ÖVGÜLER
“İnsanların eşlerini nasıl ve neden seçtikleri tarihsel bir gizemdir. Daha da gizemli olan şey, ilişki bittiğinde özellikle duygusal ve fiziksel istismar söz konusuysa eşlerin neredeyse aynı
eşi seçerek aynı dramı yeniden yaşamalarıdır. Konuyla ilgili ilk
kitabında Ross, âşıkların evrensel çekici gücünü aydınlatmıştı.
Elinizde tuttuğunuz ikinci kitabındaysa romantik çekiciliğin
karanlık tarafını analiz ediyor ve trajik narsist/birbirine bağımlı
âşıklara anlayış ve sağlıklı ilişkilere giden aydınlatılmış bir yol
sunuyor.”
—Dr. Harville Hendrix ve Dr. Helen LaKelly Hunt, Getting the Love You
Want ve Receiving Love da dahil olmak üzere New York Times’ın en
çok satan listesinde yer alan birçok kitabın yazarlarıdır.

“Ross Rosenberg’ün bu son kitabı okuyucuya kişisel içgörü
ve anahtar kavramları dikkatlice anlatan çok değerli bilgi ve deneyim birikiminin yanında yararlı araçlar ve ipuçlarından oluşan bir hazine sunuyor. Ross, acı verici ve yaşam boyu süren kalıpları anlamlı derecede sağlıklı olanlara dönüştürmek için yol
göstererek ilişkilerdeki en zorlu kişilik türlerinden biriyle başa
çıkmanın ardından iyileşmek için iyi hazırlanmış ve amacına
uygun bir kaynağa cömertçe katkıda bulunuyor.”
—Wendy T. Behary, Bilişsel Terapi Merkezi’nin kurucusu ve klinik
direktörü, en çok satan kitaplar listesinde yer alan Narsistle
Ateşkes’in yazarı ve New York Bilişsel Terapi Merkezi ve Şema
Terapi Enstitüsü’nde öğretim üyesi.

“Ross Rosenberg iyi ki var. Popüler kitabı İlişki Bağımlılığı ve Narsist Tuzağı’nın bu son basımında, nüfusun önemli bir
bölümünü potansiyel olarak zarar verici ilişkilere başlama konusunda savunmasız hâle getiren, daha önce adlandırılmamış

bir unsuru tanımladı. Ross sadece Mıknatıs İnsan Sendromu’nu
saptamak ve adlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda hayata geçirmek için kendi hikâyesinin büyük bir kısmını paylaşarak bu
sendromu kişisel, renkli, ilgi çekici bir şekilde tanımlıyor.
Her bölüm, okuyucunun kendisi, çocukluğu ve şu anki hayatı hakkında düşünmesine yardımcı olacak içgörülü sorularla
sona eriyor.
Ross narsist insanları suçlamıyor ya da bağımlı kişiyi kurban
olarak göstermiyor. Bunun yerine, aralarındaki karmaşık ‘dans’ı
anlatıyor ve her birinin bütün olmak için birbirine ihtiyacı olduğunu açıklıyor.
İlişki Bağımlılığı ve Narsist Tuzağı’nın ilk baskısı yıllardır psikoterapi muayenehanemin bekleme odasındaydı. Yeni baskıyı
danışanlarıma, arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma anlayış ve şifa
kaynağı olarak sunmak için sabırsızlanıyorum.”
—Dr. Jonice Webb, lisanslı bir psikolog, blog yazarı ve en çok
satanlar listesinde yer alan Çocuklukta İhmalin İzi: Çözümler ve
Çocuklukta İhmalin İzi: Boşluk Hissi kitaplarının yazarı.

“Ross, bağımlı ve narsist dinamiği açıkça anlayan, son derece yetenekli bir psikoterapist. Bana ilk bağımlılık teşhisi konulduğunda kafam inanılmaz derecede karışmıştı ve anlamak
istediğim tek şey, çocukluğumun diğer narsistlere karşı hissettiğim sempatinin oluşmasına nasıl yardımcı olduğuydu. İlişki
Bağımlılığı ve Narsist Tuzağı, çocukluk deneyimlerimin, yeterli
olmadığım konusunda beni nasıl koşullandırdığını ve bağımlı
bir insan olmam için zemin hazırladığını zihnimin net bir şekilde kavramasına yardımcı olan çalışmalardan biriydi. Ross’un
bu son çalışması içerik açısından daha dolu, bilgilendirici ve
kapsamlı. Eğer karşılıklı bağımlılıkla mücadele ediyorsanız ve
benim gibi geçmişinizin mevcut deneyimlerinizi nasıl yarattığını anlamak istiyorsanız bu kitap sizin için çok değerli olacaktır.
Eğer hizmet verdiğiniz danışanlarınızı tamamen yeni bir bakış

açısıyla anlamak isteyen bir akıl sağlığı uzmanıysanız bu kitap
sizin için harika bir kaynak olacaktır. Severek yaptığın bu iş için
tebrikler, Ross.”
—Lisa A. Romano, YouTube™’da öz-yardım hisleri paylaşanı,
Sertifikalı Yaşam Koçu ve en çok satanlar listesinde yer alan The
Road Back Me de dahil altı kitabın yazarıdır.

“Ross Rosenberg’ün son çalışması İlişki Bağımlılığı ve Narsist
Tuzağı sayesinde gitgide daha fazla insan çocukluk travmasının
bir yetişkin olarak kendisine, başkalarına ve dünyaya yabancılaşmasından nasıl sorumlu olduğunu keşfedebilecek. Ross bu
alanda tam bir öncü ve birçok insan çok uzun zamandır cevap bekleyen şu sorunun cevabını bu kitapta bulacaktır: Neden
bu kadar acı veren ilişkiye tutunuyorum? Ve daha da önemlisi Ross, bu eski yaralarımızı nasıl iyileştireceğimizi gösteriyor.
Böylece verme ve almanın dengede olduğu daha sağlıklı bağlar
kurabileceğiz. Terapist, danışman, sağlık uzmanı veya kendini
toksik bir ilişkinin pençesinde hisseden herkes için okunması
gereken bir kitap. ”
—Ingeborg Bosch çok satan kitaplar yazarı ve uluslararası üne
sahip bir eğitmen, psikoterapist ve danışman; Geçmiş Gerçeklik
Entegrasyonu (PRI) psikoterapi yönteminin yaratıcısı ve son kitabı
Our Love da dahil beş kitabın yazarı.
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ROSS ROSENBERG

İTHAF
Bu kitabı hayallerimin ortağı olan eşim Korrel Crawford
Rosenberg’e ithaf ediyorum. Korrel beni hayatımda hiç sevilmediğim kadar çok sevdi ve bunu bir an bile tereddüt etmeden
yaptı. Onun sevgisi beni gerçekte kim olduğumu korkusuzca
keşfetmem, hatalarımdan öğrenmeye devam etmem ve her zaman olduğuma inandığım kişiye dönüşmem konusunda yüreklendirdi. Beni destekleyerek ve hayallerimin peşinden gitmemi
sağlayarak nihayetinde kendinden bazı şeyler feda etti. Bu ve
daha fazlası için ona her zaman borçlu olacağım. Onun sayesinde, en iyi arkadaş, yoldaş ve sevgiliyle evlenmenin nasıl bir
şey olduğunu; gerçek ve kalıcı aşkı bildiğimi söyleyebiliyorum.
Korrel, aşkım, sana minnettarım.
Bu kitabı aynı zamanda, varlığı beni merak, sakinlik ve mükemmellik hissiyle dolduran tek çocuğum Benjamin Rosenberg’e ithaf ediyorum. Ateşli, bağımsız ruhu ve özgüveni bana
bir ebeveynin sorunlarının çocuklarının laneti olması gerekmediğini öğretti. Ben’in kalbinin saflığı, başkalarına olan koşulsuz
sevgisi ve ilham verici idealleri bana iyi bir baba olmanın tamamen sizin ne yaptığınız veya nasıl yaptığınızla değil, çocuğunuzun kendi başına kim olduğuyla ölçüldüğünü hatırlatıyor.
Bu kitabı sevgisine, saygısına ve özenine değer verdiğim
baldızım Karla Crawford’a da ithaf ediyorum. Onu tanımak,
kendi tutkularını ve mücadelelerini görmek ve hayatta kalma
mücadelesine tanık olmak bana bu kısa yaşamın kıymetini ve
onu sarsılmaz bir amaç, huşu ve takdir duygusuyla yaşamamız
gerektiğini hatırlatıyor.
Kitabımı bir de merhum annem Mikki Rosenberg’e adadım.
Koşulsuz sevgi ve şefkatle dolu ruhu sonsuza kadar kalbimde
yaşayacak ve bu kitabın her sayfasında var olacak.
9
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Son olarak tüm çalışmalarımı Öz-aşk Bolluğu’na (nihai bağımlılıktan kurtulma hedefi) giden zorlu ve genellikle tehlikeli yolu cesaretle yürürken duygusal boğulmalarını umutsuzca
sona erdirmeye çalışan herkese adıyorum. Siz olmasaydınız
başarım hiçbir şey ifade etmezdi. Sizler, bu dünyada fark yaratma hayalimi gerçekleştirmemi sağladınız. Bu işte birlikteyiz
ve karşılıklı bağımlılığı (Öz-Sevgi Eksikliği™) ortadan kaldırma
girişimimde bana katıldığınız için size minnettarım.

TEŞEKKÜRLER

B

aşarımın büyük bir bölümünü eşim Korrel Crawford Rosenberg’e borçluyum. Yıllarca kendinden ödün verdi, şikâyet etmeden birçok geceyi ve hafta sonunu yalnız geçirdi çünkü
hayallerime koşulsuz olarak inandı ve beni destekledi. Her zaman fikir alışverişi yapmak için yanımdadır (bunların birçoğu
bu kitapta bir şekilde yerini aldı), ihtiyaç duyduğumda beni her
zaman güldürür ve sarsılmaz aşkıyla kararlılığımı güçlendirir.
Hayatı tutkuyla ve dolu dolu yaşıyoruz ve bu, onsuz yapıp yapamayacağımı bilmediğim bir şey. Şüphesiz o benim ruh eşim.
Baldızım Karla Crawford’a Şubat 2017’de birlikte çalışma
konusunu ilk açtığımda bizi tanıyan herkes aklımızı kaçırdığımızı düşündü. Erkek-kız kardeş ilişkisinin özü şudur, her zaman aynı fikirde olmayız ve ikimiz de birbirimize fikirlerimizi
söylemekten korkmayız. Ancak biz bunu göze aldık ve şimdi
kendisi operasyon direktörüm, sağ kolum, akıl sağlığımın garantisi ve güvenilir bir arkadaşım. İster bir bölümün yetişmesine yardım etmek için bir cumartesi akşamı her şeyi bırakmak,
ister doğaçlama bir beyin fırtınasına katılmak, ister bu kitabın
ne kadar harika olduğunu söyleyerek güvenimi artırmak (ve
gerçekten buna inanıyor!) olsun, kendisi hem işimin hem de
kişisel hayatımın ayrılmaz bir parçası oldu.
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Oğlum Benjamin. Onun hakkında ne söyleyebilirim ki?
Ancak hayalini kurabileceğim bir genç adam oldu, her zaman
son derece destekleyici, kendi yaşına uygun görüş ve geribildirimlerini sunmaya istekli biri. Nazik bir kişiliği ve ruhu var,
birçok konuda harika tartışmalarımız oldu ve artık bizimle
aynı evde yaşamasa da daha önce bağlanmadığımız bir şekilde
bağlanabildiğimizi hissediyorum. Gurur duyduğum bir adama
dönüştü.
Kayınvalidem Linda Crawford, ‘ikinci annem’ olarak benimle ne kadar gurur duyduğunu her zaman belirtir ve ekler:
"Annen hayatta olsaydı seninle gurur duyardı."
Öz-Sevgi ve iyileşme savunucusu yazar arkadaşım Karen
Kaplan, en yakın arkadaşlarım ve sırdaşlarımdan biridir. 12 yıl
önce tanıştığımızda, ikimiz de çocukluk travması ve bıraktığı
yaraların iyileşmesinin önemi hakkında bir kitap yazacağımızı
düşünmemiştik. Karen’ın Descendants of Rajgród: Learning to
Forgive adlı kitabı, kişisel gelişimimi ve duygusal olarak iyileşmemi hızlandırmıştır.
Arkadaşım Dave Siegel beni YouTube ile tanıştırdığında
dünyamı değiştirdi. Onun sayesinde, Öz-Sevgi (karşılıklı bağımlılık) İyileşmesi konusundaki heyecanımı paylaşan küresel
bir topluluğun parçası oldum. Muhtemelen şu ana kadar aldığım en ince hediyelerden biri olan Human Magnet (İnsan Mıknatısı) şarkısını yazdı, yapımcılığını üstlendi, çaldı ve söyledi.
Arkadaşlığımıza minnettarım.
Melody Beattie, bu türün öncüsü olarak kitabımı ilk okuyan
(ve beğenen!) ve destekleyen olma nezaketini gösterdi ve bana
yeni bir yazar olarak güvendi. Yıllar boyunca verdiği bilge tavsiyeler ve yönlendirmeleri sayesinde insanların toplumumuzun
geleceği için kritik bir konu hakkında daha fazla bilgilendirilmesi için önemli adımlar atıldı.
İlk yayıncım PESI bana göreceli olarak bilinmeyen bir destek ve rehberlikle birlikte çalışmamı ulusal bir kitleye sunma
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fırsatı verdi. Onların ilk kitabımı yayımlama konusundaki önerileri ve isteklilikleri, kendi başıma açmayı başarmakta çok zorlanacağım bir kapı açtı.
Arkadaşlığı ve akıllıca tavsiyeleri benim için son derece aydınlatıcı olan Çocuklukta İhmalin İzi serisinin yazarı Jonice Webb’e
minnettarım. Mesleğinde iyi olduğu kadar bir insan olarak da
iyi olan çok az sayıda yetenekli yazar tanıyorum, o da içlerinden
biri!
Hassas ve samimi Corrine Casanova, çalışmalarımdaki içeriğin geliştirilmesi ve düzenlenmesine yardımcı oldu. Yayın
dünyasındaki rehberliği ve bu dünyada karşıma çıkan zorlukları aşmama yardımcı olması, bana birisinin kesinlikle arkamda
olduğunu hissettirdi.
Marisa Jackson bu kitabın tasarımına varını yoğunu verdi.
Ayrıntılara verdiği dikkat, yaratıcılığı, tutkusu ve gücü çalışmasında belirgin bir şekilde görülüyor. Son derece sabırlı ve yetenekli biri ve onu bulduğum için çok şanslıyım.
Bu kitap için duyduğu bulaşıcı iyimserlik ve heyecanıyla en
büyük hayallerin bile mümkün olduğuna inanmamı sağlayan
yayıncı Christine King’e (TMG International) minnettarım.
Son olarak David Hancock ve Morgan James Publishing’deki ekibine teşekkür ederim. Böylesine inanılmaz bir dürüstlük
ve iş ahlakına sahip bir şirketle çalışmak bir zevkti.
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ÖNSÖZ

H

ayatlarımızda iş başında olan düzen tamamen algılanamaz değilse sıklıkla gizemli, amaçsız, hatta zaman zaman
tutarsız görünebilir. Ancak yeterli zaman tanındığında ortaya
genellikle muhteşem bir mantık çıkar. Bu kitabın önsözünü
yazma hikâyem bunun mükemmel bir örneğidir.
1990’da, Iron Man Family Outing: Poems about Transition
into a More Conscious Manhood adlı ilk kitabımı yayımladım.
Kitap için büyük umutlarım vardı ama ilgisiz ve ilkesiz bir yayıncının elinde bir dizi aksilik yaşadı. Altı ay içinde, hiç ilgi
görmeyen bir kitabın 1500 kopyasıyla ortada kalmıştım.
Kalbim ve cesaretim kırılmıştı, açılmamış orijinal karton
kutulardaki kitapları dolabımda sakladım. Yayımlamak için
yazmayı bıraktım, paylaşmak istediğim şeylerin ilgi çekmediğine ve onlar için dünyada bir yer olmadığına inanmıştım.
On yedi yıl sonra, bir sabah bir fikirle uyandım: Ya bu kitapları kullanabilecek insanlara verirsem? Ama kime? İnternette,
erkeklerle veya çocuk istismarı, ihmal ve travma mağdurlarıyla
çalışan veya yazdığım türde bir kitapla ilgilenebilecek herkes
için bir arama yapmaya karar verdim. Kitaplarımı, diğer erkeklerin iyileşmesine yardımcı olmak için kullanabilecek kişilere
vermeye kararlıydım, zaten yazmaktaki asıl amacım da buydu
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ve amacıma ulaşabilmek için elimdeki tüm kitapları dağıtmam
gerekse de bunu yapacaktım.
İnternetteki aramamın sonuçlarını kullanarak bir isim ve
adres listesi hazırladım ve her bir kişiye kitabımı anlatan ve kullanmaları için ücretsiz bir kitap göndermeyi teklif eden kısa bir
mektup gönderdim. Başlangıçta elde yazdığım bu mektupları zarflara koyup gönderdim. E-postaya geçmeden önce bunu
yaklaşık altı ay boyunca yaptım. O sırada ne bir web sitem ne
de herkese açık bir varlığım vardı. Kimsenin duymadığı on yedi
yıllık bir şiir kitabını dağıtmaya çalışan tamamıyla bilinmeyen
bir kişiydim.
Mektubumu alan kişilerden biri Ross Rosenberg’tü. İnternette gördüğüm bilgilerinde bana “Bu kişi kitabımla ilgilenebilir.” dedirten şeyin ne olduğunu tam olarak anımsamıyorum
fakat o her ne idiyse haklıydım. İlgiyle cevap verdi ve ona kitaplarımdan birini gönderdim. İşte böyle tanıştık.
Ross kendini, tanışmamızın üzerinden on yıl geçmeden
Buffalo Grove, Illinois’deki bir muayenehanedeki bir personel
danışmanından narsizm, eş bağımlılığı, travma ve seks bağımlılığı konusunda yurtdışında da kabul gören bir uzmana dönüştürdü; çok satan kitaplar listesinde yer alan bir yazar oldu.
Kendi danışmanlık merkezinin yanı sıra bir eğitim/seminer ve
profesyonel sertifikasyon şirketi kurdu. Ayrıca çok popüler bir
YouTube kanalı var. Kısacası, Ocak 2008’de ona ücretsiz bir kitap sunan bir mektup göndermemle tanıştıktan sonra çok kısa
bir sürede yurtdışında da tanınan bir influencer ve düşünce liderine dönüştü.
Tüm bunları paylaşmamın anlamı şu: Yaralanmış insanlarla
dolu bir dünyada yaşıyoruz. Birçoğu yaralarını, hangi şekillerde yaralandıklarını ya da bu yaraların düşüncelerini, algılarını,
davranışlarını, yaşamlarını nasıl etkilediğini bile bilmiyor. Bu
insanların çoğu, sadece kendi yaralarını değil, başkalarının yaralarının iyileşmesine katkıda bulunacak özü de içlerinde taşırlar. Ross böyle biri. Ben de.
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Ross sık sık bana kitabımı okumanın kendi kitabını yazmasının yolunu açtığını söyledi. Bahsettiği kitap elinizde tuttuğunuz kitap. Bu, ona o mektubu göndermemin hiç beklenmedik
bir sonucu şüphesiz fakat aynı zamanda başlangıçta bahsettiğim düzenin görünüşte istemsiz ve çoğu zaman anlaşılmaz büyüsüne hitap eden bir sonuç.
Neredeyse yirmi yıl boyunca ortaya çıkardığım eserin değersiz olduğunu düşündüm ama yanılmışım. Sadece doğru zaman
değilmiş. Zamanı geldiğinde, çiçek açmak için kendi vaktini
bekleyen bir başkasıyla yolum kesiştiği için çok şanslıyım.
Kendi yaralarınızı iyileştirmenin size ne gibi güzellikler getirebileceğini asla bilemezsiniz. Bu güzellikler bazen hiç beklemediğiniz olağanüstü bir şey ya da biri şeklinde gelir.
Ross ve eseri, tabiatları gereği oldukça sıradışı. Bu kitabın tadını çıkarın, ondan alabileceğiniz her şeyi alın, elinizden geldiğince uygulayın ve kendi şifanızı, içinizde bağlanmayı bekleyen
her şekilde dünyayla paylaşın.
Rick Belden
Şair/Yazar/Sanatçı/Koç
Austin, TX

GİRİŞ

H

er şey çok hızlı gitti; çok hızlı! Sadece altı yıl önce, önde
gelen bir ABD eğitim şirketi olan PESI, verdiğim ‘Karşılıklı Bağımlılar ve Narsistler: Cazibeyi Anlama’ ismindeki
profesyonel eğitimime ilgi duyduğunu ifade etti. Hazırladığım
özgün içeriğe olan ilgileri, onur verici, hatta düpedüz heyecan
vericiydi! Kendi karşılıklı bağımlılıktan kurtulma bulgularımdan ve konuya ilişkin profesyonel çalışmalardan geliştirilen
materyaller konusunda halkın yanı sıra diğer psikoterapistleri
eğitmek bir hayalin gerçekleşmesiydi..
İstek uyandıran her şeyde olduğu gibi, bir kilit ânı vardı: PESI’nın ‘Duygusal Manipülatörlerden Kurtulmak’ başlıklı basit
bir pop-psikoloji eğitimini sunmak zorundaydım. Çalışmamla
ilgili olduğuna inanmalarına rağmen, kendimi ‘duygusal manipülatör’ terimine dayanan bir programla ilişkilendirmek istemedim. Bu eğitimin klinik değerinden daha ziyade, pazarlanabilirliği için seçildiği açıktı. Bir psikoterapi uzmanı olarak,
iş etiğim beni bu teklifle göz boyamaya veya gerçeği yanlış tanıtmaya zorladığı için mücadele etmeye motive etti. Şirketin
eğitime büyük çaplı bir katılım olacağına dair güvencelerine
rağmen, insanın hayatında karşısına bir kez çıkacak bir kariyer
geliştirme fırsatı için bile onların sözcüsü olmayı ve etik anlayışıma ihanet etmeyi kabul etmedim. Dahası, inanmadığım bir
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