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Karolyrı, 
Shelley ve Derek’e



' V e . ş e . U U ü r

Sevgi evde başlar ya da başlamalıdır. Benim için 
bu, beni elli yıldan fazla bir süredir seven babam  Sam 
ve annem  Grace demektir. Onlar olmasaydı, sevgiyi 
yazmak yerine hâlâ arıyor olurdum. Ev, aynı zamanda 

* otuz yıldan fazla bir süredir evli bulunduğum Karolyn 
demektir. Eğer bütün kadınlar onun gibi sevseydi, daha 
az erkek parmaklıklann arkasından bakıyor olurdu. 
Shelley ve Derek yeni dünyalan keşfetmek için yuva
dan uçtular fakat onların sevgilerinin sıcaklığında ken
dimi güvende hissediyorum. Mutluyum ve minnettarım.

Kendimi sevgi kavramımı etkileyen çok sayıda p ro 
fesyonele borçlu hissediyorum. Psikiyatrist Ross 
Campbell, Judson Swihart ve Scott Peck bunlardan 
birkaçı. Editörlük konusundaki yardımları için Debbie 
Barr ve Cathy Peterson’a  çok şey borçluyum. Tricia 
Kube ve Don Schmidt’in teknik konudaki uzmanlığı, 
kitabın zamanında yayınlanmasını mümkün kıldı. En 
son ve en önemli olarak da, geçen yirmi yıl boyunca 
benimle yaşamlarının gizli yanlannı paylaşan yüzlerce 
çifte minnettarlığımı belirtmek isterim. Bu kitap onların 
dürüstlüklerine bir övgüdür.
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BÖLÜM BİR

J\ ]ik â h fa n  S a n  ra  S e v g iy e .  

y \ ! e  O l u r ?

B uffalo ve Dallas arasında, 3 0 .0 0 0  feet yüksek
likteydik. Dergisini koltuk cebine koydu, bana 
doğru döndü ve “Ne iş yapıyorsunuz?” diye

sordu.
“Evlilik danışmanlığı yapıyorum ve evliliği zengin

leştirme seminerleri veriyorum” dedim.

“Uzun bir süredir birine bu soruyu sorm ak istiyor
dum ” dedi. “Evlendikten sonra sevgiye ne oluyor?”

Biraz şekerleme yapm a ümidimi bir kenara bıraka
rak sordum: “Ne dem ek istiyorsunuz?”

“Şey” dedi. “Uç kez evlendim. H er defasında, ev
lenm eden önce her şey harikaydı; fakat her nasılsa, ni
kâhtan sonra her şey bozuldu. Benim karşımdaki kadı
na duyduğumu sandığım, onun bana duyuyor gibi gö
ründüğü sevgi buhar olup uçtu. Ben oldukça zeki bir 
insanimdir. Başarılı bir yöneticiyim fakat bunu anlamı
yorum .”

Teknik
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4 Beş Sevgi Dili

“Ne kadar evli kaldınız?” diye sordum.

“İlki on yıl kadar sürdü. İkincisinde üç yıl evli kal
dık, üçüncüsünde de neredeyse altı yıl.”

“Sevginiz nikâhtan sonra hem en mi kayboldu, yok
sa bu yavaş yavaş olan bir şey miydi?” diye sordum.

“Şey, İkincisi daha başından itibaren kötü gitti. Ne 
olduğunu bilmiyorum. Birbirimizi gerçekten sevdiğimizi 
zannediyordum am a balayımız bir felaketti. Ondan 
sonra da bir türlü ilişkimizi toparlayarnadık. Yalnızca 
altı ay flört etmiştik. Baş döndürücü bir aşktı. Gerçek
ten  heyecan vericiydi! Fakat evlendikten sonra, ilk 
günden itibaren bir savaştı.

İlk evliliğimde, bebek doğm adan önce üç veya dört 
yılımız güzel g eçti Bebek doğduktan sonra, kanm  bü
tün dikkatini bebeğe veriyormuş ve ben artık um u
runda değilmişim gibi hissettim. Sanki yaşamdaki tek 
gayesi bir bebek sahibi olmaktı ve bebek olunca artık 
bana ihtiyacı kalmadı.”

“Bunu ona söylediniz mi?” diye sordum.

“Ah evet, söyledim. Çılgın olduğumu söyledi. Yir
mi dört saat bakıcılık yapm anın yarattığı stresi anlam a
dığımı söyledi. D aha anlayışlı olmam ve ona daha fazla 
yardım etm em  gerektiğini söyledi. Gerçekten denedim  
fakat pek işe yaramadı. Böylece giderek birbirimizden 
uzaklaştık. Bir süre sonra aramızda hiç sevgi kalmamış
tı, sadece soğukluk vardı. İkimiz de evliliğimizin bittiği
ne karar verdik.”

Teknik
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Nikâhtan Sonra Sevgiye Ne Olur? 5

“Son evliliğime gelince; bu defa gerçekten farklı ola
cağını düşünmüştüm. Üç yıl önce boşanmıştım. İki yıldır 
flört ediyorduk. Gerçekten yaptığımız şeyin farkında 
olduğumuza inanıyordum ve belki de ilk kez, birini sev
menin ne dem ek olduğunu hakikaten anladığımı sanı
yordum. O nun da beni sevdiğini hissediyordum.”

“Düğünden sonra değiştiğimi sanmıyorum. Tıpkı 
evlenm eden önce yaptığım gibi, ona olan aşkımı ifade 
etm eye devam ettim. O na ne kadar güzel olduğunu 
söylüyordum. O nu ne kadar sevdiğimi, onun kocası ol
m aktan ne kadar gurur duyduğumu anlatıyordum. Fa
kat evlendikten birkaç ay sonra, önce çöpü dışan çı
karm am am  ve elbiselerimi asm am am  gibi ufak tefek 
şeylerden şikâyet etmeye başladı. Daha sonra kişiliği
m e saldırmaya başladı. Beni ona sadık olmamakla suç
luyor, bana güvenebileceğine inanmıyordu. Tam am en 
olumsuz bir insan haline geldi. Evlenmeden önce hiç 
böyle değildi. Tanıdığım en olumlu insanlardan biriydi 
ve bu beni en  çok çeken özelliğiydi. Hiçbir zam an hiç
bir şeyden şikâyet etmezdi. Yaptığım her şey harikay
dı, fakat evlendiğimiz andan itibaren hiçbir şeyi doğru 
yapam az oldum. Gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. 
Sonunda ona olan sevgimi yitirdim ve için için kızmaya 
başladım. Beni sevmediği ortadaydı. Artık birlikte yaşa
mamızın hiçbir anlamı olmadığı konusunda anlaştık ve 
aynldık.”

“Bu bir yıl önceydi. Bu yüzden benim sorum şu: 
Nikâhtan sonra sevgiye ne oluyor? Benim deneyimim
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sık rastlanan bir deneyim midir? Bu yüzden mi ülke
mizde bu kadar çok boşanm a var? Bunun üç kez ba
şıma geldiğine inanamıyorum. Peki ya boşanm ayan 
insanlar? Onlar bu boşluk içinde yaşamayı mı öğreni
yorlar, yoksa sevgi bazı evliliklerde canlı mı kalıyor? 
Eğer öyleyse, nasıl?”

Yol arkadaşımın sorduğu sorular, bugün binlerce 
evlenmiş ve boşanmış insanın sorduğu sorulardır: B a
zıları arkadaşlarına, bazıları danışmanlara ve din adam 
larına, bazıları da kendilerine bu soruları soruyor. B a
zen yanıtlar neredeyse anlaşılmaz olan psikolojik araş
tırma terimleriyle ifade ediliyor, bazen mizah ve kültürle 
anlatılıyor. Fıkraların ve özdeyişlerin çoğu biraz ger
çeklik taşır am a bunlar kanserli bir kişiye aspirin sun
m ak gibi bir şeydir.

Evlilikte rom antik sevgi için duyulan arzu, psikolo
jik yapımızda derin bir şekilde kök salmıştır. H em en 
hem en her popüler derginin her sayısında, evlilikte 
sevgiyi canlı tutmak üzerine bir yazı vardır. Bu konuda 
yazılmış çok kitap vardır. Televizyon ve radyodaki talk- 
showlar da aynı konuyla ilgilidir. Evliliklerimizde sevgiyi 
canlı tutm ak ciddi bir iştir.

Bütün kitaplara; dergilere ve uygulamalı yardımlara 
rağm en, neden nikâhtan sonra da sevgiyi canlı tu tm a
nın sırrını bulmuş gibi görünen çiftlerin sayısı bu kadar 
az? Neden bir iletişim çalışmasına katılıp, iletişimi nasıl 
artıracakları konusunda harika fikirleri dinleyip eve 
dönen bir çift kendilerinin orada sergilenen iletişim ka
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Nikâhtan Sonra Sevgiye Ne Olur? 7

lıplarını uygulamaktan bütünüyle aciz olduklarını göre
biliyor? Nasıl oluyor da, bir dergide “Eşinize Sevginizi 
İfade Etmenin 101 Yolu” diye bir yazı okuyor, bize 
özellikle iyi görünen bir iki yol seçiyor, bunları deniyo
ruz ve eşimiz gösterdiğimiz çabanın farkına bile varmı
yor? Biz de geri kalan 98  yoldan vazgeçip, her za
manki gibi yaşamaya devam ediyoruz.

FMU ger sevgimizi 
etkili bir şekilde belirtmek istiyorsak, 

eşimizin birincil sevgi dilini 
öğrenmeye çalışmalıyız.

Bu soruların yanıtı, bu kitabın amacıdır. Bu, şim
diye kadar yayınlanmış kitaplar ve yazıların faydalı ol
madığı anlamına gelmez. Sorun, temel bir gerçeği göz
den kaçırmış olmamızdır: İnsanlar farklı sevgi dilleriyle 
konuşurlar.

Dilbilim alanında belli başlı dil grupları vardır: J a 
ponca, Çince, İspanyolca, İngilizce, Portekizce, Yunan
ca, Almanca, Fransızca vs. Çoğumuz annemizin, baba
mızın ve kardeşlerimizin dilini öğrenerek büyürüz ve bu 
bizim birincil ya da anadilimiz olur. Daha sonra, genel
likle ç o k  daha fazla çaba göstererek başka diller de öğ
renebiliriz. Bunlar bizim ikincil dillerimiz olur. En iyi ko
nuşup anladığımız dil anadilimizdir. Bu dili konuşurken 
kendin. ' : çok rahat hissederiz. İkinci bir dili ne kadar
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çok kullanırsak, o dilde sohbet etmek o kadar rahat olur. 
Eğer sadece anadilimizi konuşur ve bizim bilmediğimiz 
kendi anadilini konuşan biriyle karşılaşırsak, iletişimimiz 
sınırlı olacaktır. Bu durumda işaretleşmeye, hom urdan
maya, resimler çizmeye veya fikirlerimizi oynayarak an
latmaya bel bağlamak zorundayız. İletişim kurabiliriz, fa
kat bunu yaparken zorlanırız. Dil farklan, insan kültürü
nün önemli bir parçasıdır. Eğer kültürler arasında etkili 
olarak iletişim kurmak istiyorsak, iletişim kurmak istedi
ğimiz insanlann dilini öğrenmeliyiz.

Sevgi söz konusu olduğunda da aynı kural geçerli- 
dir. Sizin sevgi dilinizle eşinizin dili, Çincenin İngilizce
den farklı olduğu kadar farklı olabilir. Aşkınızı İngilizce 
olarak ne kadar ifade etm eye çalışırsanız çalışın, eğer 
eşiniz yalnızca Çince anlıyorsa, birbirinizi nasıl sevme
niz gerektiğini asla anlamayacaksınız. Uçaktaki arkada
şım, “O na ne kadar güzel olduğunu söyledim. Onu sev
diğimi söyledim. Onun kocası olmaktan ne kadar gurur 
duyduğumu söyledim” derken, üçüncü kansıyla onayla- 
yıcı sözler dilini konuşuyordu. Sevgisini ifade ediyordu 
ve samimiydi fakat karısı bu dili anlamıyordu. Belki de 
sevgiyi onun davranışlarında arıyor ve bulamıyordu. İç
ten olmak yeterli değildir. Eğer sevgimizi etkili bir şekil
de belirtmek istiyorsak, eşimizin birincil sevgi dilini öğ
renmeye çalışmalıyız.

Yirmi yıllık evlilik danışmanlığından sonra, temel 
olarak beş duygusal sevgi dili olduğu sonucuna vardım; 
insanların sevgiyi arıladığı ve konuştuğu beş yol. Dilbi
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Nikâhtan Sonra Sevgiye Ne Olur? 9

lim alanında, bir dilin değişik lehçeleri ve varyasyon
ları olabilir. Benzer bir şekilde, beş temel duygusal 
sevgi dilinin de birçok lehçesi vardır. Bunu, dergilerde 
çıkan “Eşinize Onu Sevdiğinizi Anlatmanın 10 Yolu”, 
“Erkeğinizi Evde Tutmanın 20 Yolu” veya “Evlilikte 
Aşkın 3 6 5  İfadesi” başlıklı yazılar açıklar. Bence 10, 
20  veya 3 6 5  tane değil, sadece beş sevgi dili vardır. 
Bununla birlikte, çok sayıda lehçe olabilir. Bir sevgi dili 
içerisinde sevgiyi ifade etm e yollannın sayısı, yanlızca o 
kişinin hayal gücüyle sınırlıdır. Önemli olan, eşinizin 
sevgi dilini konuşmaktır. .

Erken çocukluk çağlarında her çocuğun kendine 
özgü bir duygusal kalıp geliştirdiğini uzun süredir biliyo
ruz. Örneğin bazı çocuklar düşük bir özsaygı kalıbı ge
liştirirken, diğerleri sağlıklı bir özsaygıya sahiptir. Bazı- 
lan duygusal güvensizlik kalıpları geliştirirken, diğerleri 
güven duyarak büyür. Bazı çocuklar sevildiğini, istendi
ğini ve takdir edildiğini hissederek büyür; bazılarıysa 
sevilmediğini, istenmediğini ve takdir edilmediğini his
sederek yetişir.

Anababaları ve akranları tarafından sevildiğini his
seden çocuklar, kendilerinin benzersiz psikolojik yapı
sını ve anababalarıyla diğer önemli insanların onlara 
sevgilerini ifade etm e yollarını temel alan birincil bir 
sevgi dili geliştirirler. Onlar, birincil sevgi dilini konuşup 
anlayacaktır. Daha sonra ikincil bir sevgi dilini öğrene
bilirler, fakat her zaman birincil dilleriyle kendilerini 
çok daha rahat hissedeceklerdir. Anababaları ve ak
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10 Beş Sevgi Dili

ranları tarafından sevildiğini hissetmeyen çocuklar da 
birincil bir sevgi dili geliştirecektir. Fakat onların dili, 
tıpkı bazı çocukların kötü bir gram er ve zayıf bir ke
lime hâzinesine sahip olması gibi yetersiz kalacaktır. 
Bu zayıf program lam a onların iyi İletişimciler olamaya
cağına değil, diğer çocuklara nazaran daha çok çalış
maları gerektiğine işaret eder. Keza, az gelişmiş bir 
sevgi hissi içinde büyüyen çocuklar da sevildiğini his
setm e ve sevgiyi iletme konum una gelebilir; fakat sağ
lıklı ve sevgi dolu bir atmosferde büyüyenlere göre da 
ha özenle çalışmaları gerekir.

Kadın ve erkek nadiren aynı birincil sevgi dilini kul
lanır. Hepimizde kendi birincil sevgi dilimizi kullanma 
eğilimi vardır ve eşimiz iletmeye çalıştığımız şeyi anla
mayınca kafamız karışır. Sevgimizi ifade ederiz, fakat 
mesaj yerine ulaşmaz; çünkü onlara göre bizim konuş
tuğumuz yabancı bir dildir. İşte temel sorun burada ya
tar ve bu kitabın amacı bu problem e bir çözüm sun
maktır. Bu nedenle, sevgi üzerine başka bir kitap yaz
maya cüret ediyorum. Bir kez beş temel sevgi dilini 
keşfedip, eşimizin birincil sevgi dili kadar kendi birincil 
sevgi dilimizi de anladık mı, kitaplar ve makalelerdeki 
fikirleri uygulamak için gerekli bilgiye sahip oluruz.

İnanıyorum ki, eşinizin birincil sevgi dilini keşfedip, 
o dili konuşmayı öğrendiğinizde, uzun ömürlü ve sevgi 
dolu bir evliliğin anahtarını keşfetmiş olacaksınız. Sev
ginin nikâhtan sonra buhar olup uçması gerekmez; fa
kat çoğumuzun onu canlı tutm ak için ikincil bir sevgi
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Nikâhtan Sonra Sevgiye Ne Olur? 11

dilini öğrenm eye çabalaması gerekecektir. Eğer eşimiz 
anadilimizi anlamıyorsa, ona bel bağlayamayız. Ona ilet
meye çalıştığımız sevgiyi hissetmesini istiyorsak, sevgi
mizi onun birincil sevgi dilinde ifade etmeliyiz.

Teknik
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BÖLÜM İKİ

S e v g i  D e p o s u n u  

D o l u  T M İ m a k

S evgi, dilimizdeki en önemli ve en çok kafa karış
tıran kelimedir. H em  dünyevi, hem  de dini dü
şünürler, sevginin yaşamımızda merkezi bir rol 

üstlendiği konusunda hemfikirler. Hepimize “sevginin 
çok ihtişamlı bir şey” olduğu ve “dünyayı döndürenin 
sevgi olduğu” anlatılır. Binlerce kitap, şarkı, dergi ve 
filme bu sözle lezzet katılır. Çok sayıda felsefi ve dini 
sistem sevgiye önemli bir yer vermiştir. Hıristiyanlık 
inancının kurucusu, sevginin, müritlerinin temel özelliği 
olmasını istemiştir.

Psikologlar, sevildiğini hissetmenin, insanın birinci 
derecedeki duygusal ihtiyacı olduğu sonucuna varmış
ta  . SöV5\ için dağları denizleri aşar, çölleri yürüyerek 
geçer ve anlatılamayacak güçlüklere katlanırız. Sevgi
siz, dağlar aşılmaz, denizler geçilmez, çöller dayanıl
maz ve zorluklar yenilmez olur. Yahudilik karşıtı Hıris
tiyan havari Paul, sevgiyle güdülenmemiş tüm  insan 
başanlarının sonuçta boş olduğunu söyleyerek sevgiyi

Teknik
Vurgu
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yüceltmiştir. insanlık oyununun son sahnesinde üç ka
rakterin kalacağını söylemiştir: “İnanç, umut ve s6V§'\- 
Fakat bunların en önemlisi sevgidir.”

Eğer seugi sözcüğünün hem  geçmişte, hem  günü
müzde insan yaşamının her yönüne işlediği konusunda 
anlaşabiliyorsak, bu sözün çok kafa karıştırıcı bir söz 
olduğu konusunda da birleşiyoruz demektir. Onu bin 
türlü kullanırız. “Sosisli sandviçi seviyorum” deriz. Bir 
saniye sonra “Annemi seviyorum” deriz. Yüzme, ka
yak yapm a, avlanma gibi faaliyetleri sevmekten bahse
deriz. Yiyecekler, arabalar, evler gibi objeleri severiz. 
Köpek, kedi hatta salyangoz gibi hayvanları severiz. 
Doğayı; ağaçları, otları, çiçekleri ve havayı severiz. İn
sanları; annemizi, babamızı, oğlumuzu, kazımızı, nine
mizi, karımızı, kocamızı, arkadaşlarımızı severiz. H atta 
sevginin kendisini severiz.

Tüm  bunlar yeterince kafa karıştırıcı gelmediyse 
devam edelim. Davranışı açıklamak için de sevgi sözü
nü kullanırız. “Bunu yaptım, çünkü onu seviyorum.” 
Bu açıklama, her türlü eylem için yapılır. Bir erkek zi
na yapar ve bunu “sevgi” diye adlandırır; diğer taraftan 
bir vaiz buna “günah” der. Bir alkoliğin karısı, kocası
nın yarattığı son sahneden kalan parçaları toplar ve 
buna “sevgi” der; fakat bir psikolog bunu “karşılıklı ba 
ğımlılık” diye adlandırır. Anababa çocuğun tüm istekle
rine “sevgi” diyerek boyun eğer; aile terapisti ise bunu 
“sorumsuz ebeveynlik” diye adlandırır. O halde sevme 
davranışı nedir?

Bu kitabın amacı “sevgi” kelimesini çevreleyen ka
rışıklığı gidermek değil, duygusal sağlığımız için esas 
olan sevgi türüne odaklanmaktır. Çocuk psikologları,
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