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Sahne ve
perde...

Sahne
Yaflad›¤›m hiçbir fley flafl›rtm›yor beni art›k. Kan›ksamak böyle bir fley olsa gerek. Ama hay›r, bu ka-
n›ksamak de¤il, duyars›zlaflmak. Ölüm d›fl›nda bafla ç›kamayaca¤›m hiçbir fley yok art›k. Öyle çok
kaybettim ki. Öyle farkl› sahnelerde, öyle farkl› rollerde yaflad›m ki yenilgiyi… Üstelik ‘Vay bafl›ma ge-
len’ diyerek dövünecek bir lüksüm de olmad›. Nedense her tökezledi¤imde yaln›zd›m. Dayana¤›m yok-
tu, durmadan koflmam gerekiyordu. Dursam, s›zlansam düflerdim. Bu yüzden, kay›plar›m› sindirerek
yaflayamad›m, hazmedemedim. Dolay›s›yla tuttu¤um yaslar da iki tarih aras›na yerleflemedi. Ancak
flimdi anlayabiliyorum uzak geçmiflteki kay›plar›n tutsa¤› bir yaflam sürdü¤ümü. Güçlü oldu¤umu, ko-
lay bafla ç›kt›¤›m› san›yordum. As›l gücün bir kayb› kabullenebilmek oldu¤unun fark›nda de¤ildim.
E¤ilip bükülmeyi bilmiyordum çünkü. K›r›l›p da¤›lmaktan korkuyordum. ‹flin asl› yas tutmay› bece-
remedim ben, ne zaman karfl›ma ç›ksa inkar ettim. Ya ‘yokmufl’ gibi davrand›m, kayb›m› yads›ya-
rak… Hiç kaybetmemifl gibi… Ya ‘zaten yoktu’ gibi davrand›m, kayb›m›n var olmufllu¤unu yads›ya-
rak… Hiç olmam›fl gibi…

Birkaç y›l önce yazm›flt›m bu yaz›y›, hafta sonu notlar›m› kar›flt›rd›m biraz, o zaman bul-
dum. Sizinle paylaflmak istedim. Ne kadar da iyi biliyorum nerede yanl›fl yapt›¤›m›, de¤il mi?
Ama halen kay›pla bafl›m belada. Yan›tlar› bilmek, hatalar› görmek beraberinde çözüm ge-
tirmiyor demek ki. T›pk› sizin söyledi¤iniz gibi; fark›ndal›k her zaman iyilefltirmiyor. 

Her hayal k›r›kl›¤›ndan sonra yapt›¤›m gibi, Cumartesi gece yaflad›klar›m› da yazd›m. Yi-
ne bir öykü tad›nda, bütün olan biteni yaflayan ben de¤ilmiflim gibi... Yazmak, ac› deneyim-
lere dayanabilmenin tek yolu benim için galiba. Oyunun orta yerinde, aniden ç›k›veriyorum
sahneden. Sanki baflkalar› yafl›yor, ben yaln›zca izliyorum. Elimde bir kalem, alelacele öykü-
lefltirmeye çal›fl›yorum o kederli yaflant›y›. Böylece yaflananlara katlanabiliyorum. Hayatlar›-
m›z› böyle baflkalar›n›n hayat›n› izler gibi yaflamak! Keflke gerçekten mümkün olabilsey-
di…Yazmak, sadece yaflad›klar›ma katlanabilmenin yolu de¤il asl›nda. Anlatabilmenin, pay-
laflabilmenin de yolu. Bir fley yafl›yorum. O anda, tam da o anda, hayat›m›n flalteri at›yor, san-
ki. Birden beynim uyufluyor, tek komutla iflliyor adeta; “Durma kaç. Arkana bakmadan kaç
ve asla geri dönme.” diyor. “Çünkü bafla ç›kamazs›n.” Oysa o sahnede ba¤›r›l›r, a¤lan›r, küf-
redilir… Benimse sesim ç›km›yor. Öylece donup kal›yorum, buz gibi… ‹flte böyle zamanlar-
da… Alelacele… Öyküye geçiyorum; 

Perde
Bir Nükhet Teyzemiz var, s›k s›k evden uzaklaflmak, dinlenmek istedi¤ini söyler. Tatile ç›kmas›n› öner-
di¤imizde “Öyle yorgunum ki, yol falan çekecek halim yok.” der. ‹stanbul’un göbe¤inde oturup, evine en
fazla 15 dakikal›k mesafede, flirin ve sessiz bir otel düfller hep. Sorumluluktan, s›rt›ndaki yükten kur-
tulmak, kargafladan kaçmak için. Küçük bir mola vermek için belki kavgalar›na. Son zamanlarda ne
çok kulaklar›n› ç›nlat›r oldum Nükhet Teyzenin. Onun gibi kaçmak kurtulmak istiyorum ben de ama
neden bilmiyorum. Bir fley beni rahats›z ediyor, kafl›yor, dürtüklüyor… Kendi gürültümde sa¤›r oluyo-
rum bazen, fakat ne sesleri ne de sözleri anlamland›rabiliyorum.

Oyunun orta yerinde, aniden ç›k›veriyorum sahneden.
Sanki baflkalar› yafl›yor, ben yaln›zca izliyorum.
Uzman Psikolog fiebnem Kartal



Böyle zamanlardan biriydi Cumartesi akflam›. K›z sinemaya, o¤lan alemlere akt›. Ben de Nur-
flin’e gitmek üzere evden ç›kt›m. Bakt›m köprü yolu kalabal›k, geri döndüm. Can›m eve gitmek is-
temedi, insan bir kez ç›kt› m› evden, geri dönmek istemiyor. Çat kap› Serpil’e gittim. Afla¤›daki pas-
taneden cevizli kurabiye almay› da ihmal etmedim tabii. Çok sevindi beni görünce. “Gir içeri, iki
laf›n belini bükeriz.” dedi. Ç›lg›n kad›n, bay›l›yorum ona. Serpil’i biliyorsunuz, daha önce de bah-
settim size ondan. Deli doludur, çatlakt›r biraz ama harbi kad›nd›r. ‹çinde ne varsa, d›fl›nda da o.
Yalan› dolan›, riyakârl›¤› yoktur. “Bu kad›n senin kalitende mi, ne iflin var senin bununla?” di-
yor Nurflin. Evet, çok derinli¤i olmayan bir insan belki, ama ne bileyim iyi geliyor bana onunla za-
man geçirmek. Hep derinlerde dolanmaktan bo¤ulup gidece¤iz bir gün. Arada s›¤ yerlerde e¤lenme-
li, öyle de¤il mi? 

“Aç m›s›n, yemek yedin mi?” diye sordu. “Yemek mi kal›r bu saate, sekizi geçiyor.” dedim.
“Prensipli kad›ns›n sen, yediden sonra yemek yoktu, de¤il mi? Çay demliyorum o zaman.” dedi, çan-
tamdan ç›kard›¤›m cevizli kurabiye için sevinç ç›¤l›klar› atarken. “Bir sen seviyorsun bunu, bir de
ben.” dedim. “A¤z›m›z›n tad›n› biliyoruz k›z biz.” diyerek flap›rdand› az önce çok leziz bir fley yemifl
gibi. “Sekizi geçti diye yemeyecek misin sen flimdi bundan? Ben götürürüm o zaman hepsini, irade-
ne hayran›m ama yemeyenin mal›n› da yerler bilmifl ol.”

Çamafl›r atm›fl makineye, program bitmifl. ‹çeriye çamafl›rlar›n› sermeye gidince, ben de perde-
leri çekmek üzere kalkt›m. Pencereden bakt›m bizim karfl› komflu koltu¤una kurulmufl. Televizyonu
açmaktan vazgeçip “Az›c›k izleyeyim flunu” diye geçirdim içimden. Kanepe dururken nas›l koltuk-
ta oturuyor? Hiç anlamam bu adam›n bu huyunu. Bofl bir kanepeye dayanamam ben. ‹çim kay-
nar, seriliveririm üstüne. Dergi okuyor galiba, ekonomi dergisidir kesin. Cumartesi akflam yapacak
baflka bir fley bulamaz m› insan? Ben bunlar› düflünürken Serpil geliyor. “Herifi mi izliyorsun k›z?”
diyor kikir kikir. “Bak bakay›m, ne içiyor sence bu?” diye soruyorum.  Okkal› bir kahkaha savura-
rak, “Ne bileyim, ne içiyor” diyerek çay koymaya gidiyor mutfa¤a.

Kaç y›ld›r tan›fl›yoruz Serpil’le? 2008’deyiz, 2002 olsa… Alt›? Bilemedin befl y›l olsun. Az bir
süre de¤il. Kardefl gibi oluyor insan. Bu koca flehirde insan›n çat kap› gidebilece¤i bir dostunun ol-
mas› ne büyük bir nimet. Adama bak, purosunu da yakt›, oh maflallah. Deli oluyorum her nevi tü-
tün içene. Böyle faflistlik var m›? Böyle iflgalcilik? Benim nefes alma hakk›ma tecavüz bu. Düpe-
düz suç bu. Hele puro içenler! Bir nefeste kirletiyorlar yaflad›¤›m›z tüm alanlar›. ‹ki dakikal›k zevk-
leri için hasta ediyorlar hepimizi. Bir de dantel tak›m› olur bunlar. ‹statistik yap›ls›n, yüzde dok-
san befli sosyal demokrat›m demezse ben neyim. 

“Çay demini tutmam›fl güzelim, az bekle.” deyip k›vr›l›yor Serpil ayakucuma. Üç befl lafl›yo-
ruz, arada bizim adama bak›yoruz. Hep ayn› modday›z ama kikir kikir. “Bu bizi görmüyor mu-
dur sence?” diyorum. “Perdeyi çekmiflsin ayol, nas›l görsün adam?” diyerek tekrar mutfa¤a geçiyor.
Serpil elinde çay tepsisiyle gelirken, bizim adam›n cep telefonu çal›yor herhalde ki, ani bir hareket-
le kalk›p sehpan›n üzerinden telefonunu al›yor. K›sa bir süre konufluyor, sinirli oldu¤u belli. Sonra
ba¤›r›p ça¤›rmaya bafll›yor, oradan oraya dönüyor salonun ortas›nda… “Kim arad›ysa, delirtti ada-
m› baksana, merak ettim.” diyorum Serpil’e. “Ben ne bileyim kimin arad›¤›n›.” diyor tedirginlik-
le. “Tabii ki… Sen nas›l bilebilirsin ki, zaten!” diyorum içimden. fiaflk›n›m ve san›r›m bunu gizle-
yemiyorum. Az önce içimden geçirdi¤im cümle dökülüveriyor a¤z›mdan. “Tabii ki… Sen nas›l bile-
bilirsin ki, zaten!” Elleri titriyor Serpil’in… Çaylar dökülüyor. “Hay›rd›r?” diyorum. “Sana ne olu-
yor?” “Aman ne bileyim ‘adam delirdi’ filan deyince sen… Korktum iflte.” diyerek laf› geveliyor a¤-
z›nda. “Yeniden koyay›m flu çaylar›” diyerek alelacele ç›k›yor salondan. Mutfa¤›n kap›s›n› kapat›-
yor usulca. Bak›yorum, bizim adam›n telefon konuflmas› bitmifl bu arada. Sakinleflmifl görünüyor,
yeniden oturmufl koltu¤una. Fakat bir kez daha çal›yor olmal› telefonu ki, yeniden sehpaya uzan›-
yor veya o birini ar›yor belki. Az önceki gibi öfkeli de¤il, ama biraz telafll› sanki. Konufluyor… Bu
kez ben uzan›yorum sehpaya. Bu kez benim ellerim titriyor. Önce mutfa¤a, sonra karfl› salona, tek-
rar mutfa¤a, sonra tekrar karfl› salona bak›yor ve Serpil’in sehpada duran cep telefonunu al›yorum.
Ar›yorum, buran›n telefonu meflgul. Ar›yorum, adam›n cebi de meflgul. ‘Mesajlara’ giriyorum alela-
cele. 20.22’de Serpil Nuray’a bir mesaj göndermifl. Nuray? Kim bu kad›n? Bana hiç söz etmedi on-
dan. Mesaj› aç›yorum, “Seninki bende, dikkat et.” yaz›yor. Gönderilen numaraya bak›yorum… Öy-
lece kal›yorum. Duruyorum. Duram›yorum, kalk›p cama gidiyorum. Perdeyi aç›yorum. Kocama ba-
k›yorum son kez. O da bana bak›yor. Evin içinde boxerla dolaflmas›ndan neden bu kadar nefret et-
ti¤imi düflünüyorum.

Mutfa¤›n kap›s› aç›l›yor yeniden, elinde çay tepsisiyle içeri giriyor Serpil. Sonunda çaylar› sehpa-
ya koymay› baflar›yor. Bir yudum al›yorum, ellerim titremeye bafll›yor yeniden. Üflüyorum; karda, buz-



da, ayazda kalm›fl gibi. Kalk›yorum, bacaklar›m
titriyor bu kez. Zar zor yürüyorum, küçük bir evdi
buras› ama sokak kap›s›na kadar yürü yürü, hol
bitmiyor. Hol uzuyor, zaman uzuyor… Ayakkab›la-
r›m› giyinip ç›k›yorum kap›dan nihayet. Arkam-
dan ba¤›r›yor Serpil. “Dur bekle. Yanl›fl anlad›n.
Çok yeni bir fley zaten, önemsenecek bir fley de¤il. Af-
fet. ‹stemeden oldu…” Can›m Serpil, dostum, arka-
dafl›m, s›rdafl›m Serpil! Sonu gelmeyen uzun merdi-
venler boyu sözleri kulaklar›mda ç›nl›yor.

Apartmandan ç›k›yorum. Hava çok güzel, ha-
fif serinlemifl, rüzgâr tatl› tatl› yüzüme çarp›yor. ‹yi-
yim. Gerçekten iyiyim. Yürümek istiyorum. Serpil
yal›nayak f›rlam›fl peflimden. Yalvar yakar bir fley-
ler söylüyor, duymuyorum. Arkas›nda kocam. Onun
sesi daha so¤ukkanl›. “Aç›klayabilirim” diyor. Ne-
yi aç›klayacak, her fley gayet aç›k de¤il mi? Bir fley-
ler söyleyip duruyor. Umurumda de¤ilmifl gibi dav-
ran›yorum. Belki de gerçekten de¤il. Konuflmak isti-
yorum, fakat sözcükleri s›raya sokam›yorum. Susu-
yorum. Yine öyle oluyorum. Buz gibi. Ne bir söz, ne
bir mimik… Sanki o sahnede ben yokum.

Ve alk›fl…
‹flte böyle. Noktay› koyar›m, biter. Hiç yaflan-
mam›fl gibi. Benim için yas tutmak bu de-
mek. Befl alt› sayfal›k bir öyküyle elimi kolu-
mu y›kar ç›kar›m iflin içinden. Bitti. Bir daha
da asla geri dönüp bakmam. “Yazd›klar›m›
bir daha asla okumam.” demifltim size ilk se-
anslardan birinde, hat›rl›yor musunuz? Siz
de “Kontrol etme gere¤i duymad›¤›n›z için
mi, yoksa yazd›klar›n›zla yüzleflmekten kork-
tu¤unuz için mi?” diye sormufltunuz. ‹çim-
den gene saçma bir yorumun peflinde oldu-
¤unuzu düflünerek, “Her fleye de psikolojik
bir kulp takacak illa.” diye geçirmifltim. “Ben
yazm›fl›m zaten, niye yüzleflemeyecekmiflim,
ne alakas› var?” demifltim size. Hem cahillik
hem kabal›k etmiflim. fiimdi anl›yorum ne
demek istedi¤inizi. Yazd›klar›ma geri döne-
memekle, yaflad›klar›ma geri dönüp bakama-
mak ayn› fleylermifl. Ben kederini yazan biri-
yim zaten, kayb›m› yaz›yorum. Sonra da
nokta koyup, kapat›yorum defterimi. Böyle-
ce yüzleflmek ve yas tutmak zorunda kalm›-
yorum. Ac› yok, kay›p yok, yas yok… 

Ben o sahnelerde hiç olmam›fl›m biliyor
musunuz? Bir rol vermifller oynam›fl›m ama
emaneten. S›k›y› görünce kaç›p gitmiflim.
Her kaç›fltan sonra da yeni bir grupla, yeni
bir rolle, bambaflka bir sahneye s›¤›nm›fl›m.
Yaz-boz tahtas›na dönmüfl hayat›m. Hatala-
r›m› düzelterek temize geçmek yerine ha bi-
re müsveddesini yazm›fl›m. Yaflam›m›n dö-
nüm noktalar›nda, verdi¤im kararlar› de¤ifl-
tirmifl oldu¤um varsay›m›yla, yeniden yaz-
sam nas›l olur acaba? Öyküye geri dönüp iki
çift laf etsem kocama, örne¤in. Hani o buz

kesti¤im son bölümde, erisem. Yürüyüp git-
mesem de, konuflsam veya en az›ndan onun
yapaca¤› aç›klamay› dinlesem. Kaybettim
nas›lsa diye kaç›p gitmek yerine geri dönüp
kazanmaya çal›flsam… Yok yok, vazgeçtim.
Utanç verici, gurur k›r›c›. Asla olmaz. Bu
sahnede olmaz en az›ndan. Hayatta geri dö-
nemem böyle bir durumda. Yine yüzleflmek-
ten mi çekiniyorum? Hay›r, can›m ne alaka-
s› var? Ben mi onu aldatt›m? Ben mi kaybet-
mifl oldum? O beni kaybetti. Evet, yüzlefl-
mekten korkuyorum. Savaflmaktan ve bafla-
r›s›z olmaktan korkuyorum.

Klifleleflmifl bir laf vard›r hani; “Hayat›-
m› yazsam roman olur.” derler. “E yaz o za-
man, s›k›yorsa yaz hadi. Dön bak bakim, kaç
yelde yitmiflsin, kaç ç›¤ düflmüfl üstüne, kaç
dermans›z derde düflmüflsün? Nelerden vaz-
geçmiflsin, nerde ne halt etmiflsin? Kolayd›
çünkü o kadar.” Yaflam›n›n muhasebesini
yaparken, insan›n hatalar›yla yüzleflmesi hiç
o kadar kolay de¤il. ‹nsan bin kere yapt›¤›-
na, her defa tövbe etse, bin birinci kere gene
ayn›s›n› yap›yor. Ad› üstünde ‘hata’, insan-
lar için. Hepimiz için. Yap›lmasa ad› olmaz-
d›, öyle de¤il mi? Hep ayn› hatalar› tekrarl›-
yoruz. Neden? Bize biçilen rol ayn› da on-
dan. Senaryo de¤iflmezse, rol de¤iflir mi? Ba-
na bir kuvvet geldi bu seansta, gidip flu öykü-
nün sonunu de¤ifltirece¤im. Kaybetme kor-
kusuyla, k›y›s›nda durup, figüranl›kla yetin-
meyece¤im,  baflrolünde oynayaca¤›m bir
hayat›n s›k› bir senaryosunu yazaca¤›m.
Hem ben niye utan›yorum ki, kocam utan-
s›n, Serpil utans›n. Hofl onlar›n da utanmas›-
na gerek yok ya. Herkes kendi senaryosu-
nun kurban›. Kader utans›n. Biraz arabesk
oldu ama… Olsun. Hep derinlerde dolan-
maktan bo¤ulup gidece¤iz bir gün. Arada
s›¤ yerlerde e¤lenmeli, öyle de¤il mi?
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Hep ayn›
hatalar›
tekrarl›yoruz.
Neden? 
Bize biçilen
rol ayn› da
ondan.
Senaryo
de¤iflmezse,
rol de¤iflir mi? 




