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TEŞEKKÜR

Bu kitapta yer alan kavramların çoğu, yıllardır edindiğim 
çok önemli eğitim tecrübeleri ve her biri daha iyi bir kli-

nisyen olmamda bana her zaman destek olan çok yetenekli da-
nışmanlarım sayesinde ortaya çıktı. Dr. Joe Shay’e, Dr. Kenneth 
Zack’e ve Dr. June Wolf’a yıllardır benden esirgemedikleri bilgi 
ve destek için teşekkürü borç bilirim.

Hekimlik stajımı bitirdikten çok sonra kariyerimi şekillen-
diren iki adamı tüm kalbimle özlüyorum: narsisizm üzerine 
kitaplar yazmış ve hayatını bu konuya adamış olan ilk danış-
manım Dr. Andy Morrison’u ve aynı şekilde, en üst seviyede-
ki narsistik ve sınır kişilik bozukluğu yaşayan hastaları anla-
yıp onlarla temas kurabilme yeteneğine sahip Dr. Gerry Koc-
hansky’yi. Bu kitabı yazarken sık sık onları düşündüm.

Ayrıca hikâyelerini dinleme ayrıcalığını bana yaşatmakla kal-
mayıp yardımıma da güvenen danışanlarıma da müteşekkirim; 
bu kitapta yer alan içgörülere ve faydalı bilgilere onların cesa-
reti olmadan erişemezdim.

Kitap yazmanın bir ekip işi olduğunu her zaman söyler-
ler, ben de HarperCollins’ten son derece yetenekli bir ekip ba-
na kucak açtığı için kendimi çok şanslı hissediyorum. Daha en 
başta, narsisizm üzerine bir kitap yayımlama konusunda be-
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nimle görüşen UK HarperCollins’in editörü Carole Tonkin-
son’a teşekkür ederim; HarperWave’deki harika editörlerim 
de dahil olmak üzere tüm HarperCollins ekibine beni o tanıt-
tı. Karen Rinaldi, başından sonuna bu projeye hem vizyon hem 
de enerji kattı. Julie Will’in keskin editoryal bakışı, isabetli yo-
rumları ve psikoloji bilgisi, Narsisizme Yeni Bir Bakış’ın yayına 
hazırlık sürecini tam bir keyfe dönüştürdü.

Reklam ve pazarlama ekibim –Tina Andreadis, Kate D’Es-
mond ve Stephanie Cooper–, bu kitaba başarı kazandırmak için 
uğraşırken muazzam bir hüner sergilediler. Bu süreçte son de-
rece özenli ve dikkatliydiler.

Ayrıca Central Michigan Üniversitesi’nden meslektaşım 
Prof. Stuart Quirk, sağlıklı narsisizmin tayin edilmesine ampi-
rik bir kesinlik getirme konusundaki büyük istekliliğimi pay-
laşmasaydı, asla yeni bir ölçüm geliştiremezdim. Beraber eğitim 
aldığımız sırada onunla tanıştığım için kendimi çok şanslı gö-
rüyorum ve Narsisizm Spektrumu Skalası’yla ilgili çalışmaları-
mızı sürdürmeyi dört gözle bekliyorum.

Beni yılmadan destekleyen ve bitmek bilmez bir meraka sa-
hip ajanım Miriam Altshuler’e de minnettarım. Uzun yıllar ön-
ce, soğuk bir güz akşamında, ajanım olmak istediğini söylemek 
için beni aramıştı. Çok heyecan verici bir haberdi bu; bunun 
için ona sonsuza dek müteşekkir kalacağım.

Üslubumu şekillendirmeme ve düşüncelerimi netleştirme-
me yardımcı olan editörüm ve dostum Anastasia Toufexis’e de 
daima minnettar kalacağım. Onun bitmeyen heyecanı, mizah 
anlayışı, dil hususundaki keskin kulağı ve hafife alınmayacak 
mantık yeteneği sayesinde, beklediğimden çok daha iyi bir ya-
zar oldum.

İçimdeki yazar olma tutkusunu keşfetmeme yardımcı olan 
menajerim ve dostum Lisa Tener’a yürekten teşekkürlerimi su-
narım.

Fikirlerimi paylaşabilmem için bana internet sitelerinde yer 
ayıran The Huffington Post ve Psychology Today’e de teşekkür 
ederim.

Kardeşim Brian Malkin ve Ference & Associates’in tüm avu-
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katları, eserim için yasal izinlerin alınması konusunda çok ça-
lıştılar. Yorulmak bilmez gayretleri için hepsine teşekkürü borç 
bilirim.

Son olarak bu sürecin sıkıntılarını ve sancılarını büyük bir 
sabırla dinleyen, ilk taslakları okuyup yorumlayan, ihtiyacım 
olduğunda zihnimi dağıtarak oyalanmamı sağlayan ailem ve ar-
kadaşlarıma çok teşekkürler. Heyecan verici ve cesaretlendiri-
ci sohbetleriniz için de çok teşekkür ederim; ne yaparsam ya-
payım, bu işte ister başarılı ister başarısız olayım, özel olduğu-
mu düşünen insanlara sahip olduğumu bana hep hatırlattınız. 
Bu duyguların karşılıklı olduğunu söylemekten mutluluk du-
yarım.

Ve elbette, harika eşim Jennifer ve kızlarım Anya ve Devin, 
sizin bitip tükenmeyen manevi desteğiniz ve yardımlarınız ol-
masaydı, değil koca bir kitap çıkarmak bir makale bile yaza-
mazdım.
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GİRİŞ

Annem, tanıdığım en harika ve en sinir bozucu insandı: 
Kendisi bir narsistti.

Çok uzun bir süre bunun farkında değildim, ta ki üniversite-
ye girip öğrencileri tanıma amacıyla yapılan bir psikoloji testiy-
le karşılaşıncaya kadar. İşte orada, genç Yunanlı Narkissos’un 
sudaki yansımasına baktığı resmin tam altında, koyu renk harf-
lerle basılmış o sözcük yer alıyordu: narsisizm. Altındaki açık-
lamayı okuduğumda, aynı anda hem bir rahatlama hissettiğimi 
hem de dehşete kapıldığımı hatırlıyorum. Bu kavram, annemle 
ilgili paradoksu mükemmel bir biçimde karşılıyordu.

Çocukluk dönemimin göz kamaştıran kişisiydi annem, son 
derece cana yakın, etrafına neşe saçan ve fevkalade şefkatli bi-
riydi. Dünya sanki onun etrafında dönüyor gibiydi. Büyük Bri-
tanya’da yetişmiş olmasından gelen koyu bir İngiliz aksanına 
sahip, yaklaşık 1.80 m boyunda, dikkat çekici bir sarışın olan 
annem, gittiği her yerde –market, kafeterya, kuaför, vs.– çev-
resindekilerle hemen kaynaşırdı. Arkadaşlarını çok önemser-
di, her türlü hastalıkta veya sıkıntıda yardımlarına koşardı; ay-
rıca kendisini yaşadığı çevreyi iyileştirmeye adamıştı, ister bir 
çocuk parkı temizlenecek ister börek çörek satışı yapılacak ol-
sun, onun için fark etmezdi. Bir eş olarak babamın ve bir anne 
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olarak benim ve erkek kardeşimin daima yanındaydı, sevgisini 
ve öğütlerini bizden hiç esirgemezdi.

Ne var ki bu ışıltısı, yaşlarımız ilerledikçe giderek sönükleşti. 
Zamanla benmerkezci bir kişi haline geldi. Gençliğinde ne ka-
dar başarılı bir balerin olduğuyla övünüyor, hatta bazen bunu 
göstermek için –beceriksizce– split veya pliye yapmaya çalışı-
yordu. Ünlü kişilerden tanıdıkları olduğunu söyleyip bununla 
böbürleniyordu (ne var ki, bu tanıdıkların gerçek mi yoksa ha-
yalî mi olduklarından emin değilim). Dış görünüşü konusun-
da takıntılı hale gelmişti, delice bir telaşla cildindeki kırışık-
lıkların ve vücudundaki lekelerin durumunu izliyor, zayıf kal-
mak için aç geziyordu. İnsanların lafını kesiyordu, onunla acı-
sını veya üzüntüsünü paylaşan birine bile bunu yapıyordu. Bir 
defasında ona, kız arkadaşımdan ayrıldığım için ne kadar üz-
gün olduğumu anlatmaya çalışırken, dalgın bir şekilde “Sevgili 
bulmakta hiç zorlanmazdım,” diye mırıldanmıştı. Konuyla hiç 
ilgisi olmayan bu söz karşısında neye uğradığımı şaşırmıştım.

Anneme ne olmuştu? Üniversite narsisizm sözcüğü ile tanış-
mamı sağlamıştı. Ama gerçekte ne anlama geldiğini anlama-
mıştım. Aklımda bir sürü soru vardı. Annem her zaman narsist 
miydi, ben mi bunu fark etmemiştim? Yoksa şartlar mı onu bu 
hale getirmişti, örneğin yaşlanmak gibi? Çocukluğumdan ha-
tırladığım o sevgi dolu, özverili kadını geri getirmek için yapa-
bileceğim bir şey var mıydı?

Kısa bir süre önce babamı kaybettik ve eşim Jennifer ile bir-
likte anneme, uzakta yaşadığı büyük evinden bize daha yakın 
küçük bir apartman dairesine taşınması için yardım ettik, acılı 
bir süreçti. Kendini bir anda içinde bulduğu bu daracık ev onu 
çileden çıkardı. Alay edercesine, “Benim için ne kadar güzel bir 
yer bulmuşsunuz,” diye söylendi.

İlk akşam civardaki bir otelde kaldı, ertesi gün bizimle bu-
luşmak üzere bir taksiyle apartman dairesine geldi. Büyük bir 
sessizlik içinde, onun pek yardımı olmaksızın eşyaları boşalt-
maya devam ettik. Annem az sonra tekrar bir taksiye binip git-
ti, bu defa “dekorasyon malzemeleri” için yüksek miktarda pa-
ra harcamak için.


