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Sat›fl›nPsikolojisi

Turuncu fleyler

opra¤›n kokusu içeriye kadar ge-
liyor. Ya¤mur gelip geçtikten
sonras› gibi var m›? Mis gibi ko-

kar ya¤murun ard›ndan toprak. Bardak-
tan boflan›rcas›na ya¤d›. Çok flükür.

- Üflümediniz mi, camlar› kapatmam›
ister misiniz, fiebnem Han›m?

- ‹yiyim böyle, teflekkür ederim.
Seansa kadar aç›k kals›n, girerken
yar›m yapar›z.

- Geliyorum hemen, zil çald›, yeni
dan›flan›n›zd›r herhalde…

- E¤er o ise, tam zaman›nda geldi.

- Hofl geldiniz. Ben P›nar, fiebnem
Han›m’›n yard›mc›s›y›m. Buyurun,
lütfen.

- Hofl bulduk, ben de Sonnur.
Telefonla arad›¤›mda sizinle
görüflmüfltük herhalde.

- Evet, benimle görüfltünüz. Rahat
buldunuz mu yerimizi?

- Evet, elimle koymufl gibi buldum.
Çok güzel tarif etmiflsiniz, sa¤ olun.

- Rica ederim. Size s›cak bir fley ikram
edebilir miyim?

- Çok iyi olur, serinledi baya¤› hava.
Is›n›r›m az›c›k.

- Ne al›rs›n›z?
- Kolayda ne varsa olur. Çay›n›z varsa

alabilirim.
- Siyah çay m›, arzu ederseniz yeflil

çay›m›z da var veya meyve çay› da
verebilirim.

- Favorim bö¤ürtlendir ama var m›d›r
sizde?

- Var var, getiriyorum hemen…

Buyurun Sonnur Han›m, isterseniz
içeriye götüreyim, fiebnem Han›m
bekliyor sizi.

- Zahmet oldu, teflekkür ederim.

- Hofl geldiniz, fiebnem ben. 
- Hofl bulduk, Sonnur ben de.
- Nas›ls›n›z?
- Teflekkür ederim. Gelirken biraz

gergindim ama öyle s›cak
karfl›land›m ki, gevfledim biraz.
fiimdi çay›m› da içerim iyice
gevflerim. Sekreteriniz yeflil çay›m›z
var deyince, belki bö¤ürtlen de
vard›r diye düflünerek bir flans›m›
deneyeyim dedim. Varm›fl me¤er
genelde meyve çay› var dediklerinde
kuflburnu, elma filan oluyor. Siz
merakl›s›n›z herhalde.

- Evet, severim. Ben de içiyorum,
ikram etmek için de bulunduruyoruz
ofiste. Biraz tan›yabilir miyim sizi
Sonnur Han›m?

- Otuzbir yafl›nday›m, bekâr›m, özel
bir firmada insan kaynaklar›
yöneticisi olarak çal›fl›yorum.
Yar›flmac› arkadafllara baflar›lar
dilerim gibi oldu de¤il mi? Çok
heyecanland›m birden.

- Yar›flmada gibi mi hissettiniz
kendinizi?

- Yok da, yar›flma programlar›nda
böyle olur ya. Neyse devam edeyim;
iki ay öncesine kadar ailemle birlikte
yafl›yordum. ‹ki ay önce ayr› eve
ç›kt›m. Zaten s›k›nt›lar›m da o
zamandan beri bafllad›. Bilmiyorum
evden ayr›ld›m diye mi, yaln›zl›k

duygusundan m›, yoksa zaten
olaca¤› m› vard›, kendimi çok gergin
ve s›k›nt›l› hissetmeye bafllad›m.

- Bu gergin ve s›k›nt›l› olma
durumunu biraz daha açabilir
misiniz? Günlük yaflam›n›za,
aktivitelerinize veya iliflkilerinize
yans›yor mu bu durumunuz?

- Gergin derken sinirliyim, hiçbir fleye
tahammül edemiyorum. Normalde
daha sab›rl› bir insan›md›r, titiz ve
disiplinliyimdir, ifllerin aksamas›
beni her zaman rahats›z eder ama
bir fleyler ters gidince kendimi
periflan etmem. Etmezdim yani.
fiimdi böyle de¤ilim, flimdi kendimi
gerçekten periflan ediyorum. Herkes
iflini do¤ru düzgün yaps›n istiyorum.
Bunun için para al›yoruz de¤il mi?
Niye maafl ödüyor elin adam› bize?
fiimdi buraya gelmeden bir fley
yaflad›m mesela. Yeni personel al›m›
için görüflmeler bafllad›, asistan›m›z
randevular› ayarlayacak güya,
hepsini birbirine sokmufl. Ya, sen ifle
dün mü girdin daha, mübarek
insan? Bütün yapaca¤›n, “Alo, sizi
üçte alaca¤›z, alo, sizi beflte
alaca¤›z.” demek. Budur. Ne var
bunu yapamayacak, embesil olsa
insan yapar. ‹flte bunlara tahammül
edemiyorum. ‹nsan kayna¤› diye bir
fley yok Türkiye’de. Diyeceksiniz ki,
siz insan kaynaklar› uzman›s›n›z
madem, daha iyi bir asistan
alsayd›n›z o zaman. Yok ki, nereden
alay›m? Bunu at ötekini al, ne fark›
olacak? Memleketin insan kalitesi iyi

"Bizim ailenin bütün kad›nlar›nda turunculuk var galiba."
Uzman Psikolog fiebnem Kartal
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de¤il, ben ne yapay›m? Diyece¤im odur
ki, e¤itim flart. Ama önce e¤iticiyi
e¤itmek gerekiyor. Ben de kalkt›m
buraya geldim. Siz önce beni e¤itin diye.
Ya ifli de¤ifltirece¤im, ya kafay›. ‹fli
de¤ifltiremem, bu yafltan sonra beni kim
ne yaps›n? Kafay› de¤ifltirmek de daha
kolay m› bilmiyorum ama, hiç de¤ilse
tamamen benim kontrolümde. Çal›fl›r›m,
yapar›m, iyi bir ö¤renciyimdir ben.

- Neden sinirlendi¤inizi anlayabiliyorum.
Ancak, konuflmam›z›n bafl›na dönmek
istiyorum izninizle; gerginlik ve s›k›nt›l›
olma halinizi öfkelendi¤iniz bir durumla
aç›klad›n›z.

- Evet, çok öfkeliyim. Söyledi¤im gibi,
herkese karfl› çok tahammülsüzüm art›k.

- Evet, tahammülsüz oldu¤unuzu daha
önce de söylediniz ve arkas›ndan bir
örnek verdiniz. Fakat bu örnekte sizin
herhangi birine tahammülsüz
davrand›¤›n›z gibi bir durumdan
bahsetmediniz. Ofis asistan›n›za onun
yapt›¤› hata ile ilgili herhangi bir s›k›nt›
ya da hayal k›r›kl›¤› yaflad›¤›n›z› ifade
ettiniz mi?

- Yoo, etmedim.
- Hiçbir yorum yapmad›n›z m›?
- Yapt›m ama negatif bir fley söylemedim.

“Esra Han›m, bugünkü randevular
çak›flm›flt›, yar›nkileri kontrol edebilir
misiniz?” dedim.

- Dolay›s›yla, Esra Han›m sizin onun
yapt›¤› iflteki hatadan dolay› ne kadar
s›k›nt› yaflad›¤›n›z› bilmiyor.

- Do¤ru, ama hissediyordur herhalde.
Salak de¤il ya, söylemek mi laz›m her
fleyi?

- Nereden biliyorsunuz hissetti¤ini? Belki
de hissetmiyordur. Belki de yaflad›¤›n›z
s›k›nt›y› onunla paylaflman›z onun daha
dikkatli davranmas›na katk›da
bulunabilir.

- Ona hiçbir fley katk›da bulunmaz.
Dünya batsa umuru olmaz onun.
“Ölüyorum.” deseniz, “fiimdi s›ras›
m›yd›?” der. ‹fli çok oldu¤undan de¤il
tabii, yar›n ne giyece¤ini düflünüyordur
garanti. 

- Çok k›zg›ns›n›z Esra Han›m’a. 
- Hem de çok.
- Esra Han›m’dan baflka çok k›zd›¤›n›z

insanlar var m› çevrenizde?
- Dolu. Hangisini anlatay›m?
- Ailenizden bafllayabilirsiniz mesela.
- Annemle babamla sorunum yok. Dört

k›z kardefliz biz. Büyük ablam›n ad›
‹lknur, o bankac›. Evli, ikizleri var, çok
flirinler. Küçük ablam›n ad› Günnur,
özel bir hastanede idari personel olarak
çal›fl›yor, o da evli, bir tane o¤lu var.
Benim küçü¤üm de endüstri tasar›m›
okuyor. ‹flletme okuyordu at›ld›, iki üç
sene aylak aylak doland› sonra da "Ben
yeniden okuyaca¤›m." dedi. Bakal›m
bunu bitirecek mi, gidip geliyor ama
benim pek ümidim yok.

- K›z›yorsunuz kardeflinize de.
- Sorumsuz, akl› befl kar›fl havada. ‹nsan

yirmi befl yafl›nda bir ifle girer, de¤il mi?
O daha okuyup büyük adam olma
sevdas›nda. Büyük tasar›mc›. Sosyeteye
özel mobilya tasar›m› yapacakm›fl. ‘Bak
bu koltuk bir tek sende olacak flekerim’
diyecekmifl, tak elli bin dolar. Sosyete
de s›raya girmifl bunu bekliyor. Sen
önce kendi hayat›n› bir tasarla, de¤il
mi? Elalemin oturaca¤› yeri sonra
düflünürsün. Sen kimsin de sana tasar›m
yapt›racaklar? Var m› öyle bir çevren?
Ne diyeceksin gidip? “fiey benim babam
memur emeklisi, annem ev han›m›,
day›m›n kasap dükkân› var, mahalleliye
sakatat satar, ötekinin gazete bayii var,
o da mahalleliye gazete satar, amcam
iflsiz, halam da s›n›f ö¤retmeni, biz çok
hat›r› say›l›r bir aileyiz, ben en iyisi size
bir koltuk tasarlayay›m” m› diyeceksin?
Zevzek.

- Esra Han›m gibi. 
- Nas›l yani?
- Kardefliniz için de Esra Han›m için de

ayn› fleye k›zd›n›z...
- Evet, ayn› fley için k›zm›flt›m de¤il mi? 
- Biraz. Ablalar›n›z›n isimlerini söylediniz

ama kardeflinizin ad›n› söylemediniz.
- Söylemedim mi? Onun ismi hep merak

konusudur. Bizim isimlerimiz ‹lknur,

Nefleli bir renk
turuncu.
Enerjik, c›v›l
c›v›l, hayat
dolu bir renk.
Ve tabii ifltah
aç›c›.
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Günnur, Sonnur diye gidince,
sonuncudan sonrakinin ad› ne acaba
diye merak ederler. Onun ad› Nursuz.

- Nursuz?
- fiaka yap›yorum tabii ki, biz ona kendi

aram›zda Nursuz deriz bazen.
K›zd›rmak için tabii. Az›c›k surats›zd›r.
As›l ad› Nur. Han›m sonradan gelip
marka koltu¤una yerleflti. Bizler de
müsveddeye düfltük.

- Marka koltu¤una yerleflti. Siz, son çocuk
taht›na kurulmuflken yedi sene sonra
gelip koltu¤unuzu elinizden ald›.

- K›skan›yor muyum onu yani?
- Bilmem, k›skanm›fl olabilir misiniz?

Yedi yafl›nda bir çocuktunuz.
- Olabilir… Belki de.
Sessizlik
- Asl›nda üzülüyorum onun için. Hem

k›z›yorum hem üzülüyorum. Çok
sorunlu bir çocukluk geçirdi,
bebekli¤inden beri ast›m› var. Bütün
çocuklu¤u hastanelerde geçti. Devaml›
afl›ya giderdi. Onu ilk gördü¤ümde “Ne
çirkin bir fley bu, benim kardeflim
olamaz.” demifltim. ‹lknur da “Öyle
deme, annem duyarsa üzülür, hem sen
de çok çirkindin, bak flimdi ne güzel
oldun. Bebekler do¤duklar› zaman
çirkin olurlar.” demiflti. Sonradan güzel
bir çocuk oldu, sahiden. Turuncu bir
elbisesi vard›.  San›r›m iki üç
yafllar›ndayken giyiyordu, alt›na da
beyaz çorap giydirirdi annem, böyle
bo¤um bo¤um bacaklar› vard›. Çok
flirindi. Çok sever annem turuncu
rengini. Eskiden portakal rengi derdik
galiba. fiimdi hep turuncu diyoruz. Sizin
ofiste de var turuncu fleyler.

- Turuncu fleyler?
- Turuncu bir fleyler yani. Ne bileyim

yast›k, de¤iflik objeler, cam bunun gibi
fleyler. Bizim evimizin mutfa¤›
turuncuydu. “-du.” diyorum ama halen
öyle asl›nda, ama tabii masa sandalye
falan de¤iflti. Bizim sülalenin bütün
kad›nlar›nda turunculuk var galiba.
Hepsinin mutfa¤› turuncudur. Bunu
flimdi fark ettim. Teyzemin,

yengemlerin, anneannemin, ablalar›m›n
ve annemin… Hepsinin mutfaklar›
k›smen veya tamamen turuncu. Çok
ilginç bak›n bu. Yeni fark ediyorum.

- “Ailenin bütün kad›nlar›nda turunculuk
var galiba.” dediniz. Turunculuk neyi
ça¤r›flt›r›yor size?

- Nefleli bir renk turuncu. Enerjik, c›v›l
c›v›l, hayat dolu bir renk. Ve tabii ifltah
aç›c›. Ama turunculu¤u biraz uçuk kaç›k
olmak anlam›nda kulland›m. Deli dolu
anlam›nda. Bu durumda turuncu fleyler
de enerji ve nefle veren, insan› hayat›n
içine davet eden fleyler oluyor. Hayat›n
dinamik bir taraf› var. Turuncu, bu
dinamizme davet ediyor bizi. Ve iflte
Nur’da bu yok. Sanki bebekken vard›,
sonra ne olduysa onu kaybetti, içine
kapand›. 

- Turuncu elbisesini giydi¤i zamanlarda
nefleliydi yani kardefliniz. 

- Evet, hayat doluydu. fiimdi öyle de¤il.
Baflka bir renk oldu. 

- Ne renk mesela?
- Nursuz bir renk. Ac› kahve gibi veya

bordo. Evet, bordo uydu. Onun en
turuncumt›rak, en nefleli hali bordodur.
En pis hali de ac› kahve. Zaten
kahveden baflka bir fley içmez. Çay
içmeyen bir insan düflünebiliyor
musunuz? ‹nsan muhabbettin üç demlik
pofletine bakt›¤› bir evde, kad›n
nüfusunun bu kadar yüksek oldu¤u bir
sülalede, k›rk çeflit meyve çay›n›n
bulundu¤u tusturuncu bir mutfakta
büyür de nas›l çay içmez? Mübarek
insan, hadi hiçbir çay› sevmiyorsun,
yaseminli yeflil çay› nas›l sevmiyorsun?
‹nsan böyle bir lezzetten, böyle bir
aromadan nas›l mahrum edebilir
kendini? Ama turuncusu kaçm›fl k›z›n,
nursuz iflte, ne diyebilirim ki?

- Sessizlik
- fiebnem Han›m, Nur depresyonda

olabilir mi? Turuncusu kaçm›fl deyince…
Bu kadar uzun y›llard›r yani. Hiç
düflünmemifltim bunu. ‹çim buruldu
birden. Çok kötü oldum. Ona nursuz
dedi¤imiz için…

Hayat›n 
dinamik bir

taraf› var.
Turuncu, bu
dinamizme

davet ediyor
bizi. 




