
Merhaba, 
Günce’l Bülten’in bu sayısında  çocuklarda öğrenme  becerisinin gelişmesinde duygusal faktörlerin etkilerini 
psikanalitik bakış açısından incelemek istedik. Hafıza, dikkat, konsantrasyon becerilerinin yanı sıra duygusal iç 
dünyamızın ve dış dünya ile ilişkilenme biçimimizin öğrenme üzerindeki etkileri neler? Detaylar bültende, bilgi-
lendirici olması dileğiyle... 

 Klinik ortamda en çok karşılaştığımız problemlerden birisi çocukla-
rın öğrenme alanında yaşadığı problemler. Gerek ebeveynler gerek-
se okullar çocukların daha iyi öğrenebilmesi, öğrenme motivasyonla-
rının artması ya da öğrenme konusunda yaşadıkları konsantrasyon, 
hafıza, dikkat, dinleme vb. becerilerini geliştirebilmek için kimi za-
man uzman desteği almakta kimi zaman da bireysel yönlendirme/
çabalarla bu alandaki gelişimi desteklemeye çalışmaktadırlar. Bu 
yazıda bizim üzerinde durmak istediğimiz konu ise öğrenmenin 
önündeki duygusal etkenleri irdelemek. Yani öğrenme zorlukları ne 
dereceye kadar duygusal kökenlidir ya da ne dereceye kadar dış 

etkenlerden kaynaklanır? 

  Dikkat, konsantrasyon, hafıza gibi bilişsel beceriler duygusal etkenlerden bağımsız değildir. Çok basit bir 
tabirle eğer iç dünyanızda problemleriniz, travmanız ya da yaşadığınız duygusal zorluklar varsa okulda, işte 
konsantre olmakta, yönergeleri anlamakta ya da işlerinizi yürütmekte zorlanırsınız. Dolayısıyla duygusal iç 
dünyamızla bilişsel becerilerimiz paralel gider. 

Çocukların öğrenme becerilerini etkileyen duygusal etkenler nelerdir? 
 
Psikanalist Roger Money-Kyrle’ye göre göre yaşamda 3 anahtar olgunun kabul veya görmezden gelinmesi 
öğrenme yeteneğini geliştirmekte ya da engellemektedir: 1  

  

 Bunlardan ilki yaşamın ilk yıllarında çocuğun anneye, annenin onu beslemesine ve bakımına bağlı oldu-
ğunu içselleştirebilmesi; o dönemde “anne memesini en üstü seviyede iyi nesne olarak kabul etmesi ”dir; 
çünkü bebek bir başkasının bakımı olmadan çok uzun süre yaşayamaz. Bu dönemde bu tarz bir ilişki ku-
ramamış çocuklar eğitim hayatlarında da başkalarına bağımlı olmayı kabul edemeyebilirler. Örneğin sı-
nıfta öğretmenin anlattıklarını dinleyemezler, yardımını kabul etmekte zorlanırlar, her şeyi zaten bildikleri-
ni varsayarlar. 

 İkinci olgu ise çocuğun anne-babasının arasındaki ilişkinin doğasını keşfetmesi, bunu kabul etmesi ve 
aile içindeki çocuk konumunun farkında olmasıdır. Buradaki kasıt anne-babanın çocuktan ayrı, mahrem 
ve özel bir hayatının olduğu, çocuğun anne-baba tarafından dünyaya getirildiğinin ve çocuğun ebeveyn 
dünyasının dışında kalmaya tahammülünün oluşmasıdır. Anne-babanın çift olduğunu kabul edemeyen 
çocukların iç dünyaları bireyselleşmekte ve kendi yoluna devam etmekte zorlanır. Bu ebeveynlerden ay-
rılmayı zorlaştırdığı gibi çocuğun birey olarak var olduğu yer olan okulda zihninin bir yanı hep anne-
babanın arasında kalır. 

 Üçüncü olgu ise “Zamanın ve sonucunda ölümün durdurulamazlığıdır.”Buradaki kasıt zaman gerçeğini 
kabul etmek, bununla beraber büyümeyi, ayrılmayı ve dolayısıyla kaybı kabul etmektir. Çocuklar aslında 
yaşamlarının ilk yıllarından itibaren kayıplar ve ayrılıklar yaşarlar. Anne memesinden ayrılmak, bezden 
ayrılmak, ayrı bir yatakta yatmak, okula başlamak vb. hepsi birer ayrılık ve kayıp sürecidir. Bu aşamalar 
uygun şekilde geçildiğinde çocuklar zamanın varlığını, devam eden ve sınırlı bir olgu olduğunu öğrenirler. 
Aksi takdirde zaman çocuk için sınırsız ya da sadece onun arzusunda, kontrolünde ilerleyen bir olgu gibi 
algılanır. Bu gibi durumlarda da ödevler uzar, sınav soruları yetişmez ya da beş dakika  çocuğa beş saat 
gibi gelir; çocuk ödevden, sınavdan ayrılamaz. 



 

   Yukarıda bahsettiğimiz üç temel olgudan yola çıkarsak çocukların yaşamının ilk yıllarından itibaren başla-
yan öğrenme süreci, ebeveynleriyle kurduğu ilişkiden başlayarak yetişkinliğe kadar şekil alır ve devam eder, 
yani hayatla ve çevresindeki kişilerle ilişkilenme ve bağlanma şekli çocukların öğrenme becerisini olumlu ya 
da olumsuz şekilde etkiler. Dolayısıyla öğrenme kavramında “ilişki”nin öneminin hem aile hem de okul tara-
fından fark edilmesi çocukların hayatında oldukça önemli bir noktaya denk gelmektedir. Çünkü olumlu, kap-
sayıcı ve çocuğun duygularının fark edildiği bir ev ve okul ortamı çocuğun bilişsel ve duygusal becerilerini 
destekler ve onu öğrenmeye daha açık hale getirir. 
    

   Bunun tersinin olduğu durumlarda ise çocuğun iç dünyasında kaygının hâkimiyeti daha yüksek olabilir. 
Kaygılı bir iç dünya ise hayatta pek çok açıdan ketleyici, engelleyici bir unsur olduğu gibi öğrenmenin önün-
de de engeldir.   
 

Çocukların öğrenme becerilerini desteklerken nelere dikkat edilmeli? 

  “Öğrenme yaşam boyu sürer” sözüne sanırım hepimiz aşinayız çünkü her insanın son nefesine kadar ha-
yattan öğrenecekleri bitmiyor. Bebeklerin anne karnındaki 3. aydan itibaren yaşadıklarını ve dışarıda yaşa-
nanları hafızalarına kaydettiğini artık bilimsel olarak biliyoruz. Diğer bir bilgi ise çocukların keşfetme arzusu 
ile doğdukları ve dünyaya geldikleri ilk yıllardaki “merak” duygusuyla öğrenme arzularının harekete geçtiği. 
O yüzden özellikle 0-3 yaş dönemi çocukların öğrenme becerilerinin gelişimi açısından çok önemlidir. 

   Psikanalist Melanie Klein, 1932’de yazdığı makalesinde, her çocuğun dünyayı keşfetme arzusu ile doğdu-
ğu önerisinde bulunarak buna “Bilme Dürtüsü” adını verir. Ona göre, yaşamın ilk aşamalarında bu merak 
anne ve annenin içinde neler olduğu konularına odaklanmıştır. Zaman içinde çocuğun merakı, aile üyelerini 
ve onların anne ile olan ilişkilerinin doğası ve niteliği konularını da içine alacak şekilde genişler. Yakın aile 
üyelerine olan ilgi yavaş yavaş dış dünyaya açılır ve öğrenme arzusunun temelini oluşturur.1 

   

 Dolayısıyla erken yaşlardan itibaren çocukların; 

 İhtiyaçlarının fark edilmesi ve buna uygun tepkiler verilmesi, 

 Ebeveynleri ile kapsayıcı bir ilişki içerisinde olması (buradaki kasıt çocuğun duygularının anlaşılması, endi-
şelerinin ebeveynler tarafından fark edilip ele alınmasıdır),  

 Keşfetme dürtülerinin desteklenmesi,  

 Ebeveynleri ve akranları ile beraber oyun oynaması (çocuklar ilk önce oyun yoluyla deneyimleyerek öğre-
nirler),  

 Ve ebeveynlerin hem model olarak hem de sınırlayıcı olarak hali hazırda bulunması önemlidir. 

 

   Ebeveynin sınırlayıcı işlevi öğrenme becerisinin gelişiminde önemine ayrıca vurgu yapıyoruz, çünkü haya-
tın her alanında olduğu gibi öğrenme becerisinin gelişiminde de çocuğun kendi konumunun farkında olması; 
“tüm güçlü” yani her şeye muktedir olabileceğine dair bir yanılsamanın içinde olmaması gerekmektedir. Çün-
kü öğrenme,’öteki’den ya da dışarıdan alınacak bilgileri/deneyimleri de içerir. Tüm güçlü ya da narsisistik bir 
yapılanmada çocuk, dışarıdan geleni içeri almakta, içselleştirmekte yani öğrenmekte zorlanabilir. 
  

   Bir önceki paragrafta bahsettiğimiz tüm güçlülük kavramından yola çıkarsak bu önermenin aslında sadece 
çocuklar için değil biz yetişkinler için de geçerli olduğunu düşünebiliriz. Zira hepimizin yeni bilgiler öğrenme-
ye ihtiyacı olduğu kadar, “benim bildiklerim bana yeter” ya da “öğrenmem gerekirse kendim öğrenirim” şek-
linde düşünceleri olmuştur; çünkü başkasından/ötekinden öğrenmek her zaman kolay değildir. Yeni ya da 
yabancı olan şeyler insanın içinde tedirginlik uyandırabilir. Hamish Canham “Öğrenme İlişkileri” kitabındaki 
yazısında bunu şu şekilde anlatıyor: 
 
  ”Hepimizin yaşam boyunca bir mücadelesi vardır ki, bu da öğrenmeye ve bilmeye dair tahammülümüzle 
yüzleşmektir. Bu, keşfetmek (bulmak) ve hakikati bilmemek arzusu arasındaki gerilimdir. Yeni bilgiler ile de-
rinlerde bir yerde hakikat olarak kabul ettiklerimiz arasındaki karşıtlık öfke doğurur.” 
  

  Yani öğrenmek göründüğü kadar kolay bir eylem değildir. Savunma mekanizmalarımız, iç dünyamızın du-
rumu, yeni bilgiyi içselleştirme kapasitemiz, deneyimleme ve deneyimden öğrenme arzumuz öğrenme bece-
rilerimizi en az bilişsel becerilerimiz kadar etkiler.Bu noktada duygusal yüklerimizden ne kadar çok özgürle-
şebilirsek öğrenmek daha rahat ve kabullenilebilir bir hal alacaktır. 

 

Kaynaklar: 1) Youell,B (2015), Öğrenme İlişkileri, Bağlam Yayıncılık 
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Kitabın adı: Öğrenme İlişkileri 
Yazar: Biddy Youell  
Yayınevi: Bağlam Yayıncılık 
“Kitap, sıradan "yeterince iyi" şartlarda, çocuğun ailesi tarafından bü-
yütülürken ilk içselleştirilen deneyimlerde neler olduğunun ve bu sü-
recin örgün eğitim sırasında nasıl ilerlediğinin izini sürer. Aynı zaman-
da yoksun aile şartlarındaki çocuklar için öğretmenlerin ve okulun 
nasıl da yaşamsal bir görevi olduğuna dair bazı düşünceler ortaya ko-
yar. Ekonomik durgunluktan, politik kargaşadan ya da kişisel örselen-
meden olsun, aileler ve topluluklar baskı altında olduğunda, öğret-
menle olan onarıcı ve gelişimsel ilişkinin potansiyeli küçümsenemez.  
Bu kitap psikanalitik kurama dayanmakta olup kurumsal, toplumsal 
ve politik bağlam her ne kadar sürekli değişim içinde olsa da, kişilera-
rası ve bilinçdışı dinamiklerin ne denli önemli olduğunu göstermeyi 
amaçlamaktadır.  
-Biddy Youell- 
(Tanıtım Bülteninden)  


