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korkma, ben sana tanıklık ederim.
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Yalnızca göz yaşında,
bir de kahkahada buluştular.
Yer tanık olsun, gök tanık olsun,
Bütün doğmuşlarla ve doğacaklarla
tanışmak mümkün,
Akıllarda ve yüreklerde göz göze geldik bugün.
Bin yıl önceden bana selâm söylediler;
Bin yıl önceki anneler, annemden az mı sevdiler?
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Sayın Mehtap Usluer’e, kitabın basımındaki çaba ve katkılanndan ötürü Sistem Yayıncılık’ın sahipleri olan Sayın Erdoğan
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ladığı katkıdan ötürü eşim ve meslektaşım Zehra Dökmen’e
ve son olarak da çocuklara özgü zengin bakış açılarıyla beni
güdüleyen kızlarıma teşekkür etmek istiyorum.
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5. Baskı
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ÖNSÖZ

Kısaca "iletişim" adını verebileceğimiz bilgi alış verişi, ya
şamdaki önemli olaylardan birisidir. Canlılar varlıklarını sürdü
rebilmek için iletişimde bulunmak zorundadırlar. Bütün can
lıların ihtiyaç duyduğu iletişimin insan yaşamındaki yeri ise
bambaşkadır. Çünkü insan, diğer canlılardan farklı olarak,
sürdürmekte olduğu iletişimleri incelemek ve geliştirmek şan
sına sahiptir. Şüphesiz diğer canlılar da birbirleriyle, kendile
rine göre derin ve anlamlı iletişimler kuruyor olabilirler. An
cak tüm canlılar içinde yalnızca insanlar birbirlerinin rolüne
girip, birbirleriyle empati kurma şansına sahiptirler. Bu şansı
mızı iyi kullanmak zorundayız. Empatik anlayışa sahip olmak,
çatışmaksızın iletişimde bulunmak ve bunu sürdürmek, çaba
ister. Elinizdeki kitap, söz konusu çabalara ilişkin küçük bir
adım sayılabilir. Kitabın konusu, kişilerarası iletişim. Yaşam
biçimimizi ve sanatımızı, iletişim çatışmaları ve empatik ileti
şim açısından inceleyeceğiz.
Kitabın birinci bölümünde, genel çizgileriyle iletişim ele
alınmaktadır. Bu bölümde, iletişimle ilgili bazı temel kuramsal
bilgileri aktanrken, kültürümüzden örnekler vermeye çalıştım;
örneğin, konuşma dilimizdeki bazı deyimleri ya da Nasrettin
Hoca fıkralarını, iletişim psikolojisi sosyal psikoloji açısından
yorumladım. İkinci bölümde, kişilerarası iletişim çatışmalarının
niteliği, türleri ve nedenleri ele alınmıştır. Bu bölümde, ileti
şim çatışmalan ve roller konusunda yeni tanımlamalar ve sı
nıflamalar ortaya koydum. Üçüncü bölüm empati ile ilgili. Bu
bölümde, empatiye ilişkin yeni bir kuramsal açıklamada bu
lundum; "Empatiye İlişkin Yeni Bir Kuramsal Açıklama" başlığı
altında, Anababa, Yetişkin ve Çocuk benlik-durumları ile
empatik davranış arasında ilişki bulunduğu belirtiliyor. Gerek
bu iddia, gerekse daha önce ortaya koyduğum empati modeli
(Dökmen, 1988b), gelecekte, yeni bir "İletişim/empati" mode
linin çekirdeğini oluşturabilir.

xvi

iletişim Ç atışm aian v e Empati

Kitabın dördüncü, beşinci ve altıncı bölümlerinde, ilk üç
bölümdeki kuramsal bilgilerin ışığı altında, çağlar boyunca
kültürümüzü ve bugünkü yaşama biçimimizi, kişilerarası ileti
şim açısından incelemeye ve irdelemeye çalıştım. Bunu ya
parken, psikolojinin alışılagelmiş sınırlarını zorlarmş olabilirim.
Ancak böyle bir zorlamanın, en azından artık gerekli olduğu
kanısındayım. Şüphesiz ki psikolojizme sapmamaya çalışarak,
psikoloji ile ilgili bilgilerimizi, toplumsal yapımızı ve sanatı
mızı irdelemede kullanmalıyız. Böylesine bir yaklaşım, hem
kültürümüzü daha iyi anlamamıza katkıda bulunacaktır, hem
de psikolojideki bilgilerimize yeni bir uygulama alanı yarata
caktır. Dede Korkut Hikâyeleri, Divan Edebiyatı, Kutadgu
Bilig ve benzerleri, bu güne kadar, daha çok edebiyatçılar ve
edebiyat tarihçileri tarafından incelenmiştir. Oysa bu tür eser
ler, psikolojinin çeşitli dalları açısından, örneğin sosyal psi
koloji ya da iletişim psikolojisi açısından incelenmeye son
derece elverişlidir. Minyatür ise daha çok sanat tarihinin ince
leme konusu olmuştur. Halbuki minyatürler, algılama açısın
dan, perspektif ilkesi açısından ya da kişilerarası etkileşimdeki
hiyerarşi açısından incelenebilir. Kısacası minyatürler -hatta
bütün sanat ürünleri- yalnızca sanat tarihinin ilgisine bırakıla
mayacak kadar zengin ve karmaşık bir niteliğe sahiptir. Bu
yüzden, dünyadaki tüm kültür ürünlerinin, bu arada kendi
kültürümüzün, gerek psikoloji, gerekse diğer bilim dallan
tarafından, tarafsız ve pozitif bilim anlayışıyla incelenmesinde
ve yeni baştan yorumlanmasında yarar vardır.
Kitabın son iki bölümünde, aslında toplum yaşamımıza
ilişkin söyleyegeldiğimiz bazı gerçekleri, yeni bir terminoloji
ve yeni bir organizasyon içinde ifade ederek, kitabın eksenini
oluşturan bir iddia ileri sürdüm. Bu iddiaya göre, gerek geç
mişte gerekse günümüzde, toplumsal yaşantımızda Yetişkin
(akılcı ve bireyselleşmiş insan) özellikleri, sergilemekten ka
çınmaktayız; buna karşılık Çocuk-Anababa (bağımlı kılan ve
bağımlı olan insan) özelliklerini daha yoğun şekilde sergile
mekteyiz. Kısacası bir Çocuk-Anababalar toplumuyuz; fakat
bir Empatik Toplum olma yolunda ağır adımlarla ilerlemekte
yiz. Eğer bir gün çoğunluğu empatik davranışlı kişilerden
oluşan bir toplum olursak -ki bence bu imkânsız değildir- o
zaman, akılcı olmak ile birbirimize bağlı olmayı (bağımlı

Önsöz

x vii

değil) bağdaştırabileceğiz. O gün geldiğinde, ne kendi aklı
mızı sergilemekten korkacağız, ne de yalnızlık çekeceğiz; hem
aklımıza güveneceğiz, hem birbirimizi ve herkesi seveceğiz.
Kitabın beşinci bölümünde, Çocuk-Anababalardan oluşan
bir toplum olduğumuz iddiasını desteklemeye çalıştım. Altıncı
bölümde ise, Yetişkin yanımızı nasıl güçlendirebileceğimiz
konusunda, öneriler ve örnekler sundum. Beşinci bölümde,
bir Çocuk-Anababalar toplumu olduğumuz iddiasını destek
lemeye çalışırken, birtakım gözlemlerimi ve bazı araştırmaların
sonuçlarını dayanak aldım. Gerek kitabın beşinci bölümünde
ortaya attığım iddia ve onu desteklemeye çalışırken başvurdu
ğum yaklaşım, gerekse üçüncü bölümde empatinin niteliğine
ilişkin ortaya attığım kuramsal açıklama, şüphesiz ki tartış
maya açıktır. Okuyuculanm ve meslektaşlarım, kültürümüzü
kişilerarası iletişim açısından yorumlamaya yönelik çabalanma
ve empatiyle ilgili görüşlerime katkıda bulunurlarsa mutlu
olacağım. Konuyla ilgilenenlerin, kitapta ileri sürdüğüm iddi
aları destekleyen veya reddeden görüşlerini benimle paylaş
malarını isterim. Onlarla tartışmak, geribildirimlerinden yarar
lanmak, benim için bir zevk olacaktır. Konuyla ilgilenenlerin,
söz konusu iddiaları sınamaya yönelik psikolojik araştırmalar
yapmaları durumunda ise mutluluğum daha da artacaktır.
Kitabım okunduktan sonra iletişimde bulunmak dileğiyle...
14.04.1994
Ankara

OKUYUCUYA NOT

İlk üç bölümdeki bazı kuramsal açıklamaları, yalnızca bu
konulara ilgi duyan okuyuculanmın okuyabilmelerini kolay
laştırmak amacıyla, kitabın sonundaki Ekler Bölümü’ne kay
dırdım. Psikolojiye ilgi duyan okuyucularımın ve özellikle psi
koloji ve psikolojik danışma alanlarında eğitim görmekte olan
öğrenci arkadaşlarımın, ekleri de okumalarını arzu ederim.
Psikolojiye ilgi duyan okuyucularımın, kitabın tümünü il
ginç bulacaklarını sanıyorum. Psikolojiden çok sanat ve ede
biyat tarihine ilgi duyan okuyucularıma ise, dördüncü ve daha
sonraki bölümler ilginç gelebilir. Bu durumda bazı okuyuculanmın, kitabın dördüncü ve beşinci bölümlerine yönelip, ilk
bölümleri atlamalarından endişe ederim. Çünkü, daha sonraki
bölümlerde ortaya koyduğum açıklamalar ve yorumlar, te
melde ilk üç bölümdeki bilgiler üzerine oturuyor. Özellikle
Transaksiyoııel Analiz, Kalıplaşmış Düşünceler ve Empati
konusunda yeterli bilgiye sahip olmaksızın, dördüncü bölüm
den sonrasını okumak sorun yaratabilir. Bu yüzden, yukarda
belirttiğim konulara öncelik vererek, okuyucularımın kitabın
tüm bölümlerini okumalarını diliyorum. Geribildirimlerinizi
işitmek dileğiyle, iyi okumalar, güzel günler....

GİRİŞ

Doğayı severiz; insanları severiz. (En azından bir kısmı
mız...) Sevmek yeterli değil. Anlamak da gerekli. Anlayarak
sevmek, büyük bir erdem olsa gerek. Hiçbir şeyi sevmiyormuş
gibi gözükenler de, herhalde birilerini ya da bir şeyleri kendi
üsluplannca seviyorlardır. Onları da anlamak gerekli.
Kendimi, yakın çevremi, içinde yaşadığım toplumu ve in
sanları anlamak ve tanımak istiyorum. Anlamadan, anlaşmak
ve tanımadan tanışmak mümkün değildir. Bu kitap, kendimi
ve herkesi tanımak amacıyla giriştiğim bir yolculuktur. Bu
yolculuğa benimle gelirseniz, hem daha iyi tanışmış hem de
anladıklanmızı paylaşmış oluruz. Buyrun, birkaç gözlemle çı
kalım yola:
1. M erdiven Ç ıkan Çocuk;
Siz hiç yürümeye yeni başlayan çocukların, bir basamağa ya
da bir koltuğa nasıl tırmandıklanm gözlediniz mi? Uğraşa-debelene birkaç dakikalık bir gayret sonucu, yerden 15-20 cm yu
karıya çıkarlar. Çıkar çıkmaz da, şöyle bir dikelip, muzaffer bir
komutan edasıyla etraflanna bakarlar. Büyük iş başarmışlardır
çünkü. Şimdi size sormak istiyorum: On dört aylık bir çocu
ğun, kan ter içinde bir koltuğa tırmanmaya çalıştığını görürse
niz, ne yaparsınız? Büyük bir ihtimalle, çocuğu sevgiyle kaldınp koltuğun üzerine koyarsınız. (Böyle davranan çok konukomşu gördüm; ben de böyle yaparım, en azından içimden
kaldırıp koymak gelir.) Az sayıdaki vatandaşımızın ve daha
büyük oranda Batılının ise bir yerlere tırmanmaya çalışan ço
cuklarına karışmadıklarını ve karışılmasından hoşlanmadıkları
nı gözledim. Bu gruptaki kişiler, tırmanan çocuklarına çevre
den birisi yardım etmek istediğinde rahatsız oluyorlardı. "Do
kunmayın kendisi çıkacak, kendisi çıkmalı" mesajını veriyor
lardı. (Batı ülkelerinde yaşayan herkes yukarıda belirtildiği
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şekilde davranmıyor olabilir. Ülkemizdeki herkes de bu ko
nuda çocuklara yardım etmiyor olabilir; "Çocuk dediğin düşe
kalka büyür” sözü uyarınca bazılarımız, koltuğa tırmanan ço
cuklara aldırmıyor olabilirler. Fakat şöyle bir düşündüğü
müzde. basamağa veya koltuğa tırmanmaya çalışan çocuğa
yardım davranışı, kafanızdaki "biz11 imajına uygun düşüyor
mu, düşmüyor mu? Her halde düşüyor.)
Çocuklarının merdiven çıkmasına bilinçli olarak karışma
yanlar, muhtemelen "çocuğun egosu güçlensin" diye, "kendi
ne güveni artsın" diye seyirci kalmayı tercih ediyorlar. Yardım
eden bizler ise, kendimizi sorumlu hissediyoruz; kafalarımız
daki "anababa" tanımı, çocuklara kol kanat germemiz gerek
tiğini söylüyor. Bugün, "tek başına beceremez" diye basamağı
tmnanmasına yardım ediyoruz; yarın okul ödevlerine yardım
ediyoruz; pek çok şeyi kendi başına yapabilecek yaşa geldiği
halde, yemek yemesine ve tuvalet temizliğine yardım ediyo
ruz; lisede ÖSYS’ye buşvurduğunda tercihlerini yaparken yar
dım ediyoruz; üniversiteyi bitirince iş bulmasına yardım edi
yoruz; evlenmesine yardım ediyoruz... Çocuğun merdiven
çıkmasına, "kendine olan güveni artsın" diye seyirci kalanlar,
çocuklanm güçlendirmeye çalışıyorlar. Çocuğa yardım eden
bizler ise, çocuğu güçlendirmekten ziyade, çocuk ile aramız
daki bağı güçlendirmiş oluyoruz. Kim doğru yapıyor? Her iki
taraf da. Çünkü her iki taraf da, insan ilişkilerinde sahip ol
duğu üslubu sergiliyor. Gerek bizlerin, gerekse Batıhların tav
rında, doğrular ve yanlışlar bulunabilir. Örneğin bizler ko
ruyucu anababalar olarak, bağımlı, hayat boyunca birilerinin
desteğine ihtiyaç duyacak bir insan yetiştiriyor olabiliriz. Ço
cuğuna sürekli olarak, bir yetişkine davranıyormuş gibi dav
ranan Batılı ise, belki kendine güvenen ve bireyselleşmiş bir
insan yetiştiriyor; fakat bu insan, yaşamı boyunca anababaçocuk ilişkisindeki sıcaklığı arayabilir, aynca fazlaca bireyselleşmenin bedelini, toplumda yalnızlık çekerek ödeyebilir.
O halde ne yapmalıyız? Kitabın ilerideki bölümlerinde
teknik terimlerle bu konuyu yeniden ele alacağız fakat şimdi
kısaca şunu söylesem ne dersiniz: Yukarıda iki kutup halinde
sergilenen anababa tutumlarının her ikisinden de vazgeçerek,
daha üst düzeyde bir etkileşime yönelmekte yarar vardır.
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Başka bir söyleyişle, Batı’daki anababa tavnnı kopya etmeye
lim; ama çocuklara aşın karışma şeklindeki tavrımızı da sür
dürmeyelim; yalnızca eksiğimizi belirleyip kendi tavrımızı ge
liştirelim. Belli bir olayda, çocuğumuzu hem koruyup gözete
biliriz, hem "adam" yerine koyup bireyselleşmesine izin vere
biliriz, hem de onu bir çocuk olarak görüp bağnmıza basabili
riz. Örnek: Çocuğumuz hayatında ilk defa bir basamağa çık
maya mı çalışıyor; düşecek gibi olursa tutabileceğimiz bir me
safeden izleyelim (koruyucu anababa olmuş oluruz). Fakat
çıkmasına karışmayalım (çocuğu "adam" yerine koymuş, ona
güvenmiş ve kendi başına övünebileceği bir iş yapmasına izin
vermiş oluruz). Basamağı çıkıp da sevinince, onun bu sevinci
ne çocuksu bir sevinçle katılalım, "Aferin sana!" diyelim, öpelim
onu (çocuğa gerekli olan anababa sıcaklığını vermiş oluruz).
Yukanda önerdiğim davranış şeklinde, çocuğu korumak
ve öpmek, ülkemiz insanı için yeni bir davranış değildir. Biz
ler için yeni olan, çocuğa güvenip, onun bireyselleşmesine
izin vermektir.
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"Merdiven çıkan çocuk" örneğine itiraz edebilirsiniz. Bü
tün Batılı anababalann çocuklarını "yetişkin" yerine koymadıklannı söyleyebilirsiniz. Evet olabilir. Aslında bu konuda
Batıklar zaman içinde farklı tutumlar benimsemişler, çocukla
rını nasıl yetiştirecekleri konusunda arayışlar içine girmişlerdir.
Bu alanda ülkemizde de birtakım arayışlar, değişimler olduğu
bir gerçektir. Fakat bugün ulaştığımız nokta ne olursa olsun,
"bir işi yapmakta zorlanan bir çocuğa yardım eden anababa
motifi" sanırım bizlere tanıdık geliyor. Yukarıda, bize tanıdık
gelen bu motifi, bu koruyucu tavrı irdelemeye çalıştım. Yol
culuğumuza devam edelim.
2. Ü n iversiteye G iren Ç ocuk v e K om şu Çorbası:
Kucağımıza alarak merdiven çıkmasına yardım ettiğimiz
çocuk, diyelim ki 18 yaşma geldi ve üniversite sınavına giri
yor. Yıllardır bu sınavlarda görev yaparken gözlemişimdir,
dört saatlik sınav boyunca, sınav yaptığımız okulun bahçesin
de bir anababa ordusu bekler. Bir genç sınava girer, annesi,
babası, halası, dedesi, ninesi kapıda bekler. (Yıllar önce ben
de böyle girmiştim.) ÖSYS’de görev aldığım yıllardan birisinde
duygulanarak gözledim: Yağmur yağıyordu, fakat bahçedeki o
sevgili insanlar, şemsiyelerini açtılar, dört saat boyunca bir ye
re kımıldamadılar.
Şimdi yukardaki olayın iki yanı var: Birincisi, kapıda
bekleyen aile üyeleri, sınava giren gence "biz senin arkanda
yız" mesajını veriyorlar. (Hatta bazı büyükler bu mesajı daha
da somutlaştırıp gencin sırtını sıvazlarlar.) Şüphesiz bu güzel
bir şey; zor bir işe girişen bir gencin, üyesi olduğu grubun
desteğini arkasında hissetmesi güzel bir şey. Fakat kapıda
bekleyen grup, galiba şu mesajı da vermektedir: "Bu sınavı
kazanmam ailemiz için hayati önem taşıyor; eğer kazana
mazsam cümleten mahvoluruz." Bu tür bir mesaj ise gencin
omuzlarına ağır bir yük yükler; onun sınav kaygısını körük
ler. Ailenin desteği elbette ki yararlıdır; ama bu destek genci
arkasından itelemeye dönüşürse, genç yüzükoyun kapakla
nabilir. Desteğin dozunu kaçırmamak, etkileşimi kıvamında
tutmak gerekir.

Q irif
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Gözlediğim kadarıyla, sınavlara hazırlanan üniversite öğ
rencilerinin önemli bir kısmında, ailelerine ve yakın çevrele
rine karşı mahçup olma endişesi var. Bu endişe ile gençler,
"kendileri için" değil, "başkaları için" çalışır hale geliyorlar. Bir
gencin, anası-babası üzülmesin diye ders çalışması, belki do
ğal sayılabilir. Fakat bu gencin "Eğer başarısız olursam kom
şular ne der?" diye kaygılanması da doğal mı? Anadolumuzdaki bir şehirde veya bir kasabada liseyi bitiren bir genç, bir
başka şehirde üniversitede okumaya gittiğinde, arkasında, ma
hallesinin/kasabasının desteğini ve baskısını hisseder. Bu des
tek genci çalışmaya güdüler; fakat baskı ise kaygısını artırır.
Memlekette insanlar, sokakta babasına gencin üniversitedeki
durumunu sormaktadırlar; (baba, bunu lisan-ı münasiple ço
cuğuna iletir). Lisedeki öğretmenleri gencin durumunu sor
maktadırlar. Hatta kaymakam, babasına "senin çocuğun ders
leri nasıl?" demiştir. Bütün kasaba onunla iftihar etmekte, ba
şarısıyla yakından ilgilenmektedir. Bu gencin, artık yalnızca
kendisi için çalışmaya hakkı yoktur; çünkü herkes ona umut
bağlamıştır. Genç, bir dersten zayıf alırsa ya da sene kaybe
derse, ailesi başta olmak üzere yüzlerce insan hayal kırıklığına
uğrayacaktır. Bu düşüncelerle derslerin başına oturan genç
omuzlarında büyük bir yük hissetmektedir. Bu yük onun kay
gısını artırır. Aşın kaygı ise öğrenmeyi güçleştirir. Bu yüzden
bir öğrencinin, çalışma sebepleri arttıkça, akademik başarısı
da düşer. İyi bir gelecek için, mutlu bir evlilik için, yedeksubay olabilmek için, anayı-babayı üzüntüden hasta etmemek
için, amcaoğlundan geri kalmamak için, komşu teyzeleri hayal
kırıklığına uğratmamak için ders çalışmanız gerekiyorsa, kay
gınız yükselir, başarınız düşer. Bu yüzden, akılcı olmayan se
bepleri ayıklamak zorundasınız. (Yapılan araştırmalara göre
(Öner, 1972), kaygı düzeyi X eksenine, akademik başarı (öğ
renme) Y eksenine yerleştirildiğinde, aralarında normal dağılı
ma yakın bir ilişki bulunduğu gözlenir. Bunun anlamı şudur:
Kaygı düzeyi düşük olan öğrencilerin (yani gamsız olanların)
ve aynı zamanda kaygı düzeyleri çok yüksek olanların (yani
aşırı sorumluluk taşıyanların) akademik başarıları düşük olur.
Orta düzeyde kaygılı olanlann başarı düzeyleri ise diğer grup
lara oranla daha yüksektir.)
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Bu noktada şu sonucu çıkarabiliriz: Sosyal çevrenin des
teği birey için gereklidir, yararlıdır. Fakat bu destek, bir baskı
unsuru, bir kaygı kaynağı olmaya başlayınca, artık yarardan
söz edilemez. Toplum içinde yaşayan her bireyin bir bireysel
sınırı bulunmalıdır. Bu sınır ne aşırı katı olmalıdır, ne de aşırı
geçirgen. Söz konusu sınır eğer aşırı katı oiursa, birey toplum
içinde yalnız kalabilir. Bireysel sının aşırı geçirgen olan birey
ise, özerk olma şansını yitirebilir ve sosyal çevrenin baskısını
fazlaca hissedebilir. Aynı şey bir aile için de geçerlidir. Sınırla
rı aşırı katı ya da aşırı geçirgen ailelerin sosyal çevreleriyle
olan etkileşimlerinde birtakım sorunlar ortaya çıkabilir.
Çocukluğumdan -19601ı yıllardan- bu yana gözlediğim
kadanyla, ülkemizdeki ailelerin pek çoğu sosyal çevresi ile sı
cak ilişkiler içindedir; fakat bu ailelerin sınırları, gereğinden
fazla geçirgendir. Hastalanan komşuya çorba götürme adeti
vardır. Yeni taşınan komşuya yemek götürme adeti vardır.

Şüphesiz bunlar çok güzel davranışlar. Fakat öyle görünüyor
ki, insanlarımız, ilk defa bir tas çorbayla eşiğinden geçtikleri
komşu kapılarını, giderek saydamlaştırıyorlar. Fiziksel olarak
ve daha çok duygusal olarak, birbirlerinin evlerine/ailelerine
nüfuz etmeye başlıyorlar. Komşular, günün her saatinde, ha
bersiz olarak birbirlerinin evlerine girip çıkıyorlar. (Bu tavır
eskiye oranla azaldı, fakat kaybolmadı.) Komşular, fiziksel
olarak bir eve girmeseler bile, ev halkı üzerindeki baskılanm
uzaktan sürdürüyorlar. İnsanlar, "eller ne der" diye bu baskıyı
sürekli üzerlerinde hissediyorlar. Bazen çocuklarına bir ko
nuda izin vermeyi düşünen anneler "iyi de yavrum, komşular
ne der; aman laf gelmesin" diyorlar. Bu endişeler,. ailelerin
sınırlarının gereğinden fazla geçirgen olmasından kaynaklanı
yor. Herkes herkese karışıyor, kimse kendi evinde özerk ola
mıyor. Sınırları aşırı geçirgen aileler, evlerinde kendi duygula
rını ve düşüncelerini ön planda tutarak yaşayamıyorlar.
Necati Cumalı’mn (1992) "Devetabanı" adlı tiyatrosunda
da dile getirildiği üzere, galiba bizlerde "yayılma hastalığı" var.
Cumalı’ya göre, evlerimize iki yaprakla konuk ettiğimiz devetabanları, hızla büyüyüp her yeri kaplamaya, yaşam alanımızı
daraltmaya başlıyor. Bizler de devetabanları gibi, somut ve
soyut anlamda birbirimizin yaşamına nüfuz etmeyi seviyor,
hatta bunu bir hak olarak görüyoruz.
Yüzyıllardan beri başka ülkelerden kaçan ya da göçen in
sanlara ülkemizin kapılannı açmışız. Ne güzel. Evlerimizde
misafir odaları vardır. Bu da güzel. (Galiba dünyada, evlerinde
misafir odası bulunan ender kültürlerdeniz.) Fakat ortalama
40m lik misafir odasını, "yasak bölge" ilan edip ev halkına
kapatan annelerimize ne demeli. Ayda birkaç defa gelecek da
vetli misafirler uğruna, insanlarımız, geri kalan 40m de ya
şamak zorunda kalıyorlar. Konaklarda, yalılarda yaşarken, ev
halkına kapalı misafir odaları doğal sayılabilirdi. Fakat bu
günkü küçük evlerde bu doğal mı? Evin bir odasından uzak
duran ev halkı, kendi evinde, kendisi için tam anlamıyla ya
şamıyor demektir. Evinde kendisi için mi yoksa misafirler için
mi yaşadığı pek belli olmayan bir insan ile üniversitede ken
disi için mi yoksa ailesi için mi okuduğunu ayırt edemeyen
genç arasında benzerlik var mı dersiniz?
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Konu-komşu ile aşırı etkileşimde bulunanlarımızın yanı
sıra, bazılarımız da -özellikle büyük şehirlerde- apartman dai
relerine kapanıp çevreyle ilişkimizi keser olduk. Yıllarca aynı
apartmanda yaşayıp da birbirinin adını bilmeyen nice paydaş
var. Dört yıl üniversitede aynı sınıfta okuyan, fakat tanışmamış
nice öğrenci var. Bütün bunlann, yeni yaşam şartlarından ya
da kalabalıktan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Fakat bu tür
açıklamalar, "kabuğuna çekilme" davranışının sağlıklı oldu
ğunu göstermez. İnsanların evlerine ya da kendi içlerine ka
panmaları, sınırlarının aşırı katı olduğu anlamına gelebilir.
Aşın geçirgen sınırlar gibi, aşırı katı sınırlar da insan ilişkile
rinde sorun yaratabilir; kişileri yalnızlığa itebilir. O halde sı
nırlarımız yeteri kalınlıkta olmalı, kıvamında olmalı. Peki bunu
nasıl sağlayacağız? Genel bir öneri olarak şunu söyleyebiliriz:
Sınırlanmızın geçirgenlik derecesini tayin etmeyi konu-komşuya bırakmamalı, inisiyatifi elimizde tutmalıyız. Hem çevre
mizle sıcak ilişkiler sürdürmemize fırsat verecek, hem de bi
reyselliğimizi zedeletmeyecek kalınlıkta sınırlar edinmeliyiz.
Öyle olmalıyız ki, "başkaları ne der?" sorusu yerine "onlardan
birisi olarak ben ne diyorum?" sorusunu sormalıyız. Fakat
bunun yanı sıra, merdivenlerde bir saniye göz göze geldiğimiz
apartman komşumuza selam da vermeli, hasta olduğunda ona
çorba da götürmeliyiz. Leo Buscalgia’nın sözleri boş değil;
asansörde bile selamlaşmak anlamlı olabilir.
3. K orunm aya M uhtaç M isafirler
Misafirleri severiz; çocuklan da severiz. Fakat misafirlere de
çocuklara da güvenmeyiz. Nasıl mı? Şöyle: Evimize bir misafir
gelir, geçip bir koltuğa oturur. Evin hanımı koşar, daha rahat et
sin diye misafiri o koltuktan kaldınp öteki koltuğa oturtur. Diye
lim ki biraz gecikmeyle evin beyi salona girer, olup bitenden ha
beri yoktur; sıcak bir karşılamadan sonra, o da misafiri daha
rahat bir başka koltuğa oturtmaya çalışır. Hemen arkasından ev
halkı, ellerinde minderlerle gelip, misafirin arkasına yerleştir
meye çalışırlar. Misafir istediği kadar "gerek yok" desin, en
azından bir minderi beline yerleştirirler. Sonra ikram faslı
başlar. Misafir istediği kadar "artık doydum" desin, bir çay
daha doldurulur, börekten bir dilim daha yemesi için ısrar
edilir, ant verilir.
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Bardağa kaşık kapatmak, misafirin imdat işaretidir; eğer misa
fir bunu akıl edemezse, çaylardan kurtulması mümkün olmaz.
Şimdi lütfen kendinizi bu misafirin yerine koyar mısınız? Ne
hissedersiniz, ne düşünürsünüz? Ben misafir olsam, içimden
iki şey geçerdi. Birincisi "Beni seviyorlar, bana değer veriyor
lar" derdim. İkinci olarak da, bu kadar ısrardan bunaldığımı
hisseder, "Bana güvenmiyorlar, beni çocuk yerine koyuyorlar"
diye düşünürdüm. Gerçekten de ev sahibi misafirine de gü
venmez, kendi çocuğuna da; büyük bir ihtimalle, aslında doy
muş olan çocuğuna da biraz daha yesin diye ısrar etmektedir.
Bu ev sahibi karşısındaki misafire güvenmemekte, onu korun
maya muhtaç çocuk olarak, kendisini ise korumaya muktedir
anababa olarak görmektedir. Böyle davranırken ev sahibinin
misafirine, farkında olmadan verdiği mesaj şudur: "Sen nereye
oturacağını bilmezsin; ne kadar yemen gerektiğini de bilmez
sin; utanırsın, çekinirsin, az yersin; izin ver de seni rahat etti
reyim, doyurayım." Ev sahibi, bir yetişkin olan misafiri karşı
sındaki bu tutumunu, aynen çocuklan karşısında da sürdürür.
Misafirlerin aşırı ilgiden hoşlandıktan ileri sürülebilir. Bu
bazı durumlarda doğru da olabilir. Fakat insanların bu tür aşırı
ilgiden sıkıldıklan kanısındayım. Bu yargıyı destekleyecek ni
telikteki bir fıkranın yaygın olarak anlatıldığını bilirsiniz. Hani
bir kişi, misafirliğe gitmeden önce kendisini davet edene "bana
sevdiklerini zorla yedirmez, beğendiklerini zorla dinletmezsen
sana gelirim" demiş. Şüphesiz ki misafirler ilgi görmekten hoş
lanabilirler; fakat her halde zorlanmaktan ve çocuk yerine ko
nulmaktan hoşlanmazlar.
Yukarda anlatılan anababa tavn, sadece evsahiplerine öz
gü değildir. Ev sahipleri misafirlerine iade-i ziyarete gittiklerin
de, bu sefer "misafir" rolüne girerler ve evsahipleri tarafından
çocuk yerine konulurlar. Çocuklara, basamakları kendileri çı
kartanlar ile misafirlerine zorla yedirmeye çalışanlar arasında
bir benzerlik var mı dersiniz?
4. Y akından K um andalı Ç ocuklar
Çocuklarımızı severiz; gerçekten severiz. Onları hem içi
mizden severiz, hem de öperek, oynayarak bu sevgimizi on
lara açıkça iletiriz. Gerçi sevgisini açıkça göstermekten endişe
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edenlerimiz, "şımarmasınlar" diye çocuklannı, torunlannı uyur
ken öpenlerimiz vardır; ama genelde çocuklarımızı açıkça se
veriz. Sevmesine severiz de, onları dizimizin dibinde sevmeyi
tercih ederiz. Bağnmıza basıp, ellerinden tutup, koruyarak ve
kontrol ederek severiz. Sevmek iyi bir şeydir; fakat korumanın
ve kontrol etmenin dozunu kaçırırsak, hiç istemeden onlann
gelişmelerini engellemiş oluruz. Böyle davranarak, güzel amaç
larla yola çıkıp, istemediğimiz sonuçlara"ulaştığımız da ise
hayret eder, üzülürüz. Şu örneklere bakalım:
Çocuklar doğdukları günden itibaren, kendileri için yeni
ve ilginç uyarıcılarla dolu bu dünyayı keşfe çıkarlar. Bir yaş
öncesinde, bakmak, dinlemek ve ellemek onlara yetmez,
gördükleri hemen her şeyi ağızlarına almaya çalışırlar; adeta
dünyanın tadına bakarlar. Yürümeye başladıktan sonra ise
her gördüklerine el uzatır olurlar. (Aslında bu davranışları,
bir "yaramazlık" değil, zihinsel gelişimleri için gerekli bir et
kinliktir.) İşte bu noktada anababalar, anababalık etmeye
başlarlar. Çocuğun araştırıcılığını, merakını ve spontanlığını
bastırmaya başlarlar. Anababanın kafasında upuzun bir "el
lenmemesi gerekli şeyler" listesi vardır. Bağırılarak, cezalar
verilerek çocukların bunları ellememeleri sağlanır. Artık uslu
olan çocuk, iğneleri ellemez, makasları ellemez, bıçakları el
lemez, ocakları ellemez, hamurlan ellemez, kedileri ellemez,
bebekleri ellemez, radyoyu ellemez, televizyonu ellemez,
burnunu ellemez, kakasını ellemez, sokakta çamurları, misa
firlikte bibloları, vazoları, dantelli örtüleri ellemez. Şimdilik
iyi. Fakat yarın okula gider, bu sefer kitapları da ellemez. Bu
durumda anababa üzülerek şu soruyu sorar: "Harçlığı var, ra
hatı yerinde, odası sıcak; bu çocuk niye çalışmıyor?". O ço
cuk, o genç, belki çalışır; ama büyük bir ihtimalle, öğret
meninin defterine yazdırdıklarını çalışır. Kütüphanelerden
yararlanmaz, doğayı kurcalamaya, deney yapmaya yönel
mez. Çevrelerini kurcalamaları ve araştırmaları engellenen
çotuklar, büyüdüklerinde gözlemci olmayı tercih ederler.
Bugün pek çok şeyi ellememeyi öğrettiğimiz çocukların, ya
rın kütüphaneleri hallaç pamuğu gibi atmalarını nasıl bekle
yebiliriz.
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Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkla
rıyla ilgili gerçekleştirdiğim bir araştırmanın (Dökmen, 1993)
sonuçlarından birkaç tanesi şöyle:
1. Üniversite öğrencileri, kütüphaneleri, "okuma salonu"
niyetine kullanıyorlar; kütüphanelerdeki kitaplardan yarar
lanmaktan çok, kendi kitaplarını ve defterlerini okuyorlar.
2. Üniversite öğrencilerinin %89’u konu kataloguna bak
mayı biliyor; ancak %95’i "abstract" hakkında yeterli bilgi sa
hibi değil; %98’i ise "Türkiye Makaleler Bibliyografyasını eline
almamış. Bu sonuçtan şüphesiz ki anababalar tek başlarına
sorumlu tutulamazlar. Anababaların yanı sıra, yükseköğre
timde ve ortaöğretimde eğitim sistemimizin not tutmaya ve
ezberlemeye yönelik olması, sınıfların kalabalık oluşu, muh
temel nedenler Olarak ileri sürülebilir. Fakat kanımca, spontanlıklan ve meraklan bastırılmamış çocuklar, büyüdüklerinde, bu
tür engelleri, önemli ölçüde aşma şansına sahip olacaklardır.
Diyebilirsiniz ki, "peki çocuklarımızın meraklarını/spontanlıklarını engellemeyelim, fakat onları tehlikelerden nasıl
koruyacağız; iğnelerle, makaslarla oynasınlar mı?". Bu soru
karşısında şunu söyleyebilirim: Elbetteki onlan tehlikelerden
koruyacaksınız; elbetteki evinizde bir "ellenmemesi gereken
ler" listesi bulunacak. Fakat bu liste insaflı olmalı; bu liste, ço
cuğun çevresiyle olan iletişimini engelleyecek kadar uzun ol
mamalı. Çocuğunuzun, hava gazı/doğal gaz düğmesiyle oyna
masını yasaklayabilirsiniz. Fakat bunun yanı sıra, eğer mut
fakta hamurla uğraşıyorsanız ve onun da aklı hamura takıl
mışsa, önüne bir parça hamur koyabilmelisiniz. Ya da bir
yerlerde çamurla oynamasına izin vermelisiniz. (Özellikle 2-4
yaş arasındaki çocukların, çamur ve benzeri şeylerle oyna
maya ihtiyaçları vardır.) Eğer çocuklarımızı iğne kutularından,
kristal vazolarımızı ise çocuklarımızdan korumak istiyorsak,
bunun iki yolu var. Birincisi çocuklara baskı yapmak, ceza
vermektir. İkincisi ise, iğne kutusunu ve vazoyu ortadan kal
dırmaktır. İkinci yol, çocuklarımızın ruh sağlıklarına ve gele
cekteki başanlanna katkıda bulunabilir.
Dünyanın her yerinde yetişkinler zaman zaman yalan söy
lerler, ama bundan rahatsızlık duyulur. Çocuklara yalan söyle
mek ise , büyük ölçüde meşru sayılır. Herhalde yetişkinler,

çocuklara yalan söylemeyi, onları kontrol etmenin kolay yolu
olarak görüyorlar. "Ayşecik Canımın İçi" adlı filmde, bir baba
(bu rolde Ayhan Işık oynuyordu) kızma yalan söylemiş ve ya
lanı ortaya çıkmıştır. Ayşecik "Baba niçin yalan söyledin?" diye
sorar. Babası "Senin iyiliğin için, üzülmemen için" diye cevap
verir. Şimdi bu çocuk 18 yaşına gelse, "Kütüphaneye gidiyorum"
diye diskoteğe gitse; bu yalanı ortaya çıktığında ise "Üzülme
yesin diye, senin iyiliğin için yalan söyledim baba" dese, ba
bası ne der? Yukarda, misafirlerimize ve çocuklarımıza güven
mediğimizi ileri sürmüştüm. Çocuklarımıza yalan söyleyerek,
onları da bize güvenmez hale getirebiliriz. Bir çocuğa gerçeği
söylediğimizde, onu "adam yerine (yetişkin yerine)" koymuş
oluruz. Çocuklara ya da yetişkinlere yalan söylediğimizde ise
onları çocuk yerine koymuş oluruz. Çocukken, büyükler tara
fından "çocuk" yerine konulanlar, hayatları boyunca büyükle
re kuşkuyla bakarlar. Eğer, sizi sabah işe göndermeyen çocu
ğunuza "Bakkaldan sakız alıp hemen döneceğim" derseniz ve
ancak akşam eve gelirseniz, ne olur? O çocuk, büyür gider,
size ve herkese kuşkuyla bakmaya başlar. Tezgâhtarlara kuş
kuyla bakar; "Sağlığın iyi" diyen hekimlere kuşkuyla bakar;
"Çayda radyasyon yok" diyen yetkililere kuşkuyla bakar. Sü
rekli aldatılıp aldatılmadığını araştırır. Bir kanıt bulamadığında
ise "Her halde aldatılmışımdır" diye düşünür. Aralık 1992’de
ve Ocak 1993’te çıkan gazetelere bakınız: Radyasyçnlu çay
konusunda aldatılıp aldatılmadığını araştıran çok sayıda kişi
bulunduğunu göreceksiniz. Dilerim bu kişiler, evlerinde
çocuklarına yalan söylemiyorlardır. Ama eğer ki söylüyorlar
sa, eminim ki onları seviyorlardır. Çocuklarına yalan söyle
meleri, başka türlü davranmayı öğrenmemiş olmalarından
kaynaklanıyor olsa gerek. Oysa bizler, hem çocuklarımızı
sevmeye devam edebiliriz, hem de onları "adam" yerine
koymayı, onlara saygı göstermeyi becerebiliriz, öğrenebiliriz.
Çocuklarımızı yeteri kadar korur, yeteri kadar kontrol
edersek ve onlara yalan söylemezsek, yakından kumandalı
çocuklar yerine, kendi kendisine kumanda edebilen çocuklar
yetiştiraıiş oluruz.
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5. T ahterevallideki Ç ocuklar ve Anababalar
Nice yetişkin (fiziksel görünüm anlamında yetişkin), aynı
anda hem anababa rolündedir, hem de çocuk rolünde. Ana
babalar ve çocuklar, bir tahterevalliye binmiş gibi, rol değişti
rirler sürekli. Nasıl mı? Şöyle:
15 yaşındaki Ahmet, köyde herkesin çocuğudur, lö ’sında
evlenir, çocuğu olur; artık dedesinin çocuğudur, fakat aynı za
manda kendi çocuğunun, eşinin ve kardeşinin anababasıdır.
Ahmet askere gider çavuş olur; teğmenin çocuğu sayılır, ace
mi erlerin anababası. Ahmet 30 yaşında taksi şoförü olur; ken
dinden küçüklere "oğlum, yeğenim" der, ruhsatını isteyen 23
yaşındaki trafik polisine "buyur abi" der. Ahmet ya anababadır, ya çocuk; Ahmet hem anababadır, hem çocuk. Fakat hiç gerçek- yetişkin olamaz; kendi aklına güvenmez; anababasından
öğrendiklerini tekrarlar. Kısacası Ahmet bir "çocuk-anababadır".
Çevremizde ise çocuk-anababalarm sayısı oldukça fazladır.
Çocuklar bazen uslu olurlar, bazen yaramaz. Anababalar
çocukları korur, toplumsal kuralları gözetir, kurallara uymayanlan ise cezalandınr. Çocuk-anababalar, bütün bu özellik
leri kendilerinde toplarlar; çocukluktan anababalığa geçerler,
yetişkinliğe uğramazlar. Hayat boyu da hem çocuk, hem
anababa olurlar; adeta kendi akıllarını kullanmaktan korkarlar,
bireyselleşemezler, "ben böyle düşünüyorum" diyemezler,
"işittiğime göre" demeyi tercih ederler.
Çocuk-anababalara, günlük yaşamda olduğu kadar sanat
eserlerinde de sıkça raslarız. Haldun Taner’in (1989) Keşanlı
Ali’si, herkes gibi bir çocukken, yaramazlık edip hapse düşer.
Anakuzusu Ali, anlı-şanlı bir kabadayı olup çıkar hapisten.
Mahalleli umut bağlar Ali’ye; muhtar seçer. Ali, seçilir seçilmez
anababası (galiba daha çok babası) olur mahallenin; artık
ondan izinsiz kimse adım atamaz mahallede. Bir zamanlar,
çocuk safiyeti ile karşı çıktığı haracı, şimdi meşru sayarak
kendisi toplamaya başlar.
Televizyondaki Bizimkiler adlı diziyi düşünün. B irk aç y etiş
kine karşılık, çocuk-anababalarla dolu. Örneğin Muhasebeci Ergun; görünüşte yetişkin, ama davranışlarına baktığınızda bir çocuk-anababadır. Ergun, patronlarının karşısında ç o c u k ro lü n d ed ir;

