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ÇOCUKLUKTA İHMALİN İZİ: 
BOŞLUK HİSSİ



"Jonice Webb rehberlik, uyum ve sevgi gibi çocuklukta ve-
rilmesi gereken ancak göz ardı edilen konularla ilgili olağanüstü 
bir kitaba imza atmış. Duygusal ihmalin neden olduğu hasar ve 
bu hasarı düzeltmek için yapılması gerekenler, heyecan verici ve 
hayatınızı değiştirme potansiyeline sahip bu eserin konuların-
dan sadece birkaçı."

Terrence Real
Aile Terapisti ve Good Morning America ile ABC News’in 

Çok Satan Yazarı

"Çocuklukta İhmalin İzi: Boşluk Hissi, ebeveynlerimizden 
bize kalan mirasa farklı ve açık bir şekilde ışık tutmakla kal-
mayıp çocukluğumuzda ebeveynlerimizden aldıklarımızın, ye-
tişkinlik döneminde duygusal ve sosyal anlamda bizleri nasıl 
etkilediğini anlamamıza yardımcı oluyor. Dr. Webb zengin, sı-
cak ve empati yüklü cümleleriyle doğrudan bize hitap ederek, 
duygusal olarak karşılaştığımız engelleri tanımlamamıza ve bu 
engellerin üstesinden gelebileceğimiz yolları bulmamıza destek 
sağlıyor."

Dr. Jeffrey Pickar
Harvard Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Klinik Eğitmen

"Dr. Webb’in Çocuklukta İhmalin İzi: Boşluk Hissi isimli 
eseri, çocuk ve ergen psikoloğu olarak gerçekleştirdiğim çalış-
maları önemli ölçüde etkiledi. Duygusal ihmali kavramsallaş-
tırıyor ve bunun, çocuk gelişimi üzerindeki sayısız etkisini çok 
net ve başka hiçbir yerde görmediğim bir şekilde ifade ediyor. 
Webb, klinik tedavi uzmanlarının, çalıştıkları ailelerde meyda-
na gelebilecek duygusal ihmal kalıplarını tanımlayabilmeleri 



için araçlar sunuyor. Daha da önemlisi, Çocuklukta İhmalin 
İzi: Boşluk Hissi çocuk ve ergenlerin, anne-babalarının kuşakla-
rındaki duygusal ihmali engellemelerine yardımcı olacak klinik 
tedavi uzmanlarının pratik yönergelerini gösteriyor." 

Dr. Stephanie M. Kriesberg
Çocuk ve Ergen Psikoloğu

Lexington, MA
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ÖNSÖZ

Bu kitabı yazmak, hayatımın en büyüleyici deneyimlerinden 
biri oldu. Duygusal ihmal kavramı zihnimde daha açık ve be-
lirgin hâle geldikçe sadece psikolojiyi uygulama yöntemim de-
ğil, dünyaya bakış açım da değişti ve her yerde duygusal ihmali 
görmeye başladım: Kendi çocuklarıma ebeveynlik yaparken, 
eşimi tedavi etmeye çalışırken, alışveriş merkezinde dolaşırken 
hatta televizyon programlarında bile bu konuyla ilgili işaret-
ler gördüm. Kendimi çok kez, insanlar hepimizi etkileyen bu 
görünmez gücün farkına varsalardı, bunun çok büyük yararını 
görebilirlerdi, diye düşünürken buldum. Evet, görünmez güç 
derken duygusal ihmalden söz ediyorum. 

Son birkaç yılda, bu kavramın çalışmalarımın hayati bir bo-
yutu olduğunu gördükten ve değerli olduğuna ikna olduktan 
sonra, düşüncelerimi sevgili meslektaşım Dr. Christine Musello 
ile paylaştım. Christine durumu hızlı bir şekilde anlamlandırdı 
ve duygusal ihmali, kendi klinik uygulamaları da dahil olmak 
üzere etrafındaki her yerde görmeye başladı. Birlikte bir taslak 
üzerinde çalışmaya başladık ve bu kavramı tanımlamaya ça-
lıştık. Dr. Musello, duygusal ihmal kavramıyla ilgili ilk temel 
sözcüklerin ortaya konmasına yardımcı oldu. Bu kavramı ku-
caklamaya bu kadar hazır olması ve çalışmayı son derece faydalı 
bulduğunu göstermesi, ilerlemem için bana cesaret verdi.



Dr. Musello, bu kitabı benimle birlikte yazmaya devam ede-
mese de kitabın bazı bölümlerini oluşturarak ve birkaç klinik 
hikâyeyi bir araya getirerek, yazma sürecinin başında bana çok 
büyük bir destek verdi. Bu çalışmaya katkıda bulunmasından 
dolayı çok mutluyum. 
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TEŞEKKÜR

Terapiye gelen danışanlarım, hikâyelerini ve acılarını benim-
le paylaşma konusunda istekli olmasalardı, böyle bir kitabı ha-
yal etmek ya da yazmak mümkün olmazdı. Bana karşı duyduk-
ları güven, gösterdikleri samimiyet ve bağlılıktan dolayı onlara 
derin bir saygı duyuyorum. 

Çocuklukta İhmalin İzi: Boşluk Hissi kitabına, muhteşem 
karikatürlerini kullanarak mizah katmak için benimle birlikte 
çalışan The New Yorker’a çok teşekkür ederim. 

Bu kitabı yazabilmek için ailemin, arkadaşlarımın ve mes-
lektaşlarımın engin bilgilerinden faydalanmaya ihtiyacım vardı. 
Bu süreçte bana yardımcı olan ve ilerlememi sağlayan birkaç 
insana teşekkür etmek istiyorum. 

İlk olarak, bu kitabın taslağını okumak için kendi kitabını 
yazmaya ayırdığı zamandan harcayan Denise Waldron’a min-
nettar olduğumu söylemeliyim. Denise’in gözleri detaylar ko-
nusunda inanılmazdır. Büyük ve küçük tutarsızlıkları, hataları 
yakalamam ve düzeltmem konusundaki yardımlarıyla beni sü-
rekli şaşırtmayı başardı. 

İkinci olarak, bu kitabın nasıl daha iyi olabileceğine yöne-
lik paylaştıkları düşünceleri ve olağanüstü geribildirimleri için 
Joanie Schaffner, LICSW*, Dr. Danielle DeTora ve Nicholas 

*   Licensed Independent Clinical Social Worker: Klinik Alanında Çalışan 
Lisanslı Sosyal Hizmetler Uzmanı.
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Brown’a teşekkür etmek istiyorum. Karmaşık ve zor durumlar-
da karar vermem gerektiğinde, iş alanındaki bilgilerini benim-
le paylaşan Michael Feinstein’a, kitabıma ve bana inanmakla 
kalmayıp zorlu yayımlanma sürecinde yolculuğuma rehberlik 
eden Michael Ebeling’e çok teşekkür ederim. 

Dr. Scott Creighton, Catherine Bergh, Patrice, Chuck 
Abernathy, David Hornstein ve Nancy Fitzgerald Heckman’a 
ihtiyacım olduğu her an dinleyerek, umursayarak, tavsiyelerde 
bulunarak ya da bu kitabın ortaya çıkmasına yardımcı olacak 
diğer kişilerin yardımlarını isteyerek beni onurlandırdıkları için 
teşekkür ederim. 

Son olarak, içten sevgisi ve takdiri ile sevgili eşim Seth Da-
vis’e, uzun araştırma ve yazma sürecimde yanımda olan çocuk-
larım Lydia ve Isaac’e kendimle ilgili şüpheye düşmeme izin 
vermedikleri için teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği 
olmasaydı böyle bir kitap yazamazdım. 
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GİRİŞ

Çocukluğunuza dair ne hatırlıyorsunuz? Hemen hemen her-
kes, ufak tefek bir şeyler hatırlar. Belki sizin de ailece gittiğiniz 
seyahatler, öğretmenleriniz, arkadaşlarınız, yaz kamplarınız, 
akademik alanda elde ettiğiniz ödüller gibi daha pozitif ya da 
aile içi çatışmalar, kardeşler arası rekabet, okuldaki problemler 
veya can sıkıcı sorunlarınızla ilgili bazı negatif hatıralarınız var-
dır. ‘Boşluk hissi’ bu anıların hiçbiriyle ilgili değildir. Aslında 
çocukluğunuzda gerçekleşen ya da hatırlayabildiğiniz herhangi 
bir şey hakkında da değildir. Bu kitap, çocukluğunuzda ger-
çekleşmeyen, hatırlamadığınız şeylerin farkında olmanıza yar-
dımcı olmak için yazılmıştır. Çünkü gerçekleşmeyen şeyler, bir 
yetişkin olarak kim olduğunuz üzerinde hatırladığınız olaylar-
dan daha fazla güce sahiptir. Çocuklukta İhmalin İzi: Boşluk 
Hissi, sizi çocukluğunuzda tamamlanmamış bazı durumların 
sonuçlarıyla tanıştıracak. Bu his aslında hayatınızda var olan 
görünmez bir güçtür. Bu görünmez güçten etkilenmiş olup ol-
madığınızı anlamınıza ve etkilendiyseniz, bu görünmez gücün 
üstesinden gelmenize yardımcı olacağım. 

Başarılı, etkili ve yetenekli insanların pek çoğu gizliden giz-
liye kendilerini başarısız ve toplumdan kopuk hisseder. “Daha 
mutlu olmam gerekmez mi?” “Neden daha fazlasını başarama-
dım?” “Neden hayatım daha anlamlı değil?” Bu sorular çoğu za-
man hayatımıza yerleşmiş, görünmeyen bir güçten kaynaklanır 
ve daha çok sevgi dolu, iyi niyetli ebeveynlere sahip olan, mutlu 
ve sağlıklı bir çocukluk geçirdiğini hatırlayan kişiler tarafından 
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sorulur. Bu yüzden yetişkin olduklarında, doğru yapmadıkları-
nı hissettikleri her şey için kendilerini suçlarlar. Hatırlayama-
dıkları şeyin -yani hayatlarındaki o görünmez gücün-  etkisi 
altında olduklarını fark etmezler. 

Muhtemelen şimdiye kadar anlattıklarımdan ‘görünmez 
gücün’ ne olduğunu merak etmişsinizdir. İçiniz rahat olsun, o 
kadar da korkunç bir şey değil. Doğaüstü, psişik ya da uğur-
suz bir şey değil. Aslında son derece yaygın, evlerde ve ailelerde 
gerçekleşmeyen çok insani bir şey. Var olduğunun, önemli ol-
duğunun ya da üzerimizde etkisi olduğunun farkında değiliz. 
Bunun için söyleyecek bir şeyimiz yok; hakkında düşünmeyiz 
ve bununla ilgili hiç konuşmayız. Onu göremeyiz, sadece hisse-
debiliriz. Hissettiğimiz zaman, hissettiğimiz şeyin ne olduğunu 
bilemeyiz. 

Bu kitapta, bu güce nihayet bir isim verdim ve Duygusal İh-
mal dedim. Fiziksel ihmal ile karıştırılacak bir şey değildir. Şim-
di duygusal ihmalin gerçekten ne olduğuyla ilgili konuşmaya 
başlayabiliriz. 

Hemen hemen hepimiz ‘ihmal’ kelimesine aşinayız. Olduk-
ça yaygın bir kelimedir. Merriam-Webster Sözlüğü’ne göre, ‘ih-
mal’ kelimesinin tanımı, ‘çok az ilgi ve saygı göstermek ya da 
saygısızlık etmek; özellikle ilgisiz davranıp yalnız bırakmak’tır.

‘İhmal’ kelimesi Sosyal Hizmetler’de çoğu zaman, özellikle 
zihinsel sağlık uzmanları tarafından kullanılır. Genellikle fizik-
sel ihtiyaçları karşılanmayan çocuklar gibi bağımlı kişileri ifade 
etmek için başvurulan bir kelimedir. Mesela, kışın okula mont-
suz gelen bir çocuk veya çoğu zaman kızının kendisine yiyecek 
getirmeyi ‘unuttuğu’, evden çıkamayan yaşlı bir kişiyi örnek 
verebiliriz. 

Duygusal ihmal görünmezdir. Hemen göze çarpmaz ve nadi-
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ren fiziksel veya görünür işaretleri vardır. Aslında duygusal ola-
rak ihmal edilen çocukların büyük çoğunluğu, fiziksel anlamda 
kusursuz bir özenle büyür. Pek çoğu ideal olarak tanımlanan 
ailelerde yetişir. Bu kitabı yazdığım insanların ihmal edilmiş 
olarak tanımlanmalarına yönelik gözle görülür bir işaret yok-
tur. Aslında hiçbir şekilde ihmal edilmiş olarak tanımlanmazlar.

Peki, o zaman bu kitabı neden yazdım? Her şeyden önce, 
duygusal ihmal, araştırmacılar ve uzmanlar tarafından bu za-
mana dek fark edilmeden gelmişse, nasıl böylesine rahatsızlık 
verici olabilir? Gerçek şu ki duygusal ihmal kurbanı olan in-
sanlar gerçekten acı içindedir. Ancak bunun nedenini anlamaz-
lar ve çoğu zaman terapistler de bu sorunu çözemez. Bu kitabı 
yazarken, çoğu zaman hastalarını hatta bazen yardıma ihtiyaç 
duyan profesyonelleri alt eden gizli bir mücadele için çözümler 
ürettim ve önerdim. Amacım, sessiz bir şekilde, kendilerindeki 
sorunun ne olduğunu anlamaya çalışan insanlara yardım et-
mekti. 

Duygusal ihmalin neden bu kadar göz ardı edildiğiyle ilgili 
mantıklı bir açıklama vardır: Çünkü o gizlenir. Eylemden zi-
yade, ihmal suçuyla ilgilidir; resmin kendisinden ziyade, aile 
resmindeki beyaz alandır. Genellikle çocuklukta ‘söylenmiş’ 
şeylerden ziyade, ‘söylenmeyen’, ‘gözlemlenmeyen’ ya da ‘hatır-
lanmayan’ şeylerdir. 

Örneğin; ebeveynler çocuklarına sevgi dolu bir ev, yiyecek ve 
giyeceklerle dolu dolaplar verebilir, çocuklarına asla kötü dav-
ranmaz veya onları ihmal etmez. Ancak aynı ebeveynler çocuk-
larının uyuşturucu kullandığını fark etme konusunda başarısız 
olabilir ya da çatışmaya yol açacak sınırlar koymaktan ziyade, 
çok fazla özgürlük tanıyabilir. Bu çocuk bir yetişkin olarak ge-
riye dönüp baktığı zaman, en çok ihtiyaç duyduğu anlarda ebe-
veynlerinin onun ihtiyaçlarını karşılamakta başarısız olduğu-
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nun farkına varmadan, ‘ideal’ bir çocukluk geçirmiş olduğunu 
düşünebilir. Gençken yapmış olduğu kötü seçimlerden doğan 
zorluklarla ilgili kendini suçlayabilir. “Gerçekten ele avuca sığ-
mayan bir tiptim.”, “Harika bir çocukluk geçirdim. Bu hayatta 
daha fazlasını başaramamış olmamın hiçbir bahanesi yok.” Bir 
terapist olarak bu cümleleri, duygusal ihmalin çocukluklarında 
görünmez bir güç olduğunun farkında olmayan pek çok harika 
insandan duydum. Bu örnek, bir ebeveynin çocuğunu duygusal 
olarak ihmal edebileceği sayısız yoldan yalnızca birini gösterir.

Burada çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum: Hepi-
miz, ebeveynlerimizin öyle ya da böyle nasıl başarısız olduğuy-
la ilgili örneklerle doluyuz. Hiçbir ebeveyn ve hiçbir çocukluk 
kusursuz değil. Ebeveynlerin büyük çoğunluğunun çocukları 
için en iyisini yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Ebeveyn olarak 
bizler, ebeveynlikle ilgili hatalar yaptığımızda; neredeyse her 
zaman, onları düzeltebileceğimizi biliriz. Bu kitabın amacı ebe-
veynleri utandırmak ya da kendilerini başarısız hissettirmek de-
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ğildir. Aslında kitap boyunca, çocuklarını çok seven, iyi niyetli 
ancak yine de çocuklarını duygusal anlamda ihmal eden ebe-
veynleri okuyacaksınız. Duygusal anlamda ihmalkâr ebeveyn-
lerin çoğu, son derece iyi insanlar ve iyi ebeveynlerdir ancak 
kendileri de çocukken ihmal edilmişlerdir. Bütün ebeveynler, 
çocuklarını gerçek bir zarara yol açmadan yetiştirmek için ara 
sıra duygusal ihmalde bulunur. Bu durumsa sadece çocuğun 
duygusal anlamda ‘aç kalması’, aşırı olduğu zaman bir sorun 
hâline gelir. 

Ebeveynlik konusundaki başarısızlık düzeyi ne olursa olsun, 
duygusal ihmale uğramış kişiler; ailelerinin ihmallerini gör-
mektense, kendilerini problem olarak görürler. 

Kitap boyunca, hayatlarındaki boşluk hissi, endişe ve üzün-
tüden muzdarip olan ve bu durumu anlatacak kelime bulama-
yan danışanlarımın ve diğer insanların hayatlarından pek çok 
örnek ve kısa hikâyeye yer verdim. Duygusal ihmale maruz kal-
mış kişiler, genellikle diğerlerinin ne istediğini ya da neye ihti-
yaç duyduğunu iyi bilir. Sosyal çevrelerinde kendilerinden ne 
beklendiğini bilirler. Ancak bu mağdurlar hayatlarındaki içsel 
deneyimde neyin yanlış olduğunu ve onlara nasıl zarar verdiği-
ni tanımlama konusunda başarısızdırlar. 

Bu, çocukken ihmal edilmiş yetişkinlerin gözlenebilir semp-
tomları olmadığını söylemek değildir. Ancak bu semptomlar 
onları bir terapistin kapısına getiren ve çoğu zaman depresyon, 
evlilikteki sorunlar, endişe ve öfke gibi başka davranışlarla mas-
kelenmiş belirtilerdir. Duygusal olarak ihmal edilmiş olan yetiş-
kinler; mutsuzluklarını bu şekilde yanlış tanımlama ve yardım 
istemekten utanma eğilimindedir. Tanımlamayı öğrenmedikle-
ri ya da doğru duygusal ihtiyaçlarla temasta olmadıkları için,  
kendilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak tedavi süre-
cinde yeterince uzun kalmalarını sağlamak terapistler için çok 
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zordur. Bu yüzden, bu kitap sadece duygusal olarak ihmal edi-
lenler için değil, aynı zamanda en iyi tedavilere ket vurabilecek 
kronikleşmiş kendini sevme eksikliğiyle mücadele edebilecek 
araçlara ihtiyaç duyan terapistler için yazılmıştır. 

Çocuklukta İhmalin İzi: Boşluk Hissi hem kendi boşluk his-
sine ya da tatminsizliğine cevap bulmaya çalışanlara hem de 
‘saplanıp kalmış’ danışanlarına yardımcı olmayı deneyen tera-
pistlere,  görünmeyen yaralar için somut çözümler sunacaktır.

Çocuklukta İhmalin İzi: Boşluk Hissi kitabında, çocuklukta 
ve yetişkinlikte duygusal ihmalin çeşitli boyutlarını aydınlata-
cak çok sayıda hikâye kullandım. Hikâyelerin tamamı ya benim 
ya da Dr. Musello’nun danışanları ile yapılan klinik uygulama-
lardan oluşan gerçek hikâyelere dayalıdır. Bununla birlikte, da-
nışan gizliliğini korumak için isimler, gerçeklerin tanımlanması 
ve detaylar değiştirilmiştir. Bu yüzden kısa hikâyelerin hiçbi-
rinin ölmüş ya da hayatta olan gerçek kişilerle ilgisi yoktur. 1. 
ve 2. bölümlerde yer alan Zeke öyküleri istisnadır. Bu öyküler 
farklı ebeveynlik türlerinin aynı çocuğu nasıl etkileyebileceğini 
göstermek için oluşturulmuştur ve tamamen kurmacadır.

Bu kitabın size hitap edip etmediğini merak ediyor musu-
nuz? Sorunuzun cevabını bulmak için aşağıdaki anketi cevapla-
yın. ‘EVET’ cevabını verdiğiniz soruları daire içine alın. 

Duygusal İhmal Anketi:

1. Ailenizle ya da arkadaşlarınızla birlikteyken, bazen ken-
dinizi oraya ait hissetmiyorsunuz.

2. Başkalarına güvenmemekle övünüyorsunuz.

3. Yardım istemekte zorlanıyorsunuz.
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