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Dört yaşındasınız ve size bir çikolata veriliyor. 

Ancak çikolatayı hemen yemez beklerseniz 
daha büyük bir çikolata kazanacağınız söyleniyor. 

Ne yapardınız? 

Daha büyük bir çikolata için 
bekler miydiniz yoksa 
“küçük de olsa tadını çıkarırım” 
deyip yer miydiniz? 

Çok basit gibi görünse de bir çocuğun böyle bir du-
rumda sergileyeceği davranış, yaşamının 
geri kalanında başarılı olup olmayacağı hakkında 
çok önemli ipuçları veriyor.

Stanford Üniversitesi psikoloji profesörlerinden Walter 
Mischel, 1958 yılında bir ada ülkesi olan Trinidad’da kül-
türel farklılıklar ve kişilik üzerine bir araştırma yapıyordu. 

Araştırmanın amacı ülkede yaşayan Afrika kökenli ve Doğu Hin-
distan kökenli etnik gruplar arasındaki sözde “kişisel” farklılık-
ları bilimsel yöntemlerle incelemekti. Doğu Hindistanlılar Afri-
kalıları “yaptığının sonucunu düşünmeden hareket eden, anlık 
zevkler peşinde koşan, çalışmayan, gelecekte elde edebileceği bü-
yük kazançlar yerine bugün eline geçirdiği küçük kazançlarla ye-
tinen kişiler” olarak tanımlıyordu. Afrikalılar da Doğu Hindis-
tanlıları “cimri, eli sıkı, gelecekte daha iyi veya daha çok kazanç 
elde etme umuduyla şu an ellerinde olanın da tadını çıkaramayan 
kişiler” olarak tanımlıyordu. 35’i Afrikalı, 18’i Hindistan kökenli, 
yaşları 7 ile 9 arasında değişen ve aynı okula giden 53 çocuk üze-
rinde bir deney yapıldı. Çocuklara, deneyi yapan kişinin aslın-
da okul hakkında bilgi toplamak üzere orada olduğu, öğrencilere 
yardımlarından dolayı çikolata vereceği söylendi. Deneyi yapan 
kişi elindeki biri küçük diğeri büyük çikolatayı çocuklara göster-
dikten sonra “maalesef yanımda bu büyük çikolatalardan yete-
rince yok, fakat önümüzdeki haftaya kadar beklerseniz bu büyük 
çikolatadan getireceğim. Ama isterseniz şimdi bu küçük çikolata-
ları alabilirsiniz” dedi. Çocuklara küçük çikolatayı almaları duru-
munda bir hafta sonra gelecek büyük çikolatalardan alamayacak-
larını çok açık olarak ve ısrarla belirtti. Önlerindeki boş kâğıtlara, 
şimdi küçük çikolatayı mı yoksa bir hafta sonra büyük çikolatayı 

mı istediklerini yazmalarını istedi. Mischel ça-
lışmasının sonuçlarını duyurduğu ma-

kalesinde, bu iki etnik grup ara-
sında önemli düzeyde farklı-
lık olduğunu yazacaktı. Afrika 
kökenlilerin çoğu o gün küçük 
çikolatayı tercih ederken, Hin-

distan kökenlilerin çoğu bir haf-
ta bekleyip büyük çikolatayı al-

mayı tercih etmişti. Çocukların 
yaşı da kararlarında önemliydi. 

8-9 yaşlarındaki çocuklar zevki ertele-
mede daha başarılıydı. Çocukların ait 
oldukları sosyoekonomik sınıfın, so-
nuçlar üzerinde herhangi bir etkisinin 
olmaması çalışmanın ortaya çıkardığı il-
ginç bir bulguydu. Öğrencilerin ailele-
rinin zengin mi yoksa fakir mi oldu-
ğu fark etmemişti, ama ailede baba 
olup olmadığı önemli bir etkendi. 
Afrika kökenli öğrenciler arasın-
da tek ebeveynli çocukların sayı-
sı daha fazlaydı. Anne ve babanın 
bir arada olduğu ailelerin çocuk-
ları zevki ertelemede daha üstün 
başarı sergilemişti.

Mischel 1972 yılında yaptı-
ğı benzer bir çalışmada, bu se-
fer çocuklarda zevk erteleme ye-
tisinin ne zaman geliştiğini be-
lirlemeyi hedeflemişti. Deney 
Stanford Üniversitesi’nin Bing 
Anaokulu’na giden 4-6 yaşla-
rındaki çocuklar üzerinde ger-
çekleştirildi. Çocuklar, için-
de bir masa ve bir sandalye dı-
şında dikkat dağıtıcı herhangi 
bir nesne olmayan, küçük bir oda-
ya alındı. Masanın üzerindeki bir tep-
side kaymaklı bisküvi, beyaz süngerimsi yapıda yumuşak bir şe-
ker ve tuzlu kraker vardı. Araştırmacı, çocuklara odada kendisi-
ni beklemelerini, bu arada isterlerse şekeri hemen yiyebilecekle-
rini, ama kendilerini kontrol eder ve beklerlerse geri geldiğinde 
onlara ödül olarak ikinci bir şeker vereceğini söyledi. Çocuklar 
fark etmemişti, ama duvardaki aynanın arkasından Mischel on-
ların davranışlarını izliyordu. Çocuklar arasında şekeri yememek 
için dikkatini dağıtmaya veya başka şeylerle ilgilenmeye çalışan-
lar vardı. Elleri ile gözlerini kapayanlar, tüm vücudu ile başka bir 
yöne dönerek tepsiyi görme alanından çıkaranlar, masayı tekme-
leyenler, saçı ile oynayanlar, sanki oyuncak bir hayvanmış gibi şe-
keri okşayanlar vardı. Bazıları da kurnazdı, örneğin bir kız çocu-
ğu şekli küçük bir silindiri andıran süngerimsi şekerin içini bü-
yük bir ustalıkla boşaltmayı başarmıştı. Bir diğer erkek çocuk ise 
kaymaklı bisküviyi güzelce ayırıp kaymağını yemiş, daha sonra 
hiçbir şey olmamış gibi bisküviyi birleştirip tepsideki yerine bı-
rakmıştı. Çocukların bir kısmı da araştırmacı odadan ayrılır ay-
rılmaz şekeri mideye indirmişti. Deney 600’un üzerinde çocuk-
la tekrarlandı. Çoğu şekeri yememek için gayret gösterdi. Fakat 
yaklaşık üçte ikisi bir süre sonra dayanamayıp şekeri yedi. Ço-
cukların üçte biri ise araştırmacının on beş dakika sonra odaya 
geri gelmesini bekleyerek ikinci şekeri almaya hak kazandı. Ço-
cukların yaşları zevki ertelemelerinde çok önemli bir belirleyiciy-
di. Yaş ilerledikçe otokontrol de güçleniyordu.
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Kişilik üzerindeki diğer çalış-
malarına yoğunlaşan Mischel, 
şeker deneyini neredeyse unut-
muştu. Fakat deneye katılanlar 
arasında Mischel’in üç kızı ve 
birlikte büyüdükleri yakın arka-
daşları da vardı. Mischel arada 
bir kızlarına arkadaşlarını so-
ruyor, derslerinin nasıl gitti-
ğini, okulda başarılı olup ol-
madıklarını öğrenmeye ça-
lışıyordu. Bilim insanı ol-
masının kendisine kazan-
dırdığı gözlem yeteneği-
ni evde de devam ettirince 
bir sürprizle karşılaşacaktı. 
Aldığı cevaplarla yıllar ön-
ce yaptığı şeker deneyinin so-
nuçları arasında bir ilişki var gi-
biydi. Kızlarından, arkadaşlarının 
okuldaki başarılarını birden beşe 
kadar bir rakamla değerlendirmelerini 
istedi. Onların değerlendirmeleri ile şeker deneyinin so-
nuçlarını karşılaştırdığında zevk erteleme ile okuldaki başarı ara-
sında doğrusal bir ilişki olduğunu gördü. Bunun üzerine 1981 yı-
lında, ilk denemeye katılan ve artık lise öğrencisi olan altı yüz-
den fazla çocuğun anne babalarına, öğretmenlerine ve okulda-
ki akademik danışmanlarına mektup göndererek çocuklar hak-
kında detaylı bilgi istedi. Bu bilgileri karşılaştırdığında evde ve 
okulda davranış bozukluğu sergileyen, dikkat problemi yaşayan, 
stresli şartlarda zorlanan, arkadaşlıklarını devam ettirmede prob-
lem yaşayan hatta üniversiteye giriş hazırlık sınavlarında düşük 
puan alan öğrencilerin, zevk ertelemede zayıf olan çocuklar ara-
sından çıktığını gördü. On beş dakika daha bekleyebilmiş çocuk-
lar, okulda başarılı oldukları gibi bu sınavlardan da diğerler ço-
cuklardan daha yüksek puan almıştı. 

Terrie Moffitt ve liderliğindeki bir araştırma ekibi Yeni 
Zelanda’da, günümüzde de devam eden geniş kapsamlı bir çalış-
ma başlattı. Dünedin şehrinde 1 Nisan 1972 ve 31 Mart 1973 ta-
rihleri arasında dünyaya gelen bütün çocuklar bu çalışmanın bir 
parçası oldu. Bilim literatürüne “Dünedin Çalışması” olarak ge-
çen bu araştırmada o bir yıl boyunca doğan ve toplumun her ke-
simini temsil eden 1037 çocuk, yaşamları boyunca takip edildi. 
Moffitt ve arkadaşları, yaşamın ilk on yılında belirlenen kişilik 
özelliklerinin daha sonraki yaşamlarında bu çocukların başarıla-
rını nasıl etkilediğini belirlemeye, çalışmadan elde edilen sonuç-
larla sonraki kuşakların daha iyi yetiştirilmesi için neler yapıla-
bileceğini öğrenmeye çalışıyordu. Çalışmaya katılanlar 3, 5, 7, 9, 
13, 15, 18, 21, 26, 32 ve en son olarak da 38 yaşlarında (2012’de) 
fiziksel ve zihinsel yönden çok kapsamlı değerlendirmeden geçi-
rildi (bundan sonraki değerlendirmeler, denekler 44 ve 50 yaşla-
rına ulaştığında yapılacak). Değerlendirmeler için Dünedin’e dö-

nen bu kişiler yaşamlarının her alanını kapsayan soru-
lara cevap verdi ve sağlık değerlendirmelerinden geç-
ti. Dolaşım, solunum ve üreme sistemlerinin durumu-

nu değerlendirmek için testler yapıldı, ağız ve diş sağ-
lıklarının durumu belirlendi. Kan tahlilleri yapıldı. 

Sosyal ve psikolojik açıdan da değerlendirmeden 
geçirildiler. Sadece kendileri değil, aileleri hak-

kında da bilgi toplandı. 
Çalışmanın bilim dünyası açısından 

önemli bir diğer özelliği, çok uzun sür-
müş olmasına rağmen deneklerin % 

96’sının takip edilebilmiş olmasıydı. 
Sadece hayatta başarılı olmuş ve du-

rumları iyi olanlar değil, başarısız 
olmuş olanlar da takip ediliyor-
du. Bu da elde edilen sonuçların 
sadece belli bir grubu değil, po-
pülasyonun tamamını temsil et-

tiğini gösteriyordu. Moffitt ve ar-
kadaşlarının üzerinde durduğu 

önemli bir kişilik özelliği çocukların 
otokontrol yetileriydi. Çocukların ya-

şamlarının ilk on yılındaki davranışlarına ba-
karak şu sorulara cevap aramaya çalıştılar: Çocuk düşünmeden 
hareket ediyor mu? Anlık kararlar verip onları hemen uyguluyor 
mu? Sırasını bekliyor mu? Kolayca canı sıkılıyor mu? Çaba ge-
rektiren işlerden kaçıyor mu? Kolayca dikkati dağılıyor mu? Her-
hangi bir konuya yoğunlaşabiliyor mu? Riskli şeylerin peşinden 
koşuyor mu? Yetişkinlerden devamlı ilgi ve teşvik bekliyor mu? 
Moffitt “Elbette her çocuğun otokontrolü zaman zaman zayıflar, 
çünkü yaşamın başlangıcında çocukların kendilerini kontrol et-
me yetisi zaten zayıftır, onun için de anne ve babalar onları bu ko-
nuda eğitir. Ancak bizim araştırmamızda, çocuklar bu özellikler 
açısından değişik yaşlarda değerlendirildi. Ayrıca her değerlen-
dirme sürecinde her çocuktan elde edilen bilgilerin yanı sıra dört 
ayrı öğretmeninden ve ebeveynlerinden de bilgi alındı. Dolayı-
sıyla “otokontrol” derken yıllar boyu devam eden ve farklı ortam-
larda tekrarlayan davranışları kast ediyorum” diyor.

Moffitt ve ekibi denekler otuzlu yaşlarına ulaştığında, yıllar-
ca elde ettikleri bilgileri karşılaştırdı ve olağanüstü bir gerçeğin 
gün ışığına çıktığını gördü. Çocukların yaşamlarının ilk on yılın-
da sergilediği kendini kontrol etme yetileri, ileride başarılı olup 
olmayacaklarını tahminde ailelerinin gelir düzeyinden ve hatta 
kendi zekâ düzeylerinden bile çok daha etkili bir göstergeydi. Ba-
şarılı oldukları alan sadece meslekleri de değildi. Moffitt kendile-
rini kontrol edebilme yetileri açısından denekleri en güçlüden en 
zayıfa doğru beş gruba ayırdı; böylece her grupta yaklaşık 200 ki-
şiye ait veri değerlendiriliyordu. Bu veri seti, her bir deneğin o gü-
ne kadar klinik düzeyde yaşadığı sağlık problemlerinin sayısı ile 
karşılaştırılınca, çocuk yaştaki otokontrol yetisinin, kişinin ileri-
ki yıllardaki sağlık durumunun sağlam bir göstergesi olduğu da 
ortaya çıktı. 
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Otokontrolü zayıf olanlar, sağlık problemleri en fazla olanlar-
dı. Kendilerini kontrol edebilenler ise çok daha sağlıklıydı. Mof-
fitt ve ekibi bununla da yetinmeyip bir adım daha ileri giderek 38 
yaşında olan deneklerin sonraki yaşamlarında sağlık problemle-
ri açısından risk düzeylerini de tahmin etti. Bunun için gözün re-
tina tabakasındaki kan damarlarının genişliği belirlendi. Bu da-
marların genişliği, ileride kişinin felç olma riskini ve beyindeki 
dolaşım sistemiyle ilgili başka bazı rahatsızlıkları geçirme riskini 
belirlemede önemli bir göstergedir. Genel sağlık durumunda ol-
duğu gibi bu konuda da, otokontrolü zayıf olanların risk oranının 
çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı. 

Otokontrolle sağlık arasındaki ilişkiyi araştıran bilim insanla-
rından biri de Columbia Üniversitesi’nde Mischel’in doktora öğ-
rencisi olmuş ve şu anda Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi 
Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olan Özlem Ayduk’tu. 
Ayduk ve araştırma grubu, Mischel’in ilk çalışmasına ka-
tılan çocuklardan 164’ünü 30 yıl sonra değerlendirdi-
ğinde, zevki erteleme yetisi ile boy ve ağırlığı esas alan 
ve vücuttaki yağ miktarının bir ölçüsü olarak kulla-
nılan vücut kütle indeksi arasında doğrusal bir iliş-
ki olduğunu buldu. Çocukların şekeri yemeyi er-
telediği her dakika, otuz yıl sonra ulaştıkla-
rı vücut kütle indeksi değerinde 0,2 puanlık 
bir azalışı öngörüyordu. Bir diğer deyişle 
dört yaşındayken otokontrolü zayıf olan 
çocuklar otuz dört yaşına geldiklerin-
de, otokontrolü güçlü olan çocuklar-
dan daha şişmandı. Ayduk “elde etti-
ğimiz sonuçlar çocuklarda otokont-
rolü iyileştirmeye yönelik müda-
halelerin onların ileri yaşlarda aşırı 
şişman olma risklerini azaltacağını 
gösteriyor” diyor ve ekliyor “bu da 
toplumun tamamı için olumlu so-
nuçlar doğuracaktır”.

Moffitt ve akradaşları çocukken 
otokontrolü zayıf olanlar arasında, 
38 yaşına ulaştıklarında daha yük-
sek oranda sigara, içki ve uyuşturu-
cu bağımlısı bulunduğunu belirledi. 
Mahkeme ve polis kayıtlarından de-
neklerin herhangi bir suç işleyip işle-
mediğine bakılınca, o tarihte 38 yaşın-
da olup da çocukken zayıf otokontro-
le sahip olanların % 40’ının, yasalar ile 
başlarının derde girmiş olduğu ortaya 
çıktı. Maddi durum açısından da ben-
zer bir eğilim vardı. Çocukken otokont-
rolü güçlü olanlar gelecek için daha faz-
la yatırım yapmıştı ve mali durumları da-
ha iyiydi. Diğerleri ise yaşamları boyunca 
mali problem yaşamıştı.

Moffitt ve arkadaşları bu sefer çocuklukta sergilenen otokont-
rol yetisinin bir sonraki kuşağı etkileyip etkilemediğini belirlemek 
için denekler çocuk sahibi olduklarında iyi birer anne veya baba 
olup olmadıklarını değerlendirdi. Otuzlu yaşların sonuna doğru 
yaklaştıklarında deneklerin % 75’i, yani yaklaşık 750’si çocuk sa-
hibi olmuştu. Çocukları üç yaşına ulaştığında araştırma ekibi on-
ları evlerinde ziyaret edip hem çocukları hem de anne ve babala-
rın çocuklarıyla olan ilişkilerini değerlendirdi. Yapılan video ka-
yıtlar, ebeveynlik konusunda uzman kişilere gönderildi. Bu uz-
manlar araştırma ekibinin bir parçası olmadığı için, denekleri ta-
rafsız olarak değerlendirdi. Uzmanlar ebeveynliği anne ve babala-
rın çocuklarına gösterdiği sıcaklık, çocuklarının ihtiyaçlarına gös-
terdiği hassaslık ve son olarak da çocuklarının gelişimi için göster-
dikleri çaba açısından değerlendirdi. Bu değerlendirmelerin so-

nucu da diğerlerine paraleldi. Çocukken otokontrolü zayıf olan-
lar büyüyüp çocuk sahibi olduklarında da zayıf birer ebe-

veyn olmuştu. Çocuklarına karşı daha az sıcak ve on-
ların ihtiyaçlarına karşı daha az hassaslardı. Ayrı-

ca çocuklarının gelişimini sağlayacak bir ortam 
oluşturmada da geride kalmışlardı. Dünedin 

Çalışması’nda araştırmacılar verileri değer-
lendirirken, karşılaştırmaların sağlıklı ola-

bilmesi için birtakım istatistiksel düzen-
lemeler yaparak çocukların yetiştiği or-

tamların farklılığından doğacak et-
kileri en aza indirmeye çalıştı. Fa-

kat yine de çocukların aile ortam-
larının birbirinden farklı olması-

nın, sonuçları etkilemiş olaca-
ğını düşünüyor olabilirsiniz. 

23

20_25_basarinin_sirri.indd   23 27.03.2013   13:44



Hayatta Başarının Sırrı

Bu olasılığı ortadan kaldıracak en etkin yol, deneyi aynı ailede 
büyümüş, dolayısıyla aynı çevre koşullarına maruz kalmış ikizler 
üzerinde yapmak olacaktı. Moffitt ve ekibi bu düşünceyle aynı ça-
lışma modelini kullanarak bu sefer İngiltere’de bir çalışma başlat-
tı. 1995-1996 yıllarında doğan 2232 ikiz çalışmaya alındı. İkizle-
rin yaklaşık yarısı tek yumurta, diğer yarısı ise çift yumurta ikiz-
leriydi. Araştırmacılar ikizleri doğumlarında, 5, 7, 10, 12 ve 18 
yaşlarında Dünedin Çalışması’ndaki gibi değerlendirmeden ge-
çirdi. Günümüzde hâlâ lise öğrencisi olan ikizler, okuldaki başa-
rıları, sigara alışkanlığı ve gençlik suçları işleyip işlemedikleri ba-
kımından değerlendirildi. Bu üç kriter gençlerin yetişkin yaşlar-
daki, sırasıyla mali durumlarını, sağlık durumlarını ve hukuk sis-
temi ile ilişkilerini tahminde en güçlü kriterlerdi. Aynı ailede ye-
tişmiş ve hemen hemen aynı şartlara maruz kalmış ikizlerden de 
Dünedin Çalışması’na paralel sonuçlar elde edildi. Otokontrolü 
zayıf olanlar okulda daha fazla sorun yaşıyor ve pek çoğu sigara 
kullanıyordu. Aralarında polisle başı derde girenler de vardı. Bu 
çalışma, sadece aile ortamı veya anne babanın ebeveynlik yete-
neklerinin değil, çocuğun kendisinden kaynaklanan otokontrolü 
geliştirme yeteneğinin de önemli olduğunu gösteriyordu. 

Otokontrolle ilgili araştırmalar uzun süre davranışlara ve dav-
ranışların uzun süreli sonuçlarına odaklandı. Fakat son yıllarda 
otokontrolün diğer zihinsel işlevlerle olan ilişkisi ve hatta beynin 
hangi bölümlerini etkilediği konusunda da bulgular elde edil-
di. Ayduk ve bu konuda çalışan diğer bilim insanları zevk erte-
leme yetisi ile duyguları yönlendirebilme yetisi arasın-
da önemli bir ilişki olduğunu buldu. Bu ilişkinin ilk 
delilleri de yine Mischel’in ünlü çalışmasına 
dayanıyor. 

O çalışmada dikkatlerini tamamen şekere yöneltip gözlerini şe-
kere diken çocukların beklemekte zorlandığı, dikkatlerini başka 
şeylere veren, örneğin duvarlara bakan veya masayla, saçlarıyla 
oynayan çocukların beklemekte daha az zorlandığı gözlenmiş-
ti. Bu gözlemler çocukların deney sırasında dikkatlerini yönlen-
dirme yetilerinin bekleme zamanını doğrudan etkilediğini göste-
riyordu. Daha sonraki çalışmalar, deneyler sırasında öfkeli veya 
üzgün olan çocukların dikkatlerini ödüle (şeker) daha çok odak-
ladığını gösterdi.

Ayduk bu konularda elde edilen bilimsel verilerin, zevk erte-
leme ve duyguları yönlendirebilme yetilerinin birbiriyle bağlan-
tılı olduğuna ve genel bir “kendini yönlendirme yetisinin” varlı-
ğına işaret ettiğini belirtiyor. Bu kurama göre kişiler arasındaki 
-bu “kontrol merkezi”nin gücü açısından- farklılık, her birimizin 
değişik uyarılar karşısındaki tavrına yansıyor (şekeri alıp alma-
mak, istediği olmadığında hırçınlaşmak, düşünmeden anlık tep-
kiler vermek). Dolayısıyla hem zevk erteleme yetisi hem de duy-
guları kontrol edebilme yetisi aynı genel kontrol merkezinin gü-
cünü yansıtıyor. Böyle olunca da birinden elde edilen veri (örne-
ğin zevk erteleme yetisi), diğerinin (duyguları kontrol edebilme) 
göstergesi olabiliyor. Ayduk, beyin görüntüleme araştırmaların-
dan elde edilen sonuçların bu kuramı destekler nitelikte olduğu-
nu belirtiyor. Bu çalışmalar hem zevk erteleme hem de duygu-
ların yönlendirilmesi işlevleri yerine getirilirken beyindeki late-
ral prefrontal korteksin etkinleştiğini gösteriyor. Ayrıca denek-

lere negatif duygularını 
artıracak veya azaltacak 

fotoğraflar gösterildi-
ğinde amigdalanın et-

kinliği değişiyor. 
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Olumsuz duyguların artması amigdalanın etkinliği-
ni artırırken bu duyguların azalması amigdalanın et-
kinliğini düşürüyor. Aynı konuda yapılan başka bir 
çalışma ise lateral prefrontal korteksin etkinliği art-
tığında amigdalanın etkinliğinin azaldığını, bu iki-
si arasında ters yönde bir ilişki olduğunu gösteriyor. 
Casey ve arkadaşları, kendini kontol edebilmede, fi-
ziksel tepkinin önlenmesinde ve düşüncelerin bas-
kı altında tutulmasında özellikle ventrolateral pref-
rontal korteksin önemli olduğunu bildiriyor. Bütün 
bu bulgulara rağmen Ayduk bu konuda daha fazla ve 
detaylı çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu, örneğin ken-
dini kontrol edebilme yetisinde sadece lateral pref-
rontal korteksin işlev görmediğini, beynin başka ba-
zı bölgelerinin de görev aldığını vurguluyor. 

Otokontrol her kültürde çocuklara öğretilme-
ye çalışılan ve önemli sayılan bir yeti. Ancak değişik 
ülkeler ve kültürler arasında bu açıdan farklar oldu-
ğu da bir gerçek. Kültürel farklılığın çocukların eği-
timinde ne kadar önemli olduğunu, kısa süreli ola-
rak ABD’ye gelen bazı ailelerde gözlemledim. Bilim-
sel olmamakla birlikte kişisel gözlemlerim, Uzak Do-
ğulu, Çinli ve özellikle Güney Koreli anne ve babala-
rın çocuklarının eğitimiyle daha yakından ilgilendi-
ği ve çocuklarının eğitimi için daha fazla zaman har-
cadığı yönündeydi. Çocuklarının performansları-
nı yakından takip edip gerekli desteği sağladıkları-
nı ve çocuklarını teşvik ettiklerini gözlemledim. Sos-
yal ortamlarda çocuklarının başarılarını sıklıkla di-
le getiriyor olmaları da dikkat çekiciydi. Erken yaş-
tan itibaren çocuklarına kendilerini kontrol etmeyi 
öğretiyorlardı. 

Özellikle Güney Kore’de, çocukluklarını yaşama-
ma pahasına olsa da, çocukların zamanlarının büyük 
bir kısmını ders çalışmakla geçirdiği biliniyor. Ebe-
veynler, eğitimde avantajlı olmaları için çocuklarına 
özel öğretmenler tutup gece geç saatlere kadar çalış-
malarını sağlıyor. Güney Kore’de bu tür uygulama-
ların günde on dört saat gibi anormal bir seviyeye 
ulaşması hükümetin gece saat 10’dan sonra çocukla-
rın ders çalışmasını resmen yasaklamasına neden ol-
muş. Hükümet kurala uyulmasını sağlamak için de-
netçiler tutmuş. Her ne kadar aşırı olsa da, bu tür uy-
gulamaların Uzak Doğulu çocuklara avantaj sağladı-
ğı bilimsel çalışmalarla da tespit edilmiş bir gerçek. 
Örneğin bir çalışmada Çinli anaokulu öğrencileri-
nin zihinsel kontrol geliştirmede, aynı yaştaki Ame-
rikalı öğrencilerden altı ay ilerde olduğu gözlenmiş. 
Bir başka çalışmada ise 3 yaşındaki Koreli çocukların 
kendilerinden yaklaşık bir buçuk yaş daha büyük İn-
giliz çocuklarla aynı düzeyde zihinsel kontrole sahip 
olduğu belirlenmiş. Mischel’in 1958’de yaptığı ve Af-

rikalılar ile Hindistanlılar arasında yaptığıyla karşı-
laştırmayı da göz önüne alırsak, bütün bu gözlemler 
otokontrolün öğretilebilir olduğunu kanıtlıyor. 

Terrie Moffitt hem Yeni Zelanda hem de 
İngiltere’de gerçekleştirilen ve yıllarca süren çalışma-
larına dayanarak, çocukların erken yaşlarda sergile-
diği otokontrol düzeyinin sadece gelecekteki başa-
rılarını, sağlıklarını ve hukuk sistemiyle olan ilişki-
lerini belirlemekle kalmadığının, otokontrolün da-
ha büyük çerçevede uluslar ve toplumlar için de çok 
önemli olduğunun altını çiziyor. Otokontrol eğiti-
minden, o konuda zaten güçlü olsalar bile tüm ço-
cukların büyük fayda göreceğini belirtiyor. Bu ne-
denle ülkelerin eğitim programlarında otokontro-
lü geliştirmenin amaç edinilmesini öneriyor. Örnek 
olarak çocuk programlarından Susam Sokağı’nın bir 
uygulamasına dikkat çekiyor. Program yapımcıla-
rı çocuklara otokontrolü ve zevki ertelemeyi öğret-
mek için “Benim için, senin için, sonrası için” adlı bir 
program yapıyor. Elmo, Açıkgöz ve Kurabiye Cana-
varı çocuklara para biriktirmeyi telkin ediyor. Fakat 
Kurabiye Canavarı eline para geçer geçmez kurabiye 
alıp yiyor. Kurabiye Canavarı’nın yaptığının aksine, 
zevkin ertelenmesinin olumlu sonuçları gösterilerek 
çocuklara otokontrol ve zevk erteleme öğretiliyor. 

Ayduk bu sonuçlara bakarken bir gerçeği de göz 
önünde bulundurmak gerektiğini belirtiyor. “Bütün 
bu sonuçlar zevk erteleme veya otokontrol yetisi güç-
lü olan çocukların hayatta başarılı olma olasılıkları-
nın, düşük olanlardan daha yüksek olduğunu göste-
riyor. Ancak bu sonuçlar otokontrolü güçlü olan her 
çocuğun kesinlikle hayatta başarılı olacağı veya bu 
yetisi güçsüz olan her çocuğun kesinlikle hayatta ba-
şarısız olacağı anlamına gelmiyor” diyor ve ekliyor 
“bununla birlikte çocuklarımızın bu yetilerini geliş-
tirmelerine yardımcı olarak onların yaşamda başarılı 
olma şanslarını artırmalarına katkıda bulunabiliriz”. 
Otokontrol ve zevk erteleme konularında çocukla-
rımıza vereceğimiz eğitim şüphesiz sadece onların 
kendi geleceği için değil, ülkemizin geleceği için de 
çok olumlu sonuçlar doğuracaktır.
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