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AKADEMİK YOLCULUKTA RUHSAL SÜREÇLER 

 

Genelde öğrenme süreçlerinin ve akademik yolculuğun bilişsel becerilerimiz ile ilgili olduğunu düşünürüz. Bu yanlış 

bir düşünce değildir; ancak çoğu zaman bilişsel becerileri akademik süreçlerin tek sorumlusu saymak yeterli 

olmayacaktır.  Burada gözden kaçırdığımız bir şey vardır; bu da ruhsal süreçlerimizin öğrenmeye ve akademik 

süreçlere olan etkisidir. Buna zaman zaman bilişsel olarak yeterli düzeyde olduğu halde okula, öğrenmeye ve 

çalışmalara ilgisi olmayan çocuklarda rastlarız. İşte burada öğrenme ve akademik süreçlerin ruhsal, sosyal ve 

duygusal alanlardan etkilendiğini görmüş oluruz. Bu yazıda öğrenme ve akademik süreçlerin ruhsallıkla bağlantısını 

ele almayı ve bu konu üzerinde hep beraber düşünmeyi amaçlıyoruz. Burada bahsedilen ruhsal etmenlerin 

görünümlerine bakacak olursak, bazen biri bazen ise birden fazlası çocuk için etkili olabilir. Önemli olan bu durumları 

kesin bir neden olarak ele almamak ve üzerinde düşünüp anlam arayışına girmektir 
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Bir çocuğun çalışabilmesi için ilk olarak anne-babasından ayrışabilmesi, bilmeye yönelik merakının olması, dürtülerini 

kontrol edebilmesi ve bilmeme durumunu kabul edebilmesi gerekmektedir.  

Hem okullar hem de anne babalar çocukların kendi kendilerine yetebilen, özgüvenli ve bağımsız bireyler olmalarını 

isterler. Peki bu nasıl gerçekleşecektir? Yaşamın henüz başlangıcındaki bir bebeğin bakım vereni tarafından 

ihtiyaçlarının anlaşılmasına ve karşılanmasına ihtiyacı vardır. Bununla birlikte bakım verenin tek görevi bu ihtiyaçları 

anında karşılamak değildir.  Bebeğin ihtiyaçlarını fark etmek ve bu ihtiyaçları gidermenin yanında, onun yalnız 

kalabildiği anları ve bu yalnızlık deneyimini gereksiz uyaranlarla bölmeyerek bu deneyime eşlik etmelidir. Elbette ki 

ihtiyaçların hızlıca karşılanması hali sonsuza kadar sürmez ve bu da beraberinde çocuk için bir hayal kırıklığı 

getirebilir. Bu durum çocuğa kendisi dışında bir dış dünya olduğunu fark ettirir ve işte burada olgunlaşma süreci 

başlar. 
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Bazen de bu süreç farklı bir şekilde ilerler. Yavaş yavaş geri çekilmesi ve işleri çocuğa bırakması gereken ebeveyn 

çeşitli nedenlerle dümeni çocuğa bırakmak konusunda zorlanabilir. Çocuğun yerine her şeyi ondan önce düşünebilir 

ve  çocuğun ihtiyaçlarını daha o talep etmeden karşılayabilir. Böyle bir durumda çocuğun kendi ihtiyaçları üzerine 

düşünmesi ve onları anlamlandırması sekteye uğrayabilir. Her anı doldurulan, boş kalmaması için önüne bir sürü 

etkinlik çıkarılan veya bir etkinlikten diğerine koşan çocuklar boş kaldığında ne yapacağını bilememektedirler. Bu 

çocuklardan sıklıkla “sıkıldım” sözcüğünü duyabiliriz. Oysa ki yalnız kalma ve sıkılma deneyimi hem çocuklar hem de 

yetişkinlerde merak ve öğrenme için oldukça önemlidir. Bu  deneyime izin vermemek düşünme süreçlerinin de önüne 

geçilmesine neden olmaktadır. 

Çocuğun anne-babadan ayrışabilmesi bireyselleşme çabasını da kapsamaktadır. Çocuk 2-3 yaşlarından itibaren 

“hayır” kelimesini kullanarak aslında kendi sınırlarını çizmeye ve bireyselleşmeye çalışmaktadır. Her birey erken 

çocukluk döneminde kendisine bakım veren kişi karşısındaki bağımlı konumunu bırakıp bireyselleşme sürecine girme 

çabasındadır. Bu sürecin oluşumunda elbette ki çocuk sınırlarını oluşturmaya çalışacak, bunu yaparken de karşı çıkma 

ve çatışma davranışı görülecektir. Ancak bir şekilde (örneğin ceza, tehdit gibi uygulamalarla) bu sürecin oluşumunda 

bir aksaklık meydana gelirse, bu karşı çıkma davranışı çocuk tarafından dolaylı yoldan gerçekleştirilmeye çalışılabilir. 

Örneğin çocuğun ebeveyn tarafından yemek yeme, tuvaletini yapma, yıkanma gibi konularda beden sınırlarını ihlal 

edebilecek zorlamalara maruz bırakılması, onun öğrenme faaliyetlerine karşı çıkarak benliğini oluşturma çabası 

göstermesine sebep olabilir. Bunlarla birlikte bu bireyselleşme, çocuğun kendi kendine yetebilmesini, yetenekleri ve 

gelişimi ölçüsünde yapabileceklerini kendisinin yapmasını da gerektirir. İlkokul dönemindeki bir çocuğun öz bakımını 

hala anne-babanın yapıyor olması, çocuğun ebeveynleriyle uyuması veya mahremiyet sınırlarına dikkat edilmemesi, 

bu bireyselleşme sürecini, dolayısıyla sosyal-duygusal gelişimi zorlaştırabilmektedir. 

Akademik faaliyetlerin ve öğrenme sürecinin başarılı bir şekilde yürümesi için aynı zamanda hazzı ertelemek gerekir. 

Sınıftaki bir çocuktan sırasında oturması, derse odaklanması ve öğretmen tarafından verilen görevleri yapması 

beklenir. Dürtülerini erteleyemeyen çocuklar sadece kendi istediklerini yapmak isteyip hoşnut olmadığı görevlerden 

kaçan çocuklar olarak karşımıza çıkabilirler. Bu çocuklar büyüme basamaklarında herhangi bir şekilde arzularını 

erteleme deneyimleri yaşamamış olabilirler ve bu da bazı akademik faaliyetlerin onlara sıkıcı gelmesine ve bunlarda 

isteksizliğe sebep olabilir. Bu sebeple çocukların yaşlarına uygun dozlarda hayal kırıklıkları yaşamalarına izin verilmesi 

ve isteklerini erteleyebilmelerinin öğretilmesi, hem akademik süreçleri hem de yaşam becerileri için oldukça 

önemlidir. İsteklerin ertelenmesi bizi bir yandan sınırlar konusunda düşünmeye sevk eder. Örneğin bütün gece anne 

babasıyla oturmak ve film izlemek isteyen çocuğa, ebeveyni ona uygun uyku saatini geçmemesi için sınır koyar. 

Sınırları olmayan bir çerçevede yaşamak çocuklar için oldukça zordur çünkü dış dünyada sınırlar vardır. Evde bu 

kurallar ve sınırlar olmazsa, çocuk okulda bu sınırlar ve kurallarla karşılaştığında bunlara yoğun bir tepki gösterebilir, 

akademik süreçlerden geri çekilmeye çalışabilir. Bu yüzden evde sınırların ve kuralların olması oldukça önem taşır. 

Fakat burada unutulmaması gereken önemli bir nokta kuralların bir mantığa dayanması gerektiğidir. Ebeveynin 

burada çocuğa ben istiyorum o yüzden bu kural var diye değil, bu kural bu sebeplerden dolayı var diye açıklama 

yaparak yaklaşması oldukça önem taşır. 
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Öğrenme için oldukça önem taşıyan bir diğer faktör ise eksikliği kabullenme, ona tahammül etme ve onu tamamlama 

düşüncesidir. Peki anne babası tarafından hiçbir eksikliğe maruz bırakılmayan, aşırı destek verilen çocuk bu eksikliği 

nasıl deneyimleyecektir? Daha önce bahsedildiği gibi çocuğu yerine onun işlerini yapan, öz bakımını üstlenen, 

herhangi bir şeyi eksik yapmasına izin vermeyen ve onun yerine tamamlayan ebeveyni olduğunda çocuk eksiklik ile 

yüzleşmeyi öğrenmekte zorlanacaktır. Oysa ki öğrenme süreci temelde bir eksiklikten bahseder: “bilmemek”. İşte bu 

bilmeme halinden kaynaklanan eksiklikle baş edebilme becerisi, hayatın diğer alanlarında yaşadığı eksiklikler ve 

bunlarla yüzleşme sonucunda gelişecektir. Ebeveyn olarak sizlerin de zaman zaman “Ben bunu bilmiyorum, sen 

öğrenip bana öğretebilirsin” ya da “Aa bu öğrendiğin bilgiyi ben bilmiyordum sayende yeni bir şey öğrenmiş oldum” 

gibi söylemleri de çocuğunuzun herkesin her şeyi bilemeyeceğini anlamasını sağlayacak aynı zamanda ona “bilme”nin 

keyfini yaşatacak ve motivasyon sağlayacaktır. 

 

                                                  

 

 

İlkokul döneminde çalışması gereken zamanlar sürekli olarak ebeveynleri tarafından hatırlatılan bir çocuk bir süre 

sonra “nasıl olsa annem/ babam bana ne zaman çalışmam gerektiğini söyleyecektir” diye düşünür ve sorumluluğu 

kendisi almak yerine bir başkasının ona hatırlatmasını bekler. Kendisi yerine bir şeylerin düşünülmesine ve 

yapılmasına alışan çocuk bu rahat konuma o kadar alışabilir ki bu bebeksi konumunu bırakmak istemeyebilir. Bu tarz 

çocuklarda bir başkasının varlığında işlev gösterip tek başlarına kaldığında işlev gösterememe, sürekli dışarıdan bir 

hatırlatmaya ihtiyaç duyma gibi davranışları görebiliriz. Bu kişi evde anne-baba, okulda ise öğretmen olabilir. Oysa ki 

hepimizin isteği, çocuklarımızın kendi ayakları üzerinde durabilen, sorumluluklarını bilen ve içsel denetim 

geliştirmeye açık bireyler olmalarıdır.  
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İşte tam da burada bir adım geri çekilip çocuğumuzun sorumluluğu almasına yardımcı olmak bizlerin desteğiyle 

gelişecek bir süreçtir. Bu sürekli hatırlatıcı ve yönerge verici konumdan çıkabilmek için çocuğun düşünmesini 

sağlamak önemlidir. Diyelim ki çocuğunuzun okulla ilgili bir görevde zorlandığını fark ediyorsunuz. Hızlıca yanına gidip 

ona hemen yardım etmek yerine “Yardıma ihtiyacın var mı?” “Nasıl bir yardıma ihtiyacın var?” sorularını ona 

yönelterek çocuğunuzun düşünüp cevap vermesini ve süreci yönetebilme becerisini kazanmasını sağlayabilirsiniz. Bu 

tür düşünme süreçleri çok kısa süre içerisinde gelişmeyebilir fakat ebeveynler olarak sabırlı olup bunları tekrarladıkça 

çocuğunuzun da geliştiğini göreceksiniz. Aksi takdirde sizler yaptıkça çocuk tüm desteği sizlerden bekleyecektir ve bu 

da sizi her zaman orada kalmaya devam etmek zorunda bırakacaktır. 

 

 

 

Bunu sadece akademik faaliyetler için düşünmemek de önemlidir. Çocuğun yapmakta zorlandığı ve hızlıca destek 

istediği her durum için düşünebiliriz. Örneğin çocuk evde su istediğinde annenin hemen getirmesi, çocukta nasılsa 

isteklerim hemen yerine geliyor benim bir şey yapmama gerek yok ki  düşüncesini doğuracak ve çocuk ebeveyne 

yaslanmaya devam edecektir. 
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Çocuğun yerine her şeyi düşünüp yapmak bir uçtaysa onunla hiç ilgilenmemek de diğer bir uçtur. Bu diğer uç noktada 

örneğin “bu senin ödevin ben hiç karışmıyorum”, “öğretmenine sen hesap verirsin“ gibi söylemler yer almaktadır. 

Tabi ki çalışmalar çocuğun sorumluluğudur fakat bunu nasıl söylediğimiz çocuğun kendini yalnız ve desteksiz 

hissetmemesi açısından oldukça önemlidir. Böyle bir durumda çocuğun bizden beklediği desteği ona ufak ufak 

sağlamak ve her seferinde bunu azaltarak kademeli bir şekilde ilerlemek gerekir. Örneğin ev çalışmalarını tek başına 

tamamlayamayan ve ebeveyni yanında isteyen bir çocuk için “tamam ben şimdi 10 dakika senin yanında duracağım 

ama sonra kendin devam edeceksin” diyebilmek ve çocuk buna alışmaya başladıkça bu süreyi kısaltmak gerekir. 

Ebeveynin odak noktası her zaman bu desteği azaltmak ve sonunda da çocuğun kendi başına bu beceriyi 

gerçekleştirmesi olmalıdır. Böylece çocuk yanında sadece biri varken değil tek başınayken de düşünmeye ve 

öğrenmeye yatırım yapabilecek konuma gelecektir.  

 

 

 

 

Tüm bunlara ek olarak çocuğun çalışmaları yaparken sizler tarafından öğrenme sürecinin keyifliliğine dair mesajlar 

alması ve bunlar üzerinde düşünmesi oldukça önemlidir. Bu sebeple çocukların çalışmalarını bir an önce bitirmelerine 

dair kullandığımız ifadelerin onlarda akademik faaliyetlere dair olumsuz düşüncelerin gelişmesine neden olabileceğini 

unutmamak önemlidir. Örneğin ev çalışmalarını yapmasını istediğiniz çocuğunuza “hadi yap da kurtul” gibi ifadeler 

kullandığınızda bu çalışmaları onlar için sevimsiz bir hale getirmiş olursunuz. Çocuk, “bu herhalde keyifli bir şey değil, 

yapıp kurtulunması gereken bir şey” diye düşünür. Bunun yerine “Aa bak sen yazı yazıyorsun, istediğin her şeyi 

yazabilirsin” ya da “Sayılarla oynuyorsun ne kadar keyifli” ya da “Bak sana soru soruyorlar sen de biliyorsun” gibi 

ifadeler kullanarak onun öğrenmenin heyecanını keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. Ya da çocuğunuz yeni bir bilgi 

öğrendikten sonra veya bir ev çalışmasını tamamladıktan sonra ona bu çalışmada nelerin hoşuna gittiğini sorarak, 

nelerin ona ilginç geldiğini, nelerden hoşlanmadığıyla ilgili bir paylaşım gerçekleştirerek çocuğun yaptıkları hakkında 

düşünmesini sağlayabilirsiniz. 
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Sevgili Ebeveyn Martılar, 

Yazımızda öğrenmenin sadece bilişsel bir süreç olmadığına; ruhsal, duygusal ve sosyal birçok faktörden etkilenen çok 

boyutlu bir yapıya sahip olduğuna yer vermeye çalıştık. Öğrenme yolculuğunda karşınıza çıkabilecek olası zorluklarda 

biraz durup neler olduğuna bakmanız ve çocuğunuzu anlamaya çalışmanız oldukça kıymetlidir. İnanıyoruz ki 

çocuklarımıza akademik yolculuklarında eşlik ederken, bu süreçte yaşananların olası kaynaklarını çok yönlü 

düşünmek, onların öğrenme deneyimlerini de daha keyifli ve verimli hale getirecektir.  

 

 

 

 

                 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi  

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 

 Dr. Neslihan Zabcı, “Öğrenme Güçlüklerinin Ardındaki Ruhsak/Duygulanımsal Etkenler”, Psikanaliz Defterleri-3 

 Dr. Neslihan Zabcı, “Pandemi Dönemi ve Sonrasında Çocuğun Ruhsal Süreçleri” – KALEV İlkokulu Online Veli 

Semineri  

 Emmanuelle Caule, “Sevmek, Çalışmak…ve Tembellik Etmek Mi?”, Psikanaliz Yazıları-31  


