
Sat›fl›nPsikolojisi

� Biz dünyay› küstürdük deyince, baflka
küskünlükler geldi akl›ma.

Sessizlik…

� Dal›p gittiniz, küskün oldu€unuz
birini düflünüyorsunuz san›r›m.

� Evet, öyle.
� Kim o?
� Kimse de¤il.
� Az önce “hayat›mda bir yeri

yok” dedi€iniz erkek
kardeflinizi mi düflünüyorsunuz?

� Siz de benim gibi hiç
vazgeçmiyorsunuz herhalde. Ama
flimdiden söyleyeyim, benimle bafla
ç›kamazs›n›z. Ona küskün de¤ilim
çünkü o art›k benim için yok. Birine
küskün olmak için ona de¤er vermek
gerekir de¤il mi? Adam› seversiniz, bir
fley yapar, k›r›l›rs›n›z. Sokaktaki adam
size kötü bir fley yapsa k›r›l›r m›s›n›z?
K›r›lmazs›n›z. Neden? Çünkü
önemsemezsiniz bile.

� Evet, önemsemezsiniz ama
ondan bahsederken bu kadar
uzun cümleler de kurmazs›n›z.
Veya ondan bahsetmemeye
yemin etmifl gibi bir tav›r
içinde olmazs›n›z.

Gülümseme…

� El mi yaman bey mi yaman
diyorsunuz. Siz benden yaman
ç›kt›n›z. Daha önce de dedi¤im gibi,
belki daha sonra anlat›r›m bu konuyu.

� Sak›n ›srar etti€imi düflünmeyin
Do€an Bey. Siz, “Akl›ma baflka
küskünlükler geldi” diyerek
dal›p gidince ben de bu konuya
girece€inizi düflünerek sordum.
Ne zaman anlatmak isterseniz o
zaman anlat›rs›n›z kardeflinizi.

� Teflekkür ederim ›srar etmedi¤iniz
için. Asl›nda hakl›yd›n›z, do¤ru
tahmin ettiniz, ona ilk küstü¤üm

zaman› hat›rlamaya çal›fl›yordum o
anda. Bir kardefl düflünün ki, sizin
bafl›n›za gelen her kötü fleyden
nemalanmaya çal›fl›yor. Sizin her
kayb›n›z onun kazanc› haline
dönüflüyor. Bizim mümessillerin tuhaf
rekabetleri gibi. Sanki futbol
maç›nday›z. Ben gol att›m, sen gol
att›n. Futbolda oyunun bir kural› var,
bu yüzden bunu anlamak daha kolay.
Belki ifl hayat›nda da öyle, ama söz
konusu olan insan›n kardefliyse böyle
bir oyunu anlamakta güçlük çekiyor.
Babam›n beni her afla¤›lay›fl›,
kardeflimin yüzünde güller açt›r›rd›.
Esas k›zg›nl›¤›m ne biliyor musunuz?
Bunu hiç de gizlemeye çal›flmazd›. Ve
goooool, goooool… Babam bana her
k›zd›¤›nda, kardeflim içinden böyle
sevinç naralar› at›yor gibi gelirdi. ‹flte
benim kendime güvenim bu naralar
aras›nda eriyip gitti. fiaflk›n kardeflim
benim, fena halde oyuna geldi.

� Kimin oyununa?
� Babam›n tabii. 
� Oyunu kuran baban›zd› yani.

Gülümseme…

� Gülüyorum kusura bakmay›n, akl›ma
sahalardaki o kötü küfürler geliyor
birden. Hani özellikle hakemlere
söylenenler var ya. Akl› s›ra kardeflimi
överek beni h›rsland›racak. ‹kimiz de
h›rs yap›p, birbirimizi geçme
sevdas›yla ders çal›flaca¤›z. Bizim
evdeki tek meselemiz buydu. Dersini
çal›flt›n m›? Ödevlerin bitti mi? Çok
mu çal›flt›n da televizyon
seyrediyorsun? Bak kardeflin bitirmifl
sen halen sallan›yorsun. Daha
küçükken de baflka yar›fllar vard›
kardeflimle aram›zda. O arabalar›
yar›flt›r›yor, sen hep resim yap›yorsun.

G›t g›t g›dak 
Yeflim tafl› yumurtaya bakarken akl›ma bir fleyler geldi. Babam›n ne
ifl yapt›¤›n› söylemifl miydim size? Uzman Psikolog fiebnem Kartal
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Bak o kocaman aç›yor a¤z›n›. Yemek
yerken bile yar›flt›rd›lar bizi böyle.

� Baban›z d›fl›nda baflkalar› da m›
vard› sizi yar›flt›ran?

� Babam ve familyas›. Halam, amcam,
babaannem filan… Hepsi yani. Annem
çarpmada etkisiz eleman kald› ömrü
boyunca. Varl›¤›yla yoklu¤u belli
olmayan bir kad›nd› o. Silik bir tip.
Halen de öyledir zaten.

� Annenize de k›zg›ns›n›z.
� K›zg›n›m tabii. Bizi arenada azg›n

bo¤alar›n üstüne salar gibi att›
babam›n önüne. Elin armut mu
topluyordu? Niye mücadele etmedin?
Niye korumad›n bizi hiç? Her zaman
savafl alan› gibiydi evimiz. Hangimiz
kazançl› ç›kt›k? Hiç birimiz. Horoz
dövüfltürür gibi dövüfltürdü babam
kardeflimle beni. Hadi ben çok fley
kaybettim, kardeflim bitip de meyve mi
verdi?

� Kardefliniz de kaybetti yani bu
oyunun sonunda, öyle mi? 

� O benden daha çok kaybetti, ama
fark›nda de¤il. Fark›na var›nca çok
a¤layacak. Erken kalkan çok yol
alm›yor her zaman, bazen de çabuk
yorulup pes ediyor. Kendine güveni
fazla kabar›nca gencecik yaflta ifl
kurdu, çok kazand›, çok kaybetti.
Neyse, kendi yolu, kendi çizdi. Ben ne
söylesem, abisi k›skan›yor diye
yorumlad›lar. Ben de sustum sonunda.

� Küstünüz.

Gülümseme…

� Evet küstüm. Ona da, bu yorumlar›
yapanlara da küstüm.

Sessizlik…

� Gene dal›p gittim de¤il mi? Gözüm
gene yeflim tafl›ndan yap›lm›fl flu
yumurtaya tak›ld›.

� Mifl gibi yapan yeflim tafl›na m›?

Gülümseme…

� Evet ona.
� Ne düflündünüz onunla ilgili?
� Bu kez mifl gibi yap›yor diye

düflünmedim. Art›k onun gerçek tafl
oldu¤undan eminim.

� Daha önce emin olamam›flt›n›z.

Fark eden ne?
� Zaman geçti, tan›d›m onu.
� Ona f›rsat verdiniz belki de.

Kendini size ifade edebilmesi
için.

� Evet, do¤ru. Herkese vermiyorum bu
f›rsat› de¤il mi?

� Bilmem, siz daha iyi bilirsiniz.
Veriyor musunuz?

� Hay›r, vermiyorum. Ald›m mesaj›n›z›,
bunu da düflünece¤im… Antalya’n›n
sokaklar›na dönebilir miyim tekrar?

� Tabii ki buyurun.
� Yeflim tafl› yumurtaya bakarken akl›ma

bir fleyler geldi gene. Babam›n ne ifl
yapt›¤›n› söylemifl miydim size? 

� Serbest meslekle u€raflt›€›n›
söylemifltiniz.

� Evet, ama ne ifl yapt›¤›n› söylemedim
galiba. Tavuk ürünleri satt›¤› küçük
bir dükkân› vard›. Bir zaman sonra
dükkânda yo¤urt, süt, peynir gibi
ürünler de satmaya bafllad›. Küçük
esnaft› anlayaca¤›n›z. Almanya’da bir
yak›n›m›z vard›, babama dükkânda
sunum için kullanabilece¤i çim gibi bir
fleyler getirirdi. Çim derken do¤al çim
de¤il, plastik malzemeden yap›lm›fl bir
fleyler. De¤iflik bir yeflildi, basit bir fley.
Onu tezgâha koyar, üzerine
yumurtalar› dizerdi babam. Aman ne
k›ymetliydi o plastik uyduruk fleyler.
Kolisine befl kurufl vermem. Üstüne
para verseler almam. Evime do¤al
olmayan hiçbir fley sokmam ben.
Yapma çiçekler falan koyarlar. Nefret
ederim. Bunlar da mifl gibi
familyas›ndan de¤il mi? Baya¤›
tak›km›fl›m ben bu konuya me¤er. Ne
anlatsam alt›ndan bu ç›k›yor. 

� Öyle galiba.
� fiimdi size utanç verici bir sahne

anlataca¤›m. Cumartesi günleri ve
tabii yaz tatilinin büyük bir
bölümünde beni o dükkân›n önüne
oturtur, elime bir sepet verir ve içine
de o acayip yapma fleylerden koyar,
üstüne de yumurtalar› dizerdi.

� Dükkân›n önünde bu flekilde
oturmak utand›r›r m›yd› sizi?

� Utanmak ne kelime… Yerin dibine
geçerdim. Herkes tatillere bay›l›r, ben
nefret ederdim. Bütün arkadafllar›m
“g›t g›t g›dak yumurtam s›cak” diye
ba¤›rarak önümden geçerdi. Hadi
yumurtalar› önüme koyuyorsun, o pis
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Önceleri mifl
gibi yapan
yeflim tafl›
flimdi daha bir
gerçek geliyor
gözüme.
San›yorum
zaman geçtikçe
onu daha iyi
tan›maya
bafll›yorum.
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