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İNCİ VURAL. İstanbul Üniversitesi’nde Pedagoji Bölü
mü’nü bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde Kli
nik Psikoloji dalında yüksek lisansı yaptı. Daha son
ra Fullbright Bursu ile ABD’ye gidip, Ohio State Üniver
sitesi’ne bağlı Nisonger Center’da duygusal ve gelişimsel 
problemleri olan çocuklarla çalıştı. Ayrıca Baylor College 
of Texas’ta Hiperaktivite ve Dikkat Bozukluğu Kliniği’nde 
staj yaptı. 

1992 yılından beri de İstanbul’da Endişe Bozukluğu, 
Hiperaktivite ve Dikkat Bozukluğu, Asperger Sendromu 
ve Otizm gibi tanılı çocuklarla çalışmaktadır. Psikiyatrik 
tanıya sahip veya bu tanıya sahip olmayan tüm çocuk
ların aileleriyle de ebeveynlik tutumlarını geliştirmeleri
ne yardımcı olacak grup çalışmaları yapmaktadır. Halen 
Ulus’ta Klinilk adlı çocuk sağlık merkezinde çalışmakta
dır.

Yazarın, Sos Otizm adlı bir kitabı ve çocuklar için 
Mutlu Büyüyorum dizisi yayınlanmıştır.
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Bana anneliği öğreten iki kişiye,
anneme ve oğluma…
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Zorlayan ve Zorlanan Çocuklar

Zorlayan ve Zorlanan 
Çocuklar

Bebeklik hatırlanamaz  
ama unutulamaz da…

DOUGH WATT

Bu kitap; uzun yıllar boyunca içsel yolculuklarına eşlik etti-
ğim anne ve çocukların gözlemleri, aldığım eğitim ve süper-
vizyonların izleri ve bana başvuran ailelerin bozulmuş düşün-
ce ve ilişki biçimlerinden öğrendiklerim ile oluşturulmuştur. 
Yıllardır anlama, düşünme ve öğrenme güçlüğü gibi biyolo-
jik kökenli, ciddi iletişim kurma zorluğu çeken çocuklarla çalı-
şırken, onların bu eksik becerilerini yoğun bir destekle kazan-
ma süreçlerine şahit oldum. Bu yaşantılar bana hafıza, öğren-
me, sembol oluşturma, anlama ve duyguların oluşumu süreç-
leri hakkında epeyce okuma ve araştırma fırsatı verdi. 

Nörolojik olarak tipik çocukların kendiliğinden sahip ol-
dukları bu becerilerin, nörolojik olarak tipik olmayan bir sürü 
çocukta da, anne-baba ve çevre desteğiyle nasıl geliştirilebildi-
ğini gördüm. Dolayısıyla, olumlu aile tutumlarının ve özellik-
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le sağlıklı anne bebek ilişkisinin, anne sütünün bağışıklık siste-
minde yarattığı katkıya eşdeğer bir duygusal bağışık yarattığı-
nı düşünür oldum. 

Tabi bu sadece benim gözlemlediğim olgular değildi, tüm 
dünya son on beş yıldır bunun üstünde çalışıyordu. Bu neden-
le, son yıllarda farklı disiplinlerin, bebeğin iç dünyasının olu-
şumu ile ilgili yaptığı yoğun araştırmaların sonuçlarını paylaş-
tım. Anne bebek ilişkisinin bebeğin duygusal dünyasını nasıl 
oluşturduğu ile ilgili farklı kaynaklardaki bilgileri bir araya ge-
tirmeye çalıştım. Genellikle ağır ve teknik olarak tıbbi bir dil-
le yazılmış, bilimsel ve akademik kaynakları gündelik hayata 
tercüme etmek istedim. Aslında anlatmaya çalışacağım yakla-
şımların hiçbirinin, tek bir araştırma ile tüm konulara muci-
zevi bir açıklama getirdiklerini söyleyemeyiz. Son yıllarda, nö-
roloji, psikoloji, psikanaliz gibi farklı disiplinlerin birbirleri ile 
daha çok konuşması ve bir disiplindeki önermelerin diğerle-
ri ile de açıklanmaya çalışılması çabaları yoğunluk kazanmak-
tadır. Bu çalışmalar, insan yavrusu hakkındaki bilimsel verile-
ri, duygusal dünyamızın anlaşılması çalışmalarının merkezine 
yerleştirmiş oluyor.

Tabi ki, beyin gelişimi, ilişki kurma şekillerimiz ve davra-
nışlarımızın, bebeklik dönemi yaşantıları ile ne kadar ilişki-
li olduğunu vurgulamak isterken, her şeyin de bu dönemde 
olup bittiğini ve sonra tüm kapıların kapandığını kastetmiyo-
ruz. Evet, duyguların gelişimi ile ilgili pek çok temel, hamilelik 
ve doğumdan sonraki ilk iki yıl içinde atılıyor. İlk iki yıl, büyük 
oranda çocuğun sosyal beyninin şekillendiği, duygusal tarzı-
nın oluştuğu ve duygusal birikimlerinin şekillendiği dönem 
olarak biliniyor. Bu süreçte, anne ile kurulan ilişkinin niteliği; 
annenin kendi geçmişinden getirip kendi anneliğine yansıttık-
ları, çocuğun genetik yapısı gibi unsurlar kişiliğin temelini atı-
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yor. Fakat bu dönemde yaşananlar, bireyin mutlak olarak ala-
cağı son hali oluşturmuyor. Son zamanlardaki araştırmaların 
bu konu ile ilgili verdiği iyi haberler var… Daha önceki inanış-
ların aksine bir nesildeki travmalar, hastalıklar, hatta suça yat-
kınlık bile, eğer değişim için ciddi bir istek varsa ve bireyin bi-
lişsel ve duygusal kaynakları yeterliyse, bir sonraki nesle aynı 
şiddette geçmeyebiliyor. 

Bu kitapta ebeveynlik olayına farklı bir yaklaşım getir-
meye çalışacağım. Hatırlama, algılama, hissetme, ilişki kur-
ma, anlamlandırma, ayrılma ve bağlanma süreçlerini ince-
lemeye ve bu konular hakkında yapılan beyin araştırmala-
rının bize öğrettiklerinin ışığında, çocuğumuzda ve kendi-
mizde bu alanları nasıl geliştirebileceğimizi anlatacağım.

Beyin çalışmalarını bilmek neden faydalı olur? diye sorarsa-
nız; birincisi ben bu konuları, yani çevresel faktörlerin beyni-
mizi nasıl değiştirebildiği fikrini çok heyecanlı ve umut verici 
bulduğum için diyebilirim. İkinci sebebi de; anne-baba olarak, 
yaptıklarımızın neye yaradığını bildiğimizde, aldığımız sonu-
cun daha etkin hale geldiğine olan inancımdan kaynaklanıyor. 

Bilimde şöyle bir söz vardır: “Şans hazırlanmış zihinleri ter-
cih eder.” Yani bizim zihnimiz; ne göreceğimiz ve neyi değiş-
tireceğimiz konusunda hazırlanmış olursa, bunları gerçekleş-
tirme şansımız da daha fazla olacaktır. Çünkü belli bir niyetle 
yapılan davranış, amaçsız olarak yapılandan çok daha fazla et-
ki yaratmaktadır.

Son yıllarda, Nobel ödüllü psikiyatrist ve sinirbilimci Eric 
Kandel, çevresel faktörlerin genetik yapımız üstünde önem-
li etkilere sahip olduğunu açıklayan çalışmalar yapmıştır. Bu 
araştırmalara göre; nöronların tekrar tekrar aktive olması ile 
(tekrarlayan yaşantılar, tecrübeler) genetik yapımız değişebil-
mektedir. Tekrarlayan ve tutarlı tutumlarla sürekli aktive olan 
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nöronlar sayesinde, genetik bilginin içinde bulunduğu çekir-
dek açılıp çalışmaya başlar ve yeni proteinlerin sentezlenmesi 
sonucunda yeni sinirsel bağlantılar oluşur. 

Yani bebek, beyninde belirli bölgelerin aktive olmasını sağ-
layan uygun davranış şekillerini tekrar tekrar yaşarsa, sinir uç-
ları arasında yeni bağlantıların oluşması sonucu, genetik ya-
pıda değişiklikler meydana gelmektedir. Genetik olarak orta-
ya çıkma ihtimali düşük yetenek ve beceriler bile, olumlu çev-
resel etkilerden dolayı ortaya çıkma şansını yakalayabilmek-
tedir. Dolayısıyla, anne bebek ilişkisinde sağlıklı ve tatmin 
edici yaşantılara sahip olan çocuklar, beynin ilişkili bölgele-
rinin sürekli aktive olması sonucu; kendini anlama, empati 
kurma, duygularını karar verme sürecinde doğru kullanma 
gibi pek çok kişilik özelliğini ortaya çıkaran fizyolojik deği-
şimi yaşama şansına sahip olacaktır. 

Genlerimiz, nöronların birbirine nasıl bağlanacağını önce 
belirlese de, önemli olan bir faktör de; yaşantıların da bu gen-
leri aktive etmesi ve nöronların bağlanma sürecindeki çeşitli-
liklerde rol oynamasıdır. 
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Bu Kitapta Ne Bulacaksınız?

Bu Kitapta Ne 
Bulacaksınız?

Bu kitapta, çocuğun iç dünyasında neler olup bittiğini ve nasıl 
olması gerektiğini anlatmaya çalışırken, ebeveynlerin çocukla-
rında geliştirmeye çalıştıkları özelliklerle ilgili olarak, kendile-
rinin de ne durumda olduklarını irdelemeye çalışacağız. Bütün 
bu konuları konuşurken de, bazen anneliğin ve babalığın daha 
fazla ön planda tutulduğunu fark edebilirsiniz. Çünkü insan, 
ilişki içinde şekillenen bir varlıktır ve anne ile baba, ilişkiselliği 
başlatan en temel unsurlardır.

Kitabın birinci bölümünde, anne-babanın duygusal dün-
yasının ve davranış şekillerinin, çocuğun iç dünyasının oluşu-
muna nasıl etki ettiğini anlatmaya çalışacağım. Bunun yanı sı-
ra, yaşadıklarımızın ve hafızamızın bizim anne-babalık tavrı-
mızı nasıl etkilediğini irdeleyeceğim. 

İkinci bölümde, bebeğin ve çocuğun iç dünyasının nasıl ge-
liştiğini, empati, zekâ ve iletişim becerilerinin gelişme süreçle-
rini anlatacağım. Ama çocuktan bahsederken bile, anne-baba-
dan bahsettiğimi fark edeceksiniz. Çünkü Winicott’ın da dedi-
ği gibi “bebek anneden bağımsız düşünülemez.”

Üçüncü bölümde, ilk iki bölümde anlatılan süreçlerin, an-
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ne-baba veya çocuğun sıkıntılarından dolayı yeterince geliş-
mediği durumları ele alacağım. Sağlıklı bir ruhsal yapının te-
mel taşları olan duygusal düzenleme kapasitesi (regülasyon), 
sözel olmayan ifadeleri anlama, sözel ifadeyi geliştirme, olum-
suz duygu ve durumlarla baş etme becerisini geliştirmek için 
neler yapılabileceğini anlatacağım. 

Dördüncü ve son bölümde, konu davranış problemlerine 
dönüştüğünde, bu durumlara ne tür pratik yaklaşımlarla mü-
dahale edilebileceğini anlatmaya çalışacağım.
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BİRİNCİ BÖLÜM

Çocuğun İç Dünyasının 
Oluşumunda  

Anne-Babanın Etkisi
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İyi Anneliğin Temelleri

İyi Anneliğin Temelleri

Tanrı her yerde olamayacağı 
için anneleri yarattı. 

YAHUDİ ATASÖZÜ

Hamilelik boyunca anne, hatta baba da, bebeğin varlığına kar-
şı vücutsal ve duygusal bir hassasiyet geliştirir. Bu hassasiyet, 
doğumdan sonraki ilk ay en üst düzeye ulaşır. Aslında bu du-
rum, annenin bebeği ile özdeşleşebilmek, onun ihtiyaçları-
nı anlayabilmek konusunda en önemli yardımcısıdır. Bebeğin 
endişesini gidermek, ihtiyaçlarını anlamak ve farklı hisleri ile 
başa çıkmasını sağlayabilmek için bu ipuçlarını kullanacaktır. 
Bilinçdışında gelişen bu süreçler sayesinde anne, bebeğin ifa-
delerine anlam verir. Annenin tutarlı tepkileri ve değerlendir-
meleri ile bebek de anlaşıldığını hisseder. 

Zihinselleştirme Kapasitesi
Zihinselleştirme kapasitesi, bebeği zihni ve duyguları olan bir 
varlık olarak görmek ve onun hareketlerini bize bir şeyler ifade 
etme çabası olarak değerlendirmek anlamına gelir. Anne, be-






