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Kendimi kötü hissedince, odamdan ç›k›p arkadafllar›n
yan›na gittim. Onlar da hemen iflyeri hekimini ça¤›rd›lar.
‹laçlar›m yoktu yan›mda. Doktor han›m ilaç verdi, sprey
s›kt›k. Sonra da ambulansla hastaneye gittim.

Neden ilaçlar›n› yan›na almam›fl ki, her zaman tedbirli olurdu.

Annem day›mlara gitti hafta sonu. Gece yan›mda abim kald›.
Ertesi gün ö¤leden sonra ç›kt›m. O gün ifle gitmedim art›k,
cuma günü bafllad›m tekrar. 

Annesinin gidece¤ini söylememiflti. Genelde çok önceden planlan›rd›
bu seyahatler.  

Hastanedeyken çok hofluma giden bir fley oldu. Müdürüm ifl
ç›k›fl› ziyarete geldi, bu güzel haber ama daha iyisi Genel
Müdürümüz telefon aç›p “Geçmifl olsun” dedi. Üstelik “Sen
bize laz›ms›n, kendine iyi bak” diyerek kapatt› telefonu. 

- Demek ki art›k ifl yerinde sizi dikkate al›yorlar.

Öyle galiba. Art›k o utangaçl›¤›, içine kapan›kl›¤› att›m
üzerimden san›yorum. Böyle olunca insan kendini daha çok
gösterebiliyor. Bir fikir beyan ediyorsunuz, toplant›larda söz
al›yorsunuz, insanlar sizi tan›maya bafll›yorlar.

Ne anlataca¤›n› düflünüyor san›r›m. Uzun zamand›r böyle a¤›r bir
nöbet geçirmemiflti. Niye tetiklendi flimdi bu? Annesinin alelacele
gidiflinden etkilenmifl olabilir mi acaba?

Uzun zamand›r iyiydim, geçen k›fltan bu yana ilk kez bu kadar
kötü oldum. Hava s›cakl›¤› aniden düfltü, ondan m› etkilendim
bilemiyorum. Asl›nda üst üste birkaç kez de d›flar›da yemek yedim.

- Yedi¤iniz g›dalar›n tetiklemifl olabilece¤ini mi düflündünüz?

Yediklerime dikkat ediyorum, ondan oldu¤unu sanm›yorum.
G›dalar da etkilemifl olabilir ama ben daha ziyade sigara
duman›yla iliflkili oldu¤unu düflündüm. 

- Sigara yasa¤› uygulan›yor art›k…

Evet, geç de olsa sosyalleflebilme özgürlü¤ümüze kavufltuk.
Yine de insan yaz›n kapal› bir yerde oturmak istemiyor. “fiöyle
bo¤aza karfl› tatl› tatl› oturmak varken neden içerilere
kapanay›m” diye düflünüyor. Benim birlikte d›flar› ç›kt›¤›m
arkadafllar›m sigara içmez zaten, fakat arka masalarda içenlerin
dumanlar›ndan ister istemez etkileniyor insan. Sigaran›n da
ötesinde puro içen birisi vard›. Hemen bizim arkam›zdaki
masadayd›. De¤iflik de bir kokusu vard› puronun. San›yorum
özellikle o koku dokundu bana. Çünkü o gece biraz
t›kand›¤›m› hissettim, öksürü¤üm oldu, bafl›m çok a¤r›d›. 

- Hastal›¤›n›z›n puro kokusu ve sigara duman›na maruz
kald›¤›n›z için tetiklendi¤ini düflündünüz o zaman. Ayr›ca
hava s›cakl›¤›ndaki düflüfle de ba¤l›yorsunuz.

Evet, öyle oldu¤unu düflündüm. Bana öyle geliyor ki, insanlar
“Madem bize kapal› yerlerde sigara içirtmiyorlar biz de d›flar›da
istedi¤imiz kadar içeriz” diyerek normalde içtiklerinden daha
fazla içiyorlar. Bir de tabii ‘K›fl geliyor, flimdi içtik içtik,
içemedik k›fl›n içemeyece¤iz” psikolojisi var galiba.

“Cuma günü tekrar ifle bafllad›m” dedi¤ine göre, Perflembe ç›kt›

hastaneden, dolay›s›yla Çarflamba günü yaflam›fl bu nöbeti. Sal›

gece kötü oldu demek ki. Pazartesi, Sal› neler yaflad› acaba?

Duygusal anlamda bir sorun yaflad› m› ki? Annesi de evde de¤ildi.

Bu nöbeti tetikleyen bütün faktörlere bakmay› önermeliyim, ara

verirse sorabilirim, onun da bugün susmaya hiç niyeti yok. Nerden

söyledim ki ‘sigara yasa¤› bafllad›’ diye. Sahi niye açt›m ben bu

konuyu? Duman› nerden buldun da nöbet geçirdin demeye getirdim

asl›nda, yasak ç›kt› a¤z›mdan. D›flar›da oturmufl asl›nda. Yaz günü

de içeri mi t›k›ls›n…  



Bu yasa¤›n, benim sosyal fobiden kurtuldu¤um bir döneme
denk gelmesi de çok süper oldu. Elim aya¤›m titremeden,
k›zar›p bozarmadan rahat rahat gezece¤im art›k, istedi¤im
cafede, restoranda yemek yiyebilece¤im. Sinemaya, konsere
gidebilece¤im. Bara bile gidebilirim. fiöyle bir jazz bara
örne¤in. Yasak geldi, yaflas›n özgürlük! Bu iki durumun
birbirini do¤urmas› ne kadar enteresan, de¤il mi? Baflkalar›na
yaflam hakk› tan›mayan tad› kaç›r›lm›fl bir özgürlü¤ün bir
yasa¤› ve onun da beraberinde özgürlü¤ü do¤urmas›.
Baflkalar›na yasaklanan bir fleyin bizi özgürlefltiriyor olmas› çok
düflündürücü. Hasta oldu¤unuzu, ast›m›n›z›n oldu¤unu bilen
insanlar, yan›n›zda sigara içmemelerini defalarca rica etti¤iniz
halde, flimdi yasak var diye yan›n›zdan kalk›p d›flar›da
içecekler. Sizinle hiçbir flekilde empati kuramayan, hat›r›n›z›
hiçe sayan dostlar, flimdi yasak geldi diye yan›n›zda
içmeyecekler. ‹flte ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. 

Empatiden mi söz ediyorsun? O ne demek o? Bizde öyle bir duygu
yok, kültürel bir defomuz var bu konuda. Üzgünüm.

Empati deyince… ‹flin ilginç taraf› herkes de kendisinin çok
fazla empati kurdu¤unu düflünür. Bir de insanlar›n birbirlerini
empatiye davet etmeleri konusu vard›r ki, komedidir, empatik
de¤il ama çok sempatik söylefliler ç›kar ortaya. “Sen kendini
benim yerime koy” der birisi,
öteki “Dur bir koyay›m
hakikaten” demez,

“Peki sen beni kendi yerine koy” der. Sen koy sen, hadi hadi
önce sen koy beni kendi yerine… Sohbet, sen bir kere benim
yerime koy kendini, sonra ben iki kere koyaca¤›m diye devam
eden bir söz düellosuna dönüflür en sonunda. Çok komik!
Asl›nda traji-komik! 

- Sizi anlayamad›klar›, sizinle empati kuramad›klar› için
k›z›yorsunuz arkadafllar›n›za.

Beni anlayamad›klar› için de¤il, anlamaya çal›flmad›klar› için
k›z›yorum. Asl›nda k›zg›nl›¤›m da, al›nganl›¤›m da eskiye göre
çok azald›. ‹nsan kendini anlamaya ve affetmeye bafllay›nca,
baflkalar›na karfl› da daha toleransl› oluyor. 

Duygulardan söz ediyoruz madem, flimdi iyi bir geçifl olabilir. Son
dönemde bir al›nganl›k yaflad› m› örne¤in? Annesinin böyle plans›z
gidifli veya gidifl nedeni onu etkiledi mi acaba?

- Duygular...

- K›zg›nl›k, al›nganl›k, deyi…

- Buyurun lütfen, sözünüzü kestim.

- Siz buyurun, rica ederim. Ben daha sonra söylerim.

K›zg›nl›ktan, al›nganl›ktan bahsedince, akl›ma son birkaç gündür

yaflad›¤›m olaylar geldi. Daha do¤rusu zaten bugün bunlar›

anlatmak niyetiyle geldim de, flimdi anlatay›m. Bir tanesi

hastanede yaflad›¤›m bir olay. Bana bakan doktorla aram›zda çok

ilginç bir diyalog geçti. Sabah yan›ma u¤rad›, nas›l oldu¤umu

sordu. Hastal›¤›mla ilgili yeterince önlem al›p almad›¤›m›

ö¤renmeye çal›flt›; ilaçlar›m› düzenli kullan›p kullanmad›¤›m›, o

gün neden yan›mda bulundurmad›¤›m›, tetikleyen uyaranlardan

uzak kalmak için neler yapt›¤›m› sordu. Ben sorular›n›

yan›tlad›ktan sonra “Baflka neler yap›yorsunuz önlem olarak”

dedi. Ben de “Psikoterapiye gidiyorum” dedim. O da alayc› bir

flekilde gülümsedi. “Ast›m, psikolojik bir rahats›zl›k de¤ildir”

dedi. Ama nas›l kendinden emin ve vakur… Ben de “Biliyorum”

dedim, “Terapistim de öyle söylemiflti ilk gitti¤imde.” “O zaman

psikolojik yöntemlerle iyileflemeyece¤inizi de biliyorsunuz” dedi.

Ast›m ancak t›bbi tedavilere yan›t veren bir hastal›km›fl. Ben

bilmiyorum sanki. “Ama stres de ciddi bir tetikleyici olabiliyor”

dedim. “Siz ast›mla bafla ç›kmay› ö¤retiyorsunuz, psikoterapi ise

ast›ml› bir hayatla bafla ç›kabilmeyi ö¤retiyor.”
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- Böyle mi bitti diyalog? 

- Hat›rlam›yorum ama bu konuyla ilgili konuflmaya devam etmedi.
Kafllar›n› kald›rd› sadece, güldü. Zaman›n› bofla harcamak istemedi
herhalde, bakt› ki beni ikna edemeyecek…

- Öyle mi düflündünüz?

Niye öyle pat diye karfl› ç›k›yor o zaman psikoterapiye?

- Asl›nda karfl› ç›kt›¤›na dair bir fley söylememifl san›r›m,
üslubundan dolay› böyle bir ç›kar›m yapt›n›z belki.

- Evet, söylemedi ama “Psikolojik bir hastal›k de¤ildir” dedi pat
diye. “Bir tek t›bbi tedavilerden yarar görürsünüz” dedi.

- Hakl›s›n›z, karfl› ç›kmam›fl ama onaylamad›¤›n› da ima etmifl.
Söyledikleri do¤ru ama de¤il mi?

Do¤ru ama benim hastal›¤›m buraya bafllad›¤›mdan beri çok farkl›
seyrediyor. Nöbetlerin s›kl›¤› azald›, aralar› ne kadar aç›ld› siz de
fark›ndas›n›z. Konufltuk bunu daha önce. Ayr›ca fliddeti de azald›,
eskiden günlerce hastanede kalmam gerekiyordu. Psikoterapi ifle
yaram›yorsa niye oldu bütün bunlar peki?

- Sizce?

Çünkü buraya geliyorum.

- Ve… Ne oldu buraya gelince?

Kendimi tan›maya bafllad›m. Öfkemi gördüm. Kendimi nas›l
sabote etti¤imi gördüm. Kötü duygular›mla bafla ç›kmay›
ö¤rendim. Hastal›k yüzünden engellenmemeyi ö¤rendim. Spor
yapmaya bile bafllad›m, biliyorsunuz. Eskiden merdiven ç›kmaya
korkard›m. Baflka ne de¤iflti hayat›mda? Kayg› sorunumdan
kurtuldum sonra. ‹fl yerinde çay içemezdim ellerim titreyecek diye.
Al›nganl›¤›m, utangaçl›¤›m geçti. ‹yi kötü k›z arkadafllar›m olmaya
bafllad›. Daha ne olsun?

- Öyleyse flöyle özetleyebilir miyiz; hastal›¤›n›z stres ve
duygusal sorunlar nedeniyle de tetiklendi¤i için, psikolojik
anlamda güçlenmek ve duygusal sorunlar›n›zla bafla ç›kmak
nöbetlerin s›kl›¤›n› ve fliddetini azaltm›fl oldu. 

Aynen öyle. Siz benden daha iyi anlatt›n›z. Madem öyle, o zaman
neden “Sadece t›bbi tedavilerden yararlanabilirsiniz” diyen bir
doktor için “Do¤ru söylemifl” diyorsunuz?

- Do¤ru çünkü. Psikoterapi t›bbi tedavinin yerine geçebilir mi?
Doktor psikoterapiye gitti¤iniz için, tedavilerinizi aksata-

bilece¤inizden endifle etmifl olabilir. Sonuçta sizi tan›m›yor.
Türkiye’de sa¤l›¤›n› yeterince önemsemeyen bir hasta profili var.
Doktor sizin bu kadar bilinçli olabilece¤inizi tahmin etmemifltir. 

Evet, herkes her fleyi bilmek zorunda de¤il de, yine de sizin onu
neden bu kadar koruyor oldu¤unuzu anlam›yorum.

- Onu korumak için söylemiyorum, gerçekten böyle
düflündü¤üm için söylüyorum. Bilemiyorum, belki de empati
kurmaya çal›fl›yorum. 

Kafllar›n› kald›rarak gülümsüyor.

- Biraz farkl› gülümsüyorsunuz. Bundan ne ç›karmal›y›m?

Hakl›s›n›z demeye getiriyorum. Ayr›ca ne diyebilirim ki, az önce
konufltu¤umuz konuya da tam oturdu. Düflünece¤im bunu.

- Hakl›s›n›z demek istediniz, ama demediniz, gülümsemekle
yetindiniz. Neden? 

Öyle oldu, evet. Galiba gurur meselesi yapt›m. Hakl› oldu¤unuzu
seslendirmeye gerek yok en az›ndan. Beden dili yeterli…

Yine gülümsüyor. Bu kez bafl›n› da sall›yor. Bu gülümsemenin içinde
az›c›k k›zg›nl›k da var sanki. 

- Doktor da size, sizin bana davrand›¤›n›z gibi davranm›flt›
san›r›m. “Hakl›s›n›z” demek yerine, sadece kafllar›n›
kald›rarak gülümsemiflti. T›pk› sizin yapt›¤›n›z gibi. Demek ki
o da sizin söylediklerinizi düflünmeye karar vermifl ama hakl›
oldu¤unuzu seslendirmeye gerek duymam›fl. Belki o da gurur
meselesi yapm›flt›r. Olabilir mi? 

Yine kafllar›n› kald›rarak gülümsüyor. Doktorun ona yapt›¤› gibi.
Düflünüyor… fiimdi baflka bir konuya geçecek san›r›m.

Az önce laf›n›z› kesti¤imde siz ne söyleyecektiniz? 

- Hastalanmadan önceki birkaç gün neler yapt›¤›n›z›, duygusal
anlamda bir sorun yaflay›p yaflamad›¤›n›z› soracakt›m. 

Ayn› anda ayn› fleyi mi düflünmüflüz? Çok ilginç. Kalp kalbe karfl›
derler… Öyleymifl demek ki.

Demek ki… Ya da insan bir odan›n içinde, bunca duyguyu paylaflt›kça
birbirinin diyece¤ini anl›yor söylemeden.
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