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“ çeri süzülü ünü görmü tük” dedi. 
“Sonra ben pe ine dü tüm. Pençelerinin 
üzerinde sessizce ilerledi. Hemen 
arkas ndayd m. Beni fark etmemesi için 
soluk bile alm yordum” anlat rken 
gözlerini k sm , m zra  elindeymi  
gibi avucunu iyice s km t  
“Sonra o koca ma aradan girerken gördüm 
onu, üzerine atlamak için haz rland m” usta 
bir avc  tavr yla gövdesi yere yak nla t  
ve vücudu gerildi.  
“bir an göz göze geldik, beni fark etti ve 
ç l k atarak bir s çray ta ma aran n 
üzerine ç kt ….”art k kesik kesik soluk 
almaya ba lam t .  
“…ve vazoyu devirdikten sonra masan n 
üstünden a a ya atlad  ve pencereden 
d ar ya kaçt  de il mi?” diye sab rs zl kla 
cümleyi tamamlad  annesi. 
“Evet, kaçt ” diye, gö sünü kabartt .  
“Etrafa zarar vermekteki bu ba ar n  
anlayam yorum” dedi anne. “ imdi odana 
git ve bunu dü ün. Evde kedi kovalamaman 
gerekti ini ö rendi inde tekrar salona 
gelebilirsin.”  
5 ya ndaki A’n n can  çok s k lm t . yi 
bir avc  gibi davranm t . Evi o korkunç 
canavar n sald r s ndan korumu tu ve 
tüm çabalar n n kar l  olarak da 
odas na sürgüne gönderiliyordu. Bu 
korkunç bir hatayd . O s rada vazonun 
parçalar n  toplayan annesinin kendi 
kendine söylendi ini duydu:  
“Anlayam yorum. Bu çocu un ne yapmaya 
çal t n  anlayam yorum.”  

 
ki yeti kinin diyalo una kulak misafiri olan 

di er bir yeti kin, hangi konuda konu tuklar n  
anlamakta genellikle zorluk çekmez. Bunun nedeni, 
yeti kin zihninin neden sonuç ili kileri kurmaya olan 
yatk nl  ve mant k ilkelerine ba l  olarak çal ma 
e ilimidir. Bu e ilimler ortak bir gerçeklik temelinde 
konu abilmeye olanak sa lar. Çocu un davran lar  
üzerinde etkili olan dü ünce sistemi ise öznel bir iç 
dünyan n yans mas d r ve kullanmaya al k 
oldu umuz mant k ilkelerinin ve neden sonuç 
ili kilerinin çok d nda kurallara sahiptir. Bu 
nedenle yeti kinler taraf ndan anla lmakta büyük 
zorluklar ya ar. Exupery, Küçük Prens’in öyküsünde 
bu durumu bir çocu un a z ndan öyle aç klar 
“…büyükler hiçbir eyi kendiliklerinden anlam yorlar. 
Onlara hep bir eyleri aç klamak zorunda olmak ne kadar 
s k c  bir ey çocuklar için...” Sonunda nas l uzla t n  
anlat r Exupery:    

 “… Eh, bunun üzerine ben de ona bo a y lan ndan, balta 
girmemi  ormanlardan, ya da y ld zlardan falan söz 
etmiyorum art k. Anlayaca  düzeye iniveriyorum; 
briçten, golften, politikadan, kravattan filan söz aç yorum. 
Büyükteki keyfi görün siz art k, akl  ba nda biriyle 
kar la t  ya sonunda...” Çocukluk, insan n en yarat c  
oldu u ya am aral d r. Bireyin kendine ve dünyaya 
yönelik ke ifleri için s n rs z olanaklar sunar. 
Zamanla bu olanaklar azal r ve ke ifler mant k ve 
nedensellik kal plar yla s n rlanmaya ba lar. 
Sonunda bir çocu un eski püskü bir battaniyeyi 
neden yan ndan ay rmad n  anlamak ya da bir bez 
bebekle konu uyor olmas na anlam vermek çok 
zorla r. Ancak, tüm yeti kin böbürlenmelerimize 
ra men kaç n lmaz bir gerçek vard r: “Her büyük 
daha önce küçüktür.” Bunun anlam , çocuk dü ünme 
biçimini hala kafam z n içinde ta d m zd r. 
Bildi imiz dünyan n s n rlar n n d na ç k p, 
belirsizlikte yol almaya ba lad m zda bu dü ünme 
biçimini yan m zda buluveririz. Tan d n z pek çok 
yeti kinin zor zamanlarda ans getiren bir e yas n n 
olmas  bu duruma iyi bir örnektir. Bu mant k ve 
nedenselli in ötesine ta an bir dü ünce biçiminin ho  
örneklerinden biridir. Çocukla çal an uzmanlar için 
çocuk dü ünce biçimini anlayabilmek özellikle 
önemlidir. Bu alanda uzmanla mam  bireyler içinse 
unutulmu  çocuklu u duyabilmek, kendi çocuk 
yönleriyle, yani yarat c l k ve merakla temas kurmak 
için gereklidir. 

P i V O L K A, Y l: 3  Say : 15, Sayfa: 3  

Yeti kinlerin konu malar nda nesnenin 
do as na uygunluk ön plandad r. Yeti kin, 
çevresindeki nesnelerin kendinden ba ms z olarak 
var oldu unu ve onlar  idare eden fizik yasalar na 
ba l  olduklar n  bilir. Nesneleri ki ile tirmez. 
Örne in, yeni giysilerini slatt  için bahçedeki 
çe meyi azarlayan ya da ona vuran bir yeti kine pek 
s k rastlanmaz. Zihinsel olgunlu a eri mi  bir birey 
için nesnelerin niyet ya da kas t gibi insana özgü 
özelliklerden ar n k oldu u apaç kt r. Çocuk 
dü üncesi ise animizm, yani ki ile tirme e ilimlidir. 
Çocuk çevresindeki nesnelere bir ki ilik ve ruh verir. 
Onlarda ortaya ç kan de i imleri, sahip olduklar  
iradenin bir sonucu olarak de erlendirir. “E ikte 
durdu u s rada, rüzgar nedeniyle kap  üzerine do ru 
gelirse bunun anlam ; kötü kap  ona çarpm t r ve 
s k  bir tekmeyi hak etmi tir. Bu onun akl n  ba na 
getirir.” Animistik dü ünce, yeti kin dü ünce 
dünyas n n tamamen d nda kalan bir dü ünü  ekli 
de ildir. Tan d n z en mant kl  yeti kinlerden birini 
özenle yeti tirdi i saks  bitkisi ile konu urken ya da 
dosya çantas n n aç lmayan kilidine vaatlerde 
bulunurken yakalayabilirsiniz. Fiziki çevrenin 
de i kenli ine ki ile tirerek çözüm getiren çocuk, 
sosyal durumlar  da ben-merkezci, egosentrik bir bak  



aç s yla kontrol etmeye çal r. Çocu a göre onun 
dü ünceleri ve deneyimleriyle bir ba kas n nkiler 
aras nda fark yoktur. Bu nedenle bir olay  anlatmaya 
siz sanki yan ndaym s n z gibi ortas ndan ya da 
sonundan ba layabilir. Örne in, sizin olmad n z bir 
al veri  maceras n  “hani orada kocaman bir elbiseci 
vard  ya, hani annemler oraya gitmi lerdi….” 
eklinde anlatabilir. Neresi diye soracak 

oldu unuzda ise a k nl k ya da b kk nl kla 
yüzünüze bakar. Varsay m  bir kez daha 
do rulanm  olur: “Yeti kinlere bir eyler anlatmak 
gerçekten çok zordur.” Bütün olanlar bir noktada 
kendisiyle ili kilidir. Örne in, “e er uslu durmu  
olsa annesi hastalanmaz” ya da “okuldan ikayet 
gelmese ailesi bo anmaz”. Zaman içinde insanlar 
ba kalar n n varl n  daha çok hesaba katmalar na 
ra men; benzer benmerkezci ç kar mlar  
yeti kinlerde de görmek mümkündür. Özellikle 
sevilen birini kaybetmek gibi güç durumlar n s kl kla 
“ben bunu yapmam / yapm  olsayd m” cümlesiyle 
aç kland na tan k oluruz.        

Bir yeti kin için kendi arzular n n, 
ihtiyaçlar n n ve dürtülerinin canl  bir biçimde temsil 
edildi i iç dünyas  ile d  dünyan n gerçekleri 
aras nda ay r c  bir perde vard r. Kendini bir 
kahraman olarak hayal etti inde bunun bir gündüz 
dü ü oldu unu bilir. Çocuk için ise bu çizgi oldukça 
belirsizdir. Yukar daki öyküde sözü edilen genç 
delikanl  ilk bak ta avc  oyunu oynuyor san labilir. 
Halbuki, o gerçek bir avc  olmu tur ve av , pe inde 
oldu u gerçek bir tehlikedir. Tüm bedenin kat l m , 
heyecanlar , gururu ve dü  k r kl yla bu av partisi 
ona ait bir deneyim olarak davran lar na yans r. 
Hayal ve gerçek aras ndaki çizginin belirsizli i  çocuk 
dü üncesinin en tipik özelliklerinden biridir. Bu 
durumun en güzel örneklerinden biri de küçük 
ya taki çocuklar n rüyalar nda gördükleri yerleri, 
ya ad klar  eyleri gerçekmi  gibi kabul etmeleri ve 
aktarmalar d r. Rüyas nda yapt  bir geziyi keyifle 
anlat rken öyle diyebilir: “Çiçekler ne kadar güzeldi, 
de il mi anne? Toplad klar m z  nereye koydun?” 
Sizin ayn  rüyay  görmemi  olman z ya da bunun 
gerçek olmayan bir durum oldu u henüz ona uzakt r 
ve onun için a rt c d r. Çocuk ve yeti kin 
kar la t r ld nda di er bir farkl l k da zaman n 
alg s nda gözlenir. Zaman yeti kinler için kendileri 
d nda nesnel bir ölçüttür. De i mezli i bilinir ve 
ya am bu güvenilir ölçüt çerçevesinde planlanabilir. 
Ö le yeme ini saat 13:00’de yiyece ini bilen bir 
yeti kin için beklemesi gereken süre belirlidir ve 
tahammül edilebilir. Çocuklar için ise sürenin 
belirleyicisi ihtiyaçlar n n iddetidir. E er karn  çok 

açsa yeme e kadar geçmesi gereken süre çok 
uzundur, ihtiyaç çok güçlü de ilse süre k sad r. 
Çocuklar zaman hakk nda konu urken s kl kla tam 
bir kar kl k gözlenir. Bunun s k gözlenen 
örneklerinden biri, yuvaya giden kimi çocuklar n 
anneleri almaya gelece ini söyledi i halde, sonsuza 
kadar yaln z kalacaklar n  sand klar nda ya ad klar  
korku, panik ve çaresizliktir.     

Zaman n farkl  çal t ; gerçek ve dü ün 
s kl kla birbirine çok yak n oldu u bu dü ünce 
dünyas , ayn  zamanda büyüsel (majik) ili kilerle 
örülür. Gerçekten de do umu izleyen zaman içinde 
annesiyle bir bütün olarak var olan insan yavrusu, 
ayn  bütünlük alg s n  dünyayla da sürdürme e ilimi 
ta r. Kendi yapt  davran lar ve kar la t  olaylar 
aras nda büyüsel ili kiler kurar.  Bu büyüsellik, yine 
çocuklu a özgü her eye gücü yeterlik inanc yla iç 
içe geçmi tir. Örne in, küçük bir han mefendinin 
güne  açt ran botlar  olabilir. D ar ya ç kmay  çok 
istedi i ya murlu bir gün, k rm z  botlar n  
giydi inde güne in açmas , güne  ve botlar aras nda 
sihirli bir ba  kurulmas  için yeterlidir. Bu durum 
birden fazla tekrarland ysa, sihirli botlar n  yaz n bile 
yan ndan ay rmaz. Gerçekten de hava durumunu 
kontrol etmenize izin veren büyülü botlar n z varsa, 
tatilinizi riske atmak istemeyebilirsiniz. Bu durum 
valiz haz rlarken botlar  ta mak istemeyen annenizi 
ç ld rtsa da böyledir ve çocuk için yeti kinlere bu tip 
gerçekleri anlatabilmek gerçekten çok güçtür. Benzer 
büyülere yeti kin ya am nda da rastlamak 
mümkündür. S navlarda ba ar  getiren kalemler, 
kötü gözlerden koruyan nazar boncuklar  çocukluk 
dü üncesinin yeti kin ya am na küçük hediyeleridir.   

Bir yeti kin gözüyle bak ld nda çocuk 
dü ünü ü, kimi zaman anlams z görünecek kadar 
masal ms , kimi zaman da içinde kayboldu umuz 
soyut kavramlar dünyas ndaki en somut ve gerçe e 
en yak n dü ünce olarak kar m za ç kar. Olumlu ya 
da olumsuz yönleri ne olursa olsun kabul etmemiz 
gereken bir gerçek vard r: Ya am n devam  için 
bedensel oldu u gibi zihinsel olarak da büyür ve 
de i iriz. Bekli de ak lda kalmas  gereken en önemli 
nokta yeti kin dü ünce tarz na geçerken çocuk 
dü ünce tarz m z n yok olmad n  bilmektir. Bu tarz 
temas kurabildi imiz ölçüde kendimizin mant kd  
davran lar n  anlamada, yarat c l  ve heyecanlar  
hissetmede önemli bir anahtard r. Belirsizliklerde, 
korku ve yeniliklerde içimizdeki çocu un sesini 
duyabilmek önemlidir, çünkü o daha önce hiç 
bilmedi i bir dünyada var kalabilmeyi ba arm  olan 
parçam zd r.    
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