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Önsöz

2015 yılında depresyonu atlattıktan sonra yeni insanlar-
la tanışmak için özgüvenimi geri kazanmam zaman aldı. The 
Emotional Gift (Duygusal Hediye) hatıratımı okuduysanız 
girişimciler ile bağlantı kurma konusunda kötü deneyimler 
yaşadığımı bilirsiniz. Bu deneyimler, bana daha önce var ol-
duğunu bile bilmediğim utançlar getirdi. Dolayısıyla iki yıl 
aradan sonra 2017’nin sonlarında ilk sosyal etkinliğime gider-
ken istekli olduğum kadar kaygılıydım da. Bir parçam insan-
larla yeniden bağ kurmak isterken zihnimde yine beni üzecek 
birileriyle tanışacağıma dair dinmek bilmeyen bir korku var-
dı. Yalnızlığım ve sosyal temassızlıktan bıkkınlığım olmasaydı, 
muhtemelen yeni insanlarla tanışmaya gitmezdim.

Hayat her zaman mucizelerle doludur. Bir şeyin olmasını ne 
kadar istemiyorsanız, büyümenize yardımcı olmak için evren 
onu size o kadar getirir. İlk tanışacağım kişinin, ortaokulda beni 
terk etmiş, bana ihanet etmiş arkadaşım James’e benzeyen Pat 
olmasını hiç beklemiyordum. Pat, bana James’i anımsatmıştı. 
Benzer tarzda gözlük takıyor ve aynı yanık ten rengini taşıyor-
du. Tıpatıp aynı gözüktüklerini veya aynı kişiliğe sahip olduk-
larını söyleyemezdim ama Pat ile ilk tokalaştığımda aklıma çok 
uzun zaman önce unuttuğum ve kötü bir anı olduğundan zih-
nimden kazıdığım James’in görüntüsü geldi.

Önce bu konuyu çok düşünmedim. Sonuçta insanların bir-
birine benzemesi yaygın bir durumdur, değil mi? Ben de ak-
lımdan silip attım. Pat ile birkaç ay iletişimde kaldıktan son-
ra ise terk edilme ve ihanete uğrama korkumun yavaşça içime 
sızmaya başladığını fark ettim. Pat birkaç gün mesajlarıma 
cevap vermediğinde veya söz verdiği şeyleri yapmadığında hu-
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zursuzlanıyor, endişeleniyor ve hatta kızıyordum. İşte o zaman 
evrenin benim için başka planları olduğunu anladım.

Sizi en çok üzen insanlar, 
büyümenize en çok yardım eden insanlardır.

Evren, uzun zamandır içimde tuttuğum acı veren hikâye-
leri bırakmama yardımcı olmaya çalışıyordu. Bana geçmişimi 
yeniden yazma ve Pat ile olan yeni arkadaşlığım yoluyla James 
ile olan sorunlarımı çözme şansı verilmişti. Geçmiş deneyim-
lerim, beni açık yürekli olmaktan ve değer verdiğim insanlar-
la gerçek bağlar kurmaktan alıkoyuyordu. Sevgi alıp vermemi 
engelliyordu. Sevgiyle bağlantısı kopan ben, yalnız hissetmeye 
mahkûmdum.

Bana bir seçenek sunulmuştu. Ya geçmişimin kurbanı ola-
rak kalacak ya da kendimi azat edip kalbimi açacak ve oldu-
ğumu bildiğim sevgi dolu insan olacaktım. İkincisini seçtim. 
Bu da beni sadece insanlarla nasıl derinden bağ kurabileceğimi 
keşfetme değil, daha önemlisi kendimle nasıl daha derinden 
bağ kurabileceğimi öğrenme arayışına soktu. Kalbimin diğer 
insanlarınkine kapanmasına neden olan engellerin tümünü 
kaldırmak istedim. İşte bu kitap da böyle doğdu.

Sevebilmek, bugüne kadar yazdığım en zorlayıcı kitap. Ağus-
tos 2018’de yazmaya başladım ama uzun süre yerimde saydım. 
Ancak Kasım 2019’da, bir arkadaşım yalnız başıma parkta za-
man geçirmeye beni cesaretlendirdiğinde daha spiritüel bir yak-
laşım kullanmam gerektiğini fark ettim. Bu kitabı yazmak, ek-
siklerimin fazlasıyla farkına vardığım bir deneyim oldu. Geçmiş 
deneyimlerimi sindirirken çok gözyaşı döktüm. Her ne kadar şu 
anda kendime karşı daha merhametli ve hayatımın birçok ala-
nında daha sağlıklı olduğumu anlamamı sağlasa da konu ilişki-
ler olduğunda hâlen bir kurbanım. Çok daha fazla büyümem 
ve gelişmem lazım. Bu yüzden bana bu konuyu öğrenme ve bu 
konuda yazma şansı verildiği için minnettarım. 
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Diğer kitaplarımda olduğu gibi buradaki içgörülerin de 
çoğu, kendi deneyimlerimden ve gözlemlerimden çıktı. Hak-
kında yazdığım insanların isimleri ise kimliklerini korumak adı-
na değiştirildi. Dilim olabildiğince yalın. Teknik, karmaşık veya 
detaylı araştırılmış bir şey arıyorsanız, bu kitap size pek uygun 
olmayabilir. Kendi üzerine düşünmeyi ve diğer insanların dene-
yimlerinden öğrenmeyi tercih eden okuyuculara daha uygun.

Son olarak ne kadar yalnız hissettiklerini ve derin bir bağı 
ne kadar çok arzuladıklarını benimle paylaşan okuyucularıma 
özel olarak değinmek istiyorum. Bu kitap, özellikle sizin için!

Sevgilerimle,
Yong Kang Chan
Singapur
2020
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Yazar Hakkında

Yong Kang Chan, bilinen adıyla Nerdy Creator, bir blog-
ger, farkındalık hocası ve özel öğretmen. Büyürken düşük bir 
özgüvene sahip olduğundan kişisel gelişim, psikoloji ve spiri-
tüellik hakkında çok sayıda kitap okumuş.

Singapur’da yaşayan Yong Kang öğrencilere matematik der-
si veriyor. Web sitesinde ise insanların içlerindeki daha derin 
boyutlarla bağ kurmasına yardımcı olmak için öz-merhamet, 
farkındalık ve spiritüellik hakkındaki yazılarını paylaşıyor. 

Lütfen web sitesini ziyaret edin: www.nerdycreator.com



Kenzi nızıka, t dişl uyna v  
başına m okda rın. Öe kni bğ 
ku k iğ nal da n ağr ab.
Sanki buraya ait değilmişsiniz gibi dışlanmış, reddedilmiş ve diğer insanlardan 
ayrı düşmüş mü hissediyorsunuz?
 
Bunca arkadaşınıza rağmen kimse sizi anlamıyor veya gerçekten ne hissetti-
ğinizi bilmiyor gibi mi?
 
Bekâr olduğunuz ya da yakın zamanda bir boşanma veya ayrılık yaşadığınız 
için kendinizi terk edilmiş, sevgisiz ve önemsiz mi hissediyorsunuz?
 
Bir ilişkiniz olmasına rağmen sevgilinizle aranızda duygusal bir bağ hissetmi-
yor musunuz?
 
Yalnızlığın birçok türü var. Çoğumuz yalnız ve tek başına kaldığımızda arkadaş-
larımızla, ailemizle veya sevgilimizle bir araya geldiğimiz an daha iyi hissedece-
ğimizi sanırız.
 
O yüzden de aceleyle bizi tamamlayacak, bize eşlik edecek, bize sevgisini ve 
ilgisini verecek birilerini ararız. Ama daha az yalnız hissetmek yerine genelde 
sonuç hissizlik ve hayal kırıklığı olur.

Pek, en ımıza sar k il di yaız 
hidoz? H am r şer ik , değ ?
Gerçek şu ki yalnızlık, dışımızdaki bir bağın eksikliğinden kaynaklanmıyor. İç 
kopukluktan kaynaklanıyor. Yalnız hissettiğimizde aslında içimizdeki sevgi ve 
bolluk ile uyumumuzu kaybetmiş oluyoruz. Ama biz onun yerine ilişkilerimizde 
ve hayatımızda eksik olanlara veya hiç olmayanlara odaklanıyoruz. Oysaki en 
önemli ilişki başkalarıyla olan değil, kendimizle olan.

Bu kitapla birlikte kendinizle olan bağınızı güçlendirip gerçekten sevebilmeyi 
öğreneceksiniz: 
Hem kendinizi hem de etrafınızda sevmeye değer olan herkesi ve her şeyi…

9 786258 064476




