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Sat›fl›nPsikolojisi

Sihirli Saray›n Tatl› Cad›s›’ndan

Bademli Kurabiyenin
K›sa Bir Tarifi

Klasikle modernin, geçmiflle bugünün… 
Belli bir döneme birebir sad›k kalman›n de¤il,
kal›plar›n d›fl›na ç›karak bir fleyi baflka bir fleye
entegre edebilmenin gücüne inan›yorum.
Uzman Psikolog fiebnem Kartal

adde üstünde, dört katl› bir bina… ‹lk üç kat›n
balkonlar› arka cepheye, avluya bakarken, dördün-
cü kat›n balkonu ön cepheye, caddeye bak›yor.

Uzaktan bak›nca tuhaf bir görüntüsü var binan›n, aç›kça-
s› biraz komik. ‹lk üç kat dümdüz ç›k›yor, fakat son kat›n
balkonu var. Dördüncü kat›n üstünde balkonu olan baflka
katlar olsa bu kadar garip durmaz. 

Anneannemlerin içe sevdal›, d›fla kapal› yaflam-
lar›n› sürdürmelerine katk›da bulunan o büyük av-
lulu evlerinin mimarisini hat›rlatt› bana bu bina.
Büyük bir avluya bakan yedi müstakil ev. Her biri
ikifler katl›, üst katlar›nda birer küçük balkon bulu-
nan, alt katlar› direk avluya bakan sar› evler… Nice
bayramda, niflanda, dü¤ünde, okul mezuniyeti ve
y›lbafl› kutlamalar›nda bir araya geldi¤imiz, flen flak-
rak kahkahalar›m›z›n avluya taflt›¤› sar› evler…  

Ayakkab›lar›n›z› kap› önünde ç›kararak içeriye
girdi¤inizde kavrulmufl badem kokusu eflli¤inde
mozaik tafllarda dans etmeye bafllars›n›z. Yerler p›-
r›l p›r›l parlar. E¤er özel bir gün nedeniyle bir ara-
ya geliniyorsa, anneannem baflta olmak üzere tüm
ev halk› sizi içeriye buyur etmek üzere kap›da s›ra-
lan›r. Öpüflüp kucaklaflmalar›n ard›ndan antreden
gösteriflli eflyalar›n oldu¤u salona geçersiniz. Koyu
somon rengi, kadife döflemeli, oymal›, büyük klasik
koltuklar›n, kal›n kadife perdelerin ve antika vazo-
lar›n bulundu¤u ihtiflaml› salona… Her fleyin fazla
abart›l› oldu¤u o salonda en sevdi¤im fley, büyük
alt›n varak aynad›r. Çocukken dedemin padiflah ol-
du¤unu düflünmeme yol açacak kadar heybetli ge-
lirdi bana. Boyum yetiflmedi¤i için sandalyelerin
katk›s› olmadan kendimi göremezdim. Oymal› çer-
çevesinin her bir k›vr›m›n› ezbere çizecek kadar iyi
hat›rl›yorum. Yaln›z beni de¤il, içeri giren herkesi
hayrete düflürecek kadar ihtiflaml›yd› sar› evler.
Dokuz on yafllar›nda s›n›f arkadafllar›m› ilk kez an-
neannemin evine ça¤›rd›¤›mda hepsi flaflk›nl›k için-
de kalm›fl ve bu evde nas›l oyun oynayabildi¤imi
sormufllard›. Anneannem elinde bademli kurabiye-
lerle gelip “Haydi çocuklar d›flar›ya ç›k›yoruz.” di-
yerek bizi avludaki oyun bahçesine götürdü¤ünde
flaflk›nl›ktan ne diyeceklerini bilememifller, bu bü-
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yülü mekân de¤ifliminden sonra an-
neanneme, ‘Sihirli Saray›n Tatl› Ca-
d›s›’ diye isim takm›fllard›. Annean-
nem evine götürdü¤üm herkesi hep
ayn› misafirperver tav›rla içeriye bu-
yur ederdi. Bu misafirlerin aras›nda
kuyruklu, ›slanm›fl, çamur içinde mi-
nik dostlar da vard›. Ve anneanne-
min kap›y› açt›¤›nda beni karfl›layan
güler yüzü hiç de¤iflmedi. O gülümse-
menin çok derinlerden, anneanne-
min yüre¤inden geldi¤inden bir an
olsun tereddüt etmedim. 

Dört katl› bina beni çocuklu¤u-
mun en harika anlar›n›n yafland›¤› o
avluya, anneannemli zamanlara gö-
türdü. Cadde üstünde duruyorum ve bina-
n›n üzerinde ç›k›nt› gibi duran o balkona
bak›yorum. Sonra nas›lsa kendimi o bal-
konda görüyorum. Bu kez balkondan cad-
deye bak›yorum. D›flar›y› görebiliyor olma-
n›n ne kadar güzel bir duygu oldu¤unu dü-
flünüyorum. ‹çerideki güvenli dünyaya
s›¤›n›rken d›flar›daki heyecanl› ama riskli
hayata kar›flabiliyor olmak hofluma gidiyor.
Balkonun böyle bir ifllevi var gibi gelir bana.
Bir evin, bir ailenin d›fl dünyayla kucaklaflt›-
¤› güvenli bir alan sa¤lad›¤›n› düflünürüm
hep. Annemler d›flar›ya kapal› bir ailedir.
Balkonu d›flar›ya bakmayan evlerde otur-
duklar› için mi d›flar›ya kapal› bir yap›lar›
oldu, yoksa zaten öyle bir yap›lar› oldu¤u
için mi bu tip evlerde yaflad›lar bilemiyo-
rum. Caddeye bakan kocaman teras› olan
bir evde oturarak ve bu tercihle uyumlu
olan tüm davran›fllar› sergileyerek ailedeki
d›fla kapal›l›k gelene¤ini ilk bozan ben ol-
dum san›r›m. A¤abeyim de ablalar›m da ai-
leden gördükleri benzer sosyal al›flkanl›kla-
r› devam ettirdiler. ‹nsan iliflkilerinde içine
do¤duklar› o geleneksel yap›dan taflan her-
hangi bir duruma adapte olmakta güçlük
çektiler. D›flar›y› içeriye almakta anneanne-
min gösterdi¤i cesareti gösteremediler. O
ustal›k, o manevra yetene¤i maalesef an-
nemde de yoktu.

Daha sonra kendimi balkondan içeriye do¤ru
girerken görüyorum. Dairenin salonu gibi duran bu
büyük odada da varak ayna var. Yaln›z bu aynan›n
çerçevesi alt›n de¤il gümüfl varaktan yap›lm›fl. T›p-
k› benim evimdeki gibi. Modern ve ça¤dafl
tasar›ml› mobilyalarla klasik gümüfl varak ay-
nan›n uyumsuzlu¤u konusunda dinledi¤im
onca vaaza ra¤men ›srarla yapt›r›p salonu-
mun baflköflesine koydu¤um aynam gibi. Ga-
yet de güzel durdu¤unu düflünüyorum bu ay-

nan›n evimde. ‹pek ifllemeli eski örtülerimle,
bak›r ibriklerimle, metal bafll›kl› kristal karaf-
lar›mla vals yapt›¤›n› düflünüyorum bazen.
Eflyan›n canl› gibi duygular› oldu¤una inan›-
yorum. Belki de geçmifl yaflant›lar›, an›lar›
as›rlarca içlerinde sakl› tutabildikleri için
ölümlülü¤e karfl› koyufllar› nedeniyle canl› ol-
duklar› fantezisiyle yaflamak iflime geliyor.
Böylece bütün yok olufllar›n karfl›s›nda ba-
fl›m dik durabiliyorum. Eskiyle yeninin uyu-
munu ise büyük bir aflkla seviyorum. Klasik-
le modernin, geçmiflle bugünün… Belli bir
döneme birebir sad›k kalman›n de¤il, kal›p-
lar›n d›fl›na ç›karak bir fleyi baflka bir fleye en-
tegre edebilmenin gücüne inan›yorum. Geç-
mifle ba¤›ml› olmadan ama ba¤l›l›ktan da
vazgeçmeden bugünü kucaklayabilmek…
Gümüfl varak ayna benim yaflam›mda tam
da bu ifllevi yerine getirir bir rol oynuyor sa-
n›r›m. Anneannemden miras ald›¤›m bütün
o sihri, nefleyi, sevgiyi, ümidi, yaflama dair ne
varsa içine katabildi¤i o büyülü p›r›lt›y› ‘flim-
di’ye, ‘bugün’e yans›tabildi¤imin göstergesi
olarak görüyorum gümüfl varak aynam›. Ya-
flamda ‘oldu¤um, olmak istedi¤im, olmam
gerekti¤i gibi’nin duvarda as›l› duran k›sa bir
tarifi sanki…

Bu yafl›mdaym›fl›m fakat kendime bakmak is-
tedi¤imde boyum ona yetiflmiyor. Parmaklar›m›n
üzerinde yukar›ya do¤ru yükseliyorum. Yine yetifle-
meyince bir sandalye çekip üzerine ç›k›yorum. Ken-
dimi nihayet görebildi¤imde çok flafl›rt›c› bir görün-
tüyle karfl›lafl›yorum. Hem kendimi, hem de anne-

annemi görüyorum aynada. Gülümseyerek
bak›yor ve “Ben sana bademli kurabiye yap-
may› ö¤retmeyi unuttum.” diyor. Ben de ona
bademli kurabiye yapmay› bildi¤imi söylüyo-
rum. Esans kullanmamam gerekti¤ini hat›r-
latarak, mutlaka badem kullanmam› tem-
bihliyor. Zaten esans kullanmad›¤›m›, her
zaman badem kulland›¤›m› söylüyorum.
“Aferin sana, o zaman yeni hayat›n için ha-
z›rs›n demektir. Öyleyse, birlikte elma çay›
içebiliriz.” diyerek masan›n üzerinden pembe
çiçekli iki büyük fincan alarak birini bana
uzat›yor. Sonra da, “Y›lbafl› a¤ac›n›n topla-
r›n› bu sepete koydum, tozlar›n› al›rsan p›r›l
p›r›l olacaklar, bu sene a¤ac› süsleme görevi-
ni sana veriyorum, bundan sonra da hep sen
süsleyeceksin ailenin a¤ac›n›.” diyerek bana
bir sepet gösteriyor. Çay›m›z› içip sohbet edi-
yoruz ama ne konufltu¤umuzu hat›rlam›yo-
rum. Sonra kalk›p sepete bak›yorum, içi par-
lak k›rm›z› elmalarla dolu. Uçlar›nda birer
yaprak ve a¤aca asmak için ipler var. Sepe-
tin içinden ç›kararak teker teker tozunu al-

d›¤›m elmalar› salonun ortas›nda duran çam a¤a-
c›na as›yorum. Harika bir a¤aç oluyor. Büyüleyici
güzellikte bir a¤aç… Bir süre hayranl›kla izliyorum
onu. Sonra kap› çal›yor… O s›rada uyand›m.
Dolab›n kapa¤›nda as›l› duran gelinli¤ime
‘yerinde duruyor mu, sa¤lam m› acaba’ diye
bakarken, gördü¤üm rüyan›n çok mutlu bir
evlili¤in, hayat›n habercisi oldu¤unu düflün-
düm. Yüzümü y›karken kalabal›k bir ça¤r›-
fl›mlar listesi ak›yordu zihnimden; elma, ya-
sak elma, cennet, asma yapra¤›, Âdem ile
Havva, a¤aç, kök salmak, çam a¤ac›, uzun
yaflam, yaz-k›fl yeflil kalan, sa¤l›k, evlilik, be-
reket, çocuk, mutlu ve nefleli bir yaflam, yeni
y›l, yeni bir bafllang›ç, yeni bir hayat’... 

Geçmifle ba¤›ml›
olmadan ama
ba¤l›l›ktan da

vazgeçmeden bugünü
kucaklayabilmek…
Gümüfl varak ayna
benim yaflam›mda
tam da bu ifllevi

yerine getirir bir rol
oynuyor san›r›m.
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