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Adab›muafleret

erhaba, ben Yakup Ender Özcan,
bugün için randevu almak istiyo-
rum. Uygun saatleriniz hangileri-

dir acaba?

- Maalesef, bugün tüm saatlerimiz dolu
Yakup Bey, bu hafta içinde baflka bir
güne randevu versem sizin için uygun
olur mu?

- Öyle mi, bugün yok mu?

- Üzgünüm, bugün hiç bofl saatimiz yok.

- Her saat gelebilirim, bir daha baksan›z…

- ‹nan›n bütün saatler dolu, ama seans
iptali olursa sizi arayabilirim. Telefon
numaran›z› rica edebilir miyim?

- Peki tamam o zaman. En erken ne
zaman olursa o zamana verin lütfen.

- Bugün Pazartesi yar›n Sal›. Yar›n saat üç
uygun mu?

- Daha geç bir saat yok mu yar›n?

- Yok maalesef, daha geç bir saat tercih
ediyorsan›z Çarflamba akflam yediyi
verebilirim.

- Tamam, Çarflamba olsun daha uygun. 

20 dakika sonra
- Merhaba, ben Yakup Ender Özcan az

önce aram›flt›m. Sal› günü için
önerdi¤iniz saate yazabilir misiniz beni?
Biraz kötüyüm de ne kadar erken gelsem
o kadar iyi olur.

- Tabii, nas›l isterseniz. O zaman yar›n
saat üçe yaz›yorum sizi.

4 saat sonra
- Merhaba, ben Yakup Ender Özcan yar›n

için randevu alm›flt›m. “Bugün seans
iptali olursa arar›m.” demifltiniz.
Aramad›n›z, hiç seans iptali olmad›
galiba.

- Olmad› Yakup Bey, olursa ben sizi
mutlaka bilgilendirece¤im merak
etmeyin.

Ertesi gün
- Merhaba, ben Yakup Ender Özcan bugün

için randevu alm›flt›m. Saat bir mi
demifltiniz emin olamad›m. 

- Hay›r Yakup Bey, üç demifltim. Ben üç
dedi¤imde siz on üç s›f›r s›f›r diye
düflündüyseniz, saat bir diye akl›n›zda
kalm›fl olabilir belki.

- Öyle mi demifltiniz? Bana bir dediniz gibi
geliyor. Ben flimdi üçte gelece¤im öyle mi?

- Evet, üçte bekliyoruz sizi.

- Hay›r, tekrar tekrar soruyor gibi oldum
ama bir yanl›fll›k olmas›n istiyorum.

- Anl›yorum, hakl›s›n›z. Biz sizi saat üçte
bekliyoruz.

“‹smim Yakup. Yakup Ender Özcan. Elek-
trik-elektronik mühendisiyim. Özel bir flirkette
çal›fl›yorum. 28 yafl›nday›m, ailemle yafl›yorum.
Bir erkek kardeflim var, o da benim gibi elek-
trik elektronik mühendisi. O daha yeni mezun,

ifl bak›yor. ‹kimiz de bekâr›z. Annem babam
hayatta, sa¤l›klar› yerinde çok flükür. Annem ev
han›m›, babam bankac›yd›, 2004’te emekli ol-
du. Bir de amcam var, ayn› apartmanda, altl›
üstlü oturuyoruz. Yengemi uzun zaman önce
kaybettik, nur içinde yats›n. Kuzenlerim bizden
büyük. Biri Amerika’da,  y›llard›r orada yafl›-
yor. Di¤eri de Bursa’da. ‹kisi de evli. Size am-
camlardan bahsetmemin sebebi, çocuklu¤u-
muzdan beri hep birlikte yafl›yor olmam›z. Ku-
zenler uzakta ama amcam çekirdek aileden bi-
ri gibidir. Yemeklerini bizde yer, sabah yedide
kahvalt›ya iner, akflama kadar bütün gün bizde
oturur. Akflam saat on dedi mi, yukar› ç›kar.
Yatmadan yatmaya evine gider. Guguklu saat
gibidir. Hofl bizim evde herkes çok disiplinli ya-
flar, bir tek o de¤il. Herkesin yedi¤i, içti¤i, yatt›-
¤› saat bellidir. Babam bu yüzden çok sa¤l›kl›
olduklar›n› söyler hep. Babama her konuda ka-
t›lmam ama bu konuda hakl› oldu¤unu düflü-
nüyorum. ‹flte böyle… Ailemle ilgili söyleyecek-
lerim bu kadar.”

Buraya neden geldim?
Baflka neler var size anlatmam gereken bilemi-
yorum. Öncelikle buraya neden geldi¤imi anlat-
mal›y›m san›r›m. Siz de sormay› düflünüyorsu-
nuzdur herhalde. Uzun zamand›r gelmeyi plan-
l›yordum, ama hep bir bahaneyle erteledim.
Bende bir tuhafl›k oldu¤unu fark edeli epey ol-
du asl›nda. Daha önceden gelmem gerekirdi, bi-
liyorum. Ama iflte, ‘Benim ciddi bir sorunum
yok, ben deli miyim, ne iflim var psikologda?’ gi-
bi düflünceler insan› profesyonel yard›m almak-
tan al›koyuyor. Bir taraftan da kendi kendime
çözebilirim gibi geliyordu sorunlar›m›. Bu yüz-
den de çok zaman kaybettim. ‹fl yerinden bir ar-
kadafl›m geliyordu buraya. O önermiflti sizi. Ha-
len devam ediyor mu bilmiyorum. Geçen k›fl

“Dün sabah erkenden arad›m. Sekreteriniz
bugüne randevu verdi. Ben hemen gelmek
istedim. Kusuruma bakmay›n. Acele ettim biraz
evet. Karar verince yapmak isterim hemen.”
Uzman Psikolog fiebnem Kartal
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çok kötüleflmifltim, ‘Sen birine gidiyordun,
kimdi?’ diye sormufltum, telefonunuzu vermifl-
ti. O arkadafl da eskiden benim gibi afl›r› titiz,
her fleye takan, evhaml› bir adamd›. Ayr›ca,
benden farkl› olarak, çok huzursuz ve asabi bir
tipti. Bak›yorum flimdi rahat. Sinirleri al›nm›fl
gibi oldu maflallah. ‘Ben de onun gitti¤i yere gi-
deyim.’ dedim. Asl›nda yak›n bir aile dostu-
muz var, belki tan›rs›n›z, Ali Tayfun Bey amca,
o psikiyatrist. Psikiyatr m› diyorsunuz, psikiyat-
rist mi diyorsunuz, bilemiyorum. Kimileri psi-
kiyatr diyor, kimileri psikiyatrist. Ona da gide-
bilirdim ama ilaç filan kullanmak istemiyo-
rum. Tan›d›k birine de gitmek istemedim, iflin
do¤rusu. Ailem bilmiyor buraya geldi¤imi. Ba-
na sizi öneren arkadafl›m, ad› Kamil, biliyorsu-
nuz ya… Onun da haberi yok size geldi¤imden.
Siz de söylemezseniz sevinirim. Bilsin istemi-
yorum. ‹flin asl› kimse bilsin istemiyorum. ‹fl
yerinden filan duyarlar, kariyerimi etkiler diye
korkuyorum. Gerçi ne olacak, herkes gidiyor
ama yine de çekiniyor insan, çok cahil insan
var biliyorsunuz. Hem cahil, hem kötü niyet-
li… Siz benden iyi tan›yorsunuz insanlar›. Laf
ç›kar›rlar, ‘Sorunlar› var, hasta’ derler, önümü
keserler. Diyeceksiniz ki, Kamil nas›l söylüyor
buraya geldi¤ini, onun önünü mü kesiyorlar?
De¤il tabii, ama flimdi bilemeyiz onu, terfi za-
manlar›nda belli olur ancak. O takm›yor zaten
hiçbir fleyi, dedim ya, çok rahatlad›. Bu kadar
rahatlama da fazla m› bilemiyorum.  Belki ilk
zaman o da söylemedi kimselere, kim bilir.
Ben iki y›ld›r geldi¤ini biliyorum, ama daha
uzun süredir mi geliyor, onu siz biliyorsunuz
art›k. Sorsam flimdi size, ‘Kaç y›ld›r geliyor.’
diye, söylemezsiniz. Bak›n, söylemiyorsunuz
iflte. Söylemeyece¤inizi biliyordum, s›r tabii,
söylenmemesi laz›m. Laf› uzatt›m ama bu ko-
nuyla ilgili bir fley sormak istiyorum. Bunu sor-
mak ay›p belki ama çok tedirginim; anlatt›kla-
r›m aram›zda kal›r, de¤il mi?

Size güvenebilece¤imi biliyorum asl›n-
da, teflekkür ederim, sa¤ olun. Huzursuz
oluyorum iflte, elimde de¤il, kusura bak-
may›n. Doktorlar›n yemin törenleri vard›r,
sizin de var m›? Hipokrat yemini mi der-
ler? Öyle mi, yok mu sizde? Gerçi yemin
de bir yere kadar, tabii. Yeminini bozar
adam, kim bilecek? Sözünün eri olmak
önemli. Mademki geldim buraya, güvene-
ce¤im size, baflka yolu yok. Zaman içinde
geliflecek belki bu güven duygusu, do¤ru
söylüyorsunuz.

Neden geldi¤imi anlatacakt›m size, laf la-
f› açt›, da¤›tt›m konuyu. fiöyle söyleyeyim; bir-
kaç y›ld›r baz› düflünceler geliyor akl›ma. Üç
dört y›ld›r diyeyim. Saçma sapan fleyler. Saç-
ma olduklar›n› biliyorum ama engel olam›yo-
rum kendime. ‹lk zaman baz› kötü düflünceler
geliyordu akl›ma. Mücadele ediyordum, bir

flekilde kovuyordum onlar›. Sonradan flartl›
terk etmeye bafllad›lar zihnimi. fiartl› m›?
Aç›klayabilirim tabii. Nas›l anlatsam… Mese-
la, kötü bir düflünce geliyor akl›ma. Sonra
baflka bir düflünce daha geliyor arkas›ndan,
diyor ki ‘fiunu flunu yaparsan o akl›na gelen
kötü fley ortadan kalkar.’ Evet, tabii, ‘Akl›na
gelen kötü fleyin olma olas›l›¤› ortadan kal-
kar.’ diyor. Örnek mi? Vereyim. Mesela, di-
yelim ki terli¤im ters dönmüfl. ‹çimden bir
ses ‘Çevir onu, u¤ursuzluk getirir.’ diyor. ‹lk
zamanlar yeri gelir bütün akflam düzüne çe-
virmezdim terli¤i. Direnirdim, diklenirdim,
‘Ben koltuktan ne vakit kalkarsam, seni aya-
¤›ma ne vakit giyersem o zaman düzelecek-
sin.’ diye kafa tutard›m. Terlikle savafl verir-
dim anlayaca¤›n›z. Asl›nda terlikle de¤il, ak-
l›mdaki düflünceyle kavga ederdim. 

Derken bu düflünceler ilerledi, yerini
flartl› düflünceler ald›. Bir flart kofluyor git-
mek için. ‘Nas›l?’ derseniz… ‘Terli¤ini düzelt,
yoksa iflin ters gider.’ diyor mesela ilk düflün-
ce. Ben de diyorum ki, ‘‹flim ters gitmeyecek,
kal sen orada öyle, ben ne zaman seni aya¤›-
ma giyersem sen o zaman düzeleceksin.’ Er-
teliyorum yani onu düzeltme iflini, sabaha
kadar de¤il tabii. Birkaç saat öyle ters vazi-
yette duruyor terlik. Sonra flartl› düflünce di-
yor ki, ‘E¤er düzeltmezsen bu akflam evden
birisi ölür, ama düzeltirsen bu u¤ursuzlu¤u
kovars›n.’ Anlatabildim mi? ‹flte bu flartl› dü-
flüncelerle mücadele etmek çok zor. Dinle-
meyip üstüne gideyim diyorum ama Allah
korusun ya bir fley olsa birine. Ölürüm vic-
dan azab›ndan herhalde.

Evet, ilk zaman akl›ma gelen düflünce-
ler de flart kofluyordu, hakl›s›n›z. Öyle ba-
karsan›z hepsi flartl› düflünce oluyor. Onlar
önemsiz fleylerdi ama ‘‹flin ters gider.’ diyor
mesela. ‘Gitmez.’ diyordum bir taraftan
ama fazla risk de alm›yordum ki, ‘Giderse
gitsin.’ diyordum içimden. Evde oturuyo-
rum zaten, akflam vakti, çok çok koltuk k›-
r›l›r veya ne bileyim elektrik kesilir. Böyle
kötü durumlarla bafla ç›kabilirim ne olacak
ama ‘Evden birisi ölecek yoksa.’ dedi mi
bitti. ‹lla ki kalk›p yapacaks›n onun söyledi-
¤ini. Ben ona flart koflarken o bana flart kofl-
maya bafllad› anlayaca¤›n›z.

Öyle mi? Birinden bahseder gibi mi ko-
nufluyorum? Kötü düflünceleri kastediyo-
rum asl›nda, ama birisini anlat›r gibi konu-
fluyor olabilirim, bazen içimde sürekli kötü
düflünmeme sebep olan baflka biri var gibi
geliyor. Benimle z›tlaflmak, beni s›k›nt›ya
sokmak için çabal›yor ve her durumda ba-
na muhalefet ediyor. Bir rahat nefes alma-
ma izin vermiyor adeta. Ne desem tersi, ne
yapsam yanl›fl.

Ailem bilmiyor
buraya
geldi¤imi. ‹flin
asl› kimse
bilsin
istemiyorum.
‹fl yerinden
filan duyarlar,
kariyerimi
etkiler diye
korkuyorum.
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Devam› gelecek say›da...
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