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Belki de bu yüzden yiyordur t›rnaklar›n›. Böylece günefl alerjisi oldu¤unda

kendisini kafl›yamayacak çünkü. Bir taraftan bedenini kafl›mak istiyor, di¤er

taraftan “Bunu yaparsam bana engel ol.” diyor.

Dil 
susunca 
beden 

konuflur
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Eski eflimle ayr›ld›ktan sonra bafllad› k›z›m›n sorunlar›. Asl›na
bakarsan›z annesiyle aras› hiçbir zaman çok iyi olmam›flt›.
Kavgalar›, gürültüleri hiç bitmezdi. Akflamlar› eve geldi¤imde,
birbirlerini bana flikâyet ederlerdi. ‹kisi de mutlaka
kendilerinden yana olmam› bekler, tarafs›z olmaya çal›flt›¤›mda
da sinirlenip, küserlerdi.

Ayr›ld›¤›n›zda k›z›n›z kaç yafl›ndayd›?
Dokuz yafl›ndayd› o zaman. fiimdi on befl yafl›nda. Annesi evden
gittikten sonra, uzun süre hafta sonlar› görüfltüler. Fakat daha bir
y›l dolmadan haftal›k görüflmelerin s›kl›¤› azald›. Önceleri on befl
günde bir, sonra ayda bir görüflmeye bafllad›lar.

fiimdi?
fiimdi hiç görüflmüyorlar. Ne bayram, ne anneler günü, ne
y›lbafl›. Hiçbir flekilde annesiyle görüflmek istemiyor k›z›m.
Çiçe¤imizi, hediyemizi al›yoruz, babaannesine, halalar›na
gidiyoruz, fakat annesine telefon bile açm›yor. Anneme,
kardefllerime benim zorumla gitti¤ini sanmay›n. Çok zaman
kendisi söyler “Haydi gitmiyor muyuz babaannemlere?” diye.
Amcam›n han›m› var, yengem… Isparta’da oturuyor. Onu bile
unutmaz arar, ama annesini aram›yor. “Niye böyle yap›yorsun
k›z›m?” diye sorunca da, “Tan›d›¤›m bütün kad›nlar›n ondan
çok eme¤i geçti bana.” diyor. Annesi hariç herkes daha çok
annelik etmifl ona. Bunu da geçti¤imiz y›llarda söylerdi. fiimdi
annesiyle ilgili tek bir söz duymak istemiyor. Size gelmeden
önce son bir kez konuflmak istedim, “Bana o kad›n›n laf›n›
etme, aram›z fena bozulacak yoksa.” dedi. Zaten uzun
zamand›r açm›yordum bu konuyu. Bundan sonra da hiç
konuflmayaca¤›m. Ben bir baba olarak daha ne yapabilirim?
Haks›z m›y›m? Bugüne kadar elimden geleni yapt›m. ‹nan›n
bana, bir gün olsun annesiyle ilgili bir imal› söz, bir kötü laf
ç›kmam›flt›r a¤z›mdan. Tam tersi, “Annendir k›z›m, yapma,
etme.” demiflimdir. Hep iyi yönlerini gündeme getirmiflimdir
ki, iyice so¤umas›n annesinden.

K›z›n›z küçükken daha çok hangi konularda anlaflmazl›k ç›kard›
aralar›nda?
Nas›l anlatay›m ki? Akl›n›za gelebilecek her konuda desem,
inan›r m›s›n›z? Çocuk ne yapsa k›zar, söylenirdi. Elindekini yere
düflürdü diyelim. Ç›¤l›k ç›¤l›¤a ba¤›rmaya bafllard›. “Ne var.”
derdim, “Ne olacak, vars›n düflsün, k›r›ls›n, dökülsün, evlad›m›z
o bizim, ondan daha m› k›ymetli? Silmek, süpürmekse mesele,
ben yapar›m.” Yapard›m da. Annesi laf söz etmesin diye
peflinden koflturur dururdum k›z›n.

Baflka ne anlatay›m ki size? Çocuk yedi kabahat, yemedi
kabahat. Bebekken bile devaml› didiflirdi k›zla. “Doydu ki,
yemiyor, b›rak, ben sonra yediririm.” derdim. Yok, illa ki t›kard›
ufac›k bebe¤in a¤z›na. O da yavrum, kusard› yedi¤ini sonra.
Sanki güç savafl›na girerdi, ufac›k bebekle. Bakal›m kimin dedi¤i
olacak diye. Hiç anlayamazd›m Günefl’in o hallerini. Uyumas› da
dert olurdu çocu¤un. “Vay sekiz buçuk oldu, vay dokuz oldu.
Vay diflini iyi f›rçalamad›n, vay sifonu çekmedin…” ‹yi olmad›
diye bir daha f›rçalat›rd› çocu¤a difllerini. 

Baz› konularda afl›r› bir titizli¤i vard› galiba.
Vard› tabii. Yard›mc›m›z da vard› ama kendi de hiç durmazd›,
elinde bezle arkas›ndan dolafl›rd› kad›nca¤›zlar›n. Geçimsizdi.
Alt› ayda bir de¤ifltirirdi evde çal›flan han›mlar›. Hepsinde bir
hata bulurdu illa ki. Çok söyledim ben ona, “Gel, ya bir doktora,
ya bir psikologa gidelim.” diye. Ama o kendinde bir hata
olabilece¤ini kabul etmezdi hiç. “Benim akl›m yok mu da
baflkas›ndan ak›l alaca¤›m.” derdi. Hâlbuki ak›lla ne ilgisi var bu
iflin, de¤il mi? Ben kalkt›m geldim mesela size. Ak›ls›z m›y›m
yani? Aysun’u da götürmüfltüm daha önce.

Aysun kaç yafl›ndayd› o zaman?
‹lkokuldayd› iflte, annesi gittikten hemen sonrayd›. Alt›n›
›slatmaya bafllam›flt› geceleri. Arkadafllar›yla pek görüflmez
olmufltu. Biraz içine kapanm›flt› sanki çocuk. O çal›flman›n çok
faydas›n› gördük o zaman. Psikolog han›m, annesini de ça¤›rd›
ama Günefl hiç kat›lmad› seanslara.

“O çal›flmadan yararland›k” dediniz. Alt ›slatma sorunu ve içine
kapan›kl›¤› geçmiflti san›r›m o dönemde. Daha sonraki y›llarda
tekrarlad› m›? 
Hay›r, o dönemden sonra bir daha olmad›. Yaln›z
küçüklü¤ünden beri t›rnak yeme sorunu vard›r Aysun’un. O
geçmedi hiç. Halen de yiyor. Ama öyle sürekli de¤il. “Bak genç
k›z oldun, o¤lanlar be¤enmez sonra seni, ne çirkin elleri var,
derler.” diyorum. Gülüyor. “Ben çocuk muyum? Beni
kand›rmaya m› çal›fl›yorsun? Böyle söyleyince yemeyecek miyim
san›yorsun?” diyor. Onu böyle de be¤eniyorlarm›fl zaten. Bir
çocuk var görüfltü¤ü, Berkay ad›. Tan›yorum ben de, s›n›f
arkadafl›. ‹yi, efendi bir çocuk. Anlat›yor bana. Arada kavga
ediyorlar, küsüp küsüp bar›fl›yorlar. Çocuklar bir âlem art›k. Biz
eskiden ayn› k›z› y›llarca platonik olarak severdik. Nas›l
aç›laca¤›z diye k›vran›r dururduk. Bunlar rahat, bakt›lar olmad›,
tak sepeti koluna herkes kendi yoluna… Sonra bak›yorsun
tekrar birlefliyorlar. Yüz göz oluyorlar birbirleriyle.
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Bu anlamda da endifleleniyor musunuz Aysun’la ilgili?
Baba olarak hiç endiflelenmiyorum diyemem tabii. Anne de yok
bafl›nda. “Bir konuda uyar›p, bilgilendireyim desem, erkek
olarak nas›l yapaca¤›m?” diyorum. Neyse ki, Özlem var,
ye¤enim, ablam›n k›z›, yirmi yafl›na bast› bu y›l. O da çok akl›
bafl›nda bir k›zd›r. Bizimki de seviyor onu, laf›n› sözünü dinler.
Küçük halas›yla da aras› iyi, onlar oldu¤undan rahat›m
nispeten. Bir de, arkadafllar›m›n k›zlar›na bak›yorum, benimki
yine daha normal geliyor bana. Öyle tuhaf olmufl ki gençler
art›k. Siz daha iyi bilirsiniz. Küfürlü konuflmalar m› istersiniz,
birbirlerine flantaj yapanlar, komplo kuranlar m›… Abuk sabuk
mesajlar at›yorlarm›fl birbirlerine bilgisayardan. K›zlar toplan›p,
sevmedikleri k›z arkadafllar›n› dövüyorlarm›fl mesela. Neler
duyuyorum. Hep flükrediyorum k›z›ma. Onca s›k›nt›yla
büyüdü yavrum, yine de çok terbiyeli, han›mefendi bir k›z.
Dersleri de güzel maflallah. Zaten hep en yüksek notu als›n, s›n›f
birincisi olsun gibi bir beklentim yok benim k›z›mdan. Benim
okuldaki notlar›yla ilgili tek kayg›m, baflar›s›z olup da üzülmesi.
Kendisi mutsuz olur diye zay›f getirmesini istemiyorum. Orta

karar çal›fls›n, s›n›f›n› geçsin, yeter bana. Hassas bir çocuk
çünkü. Her fleyi dert edinir kendine. Söylemez de s›k›nt›s›n›,
biliyorum. Baz› konular› anlat›yor ama en derinindekileri hep
kendine sakl›yor.

Telefon görüflmemizde de söylemifltiniz bunu. Bu yüzden hasta
olmas›ndan endifle ediyorsunuz… 
Evet, öyle. Benim tek derdim bu, inan›n. “Belki de siz
endiflelendi¤iniz için böyle hissediyorsunuz.” demeyin, lütfen.
Sa¤l›¤› sinyal veriyor arada k›z›m›n. On iki, on üç yafllar›nda
bafl› a¤r›d› bir dönem devaml›. Çok gittik doktorlara, bir fley
ç›kmad›, “Psikolojik.” dediler. O zaman da “Gel gidelim bir
psikologa.” dedim, istemedi. “Belki geçer, biraz daha
bekleyelim” diyerek oyaland›. Sonra bir ara “S›rt›m a¤r›yor,
belim a¤r›yor.” diye tutturdu. O zaman hiç götüremedim
doktora. Ben onu biliyorum, özel okulda okutuyorum diye
ekstra masraf ç›karmak istemiyor bana. Yoksa çok ihtiyac› var.
Sizden randevu ald›¤›mda gene söyledim, “Bak ben gidiyorum,
istersen sen de gel.” dedim. “Yok.” dedi, onun ihtiyac› yokmufl.

Bafl a¤r›lar› ne durumda peki flimdi? S›rt ve belindeki a¤r›lar?
O zamanki gibi de¤il tabii bafl a¤r›lar›, fakat arada bir s›zlan›yor
yine. Biraz uykusuz kald›¤›nda, s›nav dönemlerinde filan
flikâyet ediyor. Baharda ve yaz›n d›flar›da çok zaman
geçirdi¤inde art›yor. Özellikle çok s›caklarda, güneflin alt›nda
kald›ysa. Belinden pek flikâyet etmiyor ama arada s›rada
“S›rt›m, boynum…” diye söyleniyor. Fakat eskisi kadar s›k
de¤il sanki. Bir de, telefonda söyledi¤im gibi, geçen y›l günefl
alerjisi ç›kt›. fiimdi beni en çok bu s›k›nt›s› endiflelendiriyor.
Hayat›n› çok etkileyen bir fley çünkü. Düflünsenize, herkes
tatilde, denizde, suda… Benim evlad›m d›flar› ç›kam›yor.
Bucak bucak kaç›yor güneflten.

Yaz›n halas›n›n yazl›¤›na gönderdim birkaç hafta kals›n,
dinlensin diye. Hafta sonu bir gittim ki, yüzü, boynu, elleri,
kollar› k›pk›rm›z› olmufl. “Babama söylemeyin sak›n, üzülür.”
demifl, ça¤›rtmam›fl beni de. Doktor “Günefl alerjisi bu, çok
tipik.” demifl. ‹laç vermifl. Kulland› toparland›. Sonra ben
burada da götürdüm baflka bir doktora, ayn› fleyi söyledi.
Fakat havalar ›s›n›nca yine ayn› fley oldu. Yaz›k, kabar›yor her
yeri, her yerinde su kabarc›klar› oluyor. “Yan›yorum baba,
kurtar beni.” diye söyleniyor. “Hat›r hat›r kafl›nmak istiyorum,
bir yerimi t›rm›klarsam engel ol bana.” diyor. O böyle deyince,
ben de k›yam›yorum, içim eriyor. Ne yapay›m, elimden de bir
fley gelmiyor.
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Neyse ki t›rnaklar›n› yiyor, de¤il mi?
Nas›l yani?

Belki de bu yüzden yiyordur t›rnaklar›n›. Böylece günefl alerjisi
oldu¤unda kendisini kafl›yamayacak çünkü. Bir taraftan
bedenini kafl›mak istiyor, di¤er taraftan “Bunu yaparsam bana
engel ol.” diyor.
Evet, “Kafl›rsan çok daha kötü olur.” demiflti doktor. Asl›nda
kendine zarar vermek mi istiyor k›z›m? O yüzden mi, doktora
gitmek, ilaç kullanmak istemiyor yani?

Kendine zarar vermeye mi çal›fl›yor, onu bilemiyorum, fakat
çok öfkeli oldu¤u belli. Bunu zaman zaman kendine de
yans›t›yor galiba. Sa¤l›¤›yla ilgili olas› çözümleri reddediyor
veya s›n›rl› yard›m almaya çal›fl›yor gibi görünüyor. Halbuki
bu sorunlar›n hepsinden t›bbi ve psikolojik destek alarak
kurtulabilmesi, en az›ndan flikayetlerinin büyük ölçüde
azalabilmesi mümkün.
Gazetede bir haber okumufl geçen gün. “Önümüzdeki aylarda
güneflte büyük patlamalar bekleniyormufl. Belki de ben ölürüm o
zaman.” dedi geçen gün. Ben de “O ne biçim söz, Allah saklas›n,
tövbe de.” diye k›zd›m. Ölmek mi istiyor yoksa bu çocuk?

Belki de güneflin kendisine, yaflam›n› tehdit edecek kadar çok
zarar verdi¤ini anlatmaya çal›fl›yordur. K›z›n›z, annesiyle
iliflkisini keserek onunla ilgili sorunlar›n› çözdü¤ünü san›yor
ama belli ki Günefl Han›m’la ilgili s›k›nt›lar› onu halen
yaralamaya, ac›tmaya devam ediyor. Bana kal›rsa, Aysun her
ne kadar annesinin varl›¤›n› inkar edip, öyle biri yokmufl gibi
davransa da, onunla ilgili dillendiremediklerini, kimseye

anlatamad›¤› k›zg›nl›¤›n›, öfkesini bedeniyle ifade ediyor.
Günefl Han›m’a karfl› duygular›n›, yani günefl alerjisi nedeniyle
bedeninde ortaya ç›kan yaralar›n› göstermek, içsel s›k›nt›lar›n›
böyle ifade etmek istiyor. Hani, “K›z›m en derinindekileri hep
kendine saklar.” dediniz ya… Hastal›k, bir anlamda, k›z›n›z›n
derdini anlatma yolu belki de.
O zaman yaralar› t›rm›klamak ne demek oluyor, sizce?
“Annemin bende yaratt›¤› izleri söküp atmak istiyorum.” mu,
diyor yani?

Tam olarak bilemiyorum, tabii. Fakat t›rm›klamak,
hayvanlar›n pençeleriyle yapt›¤› bir fley… Dürtüsel bir harekete
geçiflten söz ediyor olabilir. Di¤er taraftan, öfkesini ifade
etmeye çal›fl›yordur ama bunun annesinde yeni öfke
patlamalar›na yol açmas›ndan, k›zg›nl›¤›n› göstermenin yol
açabilece¤i cezalardan korkuyor olabilir. Annesine karfl›
besledi¤i negatif duygulardan dolay› suçluluk da duyuyor
olabilir. Bu yüzden kendini daha çok ac›tmak istiyordur belki.
Veya “Daha fazla öfkelenmeme engel ol.” diyerek, yard›m
talebinde bulunuyordur. Dedi¤im gibi, tam olarak bilemem.
Bunlar benim düflüncelerim, daha do¤rusu; anlatt›klar›n›z›n
bende yaratt›¤› ça¤r›fl›mlar.
Evet. Ne demek istedi¤inizi anl›yorum. Konuyu da, sorunu da
gayet iyi anlad›m. Peki, sizce Günefl’in gitmesine engel olmal›
m›yd›m? Yine de bu sorunu aflabiliriz, de¤il mi? Baflka
çocuklarda da olur mu bu? S›k›nt›s›n› vücuduna yans›tmak yani?

K›z›n›z isterse, sorunu aflmamak için hiç bir sebep oldu¤unu
sanm›yorum. ‹kinci sorunuza gelince… Günefl Han›m’a engel
olabilir miydiniz bilmiyorum. Engel olsayd›n›z Aysun flu anki
halinden daha sa¤l›kl› ve mutlu olur muydu, onu da
bilmiyorum. Ama bu sorunlar›n hepsi çok yayg›n. Birçok
kiflinin günefl alerjisi var. Bu psikolojik bir sorun de¤il. Bafl, s›rt
ve bel a¤r›lar› da öyle… Böyle bir hastal›¤a yatk›nl›¤›n›z varsa
psikolojik faktörler ortaya ç›k›fllar›n› h›zland›r›r veya tetikler.
T›bbi tedavinin yan›nda, psikolojik destek de çok yarar
sa¤l›yor. Son sorunuzun yan›t› ise; baflka çocuklarda da olur,
evet. Annesi babas› ayr›lmam›fl çocuklarda, gençlerde,
yetiflkinlerde, herkeste olur. Bunun boflanman›zla ilgisi yok. Ve
bu kimsenin suçu de¤il. Baz› insanlar böyle ifade ediyor
s›k›nt›lar›n›… Maalesef… Dil susuyor, beden konufluyor bazen.
Ya da dilin diyemediklerini, beden söylüyor.

� Uzm. Psikolog fiebnem KARTAL

Bu sorunlar›n hepsi çok yayg›n...
Birçok kiflinin günefl alerjisi var. 
Bu psikolojik bir sorun de¤il. Bafl,
s›rt ve bel a¤r›lar› da öyle… Böyle
bir hastal›¤a yatk›nl›¤›n›z varsa
psikolojik faktörler, ortaya ç›k›fllar›n›
h›zland›r›r veya tetikler. 


