
Sat›fl›nPsikolojisi

� Neden olmas›n diyorsunuz. Yeniden
insanlara güvenebilecek olmay› ümit
edebilmek bile çok güzel. Asl›nda siz
daha farkl› bir fley söylemek istediniz
san›r›m. Yeflim tafl› mifl gibi yap›yorsa
onunla bir daha göz göze gelmemeye
çal›fl›r›m dedi¤imde siz de bana,
onunla bafla ç›kmay› ya da ona
tahammül etmeyi ö¤renirsiniz dediniz.
Böyle demifltiniz de¤il mi?

� Evet, öyle dedim. 
� Herkese güvenmek mümkün de¤il

demek istiyorsunuz yani. Ama
güvenemediklerime de tahammül
etmeyi ö¤renmem gerekiyor.

� Evet.

Sessizlik…

� fiu yeflim tafl›n›n kerametine bak›n.
Beni nereden nereye götürdü. Taa
Antalya’ya gittim flimdi.

Sessizlik…

� Çocuklu¤unuza gittiniz yani.
� Evet, öyle oldu. Çocuklu¤uma m›

inece¤iz flimdi? O meflhur olay bu
mudur?

� Budur, evet.
� Sizinle konuflmak çok keyifli. Böyle

halk diliyle konufluyorsunuz.
� Halk diliyle?
� Doktorlar, psikologlar hep çok ciddi

konuflur. Siz öyle de¤ilsiniz.
Samimisiniz. Bak›n mifl gibisiniz
demedim bu sefer. Duydunuz zilin
sesini, o iki sözcü¤ü

kullanmayacaks›n›z, mifl gibi, m›fl gibi
yok art›k, yasak. Çocuklu¤uma
inece¤iz demek flimdi. Antalya’n›n
sokaklar›nda k›sa bir gezintiye
ç›karaca¤›m sizi desenize. Daha önce
hiç Antalya’ya gittiniz mi?

� Evet, pek çok kez gittim.
� Bilirsiniz o zaman, çok güzeldir

Antalya.
�Güzel bir flehir gerçekten.
� Benim çocuklu¤um sokaklarda geçti

desem yeri var. Annem ev han›m›yd›,
babam serbest meslekle u¤rafl›rd›. Biz
üç kardefliz, ben en büyükleriyim.
Sinirli bir kad›nd› annem. Gerçi halen
öyle, ama eskisi gibi ba¤›r›fl, ça¤›r›fl bir
ortam yok evde. Size söylemifl miydim,
ailem de benimle birlikte ‹stanbul’a
tafl›nd›. Zaten kardefllerim buradayd›.
Küçük kardeflimin ad› fiule. Bizim
‹stanbul’a geldi¤imiz sene fiule de
buraya okumaya gelmiflti. Marmara
Üniversitesi’nden mezun, ana s›n›f›
ö¤retmeni. ‹lk iki sene ailemle birlikte
oturdum. fiimdi ayr› yafl›yorum.
Hemen her hafta bizimkileri görmeye
giderim veya onlar› al›r›m dördümüz
d›flar› ç›kar›z.

� Dördümüz, dediniz. Konuflman›zdan di¤er
kardeflinizin de ‹stanbul’da oturdu¤unu
düflündüm.

� Evet, o da burada, annemlerle yafl›yor.
� Ailecek d›flar› ç›karken bir kifli eksik oluyor

galiba.
� Evet, annem, babam, fiule ve ben

ç›k›yoruz.

Sessizlik…

� Di¤er kardeflinizden bahsetmek
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istemiyorsunuz anlad›¤›m kadar›yla. Ailenizi
anlat›rken de ondan hiç söz etmediniz.

� Evet, onunla pek bir iliflkim yok.
Ondan söz etmemifl olabilirim, çünkü
benim hayat›mda bir yeri yok. Öyle
biri yok benim için. Yok yani.
Olmayan bir fleyi konuflman›n da bir
anlam› olmasa gerek. Öyle de¤il mi? 

� Evet, ama belki daha sonra bu yoklu¤un
sizde yaratt›¤› bofllu¤u, duygular›
konuflabiliriz.

Sessizlik…

� Bofl verelim bu konuyu. Ama anlad›m
ne demek istedi¤inizi. Bir sonraki
görüflmemizde anlatsam daha iyi
olacak benim için. Ben sizi Antalya’n›n
sokaklar›ndan birine götüreyim flimdi.
Küçücük, dar bir sokak. O kadar dar
ki, han›mlar soka¤›n karfl› taraf›ndaki
evlere, servis yapabilmek üzere,
soka¤›n üzerinden geçecek flekilde
teleferik sistemi kuruyorlar. ‹plerin
ucunda sepetler; komflum tuzum bitti
yolla, kahven var m› koy sepete,
yo¤urt, çorba, dantel, orlonlar, kazak
modelleri, daha neler neler… Bir
keresinde bakkal›n han›m› reçel
koymufl sepete, anneme gönderiyor.
Koca bir kâse, a¤z›nda kapak falan da
yok, iki tarafl› ipleri çekiyorlar. ‹ki
han›m iki taraftan, sen o tarafa ben bu
tarafa derken sepet sallan›yor, reçel
fl›p›r fl›p›r afla¤›ya dökülüyor, o anda
yoldan kim geçiyorsa onun k›smeti
oluyor. Neyse ki mahalle aras›, dar bir
sokakta oluyor bu yaflananlar.
‹stanbul’da olsa böyle bir olay kavga
k›yamet kopar. Bizim mahalleliye
e¤lence oldu o zaman. Ben de
nasiplenenlerdendim. Çocu¤uz iflte,
yaland›k flap›rdand›k can›m turunç
reçelini. Siz hiç yediniz mi turunç
reçeli? Antalya’da pek meflhurdur.
‹stanbul’da pek de¤erini bilmiyorlar
galiba. Baz› yerlerde görüyorum, ama
pek ra¤bet edilmiyor herhalde.

� Ra¤bet edilmiyor mu? Nereden biliyorsunuz?
� Bilmiyorum asl›nda, sanki pek alan

olmuyor gibi geliyor. Kimseyi al›rken
görmüyorum.

� Sizin görmedi¤iniz zamanlarda al›yorlard›r
belki. 

� Tabii ki, viflne reçellerinin oldu¤u
raflar›n önünde de kuyruk olmuyor.

Arkadafllar›m›n evinde, d›flar›da
kahvalt›ya gitti¤im zamanlarda da pek
rastlam›yorum turunç reçeline. Aman
bana ne. Nereden geldim bu konuya
ben?

� Çocuklu¤unuzdan. Dar bir sokakta gezintiye
ç›karm›flt›n›z beni. Orada gezinirken
turunçlara rastlad›k.

� Evet ama turunçlara niye tak›ld›k onu
anlamad›m.

� Sizin çocuklu¤unuzun geçti¤i flehirde gökten
turunç reçeli ya¤›yordu, siz de mahalleli de
çok flükür diyordunuz. Ama burada, yani
insanlara güveninizin kalmad›¤› bu flehirde
turunçlar›n k›ymetini bilen kimse yokmufl.
‹stanbul’da olsa bu olay kavga k›yamet
kopard› dediniz.

� Kopard› valla. Halbuki biz gökten
nimet ya¤›yor gibi sevinmifltik. Akl›ma
ne geldi flimdi biliyor musunuz? Biz
çocukken, ya¤mur ya¤d›¤›nda özellikle
ya¤murun alt›nda dolafl›rd›k. fiimdi
bak›yorum herkes ya¤murdan
kaçmaya çal›fl›yor. Sonra da küresel
›s›nmadan, kurakl›ktan korkuyorlar.
Bu ne perhiz bu ne lahana turflusu?
Madem kurakl›ktan korkuyorsunuz,
niye nimete s›rt çeviriyorsunuz?

� ‹nsanlar ya¤murun alt›nda dolaflmad›klar›
için kurakl›k oluyor.

� Evet, tabii. Böyle ya¤murdan kaçarsan,
duas›na ç›kars›n bir gün. Biz dünyay›
küstürdük, ac›tt›k, incittik, dengesini
bozduk. O da bize s›rt›n› çevirdi.
Anlatabildim mi fiebnem Han›m?

� Çok iyi anlad›m, Do¤an Bey.
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