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Bu kitabı yazmama yardımcı olan çok sayıda insana minnettar-
lığımı belirtmek isterim. Öncelikle böyle bir kitap yazmamı öneren 
ve yazmaya başladıktan sonra da devam etmem için beni yürek-
lendiren, adlarını tek tek yazamayacağım kadar çok sayıdaki dost 
ve tanıdıklarıma şükran duyuyorum. Gloria Berman, Pam Bury, Pa-
mela Clark, Kathi Evans, Tonia Jauch, Pat Johnson, Hagar Kadi-
ma, Betty Pazich, Ken Solter ve Rebecca Wave de dahil olmak 
üzere birçok kişi, kitabın taslağını okuyup yapıcı geri bildirimlerde 
bulundu. Ayrıca kendileriyle görüşme yapmama izin veren bütün 
anne babalara da teşekkür ederim (Bu anne babaların ve çocukla-
rının gerçek adları kitapta belirtilmemiştir). Kendi çocuklarım Nicky 
ve Sarah’ya ilişkin anekdotlar onların izinleriyle basılmıştır, bu izni 
verdikleri için teşekkür ederim. Son olarak bu kitabı eşimin ve an-
nemin desteği olmasa yazamayacağımı belirtmek isterim.
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1984 yılında Bilinçli Bebek (Doğan Kitap, 2010) basıldığından 
beri, bu kitabın devamını yazmam için çok sayıda istek aldım. Bi-
linçli Bebek kitabımda anlattığım anne babalık yaklaşımının devamı 
niteliğinde olan Çocuğunuza Kulak Verin, genel olarak “erken ço-
cukluk” dönemi olarak adlandırılan 2-8 yaş arasını kapsıyor. 

Bu kitap, kendi içinde bir bütün oluşturur ve özel açıklamalar 
gerektirmez. Dolayısıyla bu kitabı anlamak için Bilinçli Bebek adlı 
kitabı okumuş olmanız gerekmez. Yine de bebeklerin duygusal ih-
tiyaçlarını daha derinlemesine anlamak istiyorsanız, Bilinçli Bebek’i 
okumak, bu konudaki kavrayışınızı geliştirecek yeni bilgiler edinme-
nizi sağlayacaktır. 

Karmaşıklaşan ve değişen dünyamızın sorunlarıyla başa çık-
mak için çocuk yetiştirme yöntemlerine farklı bir yaklaşım getirme-
miz gerekir. Açlık, kirlilik, baskı ve nükleer felaket tehdidi gibi prob-
lemler varken, kimse gönül rahatlığıyla her şeyin olması gerektiği 
gibi olduğunu iddia edemez. Anne babalar olarak yapmamız ge-
reken, durumu olduğu gibi kabul edip önceki kuşakların hatalarını 
sürdüren çocuklar yetiştirmek yerine, dünyayı daha iyi bir yer ha-
line getirecek motivasyona, kararlılığa, cesarete ve beceriye sa-
hip, şefkatli, güvenli ve akıllı insanlardan oluşan yeni bir kuşak ye-
tiştirmektir. Artık, çocuklara nasıl davranacağımıza ilişkin genel ka-
bul gören standartları sorgulamanın ve farklı bir şeyler yapmanın 
zamanı geldi.  

Bu kitap, en son araştırmalara ve anlayışa dayalı, yeni bir çocuk 
yetiştirme yaklaşımını temsil ediyor. Anne babalar için yazılmış di-
ğer birçok kitaptan oldukça farklı olan bu kitap,  görünürdeki dav-
ranış ve dışsal olaylardan çok iç gerçekliğe ve duygulara odakla-
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nan son eğilimlerin mantıksal bir uzantısıdır. Bu yaklaşımı, çocuğu-
nuzun gelişiminin herhangi bir aşamasında benimseyebilirsiniz; her 
zaman yararlı olacaktır.

Bütün anne babalar çocuklarıyla derin, anlamlı ilişkiler kurmayı, 
onlara mümkün olan en iyi koşulları sunmayı ister, ama toplumu-
muz anne babaları desteklemediği için bunu başarmak çoğunlukla 
zordur.  Gelecek nesillerin esenliği buna bağlı olsa da, çocuk yetiş-
tirmeye değer verilmez. Anne babalık son derece çaba gerektiren 
bir iştir ve çoğu anne baba zor ekonomik koşullarla, yalıtılmışlıkla ve 
fiziksel tükenmişlikle mücadele etmektedir. Bütün anne babalar, 
çocuklarına en iyisini vermeye çabalar ama toplum anne babalara 
yeterli destek ve eğitimi sağlamaz, ebeveynlik yeterince takdir edil-
mez. Çocuklar hata yaptıklarında ilk suçlananlar anne babalardır, 
ama başarılı yetişkinler olduklarında teşekkür edilen ve kutlananlar 
ana babalar değildir.

Anne babalık işini biraz kolaylaştırmanın bir yolu, size yardımcı ola-
cak birilerini bulmaktır. Bu işi yalnız yapmanız gerekmez, ekonomik 
gücünüz yardımcı tutmaya yetmiyorsa, başka anne babalarla yar-
dımlaşabilirsiniz. Yorgun ya da hastaysanız, bir arkadaşınızdan ya da 
komşunuzdan yardıma gelmesini rica edin. Yardım istemek için gü-
cünüzün tümüyle tükenmesini beklemeyin. Hem kendinize hem de 
çocuğunuza karşı, kendinize iyi bakma sorumluluğunuz var.

Anne babalığın duygusal yükünü boşaltabilmek için duyguları-
nızı ifade etmeye zaman ayırabilirsiniz. Çocuğunuzun ilk yılları bo-
yunca kimi keyifli, kimiyse acı veren çok çeşitli duygular yaşaya-
caksınız. Çocuğunuzla sorun yaşadığınız bazı konuların sizin de 
çocukluğunuzda sorun yaşadığınız konular olduğunu fark edebilir-
siniz. Çocuğunuzun bazı davranışları karşısında huzursuzluk, öf-
ke, korku ya da büyük bir şaşkınlık yaşamanız son derece normal-
dir. Ama bu duygulara bir çıkış yolu bulmak gerekir, aksi takdirde 
çocuğunuzun ihtiyaçları hakkında berrak bir şekilde düşünmenize 
engel olabilir ve sonradan pişman olacağınız şeyler yapmanıza yol 
açabilirler. 

Kendiniz (ve çocuğunuz) için yapabileceğiniz en önemli şey, 
anne babalığa ilişkin duygularınızı ve kaygılarınızı paylaşabileceği-
niz birilerini bulmaktır. Hele öfkenizi ve gözyaşlarınızı da kabul 
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edebilecek bir dinleyiciye sahip olacak kadar şanslıysanız, daha 
da iyi olur. Bu şekilde duygularınızı ifade etmek, daha güvenli ve 
rahat olmanızı sağlar; istediğiniz gibi bir ebeveyn olmak için sizi 
özgürleştirir. Anne babalığın bütün günlük sorunlarından, halının 
üstündeki çamurlardan, gece uyanmalarından ve süpermarketler-
deki ağlamalardan bahsetmek için zaman ayırın. Bu tür duygula-
rın birikmesinin, biz anne babaların işini daha da zorlaştıracağını 
unutmayın. 

Biz anne babaların başa çıkması ve ifade etmesi gereken daha 
derin ve kimi zaman bunaltıcı duygular da vardır: İyi bir ebeveyn mi-
yim? Çocuğum okulda başarılı olacak mı? Oğlum büyüdüğünde 
savaşa katılmak zorunda kalacak mı? Çocuğumun eğitim masraf-
larını nasıl karşılayacağım? Zenci (ya da Yahudi ya da kız) çocuğum 
ayrımcılığa maruz kalacak mı? Çocuğumun kaçırılmasını ya da cin-
sel tacize uğramasını nasıl engellerim? Çocuğumun bütün ihtiyaç-
larını karşılamayı, faturaları ödeyebilecek kadar para kazanmayı, evi 
temiz tutmayı, çamaşırları yıkamayı, yemek pişirmeyi, eşimle birlik-
te zaman geçirmeyi ve nükleer savaş karşıtı eylemlere katılmayı na-
sıl başarabilirim? Peki benim ihtiyaçlarım ne olacak?

Her bölümün sonunda faydalı bulacağınız üç tür alıştırma yer 
alıyor. İlk gruptaki alıştırmaların amacı, çocukluğunuzu keşfetmeni-
ze yardımcı olarak kendi geçmişinizdeki keyifli ve acı verici anıları 
fark etmenizi sağlamak. İkinci gruptaki alıştırmaların amacı, çocuk-
larınıza karşı şu andaki duygularınızı ifade etmenize yardımcı ol-
mak. Bu iki gruptaki alıştırmalar, yanıtlarınızı dikkatli bir dinleyiciye 
anlatabileceğiniz biçimde hazırlandı. Üçüncü gruptaki alıştırmalar 
ise kişisel gelişiminize katkıda bulunacak yöntem ve önerilerden 
oluşuyor.

Yaşadığımız toplum, anne babaları finansal ve duygusal olarak 
gerçekten desteklemeye başlayana kadar istediğimiz gibi bir ebe-
veyn olmamız zor, ama eksiklerimizi kurcalamamıza da gerek yok. 
Çocuklarınız için yaptığınız bütün o güzel şeyleri, onlarla geçirdiği-
niz onca zamanı, yaşadığınız bütün zorluklara karşın onların ihtiyaç-
larını karşılamak için bulduğunuz olağanüstü çözümleri düşünün ve 
kendinizi takdir edin. Muhtemelen zaten düşündüğünüzden çok 
daha fazlasını yapıyorsunuzdur.
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Uyarı

Bu kitap, küçük çocukların duygusal ihtiyaçlarına yöneliktir ve 
tıbbi tavsiye ya da tedavi yerine kullanılmamalıdır. Burada söz edi-
len ağlamalar, öfke nöbetleri, korkular, gülme, uyku bozuklukları, 
saldırganlık, konsantre olamama, öğrenme zorlukları, yeme bozuk-
lukları, yatak ıslatma ve hiperaktivite gibi (bunlarla sınırlı kalmamak 
kaydıyla) birçok davranış ve semptom ciddi duygusal ya da fiziksel 
sorunların göstergesi olabilir. Anne babalar çocukların bu tür dav-
ranış ya da duygusal sorunları olduğunda ve bir ağrı ya da hasta-
lıktan şüphelendiklerinde uzman bir doktora başvurmalılar. Ayrıca, 
bu kitaptaki önerilerden bazıları her koşulda uygulanmamalıdır; fi-
ziksel ya da duygusal sorunları olan bazı çocuklar için bu öneriler 
uygun olmayabilir. Kitabın yazarı ya da yayımcısının, bu kitapta yer 
alan bilgilerin doğrudan ya da dolaylı yoldan kullanılmasından do-
ğan ya da doğduğu iddia edilen zararlardan dolayı hiçbir kişi ya da 
kuruma karşı yükümlülüğü ya da sorumluluğu yoktur.
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“Çocukluğunuzda hangi yaşta ailenizle en zor zamanları yaşa-
dıysanız, kendi çocuğunuz o yaşa geldiğinde ebeveyn olarak aynı 
zorlukları yaşamaya hazır olun.”

Bu cümleyi psikoloji hocamdan ilk duyduğumda bana pek de bir 
anlam ifade etmemişti. Derken kızım Irmak dünyaya geldi. Bebeklik 
yıllarındaki ağlamalarına verdiğim tepki ve nereden geldiğini bileme-
diğim kendi öfke nöbetlerim sonraki yıllarda bu cümleyi sık sık dü-
şünmeme neden oldu. Biliyordum ki, ağlamasına izin vermenin ona 
yararlı olacağı bilgisi sadece bir bilgiydi ve bu soğuk bilgi tek başına 
beni hiçbir yere götüremiyordu; yüreğimi ısıtamıyor, eritemiyordu. 
Kendi geçmişime bakmadan, kendi yaralarımı sarmadan kızım ağ-
larken karşısında o şefkatli, sevecen anne olmam kolay olmadı. 

Irmak büyüyor. Ben de büyüyorum. Irmak’la çıktığım bu yolculu-
ğun yanı sıra danışanlarımın kendi çocukları ile yolculukları da ha-
yatımın bir parçası. Her davranışın altında bir ihtiyaç olduğunu ve 
bu ihtiyaca bakmadan çocuklarımızla ilişkimizde pek yol kat ede-
mediğimizi tecrübe ediyorum: Kimi zaman kendi kızımla olan iliş-
kimde, kimi zaman danışanlarımla olan süreçte. 

Elinizde tuttuğunuz kitap işte böyle bir kitap. Size sadece davra-
nışların altındaki ihtiyacı fark etmenize yardımcı olacak bilgileri ver-
mekle kalmıyor; aynı zamanda kendi geçmişinize bakıp çocuğu-
nuzla ilişkinizin kimi alanlarında neden bu kadar zorlandığınızı da 
anlamanıza yardımcı oluyor. 

Yazarın bir önceki kitabı Bilinçli Bebek, danışanlarıma terapiye 
gelmeden önce okumalarını tavsiye ediyorum. Bilinçli Bebek, hami-
le ve yeni bebeği olan ebeveynlere yönelik hazırlanmışken Çocuğu-
nuza Kulak Verin büyüyen çocuğunuzun ağlama ve öfke nöbetle-

T ü r k i y e ’ d e n  b i r  ö n s ö z
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rinden, disipline, televizyon seyretmenin etkisinden, oyuna, arka-
daşlığa, cinselliğe dek pek çok konuya değiniyor.  

Bilgi ile farkındalığı bu kadar güzel harmanlayan bu kitabı önce 
bir solukta okuyacaksınız ama daha sonra, çocuğunuz büyürken 
farklı zamanlarda danışacağınız bir rehber kitap olduğunu fark ede-
ceksiniz. 

Psikoloji hocamın söylediği sözün ne kadar doğru olduğunu 
kendi tecrübelerimle anladığımda bu farkındalığın içimde yarattığı 
ilk duygu korku olmuştu. Oysa artık önüme çıkan böylesi engeller-
den, zorluklardan korkmak yerine bunları, bana beni ve çocuğumu 
anlatan fırsatlar olarak görüyorum. Bu bakış açısını da Aletha Solter 
gibi yazarlardan öğrendiklerime borçluyum. Davranış odaklı yakla-
şımlardan bir yere varamayıp bir şeyler eksik düşüncesiyle bu kita-
bı elinize aldıysanız doğru yerdesiniz. 

İyi okumalar!

Psikolog Nilüfer Devecigil
ndevecigil@hotmail.com



Gözyaşları ve öfke nöbetleri

Bu bölümün tamamında ağlama konusu anlatılmaktadır: Ço-
cukların neden ağladıkları, ağlamanın anlamı ve amacı, ağlama 
üzerine yapılan araştırmalar ve anne babaların ağlama krizleri sıra-
sındaki rolü. Ayrıca öfke nöbetlerinden de söz edeceğiz. Çoğu ki-
tap, ağlama ve öfke nöbetlerini “uygunsuz davranış” kategorisinde 
ele alır ve ağlamanın küçük çocukların hayatına yapabileceği olum-
lu etkiyi göz ardı eder. Bu bölüm, son araştırma ve buluşların ışığın-
da ağlama konusuna yeni bir bakış açısı getiriyor.

Çocuklar konuşmayı öğrendikten sonra
hâlâ neden ağlar?

 İsteklerini ve ihtiyaçlarını konuşarak ifade edebilmeye başlayan 
küçük çocuklarının hâlâ ağlama nöbetleri yaşaması anne babalar 
için oldukça şaşırtıcıdır. Bebeklerinin konuşamadığını bilen ve ihti-
yaçlarını iletmesinin tek yolunun ağlamak olduğunu anlayan anne 
baba, bu durumu kabul eder.

Ağlamak, gerçekten bebeğin iletişim yollarından biridir ve be-
beklerin ağlama nedenlerinden biri budur. Ama bebeklerin ağlama-
sının genellikle kabul edilmeyen ikinci bir nedeni daha vardır. Bu tür 
ağlamalar, bütün ihtiyaçları karşılanan bebeklerde görülür. Çoğun-
lukla öğleden sonra geç saatlerde ya da akşamüstü başlar ve sa-
atlerce sürebilir. Anne babanın yaptığı hiçbir şeyin bu tür ağlamala-
rın kesilmesine etkisi yokmuş gibi görünür. Bu nedenle böyle ağla-
malar, anne babalar için endişe verici ve şaşırtıcıdır. Böyle durum-
larda bebeği “mutlu” etmenin hiçbir yolu yok gibi gelir.

Şaşırtıcı gelse de, bebeklerin geçmişteki rahatsız edici deneyim-
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lerinin etkilerini iyileştirdiği için bu tür ağlama nöbetleri sağlıklı ve ya-
rarlıdır. En iyi anne babaların bebekleri bile birçok acı verici duygu bi-
riktirir. Bu duygular, travmatik doğum deneyimlerinden, kaçınılmaz 
hayal kırıklıklarından ya da kısıtlı bilgileri nedeniyle yaşadıkları kafa ka-
rışıklıklarından kaynaklanabilir. Bebeklerin ağlamalarının büyük bir 
kısmı, bu acı verici duyguların dağılmasını sağlayan gerilim boşaltma 
mekanizmasıdır (Bilinçli Bebek adlı kitabımda, bebeklikte görülen bu 
tür ağlamalara ilişkin ayrıntılı bir açıklama bulabilirsiniz).

Bebeğin o anki ihtiyaçlarını iletme yöntemi olan ağlama türünün 
yerini yavaş yavaş konuşma alır. Oyun çocuğu, acıktığında ağlamak 
yerine yemek istemeyi öğrenir. Banyo suyu çok soğuksa, “çok so-
ğuk” demeyi öğrenir. Dolayısıyla bu tür ağlama ihtiyacı ortadan kal-
kar. Ama acıları iyileştirmeye yönelik ikinci tipteki ağlamaların yerini 
konuşmanın alması olanaksızdır. Çocuklar, günlük can sıkıntılarının 
ve hayal kırıklıklarının üstesinden gelmek için ağlamaya devam 
ederler. Duygularını söze dökmeyi ve örneğin “Babam doğum gü-
nüme gelemediği için üzgünüm” demeyi öğrenebilirler, ama duygu-
ları hakkında konuşmak, onların üstesinden gelmeye kısmen yar-
dımcı olabilir. Çocukların, rahatsız edici deneyimlerinin etkilerinden 
kurtulup kendilerini iyileştirmek için, ağlayıp öfkelenerek acı verici 
duygularını ifade etmeye ihtiyaçları vardır.

Ağlamanın anlamı ve amacı büyük ölçüde yanlış anlaşılmıştır. 
Ağlamayı acı çekmekle özdeşleştiren bir kültürel anlayış vardır ve 
anne babalar çocuklarının ağlamayı kestiğinde daha iyi hissedece-
ğine inandırılmıştır. Gerçekte tam tersi doğrudur: Ağlamak acı çek-
mekten kurtulma sürecidir ve çocuklar gözyaşı dökme özgürlüğü-
ne kavuşmadıkça kendilerini daha iyi hissedemezler.

Ağlama ve öfke nöbetleri, anne babalar için yazılan çoğu kitabın 
disiplin bölümünde; vurma, ısırma, kötü konuşma, yalan söyleme 
ve hırsızlık gibi diğer “problemlerle” birlikte ele alınır. Gerçekte ço-
cukların stresle baş etmek ve ruhsal sağlıklarını korumak için kul-
landıkları en etkin yöntemlerden biri olan ağlama ve öfkelenmeye 
karşı böyle bir tutum takınılması üzücüdür. Aslında ağlamak ve öf-
kelenmek, genellikle birlikte ele alındıkları “uygunsuz davranışları” 
önlemenin ya da iyileştirmenin yöntemleridir (Bu konuda daha ay-
rıntılı bilgi için 5. Bölüm’e bakın).
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Ağlamanın yararlı olduğunun kanıtları nelerdir?

St. Paul-Ramsey Tıp Merkezi’nde çalışan biyokimyacı Dr. William 
Frey, insan gözyaşının kimyasal içeriği üzerinde yaptığı araştırmada 
duygusal nedenlerle dökülen gözyaşı içeriğinin, soğan doğramak gi-
bi nedenlerle tahriş sonucu dökülen gözyaşının içeriğinden farklı ol-
duğunu bulmuştur. Bu bulgu, ağladığımızda çok özel bir şey olduğu-
nu gösteriyor. Dr. Frey, duygusal nedenlerle ağlamanın, idrar yapmak 
ya da dışkılamak gibi atık maddelerden kurtulma amacını taşıdığını 
iddia ediyor. Gözyaşlarıyla vücudumuzdan atılan maddeler, özellikle 
ACTH (adrenokortikotrop hormon) ve katekolaminler stres sonucu 
biriken maddelerdir. İnsan gözyaşında, vücutta çok birikirse sinir sis-
temi üzerinde toksik etkileri olabilen manganez de bulunmuştur. Dr. 
Frey bu bulgulardan, “gözyaşlarımızı baskıladığımızda çeşitli fiziksel 
ve psikolojik sorunlara olan yatkınlığımızı artırdığımız” sonucunu çıka-
rıyor. Yetişkinlerin ağlama davranışı üzerine yaptığı araştırmaların so-
nucunda, çoğu kez iyice ağlayan yetişkinlerin kendilerini daha iyi his-
settiklerini bildirdikleri bulunmuştur (Frey ve Langseth, 1985).

Ağlamak yalnızca vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlamaz, aynı 
zamanda gerginliği de azaltır. Yetişkin psikoterapisi üzerine yapılan 
araştırmalar, hastaların ağlayıp öfkelendikleri seansların hemen er-
tesinde tansiyonlarının, nabızlarının ve vücut ısılarının düştüğünü ve 
beyin dalgalarının daha senkronize olduğunu göstermiştir. Bu deği-
şiklikler aynı süreyi yalnızca spor yaparak geçiren kişilerde gözlen-
memiştir (Karle ve ark., 1973; Woldenberg ve ark., 1976).

Başka bazı araştırmalar, hastanın çok ağladığı terapilerin ciddi 
psikolojik iyileşmeye yol açtığını göstermiştir. Terapi sırasında duy-
gularını bu şekilde ifade etmeyi öğrenemeyen hastalarda ilerleme 
kaydedilmezken, terapide sık sık ağlayan hastalar hayatlarında ge-
lişme göstermişlerdir (Pierce ve ark., 1983).

Ağlama gerginliği azaltıyor ve vücuttaki toksinleri atmamızı sağlı-
yorsa, fiziksel sağlığımızla ilişkili bir davranış olduğunu düşünmeli-
yiz. Araştırmalarda, sağlıklı insanların ülser ve koliti olan insanlardan 
daha çok ağladıkları ve ağlamaya karşı daha olumlu bir yaklaşımla-
rı olduğu bulunmuştur (Crepeau,1980). Hasta ağlamaya başladı-
ğında, astım semptomlarının hafiflediği ve ürtikerin yok olduğu du-
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rumlar bildirilmiştir (Doust ve Leigh, 1953; Graham ve Wolf, 1950). 
Hamilelik ve emzirmede önemli bir rolü olan prolaktin hormonu-

nun, gözyaşı bezleri üzerinde doğrudan etkisi olduğu ve ağlamayı 
düzenleyici bir etki yaptığı kanıtlanmıştır. Vücuttaki prolaktin miktarı 
ne kadar fazlaysa, ağlama eğilimi de o kadar çok olur. Birçok kadın 
hamilelik sırasında ağlamaya daha yatkın olduğunu fark etmiştir. 
Belki de doğa bu yöntemle hamile kadının vücudunu gerginlikten 
ve toksinlerden uzak tutarak, fetüsün gelişimini sağlamaktadır. 
Benzer bir şekilde doğum sonrasındaki dönemde çok yaygın ola-
rak artan ağlamalar da doğanın toksin içermeyen anne sütü sağla-
mak için kullandığı bir yöntemdir.

Çok az sayıda çocuk, kalıtsal bir hastalık olan Riley-Day sendro-
muyla (ailevi disotonomi olarak da bilinir) doğar. Ağladıklarında göz-
yaşı dökemeyen bu çocuklar orta şiddette stres ya da kaygı yaşa-
dıklarında tansiyonları çok yükselir, su gibi terlerler ve ağızlarından 
dışarı akacak kadar salya üretirler. Sıklıkla derileri pençe pençe ka-
barır ve bazıları kusma eğilimi gösterir (Riley ve ark., 1949). Sanki 
vücudun, gözyaşlarının yokluğunu başka yollarla toksin atarak tela-
fi etmesi gerekir. 

Şiddetli bir şekilde içine kapalı (otistik) çocuklar, ağlamanın yarar-
larını gösteren bir başka kanıt sunar. Terapi seanslarında ağlamala-
rı ve öfkelenmeleri teşvik edilen otistik çocukların hızlı ve ciddi bir 
gelişme kaydettiklerini belirten çok sayıda terapist vardır (Zaslow ve 
Breger, 1969; Waal, 1955; Allan, 1977). Janov’un, Imprints adlı ki-
tabında 8 yaşındaki otistik bir oğlana ilişkin uzun bir örnek yer alır. 
Bu örnekte annesi tarafından ağlaması teşvik edilen çocuğun 
semptomları hızla azalmıştır. Çocuk gerçekten öylesine büyük bir 
gelişim göstermiştir ki, birçok doktor bu durumu “inanılmaz” olarak 
nitelendirmiştir (Janov, 1983).

Otistik çocuklara yapılan bu uygulamanın sonuçları o kadar 
umut vaat edici oldu ki, bazı psikologlar aşırı saldırgan çocukların 
terapisi için de benzer bir yaklaşım geliştirdiler. Bu tür çocuklar öf-
kelenmeye ve ağlamaya teşvik edildiler ve bu terapilerden de kay-
da değer sonuçlar alındı (Cline, 1979; Magid ve McKelvey, 1987).

Bütün bu araştırmalar, ağlamanın stresle baş etmek için gerekli 
ve yararlı bir psikolojik süreç olduğu sonucunu desteklemektedir. 






