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Önsöz

Sevgili okur,

Bu günlüğü satın aldıysanız duygusal açıdan olgunlaşma-
mış anne babayla büyümüş olabilirsiniz veya muhtemelen 
böyle bir ebeveyn olmaktan çekiniyorsunuz. Belki de kendi-
niz için bir şey yapmak istiyor ve daha iyi hissetmek adına bir 
adım atmayı düşünüyorsunuz. Bilin ki yalnız ve haksız değilsi-
niz! Çevrenizde sizin gibi hisseden, sizin gibi düşünen yüzlerce 
insan var. 

Ebeveynler, hayatımızı tahmin ettiğimizden çok daha fazla 
etkiler. Duygusal olarak olgunlaşmamış olmaları kendi seçim-
leri olmayabilir ve maalesef bu durum çocuklarına da temel 
bir şekilde etki eder. Bazen içinden çıkmaya çalıştıkça daha 
fazla içine battığımız tuzaklarla dolu deneyimler yaşayabiliriz. 
Kendimizi suçlayabiliriz veya bir türlü yeterli olamayacağımızı 
düşünebiliriz. 
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Elinizdeki günlükte faydalı egzersizler, egzersizleri destekle-
yici sorular, ilham verici sözler ve insanların hikâyelerini bula-
caksınız. Hikâyesini bizimle paylaşan ve günlükte yer alması-
na izin veren okurlarımıza çok teşekkür ederiz. Bir başkasının 
hikâyesini dinlemek veya okumak yalnız olmadığımızı bize 
hatırlatan ve kendimizi tanıma yolculuğumuzda bize cesaret 
veren ilham kaynaklarından biridir. Kendinizden bir şeyler 
bulabileceğiniz hikâyelerde de yalnız olmadığınızı size hatırlat-
mak istedik. 

Duygusal Olgunlaşma Günlüğü’nün kendinizi tanıma 
yolculuğunuzda size yardımcı olmasını umuyor, Thich Nhat 
Hanh’ın şu sözüyle sizi günlüğünüzle baş başa bırakıyoruz: 
“Farkındalık yolunda atılan her adımla, kendimizi ve 
dünyamızı iyileştirme yolculuğumuzda ilerleme kaydederiz.” 

Buket Konur
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SORU: Bu Günlüğü Neden Satın Aldınız?

Egzersiz: Sizi bu günlüğü satın almaya iten şeyleri düşün-
mek için bir dakikanızı ayırın. Günlüğünüze, olgunlanmamış 
dendiğinde aklınıza ilk gelen kişileri yazın. Düşündüğünüz 
kişiler size neler hissettiriyor? Aklınızdaki kişilerle ilişkinizin 
hangi açılardan farklı olmasını istersiniz? Aklınıza gelen kişiler 
şu anda hayatta değilse ilişkinizin nasıl olmasını dilerdiniz?
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1. KISIM

OLGUNLAŞMAMIŞ 
EBEVEYNLERİN YETİŞKİN 

ÇOCUKLARI



Duygusal yakınlık, yalnızca iki insan arasında gerçek-
leşen bir durumdan ibaret değildir. Yaşam dolu hisset-
menin yoludur. Her an gerçek benliğimizi paylaşmakla 
gizlemek, kendimize değer vermekle küçümsemek, gerçeği 
söylemekle saklamak arasında seçim yaparız. Duygusal 
yakınlık, ânın gerçekliğinden kendimizi soyutlamak yeri-
ne âna bağlı kalma tercihidir.  

-Geneen Roth
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Duygusal Yakınlık

Duygusal yakınlıktan yoksun olmak hem çocuklukta hem de 
yetişkinlikte duygusal yalnızlığa neden olur. Özenli ve güvenilir 
duygusal ilişkiler, bir çocuğun güvenlik hissinin temelini oluş-
turur. Maalesef, duygusal yönden olgunlaşmamış ebeveynler, 
çocuklarına ihtiyaç duydukları derin duygusal bağı sunmak için 
gerekli yakınlığı göstermekten çok rahatsız olurlar. Çocukluk 
dönemindeki ailesel ihmal, reddediliş; yetişkinlik döneminde 
özgüven ve ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Çünkü insanlar eski, 
işe yaramayan kalıpları tekrarlayıp mutlu olmadıkları için de 
kendilerini suçlarlar. Bir yetişkin olarak elde ettikleri başarıları 
bile çocukluk yıllarında yaşadıkları ailesel kopukluğun etkilerini 
tamamen silemez.

Ebeveyninizin duygusal yönden olgunlaşmamasının haya-
tınızı nasıl etkilediğini anlamak, yetişkinlikteki ilişkilerinizde 
geçmişin tekrar etmesini önlemenin en iyi yoludur.
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Annemle ilgili hayatımı en çok etkileyen olay, “Ben bunu oğlan 
diye doğurdum,” lafıydı. Kız evlat olmam dolayısıyla daha en 
başında hayata bir sıfır yenik başlamıştım. Sanırım açığı kapatma 

gayretiyle hep evin erkek çocuğu gibi olmaya çalıştım. 
Erkek mağazalarından giyindim, asilik yapıp eve geç geldim. 

Kendimden o kadar nefret ettim ki sevgi nedir hiç bilemedim. 
İçimdeki boşluğu kapatmaya çalıştığım çok ilişkim oldu ama bir 
türlü kapatamadım. Sevgisiz büyümenin, istenmeyen çocuk 

olmanın açtığı yaraların bende bıraktığı izler çok derin. 

–Pınar, 38
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Yapmaya, denemeye, keşfetmeye, öğrenmeye ve kaybetme riskini 
göze almaya yüreklendirilmemiş çocuklar, genelde çaresiz ve 
yetersiz hissederler. Kaygılı ve korku dolu anne babalarca 
yetiştirilen çocuklar da onlar gibi kaygılı ve korku dolu olabilirler. 
Böyle yetiştirilmek çocukların olgunlaşmasını engeller. Çoğu, 
devam eden ebeveyn kontrolü ve yönlendirilişinden kurtulamaz. 
Bunun sonucunda da ebeveynleri, çocukların hayatını işgal ve 
manipüle edip sürekli yaşanılan deneyimlerin bir parçası olmaya 
çalışırlar.

-Susan Forward, Toxic Parents

 

Ebeveynler hayatımızı tahmin ettiğimizden çok daha fazla etkiler. 
Duygusal olarak olgunlaşmamış olmaları kendi seçimleri olmayabilir ve 
maalesef bu durum çocuklarına da temel bir şekilde etki eder. Bazen 
içinden çıkmaya çalıştıkça daha fazla içine battığımız tuzaklarla dolu 
deneyimler yaşayabiliriz. Kendimizi suçlayabilir veya bir türlü yeterli 
olamayacağımızı düşünebiliriz.

Bu günlükte yer alan deneyimlerin ve soruların bizdeki yansımaları 
sayesinde yaşayabileceğimiz içsel farkındalıklar; çevremize, sevdiklerimize, 
ilişkilerimize ve ebeveynlerimize karşı yeni bir bakış açısı geliştirmemizi 
sağlayabilir.

Çoğumuz daha huzurlu ve güvenli bir hayata ulaşmak için desteğe ihtiyaç 
duyarız. Bu günlükte yer alan tüm paylaşım ve sorular ise bu desteği 
oluşturmak için hazırlanmıştır.
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