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Sat›fl›nPsikolojisi

� “G›dak Do¤an” diyerek alay m› ederdi
arkadafllar›n›z sizinle?

� Hem nas›l!
� Yine de bu an›y› gülümseyerek anlatt›n›z.
� Evet, bir taraftan komik de geliyor. O

söz yani. Komik tabii. “G›dak Do¤an.”
O zaman çok üzülüyordum bu
duruma. fiimdi gülümsetiyor beni.

� O ana geri dönerseniz… Sizi üzenin ne
oldu¤unu tam olarak hat›rlayabiliyor
musunuz?

� Hat›rl›yorum tabii. Babam›n beni o
duruma düflürmesi… Babas›n›n
sözünden ç›kamayan zavall› bir
çocuktum ben. Komik duruma
düflmeme seyirci kald›. Çok mu flartt›
yani cumartesi günleri orada oturup
yumurta satmam? Küçük bir
mahalleydi zaten, herkes biliyordu
babam›n dükkân›n›. “Müflteriyi içeri
çekelim” derdi. Buna gerek yoktu ki,
sanki yer gök yumurta da¤›t›yordu da
biz müflteri için rekabet ediyorduk.
Ben kap›da elimde sepetle oturmasam
müflteri gelip almayacak m›yd›?

� Baban›z›n bunu sizi dükkânda tutmak için
bahane etti¤ini düflünüyorsunuz.

� Aynen öyle.
� Peki, sizce neden ›srar ediyordu baban›z

tatillerde dükkânda olman›z için?
� Zevzeklik iflte. Baflka neden olacak?
� Zevzeklik?
� Saçmal›k yani. Tam karfl›l›¤›n›

bilmiyorum zevzekli¤in. “Hiçbir
makul gerekçesi yoktu” demek
istiyorum.

� Hiçbir makul gerekçesi olmaks›z›n sizi orada
tutman›n bir gerekçesi olmal› ama.

� Anlamad›m. Nas›l yani?
� Baban›z›n hiçbir makul gerekçesi

olmamas›na ra¤men ›srarla sizi dükkâna
götürdü¤ünü söylüyorsunuz. Üstelik siz de
gitmek istemedi¤inizi belli ediyordunuz.
Buna ra¤men, sizin deyiminizle neden böyle
bir “saçmal›k” yap›yordu acaba?

� Anlad›m flimdi… Ne bileyim?
Saçmalaman›n sebebi mi olur? Sebebi
olsa saçmalama m› olur?

Sessizlik…

� Baban›z›n davran›fllar›n›
anlamland›ramamak çok s›k yaflad›¤›n›z bir
fley midir?

� Bilmem. fiimdi de¤il. Ama eskiden
olurdu. ‹natç› bir adamd›r babam.
“Ben bir kere bir fleye hay›r dedim mi,
bir daha evet demem” diyen tipler
vard›r ya. ‹flte babam onlardand›r.
Demezsen deme. Ne yani? Çok mu
önemli bir fley bu? Bunu diyerek
övünürler bir de, sinir olurum.
“Hay›r” dedi¤ine “evet” desen ne olur?
Dünya m› batar? Yok demez, laf
a¤›zdan bir kere ç›karm›fl. Saçma...
Affedersiniz. Çok özür dilerim. Çok
sinirlendi¤im bir fleydir de bu. 

� Anl›yorum sizi, baban›z›n bu huyuna çok
öfkeleniyorsunuz.

� Hem nas›l. Pis bir huy bu. ‹natç›l›k
dedim buna ama de¤il asl›nda. Sabit
fikirlilik bu. Evet, do¤ru kelime bu,
sabit fikirli bir adam babam. Hatta
fikri de yok. Ona direkt sabit
diyebilirsiniz. Anlatabildim mi? Bir
fikriniz olur, ona tutunmak için inat
edersiniz. Ama babam›n böyle bir
durumu da yok. O, direnmek için
direnir. Ne için direndi¤ini bilmez.

� Bu durumda baban›z›n sizi s›rf inad›
yüzünden götürdü¤ünü düflünüyorsunuz
dükkâna?

� Evet, öyle. 

Sessizlik…

� Babam› sürekli saçma sapan davranan
biri gibi anlatt›m size. Düzgün
davran›fllar› da vard›r tabii. 

� Suçluluk mu duydunuz? 
� Öyle oldu galiba. Akl›ma bir fley geldi

az önce. On yafl›ndayd›m herhalde.
Tam olarak hat›rlam›yorum.
‹lkokuldayd›m. Kardeflimle
oynuyorduk, o benim bir fleyimi ald›,
“ver” dedim. Her zamanki gibi
vermedi, beni sinir etti. Ben de zorla

Makul bir gerekçe
Sizce tüm bunlar baban›z›n sizi cezaland›rd›¤› anlam›na m› geliyor?
Uzman Psikolog fiebnem Kartal
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ald›m elinden, beni itti, ben de onu
ittim. Derken böyle itiflmeye, kavga
etmeye bafllad›k. Nas›l olur bilirsiniz.
Sonra o bafl›n› bir yere çarpt›, ba¤›rd›,
a¤lad›.  Zaten yaygarac›d›r o. Kendisi
yapar yapar, sen ona bir dokun
k›yameti kopar›r. Her neyse, annem
geldi, ikimize de k›zd›. Ba¤›r›p ça¤›rd›.
H›rs›n› alamad› herhalde, oturup
hüngür hüngür a¤lad›. San›yorum
babam› arad›. Çünkü bir süre sonra
babam eve geldi ki bu çok nadiren
olurdu. Tahmin edece¤iniz gibi
babam›n dükkân› b›rak›p eve
gelebilmesi için çok önemli bir fley
olmas› gerekirdi. Babam geldi, bizi
toplay›p k›sa ve net bir konuflma yapt›.
“Bir daha annenizi a¤lat›rsan›z
can›n›za okurum” fleklinde
özetlenebilecek bir konuflmayd› bu.
Sonra da beni al›p d›flar› ç›kartt›.
Evden ç›karken “iflim bitti” diye
düflünmüfltüm. Ama beni sahile
gezmeye götürdü. Elimi tuttu… Sonra
beni bal›k ekmek yemeye götürdü.
Babamla bafl bafla kald›¤›m›z nadir
zamanlardan biriydi bu san›yorum.

Sessizlik…

� Sonra?
� Hiiiç. Dükkâna gittik.
� Dükkâna gittiniz…
� Gene geldik de¤il mi dükkâna? Ne

dükkânm›fl… O gün akflam eve
dönerken kendimle gurur duymufltum.
Babayla beraber dükkâna gidip
yumurta satm›flt›m. Acaba ilk kez o
zaman m› gitmifltim dükkâna? Belki de
dükkân mesaileri bu flekilde bafllad›.

� E¤er bu flekilde bafllad›ysa?
� Kardeflime bir kat daha fazla

k›zaca¤›m. Ona bilenmek için bir
sebebim daha oldu. Onun pisli¤inin
faturas›n› benim ödedi¤im bir durum
daha.

� Dükkân mesaileri bu flekilde bafllad›ysa,
baflka anlamlar da ç›k›yor de¤il mi ortaya?

� Ne gibi?
� Bu anlatt›klar›n›za bak›l›rsa baban›z o

kadar da saçmalamam›fl demek ki. Sizi
dükkâna götürmek için makul bir gerekçesi
varm›fl. Belki her cumartesi sizi dükkâna
götürmek, okul olmad›¤› günler evde ç›kan
kavgalar› önlemenin bir yoluydu. 

� ‹yi de neden ben? Onu götürseydi.
� Evdeki kavgalara bir son vermek amac›yla

birinizi dükkâna götürmesi gerekiyordu,
de¤il mi?

� Evet, ama bu ben olmak zorunda
m›yd›m?

� Hay›r, de¤ildiniz. Sizce neden sizi seçti?
� Cezaland›rmak için, tabii ki.
� Öyle mi düflünüyorsunuz?
� Baflka nas›l düflünebilirim? Onlar evde

keyif çatt›, ben milletin dalgas› oldum.
� Büyük o¤lu oldu¤unuz için sizi götürmüfl

olamaz m›?

Sessizlik…

� Veya size kardeflinizden daha çok güvendi¤i
için? Ya da sizinle birlikte zaman
geçirmekten daha çok keyif ald›¤› için?

� Bunlar›n hepsi sizin varsay›mlar›n›z
fiebnem Han›m.

� Evet, Do¤an Bey, bunlar›n hepsi benim
varsay›m›m. Ama baban›z›n sizi kardeflinizle
kavga etti¤iniz için cezaland›rmak üzere her
cumartesi dükkâna götürmesi de sizin
varsay›m›n›z.

� Öyle…
� Sonuçta baban›z›n bunu neden yapt›¤›n› ne

siz ne de ben tam olarak biliyoruz. Tabii ki
burada sizin duygular›n›z› çal›fl›yoruz. Ben
zaman zaman baflka bir pencereden bakmay›
önerebilirim ancak. Belli bir flekilde
düflünmeniz konusunda size ›srar edemem.
Etmiyorum da, sadece akl›ma gelen bir
düflünceyi sizinle paylafl›yorum. Bunlar
benim ça¤r›fl›mlar›m. Be¤enmedi¤imizi çöpe
atar›z. Fakat dikkatimi çeken bir fley var ki,
ailenizle ilgili, özellikle baban›zla ilgili
olumlu düflünmeye vesile olacak tüm
önerilerimi çok net bir tav›rla geri
çeviriyorsunuz.

� Eeee? Sizce ne anlama geliyor bu?
Neden böyle yapt›¤›m›
düflünüyorsunuz?

� Tam olarak bilemiyorum tabii, ancak bazen
baban›zla ilgili olumsuz duygu ve
düflüncelerinizin de¤iflmesinden endifle
ediyorsunuz gibi geliyor bana.

� Nas›l yani?
� Ona olan k›zg›nl›¤›n›z›n yumuflamas›ndan

korkuyorsunuz adeta. Sanki onunla
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� Nas›l? 
� Onun sizi cezaland›rd›¤› için dükkâna

götürmüfl olabilece¤ini düflündü¤ünüzü
söylediniz. Oysa daha öncesinde kardeflinizle
kavga etti¤iniz o cumartesi gününü
anlat›rken baban›zla geçirdi¤iniz hofl bir
günü anlatt›¤›n›z› düflünmüfltüm ben. O
akflam baban›zla eve dönerken kendinizle
gurur duydu¤unuzu söylediniz. Ayr›ca,
baban›z›n elinizi tuttu¤unu, sizi gezmeye
götürdü¤ünü, birlikte bal›k ekmek
yedi¤inizi, dükkânda yumurta satt›¤›n›z›…
Sizce tüm bunlar baban›z›n sizi
cezaland›rd›¤› anlam›na m› geliyor?

� Hay›r.
� Peki, neden ›srarla bu düflünceye ba¤l›

kalmaya çal›fl›yorsunuz?

Devam edecek…

Bu makale, yazar›n Aral›k 2008 say›s›ndaki yaz›s›n›n
devam›d›r ve önümüzdeki say› da devam edecektir.

Babas›n›n sözünden ç›kamayan
zavall› bir çocuktum ben. Komik
duruma düflmeme seyirci kald›
her zaman. Çok mu flartt› yani
orada oturup yumurta satmam? 




