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çıkardın. Sana verebileceğim bariz bir tavsiye yok. Gerçekten evrim-
leşmiş benötesi (transpersonal) ilişkilerin aslında nasıl görüneceğine 
dair fikirlerinin bir nebze kurgusal olduğu açıktı, ama başka ne ola-
bilirdi ki? Henüz o aşamaya gelmedik...”
 Andrew Cohen, Evolutionary Enlightenment Kurucusu

“İntegral Partnerlik ve Cinsellik kitabını bu sabah okudum ve İntegral 
modelin, dünyadaki en zorlu gelişimsel konunun ne olması gerekti-
ğine dair, bilgili ve güçlü bir uygulaması olduğunu anladım. Özel-
likle açık ve içten tarzınızı takdir ettim; boğucu toz toprakla dolu bir 
manzarada adeta nefes açıcıydı.”
	 Robb	Smith,	Yönetim	Kurulu	Başkanı,	Integral	Institute
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iltifat, çünkü piyasadakilerin ne kadar fazla olduğunu biliyorsun.”
 Dr. David Feinstein, The Promise of Energy Psychology   
	 Yardımcı	Yazarı

“İntegral Partnerlik ve Cinsellik hayatımda okuduğum en önemli ki-
taplardan biri ve ben kişisel kütüphanesinde 4.000 kitabı olan bir 
adamım. Bravo! Buna yirmili yaşlarımda sahip olmadığım için çok 
pişmanım, yıllar boyu süren acı ve kalp kırıklığını önleyebilirdim. 
Kitabın hayatımı çok büyük ölçüde kolaylaştırdı, öngörülebilir ara-
lıklarda kalbimi kırmak yerine, artık benim için nasıl birinin uygun 
olduğunu ve ona nasıl yaklaşmam gerektiğini biliyorum. Çok teşek-
kür ederim, kalemine kuvvet.”
 Rohit Arya, Navi Mumbai, Hindistan



“Martin Ucik’in erkekler için bir kılavuz olarak yazılan kitabı, 21. 
yüzyılın en önemli kitaplarından biri olarak bilinecek.”
	 Dr.	Marj	Britt,	Emekli	Kıdemli	Vaiz,	Unity	of	Tustin,	CA
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bir şeyler öğrenmek isteyen insanların, kitabın sayesinde ikisini de 
gerçekleştirebileceğini ve bu süreçte biraz daha İntegral hale gelebi-
leceklerini keşfettim. Selamlar.”
	 Nomi	Naeem,	Kıdemli	Kütüphaneci,	Brooklyn	Kütüphanesi,		
	 Integral	New	York

Çalışmanızdan önce, David Deida’nın The Way of the Superior Man 
kitabının ilişkilerini anlama konusunda en iyi kitap olduğunu dü-
şünüyordum. O, tıpkı sizin gibi, lafını hiç esirgemedi. Fakat şimdi 
kitabına hürmet ediyorum. Ve İngilizce hakimiyetine iltifat etmeme 
izin ver. Alman olduğundan, senin için ikinci dil olduğunu fark et-
tim. Çoğu Amerikalıdan daha iyi yazıyorsun.“

Richard	Oliver,	İntegral	Yazar	ve	Öğretmen

“Daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum... Bu kitap, erkekler 
VE kadınlar için kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle okunması gereken 
bir kitap! Umarım dünyanın dört bir yanında çok sevilip tekrar tekrar 
okunarak, iyice eskimiş kopyaları olur. Evlilik ve Aile Terapisi dalında 
yaptığı derece, kitabınla kıyaslandığında sönük kalan bendeniz.” 

Susan	Hodges,	M.A.,	MFT,	Lisanslı	İntegral	Koçu

“Sanırım ilk oturuşta ilk 50 sayfayı okudum. Daha sonra, birkaç haf-
ta önce Ken Wilber’in röportajını dinledim ve kelimeleri ağzımdan 
aldıkça gülmeden duramadım: ‘Bunun gibi bir şeye hiç rastlama-
dım.’ Kitap, özellikle de 154. sayfadaki kalıp, eski ilişkilerimi mantık 
çerçevesine sokmamda çok yardımcı oldu. ‘Aman Tanrım, elbette!’ 
2002’de Kırmızıyla flört eden Yeşil ben, yüzeyde Yeşil olarak GÖRÜ-
NÜYORDU. Teşekkür ederim. Müstesna çalışman ve yaptığın her 
şey için tebrikler.”

Mark	Lorenzon,	Awaken	Beyond
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Teşekkür
İlişkilerin ne kadar harika, zorlayıcı, ödüllendirici ve acı verici olabi-
leceğine dair ilk elden tecrübe yaşatan ve böylece daha iyi bir adam 
olmak adına bilince erişmek için bana ilham veren kadınlara teşek-
kür ederim. Bu rehberin bir kopyasını edindiysen, kim olduğunu 
biliyorsun. Sevgili arkadaşlığı, beni Ken Wilber’in çalışmalarıyla ta-
nıştırdığı ve daha önceki teşvikleri için Liza Braude-Glidden’a; bu 
rehber şekil aldıkça fikirleri tartıştığımız yürüyüşlerde sayısız saat 
harcayan Christel Rene ve Kim Hansen’e; ilk taslakların düzeltme-
si için John McCoy, Bill Henderson, ve Frederick Ernst’e; bilgelik, 
destek, geri bildirim ve teşvikleri için Santa Rosa Integral Salon’da-
ki arkadaşlarıma; ilişki deneyimlerini gruplar halinde ve bireysel 
oturumlarda benimle paylaşan sayısız erkek ve kadına; bu rehberin 
temeli olan İntegral Model için Ken Wilber’a; yazılarıyla boşlukları 
doldurmamı sağlayan birçok yazara (Ek I ve Kaynakça’ya bakınız); 
emsal değerlendirmeleri için Mark Johnson, Bruce Kunkel, Profes-
sor Allan Combs, Steve Blackmer, ve Gore Yaswen’a; iç çizimler için 
Annette Berlin’e, metin düzeni ve ek çizimler için Renate Elhardt’a, 
redaksiyon ve son taslak için Rebecca Davenport’a ve son olarak da 
son derece önemli rehberliği ve harika derlemesi için Harriett Hard-
man’a teşekkür ederim. 



İdrakinizin/kendini	gerçekleştirmenizin	derinliği	ve	vücut	bulu-
şu,	sevgi	ilişkinizde	görülecektir.	

Denemeden	bilemeyeceğiniz	yer	burası.	 
İlişkinizde	her	şey	çökerse,	yapmanız	gereken	bir	şeyler	var	demek-

tir	ve	insanlar	ilişkilerinde	çok	zorluk	yaşıyor.
 

~ Adyashanti ~1
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Giriş

Derinlemesine hasta bir topluma iyi uyum sağlamak bir sağlık ölçütü 
değildir. 

~ Jiddu Krishnamurti ~

Erkekler ciddi ilişki/evlilik yürütmekten genellikle kadınlara kıyas-
la daha çok yararlanırlar fakat sevginin nasıl işlediği hakkında daha 
az bilgileri vardır.2 

Sonuç olarak, duygusal ve finansal açıdan bağımsız olan çoğu 
modern ve postmodern kadın, ortaklıklarının yürümesi için sorum-
luluğun aslan payını yüklenmekten bıkıp usandı. Bu kadınlar, daha 
fazla perişanlık hissetmek istemiyorlar, ilişki problemleri için 
erkekleri suçluyorlar ve ilişki kurma konusunda moron olan er-
keklerle yaşamaktansa, yalnız kalmayı tercih ediyorlar.3 Kadınlar 
bu süreçte genellikle tavsiye almak için kişisel gelişim kitaplarına 
başvuruyorlar. 

Dolayısıyla, kadınlara ve kadınların ilgi alanlarına yönelik, belirli 
grupları incitmemeye özen gösteren ve aşırı basitleştirilmiş4 binlerce 
ilişki kitabı piyasaya akın ediyor. Bu kitaplar genelde dar odaklı-
dır ve erkekleri ve aşk ilişkilerini dişil bakış açısından tartışır. Bu 
kitaplarda yer alan tavsiyeler gerçekten işe yarayacak olsaydı, sağ-
lıklı ilişkiler içinde olan insanların sayısında bir azalma değil, artış 
görürdük. 

Aynı zamanda, ilişkiler üzerine, eril bir bakış açısından ve cinsi-
yetler arasındaki evrimsel farklılıkları, gelişim hatları boyunca dişil 
ve eril kutuplarla bütünleştiren görüşler sunulduğunda ise kadınlar 
bunalmaya, rahatsız olmaya, savunmacı ve hatta bazen de düşman-
ca davranmaya eğilimlidirler. Bu bilinçsiz düğmeye basmak, onları 
ancak erkeklerden daha çok soyutlar ki bu da bu rehberin amacı DE-
ĞİL. 

Dolayısıyla, bu rehber, kadınlarla sağlıklı, sürdürebilir bir sevgi 
ilişkisi kurmak isteyen erkeklere, mantıklı bir çözüm sunar; ve önce-
likle erkeklere (ve meraklı kadınlara) yöneliktir. 

İntegral Sevgi İlişkisi modeli, Ken Wilber’ın bazen “Wilber 5.”5 
olarak adlandırılan en son İntegral felsefesinin neredeyse tüm un-



24 İntegral Partnerlik ve Cinsellik

surlarına dayanmaktadır. Bunu AQAL modeli olarak adlandırır. 
AQAL, (All Quadrants All Levels – Bütün Kadranlar Bütün Düzey-
ler) tüm kadranların, tüm gelişim hatlarının, tüm gelişim düzeyleri-
nin, tüm durumların ve tüm tiplerin beş temel modülü için Wilber’ın 
kullandığı kısaltmadır. İntegral Sevgi İlişkisi modeli çoğunlukla, çok 
çeşitli ilişki tecrübelerine sahip ve cinsel ilişki başarılarını arttırmak 
isteyen, herhangi bir cinsel eğilime sahip bekarlara ve çiftlere hitap 
eder. Erkekler ve kadınlar için, kendi gelişim düzeylerindeki part-
nerleriyle tanışmaya ve birlikte öğrenmeye, iyileşmeye, büyümeye 
ve canlanmaya olanak tanır. Aşağıda tüm İntegral Sevgi İlişkisi Mo-
delinin kısa bir taslağı verilmiştir. 

Cinsellik
1.	Birincil	Cinsel	Fantezileri	ve	 

Korku-Utanç	Dinamiğini	Anlamak
2.	Gerçekçi	Cinsel	Seçim	Süreci

3.	Dişil-Eril	Kutuplaşmaları	Dengelemek	ve	Uyumlamak
4.	Aynı	Gelişim	Düzeyinde	Eşit	Olarak	Buluşmak:

Bilinç	 Cinsel Ruhsal Anima/ 
Animus

5.	Birlikte	Öğrenmek,	İyileşmek,	Büyümek	ve	Uyanmak
6.	Kişilik	Tipleri	ve	Bozukluklarını	Anlamak

7.	Sağlıklı	Bir	Cinsel	İlişki	Oluşturmak

Şekil 1. İSİ (IRL) Modelinin Cinsellik Bileşeninin İncelenmesi

Bölüm 1 
Buraya Nasıl Geldik?

Hayvani içgüdülerimiz, karmaşık sosyal evrim süzgecinden geçmiş 
olsalar bile, sürekli olarak arka planda gizleniyorlar. 

~	Richard	Dawkins	~

Büyük Patlamadan çok uzun zaman sonra, 13,7 milyar yıl kadar 
önce, sadece uzay ve ölü madde (kuantum parçacıkları, atomlar, gaz 
bulutları, kayalar, yıldızlar, gezegenler ve galaksiler) vardı.

Yaklaşık 3,8 milyar yıl önce, ilk biyolojik yaşam yeryüzünde basit 
cinsiyetsiz organizmalar olarak ortaya çıktı.

Yaklaşık 1 milyar yıl önce, karşı cins, bazı yaşam formları eşeyli 
üremeyle kendi genetik materyallerini birleştirerek çoğalmak ve böy-
lece gelecek nesillere aktarmak için evrimleştiklerinde ortaya çıktı. 
Günümüzde, genlerdeki mutasyonun cinsel ve doğal seleksiyonla, 

artan çeşitlilikte6 tür meydana getirdiğine inanılır ve sadece en güçlü 
ve/veya en uyumlu/işbirlikçi olanları, üremek için hayatta kaldılar.7 

225 milyon yıl önce ilk sıcak kanlı memeliler oluştu.
Yaklaşık 7 milyon yıl önce, insan atalarımızdan önce gelen bü-

yük insansı maymunlar, Afrika8 ormanlarında yaşamaya başladı.
Yaklaşık 5 milyon yıl önce, ormanların giderek küçülmesi ve bit-

kisel besin kaynaklarının azalması, seleflerimiz olan büyük insansı 
maymunları ağaçlardan inmeye zorladı. Erkekler küçük, hasta ve 
yaralı hayvanları avlamayı öğrendi, dişiler ise yenilebilir meyveler, 
kökler, sürgünler ve yaprakların toplanmasında uzmanlaştı. Hay-
vansal proteinlerin diyetlerine eklenmesi, beyinlerinin büyümesine 
olanak sağladı ve böylece içlerinde kelimenin tam anlamıyla ete aç-
lık yarattı.9 Erkekler, kendilerinin, dişi eşlerinin ve yavrularının eto-
bur iştahlarını tatmin etmek için, daha büyük hayvanları avlamak 
amacıyla bir araya gelmeye başladılar. 

Cinsel ve doğal seleksiyon sayesinde, en başarılı erkek avcılar 
ile en sağlıklı (günümüz standartlarına göre en seksi/en güzel) di-
şilerin çocukları, üremek için yeterli süre hayatta kalma şansına sa-
hipti. Ortaya çıkan çiftleşme davranışı, modern insanın10 fiziksel ve 
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psikolojik yapısına derinden yerleşmiştir. Bu durum, günümüzdeki 
erkeklerin genç, canlı ve sağlıklı görünümlü kadınlara (çoğu erkek 
ateşli Playboy modellerini ya da porno yıldızlarını arzular) karşı bes-
lediği arzuda ve de, çocuklarına ve eşine karşı koruyucu ancak diğer 
erkeklere karşı agresif olup ilişkisine bağlı ve başarılı Alfa Erkeğini, 
koruyucu/tedarik eden olarak gören kadın fantezisinde (çoğu ka-
dın, içinde James Bond tarzında kahramanlar olan kadınlara yönelik 
filmler ya da aşk romanlarını sever) görülebilir. 

Yaklaşık 750.000 yıl önce, vahşi hayvanlardan korunmak, yemek 
pişirmek (vücudun besinleri sindirmesini daha kolay hale getirir) ve 
karanlıkta görmek için ateş yakma yetisi, geceleri toplumsal toplan-
malara ve daha ileri fizyolojik gelişime ve bu ilk aile kabilelerinin 
sosyal dostluğuna olanak sağlamıştır. 

400.000 yıl kadar önce, en büyük sopayı sallamak ve en büyük 
hayvanları öldürmek, artık en çok arzulanan kadınları baştan çıkar-
mak için yeterli olmamaya başlamıştı. Bu kadınlar, taliplerinde daha 
başka formda olma göstergeleri aramaya başladılar; zeki, anlayışlı, 
yaratıcı ve pratik erkekler tarafından eğlendirilmek ve aşk yaşamak 
istiyorlardı. Karşılık olarak, erken Taş Devrinde erkekler sanat yap-
ma girişimine (mağara resimleri, vücut bezekleri, davul çalma ve 
danslar) yöneldiler ve dillerini geliştirdiler.11

Yaklaşık 200.000-50.000 yıl önce, ilk bilinçli insanlar (Homo sa-
piens) dünyaya geldi. Ataları gibi onlar da göçebe avcılar ve topla-
yıcılardı.

Yaklaşık 8.000 yıl önce, öküz gibi evcilleştirilmiş büyük hayvan-
lar tarafından çekilen sabanın (yüksek ihtimalle bir erkek tarafından) 
icadı; gezegenin o zamanlar sayıları 5.000.000’a kadar çıkmış olan 
insanların yoğun olduğu yerlerinde avlanma, toplama ve bahçıvan-
lığın tek başına insan nüfusunu, besleyemediği zamanlarda tarım 
çağını müjdeledi. Sabanla sürme işini sadece erkekler yaptı, çünkü 
kadınlar bu yorucu işleri yapamıyordu. Hamile ve emziren kadınlar 
ağır bir sabanla baş edemediğinden insanlık tarihinde ilk kez, gıda 
üretimi erkeklerin ana alanı oldu. Bu şekilde yeterli yiyecek üretile-
bilirdi, böylece kadınlar ev ve çocuklarla ilgilenmeye daha çok odak-
lanabilecekti.

Bu nedenle, ataerkil12 sosyal yapılar, erkeğin, avcı ve koruyucu 
olmasına ek olarak, yiyecek sağlama koşullarında büyük sorumlu-
luk almasıyla gelişti. Sonuç olarak, erkekler yönetim, eğitim, din ve 
siyasetin kamu alanlarına egemen oldular; kadınlar ise aile, ocak ve 
ev gibi aile içi alanlara egemen oldular. Bu iş bölümü genelde erkek 
üretimi ve kadın üremesi13 olarak anılır; erkekler zor işler, tehlikeli 
avlar ve ailelerinin, kabilelerinin bölgelerini korumak gibi işlerle ha-
yatlarını tehlikeye atarlarken kadınların evde daha az tehlikeli gün-

lük işleri yapmasına ve çocuklarına bakmasına olanak sağlamıştı.
Yaklaşık 4.000 yıl önce, eril bir Tanrı’ya inanan ve kadınları aşağı 

derecede gören ilk tek Tanrılı dinler, erkekler tarafından tasarlan-
mıştı ve kayıtlı tarih, bugün bildiğimiz en eski yazılı belgelerle baş-
lamıştı. 

Yaklaşık 3.000 yıl önce, dünya nüfusu 50.000.000 kişiydi ve Yuna-
nistan’da ilk büyük şehir devletleri kuruldu. Atina, Sokrates, Plato 
ve Aristo gibi etkili düşünürlere14 ev sahipliği yaptı. Aristo, Politika 
adlı kitabında şöyle demiştir: “Erkek, doğası gereği üst kademede, 
kadın ise alt kademede bulunur; biri yönetir diğeri ise yönetilir.“ Bu 
düşünürler modern medeniyetin ve Batılı düşünce sistemlerinin te-
melini atmışlardır.15

Yaklaşık 500 yıl önce, dünya nüfusu sekiz kat artarak 400.000.000 
oldu. Kolomb ve diğer Batılı erkek kaşifler dünyaya yayıldı ve dün-
ya çapında ticaret ve keşiflere yol açtı; bu sırada Kopernik, Galile, 
Kepler, Newton ve diğerleri ilk modern bilimsel keşfleri yaptılar. On 
sekizinci yüzyıldaki Aydınlanma Döneminde, erkekler16 tarafından 
yapılan muazzam teknik, felsefi, sosyal ve siyasi gelişmeler, insan 
nüfusunun patlamasına yol açtı.

200 yıl önce, (1800 civarında), insan nüfusu milyara kadar yük-
seldi. Sanayi Devrimi sırasında, erkeklerin ve hayvanların fiziksel 
gücünün yerini, buhar motorlarının ve modern silahların gücü aldı. 
Bu yeni teknolojiler, kadınların daha önce sadece erkeklerin ege-
menliğinde olan ve gelişen alanlara yavaş yavaş girmelerine olanak 
sundu ve daha sonraları feminizmin17 çeşitli formları ve dalgalarına 
ön ayak olan kadın bağımsızlık hareketine sebep oldu.

1900 yılı civarında, modern toplumlardaki kadınlar, oy verme,18 
eşit eğitim,19 ve uygun niteliklere sahip oldukları her işte çalışma ve 
böylece eşit iş için eşit kazanç sağlama haklarını elde ettiler.20 O sıra-
larda yeryüzünde 1,6 milyar insan yürümekte (ve git gide daha çoğu 
araba sürmekteydi).

1960’ta, cinsel devrim doğum kontrol hapının (bir erkek tarafın-
dan... işe bakın!)21 mahmuzlandı ve böylece kadınlar üreme kapasi-
telerinin kontrolünü tamamen ellerine aldı.

1970’te, ABD’de kusura dayanmayan boşanma yasaları konulma-
ya başlandı.22 Bu durum, evliliklerini bitirmek için, kadınların erkek-
lere oranla iki kat daha çok boşanma inisiyatifi almaya başlamasıyla, 
boşanma oranlarının iki katına çıkmasına sebep oldu.23

1980 yılında, insan nüfusunun yıllık büyüme hızı, yılda %2,1 ora-
nında zirveye ulaştı ve 2017’de %1’e keskin bir düşüş gösterdi ve 
2100 yılında %0,1’e düşeceği tahmin ediliyor.24

1990 yılında, üçüncü dalga feminizm, modern ve postmodern ka-
dınlara, bugün Batı toplumu olarak bildiğimiz toplumun her alanın-
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da, bağımsız bir şekilde yer alma yetkisi verdi.25

2017 yılında dünya nüfusu, evrimsel bir bakış açısından inanıl-
maz bir başarı öyküsü olan 7,5 milyarı geçti. Aynı zamanda, insan, 
barışçıl işbirliğimizi ve insanlığın geleceğini tehdit eden çevresel yı-
kımı ve gelir eşitsizliğini yaratmışken, dünya çapında pek az kişi, 
sağlıklı ve birlikte sürdürülebilir ilişkiler oluşturmuştur; çoğu Batı 
toplumundaki doğum oranları sürdürülebilir oranların oldukça al-
tına düşmüştür.

Bölüm 2 
Varoluşumuzun Dört Boyutu

Her gün yüz kere kendime, iç ve dış hayatımın yaşayan ve ölü insanların 
işlerinden oluştuğunu hatırlatıyorum.

~ Albert Einstein ~

Zamanın bu kısa özetini okudukça, genel olarak evrimin ve en belir-
gin ölçüde insan gelişiminin, insan varoluşu için esas olan dört birbi-
rine bağımlı boyutla birlikte meydana geldiğini (ayrıca dört oluşum 
olarak adlandırılır) fark etmiş olabilirsiniz.26 Kolaylık sağlamak için, 
Ken Wilber bu dört boyutu dört kadran olarak gösterir. 

Dört Kadran

Şekil 2. AQAL Modelinin Dört Kadranı
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Kadranlar şöyle etiketlenmiştir:27

1. Sol Üst (UL) “Ben” bireysel, öznel içsel bilinç - şu anda içiniz-
de hayatta olan (aynı zamanda Güzel).

2. Sağ Üst (UR) “O” bireysel, nesnel, dış, fiziksel vücut; kasları-
nız, kemikleriniz, organlarınız, hormonlarınız, beyin dalgala-
rınız, duygularınız vb. dahil (aynı zamanda Doğru)

3. Sol Alt (LL) “Biz” ortak özneler arası iç “kültürel”; inançlarınız, 
değerleriniz ve dünya görüşleriniz ve belirli şekillerde düşün-
me ve konuşma yetinizi oluşturan eski ve şu anki tüm insan 
ilişkileriniz (aynı zamanda İyi).

4. Sağ Alt (LR) “Onlar” ortak nesneler arası dış, sosyal ve ekolo-
jik çevre; soluduğunuz hava ve sizin dışınızda fiziksel vücu-
dunuzu etkileyen ve destekleyen diğer her şeyi içeren, şu an 
içinde olduğunuz fiziksel mekan.

Sağ Üst kadranda gösterilen fiziksel vücudumuz28 günümüzde 
bilinen en gelişmiş organizma olan insan beynine yol açana dek gi-
derek artan karmaşıklığa yönelen 3,7 milyar yıllık biyolojik evrimin 
sonucudur. Bunu nesnel dış olarak adlandırıyoruz çünkü fiziksel 
bileşenleri, atom altı parçacıklara kadar nesnel olarak ölçülebilen, 
analiz edilebilen ve kategorize edilebilen bir “dışa” sahip. Bu dış 
cildimiz ve vücut özelliklerimizin yanı sıra iç organlarımız, sıvılar, 
hormonlar, sinirler, hücreler ve beynimizdeki elektriksel dürtüleri 
içerir.

İnsanlık tarihi boyunca evrimleşen ikinci bir boyut ise Sol Üstte29 
gösterilen bireysel, öznel iç bilincimizdir. Bu kadran, şu an içinizdeki 
benliği, deneyimleri, çevrenizde size mantıklı gelen dünyayı ve şu 
an okuduğunuz kelimeleri temsil eder. Bu bilinçli benlik üç bileşene 
bölünebilir:30

1. Dünyanın geri kalanına kıyasla ayrı ve tek olarak deneyimle-
diğimiz, ayrı benlik algımız “ben” veya “Ego”;31 bağımsız var 
olan bir bireyin algısıdır. 

2. Cisimleşmiş kişiliğimiz; geçici, göreceli ya da eşsiz benliğimiz. 
Bu, sürekli değişen düşüncelerimizi, duygularımızı, değer ve 
görüşlerimizi ve ayrıca sevme ve şefkat duyma yetimizi içerir.

3. Öz veya tüm varoluşun kaynağıyla bir olan, aydınlanmış, aş-
kın anlamıyla “gerçek” ya da “otantik” benliğimiz. 

Bu bizi, ortak özneler arası iç “kültürel” boyut olarak adlandırabi-
leceğimiz, Alt Sol kadranda bulunan, varoluşumuzun üçüncü boyu-
tuna götürüyor. Nesilden nesile tohum hücreleriyle aktarılan genle-

re benzer biçimde, bizler de ebeveynlerimiz ve çevre kültürden bize 
aktarılan dil, inanç sistemleri, değerler ve uygulamaları benimseriz. 
Bu genlerin kültürel benzerliklerine memler (genlerle kafiyeli) denir 
ve kendilerini çoğaltabilir, mutasyona uğratabilir ve seçici baskılara 
cevap verebilirler, böylece konuşma, yazı, jestler, törenler veya diğer 
taklit edilebilir fenomenler sayesinde kültürel fikirleri, sembolleri ve 
davranışları bir zihinden diğerine aktarırlar. Bu bakış açısından dü-
şünecek olursak, biz dünyanın içinde yaşamıyoruz, dünya bizim 
içimizde yaşıyor.

Varoluşumuzun dördüncü boyutu, Alt Sağ kadranda bulunan, or-
tak nesneler arası dıştır. Bu kadran, insan yapımı altyapılar, el yapımı 
eşyalar ve sistemler, doğal dünya ve diğer insanlarla fiziksel etkile-
şimler sayesinde vücudumuzu ayakta tutan sosyal ve ekolojik çevreyi 
gerektirmektedir. Bu soluduğumuz hava, yediğimiz yiyecek, kıyafet-
lerimiz, ev, ulaşım araçları, para ve iş yeri ve aile, arkadaşlar, iş arka-
daşları ve yandaşı olduğumuz grupların üyelerini içerir. 

Bu dört boyutun herhangi biri olmadan işlevsel insanlar olarak var 
olamayız.

Sağ Üst vücut olmadan belki melek olabiliriz fakat dünyayla fizik-
sel olarak etkileşime geçemezdik. 

Sol Üst iç farkındalık olmadan, iradesiz ya da bilinçsiz zombiler 
olurduk. 

Sol Alt kültürel çevremizde bulunan diğer kişilerle etkileşimleri-
miz sayesinde oluşan dil, bilgi, inançlarımız, değerlerimiz ve normla-
rımız olmadan, kendimizin farkında olamazdık, eylemlerimizi mantık 
ve dil çerçevesinde koordine edemezdik ve insan olarak varoluşumu-
za bir anlam yükleyemezdik. Hayatta kalmak için uygun bakıcılara 
ihtiyacımız olurdu.32 

Sağ Alt sosyal ve ekolojik çevre olmadan, vücudumuz hayatta ka-
lamazdı (ya da ilk başta var olamazdı).

Bu dört boyut veya alemin farklılaşması, en modern meta model-
lerin parçasıdır; örneğin Roy Bhaskar’ın33 Dört Düzlemsel teorisinde 
bulunan (1) doğa ile maddesel etkileşimler, (2) kişiler arası eylem, (3) 
sosyal ilişkiler ve (4) iç öznellik; Edgar Morin’in34 (1) doğal ve (2) kül-
türel ve (3) serebral ve (4) psişik boyutlar arası unidualite modeli; ya 
da Habermas’ın35 (1) bilimsel/teknik, (2) ahlaki/yasal ve (3) estetik/
dışavurumcu üç değer küresi; (1) gerçek, (2) ahlaki/etik doğruluk ve 
(3) doğruculuğun ilintili geçerlilik boyutları; ya da basitçe (1) doğru, 
(2) iyi ve (3) güzel; ve Wilber’ın eklemesi ile (4) işlevsel veya kullanışlı. 

Kadranları Deneyimlemek
İnsan olduğunuz için, bu dört boyutu hemen deneyimleyebilirsiniz:

tulinschimberg
Yapışkan Not
Sol Alt
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(1) Sol Üst (UL) öznel bireysel iç “ben” boyutu, içe dönük dik-
katinize odaklandığınızda ve kendinize “Şu an içimde yaşayan 
ne?” sorusunu sorduğunuzda deneyimlenir. Hislerden duygulara, 
düşüncelere, rüyalara, niyetlere, sezgilere, algılara, öngörülere, gü-
zellik algısına ve ruhsal farkındalığa kadar, farkındalığınızın tüm 
yelpazesini içerir. İç gözlem, psikoterapi, bilişsel gelişim ve medi-
tasyon Sol Üst’ü geliştiren uygulamalardır. İstemli kadran olarak da 
adlandırılır.

 (2) Sağ Üst (UR) kadran, dikkatinizi cildiniz, kaslarınız, hücrele-
riniz, hormonlarınız, enzimleriniz, beyin yapılarınız, koku, ses, boy, 
boyut gibi fiziksel vücudunuza odakladığınızda, nesnel-bireysel-dış 
-fiziksel “o” boyutudur. Erkek ve kadın vücudu arasındaki cinsiyet 
özellikleri (göğüsler, penis, vajina, vücut kılı vb.), hormonal seviye-
ler (testosteron, östrojen, vb.), ve genetik yapı (X ve Y kromozomları 
gibi) gibi farklılıklar Sağ Üstte yer alır. Fiziksel egzersiz, dinlenme, 
diyet seçimleri/beslenme, hijyen, ilaçlar, yoga vb. fiziksel bedenini-
zin esenliğini destekleyen davranışlardır. Bu sebeple bazen davra-
nışsal kadran olarak anılır.

(3) Sol Alt (LL) kadran, kolektif iç (kültürel) “biz” boyutunuzu 
temsil eder ve dikkatinizi dışa odakladığınızda ve kendinize “Kül-
türüm içimde nasıl yaşıyor, ve kendi iç dünyamı başkalarınınkiyle 
nasıl bağdaştırabiliririm?” sorusunu sorduğunuzda deneyimlenir. 
Bu, yaşamınız boyunca öğrendiğiniz dil, dini inançlar, dünya görüş-
leri ve ahlaki değerler, bağlılıklar, tevazu, merhamet, fedakarlık ve 
inanç gibi her şeyi içerir. Aynı zamanda yasal evlilik ve boşanma 
gibi kanunlarla da ilgilidir. Kendini açığa vuran samimiyet (“içimi 
gör” olarak da yazılabilir ve samimiyetin kişiler arası doğasını vur-
gular) sayesinde diğerleriyle karşılıklı anlayış yaratma yönteminiz,36 
ve incinebilirliğinizin yanı sıra etik ve ahlaki gelişim düzeyiniz, ileti-
şimsel kapasiteniz, dünya görüşleriniz, değerleriniz ve diğerlerinin 
sebebiyet verdiği psikolojik yaralanmalar Sol Alt kadranda yer alır. 
İletişim ve yönetim eğitimi, çiftler terapisi, uyuşmazlık çözümü, ara-
buluculuk, dilek duaları ve dini uygulamalar Alt Sol kadranda yer 
almaktadır.37

(4) Sağ Alt (LR) kadran, ortak dış (sosyal) “onlar” boyutunu 
temsil eder. Bu boyutu, dikkatinizi çevrenizdeki fiziksel dünyaya 
odakladığınızda ve kendinize “Vücudumu idame ettiren sosyal, 
ekonomik ve ekolojik çevre nedir ve dünyada nasıl bir fiziksel etkiye 
sahibim?” sorusunu sorduğunuzda deneyimlersiniz. Bu, soluduğu-
nuz hava, yediğiniz yiyecek, barınak, malınız, işiniz, mali varlıkları-
nız/borçlarınız, sosyal statü, fiziksel ilişkiler, aile, arkadaşlar ve top-
luluğu içerir. Kadınların erkekleri nasıl koruyucu ve sağlayıcı olarak 
değerlendirdikleri, erkeklerin nasıl kollarında bir kadın varken ken-

dilerine saygı duydukları, aile ilişkileri, sosyal faaliyetler, eğitim 
sistemleri, topluluk oluşturma, takım sporları, para yönetimi ve ka-
dın ile erkek arasındaki fiziksel tavır ve davranışlar (cinsel istismar, 
pırlanta yüzüğü kimin alacağı, kimin reddedilme riskini alıp kova-
layacağı gibi) Sağ Alt çeyreğine düşer. Geleneksel rehberlik, sosyal 
beceri elde etme, meslek içi eğitim, sanat ve el sanatları, doğayla ve 
hayvanlarla etkileşime girmek, para ve “işler” ile ilgilenmek, hepsi 
bu kadrana düşer.

Odağınız Nerede?
Dört kadranın her biri devamlı olarak var olsa da ve insan olarak 
varoluşumuzun esası olsalar da, dikkatimiz ve odağımız genellik-
le bunlar arasında geçişler yapar, sıklıkla geniş zaman aralıklarında 
bir ya da iki boyuta odaklanır. Bazı insanlar, işlerini (Sağ Alt-LR) ve 
(Sol Üst-UL) ruhsal uygulamalarını veya duygusal sağlıklarını ih-
mal ederken, fiziksel görünüşlerine (Sağ Üst-UR) ve (Sol Alt-LL) aile 
ve arkadaşlarıyla uyumuna çok fazla odaklanır, bu sırada diğerleri, 
yönetici olarak haftada 70 saat çalışırken (Sağ Alt-LR) ve diğerle-
riyle duygusal samimiyetten (Sol Alt-LL) kaçınırken ve abur cubur 
yiyerek ve yeterli egzersiz yapmayarak ve uyumayarak fiziksel sağ-
lıklarını (Sağ Üst-UR) ihmal ederken, titiz (Sol Üst-UL) meditasyon 
uygulamaları ve duygusal iyileşmeye çok fazla oldaklanmış olabilir.

Kadran Mutlakiyeti
Bazı görüş ve uygulamalar mutlak bir şekilde sadece bir kadrana 
odaklanır ve diğerlerini görmezden gelir. Bu, kadran mutlakiyetine 
yol açar. 

Örneğin, meditasyon, Benzersiz Benlik veya Özgün İlişki gibi uy-
gulamalar, özellikle Sol Üst “Ben” kadranına odaklanır. 

Yoga (fiziksel halinde), Tantra’nın bazı formları ve fiziksel egzer-
siz gibi uygulamalar özellikle Sağ Üst, “O” kadranına odaklanır. 

“Biz-alanı” egzersizleri,38 gözlerin içine bakmak ve şefkatli ileti-
şim gibi uygulamalar, özellikle Sol Alt, “Biz” çeyreğine odaklanır. 

Mali ve sosyal başarı programları, seminerler ve eğitimler gibi 
uygulamalar özellikle Sol Alt “Onlar” kadranına odaklanır. 

Eğer varoluşumuzun diğer esas boyutlarını uzun süre yok sayar, 
ihmal eder ya da ötekileştirirsek, diğer tüm kadranlar olumsuz etki-
lenir. Sonuç olarak, hayatlarımız ve ilişkilerimiz dengesini yitirir ve 
nihayetinde diğerleri de muzdarip olur. 

Böylece bu dört kadranın hepsini, sağlıklı ve sürdürülebilir bir 
şekilde dengelemek ve uyumlamak ve bir veya ikisini mutlak du-
ruma sokmamak gereklidir. Integral Life Practice (Bütünsel Yaşam 
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Uygulaması-ILP) adlı kitapta sunulan vücut, zihin, ruh, gölge, ah-
lak, cinsellik, iş, duygular ve ilişkilerin sağlığı için egzersizler, dört 
kadranın hepsinde sağlıklı kalmak için kanıtlanmış bir yöntemdir.39

Dört Kadranın Tümünde Aşk
Aşık olduğumuzda ve düzenli bir ilişkiye girdiğimizde, dört kadra-
nın hepsi, başka bir insanla yoğun bir şekilde temasa geçer.

İki bireysel Sol Üst (UL) “Ben” veya Ego ve bu ikisinin Sağ Üst 
(UR) “O” vücutları, kendi bireysel ve paylaşılan Sağ Alt (LR) “On-
lar” sosyal çevrelerinde icra edilen bir Sol Alt (LL) “Biz” karşılıklı 
anlayışı, yankılaşım veya samimiyeti (ya da yanlış anlama, uyum-
suzluk veya yabancılaşma) deneyimler.

Cinsel Çekicilik ve Birincil Fantezi
Erkekler pürüzsüz ciltli, parlak saçlı, düzgün sıralı ve tamamıyla be-
yaz olan dişlere sahip, yüz ve vücut hatları simetrik, geniş kalçalı, 
ince belli (ideal olarak 0,7 bel-kalça oranıyla - yükseklik/ağırlık oran-
tısı sadece ikincil bir faktördür),40 ışıltılı bakışlı ve diri göğüslü, genç 
(en azından kendilerinden daha genç), canlı ve sağlıklı görünüşlü 
kadınlara –ki bunların hepsi doğurganlığın ve sağlıklı çocuklar do-
ğurmanın veya “üreme” yetilerinin göstergesidir– karşı doğal olarak 
cinsel bir çekim hissederler. Bu niteliklerin hepsi Sağ Üst kadranda 
bulunur.41

Kadınlar, partnerlerine/eşlerine karşı yardımsever ve diğerlerine 
karşı agresif ve sadece partnerlerine bağlanan ve onları seven, güçlü, 
uzun boylu,42 başarılı, zeki, sağlıklı görünümlü ve eğlenceli, 0,9 bel 
kalça oranında, geniş omuzlu, zengin, ileride para kazanma potansi-
yeli olan, güçlü (ki bu durum beyin hasarına yol açabilir),43 ve sosyal 
statü sahibi erkeklere doğal olarak cinsel bir çekim hissederler. Bu 
atıfların hepsi, iyi genlerin ve erkeğin cinsel gücü yüksek bir koruyu-
cu ve sağlayıcı olarak “üretken” yetilerinin göstergeleridir ve Sağ Üst 
VE Sol Alt kadranda bulunmaktadır.44

Bu ayrılan cinsel tercihler, karşı cins için bu nitelikleri seçen er-
kekler ve kadınlar tarafından, insan evrimi boyunca oluşturulmuştur 
ve böylece daha az çekici partnerlerin dünyaya getirdiği çocuklar-
dan, yeniden üremek için hayatta kalma şansı daha çok olan sağlıklı 
çocuklar dünyaya getirmişlerdir. Bu cinsel uygunluk göstergeleri, 
yağlı, tatlı ve tuzlu gıdalara olan iştahımız veya savaş, kaç ve don 
tepkilerimiz gibi ana dürtüleri de kontrol eden, beynimizin sürün-
gen ve limbik kısımlarında programlanır ve bunların hiçbiri üzerin-
de doğrudan bir kontrolümüz yoktur ve dolayısıyla, beynimizin çok

Şekil 3. İlişkilerde Dört Kadran

daha genç bir kısmı olan neokortekste bulunan bilinçli zihnimiz tara-
fından bastırılması zor veya imkansızdır.45

Bu derinlerde yatan cinsel tercihleri, toplu olarak Birincil (cinsel) 
Fanteziler olarak ifade edeceğiz. 
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Aşk romanları,46 “kadınlara yönelik filmler” ve erkek kahraman-
ların “kızı tavlamak” ve sevdiklerini korumak (ki hepsi toplumca 
onaylanmıştır) adına ayırım gözetmeksizin öldüren ve diğer erkek-
leri (ve kadınları) domine eden filmler, kadınların cinsel fantezilerini 
karşılamanın eşdeğerini temsil ederken; erkeklerin Birincil Fantezi-
leri, porno sektörünün47 (toplumun geniş bir bölümünde ayıplanır) 
sunduğu ürünlerde gösterilir.48

Erkekler kadınlardan çok daha çabuk etkilenir ve aşık olur çün-
kü Birincil Fantezileri sadece kadının fiziksel görünüşüne ve anında 
göze çarpan cinsel ışınımına bağlıdır.49

Kadınlar çoğunlukla fiziksel olarak çekici bir erkeği gördükle-
rinde ilk kıvılcımı yaşarlar, fakat erkeğin sosyo-ekonomik durumu 
ve kişiliği Birincil Fantezilerine uymazsa çabucak soğurlar.50 Onlar 
için, iyi bir dış görünüşün yanında erkeğin geliri, varlığı, karakteri, 
zekası, espri yeteneği, sadakati, eğitimi, mezun olduğu okullar, aka-
demik unvanları, mesleği, başarıları, kendini ifade etmesi, terbiyesi, 
yaşam tarzı, arabası, evi, giyimi, emeklilik planı, arkadaş çevresi ve 
doğruluğu çok önemliyken, erkekler genelde kadınlardaki bu cinsel 
uygunluk belirtilerini hiç önemsemezler. 

Dahası, Sağ Üst kadrandaki fiziksel cazibe merkezleri, erkekler 
ve kadınlar için insan evrimi ve kültürler boyunca çoğunlukla aynı 
kaldığından, Sağ Alt kadrandaki kadına yönelik yeterli cazibe mer-
kezleri, zaman içinde karmaşıklık ve derecelenme bakımından ev-
rimleşmiştir; ve sosyo-ekonomik gelişim ve değerlere bağlı olarak, 
kültürler arasında farklılık gösterir. Yılda 60 bin dolar kazanmak, 
kendi evinde veya çiftliğinde yaşamak ve büyük bir kamyon sürmek 
ABD’nin Orta Batısında, erkeğin Birincil Fantezini karşılayan bir ka-
dını etkilemek için yeterli olabilirken, San Fancisco veya New York 
gibi şehirlerde, kiralık bir dairede yaşamak ve yılda 500 bin dolar 
kazanmak, kadınların arzu ettiği bir partner olmak için minimum 
kriter olabilir.51

Kadının, erkeği seçmeden önce bu denli ince eleyip sık dokuması-
nın ve seçiciliğinin evrimsel sebebi, kadının yumurtalarının kıtlığı ve 
erkeğin spermlerinin bolluğu ve kadının hamile kalma ihtimalinde 
yatmaktadır.52 Hamile kalmak, kadın için erkeğe nazaran çok daha 
büyük bir duygusal ve yaşam değiştirici yatırımdır.53 Çiftler, gebelik-
ten korunma yollarını kullanıyor veya kadın artık hamile kalamıyor 
olsa bile kadının hormonal sistemi hamile kalabilirmiş gibi yanıt ve-
rir: Kadın dokuz aylık bir fiziksel rahatsızlığa katlanmak zorunda ka-
lacaktı; o sırada başka bir erkekten hamile kalamazdı; doğum sırasın-
da hayatını tehlikeye atacaktı ve çocukla yıllar boyunca ilgilenmek 
zorunda kalacaktı; oysa çocuğun babası, kadını kolayca bırakabilir 
ve menisini, sevgisini ve desteğini başka bir kadına verebilecektir.54

Aşağıdaki resim, modern toplumlarda ortaya çıktığını gördüğü-
müz dinamiktir: Ortalama boya, görünüşe, statüye ve gelire sahip 
olan çok büyük sayıda erkek, cinsel çekiciliğe sahip kadınları arzu-
lar; buna karşılık böyle kadınların pek çoğu %5’lik dilimdeki “kali-
teli erkek” olarak adlandırılan, ortalamadan daha uzun boylu ve en 
yüksek maaşı alan erkeklere yönelir; modern kadınlar, bir partnerde 
arzuladıkları şeyin %100’ünü edinmeye hakları olduğunu hisset-
mekteyken, erkekler genelde bir partnerde hayalini kurdukları şey-
lerin %80’i karşılanınca mutlu olmaktadır.

İkinci kısımda, bir amacı paylaşmanın Birincil Fanteziyi nasıl ya-
tıştırdığını ve normalleştirdiğini göreceğiz.

Şekil 4. Birincil Cinsel Fantezi Dinamiği

Erkeklerin ve kadınların bir partnerde aradıkları diğer tüm özel-
likler Birincil Fanteziye kıyasla ikincildir ve genelde cinsiyet ayırımı 
gözetmez. Bunlar paylaşılan değerler, ilgi alanları, yaşam tarzı se-
çimleri, mizaçlar, gelecek planları ve hayalleri, birlikte geçirilen za-
manda birbirine uyuşan ihtiyaçlar, para ve seksi içerir.55 

Korku-Utanç Dinamiği 
Erkekler ve kadınlar arasındaki korku-utanç dinamiği, Birincil Fan-
tezi ile yakından ilişkilidir. Kadınlarda korkunun bilinçsiz duygusal 
tepkisi kendilerini erkek partnerleri tarafından tecavüze uğramaya 
ya da başka bir şekilde zarar görmeye, maddi yönden desteksiz kal-
maya, duygusal bağlantının kopmasına veya terk edilmeye karşı ko-
rumasız hissettiklerinde ortaya çıkar. 
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Erkeklerde utanç duygusunun bilinçsiz duygusal tepkisi, emek-
lerinin karşılığını alamadıklarını hissettiklerinde, amaçları doğrultu-
sunda desteksiz kaldıklarında, iğdiş edildiklerinde ve böylece part-
nerlerinin korunma, besin, refah ihtiyaçlarını ve beklentilerini yeteri 
kadar karşılayamadıklarını sezdiklerinde ortaya çıkar. Bu durum, 
kadın erkekten istediği sevgi ve desteği elde etmek için söylendiğin-
de ve ona meydan okuduğunda, ilişkinin çöküşüne yol açan aşağı 
yönlü bir sarmal oluşturabilir; erkek ayıplanma ve şikayetten kaçın-
mak için geri çekilir.

Şekil 5. Korku-Utanç Aşağı Yönlü Sarmalı

Brené Brown56 utancı “kusurlu olduğumuza ve dolayısıyla sevgi 
ve aidiyete layık olmadığımıza inanmanın son derece acı verici his-
si ve deneyimi” olarak tanımlar. Utanç hakkında bilmemiz gereken 
üç şey olduğunu savunur: Hepimiz buna sahibiz, bunun hakkında 
konuşmaktan korkuyoruz ve bununla ilgili ne kadar az konuşur-
sak hayatımızın kontrolünü o kadar ele geçiriyor. Ancak, kadınlar 
ve erkekler utancı farklı şekillerde yaşıyorlar. Kadınlar için utanç, 
“Her şeyi yap, mükemmel bir şekilde yap ve zorlandığını görmele-
rine izin verme!” diyen, ulaşılamaz beklentilerden oluşan bir ağdır. 
Erkekler için birincil utanç buyruğu, “Zayıf olarak algılanma!” şek-
lindedir. Kadınlara utancı neyin tetiklediğini sorduğunda, verdik-

leri ilk cevap nasıl göründükleriydi: Yıllarca süren bilinçlenme ve 
eleştirel farkındalığa rağmen, kadınlar hala yeterince zayıf, genç ve 
güzel olmamaktan dolayı utanç duymaya eğilimlidirler. Erkeklerin 
verdiği en yaygın cevap ise, utancın ister iş yerinde, futbol sahasın-
da, ister yatakta, evlilikte ya da çocuklarla olsun, başarısızlık duygu-
su tarafından tetiklendiği yönündeydi.57

Bilinçli hale geldiğinde, korku-utanç dinamiği her iki partner için 
de iyileşme ve büyüme için inanılmaz bir fırsat haline gelir. Aslın-
da, Bölüm 2’de göreceğimiz gibi; erkekler, kadınların ve çocukların 
korunma ve refah arzularına, isteklerine ve karşılaştıkları sorunlara 
çok daha iyi çözümler üreterek yaratıcı bir şekilde cevap verdikle-
rinde, bu dinamik insanlığın evriminde büyük bir rol oynamıştır.

Romantizm ve İkincil Fanteziler
Birincil Fantezilerden sonra romantizm evresine giren aşıklar çoğu 
zaman aralarındaki kimyadan bahseder ve haklıdırlar.58 Şehvet, er-
keklerde ve kadınlarda artan testosteron üretimiyle tetiklenir; ya-
kınlık duyguları dopamin, norepinefrin ve seratonin ile desteklenir; 
bağlılık ise kadınlarda oksitoksin, erkeklerde vazopressin seviyele-
rinin yükselmesiyle oluşur.59 Bu aşk hormonlarının bazıları yasadışı 
uyuşturucular kadar kuvvetlidir. Alıcılarında bilinmeyen uyuşturu-
cu etkileri yaratabilir, onları bağımlı yapabilir ve düştüklerinde ise 
acı verici yoksunluk semptomlarına yol açabilirler.60 

Bu aşama sırasında, “İkincil Fanteziler” tüm kadranlarda devre-
ye girer. 

Sol Üst “zihin” nitelikleri mizah, zeka, görünüş, güzellik algısı, 
dünya görüşleri, ruhsal farkındalıklar vb. içerir. 

Sol Alt “kültürel” ya da “biz” nitelikleri nezaket, iyi iletişim bece-
rileri, duygusal olarak uygunluk, anlayış, bireysel ve ortak hedeflere 
karşılıklı destek, ortak etik ve ahlak değerleri, ortak gelecek hayalleri 
vb. içerir.

Sağ Üst “vücut” nitelikleri benzer beslenme tercihleri, sağlık so-
runları, hijyen, uyku düzenleri, egzersiz rutinleri vb. içerir. 

Sol Alt “sosyal” nitelikler sosyal statü (genellikle kadınlar evlene-
rek sınıf atlamak ister), gelir, meslek, yaşam tarzı seçimleri (şehirde 
veya kırsal yaşam gibi), seyahat, aile, çocuk arzusu, evcil hayvanlar, 
hobiler, ilgi alanları vb. içerir. 

Bekarlara, karşı cinste neleri çekici buldukları sorulduğunda ve 
çiftler, partnerlerinde neleri takdir ettiklerini bildirdiklerinde, bu 
“İkincil Fanteziler”den söz edilir. Bu durum şaşırtıcı değildir çünkü 
Birincil Fantezilerin açıkça ifade edilmesi siyaseten doğru değildir 
ve özellikle kadınlara karşı yüzeysel, basmakalıp, nesnelleştirici, 

Sabitleşir

Romantikliği Bırakır

Kabuğuna Çekilir
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Cinsel Olarak Aldatır
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kaba ve ayırımcı olduğu düşünülür. Erkekler genellikle daha genç, 
çekici, iyi görünümlü kadınlara karşı çekim hissettiklerini açık açık 
itiraf etmek konusunda kadınların doğaları gereği statü, güç ve ser-
vet sahibi, agresif, uzun boylu, başarılı erkeklere karşı çekim hisset-
tiklerini itiraf etmelerinden daha isteklidir. Kadınların bu isteksizliği 
kollektif kadın gölgesi olarak adlandırılabilir; bu geniş çaplı araştı-
rılmış ve kesin olgularla yüzleştiklerinde, kadınlar saldırganca tepki 
gösterirler.61

Flört
Çevrimiçi flört, sosyal medya ve dünya seyahati gibi modern olgular 
ortaya çıkmadan önce, bireyin sosyal ortamında sınırlı sayıda uygun 
bekarlar havuzu vardı. Bu, psikolojik çalışmalardan bildiğimiz gibi, 
insanların daha kolay ve hızlı bir şekilde seçim yapmasını ve aslında 
seçimlerinde daha mutlu olmasını sağlayan bir kıtlık duygusu yara-
tırdı.62 En çekici bekarlar bu sınırlı havuzdan bir eş seçtiğinde, geriye 
kalan bekar erkekler ve kadınlar, çekicilik baz alınarak eşleştirildi. Ya-
şadığımız modern çağda, yüksek hareketlilik ve milyonlarca çevrimi-
çi bekar ile, her iki cins için de oldukça çekici, potansiyel arkadaşlık 
bolluğu olduğuna dair bir algı oluşmuştur. Bu durum kendi denginde 
olmayanlarla flört eden bekarlara ve uslanıp yuva kurmayı reddeden 
kadınlara yol açar.63 Lauri Gottlieb Evlen Bu Adamla: Uslanıp Bay Ye-
terince İyi ile Yuva Kurmak adlı kitabında bu olguyu canlı bir biçimde 
açıklar. Çoğunlukla kadınlara hitap eden “Çekim Yasası,” “Sır,” “Aşk 
Seni Bulacak,” ve “Senin İçin Yaratılmış Olanı Davet Etmek,” gibi 
Yeni Çağ öğretileri, gerçekçi olmayan beklentiler sorununa katkıda 
bulunuyor. Bir çok bekar, seçmekten ziyade bakmaya devam etmeyi 
tercih ediyor ve kadınlar, ihtiyaçlarının artık karşılanmadığını hisse-
derlerse, “Bilinçli Ayrılma” gibi süreçlerin yardımıyla ilişkilerini daha 
hızlı bir şekilde bitiriyorlar. Diğerleri ise yaşları, boyları ya da gelirleri 
gibi önemli gerçekler hakkında yalan söyleyip o zor bulunan mükem-
mel eşin ilgisini çekmek için eski ya da fotoşoplanmış profil fotoğraf-
ları kullanırlar. Son ama son derece önemli olan nokta ise, modern 
ve postmodern kadınların çoğunun maddi, cinsel ve duygusal açıdan 
bağımsız olması ve yine de bir üst statü ve refaha ulaşmak için“ev-
lenmeyi” istemesi ile birlikte, arzulanabilir erkek havuzu, kadınların 
çoğunun kendi geliri olmadığı ve aileleri ile “sıkışıp kaldıkları” ya da 
evlenene kadar hizmetçi oldukları premodern zamanlara kıyasla, mu-
azzam ölçüde küçülmüştür.

İnsanların, ikincil fantezilerinin çoğunun karşılandığı takdir-
de, birincil fantezilerini doğal olarak karşılamayan partnerlere, 
zaman içinde aşık olduklarını belirtmek de önemlidir. Bu du-
rum, örneğin, görücü usulü evliliklerin ve iş yerlerinde, okullar-

da, organizasyonlarda vb. yerlerde ilk etapta arkadaş olup daha 
sonrasında aşka dönüşen çiftlerin başarılı olmasının kanıtıdır. 
Bu şekilde aşık olmak internet randevuları (bekarların ilk buluşmada 
kimyanın tutmasını beklediği, aksi takdirde yollarına yollarına devam 
ettikleri randevu), iş yerlerinde flörtleşmeyi ve çıkma teklifi etmeyi 
engelleyen cinsel istismar yasaları, ve sosyal olarak diğerleriyle etkile-
şime geçmek yerine zamanlarını TV karşısında, telefonlarıyla, sosyal 
medyada, oyun oynayarak ve evcil hayvanlarıyla geçiren insanlar sa-
yesinde azalmıştır.

 

Daima Kısmi, Zaten Bütün
Var olmak için, her iç bir dışa, her tekil bir çoğula ihtiyaç duyar (dört 
kadran tarafından temsil edilir) mantığını takiben biz insanlar sos-
yal ve kültürel çevremize, ilişkilerimize karşı daima kısmi iken eş za-
manlı olarak vücudumuz ve zihnimiz açısından ise zaten bütünüz. 
Bu önemli içgörü İntegral Sevgi İlişkisi modelinin merkezindedir. 
Bizler aynı zamanda hem bütün bireyler, hem de kısmi ilişkisel 
varlıklarız. 

İntegral dilinde, eş zamanlı olarak kendi başına bütün (örn: siz) 
ve daha geniş bir bütünün parçası (örn: bir aşk ilişkisinin, ailenin 
ya da topluluğun bir parçası olarak siz) olan her şey holon olarak 
adlandırılır.64 Tüm gerçekliğin holonlardan meydana geldiği iddia 
edilebilir. Örneğin, bütün h a r f l e r kelimelerin, kelimeler bütün 
cümlelerin, bütün cümleler bütün paragrafların, bütün paragraflar 
bütün bölümlerin, bütün bölümler bütün kitapların, bütün kitaplar 
bütün kütüphanelerin parçalarıdır. Bütün atomlar bütün molekülle-
rin, bütün moleküller bütün hücrelerin, bütün hücreler bütün doku-
ların, bütün dokular bütün organların, bütün organlar ise hayvanlar 
ve insanlar gibi bütün organizmaların parçalarıdır.

Benzer şekilde, bütün insanlar bütün çiftlerin, bütün çiftler bütün 
ailelerin, bütün aileler bütün toplulukların, bütün topluluklar bütün 
toplumların, ulusların ve tüm insanlığın parçalarıdır. 

Tanım gereği, holonların daima kendine özgü özellikleri var-
dır ve parçalarının toplamına indirgenemezler.65 Örneğin bir or-
ganizma, sadece hücrelerinin toplamından daha fazladır. Kendine 
özgü bir yapısı ve işlevi vardır. Bir kelime, harflerinin toplamından 
daha fazladır. Kendine özgü bir anlamı vardır. Bir ilişki, iki bireyin 
toplamından daha fazladır. Kendi dinamiklerini, değerlerini ve de-
neyimlerini yaratır (iki elinizin birlikte çalıştığını veya sevişen iki 
kişiyi düşünün).
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Şekil 6. İç İçe Holonları Gösteren Örnek

Her çember bir holonu temsil etmektedir.

Farklı Holonlar
Dört farklı çeşit holon bulunur:66

(1) Bireysel holonlar (hücreler, çiçekler, köpekler veya insanlar gibi 
kendi ihtiyari seçimine, iradeye, kişisel eylem yetisine veya deneyi-
me sahip her şey). 
(2) Sosyal holonlar (kaz sürüleri, erkek-kadın veya eş cinsiyetten olu-
şan ilişkiler, aileler veya topluluklar gibi bireysel holon grupları).
(3) El yapımı eşyalar (kuş yuvaları, kunduz barajları, resimler, kitap-
lar, arabalar veya evler gibi bireysel holonların yarattığı nesneler). 
(4) Öbekler (kum tepeleri ya da yaprak yığınları gibi doğa tarafından 
oluşturulan yapılar).

İlk ikisi, cinsellikle ilgili incelememiz açısından en uygun olanla-
rıdır. Bu nedenle daha yakından bakalım:

Bireysel holonların, tüm kurucu bölümlerinin uyması gereken tek 
bir yönetim gücü vardır. Wilber bu tek yönetim gücünü baskın monad 
olarak adlandırır.67 Eğer vücudunuzun baskın monadı olarak park-
ta bir yürüyüşe çıkmaya karar verirseniz organlarınız, dokularınız, 
hücreleriniz, molekülleriniz ve atomlarınız gibi tüm bileşen parçala-
rınız, istisnasız sizi takip etmelidir.

Sosyal holonlar, bilinçli ve bilinçsiz düzeyde, kendi vücutları, zi-
hinleri, kalpleri veya ruhlarının seviyesinde karşılıklı rezonans, ilgi 
ya da gereksinimi paylaşan üyelere sahiptir. Bu üyeler genelde ken-
di iradeleriyle bir parçası oldukları sosyal gruplara katılmakta veya 
ayrılmakta özgürdürler; evlenmek ya da boşanmak, bir işi almak ya 
da bırakmak, bir takımın veya derneğin üyesi olmak veya üyelikten 
çıkmak ya da bir topluluktan/ülkeden diğerine geçmek. Sosyal ho-
lonlar tekil akıl/bilinç ya da baskın monada sahip olmadıkları gibi 
tekil bir fiziksel bedene, ayrıca tanım gereği dört kadrana da sahip 
değildirler.68

Dişil/Eril Kutupluluk 
Eş zamanlı bütünlüklerini ve kısmiliklerini korumak için, bireysel ve 
sosyal holonlar dört dürtüye sahiptir. 

1. Onları daha büyük olan bütünlerin bir parçası olmaya iten, 
öz-aşkınlık veya yükseliş. 

2. Onları oluşturan parçaları korumaya iten öz-içkinlik veya 
iniş.

3. Onları kendi bütünlüğünü korumaya iten öz-korunum veya 
kişisel eylem yetisi.

4. Onları kendi kısmiliklerini korumaya iten öz-uyarlanım veya 
birlikte eylem yetisi (komünyon).

Yükseliş inişe karşıttır, birlikte eylem yetisi kişisel eylem yetisine 
karşıttır. İki karşıt kutupluluk çifti, bir grafik üzerinde dikey eksen-
de yükseliş ve iniş ve yatay eksende komünyon ve bireysel olarak 
aşağıda gösterilmiştir.

Yukarıdaki dört kadranda olduğu gibi, dört kutupluluğun tümü 
varlığımız için mevcut ve zorunludur. Eğer dikkatimiz ve odağımız, 
uzun süreler boyunca dört yönden sadece ikisinde ise, “rahat-sız-
lık” yaratır. Örneğin, kendini sevmek, başkalarını sevmekten daha 
önemli hale geldiğinde; bir şeyi tek başına yapmak, başkalarıyla bir-
likte çalışmaktan veya kimliğini kaybedip bir ilişkide bağımlı hale 
gelmekten daha değerli görülür.

İntegral Sevgi İlişkisi modeli yükseliş ve kişisel eylem yetisini eril 
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niteliklerle, iniş ve birlikte eylem yetisini ise dişil niteliklerle denk-
leştirir. Kadınlar ve erkekler, dört kutupluluğun her birini sağlıklı ya 
da sağlıksız şekilde geliştirmede eşit potansiyele sahiptir. Aşağıdaki 
Dört Kutupluluk ilgili şekilde de görebileceğiniz üzere, kişi ya bir-
likte hareket eden ya da kişisel hareket eden veya ya yükselen ya da 
inen olabilir fakat aynı anda hem birlikte ve hem kişisel hareket ede-
mez veya yükselen ve inen olamaz; tıpkı aynı anda nefes alıp (yük-
selmek), nefes veremeyeceğiniz (inmek) veya fiziksel olarak birlikte 
(toplu hareket) ve ayrı (kişisel hareket) olamayacağınız gibi. Başka 
bir deyişle, yükseliş veya iniş (yukarı çıkma veya aşağıya inme), ya 
toplu hareket (birlikte) ya da kişisel (yalnız) olacak şekilde görülür. 
İki çizgi arasında ortaya çıkan kesişim ise size, belli bir zamandaki 
dişil veya eril enerjiyi ya da dürtüyü verir.

Şekil 7. Dört Kutupluluk

Şu anda bu kutupların her birini hissedebilir ve hangi ifadelerin 
sizde en çok yankıyı uyandırdığını farkedebilirsiniz.

Yükseliş 
Yükseliş (veya öz-aşkınlık), benzersiz özelliklere sahip, bütün parça-
ları daha büyük bütünler haline getirerek yeni oluşumlar meydana 
getiren “yukarıya uzanan sevgi” (Eros) ile karakterize edilir: mole-
külleri oluşturan atomlar (su molekülünü oluşturmak için birbirle-

rine bağlanan, kendi benzersiz özellikleriyle tek bir oksijen ve iki 
hidrojen atomunu düşünün), bütün senfonilerin parçası haline gelen 
tekil notalar, yemekleri oluşturan gıda bileşenleri, tabloyu oluşturan 
renkler, cümleleri meydana getiren kelimeler, bilgeliğe dönüşen bil-
gi, çiftleri oluşturan bireyler veya toplumları meydana getiren top-
luluklar gibi. Yükselişçiler, gerçekliğe uzaktan bakarlar ve parçaları, 
daha geniş bir bütünün ya da daha büyük bir bütünlüğün kısımları 
olarak görürler. Dünyayı genişletilmiş bir kuş bakışı görünüm ola-
rak algılarlar ve her şeyi kapsamak amacıyla bilinçte çok daha yük-
seğe çıkmaya çalışırlar. Yükseliş enerjisi kendini bilgelik, yaratıcılık, 
yenilik, öngörülü kavramlar, boşluk ve dinginlik ile ifade eder. 

Sağlıklı yükselme gelişmeye, ötesine geçmeye, büyümeye, aşmaya, 
yaratmaya ve büyük düşünmeye yönelik bir arzuyla karakterize edi-
lir. Bu, benliğin ve şeylerin doğasının daha geniş bakış açılarını elde 
ederek başarılır. Eski yaklaşımlardan uzaklaşarak ve gereksiz şeyleri 
kafaya takmayarak değişme isteğini gerektirir. 

Sağlıksız yükselme daha düşük olanı kucaklamak ve önemsemek 
yerine, görmezden gelir, bastırır, kontrol eder ve hükmeder. Duygu-
ları, bedeni, cinsiyeti ve doğayı reddeder. 

Yükselişçilerin korkusu aşağı sürüklenmek, yutulmak, emilmek 
ve kaybolmaktır. 

İniş
İniş (ya da öz-içkinlik) yeryüzü ve tüm sakinleri de dahil her şeyi 
kucaklayarak, özverili bir merhamet ve teslimiyetle, çok olana ve 
parçalara “aşağıya doğru uzanan aşk” (Agape) olarak tanımlanır. 
Düşüşçüler hayatı, hayatın birçok tezahürünü, bedeni ve cinsellik-
lerini kutlar. Kendilerini olayların akışına bırakırlar, görünür dün-
yanın zenginlikleriyle temas halindedirler ve derinlere dalarak va-
roluşun bütünlüğündeki şeyleri tecrübe ederler. İnen enerji kendini 
hisler, merhamet, duygular, sıcaklık, hareket, teslimiyet, doluluk ve 
akış yoluyla ifade eder. Bir düşüşçü, dünyayı ve vücudu içeriden 
algılar.69 

Sağlıklı iniş dünyanın bütünlüğüne ve zenginliğine bağlı olmak, 
ona duyarlı olmak, ayakları yere basmak ve kişinin bedeni, hisleri, 
duyguları ve cinselliğiyle temas halinde olmak anlamına gelir. 

Sağlıksız iniş bunalmış, kaynaşmış ve yaşamın pek çok detayı, te-
zahürleri, duygular, dünyevi arzular ve ihtiyaçlar tarafından yöne-
tilen anlamına gelir.

İnişçilerin korkusu yaşamın bolluğundan ve güçlerinden bağını 
koparmak, kaybolmak veya ayrışmaktır.

Yükseliş

Komünyon

Alçalış

  Bireysel
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Kişisel Eylem Yetisi 
Kişisel eylem yetisi (veya öz-korunum) bütünlüğe yönelmiş bir dür-
tüdür; kişinin kendi isteğiyle bir eylemi gerçekleştirmesi, bağımsız 
seçimler yapması ve kendi gücünü kullanmasıdır. Kişisel eylem 
yetisine eğilimi olan kişiler kendi kimliklerini, kişiliklerini, bireysel-
liklerini ve özerkliklerini korumayı arzu ederler. Bireyin veya gru-
bun çıkarlarını koruyan ve onlara hizmet eden haklara, kurallara, 
yasalara ve adalete odaklanırlar. Kişisel eylem yetisi olan insanlar 
çevrelerinden ve başkalarının fikirlerinden ziyade kendi kararları, 
başarıları ve özgür iradeleri ile kendilerini tanımlamaktadırlar. Düs-
turları ise şudur: Başkasının hayatını yaşamakta başarılı olmaktansa, 
kendi hayatınızı yaşamakta başarısız olmak daha iyidir.

Sağlıklı kişisel eylem yetisi bireyin, grubun, kuruluşun veya toplu-
mun özerk işleyişini destekler. 

Sağlıksız kişisel eylem yetisi diğerlerinden yabancılaşmaya ve ay-
rışmaya yol açar. 

Kişisel eylem yetisine sahip insanların korkusu, bağımsız seçim-
ler yapma özgürlüğünü kaybetmek ve başkalarının refahı için onlara 
bağımlı hale gelmektir. 

Birlikte Eylem Yetisi 
Birlikte eylem yetisi (veya öz-uyarlanım) birimdeki veya grupta-
ki herkesin çıkarına uygun bir eylemin parçası olmak ve iş birliği 
yapmak için diğerleriyle bağlantı kurma (bütünleşme) dürtüsü-
dür. Birlikte eylem yetisi ilgi, sorumluluk (kendinize karşı olanın 
aksine başkalarına karşı), ilişki, yanal bağlanma, bağlantı, iletişim, 
empati, samimiyet, birleşme ve katılım nitelikleri ile ifade edilir. 
Birlikte eylem yetisine sahip insanlar esenliklerinin diğerlerine kat-
kıda bulunma, güvenme, bağımlı olma, çevrelerine uyum sağlama, 
karşılıklı destek verme ve alma sistemlerini koruma yeteneklerine 
bağlı olduğunu hissederler. 

Sağlıklı birlikte eylem yetisi insanlar arasında barışçıl, sorumlu (ya-
nıt-verebilir), anlayışlı ve ilgili bir bağlantıyla ifade edilir. 

Sağlıksız birlikte eylem yetisi kişinin kendi iradesini, bireyselli-
ğini ve özerkliğini kaybederek kaynaşma, bağımlılık, muhtaçlık ve 
tutunmaya yol açar, bu durum ise nihayetinde küskünlüğü berabe-
rinde getirir. 

Birlikte eylem yetisine sahip insanların korkusu terk edilmek, 
desteksiz kalmak ve yalnız olmaktır.

Dengeleme ve Uyumlama 
Sağlıklı bir aşk ilişkisinde (ve genelde hayatta), eş zamanlı kısmi-
liğimizi ve bütünlüğümüzü korumak için kişisel eylem yetimizi, 
birlikte eylem yetimizi, yükselişimizi ve inişimizi dengelememiz ve 
uyumlu hale getirmemiz gereklidir.

Yine, bireysel bir holon olarak siz, şu anda bu dört kutupluluğu 
ilişkisel bağlamda hissediyor olabilirsiniz:

Sağlıklı formunda, yükseliş (öz-aşkınlık) sağlıklı bir aşk ilişkisini 
birlikte kurmaya; ayrı benlik veya Ego algınızı teslim etmeye ve te-
vazu göstermeye; birisinin söylediği şu “bir artı bir eşittir her şey; iki 
eksi bir eşittir hiçbir şey” sözünü kabul etmeye; birlikte sinerji yarat-
maya, partnerinizle yeniliğe açılmaya, her iki bireyden daha büyük 
bir amaca hizmet etmeye ve en hayırlı olan şeyi en çok sayıda insa-
nın kullanımına açmaya yönelik dürtünüzdür. Sağlıksız formunda, 
yükseliş dürtüsü bireysel holonların (siz ve partneriniz) daha büyük 
bir bütünü oluşturan (sevgi ilişkisi) ihtiyaçlarını ihmal edecektir.

İniş (öz-içkinlik), sağlıklı formunda, ilişkide kendinize gösterdi-
ğiniz özene, faziletli bir beslenme, egzersiz ve dinlenme ile fiziksel 
bedeninizin sağlığını korumaya, hisler ve cinsellik seviyesinde bağ-
lanmaya yönelik dürtünüzdür. Sağlıksız formunda ise, iniş için olu-
şan dürtü, kendinize gereğinden fazla odaklanarak (Yeni Çağ nar-
sisizmi de dahil, sıklıkla benmerkezci veya narsistik bir şekilde),70 
kendinizi veya evcil hayvanları partnerinizden daha çok severek ve 
daha hayırlı olanı gözardı ederek daha büyük bütünün (aşk ilişkisi-
nin) dağılmasına, bozulmasına veya çöküşüne yol açar.

Kişisel eylem yetisi (öz-korunum) sağlıklı formunda, istikrarlı, 
sağlıklı ve özverili olmak için, aşk ilişkinizin, ailenizin, ekibinizin, 
organizasyonunuzun, topluluğunuzun, ülkenizin vb. tamlığını, bü-
tünlüğünü, bağımsızlığını, özerkliğini ve kendinizi koruma dürtü-
südür. Sağlıksız formında bireysellik, çatışmaya, soyutlamaya, ya-
bancılaşmaya ve yalnızlığa yol açar.

Sağlıklı formunda birlikte eylem yetisi (öz-uyarlanım) bağlan-
mak, katılmak, iletişim kurmak, uyum sağlamak, düşünmek, sorum-
luluk almak, anlaşmaya varmak, işbirliği yapmak ve empati kurmak 
için diğerleriyle ortaklık halinde hareket etmeye yönelik dürtünüz-
dür. Sağlıksız formunda ise birlikte eylem yetisi bağımlılığa, kaynaş-
maya ve bağımlı işleyiş ve özgür irade kaybına sebep olur.

Aynı anda hem yükselip hem inemeyeceğimiz (örn; nefes alır-
ken vermek) ve hem kişisel hem de birlikte hareket edemeyeceği-
miz (yalnız ve grupla olmak) için kutupluluklar arasında dengeli 
ve uyumlu kalmak için bir partnere ihtiyacımız vardır. Bunu, bizim 
baskın biçimde zıttımız olan bir partnerle veya tüm kutuplaşmala-
rımızı sırasıyla, tıpkı bir tahterevalliye biner gibi ya da birinin di-
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ğerine yön verdiği ve her iki eşin de birbirlerine yakın ve mesafeli 
ama birlikte hareket ettikleri eşli dans gibi, sağlıklı bir şekilde ifade 
ederek yapabiliriz. Her iki yol da enerji akışı sayesinde bir çekim 
ve sinerji yaratır (bir mıknatıs, batarya veya sevişme sırasındaki alı-
şı-verişi düşünün.) Aksi takdirde çift, iki kutup arasında akışın ol-
maması sebebiyle durgunluk ve çatışma deneyimler.

Sağlıklı yükselişin yokluğunda, bireye (kişisel eylem yetisi) ve bi-
reyin vücuduna, hislerine vb. (İniş) çok fazla vurgu yapılacağı için, 
bir ilişki kurmak ve sürdürmek ya imkansızdır ya da öncelik olmak-
tan çıkar. 

Sağlıklı inişin yokluğunda, kişiye, özellikle bedene ve hislere 
karşı ilgi, duygusal ve cinsel derinlik, gölge çalışması yapmak için 
beceri veya isteklilik, yeryüzü ve diğer akıl ve his sahibi varlıklara 
yönelik hiçbir özen yoktur.

Eğer sağlıklı kişisel eylem yetisi yoksa, partnerler karşılıklı bağımlı 
veya sağlıksız tarzda bağımlı hale gelirler ve bireyselliklerini ve se-
çimlerine ilişkin sorumlulukları koruyamazlar; bu durum ise genel-
likle karşılarındaki kişiyi suçlamaya ve mağduriyete yol açar. Ayrı-
ca, partnerlerinin ve ailelerinin tamlığını ve bütünlüğünü korumaya 
odaklanamazlar. 

Eğer sağlıklı birlikte eylem yetisi yoksa, bir sevgi ilişkisindeki eşler 
ihtiyaçlarını, hedeflerini ve eylemlerini özenli, saygılı ve merhametli 
iletişim yoluyla ifade etmez ve düzenlemezler. Ayrıca, eylemlerinin 
diğerleri üzerindeki etkilerine ilişkin sorumluluk almazlar.

Özet Olarak
İlişkilerimizde eş zamanlı olarak bütün ve kısmi olmamıza olanak 
sağlayan dişil ve eril kutuplar sayesinde dengelenmiş ve uyumlu 
hale getirilmiş, dört kadran veya varoluşumuzun dört temel boyutu 
(tekil ve çoğul iç ve dış), İntegral Sevgi İlişkisi modelinin temelini 
oluşturmaktadır. Kitabın 3. Bölümünde, dört kadranın tümünde ve 
kutuplaşmalarda yedi çakra seviyesinde ortaya çıkan, Aşkın Sevgi 
konusunu inceleyeceğiz. Kitabın 4. Bölümünde, sağlıklı sevgi iliş-
kilerinde, birlikte yaratma ve birlikte üretmenin kendi sağlığımız 
ve insanlığın geleceği için neden önemli olduğu ve böyle ilişkilerde 
çiftlerin neden bekarlara kıyasen üstün olduklarını açıklamak adına 
holonik yapılara daha da derinlemesine dalacağız. Bu nedenle, bu 
bölümde ele aldığımız dört kadran, holon ve dört dürtüyü iyi anla-
manız önemlidir.




