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Hayalinizdeki aşk’a giden yol



“Allah’ım beni seni bulanlarla ve seni arayanlarla 
buluştur.” 

Bülent Gardiyanoğlu
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Kitabın yazılmasında emeği geçen tüm dostlarıma
ve

bize her zaman destek olan ekip arkadaşlarıma, aileme
sonsuz teşekkür ederim.
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GİRİŞ

Okumaya başlayacağınız bu kitabın, insan ilişkileri üze-
rine nasıl bir sınavda olduğumuzu anlatan bir farkındalık 
kitabı olmasına niyet ediyorum.

Yıllardır yaptığım seanslar, binlerce görüşme, ilişkilerine 
şahitlik ettiğimiz yüzlerce insan... Bu kitapta anlatılanlar, 
onların aktardıkları ve edindiğim bilgiler, eğitimler, göz-
lemlerden faydalanarak harmanlanmıştır. Binlerce kişinin 
ve yüzlerce çiftin öyküleridir. Aslında, temelde hepimizin 
ortak öyküsüdür.

Yaşadığımız bu dönemde insanoğlu cesaret, sağlık, para 
ve ilişkiler konusunda sınavdan geçiyor. Özellikle de iliş-
kiler konusunda... Elbette birçok kişi maddi sıkıntı içinde, 
birçok kişi sağlık problemleri yaşıyor, birçok kişinin cesare-
tiyle sorunu var ama bunların hepsinin önünde set olarak 
“ilişkilerin” bulunduğunu, şöyle bir durup düşündüğünüzde 
hemen fark edeceksiniz. Birçok insan ya eşiyle iletişim kur-
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makta problem yaşıyor, ya anne, babasıyla ilişki kurmakta 
problemi var, ya çocukları ya da iş arkadaşlarıyla...

Bu hikâye nereden başladı ve biz insanoğlu olarak bu 
noktaya nasıl geldik? Nasıl çıkış yolunu bulacağız? Bulabil-
diğim cevapları, elimden geldiğince, sevgiyle paylaşmaya 
çalıştım...

Her satırı bizlerden başlayarak bütünün hayrına olsun...
Sevgi ve aşkla...

Bülent GARDİYANOĞLU
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1. BÖLÜM:

UYAN EY İNSANOĞLU!
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UYKUDAKİ HAYATLAR

Birçok kişi hayata yuva kurmak, bir iş sahibi olmak, para 
kazanmak, düzgün insan olmak niyetiyle başlar. Bolluk için-
de yaşamak, mutlu olmak, hayırlı eş ve hayırlı evlatlar en 
büyük arzusudur. Mutlu bir yuva hayali, çocukken kurulan 
en güzel hayallerdendir... 

Doğarız, hızla büyümeye çalışırız ve hayatın içindeki ye-
rimizi, hayallerimizdeki gibi almak için adımlar atarız... Et-
rafımızdakiler de bizi düşünerek hayatımıza karışırlar. Bazen 
bizim yerimize kararlar alır, bazen yol göstermek için yardım 
istemesek bile yardımı koşarlar. Çoğu zaman siz de onları 
kırmamak, üzmemek için aldıkları kararları uygularsınız... 

Bir iş ararsınız ya da bir işte gece gündüz çalışırsınız... 
Veya yıllardır sürekli iş değiştirirsiniz. Tersi de olabilir ve bir 
türlü iş bulamazsınız... Enteresan bir döngü içerisindesiniz... 
Hiçbir eğitiminiz yok, düzgün bir işi size veren de yok! Bel-
ki de her türlü eğitimi aldınız, donanımlısınız ama hayatta 
kıymetinizi bilen yok... Farklı bir döngüye doğru ilerliyor-
sunuz... 
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Hayat bu... Bu süreçte birini seversiniz ya da biri sizi 
ister. “Başka fırsat bulamam...” diye düşünür ve evlenirsi-
niz. Annenizin, babanızın evinden kaçmak için evlenmeyi 
seçersiniz; eski sevgilinize inat olsun diye evlenirsiniz; aşk 
için evlenirsiniz; çocuk yapmak ya da sığınacak bir liman 
bulmak için evlenirsiniz... Sonuçta gün gelir ve biriyle ço-
cukluk hayalinizdeki yuvayı kurmak için ilk adımı atarsınız. 
Kimileri de “Düzgün insan kalmadı!” der ve evlenecek biri-
ni bulamaz... Hayatın akıp gittiğini düşünüp durur...

Evlilik aşamasında sizde ve ailede büyük bir heyecan ve 
hareketlilik başlar ya da tam tersi olur... Aileniz sizin seçti-
ğiniz kişiyi herhangi bir sebepten dolayı din, mezhep, mad-
di durumu, eğitim durumu, mesleği, fiziksel durumu ya da 
o kişiyi kontrol edemeyeceklerini düşündükleri için kabul-
lenmez ve size yardımcı olmazlar. Hatta sizin birlikteliğinize 
karşı çıkmak için ellerinden geleni yaparlar. Anneniz, size 
verdiği emekten, sütünü helal etmemeye kadar uzun bir lis-
teyle karşınızda duvar olur. Babanız öfkelenir, ablanız ge-
reksiz yere dahil olur, ağabeyiniz ya da kardeşiniz bile sizin 
adınıza karar vermeye çalışır... 

Bütün bu baskılar sonucunda âşık olduğunuz kişiden ay-
rılırsanız, büyük bir kırılım yaşarsınız. Sevdiğinize, aşkını-
za ulaşamamanın yarattığı kırıklık, hayatınızın en önemli 
olaylardan biri haline gelir. Sizin hayaliniz yuva kurmak, 
mutlu olmaktır ama herkes burnunu soktuğu için bu ger-
çekleşmemiştir. 

Bazı çiftler ise bu engelleri aşarak yuva kurmayı başarır-
lar. Mutlu yuvanın temelini atmak için bankalardan, finans 
kurumlarından borç alınır, krediler kullanılır. Sonrasında 
evlilik hayatı başlar ve eşler bu hayatı devam ettirebilmek 
adına sürekli çalışırlar.
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Zaman içinde çocuklar da yuvaya eklenir ve aileyi daha 
rahat yaşatmak için daha çok çalışmak gerektiği hissedilir. 
Daha çok gelir peşinde koşulur. Bankalara, kredi kurumla-
rına yine borçlanmalar başlar. Eşine ve varsa çocuklarına 
daha iyi bir hayat yaşatmak isteyen karı ya da koca var gü-
cüyle çalışmaya dalar. Eşini mutlu görmek ister. Bunu sağla-
dığında eşinin de mutlu olacağını sanır. Çoğu şöyle düşünür:

“Bir eşi bundan daha fazla ne mutlu edebilir ki?”
Ömrünün sonuna kadar hayatını paylaşacağı insanı mut-

lu etmek için, en iyisini yapmak için çalışır durur. Daha iyi 
bir semtte ev, daha iyi araba, daha kaliteli mobilya ve eş-
yalar almak, eşini daha mutlu görmek, onun mutluluğuyla 
mutlu olmak için çabalar...

Birlikteliğin ilk başlarında birçok şey gerçekten çok güzel 
gitmektedir... 

İnsan artık uykudaki yaşamında, deyim yerindeyse tepe 
noktadadır. Tam anlamıyla uykunun ortasındadır...


