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Gelişim araştırmalarında bazen an-
nelere sorarız, “Sizin için çocuğu-
nuzda olması gereken en önemli 

özellikler hangilerdir?”  Aile büyüklerine 
saygı göstermekten özgür düşünceli ol-
maya bir dizi özelliğin yer aldığı bir liste 
veririz annelere.  Bunlar az mı önemli, 
çok mu önemli belirtmelerini isteriz. Bu 
bizim için kritik bir bilgidir çünkü an-
nenin hangi özelliklere değer verdiğini 
bilirsek, davranışları konusunda da bir 
çıkarım yapabilmemiz mümkün olabilir.  

Ama kimi zaman annelerin söyledik-
leri ile davranışları uyuşmaz. Örneğin, 
anne çocuğunun analitik düşünceye sa-
hip olmasını önemsediğini söyler; fakat 
davranışlarına baktığınızda çok didak-
tik ve otoriterdir.  Kafanız karışır.  Söz 
ile davranış arasında bu kadar büyük 
fark bulmak bir sorunun göstergesidir.  
Muhtemelen anne size iyi görünmek 
için cevaplarında pek de dürüst davran-
mamıştır.  Aslında çocuğun potansiyeli 
pek öncelikli değildir de, modern ebe-
veynliğin bu temel unsuruna önemsiz 
diyememiştir. 

Bu durum, çocuğun dünya ile ilişkisi ba-
kımından oldukça problemlidir.  Söz ile dav-

ranış uyuşmadığında insan neye inanacağı-
nı şaşırır, güven duygusu oluşamaz.  Oysa 
ki eğilimimiz en temel ihtiyaçlardan biri 
olan güven duymaya yöneliktir.  Bu güven, 
en başta kendi değerlendirmelerimize duy-
duğumuz güvendir.  Beynimiz hep karşımız-
dakinin nasıl davranacağını tahmin etmeye 
yönelik çalışır.  Geçmiş deneyimlerimize 
göre beklentiler geliştiririz.  Beklentilerimi-
zin doğru çıkması öngörümüze güvenmemi-
zi sağlar.  Beklentimiz doğru çıkmadığında 
elimizdeki yeni veriye göre yeni öngörüler 
oluşturmaya çalışırız.  Ne var ki söz ile dav-
ranışın, söz ile sözün, davranış ile davranı-
şın tutarlı olmadığı yerde zihinsel bir kaos 
yaşanır.  Kişi referans noktalarını kaybeder.  
Sistemimiz bu belirsiz, karmaşık durumu 
çözebilmek için elindeki verileri değerlendi-
rip düzenli bir örüntü bulmaya, neler oldu-
ğunu anlamaya çalışır.  Çalışır çünkü nasıl 
davranacağına buna göre karar verecektir.

Bu tür tutarsızlıkların sık ve önemli ko-
nularda olması durumunda sistem bekle-
meye geçer. Paralize olmuş gibi endişe ile 
rölantide bekler. Yeni deneyimlerin kendisi-
ne daha elle tutulur, anlamlandırılabilecek 
bir şeyler söylemesi için.  Buna göre kendini 
hazırlayacak ve bir davranış içine girebile-

cektir.  Aile arasında da, arkadaş grubunda 
da, toplum içinde de bu süreçler aynı şekilde 
işler.  Söz ile davranışın birbirini tutmadığı 
zamanlar arttığında kişi hep aynı şaşkınlığı 
gösterir ve kaygılı bir bekleyiş sergiler.

Olağan koşullarda, ülkenin hali, mem-
lekette olup bitenler insanları ev, okul veya 
iş kadar ilgilendirmez. Ama ortada devam 
eden kaotik bir görüntü, açık bir karmaşa 
varsa güvenilecek kaynak arayışı yaygınla-
şır.  Normalde bu konulara hiç ilgi duyma-
yanlar bile ne olup bittiğini anlamaya çalı-
şır, bu kaosta güvenebilecekleri birilerini 
ararlar.  Söylenenlere kulak kabartır, duy-
duklarını akıl süzgeçlerinden geçirirler.  Bir 
yandan söylenenleri dinlerken, bir yandan 
da yapılanları izlemeye çalışırlar.   

Demokrasinin önemine vurgu yapan bir 
siyasi oluşum sizi umutlandırabilir.   Halk-
ların eşitliğine dair söylemi içinizden geçen-
lere çok da uygundur ama davranışa baktı-
ğınızda feodal yapıyla kurduğu açık işbirliği 
sizi hayal kırıklığına uğratır.  

Laiklik söylemini yıllarca baş tacı yapan 
oluşum kıvrak bir manevrayla manevi güç-
lere yönelince zihniniz yine şaşırır; o güne 
kadar iyi kötü işleyen sisteminiz durma 
noktasına gelir. 

Dini ve ahlağı kendisine bayrak yapan 
bir partiye inanıp sizin gibi mazlumların 
hakkını savunacağını ve adaleti getireceğini 
düşünürken, yolsuzluklara siper olma konu-
sunda herkesi geride bırakması sizi sarsar. 
Din, ahlak, adalet ve mazlumluk sloganları-
na olan inancınızı yerle bir eder.    

Reklamın gücü size gazozu satın aldıra-
bilir ama karnınızı ağrıtan gazozu bir daha 
içmezsiniz.  Sözlerin gücü bir yere kadar-
dır.  Zihin, sözden çok eylemleri, en çok da 
hayak kırıklıklarını, sarsıcı deneyimleri ve 
travmaları kaydeder.  Sistem bunları kolay 
unutmaz ama bir yandan da tutarlılık ara-
yışına devam eder. 

Ebeveynler de değerlerine dair ne söyler-
lerse söylesinler, çocuklarının gelişimlerine 
etki eden şey davranışlarıdır.  Çocuklarının 
hatırladıkları da anne-babalarının sözleri 
değil, davranışları olacaktır. Gazozun rek-
lamını değil, çektirdiği sancıyı hatırlarsınız.  
Halkın hafızasında siyasi partilerin söylem-
lerinden çok yaptıkları kalır. 

Sistemin umudu, sözü ve davranışı tu-
tarlı, eşitlikçi, özgürlükçü, dürüst ve demok-
rat bir düzendir.  Ailede veya ülkede.      
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Reklamın gücü size 
gazozu satın aldırabilir 
ama karnınızı ağrıtan 
gazozu bir daha 
içmezsiniz.  Sözlerin 
gücü bir yere kadardır.  
Zihin, sözden çok 
eylemleri, en çok da 
hayak kırıklıklarını, 
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