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“Olgunlaşmamış Ebeveynlerin Yetişkin Çocukları, deneyimli bir te-
rapistin bilgeliği, kalbi; psikolojik araştırmalar ve teoriler üzerine 
yıllarca çalışan bir bilim insanının zihniyetiyle yazılan bir eser. Bu 
kitapta Lindsay C. Gibson’ın hem akıcı hem de okuyucuya hitap 
eden bir eser yaratmak için etkileyici bilgi birikimini, danışanlarının 
gerçek hayat tecrübeleriyle mükemmel bir şekilde harmanladığını 
görüyoruz. Bu kitap suçlamayla ilgili değil; aksine kişinin kendini 
derinlemesine anlaması ve iyileşmeyi öğrenmesiyle ilgilidir.” 

Esther Lerman Freeman, Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
Klinik Doçent Doktor

“Çocuklar kendi ebeveynlerini seçemezler. Maalesef birçok birey, 
duygusal olarak olgunlaşmamış, ihmalkâr anne babaların yarattığı 
olumsuzlukların acısını çekerek büyümektedir. Lindsay C. Gibson 
bilgeliği ve şefkatiyle, okuyucuların bu toksik ilişkileri tanımasını 
ve daha iyi anlamasını sağlıyor. Aynı zamanda iyileşmenin yeni ve 
sağlıklı yollarını oluşturuyor. Bu kitap, kendinize yardım etmek için 
güçlü bir fırsat sunmaktadır. Bunun yanında terapistlerin, ihtiyaç 
duyan danışanlara tavsiyede bulunması için harika bir kaynaktır.” 

Thomas F. Cash, Old Dominion Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Fahri 
Profesör ve The Body Image Workbook Adlı Kitabın Yazarı 

“Lindsay C. Gibson’ın bilgi verici kitabı, ‘duygusal yalnızlık’ yaşayan 
kişiler için kişisel farkındalık ve iyileşmeye doğru adım adım iler-
leyen bir yolculuk fırsatı sağlamaktadır. Gibson’ın ortaya koyduğu 
anektodlar, aydınlatıcı egzersizler ve dürüst bakış açısı, okuyucunun 
hem kendisiyle hem de başkalarıyla daha güçlü bir ilişki kurması-
nı sağlamaktadır. Bu kitap, kendisini aile üyelerinden soyutlanmış 
hisseden ve duygusal anlamda daha tatmin edici bir hayata ulaşmak 
isteyen herkes için mükemmel bir kitaptır.”

Peggy Sijswerda, Tidewater Women (tiderwaterwomen.com) ve Tidewater 
Family (tidewaterfamily.com) Adlı Kitapların Editörü ve Yayıncısı, Still Life 
with Sierra Adlı Kitabın Yazarı



“Lindsay C. Gibson’ın Olgunlaşmamış Ebeveynlerin Yetişkin Çocuk-
ları adlı kitabı, duygusal anlamda yetersiz ebeveynlerle büyümenin 
uzun vadeli etkilerini anlamaya ve üstesinden gelmeye çalışan herkes 
için bilgi verici ve şefkat dolu bir kitap. Bu kitapta, eski kalıpları-
nızdan kurtulmanızı, kendinizle ve başkalarıyla daha derin ilişkiler 
kurmanızı ve nihayetinde her zaman olmak istediğiniz kişi olmanızı 
sağlayacak bilgece öğütler ve basit uygulamalar bulacaksınız.” 

Ronald J. Frederick, Psikolog ve Living Like You Mean It Adlı Kitabın Yazarı

“Oldukça deneyimli bir psikoterapist olan Lindsay C. Gibson, bu 
kitabı duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynlere sahip olmaktan 
kaynaklanan kaygı, depresyon ve ilişki güçlüğü yaşayan yetişkinlerin 
kendi kendilerine yardım etmelerini sağlamak için yazdı. Bu kitap, 
duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynlerle; onların anne babalı-
ğını yaşayan çocukların deneyimlerini ve var olan sorunları çözme 
metotlarını ayrıntılı şekilde açıklayan bir eserdir. Kitap, Gibson’ın 
psikoterapi danışanlarından edindiği çok faydalı örnekleri içermekle 
birlikte kişinin kendisini anlamasına yardımcı olacak egzersizleri de 
içermektedir. İnsanlar daha derin ilişkiler kurmak ve duygusal an-
lamda olgunlaşmak için bu kitaba başvurabilir.” 

Neill Watson, William ve Mary Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü’nde Fahri 
Profesör ve Kaygı, Depresyon ve Psikoterapi Üzerine Araştırma Yapan Klinik 
Psikolog 

“Psikolog Lindsay C. Gibson, yıllar süren çalışmalarına, araştırma-
larına ve okumalarına dayanarak duygusal olarak olgunlaşmamış 
ebeveynlerin yetişkin çocuklarının hayatlarını çeşitli yollarla nasıl 
etkilediğini açıklayan çarpıcı bir kitap yazdı. Ebeveyn-çocuk dina-
miğini anlamak isteyen bütün okuyuculara Olgunlaşmamış Ebeveyn-
lerin Yetişkin Çocukları adlı kitabı şiddetle tavsiye ediyorum. Empati 
ve duygusallıktan yoksun olan ebeveynlerle bağ kurmayı imkânsız 
ya da zor bulan kişilerin bu durumun üstesinden gelebilmesi için 
etkili ve umut dolu stratejiler sunan mükemmel bir kitap. Olgun-
laşmamış Ebeveynlerin Yetişkin Çocukları, hangi yaşta olursanız olun, 



aile üyelerinizle ve arkadaşlarınızla mümkün olan en sağlıklı iletişimi 
kurmanızı sağlayacak. Ayrıca haberlerde ve popüler kültürde ortaya 
çıkan işlevini yitirmiş değişimlerin arkasında yatan sebeplerin de ne-
ler olduğunu fark edebileceksiniz.”

Robin Cutler, A Soul on Trial Adlı Eserin Yazarı ve Tarihçi 

“Lindsay C. Gibson’ın Olgunlaşmamış Ebeveynlerin Yetişkin Çocuk-
ları isimli kitabı, duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynlerin yetiş-
kin çocuklarında yankı uyandıracak klinik hikâyelerle doludur. Bu 
kitap ayrıca, kişinin psikolojik varlığını baskılayan fantaziler, ilişki-
ler ve benlik ilkelerinin gizli tehlikelerinden uygulamalı tavsiyelerle 
kurtularak kendi gerçek benliklerini tanımlamaları için egzersizler 
sunmaktadır. Son olarak, geçmişin acı verici hatıralarını geride bıra-
karak kişinin duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynleriyle iletişim 
kurabilmesi için açık bir rehberlik sunmaktadır. Okuyucular yalnız 
olmadıklarını anladıklarında ve bu inanılmaz uzman tarafından an-
laşıldıklarını fark ettiklerinde bir rahatlama hissedecekler...”

B. A. Winstead, Klinik Psikoloji Alanında Old Dominion Üniversitesi ve 
Virginia Konsorsiyum Programı’nda Psikoloji Profesörü ve Psychopathology: 
Foundations for a Contemporary Understanding Adlı Eserin Ortak Editörü
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Skip’e, en derin sevgilerimle...
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Teşekkür

Bu kitabı yazarken hem kişisel hem de mesleki hayal-
lerim gerçek oldu. Kitapta yer alan ve sizlerle paylaş-
mak istediğim bu fikirler, uzun süredir danışanlarım-

la yaptığım psikoterapi çalışmalarıyla ortaya çıktı. Bu hayali 
gerçekleştirmek için bu kadar çok insanın yardım edeceğini 
hiç beklemiyordum. Sunulan bu sınırsız destekle kitap yaz-
manın çok ötesine geçtim.

Bu kitap, sonradan New Harbinger Yayınevi’nde editö-
rüm olacak Tesilya Hanauer ile Hawaii’de bir toplantıda kar-
şılaşmamızla başladı. Tesilya’nın kitap için duyduğu heyecan, 
uzun süren gelişim, yazma ve düzenleme sürecinin üstesinden 
gelmemi sağladı ve kendisi her zaman faydalı geribildirimler-
le bana yardımcı oldu. Kitabın yayımlanacağı kesinleşmeden 
çok uzun zaman önce kendisi kitap için bitmek tükenmek 
bilmez bir enerjiyle çalıştı. Bana olan inancından ve bu fikre 
olan sarsılmaz heyecanından dolayı kendisine minnettarım.

New Harbinger’daki ekip, benim hayal edebileceğimden 
çok daha fazla yardımseverdi. Özellikle Jess Beebe’ye met-
nin taslağını mükemmel bir şekilde düzeltmesinden dolayı 
çok teşekkür ederim. Önerdiği değişikliklerle heyecanlan-
mamı sağlayıp doğru yolda ilerleyerek başarmama yardımcı 
oldu. Aynı zamanda, Michele Waters, Georgina Edwards, 
Karen Hathaway, Adia Colar, Katie Parr’a ve New Harbin-
ger’in pazarlama ekibine; bu kitaptan fayda sağlayacak olan 
insanlara kitabı ulaştırdıkları için gösterdikleri olağanüstü 



çabadan dolayı, derin bir minnettarlık duyuyorum. Ayrıca, 
tamamlanmış eseri bir kez daha bıkmadan okuyan, her bir 
cümlenin üzerinde durarak eşsiz bir netlik ve akış kazandı-
ran bir diğer mükemmel editörüm Jasmine Star’a çok teşek-
kür ederim. 

Basım aşamasının en ufak ayrıntılarıyla ilgilenerek bana 
rehberlik eden yayın temsilcim Susan Crawford’a özel olarak 
teşekkür ederim. Ondan daha yardımsever bir temsilci ola-
mazdı. Bir kitabın yayımlanmak için nasıl yazılacağını öğ-
renmek adına çok değerli yazma atölyeleri düzenleyen Tom 
Bird’e ayrıca teşekkür ederim. 

Böylesine destek sunan bir ailem ve beni hem yüreklen-
diren hem de kitabımın bazı bölümlerinde içeriği zenginleş-
tirmek adına kendi çocukluk deneyimlerini paylaşma isteği 
gösteren dostlarım olduğu için çok şanslıyım. Ayrıca, Arlene 
Ingram, Mary Ann Kearley, Judy ve Gil Snider, Barbara ve 
Danny Forbes, Myra ve Scott Davis, Scotty ve Judi Car-
ter ile kuzenim yazar Robin Cutler’a teşekkür ederim. Aynı 
zamanda, “Yazmaya devam!” e-postaları ve kartları gönde-
rerek yola devam etmemi sağlayan Lynn Zoll’a ve kitapta 
netleştirmek için mücadele verdiğim her noktayı bilgeliğiyle 
aydınlatan Alexandra Kedrock’a teşekkür ederim. 

Esther Lerman Freeman, kitap üzerine tartışmak, oku-
mak ve gerekli yerleri düzeltmek için ihtiyaç duyduğum her 
an yardımıma yetişen gerçek bir arkadaştı. Yıllar önce birlik-
te doktora çalışmalarına başladığımızdan beri arkadaşlığı be-
nim için çok özel ve önemli olan Freeman’ın geribildirimleri 
gerçekten çok değerliydi. 

Mükemmel kız kardeşim Mary Babcock’a desteği ve ilgisi 
için sevgimi ve en derin teşekkürlerimi sunarım. Kendisi, 
hayatımın dayanak noktasıdır ve çalışmalarımla ilgili iyim-
serliği her zaman bana ilham olmuştur. Mary hem bir dost 
hem bir mentor hem de sadık bir akrabadır. Tüm bu özellik-
leri taşıyan eşsiz bir kardeşe sahip olan nadir insanlardanım. 



Oğlum Carter Gibson, heyecanını bana da bulaştırarak 
destek oldu ve “Hadi Anne!” diyerek beni cesaretlendirdi. 
Hayatımdaki yeri ve coşkusu için kendisine minnettarım ve 
bazı şeyleri mümkün kıldığı için müteşekkirim.

Son olarak, mükemmel hayat arkadaşım, eşim Skip’e en 
büyük sevgimi ve minnettarlığımı sunuyorum. Her zaman 
duymak zorunda kaldığı tek şey, bu kitabın benim hayalim 
olduğuydu ve bu hayalin gerçekleşmesi için akla gelebile-
cek her şeyi yaptı. Uzun süren yazma sürecimde bana des-
tek oldu. Kitabın misyonunu belirlemem ve bir yazar olarak 
kariyerime devam edebilmem için maddi manevi yardımcı 
oldu. Böylesine samimi ve özverili bir insan tarafından din-
lenilmek ve sevilmek hayattaki en büyük deneyimlerimden 
biri; onun varlığıyla, benim kendi benliğim zenginleşti… 





Giriş

Her ne kadar yetişkinlerin çocuklardan daha olgun 
olduklarını düşünmeye alışkın olsak da bazı hassas 
çocukların dünyaya geldiğini ve birkaç yıl içinde 

duygusal açıdan kendi ebeveynlerinden daha fazla olgunlaş-
tığını düşünürsek ne olur? Olgunlaşmamış bu anne babalar 
çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını karşılayamazlarsa hangi 
sonuçlar ortaya çıkar? Bu durumda ortaya çıkan en önemli 
sonuç, duygusal ihmaldir ve bu ihmal, herhangi bir fiziksel 
yoksunluk kadar gerçek bir durumdur.

Çocukluk çağında yaşanan duygusal ihmal; acı verici 
duygusal yalnızlığa yol açar. Bu durum kişinin ilişkileri ve 
yakın arkadaşlarıyla ilgili tercihlerinde uzun süreli olumsuz 
etkilere neden olabilir. Bu kitap, duygusal yönden olgunlaş-
mamış anne babaların çocuklar, özellikle de duygusal açı-
dan hassas olan çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden 
bahsetmektedir. Duygusal yakınlığı reddeden bir ebeveyne 
sahip olmanın verdiği karmaşıklıktan ve acıdan kurtularak 
kendinizi nasıl iyileştirebileceğinizi açıklamaktadır. 

Duygusal olarak olgunlaşmamış anne babalar, gerçek 
duygulardan korkarlar ve duygusal bağ kurmaktan uzak 
dururlar. Onlar, gerçekle mücadele etmek yerine ona dire-
nen savunma mekanizmaları kullanırlar. Kendileriyle ilgili 
düşünmeyi hoş karşılamazlar, bu nedenle hatalarını nadiren 
kabul eder ve özür dilerler. Olgunlaşmamış olmaları onları 
tutarsız ve duygusal olarak güvensiz kılar. Kendi gündemleri 
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söz konusu olduğunda, çocuklarının ihtiyaçlarına karşı kör 
bir hâle gelirler. Bu kitapta, duygusal yönden olgunlaşmamış 
ebeveynlerin hayatta kalma içgüdüleri söz konusu olduğun-
da kendi çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını yok saydığını 
göreceksiniz. 

Efsaneler ve peri masalları yüzyıllardır bu tür ebeveyn-
leri tasvir etmektedir. Anne babaların dikkatsiz, ilgisiz ol-
masından ya da hiç var olmamasından dolayı kaç peri ma-
salının hayvanların veya diğer varlıkların yardımına ihtiyaç 
duyan terk edilmiş çocukları resmettiğini düşünün. Bazı 
hikâyelerde, ebeveyn karakterleri aslında kötü niyetlidir ve 
çocuklar kendi yaşam sorumluluklarını üstlenmek zorunda 
kalırlar. Bu tür hikâyeler yüzyıllar boyunca popüler olmuş-
tur çünkü insanların ilgisini fazlasıyla çekmektedir. Aileler 
çocuklarını ihmal ya da terk ettikten sonra, çocuklar kendi 
başlarının çaresine bakmak zorundadırlar. Görünüşe bakı-
lırsa, olgunlaşmamış ebeveynler antik çağdan beri problem 
oluşturmaktadır. Kendileriyle meşgul olan ebeveynlerin ne-
den olduğu duygusal ihmal konusu, popüler kültürümüzün 
en ilgi çekici hikâyelerinde hâlâ bulunmaktadır. Kitaplarda, 
filmlerde ve televizyonda, duygusal yönden olgunlaşmamış 
ebeveynlerin hikâyeleri ve çocuklarının hayatları üzerindeki 
etkileri oldukça zengin bir konudur. Bazı hikâyelerde ise, bu 
anne-baba ve çocuk dinamiği hikâyenin asıl odak noktası-
dır. Bu kitapta duygusal olgunlaşmama hakkında daha fazla 
bilgi öğrendikçe, günlük haberler yerine drama ya da edebi-
yatta geçen ünlü karakterleri hatırlayacaksınız. 

Duygusal olgunlukla ilgili farklılıkları bilirseniz, bazı 
insanların sevgi ve yakınlıktan bahsederken sizin neden 
kendinizi duygusal açıdan bu kadar yalnız hissettiğinizi an-
lama şansına sahip olursunuz. Umarım burada okudukla-
rınız uzun süredir aklınızda olan sorulara cevap olacaktır. 
Örneğin; bazı aile üyeleriyle olan etkileşiminizin neden bu 
kadar acı verici ve sinir bozucu olduğunu anlamak gibi… 
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İyi haber şu ki duygusal olarak olgunlaşmamanın ne demek 
olduğunu anladığınızda diğer insanlarla ilgili daha gerçekçi 
beklentileriniz olabilir ve onların size karşılık vermemesin-
den dolayı acı çekmek yerine onlarla olan ilişkinizin seviye-
sini kabul edebilirsiniz. 

Zehirli ebeveynlerden duygusal açıdan uzaklaşmanın, kişi-
nin kendi içindeki barışı sağladığı ve öz yeterlilik duygusunu 
arttırdığı psikoterapistler tarafından uzun süredir bilinmek-
tedir. Peki, bu nasıl yapılabilir? Bunu yapabilmenin yolu, 
ne ile mücadele ettiğimizi anlayabilmektir. Bencil ebeveyn-
lerin hikâyesinde eksik olan şey, onların sevebilme becerisi-
nin neden bu kadar sınırlı olduğunun tam bir açıklamasının 
olmamasıdır. İşte bu kitap, bu tür ebeveynlerin duygusal 
olgunluktan yoksun olduğunu açıklayarak bu boşluğu dol-
duruyor. Ebeveynlerinizin kişisel özelliklerini anladığınız-
da, onlarla hangi seviyede bir ilişkinin mümkün olduğunu 
veya olmadığını değerlendirebileceksiniz. Bunun bilincinde 
olmak, kendimize dönmemizi sağlayacak ve böylece değiş-
meyi reddeden ebeveynlere odaklanmak yerine kendimize 
odaklı bir hayat yaşayabileceğiz. Onların duygusal olarak ol-
gulaşmamasını anlamak, bizi duygusal yalnızlığımızdan kur-
taracaktır. Çünkü ihmalin bizimle değil, kendileriyle ilgili 
olduğunu fark edeceğiz. Onların neden farklı olamadıklarını 
anladığımızda, onlarla ilgili olan hayal kırıklıklarımızdan ve 
elbette kendi sevilebilirliğimizle ilgili olan kuşkularımızdan 
kurtulabiliriz.

Bu kitapta, anne babanızdan birinin ya da her ikisinin 
duygusal yönden gelişiminizi sağlayacak olan bağı neden si-
zinle kuramadığını bulacaksınız. Ebeveynlerinizden dolayı 
kendinizi neden bu kadar görünmez ve bilinmez hissettiği-
nizi, iletişim kurmak için gösterdiğiniz tüm iyi niyetli çaba-
larınızın neden bir işe yaramadığını öğreneceksiniz.

Bölüm 1’de, duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynler 
tarafından büyütülen insanların neden kendilerini genellik-
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le yalnız hissettiklerini öğreneceksiniz. Ebeveynleriyle derin 
duygusal ilişkileri olmayan insanların yetişkin olduklarında 
hayatlarının nasıl etkilendiğini anlatan hikâyelerini okuya-
caksınız. Duygusal yalnızlığın ne demek olduğunun detaylı 
bir resmini ve aynı zamanda öz farkındalığın yalnız bırakıl-
ma duygusunu tersine çevirmeye nasıl yardımcı olduğunu 
göreceksiniz. 

Bölüm 2 ve 3, duygusal yönden olgunlaşmamış ebe-
veynlerin özelliklerini ve neden oldukları ilişki sorunlarını 
keşfetmenizi sağlayacaktır. Duygusal açıdan olgunlaşmama 
ışığı altında baktığınızda, ebeveynlerinizin şaşırtıcı davra-
nışlarının birçoğu anlam kazanmaya başlayacaktır. İlgili 
bölümlerde ebeveynlerinizin duygusal olarak olgunlaşmadı-
ğı alanları tanımlamanıza yardımcı olmak için bir kontrol 
listesi sunulmaktadır. Aynı zamanda ailenizin duygusal geli-
şiminin erkenden son bulmasının olası nedenleri hakkında 
bilgiler edineceksiniz. 

Bölüm 4, duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynlerin 
dört ana türünü tanımlamaktadır ve sizin hangi tür ebevey-
ne sahip olduğunuzu anlamınıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, 
bu dört ebeveyn türüne uyum sağlamaya çalışmak için ço-
cukların geliştirebileceği ‘kendi kendini engelleme alışkan-
lıklarını’da öğreneceksiniz. 

Bölüm 5’te, insanların bir aile rolünü üstlenmek için 
gerçek benlikleriyle olan bağlarını nasıl kaybettiklerini ve 
diğer insanların geçmişteki ihmal edilme durumlarından 
kurtulmak için nasıl davranmaları gerektiği konusunda 
kendi bilinçaltı fantezilerini nasıl kurduklarını göreceksi-
niz. Duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynlerden ortaya 
çıkacak iki farklı çocuk tipini öğreneceksiniz: İçselleştiriciler 
ve dışsallaştırıcılar. (Bu durum ayrıca aynı ailede büyüyen 
kardeşlerin neden birbirinden çok farklı olabileceğine ışık 
tutacaktır.) 

Bölüm 6’da, içselleştirici kişilik yapısını daha detaylı bir 
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şekilde anlatacağım. Bu kişilik yapısı, kendi üzerine düşün-
meye ve kişilik gelişimine çok önem verir: İçselleştiriciler 
son derece sezgisel ve duyarlıdır, diğer insanlarla etkileşim ve 
iletişim kurmak için güçlü içgüdülere sahiptir. Bu bölümde, 
bu kişilik türünün size uyup uymadığını anlayacaksınız ve 
özellikle de yardıma ihtiyaç duyulduğunda özür dileme eği-
limi gösterme, ilişkilerde söz konusu olan duygusal çalışma-
ları yapma ve öncelikli olarak diğer insanların ne istedik-
lerini düşünme gibi özelliklerin size hitap edip etmediğini 
öğreneceksiniz. 

Bölüm 7, ilişkilerin eski kalıpları yıkıldığında ve insanlar 
karşılanmamış beklentilerinin farkına vardığında ortaya çı-
kan durumlardan bahsetmektedir. Bu durum, insanların 
psikoterapi alanından yardım beklediği bir noktadır. Ayrıca, 
sizinle kendi kalıplarını inkâr etmeyi bırakan ve farklı ol-
maya karar veren kişilerin hikâyelerini de paylaşacağım. Bu 
kabul ediş sürecinde, kendi içgüdülerine güvenme yetenek-
lerini tekrar kazanma ve kendilerini gerçek anlamda tekrar 
tanıma yolculuklarına tanık olacaksınız.

Bölüm 8’de olgunluk bilinci yaklaşımıyla insanlarla ilişki 
kurmanın bir yolunu sunacağım. İnsanların davranış düze-
yini değerlendirmek için duygusal olgunluk kavramını kul-
lanarak onların bu davranışlarını daha nesnel açıdan gör-
meye başlayacaksınız ve olgunlaşmamanın belirtileri ortaya 
çıktığında bunu fark edebileceksiniz. Duygusal açıdan ol-
gunlaşmamış insanlarda nelerin işe yaradığını ve nelerin işe 
yaramadığını öğreneceksiniz. Aynı zamanda, bu tür insan-
ların sebep olduğu duygusal manevi zararlardan kendinizi 
nasıl koruyacağınızı da öğreneceksiniz. Tüm bunların hepsi 
hayatınıza barışı ve özgüveni getirecek. 

Bölüm 9’da, bu yaklaşımı kullandıktan sonra yeni bir 
özgürlük ve bütünlük duygusu yaşamış bireyler hakkında 
bilgi edineceksiniz. Bu kişilerin hikâyesi, olgunlaşmamış 
ebeveynlerin neden olduğu suçluluk duygusundan ve ka-
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rışıklıktan kurtulmanın nasıl bir şey olduğunu anlamanıza 
yardımcı olacak. Kendi kişisel gelişiminize odaklanarak, 
duygusal olgunluğun yer almadığı ilişkilerden özgürlüğe 
doğru yol alabilirsiniz. 

Bölüm 10, size iyi davranacak ve kendinizi duygusal 
açıdan emniyetli ve güvenilir hissettirecek insanların nasıl 
tanımlanacağını açıklamaktadır. Bu durum aynı zamanda 
duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynlerin yetişkin ço-
cuklarına özgü olan ‘kendi kendini engelleyen’ kişiler arası 
davranışları değiştirmenize yardımcı olacak. İlişkilerde bu 
yeni yaklaşımı benimsediğinizde, duygusal yalnızlık geçmişe 
ait bir şey hâlini alabilir. 

Bu kitabı okuduktan sonra, duygusal olarak olgunlaşa-
mamanın belirtilerini fark edebilecek ve neden kendinizi 
sürekli yalnız hissettiğinizi anlayabileceksiniz. Bunun sonu-
cunda, duygusal olarak olgunlaşmamış insanlarla daha yakın 
ilişkiler kurmak istediğinizde duygusal yakınlık kurma ça-
balarınızın neden işe yaramadığını anlayabileceksiniz. Aynı 
zamanda, çıkarcı ve karşı tarafı düşünmeyen insanlara duy-
gusal olarak bağlanmanıza neden olan aşırı gelişmiş empati 
becerinizi yönetebilmeyi öğreneceksiniz. Son olarak, gerçek 
duygusal yakınlık ve tatmin edici iletişim kurabilme yetene-
ğine sahip kişileri tanıyabileceksiniz. 

Bu konuyla ilgili yıllarca okuduğum ve araştırdığım her 
şeyi, gerçek danışanlarla yaptığım çalışmalardan elde ettiğim 
etkileyici hikâyeleri sizinle paylaşmanın heyecanını yaşıyo-
rum. Mesleki hayatımın büyük bir kısmında bu konuyu 
anlamak için bir arayış içindeydim. Çalıştığım birçok kişi 
tarafından tekrar ve tekrar teyit edilen bulguları ve sonuçları 
sizlerle paylaşmaktan çok mutluyum. 

Umudum, duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynlerin 
çocuklarında uyandırdığı duygusal acıdan ve karışıklık his-
sinden kurtulmanızdır. Eğer bu kitap duygusal yalnızlığını-
zı anlamınıza yardımcı olursa veya hayatınızda daha derin 
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duygusal bağlar ve daha samimi ilişkiler kurmanızı sağlar-
sa, misyonumu gerçekleştirmiş olacağım. Aynı zamanda bu 
kitap, kendinizi artık başkalarının baskısı altında olmayan 
değerli bir insan olarak görmenizi sağlarsa, görevimi yerine 
getirmiş olacağım. Kitabı okurken bazı konulara şüpheyle 
yaklaşacağınızı biliyorum. Bilmenizi isterim ki ben her za-
man haklı olduğunuzu size söylemek için buradayım. 

Hakkınızda en hayırlı olanı diliyorum. 





Duygusal Olarak 
Olgunlaşmamış Ebeveynler 

Yetişkin Çocuklarının 
Hayatlarını Nasıl Etkiler?

Duygusal yalnızlık, başka insanlarla yeterince duy-
gusal yakınlık kuramamaktan kaynaklanır. Bu yal-
nızlık hissi, kendisiyle meşgul olan anne babaların 

çocuklarına duygusal yakınlık gösterememesinden dolayı 
çocukluk döneminde başlayabilir ya da duygusal bağ koptu-
ğunda yetişkinlik döneminde ortaya çıkabilir. Eğer duygusal 
yalnızlık bir ömür boyu hissedilirse, bu durum bir çocuk 
olarak duygusal açıdan yeterince karşılık görülmediğine işa-
ret edebilir. 

Duygusal olarak olgunlaşmamış bir ailede büyümek, yal-
nızlık içeren bir deneyimdir. Bu ebeveynler, çocuklarının 
fiziksel sağlığına önem vererek yiyecek ve güvenlik ihtiyaçla-
rını karşılayarak gayet normal davranabilir ve dışarıdan mü-
kemmel görünebilirler. Ancak eğer çocuklarıyla sağlam bir 
duygusal bağ kurmazlarsa, gerçek güven duygusunun olması 
gerektiği yerde büyük bir boşluk oluşur. 

Başkaları tarafından görülmemenin verdiği yalnızlık duy-
gusu, fiziksel yaralanma kadar temel bir acıdır ve bu acı içe-
ridedir, dışarıdan görülmez. Duygusal yalnızlığın anlaşılması 
güçtür ve kişiye özel bir deneyimdir. Bu nedenle, görülmesi 

1. Bölüm
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ya da tanımlanması zordur. Duygusal yalnızlığı, bir boşluk 
ya da dünyada yalnız olmak olarak adlandırabilirsiniz. Bazı 
insanlar bu duyguyu var olan yalnızlık olarak adlandırır ama 
aslında bu duyguyla ilgili var olan hiçbir şey yoktur. Eğer 
kendinizi duygusal olarak yalnız hissediyorsanız, bu aileniz-
den kaynaklanmaktadır. 

Çocukların ebeveynleriyle olan ilişkilerinde duygusal ya-
kınlığın olmadığını belirleme imkânı yoktur. Bu, çocukların 
sahip olabileceği bir kavram değildir. Ayrıca, çocukların anne 
babalarının duygusal olarak olgunlaşmadığını anlayabilme-
leri pek mümkün değildir. Onların sahip olduğu tek şey, 
boşluk hissidir ve işte bu his bir çocuğun yalnızlığı deneyim-
lemesidir. Bir çocuğun yalnızlık hissine çare bulması, olgun 
bir ebeveynle sevgi dolu bir bağ kurmasına bağlıdır. Ancak 
eğer anne babanız derin duygulardan korkuyorsa rahatlama 
ihtiyacı duyduğunuz için tedirgin bir utanç hissiyle karşı 
karşıya kalmış olabilirsiniz. 

Duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynlerin çocukları 
büyüdüklerinde, görünüşte normal bir yetişkin hayatı sür-
seler bile, temelde bir boşlukla yaşarlar. Bu kişiler, farkın-
da olmadan kendilerine yeterince duygusal bağ sağlamayan 
ilişkileri seçerse, yalnızlıkları yetişkinlikte de devam edebilir. 
Okula gidebilirler, çalışabilirler, evlenebilirler, kendi çocuk-
larını büyütebilirler ama temelde yer alan duygusal dışlanma 
hissi akıllarından çıkmaz. Bu bölümde, insanların duygusal 
yalnızlık deneyimlerini dinleyeceğiz, öz farkındalıklarının 
kendilerini anlamalarına, neleri kaçırdıklarını görmelerine 
ve değişimi gerçekleştirmelerine nasıl yardımcı olduğunu 
fark edeceğiz.

Duygusal Yakınlık
Duygusal yakınlık, herhangi bir konuyla ilgili tüm duy-

gularınızı söyleyebileceğiniz bir kişinin olduğunu bilmektir. 
Başka bir kişiye kendinizi gerek kelimelerle, gerek fikir alışve-
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Ebeveynleriniz zor muydu? Olgunlaşmam�ş veya 
duygusal olarak erişilebilir durumda değiller miydi?

Eğer duygusal olarak olgun ve erişilebilir olmayan ya da bencil bir 
ebeveynle büyüdüyseniz; öfke, yaln�zl�k, ihanet ya da terk edilme 
gibi duygular� çok uzun süredir hissediyor olabilirsiniz. Çocuk-
luğunuzu duygusal ihtiyaçlar�n�z�n karş�lanmad�ğ�, hislerinizin yok 
say�ld�ğ� ve ebeveynlerinizin davran�şlar�n� telafi etmek için 
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Bu yaralar iyileşebilir ve hayat�n�zda ileriye doğru gidebilirsiniz. 

Büyük bir at�l�m içeren bu kitapta Dr. Lindsay Gibson, duygusal 
olarak olgunlaşmam�ş ya da erişilebilir olmayan ebeveynlerin y�k�c� 
doğalar�n� aç�ğa ç�karmaktad�r. Bu tür ebeveynlerin ihmal edilme 
hissini nas�l yaratt�klar�n� görecek ve çocukluğunuzun neden 
olduğu kar�ş�kl�k ve ac�dan kurtulman�n yollar�n� keşfedeceksiniz. 

Duygusal olarak olgunlaşamam�ş ebeveynlerin etkilerinden kendi-
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