
Sat›fl›nPsikolojisi

Eski bir dost kap›y›
çald›¤›nda - I
Arkadafl›m çok s›k ar›yor son zamanlarda. Sanki bir sorunu var gibi.
Uzman Psikolog fiebnem Kartal

u telefonun zil ayar›n› düzeltmem ge-
rek. Kulak kabartmadan duyam›yo-
rum art›k. Neyse ki arayan epeyce ›s-

rarla çald›rd›. “Selam Nermin’ci¤im. ‹yiyim
sen nas›ls›n?” Alt›s›nda görüflüp görüfleme-
yece¤imizi sormak için aram›fl. Cuma günle-
rimin çok yo¤un oldu¤unu, hafta sonu da
program›m oldu¤unu söyledim. Mutlaka gö-
rüflmek istedi¤ini söyleyince Cumartesi akfla-
müzeri için randevulaflt›k. “Bir sorun mu
var?” diye sordum, yan›t vermedi, “gelince
konufluruz” dedi. Bunun üzerine Pazar gün-
kü program›m› bir hafta sonras›na ertele-
dim. Ses tonundan Pazar günü de onunla
birlikte olaca¤›m›z› anlam›flt›m. Çok s›k ar›-
yor son zamanlarda,  “Sana bir fleyler dan›fla-
ca¤›m” diyor ama bence benimle konuflmak
için bahane yarat›yor kendine. Ço¤unlukla
“çok s›k›lm›flt›m, iyi geldi seninle konufl-
mak” diyerek kapat›yor. Bir fley ç›kacak bu
konuflmalar›n alt›ndan. Bir derdi var bu k›-
z›n. Bunca y›ll›k arkadafl›m, anlamaz m›y›m? 

Onu ilk gördü¤üm an› dün gibi hat›rl›yo-
rum… Ne çok zaman geçti. Uzun, yüksek ta-
vanl› ve pencereleri olmayan bir çamafl›rha-
neydi. So¤uk, rutubetli ve inan›lmaz derece-
de havas›zd›. Di¤erlerinden iki ay geç baflla-
m›flt›m, hepsi ‹ngilizceyi sökmüfltü sanki.
Herkesin ortak bir dili konuflabildi¤i ve be-
nim kendimi fena halde yabanc› hissetti¤im
bu s›n›ftaki ilk ders saatim, burada bir y›l›
dolduramayaca¤›m› düflünerek geçti. Niha-
yet sonu gelen dersin ard›ndan teneffüste,
zaten s›n›fta olduklar›n› bildi¤im ilkokul ar-
kadafllar›mla kucaklaflarak biraz olsun rahat-
layabilmifltim. Onunla, zil sesiyle birlikte ye-
niden çamafl›rhanenin yolunu tuttu¤umuzda
tan›flt›m. Yan›ma gelerek “Hofl geldin s›n›f›-
m›za, ad›n ne?” diye sordu. Tan›flmam›z›n
hemen ard›ndan da “Benim yan›m bofl, ister-
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sen beraber oturabiliriz” dedi. Bir sonraki
ders arka s›rada oturan Nermin’in yan›na ta-
fl›nm›flt›m bile. Ertesi gün ‹ngilizce hocas›
beni, insanlar›n kötü kalpli olabileceklerini
on bir yafl›mda ö¤renmeme ve berbat bir y›l
geçirmeme sebep olan Kudret’in yan›na
oturttu. Hayat›m›n, di¤erlerinden daha
uzun oldu¤um o tek y›l›nda da çamafl›rhane-
nin en arka s›ras›na at›lm›flt›m. Anlayamad›-
¤›m bir flekilde Kudret ile Nermin yak›n ar-
kadafl olmufllard›. Nermin’e ra¤men Kud-
ret’ten hep uzak durdum. Nermin’le ise bir-
birimizi kaybetti¤imiz birkaç y›l d›fl›nda hep
görüfltük. Bazen s›k bazen seyrek ama pek
çok arkadafl›mla oldu¤u gibi onunla da hiç
kopmad›k. 

Sahip olamamak...
Nermin lise sonda anneannesinin yan›na
Mersin’e tafl›nd›. Dolay›s›yla onunla birlikte
mezun olamad›k. Bu ani flehir de¤iflikli¤inin
nedenini hiçbirimiz anlayamad›k. Baz›lar›-
m›z›n annelerinin “Ailevi sorunlar› vard›r”
tespitini bu de¤iflimin asli sebebi kabul ede-
rek, konunun üzerine gitmedik. Zaten Ner-
min’e ulaflma çabalar›m›z da hiç sonuç ver-
medi. Ailesinin evinin kapanmad›¤›n› bili-
yorduk, çünkü aram›zda sözleflerek belirli
aral›klarla evine gitmifltik. Ne bu ziyaretleri-
miz, ne de telefon görüflmelerimiz olumlu
sonuç verdi ve yeniden Adana’ya tafl›nd›¤›
zamana kadar ona ulaflamad›k. Bir araya gel-
di¤imizdeyse ö¤rendiklerimizle yetindik.
Mersin’de düz bir liseden mezun olmufltu.
‹ki y›l boyunca neden hiçbirimizi aramad›¤›
konusunu açmamakta ise kararl›yd›. Ner-
min’in bu soruyu yan›ts›z b›rakmas› herke-
sin kendi yan›t›n› yaratmas›na neden oldu.
Di¤er arkadafllar›m›n varsay›mlar›na kimi
zaman kat›lmama ra¤men, kimseyle paylafl-
mad›¤›m ve kendime saklad›¤›m bir yan›t›m
vard›; Nermin’in okuldan ayr›lmak zorunda
kal›fl›n›n intikam›n› bizden ald›¤›n› ve bizi
cezaland›rd›¤›n› düflünüyordum. Böyle dü-
flünmek için çok net bir gerekçem olmamak-
la birlikte, y›llar içinde yapt›¤›m›z sohbetler-
de onunla ilgili böyle bir izlenimim oldu;
Nermin sahip olamad›klar› için hep baflkala-
r›n› suçluyordu. 

Nermin’in bir flanss›zl›k eseri cevap kâ¤›-
d›nda kayd›rma yaparak üniversite s›nav›n›
ilk sene kazanamam›fl oldu¤unu da sonra-
dan ö¤renmifltik. Asl›nda çok baflar›l› olma-
s›na ra¤men ikinci y›l da istedi¤i yeri tuttura-
mamas› hepimizi çok üzmüfltü. Bursa’da
Uluda¤ Üniversitesi’nde Çal›flma Ekonomisi

ve Endüstri ‹liflkileri okumufltu. Her tatilde
ailesinin yan›na Adana’ya giderken mutlaka
Ankara’ya beni ziyarete geldi. Nermin her
zaman çok vefal› ve çok duyarl› olmufltur.
Bugün de ayr› flehirlerde oturuyoruz ama o
kadar s›k telefonla görüflüyoruz ki, sanki hep
berabermifliz gibi geliyor. Aç›kças› bazen
herkesi bu kadar s›k ar›yorsa iflini gücünü ne
zaman yap›yor bu kad›n diye düflünmeden
edemiyorum.

Konufltu¤umuz gibi Cumartesi günü sa-
at tam beflte evimdeydi. Bir ifl görüflmesi için
gelmifl ve benimle randevusunu da progra-
m›n›n hemen arkas›na eklemiflti. Minik vali-
zini arka odaya alarak salona geçtik. Yar›m
saatlik hal hat›r fasl›ndan sonra h›zla sadede
geldi. Yak›n bir arkadafl› ve erkek kardefliyle
birlikte bir ifl kuruyordu ve bana ihtiyaçlar›
vard›. Bu ifli bensiz kotaramayacaklar›n› dü-
flünüyorlard›. Fazlaca onore edildi¤im bu
uzun konuflmadan dolay› afl›r› derecede ger-
gindim. Arkadafl›m›n bana karfl› bugüne ka-
darki iliflkimizde fark etmedi¤im kadar yo-
¤un bir ba¤l›l›k, hatta ba¤›ml›l›k duygusuyla
dolu oldu¤unu gördüm. Bu abart›l› duygu
durumlar›yla tutarl› olarak Nermin’in ben-
den gerçek d›fl› talepleri vard›. Bunlar› ayak-
lar› yere basar hale getirmek için harcad›¤›m
birkaç saatten sonra nihayet rahatlayabilmifl-
tim. Oldukça nazik bir dille çocuk ve yetifl-
kinlerle yapt›¤›m psikolojik dan›flmanl›k gö-
rüflmelerinden, evlilik, aile dan›flmanl›¤› ve
grup çal›flmalar›ndan edinmifl oldu¤um de-
neyimlerin, onun kurmay› planlad›¤› ifle kat-
k›s›n›n belirli bir seviyede kalaca¤›n›, çünkü
tamamen farkl› iki alanda çal›flt›¤›m›z› anlat-
t›m. Psikoloji e¤itimi alm›fl baz› meslektaflla-
r›n onun ifl kurmak istedi¤i alanda kariyer
yapm›fl olmalar›n› referans alarak benim de
bu alanda çok bilgili oldu¤umu varsay›yor-
du. Durumun böyle olmad›¤›n›, okulda ald›-
¤›m›z e¤itimin, onun alan›yla örtüflen tek ya-
n›n›n organizasyon ve endüstri psikolojisi
derslerinden ibaret oldu¤unu anlatt›m. Soh-
betimize ara vermek durumunda kald›¤›m›z
k›sa bir molan›n ard›ndan onu salondaki kü-
tüphanemi kar›flt›r›rken buldum. Tabii ki
araflt›rma yöntemleri, kiflilik testleri ve yöne-
tim psikolojisi konusunda yaz›lm›fl birkaç ki-
taba bak›yordu. Yar› flaka yar› ciddi bir eday-
la “Peki bunlar ne?” diye sordu. 

Nas›l cevap vereyim?
O andan itibaren s›klaflan telefon görüflmele-
ri, ona kendini iyi hissettirmem konusunda-
ki teflekkür ifadeleri zihnimde farkl› bir an-
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lam kazanmaya bafllad›. Bu soruyu yan›tla-
ma biçimimin, bu iliflkinin devam›n› belirle-
yece¤inin fark›ndayd›m. Suçlanm›flt›m. Ve
suçlu de¤ildim. “Bir seminer için laz›m ol-
mufltu, öylesine bir bakm›flt›m” diye cevap
versem, suçunu itiraf etmifl biri konumuna
düflecektim. Gerçek buydu ancak yapaca-
¤›m herhangi bir aç›klama Nermin’i zafer
kazanm›fl küstah bir komutan konumuna
sokacakt›. Bense böyle bir tutumdan sonra
olacaklarla bafla ç›kacak durumda de¤ildim.
Ayr›ca oyuna gelmeyecek kadar deneyimliy-
dim. Karfl›mdakinin dan›flan›m de¤il, eski
bir dostum olmas›, durumu biraz güçlefltirse
de o tan›d›k yöntemle “Yani?” diyerek soru-
suna soruyla yan›t verdim. Gülmüyordum
ve üstelik gülümsemiyordum da. “Bu kitap-
lar› ödünç alabilir miyim, piyasada hiç gör-
medim bunlardan” diyerek h›zl› bir manev-
ra yapt› ve gülümsedi. Baflarm›flt›m. Nermin
yenik düflmemem üzerine tekrar benden
yard›m isteyen “zavall› kad›n” rolüne bürün-
müfltü. Bu rol de beni rahats›z ediyordu ama
bununla bafla ç›kmak, hesap soran o küstah
rolle bafla ç›kmaktan daha kolayd›. 

Yorgun ve kayg›l› geçen bu uzun akfla-
m›n ilerleyen saatlerinde bir fleyler yemek
ve hava almak üzere d›flar›ya ç›kmak konu-
sundaki teklifimi birkaç kez tekrarlad›ktan
sonra nihayet onu ikna edebilmifltim. D›fla-
r›da yemek yedi¤imiz saatleri sakin bir fle-
kilde geçirerek eve döndük. Gece boyunca
dikkatimi çeken çok önemli bir fley oldu;
Nermin t›ka basa yedi¤imiz akflam yeme¤i-
nin üzerine iki bardak süt içti. Bu tüketimin
anormal boyutlarda oldu¤unu ertesi gün ar-
kadafl›m›n “Süt bitti, bakkaldan süt istese-
ne” fleklindeki buyru¤u üzerine anlayabil-
dim. Bu söylemle birlikte bu küçük aç çocu-
¤u beslemem gerekti¤ini, yoksa k›yameti
koparaca¤›n› ve düflündü¤ümden daha bü-
yük bir psikolojik tehdit alt›nda oldu¤umu
daha iyi anlam›flt›m. 

Pazar günü kahvalt›dan sonra onunla
daha aç›k bir flekilde konufltum. Bu konufl-
ma savunmac› bir tutumu ça¤r›flt›rm›yordu,
ancak yine de Nermin’in bir gün önce kü-
tüphanemi incelerken sordu¤u “Peki bunlar
ne?” sorusunun yan›t›n› kaps›yordu. Ona
geçmiflte yapt›¤›m kurumsal dan›flmanl›k
hizmetlerinin içeri¤inden söz ettim. Meslek
hayat›m boyunca çeflitli firmalardan gelen
teklifler ve davetler üzerine bu çal›flmalar›
yapt›¤›m› ve haz›rl›k sürecinde çeflitli dokü-
manlar okudu¤umu anlatt›m. Bu çal›flmalar-
dan edindi¤im k›s›tl› bilgi ve deneyimle ona
yapaca¤›m yard›m›n da k›s›tl› olaca¤›n› özet-
ledim. Evet, ona daha fazla yard›m edebilir-
dim ancak bunun için çok fazla zaman ay›r-

mam, çal›flmam gerekiyordu ve flu anda
farkl› önceliklerim vard›. Bu k›sa aç›klama-
m›n ard›ndan, Nermin benden istedikleri-
nin benim bilmedi¤im fleyler olmad›¤›n›
söyleyerek beklentilerini özetledi. Prim sis-
temleri, performans yönetimi, ücretler, sos-
yal haklar ve bunun gibi konularla ilgili ha-
z›rlad›¤› programlar için fikrimi almak isti-
yor, olabilirse katk›lar›m› bekliyordu. Ayr›-
ca web-sitesine koymak üzere, çal›flma yafla-
m›nda davran›flsal ve örgütsel süreçlerle ilgi-
li k›sa bir yaz›yla, küreselleflmenin çal›flma
düzenine etkisi konulu bir grup çal›flmas›
için alan›mla ilgili alt bafll›klar oluflturmam›
istiyordu. Son olarak, çok rahatl›kla haz›rla-
yabilece¤im bir iki e¤itim program› vard› ki,
bunlar› haz›rlamak benim için bebek oyun-
ca¤› olmal›yd›; tahmin edebilece¤imden
emin oldu¤u gibi bunlar sat›fl psikolojisi, sa-
t›fl becerileri ve teknikleriyle ilgiliydi.

Nermin, beklentilerini özetledikten son-
ra bana, iflimi ne kadar çok sevdi¤imi bildi-
¤ini ama onun yapt›¤› iflten çok daha fazla
kazanç elde edebilece¤imizi söylemek gibi
talihsiz bir aç›klamada bulundu. Bu aç›kla-
ma benim için çok anlaml› oldu, bu sayede
ben de onunla daha net konuflabilme cesare-
ti buldum. Mesle¤ime yapt›¤›m yat›r›m›n ye-
terince fark›nda olmad›¤›n›, iflimin yaflam›n
bir döneminde sadece maddi kazanç elde et-
mek veya hayat› idame etmek için yap›labi-
lecek bir ifl olmad›¤›n›, iflimi b›rakmak gibi
bir fleyin söz konusu bile olamayaca¤›n› ona
anlatmay› düflündüm. Ama anlatmad›m.
Çünkü anlamayacakt›. Geç olmufltu ama ar-
t›k Nermin’e anlatabildiklerimin onun anla-
mak istedikleriyle s›n›rl› oldu¤unun tama-
men fark›ndayd›m.

Uzman Psikolog fiebnem Kartal
1969 Ankara do¤umludur. 1991
y›l›nda Orta Do¤u Teknik
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yetiflkinlere psikolojik dan›flmanl›k hizmeti
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Soruyu
yan›tlama
biçimimin, 
bu iliflkinin
devam›n›
belirleyece¤inin
fark›ndayd›m.
Dikkatli olmam
gerekiyordu.
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