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ÖNSÖZ

Dr. Montessori’nin çağdaş çocuk eğitimi konusunda 
en önemli isim olduğu, artık kesinlikle kabul edilmekte
dir. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında doğmuş ve kendi 
deyimiyle ilk “Çocuk Evi” ni 1907'de Roma"da açmış olan 
bu İtalyafı doktorunun günümüze kadar ve gittikçe 
önem kazanarak ününü sürdürmesi hiç kuşkusuz geliş
tirdiği yöntemin evrenselliğine bağlıdır.

Roma Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk kadın me
zunu olan Maria Montessori, sinir ve akıl hastalıkları ko
nusunda ihtisas yaptığı sıralarda zihnen sakat ya da ge
lişmemiş çocuklarla ilgilenmiş ve onları normal çocuklar 
için düzenlenen sınavlara hazırlamaya koyulmuştu. Bu 
çocukların sınavlarda başarı kazanmalarını, birçokları 
mucize olarak tanımlarken, Dr. Montessori büyük bir 
gerçeğe parmak bastı. Madem ki, o “sakat”, o “geri kal
mış” çocuklar, üzerlerinde çalışılırsa, normal çocukların 
düzeyine erişebiliyorlardı, normal çocukların daha iyi 
sonuçlar almalarını engelleyen ne olabilirdi? Normal ço
cukların eğitiminde büyük bir eksiklik yok muydu?

Buradan yola çıkan ve günümüzde çocuk eğitimi ko
nusunda en geçerli yöntemi geliştiren Dr. Montessori'ye 
göre, öğretim süreci içinde verilen eğitimle yetinilmeme- 
liydi; o, yaşamın tümünü kapsayacak ve değiştirecek bir 
eğitim sisteminin geçerliliğine inanmıştı. Geliştirdiği 
yöntem bugün şöyle tanımlanmakta: “Montessori yönte
mi, çocuğa, önceden hazırlanmış bir çevrede kendi kendi
ni geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü
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tanımayı amaçlayan, kendi kendine oluşan ve gelişen bir 
eğitim sistemidir.” (*)

Çocuk evrenseldir, Dr. Montessori'ye göre. Bütün 
çağlarda varolmuştur ve zamanın sonuna dek varolacak
tır. Tarih öncesi çocuğu, Ortaçağ çocuğu diye bir şey yok
tur. Gerçekte tek bir çocuk vardır: Bütün çağların, bütün 
ırkların çocuğu- törelerin vârisi, kültürün temel taşı, ta
rihi kuşaktan kuşağa aktaran ve barışın yolunu açandır 
çocuk.

“Çocuğun görevi,” diyor Dr. Montessori, “kendinden 
içinde yaşadığı çevreyle uyum halinde, zamanına, yeri
ne, kültürüne uygun bir insan yaratmaktır.” Yeni doğ
muş bir bebekle üç yaşında bir çocuğu karşılaştıralım. 
Bu kadar kısa bir süre içinde meydana gelen inanılmaz 
değişimi, “Çocukluğun Sırrı” olarak niteleyen Dr. Mon
tessori, eğiticiye düşen görevi ise, çocukların bu gizli güç
lerini mümkün olan en son noktaya kadar geliştirmeleri
ne yardım olarak tanımlıyor. Günümüzün çocuğunun 
kendi imkânlarını geliştirmesine gerçekten yardım ede
bilmek içinse, Montessori yönteminin ilkelerini bir bü
tün olarak kavramak ve çarpıtmadan uygulamak gerek
mektedir.

Çocuk, dünyanın neresinde olursa olsun, Dr. Mon- 
tessori'nin “emici zihin” diye adlandırdığı bir yetiye sa
hip olarak doğar. Çevresindekiler bilmediği bir dili konu
şurken, iki yıl sessiz sedasız oturup sonra birden bu dili 
kusursuz grameri, telaffuzu ve bütün ayrıntılarıyla ko
nuşmaya başlayıvermek hangi yetişkinin harcıdır? Oysa 
dünyanın dört bir yanında iki buçuk yaşında çocuklar bu 
işin üstesinden gelebilmektedirler. “Emici zihin” dili öğ
renmekle de yetinmez. Ülkesinin kültürünü tümüyle 
emip, sindirir zamanının ve mekânının bütün özellikle
rine sahip bir kişiliği kendi özünden yaratır. Kültür, töre, 
ülkü, duygu, davranış ve inançların “emilip” benimsen

(*) R.C. Orem, A Montessori Handbook, New York, 1966, s. 13
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mesi, çocuğun doğumuyla altı yaşı arasındaki “emici zi
hin” döneminde gerçekleşir.

Montessori yönteminin “emici zihin” ilkesi, bu er
ken, ama alabildiğine “alıcı” dönemde çocuğun zihinsel 
faaliyetini artırmayı amaçlar. Ne var ki, Montessori Ço
cuk Evlerinde çocuk asla zihinsel başarılar kazanmaya 
zorlanmaz. Dünya, önüne sere serpe açılır ve bu dünyayı 
keşfedebilmesi için ona bir dizi anahtar verilir. Bunlar 
duygusal gereçlerdir. Ve her çocuk bu gereçlerin yardı
mıyla, kendine özgü yetenek ve ritmine uygun olarak, 
zihninin daha önce algılamış olduğu izlenimleri sınıfla
maya, örgütlemeye koyulur. Kısacası, doğal bir ihtiyaç 
olan kendi iç disiplinini yaratır.

Montessori yöntemi yaşama dayandığından, yaşam 
da yaratıcılık demek olduğundan, bu yönde herhangi bir 
kısıtlama söz konusu değildir. Çocuk bütün canlı orga
nizmalar gibi birtakım gelişim aşamalarından geçer. Dr. 
Montessori bunları “duyarlılık dönemleri” olarak adlan
dırıyor. Evrensel bir organizma olan çocukta bu “duyarlı
lık dönemleri” ırk, kültür ayrılıkları gözetmeksizin mev
cuttur. Belirli bir duyarlılık döneminde çocuk belirli bir 
bilgi ya da hünere karşı doymaz bir şevk ve açlık duyar. 
Bu zihinsel araştırma, Montessori Çocuk Evlerinde sür
dürülen yaratıcı çalışmanın belkemiğidir. Çocuk, elinde
ki gereci dilediği gibi kullanmasına izin verildiğinde, bu
nunla çeşitli alıştırmalar yapacak, yaptıklarını tekrar 
tekrar uygulamaktan usanmayacaktır. Dikkatin yoğun
laşması, anlamak, kavramak ve zihin gücünü artırmak
ta tekrarın rolü büyüktür.

Montessori yöntemindeki özgürlük ilkesine gelince, 
“uyguladığımız yöntemin en kısa ama en özlü açıklama
sı, çocuklara önceden hazırlanmış bir çevrede özgürlük 
tanımak'tvc” diyor. Dr: Montessori. Çocuk Evlerinden 
birinde çalışmaları izleyen bir konuğun çocukların dile
diklerini, hoşlarına gideni yaptıklarına işaret etmesi 
üzerine öğrencilerden biri şöyle cevap vermiş: “Özür dile



rim, efendim, biz hoşumuza gideni yapmıyoruz ki. Yaptı
ğımız şey hoşumuza gidiyor bizim.”

Özet olarak, Montessori yönteminin ilkelerini kısa
ca şöyle sıralayabiliriz: Emici zihin ve işleyişi, gelişimde
ki duyarlılık dönemleri, tekrarın önemi, önceden hazır
lanmış bir çevrenin gerekliliği, çocuğu iç disipline yönel
ten bir özgürlük anlayışı, dikkatin yoğunlaşması, çalış
ma şevki ve sevinci, çocuğun toplumsal bir varlık olarak 
gelişmesi. Montessori yönteminin uygulanması bütün 
bu ilkelerin evrensel nitelikte olduklarını ortaya koy
muştur. Ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki Montessori 
Çocuk Evlerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Şimdi tekrar bu konuda yetişkinlere düşen görevle
re dönelim. Dr. Montessori'nin “Çocukluğun Sırrı” ola
rak nitelediği o esrarlı güç, aslında yaratıcı bir güçtür. 
Bir yetişkinin bu sırra varabilmesi için gerekli olan, al
çakgönüllülük ve o “her şeyi bilen yetişkin” kişiliğinden 
sıynlabilmektir. Kendi düşüncemiz olmayan bir düşün
ceyle, kendi gücümüz olmayan bir güçle karşı karşıya 
kaldığımızı kavramalıyız. Önyargılardan, basmakalıp 
görüşlerden arınıp, çocuğun kendi kendini yetiştirmesi 
için ona yardıma hazırlanmalıyız. Bu yardım, “çocuğun 
insana dönüşmesi süreci boyunca gizliden gizliye, kendi
ni belli etmeyen, alçakgönüllü bir yardım olmalıdır.” Bir 
yetişkinin çocuğu anlayabilecek kadar ona yaklaşabil
mesi, onunla kaynaşması ise, ancak sevgi gücüyle olur.
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GİRİŞ

ÇOCUK: 
TOPLUMSAL BÎR SORUN

Son yıllarda çocuğa yoğun bir toplumsal ilgi gösteril
meye başlandı. Diğer önemli toplum hareketleri gibi bu 
da tek bir kişinin ya da örgütün başlatmasıyla değil, çe
şitli yer ve yönlerden birbirini izleyen patlamalar biçi
minde ortaya çıktı. Bilim, çocuk ölümlerinin oranında 
görülmedik bir düşüş sağlamakla bu harekete bir zemin 
hazırladı. Ardından okullarda çocuklara yüklenen ders
lerin ağırlığı dikkati çekti. Çocuk sağlığı konusunda ya
pılan araştırmalar onların mutsuz, yorgun; omuzlarının 
çökmüş, ciğerlerinin her an vereme dönüşebilecek zayıf
lıkta olduğunu ortaya koydu.

Ve şimdi, yarım yüzyıllık araştırmalara sırtımızı 
dayayarak, çocukları, onlara hayat veren ve yaşatan bir 
yetişkinler toplumunca ezilen insancıklar olarak gör
mekteyiz. Aslmda nedir çocuk? İşi başından aşkın bir ye
tişkin için sadece bir başbelasıdır. Çağdaş şehirlerdeki iç 
içe yaşantıda çocuklara yer yoktur. Otomobillerin sel gi
bi akıp geçtiği sokaklarda, acelesi olan yetişkinlerin ko
şuşturdukları kaldırımlarda nasıl yer olabilir onlar için? 
Kendi işlerini tamamlamaya vakit bulamayan yetişkin
lerin, çocuklara ayıracak zamanlan da yoktur. Genellik
le hem baba hem de ananın çalışması gerekmektedir. Ak
si halde, çocuklar da onlarla birlikte yoksulluk çekecek
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lerdir. Daha iyi koşullarda yaşayan çocukların hayatları 
bile dört duvar arasında geçer, bakımlarını yabancılar 
üstlerine almışlardır. Evin ana babaya ait bölümüne geç
melerine izin verilmediği bile olur. Ne onları anlayan biri 
vardır, ne de kendilerine özgü faaliyetlerini sürdürebile
cekleri bir köşeleri. Sessiz olmalı, hiçbir şeye el sürme- 
melidirler. Çünkü hiçbir şey onların değildir, her şey ye
tişkinlerin malıdır. Çok yakın zamanlara kadar çocukla
rın benim diyebilecekleri bir iskemleleri bile olmamıştır. 
Çocuk, yere ya da büyüklerin iskemlesine, koltuğuna 
oturduğunda azarlanır, biri onu alıp kucağına oturtur
du. Yetişkinler arasında büyüyen çocuklar için durum 
bugün bile böyledir. Bir odaya girdiğinde varlığı hemen 
göze batar. Evi ve medeni haklan elinden alınmış bir ye
tişkin gibidir. Toplumun kenanna itilmiş, horlanan, kü
çümsenen, azarlanan bir varlıktır.

Ruhsal bir alışkanlıktan olmalı, yetişkinler kendi 
çocuklan için uygun bir ortam hazırlamak gereğini pek 
duymazlar. Sanki toplum onların varlığından utanç duy
maktadır. insanoğlu kendisi için yasalar koymuştur, 
ama öz evlatlan için böyle bir gerek duymamış, onlan ya
sa dışı bırakmıştır. Çocuklar, ana babalannm diktatörce 
heves ve içgüdülerinin insafına bırakılmışlardır. Oysa 
çocuklar dünyaya geldiklerinde geçmiş kuşaklann yan- 
lışlannı düzeltebilecek bir güç, dünyayı değiştirebilecek 
yeni bir soluk getirirler beraberlerinde.

Ne var ki, yüzyıllar boyu, belki de insanlığın başlan
gıcından beri çocuklarının ihtiyaçlarıyla, gelecekleriyle 
pek ilgilenmeyen insanoğlu, son yıllarda onlann varlığı
nın bilincine varmış bulunuyor. Çocuk sağlığı konusun
daki ilerlemeler sayesinde, yaşamın ilk yılında ölen ço
cuk sayısında gittikçe artan bir düşüş kaydedilmekte. 
Yirminci yüzyılın başından bu yana çocuğun hayatı ve 
sağlığı konusundaki görüşler yepyeni boyutlar kazandı. 
Okullar çağdaşlaştırıldı. Gerek okullarda, gerekse evler
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de, yumuşaklığı, hoşgörüyü ön plana alan yeni eğitim il
keleri benimsendi.

Bilimdeki ilerlemelerle açıklanabilecek bütün bu 
gelişmelerden başka, kökleri ancak insan duyarlılığının 
daha derinlerinde aranabilecek bazı hareketler görüldü. 
Artık çocuklar ciddiye almıyor. Şehirlerde onlara park 
yerleri, oyun alanları ayrılmaya başlandı. Çocuk tiyatro
ları kuruldu, çocuk yayınlan gün geçtikçe artmakta. Ar
tık kendi boylanna uygun giyecekleri, eşyaîan yar onla- 
nn da. Yavru Kurtlar ve benzeri çocuk örgütleri, onla
ra kendilerine özgü bir biçimde bağlılık duyabilecekleri, 
övünebilecekleri toplumsal dayanışma imkânları sağla
dı. Politikacılar bile onlan kendi devrimci amaçlanna 
alet etmek için taraftarlıklannı kazanmaya uğraşıyor
lar. Kısacası, sonuçlan ister sevindirici, ister üzücü ol
sun, çocuklara gösterilen ilginin gün geçtikçe artmakta 
olduğunu artık inkâr edemeyiz. Ana babalarının bay
ramlık elbiselerini giydirip eş dost görsün diye sokağa çı- 
karttıklan zavallılar olmaktan çıktılar. Artık içinde ya- 
şadıklan toplumun bir parçası çocuklar. Gün, çocuklann 
günüdür ve bu gerçek, toplum için büyük önem taşıyan 
bazı sorunlan beraberinde getirmektedir.

Çocukların toplumda bir yer kazanmaları olayının 
toplum için, devlet için, giderek bütün insanlık için taşı
dığı anlamı değerlendirmemiz gerek. Çeşitli ve birbirin
den habersiz hareketler sonucu çocuklara duyulan ilgi
nin bu denli artması, olayın, tek bir nedene bağlanama
yacağını gösteriyor. Bunu çok büyük bir toplumsal re
form, yeni bir çağ açacak güçte doğal bir itki olarak gör
mek gerekiyor. Bizler artık kapanmakta olan bir çağın 
son hayatta kalanlarıyız.

Bizim çağımızda insanoğlu, çocuklan hesaba kat
maksızın, salt yetişkinler için rahat, kolay bir yaşam ya
ratmaya vermişti kendini.

Oysa şimdi hem çocuklar hem de yetişkinler için ça
lışmanın gerekli olacağı bir çağ başlıyor. Yeni bir siyasal
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düzen gerekecek. Birbirinden farklı iki toplumsal çevre 
kurmak gerekecek: Biri çocuklar, biri yetişkin1 er için.

Bizi bekleyen görev halen yürürlükte olan hareketi 
daha iyi örgütlemek ya da özel sektörle kamu sektörünü 
çocuklara daha yararh olacak biçimde yeniden düzenle
mek değil. Böyle bir şey yapmak ancak biz yetişkinlerin 
bir kez daha bir araya gelerek, bizden ayn, bizim dışımız
daki bir topluluğa, yani çocuklara yardım etmeye kalkış
mamız olur ki, bu, sorunu yanlış bir biçimde ele almak
tır.

Çocuk denilen toplumsal sorun, bizim iç dünyamıza 
işlemiş, vicdanımıza hitap eden, bizi harekete geçmeye 
zorlayan bir olay. Çocuk bir yabancı değil, yetişkin haya
tın önemli bir parçasıdır.

Yetişkinin gerek ruhsal, gerekse fiziksel sağlığı na
sıl bir çocukluk geçirdiği ile yakından ilgilidir. Bizim 
yanlışlarımız çocuklarımızı etkiler, onlar üzerinde silin
mez damgalar bırakır. Biz öleceğiz evet, ama yanlışları
mızın cezasını çocuklarımız çekecek. Bir çocuğu etkile
yen her şey, insanlığı da etkiler; çünkü insanın eğitimi 
ruhunun en gizli, en yumuşak derinliklerinde gerçekle
şir.

Çocuklarla ilgili bilinçli ve olumlu bütün çabaları
mız, insanlığın sırlarını keşfetmemize yardımcı olacak
tır. Tıpkı bilimsel araştırmaların doğanın sırlarını keş
fetmemize yardımcı olduğu gibi.

Yetişkinlerin kendi öz evlatlarına karşı gösterdikle
ri anlayışsızlık, bu konudaki ısrarlı körlükleri, kökleri 
çok derinlerde yatan bir olaydır. Çocukları seven, ama 
onları hor gören bir yetişkin, kendi yanlışlarının aynası 
olan gizli bir üzüntü kaynağı aşılar çocuklara. Çocuğu 
toplumsal bir sorun olarak ele almak, bize insanın doğal 
gelişimini yöneten yasalara saygı duymayı öğretecek, ne 
olup ne olmadığımız konusunda bilinçlenmemize, top
lum hayatımıza yeni bir yön vermemize yol açacaktır.
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Birinci Bölüm





1. ÇOCUK ÇAĞI

Son yıllarda çocukların eğitimi konusundaki ilerle
me öyle hızlı olmuştur ki, bunu yaşama düzeyindeki yük
selmeden çok, genel bir vicdan uyanmasına bağlamak 
daha yerindedir. İlkin ondokuzuncu yüzyılın son on yı
lında çocukların bakımı alanında epey bir ilerleme kay
dedilmiştir; yenilerde de çocuğun kişiliği konusu çok de
ğişik açılardan ele alınmaktadır.

Bugün tıbbın, felsefenin, toplumbiliminin hangi da
lını incelerseniz inceleyin, çocuk yaşamı üzerindeki ça
lışmaların katkısını hesaba katmak zorundasınız. Bu, 
sözgelimi, embriyolojinin biyoloji ve evrim konularına 
serptiği aydınlıktan bile daha önemlidir. Çocuklardan 
devşirilen bilgilerin etkisi, bütün insanlık sorunlarına 
uzandığı için çok daha ağır basmaktadır.İnsanlığın gö- 
nenmesinde güçlü bir güdü görevini yüklenecek olan, ço
cuğun fiziksel değil, ruhsal yapısıdır. Çocuk ruhu insan
lığın ileri adımlarını belirleyecek ve belki de onu daha üs
tün bir uygarlık biçimine eriştirecektir.

Ellen Key adlı bir İsveçli yazar, yüzyılımızın “çocuk 
yüzyılı” olacağını söylemişti. Bu kâhince söz, ondoku
zuncu yüzyıl biliminin insanların zihinlerinde yarattığı 
izlenimlerin etkisi altında söylenmişti. Çocukların bula
şıcı hastalıklardan yetişkinlere kıyasla on kat fazla ölü 
verdiklerini ve okullarda nasıl çile çektiklerini gün ışığı
na çıkaran araştırmalar, o zamana dek uykudaki yetiş
kin vicdanları biraz olsun dürtüklemişti.

Ama çocukların özlerinde insan ruhunu örten peçeyi
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kaldırabilecek bir ölüm kalım sim taşıdıkları ve gene ço
cukların, yetişkinlerin kendi kişiliklerini ve daha başka 
sosyal sonulları çözmelerine elverecek bir gücü banndır- 
dıkları kimsenin aklından geçmemişti. İşte bu buluş, 
toplum üzerindeki alabildiğine önemli etkilerini gün 
geçtikçe daha fazla duyuracak olan yeni çocuk biliminin 
temeli olmuştur.

ÇOCUK VE PSİKANALİZ

Psikanaliz, bilinçaltının sırlarına ulaşmamıza yar
dım etmesi bakımından, şimdiye dek bilinmedik bir 
araştırma alanı açmış olmasına rağmen, günlük yaşamı
mızın acil sorunlanndan pek azını çözebilmiştir. Gene de 
psikanaliz, çocuğun gizli yaşamından devşirilecek katkı
ları değerlendirmemize yardımcı olabilir. Psikanaliz, 
psikolojinin bir zamanlar aşılmaz, geçilmez bellediği bir 
sının delip geçmiş, bilincin kabuğunu çatlatmıştır. Psi
kanaliz, bilinçaltının okyanusunu iskandil etmiş olma
saydı, çocuk zihninin, insan sorunlannm daha derinden 
anlaşılmasına yardım etmesi olanağı da beliremeyecek- 
ti.

Bilindiği üzere psikanaliz, başlangıçta bir tıp dalıy
dı. Ruhsal rahatsızlıklann tedavisinde kullanılan yeni 
bir teknikti. Bilinçaltının insan davranışları üzerindeki 
gücünü keşfederek parlak bir başan sağlamıştı. Bilinçal
tına dalarak ve ruhsal tepkileri son derece önemli, gizli 
birtakım etkenlere ışık tutacak biçimde inceleyerek, eski 
görüşleri alaşağı etmişti. Bu ruhsal tepkiler uçsuz bu
caksız ve bilinmedik, ama aynı zamanda kişinin alınya- 
zısıyla iç içe geçmiş bir dünyanın varlığını haber veriyor
du. Ama psikanaliz, bu bilinmedik dünyada keşfe çık
mayı başaramadı. Eski Yunan gemilerinin yelkenleri
ni söndüren önyargıya benzer bir önyargı, Freud'un pa
tolojik vakalar yerine normal halleri incelemesine engel 
oldu.
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Geçen yüzyılda Charcot adlı psikiyatr, bilinçaltını 
keşfetmişti. Ağır psişik hastalıklar ve benzeri olağanüs
tü hallerde bilinçaltının, yerkabuğunu yırtan bir volka
nın lavlan gibi ortaya saçıldığı saptandı. Bilinçaltıyla bi
reyin bilinçli hali arasındaki garip zıtlıklar, sadece has
talığın arızı olarak kabul ediliyordu. Freud, bu keşfi da
ha da ileriye götürdü Gelişkin bir tekniğe başvurarak bi
linçaltına dalabilme yolunu bulduysa da sırf anormal va
ka ve hallere çakılıp kaldı. Aramızdan kaç sağlıklı insan 
kalkıp gönüllü olarak kendini o acılı psikanaliz testleri
ne, ruhun bir çeşit ameliyatı demek olan o sıkıntıya razı 
olur? Freud, psikoloji kuramlarını hastalarını tedavi sı
rasında edindiği gözlemlerden kurmuştu. Bu yüzden de 
yeni ruhbilim, anormal hallere ilişkin birtakım kişisel 
deneylere dayanmaktaydı. Freud, okyanusu görmüş 
ama onu keşfetmemişti, ama bu keşfedemediği okyanu
su bir tayfun sahnesi gibi resmetmekte de sakınca gör
medi.

Bunun içindir ki, Freud'un kuramlan yetersizdir ve 
bunun içindir ki zihinsel hastalıkları tedavi tekniği pek 
başarılı olmamış, her zaman iyi sonuçlara ulaşamamak
tadır. Belki de bunun içindir ki, eski deneylerimizin ka
nıtı olan sosyal gelenekler Freud'un bazı kuramsal ge
nellemelerine karşı setler çekmişlerdir. Zira bilinçaltı 
denen o uçsuz bucaksız gerçeği keşfedebilmek klinik tek
niklerinden ve tek tek kuramsal sonuçlar çıkarmak yön
teminden çok daha temelli hal çarelerine gerek göste
rir.

ÇOCUKLUK SIRRI

Bilinçaltının bu el değmedik uçsuz bucaksız diyarı
na dalmak için daha başka bilim dalları ve değişik kav
ramlar ve düşünceler gereklidir. İnsanı kökenlerinden 
başlayarak incelememizde ve çocuk ruhunun gelişimini
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çevresine gösterdiği tepkilerle izleyip, ruhu karanlığa ve 
çarpıklığa iten gizli mücadeleleri belirlememizde belki 
bu bilim dallan bize yardımcı olacaktır.

Psikanalizin en çarpıcı buluşlanndan biri, bir psiko
zun kökeninin çocukluğa dayanabileceği gerçeğidir. Bi
linçaltının derinlerinden su yüzüne çıkanlan unutulmuş 
olaylar, çocukların bilinmedik çilelerin kurbanı olduğu
nu göstermiştir. Bu buluş, genel sanılara ve inançlara 
aykırı olduğu için kamuoyunu şaşırtmış, rahatsız etmiş
tir. Bütün bütüne ruhsal nitelikteki bu çocukluk ıstırap
ları süreklidir. Oysa yakın zamana kadar yetişkinlerde
ki ruhsal hastalıkların nedeni olabileceği akla gelmemiş
tir. Bunlar cebberrut bir yetişkin tarafından çocuğun 
özünden gelme eylemlerinin baskı altına alınması yü- 
zündendir. Dolayısıyla, çocuk üzerindeki etkisi en büyük 
olan yetişkine, yani anaya dayanmaktadır.

Psikanalizde iki ayn araştırma alanı bulunduğunu 
gözden kaçırmamalıyız. Bunlardan daha yüzeysel alanı 
bireyin doğal içgüdüleriyle kendisini uydurması gereken 
ve ilkel isteklerine ters düşen çevre koşullan arasındaki 
mücadeleden doğmaktadır. Bunların tedavisi kolaydır, 
çünkü rahatsızlığın derindeki nedenlerini bilinç düzeyi
ne çıkarmak güç değildir. Ama, zaman zaman iskandil 
edilmesi zorunlu olan daha başka ve daha derin bir dü
zen vardır. Çocukluk anılannm düzeyi. Orada mücadele 
insanla o andaki çevresi arasında değil, çocukla anası ve 
daha genel olarak da çocukla bir yetişkin arasındadır.

Psikanalizin pek el sürmediği bu çeşit çatışmalann 
tedavisi güçtür. Bu çatışmaları çözmede pek az emek 
harcanmıştır. Çoğu zaman bunlar hastalığın nedenine 
belirti olarak kabul edilmiştir.

İster bedensel, ister zihinsel olsun, bir hastalığın te
davisinde insanın çocukluğunda olup bitenlerin hesaba 
katılması gerektiği artık herkesçe bilinmekte. Kökü ço
cukluğa dayanan bu hastalıklar, genel olarak tedavisi
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