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T›bbi mümessiller emekli olur mu?      

IMS Türkiye Genel Müdürü Dr. Ali Aky›ld›z:
“Sektörün hacmi artacak”

De¤iflen doktor davran›fllar›
karfl›s›nda neler yapmal›y›z?

Bir y›l daha biterken…
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Sat›fl›nPsikolojisi

Cuma tabular›

aklafl›k on befl y›l önce… Ankara’da-
y›m… Kendi iflimi yeni kurmuflum.
Daha birkaç ay olmufl, çocu¤u ile ilgi-

li dan›flmanl›k hizmeti almak isteyen bir ha-
n›mla ilginç bir telefon görüflmesi yap›yo-
rum. Gencim, tecrübesizim, teorik bilgi fena
de¤il ama pratikte bildi¤iniz cahilim. Han›m
da üçüncü öykü kitab›n› yeni bast›rm›fl, k›rk
yafllar›nda bir yazar›m›z. Bir kitab›n› ben de
okumuflum, be¤enmiflim, hafif bir hayranl›k
durumu da oluflmufl. Bir soru soruyor, elim-
de ahize da¤›l›yorum. “Siz” diyor, “Görüfl-
melerinizde ‘sen dili’ mi kullan›yorsunuz
‘ben dili’ mi?” Benim onca okudu¤umu bir
kenara b›rak›n, koskoca bilim dal›n›n bizzat
kendisi bile gidip bir popüler kavram›n k›y›-
s›nda t›kan›p, can çekifliyor. Dedi¤im gibi ca-
hilim, ahizenin ucundaki kifliyle, onu örsele-
meden konuflmam laz›m, kendisini küçüm-
sedi¤imi düflünmesinden endifle etti¤im için
gülümsemiyorum bile, fakat bir taraftan da
Freud’un kemikleri s›zl›yor, allem kallem bir
flekilde geçifltiriyorum konuyu. Malum o za-
manlar kimin dilini konufltu¤unuz yeni gün-

deme gelmeye bafllam›flt›. Kavram her köfle
bafl›nda best-seller durumda. Atlatt›k gitti…

Geldik 2010’a, yazd›¤›m kitapla ilgili gö-
rüflmek üzere bir yay›nevinden zar zor ran-
devu al›yorum. Günlerden Cuma, randevu
saati 16.00, yay›nevi karfl›da, ç›k›flta trafikte
kalaca¤›m kesin, yan›ma ilk yard›m çantam›
alarak yola ç›k›yorum… Mütevazi bir ofis, gü-
ler yüzlü insanlar… Bafll›yorum anlatmaya ifl-
te öyle böyle… Bir terapi öyküsü… fiöyle ko-
nu, böyle konu… Karakter flöyle derinlefliyor
falan f›st›k. Her fleyi be¤eniyor, elinde pipo-
su, fosur fosur, “Güzel güzel…” diyor. “Bu ifl
tamamd›r k›z›m” diyorum içimden lakin so-
nunda demesin mi “Sen diliyle mi yazd›n›z,
ben diliyle mi?” diye. Bafl›mdan kaynar sular
dökülüyor, bu kadar emek zahmet, hepsi bu-
nun için miydi? Üstünden on befl y›l geçmifl,
kavram son derece demode, ben olmuflum
kaç›n kuras›, ula yay›nc›, ula mendebur, sana
ne benim dilimden? Hem ne ki bu? Ne de-
mek “Sen diliyle mi, ben diliyle mi yaz›yorsu-
nuz?” Bir kitab›n senin yay›nevinden ç›kabi-
lir olmas›n›n ilk ve temel kriteri bu mudur?

Böyle konuflmad›m tabii, fakat bir miktar
sorgulad›m bu soruyu. Hay›r, sahiden merak
da ediyorum, alt›nda ne var bu sorunun? So-
nuçta ulaflt›¤›m nokta flu; bir deli bir kuyuya
bir tafl atar, bin psikolog u¤rafl›r, ç›karamaz.
Me¤er durumun kayna¤› gene o han›mm›fl.
Sen git boflan eflinden, gel ‹stanbul’a göç, git
benim müstakbel yay›nc›y› bul, aflna fiflne,
nikâh› bas. Me¤er bu ikisi evliymifl. Yaa, bir
kavram üstüne bir kavram koyamad›n›z m›
bu kadar zamanda? Nas›l bir memleketteyiz
ki, insan bir kitapta okudu¤u bir kavram›
al›p, hatta çal›p, on befl y›l bunu sat›p, üstün-
den geçim sa¤layabiliyor. Sen bana bunu sa-
tars›n da, ben sana bu kitab› satamam m› fik-
riyle bafll›yorum muhabbete. Onun dili, bu-
nun dili, ötekinin, berikinin derken konu si-
yasete giriyor, ekonomiden ç›k›yor, futbola
giriyor, meteorolojiden ç›k›yor. Bak›yorum,
adam her sat›r bafl›nda hep ayn› fleyleri söy-
lüyor. Bizim bir Hamit amca vard›r, bayram-
da git, seyranda git, hasta olur hastaneye git,
usta olur ustahaneye git, adam hep ayn› fleyi
söyler. Muhabbetinin mekânda ve zamanda
bir de¤iflmezlik kural› vard›r. Sanki malum
bir yerde bir butonu var, oraya bas›lm›fl gibi
1943’den bafllar anlatmaya. Bu adamca¤›z
da birebir Hamit amca. Ne söylersen söyle,
konu gidip “sen-ben diline” dayan›yor...

Bir Umur hocam›z vard›, hep derdi ki,
“yar›n bir gün, yar›n›z bankac› olacak, yar›-
n›z ö¤retmen, bir iki taneniz de flans› yaver
gider, ailesi de sponsorluk ederse belki psiko-
terapist olabilir” derdi. Sonra da eklerdi, “‹fl-
te sözüm bu bir iki kifliye, sak›n ola ki, her pa-
tolojiyi düzeltebilece¤inizi sanmay›n, öyle va-
kalar gelir ki karfl›n›za siz delirirsiniz, o basar
gider.” Bir bunu unutmam hiç, bir de o ma-
lum sözü, bunu hemen hemen bütün hocala-
r›m›z tekrar ederdi, “Anlatabildiklerinizin
karfl›n›zdakinin anlayabilme kapasitesiyle s›-
n›rl› oldu¤unu unutmay›n!” Umur hocam›n
ve di¤er hocalar›m›n sözlerini hat›rlay›p, Ha-
mit amca türevi yay›nc›yla muhabbetimi kes-
meye ve “deliren” yerine, “bas›p giden” ol-
maya karar veriyorum. Nas›lsa ben ne der-
sem diyeyim, o hep ayn› fleyi anl›yor.

Anlatabildikleriniz karfl›n›zdakinin anlayabilme kapasitesiyle s›n›rl›d›r.
Uzman Psikolog fiebnem Kartal

Y
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Dönüfl yoluna geçiyorum; aç›yorum ilk
yard›m çantam›, aletimi, edevat›m› ç›kar›yo-
rum… Bir elimde satamad›¤›m kitab›m, di¤er
elimde bu sohbetten nemalanan PRT yaz›s›-
n›n ilk tasla¤›n› kaydedece¤im ses kay›t ciha-
z›m, yüre¤imde tak›nt›lar, saplant›lar, muh-
telif say› ve ebatta tabular… F›s›r f›s›r cihaza
döflenmeye bafll›yorum, taksi floförü hafif bir
b›y›k alt› gülümsemeyle bak›yor, kula¤›n› ve
gözünü benden ay›ram›yor. Adamca¤›za bir
aç›klama yapmam laz›m; “Kusura bakma-
y›n” diyorum, “Bir görüflmeden ç›kt›m, içim
fliflti, iki sat›r okumam laz›m izninizle.” “Ra-
hat›na bak abla” diyor. “Ama bir söyle ba-
kim, ne yaz›yorsun, bize de kültür olsun ica-
b›nda.” K›saca özetliyorum; “Bak flimdi...” di-
yorum. “He, bakt›m” diyor. “‹letiflimle ilgili
bir fley yazaca¤›m.” “Nerden icap etti?” diyor.
“‹nsanlar, sadece tek bir yolla iletiflim kurabi-
leceklerini san›yorlar, iletiflimden dem vuru-
yorlar ama kendileri konudan bihaber. Bak›-
yorsun adam hep ayn› fleyi söylüyor ama se-
ni hiç dinlemiyor. Böyle biriyle karfl›laflt›m,
s›k›ld›m, bir fleyi anlatman›n bin türlü yolu
var. Onunla ilgili bir fley yazay›m diye düflün-
düm.” fioför beyin ne dedi¤imi çok iyi anlad›-
¤› yan›t›ndan belli oluyor; “Tabii abla, hakl›-
s›n, ben bu konuyu çok iyi biliyorum, ne ca-
hil adamm›fl o, ne ifli var senin gibi bir abla-
n›n öyle adamlarla, bak sen ifline… Atalar›-
m›z ne demifller, insanlar konufla konufla,
hayvanlar koklafla koklafla… Bunu da bilmi-
yorsa yuh art›k.” fioför bey, Hamit amca tü-
revi yay›nc›dan hallice görünüyor ama ben
yine de can havliyle yaz›ya bafll›yorum;

Kaval
Müzik aletleri satan bir ma¤azada çal›flan se-
kiz delikanl›, ikifler kiflilik gruplar halinde efl-
leflerek tabu oynamaya bafllasalar… Kelime,
“kaval” olsa… Tabu kelimeler; “müzik”, “çal-
g›”, “bütün müzik aletleri”, “çoban”, “ko-
yun”, “sürü…” Oyunu biliyorsunuz, tabu ke-
limeleri kullanmadan oyundaki partnerinize
“kaval” kelimesini bulduracaks›n›z. Kendimi
ça¤r›fl›mlar›m›n rüzgâr›na b›rak›p çeflitli de-
nemelerle derdimi karfl›dakine anlatmaya ça-
l›fl›yorum. Maksad›m, Hamit amca türevi ya-
y›nc›n›n m› beni anlayas› yoktu yoksa ben mi
kendimi anlatamad›m, sorusunun yan›t›n›
bulmak. K›sacas› kendimi s›n›yorum, o mu
beni anlamad› ben mi ona anlatamad›m, ya
da o mu anlatamad› ben mi anlamad›m. Ka-
rar veremiyorum, marifet anlayanda m›, an-
latanda m›? Yoksa iletiflim diye dilimize dola-
d›¤›m›z kavram, sahiden iki kiflilik bir dans
m›? Sen sa¤a ad›mlarken ben sola ad›mlar-

sam fiyasko, ikimiz ayn› tarafa ad›mlarsak
dans oluyor gibi geliyor bana. Bakal›m bizim
sekiz kafadar nas›l dans ediyor?

1. deneme
- Biz ne satar›z?
- Müzik aletleri
- Mesela neler, say çabuk…
- Piyano, trompet, bateri, gitar, mandolin,

flüt…
- Hah! Onun eski hali?
- Düdük
- Köylerde çald›¤›n› düflün, ne olur?
- Sanatsal aç›l›m
- O kadar aç›lma
- Kasabalarda sanatsal faaliyet
- B›rak onlar› nere gittin, aleti eline al, üfle…
- Hangi aleti
- Bu ortamda eline alabilece¤in kaç alet var

o¤lum, yalanc›ktan al
- Ald›m
- Üfle flimdi
- Düüüt
- Gerizekal›, pas
- E düt tabii, ne çalay›m, Samanyolu

çalay›m istersen

2. deneme
- Biz ne iflindeyiz?
- Müzik
- Hah, müzikle ilgili bir fley, bir, iki, üç var,

dördüncüsü nedir?
- Mozart m›? Dördüncü senfoni?
- Senfoniye nereden geldin? 
- Bu dedi¤im ilkel bir fley… Sen dördüncüyü

söyle, hani da ra ra ra…
- Nota m›?
- Hah, nota, dördüncüsünü söyle
- Fa
- Tamam, flimdi onun hayvanl›s›n› söyle
- Fad›l
- Allah cezan› versin, Fa’yla bafllayan

hayvan diyorum
- Ay› Faruk
- ‹nsan ismi de¤il hayvan düflün
- Fayton
- Ulan fayton hayvan m›?
- At iflte
- Fa’yla bafll›yor diyorum, at diyorsun, defol

git, pas
- Sen defol git, öyle mi anlat›l›r? Müzik

diyon, nota diyon, sonra hayvan diyon…

3. deneme
- Böyle üstüne giyer adam, da¤lara ç›kar

hani
- Aba

‹nsanlar, 
sadece tek bir
yolla iletiflim
kurabileceklerini
san›yorlar,
iletiflimden dem
vuruyorlar ama
kendileri
konudan
bihaber. 



- Hah, süper, kim giyer onu
- Da¤a ç›kan adam
- Ne denir o adama?
- Terörist
- O de¤il, hayvan otlat›r hani, ne denir

ona
- Koyun
- Hayvan› de¤il, adam› soruyorum, hani

böyle kocaman bir fley giyer üstüne…
- Gocuk, palto
- Adam diyorum ya…
- Kaban
- Adam diyorum, adam, adama ne denir?
- Otlakç›
- Otlakç› nereden ç›kt›? Bak flimdi iyice

odaklan söylediklerime; adam› düflün,
da¤larda, üstünde o koca fley, aba m›d›r
nedir, hani böyle yan›nda ç›ng›r ç›ng›r…
Ac›k›r açar sefer tas›n›, o s›rada akl›na
gelir, ç›kar›r cebinden, nedir o?

- Ç›ng›rakl› y›lan
- Cebinden? Hayvan de¤il diyorum, daha

y›lan diyorsun, yuh!
4. deneme
- Orda bir köy var uzakta, ne sesi gelir?
- Tren gelir hofl gelir…
- Sonra?
- Ley ley lümü lümü ley…
- Köyü düflün, oyalanma. Sonra?
- Odalar› bofl gelir, lümü lümü güzel gel

bana
- As›l sen bana gel, anan da güzel mi

senin…

5. deneme
- Hani bize masaj yapan Rus hatun…
- Miki
- O Türk bir hayvan olsa?
- Fare
- Elinde böyle uzun bir fley var, tutuyor…
- Nas›l yani?
- fiöyle uzun bir fley, üstünde delikler var…
- Delmifl mi yoksa?
- Ne düflünüyorsun sen ya, nereye gittin,

delmemifl, zaten delikmifl alet…
- Elinde uzun bir fley tutuyor Miki

diyorsun…
- Mikiyi geç, Türk olsun dedim di mi…
- Tamam, elinde uzun bir fley tutan bir

Türk faresi düflünüyorum, 
üzerinde delikleri var… Sonra ne
yapaca¤›m?

- Tamam, o kalk›p köye gitsin, elindeki
fleyle bir ses ç›karacak olsa da¤larda…

- Hangi köye?
- Anan›n köyüne… Da¤larda bir ses

ç›kart›yor diyorum, yan›nda küçükbafl,
büyükbafl olur, nas›l bir ses ç›kart›r
söylesene…

- Mööö
- Gerizekal›s›n, pas
- Ben di mi? Gerizekal› benim tabii… Elinde

delikli fleyle, köye gidip ses ç›kartan Türk
faresi benim icad›m çünkü…

6. deneme
- Biz ne satar›z?
- Müzik aletleri
- Onun Ramazanda para toplayan›?
- Davulcu
- Bir de arkadafl› olur

- Zurnac›
- Ona benzer
- Gitarc›
- Daha basit bir fley
- Mandolin, org
- Daha basit bir fley diyorum
- Piyanist flantör
- Ramazanda m› çalar, piyanist flantörler?

‹lk sayd›klar›n›n yan›na koy ama basit bir
fley olsun

- Melodika
- Hee, melodika… Ramazan melodikac›s›…

Para toplar, sonra da daya¤› yer, aha
böyle…

7. deneme 
- Delikleri olur parma¤›n› dayars›n…
- Çok ay›p!
- Öyle de¤il be, a¤z›n› fliflirip içine üflersin

hani…
- Ne diyorsun!
- Ya, bi ciddi olun… 
- Ay›p oluyor lan, yengeler var…
- Nesi ay›p lan, kaval diyeceniz bi…

Tutturdunuz ay›p ay›p… Orta Asyadan
beri çal›yor herifler, pornografik cinsi
sap›k yapt›n›z cân›m kaval›.

Karar veriyorum; anlamayan anlam›yor
demek ki… Bak›n bu çocuklar nas›l anl›yor
leb demeden…

8. deneme
- Biz satar›z da hani, dü¤ünlerde gelinle

damat oynar, Anadolu’da
- Davul zurna
- Bir tane daha olsa onlardan
- Tef
- De¤il. Da¤dan indi, otlatt› geldi…
- Çoban
- O da kat›lsa gruba, elinde nesi var?
- Kaval

9. deneme
- Bilgisayar›n yan›nda kullan›r›z…
- Mouse
- Türkçesi
- Fare 
- Hah! Bir köyde olsa
- Fareli köyün kavalc›s›
- Son kelimeyi k›salt
- Kaval  

10. deneme 
- Sesi uzaktan hofl gelir
- Davul
- Onun gibi, yan›nda meee olsa
- Kaval

11. deneme
- Z›rt dedi¤i yer…
- Zurna
- Öteki
- Kaval

12. deneme
- Hani Y›lmaz amca çalard›?
- Kaval

B‹TT‹

Uzman Psikolog fiebnem Kartal 1969
Ankara do¤umludur. 1991 y›l›nda Orta
Do¤u Teknik Üniversitesi’nin Psikoloji
Bölümü’nden mezun olmufltur. 1995
y›l›nda ayn› üniversitede Yüksek
Lisans Program›’n› tamamlayarak uzmanl›k
derecesini alm›flt›r. Halen ‹stanbul’da kurucusu
oldu¤u Mavi ‹letiflim Psikolojik Dan›flmanl›k
Hizmetleri’nde çocuk ve yetiflkinlere psikolojik
dan›flmanl›k hizmeti vermektedir. Mesleki
çal›flma alan›yla ilgili çok say›da bilimsel
makalesi yay›mlanm›flt›r. 2008 y›l›n›n Kas›m
ay›nda “Geveze Karga’dan Birdenbine Masallar”
isimli 7 kitaptan oluflan masal seti Sistem
Yay›nc›l›k’tan ç›km›flt›r. Kartal’a
sebnemkartal@yahoo.com adresinden
ulaflabilirsiniz.  

Karar veremiyorum, marifet anlayanda
m›, anlatanda m›? Yoksa iletiflim diye
dilimize dolad›¤›m›z kavram, sahiden
iki kiflilik bir dans m›?
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