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Sat›fl›nPsikolojisi
Trajikomik bir tabu oyunu

ün bir yak›n›m›n do¤um günüydü;
16 y›ld›r do¤um gününü kutlama-
yan, ç›t› p›t›, zarif, çal›flkan, obsesif

denebilecek düzeyde disiplinli, duygusal, te-
miz kalpli olup, yönetici olmas› sebebiyle
çevresindeki bir grup insana bunu asla belli
etmeyen, nefleli, flirin, empatik ve de pek
sempatik bir han›mefendinin. Otuz ikinci ya-
fl›n› doldurdu. On alt›nc› yafl›n› doldurup, on
yedinci yafl›na girdi¤i do¤um gününde, çok
sevdi¤imiz bir aile büyü¤ümüzü kaybetti¤i-
miz için, bir daha kendisi için do¤um günü
kutlamas› yap›lmas›n› istemedi¤ini söyledi.
Onun bu ac›mas›z karar›na hepimiz sayg›
gösterdik ve o günden sonra do¤um günle-
rinde onun için hediye almak d›fl›nda hiçbir
kutlama yapmad›k. Hediye kabul etmeye de
zaten son 5-6 y›ld›r bafllam›flt›. Bu do¤um gü-
nü kutlama yasa¤›n›n hepimizde büyük bir
üzüntü yaratt›¤› ve bunu hiç konuflamad›¤›-
m›z düflüncesiyle, biraz haddimi aflarak da
olsa bir karar ald›m; bu y›l o do¤um günü
kutlanacakt›!

Bütün ailenin ve yak›n dostlar›n kesinlik-
le çok ihtiyaç duydu¤unu düflündü¤üm bu

karar› sadece onun için de¤il, herkes ve özel-
likle kendim için almam gerekiyordu. Beni
reddedebilir, çok öfkelenebilir, hatta çekip
gidebilirdi. Hepsini göze ald›m. Tabular› y›k-
man›n baflka bir yolu olabilir mi? Onu sade-
ce aile içi bir yemek için ikna ettim ve kalan
k›sm› gecenin gidiflat›na göre flekillenir diye
düflündüm. ‹lk iflim, Pastazer’i aramak oldu.
Çok iyi bir firmada çal›flan, ODTÜ mezunu,
master’l›, elektrik-elektronik mühendisi zeki
ve çal›flkan kuzenimiz gönlünü butik pastac›-
l›k ifline kapt›rm›fl, ömrünün tüm gecelerini
ve hafta sonlar›n› inflaat mühendisi olan efliy-
le birlikte mühendislik harikas› pastalar yap-
maya adam›flt›. Sipariflimi duyan Zerrin, bü-
yük bir flaflk›nl›kla ve kayg›yla “Emin misin
abla?” diye sordu. Emindim. Sadece on kifli-
lik bir pasta olacakt› ve üzeri de kendisi gibi
ç›t› p›t› giysiler, tak›lar, flallar ve incik bon-
cukla bezenecekti. Birkaç fl›k›d›k ayakkab›,
terlik, bot ve çanta figürüyle söz konusu do-
¤um günü çocu¤unun ortam› terk etme ihti-
malini yüzde seksen düflüren pasta, akflam
üzeri ofisime teflrif etti. Yeterince pembe, ye-
terince sevimli ve t›ka basa dolu gardrobuyla

yeme de yan›nda yat bir dressing room kom-
pozisyonu! “Buna dayanamayacak” diye ge-
çirdim içimden, duda¤› gülümsemekle gü-
lümsememek aras› hafifçe k›vr›lacak. Bu da
bu y›ll›k benim için yeterli. Tabular o kadar
kolay y›k›lm›yor.

Evde topland›k
Akflam gelip çatt›. Arkadafl yok, kimseyi ça-
¤›rmad›k. Sadece genifl aile topland›k. K›sa-
c›k bir konuflma yapt›m, do¤um gününde
onunla birlikte olup, bir akflam yeme¤i yiye-
bilmenin hepimiz için ne kadar önemli ve
anlaml› oldu¤unu söyledim. Kaybetti¤imiz
yak›n›m›z› rahmetle anarak, “Onunla yaflad›-
¤›n süre kadar onsuz yaflad›n. Bazen bütün o
ac›, tatl› an›larla yüzleflip, onlar› geçmifle
emanet edip çekilmek gerekir” dedim. Hiç-
bir fley söylemedi, sustu ve sustu… Ama bak›-
fl›ndan bu konuyu daha sonra benimle konu-
flaca¤›ndan emindim. Demek ki art›k o da za-
man› geldi¤ini biliyordu. O sessiz bak›fl beni
cesaretlendirmiflti. Daha önceki senelerde,
birkaç kez konuflmak istedi¤imde beni nazik-
çe reddetmiflti, ben de bir daha konuyu aç-
mam›flt›m. ‹nsanlar›n ac›larla, travmalarla
bafletme flekillerine sayg› duymaktan baflka
bir çaremiz olabilir mi zaten? Ben hat›rlaya-
rak ve konuflarak bafletmeyi seçerken, o ço-
¤unlu¤un yürüdü¤ü yoldan gitmifl, unutma-
ya çal›flmay› ve susmay› tercih etmiflti. O tari-
hi yok etmenin, takvimlerden kopar›p atma-
n›n pefline düflmüfl, yok gibi yapt›¤›nda yok
oldu¤unu sanm›fl ve yok gibi yapt›klar›n›n
aras›na kendini cezaland›rmak için do¤um
günü kutlamalar›n› da katm›flt›.

Nihayet yeme¤e geçtik, herkes biraz te-
dirgin olmakla birlikte yine de gecenin so-
nunda gelinecek noktadan ümitliydi. Y›l›n
bu birkaç gününde yaflanan bu karmafl›k
duygular hepimizi esir al›yordu. Hiç konufl-
mam›flt›k ama hepimizin benzer fleyleri his-
setti¤i gün gibi aç›kt›. Bu benzer duygular,
benzer davran›fllara yol aç›yor ve masada
“fiu pastay› kessek de ne olacaksa olup bitse”
havas›n› estiriyordu. Ne yalan söyleyeyim,
bir taraftan da nefleliydik. Onun tedirginli¤i
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ve zoraki gülümseyiflleri yüzünden biz de
acemice duygular›m›z› gizlemeye çal›fl›yor-
duk. Çok geçmeden ev sahibinin akl›na ma-
saya birkaç çeflit turflu ve yöresel ürünler ge-
tirmek geldi. Salatal›k turflusu, zehir gibi süs
biberi turflusu, kebap ve flalgam türevi yiye-
cek içeceklerin bu son model ç›t› p›t› han›m-
da nas›l bir etki yaratt›¤›n› görmeniz laz›m.
Turfluyla birlikte gözleri parlad›, kendinden
geçti. Keflke bu kadar haz›rl›k yapana kadar
olay› bir Adana kebapç›s›n›n s›n›rlar› içinde
hallediverseydik diye düflündüm. Her neyse
turflu da benzer ifllevi yerine getirmekte yete-
rince iyi bir performans sergilemiflti. Dolay›-
s›yla art›k pasta için gerekli psikolojik ortam
haz›rd›. Ev sahibine minnettard›m, gerçi ken-
disi olacaklardan sorumlu olmad›¤›n› ben
daha sokak kap›s›ndan içeri ad›m›m› atma-
dan ifade etmiflti, yine de belli ki gerginli¤i
azaltmak için benimle ifl birli¤i yapmaya ka-
rar vermiflti. Zira neredeyse yeme¤in sonun-
da akla gelerek sofraya getirilen yöresel yiye-
cekler ve turflu aç›l›m›n›n bunun bir uzant›s›
oldu¤u apaç›k belliydi. 

Ailede hiç kimseye pastadan söz etme-
mifltim. Herkes bekledi¤imiz s›rada ö¤rendi.
‹çlerinde bu yapt›¤›m› pek onaylamayanlar
oldu¤u gibi, “Eh, öyle uygun gördüysen, öyle
olsun bakal›m” diyerek karars›z kalanlar da
oldu. Ama kimse “Aferin, iyi düflünmüflsün”
demedi. Tepkilerin bu kadar s›n›rl› oluflunun
bir baflka sebebi daha vard› ki, o da herkesin
bu konunun benim için de çok önemli oldu-
¤unu bilmesiydi. Hiç mi hiç dillendirileme-
yen bu konu ise do¤um günü kutlamas›n›n, o
korkunç kayb›n yafland›¤› tarihin ve pasta-
n›n, bir araya geliflinin öyküsüydü. 

Kimse nedenini bilmiyor
Y›llar y›llar önce çok güzel, çok flirin bir genç
k›z varm›fl. On yedinci yafl›na girerken ailesi
onun için güzel bir do¤um günü kutlamas›
haz›rlam›fl. Gündüz arkadafllarla, akflam aile
ve akrabalar aras›nda kutlanmas› planlanan
do¤um günü için seksen kadar davetli ça¤›r›l-
m›fl. Bu ailenin bir de tatl› m› tatl›, cad› m› ca-
d› bir ablas› varm›fl, tutturmufl “Pastay› ben
yapaca¤›m” diye. Yapm›fl da nitekim. Birisi
gündüz, di¤eri akflam kesilmek üzere iki ayr›
pasta yapm›fl, fakat nedense gündüz gençlere
ikram edilmesi planlanan büyük pasta, abla-
n›n içine pek sinmemifl. O gün kaza geçiren
ve akabinde kaybedilen aile büyü¤ü ise feda-
kâr m› fedakâr bir amcaym›fl. Bu tatl› adam
ablan›n içine sinmeyen pastas›n›n yerine gi-
dip kocaman ve çok güzel bir pasta alm›fl.
Pasta eve gelmifl, yenmifl, içilmifl… Fakat am-
ca nedense tekrar o pastaneye gitmifl. Bir da-

ha da kimse onun neden tekrar oraya gitti¤i-
ni bilememifl. Paras› eksik kald› onu vermeye
mi gitti, ald›¤› pasta çok be¤enildi ve ev tah-
mininden kalabal›kt› yetmez diye bir tane da-
ha m› almaya gitti, yoksa akflam için baflka
bir pasta daha m› almaya karar verdi… Nede-
nini kimse bilmiyor. Bütün bunlar birer tah-
min olmaktan öteye gidemeyecek, çünkü hiç
birimiz amcan›n neden tekrar pastaneye git-
ti¤ini bilmiyoruz. Ama flu bir gerçek ki, o
günden sonra bu ailede baz›lar› pasta ifline
merak sald›, baz›lar› pasta yapmaktan tama-
men vazgeçti, baz›lar› da pastalara ve do¤um
günlerine küstü, s›rt çevirdi. Kimileri çekin-
celerinin üzerine gider, kimileri kaçmaya de-
vam eder. ‹lk seçene¤in azimli savunucusu ve
uygulay›c›s› olan ben, bu önemli karar› bu fle-
kilde ald›m ve bütün ailemizin üzerine çöken
bu pasta tabusunu y›kmaya niyet ettim. Bu-
nu yapmam gerekiyordu, en az›ndan kendim
için. Neden biliyor musunuz? Çünkü o abla
benim.

Belli ki, ç›t› p›t› han›m kendisini o gün
do¤um günü oldu¤u için suçlu hissetmiflti.
Peki ben? Yeterince iyi bir pasta yapamad›-
¤›m veya yapt›¤›mla yetinmeyip pastam›n içi-
me sinmedi¤ini herkese ifade etti¤im için na-
s›l hissetmeliydim? Do¤ru düzgün bir pasta
yapsayd›m bunlar olmayacakt› belki, ya da
en az›ndan hiç güzel olmad› diye mutsuzluk
üretmeseydim, mutfakta s›zlan›p durmasay-
d›m, o zaman o pastaneye gidilmeyecekti ve
o korkunç kaza da olmayacakt›. Bilmiyorum
belki de olacakt›. Gerçekte bunu hiç birimiz
bilmiyoruz. Peki, ben ne yapt›m dersiniz?
Her fleye ra¤men pasta yapmaya devam et-
tim. Ama bu hiçbir zaman bir do¤um günü
pastas› olmad›. Zaten ve neyse ki art›k ailemi-
zin pastalar›n› kuzen yapmaya bafllad›.

Ç›t› p›t› han›m, pastas›n› görünce tam da
tahmin etti¤im tepkiyi verdi. Zerrin mesaiye
kalmas› gerekti¤i için kutlamaya kat›lama-
m›flt›. Bu yüzden ç›t› p›t›n›n ilk tepkisinin
içinde biraz da flaflk›nl›k vard›, “Zerrin yap-
m›fl bunu” dedi. Dudaklar› k›vr›ld›. ‹flte bu!
Bunu tan›yorum, bu o k›vr›m; gülümsemek-
le gülümsememek aras›. “Hani pasta yoktu”
dedi sitemkâr bir ses tonuyla. Hiç birimiz ses
ç›karmad›k. Ailenin en küçük ferdi, kim koy-
duysa art›k, mutfak çekmecelerinden birinde
haz›r bulunan birkaç mumu “Zerrin abla
mumlar› koymay› unutmufl, do¤um günü
pastas› bu, hiç mumsuz olur mu?” diye söyle-
nerek getirdi ve özenle pastaya dizdi. O, ara-
m›zda geçmiflte yaflanan bu ac› hikâyeyi bil-
meyen tek kifliydi, tabii ki biraz daha büyü-
dü¤ünde bunu ona anlataca¤›m. Konuyu
Zerrin’in unutkanl›¤›na yorup, tereya¤›ndan
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k›l çeker gibi mum meselesini de hepimizin
yerine halletmifl oldu. Gerçekte tamamen bir
tesadüf eseri yaflanan baz› ac› olaylar›, birbir-
leriyle iliflkilendirdi¤imizde böyle senelerce
süren tabular›n esiri haline gelebiliyoruz. Biz
bir tabuyu y›kt›k, hiç planlamadan ve hep be-
raber. Belki çok geç kald›k, belki de her fleyin
oldu¤u gibi bunun da zaman› vard›. ‹kincisi
çok daha do¤ru geliyor, özellikle evin mum-
lar› pastaya çarçabuk yerlefltiriveren küçük
s›pas› bütün bu yaflananlar›n üzerine “Hepi-
nizin üstünde bir durgunluk var bu akflam,
ben sizi nas›l neflelendirece¤imi biliyorum
köfteler” diyerek elinde o koca kutuyla salo-
na gelince. Tabu oynayal›m dedi nefleyle.
Oyun bafllad›, güldük, e¤lendik, kimimiz
karn›n› tutarak masadan kaçt›, kimimiz oyu-
nu fazla ciddiye alarak h›rs yapt›, kimimizin
gözünden karla kar›fl›k bir kas›m ya¤muru
indi; benimse gözüm hep ç›t› p›t› han›mda ta-
k›l› kald›; hem güldü, hem için için gözyafl›
döktü. Tabu kelimeleri kullanmamaya gay-
ret ettik, kullan›nca yand›k belki ama biz o
gece büyük bir tabuyu y›kt›k. 

Kelime: Serap
Anlat›c› bafll›yor, bir k›z ismi…
- Güzel mi?
- Eh iflte, Arap yar›madas›nda olur.
- Hep orada m› yaflar?
- Bofl ver oras›n›, görünce kendinden

geçiyorsun.
- Jodie Foster.
- Arap yar›madas›yla ne ilgisi var Jodie

Foster’›n. Durun baflka türlü anlataca¤›m.
Hani böyle gidersin kocaman kamburu
vard›r.

- Deve.
- Evet, iflte onun üstünde gidersin.

Bakars›n bir k›z ismi gibi bir fley…
- Hörgüç.
- Yaa, k›z diyorum hörgüç diyorsun, ne

alaka abi? 
- E deve deyince tamam da, hörgüce mi

itiraz›n var?
- Tamam tamam, b›rak sen onu flimdi. 

Hani bir türkücü vard›r.
- ‹brahim Tatl›ses.
- ‹brahim Tatl›ses de¤il, hani kar›s› vard›r,

boyuna a¤layarak fliir okur.
- Derya Tuna, Perihan Savafl…
- Hay›r yaa, o de¤il.
- Asena m›?
- Ya nereye gittiniz be arkadafllar, türkücü

diyorum.
- E k›z ismi dedin.
- Ya türkücünün kar›s›n›n ismi k›z ismi

olacak diyorum ben. Bi susun, tamam.
Bafltan al›yorum bak›n, bir türkücü var,

kar›s›yla beraber televizyona ç›kar, adam
türkü söyler, kad›n fliir okur, herkes a¤lar…

- Sümer Ezgü.
- Hah, onun kar›s›n›n ad› iflte.
- Aaa, o Türk ama.
- Biz ne dedik?
- Arap diyorsun.
- Yaa, Arap milattan önceydi be saf m›s›n,

zaman geçiyor kad›n›n ad›n› söylesene.
- Ezgi.
- Ezgi kim ya? Adam›n kar›s›n›n ad›n›

söyle.
- Ne bileyim ben elin adam›n›n kar›s›n›n

ad›n›. Ezgi gibi bir fleydir herhalde.
- Tamam be, b›rak, pas. 

Kelime: Münevver
- Halk aras›nda iyi huylu diye bilinir ama

bizdeki tam bir cad›.
- Annem.
- O sizin evdeki, bu genelde bizim evdedir,

beraber yaflar›z hani.
- Kar›. Pardon efl yani.
- Tamam, ayn› cins ama bunun hani böyle

kocaman fleyleri vard›r, sallar.
- ‹nek.
- Kar›dan devam etsene, ayn› cins

diyorum, efl gibi ama evde olmamas›
gereken biri. 

- Oha! Ne diyorsun!
- Öyle bir fley de¤il olm, hani bu devaml›

bizim eve gelir ama ben hiç hazzetmem.
- ‹stemem yan cebime koy!
- Kelime buluyoruz, deyim de¤il. Ya

kad›n›n ad›n› söylesene, hani bizim evden
ç›kmaz da sinir eder beni, Fener,
Gassaray hani, v›r v›r v›r v›r…

- Münevver!

- Bitti -
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