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ÖNSÖZ

A şk, özümüze dokunan ve bizi şekillendiren derin bir duy-
gusal coşkunluk hali olmanın yanı sıra en evrensel insani 

tecrübelerden biri… Bin yıllardır neredeyse her coğrafyada in-
sanlar aşık oluyor, kavuşuyor, ayrılıyor, aşk acısı çekiyor. Mi-
tolojiye, masallara, halk şarkı ve türkülerine, efsanelere bak-
tığımızda hep “sevip kavuşamayan aşıklar” temasını görürüz. 
Zeus’la Hera, Romeo ve Julyet, Yusuf ile Züleyha, Leyla ile 
Mecnun, Ferhat ile Şirin gibi çiftlerin aşkı dilden dile söylene-
gelir ve bu hikayeler bugün bile insanların duygularına tercü-
man olmaya devam etmektedir. 

Çalıştığım sahalar olan Psikoloji, Sosyoloji ve İletişim Sa-
natları, bana bu konuya geniş bir perspektiften bakma imkanı 
sağladı. Terapilerde ve e-posta ile cevapladığım sorular ara-
sında “aşk acısı” konusunun ciddi bir yer tuttuğunu görerek bu 
konuya yoğunlaştım. Bu süreç, ister istemez okumalarımın ve 
araştırmalarımın yönünü etkiledi. Aşk acısının nasıl geçece-
ğini, -aslında- geçip geçmeyeceğini, aşkın ve ayrılığın psiko-
lojik açıdan nasıl süreçler olduğunu araştırdım. Bunları bir ki-
tap olarak düzenleme fikri ortaya çıktığında elimde çok sayıda 
bilgi, doküman ve en önemlisi yaşanmış hikayeler vardı. Yani, 
bu kitap “kendi kendini yazdırdı” diyebiliriz. 
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Bir ihtiyacın fark edilmesi üzerine yazılan bu kitaba ilhamı 
verenler, e-posta ile ve zaman zaman da yüzyüze sorunları 
hakkında danışan ve bizimle hikayelerini paylaşan insanlardır. 

Çalışmada olabildiğince sade, kolay okunur ve anlaşılır bir 
dil kullanmaya dikkat ettim. Çalışma, çok sayıda kaynağın, tez 
ve makalelerin taranmasına, yani araştırma ve incelemeye da-
yanmakla beraber akademik bir çalışma değildir. Bu yüzden 
çok gerekli olmadıkça dipnota başvurmadan kaynakçayı kita-
bın sonunda paylaşmayı uygun gördük. 

Bir web sayfasında “danışma hattı” formatında cevapladı-
ğım sorulara da burada yer verdim. Zaman zaman kişiye özel 
tavsiyelerin de yer aldığı bu cevaplar terapötik müdahaleler de-
ğildir. Terapötik yaklaşımda kişiye tavsiye ve yönlendirme yap-
mak uygun değildir. Web sayfalarındaki soru cevaplama fo-
matı “danışma-tavsiye isteme-fikir alma” çerçevesi üzerine 
kurulu olduğundan zaman zaman kişiye özel tavsiyeler ve yön-
lendirmeler de yapılmıştır.

Muhtemelen insanlık devam ettiği sürece bu konularda 
düşünen, yazan, akıl yürüten insanlar da var olacak. Bu biri-
kime katkıda bulunma ihtimali heyecan verici…

Ve elbette insanlar da aşık olmaya ve aşk acısı çekmeye de-
vam edecekler. Bu konudan muzdarip bir kişi bile bu yazılan-
ları okur da yüreğine su serpilirse ne mutlu bize… 

Aşk imiş her ne var âlemde. İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak.

Fuzuli 



TEŞEKKÜR

G erek e-posta ile gerek yüzyüze bu konuda bana danışan, 
aşk acılarını açık yüreklilikle paylaşan insanlar olmasaydı 

bu kitap yazılamazdı. Bu konuyu çalışma ilhamını bana onlar 
verdi. Onlara teşekkür ederim.

Aşkın manevi boyutunu idrak etmemize vesile olan eser-
leri için Hz. Mevlana’ya minnettarım ve şükranlarımı sunarım.  

Yayıma hazırlık süreci boyunca desteğini esirgemeyen 
Rağbet Yayınları’na teşekkür ederim. 

Son olarak  yazım esnasında teşvik ve desteğini esirgeme-
yen  sevgili eşim, Eğitim Yöneticisi Şaban Karaköse’ye, aşkı, 
sevgisi ve bir ömür yoldaşlığı için teşekkür ederim.





GİRİŞ

“Seversin, kavuşamazsın: Aşk olur”

Aşık Veysel

Y eryüzünde aşka dair söylenmedik söz kaldı mı? Bin yıl-
lar geçse de aşk üzerine yazılıp söylenenler bitmedi, bit-

meyecek. 

Ne yaş, ne tecrübe, ne makam, ne mevki… Hiç biri insanın 
bu duyguyu yaşamasının önünde engel oluşturmuyor. Muh-
temelen çoğu kişi hayatında en az bir kere o coşkuyu tadıyor.

“Kalbim sıkışıyor, aklımdan çıkmıyor, midemde kelebekler uçu-
şuyor, ayaklarım yerden kesiliyor…” dedirten, zaman, mekan ve 
imkansızlık kavramlarını ortadan kaldıran, insanı delirten ve/
veya akıllandıran bu duygu yoğunluğuna “aşk” diyoruz.

Aşk yüzünden savaşlar çıkıyor, yeri geliyor kan dökülüyor, 
insanlar ailelerine yüz çeviriyor, yaşamları alt üst olabiliyor. Kimi 
zaman da mutlu evliliklerin başlangıcına yine “aşk” vesile oluyor.  
İlk bakışta çok cazip olan, ayakları yerden kesen bu duygu ma-
alesef (belki de iyi ki) çok uzun sürmüyor. Çünkü aşıkken ki-
şinin dış dünyayla uyumu bozuluyor, hayatının merkezinde sa-
dece “O” oluyor. Adeta saplantılı bir biçimde aşık olunan kişiye 
odaklanılıyor. Aslında aşk karşıdaki kişiden çok bizimle ilgili 
bir durum. Biz karşımızdakini değil, ona yansıttığımız ideali 
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seviyoruz. Kendi hayalimizde yarattığımız kişiye aşık oluyoruz 
aslında. Bu yüzden bir yanıyla aşk bir yanılsamadır denebilir. 
Bu yanılsama çok uzun sürerse kişinin gerçeklikle bağı kopa-
bilir, günlük hayata uyumu olumsuz etkilenebilir, günün her 
saatini “O’nunla” (veya O’nu düşünerek) geçirmek isteyeceği 
için işi gücü sekteye uğrar. Bir hocamız derdi ki “İyi ki aşk çok 
uzun sürmüyor, yoksa dünyada ne bilimsel ne de teknolojik ge-
lişme olmazdı. Bilim adamının körkütük aşık halini düşünebi-
liyor musunuz? Performansı, dikkati, konsantrasyonu ne kadar 
etkilenirdi bundan”. Şaka bir yana, gerçekten de aşk sıra dışı 
bir durum ve sürekliliğinden ziyade bıraktığı izler sayesinde 
“yokken bile” hayatımızda her daim var olmayı sürdürüyor.

Aşk bittiğinde insan üzerinde yaptığı tahribat çok derin 
olabiliyor. “Aklımdan çıkaramıyorum, hala çok seviyorum. Bana 
yaptıklarına rağmen, beni sırtımdan vurmasına rağmen hala se-
viyorum… Çok canım yanıyor. Dayanacak gücüm kalmadı artık. 
Ben sürekli acı çektim. Kalbim kanıyor, o üstüne acımadan tuz ba-
sıyor”.

Kalbim acıyor diye tanımlanır aşkın acısı çoğu kez… “Kalp 
ağrısı, kalp sızısı, gönül yarası” denir. “…… Ayrıldığımızı söyle-
yince ‘kalbim acıdı’ derler ya, ne demek olduğunu bilmiyordum bu-
nun… Hani çok üzülmek falan, yok öyle değilmiş. Gerçekten kal-
bim acıyordu. 2 ay aralıksız kalbim acıdı. Hep bir ağırlık vardı 
kalbimin üstünde onu ezen… Gerçekten hissettim bunu. Elimle 
göğsüme vurdum bir kaç kez, kalp krizi mi geçiriyorum diye… 8 
aylık bir ilişki ve bu sürenin ardından 1.5 yıl. Adını düşünmeden 
uyandığım bir tek sabahım yok, onu düşünmeden geçirdiğim bir 
tek günüm yok”. 
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Aşk acısını geçirecek bir ilaç, şurup, iksir yok. Peki insan er 
geç biten aşkın ardından bu “acılı” süreci nasıl atlatacak? Tek-
rar normal hayata nasıl dönecek? Dönebilecek mi? Peki dön-
düğünde kendisi aynı kişi mi olacak? Bu kitap bütün bu so-
rulara ve benzerlerine cevap aramak için yazıldı. O halde aşk 
olsun diyelim!





AŞK NEDİR?

“Beni öylesine aldın ki sevgili, öylesine sen oldum ki,
Artık sensiz kendimi tarif edemiyorum”

İsmail Acarkan

İ nsanlar hayatları boyunca belki birçok insandan etkilenir, 
birçok insanı çekici bulabilir fakat onlardan yalnızca bazı-

larıyla yakın ilişkiler kurar. Yine görece az sayıda insana aşık 
olur.

Aşk (ışk) kelimesinin sözlük anlamı, “sarmaşık” demek-
tir. Bahçeye düşen sarmaşık tohumu, nasıl bütün bahçeyi sarıp 
sarmalar, hatta dışarı taşarsa; gönüle düşen aşk tohumu da bü-
tün bedeni sarıp sarmalar. Oradan etrafa yayılır.

İskender Pala, Kitab-ı Aşk’ında anlatıyor: “Nice fidanlar, 
serviler, çınarlar bir sarmaşık tarafından sarılınca gitgide sarma-
şık dalları arasında görünmez oluyorsa, aşk sarmaşığı da insan fi-
danını öyle kaplayıp görünmez ve yok eder.”

“Sarmaşığın özelliği; sarıldığı ağacı içten içe kurutması, bitir-
mesi, sonunu hazırlamasıdır. Aşk da insanı sarınca, onu içten içe 
eritip yok eder. Dıştan görünen yalnızca aşktır. Çünkü sarmaşık 
onu öyle çevrelemiştir ki; dışarıda olup bitenleri ne duyar, ne gö-
rür; hatta duymak da görmek de istemez. Aşka tutulan ağaçta, ar-
tık bütün buyruklar sarmaşık tarafından verilir ve âşık, “herkesi 
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kör; dört yanı duvar sanır”. Dıştan bakanlar, onun sarmaşığını 
görürler; ama ağaç, sarmaşıktan fırsat bulup çevresini göremez” 
diyen Pala, ekliyor:

“Sarmaşık, nasıl hızlıca büyüyüp ağacı kaplarsa, aşk da öyle 
hızlı gelişir ve âşık daha sabahtan akşama varmadan aşk sarma-
şığıyla sarılıp geceyi onun koynunda geçirir.”

Aşkı tanımlamak elbette matematiksel bir formül yazmak 
kadar kolay değil. Çünkü bir yanıyla son derece subjektif bir 
tecrübe. Diğer yanıyla da evrensel bir ortak miras. Her ne ka-
dar herkes aşkını kendi öznel deneyimi olarak yaşasa da bu 
duygu insanlığın ortak yazgısı olduğundan bütün aşkların bir-
birine benzer yanları vardır. Aşkın psikologlar arasında kabul 
gören çeşitli tanımlarına bir bakalım: 

-Aşk, başkasına duyulan, erotik arzuya dönüşmüş cinsel 
çekimdir. İlk bakışta daha ulvî görünen, cinsellik içermediğini 
varsaydığımız duygular da nihai planda bir vuslat arzusuna yö-
neliktir. O’nunla olmak, O’nda olmak, O’nda kalmak isteği-
nin somut(laşmış) biçimi cinselliktir. Burada cinsellik birincil 
amaç değilse de altta yatan motivasyon ve doğal sonuçtur. Bu 
yüzden olsa gerek, salt erotik arzu ve etkilenme ile aşık olma 
duygusu zaman zaman birbirine karıştırılmaktadır. Mevlana 
buna ilişkin olarak der ki: ““Sen şehvete aşk adını koymuşsun! 
İkisi arasında ne uzun bir yol olduğunu bir bilsen...”

-Aşk bir tür özdeşleşmedir. Karşı tarafla yakın olma, bir 
olma hali… “Ben erkek olsaydım onun gibi biri olurdum” veya 
“o benim kadın halim, alter egom” gibi sözlerle ifade edilir. Bu-
rada “öteki”ne ilişkin bir idealleştirme vardır. Ruh ikizi denilen 
olgu bu olsa gerektir. Karşıdakini diğer cinsiyetten ikizimizmiş 
gibi algılarız, öyle görmek isteriz. 


