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 Birçoğumuz hayatımızda en az bir kere aniden gelen ve nereden 

geldiğini anlamadığımız bir boşluk hissine kapılmışızdır. Bu his bazen 

gelip geçici, bazen daha kalıcı olabilir. İkisinin ortak noktası ise günlük 

hayatta sıkça aklımıza gelmeyen, uzaklaştığımız anılarımızda gizlidir. 

Boşluk hissini takip ettiğimizde çoğu zaman bizi duygusal ihmale götü-

rür. Hayatın ilk yıllarında önemli bir duygusal ihtiyacın karşılanmayışı, 

sonraki yıllarda farklı sonuçlar olarak karşımıza çıkabilir. Burada kritik 

noktalardan bazıları, ihmalin ve yarattığı boşluk hissinin zamanlaması 

ve süresidir. Benzer deneyimler yaşayan herkeste aynı sonuçları görme-

sek de, duygusal ihmal göz ardı edilmemesi gereken bir deneyim olarak 

karşımıza çıkar.  

 Duygusal ihmal söz konusu olduğunda, aynı ailedeki birden fazla 

bireyin etkileşim sürecini düşünmek gerekir. Ailelere psikolojik fayda 

sağlamayı odak noktasına alan BAU PUAM Aile Çalışmaları Birimi ola-

rak, bu bültenimizde duygusal ihmalin izlerini sürmeyi hedefledik. Bu 

sayıdaki yazıların hem kendinizle hem de çevrenizle ilgili farkındalığını-

zın artmasına yardımcı olmasını umuyoruz. Kendimiz için istediğimiz 

yöndeki değişimi, bunu fark ederek başlatıyoruz.  

 İyi okumalar… 

Önsöz 
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Kelime anlamı önemsememek, gereken 

özeni göstermemek olan ihmal üçe ayrı-

lır; fiziksel, eğitimsel ve duygusal ihmal. 

Fiziksel veya eğitimsel ihmal gözle görü-

lür izler bırakır, peki ya duygusal ihmal? 

Duygusal ihmal, beslenme, eğitim, sağ-

lık, giyinme veya barınma ihtiyacı eksik-

liği gibi kendini kolay kolay göstermez, 

bilinen ihmal gibi değildir çünkü, çoğun-

lukla istemeden, farkında olmadan yapı-

lır. Özellikle de duygusal ihmalin nesil-

den nesile aktarılması, konuyu hayatlarına direkt olarak dokunduğumuz çocuklar için 

önemli hale getirir. Çünkü, duygusal olarak ihmal edilen çocuklar ebeveyn oldukları za-

man, kendi ebeveynlerinin onlara yaptığı gibi, onları çocuklarının duygularından bihaber, 

tıpkı ebeveynleri gibi, aynı şekilde büyütürler (Webb ve Musello, 2020).   

      Ebeveynlerin çocuklarının duygularını anlayabilmesi, ihtiyaçlarını farkedebilmesi, ço-

cukların gelişimi, sağlıklı bir birey olabilmeleri açısından önemlidir. Bağlanma, insanların 

birbiri ile kurduğu, uzun süreli olan ve zamanla gelişen derin duygusal bir bağ olarak an-

latılabilir (Bowlby, 1969). Çocuklukta ihtiyaçların nasıl karşılandığıyla ilgili olan bu bağ, 

ebeveynlerin çocuklarının duygusal ihtiyaçlarının farkına varmasıyla, çocuklarının ihtiyaç-

larını yeteri kadar karşılamasıyla ve ebeveynlerin gerekli özeni göstermesiyle güvenli bağ-

lanmaya dönüşür. Fogany ve Target’a (1997) göre, ebeveynleriyle olan bağlanma şekilleri, 

çocukların kendi benliklerini şekillendirmelerini, yönetmelerini ve diğer insanlarla olan 

sınırlarını belirlemelerini öğretir. Bağlanma davranışı ile ilgili çalışmaların en bilineni 

Harlow’un deneyidir (Schrier ve Harlow, 1958). Buna göre; bebek maymunların, karınları-

nı doyurup kalan vakitlerinde veya korktuklarında besin sağlayan ama sert olan maket-

tense, karınlarını doyuramayacağı, ancak gerçeğe daha çok benzeyen peluş maymun make-

tini tercih edip ona sarıldığı gözlemlenmiştir. Çünkü her çocuğun sevgiye, şefkate ve duy-

gusal olarak ihtiyaçlarının giderilmesine, güvende hissetmeye ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç-

lar eksik kaldığında ise duygusal ihmal söz konusu olabilir. 

 Ebeveynlerin veya bakım verenlerin çocuğa ihtiyacı olan sevgiyi verememeleri, ço-

cukları yok saymaları ve bunların süreğen biçimde görülmesi duygusal ihmal olabildiği gi-

bi, Cicchetti ve Toth’un (2005) da belirttiği gibi, çocukluktaki duygusal ihmal, çocuğun sev-

gi, ait olma hissi, ilgi görmek veya destek görmek gibi ihtiyaçlarını yeterli şekilde hissede-

memesini de kapsar. Örneğin, işkolik ebeveynler, yas sürecinin üstesinden gelemeyen veya 

evde farklı sebeplerle çocuğuna yeterli ilgiyi gösteremeyen ebeveynler çocuğunu duygusal 

anlamda ihmal ederler. Webb ve Musello (2020), tüm ebeveynlerin çocuklarına zaman za-

man duygusal ihmalde bulunduğunu ancak bu ihmalin bir sorun teşkil etmesinin, çocuğun 

duygusal ihmalinin aşırı olmasına bağlı olduğunu söyler. Mesela, yanlış bir şey yaptığında 

çocuklara küsmek, ebeveynlerin isteği dışında hareket ettiklerinde veya beklenen mükem-

melliğe ulaşamadıklarında kızmak duygusal ihmal sayılabildiği gibi, çocukların her dediği-

ni yapıp, hiç kural koymamak da duygusal ihmal sayılabilir.  

Duygusal İhmal  
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Çoğu iyi niyetli olan bu ihmalkar davranışlar, yi-

ne çoğu zaman fark edilmeden yapılır ve kritik 

anlarda çocuklar ihmal edildiğinde, yapılan hata-

lar büyük olduğunda veya sürekli olarak bir ta-

kım ihtiyaçlar karşısında duyarsız kalındığında 

çocuğa zarar verir. Bu zarar, ilerde boşluk, utanç 

veya kendini suçlamaya dönüşür. Gauthier ve ar-

kadaşları (1996), fiziksel istismara kıyasla duygu-

sal ihmalin psikolojik belirtilerle daha güçlü bir 

şekilde ilişkilendirildiğinin daha önceki kanıtlara 

göre belirtildiğini söylerler. Duygusal ihmali anla-

yabilmek, önleyebilmek, çocukların duygularını 

fark edebilmek, sağlıklı bireyler yetiştirebilmek 

adına oldukça önemlidir.  

      Duygusal ihmal, oldukça güçlü etkisi olan, an-

cak etkisinin fark edilmesinin zor olduğu, duygu-

sal olarak ihmal etmenin de fark edilmesinin zor 

olduğu bir deneyimdir. Oysa ki, her ebeveyn çocu-

ğunu duygusal olarak ihmal edebilir. Mükemmel ebeveyn olmanın belki de imkansız oldu-

ğu bu zorlayıcı ancak bir o kadar da güzel olan yolculukta hiçbir ebeveyn kusursuz olmak 

zorunda değildir aslında. Bu da onların kötü ebeveyn veya ihmalkar ebeveynler oldukları-

nı göstermez. Yadsınamaz olan, duygusal olarak yapılan ihmalin sıklığı ve büyüklüğüdür.  
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 549–559. 

Schrier, A. M. ve Harlow, H. F. (1958). Effect of reserpine on avoidance of humans by Rhesus 
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 (Orijinal eser 2014’te yayınlandı.) 

Psk. Yağmur KARACA 



Duygusal İhmal ve Ebeveynlik Stilleri 

Duygusal İhmal Sayfa 5 

Çoğu zaman çocukluğumuzda yaşadığımız kötü 

deneyimlerin ya da travmaların etkisinin bir 

davranış bozukluğu olarak ya da psikopatolojik 

bir bozukluk olarak çocuklukta veya ergenlikte 

ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ancak duygusal 

ihmalin izleri çok fazla görünür olmamakla bir-

likte, etkilerinin yetişkinlik döneminde ortaya 

çıktığını görebiliriz. Diğer kötü deneyimler ve 

travmalar, terapi sürecinde veya kişinin kendi-

ni anlama ve anlamlandırma sürecinde daha 

kolay sebeplendirilebilir. Yani çocuklukta yaşa-

nan bir ölüm, kaza, fiziksel istismar gibi daha 

somut olan deneyimlerin etkisi daha net görü-

lebilir. Ancak, kişi yetişkinlikte bazı davranış-

larını, hislerini, seçimlerini anlamlandırmakta 

zorluk çekiyorsa duygusal ihmalin izlerini tam 

olarak burada görürüz. Peki neden diğerlerine 

göre ortaya çıkarması daha zor? Çünkü kişiler 

soyut bir deneyimi anlamlandırmakta güçlük 

çekerken bir yandan da ebeveynlik sansürü 

devreye girer. Duygusal olarak ihmal edilmiş yetişkinler, geriye dönüp baktığında ebe-

veynlerinin gayet iyi olduklarını, ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve sorunun kendilerinde 

olduklarını söylerler. Tam olarak bu noktada ebeveynlik stillerinin farklılıklarını düşün-

mek gerek. İspanya’da yapılan bir araştırmada duygusal olarak ihmal edilen kişilerin 

algılanan ebeveynlik stillerine bakıldığında terk eden, bağımlı olan, cezalandıran, onay 

vermeyen, istismar eden, karamsar olan ebeveynlerle duygusal ihmalin yüksek ilişkili 

olduğu bulunmuştur (Estevez, 2015). Şimdi, Dr. Jonice Webb’in 2014’te kaleme aldığı 

“Çocuklukta İhmalin İzi: Boşluk Hissi” kitabında bahsedilen bazı ebeveynlik stillerinin 

üzerinden duygusal ihmalin nasıl ortaya çıktığına değinelim.  

 Ebeveynlik stilleri insan kişiliğinde de gördüğümüz gibi birçok şekilde kategori-

lendirilmiştir. Bu yazıda Webb’in kitabında da bahsedilen 11 ebeveynlik stilinden bazıla-

rı üzerine konuşacağız. İlk olarak narsistik ebeveynlerden başlarsak, narsistik ebeveyn-

lerin çocuklarından bekledikleri bir dizi istek ve arzu vardır. Bu isteklerin başında, ço-

cuklarının mükemmel ve kusursuz olması beklentileri gelir. Eğer istekleri tam olarak 

karşılanmazsa da öfkelenirler ve kendilerini aşağılanmış hissederler. Ve bu agresyonu da 

suçlayıcı bir tavırla çocuklara yansıtırlar. Ama burada suçlarken kullandıkları dil hep 

“ben” dilidir. Çocuklarda bu suçlayıcı tavırla karşılaşmamak için hep onların istediklerini 

yapar ama en küçük hatada (ebeveynlere göre) bile aşağılayıcı bir suçlamayla karşılaşır. 

Diğer yandan, çocuk eğer ebeveynlerinin beklentisini yerine getirirse de sevgi ve şefkati 

hak eder. Yani narsistik ebeveynlerde ebeveyn sevgisi koşulludur. Buna benzer bir ebe-

veynlik stili de otoriter ebeveyndir. Burada ebeveynler narsistik olmasa da aşırı kuralcı-

dır. Burada da sevgi, kurallara uyulmasından geçer. Çoğu zaman gerçekçi olmayan ku-

rallara itaat göstermeyen çocuk sevgiye de layık değildir. Bu ebeveynlik stilinde fiziksel 

cezalar da çok yaygındır. Bir ebeveyni çocuklukta kaybetmek kişiyi elbette kötü etkiler 

ama ebeveyn hayattayken onun varlığını nerdeyse kaybetmek çok daha yaralayıcıdır.  
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İşkolik ebeveynleri de işte kaybederiz. Çok fazla 

çalışan ve çocuklarına neredeyse hiç zaman ayır-

mayan ebeveynler maddi açıdan çocuklarını bes-

leseler de çoğunlukla sürekli değişen dadılar tara-

fından büyüyen çocuklar maneviyattan yoksun 

kalırlar. Kendilerini gittikçe değersiz hisseden bu 

çocuklar ebeveynlerinin dikkatini çekebilmek için 

okulda problemler çıkarabilir ya da alkol/madde 

kullanımına başlayabilir. Aslında bu durum, ço-

cuğun yardım çığlığıdır. Şimdiye kadar bahsedi-

len stiller dışarıdan kötü algılanabilir stiller ve 

daha görünür stillerken, bir de normal ya da ol-

ması gerekenmiş gibi gözüküp ama yine de duy-

gusal ihmale yol açan bir stil vardır. O da; iyi ni-

yetli ancak kendini ihmal eden ebeveyn. Bu ebe-

veynlik stiline dışarıdan baktığımızda çok sevgi 

dolu ve iyi niyetli olarak görebiliriz. Ancak burada önemli olan nokta uyum sorunudur. 

Burada gösterilen sevgi ve iyi niyet hali her zaman çocuğun kendisiyle uyuşmayabilir. Ya-

ni çocuğun duygularını anlamamak ve bunların farkında olmamak da duygusal ihmale yol 

açabilir. Bu ebeveynlik stilinde ebeveyn, çocuğun duygularının farkında olmadan sevgisini 

göstermeye çalışır. Kitapta anlatılan da bu ebeveynlik stilinin sonuçları ve yetişkinlikteki 

etkisidir. 

 Dünyaya bizi getiren ailemizi biz tercih etmiyoruz. Bize yaşattırdıkları iyi veya kö-

tü anıları da geriye dönüp değiştiremiyoruz. Ama bugün bizi biz yapan şeyler de bu dene-

yimler ve bunlara şu an nasıl tepki verdiğimizle alakalı. Eğer geçmişte ebeveynlerimizin 

bize karşı davranışı ve bizi büyütme şekillerinin şu anki “boşluk hissi”ne sebep olduğunu 

düşünürsek onları veya daha önemlisi kendimizi suçlamak yerine kabul edip bunun farkı-

na varmak en sağlıklı tepki olacaktır. Ama hepimiz biriciğiz, ebeveynlerimiz de.. O yüzden 

içimizdeki sevgiyi kaybetmeyelim ve bir gün biz ebeveyn olduğumuzda sevgimizi göster-

meyi bilelim.. 

Estévez, A., Ozerinjauregi, N., Jauregui, P., ve Orbegozo, U. (2015). Mediating role of parenting styles 

 between emotional abuse and neglect, and the occurrence of emss among sexual abuse victims. 

 Journal of Child Custody, 13(1), 52–71. https://doi.org/10.1080/15379418.2016.1133256 

Webb, J. ve Musello, C. (2018). Çocukta İhmalin İzi: Boşluk Hissi. (G, Arıkan, Çev.). Sola Unitas.

 (Orijinal eser 2014’te yayınlandı.) 
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 Bir gün Narkissos, susuzluğunu bir derede gidermek için su içmeye eğilirken, suda 

kendi görüntüsünü gördü ve güzelliğine aşık oldu. Kendini öpmek için aşağı eğildiğinde, 

bu güzellik kayboluyor gibiydi. Narkissos, susuzluğuna aldırmayıp, güzelliğini sonsuza 

dek izlemeyi tercih etti. Böylece susuzluktan öldü. 

 Peki, Narkissos bir ebeveyn olsaydı ne olurdu? Genel olarak narsist ebeveynler ço-

cuklarını kendilerinin bir uzantısı olarak görme eğilimindedir. Çocuklar başkalarının dik-

katini çekmek için bir araç haline gelir. Böylelikle, sürekli ebeveynini memnun etmeye 

çalışan ve ebeveynin gündeminde olan, kaygıya kapılan bir çocuk ortaya çıkarır.  

Narsist ebeveyn için ise sevgi şartlıdır. Şartlı sevgi de duygusal ihmali ortaya çıkarabilir. 

Narsist kişinin odağının kendisi olması ihmalkâr ebeveynliğe dönüşebilir. Tıpkı Narkissos 

gibi, narsist ebeveyn çocuğuna birçok sorumluluk yükler çünkü su üzerinden kendine bak-

maya devam etmek ister. Bu da çocuğun okulu bırakmasına, depresyon ve yalnızlık semp-

tomlarının artmasına, hatta çocuğun kendine zarar vermesine yol açabilir. Çocuklar duy-

gularını o kadar bastırmaya zorlanılırlar ki nihayetinde normal olan ihtiyaçlarından 

utanç duyar ve kırılmaktan korkup nefret etmeyi öğrenirler. Narsist ebeveynin öncelikleri 

farklı olduğu için, çocuklar hasta olsa bile görmezden gelinebilir. Duygusal ihmale maruz 

kalan çocuklarda, agresyon, izole olma eğilimi, güven problemi, duygusal tepkilerde prob-

lem, dış dünya ile bağlantı kopukluğu, madde bağımlılığı ve mükemmeliyetçilik gibi so-

runlar ortaya çıkabilir. Çocukluk çağındaki duygusal ihmal, duygusal gelişimi etkileyerek 

negatif duyguları tetikleyebilir. Örneğin, bir araştırmaya göre, ihmal edilen çocuklar em-

pati yapmakta ve duyguları tanımlamada problem yaşayabilir (Blair ve ark., 2004). Ayrı-

ca, bir diğer çalışmada duygu düzenlemede problem yaşayan çocukların duygusal ihmale 

maruz kaldıkları (Bos ve ark., 2009) ve bu çocuklarda amigdalanın etkilendiği belirtiliyor 

(McLaughin ve ark., 2014). 
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 Narsist ebeveynin çocuğu yetişkin olduğunda, sosyal işlevsellikte problemler görül-

meye başlanabilir. Örneğin, çocuklukta aşırı yönlendirilmiş biri yetişkin olduğunda, di-

ğerlerinin hislerini ve duygularını anlamlandırmada zorluk yaşayabilir. Bu sebep ile sos-

yal durumlardan kaçınmalar görülebilir (McLaughin ve ark., 2014). Tüm bunların ışığın-

da, ebeveyninizin narsist olduğunu düşünüyorsanız, narsisizm üzerinde çalışan terapist-

lerle mutlaka görüşün. Narsistik bir ebeveyne sahip olmak farklı sorunlara, duygusal ih-

male yol açabilir. Ah Narkissos, hala suda kendine bakmaya devam edeceksin, değil mi? 

Psk. Asrın YENİHAYAT 
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 Mesele duygusal ihmal iken, ebeveyn-çocuk ikilisini gözden geçirmemek ve bu iliş-

kiyi derinlemesine anlamaya çalışmamak bizi bütüne ulaşmaktan alıkoyabilir. Sonuçta, 

kişinin kendisini daha yakından tanıyabilmesi için duygularını anlaması ve hatta anlam-

landırması gerekir. Örnek olarak, birbirine benzeyen olay örüntülerinde kişinin kendisini 

nasıl hissettiğini tanımlayıp adlandırabilmesi kişiyi kendine bir adım daha yaklaştırabi-

lir. Dolayısıyla, kişi bir sonraki benzer olaya kendini daha iyi tanımış bir şekilde yaklaşa-

bilir ve ona göre davranışlarını düzenleyebilir. Bunu yapabilmek tabii ki dünyaya geldiği-

miz anda bizlere hediye olarak sunulmuyor. Bu kabiliyet, görece sağlıklı ve kendini bilme-

ye çalışan yetişkinler tarafından bizlere öğretilebilir, yani bir önceki nesil tarafından ak-

tarılabilir.  

 İdeal olarak görülen ve bir ebeveynin çocuğuna aktarmasını beklediğimiz duyguları 

adlandırabilme ve buna göre hareket etme kutbunun tam zıddında duygusal ihmalin var-

lığını düşünebiliriz. Tanımı gereği duygusal ihmal, bir ebeveyn tarafından duygusal yön-

den göz ardı edilmek anlamına gelmektedir (Jessar ve ark., 2015). Bir çocuğu duygusal 

olarak göz ardı etmek ne anlama gelir sizce? Bu tarz bir ihmalin birçok bileşeni olsa da 

akıllara gelen ilk örnek çocuğun yatıştırılmaya ihtiyacı olduğu bir anda ebeveynin çocuğu 

için orada olmaması ve ihmalkâr davranmasıdır belki de… Bu kavramın zihinlerimizde 

daha iyi yer etmesi adına şöyle bir örnek verilebilir: Çizgili Pijamalı Çocuk (2008) filminde 

her ne kadar Bruno’nun fiziksel ihtiyaçları karşılansa da duygu dünyasında neler yaşadı-

ğı ebeveynleri tarafından pek görülemiyordu. Zaten, Glaser’a (2002) göre duygusal ihma-

lin yankıları fiziksel ihmale göre çok daha yaralayıcı olabiliyor. Hatta, duygu dünyasında 

yalnız bırakılan bir çocuk duygularını tanımlayamadığı için yetişkinlik döneminde depre-

sif özellikleri daha fazla olan biri haline gelebilmekteymiş. Ayrıca, Stern’e (1985) göre 

duygusal anlamda müsait olamayan bir ebeveyn, çocuğunun duygusal olarak da varlığını 

göz ardı edecektir ve bu durumun sonucunda ise çocuk kendi deneyimlerine güvenmeye-

cektir.  

Duygusal İhmal ve Ebeveyn-Çocuk İlişkisi 



Başka bir deyişle, çocuk hayatı ve 

kendisini sorgulama dönemine gel-

diğinde, ‘Ben bu konuda nasıl his-

sediyorum?’ ya da ‘Bu durum/

deneyim bana iyi geliyor mu?’ gibi 

soruları kendine soramaz bir halde 

olabilir. Bunun sonucunda da belki 

de istemediği çevrelerde ya da kişi-

ye iyi gelmeyen durumlarda bula-

caktır kendini… 

 Ebeveynler tarafından düşü-

nürsek eğer, sürekli suçlayıcı bir 

biçimde yaklaşmak da uygun olmaz 

sanıyorum. Belki de duygusal ih-

mal açısından onlara da kendi ebeveynleri tarafından öğretilmiş -daha doğrusu öğretilme-

miş- kalıp durumlar vardır. Dr. Jonice Webb, Çocuklukta İhmalin İzi: Boşluk Hissi kita-

bında bu durumu ‘duygusal ihmal meşalesini devretmek’ olarak tanımlamıştır. Bu tanı-

mın, fazlasıyla doğru ve uygun bir metafor olduğunu düşünüyorum. Kişiler, bir önceki ne-

silden devraldığı değerleri sorgulayıp uygun olana adapte edebildiği sürece yeterince iyi 

birer ebeveyn olmaya yakındır belki de.  

 Son olarak, çocuklarının duygularını daha yakından tanımasını desteklemek iste-

yen ebeveynlere Ters Yüz (2015) animasyonunu önermek isterim. Hatta yetişkinler için 

de izlemesi keyifli ve öğretici olabilir.  
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Ko-ruminasyon yeni geliştirilmiş sayılabilecek bir kav-

ramdır ve temelde, herhangi bir ikili ilişkide kişisel 

problemlerin fazlaca konuşulması olarak tanımlanabi-

lir (Rose, 2002). Tanımımızı biraz daha genişletecek 

olursak, ko-ruminasyonun söz konusu olduğu ilişkiler-

de kişisel problemlerin sürekli paylaşılması yönünde 

karşılıklı bir cesaretlendirme vardır ve sıkıntılar ısıtı-

lıp ısıtılıp yeniden gündeme getirilirken sorun üzerin-

de kafa yorulur, negatif duygular üzerinde iyice duru-

lur. Ko-ruminasyon doğası gereği kendini açma, duygu 

ve düşünceleri paylaşmayı gerektirdiğinden sosyal desteğin kaynağı yakın ilişkilerde bu-

lunabilir, ve hatta ilişkiyi daha da yakınlaştırarak daha derin bağlar kurulmasını sağla-

yabilir. Küçüklüklerinde ebeveynleri tarafından görülmeyen, anlaşılmayan ve başkası ta-

rafından bilinmek ve ilgilenilmek nedir bilmeyen çocuklar kendilerini güvende hissedebi-

lecekleri ilişkileri gençlik ya da yetişkinlik dönemlerinde bulabilirler. Ancak bu ilişkiler 

kişilere sosyal destek sağlayıp yanında güvende hissedebilecekleri arkadaşlıklar sunar-

ken ko-ruminasyonun da ilişki içerisinde yetişmesine neden olabilir. 

 Sosyal destek sadece başkalarının etrafımızda olması değildir. Bu noktada kritik 

bir kavram ortaya çıkar ki o da karşılıklılıktır; karşılıklı olarak birileri tarafından gerçek-

ten duyulduğumuzu ve görüldüğümüzü bilmek ve onların zihinlerinde ve kalplerinde bir 

yer tuttuğumuzu hissetmek küçüklüğünde duygusal ihmale maruz kalan bireylerin gü-

vende hissetmeleri için oldukça önemlidir (Van der Kolk, 2015). Küçüklüklerindeki duygu 

ifadelerinin ebeveynleri tarafından tanınmamasının ve ne yaparlarsa yapsınlar yardıma 

erişemeyecekleri bilincinin zihinlerine yerleşmesi sonucunda ortaya çıkmış olabilecek 

olan vazgeçmişlik duygularına da oldukça iyi gelebilmektedir yakın arkadaşlıklar. Ki za-

ten geniş çevreden de yakın arkadaşlardan da sağlanan sosyal destek anlamlı ölçüde da-

ha az depresyon ve kaygı semptomlarıyla ilişkilendirilmektedir (Jackson ve Warren, 

2000; Colarossi ve Eccles, 2000). 

 Ko-ruminasyon kişilerin belki de en özel buldukları duygu, düşünce ve yaşantıları-

nı başkalarına açtıkları durumlarda gerçekleştiği için arkadaşlıkları pekiştirebilir. Ama 

öte yandan negatif duyguların yönetimine zarar verdiği ortaya konmuştur (Rose, 2002). 

Gençler söz konusu olduğunda ise kızların ko-ruminasyon sonucunda daha fazla depres-

yon ve kaygı semptomları tecrübe ettikleri gözlemlenmektedir (Rose vd., 2007). Kişinin 

sürekli diğer insanlar aracılığıyla ve onlar üzerinden şüphelerini ve endişelerini tekrar 

tekrar gidermeye çalışmasının duygusal problemlerle ilişkilendirilmesi (Prinstein vd., 

2005) veya diğer insanların problemlerine aşırı karışmasının depresyonla bağlantılı olma-

sı (Gore vd., 1993) gibi bulgular da bu durumun altında yatan nedenlerle alakalı fikir ver-

mektedir. Duygusal ihmale uğrayanların sıkıntılı zamanlarda duygu yönetiminde eksik-

lik yaşamaları ve daha yüksek stres seviyelerini tecrübe etmeleri muhtemel olacağından 

ikili ilişkilerinde sorunlarını merkeze almaları söz konusu olabilir. Bu durum ise insanın 

kendisini bir başkasına açmasının ve onunla derin bağlar kurmasının getireceği pozitif 

tarafları törpülerken, sıkıntıların çözülme amacını taşımasındansa sadece bolca konuşul-

duğu ve haddinden fazla büyütülerek içerisinde adeta çaresiz hissedildiği bir atmosfere 

neden olabilir. Ki bolca problemlerin konuşulduğu sosyal destek süreçlerinin duygu yöne-

timini olumsuz yönde etkilediği ortaya konmuştur (Rose vd., 2007). Bu olumsuz hal duy-

gusal ihmal söz konusu olduğunda daha da derinden hissedilebilir. 

 

 

Yakın Arkadaşlıklar ve Ko-ruminasyon 
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 Her ne kadar sürekli beraber vakit 

geçirdiğimiz yakın arkadaşlarımız bizler 

için sınırsız duygusal kaynak barındıran 

birer güvenli liman olabilseler de kurulan 

yakınlığın ve samimiyetin de bazı maliyetle-

ri olabilmektedir. Le Bon’un ikili ilişkileri 

iki kirpinin birbirleriyle uzaklaşıp yakınla-

şarak birbirlerinin canını acıtmayacakları 

optimum bir mesafe yakalamaya çalışmala-

rına benzetmesi gibi (Le Bon, 2009), bizler 

de ilişkilerimizde zaman zaman karşımızda-

kinin dikenlerinin bize fazlaca battığını his-

sedebiliriz. İnsani ilişkiler baştan oturulup sözleşme imzalanıp başlamadığı için ve onun 

yerine bu şekilde doğal seyrinde kıvamına ulaştığı için yer yer böyle şeyler tecrübe et-

mek oldukça normal bir durumdur. Ancak duygusal ihmal geçmişleri olan bireylerin 

kendilerini yakın arkadaşlıklara daha düşkün hissedebilecekleri göz önünde bulundu-

rulduğunda (çünkü onlardan daha fazla fayda bulabilme olasılıkları vardır), bu ilişkiler-

de, tüm pozitif tarafların yanında, ko-ruminasyonla karşılaşılması iletişimin iki tarafı 

için de daha muhtemel görünüyor. Duygusal ihmale uğrayanların duygu düzenlemedeki 

eksiklikleri ve stresli durumlarda daha fazla negatif duygu hissedebilme olasılıkları da 

bu ihtimali güçlendirebilir ve ko-ruminasyon barındıran ilişkilerin içerisinde tecrübe 

edilen stresin yoğunluğu daha da katlanabilir. Bu durumda ise ne yazık ki iyileşme ihti-

mali yerine, umut edilenin tam aksi ile karşılaşılacaktır. 
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Yiyeceklerle kurduğumuz ilişkide ebeveynlerimi-

zin rolü oldukça büyüktür. Yemek sofrasında ‘O 

tabak bitecek, yoksa lokmalar arkandan ağlar!’ 

sözleriyle mi büyüdük? Ne yiyeceğimizi ne kadar 

yiyebileceğimizi seçebiliyor muyduk? Hiç yemek 

istemediğiniz bir yemeği ebeveynlerinizin zorla-

masıyla yediniz mi? Ya da çok yemek istediğiniz 

bir yiyeceği yemek yasaklanmış mıydı? Zorlayıcı 

duygularımızı yatıştırmak için aile üyelerimizden 

biri bize sık sık bir yiyecek teklifiyle gelir miydi? 

Bu soruların yanıtları hem ebeveynlerimizin be-

nimsediği ebeveynlik stili hakkında bilgi verebilmekte hem de yeme alışkanlıklarımızın olu-

şumunda belirleyici nitelikte olabilmektedir. 

Çocukluk dönemimizden temelini alan bu yeme alışkanlıkları yetişkinlik döneminde varlığını 

sürdürür. Yürütülen bir çalışmaya göre, doyduğu zaman yemek sofrasından kalkabilme hakkı 

tanınan bir çocuk, yetişkinliğinde de ne zaman doyduğunu bilebiliyor ve yemek yemeyi durdu-

rabiliyor; çocukluğunda yiyecekle ödüllendirilen biri yetişkinliğinde de yiyecekleri ödül ya da 

zorlayıcı bir durumdan kaçınma amaçlı tüketebiliyor; çocukluğunda yemek yeme zamanları 

vakitli ve planlı olan kişiler yetişkin hayatlarında da öğünlerini daha planlı ve düzenli yiyebi-

liyorlar (Branen ve Fletcher, 1999).  Bu sebeple, ebeveynlerin çocuklarının besinlerle sağlıklı 

bir ilişki kurmasına yardımcı olması oldukça önemli oluyor. Peki nasıl? 

Çocuğunuzun anlatmaya çalıştıklarına, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına kulak vermeye ça-

lışmak gösterilecek en kıymetli çaba.  Çocuğunuzu çeşitli ve sağlıklı yemekler yemeye teşvik 

etmek, önüne koyduğunuz yiyecekleri ödül veya çocuğunuzun duygularını düzenleme amaçlı 

vermemek, yemek konusunda baskılayıcı veya yasaklayıcı bir tavır takınmamak, çocuğunu-

zun tok olduğu sinyallerini yeterince tanıyabilmenizi aynı zamanda çocuğunuzun hem fiziksel 

(beslenme) hem de duygusal ihtiyaçlarına etkili bir şekilde yanıt verebilmenizi sağlar. Bunla-

ra ek olarak yemek yeme saatlerinin genellikle belirli ve düzenli olması, aile üyelerinin aynı 

anda sofrada bulunması çocuğunuzun birçok duygusal ihtiyacını karşılarken sağlıklı yeme 

alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olur. 

Çocuğun duygularını görmezden gelen her türlü davranış ise duygusal ihmale sebep olur. Ör-

neğin olumsuz bir duygu içinde olan çocukla duygusu hakkında konuşmak, ona duygularına 

dair farkındalık kazandırmak yerine duygusal olarak konforlu bir alana taşımak için yiyecek 

teklif etmek ve duygusunu bu şekilde bastırmak temelde duygusal ihmal demektir. Yiyecekle-

ri kendisini daha iyi hissetmesi için sürekli bir ödül olarak kullanan ebeveynlere sahip bir ço-

cukta duygusal açlık ya da duygusal yeme davranışının gerçekleşmesi oldukça mümkündür.  

Duygusal açlık, vücudun verdiği açlık veya tokluk sinyallerine göre değil de, yaşadığımız duy-

gusal deneyimlere bir tepki olarak beliren açlık hissidir. Fiziksel olarak acıkıldığı için değil, 

zorlayıcı bir duyguyla veya durumla başa çıkabilmek için yemek yemektir, çünkü bu yakla-

şımla büyümüş bir çocuk bir süreden sonra yiyecekleri duygularını kontrol etmek için kulla-

nabileceğini düşünmeye başlar. 

Yapılan araştırmalara göre duygusal yemede, beslenme konusunda ebeveynlerimizin kontrol-

cü/kısıtlayıcı davranışları (belli yiyecekleri kısıtlama, ya da belli bir yiyeceği yeme konusunda 

zorlama) ve duygu düzenleme becerilerinin gelişmemesi önemli bir rol oynamaktadır. 

(Romano ve Heron, 2021; Gouveia vd., 2019).  Aslında zaten duygusal yeme davranışı başlı 

başına efektif bir duygu düzenleme becerisinin olmadığının göstergelerinden birisidir, çünkü 

ebeveyni çocuğun duygularını konuşmasına, adlandırmasına ve düzenlemesine imkan sunma-

mıştır. Bu yüzden çocuk, ilerleyen yıllarında belli yiyecekleri (genellikle yüksek oranda yağ ve 

şeker içeren) duygusal bir rahatlamaya ulaşmak amacıyla yeme yoluna girecektir (Evers vd., 

2010; Graziano vd., 2010). 

Duygusal İhmalin Beslenmemize Etkisi: Duygusal Açlık 
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Çocuğu belli bir yemeği yemeye zorlama ya da ‘‘O tabak bitecek!’’ yaklaşımı, çocuğun beslen-

mesini kendi kendine düzenleyebilmesi, ne zaman doyduğunu anlayabilmesi önünde engel 

oluşturur (Birch vd., 1987). Bu, duygusal ihmalin bir diğer şeklidir ve duygusal yemeye se-

bep olabilir. Yemekleri duygusal açlıkla mı yoksa fiziksel olarak acıktığınız için mi yediğiniz-

den emin değilseniz aşağıda fiziksel ve duygusal açlığın belli farkları yer almaktadır: 

 

Kaynak: Mayo Clinic 

Kaynak:  

Tabloya bir göz gezdirdiğinizde, hayatınız boyunca pek çok kez duygusal açlıkla yemek yedi-

ğinizi fark etmiş olabilirsiniz. Ancak endişelenmenize gerek yok. Dr. Psikolog Jonice Webb, 

duygusal açlığın ve duygusal yeme davranışının önüne geçilebileceğimizi söylüyor. Değişim 

bazen ne denli zorlayıcı olsa da her zaman umut var: 

‘‘Duygularınızın farkında olun, onları kabul edin ve onları diğerleriyle paylaşın. Bu sizin 

duygusal nedenlerden dolayı yemek yemekten kurtulmanıza neden olacaktır. İhtiyaç duydu-

ğunuzda ‘hayır’ deyin. Yardım isteyin ve size sunulan yardımı kabul edin. Kendi mutluluğu-

nuz önceliğiniz olsun. Böylece ödül ve tatmin duygusu için yemek yemeye ihtiyaç duymazsı-

nız…’’ 
-Dr. Jonice Webb, Çocuklukta İhmalin İzi: Boşluk Hissi 

Neden duygusal olarak rahatlamak için yemek yemeyi seçtiğimizin cevabı belki de içimizde 

bir yerlerde, doğru soruları sorarak derine inebiliriz: ‘‘Şu anda ne hissediyorum?’’ ‘‘Bu alış-

kanlık çocukluğumdan mı kalma?’’ ‘‘Hissettiğim bir can sıkıntısı ya da boşluk mu?’’  

Ne hissettiğimizi anlamak, kabul etmek ve harekete geçmek döngüyü kırmak için önemli 

adımlardır. Ayrıca bu yolda duygularınızı kabul etmek ve iyileşmek için adımlar atmak bile 

bize bir güven duygusu verecek ve kendimizi güçlü hissetmeye yardımcı olacaktır. 

Fiziksel Açlık Duygusal Açlık 

Vücudunuz acıktığınıza dair sinyalleri yavaş yavaş 

yollar. 

Acıkma hissi birden gelir. 

Canınız çeşitli yemekleri çekebilir. Canınız genellikle spesifik bir yemeği yemek ister. 

Doyduğunuzu hissedebilir ve yemek yemeyi bırakabi-

lirsiniz. 

Tıkanırcasına yer ve tokluk hissetmezsiniz. 

Yemekten sonra olumsuz duygular içinde olmazsınız. Yemekten sonra genellikle utanç ve suçluluk duygula-

rını hissedebilirsiniz. 
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Zorbalık, daha güçlü pozisyonda bulunan kişi veya 

kişilerin güçsüz pozisyonda bulunan kişiye düzenli 

olarak uzun vadede saldırganca yaklaşması ve bu 

durumdan tatmin olması durumu olarak tanımlana-

bilir (Çağlayan ve Yılmaz, 2018). Zorbalığın eşit 

güçler arasında gerçekleşmemesi ve uzun bir zaman 

dilimi boyunca bilinçli olarak tekrarlanması, zorba-

lığı diğer şiddet türlerinden farklı kılmaktadır 

(Arslan ve Savaşer, 2009; Dölek, 2002). Zorbalık fi-

ziksel, sözel ve sözel olmayan davranışlar şeklinde 

doğrudan ve dolaylı olarak uygulanabilir (Rigby, 

1997; akt. Dölek, 2002).  Bununla birlikte farklı 

yaklaşımlar zorbalığın sözel, fiziksel, psikolojik ve 

sosyal boyutlarına odaklanmıştır.  

 Zorbalık ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde-

ki öğrenciler arasında yaygın olarak gözlemlenen bir sorundur ve bu durum akran zorba-

lığı olarak ifade edilmektedir. Ebeveynlerin ruh sağlığının, çocuklarıyla olan ilişkilerinin 

ve duygusal ihmalin akran zorbalığı üzerinde belirleyiciliğinin olduğu pek çok çalışmada 

gösterilmiştir (Baník ve Dědová, 2019). Öyle ki, yaşamın ilk yıllarında insan yavrusunun 

ailesiyle olan etkileşim biçiminin, onun ileride zorba ya da mağdur olması üzerinde büyük 

bir belirleyiciliği vardır. Çocukların ebeveynleri tarafından duygusal olarak ihmal edilme-

leri de bu bağlamda çocukların zorba ya da mağdur olabilmelerine sebep olabilecek önem-

li bir risk faktörüdür.  

 Benlik algısı, mağdur ya da zorba olan çocukların tutumlarında belirleyiciliği ol-

dukça fazla olan ve duygusal ihmalden fazlaca etkilenen bir öz-değerlendirme biçimidir 

(Dölek, 2002). Çocuklarda benlik algısı yaşamın ilk yıllarında gelişmeye başlar ve kimlik 

ve kişilik oluşumunda hayati önem taşır. Ebeveynleri tarafından duygusal ihmale uğra-

yan çocukların duyguları ve ihtiyaçları genellikle fark edilmez (Ayrıntılı bilgi için bkz. 

Musello ve Webb, 2020). İhtiyaçları karşılanmayan ve duyguları fark edilmeyen çocuklar 

olumsuz bir benlik algısı geliştirmeye meyillidir. Düşük benlik algısına sahip çocukların 

akran zorbalığına maruz kalma ihtimalleri oldukça fazladır. Kendilerine dair öz-

değerlendirmelerinin olumsuz olması kırılganlıklarını artırdığı için, benlik algısı olumlu 

gelişmiş diğer çocuklara kıyasla akran zorbalığından daha fazla etkilenirler. Yapılan geç-

miş araştırmalarda zorbalığa uğrayan çocukların çoğunun daha az sevildiklerini hisset-

tikleri ve zorbalığa maruz kaldıklarını ebeveynleriyle paylaşmadıkları belirtilmiştir. Ebe-

veynlerinin onların üzüntü, hayal kırıklığı ya da öfke gibi duygularının farkına varmayışı 

ya da bu duyguları yok saymaları çocukların bu duyguların yaşanmaması gerektiğine 

dair bir algı geliştirmesine yol açar. Duyguları ihmal edilmiş çocuklar sevilmeye layık ol-

madıklarına derinden inanabilirler.  Duygularını tanıma ve paylaşma fırsatını bulama-

mış bu çocuklar, okulda akran zorbalığına uğradıklarında bu inançları doğrultusunda zor-

balığı hak ettiklerini düşünebilirler ve bu durumu ebeveynleriyle paylaşma ihtiyacı his-

setmezler. Bu durumdan utanç duyma ve anne-babayı üzme kaygısı da diğer paylaşmama 

nedenlerindendir. Bununla birlikte zorbalık mağduru olan çocukların ebeveynlerinin or-

tak özellikleri arasında aşırı koruyuculuk ve çocuklar adına karar verme gibi tutumlar 

bulunmaktadır. Bu tutumların sonucunda mağdur çocuklar zorbalıkla mücadele etme be-

cerileri geliştirme fırsatını bulamazlar. 

Duygusal İhmal ve Akran Zorbalığı 
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Diğer taraftan, zorbalık davranışında bu-

lunan çocukların ebeveynleri çocuklarına 

karşı ilgisizdirler ve onlara sınırlar koyma 

konusunda yetersizdirler (Dölek, 2002). 

Bu çocuklar çoğunlukla ebeveynleri tara-

fından cezalandırılacakları düşüncesine 

sahiptir ve ebeveynlerinin onlardan bek-

lentileri anlaşılır değildir. Ebeveynler ço-

cuklarından beklediklerini istedikleri an-

da gerçekleştirmelerini talep ederler ve 

çocuklarının anlık ihtiyaçlarını yok sayar-

lar. Çocuklar ihtiyaçları dışındaki bu talepleri karşılamadıklarında ebeveynleri tarafın-

dan hatalı ilan edilirler ve bu çocuklar duygu ve ihtiyaçlarından ötürü kusurlu oldukla-

rına inanırlar. Ebeveynleri tarafından kabul edilmek için sürekli mücadele ederek güçlü 

olmak zorunda olduklarını düşünürler. Anlık ihtiyaçları ve duyguları cezalandırılan bu 

çocuklar, bu yanlarına nefretle yaklaşırlar ve kendilerine hissettirilen üstünlük gücünü 

bir norm olarak bellerler. Zayıflık ve kırılganlık zorba çocuklar için acı çekmekle ilişkili 

olduğu için, kırılganlığa sahip bir çocuk sezdiklerinde saldırıya geçerler. Aslında saldır-

dıkları kişi kendileridir. Norm olarak belledikleri ebeveyn tutumlarını yansıtmaktadır-

lar. Bununla birlikte içlerindeki saldırgan dürtüleri anlamlandıramadıkları ve bu dürtü-

lerine ebeveynleri tarafından sınır çizilmediği için empati kurmayı da öğrenememişler-

dir.  

Akran zorbalığının çocuklar üzerinde birçok olumsuz etkisi vardır. Ebeveynlerin çocuk-

larının duygularını farklı yollarla ihmal etmeleri, akran zorbalığının meydana gelmeden 

önce ve sonraki boyutlarını yadsınamayacak şekilde etkilemektedir. Evdeki duygusal 

ihmalin farkına varıp olumsuz etkilerini önlemeye çalışmak, akran zorbalığını da önle-

mek ve olumsuz etkilerini azaltmak için çok önemli bir adım olabilir.  
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Ebeveynler zaman zaman ilgi gösterme 

konusunu çocuklarının fiziksel ihtiyaçları-

nı karşılamaktan ibaret görebilmektedir-

ler. Oysaki karnını doyurmak, üşümesini 

engellemek, seveceği maddi şeylere sahip 

olmasını sağlamak gibi noktalar dışında;  

çocukların duygusal ihtiyaçlarının karşı-

lanması  en az fiziksel ihtiyaçlarının karşı-

lanması kadar elzemdir. Karşılanmayan 

duygusal ihtiyaçlar yetişkinlik dönemini 

de etkilemektedir. Tüm çocuklar sevgi gör-

meye, düşüncelerine saygı duyulmasına, 

duygularının anlaşılmasına ve sosyalleş-

meye ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçları göze-

ten ebeveynler çocuklarının kişisel gelişi-

mine de oldukça faydalı olmaktadır. Duy-

gusal ihtimalin kişinin hayatında sebep  

oldukları çok net şekilde fark edilememek-

le birlikte çocuğun yetişkinlik hayatına 

etkisi oldukça büyüktür. İhmaller arasında 

en sık rastlananın ancak en az fark edilen 

ve yine en az araştırılanın duygusal ihmal 

olduğu saptanmıştır (Glaser, 2002). Yapı-

lan çalışmalarda duygusal ihmalin kişinin özgüvenini yüksek oranda etkilediği gözlem-

lenmiştir. Pek çok araştırma, çocukluk çağındaki duygusal ihmalin kişinin psikolojik ve 

fiziksel gelişimini olumsuz etkilediğini ve yetişkinlikte gözlemlenen psikolojik problemler-

le bağlantılı olduğunu belirtmiştir (Thompson ve Kaplan 1996). Psikolojik problemlerin 

yanı sıra, ihmale maruz kalmış çocuklar yetişkinliklerinde bağ kuramama, aşırı fedakar-

lık ve problem çözmek için emek vermeme gibi durumlarla da karşı karşıya kalmaktadır. 

Yetişkinlikteki ilişkilerin şekillenmesinde önemli bir rol oynayan duygusal ihmal, evlilik 

ve flört ilişkilerini de etkilemektedir. Bu konuda yayımlanan bir çalışmada, duygusal ih-

male uğramış kişilerin evliliklerinde partnerlerine karşı bağımlı bir ilişki geliştirme olası-

lığının iki kat arttığı saptanmıştır (Noriega ve ark., 2008). İhmale maruz kalmış bireyler 

yakın ilişki kurmakla ilgili sorunlar yaşarken istedikleri yakınlığa ulaşmak için bu duru-

mu kendilerinden çok verip aşırı feda ederek çözümlemeye çalışırlar (Cankardaş Nalbant-

çılar, 2018). Bazı araştırmalar, bu ihmalle bağlantılı olarak düşük kalan oksitosin seviye-

sinin ileriki yaşlarda bağlanma sorunlarına ve sosyal sorunlara yol açtığını belirlemiştir 

(Sürenkök, 2021). Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, yaşanan duygusal ihmalin 

ileriki yaşlardaki ilişkilerde kaybetme korkusunu tetiklediğini de söyleyebiliriz. Çünkü 

bu kişiler çocukluklarında bakım verenlerinin onları terk etme olasılığını tamamen kendi 

davranışlarına bağlamışlardır ve bu durumu yetişkinlik ilişkilerinde de devam eder 

(Cankardaş Nalbantçılar, 2018).  

Duygusal İhmalin Yetişkinlik İlişkilerine Etkisi 
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Duygusal ihtiyaçları tam olarak tatmin ol-

mayan çocuklar, ebeveynlerine bol bol feda-

karlık yaparak ve normalden çok çaba sarf 

ederek bu tatmini kazanmaya çalışırlar. Bu 

sebeple sonraki yaşlarında kurdukları ilişki-

lerde yetersiz hissetme ve her durum için 

kendini suçlu hissetme duyguları sürekli ola-

rak tetiklenmektedir çünkü çocukluklarında 

sevgi görmek için çabalamak gerektiğini de-

neyimlemişlerdir. Çoğu yetişkin bu deneyimi 

yaşadığından habersiz olarak hayatına de-

vam eder ve bu habersizlik kendi çocuklarıy-

la ilişkilerini de etkiler. Miller (1981), kendi 

duygusal yoksunluklarını doyuramamış ebe-

veynlerin çocuklarını da duygusal ihmale 

maruz bıraktıklarını öne sürmüştür. İlgiye 

yoğun bir açlıkla büyüyüp ebeveyn olan bu 

çocuklar, kendi çocuklarından da ilgi bekle-

meye devam ederler. Ebeveyninden ilgi gör-

mek için ona ilgi vermek zorunda hisseden çocuk yine duygusal ihmale maruz kalmış 

olur ve önüne geçilene kadar bu döngü böylece devam eder. Duygusal olarak olgunlaşmış 

çocuklar yetiştirmek; onlara sarılmak, hak ettiklerinde tebrik edebilmek, onlarla gurur 

duyulduğunu açıkça ifade edebilmek, sevildiklerini dile getirmek ve zor zamanlarında 

yanlarında olunduğunu hissettirmek bu olgunlaşmaya katkı sağlayacaktır. Bu olgunlaş-

ma sayesinde de arkadaşlık, romantik ve aile ilişkileri kuvvetli bireyler yetişecek ve 

duygularını özgürce ifade edebilen bireylerin iletişim becerileri de aynı oranda artacak-

tır. Duygularını tanıyan ve onları ifade edebilen anne-babalar, çocuklarına da bu özelliği 

aktaracak ve özgüveni yüksek bireyler topluma böylece karışacaktır. 
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