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Psikoloji
Peter Pan Varsa,
Arkas›nda Wendy de
Var...
Büyüdükçe ‘içindeki çocu¤u’ korumak
birfley, çocuk kalmakta israr etmek
baflka. Bir yetiflkinin bedenine, ama
çocu¤un akl›na sahip kifliler her zaman
sevimli olmad›klar› gibi, hem yak›n hem
de uzak çevreleri için birer sorun oda¤›
olarak kalabiliyor, iki z›t kutup
aras›nda gelip giden yaflamlar›
kendilerine eninde sonunda zehir
olabiliyor. Büyümeyi reddeden öykü ve
film kahraman› Peter Pan’dan hareketle
1980’li y›llarda “Peter Pan Sendromu”
olarak adland›r›lan bu durum, flu anda
asl›nda ne bir psikolojik bozukluk, ne
de bir hastal›k konumunda; ancak
özellikle de bat› toplumlar›nda
duygusal bak›mdan olgunlaflamayan,
bir türlü büyüyemeyen, yetiflkinlere
özgü sorumluluklar› alamayan, 40’l›
yafllar›na gelirken, hatta geçtikten

sonra bile çocuk gibi giyinmek ve
görünmekte israr edenlerin say›s›n›n
giderek art›yor olmas›, bu yönde bir
çal›flmay› da beraberinde getirecek gibi.
‹spanya’daki Granada Üniversitesi’nden
Humbeline Robles Ortega, durumun
daha çok çocuklu¤unda ailesi
taraf›ndan afl›r› koruma alt›na al›nm›fl,
ba¤›ml› kiflili¤e sahip bireylerde ortaya
ç›kt›¤› görüflünde. Ortega’ya göre bu
‘Peter Pan’lar, ister istemez yaflamla

yüzleflecek becerilerden yoksun kal›yor
ve korunakl› dünyalar›n›
sürdürebilecekleri yan›lg›s›yla
gerçeklerden kaç›yorlar. Ad› üstünde,
Peter Pan’lar daha çok erkeklerden
ç›k›yor. Tipik özellikleri irade zay›fl›¤›,
sözünde duramama, görünüflüne afl›r›
dikkat etme, kendine güvensizlik
(göstermeseler, hatta tam tersi gibi
görünseler de). Ortega, bu kiflilerin
genelde yaln›zl›ktan fazlaca
korktuklar›n›, bu nedenle de kendilerini
gereksinimlerini karfl›lar görünen
insanlarla sürekli çevrelediklerini,
elefltiriye ise son derece tahammülsüz
olduklar›n› söylüyor. Önemli bir belirteç
de, araflt›rmac›ya göre uzun süreli
iliflkiler kuramamalar› ve sürekli sevgili
ya da efl de¤ifltirmeleri; tabii seçimleri
de mümkün oldu¤unca genç olanlar
lehine. ‹liflkinin getirdi¤i herhangi ve
en düflük dereceden bir yükümlülükse,
herfleyi b›rak›p kaçmak için yeterli.
Ortega’n›n as›l vurgulad›¤›, “her Peter
Pan’›n arkas›nda bir de Wendy’nin yer
ald›¤›.” Çünkü Peter Pan’›n var olmay›
sürdürebilmesi için, kendisinin
yapmad›¤› fleyleri onun için yapacak bir
Wendy’e gereksinimi var. Sonuç:
Anneler, dikkat!
Universidad de Granada Bas›n Duyurusu, 3 May›s 2007

Öfke,
Akl›n Ürünü
“Öfke, mant›¤›n ›fl›¤›n› söndüren o güçlü, içsel kuvvettir” demifl Amerikal› düflünür ve yazar Ralph Waldo Emerson.
ABD’nin California Üniversitesi’nden
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(Santa Barbara) araflt›rmac›lara göreyse,
durum her zaman, hatta belki de ço¤u
zaman böyle olmayabilir. Öfke, risk alg›lamas›n› etkileyebildi¤i, önyarg›y› art›ra-

bildi¤i ve kavgac› tutumu tetikleyebildi¤i için genelde ak›lc› düflünceyle karfl›t
kutupta de¤erlendirilir. Ama öfke her
zaman y›k›c› m› olmak zorunda? Hay›r,
diyor araflt›rmac›lar; öfke, bir baflka kiflinin ak›l yürütme biçimine normalde oldu¤undan çok daha ak›lc› ve dikkatli
yaklaflmay›, çok daha bütüncül bir durum analizini de mümkün k›labilir. Bulgular›, çok say›da ö¤rencinin kat›l›m›yla
gerçekleflen çeflitli deneylerin sonuçlar›na dayan›yor. “Öfke duygusu tafl›yan insanlar, asl›nda bilgiyi di¤erlerine k›yasla
çok daha analitik ve ak›lc› biçimde iflliyorlar” diye aç›kl›yorlar; “ancak s›kl›kla
zihinsel kestirmelere sapt›klar› için, bu
anlafl›lm›yor. Afl›r› ve sald›rgan olanlar›n› saymazsak, öfkeyle tetiklenen davran›fl ve sözlerin ço¤unun, asl›nda son derece berrak bir düflünce sürecinin ürünü oldu¤unu söyleyebiliriz.”
The Society for Personality and Social Psychology Publications,
Haziran 2007

