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İki kalp arasında en kısa yol:
Birbirine uzanmış ve zaman zaman
Ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol.
Cemal Süreya
Kiran beni yalnız Türkiye’de değil, dün
yanın herhangi bir yerindeyken de “evde”
hissettiriyor.
Orhan Pamuk’la bir söyleşiden

Yeni baskıya önsöz

Kitabımı beş sene sonra tekrar okurken hem garip hem de
iyi hissettim kendimi. Önce bir sürü başka bölüm eklemek istememe rağmen. Sonra dedim ki, “İşte başka bir kitap yazma
motivasyonu böyle bir şey. Yazdıklarının üzerinden beş sene
geçti ve söylenecek başka şeyler de var.” Kütüphanemde bu
kitabı yazmış olduğumdan beri, kimisi okunup bir sürü satırının altı çizilip kenarlarına notlar düşülmüş, kimisi şöyle
bir karıştırılıp başka makaleler için yararlanılmış ve maalesef birçoğu da okunmayı bekleyen birçok kitap birikti. Arada
yüzlerce çift gördüm. Bireysel terapiye gelen başka yüzlerce danışandan ilişkilerinin öyküsünü dinledim. Ben bazı şeyler yaşadım. Yaşlandım (yaş almadım), olgunlaştım ve başka
şeyler yazmak istiyorum.
Bu kitapta anlaşılmayı kolaylaştıracak çok sayıda değişiklik yapmanın yanında, bütünlüğü içinde eksik kaldığına kani
olduğum, kitabın önceki baskılarında hiç olmayan birkaç bölüm ekledim. Ama esas yazacaklarımı bir sonraki kitaba sakladım. Bu da hakkımmış gibi düşünüyorum.
Yeni bir yayınevinde, başka koşullarda, başka bir kapakla çıkıyor kitabım. O nedenle benim için eski kitabımın yeni
baskısı olmasından daha farklı bir duygu içindeyim.
Özellikle birkaç kişiye teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Ebru Değirmenci’ye. Beni Doğan Kitap’la çalışmaya o ikna
etti. Ve ona verdiğim sözleri yerine getirmediğim halde beni desteklemeye devam etti ve sonunda Aşkın Halleri basıldı.
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Onun dışında sevgili editörüm Necla Feroğlu’na bana, tahammül ettiği için teşekkür ediyorum. Biliyorum, bazen tahammül edilemez bir adam olabiliyorum.
Bu arada yeni bir yayın direktörümüz var; Cem Erciyes.
Dostum ve bir kitap kurdu olarak ona çok saygı duyuyorum.
O da sakin ve olgun tavrıyla beni motive etmeyi başardı ve kitabı mayıs sonuna yetiştirdik.
Kapak tasarımını yapan Umut Güney’e teşekkür ederim.
Bu kitabı adadığım annem üç yıl önce vefat etti. Onu babamın yanına defnettim. O zamandan beri kendimi oldukça
yalnız hissediyorum. Annesi, babası ve kardeşleri olmayan
neredeyse 50 yaşına gelmiş biri olarak ölüme biraz daha yaklaşmış hissediyorum kendimi. Çocuklarım için yapmak istediklerim, hayata geçirmek istediğim sayısız proje, yazmak istediğim sayısız kitap var. Umarım hayat bana izin verir.
Buradan depresif ya da hasta olduğum sonucu çıkmasın.
Gayet sağlıklı ve canlı yaşamaya devam ediyorum. Şimdilik
hoşça kalın.
Cem Erciyes yeteri kadar motive edebilirse, Ocak 2017’de
yeni kitapta görüşmek üzere.
Nisan 2016, Kandilli/Arnavutköy

