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Aşkın, Cazibenin ve
Cinselliğin Bilimi

Bana denizi izlemeyi,
gözümdeki parıltıyı görmeyi,
hayatımı yönlendirmeyi ve
yürekten neşelenmeyi
sen öğrettiğin için bu kitabı sana adıyorum.
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ÖNSÖZ

Aşk, kalpte başlayan fizyolojik bir süreç değil, beyinde başlayan ve kimi zaman da orada sona eren bir olgudur. Sevdiğin
birini görmenin, onu öpmenin ve onunla konuşmanın getirdiği heyecan gibisi yoktur. Gergin anlarda dahi bize kahkahalar
attıran, karnımızda kelebekler uçuşturan, ellerimizi ter içinde
bırakan ve kalbimizde çarpıntı yapan aşk, olumlu duygularla
ilişkilendirilen nörokimyasal tepkiler olsa da bazen bizi kendine âşık eden bu kişi, hem kararlarımızın en kötü yargıcı hem
de düşlerimizin katili ve işkencecisi olur hatta daha da kötüsü,
yıllarca özgüvenimizi sarsan ve önemsediğimiz değerleri aşağılayan biri hâline gelir.
Bu kitapta, tanışmayla başlayıp hoşlanma ve bağlanmayla devam eden aşk ilişkisi esnasında beynimizde olup bitenler
bir film gibi inceleniyor. Âşık olduğumuzda her şey, âşık olduğumuz kişinin hayatımız boyunca bize eşlik edeceğini düşündürtür. Her bir buse ve dokunuş, bize mükemmel insanla
beraber olduğumuzu hissettirir. O anda beynimiz harekete geçerek bizi heyecanlandıran ve bağımlılık yaratan bir dizi maddeyi -endorfin, adrenalin, dopamin, enkefalin, oksitosin gibisalgılamaya başlar. Bu durum, nesnel düşünme kabiliyetimizi
ortadan kaldırarak gerçeklik algımızla oynar, yalnızca görmek
istediğimizi görürüz.
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Kısa süre içerisinde -birkaç haftayı veya ayı bulsa da genellikle en fazla dört yıl içinde- partnerlerimizin gerçek kişilikleriyle tanışırız. Takıntılı, ihmal edilmiş, şiddet eğilimi olan,
çıkarcı, sadakatsiz, kıskanç, yalancı, yeterli olgunluğa ulaşamamış, pasif agresif, toksik ilişkilere bağımlı olan biri olduğunu
görürüz. Tango dansı için de bir ilişkiyi anlamak için de iki kişiye ihtiyaç vardır. Bu kitapta, ortak sosyal bağlamımızdaki bir
ilişki içinde her iki partnerin de beyninde neler gerçekleştiği
inceleniyor. Her hikâyede yaşananlar ve partnerler farklı olduğu gibi hikâyelerin sonları da farklı bitiyor. Kimi öğrenir kimi
tartışır kimi de yansıtır.
Yaşadığımız her şeyin %75'i beynimizin bir yorumudur.
Bugün analiz ettiğimiz şey, yarın değişebilir veya başka bir sonuca varabiliriz yani günlük hayatımızın sadece dörtte birinde
dikkatimizi toplayabilir, yalnızca bu sırada zekâmızı ve hafızamızı kullanabiliriz. Bir ilişkide olmayı seçme, birini sevme ve
birinden ayrılma konusunda daha fazla meşgul olmalı, yaptıklarımızdan daha haberdar olmalıyız. Tanıştığımız insanların
yaklaşık %80’i bir şekilde beş yıldan kısa bir süre içinde hayatımızdan çıkacaktır. Bunun üzerine derinlemesine düşündüğümüzde hayatımızdaki insanların tamamının, biz onları istesek
bile sonsuza kadar bizimle kalmayacağını anlamamıza yeterli
olacaktır.
Bir ilişkide her iki insan da âşıksa neden biri diğerinden
daha çok sever? Sevgi paylaştıkça büyür, yıllar geçtikçe güçlenir ama istenileni elde ettikten sonra ilişkide kayıtsızlık ortaya çıkabilir. Beyin neden sadakatsizdir? Yalan gerçekten affedilebilir mi? Erkekler neden zorlandıkları ilişkilere bağlı kalır?
İlişkiyi sonlandıran genelde neden kadındır? Manipülatif ve
şiddet yanlısı bir partnerinin verdiği zararı göremeyecek kadar
âşık olan birinin beyninde neler olur? Neden aşktan acı çekebileceğimiz ve bizi sevdiğini söyleyen birinden gelen her şeyi
affedebileceğimiz sonucuna varırız?
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Bunun cevabı beynin dopamin üreterek yarattığı bağımlılıktır. Zekâ azalması, oksitosin artışıyla ilişkili olarak mağduriyetimize neden olan kişilere karşı dahi empatik ve destekleyici
olmamıza neden olur. İlişkide şiddet ve mutluluğu ilişkilendirmek, yorucu hâle gelen duyguların ve fizyolojik beyin süreçlerinin birbirine geçmesi anlamına gelir. Bazı durumlarda sevgililerden biri, duygusal ya da sosyal anlamda onu herhangi bir
yere götürmeyen bu yolculuktan çıkmaya karar verir.
Bu kitap sinirbilim incelemesi değildir. Aşkın ve kalp kırıklığının beyin fizyolojisine etkisine dair doğrudan önermelerden oluşmaktadır. Biri bu kitabı okuduktan sonra âşık olunca
nöronlarda neler olduğuna dair daha çok bilgilenmekle ilgileniyorsa ilk hedefe çoktan ulaşılmıştır. İkinci hedef ise bilimin
yaygınlaşması yoluyla hayatımızdaki en önemli duygu ve motivasyonlardan birine açıklama getirmeye çalışmaktır.
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Sınırlı Aşk

Benjamin artık ne yapacağını bilemiyordu. Sevgilisi Guadalupe, bir kez daha televizyonu kırmış, bilgisayarı camdan aşağı fırlatmıştı. On dakikadır da durmadan bağırıyordu. Benjamin öfke ve
üzüntü karışımı duygular içinde dairesindeki banyoda hapsedilmiş
hissediyordu. Artık ayrılık zamanının gelip çattığını düşünüyordu.
Bir yıldır Guadalupe’yi bu dünyadaki herkesten çok seviyordu.
Onun tarafından ne zaman incinse çaresizlik içinde gözyaşlarına
boğuluyor fakat her seferinde özür dilemesi için ona tekrardan
açık kapı bırakıyordu. Benjamin öfkeye, şiddete ve kafa karışıklığına yol açtıktan sonra gelen özür dileme ve muhteşem bir sevişme
döngüsünün daha sık gerçekleştiğinin ve daha acı verici olmaya
başladığının farkındaydı.
Guadalupe yirmi iki yaşında, zeki, çekici ve hırslı bir kadındı.
Giyimine büyük özen gösteriyordu. Bir devlet üniversitesinin biyoloji bölümünde eğitim almıştı. Mezun olmasa da dönemindeki
en yüksek ortalamaya sahip öğrencilerden biriydi. Tıbbi satış mümessili olarak çalışıyordu. Benjamin onunla üniversitede tanışmıştı ve ilk gördüğü anda âşık olmuştu. Ortak arkadaşlarından Guadalupe'yi sorup soruşturduktan sonra ona çıkma teklifi etmeye
karar vermişti. İlk buluşmada ilişkiye girmişlerdi. Sonrasında cinsel
hayatlarından oldukça tatmin olmuşlardı. Yaratıcı fikirlerle doluydular. Benjamin, Guadalupe’yi gerçekten çok arzuluyordu. Gua13
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dalupe’yi tanıdıkça da onun tanıdığı hiçbir kadına benzemediğine
emin olmuştu.
İlişkilerinin beşinci ayında birlikte yaşamaya karar verdiler.
Guadalupe eşyalarını Benjamin’in küçük dairesine taşıdı ve yatak
odasının küçük olmasına alıştı. Her şey harika gidiyormuş gibi görünse de Benjamin hızlı gittiklerini hissediyordu ancak cinsel çekim o kadar güçlüydü ki ona duyduğu aşk uğruna her şeyin denemeye değer olduğuna kendisini ikna etmişti.
Guadalupe her zaman çabuk karar veren biriydi, hızlı konuşur,
duygularını acelesi varmış gibi yansıtırdı; her şey hemen olmalıydı, Guadalupe bekleyemezdi. Hoşgörüsüzlüğü aralarındaki ilk sorunların gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Benjamin ne zaman
öfkesinden ve çaresizliğinden bahsetmeye cesaret etse Guadalupe histerik bir şekilde ağlamaya ve bir erkekten daha azını bekleyemeyeceğini söylemeye başlıyordu. Benjamin’i aşağılıyor, onu
anlayamayacak kadar aptal olduğunu söylüyordu. Gözyaşları içinde birkaç kez, “Beni terk et, kov beni evden,” demişti. Benjamin
kendini savunmasız hissediyordu ve kavga ettiklerinde genelde
durumu kabullenen kişi hep o oluyordu. Benjamin gitgide daha
anlayışlı davranıyor, kavgaları daha da sıklaşıyor, basit şeylerden
dahi tartışmaya başlıyorlardı.
Benjamin yavaş yavaş sevgilisinin cinsel hayatıyla ilgili daha
fazla şey öğrenmeye başladı. Guadalupe ilk cinsel deneyimini on
bir yaşındayken kuzeniyle yaşamıştı. Lise ve üniversitedeki hocalarının büyük bir kısmını baştan çıkarmış ve bunu da çoğunun yalvarışlarını reddetmekten ve küçük düşmelerinden hoşlandığı için
yapmıştı. Baştan çıkarma stratejisi ona ekonomik avantaj sağlıyor,
daha iyi çalışma koşulları veriyor, olanaklarını iyileştiriyordu. Böylece bu ilişkilerden her zaman kendine yarar sağlıyordu. İki farklı
medikal ürün firmasında çalışıyordu. İkisinde de müdür ve müşteriler arasından onun sevgilisi olmak isteyenler çıkmıştı. Oysa bunlardan bir liste yapmış ve daha sonra listedekileri elemeye başlamıştı. Guadalupe -kendi isteğiyle- bunlardan hiçbiriyle bir aydan
daha uzun süre birlikte olmamıştı. Dolayısıyla Benjamin son altı
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ayda bu çizgideki bir kopuşu temsil etmişti. Bu, bazen Benjamin’i
çok iyi hissettirse de bazen ilişkinin yeterince olgunlaşmadığını ve
her an bitebileceğini hissettiriyordu. Guadalupe'nin hayatındaki
erkeklerin ortak noktası, ona oldukça fazla ihtiyaç duymalarıydı
ki bu da ilişkileri daha fazla sürdürmenin mümkün olmadığının
işaretiydi. Guadalupe her bir ilişkiyi sonlandırırken karşısındakini
suçluyor, bu aşırı ilgisizliğin ya da bunaltan ilginin suçlusunun kendisi olmadığını savunuyordu.
Guadalupe orta hâlli bir aileden geliyordu. Ondan on yaş büyük bir abisi vardı. Bu yüzden ailenin tek çocuğu gibiydi. Babasının
şımarık kızıydı. Bununla birlikte onunla aynı fikirde olmadığı zamanlarda babasının zalim olduğunu ve şiddete başvurduğunu anlatmaktan keyif duyuyordu. Ergenliğinden beri yalnız kalmaya dayanamıyor, iyi hissedebilmesi için her zaman yanında bir eş veya
arkadaşın varlığına ihtiyaç duyuyordu. Neşeli ve coşkulu karakteri
üniversitedeki sınıfındaki pek çok kişiyle arkadaş olmasına yaramıştı. Evinde düzenlediği partiler anne babasının desteğini ve ilgisini gitgide azaltmış, tahammüllerini de zorlamıştı. Benjamin ile
de o sıralarda tanışmıştı. Guadalupe’nin ilişki arayışı finansal rahatlamasını sağlamak için değil, boş zamanını geçirebilmesi içindi.
Benjamin, Guadalupe’nin ara sıra ona anlattığı tüm karmaşıklığı
anlamaya yetecek kelime dağarcığına veya zamana sahip değildi.
Guadalupe tıpkı bir kasırga gibiydi. Bir gelip bir gidiyordu hatta
eve dönmediği de oluyordu. Bazen Benjamin onun geceyi nerede
geçirdiğini bile bilmiyordu. Benjamin sevgilisinin geçmişini düşündüğünde karamsarlığa düşüp kıskançlığa kapılıyordu. Sevgilisinin
başka biriyle olabileceğini düşündüğü geceler Benjamin için cehennem gibiydi. Üstelik bu düşüncenin hayat bulduğu çoğu gecede Guadalupe af dileyerek ve ağlayarak geri dönüyor, bunu bir
daha asla tekrarlamayacağına dair sözler veriyordu. Bununla birlikte Guadalupe’nin sadakatsizlikleri farklı erkeklerle olmak üzere
daha da sıklaşıyordu. Benjamin de tüm bunların konuşulduğu ve
kabul edildiği bir tartışma esnasında onun öfkesini taklit etmek,
üzüntüsünü hissetmek ve kendi sözlerini bastırmaktan başka bir
şey yapmıyordu. Guadalupe'nin, âşık olmadığı ve saygı duymadığı
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biriyle nasıl ilişkiye girebildiğini anlamıyordu. Tabii bu konudaki
bütün tartışmaları, “Sana söz sevgilim, bir daha olmayacak. Değişeceğim, ne olursun beni bırakma Benjamin, lütfen beni bırakma,”
minvalinde sözlerle sonlanıyordu.
Benjamin, Guadalupe’den üç ay büyük olmasına rağmen hem
hayatı görme biçimi hem de fiziksel olarak ortalama bir insandı. Çekici olmasa da kadınların büyük çoğunluğu tarafından fark
ediliyordu. Anne babası daha on bir yaşındayken boşanmıştı. O
zamanlar Meksika Eyaleti’nde yaşayan Benjamin üniversiteye gitmekte zorlandığı için üniversiteye beş dakika uzaklıkta gösterişsiz
bir daire kiralamak için işe girmek zorunda kalmıştı. Kadınlarla ilişki kurmak onun için her zaman karmaşık bir konu olmuştu. Daha
önce iki kız arkadaşı olmuştu ve son kız arkadaşı ona bir sevgiliye
nasıl davranılması gerektiğini öğretmişti. Kız arkadaşı ondan ayrılmaya karar verdiğinde nasıl bir erkek arkadaş olunacağını artık
biliyordu. Benjamin biriyle beraber olma, ayrılma ve başka biriyle
yeniden ilişkiye başlama sürecine artık yabancı değildi. Bundan iki
yıl sonra da Guadalupe ile tanışmıştı. Tam olarak anlayamadığı,
anlatamayacağı zıtlıklar ve duygulardan oluşan bir kasırga gibiydi.
Onu başka biri gibi hissettiriyor, büyülüyordu. Her bir ânı tekrar
tekrar yaşamak istiyordu. Onu bazen korkutan bazen de tatmin
eden şey buydu.
Guadalupe ve Benjamin o güne dek iki kriz yaşamıştı. İlki,
Guadalupe’nin yeni flörtler edinmek için bir partiye katılıp eve
dönmediği geceydi. Benjamin buna inanamamıştı çünkü ona sadakatini, desteğini ve güvenini vermişti. Guadalupe ona ilk defa,
“Sana uymuyorsa o zaman benden ayrıl,” demişti. Ertesi gün Guadalupe ondan özür dilemiş ve bunu bir daha yapmayacağına dair
söz vermişti. İkinci kriz üç hafta önce yaşanmıştı. Benjamin, Guadalupe’nin telefonunu karıştırmış ve tanımadığı adamlarla birlikte olduğu fotoğraf ve videoları görmüştü. Kıskançlıktan köpürüp
bağırmaya başlamıştı. Çileden çıkmıştı. Yakalandığını gören Guadalupe ağlamaya başlamış, ona eşyalarını karıştırmaya nasıl cüret
ettiğini sormuştu. Öyle bir kriz olmuştu ki Guadalupe elindeki kahveyi fırlatıp televizyonu bozmuştu. Delirmiş gibi hareket etmeye
16
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başlamış, kitaplığı devirmiş, en önemli belgelerini de alarak eşyalarını toplamaya başlamıştı. Benjamin hem sakinleşmeleri hem
de daha iyi düşünmeleri gerektiği konusunda onu ikna etmişti. İki
gün sonra Guadalupe ona kesinlikle psikolojik yardım alacağını ve
onu terk etmemesini hatta Benjamin onu terk ederse kendini öldüreceğini söyledi. Benjamin, Guadalupe’nin onun yüzünden ölebileceği ihtimalini kaldıramadı.
Benjamin onun olduğuna inandığı kişi olmadığının farkına vardı. Birlikte geçen birkaç ay içinde tüm bu durumu ve öğrendiği
olayların her birini büyük bir acıyla ele aldı. Kendini rahatsız hissettiği, onunla tartışmak istemediği için eve dönmek bile istemediği açıktı. Ürkmüş ve bunalmış hissetse de sevgilisine ve onun
büyüsüne hâlâ âşıktı. Oysaki bu aşk bir anda yerini öfkeye bırakabiliyordu. Eve döndüğünde Benjamin, Guadalupe’nin kahkahalarını duydu. Guadalupe, Benjamin’in geldiğini bilmiyordu. Yüzüstü
uzanmış telefonda başka bir erkekle tutku ve arzu dolu bir edayla
konuşuyordu. Onu tekrar görmekte ısrar ediyor ve ona yeni fotoğraflarını göndereceğini, böylece arzusunu canlandırabileceğini
söylüyordu. Benjamin ilişkiyi sonsuza dek bitirmesine sebep olacak bir duruma bir kez daha tanık oldu. Telefonu kapatmasını bekledi. Telefonu kapatır kapatmaz ona, “Guadalupe, eşyalarını da al
ve git. Sen busun, asla da değişmeyeceksin,” dedi. Guadalupe şok
olmuştu ve aniden onu kendisini gözetlemekle suçlamaya ve bağırmaya başladı. Benjamin hıçkırarak şunları söyledi: “Bu, önceki
seferler gibi olmayacak, artık bunun sona ermesi gerektiğine karar
verdim. Lütfen anla, bana daha fazla acı çektirme ve beni artık
küçük düşürme.”
Guadalupe ağlamaya ve o kadar yüksek sesle bağırmaya başlamıştı ki komşular her şey yolunda mı diye sormaya gelmişlerdi. O
evde şiddet olduğu çok belliydi. Benjamin’in tezinin bilgisayarındaki dosyalardan birinde olduğunu bilen Guadalupe, onu büyük
bir hırsla alıp yorulana dek duvara çarpmıştı. “Beni evden kovamazsın Benjamin, ben ayrılıyorum! Evet, ayrılma zamanı geldi, o
kadar acizsin ki böyle davranıyorsun. Bana değer vermedin, bana
ihtiyacım olanları söylemedin. Seninleyken hiçbir zaman bir şey
17
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beklemedim, hiçbir şey olmadım ve olamayacağım da. Şunu bil ki
eğer seninle olduysam sana acıdığımdandır. Eğer bunu sana daha
önce söylemediysem işime gelmediğindendir.”
Sonraki birkaç saat sessizlik içinde geçti. Sessizliği bozan, kapanan dış kapının gürültüsü oldu. Benjamin, evdeki zarar gören şeylere bakmak için banyodan çıktı: Yırtılmış giysileri, çizilmiş ayakkabıları, bozulmuş televizyonu ve bilgisayarı gördü. Aslında onun
için bütün bunların bir önemi yoktu. Bir insanın nasıl bu kadar
çok değişebileceğini, Guadalupe’nin ona nasıl bu kadar acı çektirebildiğini düşünüp durdu. Üç gün boyunca evden dışarı adımını
atmadı. Telefonu saat başı çalıyordu, arayan oydu. Ona o kadar
çok sesli mesaj bırakmıştı ki hepsini dinlemenin kaç saat alacağını
hesaplamak güçtü. Bazılarında özür diliyor, bazılarında tehditler
savuruyor, bazılarında ise hiçbir şey yaşanmamış gibi uysal bir sesle konuşarak geri dönmesine izin vermesini istiyordu. Kesin olan
şey, evin yeniden sakinliğe kavuşmasıydı. Benjamin kötü bir şey
olmayacağından emindi. Dördüncü gün, bir çilingir çağırıp kilidi
değiştirtti. Beşinci gün yatak odasındaki her şeyi değiştirdi, Guadalupe’ye ait olan ne varsa kutulara koydu. Ağlama isteği de gün
geçtikçe azalıyordu.
İki hafta sonra Guadalupe, Benjamin’in işyerinin dışında nöbet tutuyordu. Benjamin’in arkadaşları, kızın beklediğini haber
verdiler. Benjamin o kadar acı çekiyordu ki ne onu görmek ne de
onunla konuşmak istiyordu. Yemek için ofisten ayrılmıyordu. Çok
az çalışanın bildiği, arka sokağa açılan bir kapıdan dışarı çıkıyordu.
Benjamin’in apartman kapısının altındaki mektupların sayısı gittikçe artıyordu. Her gün yeni bir mektup geliyordu. Büyük çoğunluğu onu ayrılıktan sorumlu tutarken diğerleri ise “Özür dilerim,”
ve “Beni ara,” gibi cümlelerden oluşuyordu.
Bir ay sonra Benjamin başka bir eve taşındı. O kadar çaresiz ve
endişeliydi ki birkaç kez onu aramak ve mesajlarına cevap vermek
istedi ancak bunun kısır döngüyü yeniden başlatacağını biliyordu.
Terapiye başlamaya karar verdiği zaman kendini daha güçlü hissetti ve ilk seanslarında terapist ona şunları söyledi: “Guadalupe,
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kişiliğini yeterince yönetemiyor. Bu hastalığın adı sınırda kişilik
bozukluğu.” Benjamin, bunun gibi terimlere çok da uzak değildi,
sinirbilim alanını beşinci dönemdeki derslerinden biliyordu. Yaşadığı durumu daha iyi anlaması, onun bu ilişkinin zararlarını fark
etmesine yardımcı oldu ve ayrılığın üstesinden gelme gücü verdi.
Benjamin’in ofisine üç ay boyunca her gün Guadalupe’nin öfkesini,
özür dilemelerini, yeniden görüşme taleplerini içeren mektuplarla
çeşitli belgeler geldi. Bir gün Benjamin’in arabasının ön camı, bir
aletle un ufak edilmişti. Sonunda Guadalupe ısrar etmeyi bıraktı.
Benjamin’in, Guadalupe’yi son görüşünden bu yana neredeyse
bir yıl geçti. Mezun oldu, işinde terfi aldı ve Raquel adında, kendisinden bir yaş küçük genç bir kadınla çıkmaya başladı. Her şey
çok daha iyi görünüyordu. Bugün ofisine Guadalupe’nin el yazısıyla tek bir cümle yazılmış sarı bir zarf geldi: “Benjamin, seni hâlâ
seviyor ve izliyorum.”

Beyinlerinde ne oldu?
Guadalupe’nin beyninin nörokimyasal özellikleri kapsamlı
bir şekilde incelendi: Serebral korteksteki serotonin, adrenalin
ve norepinefrin gibi aktive edici nörotransmitter seviyeleri, ortalama bir insana kıyasla biraz daha yüksekti. Bu; onu yüksek
sinirsel aktivite, seçici dikkat ve öfke patlamalarının kolaylaşması için motive ediyordu. Genellikle sınırda kişilik bozukluğu veya borderline adı verilen kişilik bozukluğundan muzdarip
insanlar, terk edilmekten korunmak için çılgınca davranışlara
başvurur ve sıklıkla onlara aşırı derecede acı çektiren hayali bir
ayrılık süreci yaşarlar.
Çoğunun aile içindeki ilişkileri de duygusal ilişkileri de istikrarsızdır. Duygusal ilişkileri çok yoğundur, aynı kişiye karşı
düşünceleri o kişiyi idealleştirme ve değersizleştirme arasında
gidip gelir. Benlik algıları oldukça dengesizdir. Bazen güzel ba19

