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Bu kitap,
“ilişkisinde mutluluğu arayan,  

elinden gelen her şeyi yapan  
ama yine de sevgilisini mutlu edemeyip  

YARANAMAYANLAR KULÜBÜNE üye olan tüm papatyalara;
ruh eşini bir gün bulacağına inanan ve inancını asla 

kaybetmeyenlere,
ve

dünyada olup biten her şeye rağmen  
aşkı deliler gibi yaşamayı sevenlere”

ithaf edilmiştir...
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Her şey yazarak başladı. Daha küçük yaşlarday-
ken ortaokulda yazmanın benim için ne kadar etkili 
bir terapi olduğunu fark ettim. Bunu yaparak ger-
çeklikten uzaklaşıp iç dünyama kaçabildiğimi, kendi 
ruhuma ulaşabildiğimi gördüm ve rahatladım çünkü 
o yaşlarda yaşadığım ergenlik sıkıntılarından kurtul-
manın iyi bir yolunu bulmuştum. Üstelik bu yolu ha-
yatım boyunca kullanabilirdim.

Ayrıca hem beni sıkıntılarımdan kurtaran hem 
de büyük keyif veren bir uğraş bulmanın dayanılmaz 
hafifliğini bundan tam yirmi beş sene önce keşfetmiş 
olmak benim için hayatımın en büyük şansıydı de-
sem yalan olmaz.

Bu yirmi beş yılda çok şey yaşadım, yurtdışında 
bulundum ve sonra ülkeme döndüm ama hayatım 
adeta bir sörf tahtasının üzerinde geçti. Gelen dalga-
lar bazen korkutucu derecede büyüktü ama her sörf-
çü boğuşmayı öğrenmek zorundadır.
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Okuyacağınız satırlarda sadece İtalya’da aldığım 
eğitimler, bana Uluslararası Koçluk unvanına getiren 
süreçler yer almıyor; hatta bana kalırsa asıl mesele 
bunlar değil. Sizlere aktaracağım satırlarda yaşadı-
ğım her andan biriktirdiğim gözlemler, deneyimler 
ve hisler yer alıyor.

İnsan davranışlarında hislerin önemini asla hafife 
alamam çünkü bazen belli belirsiz bir önsezi hayatı-
mızın yönünü aniden değiştiriverir. Ben her zaman 
hislerimi dinledim ve binlerce deneyim içeren bu ki-
tapla karşınızdayım.

Tarih: Eylül 2019.
Yer: Ankara.
İmza günüm nedeniyle Ankara’daydım ve izdi-

ham denilecek bir kalabalık AVM’nin en üst katını 
doldurmuştu. İmza yapacağım kitabevi bu duruma 
çok şaşırmıştı çünkü beni pek tanımıyorlardı, sami-
mi sohbetimiz sırasında bana şöyle dediler: “Buraya 
çok ünlü yazarlar geliyor ancak böyle bir kalabalığı 
daha önce görmedik.”

Şaşkınlıklarının sebebini ise şöyle açıkladılar:
 “Sansasyonel biri değilsiniz, televizyonlarda pek 

görünmüyorsunuz ve diğer ünlüler sizden bahsetmi-
yorlar; bu durumda bu kadar insanın sizi tanıyor ol-
ması çok şaşırtıcı.” Hayatımda duyduğum en samimi 
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yorumlardan biriydi çünkü ülkemizde ünlü diye tabir 
edilen birtakım insanların bahsetmediği ve ön plana 
çıkarmadığı kişilerin tanınması ve halka ulaşması pek 
olası değildir.

Fakat ben klasik ve kolay yolları denemek için yer-
yüzüne gelmedim.

Ankara’daki imza günüm esnasında sıradaki bir 
teyze dikkatimi çekti: Yetmiş yaşlarındaydı ve yanın-
da genç bir kız duruyordu. Yaşlı olduğu için sıradaki 
okurlarımdan izin isteyerek onları öne aldım ve teyze 
kulağıma yanaşıp şöyle söyledi: “Oğlum, ben senin 
videolarını torunuma izletiyorum. Bilirsin, gençler 
asi olurlar, o da henüz ergenlik çağında ve ilişkisinde 
bizi dinlemiyor. Bu kız benim tek torunum ve üzül-
sün istemiyorum, erkek arkadaşından zarar görsün 
istemiyorum. Sen genç kızlara o kadar güzel nasihat-
ler veriyorsun ki tuttum elinden buraya getirdim. Bizi 
dinlemeyen kız neyse ki senin videolarını izliyor ve 
seni seviyor. Baktım ki son dönemde ilişkisi düzeldi, 
çocuk buna daha saygılı davranmaya başladı. Allah 
senden razı olsun.”

İtiraf etmeliyim ki, teyzenin bana yaklaşımı ve ba-
kışları içime işledi; yetmiş küsur yaşlarında bir kadı-
nın bana duyduğu bu yoğun saygı karşısında yutkun-
dum, sanırım kendisinin bu taş gibi güçlü sözlerine 
hazırlıklı değildim.
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O anda önümdeki manzara netleşmeye başladı; 
beni halkla buluşturan Yaradan, bana hiç tanıma fır-
satı bulmadığım insanların hayatına dokunma gü-
cünü nasip etmişti. Bunu hissetmek aynı zamanda 
bunun getirdiği sorumluluğu da hissetmemi sağladı.

Teyze gitmeden son hamlesini yaptı: “Senden bir 
ricam var: Bütün bunları ailelerin çocuklarına oku-
tacağı şekilde bir kitap haline getirirsen biz de sana 
duacı oluruz.”

O anda bu kitabı yazmaya karar verdim. O gün 
teyze gözlerimin içine bakarken rahmetli annean-
nemi hatırladım: “Bu çocuk ileride bu ülkeye faydalı 
olacak,” demişti. O anda etrafındakiler ona inanmış 
mıydı bilmiyorum çünkü muhtemelen ağzımda em-
zik vardı.

Ben vatansever biriyim. İnsan yurtdışındayken ül- 
kesini çok özlüyor, İstanbul’u özlüyor, sokaklardaki 
çocukluğunu ve ıslak toprak kokusunu özlüyor. İşte bu 
duygularla ülkeme olan borcumu ödemek istiyorum. 
Bence teyze haklıydı çünkü bunun zamanı geldi.

Bu kitabı yazmamın ana sebebi, kadınlara erkek 
düşünce sistemini anlatmaktır.

Eğer genç bir kız, karşısındaki erkeğin düşünce 
sistemini daha küçük yaşlardan anlayıp analiz ede-
bilirse kendini ondan koruyabilir ve ilişki travmaları 
yaşamadan ergenlik sürecini atlatır. Aynı şekilde kırk 
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yaşlarında evlenip boşamış olgun bir kadın, evlilik 
travmasının ardından gerçekten güvenilir ve karakter 
sahibi bir erkeği hayatına almak istediğinde bu kitap-
ta kendisine verdiğim tüyolardan faydalanabilir.

Bir erkek takipçimin bana gönderdiği mesajı unut-
muyorum, mesajı ofisime astım:

“Adil Bey, karımın neden sizi izlediğini anlamı-
yordum ve ona kızıyordum. Sonra baktım ki bu vi-
deolar faydalı oldu ve beni daha iyi anlamaya başladı, 
bana karşı davranışları değişti. Eğer karım bana daha 
iyi davranıyorsa senin hakkında eskiden söylediğim 
pek hoşuna gitmeyecek sözlerin hepsini geri alıyo-
rum! Kusura bakma, hakkını helal et...”

Ben kadınları seviyorum, onlara papatyalar diyo-
rum çünkü onlar tabiatın her noktasına hayat veri-
yorlar. Çocukluğumdan beri kadınlarla büyüdüm ve 
onların neler yapabildiklerine şahit oldum.

Mutlu toplum sadece ve sadece kadınların mutlu 
olmasıyla mümkündür ve kadınların mutlu oldukları 
bir toplumda en başta aile kurumu olmak üzere, tüm 
ülkeyi koruma altına almış oluruz.

Sizi sevdiğimi tek bir an olsun unutmayın.

Adil Yıldırım


