Hayat›mdaki Vera’lara.

Psikolo¤um, “Madem yazmay› seviyorsun, seni s›kan her
ﬂeyi kâ¤›da dök,” dedi. “Sonra da üzerinde konuﬂuruz.
Tabii, istersen.”
Tanr› aﬂk›na; annemin beni zorla sürükledi¤i, bana tümüyle yabanc›, dedem yaﬂ›nda bir adamla konuﬂmay› neden isteyeyim? Üstelik, onu hiç mi hiç ilgilendirmeyen sorunlar›m›!
Zaten sorunlu oldu¤uma da ben de¤il, annem, ö¤retmenlerim ve hiçbir ﬂeyden haberi olmad›¤› halde her
ﬂeyi bildi¤ini sanan a¤abeyim karar verdi. Tabii bir de bana sorma gere¤i dahi duymadan dan›ﬂt›klar› psikolo¤um.
Art›k bir psikolo¤um oldu¤una göre, sorunlu olma-
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d›¤›m› iddia etmemin de bir anlam› kalmad›. Bir insan›n
psikolo¤u varsa, “Ben sorunlu de¤ilim,” demesi gülünç.
En az›ndan kimse ciddiye almaz. Ben bile.
K›sacas›, ﬂimdilik durumu kabullendim. Buna ra¤men, seans boyunca psikolo¤umun beni konuﬂturmak
için harcad›¤› tüm çaba boﬂa gitti. Bana sordu¤u sorular›n ço¤una ya tek kelimelik cevaplar verdim, ya da kafam› sallamakla yetindim. Yan›tlar›n› zaten bildi¤inden
emindim çünkü. Ne de olsa, beni odaya ça¤›rmadan
önce annemle baﬂ baﬂa bir saate yak›n konuﬂmuﬂlard›.
Sohbetin hava durumu ya da ülke sorunlar›yla ilgili olmad›¤›n› tahmin etmek için kâhin olmak gerekmiyor.
Elbette, konu ben, notlar›m ve son zamanlarda herkesi
telaﬂa düﬂüren okuldaki davran›ﬂlar›md›.
Zaten psikolo¤umun da, annem taraf›ndan en ince ayr›nt›ya kadar ayd›nlat›ld›¤›n› gizlemek için özen
gösterdi¤i söylenemez.
Annem, “Sizi yaln›z b›rakay›m da rahat rahat konuﬂun,” diyerek odadan ç›kt›ktan sonra, psikolo¤um
beni dikkatle süzdü ve, “Nas›l hissediyorsun kendini,
bakal›m?” diye sordu.
Gözlerini röntgen cihaz› gibi üzerinde dolaﬂt›ran
birinin karﬂ›s›nda, insan kendini nas›l hissedebilir ki?..
“Eh, iﬂte...” dedim, en olmad›k zamanlarda terlemeye baﬂlayan ellerimi ovuﬂturarak.
Psikolo¤um, sanki çok önemli bir ﬂey söylemiﬂim
gibi, “Demek, öyle,” diye m›r›ldand›. Büyük bir ciddi-
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yetle önündeki masada aç›k duran deftere bir ﬂeyler
karalad›ktan sonra baﬂ›n› kald›rd› ve dosdo¤ru gözlerimin içine bakarak, “Yavrum, notlar›n›n kötü oldu¤una
üzülmen, bu yüzden okulda tepkili davranman çok
do¤al. Ama hissettiklerini kimseyle paylaﬂmazsan, kötü
duygular›ndan kurtulamazs›n,” dedi.
Sustum. Birincisi; yeni tan›ﬂt›¤›m biriyle hissettiklerimi asla paylaﬂmam. ‹kincisi; kötü duygular›n konuﬂarak kayboldu¤una inanm›yorum. Üçüncüsü; durmaks›z›n baﬂ›ma kakmasalar, okul durumumu bu kadar dert
etmezdim zaten.
Bu konuda endiﬂe edip üzüntüye kap›lan esas olarak annem. Her gün en az on kere a¤lamakl› bir sesle,
“Gelece¤in için ne kadar kayg›land›¤›m› görmüyor
musun?” diye vicdan›ma sesleniyor. Ço¤unlukla h›çk›r›klara bo¤ulmas›yla son bulan nutuklar›n› art›k dinlemiyorum bile. Çünkü, neler söyleyece¤ini çoktan
ezbere biliyorum.
“Neden ders çal›ﬂm›yorsun, Mert?” diye baﬂlayacak. Sonra da beni arkadaﬂlar›mla k›yaslayacak. “Onlar SINAV’a deli gibi haz›rlan›rken, senin do¤ru dürüst
test çözdü¤ün yok. Dershaneye gitmemek için her hafta sonu baﬂka bir bahane uyduruyorsun,” diyecek.
Olabildi¤ince suçlay›c› bir ses tonuyla, “Neden?” diye
soracak. Ama zaten yan›t vermemi beklemedi¤i için
konuﬂmaya hemen devam edecek: “Böyle giderse, iyi
bir liseyi kazanamayaca¤›n›n fark›nda de¤il misin? B›-
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rak liseyi, s›n›f›n› bile geçemezsin. Günümüzde üniversite mezunlar› dahi iﬂsizken sen ne olmay› umuyorsun?
Bu notlarla meslek lisesine de almazlar seni!”
Konuﬂman›n buras›nda, akl›na mutlaka a¤abeyimin baﬂar›lar› gelecek. “Hiç olmazsa Erdem’i örnek al!”
diyecek. “O ortaokulu da, liseyi de hep takdirle geçti.
Bir gün olsun k›r›k not getirmedi. Davran›ﬂlar›yla da
her zaman örnek gösterildi. Baban›z›n öldü¤ü y›l bile,
geçirdi¤imiz o zor günlere ra¤men t›p fakültesini kazanarak hepimizi ﬂaﬂ›rtt›. Bak, hâlâ aslanlar gibi okuyor!”
ﬁimdi de derin derin iç çekerek, yaln›z baﬂ›na iki
çocuk büyütmenin zorlu¤undan söz edecek. “Bu devirde iki çocuk okutmak kolay m› san›yorsun, Mert! Ben
de emekli olup köﬂeme çekilmek, günümü gün etmek
isterdim. Ama insan›n her istedi¤i olmuyor iﬂte! Hadi,
abin hayat›n› kurtard›, diyelim. Ya sen? Seni, gelece¤ini düﬂünmesem, o kahrolas› bankada milletin a¤›z
kokusunu çekmeye bir gün olsun daha katlan›r m›yd›m, dersin?”
Psikolo¤umun aniden aya¤a kalkmas›yla düﬂüncelerimden s›yr›ld›m. Pencerenin kenar›na kadar gidip, “Neden susuyorsun?” dedi. “Senin gibi okulla baﬂ› dertte
olan, SINAV’dan, baﬂar›s›z olmaktan korkan, bu stresle
baﬂ edemedi¤i için tepkisel davranan o kadar çok çocuk var ki, tahmin edemezsin. Utan›lacak, s›k›lacak bir
ﬂey yok ki bunda.”
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Bo¤az›m› temizlemek için hafifçe öksürdüm. Do¤an sessizli¤in daha fazla büyümemesi için bir an önce
bir ﬂeyler söylemem gerekti¤i aç›kt›. Ama ne? Okul ve
SINAV stresi yüzünden bunal›ma giren tek genç olmad›¤›m›n fark›nda oldu¤umu mu? Benim gibi sekizinci
s›n›fa gidiyorsan›z ve tüm s›n›f arkadaﬂlar›n›z›n uykusu
SINAV kâbusu yüzünden kaç›yorsa, bunu bilmemenize
olanak yoktur zaten.
“Demek bu konuda konuﬂmay› sevmiyorsun,” dedi psikolog, yapmac›k bir gülümsemeyle. “Belki de bana nelerden hoﬂland›¤›n› anlatmak istersin?”
Normal bir zamanda, yaﬂl› bir adamla böyle aptalca bir sohbete girmeyi akl›m›n ucundan bile geçirmezdim. Ama, inad›na konuﬂmuyorum sans›n istemedim. Ne de olsa annem, indi¤imiz duraktan baﬂlayarak
muayenehanenin kap›s›na kadar beni en az yirmi kere, “Orada sak›n triplere girme! Ne soruyorsa, aç›k aç›k
söyle! Ters davranay›m deme!” diye uyarm›ﬂt›. Bu yüzden hemen, “Kedilerden!” diye at›ld›m. Yani bir an bile
düﬂünmeden, akl›ma ilk geleni söyleyiverdim.
Bunu psikolo¤um abart›l› bir sevinçle karﬂ›lad›.
“Ne tesadüf!” dedi heyecanla. “Ben de kedileri çok severim! Hatta, evimde bir tane besliyorum.” Ceketinin
cebinden cüzdan›n› ç›kar›p, telaﬂla kar›ﬂt›rmaya baﬂlad›. “‹ﬂte burada!” diyerek, küçük bir k›zla ﬂiﬂman bir
kedinin bulundu¤u bir foto¤raf› burnumun dibine dayad›. Sanki kendi baﬂ›ma bir kediyi bir çocuktan ay›rt
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edemezmiﬂim gibi, önce kediye ard›ndan da çocu¤a
iﬂaret ederek aç›klad›: “Bu kedim, bu da torunum! Harika bir ikili, öyle de¤il mi?”
Nazik olmaya çabalayarak, “Evet,” dedim.
“Baﬂka?” diye sordu psikolo¤um. Bir an, foto¤raftaki harika ikiliye iliﬂkin daha neler söyleyebilirim ki,
diye düﬂündüm çaresizce. Ama psikolo¤um, “Yani, kedilerden baﬂka nelerden hoﬂlan›rs›n?” diye ekleyince,
sorusunu yanl›ﬂ anlad›¤›m› fark ettim.
“Bilmem ki...” diye m›r›ldand›m.
“Mutlaka keyif ald›¤›n bir ﬂeyler vard›r? En sevdi¤in ders ne örne¤in?”
Psikolo¤uma, hiçbir dersi sevmedi¤imi, hepsinden
eﬂit derecede nefret etti¤imi, okul kap›s›ndan içeri ad›m›m› bile atmak istemedi¤imi, oraya beni çeken tek varl›¤›n Celile oldu¤unu söyleyebilirdim tabii. Ama onun
laf› önce kediden al›p, sonra kurnazca yine derse getirmesinden hoﬂlanmad›m do¤rusu.
Üstelik, böyle bir yan›tla tatmin olacak birine benzemiyordu. Bana mutlaka okuldan neden bu kadar nefret etti¤imi soracak, Celile’nin kim oldu¤unu merak
edecek ve aç›klama üstüne aç›klama isteyecekti. Benimse, dedi¤im gibi, buna hiç niyetim yoktu.
K›sacas›, bir saatlik ilk seans›n sonunda, psikolo¤um bana sadece kedilerden hoﬂland›¤›m› söylettirebilmiﬂti. Ha, bir de yazar olmak istedi¤imi! Hayalimdeki
mesle¤i sorunca, bunu itiraf etmekte bir sak›nca görme-

KOLAYSA A⁄LAMA

13

miﬂtim. Psikolo¤umun, a¤z›mdan dökülen her sözcü¤ü
f›rsat olarak de¤erlendirip, “Konuﬂmay› sevmiyorsan,
s›k›nt›lar›n› yaz!” diyece¤ini nereden tahmin edebilirdim ki?
Sonra da bana basbaya¤› ödev verdi: Onun için
bir günlük tutacakm›ﬂ›m. Günlü¤e sadece gün boyu baﬂ›mdan geçen olaylar› de¤il, duygular›m› da yazacakm›ﬂ›m. “Kendini s›n›rland›rma!” diye de ekledi. “‹çinden ne geliyorsa, yaz. Benden çekinmene hiç gerek yok.
Yazd›klar›n tamam›yla aram›zda kalacak. Bunlar, seni
daha iyi tan›mama yard›mc› olacak.”
Kabul ediyorum; psikolo¤um bunu iyi niyetle söylemiﬂti. Ancak, bir günlü¤ün ne iﬂe yarad›¤›ndan en ufak
bir haberi yoktu. Büyük olas›l›kla hayat› boyunca hiç
tutmam›ﬂt›.
Bense, kendimi bildim bileli (daha do¤rusu, yazmay› söktü¤ümden beri) günlük tutar›m. Ama bunu b›rakal›m ailem, en samimi arkadaﬂlar›m dahi bilmez.
Çünkü günlük dedi¤in, dostlar›nla bile paylaﬂamad›¤›n
duygu ve düﬂünceler için vard›r. Yoksa, hiç tan›mad›¤›n
kimselere okutmak ve sonra da üzerinde tart›ﬂmak için
de¤il.
Keﬂke psikolo¤umun karﬂ›s›ndayken, emmebasma tulumba gibi kafam› sallamak yerine, bunu ona anlatabilseydim. En az›ndan, ﬂimdi bu iﬂin alt›ndan nas›l
kalkaca¤›m› böyle kara kara düﬂünmezdim. San›r›m,
beni gerçek düﬂüncelerimi söylemekten al›koyan yine

