış, çünkü birdenbi
re yalnız olmaktan çıkıvermiş. Buna ne diyorsunuz ? İşte 
�lamanız gereken nokta bu. Her zaman sertlikle düşün
memeliyiz, çocuk tıpkı birdenbire sıcacık bir odadan çı

kıp kendini buz gibi sokakta buluvermiş gibi olmuş. Bağ
lı olduğu başka kimse var mı ? 
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Anne : Hayır, belki de fazla sertim ben. 
Dr. A. : Bir çocuğa, anne babasının kardeşler ara

sında ayrılık gözettiğini anlamak daima pek güç gelir. 
Bu konuda baba ile konuşmanız ve hareketlerinizi birbi
rine uydurmanız pek faydalı olacaktır. 

Anne : Ben hastayım ; dört aydır hastanedeydim ; 
çok sinirliyim. Çocuk beni hiçbir zaman sevmedi, baba
sından başka kimseyi sevmiyor. 

Dr. A. : Siz hastanedeyken çocuk nerede kalıyor ? 
Anne : Geçen yıl altı ay hastanede, altı ay da bir 

kaplıca şehrinde kaldım. Bu süre içinde oğlum da büyük.
annesinde kaldı. 

Dr. A. : Büyükanne ve büyükbabalar çocukları dai
ma şımartırlar ; şimdi aradaki farkı daha iyi anlıyor. Ge
celeri ağlar mı ? Yatağını ıslatır mı ? 

Anne : Yalnız uykusunda biraz fazla kıpırdanır. İki 
yaşındanberi yatağını ıslatmıyor. 

Dr. A. : Ko!ay arkadaş edinir mi ? 
Anne : Çok otoriterdir. 
Dr. A :  Büyükannesinin evinde birinci rolü oynadı

ğı, artık böyle olmadığı izlenimi yer etmiş çocukta. On
ca söz dinlemek bir çeşit alçalma sayılıyor. Kendisiyle 
meşgul olunmazsa bir haksızlığa kurban fiittiğine inanı
yor. 

Anne : Onunla her zaman tartışmak :ınrundayım. 
benden gelen hiçbir şeyi dinlemiyor. 1hmalci, ama kendi 
tuvaletini kendi yapıyor. Sabahları da kendi kendine kal
kıyor. 

Dr. A. : Bu çok iyi ve olumlu bir hareket, öyle an

laşılıyor ki çalışması iyi, ancak kendisiyle ilgilenilm,edi
ği zamandır ki hain, söz dinlemez ve yaramaz oluyor. 

Anne : Betıi her zaman kızdınr. Geçen hafta saat 10 
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da evden çıktı ve ban:ı. öğleye döneceğine söz verdiği hal
de, ancak 18 de döndü. 

Dr. A. : Aranmaktan ve merak edilmekten hoşlanı
yor demek ki. Cesur mudur? 

Anne : Hiçbir şeyden korkusu yok. 
J?r. A. : Onunla konuşmak ve her zaman kahraman 

rolü oynamamasını söylemek isterdim. Çünkü okulda böy
le davranmaya devam ederse, sonunda hayatta kötü bir 
yola sapacak. Ona daha yumuşak davranmaya çalışın ve 
tatlılıkla : hep senin!e meşgul olmamı istiyorsun ama :ır
tık büyüdün, kocaman bir adam oldun ! deyin. 

(Anne, çıkıyor. ) 
(Hazır bulunanlara) : Bu kadın bana pek hasta �i-

bi görünm�i ! 
Dr. A. (öğrenci S. ye) : Okulda işler nasıl gidiyor ? 
S. : Çok iyi ! .  
Dr. A. : Birinci olmak ister miydin ? Hesapta, yazıda 

birinci olsan ve her dersi başarsan ne iyi bir sonuç olurdu 
değil mi ?  Fakat bunun için çalışman gerek, sense (}İm
dilik buna çok zaman karşı koyuyorsun. Çalışmak istemi
yor musun ? Halbuki çok daha iyi olurdu çalışsaydın ! 

(Çocuğun solak olduğu anlaşılıyor. ) 
Bütüıi çocuklar solak olduklarını bilmezler ama :>:a -

rannı görürler. 
- Yazı nasıl gidiyor ?. 
s. : İyi değil. 
Dr. A. � Çevreni üzeceğine çalışkan olsaydın, çaba 

gösterseydin, güzel bir yazın olurdu. 
(Dinleyicilere) : İşte solak çocuk için özellikle güç

lük çıkartan iki ders, yazma ve okuma. Bu gibi çocukla
nn okuyuş tarzına iyice dikkat edecek olursanız, Bağdan 
sola hecelediklerini görürsünüz. Bu şekil okuma yanlış 
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oluyor, kulağa yanlış geliyor ve çocuğun okuma bilmediği 
izlenimini uyandırıyor. 

Dr. A. ( S. ye) : Öğretmenin seninle meşgul olması 
gerek. Ama ders verirken ona engel olmamalı, rahatsız 
etmemelisin. Bundan ne kazancın oluyor ? 

s. : Hiç. 
Dr. A. : İstersen iyi bir öğrenci olabilirsin. Şüphesiz 

bu da bir günde gerçekleştirilemez; ama çalışırsan yazın 
güzelleşecek, düzelecektir. Bir ay sonra bana düzelmiş 
olan yazını getir, göster. Çalışmak, öğretmene yardımcı 
olmak için yeteri kadar cesaret bulup bulmadığını da ba
na anlat. Annen hasta, bir gün mutlaka iyileşecek ::una 
ona sen de biraz yardım et. 

Solak çocuklara çok sık rastlanması konusunda bir
kaç kelime daha söylemek isterim. İstidatlı veya istidat
sız çocuk yoktur ; iki tip çocuktur bunlar : her şeyden vaz
geçen birinci tip hiçbir çaba göstermez, ikinci tip ise dai
ma ilerlemeye çabalar. Bazılan bütün hayatlan boyunca 
beceriksizlikleriyle kendilerini açığa vururlar ; şımarık 
çocuk olduklannı bilmezler ama bu özelliklerinin zarannı 
görürler. Çok ::aman kendi kendilerini olduklanndan de
ğersiz, başkalarını da olduklanndan değerli bulurlar. Güç 
çocuklar, sinir hastalan, suçlular, intihara teşebbüs eden
ler, cinsel sapıklar arasında çok fazla sayıda solak insana 
rastlarsınız ama üstün zekalılar arasında da solaklann 
sayısı hiç az değildir ;  örneğin sanatkarlar içinde uolak
ların oranı oldukça yüksektir. 

En önemli nokta, cesaret vermedir. Solak olan bir 
öğrenciye cesaret vermekle yetinirseniz daima iyi sonuç 
alırsınız. 
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Konumuz, beş yaşında bir çocuk ; durumu bize, haya
tına bakarak okulda nasıl davranacağını tahmin etmek 
imkanını verecek. Size çok kısaca, bir vakanın yapısı
nın nası! kolaylıkla anlaşılabileceği ve yürüttüğünüz tah
minlerin nasıl doğrulanacağını göstereceğim. 

"Kendisi güç bir çocuktur." 
Bu çocuk hiç şüphesiz mücadele halindedir ve bu hal 

içinde, kendisini mutlaka şımartmış bulunan bir çevred3 
yaşamaktadır. O zaman şu s::ıru çıkıyor ortaya : Niçin :JU 
sırada mücadele halinde ? Çünkü bugünkü durumu ı::sk'.si 
kadar elverişli değil. Bunu kolaylıkla tahmin edebiliyo-
ruz. 

"Fazlasıyla hareketli (hiperaktif) ."  
Bu, bizim için yeni bir şey mi ? Fazla hareketli •)l

mayan bir mücadeleci düşünebilir miyiz ? Bu derece ha
reketli olmasaydı onun geri zekalı olduğunu söylerdik. 
Çünkü bu ikisinin daima beraber gittiği ve modern bir 
çocuğun hayat tarzının bir kısmını teşkil ettiği, şüphe 
götürmez bir gerçektir. 

"Eşya kırmaktan hoşlanıyor." 
Bu da bir mücadele şekli. 
"Zaman zaman hiddet buhranlarına kapılıyor." 
Bütün bu şeylerin anlamı belli, çocuk mutlaka ?..eki 

bir çocuk. Halbuki bahis konusu olan, onun geri :�ekaiı 
ve özel bir eğitim görmesi gereken çocuklardan olup ol
madığının tesbiti idi. Bu gibi çocuklann hayat tana yok-
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tur. Buna karşılık bizimkinin bir amacı var : mücadele et

mek ve yenmek, muzaffer kişinin duyduğu zevki tatmak. 
"Anne, çocuğun sıhhatli, hayat dolu olduğunu . . .  ve 

hep birisinin k&:ıdisiyle meşgul olmasını istediğini :ınla
tıyor." 

Bu, başkalarını rahatsız etmek için mutl:ıka bir 3eyler 
yapılması gereken bir ailede yürütülebilecek bir çeşit mü· 
cadeledir. 

"Ağır, çamurlu ayakkabılarıyla güzel masanın 1.ize
riJı e tırmanıyor. Annesi bir işle meşgulken lamba ile or
na.maktan son derece büyük zevk alıyor." 

Nereden saldırıya geçip vurabileceğini çok iyi öğ
renmiş. 

"Işıkla oynamak için tam annesinin 
"
piyano çalmaya 

veya kitap okumaya başladığı zamanı seçiyor. Yemek
lerde hiç rahat durmuyor, hep hareket halinde ve dai· 
mi göz altında bulundurulmak istiyor." 

Galip gelmek ve daima dikkatleri üzerine toplamn.k 
sevcfasında. Buradan şu fikir doğuyor : Dikkatleri üzeri· 

ne toplamayı bu derece arzuladığına göre, bir zamanlar 
dikkat merkezi olduğunu ve bu durumuna yeniden ka

vuşmak istediğini _düşünmek gerek. Durumunu kötüleşti
ren acaba nasıl bir olaydı ? Bu, yeni bir kardeşin doğu
mudur. 

"Babasıyla hep boks yapıyor ve onunla oynamak is
tiyor." 

Mücadele etmek ve etrafına rahatsızlık vermek için 

gerekeni bulduğunu görüyoruz. 

"Pastaya elini daldırmayı ve ağzına doldurmayı huy 
edinmiş." 

Yemek yemeyi reddederek de mücadelesini ııürdüre
bilirdi. 
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"Annenin misafirleri varsa anlan itiyor, iskemlele
rinden kovup yerlerine oturuyor." 

Bu davranış bize, çocuğun başkalannı sevmediğini 
ispat ediyor ; küçük kardeşine kötü davranışını da açık

layan bir toplum duygusu yetersizliği görüyoruz burada. 
"Babası ile annesi şarkı söyleyecek veya piyano ·�a

lacak olurlarsa durmadan bağınyor ve bu şarkıyı sevmedi
ğini söylüyor." 

Bu hiç işine gelmiyor da ondan ; sadece kendisiyle 
meşgul olunsun istiyor. Fakat bir kusur gördüğümüz !".3-
man cezalandırmak doğru olmaz ; ceza, bir yardım de
ğildir. Nereden başlamamız gerektiğini biliyoruz. Bu ço
cuk haksızlığa uğradığı, arka plana atıldığı kanısında. 

"Baba earkıcıdır ve bir konserde şarkı söylüyor, an

ne de piyanoda ona eşlik ediyor. Bu sırada çocuk avazı 
çıktığı kadar bağınyor : "Baba, buraya gel ! "  

Şu halde bütün çabaları, annesiyle babasını aad�e 
kendisiyle meşgul etmeye yönelmiş. 

"Bir şey ister de hemen elde edemezse hiddet kriz
leri geçiriyor." 

İşte mücadeleci karakterini niteleyen bir özellik. 
"Bir tornavida ile lier şeyi söküyor, yatağının bütün 

vidalarını çıkartıyor." 
Topluma aykın karakteri burada yeniden kendisini 

gösteriyor. Ailesine zarar vermek ve hiddetini açığa ·vur
mak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. 

"Bazen akıllıca sözler söylüyor, özellikle, kötü bir 
hareket yaptığı ve bu sözlerle cezalandınlmaktan kurtu
lacağını bildiği zaman. Herkes onu akıllı bir çocuk kabul 
ediyor, çünkü çok zeki ve kıncı sözleri var. Sebatsız, 
aynı işle uzun süre ilgilenemiyor. Annesi onu bu kötü 
alışkanlığından vazgeçirmeye çalışıyor." (Hiç şüphesiz 
başaramamıştır) .  
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"Annesi bir tokat atınca gülüyor ve belki iki dakika 
rahat duruyor. Anneye göre baba ile babaanne çocuğu 
aşırı bir şekilde şımartmışlar. Fakat şimdi, doğrusunu 
söylemek gerekirse artık hiç şımartı1mıyor." 

Sırf annesine ve babasına bağlı kaldığı için toplum 
duygusu gelişememiş ki, hatalı bir yetiştirme usulüdür. 

"Baba ile anne daima yorgunluktan bitkin, çocuk hiq 
yorulmuyor." 

Hoşuna giden bir oyundan yorulmayacağı belli _ bir 
şey. Eğitimci terbiyeci rolü annenin de, babanın da ho
şuna gitmiyor ; onları yoruyor. Zıddına gitmek hiçbir 
fayda vermiyor çünkü istediği yapılmayınca, zıddına gi
dilince çocuk intikam, öc alıyor. 

"Belleği yok, zihnini bir şey üzerinde toplamasını 
bilmiyor." 

Bağımsız bir şekilde hareket edebilmek için gereken
lerden ye hazırlıktan yoksun da ondan. Bellek ve �ihnini 
toplayamama yokluğu buradan ileri geliyor. 

"Ana okuluna hiç gitmemiş." 
Demek ki anne çocuğu sırf kendisi için yetiştirmiş. 
Bu ilişkileri anlayış tarzımızı gözönünde tutmak pek 

önemlidir. Burada bütüne mensup bir elemanın söz ko
nusu olduğunu bildiğimizde, anlayıştan bahsedebiliriz. Bu, 
fizyolojik bir yöntem değildir. Anlamak, eşyalarla olay
lar arasındaki ilişkiyi kavramak demektir. 
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"Çocuk Macaristan'ın güney şehirlerinden birinde 
doğınu!l. 1.ki buçuk y�na geldiği zaman babası iflas et
miş." 

Bu bilginin bize düşündürdüğü, şudur : çocuk ihti
mal, üç yaşına kadar olumlu maddi koşullar içinde yaşa
mışken bundan sonra durum değişmiştir. Babanın ifliı.sın
dan sonra çocuğun durumu güçleşmiştir ve belki de ke!l
disini büyük bir yük altına girmiş hissetmiştir. İyi bir 
durumda yaşamış bir kimsenin olumsuz bir duruma ayak 
uydurması hiç de kolay değildir. Başlangıçta :ıilesinin 
maddi durumu iyi olan çocuklar, sonradan bu durumda 
bir değişiklik olduğu takdirde daima bu değişiklikten et
kilenir1er. 

"Baba, kansı ve tek oğluyla birlikte Viyana'ya, iş bu
lup yerleşmeye gitmiş." 

Demek ki o tarihte çocuk tekti, şımartılmıştı ve dik
kat merkezi olmaya alışıktı. Burada yeni ve olumsuz bir 
durumun bu çocuk üzerinde kuvvetli bir etki yarattığı 
tahminini ileri sürebiliriz. 

"Bundan sonraki yedi yıl baba, hayatını gezici tüc
�ar olarak kazandı ... " 

Bu, üzerinde durulması gereken bir noktadır, çünkü 
babasının gezici bir işte çalıştığı hallerde annenin-baba
nın evden sık sık ayrılması sebebiyle- ikinci görevini ya
ni çocuğun t::ıplumsal ilgisini başka insanlara ve en baş

ta babaya da genişletmek işini hakkıyla yerine getireme
diğini sık sık görüyoruz. Genel olarak bu unsur, baba mk 
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:sık evden ayrılmak zorunda kaldığı hallerde büyük rol 
oynuyor. Anne ikinci görevini yerine getiremiyor. Aynı 
faktör, ailede ciddi ve şiddetli anlaşmazlıklar çıktığı hal
lerde de etkili oluyor. Burada da çocuğun başkalarına 
karşı ilgisini uyandırmak imkansızlaşıyor. Mutsuz evli
liklerin çocukları, çok zaman güç çocuklardır. :�banın 
hiddet krizleri geçirmesi veya otoriter çarelere başvur
ması toplumsal duygunun gelişmesine engel olur. 

" ... ve iflasından sonra açılan dava ile çok uğraştı." 
Kendimizi bu çocuğun yerine koyarsak, bu davanın 

aifayi içine gömdüğü sonsuz kederi daha iyi :ı.nlayabili
riz belki. 

"Çocuk, ailedeki bu keder havasının kendisini etki
leyip etkilemediğini hatırlamıyor." 

Belki de, bu hava anısından çıktığına göre, hayat 
tarzını daha az etkilemiştir. 

"Herhalde, önce eskiden söz dinleyen, sakin ve müş
fik bir çocukmuş ... " 

Bu demek oluyor ki annesine pek bağlıymış o ?.aman-
lar. 

" ... pek genç ama her zaman haklı davranmayan an
nesine ve hele yumuşak ve iyi kalpli babasına çok büyük 
bir sevgiyle bağlıymış." 

Bu gözlem doğru ise, "her zaman haklı davranma
yan" deyiminin üzerinde özellikle durmak gerekir. Belki 
de anne, birinci görevini hakkıyla yerin·e getiremeyinca 
çocuk başka bir kimse aramıştır. Evden sık sık uzaklaş
masına rağmen baba çxuğun sevgisini kazanabilmiş ve 
çocuk, ikinci bir aşamada ona daha fazla bağlanmıştır. 

"İlkbaharda ai1e ev değiştirdi ve baba, anne ile kar
de�lerinden birisi için bir ticaretevi açtı." 

Bu olayı şöyle yorumluyoruz : anne yeni bir işe baş
ladığına göre çocuğun durumu daha güçleşecektir, çün-
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kü annenin, çocukla ilgilenmek ve onu şımartmak iç:n 
artık eskisi kadar çok zamanı yoktur. 

"Çocuğun kötü bir çevreye girmiş olması da muhte
mel." 

Bu bilgi, yanında birisinin bulunmasını isteyen çocu
ğa annenin ayıracak az zamanı olduğu konusundaki ipo
tezimizi doğruluyor. 

"Ailesinin mağazasından kravat çalmış ...  " 
İhtimal bu çocukta haklarının elinden alındığı inan

cı yerleşmiş. Baba seyahattedir, anne mağazada çalışı
yor, çocuk, bakımdan yoksun kalmıştır;  bu durumda hak
sızlığa uğradığı izlenimi yer etmiş olmalı. Kravatları ııe 
yaptığını öğreneceğiz. Belki de artık annesinde bulama
dığı şefkati, ve sıcak ilgiyi, sevgiyi bulmak için başka 
çocuklara armağan ediyordu. 

" ... ve o mağazada çalışan döşemeci çıraklarına ar
mağan vermiş." 

İşte anlayışımızı kuvvetle destekleyen bir nokta. 
"Civar parklardan birinden de gül çalmış, bunları ya 

evine götürmüş, ya da çok sevdiği ve pek güzel olan bir 
teyzesine armağan etmiş." 

Haksızlığa uğradıklanm sanan diğer birçok çocuk 
gibi o da başkalarının sevgi ve şefkatlerini kazanmak 
için armağanlarıyla rüşvet vermeye başlamış demektir. 
Bu, çocuk hırsızlıkları arasında en çok görülen sebep
lerden birisidir. Halbuki çocuk mahkemesinde hiç kimse 
işin bu yönüyle ilgilenmez : bu hırsızlık sebebinden haber
leri yoktur. 

"Bir gün, o tarihte sekiz yaşında olan çocuk okul
dan arkadaşlarıyla beraber çıkmış ve onlar, sokakta kar
şılaştıkları papazı selamlayınca papaza korkunç bir kü
für savurmuş." 

Demek ki çocuk, hür düşilnceli ! Tahminlerimizi daha 
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da ileri götürmeliyiz şimdi : dikkat merkezi olmayı bu 
derece arzulayan bu çocuk ihtimal, göze çarpmaya karşı 
büyük bir eğilim duyuyor. Bu, onun için hiçbir başarı 5h
timali yaratmadığına göre, başka bir yoldan deniyor. 

O zaman, çocuk hakkında verilen bilgileri kaydeden 
kişi soruyor : "Niçin ?" 

"Bu papazla hiçbir zaman bir ilişkisi olmamıştı." Bu 

kötü davranışının sebebi neydi. o halde ? 
"Bir saat sonra papazın elini öpmesi ve ondan nf 

dilemesi için yeniden okula götürülmüş ama söyleneni yap
mayı reddetmiş." 

İşte karakterinin bütün çizgileri böylelikle ortaya çık
mış bulunuyor. Her zaman hakim rol oynamak :steyen 
bu çocuk, kimsenin önünde eğilemiyor. Kabahatini kabul 
etmek istemiyor. Çocukları af dilemeye veya kabahatleri
ni kabullenmeye zorlanmasına taraftar değiliz biz. Bir 
defa bana yaptıkları şekilde hareket edilmesini tercih ü
deriz. Altı yaşımdayken anne ve babama kötü bir oyun 
oynamıştım. Annem, yüzü hiddetten kıpkırmızı kesilmiş 
halde benden hesap sormuş ve ben de çok s�kılmıştım, 
çünkü kabahatimi pekala biliyordum. Annemin yanında, 
hiçbir şey söylemeden duran babam sonunda ona : "Ço
cuğu bırak," diyerek beni elimden tutmuştu. Bu Gahne 
bende çok kuvvetli iz bıraktı, daima anarım. Babama, 
davranışından dolayı minnettarım. Böylelikle beni, çok 
etkiledi ; özür dilemeye z::ırlansaydım veya annem bana 
bir tokat vursaydı mutlaka bu derece etkilenmezdim. Ço
cuktan özür dilemesini ısrarla istemek iyi bir usul değil
dir. Hiç şüphe yok ki bu çocuk, fena bir hareket yaptı
ğını biliyor. Niçin ondan, bunu herkesin içinde kabullen
mesini istemeli ? Niçin onu herkesin gözünden düşürmeli, 
müşkül duruma sokmalı ve boyun eğmek zorunda oldu
ğunu göstermeli ? 
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"Hal ve gidişten kötü bir not aldı ve yılın geri ka
lan kısmında en arka sırada oturtuldu." 

Bu tedbirin de çocuk üzerinde iyi bir etki yapamaya
cağını tahmin edebiliriz, çünkü böylelikle sımfın dikka
tini gene üzerinde toplamış olacak. Olumsuz bir yönde 
kendisini gösterecek ve kahraman tavırlan takınacak. 

"Öğretmen ona karşı sert davranmadı." 
İşte muhakkak iyi meyvalar verecek bir hafifletici 

durum. Eğer öğretmen sert bir davranış gösterseydi ço
cuk bütün bütün başkaldırırdı. 

"Bu tarihte geçen basit bir olay, ç·ocuğun :ınısında 
silinmez bir iz bırakmış. Bahçede dolaşırken orada ça!ı
şan bir işçiye, yemekte olduğu bir parça hamursuz çöreği 
(musevilerin özel bayramlannda yaptıklan bir çeşit çö
rek ) vermiş. lı;ıçi bunu tezgfilıına koyarak çekiçle parça 
parça ettikten sonra : "yahudileri de işte böyle ezmeli. "  
demiş." 

Demek ki çocuk, bir musevi çocuğuymuş. Tatlılığa,. 
sevgiye ve şefkate susamış olan bu çocukta böyle bir sö
zün çok ağır bir iz bırakması doğal bir şey. Biz bile bu
na gülmüyor, genel bir eğilimin belirtisi olarak kabul edi
yonız ve bu sorunu deşecek olursak kökünii daha ziyade, 
duygularda bulacağımızı biliyoruz. Bu olayın başka e:>-
nuç!ar da yaratıp yaratmadığını göreceğiz. 

"Bu olayın papaz olayından evvel mi, sonra mı geç
tiğini tesbit etmek mümkün değil." 

Halbuki bu noktayı tesbit edebilmek ilgi çekici ve 
önemli olurdu. Bu olayın çocukta bir düşmanca tutum ya
ratmış olması ve papazı tahkir edişinin de bu düşman
ca tutumunun bir sonucu bulunması mümkündür. 

"Ertesi yılın ilkbahannda baba ticarethaneyi tasfiye 
etti ve aile yeniden, bu sefer başka bir mahalleye taşındı. 



GüÇ ÇOCUÖUN EGİTİMİ 207 

Bir süre sonra da baba, iflası dolayısıyl� mahkum olduğu 
hapis cezasını çekmeye başladı." 

Szvgiye susamış ve babasına pek bağlı olan bu ç� 
c11ğun ruhunda bu sefer yeni bir izlenim beliriyor. Zaval
lı babacığının hapse atılmasına tahammül etmek �orun
dadır. Bu çocuğun, yasalarımıza karşı şiddetli bir muka
vemet göstermesi ve bütün topluma meydan okuması be
ni hiç şaşırtmayacak. Belki de bu izlenim onun başkala
rına .karşı gittikçe artan bir ilgi göstermesini kesinlik1e 
engelleyecek ve böyle bir ilginin son kalıntılarını da yok
edecektir. Toplumsal düzeni bozma tehlikesi gösteren in
sanlara yaklaşma eğilimi gösterecek, belki de suç işleme 
yoluna girecektir. 

"Hiç kimse çocuğa bu olaydan bahsedemedi." 
Böyle bir gerçeği ondan saklamak son derece güç. 

Muhakkak ki bunu bilmemesi çok daha verimli olurdu. 
Ama bu durumdan çocuğun haberdar edilmemesini imkan
sız gibi görüyoruz biz. 

"Daha sonra, delikanlı iken de, büyüdükten aonra 
d:ı, bu konuda bir tartışmaya girmekten kaçındı." 

•'Bunu son derece onur kıncı ve üzücü bir olay o1o.
rak duydu. Her zaman bundan haberi yokmuş gibi davran
dı ve en yakın arkadaşlarına bile hiçbir zaman aözünü 
etmedi." 

Bu, çok ilgi çekici bir nokta, çünkü çocuk isyan et
miş, kendisini haksızlığa uğramış gibi görmüş olsaydı ba
basının haksız yere hapse atıldığı konusundaki ipotezin
de ısrar ederdi. Fakat burjuva gelenek ve anlayışlarının 
kuvvetle etkisi altında kaldığı ve bunu, açıkça ve aerbest
çe konuşabilecek derecede yenememiş olması da mıümkün
dür. Her şeyin sözü edilemez; üzerinde konuşulması hiç
bir anlam taşımayan olaylar vardır. Şiddetli bir başkal
dırma hareketiyle toplum çerçevesinden çıkmaya başla· 



208 GUÇ ÇOCUOUN EGİTİMİ 

yan bu çocuğun davranışında muhakkak ki bir dereceye 

kadar tereddüt görürüz. Dış olaylar birinci derecede önem 

taşır. Babası hapse atılmasaydı ve dini yüzünden baskıya 
maruz kaldığı duygusu çocukta yer etmemiş olsaydı bü

yük bir ihtimalle iyi bir yoldan gidecekti. 

"Birdenbire, s�n iki yıldaki yaramazlığı yokoldu, genç 

ve güzel anneciğini eskisinden bir kat fazla bir şefkatle 

sardı : söz dinler ve sakin bir çocuk oldu." 

Burada birisine, yaygın bir çevreye değil de 'i:ek bir 

kişiye bağlanmak ihtiyacının belirtisini goruyorsunuz. 
Çocuğun yapısı öyledir ki, ancak.. bir tek kişiye bağlana
bilir. Bir süre için babası elinden alındığına göre, bir baş

kasını arayacaktır. Annesi işiyle meşgul iken, çırağın 

sevgisini kazanmaya çalışmıştı ; ona dalına, bağlanacağı 

bir insan gereklidir. 
Baba hapisten çıktığı vakit, durup dinlenmeksizin 

çalışmak suretiyle, yokluğunda doğmuş maddi güçlükleri 
yenmesini başardı. Ailenin üzerine uzun süredenberi çök

müş olan dertler artık ortadan kalkmış mıydı ? 

Bu maddi güçlükler sebebiyle çocuk yeniden dış ko

şulların ağırlığını hissetti. 

"Çocuk canlandı, kendisine geldi." 

Henüz yeteri kadar tatmin edilmiş değiliz, çünkü ;ı:? 
bunun ne anlamda söylendiğini, ne de çocuğun niçin can

landığını öğrenebildik. O da henüz nasıl bir tutum gös

tereceğini bilmiyor, çünkü babası, anılarında, kendisini 

şımartmış bir insan olarak yaşamaktadır. 
"Okuldaki ilk yıllarında, sınıfının en iyileri arasın

daydı ; oi'ldan sonra, ortanın altına düştü. Şimdi ise gene 
canlandı ve neşelendi." 

Bu, babasının eve dönüş tarihine rastlıyor. 

"Söz dinler ve çalışkan bir çocuk oldu, çok ge:;meden 

sınıfının birincileri arasına girdi." 
· 
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İhtimal sevdiği bir öğretmene dilşmüştil. 
"Çok saydığı, değer verdiği öğretmen tarafından, du· 

nımundaki bu düzelme sebebiyle birçok defalar övüldü ve 
bu övgü ona çok iyi geldi." 

Gene kendisiyle ilgilenecek birisini bulmuş demekti. 
Bu çocuğa gösterilen sevgi ve muhabbetin, onu kurtardı· 
ğı anlaşılıyor. 

"Sonbaharda lisede iyi bir başlangıç yaptı." 
Tek çekindiğim.iz nokta, onun gelişmesinin devamıyla 

ilgili : okulda övgüye değer bir duruma erişemezse ne ola· 
cak ? Ho!iuna gitmeyecek bir öğretmene rastlaması veya 
dini yüzünden güçlüklere uğraması, başkalarına oranla 
kendisini eksik görmesi daima mümkündür. Belki de bat· 
ka bir yerde güçlüklerle karşılaşacak veya çalı!iJması için 
en elverişli metodu bulamayacaktır. Daha sonra, hayat· 
ta bu sıcak sevginin yokluğunu duyacağı durumlar da çı· 
kabilir karşısına. İşte çocuğun gelişmesi ko�u.sunda duy
duğumuz endişeler bunlardır. 

"Kasım ayında bir gün babasını eve ciddi surette has
ta getirdiler." 

Burada da tecrübemiz yardımımıza koşuyor ve biM, 
böyle bir çocuk babanın hastalığı veya o zamana kadar 
kendisini cıımartmış olan (babanın hasta olueu amıenin 
hemen hemen bütün vaktini alır) annenin yokluğu oebe
biyle ilişkiyi kaybedecek ve artık eskisi gibi illaki duy
gusuna sahip olamayacak olurıoa bunun bazen yepyeni 
ve pek güç bir durum yarattığını hatırlatıyor. Başarısız· 
lıklar işte bu e-ibi koşullar iı;:inde kendisini gösterir. Dü· 
eünün bir kere. Babayı ciddi surette hastalanmış bir hal· 
de eve getiriyorlar, anne onunla ilgilenmek zorundadır 
ve çocuk yeniden, eskisi gibi tek başına ka.I.mıotır. Bu 
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devirde talihi yardım eder de okulda kendisiyle ilgilene

cek bir öğretmen bulabilirse bu güçlük ortadan kalkar 

ama şimdilik bu k:>nuda bir §eY bilmiyoruz. 

"Seyahatten dönerken babaya inme indi ve felçli 
kaldı." 

Bir ailede aile babasının, ailenin temel direğinin has

talanmasının ne demek olduğunu hepimiz :ınlayabiliriz ; 

hele aile birbirine bağlı ise, ki bizim örneğimizde, öyle 

olduğuna hiç şüphe yok. Bu olayın sonuçlarını kolaylıkla 

gözönüne getirebiliriz. 

"Babayı iflasa sürükleyen, ana babasına ve kendi

sinden küçük, çok sayıdaki kardeşlerine yapmak :orunda 

kaldığı maddi fedakarlıklardı." 

Bu, ihtimal çocuğa vermek zorunluğu duyuıan izahat

ti, böylelikle baba namuslu ve adil bir adam olarak tanı

tılıyordu. 

"Birkaç yıl sürmüş olan davanın yarattığı sinirlilik, 

artık, ana babasına, kardeşlerine yardım edememekten 

duyduğu üzüntü, fazla çalışma ve çok şımarttığı kansına 

bile açılamamak gibi büyük bir talihsizlik yaratan iR.el· 

liği, omuzlarına yüklenmiş endişeler, bütün bu faktörler o 
zamana kadar sıhhati mükemmel olan bu adamın fizik 
bakımdan yıkılmasına yol açmıştı." 

Burada hikaye sona eriyor ve biz tahminlere baş• 

vurmak zorunda kalıyoruz. Çocuk okulda kendisini rahat 

hissedecek olursa, güçlükleri yenecektir. Okuldan kopar

tılıp alınırsa kaderine ve çok derin üzüntüsünü duyacağı 

bir ufak memuriyete boyun eğmek, bununla yetinmek :-:o
runda kalacaktır. Onun, bağlanabileceği bir insan bulmak 
ihtiyacı şeklinde kendisini gösteren otomatik bir hayat 

tarzına sahip o!duğunu biliyoruz. Kendisini ötekilerden 

geri kalmış, haksızlığa uğramış görürse veya ağır bir 

aşağılık duygusunun baskısını hissederse eskisi gibi oid-
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detle başkaldırması bizi hiç şaşırtmayacaktır. Eğer olum
lu bir durum!a karşılaşırsa, birisi kendisiyle ilgilenirse, 
bu çocuğun hayat yoluna devam etmesi ve alnı açık ue
vam etmesi de mümkündür. 

Daha sonra, gelişmesi belki de memnunluk verici hal 
alacaktır. Mesleğinde kendisine uygun gelen bir durumda 
bulunuyorsa, özel güçlüklerle karşılaşmayacaktır. An

cak, her zaman kendisini şımartacak birini :ırayacağın
dan, aşk sorununun çözülmesi onun için daha güç olacak
tır. Hayatta dalına, aradığı, arzuladığı her şeyi kendisi
ne vermiş olan annesi gibi davranacak bir kadın :ıraya
caktır. Bu da ancak pek mutlu bir rastlantı sonucu gerçek
leşebilir. 

Bir hayat hikayesinin bir küçük parçası üzerine tah
minler yürütmek zorunda kalışımız bizi hiç de sıkmıyor. 
Bu münasebetle şunu belirtmek isterim ki daha sonra ne
ler olabileceğini doğru tahmin etmiş bulunmamız hiç de 
önemli değildir. Bir çeşit alıştırma yapmış olmamız ve 
ayrıntıların altını, alışılandan daha doğru bir şekilde �iz
miş bulunmamız bize yeter. Hayatta yaşantılarının ancak 
bir küçük parçasını öğrenebildiğimiz ve geri kalanı keş
fetmek zorunda kaldığımız insanlarla karşılaşınca da ay
m şeyi yapacağız. Tamamlanmış bir kişilik portresi bul
mayı hiçbir zaman bekleyemeyiz, dalına sonuçlarımızı ken
dimiz çıkartmak zorundayız. 



İDRARINI KAÇIRAN ÇOCUK 
(E:NÜRETİK) 18 

"Emile 12 yaşında ve idrannı kaçırmaktan gi.Uyet-

çi." 

İdrar kaçırma (enürezi) sözünü işitince tecrübeleri· 
mize dayanarak anne ile az görülür olmakla beraber bir 
çeşit ilişki kurmayı hedef tutan bir psişik canlılığın BÖZ 
konusu olduğunu düşünebiliriz. Konumuz olan çocuk bi· 
ze idrar kaçırma hastalığı ile hitap etmektedir. Her şey 
tıpkı bir çeşit "mesane dili" ile konuşuyor gibidir. Bir 
konunun biltün üade eekillerini, değişik birer dil kabul 
edebiliriz. Burada dil şunu demek istiyor: "Yeteri kadar 
ilerlemi;, değilim, bu yaşımda bile birisinin beni ılaima 
gözlemesi gerekiyor !"  Genel o1arak anne gecede iki ve
ya üç defa kalkmaya, çocuğa bakmaya ve onu ayandır· 
maya mecbur kalmaktadır. Ç:x:u.k annesine ek bir iı yükle
mig oluyor böylelikle. 

Geceleri yatağını ıslatma orpııik bir hastalık değil· 
dir ve böyle bir çocuğun gündüz mesane.ini pekill kontrol 
edebildiğini biliriz. Üzerinde düşünülecek sorun, onu &"e· 
ce idare edemeyişinin nedenidir. Bu da çocujuıı, idrarını 
tutmasını im.kansız hale getiren bir psişik ıerillm içinde 
bulunmasıdır. Bu gerilim nereden geliyor? Çocruklann id
rar kaçırmakta nasıl ısrar ettiklerini biliriz. Bir ilioki 
ararlar, birisine bağlanmak, birisine ek bir l.ş yüklemek 
çabasındadırlar (bir hastanın sözü : "başka birisinde bir 
çeşit şube açmak isterler.") .  İşte şımank ç:>euk tipi. Bu 
oekilde, kendisini daha fazla ıımarttırmak çabası ile kar-
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ıılaştığımız zaman çocuğun bu ilişkiyi korumakta bir 
dereceye kadar güçlük çektiğini müşahade ederiz. İdrar 
kaçırmanın ihtimal, bir çocuğun birisini kendisine malet
mek için benimsediği bir tutumdan doğmuş bir saldın ol
duğunu söyleyecek kadar aydınlatılmış durumdayız. Ge
ce uykularında hiç durmadan dönen, gece korkudan bağı
ran (pavor nocturnus) ve gürültü yoluyla başkalarıyla 
ilişki kurmaya çalışan çocuklar da bu tipe mensupturlar. 
Geceleri kalkan, uykularında yürüyen ve bu şekilde baş
kalarıyla bir ilişki durmaya çalışan çocuklar da -..ardır. 
Bu, başka bir organın konuştuğu bir dildir. Çocuğun bu· 

nu nasıl üade edebildiğini görmek, çok büyük anlam ta-
3ır. Butada mesanenin yetersizliği ile ona kumanda eden 
sinir merkezleri arasında bir ilişki vardır. İdrar kaçıran 
çocukta sırt kemiğinde de bir zayıflık bulunduğunu orta
ya ilk atan benim (1907 de) .  İdrar kaçırma hastalığının 
omurilikle veya bu bölgedeki kalıtsal bir hastalıkla d.a 

ilgili olacağını belirtmiştim. (Profesör Fuchs bu fikrime 
katılıyor. ) .  Diğer taraftan, çocuğun nasıl olup da "me
sane şivesiyle" konuşmaya başladığını anlamalıdır. Bu 
hastalığı her şeyden evvel, idrar sorununun önemine faz. 
la dikkati çekilmiş ve anneleri, bu temizliğe fazla önem 
verdiğinden çocuğun geceleri temiz kalması için alışılma
mış bir zahmete katlanmış çocuklarda görüyoruz;. Ço
cuk bu suretle otomatik olarak şu fikri benimsiyor : bu· 
radan bir şeyler yapılabilir, bu, bir saldın noktası ola· 
bilir. Çünkü anlarsınız ki biltün bu çocuklarda dalına aı
mank çocuk belirtileri görülmektedir. 

Fakat biz kesin peşin hükümlere bağlı kalmak ts
temiyoruz, hikayenin devamını görelim. 

Çocuk, oniki yaşındadır. Şımartılmış oldufunu ve id
rar kaçırma hastalığının devamındanberi gerektiği kadar 
sevgi görmediğini gözden uzak tutmamalıyız. Bundan 
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ba.Zı ayrıntılar çıkartabiliriz. İhtimal kendisinden kilçilk 
bir kız veya erkek kardeşi vardır. Bunlar, şımank bir ço
cuğun mücadeleye başlama sebeplerinden biridir veya :ına 
babasının artık kendisini daha az şımarttığını bu kabaha
tlyle suçlamak ister. Bir suçla.tnanın bir naldı
ndan hiç farkı yoktur, ikisi de aynı şeydir. 1.rahbndan 
indirilmiştir. Belki de bir üvey anne veya üvey babası 
vardır. Kesin bir kural koyamayız. Neler olup oittiğini 
bilmemiz bizim için çok önemlidir. Bu çocuğun şimdi :ıi
çin eskisinden daha az şımartıldığını bulmalıyız. Çocuk
ta hayali bir ideal hedef vardır( ideali aynı zamanda ni

yetlerini açığa vurmaktadır) :  kendisini şımarttırmak, mü
cadeleye girişecek bir insan bulmak. Ona bu hedefini 
değiştirtmek, yararlı hale g�lebilmesi için, başka oir 
amaç bulmak gerekir. 

"İdrarını hiçbir zaman gece kaçırmıyor, sadece gün-
dUzleri kaçırıyor." 

· 

Bu, düşünce tarzımızı kuvvetle etkileyen bir bilgi
dir. Gündüzleri çocuk büyük bir gerilim içinde bulunuyor, 
geceleri ise rahat olduğu anlaşılıyor. Her türlü şey dü
şünülebilir ve gece çok zaman annesinin yanında uyudu
ğu, gilndüzleri ise olumsuz bir yönden kendisini �öster
meye çalıştığı tahmin edilebilir. Sanki : "benimle daha 
fazla ilgileniniz." der gibi. Gündüz, mücadelesi daha oid
detleniyor demektir. 

"Sık sık büyük abdestini de kaçınyor." 
Aynı sebepten, büyük abdestini kaçınp üzerini kir

�eterek de göze çarpmak istiy:>r. Mücadele tam bir cesa
retsizlik havası içinde yürütülüyor. Bu vakada aptallık 
teşhisinin konması hastalık hakkında yürütülecek fikre 
bağlıdır. Sorarız : Niçin bunu gece yapmıyor? Bazen ken
dilerini oynadıklan oyuna fazlasıyla kaptıran ve :ıbdest
lerinin kontrolünü kaçıran çocuklar görürüz. Bu :ıynn-
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tılardan hareketle bunun bir toplumsal fonksiyon olduğu 
sonucuna varabi1iriz. Her türlü toplumsal davranışın dı
şında görillen bir fonksiyonu anormal karşılamak gerekir. 

"Çocuk, gayrimeşrudur." 
Çxukların yaşantılannın ilk yılları süresince nor

mal olarak çevrelerinde yaratılan şefkat havr..ısından, m
cak ilgiden, sevgiden yoksun büyümüş bir çocuk olduğu
nu tahmin edebilirdik. Fakat gayrimeşru çocuklar nra
sında da şı:rm.nk çocuklar buluyoruz. Şu halde bu konu
da daha da aydınlatılmamız gerekiyor : 

"Babası savaş alanında vurulmuş, annesi yeniden ev
lenmiş." 

Bir üvey babanın varlığı ipotezi doğrulanıyor. 
"Bu ikinci birleşmeden iki çocuk doğmuş, şimdi r.e

kiz yaşında olan bir erkek çocuğu ve altı yaşın:la olan 
bir kız." 

Yukarıda bir suçıamadan eöz ettiğimi hatırlayac:ık 
olursanız, vakayı yorumlayış tarzımızın d:>ğnı çıktığını 
daha iyi anlarsınız. İhtimal, suçlamakta haklıdır ve bu
nu hissettiğine de hiç şüphe yoktur. �nesini, iki haftJ.
lıkken kaybetmiş bir erkek çocuğ·u hatırlar1m. Baba kıs:ı 
bir süre sonra yeniden evlenmişti ve hiç kimse çocuğun 
o kaqının olmadığını bilmiyordu. Çocuğa da hiç nöylenme
m:şti. Sonra ikinci bir çocuk doğdu. Ç::ıcuk, büyüdüğü :�a
m:ın bana muayene iç:n başV'.ırduğunria vakayı anlatırke:ı 
14 yaşına kadar bu kadının annesi olmayıp üvey :ı.nn�si 
olduğu kanısıyla ya.:jjadığmı ve bu izleniminin doğruluğu
nun ancak o zaman anlaşıldığım söyledi. Bu olay b'.ze, 
ç:ıcuklar çok iyi muamele görseler bile bu gibi :'.yrıntı
lan ne derece belirli bir şekilde hissettiklerini çok �üz�l 
isbat ediyor. Her şeye rağmen bir fark seziyorlar ; •:?ğcr 
başka çocuklar da varsa bunlann daha fazla dikkat ·ıe 
itina gördüklerini hissediyorlar. 
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"Çocuk, kardeelerlne ka.roı son derece iyi davranı· 
yor." 

Bu gibi çocuklar arasında mllcadeleye rastlamazsınız. 
Bir çocuğun kıskanç olmakla beraber karde§lerinl gene 
de sevdiğine çok zaman dikkat etmişimdir. Kendisini on· 
lann yanında daha az elverişli durumda görür ama on· 
larla gene de anlaşabilir. Bu gibi bir duygunun çeşitli ııo· 
nuçları olabilir. Bir J;azın beş yaşına gelince, bir küçük 
kızkardeııi oldu. O tarihe kadar tek çocuktu. Daha oon· 
ra bu çocuğun, üç küçük kızı öldUrdüğü öğrenildi, nanki : 
"bUtiln kızlar yokolmalı." demek ister gibi. Buna karşı
lık küçük kardeşine kusurBuz bir muamele gösterdi. Cl· 
nayetlerinl de büyük bir hünerle işledi, ancak üçüncüsün· 
de yakalandı. 

"Üvey baba başlangıçta çocuğa karşı pek sert dav· 
ranıyordu." 

Çocuk çok kederli bir devirde yaşaIIilıı zaten ; üvey 
babanın gelişiyle durumu daha da kötülegm.iş ; iııte ouç· 
laması bu tarihte baıılamıştır. 

"Fakat annesinin müdahalesi sayesinde durumu dil· 
zeldi." 

Bu düzelmenin, çocuğun devamlı olarak hi.ssedebUe· 
ceği nitelikte bulunmadığını tahmin ediyoruz. 

"Çocuk genellikle evden uzakta büyüdü ; ya bir tey· 
zeeinin yanında .. .'' 

Yaşantısının başlangıcında demek ki rahattı. Tey
zeler veya büyUkanneler yanında çocuklar genellikle iyi 
muamele görürler. 

"Ya da bir yetimlerevinde." 
Bu · kurumda da aynı eeyin olduğunu söyleyemeyece

ğim. Bu gibi evler üzerindeki izlenimlerim pek olumlu de
ğildir. Buralarda çocuk.lann üstlerini ıslatmamaları VP 
kirletmemeleri konusunda sert bir disiplin hüküm sP 
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Bu disiplinin, konumuz olan çocuğa fazla sert geldifin.i 
göriiyorsunuz. Teyzenin de bu fonksiyonlara fazlasıyla 
önem vermiı olması muhtemeldir. Bir çocuğa besin al· 
manın önem.ini anlatmaya kalkışacak olursak onun bu 
alanda pek çok güçlük çıkartacağını söyleyebiliriz. Vücut 
fonksiyonlannın veya organlarının hakimi olmak isteyen· 
ler de bu bakımdan emir almayı reddederler. Geceleri ya. 
n uykulu halde yatağından kalkıp hiç kimsenin yardımı 
olmaksızın oturağa oturduğu müşahade edilebilir. Fakat 
uyanınca ve oturağa oturtulunca işini görmeyi reddeder 
ve hiddet krizlerine kapılır. Bu çocuğun eğitim.inde hata· 
nın nerede işlendiğini bilebilecek kadar aydınlaWmıo de
ğiliz henUz. Hoş bir durumda iken elverişsiz bir duruma 
geçirilmiş olması mümkündür. 

"Çocuk �imdi ortaokulun birinci sınıfına gidiyor." 
Öyle sanıyorum ki yaşı için biraz gecikmiş. Bu nını· 

fa on veya onbir yaşındayken gitmesi gerekirdi. Fakat 
oraya kadar ilerleyebildiğine ve ortaokula geçtiğine gö
re aptal ve geri zekalı olmadığını kesinlikle kabul etme· 
liyiz. Devamlı olarak bu psişik gerilimden gikayetçi bu
lunmasaydı ihtimal daha da iyi bir öğrenci olurdu. 

"1Ikokulun birinci ve üçüncü sınıflannda kalmıo." 
Bu da çocuğun bir de�eye kadar gerginlikten ncı 

çektiği ve özellikle sert bir öğretmeni olduğu sıralar aı· 
nıfına yeteri kadar hazırlanamadığı konusundaki ipotezi· 
mlze uyuyor. Cesaret kaybına doğru bir adım daha ııt· 
mıatır. Evde bu koşullar ona yararlı olmamı§tır. 

"Artık okulda gerektiği gibi ilerliyor." 
İhtimal öğretmeni iyi davranıyordur. 
"Arkadaşları var." 
Yeniden umut beslemeye ve hayata daha tula ces&· 

retle bakmaya başlamış demek ki. 



218 GUC COCUOUN EOİTİMİ 

"Sık sık, okulda veya sokakta yüzünü ekşitiyor, çe-
3it çeııit maskaralıklar yapıyor." 

Bu maskaralıklann da, bir dil olarak yorumlayabile
ceğimiz bir çeşit dinamizmi vardır. Bu çocuğun kendisino 
baktırmak isteğinden başka neyi ifade edebilir ki ? Ama
cı başkalarının dikkatini çekmek olan bir rol, bir kome
di oynuyor demektir. Burada da idrar ve büyük abdest 
kaçırmaya benzer bir tuhaflık görüyorsunuz. Daha :'az
la ön plana çıkmak arzusundadır. İhmal edildiğini ı;anı
yor ve dikkati çekmek için mücadele ıJdiyor. 

"Onbir aylıkken yilrilmeye ba§lamı§, konuşması epey
ce gecikmi§." 

Konuşmalarının geliıımesi dış koşullara göre nyar
lanan çocuklar vardır. Bu çocuğun aptal olduğunu iddia 
edenleri bile gerçeğe aykın olmakla beraber haklı söre
biliriz. 

"Üstelik bir de telaffuz hatası var. Konuşurken dili 
dişlerine çarpıyor." 

· Demek ki çocuk "peltek" dediğimiz insanlardan. Bu 
kusuruna niçin çare aranmadığını anlamıyorum ; ona, 
k :>nuşurken dilini nasıl tutması gerektiği tatlılıkla öğre
Webilir veya bu amaçla dişine tel alet takılabilirdi. Oy
nadığı rolün hiç de hoş olmadığına çocuğu inandırmakta 
yardım eder bu kusur, kolaylıkla önlenebilecek bir i}ey
dir. 

"Babasında da aynı telaffuz kusuru varmış." 
Babasından kalıtım yoluyla geçu:İış olan, telaffuz ku

suru değil, di!in şekli veya alt çene kemiğinin yapılııııdır. 
Her türlü telaffuz kusuru mutlaka özel bir organik yapı 
ile kohyla.ştınlmıştır. Kekemelerde de çok zaman ya çe
ne kemiğinde veya gırtlağın kemik yapısında anormal i:ıir 
durum, ya da di§lerde anormal�ik buluruz. Bütün bu ko-
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gullar telaffuzun normal işlemesini engellemekte yardım· 
cı olur ve konuşma bozukluklarına yol açar. 

"Çocukken · geçirdiği hasta !ıklar : kızamık, suçiçeği vo 
zatürree. Üç yıl önce bademciklerini ve burun etlerini 
aldırmışlar." 

Bu bilgileri ihmal etmemeliyiz. 
"Çocuk çelimsiz, sıhhatsiz görünüşlü ve utangaç, en

dişeli bir hali var." 
Bu çocuğun cesur bir kimse izlenimi bırakmasını �a

ten beklemiyorduk. Cesaretini yitirmenin eşiğindedir. Son 
zamanlarda durumu biraz düzelmişse bu belki de okul
daki ilerlemelerinden dolayıdır. 

"Üst çene kemiği alt çene kemiğinden daha çıkık ol
duğundan ve ağzı hemen daima açık durduğundan insan
da, budala bir çocuk izlenimi bırakıyor." 

Kemik yapısında anormallikler bulunduğunu görü
yorsunuz. Budala görünüşünün karakterindeki tuhaflıkla· 
rın artmasına yardımcı olduğuna hiç şüphe yok. 

"Genel bedeni muayenesi sonucu : dikkati çekecek bir 
şey yok, refleksler normal ; sinirsel muayenesi henüz ya
pılmamış ; burun ve gırtlak muayenesi de. Anne ile kar
deş!erden birinde nefrit (böbrek iltihabı) var." 

Birey psikolojisi açısından, idrannı kaçıranlarda bü
tün üreme ve idrar sistemlerinde bir zayıflık (örneğin bir 
böbreğin zayıf oluşu) bulunması çok ilgi çekicidir; bu ko
nu üzerinde "organların zayıflığı" adlı incelememde ıs
rarla durmuşumdur. Bu zayıflıklar bazen hastalıklara 
yol açar ama bu, idrar kaçırma hastalığının (enürezi) 
başlıbaşına bir organik hastalık sonucu olduğu ::ınlamı
nı taşımaz. İdrar kaçırma hastalığına elverişli ortam ya· 
ratan bir embriyon zayıflığı mevcuttur. İdrar kaçıranlar
da sindirim. borusunda ve üreme organında da zayıflık :nü-
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phade edilir. Üreme organının zayıflığı hemen hemen 
bütlin bu gibi vakalarda mevcuttur. 

Şimdi mesele, anne ile ne şekilde konuşacağımız ve 
bu çocuğun durumunun gerçekte, görlildüğü kadar umut· 
ıruz olup olmadığını tesbit sorunudur. Çocuğun şu oon 
günlerde durumunda bir iyiye doğru gidiş olup olmadı· 
ğını da anlamaya çalışa!ım çilnkU arkadaş edinmek ve 
okulda daha iyi verim almak gibi olumlu belirtiler �ör· 
mekteyiz. Anneyi bu çocuğa, bir değeri olduğunu nnlat
maya ve ihmal edilmediğini göstermeye de inandırmalı· 
yız. Nihayet onun, babanın çocuğa karşı daha iyi dav
ranmasını, örneğin bir pazar alıp başbaşa gezmeye götü
rerek memnun etmesini sağlamasına çalışmalıyız. Bu ko
§Ullar altında çocuk suçlayıcı tutumundan vazgeçecek ve 
ailenin ağız tadını artık bozmayacaktır. 

Bizzat çocuğu da cesaretlendirmemiz gerekir ki okul
da başarı kazansın, kendisine bir amaç bulsun ve ona eri· 
eeceğine emin olsun. Ona bu amacı belirtmeye çalışacağız 
ve kendisiyle ana babası arasında dostça ilişkiler kura
bilip kuramayacağını soracağız. Onu daha sevimli hale 
getirmeyi başanrsak başkalarını sıkmamaya kendiliğin· 
den çaba gösterecektir. Öğretmenin yanındayken Uzeri· 
ni kirletmediğini tahmin ediyoruz ; ancak cesaretini tama
miyle yitirdiğine inandığı yerlerdedir ki büyük veya kil· 
çük abdestini üzerine kaçırmaktadır. 

En önemli işleri böylelikle anlıyorsunuz : ana baba
nın çocuğa daha olumlu bir tutum göstermelerini ııağla
mak, çocuğu cesaretlendirmek ve ona, bir mesleğin öne
mini anlatabilmek. 

Dr. A. (Anneye) : Sizinle çocuk konusunda konue
mak istiy:>rduk. Okulda çalıeması nasıl ? 

Anne : Şu son günlerde çaba gösteriyor. 
Dr. A. : Büyüyünce ne olmak istediğini söyledi mi? 
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Anne : Elektrikçi olmak istiyormuş. 
Dr. A. : Demek ki bir amacı var. Bu meslekten 

bir oey n:ılıyor mu 1 
Anne : Evet, bu mesleğe kareı bir ilgisi var. 
Dr. A. : Evde işe yarıyor, i§ görüyor mu 1 
Anne :  Evet. 
Dr. A. : Yapbğı hizmetleri değerlendirince ve ken

disini övünce mutlu oluyor mu ? Bu çocuğu sık sık öv
menizi isterdim. ÖVülmeye susamış, §efkat ve incelikle 
muamele görmek istiyor. Sizinle arası nasıl? 

Anne : Söz dinler. Ona güvenilebilir. 
Dr. A. : Öteki çocuklara göz kulak oluyor mu, on

larla anlaşıyor m'll, çok yalnız değil mi ? 
Anne : Ortanca çocuğum onun etkisi altında kal· 

m:ı.y; reddediyor. 
Dr. A. : Ortanca çok daha çevik, çok daha atik· 

tir, ortancalar daima daha çabuk hareket ederler. Uyku
su nasıl ? 

Anne : Çok horlar, bumunda et vardı. 
Dr. A. : Nerede yatar ? 
Anne : Benim odamda yatar. Öyle sanıyorum ki 

oğlum ikinci kocamdan korkuyor ve pek ürkek. Eiıkiden 
yabancıların yanındaydı ; teyzesi ona karşı çok iyi dav
randı, ı;ıonra yetimevlerine girdi. 

Dr. A. : (Durum değişikliği yetimlerevinde °ba§lam.ı§) 
Babaya çocuğun bu korkusunu ortadan kaldırması ge
rektiği anlatılamaz mı ? İyi bir çocuk bu, §efkatle ve 
iyilikle muameleye ihtiyacı var. İleride iyi bir insan ola.
bilir, i§e yarayabilir. Baba bir pazar onu alıp gezmeye 
götürse ve hoşuna gidecek bir geyler yapsa çok iyi olur. 
Çocuğu asla dövmemek ve ona bağırmamak gerek. Çok 
iyi bir yola girmiş ve iyi geli§ecek. Geceleri uykusunda 
nasıl yatıyor 1 
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Anne : Yüzük:>yun yatıyor. 
Dr. A. : Hayattan uzak�aşıyor ve saklanıyor demek ki. 
Anne : Yorganı da başının üzerine kadar çekiyor. 

Yetimlerevine girdiğindenberi pek ürkek oldu. 
Dr. A. : Onu tenkit etmemeye, azarlamamaya çalı

şın bir kere. Ben olsam ona : sen beceriklisin ! derdim. 
Onu över ve onu sevdiğimi gösterirdim. Böyle bir çocu
ğun, sevildiğinin ispatına ihtiyacı vardır. Böyle yapılırsa 
berşeyiyle daha iyiye gidecektir. Sizden ayrılmak hevesi
ne kapılmıyor mu biç ? 

Anne : Onu yetimlerevine geri göndereceğimi söy
lediğim zaman korkuyor. 

Dr. A. : Ben olsam ona böy!e bir şey söylemezdim. 
Okulda da evde olduğu gibi mi ? 

Anne : Çocuk okulda, istediği zaman sınıftan çı
kamadığı için korkuyor. Çıkma ihtiyacını duyduğunda 
öğretmenden izin istemeye cesaret edemiyor. 

Dr. A. : Belki de hastaneden bir rapor alınıp öğ
retmene verilse ve durumdan haberdar edilse iyi olur. 
(Anne çıkıyor ) .  

Dr. A .  (Emile'e) : Gilnaydın ! İyi çalışıyor musun 
okulda ? Büyüyünce ne olmak istiyorsun ? 

Emile : Makinist. 
Dr. A. : Aferin ! Becerikli misin? Yazın nasıl ? 
Emile : İyi değil. 
Dr. A. : . Ya resim ? 
Emile : Eh, fena değil. 
Dr. A. : İyi bir makinist olabilirsin ama, cesare

tin olmalı, korkmamalısın. Kimse sana fenalık etmek 
istemiyor. Korkmamayı öğrenmek ister misin ? öğret
men karşısında bebek halleri takınmaya mecbur değilsin 1 

Artık büyümüşsün bak, bebeklikten çıkmışsın ; bir kere 
fena not alsan bi!e bu seni korkutmamalı. Ben de küçük-
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ken fena notlar almıştım ama, o zaman dersime daha 
fazla çalışırdım, işler yoluna girerdi. Her zaman kork· 
mak hiç doğn1 değil ! Korktuğun zaman tıpkı bebek gi· 
bi davranıyorsun. Okula daha ne kadar gideceksin ? 

Emile : İki yıl daha gideceğim. Sonra çıraklığa 
gireceğim. 

Dr. A. : Peki, jimnastik nasıl gidiyor ? 
Emile : İki aldım. 
Dr. A. : Çok arkadaşın var mı ? 
Emile : Hain arkadaşlarım da var. Hep beni dö· 

vüyorlar. 
Dr. A. : Onlarla kavga ediy:>r musun ? 
Emile : Bazan. 
Dr. A. : Başka1anna fenalık yapmamalısın. Bili· 

yor musun, insan birini yaralamadan da kavga edebilir ?  
Bu, bir bakıma jimnastik sayılır. Erkek kardeşinle de 
dövüşüy:>r musun ? 

Emile : O, sekiz yaşında. 
Dr. A. : Demek ki sen ağabeysin. İyi çocuk mu ? 
Emile : O da hain, benimle dövüşüyor. 
Dr. A. : Şu halde pek korkak değil. Senin de iler

lemen ve derslerine çalışman gerek. Madem ki o sekiz 
yaşında olmasına rağmen büyük gibi davranabiliyor, bu
nu sen de başarabilmelisin. Bir ay sonra gene gel ve 
bana neler yaptığını, cesaretini bulup bulmadığını, bebek 
gibi değil de, büyük insan gibi davranıp davranmadığını 
anlat. Bunu dene bir kere ve başarıp başaramadığını ba· 
na anlatırsın. (Çocuk çıkıyor). 

Şimdilik yüreklendirme, cesaret verme devresinde
yiz. Eğer kusurlarından söz açarsak onu hiç de cesa
retlendirmiş olmayız. Bir ay sonra gene gelirse ve iler
lemiş olduğunu görürsek o zaman kusurlan konusunu 
ele alabiliriz. 
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"Oniki yaşındaki F., idrarını tutamadığı için mua
yfınemize getirilmiş." 

ihtimal mücadeleci bir çocuktur, eskiden şımartılmış 
ve bazı olaylar yüzünden artık şımartılmaz olmuştur. O 
zamandanberi huzursuzluk duyduğundan, annesini gece
leri bile kendisiyle uğraştırmak suretiyle saldırıya geç
miştir. Onun eımarık çocuk olduğunu tesbit etmemize ya· 
rayaca.k belirtileri aramahyız şimdi : cesaretini yitirmiş 
mi, daha küçük bir kardeşi mi kıskanıyor, yemek ye?ll(!k· 
te zorluk çıkartıyor mu, dikkat merkezi olmak istiyor mu, 
yoksa başkalanna sevimli görünmeye mi çabalıyor ? 

" . . .  Sık sık gündüzleri idrar kaçınyor." 
Bir çocuğun gündüzleri üzerini ıslattığını duyarsa

nız bu, zaten çok şiddetli bir mücadelenin belirtisidir. 
Başkalarını �e rahatsız etmekle yetinmiyor, bu işi gün
dtiz de yapıyor. Hiç olmazsa akli bozukluğu olup olına
dığını teebit etmek zorundayız. Bu gibi, gündüz idrar 
kaçırmaya sebep olan organik hastalıklar pek nadir KÖ
rillür. 

" • . .  geceleri nadiren kaçınyor." 
Gündüz şiddetli bir mücadele sürdürtıyor, gece ise 

ihtimal daha elverişli bir durumda bulunduğundan, ya
tışıyor. Bu mücadeleyi bile bile yürüttüğünü ve huyu· 
nun başlıca özelliğinin küstahlık olduğunu öğrenirsek hiç 
şaşmıyalım. Çünkü küstahlık hemen hemen bile bile 
yürütülen bir mücadele demektir. 
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"Yanında annesi olduğu zaman veya okulda bulun
duğu sıralarda asla idrar kaçırmıyor." 

Bu, idrar kaçırma hastalığının psişik sebeplerden 
ileri geldiğinin belirtisidir. Annesi yanında ise, onu ken
disine çekme ihtiyacını ·duymuyor demektir. Okulda da 
kendisini huzur içinde hissediyor ihtimal. Belki de iyi 
bir öğrencidir veya okuldan atılmaktan korkuyor, bunu 
önlemek istiyor. 

"Annesi boşanmış." 
Ana-baba arasındaki geçimsizliklerin, anlaşmazlık

ların çocuklar üzerinde pek kötü bir etkisi vardır. Kav
ga eden karı-koca genellikle çocuklarıyla az ilgilenir ve 
onlara aksi davranırlar. Güç çocuklar, suçlular, sınır 
hastalan, cinsel sapıklar, ayyaşlar arasında mutsuz ve
ya kötü evliliklerin çocuklarının oranının çok geniş oluşu 
ilgi çekici bir gerçektir. Bu çocuğun fazlasıyla yüklü 
olup olmadığını anlamaya çalışalım, fazla yüklenme her 
zaman durumu ciddileştiren bir sebeptir. 

"Büyükannesiyle büyükbabasının yanında oturu· 
yor." 

Büyükanne ve büyükbabaların torunlarına karşı ge· 
nellikle pek yumuşak davrandıklarını hatırdan çıkartma
malıdır. Ama her zaman değil ; çünkü eğer anne, çocuğu 
eımartırsa büyükanne ona darılır ve eğer anne eımart
mazsa bu sefer büyükanne eımartır. 

"Çocuk eskiden anne ve babasının odasında yatar-
dı." 

Bu, çocuğun ya kendi çabalarıyla annesine yaklaş
mayı başardığı, ya da anne-babanın onu daima yanında 
istedikleri için şımartılmış olduğunu gösteriyor. 

"Artık yalnız yatıyor." 
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Bu durum bizim için önemsiz değildir ve hiç şüphe· 
ıiz idrar kaçırma hastalığında bir rol oyna.ır.aktadır. Ço
cuk, annesinin yatağında yatsaydı orayı ıslatmazdı." 

"Çocuk, annesine çok kuvvetle bağlı." 
Bu da çocuğun annesiyle büyük bir ilişkisi olduğu 

fikrini doğruluyor. Annesini kazanmaya ve ondan, yar· 
dımcı olarak faydalanmaya çalışıyor. 

"Büyükanne ve büyükbabası tarafından da çok ıw 
martılıyor." 

Şu halde, tahminlerimiz doğru çıkmış demektir. 
"Dört yıl önce, bir kalça kemiği iltihabından dolayı 

yedi ay hastanede yattı." 
Bu, öyle bir müzmin hastalıktır ki, seyri sırasında 

ı;ocuklar son derece ı;ıımartılır. Bu çocuklar, iyileş
tikten sonra hastalıkları sırasında gördükleri şefkat ve 
yakınlığın eksikliğini korkunç derecede duyarlar. Bir ço
çuk hiçbir zaman, kemik iltihabı gibi bir hastalıktan has· 
tanede yattığı süredeki olduğu kadar şımartılamaz. 

"O devirde bacağın kemiğinin bile kesilmesi söz ko
nusu ol.ınuş, ama hastalık iyileşmiş, gene de çocukta ö

nemli bir sakatlık kalmış." 
Şımarık çocuklarda zaten peşinen yerleşmiş bir 

aşağılık duygusu vardır;  kendi yeteneklerinden şüphe 
ederler. Bu çocukta bir sakatlık olması sebebiyle aşağılık 
duygusu bütün bütün artııl.ıştır, başkalarına daha fazla 

�yanmaya çalışır. 
"Bu hastalık yüzünden yedi yaşından on yaşına ka

dar okula gidememiş." 
Bu yılları hiç şüphesiz annesinin yanında geçirmiştir. 
"On yaşındayken üçüncü yardımcı sınıfa girmiş, şim

di de dördüncü yardımcı sınıfa devam ediyor." 
Yardımcı sınıflar çocuk, budala veya geri zekAlı de

ğilse, onun aşağılık duygusunu bütün bütün arttırır. 
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Çünkü ancak o takdirde geri zekalı çocukların arasında 
bulunduğunu farketmez. örneğin Viyana'da bu gibi sı
nıflara "aptallar sınıfı" gibi aşağılayıcı adlar takılır. 
N orınal bir çocuk bir talihsizlik eseri bir yardımcı sını· 
fa devama :ınecbur kalırsa son derece onuru kınlır. Şu 
halde konumuz olan çocuğun, aşağılık duygusuna kapıl
ması ve kendisini geri kalmış görmesi için pek çok :;e
bep vardır ortada. 

"Okulda iyi çalışıyor." 
Psişik bakımdan normalse okulda ilerlediğini öğren

mek bizi hiç şaşırtmıyor. Körler arasında şaşı olmak bir 
üstünlük değildir; bir zafer sayılmaz. 

"Hesap dersinde güçlük çekiyor." 

Bir gün hesap yapmanın da doğru yolunu bulursa 
orada da ilerler ve ötekiler kadar iyi hesap yapar. 

"Başka çocuklara sorular sorulduğu zaman yüksek 
sesle söze karışıyor, cevabı o veriyor." 

Bundan, çocuğun akıllı bir çocuk olduğu sonucunu 
çıkartabiliriz. Bu şımarık çocuk, ilerlemek istiyor. İd· 
rar kaçırması da bu amaçla başvurduğu bir yoldur. O
kulda durumu memnunluk verici ; kendisini beğeniyor 
olabilir ; fakat orada da ötekilerin önüne geç�k istiyor 
ve bunun içindir ki her zaman sesini yükseltiyor. 

"Başkalarıyla eğlendiği zaman bile mutlaka baş ro
lü oynamak istiyor." 

Kendine özel bir tarzı var ki, buna geri zekalılarda 
rastlayamazsınız;  bu sebepten, yerinin geri zekalı ço
cuklara mahsus okul olmadığını söyleyebiliriz. Hasta.
lığı sebebiyle normal bir sınıfa yeteri kadar hazırlanama
dığını ve böyle bir sınıfa devamının güç olacağını bili
yoruz. Bu gibi öğrenciler için özel bir hazırlayıcı okul 
açılması çok iyi olurdu. 
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"Kendinden dört buçuk yaş bUyük ve eskiden baba· 
ıı tarafından çok şımartılmış olan bir ağabeyi var." 

Bundan, kendinden kUçUk erkek veya kızkardeşleri 
olmadığı sonucunu çıkartıyoruz. İhtimal, ağabeyinin da· 
ha ileri olduğıı fikri yer etmiş içinde. O, babası tarafın· 
dan şımartılmış ve yardımcı okula devam etmiyor. 

"Ağabey çok güze! bir çocuk. İlkokulun birinci sını
fında kalmış, ama şimdi çok iyi çalışıyor, çok ciddi ve 
aklı başında." 

Büyüğü ç:ık iyi gelişmiş ve yenilmez olan iki erkek 
kardeşten küçüğü genellik1e güç çocuktur. Eğer iyi iler
leyen, büyüğünü kolaylıkla iz�eyen, hatta onun durumu
nu tehlikeye düşüren küçük ise bu sefer ağabeyi güç ço
cuk olacaktır. Burada bir kere daha görüşümüz doğru
lanmış oluyor. İhtimal ağabeyi de küçük kardeşinin yar
dımcı okulda bulunduğunu orada burada söylemekten çe
kinmiyordur. 

"Bizim çocuk soytan rolil oynamayı pek seviyor." 
Şiddetli bir aşı-.;;.'ık duygusuna ı:ahip, lıiçbir şey 

yapmayan ve dikhat merkezi haline gelmek isteyen ço
cuklarda sık sık görülen bir haldir bu. Böyle �ocuklarda 
genellikle birbirine paralel üç özellik buluyoruz : idrar ka
çırma, başkalannın sözilnü kesme ihtiyacı, ve s:>ytan
lık yapma. 

"Geceleri sık sık bağınyor." 
Bu haliyle de bir ilişki aramaktadır. · Bağırmak ve 

soytarılık yapmak, akıllılığının delilleridir ; herşeyi ge
rektiği gibi yapıyor, biz de o durumda olsaydık ve cesa
ret isteyen bu durumu iyi anlamamış olsaydık -tabir caiz. 
se- biz de aynı şeyleri yapardık herhalde. 

"Yemek yemekte zorluk çıkartmıyor." 
Demek ki bu ailede eğitim konusunda hata işlenme

mig, yemeğin önen:U üzerinde gereğinden fazla durulma.-
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mış. Çocuk burada bir hataya düşmüş : Bu konuda da 
güçlük çıkartmalıydı. Bir hayat tarzının yapısmda ter-
rübem.iz!e beklediğimiz bazı belirtilerin yokluğunu farke
decek olursak şaşmamalıyız. 

"Yalnız başına giyiniyor ve yıkanıyor, tuvaletini ya
pıyor." 

İhtimal bu alanda da aile gerektiği şekilde davran-
mış. 

"Anne babasıyla, babasının anne ve babası akraba 
oluyormuş." 

Aslmda bunun önemi yok, çünkü bu hale pek çok 
çocukta rastlanıyor. Onun bu kusurunu kalıtsal faktör
lere bağlayamayız. Fakat şunu belirtmek isterim ki, ce
saretsiz insanlann akraba arasında evlendiğine sık sık 
rastlamışımdır. Bunlar, eşlerini seçerken bir çeşit güven
lik ararlar. Bunu da daha çok, çocukluklarındanberi ta
nıdıklan kimseler arasında bulurlar. Bu, toplum 
duygusunun zayıf oluşunun belirtisidir, çünkü bu gibi 
insanlar için aileleri bütün toplumu temsil eder. Alcra
ba arasındaki evliliklerin organik zayıflıklar (görme ve 
duyma zayıflıklan gibi) yarattığını inkar etmek iste
mem. Fakat bugüne kadar yaptığım gözlemler oonucu 
bu, yalnız iki eş arasında aynı bozuklukların varlığı ha· 
linde göriilen bir şeydir. Buna karşılık, QU gibi paralel 
zayıflıkların mevcut olmadığı akraba evliliklerinden ta
mamiyle sağlam çocuklann doğduğunu görürüz. Akra
ba arasındaki evliliğe karşı gelmemiz sırf toplum duygu
sunun geniş bir kan kanşıklığını gerektirmesindendir. 
Kendi aile Uye!eri ile başkalan arasında bu kadar büyük 
bir fark gözeten bireylerde büyük bir toplum duyrusu 
yoktur. 

"Çocuk, suçiçeği ve boğmaca geçirmiş." 
Şı,ı hastalıklar sıraaında anne-baba, çocuğu çok şı-
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martırlar. Anne-babayı otomntik şekilde çocuklannı ıı
martmaya sevkeden bir dizi çocuk hastalığı vardır ki, 
bunlar, örneğin kızıl ve boğmncadır. Bu hastalıklardan 
sonra çokluk hasta!ığa atfedilen birçok huy bozuklukla· 
rı meydana çıkar. Bunun aksine, bazen de güç bir ço
cuğun ciddi bir hastalık geçirdikten sonra düzeldiğini 
görebilirsiniz. Bununla beraber, kızıl hasta.lığının çocuk 
karakteri üzerinde olumlu bir etki yarattığını iddia ede
cek kadar ileri gidemeyiz. 

"Onaltı aylıkken yürümeye başlamış." 
Anne yanılmıyorsa, çocukta belki de raşitizm. var

dı. Bu gibi hallerde anne tarafından, normal duruma 
oranla daha fazla ilgi göreceği şüphesizdir. 

"Doğru dürüst k:>nuşmayı ancak üç yaşında öğrene· 
bilmiş." 

Bu da onun konuşmaya özel bir ihtiyaç duyı:n.adığı· 
nı ortaya koyuyor, çünkü eğer konuşma ihtiyacı duy· 
nydı. daha erken konuşurdu. Hiçbir şey söylemesine lü
zum kalmaksızın bütün istekleri yerin� getirilmiş ve ya
pacai{ı herşey başkası tarafından yapılmıştır mutlal-a. 
Bu d:ı kulakları duyan dilsizlerde de görülen bir haldir. 
Bu gibi çocuklar, genellikle pek şımartılmış olur ve ko
nuljma ihtiyacını duymazlar. O zaman çocuğun her iste· 
diğini daha o söylemeden anlayıverişiyle övünen anne· 
ler görürsünüz ; bu gibi çocuklar daima, konuşmalarına 
lüzum kalmaksızın maksatlarının anlaşılmasını ve de
vamlı olarak kendileriyle ilgilenilmesini isterler. Fakat 
bU!llnr, konuşmndıklanna ve diğer taraftan, seçilen kişi 
üzerir>e c;ocuk tarafından yük1enen ek görevi daima yeri· 
ne getirdiğinden, kulakları duyan bu dilsizlerin psişik ya
pısının nasıl kurulduğunu anlayabiliriz. Çxukların bü· 
tün fonksiyonlarını çevrelerine göre şekillendirip ayarla· 
yabildiklerini de biliyoruz. 
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Sağır-dilsiz bir ana-babadan doğmuş, fakat kendisi 
tamamiyle normal bir çocuk biliyorum ; normal olarak 
duyuyor ve konuşuyordu. Bir yerini yaralayacak olursa 
ağla.maya başlıyordu, ama ses çıkarmadan. Gczyaşları 
yanaklarından akıyor, yüzü acıyla buruşuyor, ama hiç 
seSi duyulmuyordu. Gürültünün faydasız olduğunu bili
yordu. Fonksiyonları farklı bir şekilde gelişmişti. Bu 
düşüncelere içgüdüler psikolojisini de katabilirsiniz, çün
kü içgüdüler yalnız çevreye göre gelişir. Bu çocuğa ko
nuşma ihtiyacı duyurulmamış ve böylece konuşmayı vak
tinde öğrenememiş. 

"Bugün de biraz burundan gelen bir sesle konuşuyor. 
Dört yıl önce bademcikleri ve burnundaki etler aldınl

mıı. İhtimal kısa bir süre sonra burun etlerinin yeniden 
aldırılması gerekecek. Tipi hafifçe mongoloid (Moğol) ." 

Mongoloid tipe mensup oluşunu duymak bizi birall 
şaşırtıyor. Belki de geri zekalı çocuklardandır. Onu mu
hakkak ki mongoloid çocuklar sınıfına sokmazdım ben. 
Bugüne kadar bu tipten olup da geri zekalı bulunmayan 
bir tek çocuğa rastlamış değilim ; fakat bazı kimselerin 
mongoloid tipe benzemekle beraber, geri zekfilı olmadık
larını da unutmamalıdır. 

"Burun kökü geniş, kulakları başından ayn, kepçe 
gibi, alt dudağı büyüle ve sarkık. Sinir sisteminin mua
yenesinde özellikle dikkati çekecek bir şey bulunmam:ış 
ve zekası normal. Sağ bacağı kıvnlmıyor. Çocuk jim
nastik yapmayı seviyor ve eskiden her türlü jimnastik 
yapması yasak iken sonradan bacağının müsaadesi ora
nında beden hareketlerine katılma iznini almış." 

K:>l veya bacaklarında bir sakatlık olan çocukların 
jimnastiğe karşı büyük heves gösterdik�erine sık sık rast
lamışım.dır. Burada birey psikolojisinin tem� ilkelerin
den biri, bir kere daha doğnılanmı§ oluyor, en iyi Vct-
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rimlerin, geri kalmış bir organın yarattığı özel bir ilgi 
ile elde edilmesi. Birkaç yıl oluyor, şehrlm!zde tek ba
caklı bir dansör, seyircilerin karşısına sahneye çıkıyor. 
du. 

Bize verilen kısa zaman içinde bu çocuktan mümkün 
olan hergeyi elde edemiyeceğim.izi tahmin edersiniz. Bi· 
ri anne ile çocuğun emrine girseydi işimiz geniş ölçüde 
kolaylaşmış olurdu. Çocuğu daha bağımsız ve daha ce
sur hale getirmeye çalışmak ve ek derslerle normal oku
la devam edecek duruma gelmesini sağlamak gerekir. Ona 
bir amaç bulmalı ve hayatın yararlı yönünde parlak bir 
verim verecek hale gelmesine çalışmalıdır. Başarı ka
zana.cağı andan itibaren ve kazandığı ölçüde kötü huyla
ruuıı varlık sebebi de ortadan kalkacaktır ; son mğına
ğı idrar kaçırma idi. Fakat çocuğa bu teklifi yaparken 
annesi bize karşı davranırsa çocuk güçlüklerinden sıynla· 
maz. Anneye çocuğun kişiliğinin gerçek yapısını göster
mek ve onu etkilemeye �ışmak istiyorum. 

Dr. A. (Anneye) : Çocuğunuzdan konuşalım. Sını
fın en iyi öğrencilerindenmiş ; öyle mi ? 

Anne : Buna evet diyemiyeceğim. 
Dr. A. : Yardımcı sınıfın en iyi öğrencilerinden de

ğil mi ? 

A nne : Dersleri oldukça iyi gidiyor, hesap hariç. 
Ondan daha kuvvetli olan başka çocuklar var. Öğretme
nin dediğine göre, ağır ağır okursa iyi oluyormuş, ama 
telaşlanıyor ... 

Dr. A. : Büyüyünce ne olmak istiyor? 
.Anne : Marangoz. 
Dr. A. : Babası ne iş yapar? 

Anne
. 

(Gururla) : Dişçi teknisyenidir. Büyükba.· 
buuıuı bir mobilya mağazası var. Babam çocuğun ın.es· 
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leği öğrenmesini, m::>bilya yapımında bilgi edinmesini is· 
tediğini söylüyordu. 

Dr. A. : Demek marangoz olmak istiyor ! Arkada· 
şı var mı ! 

Anne :  Var, ama hepsi kendisinden küçük çocuk· 
lar. 

Dr. A. : Ba§ka çocuklarla beraber olmaktan hoş
lanıyor mu ! 

Anne : Ancak kendisinden küçük çocuklarla oy· 
namak istiyor ? 

Dr. A. : Bir çocuk kurumuna devam ediyor mu ? 
Anne : "Çocuk dostlan"ndaydı. Bir defasında ço

cuklar dövüşmüşler, öğretmen kulaklarını çekmiş ve du· 
vara cezaya dikmiş. 

Dr. A. : Doğruyu söyler mi ? 
Anne : Bazen hikiye anlattığı olur, ama yalan söy

lemez. 
Dr. A. : Para kullanmasını bilir mi ? 
Anne : Evet, ç::>k ciddidir. Alış-verigte çok işe ya

rar ve yaptığını iyi bilir ; telefona cevap verebilir, ufak 
tefek işlerde kendisine güvenilebilir. Ama pek saftır. 

Dr. A. : Okuldaki durumu nasıl ? Memnun mu ? 
Anne : Okuldan çok memnun. Eskiden özel kurs

lara devam ediyordu, daha iyi ilerleyeceğini sandık, ama 
orada kendisiyle ilgilenmediler. Bir sinir doktoru, çocu
ğu normal buldu ve yardımcı okula yerleştirmemizi salık 
verdi. 

Dr. A. : Yardımcı okuldaki çocuklar nasıldı r ?  
Anne : B u  çocuklar ürkek, ama benimki alclırıt 

etmiyor. Pek geri kalmış olanlar da var içlerinde. Ken· 
disini savunabileceğinden emin olsaydım ... 

Dr. A. : Bundan şüphelendiğiniz oldu demek ? 
Anne : ÖÇ'retmenler bana hep çocuÇ'un lfi bir µ. 
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cir olacağını söylediler. Herşeyle ilgilenir, birçok uey
den k:>nuşmasını bilir ve insanda bağımsız bir çocuk iz
lenimini bırakır. Ama o kadar saf ki ! 

Dr. A. : ldrannı sık sık mı kaçırıyor? 
Anne : Evet. Öğretmene gittim, okulda nasıl dav

randığını sordum. Sadece fazla yüksek sesle konuştu
ğundan şikayet etti ; bu huyundan vazgeçmesi gerek. 
Okulda da idrannı kaçırıyor. Öğretmen bunun bir or
ganik zayıflıktan ileri geldiğini söylüyor. Şu son günler
de bu hali daha da sıklaştı. 

Dr. A. : Okuldaki durumu kötüye mi gitti ? 
Anne : nerleme gösteriyor. Eskiden ödevlerini 

yalnız yapamazdı, şimdi tek başına yapabiliyor. 
Dr. A. : Azar işitmiş olmasın ? Örneğin hesap 

dersinde ? 
Anne : Hesapta ötekiler daha kuvvetli. 
Dr. A. : Bu derste de ilerleyebilseydi çok iyi olur

du. Bu çocuğu bizim bakımevimize göndermek istemez mi
siniz ? (Dr. A. adresi veriyor.) Kendi kendine gidebilir 

. ., mı .  
Anne : Evet, tramvaya binmesini biliyor. Okula 

da yalnız gider. 
Dr. A. : Bu bakımevinde çocuk her şeyi başarabi

lecef�e ve normal okula devam edecek hale geleceğine 
inandınlacaktır. 

Anne : "Çocuk dostlan"nda da güzel şeyler yap
mıştı. Güzel bir tiyatro yaptı tahtadan. Öğretmenin de
diği gibi, pek çok çocukta bulun.mayan bir özelliği var, 
verilen görevi çok dikkatle yerine getirir. 

Dr. A. : Çocuğun n:>nnal okula devam etmesi çok 
daha iyi olacaktır. Öteki oğlunuz nasıl ? 

Anne : Mükemmel bir çocuk. 
Dr. A. : Küçüğe karşı nasıl davranıyor? 



Gtl'C COCUÖUN EOİTİMİ 235 

Anne : Şimdilik birbirlerini çok seviyorlar. Da.ha 
seyrek görüşebiliyorlar. Ben anne ve babamın yanında
yım. Büyük oğlum ise babannesinde. Çxuklar birbirle

rini pek az görüyorlar. 
Dr. A. : Küçük kardeşini rahatsız ediyor, ona ta

kılıyor mu ? 
Anne : Onunla çok ilgileniyor, onun üzerine tit

riyor :ideta. 
Dr. A. : Demek ki baba gibi davranıyor, kendin

den emin ağabeylerde bu huy özelliğine sık sık rastla
nır. 

Anne : Büyük, daima iyi gelişmiştir. 
Dr. A. : Büyük, herkes tarafından seviliyor anla

"ılan. 
Anne : Küçük daha da çok seviliyor: Büyük faz-

la gururludur. 
Dr. A. : Küçüğe yardımcı okul yüzünden takılan, 

alay eden oldu mu ? 
Anne : Okul yüzünden takılmıyorlar, ama ayağı 

yüzünden takılıyor, alay ediyorlar, korkunç bir şey bu. 
Dr. A. : Bu yoluna girecek, idrar kaçırması da öy

le. Çocuğa cesaret vermenizi, onu tenkit etmemenizi, 
kırmam.anızı ve herşeyi kendi kendine yapmaya alıştır
manızı tavsiye ederim. 

Anne : Ailem çocuğu durmadan tenkid ediyor, ona 
karışıyor ve kalbini kırıyorlar. 

Dr. A. : Onlara lıitfen selamlarımı söyleyiniz ve 
tenkit, karışma ve kalp kırmalara bir son vermelerini ri
ca . ediniz ; çocuğun durumunu düzeltmek için yeni bir 
metod deneyeceğiz. 

(Anne teşekkür ederek ayrılıyor. ) 
Dr. A. : Evde çocuğa daima hücum edildiğini öğ

renmek çok önemli bir nokta. Bilmem hayvanat bahçe. 
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sinde tapir denen hayvanı hiç gördünüz mü ? Bu tapirin 
bir özelliği var. Birisi onu kızdırır veya rahatsız ederse 
hemen arkasını dönüp idrarını salıveriyor. Bazen, suçlu 
olmayan birisini azarlamak pek rahatsız edici bir gey 
olur. · 

Dr. A. (Çocuğa) : Okulda işler nasıl gidiyor ! 
Çocuk : İyi. 
Dr. A. : Sen iyi bir çocuksun, iyi bir öğrenci de 

olabilirsin. Öyle sanıyorum ki, zayıfsın, kendine güvenin 
yok, hesapta hiçbir başanya ulaşamıyacağını oanıyor
sun, ama bunlar boş laflar. Kolaylıkla başarabilirsin, se
nin hesapta iyi bir öğrenci olmana yardım edeceğim ! O 

zaman başka bir okula dP-vam edersin ; orada da nana 
yardımcı olmak isterim. Bu işe birlikte, cesaretle giri
şiriz : senin de hoşuna gidecek ve bakacaksın ki birden
bire herkes : "Tamam, bu okulua da ilerliyor" diyecek. 
Bizim çocuk bakımevine devam etmeni isterdim ; orada 
oyun oynanır, derslerini de yapabilirsin ve memnun ka
lırsın. Ben de hesap dersinde pek zayıftım ve biri bana 
hesaba nasıl çalışılacağını gösterdikten sonradır ki daha 
başarılı olabildim. Daha iyi hesap yapabilseydin öğret
men ne derdi sana? 

Çocuk : Çok memnun olurdu. 
Dr. A. : Onu memnun etmek ister misin ? 
Çocuk : Evet. 
Dr. A. : Yakın bir zamanda gene gel ve bir ço

cuk sana kötü bir 18.f söylerse hiç üzülme, aptallığından 
söylüyordur. Evde de seni tenkit edecek, azarlayacak o
lurlarsa, hemen hiddetlenip idrarını kaçırmamalısın. Ba
na yardım etmen gerek ! Sana güvenebilir mlyi.a:ı ? 

(Çocuk çıkıyor. ) 
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Vak'aları nasıl ele aldığımı göstermek üzere konula
nn o.çıklamasına devam ediyorum. Önümde bir süreden
beri incelememiş olduğum, güç çocuklarla ilgili birkaç 
rapor var. Sizinle bu konu üzerinde çalışmak, bu gibi 
vak'aların nasıl inceleneceği hakkında yaklaşık olıirak 
bir fikir vermek, tecrübelerimize dayanarak ilişkileri bu· 
labilmek ve bütün belirtileri ahenkli bir bütün içinde ele 
alabilmek için nasıl, en ufak ayrıntıyı bile ihmal etmemek 
gerektiğini göstermek istiyorum. Pek çok yazarın sözü· 
nü ettiği, fakat yeteri kadar anlaşılmamış olduklannı 
daima savunduğum, "ince!emek", "yorumlamak" gibi kav
ramlardan bizim ne demek istediğimizi böylece anlamış 
olacaksınız. Birey psikolojisi konusunda tesadüfen bir 
şeyler okuyanlar, "değerlendirme eğilimi"nden bahset
mekle veya "aşağılık duygusu", "h8.kinı olma eğilinıi" gi· 
bi deyim!eri kullan.mn.kla bu psikolojiyi anladıklarını sa· 
nırlar. Bu kavramların Nietzsche tarafından da kulla· 
nıldığı hiçbir \'.akit unutulmaz. Hepsi de birey psikolo
jisini bildiklerini sanırlar. Şu son zamanlarda karakte· 
rolojik adı verilen ve karakterolojiyi en dağınık bir şe
kilde uygulayan bir akım belirdi. Hepsi Nietzsche'den 
esinlendiklerini iddia ediyorlar. Buna kanmamalıyız, çün
kü psikolojik inceliği bu adı ananlara mutlaka yakıştır
mağa mecbur değiliz. Bugün biri övünmek için Nietzsche'
nin adını andığında zaten şüpheli duruma girmi3 ol.mak
tadır. 
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"Söz konusu çocuk, küçükken pek çok hastalık ge· 

çirdi." 
Çocuk hastalıklarından çok çekmiş bir çocuğun şı· 

martıl.mış olacağını belirtmeden şunun altını çizmek is
terim ki, birey psikolojisi kendisine başlıca konu olarak 
bir bireyin başkalarına karşı davranış şek)ini araştır
mak ve yorumlamayı almıştır ki, birey için bundan b:r:.ş
ka bir kendini dışavurma çaresi yoktur zaten. Sadece 
hemcinsleriyle ilişki kurması gerektiğini biliyoruz ve bu
nu nasıl yaptığını tesbit etmemiz gerekiyor. Bu kural
dan hareketle hissedilebilir bir veri bulabileceğiz. Ben 
§u çocuk, çocuk hastalıklarından çok çekmiştir, dediğim 
zaman toplumsal bir karşılıklı ilişki tablosunun :meyda
na geldiğini görüyoruz. Bu çocuk, çevresiyle nasıl bir iliş
ki kurmuştur? 

"Difteriye yakalandı ve çok iğne yapıldı." 
Eğer bu rapor ana-baba tarafından yazılmışsa, iğne

lerin çokluğunun onları çok etkilediğini ve gözlerine kor
kunç bir şey gibi göründüğünü söyleyebiliriz. Hiç şüp
hesiz difteriye yakalanmak ve çok iğne yapılmak küçüm
senecek bir şey değildir, fakat raporun yazılış tarzına 
bakılırsa, biz bunun bizzat anne-baba tarafından kale
me alınmış olduğu sonucuna varıyoruz. Özellikle çocu
ğun çok acı çektiği an1atılmak isteniyor. 

"Nekahat devresinde sinirsel rahatsızlıklar başla
dı :  çocuk omuzlarını silkiyor, elleriyle sık sık kalçalan
nı oğuşturuyor ve dikkati çekecek kadar hızlı konuşu
yordu." 

Bu belirtileri sinirsel rahatsızlıklar sayılabilir, fa· 
kat hekimlerce bilinen ve difterinin ardından gelen ::ıinir 
bozukluklan bunlar değildir. Bu sinir bozukluklan, da
mağın, bazı kas gruplannın, bazı beyin kesimlerinin fel
çe uğraması gibi §eylerdir ki, bizim vak'amızda bu, oöz 
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konusu edilmemiştir. Biz, bunun ya bir tik, ya da belir 

li bir hedefi olan bir istemli hareket olduğunu düşünece

ğiz. Bu hedef tikte de bulunabilir, ama bu kadar belirli 

olamaz. Bir çocuğun kalçalarını oğuşturmak ouretiyle 

göze çarpmak, dikkati çekmek istediğini duyduğumuz za

man bunun organik bir nedene bağlanmadığı konusunda

ki düşüncelerimiz doğrulanmış olur. Bu ç:>euğun davra

nışı şüphelidir ve bu gibi gösterilerin bir erken buna

ma başlangıcında belirdiğini unutmamalıdır. Fakat ra
pora göre, bu gösterilerin o kadar küçük bir yaşta belir

diği anlaşılıyor ki, erken bunamA gibi bir hastalığı dü
ı:ıünmemiz imkansızdır. Başka bir şey düşünmeli ve ana 

tenıamızı ortaya koymalıyız : bu davranış başkalan üze

rinde nasıl bir etki yaratıyor ? Bu, bir kendini dışawr

ma çaresidir, ama tatmin edici olmayan bir çare. Omuz

larını iılilkmek, kalçalarını oğuşturmak gibi hareketler hiç 
şüphesiz anne-babanın ve genellikle çevrenin dikkatini 

çekmiştir. Çocuğun anne-babasıyla olan ilişkilerinde bir 

çatışma olduğunu da tahmin edebiliriz, çünkü bu çeşıt 

bir davranış normal karşılanamaz. Kendi tecrübeleri

mize dayanarak söyleyebiliriz ki, böyle bir tutum dikka· 

ti çekecektir. Hepinizin de bu sonuca varacağından şüp

hem yoktur. Bu çocuğun şımartılmış olması gerektiğini 

tesbit ettikten s:>nra çevresinin şefkatini devam ettir

mek üzere bundan sonra giriştiği çabalarda da bu hare
ketini genişlettiğini tahmin edeceğiz. Bll' şekilde dikkat 

merkezi olmak çabası cesaretli bir davranış değildir, an
laşılıyor ki, çocuk kendine güvenmiyor, aksi halde daha 
sık rastlanan çarelere başwrurdu ; örneğin, ciddi olarak 

çalışır, - uysal, sevimli hareket eder, hoşa gitmeye ve 
sevilmeye çabalardı. Hayatın yararlı yönünde ilerlerdi. 

Fakat bu fikir, ihtimal kendisine güveni 'bulunmadığı için, 

hiç akl1.11-a gelmemiş. Bu _ çocuk çok hızlı koıı�uYor. tin 
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gibi hallerde çevrenin dikkatini özel bir ifade tarzıyla U· 
zerine çekme gibi bir teşebbüs bulunup bulunmadığını dü
şünürüz. Bu gibi büyük hareketler kuvvetli bir ::ıJJağılık 
duygusunun bulunduğu yerlerde ortaya çıkar. Daha o 
devirde bu aşağılık duygusunun nedenini ortaya koya
bilseydik pek iyi olurdu. Bu çocuğun niçin bu derece bü· 
yük hareketlere başvurduğunu öğrenmeliyiz. Eğer çok 
hoş bir psişik durumda bulunuyorsa -hastalık geçirmiş, 
çok iğne yapılmış, bu sebepten, aşın derecede şımartıl
mış- bu hoş durumundan isteyerek ayrılmayacaktır. Fa
kat olayların gelişme seyri ve bu gibi çocukların kade
ri, bunların bir an gelip durumlarının değişmesini gerek
tirir. O zaman tahtından indirilmiş izlenimi yerleşir bu 
çocuklarda. Bütün dünyayı harekete geçiren bu değer
lendiri1me, beğenilme eğiliminde çevrelerinin dikkatlerini 
yeniden üzerlerine toplamak çarelerini araştırmaları nor
maldir. Bugün iyileşmiş olmasına rağmen konumuz o
lan çocuk, hala kendisine hastalığı sırasında gösterilmiş 
bulunan şefkati getirecek yolu aramaktadır. Bunun, bu 
çocuğu eski hoş durumu yeniden yaratma isteğine iten 
tek neden o!up olmadığını henüz söyleyemiyeceğim. Bel
ki başka nedenler de vardır. Hemen hemen bütün çocuk
lar, şımartılmak istedikleri bir devreden geçtiklerine gö
re, başka çocuklann ciddi hastalık geçirmemekle bera· 
ber aynı belirtileri gösterdiklerine bakarak cesaretimi· 
zi kaybetmemeliyiz. hk iki veya ü.ç yılı içinde her ço
cuk eğer anne-babası onun ilgisini başka şeylere ve baş
ka kişilere çekmeyi başaracak uygun metodu benimse
mezlerse gımartılma isteğine kapılacaktır. Bunun için
dir ki, bu aşağılık duygusunu güclendirecek başka neden
ler aramamız gerekmektedir. 

"Sık sık muayene için çağınlan hekim, bu hasta· 
lığının erginlik sırasında geçeceğini söylü.yordu." 



GOC COCUOUN EOtTtın 241 

Bu üade karşısında sanınm çocuğun henüz erginli· 
fe eriımemiş olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Zaten he
kimin bu açıklama tarzı da genellikle bazı psikologların 
erginliğin önemi konusundaki hayali ve hatta kaygılan· 
dı.rıcı kavramlarından daha doğru sayılamaz. Bunlar er· 
ginliği korkutucu bir evre sanırlar, cinsiyetin çocukla
n mahvettiğini ve bu devirde organizmada esaslı bir 
deği§ikliğ'in yer aldığına inanırlar. Gerçekte ise ancak 
bir şey olmr.ıştur, bir tek şey : çocuk daha faz�a özgür
lük, daha fazla güc, daha fazla olanak kazanmışbr ve 
bu çağda, içinden, sanki artık çocuk olmadığını gösterir 
eekilde davranmaya davet eden bir çağın duymuştur. 
Bu çağırıya daima aşırı bir şekilde karşılık verir. Çağı· 

mız, bireyin nasıl ve niçinini daima cinsel bezlerinin ffe
lişmesiyle anlamak isteyen büyük bir eğilim göstermek· 
tedir. Çok geçmeden, zekamızın kaynağının da cinsel 
bezlerde bulunduğundan §Üphe edemiyecek · hale gelece
ğiz. Bu anlayış, istenilen şekile çekilmektedir: eğer ço
cuğun tutumunda bir kötüye gidiş varsa bu, erginliğin 
kabahatidir, eğer bir düzelme varsa sebebi gene ergin· 
liktir. Ergin!ik artık bir araştırma alanı olmaktan çok, 
bir ''Cahiller sığınağı" halini almıştır. 

"Çocuğun babası da küçükken çok utangaçmila, ama 
daha ufak ölçüde." 

Burada satırların arasından çıkardığımız anlam şu
dur : çocuk da utangaç. Nietzsche'ye dayandıklarını id
dia edenlerin, karakterologların utangaçlıktan ne anladık
larını bilmiyorum. Biz onu kendi toplumsal ölçümüze ·ru· 
racak olursak, bu deyim kendi kişiliğinin küçümsenme
si veya aynı şey demek olan, başkalarının değerinin oldu· 
ğundan bUyük görülmesi anlamını taşır ; başka bir de-
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yişle, çocuk kendisini zayıf görür. Bu zayıfl�k da büyük 
hareketlerle, ana babaya karşı kUstahça davra.n.ışlarla 
belirir. Aşağılık duygusu ile yabancılarda daha büyük 
kuvvetlerle çatıştığı zaman anlayııının gerçek niteliği
nin ortaya çıkması bizi şaşırtmıyor. Bu utangaçlık "ke
nara çekilmek", başkalarına karışmak istememek anlam
larını taşımaktadır. Bu harekete bakarak gerçeği tesbit 
edebilirsiniz: çocuk, hiçbir başanya ulaşamıyacağına 
inanmış bir çocuktur. Bunu kesin bir hareket noktası 
olarak ele alırsak artık hiçbir şey bizi şaşırtamaz. Her
şeyin beklediğim.iz gibi cereyan etmesi gerekir. Şu ve
ya bu toplumsal sorun karşısında, örneğin dostluk kar
gıaında nasıl davranacağını tesbit edebiliriz. 

"Öteki kardeşlerde bu utangaçlık yoktu." 
Demek ki, ailenin başka çocuklan da var. Öteki 

çocukların utangaç olmadıklarını öğrenirsek, onlarda bu 
derece belirli bir aşağılık duygusu olmadığını tesbit ede
biliriz. Bu ağır aşağılık duygusu bu çocuğun şiddetle !Jı
martılmış olmasından ve fula uzun bir süre başka kişi
lere dayanmak zorunda kalmış bulunmasından doğmuş
tur ki bu, bir an gelip ge<_;miş olması gereken bir du
rumdur. Başka kardeşlerin varlığını öğrenince bu ço
cuğun ikinci bir trajedi yaşadığını da düşünebiliriz. Bel
ki de bir süre ailenin en küçüğü o kalmıştır.. Tek ·�ocuk 
diyemiyorum. En küçük öteki çocuklardan daha çok dik

kati üzerine toplar ve eğer daha sonra bir an gelir de 
başka biri onun yerini alırsa bütün durumunda bir cid
dileşme hiasettiğini kolayca anlanz. Belki de çevresin
de en çok sevilen bir )üçük kardeşi bulunduğunu öğre
nirsek bu çocuğun göze batma dileği daha iyi anlaşıla
caktır. 

re." 
"Büyük ağabeyisi üniversite tahsilini bitirn:ıP.k üze-
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Bir ailede, biri üniversite tahsili yapıyor ve öteki 
yapmıyorsa, bu ayrılık daima "vasat insan" üzerinde bü
yük bir hiddet doğurur. Bu, belki de sebepsiz değildir, 
çünkü küçük olan şöyle diyebilir : "Niçin beni de neçkin 
bir insan olmaya teşvik etmediniz ?" Bu kınamanın, bu 
çocuk pek ilerleyecek durumda değildi anlamına gelip 
gelmediğini araştıralım gimd.i. Eğer ona hissettirilmiş .  o
lan bu ise, o vakit bu çocuğun kendisini aşağı hissetme 
sebeplerini tesbit için aradığımu nedenleri bulmuş olu
ruz. 

"En küçükleri dikkati çekecek derecede istidadı olan 
bir ç:>euktu." 

Bu da tahminlerimizi kuvvetle destekleyen bir aöz. 

"İki yıl önce, onbeş yaşındayken, birdenbire menen· 
jite yakalandı ve öldü." 

Konumuz olan çocuğun yaşı hakkında bilgi edinmiş 
oluyoruz ; onyedisini geçmiş demek ki. Şu halde, üni
versite tahsili sorununu aydınlatabileceğiz. En küçilkle
rinin dikkati çekecek derecede zeki olduğunu da öğren
dik. Bizim çocuğun başarıya nasıl ulaşabileceğini bir ke
re düşünün. En büyük kardeşi üniversite öğrencisi, kü
çük çok zeki, kendisi ise ara.da kalmış. Yetenekleri ko
n;:sunda henüz hiçbir şey bilmiyo� : ancak değersi:ı 
çarelere başvurduğundan haberimiz var. Bu çocuğun 
üniversiteye gitme yetenekleri göstermediği açıktır, ak
si halde, omuzlarını sillcmez, kalçalarını oğuşturmaz ve 
utangaç olmazdı. Bu, utangaçlarm üniversiteye gidemi
yecekleri anlamını la§ımaz ama, raporun bize bunu de
mek iatediğini anlıyoruz : çocuk, zekaca gecikmiştir, baş
kalanyla karşılaştınlamaz. Bu belirtilerin nedenini bul

makta bunlar gerçekten pek önemsiz verilerdir, eğer 
çocuğu karşımıza alabilsek yüz katını bula.bilmemiz milm

ktlıı olur. 
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"Bu çocuk okulda pek iyi çalıgmıyordu." 

Sözümü tutabileceğim. Bu çocuk konusunda yeni 
hiçbir şey öğrenemiyeceğiz anlaşılan. Tecrübelerimize 
dayanarak onun geri zekaJ.ı olmadığını söyleyebiliriz. 
Herşey evvelce tahmin ettiğim.iz gibi, onun hayat ta�ı
na uyacak bir §ekilde gelişiyor ; tutumunda zeka ve man

bk bulunmalı. 

"İki defa sınıfta kalmış." 
Bu başansızlık da onu cesaretlendirmemiştir muhak· 

kak. Sınıfta kalınca çalışmaya başlayıp iyi öğrenci olan 
ve hızla ilerleyen çocuklar vardır. Fakat genel olarak 
böyle bir başarısızlık çocuğu uzun bir süre etkiler, ıığır-
1.qtınr. Bir çocuğu sınıfta bırakmak için önce uzun bir 
süre düşünmeli, ve başka çarelere başvurma imk8.nı olup 
olmadığını araştırmalıdır bence. 

"Özel bir izinle onaltı yaşına kadar okulda kalabil
di ve ancak böylelikh ilkokulu bitirmesi milmkün oldu." 

Ağabeyisine oranla ne kadar gecikmiş olduğunu bize 
söylemişlerdi. Tahmin edildiği gibi bu, bir küçük kar· 
deşti. Büyüklük hakkını alabilmek için her çareye baş· 
vuruyor. Onun için, bu derece becerikli bir ağabeyi tah
tından indirmenin bir tek yolu var : ana-babaya daha 
fazla bağlanmak ve onları değersiz çarelere başvurarak 
kendi tarafına çekmeye çalışmak. Böylelikle açıkladığı
mız ve başka araştırmacıların asla aydınlatamadıklan 
şey kendisini göstermiş oluyor : iki erkek kardeşten kü· 
çüğü büyiiğün peşinden gitmeyi başarır ve bir gün o
nunla aynı dereceye ulaşabilme umudunu yitirm�e o
laysız olarak gelişir ve küçük, kendisine özel huylar 3ös· 
terir. Daima baskı altında bulunacak, çok büyük eanh
lık gösterecek, koşacaktır. Eğer bu davranışta başarı
lı olur ve umut ve cesaretini hiçbir zaman yitirmezse 
&eligmesi de sağlanmıg olur. Eğer bunu bagarama>sa, U· 
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mudunu yitirirse bir "güç çocuk" haline gelecektir. Bu
nu unutmamalıyız. Küçük kardeşte bu huy özelliği var
dır : Adeta bir yarışmado.ymış gibi ilerler. Araştırmala
nm sırasında bunu, tam çöküntü hallerinde dalma gör

müşümdür. Elimizdeki vakada bile bu yarışma belir· 
tilerini bulabiliyor muyuz ? Çocuk dikkati çekecek dere
erde hızlı konuşuyormuş ! Hiç olmazsa burada mutlak 
bir baskı durumunu açığa vuran bir hareket görüyorsu
nuz ; diğerlerinin önüne, diliyle, konuşmasıyla geçmek 
ist!yor. 

"Okuldan sonra pa.atacı çırağı oldu." 
Gene bir durum farkı görüyorsunuz. Kendi pastacı 

çırağı, ağabeyi üniversite öğrencisi olmanın ne gibi bir 
anlam taşıdığını düşünün bir kere. Bu kolay bir durum 
değildir ve kendisi hakkında "vasat" sıfatının kullanıldı
ğını duymak, gene de sakin kalabHmek için büyük bir 
ruh yüksekliği gerekir. Eğer ona verilecek bundan başka 
bir tesellimiz yoksa, işten vazgeçelim daha iyi. Herşeyi 
terketmekte haklı olacaktır o vakit. 

"Patronunun verdiği bilgilere göre, güç sorunlar 
karşısında kalacak olursa korkunç endişelere kapılıyor
m�." 

Aşağılık duygusunun, cesaretsizliğinin ağırlığını, 
onu çalışma gibi toplumsal bir sorundan ayıran büyük 
uzaklığı görüyorsunuz. Bu, ancak toplumsal tedbir ile 
ele alınırsa anlaşılabilecektir. Bu olayların iç oalgılan 
ve cinsel bezlerle ilgili olduğunu sanıyorsanız o �aman 
bir şey diyemeyiz, çocuğa gene iğne yapmaktan başka 
çare yoktur demekle yetiniriz. 

"Titremeye başlıyor ve elindekini hemen almamız ge
rokiyor." 

Bu demek oluyor ki, bütün toplumsal hayatını baş· 
ka birisinin igi kendi adına yapması fikrine dayandır· 
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ınıl]. Bu, hiçbir l]eyi yalnız başına yapmak istemeyen ve 
her zaman kendisine yardım edecek birini arayan �
nk çocuğun hayat tarzıdır. 

"Hesapta ç:>k istidatlı görünüyor." 
Anne-babanın ne demek istediğini bilmiyorum ama, 

bu çocuğun okula büyük bir istek ve hevesle devam .,t. 
tiğini bildiğimize göre, ilkokulda istenen hesap bilgisine 
sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

"Ona büyük miktarda paralar teslim edilebilir, hiç· 
bir şey kaybetmemiş ve hiçbir zaman tenkide yer vere
cek bir harekette bulunmamıştır." 

Bu demektir ki, hiçbir zaman hırsızlık yapmamış, 
hileye sapmamış veya bir şey kaybetmemiştir. Yalnız 
herhangi bir işi kendi kendine gerçekleştirmek için ge
reken güvenden yoksundur. Bir asalak gibi yaşıyor. O
nun kuvvetli bir kritik mantığa sahip olduğunu kabul et
meliyiz ; halbuki davranışı feci bir hatadan başka bir şey 
değildir. Zira bu yoldan toplumsal bir ilişki kurabilme
si imkanı yoktur. 

"Bu çocuk özellikle çok iyi bir insan." 
Bu söze Freud taraftarları itiraz ederlerdi : hiç eüp

hesiz bilinçaltı kinle doludur, bu kini oraya ittiği içindir 
ki iyi bir insan olabilmiştir. Çevresine karşı kin ile do
lu olsaydı -bu gibi cesaretsizlik hallerinde inkar edilen 
duygu· bu kinin bilinçaltından geldiği (Oedipe komplek
si) ve bu çxuğa yardıma imkAn bulunmadığı açıkça 
anlaşılacaktı ; o zaman bu, cinayet arzusu ve suç işle
me eğilimleriyle dolu bir çocuk olacaktı. Biz ise onun 
uysal bir çocuk, bavkalarına katılmak isteyen saf bir !n· 
aan olduğunu sanıyoruz. Utangaçlığı, zayıflığıyla iyi ol
mak istemiştir. Çok fazla titrediğini, elindekini düşüre
cek diye almak zorunda kaldıklarını öğrendik. Öyle oa· 
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nıyorum ki, bilinçaltında olduğu kadar bilincinde de uy· 
aallığı, üstün en belirli karakter özelliğidir. 

"Zihin hesabında pek kuvvetli ve çok kolay ezber· 
liyor." 

Buna iyi hazırlanmış ve ihtimal bütün hayatı bo
yunca uysal bir öğrenci olmuş, ama bu d?vreyi bir tür· 
lil geride bırakamamış. Hayatla karşılaştığı andan iti
baren bu hayat için hazırlıklı olmadığını gösteriy::>r. 

"Müzik kulağı var ve edebiyatla ilgileniyor. En cev
diği eğlence müzeleri gezmek." 

Anne-baba, edebiyatla ilgileniyor derken okumayı 
sevdiğini kastediyorlar. Bu güpheli bir nokta, çünkü o
kuma ona hayatın gerçek sorunlarından uzaklaşma im· 
kinını veriyor. 

"Dinlediği konferanslan gerektiği gibi anlayabiliyor 
ve hatta doğru olarak tekrarlıyor." 

Bu son sözler bizi dii§ündürüyor. Okumayı aeviyor; 
müzeleri gezmeyi seviyor ve şimdi de konferanslar din· 
leyip bunlan doğru olarak tekrarladığını öğreniyoruz: 
bütün bunlar, çok okuduğunu ve konferanslara gittiği· 
ui bildiği ağabeyini taklit etmek arzusundan doğuyor. 
Gördüğüni).z gibi, kolay kolay yenilmiyor ve pastacı çı· 
rağı olmasına rağmen, ilerleme çabası içinde. İşte bizı:ı 
harekete geçme ve onu daha yüksek bir dereceye ulaş· 
tırma olanağını verecek nokta. Endişeli titremesin.in. 
başka bir alanda bir iıı arama eğilimini dile �etirdiğini 
anlıyoruz, çünkü pastacılıktan memnun değildir. Bir tek 
istediği vardır:  bu i§i onun yerine bir başkasının �ör
mesi ; o, kafa çalıetıracak işleri tercih ediyor. Müzede 
titremiyor, akıllıca davranıyor. Fakat hiç kimse tara· 
fından anlaşılmadığı ve belki de iki defa sınıfta kaldığı 
için bu yol ona kapanmış gibi geliyor. 

"J{orlrutuçu bir h�la ltoııuşu1or,'1 
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Bu noktaya evvelce değinmiştik ;  birinci olmak is· 
teğinden doğuyor bu. 

"Bakışları ürkek ve hep önüne bakıyor." 
Bu, bize utangaçlığı, bakış ile bir ilişki kurmaktan 

çekinmeyi ifade eden bir ifade tarzı. Duyu organları
mızın bile -öteki psikologlar ne derlerse desinler !- ö..op
lu.msal görevleri vardır ; dil organları gibi onlar da bir 
ilişki ararlar. Dil, komşumuzla bir ili§ki kurma eğilimi
ni temsil eder. "Bakış dili"nde de dil tekniğinde oldu
ğu gibi, zayıflık duygusu açıklanmaktadır. Hızlı konu§· 
masıyla zayıflığını gösteriyor. O kadar hızlı konuşmaz
sa bir saldırıya uğrayacağından korktuğunu söyleyebili· 
riz. 

"Spora kar§ı ilgisi yok." 
Şüphesiz. 
"Okula devam ettiği sırada, bir kasık lenf bezi ilti· 

habından dolayı jimnastikten uzak tutulmuştu." 
Burada da bir kere daha çocukluğunu çevrelemiş o· 

lan fazla büyük şefkat yansıyor. Birisinin bir lenf be
zi iltihabından dolayı jimnastik çalışmalarından kesin
likle uzak tutulması bana biraz mübalağalı geliyor. Bu 
iltihap ihtimal ayak parmakları arasında çıkmış küçük 
bir yaradan ileri gelmedir. Genellikle bu gibi arızalar 
çok çabuk silinir. 

"Çıraklık okulunun her ogrencısının geçmesi gere· 
ken tıbbi muayenede hekimler bir sinir hastalığı buldu· 
lar ve çocuğa özel bir tedavi uygulamak istediler. Fa
kat bu tasarı gerçekleşemedi, çünkü patronu pers:>nel 
yokluğundan, ve işlerin o sırada çok sıkışık olmasından 
dolayı, ondan vazgeçemedi." 

Şu halde, hereeye rağmen işe yaradığını tahmin cdi· 
yorw:. 

"ŞiDldi çocuk, çıraklık qınavını parlak bir şekilde geç· 
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mlş durumdadır ;  buna rağm.en anne-baba geleceği konu
sunda endişe duyuyorlar. Çocuğun mesleğinin ve bu mes· 
leğin gerektirdiği çal13manın icaplarını yerine getirebi
lecek durumda olmayışından korkuyorlar." 

Çıraklık sınavını çok parlak bir dereceyle ve ödill 
alarak kazanmasına rağmen ! Bu gibi hallerde endişe
ye kapılan anne-babalara pek rastlanmaz. Anlaşılan, bu 
çocuğun üzerine anne-babası ötedenberi titremiş. İhtimal 
çocuğun cesaretinin kırılmasına yol açan da bu tutum ol
muş. Onun bir şey başaracağına hiç inanılmamış ; dai
ma geleceği konusunda endişe duyulmuş ki, bu davranış 
bene& yersizdir. Demek ki bu çocuk az cesaret ve i;eş· 
vik görmüş. Başvurulacak yolların en önemlisi, çocuğu 
bu kusuru üzerinde aydınlatmaktır. Buna bir teori diye
bilir miyiz bilmiyorum, çünkü başka psikolojik teori
lerle aynı çerçeve içinde ele alınamaz. Bu çocukla ilgile
nen birey psikolojisinden uzak biri aynı sonuca varsaydı 
hiç üzülmezdik buna. Diğer taraftan tecrübelerimiz ua
yesinde bütün bunlan başkalanndan daha iyi şekilde bul
saydık o zaman da kendi kendimizi suçlamamız gerek
mezdi. Anlaşılan psikoloji ve felsefe ile ilgilenm�k bunu 
kendilerine iş edinmiş olan herkesin gözünü miyop etmiş. 
Bu çok üzüntü verici bir hal, ama kabahat bizim taraf
ta değil. Son bir bilgi daha, cinsiyete çağımızda gereğin
Clen ne kadar fazla önem verildiğini ortaya koymakta
dır. 

"Bu erkek çocuğunda henüz en ufak bir cinsel eği
lime rastlanmadığını da belirtmek gerekir." 

17-18 yaşlarında bir delikanlıdır söz konusu olan. 
Belki de ana-babanın bu eğilimler konusunda bir şey bil
medikleri itirazı öne sürülebilir. Eğer haklıysak :ına.
babanın doğru gördüğünü iddia edebiliriz. Gerçekten de 
e�er bu delikanlı toplumsal ili�kiler�d� cesur olaayctı 
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-ve cinsel eğilim de bir toplumsal ilişki demektir- o :-.a
man izah edemeyeceğimiz bir çelişmeye düşmüş olurduk 
biz. Fakat içgüdüsel hayatının örgütlenmesi bütün ha

yatındaki değişikliklere tıpatıp uyuyor. Bu çocuk kalıtsal 
yolla aklın hayalin alamıyacağı bir içgüdüyü almış, do
ğumundanberi en sapık, veya olağanüstü bir güce sahip 
bir yaradılışın içgüdülerine, yahut tam aksi, en zayıf 
içgüdülere sahip bulunabilir. Fakat bu içgüdüler deme
ti bu çocuğun başlıca amacına, yani sorunlardan uzak 
kalmak ve çözümlerinden sıyrılmak, kendi yerine başka
larını çalıştırmak amacına uymak zorunda olacaktır. Ge
leceğe bir göz atabiliriz, ana-babayı haksız bulamayw, 
çünkü bu çocuk hayat tarzını değiştirmeyecek olursa güç
lükler artacaktır. Ona sorunlarının çözümünü kesinlik
le yasaklayacak olan hareketin ve uzaklığın neler oldu
ğunu tahmin edeblllriz. Bir destek bulduğu, öğrenci ol
duğu zaman dikkati çekmeyecektir, a.ma erkek olarak 
davranması gerektiğinde keneli erkek rolünü ciddiye al
madığının farkına vanlacaktır. 

Eğitimcinin bu çocuğa göstereceği tutum, söyledikle
rimizden çıkartılabilir. Bir iki söz daha eklemek iste
rim. Eğitim metodu otomatik olarak çocuğun hayat tar
zından ve burada bulduğumuz hatalardan, kendiliğinden 
çıkıyor. Bu çxuğu cesaretlendirmek gerekiyor. Bu da 
ancak, dikkatini zayıf noktalannın doğru olarak anlaşıl· 
ması üzerine çekmı�k!e olabilir. Çok şımartılmış bulun
duğu için hayatta ilerlemediğini kendisi de anlamalıdır. 
Bunun altında gizli olan anlam şudur : bütün olayları 
aynı soru ile karşılayacaktır; bu bana ne kazanç nağla· 
yacak ? Zira başkalannın yardımını olduğu kadar mcak 
ilgisini ve övgüsünü de aramakta.dır ; ve birisine böyle 
bir kavramı anlatabilmek o kadar güç bir şey değildir. 
Gereken psikolojik bilgi kullanılırsa, ve sorun, sanatsı bir 
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içgildilyle ele alınırsa haşan sağlanacaktır. Onun $· 
beyinden daha az istidatlı olduğu fikrinden vazgeçme· 

Udir. Yeteri kadar çalışmak şartıyla her igi başarabile

ceğini ona anlatmalıdır. Fakat yolunu da değiştirmeli· 

dir. Baba ve anne : hiçbir iş ba.şaramıyacak.sın demek

te ısrar etmemelidirler. Bu çocuğun buna inanmaması 
faydalı olur, çünkü ha.şansızlıklara uğramışsa, bunun 
nedeni hayata hatalı bir yoldan ve başka birinin herşe
yi onun yerine yapması gerektiği gibi talihsiz bir fikh

le başlamış olmasıdır. Bütün bunları onun anlayabile
ceği bir şekile sokmalı ve imkanlannın sınırına heni.iz 

ulaşmadığı konusunda onu aydınlatmalıdır. \!na. şöyle 
söylemelidir : "Konferanslarla ilgileniyorsun ve onlan izli
yorsun, çünkil buna hazırlıklısın ve iyi bir öğrencisin ! Ak· 
lını bu yönden çalıştırması ona büyük fayda sağhyacak· 
tır. Onu o kadar cesaretlendirmelidir ki, ağabeyini "ye
nebileceğine" inansın. İşte bu yoldan yürümeliyiz : tis· 
tünlük, zafer kazanandadır. 

Sorunlan ele almamızda işimize yarayacak olan pe
dagojik usul ve sanatçı yorum toplumsal fonksiyonlardır. 
Pedagojik usul bir insanın hemcinsine karşı tutumuna 
uygulanır. Hemcinsinin ruh durumunu iyimser bir yol
dan düzeltmek gibi bir istek gösterir. Böyle bir tutum 
nasıl açıklanabilir? Kolaydır, bu nih durumaınu kendi 
kendisinde yaratmak ve ötekiyle ilişki kurmak yeter. 
Ötekinin gözleriyle görmeli, ötekinin kulaklarıyla işitme
li, ötekinin yüreğiyle duymalı, kendini ötekinin yerine 
koymalıdır. Bu, Freud anlayışına uyan usulden bambaş
ka bir usuldür. Asıl söz konusu olan psikolojide başka
sının yerine konma diye adlandırdığımız şeydir (iclentifi
oation). Bu da ancak toplumda ben'in çevresiyle olan 
ilişkisi yararlı bir şekilde geliştirildiği ve toplumsal ya
ratık yönünde ideal bir gelişme izlendiği takdirde öğre-
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nilebilir. Eğitim boşlukta değil, benliğimizin hemcins· 
!erim.izle olan ilişkilerinde gerçekleştirilmiştir. Toplum· 
sal ili§kilerin her çeşidi, arkadaşlık, başkalarına ilgi, 
tadılmalıdır. Çocuklanmızın olmasını istediğimiz hale 
gelmek eğilimini göstermeliyiz, ne fazlasını, ne eksiği
ni. 

Sanatçı ve sanatçının işi sorununu ele aldığımda bir 
yanardağ üzerinde yürür gibi oluyorum. İkinci derece
deki pek çok psikolog sanata sanat olarak pek yüksek 
bir yer vermekle çok ilerlemiş pozları takımrlar, nma 
biz "sanattan bir şey anlamıyoruz". Bir sanatçıya ken
di anlayış şeklimizle yaklaştığımızda onu gururu içinde 
çok yükselttiğimizi her zaman görmüşüzdür. Biz ::ıanatçı
lan anlaşılması imkansız yaratıklar saymadığımızda on· 
lara en yüksek şerefi vermiş oluyoruz : insanlığın dostu 
ve yol göstericisi olmak şerefini ! Bize nasıl görmem.iz, 
düşünmemiz ve hissetmemiz gerektiğini öğreten, onlardır. 
İnsanlığın en büyük varlıklannı onlara borçluyuz. Bir 
kere daha toplumsal ölçüyü uygulayacak olursak oanat
çmın en geniş ölçüde bir toplumsal görev yerine getirdi
gını goruyoruz. Eskiden bunun farkına varılmıştı, bu
gün ise unutulmuştur. Lessing'in, Schiller'e, Hamburg ti
yatrosunun açılışı dolayısiyle söylediği sözleri düşünüyo
rum : "Sahne, ahlak enstitüsü olarak düşünülen bir ney
dir." Sanatçı, insanlığ_ı zenginleştirmekten, yeni yollar 
açNaktan, daha iyi anlayış ve daha derin bir duygulu

luk için çalışmaktan başka hiçbir hedef gütmemelidir. 
Burada da yeniden ayağımızı sağlam toprağa, birey psi
kolojisinin teDU?line basmış oluyoruz. 



ANA-BABALARLA NASIL 
KONUSURUM? 21 

Öyle sanıyorum ki,  anne-babalarla gerektiği �kilde 
k:>nu&mak pek önemlidir. Fakat bunun tekniğlni açıkla
mak güç bir gey. Blitiln danışmanların arasıra bu ı:oru
nu aralarında tartışmaları yararlı olur. Önce ana-baba
nın güvenini kazanmak gerekir ; onları aceleye getirme
meli, gagırtmamalıdır. Anne-baba bize danışmak ıçın 
geliyorlarsa, bunu bir çeşit yetersizlik duygusu ile yapı
yorlar demektir. Onların sorumluluk duygularını tenkit 
etmemizi bekliyorlardır. Herşeyden evvel bu yükü anne
babadan almak gerekmektedir. Onlara her zaman : "Gö
rüyorum ki doğru yoldaaınız." derim. Aksine inanmış 
olsam bile. Yararlı bir gekilde davranmak istiyorsam uy
gun metodu seçmesini bilmeliyim. Benjamin Franklin'
ln eski bir biyografisinde onun da bu şekilde davrandığı
·Dl okudum. Her türlli kesin sözden kaçınırmış. Bir ay
rıntı konusunda anneyi fazla sorguya çekmemenin doğ
ru o!acağını müaahede ettim. Okul danışmanlarında öğ
retmen bize yardımcı oluyor. Öğretmenler bu gibi da
nıgmalann önemini anlamışlardır. Biz, psikologlar nis
beten elverişli bir durumdayız, öğretmen ve anne günün 
geri kalan kısmını çocukla geçiriyorlar : en ağır yükü 
taşıyan, onlardır. Vakanın temel noktasını kavramak çok 
önemlidir, ama her anlaşılanı da hemen annenin başına 
kakmamak da o derece önem taşıyan bir şeydir. 3unu 
kendine saklamalı ve sırası gelince sözünü etmelidir. Bu 
itiyadı benimsemek ve bu usulü uygulamak bir elzemdir. 
Paikologların ve pedagogların tenkit duyusu iyice köklet-
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miştir. "Belki" veya "bunun etkili olacağını oan.ıyorwn" 
�bi kesin olmayan kelimeler kullanmak tavsiye edilir. 
Ana-babayı da tedavi edecek değiliz ; onlara gerekirse an
cak fikir verebiliriz. Kökleşmiş bir sistemi birkaç keli
meyle değiştirmek imkansızdır. Zaten çocukların güve
nini kazana bilir ve onlara güçlükleri bir facia olarak gör
memelerini cesur olmanın daha fazla önem taşıdığını an
latabilirsek bu lüzumsuz bir şey olur. Bir danıumanın 
elinde kendisini uçurumun eşiğine gelmlş gören bir ço
cuğu yarım saat içinde cesaretlendirme imkanlan var
dır. Bu sebepten, durumumuz elverişlidir : tenkit e<li,lmiıt 
ç:::ıcuklarladır işimiz. Birdenbire umutsuz vakalar ola
rak ele alınmadıklan yepyeni bir atmosfer içine girmiş
lerdir. Bu çocuklarla daha uzun bir süre ilişki kurabil
seydik, elimizde yeteri kadar eğitimci bulunsaydı, pek 
iyi olurdu. Ne yazık ki, istatistik yayınlayamıyoruz, ama 
öğretmenler bize cesaret verici sonuçlar getiriyorlar. 

İlk adımda anne-babayı kazanmak gerekir. Her da

nışman bu metodu çok yiiksek bir derecede geliştirebi
lir. Peşinen çok tatlılıkla hareket etmek zorundayız. Ba
zı pedagoglar tatlı tedaviler konusunda gerçek bir usta,.. 
lık kazanmışlardır. Hiddet gibi kusurlardan söz ettiği
m.izde bu, mutlaka gereklidir. Fakat bu tatlılığın ooru
nun ancak dış görünüşü olduğunu ve bizim için asıl önem 
taşıyan şeyin, merkez noktayı aydınlatmak ve söz ko
nusu çocuğun hayat tarzını ortaya çıkartmnk bulundu
ğunu da asla unutmıyacağız. Bu, bizi ötekilerden ayırcle
den büyiik üstünlüktür. Bu görevimizi bilerek ve akıllı
ca hareket ederek uygulamak zorundayız. Çocuğu şımar
tarak düzeltmek istemiyoruz, esas sorunu, yani cesareti
ni yitirişini, kusurlarını ve kendi kendisini mahkı1m et
mesini hedef tutuyoruz. Sorunun merkezi işte budur, 
geri kalanı giriş kısmından ba§ka. bir şey değildir. ·Bu-



nun iı;indir ki, ilişki metodu hepsinden önce gelmelidir. 
Fakat ilişki kurmakla yetinen aldanıyor demektir. Böy
lelikle bir çocuğun iyileşeceğini sanıyor. İyileşme olur
sa bu tesadüfidir, tedavinin başarısından ileri gelmemi"
tir. Bazı öyle haller olur ki, pedagogun anlamadığını ço
cuk anlar. İnsanlığın bir dostu, iyimser bir danışmıın ol
mak yetmez ; herkes aynı usulü uygular, aynı Gekilde 
davranır. Bu eğitimciler çocuğun hayatını çok güzel gös
terir, durmadan onu över, ki.§iliklerinin çekiciliği ile 
sonuç alabileceklerini sanırlar. Tatlılık mı, sertlik ıni 
kullanılacağı konusundaltj. tartışmaya dikkati çekmeyi lü
zumsuz buluyorum. insan ruhuna giri.§ yolu ancak alçak
gönüllülükle bulunabilir. Birisinin güvenini kazanmak, 
onda bazı duygular uyandırmak, onu izah edileni din
leyecek ve anlayacak hale getirmek bir sanattır ve bu 
gibi çocukların yanında elzemdir bu sanat. Çok :aman 
şu sözleri dinlemişizdir :  "Danışmaya geldiğinde çocuk 
genellikle pek uysal davranıyor, ama evde geytandan be
ter." Eğer anlamışsa bu, bir anlaşmaya doğru atılmış 
ilk adımdır. Bir çocuğu devamlı olarak hoşuna giden ko
şullar içinde tutabilmek imkansızdır. Onu şımartarak 
kusurlarını gideremeyiz ; fakat gelişmesinde hatalı olan 
şeyi ona anlatmak da lazımdır ve burada birey psiko
lojisinin sağlam yasaları yardımımıza koşar. Bazen bir 
vak'a üzerinde danışmanın tamamiyle aydınlanması için 
on dakika yeter. Hüner, kendi anladığını başka birisine 
anlatmaktadır. Bilgisi geniş olan, fakat bunu başkala
rına öğretmekten aciz pek çok insan vardır. İnsanlarla 
bir dereceye kadar ilişki kurmuş kimseler için bu görev 
daha kolay olacaktır, çünkü onlar, inaanlarla gilnlük alış
verişte olduklarından kendi isteklerini açıklamayı öğren
mişlerdir. İşte birey psikolojisi danışmanının ilk ve en 
önemli görevi de budur. 



ANAOKULUNA l>OSEN 
GOREV 22 

Okul çağına gelmiş bir çocuğun öğretimine verilen 
büyük öneme dikkatinizi çekmeye hiç lüzum görmüyo
rum. Temsil ettiğim yeni psikoloji -birey psikolojisi- okul
da görülen eğitimin en önemli eğitim olduğu ve çocuğun 
bütün hayatını etkilediği gerçeği üzerinde ısrarla durur. 
Muhakkak ki, dördüncü veya beşinci yaştan sonra bir 
çocuğun hayat tarzı o kadar iyi tesbit edilmiştir ki, ar

tık dış etkiler onu değiştiremez. Eskiden çeııitli durum

lara ve yaşlara göre, her çocuğun davranışının birbirin
den farklı olduğu sanılırdı. Ham bir meyva, olgun oir 
meyvadan farklı görünüştedir. Ama işten anlayan 'biri, 
onun olgunlaşınca nasıl bir hal alacağını söyleyebilir. 
Ben bu olgunlaşan meyvanın gelişmekte olan bir hücro 
yığınından da fazla bir şey olduğunu ekleyeceğim. öu, 
ideal bir şekil almaya yönelmiş, hayatın görevlerini ye
rine getirmesi gereken ve bunu isteyen canlı, eğilimleri 
olan bir §ey, psişik bir dinamizmdir. Her hareket çocuk
ta hayatın daha ilk yıllannda mekanikleşmiştir. Bu ha
reketler artık kısaca düşünülmüş veya analiz edilmiıı de
ğildir, aksine bu hayat tarzı içinde yaşantının bütün 
sorunlanna karşı verilen canlı cevaplardır. Çocuk'.arı 
psişik davranışlanna göre birbirinden ayırdetmek ;nüm
kündür. Bu işten gerçekten anlayan biri, bir ·�ocuğun 
utangaç veya içine kapanık olduğunu tesbit ettiği ·;eya 
bu çocuğa bir görev verildiği zaman., ona isteksizce ııa

nlacağını veya tereddüt edeceğini, yahut kaçmaya ·�ah
§acafını söylediğinde nadiren yanılacaktır. Bunlar kil-
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Qilk ayrıntılardır, ama bize birçok bilgi verebilir. Küçük 
Qocuğu insan toplumu dışında düşünmemeliyiz. İlk dört 
veya be§ yaşlan içinde kişiliğin ve bireyliğin temelleri 
ortaya konmuştur bile. Aksayan bir yön varsa, dış etki
lerle hiçbir şey değir;tirilemez. 

İç hayatımız ilişki şekillerinden ibarettir. Fizyoloji 
ve biyolojide bazı kısımlara bakarak içgüdülerin, hare
ketlerin aslını araştırmak çok ilgi çekicidir. Psikolojide 
hep ilişkiler alanında kalınz. Örneğin bir çocuk oorgu
ya çekilmediği takdirde ondan olumlu ve anlamlı bir ce

vap alınamaz. Ancak onu bir görevle karşı karşıya bı
raktığımızdadır ki nasıl bir tepki gösterdiğini öğrenebi
liriz. Hoş bir durumda bir çocuk, içinde gizlenen :ıeyta
na ihanet etmiyecektir. Çocuk bir kere güç bir durum· 
la karşı karşıya bırakılınca da bu şeytan onu ele vere
cektir. Bir çocuğun ruh durumu ancak böyle bir kar
şılaşmada ortaya çıkacaktır. Ruh ve psişizm bizim için ; 
toplumsal ilişki ve hareket anlamlarım taşır. Bu top
lumsal ilişkinin nereden geldiğini ve niçin bu kadar 
değişebilir nitelikte olduğunu \göreceğiz. 

Çocukta gözleyebileceğimiz bütün nitelikler daha do

ğumunda mevcut olan şeylerdir. Ne bir çocuğun gelecek
teki iIDkanlarını inceleyebilir, ne de bunlan ne derece
ye kadar geliştirebileceğini bilebiliriz. Uygun bir metod 
kullanarak pek sınırlı kuvvetlerden hareketle verimli bir 
şey yaratmak mümkündür. Örneğin : sağır ve kör olan 
Helen Keller çok ünlü bir kişilik haline gelmiştir. Az 
istidatlı çocukların da sırf uygun eğitim metodu bulun
duğu için gelişerek çok büyük birer insan olduklarını 
görmüşüzdür. Bir çocuğun istidatlarının geliştirilmesi, 
sahip olduğu kuvvetlerden çok, eğitimin eseridir. Bir 
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karşıliı.ştırma yapalım : birisinin büyük bir serveti "lar, 

hepsini harcıyor ve sıkıntı içinde kalıyor ; fakat parası 

az olan bir başkası hiç sıkıntı çekmiyor bu halinden. 
Eğitimcilerin ödevi, engelleri bertaraf etmekten, ço

cuğun dört-beş yaşlarında kazanmış bulunduğu kişilik 

ona ileride bütün ödevlerini yerine getirebileceği hale sel

sin diye gereken yolu açmaktan ibarettir. Bir ideal Lin

ceden tesbit edilmelidir, ama ulaşılması için değil ile, 
izlenecek yolu göstermek için. Topluma yakınlık uuyan 

kişileri yetiştirmek amacıyla uygulanan eğitim, teorik bir 

fikir değildir. Çocuğa, hayatında büyüklerin arasında iş
leyebileceği hatalann en kötüsünün insan'.ara yaklaşma
mak olduğu anlatılmalıdır. Bu ilk ilişkinin temelleri : ıa

sıl atılır ? Çocuk, i}k toplumsal ilişki denemcslni ımn·:)Si

nin kişiliğinde yapar. Çocuk ilk olarak anne ile : lgile

nir, bu daha sonra başkalarına göstereceği ilgiye uoğru 

atılmış ilk adımdır. Bu ilk deneme çocuk için büyük ::n

lam taşır. Çocuğun annesiyle yaptığı deneme, hayati öne

me sahip bir şeydir. 

Anaokulunda eğitimciler, annenin yerini alırlar ve 

annenin rolünü oynamak zorundadırlar. Anne tarafından 

işlenmiş hataları düzeltmelidirler. Çocukları başkalany
la ilişki kurabilme imkanını sağlayacak şekilde yönetme

lidirler. Bu, "senden bana" ilişkisi, bireyin bütün i�nem

li niteliklerinde başrolü oynar. Ses, bir yaratığı bir •li
ğerine bağlayan bağdır. Bu bağ tamamiyle geliştiril

mezse dil de iyi gelişmeyecektir. Dili iyi gelişmem[.ş olan, 

fakat - organik kusuru bulunmayan bütün çocuklar veya 

çoğu, "senden bana" ilişkilerine yeteri kadar hazırlan;na

mışlardır. Bir adamın konuşma dilinin fakirlik ve :;en

ginliğine bakarak sonuçlar çıkartabilirsiniz, çünkü an

cak ilişkiler kurduğu ve kabul ettiği bir toplumsal or

tamda zengin bir konuşma dili edinebilir. 



OUC CôCUOUN EOİTİM! 259 

Anlayış, özel bir iş değildir. Anlamak, düşünmek, 
yargılamak, sonuç çıkartmak demektir, her mantıklı in
sanın da benzer koşullar içinde tıpatıp aynı şekilde dü
şündüğünü tahmin ederim ben. Mantığın değeri evren
seldir. Onu kişisel bir görüşe göre şekil!endiremem. 

Güç çocukların mantıklı saymadığımız cinsten kişisel 
fikirlere sahip olduğu dikkatinizi çekecektir. Bunlar ı.ıağ
duyuya (common sense) uymayan fikirlerdir ; güzel ve 
çirkin için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Güzel dediğimiz 
şey de genel bir değeri temsil eder. 

Annenin ilk ödevi çocuğa, benzer hemcinslerinin 
varlığı fikrini aşılayarak onda toplumsal hayat duygusu

nu uyandırmaktır. Bu fikri almadıkları için hemcinsle
rinin varlığından habersiz pek çok çocuğa rastlarsınız. 
Bur!lar özellikle yetimler ve gayrimeşru çocuklardır. Bu 
kural ·kesin ve mutlak değildir, çünkü bu çocuklar ara
sında da toplum duyusuna sahip olanlar bulunabilir. Bu 
toplum duyusunun yokluğuna çirkin çocuklarda, istenme
yen çocuklarda ve sakatlarda da rastlarız. Onlar üzerin
de yaratılan etki kolayca anlaşılabilir : hiçbir tatlı ı�öz 
işitmeden daima itilir, uzaklaştırılırlar. Düşman bir ül
kedeymiş gibi büyürler. Eğitimciler onlara, başkaları
na benzedikleri fikrini aşılamalıdırlar. Eğitimcinin gö
revi çok güzeldir. Bu görüşü kabul ederseniz az hat:ı 
işlersiniz. Annenin rolü başka bir önemli görevi de 
içine alır. Çocuğunun eğitiminin ilk yıllarında küçüğün 
başkalarına karşı doğmakta olan ilgisini kışkırtmalı ve 
onu sırf kendisine bağlayıp durdurmamalıdır. Böylece 
örneğin : şımank çocuklar yalnız anneleriyle veya ken
dilerini şımartan başka bir kişiyle ilgilenir, bunun dışın
da herkesi bertaraf ederler. Bu eğili.mi gördüğünüz �a
man her şeyin kendileri için kolaylaştırılmasını ve biri
nin daima kendi yerine bir şey yapmasını bekleyen bir 
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aımank çocuk karşısında bulunduğunuz sonucunu çıW. 

tabilirsiniz. 

Eğitimciler doğmakta bulunan bu toplum duygusunu 

güçlendirmeli ve anneyi bu ilgiyi babaya da yöneltmesi ve 

çocuğun yaşayış tarzını onunla birlikte tesbit etmesi için 

uyarmalıdırlar. Bundan başka çocuğu kendinden küçük 

kardeşlerin muhtemel gelişine de hazırlamalıdır. Bu, çok 

zaman ihmal edilen bir noktadır ki çocuğun hayat tarzı 

üzerinde büyük bir etkisi Yardır. 

Ana okulu ailenin bir devamıdır. Ailede kötü anlayış 

ve eski geleneklerin, göreneklerin sonucu yapılmamış olan 

cıeyleri tamamlayacak ve düzeltecektir. Ana okulu eğitim

ciierinin ele aldıkları çocuklar artık üzerine hiç yazı ya

zılmamış sayfalara benzetilemez. Bu yaştaki çocukların, 

bundan sonraki denemelerle hiç değiştirilemeyecek birer 

kişiliği belirmiştir. Eğitimciler ise mantıklarının üstün

lüğü sayesinde be!ki de çocuğu şu veya bu tasarısından 

vazgeçirmeyi başarabilirler ; bununla beraber gene de ha

yat tarzı gizli gizli bir yerlerden kendisini belli edecek

tir. Bir çocuğun kusurlarını düzeltmek ve ortadan kaldır

mak istiyorsanız bu annelik görevlerini yerine getirmeli

siniz. Çocuk kendi kusurlarını görecek ve kendi kendisi

ni düzeltebilecektir. Kusurlarına dikkati çekilen bazı ço

cuklar her şeyi kendi hayat tarzlarına göre değerlendirir 

ve kendilerine göre bir yol seçip -ki bu, sağduyu ve man
tığa uymayan bir yoldur- sonuca varırlar. Bir şımarık ç:r 
cuk, ya çevresinin dikkat merkezi olmaya, ya da kaçma

ya çabalayacaktır. Böyle bir çocuk güçlüklerle karşıla· 

şınca onlan yenmeyi başaramayacak ve elinden bir Qey 

alacak olursanız daima: "Yerimi bulamamışım ben, anne
min yanındayken daha iyi idim." sonucuna varacaktır. Bu 

gibi çocuklar huzursuzluklannı daima açığa vuracak ve 
kendilerini yerine oturmuş hissetmediklerini gösterecek-
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lerdir. Siz annenin yerine bu iki görevi başarır ve toplum
sal ilişkiyi kurarsanız dikkati çeke<:ek gelişmeler görebi
lirsiniz. Çocuk güçlükleri hiç sarsılmaksızın kabul edecek 
ve onlan yararlı bir yoldan yenmeye çalışacaktır. Çocu

ğun cesur olduğunu müşahade edeceksiniz. Cesaret bir 
toplumsal fonksiyondur. Ancak kendisini bütünün bir par
çası sayanlar cesur olabilirler. İyimserlik, faaliyet, cesa
ret, t::>pluma ilgi, bu eğitimin toplum çerçevesi içinde uy
gulanması fırsatlan yaratan fonksiyonlardır. Bireyin ge

lişmesi ancak toplum duyusu yeteri kadar büyük ise te
minat altına alınabilir. Ben başkasının refahı ile :lgile
niyorsam, kişiliğim sağlanmışsa o zaman başkalanna ya
rarlı olabilirim. Kendimden başka hiç kimseyi düşünmU
yorsam, bu dünyanın sorunlarını çözmeye hiç istidadım 
yok demektir. Dikkatinizi henüz gereği kadar anlaşılma
mış bulunan bir noktaya çekmek istiyorum. Her r,orun 
gelişmiş bir toplum duyusuna ihtiyaç gösterir. Bir ço
cuğun topluma yakınlığı kendinden sonra doğacak bir 
kardeşi kabul ediş tarzıyla belli olur. Ana okuluna düşen 
görev, t::>plumsal bir iştir. Okul, arkadaşlık, aşk, evlen
me, politik mevki, sanatta ulaşılan başarılar hep toplum
sal işlerdir. Biri eğer topluma yakınlık duymuyorsa �r&
ceği yolu bilmiyor demektir ;  işte bunun içindir ki •;<ocuk
larda topluma yakınlık uyandırmalıyız. Nasıl oluyor da 
bu kadar çok çocukta toplum duyusunun yokluğuna 
rastlıyoruz ? Birey psikolojisi toplum duyusunun gerefin

ce gelişmesine karşı çıkan engelleri keşfetmiş, bulup açık

lamıştır. 
· Nefret edilen ve şımartılan çocuklann faz1a yüklil ol

duklarını ve sırtlarına ağır bir yük yüklenmiş gibi yaşa
dıklarını tesbit etmiştik. Nefret edilen çocuklarda bunun 
nedenini anlıyoruz ama ya şımarık çocuklar ? Bütün top

lum hayatımız, yaşamlarının ilk yıllarında bukadar eı-
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mart.ılmış bulunan çocukları daha fazla şımank olmala· 
nnı önlemeye yönelmiştir. Yavaş yavaş anne bile şefkati
ni azaltır ve ileride, çocuğun arzularını faz1a müballgalı 
bulmaya başlar. Çocuk ilk ve çok rahat durumunu muha· 
faza etmeye çalışırken bir yandan da devamlı olarak yeni 
anlaşmazlıklarla, itirazlarla karşılaşır. O da kendine düş
man bir atmosferde büyür. Böyle bir çocuğun göstereceği 
ilk tepki başkalarından çok kendisiyle ilgilenmek olacak· 
tır. 

Örneğin ana okulunda böyle bir tepkinin bazen panik 
halini alacağını görmeniz mümkündür. Bu gibi çocuklar 
kusarlar, bir şey yemezler ve hastalığa yakın bir iç �er· 
ginliğin belirtilerini gösterirler. Durumlannın tehlikede 
olduğunu hissederler. Bunlar bencildirler. Bu iyi bir sağ
lık durumu değildir. Çözmeleri gereken bir toplum a:ıru
nuyla karşılaşınca dost kazanmalarına, öğretmene bağ
lanmalanna yardımcı olacak tecrübeden yoksun kalacak· 
lardır. Bir şey üzerinde dikkatlerini toplayabilirler, çün
kü daima korkmaktadırlar. Böyle bir çocuğu cezalandıra
cak olursanız kendisini daha fazla haksızlığa uğramış ve 
tehlikeye maruz kalmış hissedecektir. Bu çocuklar küs· 
talı.sa bu onların kendilerini küçük ve zayıf gördüklerine 
işarettir. Tıpkı olduklarından büyük görünmek için ayak· 
larının ucuna basıyormuş gibi davranırlar. 

Çoğunluk1a başkalarına karşı ilgi göstermek yete
neğinden yoksun üçüncü bir tip çocuk daha vardır. Bun· 
lar zayıf, çelimsiz veya eksik organlarla doğmuş çocuk· 
lardır. Zayıflıklıklarını, çektikleri acılan bir yük ::>ayar
lar ve bu yüzden bunlar da öteki tipler derecesinde yük· 
lüdürler. Kendilerine daha kolay bir mevki bulma çabası 
içindedirler. Organizmalarının zayıflığı sebebiyle cesa· 
retleri azdır veya hiç y:ıktur ve kendilerine güvenleri ıie 
yoktur. Vücut sakatlıklanna karşı mübalagalı bir ilgi du· 
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yarlar. Bazılannın bu zayıflığı yenme çabasına karşılık 
diğerleri umutsuzluğa düşerler. Örneğin : görüşü zayıf olan 
çocukların çoğu göz1e görülebilen şeyleri göri.i?;il iyi olan
lardan çok daha kolay görmeye alıştırmıştır k::mdilerini. 
Bunları daha iri tanımaya pek meraklıdırlar ; �ölgeleri, 

renkleri, perspektifleri daha dikkatle inceler, gözlerler. 

Bu görüş zayıflığından büyük bir kuvvet doğar. Bu. ku

·laklarda, solunumda, sindirim organında v.b. bulunan na

katlıklar için de aynı şekilde baMs konusudur. 
Ana okulu, cesaret dereceleri birbirinden çok :'arklı 

olan çocukları kabul eder. Bazı hallerde her düşünce, her. 
duygu çocuğun ruhunda olup bitenleri anlamaya yardımcı 

olan bir belirti halini alır. Bir çocuğun geri zekıi!ı ::ılup ı)l

madığını tesbit etmek son derece önemlidir. Aptallık ve

ya zeka geriliği hallerinde gelişme normal derecesine ula
şamaz. Bu gibi çocukların çok farklı bir tarzda ı:ğitilme
leri gerekir. Bunlar normal çocukların ulaştıkları derece

lere asla ulaşamayacaklardır. Bir çocuğun geri zekalı olup 

olmadığ;nı tesbit etmek son derece güçtür. Ancak ı'jğ· 
retmenler, psikologlar ve hekimler arasında yapılacak bir 

işbirliği bunu tartabilir ve bir karara varabiEr. Bazı 
kusur!ar zeka zayıflığına bağlanabilir. En zararsız ·,;aka

lar bile hekimin büyük tecrübesini g::ırektirir. Zekayı hiç
bir şekilde etkilemeyen pek çok anormallik vardır. :i'.;ekfı. 
gerlliği yargısına varmak için bir çocuğun hidrosefal ·,;e
ya mikrosefal ::ılması yeterli değildir. Herşeyden evvel bir 

çocuğun eğitiminde yapılmış olan hatalartlan zarar gö
rüp görmediğini tesbit etmek gerekir. De!ki de ilk olarak 

testlere başvurmak doğru olur. G::ıri z�kalıların belirli bir 

kişil;ği yoktur. Bir geri zekalının şu veya bu iş l<arş•s�n
daki davranışını ancak onu bu konuya sürükledikten non
ra tahmin edebilirsiniz. Ahenkli bir bayat tarzına yöne

lemez, çünkü öteki çccuklarda yaşayış tarzlarıyla -:.anı-
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yabileceğimiz o, insanlara özel psişik hayat bütünlüğün� 

den yoksundur. Her şeyden evvel bir çocuğun geri zekllı 

olup olmadığını tesbit etmek gerekir, çünkü davranışla
ruuz duruma göre tamamiyle değişik olacaktır. Çocuğun 

psişik hayatı esaslı surette araştırılmalıdır. Onu anla

malıdır ve ancak bundan sonradır ki çocuğa verilecek 

terbiye şekli kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Eğitimciler herkesin bilmediği bir özelliğe sahip ao
laklan da ele alırlar. Bu gibi çocuklar beceriksizdir, güç

lükle okur ve yazarlar ; bunları inceleyin, solak olup ol

madıklarına bakın. Anne babanın bu konuda söyledikleri

nin önemi yoktur. Böyle bir çocuk cesaretini kolaylıkla yi

tirir, kullanamadığı elinin zayıflığını anlar ve kendisin

den nefret edildiğini sanır. Bir çociık kendisiyle çok alay 

edildiği veya çok takıhndığı, daima rahatsız edildiği hal

lerde de cesaretini yitirir. Utangaç olur. Fazla sert bir eği

timin de aynı şekilde büyük zararlara yol açacağı bilin

melidir. Böyle bir zayıf ve ihmale uğramış yaratığın, bü

tün cesaretini yitirmişse, başkalarına karışma cüretini 

göstermesi imkansız bir şeydir. Daima kendileri yerine :ın

nelerinin söz aldığı çocuklar göreceksiniz. Anne bu :P.bi 

çocukları her türlü güçlükten kurtarmış ve böylelikle ·�:>
cuk tamamiyle başkalarına muhtaç, bağlı duruma gelmiş

tir. Belki de bir telaffuz kusuru vardır, düşüncesi pek iyi 

gelişmediği için zihnini bir şey üzerinde toplayamıyordur. 

Bazı çocuklar ise bir cilm.lenin ortasında birdenbire nusu

verirler, bunlar annelerinin bir kelime söylemesine vakit 

bırakmadan devamlı olarak durdurdukları, susturulan ço
cuklardır. Bunlar, annenin bu davranışının izlerini daima 

taşıyacaklardır. Çocuktaki bu cesaret ve iyimserlik dere

cesini tesbit edebilmek için bütün bu ifade şekillerini an

lamanız gerekir. 

Kardeşler arasındaki rekabet de pek büyük bir rol 
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oynar. Çocuğun kardeşlerinin yaşını bilmek gerekir. Bir 

çocuğun kardeşlerin büyüğü, küçüğü, en küçüğü, tek ço
cuk, erkek karde3ler arasında tek kız veya kızlar :ırasın
da tek erkek v.b. oluşu, hep ihmale uğramaması gereken 
hususlardır. 

Çocukları bir koruluk içindeki küçük ağaçlardan bi
rine benzetebiliriz ; hepsi aydınlığa kavuşma çabasında
dırlar. 

Bir büyük kardeşin durumu ortancanınkinden tama
miyle farklıdır. Bir süre tek başına kalmış sonra hayat 
alanı başka bir çocuğun doğumuyla daraltılmıştır. Onun 
için bu bir faciadır. Sonraları bu çocuklar daima başkala
nnın, yerlerini almasından korkar gibi davranırlar. Dai
ma başka birinin kendilerine tercih edilip edilmediğini 
araştırırlar, tetikte beklerler. Daima ön plana geçme •;a
basındadırlar. Ortanca çocuk ise hiçbir vakit tek, hiçbir 
vakit dikkat merkezi olmamıştır. Onun durumu· daha iyi
dir, birçok bakımlardan işlerini kolaylaştıran bir "yol 
açıcı" vardır önünde. Tıpkı bir yanşmada olduğu 3ibi, 
eğer hiçbir şey engel olmuyorsa, önünden gidenin yerini 
almak ister gibi davranır. Kardeşlerin en küçüğü :se 
bambaşka bir durumda yetişir ; onun yerine geçen kiO-.Se 
yoktur, buna karşılık önünden giden birkaç kişi vardır. 
Hiç şüphesiz en elverişli durumda odur, niyetlerinde açık 
açık davranır ve özellikle başta gitmesi gerektiğini isbat 
etmek ister (örneğin İncil'deki Yusuf kardeşlerin en kü
çüğü idi ) .  Bu çabası mük8.fatlandınlır, çünkü böyle bir 
çocuk güçlüklere karşı giriştiği mücadelede dikkati çeke
cek kadar iyi silahlanmıştır. 

Zafer, hepsini yenebilenindir. Şu halde çocuklara yen
melerine imkan verecek "materyel"i sağlamaya dikkat 
edeceğiz. Onlara cesaret vereceğiz ; bu, eğitimin en önem
li kuraldır. Bir çocuğun cesaretsizliğe kapılması tehlike-



266 Gtl'Ç ÇOCUOUN EOİTİMİ 

lidir. Çocuk hayatının pek ç:ık sorunu gilçtür ama asla 
cesaretini yitirmemelidir. 

Sonuç olarak : bir çocukla hiçbir zaman mücadeleye 
girişmemelidir: bunun sebebi çok basittir, çünkü çocuk 
mücadelede kuvvetli taraftır daima. Çocuk hiçbir norum
luluk yüklenmez. Sorumluluk yüklenen bir kimse ise usla 
kuvvetli taraf olamaz. 

Gerçek eserimiz, pratik tatbikat olacaktır. Hiçbir eği
tim boşlukta kurulamaz. Bilimsel araştırmanın değişik 
yorumlarından doğan gilçlüklerle mücadele zorunda kala
caksınız. Biz mukayeseyi hoşgörürüz. Başka teorileri ·ıe 
görüş tarzlarını da bilmeniz gerekmektedir. Dlkkatle mu
kayese ediniz, karşılaştırınız, hiç kimsenin sırf :;özüne 
inanmayınız, benim bile. 

15 O N 
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