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Önsöz

Küçükken ablam ve ben tül perdeler ile kendimizi sarar, 
gelin olurduk. Annemin ojelerinden sürer, topuklu ayak-
kabılarını giyerdik. Dans eder, şarkılar söylerdik. Kıvırcık 
saçlarım beni ablamdan biraz daha çılgın gösterirdi. O 
daha nahif, sade bir esmer güzeli gelin, bense bukleleri her 
yere saçılan, hafif cadı bir gelin olurdum. İkimiz de “Ben 
büyüdüğümde babamla evleneceğim,” derdik. Ancak ni-
hayetinde annem eve gelir, bizi bir güzel pataklardı. Aşk 
boğazımda düğümlense de sevmekten asla vazgeçmez, 
beyaz atlı prensimi yani babamı aşkla beklemeye devam 
ederdim. 

Hangimiz vazgeçti ki sevmekten? 
Her kız çocuğu gibi ben de babasına âşık bir kızdım. 

Ona baktığımda heybetli, güçlü bir adam görürdüm. Bu 
heybetin ve gücün altında da hissettiğim nedense yalnız-
lık duygusu olurdu. Sanki kimse onu anlamıyor, bedenen 
yanımda ama sanki ruhu, aklı başka bir yerde ve hayalini 
kurduğu başka bir hayat varmış gibi geliyordu. O duygu-
lardan sıyrılıp ilgisini bana çevirdiği anlarda dünyanın en 
mutlu çocuğu olurdum. Babamın ilgisini çekmem genelde 
bir sorun yaşadığımda mümkün görünürdü. O yüzden sık 
sık hastalanır, onun başucumdan ayrılmadığı anların tadı-
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nı çıkarırdım. Hasta olmak sevgiyi ve ilgiyi üzerime çek-
menin bir yoluydu. Bunun küçük bedenim, ruhum için ne 
kadar yorucu olduğunu yıllar sonra fark ettiğimde içimde-
ki kız çocuğuna sıkı sıkı sarılıp onu sevdiğimi, gördüğümü, 
anladığımı, onu sevmem için hasta olmasına gerek olma-
dığını, sevilmek için olmadığı bir kişi gibi davranmak zo-
runda olmadığını söylemiştim. Bu o kadar iyi gelmişti ki 
sonrasında ne zaman bu yola başvurduğumu fark etsem 
hemen davranışımı değiştirdim. 

Yeni davranışım, olduğum gibi olmak ve sevilmek için 
hastalık ya da sıkıntılara başvurmamaktı. Bu yeni davra-
nış bana hayatımın her alanında, iş arkadaşlarım, çevrem, 
ailem, çocuklarımla sevgiye dayalı bir bağ kurmama yar-
dımcı olmuştu. 

Genç bir kız olduğumda beni gizemli ve aynı zamanda 
entelektüel erkeklerin daha çok cezbettiğini fark etmiştim. 
Tabii o zamanlar bu cezbedişte babamın gölgelerinin ol-
duğunu, babamı aradığımı fark etmemiştim. Kafamdaki 
ilişki resmi; akıllı, gizemli, yalnız bir erkekle mutlu olacağı-
ma dairdi. Bu sahte inançla iki evlilik gerçekleştirdim. O iki 
evlilik kendimi tanımam için bana bir lütuf oldu. Yaptığım 
çalışmalarında katkılarını yok sayamam. İnsan deneyim-
lediği şeyin şifasını daha çok verebiliyor. Aynı zamanda 
Rabbimin bana emanet olarak bu yaşamımda hediye ettiği 
iki güzel evladım oldu. Tam olarak kendimi tanıyıp da bir 
ilişkiden beklentimin ne olduğunu, bir ilişkide partnerime 
neler vereceğimi kırklı yaşlarımda fark ettim. Bu farkında-
lıkta bireysel seanslarıma katılan danışanlarımın çok ama 
çok katkısı oldu. İlişki, aşk, evlilik üzerine yüzlerce çalışma 
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yaptım ve bütün bunlar dinamiklerin neler olduğunu gör-
mem, çözümlemem konusunda ve en önemlisi bu kitabın 
oluşmasında büyük katkı sağladı. Kız çocuklarının babaya 
düşkünlüğü, hayranlığı herkesçe bilinen bir gerçek. 

Peki bu aşk ne zaman başlar? 
Sigmund Freud’un “Elektra kompleksi” olarak tanımla-

dığı bu süreç dört ila altı yaşlarında başlar. Elektra komp-
leksi kız çocukların babaları ile olan ilişkisini tanımlar. 
Freud’a göre kız çocuğunun babaya olan hayranlığı ve 
aşkının ele alındığı kuramlara yer verdiği bu süreç; kız 
çocuğunun, anneden uzaklaşıp babaya yaklaştığı ve an-
nesini babadan kıskandığı, babaya kur yapmaya başladığı 
dönemdir. Kız çocuğunun anneyi kıskanması, sözleri ve 
davranışları ile bunu belirtmesi de oldukça çok görülen ve 
yine gelişim açısından doğal olan süreçtir. Buradaki kıs-
kançlık, ilgi ve sevgiyi kendisi üzerinde tutmak içindir. Bu 
ilgi ve sevginin kesinlikle cinsellikle ilişkilendirilmemesi 
önemlidir. Duygusal bağı oluşturan sevgi ve güven doğru 
bir şekilde verilmemişse bu, kız çocuğunun büyüdüğünde 
eş seçiminde yanlış kararlar almasına, onu mutsuz eden 
seçimler yapmasına sebep olabilir. Hayatlarına giren er-
keklerde babalarını ararlar. Onun gibi bir eş arzusunda 
olurlar. 

Burada önemli olan, sürecin kız çocuğunu nasıl etkile-
diği, duygusal kazanımları ya da kayıpları ve ilişki seçimle-
rini nasıl etkilediğidir. Çözümleri ise çok az konuşulan ya 
da çok az üstünde durulan bir konu. Kız çocuğunun baba-
sıyla kurduğu ilişki, beklenti, hayranlık, reddedilme, hayal 
kırıklığı, ilgi ve sevgi dolu bir ilişkidir. Bu ilişki genç bir ka-
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dın olduğunda seçimlerini ve hayata bakışını belirlemede 
önemli bir rol oynar. Erkeklerle ilgili düşüncelere, genelle-
melere, yargılara babası sayesinde ulaşır. Babanın tavırları 
kızın karakterinde de önemli rol oynayacaktır. Aşırı eleşti-
ren bir babanın kızı, hayatıyla ilgili kararsızlık yaşayacak, 
hayatın her alanındaki seçimlerinde zorlanacaktır. Para 
yönetimini bilmeyen bir babanın kızı da benzer davranış 
içinde olacak, parayı harcama konusunda sorunlar yaşaya-
caktır. Otoriter ve katı bir baba, kızının utangaç ve çekin-
gen olmasına sebep olabilir. 

Elbette illaki bunların sonuçları değişmeyecek ve kara 
bir senaryo olacak değil. Burada tasavvuf düzlemi devre-
ye giriyor. Kişinin iradesi, aklı, vicdanı, yaşama bakış açısı, 
sorumluluk anlayışı sonuçları değiştiriyor. Şöyle düşünün; 
katı bir babanız var, siz mutsuz olmayı, kendinizi ifade et-
meyen biri olmayı ya da bu katı babaya rağmen kendine 
güvenen dışadönük bir birey olmayı seçebilirsiniz. 

Yakın zamanda lise öğrencisi bir kızla çalışıyordum. 
Bana geliş sebebi derslerindeki odaklanma sorununu çöz-
mekti. Ancak o gün seansta babasına çok kırıldığından 
bahsetti. Benimle paylaşabileceğini söyledim. Anne ve ba-
bası ayrı olan bu kızımız babasıyla buluştuğunda babası-
nın “Benim için misyonum ve para her şeyden önce gelir,” 
dediğini söyledi. Bu sözler kendisini değersiz hissetmesine 
sebep olmuştu. Ona annesinden bahsetmesini söyledim. 
“Annenin öncelikleri neler,” dedim? “Annem için önce aile 
sonra kariyer gelir,” dedi. 

“O zaman anne ya da babanı eleştirmek yerine onların 
seçimlerine saygı duyabilir, sana neler kattıklarına bakabi-
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lirsin. Sonuçta hayattaki rollerinden biri de anne ve baba 
olmaları. Ama her şeyden önce onlar da burada hayatı de-
neyimleyen insanlar ve bizler belki birebir ailemizi seçmi-
yoruz ama kendi ruhsal gelişimimize en uygun gen havu-
zuna çekiliyoruz.” 

Ona babasının bu söyleminin kendisini güvensiz his-
settirip hissettirmediğini sorduğumda kendisini güçsüz ve 
güvensiz hissettiğinden bahsetti. 

Bu duyguların çok doğal olduğunu özellikle anne-baba-
nın ayrılığında çocuğu en çok etkileyenin ayrılmak değil, 
o anne babanın gereken güven ve korunma ihtiyaçlarını 
karşılayıp karşılayamayacağı olduğunu söyledim. 

“Ama şöyle düşün,” dedim, “her şeyden önce ve herkes-
ten önce Yaradan vardı ve hâlâ var. Allah bizi yaratırken 
kimseye güvenmedi değil mi? Sadece kendine ve yarattığı 
kula güvendi. Anne ve baba birer araç. Evlatlar da anne ve 
babalar için öyle. Babanı eleştirmek, kızmak yerine ondan 
öğrenmeyi seç. Baban için misyonu ve para, annen içinse 
aile öncelikli. Resme dışarıdan bak. İkisinin de artıları ek-
sileri var. Anne ve baban bu iki konuda, misyon-para, aile 
konusunda kendi yaşamında dengeyi kurman için birer lü-
tuflar.” 

Babası şehir dışında yaşıyor, her pazar aksatmadan onu 
görmeye geliyordu. Ona bu artıları görmesini, herkesin 
sevgiyi ifade edişinin farklı olduğunu söyledim. 

Anne ve babadan ne aldığımız kadar, o aldıklarımızı na-
sıl dönüştürdüğümüz önemlidir. Burada yapacağımız se-
çim, hikâyemizin mutlu mu, mutsuz mu devam edeceğini 
belirler. 
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Hayatımızda sorunlar tekrar ediyorsa yapmamız gereken 
bakış açımızı değiştirmektir. Hayatın her anının, yaşamımı-
za giren herkesin Allah’ın bir lütfu olduğunu bilmek, kabule 
geçmek bizim kendimize vereceğimiz en güzel armağandır. 
Bu kitabın yazılmasındaki amaç da bu. Bakış açımızı değiştir-
mek. Değişimin, iyileşmenin doğru tespitlerle yapılmasının 
ardından sonuca yönelik yeni bir yol haritası çıkarıp karar-
lı bir şekilde bunları hayata geçirmek. Bilinçdışı seçimlerin 
farkına varmak. Sahip olduğumuz ilişkiyi daha güzel bir hale 
getirmek, var olacağı da en güzel şekilde hayatımıza çekmek.  

Sevgi, herkesin değer verdiği ve hak ettiği bir duygu. O 
zaman neden bunu hakkıyla yaşamayalım? 

On beş yıllık meslek hayatımda özellikle bireysel çalış-
malarda gördüm ki herkesin kişisel hikâyesi, hayatı algılayı-
şı, tekâmül süreci, mutlak kader planı ve seçimleri farklıydı. 
Dolayısıyla uygulanan teknikler de kişisel ihtiyaçlara göre 
belirleniyordu. Tasavvuf sürecinde eğitim almak, bu ilmin 
içinde olmayı seçmekle çalışmalarımı daha bütüncül bir şe-
kilde yapmaya ve etkin, kalıcı sonuçlar almaya başladım. 

 ❖ Çoğu kişi mutlu olacağı seçimler yaparken sonuç ne-
den hüsran oluyor? 

 ❖ Anne ve babamız bizi ilişki seçimlerimizde nasıl et-
kiliyor? 

 ❖ Sorunlar özel hayatımızda, sevgi düzleminde nasıl 
tekrar ediyor? 

 ❖ Evlendiğimiz kişiler babamızın gölgesini mi taşıyor? 

İlişkilerde seçimlerimizi yaparken bizi etkileyen aile, 
inanç, toplum dinamiklerinin neler olduğunu bir roman 
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örgüsü ile aldım. Bunu yaparken rüyalar, psikoloji, kişisel 
gelişim ve tasavvuf düzleminde bütüncül olmasına özen 
gösterdim. 

Merve ile bir araya geldiğimizde onun hikâyesi beni çok 
etkiledi. Rüyaların iyileştirici gücü muhteşemdi. Ofisimin 
bir duvarı Merve Hanım’ın rüyaları, tekâmül haritası ile 
kaplanmıştı. O muazzam ilahi plan beni her baktığımda et-
kiliyordu. Resme dışarıdan baktığımda, bütünü gördüğüm-
de bu sürecin bir kitap olması pek çok kadına ışık tutacaktı. 
Merve’nin şifalanma sürecinde uygulanan teknikler sizin 
de yaşamınızda kolayca uygulayacağınız yöntemler. 

Kitabı yazma aşamasında pek çok kadınla konuştum. 
Sosyal ağlardaki paylaşımlarda baba-kız ilişkisinin haya-
tımızda ne kadar önemli bir yeri olduğunu, kadının yaşa-
mını nasıl etkilediğini, pek çok ortak konuyla birlikte her-
kesin kendine özgü hikâyesinin tekâmül planına, hayat 
amacına muazzam bir katkı sağladığını görmek beni çok 
etkilemişti. Konu bu kadar önemli olunca kitabı yazmak 
benim için önce kendime sonra tüm hemcinslerime, gele-
cek nesillere bırakmam için bir gönül borcu olmuştu. Aşkı 
arayan pek çok kadının asıl olan isteğinin aslında kendi 
varlığını bulmak olduğunu gördüm. Kendi varoluşunu 
yaşamak, yeteneklerini kullanmak, sezgileri ile yeniden 
işbirliği içinde olmak... Asıl olan buydu. Bunu gerçekleş-
tiren kadınlar bir erkeğin sevgisini sağlıklı bir şekilde ha-
yatlarına çekebiliyor, sevgiyi en güzel şekilde deneyimle-
yebiliyorlardı. İçindeki kız çocuğunu düşlerinin ülkesinde 
bırakıp toplumun ona koyduğu sınırlar içinde, yine çev-
renin beklentilerini karşılamaya çalışan kadınların kendi 
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düşlerine yeniden uyanması için kitabımın bir kapı olma-
sını arzuladım.

Yaşamında her zaman bir kurtarıcı bekleyen, ruhunu 
kaybetmiş, geçmişte düşlerinde yaşayan kadının kendine 
dayatılan masallardan artık gerçeğe dönmesi en büyük 
arzum. 

Kitabın akışı içerisinde faydalanacağınız pek çok uygu-
lama bulacaksınız. Kitabın sonunda ise bu çalışmalardan 
en önemlilerini adım adım sizler için derledik. 

Umarım bu kitap ruhunuza dokunur, hayatınızda ger-
çek sevgiyi kucaklamanız için güzel bir kapı olur. 

Şimdiden gönül birlikteliği kurduğum tüm okuyucula-
rıma sonsuz teşekkürler. 

Işık ve sevgi ile... 



Aşk da nasibe dahil..
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1. Bölüm

Sabahın çok erken saatinde kalkmıştı. Çok uzaklardan 
gelen sabah ezanının ardından, yan bahçeden gelen ho-
roz sesine kuşların sesi de eşlik etmeye başlamıştı. Kaldığı 
otelin demir kapısının açıldığını duydu. Yerinden kalktı, 
etamin işlemeli perdeleri aralayarak kapının olduğu yöne 
doğru baktı. Erim motorunu hazırlamış kaskını başına ge-
çiriyordu. Sabah erken saatlerde otelin mutfak alışverişi 
için gideceğinden bahsetmişti. Ama Merve bu kadar erken 
yola çıkacağını düşünmemişti. Bir an dönüp Merve’nin 
penceresine doğru baktı Erim. Aynı anda birbirlerine el 
salladılar. Erim elini kulağına götürüp “seni ararım” anla-
mında bir işaret yapmıştı. Merve onun otelde kalan müşte-
rileri rahatsız etmek istemediğini anlamıştı. 

Erim’le iki ay önce tanışmışlardı. Tatil planları yokken, 
son anda arkadaşı ile birlikte çocukları alıp yola çıkmışlar 
ve internetteki otellerin arasından burayı seçmişlerdi. Se-
kiz saatlik yolculuğun ardından onları kapıda karşılayan 
kişiydi Erim. Daha arabadan inmeden onun bakışlarını 
üzerinde hissetmişti Merve. Bundan ötürü orada kaldığı 
süre içerisinde çok konuşmamaya, onunla bir araya gel-
memeye çalışıyordu. Erim ise her fırsatta mutlaka yanına 
geliyor, sohbet etmeye çalışıyordu. Aslında Merve de onun 
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bu ilgisinden hoşlanıyordu. Gün içinde etrafı keşfetmek 
için dışarı çıktıklarında mutlaka aklının bir köşesinde Erim 
oluyordu. 

Tatil bitip yola çıktıktan birkaç saat sonra Erim ona me-
saj atmıştı. Duygularını ifade etmiş, arkadaşlık teklif etmiş-
ti. Merve ve Erim o mesajlardan sonra konuşmaya başladı-
lar. Her şey saygı çerçevesinde çok güzel ilerliyordu. Tüm 
bunlara rağmen Merve içinde bir sıkıntı hissediyor, buna 
tam bir isim veremiyordu. “Belki de aramızdaki mesafedir 
buna sebep olan,” diye düşündü. Erim yoğun çalışıyor ve 
hem otelin hem de ailesinin sorunları ile ilgileniyordu. 
Çoğu zaman telefonda onun sorunlarını konuşuyorlardı. 
Her konuşma sonrası Merve sürekli “O benim için doğru 
insan mı?” diye kendini sorguluyordu. Bir şeyler yerine 
oturmuyordu çünkü.

Aklındaki sorular, Erim’in sıkıntıları derken nedeni 
belirsiz bir ayrılık kararı almıştı Merve. Erim çok üzül-
müştü. 

Aradan kısa bir süre geçmiş, bir şekilde yeniden görüş-
meye başlamışlardı. Merve Erim’i tanımak, ona karşı his-
leri konusunda emin olmak istiyordu. İzmir’de işleri var-
dı, onları halledip bu küçük Ege kasabasına geçmeye ve 
Erim’le görüşmeye karar verdi. Haberi verdiğinde Erim’in 
nasıl sevindiğini, geldiğinde nasıl heyecanlı olduğunu, 
elinin ayağının birbirine nasıl dolandığını hatırladı. Ote-
lin en güzel odasını ona ayırmıştı Erim. Merve eşyalarını 
yerleştirmiş, yanında getirdiği kitapları otelin avlusuna 
bakan camın önündeki ahşap masaya bırakmıştı. Huzurlu 
ve güzel bir yerdi. Sonbaharın sessizliği, dinginliği tuhaf 


