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ÖNSÖZ 

Kişilik, bir bireyi ötekilerden ayıran örgütlenmiş duygu, düşünce, 

davranış, tutum, değer, inanç, etik ve benzerleri özelliklerinin bütünüdür. 

Kişilik örüntüsü iyi örgütlenmediğinde, kişilikte katılık ya da sınırların 

yokluğu ortaya çıkar ve bu durum patolojik kişilik biçimi ya da kişilik 

bozukluğuna evrilebilir. Kişilik bozuklukları bir grup rahatsızlıktır ve A, B ve 

C kümesi olmak üzere üç kümeden oluşur. Elbette, insan söz konusu 

olduğunda tüm genellemelerden uzak durmakta yarar vardır; lakin kişilik 

bozuklukları söz konusu olduğunda bir bireyin çevre ile ve kendisi ile 

temasında bazı davranış, düşünüş, duygulanım ve yaşamı anlamlandırma 

kalıpları ortaya çıkar. İşte bu kitapta, her öyküde beş kişilik bozukluğu olan 

insanın birbirleriyle bir olay örüntüsü içinde temas etme biçimleri, 

davranışları, duygulanımları ve insan ilişkileri içinde “baş etme” 

mekanizmaları okuyucuyla paylaşılmaya çalışılmıştır. Her hikâyede bir 

kurgusal olay içinde, her kişilik bozukluğunda insanların nasıl davranacağı ve 

temas kuracağı ele alınmaya çalışılmıştır. Tüm olaylar ve karakterler 

kurgusaldır. Kitabın ana amacı, alan uzmanlarına, alan öğrencilerine ya da 

okuyucuya yaşamın içinde kişilik bozukluklarını göstermek üzerine 

kuruludur. Ben bir sinema ya da senaryo yazarlığı eğitimi almadım; bu 

yüzden bazı hikâyelerde akışla ilgili küçük sorunlar oldu. Bu noktalarda 

okuyucunun affına sığınıyorum. O noktaları görmezden gelerek okumanız ve 

her kişilik bozukluğunun örüntüsünü görmeye çalışmanızı öneriyorum. İlk 

öyküden sonra öyküye dair psikopatoloji analizini bulacaksınız; devamında 

ise öykülerin sonunda analizleri kendinizin yapması için iki sayfalık boşluk 

bırakılmıştır ve analizleri yapmanız kişilik bozukluklarını daha iyi anlamanıza 

yardım edebilir. 

Bu kitabın tüm okuyuculara ve özellikle Psikoloji ve PDR alanında 

eğitim alan tüm lisans ve lisansüstü öğrencilere hem bilgi birikimleri 

konusunda hem de kişisel yaşamlarını anlama ve anlamlandırma konusunda 

yardımcı olması umuduyla/dileğiyle. 
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FIRAT 

Fırat 

Fırat dizi setlerine sıklıkla gelip giden, tanınmış bir şirketin 

yetenek avcılarından aynı zamanda stilistlerinden birisidir. Dizi setlerine 

yaptığı ziyaretler sırasında yıllar içerisinde Ali, Mustafa, Ece ve Necla ile 

tanışmıştır. Görece diğer insanlarla sosyalleşemeyen bu kişileri bir araya 

getirerek arada etkinlikler düzenlemektedir. Bu vesileyle Fırat bu 

dördüyle yıllardır tanışmaktadır. 

Fırat yetenek avcısı olarak çalıştığı şirketten daha fazla bir yarar 

elde edemeyeceğini anladığında seyahat etmeye karar verir. Planı gittiği 

yerde kendisine yeni bir iş bulmaktır. Her şey hazırdır. Ancak hedefine 

ulaşmak için paraya ihtiyacı vardır. Fırat bu paraya ancak Ali, Mustafa, 

Ece ve Necla’yı dolandırarak ulaşabileceğini düşünmektedir. Parayı 

aldıktan sonra planını tamamlayacak yeni bir hayata başlayacaktır. 

Fırat her birini dolandırmak için ayrı ayrı planlar hazırlamaya karar 

verir. Öncelikle Ali’yi yıllardır tanıdığından, hemen onun çok şüpheci bir 

kişiliği olduğu aklına gelir. Zor ikna olacak arkadaşını kandırıp aradan 

çıkartmak düşüncesiyle Ali’nin bu hayatta ne istediğini kendi kendine 

sorgular. Aklına yöneticisinin Ali olduğu, altında çalışan insanların 

Ali’ye herhangi bir zarar verme imkânlarının pek mümkün olamayacağı 

bir işyeri açma düşüncesi gelir. Kendisinin de stilist olması sebebiyle 

Ali’yi güzellik salonu açma önerisiyle kandırır. 

Mustafa insan ilişkilerinden mümkün olduğunca uzak duran orta 

yaşlı bir dekor ustasıdır. Fırat, Mustafa’nın kalabalık set ortamlarında 

yeterince rahat çalışamadığını gözlemlemiştir. Ona reddetmesi zor bir 

yönden yaklaşarak dekor ile ilgili bir şirket açma planından bahseder, 

böylece kalabalık yerlerde çalışma zorunluluğu ortadan kalkar 

düşüncesiyle onu kandırır. 

Ece mistik düşünceleri olan, bunlarla zihnini çok fazla meşgul eden 

ve dışarıdan da giyimiyle, aksesuarlarıyla farklı duran birisidir. Fırat, 

genellikle insanları kendine hayran bırakma konusunda başarılıdır. Bu 

yüzden Ece ilk gördüğü günden beri ona hayranlık duymaktadır. Ama 

tuhaf inançları, davranışları ve görüntüsü sebebiyle Fırat ona mesafeli 

davranmayı tercih etmektedir. Ancak Fırat kendisine karşı hissedilen bu 

duyguları kendi amacına uygun şekilde suiistimal eder. 

Son olarak Necla, Ece’nin en yakın arkadaşı ve meslektaşıdır. 

Necla’da Fırat’tan hoşlanır ve ona güvenir. Ona göre Fırat dünyanın en 

iyi, en yakışıklı, en düzgün ve en güvenilir erkeğidir. Fırat, Necla’nın 
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böyle düşündüğünün bilincindedir, bu yüzden az veya çok bir borç para 

istese Necla’nın onun gözüne girme arzusuyla hiç düşünmeden parayı 

vereceğini bilir. 

Ali 

Ali herkes tarafından sevilen, saygı görülen birisidir. Ancak 

askerlik görevini yerine getirip evine döndükten sonra bambaşka bir insan 

olmuştur. Askerlik sırasında zor günler geçirmesi ve arkadaşlarının 

öldürüldüğünü görmesi onu sonraki hayatında kuşkucu, gergin, 

dayanılmaz bir adam yapmıştır. Toplumun ve arkadaş gruplarının 

güvenilir olmadığına ve her an kendilerine bir zarar vereceklerine 

inandığından yıllar geçtikçe yalnız başına kalmıştır. Hatta severek 

evlendiği eşinin onu aldatmasından şüphelendiğinden dolayı eşine zor 

günler yaşatmış ve geliştirdiği tutum boşanmalarına neden olmuştur. İş 

arkadaşlarıyla ilişkisi de bundan farklı değildir. Onlar tarafından 

kullanılacağını ve kariyerine zarar vermek için çaba sarf ettiklerini 

düşünmektedir, mümkün oldukça iletişime geçmemektedir. 

Fırat’ın son zamanlarda kendisine yakınlığından şüphe duymuş ve 

bir çıkarı olduğunu düşünmüştür. Şüphesini haklı çıkaracak iş teklifinden 

sonra başlarda Fırat'a asla para vermemeyi düşünse dahi dediklerinin 

doğru olma ihtimali onu düşünmeye sevk etmiştir. En sonunda 

dolandırılacağından şüphe duyduğu halde parasının belli bir miktarını 

vermiştir. Uzun süre haber alamadıktan sonra iş arkadaşı Ece'nin Fırat'ı 

bulduğunu söylemesi ve çağırması sonucu kendisini komplo kurulduğu 

şüphesi olduğu halde cesaretini toplayıp buluşma yerine gitmiştir. 

Necla 

Necla küçük yaşta annesini trafik kazası sonucunda kaybetmiştir. 5 

yaşından itibaren ona babası bakmaya başlamıştır. Bir de kardeşi vardır. 

Babası gündüzleri çalışan bir memurdur. Eşinin ölümünden sonra babası 

Necla ve kardeşine işi dolayısıyla zaman ayıramamaya başlamıştır. 

Babası işten döner dönmez yorgunluktan uyuya kalıyor, Necla da hal 

böyle olunca babasını sadece işten dönünce görebiliyordur.  

Necla babasının kendisini ve kardeşini ihmal ettiğini 

düşünüyordur. Kardeşiyle de kendisi ilgileniyor, bazen büyük bunalımlar 

ve sıkıntılar yaşıyordur. Liseye geldiğindeki mesleki hedefi mimar 

olmaktır. Mimar olmayı çok istiyordur. Girmiş olduğu üniversite 

sınavında mimarlık bölümüne puanı yetiyordur. Ama o tutarsızca 

davranıp mimarlığı tercih etmemiştir. Asıl hedefinden vazgeçmiş ve 

makyöz olmaya karar vermiştir. Üniversite tercihlerini yapmamıştır ama 

makyöz olmak için çeşitli kurslara katılmıştır. Bu kurslarda tanıştığı bazı 
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kişilerle sevgili olmuş ama ilişkileri çok kısa sürmüştür. İlişkileri sürekli 

çatışmalı geçmiş, en sonunda da fiziksel şiddet dolayısıyla son bulmuştur. 

Çalıştığı işyerinde Ece ile arkadaştır. Ece, Necla ile iletişime geçmiş ve 

Fırat adına kendisinden borç istemiştir. Necla Fırat’ı tanıdığından, ona 

büyük bir ilgi beslediğinden ve hoşlandığından dolayı parayı toparlamış 

ve Ece ile birlikte Fırat’a vermişlerdir. Parayı verdikten bir müddet sonra 

Fırat’ın kendisini ve diğer arkadaşlarını dolandırdığını öğrenmiştir. 

Mustafa 

Mustafa küçük yaşta annesini ve babasını kaybetmiştir. Bakacak 

başka bir akrabası olmadığı için yurda verilmiştir. Çocukluk döneminde 

aile ilgisinden, sevgisinden uzak bir şekilde yalnız olarak büyümüştür. 

Büyüdüğü yurtta akran zorbalığından zor günler geçirdiği için kimseyle 

iletişim kuramamış ve yaşananların müsebbibini insanlar olarak 

görmüştür. Duygusal anlamda soğuk ve samimiyet kuramadığı, kendi 

sorunları dışında başkalarının sorun ve isteklerine duyarsız olduğu için 

karşı cins tarafından düz bir birey olarak tanımlanmış, beğenilmemiştir. 

Bu nedenden hiç evlenmemiş, çocuk sahibi olmamıştır. Hayatını 

planlamadan, belirli bir amaç oluşturmadan hayatı akışına bırakarak 

bugüne gelmiştir. Çalıştığı işyerinde kimseyle arkadaş olmamıştır. Ancak 

zorunda olduğu için iletişim halindedir. Fırat’ın kalabalıktan kurtulma 

teklifi hoşuna gitmiş bu nedenle tüm parasını ona vermiş ve 

dolandırılmıştır. 

Ece 

Ece küçük yaşta babası tarafından terk edilmiştir. Yetiştiği toplum 

itibariyle batıl inançları oldukça fazladır. Etrafında falcılık, büyücülük 

gibi şeyleri oldukça sık duymaktadır. Küçük yaşlardayken bu kavramların 

ne olduğunu bilmiyordur. Annesine sorduğunda annesi de batıl inançları 

gelişmiş birisi olduğu için “Böyle şeyler sorulmaz.” diyerek Ece’yi 

cevapsız bırakıyordur. Ece ısrarla bu kavramları öğrenmek istiyordur; 

ısrarlarının sonunda annesi onun sorduğu soruları cevaplamıştır. 

Annesinin anlattığına göre; annesi uzun zaman boyunca başka insanların 

kendi zihninden geçen düşünceleri okuduğunu düşünüyordur. Bu durum 

Ece’yi oldukça şaşırtmıştır. Bu olay üzerine Ece annesine ve annesi gibi 

konuşan herkese inanmaya başlamıştır. 

Ece biraz aklı havada, kolayca insanlara inanan, mistik düşünceleri 

ve batıl inançları olan bir makyözdür. Sevgilisinden henüz yeni 

ayrılmıştır. Ancak bu dönemde hoşlandığı birisi daha vardır. O da setten 

arkadaşı Fırat’tır. Fırat’a önceden hoşlandığını iki kez belirtmiş ama Fırat 

Ece’yi asabi bir şekilde reddetmiştir. Bu durumdan pişmanlık duyuyor 
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gibi de görünmüyordur. Daha sonraki süreç içerisinde Ece iki kez 

reddedildiği Fırat’tan bir mesaj almıştır. Fırat, ona güvendiğinden, 

tanışmalarının kader olduğundan belki şu ana kadar beraber 

olamamalarının sebebinin onlara büyü yapılmış olmasından olduğunu 

söyleyerek duygusal anlamda onu kullanmaya başlamıştır. Beraber 

olduklarına artık tamamen inanan Ece borç batağında olan sevgilisine 

para verebilmek için yüklü miktarda kredi çekmiştir. Necla’dan da borç 

olarak çekilen bu krediyi ve Necla’nın tüm birikimini alan Fırat 

sonrasında birden ortadan kaybolur. 

……………………………………………………………………………

……. 

Dolandırılan bu kişiler Fırat’ın ortadan kaybolmasıyla iletişime 

geçmeye başlarlar. Polisin yaptığı araştırmalar sonucunda bir yere 

varılamamıştır. Dört ay kadar sonra Ece okuduğu ünlü bir dergide Fırat’ın 

resmini ve verdiği röportajı görür. Fırat kendisini bir İngiliz olarak 

tanıtmakla kalmamış, bir yazar gibi röportaj vermektedir. Bunun üzerine 

bu dört kişi dergi ile iletişime geçer, durumlarını anlatırlar ve Fırat’ın 

iletişim bilgilerini alırlar. Katılacağını öğrendikleri bir partide Fırat’ı 

yakalarlar ve paralarını geri alabilmek ve konuşabilmek için özel bir oda 

kiralayarak konuşmaya başlarlar. 

Necla: (Öfkeyle Fırat’ın yakasına yapışır.) Nasıl da kandırdın 

hepimizi ama değil mi? Aşağılık sahtekâr, seni nasıl da iyi bir insan 

sanmıştım. Güvendim ben sana. Her şeyimi anlattım, her şeyimi verdim 

sana. Ama sen n’aptın? Çekip gittin?! Defalarca aradım, mesaj attım 

senin yüzünden işimi, paramı, gururumu kaybettim. Bunu bize nasıl 

yaparsın sen? 

Fırat:  Yakamı bırakır mısın rica etsem? (Yakasını Necla’dan 

kurtararak rahatça kendine içki doldurmaya başlar.) 

Ali: (Parmağını sallayarak) Senin ne mal olduğun başından belliydi 

zaten. Çıkarı olmasa senin gibi birinin benimle ne işi olurdu ki ?! Hep 

şüpheleniyordum senden. (Diğerlerine dönerek) Alın bakın 

savunduğunuz adama, neler yaptı bize. 

Mustafa: (Uzunca Fırat’ın gözlerinin içine bakar. Duygusuz bir 

ifadeyle.) Güzel kandırdın bizi, helal olsun. (Duvara yaslanarak, kollarını 

bağlar.) Her neyse, dürüst olmak gerekirse, ne yaptığın, kiminle nerede 

olduğun beni zerre ilgilendirmiyor. Buraya intikam için de gelmedim. 

Benim paramı ver, gideyim. 
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Necla: (Sinirle, Mustafa’ya yönelik) Ulan ^^^^^^^ , intikam 

almaya gelmedik mi buraya, bizi bu hale sokup terk edip gitti diye? Ben 

zaten biliyordum hiçbiriniz beş para etmezsiniz. 

Ece: Bir saniye durun (Elleriyle onları Fırat’tan uzaklaştırarak.). 

Durun diyorum ya! Mantıklı bir açıklaması vardır onun, hissediyorum 

ben. (Fırat’a dönerek). Rüyamda gördüğümde perişan haldeydin o yüzden 

mi gittin? Niye gittin birdenbire? Bize yapılan büyü kalkmıştı Fırat, hani 

artık çok mutlu olabilecektik? Ne oldu sana, niye böyle oldu her şey?  

Fırat: Ne olmuş ki bana? Gördüğün gibi hayatımda her şey 

yolunda gidiyor. (Herkese bakarak) Sizin burada olmanız hariç. 

Ali: (Şaşkın ve öfkeli bir biçimde) Kişiliği bile değişmiş adamın 

ya. Ne kadar aptalım! Beni de kandırdın. (Kuşkuyla.) Belki de başından 

beri hepimizi kandırıyordun… 

Ece: Bambaşka bir insan konuşuyor sanki karşımda. 

İnanamıyorum, sen Fırat olamazsın. (Fırat’ın yüzünü ellerinin arasına 

alarak) Bana aşkla bakan, senelerce her sorunumda yanımda olan, o 

nazik, beyefendi sen değilsin sanki! Anlayamıyorum…  

Fırat: (Ece’nin ellerini yüzünden çekerek, ifadesiz, iç geçirir) Ya 

bi git başımdan Ece. Göz zevkimi bozuyorsun, dokunma bana! (Herkese 

dönerek) İşlerime burnunuzu sokmamalıydınız. Uyarıyorum, bundan hiç 

hoşlanmam… 

Mustafa: Bizi tehdit etmeyi kes Fırat. İşimden olduğum kısmını 

üstelemiyorum bak. Paramızı ver çekip gidelim.  

Ali: (Fırat’a hayret içerisinde bakar) Adama bak! Hem suçlu hem 

güçlü! Delirtir bu adamı ya?!  

Necla: Sen bizi burada istemiyor musun yani? Neden ya, neden? 

Hayatım birbirine girdi! İntihar ettim, ben senin için. Kendimden 

vazgeçtim. (Fırat’ın kayıtsız hali ile onun üzerine yürüyerek) Ama olsun. 

Sen ben seviyorsun. Benden vazgeçemezsin. Benden ayrılırsan 

yaşayamazsın sen, sevgilim. Ayrılamazsın zaten! (Ağlamaklı) Hem ben 

seni affediyorum zaten. Boşuna aramadım seni aylarca. 

Ali: Oraya mı takıldın harbiden?! Manyak bunlar ya… 

Ece: (Necla’nın kolundan sertçe çekerek.) Ne diyorsun sen ya?! 

Sevgilin mi? (Fırat’a dönerek) Bir şey söyle, ne demek istiyor bu kız? 

Fırat: Doğru söylüyor. (İçkisini yudumlayarak.) 
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Necla: (Kolunu kurtarır.) Doğru söylüyorum tabii (Gururla). Bir 

senedir ilişkimiz vardı. (İğrenerek) Senin gibi hayal dünyasında yaşayan, 

çelimsiz, giyinmeyi bile bilmeyen birisiyle mi birlikte olacaktı? Başından 

beri seni kandırıyordu ve bende biliyordum zaten. (Fırat’a dönerek, 

sevgiyle bakar) Ben senin ne yapmak istediğini biliyorum aşkım sana 

yardım ederim. Ne yapacaksak beraber yaparız. (Üzgünce koluna 

dokunur.) Seni böyle görmek istemiyorum. Canım yanıyor. Çok 

üzülüyorum… 

Ali: (Ellerini birbirine vurarak.) Bravo. Siz neymişsiniz ya? 

(Şüphesinden emin bir şekilde)  Makyöz olarak sektöre tutunmak için 

bana yamanıyordunuz zaten. Başından beri ne mal olduğunuz 

belliydi. (Manidar gülümsemeyle) Hoş, gerçi ben anlamıştım da… 

Necla: (Bağırarak) Kim sana yamanıyor be!? Şam şeytanı. (Fırat’a 

dönerek, üzgün) Fırat, dinlemiyorsun bu adamı değil mi? Ona değil bana 

inanıyorsun değil mi? Yalan söylüyor. (Hışımla) Senin için her şeyi 

yaparım diyorum!? Bana inanmak zorundasın!! 

Fırat: (Göz devirir) İnanıyorum tabii ki. 

Necla: (Sevgi dolu, tatminkâr, gülümseyerek) Bana inanacağını 

biliyordum. 

Ece: (İnanamayarak, şaşkın) Bir dakika, bir dakika. Ne diyorsunuz 

siz ya? Ne demek doğru söylüyor? (Boş boş etrafa bakarak) Nasıl yani? 

Her şey yalan mıydı? (Küçük düşmemek için duygularına hâkim olmaya 

çalışarak titreyen ellerine bakar.) Beraber mi çalışıyordunuz? (Elleri onun 

elleri değil gibi görünür bir an ve ortamdan soyutlanır. Gözlerini kapatır. 

Derin derin nefesler almaya başlar.) Kim girdi senin içine? Fırat olamaz 

bu adam…  

Ali: (Şaşkın) İnanılmaz bir oyunculuk gerçekten! Hayret bir şey 

ya… Siz çok tehlikelisiniz kızım. İkinizden de korkulur, yeminle. 

(Manidar bir gülüşle, sinirli, yumrukları sıkılı) Hepimizi ayakta 

uyuttunuz , az anasının gözü değilsiniz ha..! 

Mustafa: (Kenarda sakince beklerken) Bitti mi? (Fırat’a dönerek) 

Dramınıza ben paramı alıp gittikten sonra devam edersiniz. Benden 

aldığın parayı geri ver, Fırat. Bende seni içeride İngiliz bir yazar olarak 

tanıyan insanlara hiçbir şey söylemeyeyim. Ne dersin? 

Fırat: (Sakin halinden birden sıyrılarak aşırı bir öfkeyle ayağa 

kalkar.) Sen beni tehdit mi ediyorsun?  
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Mustafa: Nasıl düşünmek istersen artık.  

Necla: (Mustafa’ya hışımla dönerek) Sen kimsin de benim 

sevgilimi tehdit ediyorsun be?! 

Ece: (Olaylardan kopmuş, boş boş bakmaktadır.) Kim bu adam? 

Fırat, değil bu… Bir adamın karakteri bir anda öyle değişmez, değil mi? 

Demek ki büyü kalkmamış daha… (Sallanarak, ellerini ovuşturarak) 

Büyü yapmışlar ona, belli. Kişiliği değişsin diye. Beni artık sevmesin 

diye…  

Ali: (Fırat ve Ece’ye bakarak.) Siz de sevgilisiniz. Doğru mu 

anlıyorum ben? (Elini sinirle başına vurarak) Masum numarası yaptınız.  

Sizde para kaptırmış gibi yapıp bizi dolandırdınız. (Ali’ye dönerek 

parmak sallarken) Zaten senin bu sakinliğinde vardı bir şeyler. İşinden 

oldun, gıkın çıkmadı! Niye?! Çünkü beraber çalışıyordunuz.  

Fırat: (Mustafa’nın onu tehdit etmesinin intikamını almak 

istercesine, elindeki içki bardağını sıkarak) Evet, beraber hareket ettik. 

Mustafa: Yalan söyleyip bizi birbirimize düşürerek işin içinden 

çıkabileceğini sanma Fırat. Bu sefer fena battın. (Ali’ye dönerek) Sende 

inanma şuna. Adam seni kandırdı, işinden oldun, başına gelmeyen 

kalmadı. Hala inanıyorsun… (Ellerini iki yana açarak) Ben nasıl sizinle 

aynı konuma düştüm, anlayamıyorum… 

Ali: (Kızgın) Kes sesini. İçten içe benimle dalga geçtiğini 

biliyorum. Ne dolaplar dönüyor burada da hala beni kandırmak için 

oyunlar düzenliyorsunuz siz, ha?! 

Ece: (Olayları kavramaya çalışarak boş boş bakarken) Her şeyi siz 

planladınız? Üçünüz? (Gözlerini korkunç derecede açarak, Necla’ya 

döner) Bize büyü yapan da sendin değil mi?! Sendin, her şeyi yapan 

sendin!! Ayrılmamızı sen istedin. Onu sen ayarttın. Yoksa Fırat bana 

böyle bir şeyi asla yapmazdı! (Necla’ya nefretle bakarak, üzerine yürür.) 

Zaten seninle ne zaman bir araya gelsem karnıma ağrılar giriyordu, bir 

şeylerim kayboluyordu. Çaldığın eşyalarla büyü yaptın bize değil mi?! 

Seni uğursuz yılan !! (Ağlamaya başlar) 

Necla: Git başımdan be. (İterek) Hilkat garibesi gibi dolanıyorsun 

sette. Senden uzak dursun diye büyü yapmama gerek mi var?  

Fırat: Kesin bağırmayı artık. İnsanlar sizin bağrışınıza toplanacak.  
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Ali: Niye, dışarıdaki insanların bunu öğrenmesi iyi olmaz mı? 

(Sinirli ve sinsi bakışlarla) Belki de onlarla çalışıyordun? Seni bulduk 

şimdi de başlarına bela olacağımızı öğrensinler istemiyorsun belki?  

Mustafa: Teori üretmeyi kes artık. Ne bizimle çalışıyor ne de 

onlarla. (Fırat’a yürüyerek, sakince) Hepsini sen yaptın değil mi? 

Başkalarıyla çalışacak birisine benzemiyorsun. Duyduğuma göre 

şirketten bazı insanlara da takmışsın kancayı. Kocaman şirket, bizi 

atlatsan bile onlar mutlaka başına bela olacak zaten… Ver paramızı, 

gidelim. Çenemizi de kapalı tutalım. Senin de daha çok işine gelir. Niye 

kabul etmiyorsun ki? 

Fırat:  (İçki bardağının kenarını masa üzerinde yuvarlayıp, sakince 

izlerken.) Ben benim olanı geri aldım sadece. Bu kadar büyütmeye gerek 

yok. Size vermem gereken bir şey de yok zaten… Boşuna geldiniz 

buraya. Canımı sıkmaktan başka bir işe yaramadı yani. 

Ali: Kesin rol yapmayı be. Adam ağzıyla itiraf etti daha az önce 

beraber iş yaptığınızı! Alacağınızı aldınız zaten. Sizin amacınız ne ya, 

hala salak yerine koyup kandırmaya çalışıyorsunuz?! Ne dolaplar 

çeviriyorsunuz yine?  

Necla: (Aşağılayarak bakar) Beraber filan çalışmadık, salak herif. 

(Hışımla Fırat’ı işaret ederek) Bu adam hepimizi dolandırdı. İntihar ettim 

diyorum be. (Kollarındaki izleri göstererek) Hayatımı mahvetti, ne 

beraber çalışmasından bahsediyorsun sen?!!  

Mustafa: Hani az önce affediyordun? Ece’yi kandırdığından 

haberdardın? Şimdi mi mağdur oldun? 

Ece: Zaten biliyordum ben. Yalan söylüyor bu ^^^^^^. Bizi de sen 

ayırdın zaten!! (Necla’nın üzerine atlayarak ve bağırarak) O getirdiğin 

garip şişelerde ne vardı söyle!! 

Ali: (Ece’yi tutarak) Sakin ol Ece.  

Ece: Ne sakin olacağım ya? O şişelerde ne vardı diyorum sana!! 

Bana bak, yüzüme bak !! 

Ali: (Ece’yi daha sıkı tutarak) Dur yerinde be. Sanki başka 

problemimiz kalmadı sizin aşk hayatınızla uğraşıyoruz. 

Ece: Bırak ya! (Bağırıp çağırıp tepinir.) 



9 | KİŞİLİK BOZUKLUKLARI: ÖYKÜSEL ANALİZLER ÇALIŞMA KİTABI 

 

Ali: (Bağırarak) Sus be artık. Ne belli senin de onlarla iş birliği 

yapmadığın. Belki benim gözümü boyamak için çileden çıkmış gibi 

yapıyorsun?! 

Necla: (Küçümseyerek) Bırak gelsin. Tutma, tutmasan n’apabilir 

ki bu? 

Mustafa: (Fırat’a dönerek) Bak ben bu işten sıkılmaya başladım, 

Fırat. Uzatmaya gerek yok. Ya paramı verirsin, ya da… 

Fırat: (Öfkeyle, bastırarak) Ya da, ne? (Mustafa’ya eğilir, 

gözlerine bakar.) 

Mustafa: (Sakince) Ya da seni dışarıdaki insanlara ifşa ederim. 

Ece: Bırak be! 

Ali: (Ece’yi bırakarak) Neden polise vermiyoruz, biz bu adamı da 

buralara kadar geldik uğraşıyoruz? (Kendinden emin, haklılığını ispat 

etmeye çalışırken.) Haaa. Çünkü beraber çalışıyorsunuz değil mi?  

Ece: O kandırıldı. O, Fırat da değil şu an zaten (Necla’yı 

göstererek) Bu kadın ona büyü yaptı, tamam mı? Polisi filan 

karıştırmayın işe. Ben geri getireceğim onu. 

Necla: Hiç kimse polise haber vermeyecek! (Herkese tehditkâr 

bakarak) Onu hiç kimse benim yanımdan alıp götüremez! 

Mustafa: Kimsenin polis filan aradığı yok. Kesin saçmalamayı 

artık.  

Necla: (Yumuşak bir sesle) Merak etme aşkım. Kimsenin sana 

zarar vermesine izin vermem ben.                                                                                                                   

Fırat: (Diğerlerini görmezden gelir.) Polisi çağırsanız n’olacak 

sanki? (Gözlerini kısarak) Sizden öncekiler çağırdı da ne oldu? 

(Mustafa’ya dönerek, işaret parmağıyla onu gösterirken)  Sen de git söyle 

kime ne istiyorsan. Bugün buradayım yarın bir bakmışsın ne Fırat var ne 

de siz. (Alaycı bakışlarla) Olan size olur. Adınız bir dolandırıcıyla anılsın 

istemezsiniz diye düşünüyorum. (Masadan kalkmaya çalışır.) 

Necla: Hayır, hiçbir yere gidemezsin. (Ağlamaklı Fırat’ın kollarına 

tutunarak yalvarırken) Gitme n’olur. Para da istemiyorum. Sensiz 

yaşayamam, benim yanımda kal. Her şey düzelecek Fırat. Sen gitme 

yeter. Ben onların parasını da öderim. Yeter ki benimle kal.  



Prof. Dr. Hasan ATAK | 10 

 

Ece: (Necla’yı Fırat’tan ayırmaya çalışırken): Yaptığın şeyi gördün 

mü?!! Allah’ın belası kadın! Boz şu büyüyü. (Boğazına yapışarak) Boz 

diyorum!! (Bağırarak) Boz. Geri getir onu bana. Fırat’ımı bana geri ver. 

Bana geri getir onu. Benim ona ihtiyacım var. Hepsi senin uğursuzluğun 

yüzünden, hepsi senin suçun?!! 

Fırat: (Necla’yı Ece’nin elinden kurtarıp kenara atar.) Gidin 

nerede birbirinizi öldürüyorsanız öldürün! Başıma kalacaksınız, aptallar. 

(Elleriyle saçlarını tarayarak düzeltir.) Aptallığın da bir sınırı vardır 

sanıyordum, ta ki sizi görene kadar. (Gözlerini korkunç derecede açarak 

herkesi süzer.) Sizi defalarca kez uyardım. Sabrımı sınamayın. Ya şimdi 

her şeyi unutur gidersiniz, ya da artık olacaklar tamamen sizin suçunuz 

olur! 

Ali: (Bir iki adım geri çekilerek.) Sen ne değişik bir karaktersin 

ulan, psikopat. Ne tür ^^^^ oldukları fark etmez. Birkaç ay önce peşinde 

dolandığın kadınlar birbirini boğazlıyor, sen ne diyorsun. (Şaşkınlık 

içinde) Sen daha önce adam da öldürmüşsündür kesin. Bizi de 

öldürürsün. (Mustafa’ya dönerek) Bu manyak bizi öldürmek için bekliyor 

böyle ben söyleyeyim. Yoksa niye otel görevlilerini çağırmasın şimdiye 

kadar? (Mustafa’nın ifadesiz yüzüne bakarak. ) Sendeki bu sakinlikte de 

bir psikopatlık vardı zaten. (Kendini duvara yaslayarak güvenceye 

almaya çalışır.) Uzak durun benden! 

Ece: Ne yapıyorsa bunun yüzünden yapıyor. (Gücü tükenmiş gibi 

çöküp, derin nefesler alarak.) Hepsi onun suçu. Ne vardı o şişelerde! 

Söylesene büyücü seni. 

Necla: (Boğazını tutarak, nefes almaya çalışırken, hırıltılı şekilde 

Fırat’a bakarak) Bırakma… (Nefessizlikten gözlerinden akan yaşlarla) 

beni de al… 

Mustafa: (Gerçekten birilerini öldürmüş olma ihtimalini sakince 

değerlendirirken) Bizden bizi öldürerek kurtulmayı düşünmüyorsundur 

herhalde? (Yerdeki Ece ve Necla’nın perişan hallerine ve duvara sinen 

Ali’ye bakarak) Bu insanları bu duruma sen soktun. Ama bakınca çok 

rahat görünüyorsun. Vicdan azabı çekmiyor musun, başına bir şey gelir 

diye endişe ediyor gibi de değilsin… (Ağzından bilgi almaya çalışırken 

çıkışı kontrol ederek.) 

Fırat: (Büyük bir kahkaha atarak) Kendini dedektif sandın 

sanırım. Gerçekten vicdan azabı çekeceğimi mi sanıyorsun? (Mustafa’ya 

eğilerek öfkeyle bakar.) Ben yapmasam siz yapacaktınız. Bana hesap 

sormaya kalkmayın. Siz de sütten çıkmış ak kaşık değilsiniz. 
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Ali: (Çekingen ama sinirli) Psikopatsınız siz. Hepiniz 

delirmişsiniz. Sizinle tanıştığım günün Allah belasını versin. Hepsini bizi 

buraya toplayıp öldürebilmek için yaptın değil mi? Zaten saçmaydı kaçak 

birisinin dergiye röportaj vermesi. Biz seni bulalım diye yaptın değil mi? 

(İyice gözlerini açarak, söylediklerine tamamen inanmış halde) Sen bizi 

bilerek buraya çektin. Öldürebilmek için. (Kendi kendine mırıldanmaya 

devam eder.) 

Ece: (Olayı idrak etmiş, elleriyle kulaklarını kapatmış dizlerini 

kendine çekip sallanırken) Hayır, hayır… Doğu olamaz bunlar. Hepsi 

yalan. Büyünün etkisindeyiz. Gerçekten olmuyor bunlar. (Mırıldanarak, 

sallanmaya devam eder.) Gerçek değiller… 

Necla: (Öksürerek, öfkeyle ayağa kalkar.)  Seni pislik! Senin nasıl 

bir adam olduğun başından belliydi. Hayatımızı mahvettin ulan. Asıl ben 

seni öldürürüm. Benimle öl o zaman. (Fırat’a saldırır.) 

Fırat: (Kolundan tuttuğu gibi kenara atar.) Git kendin öl 

öleceksen, manyak. Ne yaptıysam hepsini hak ettiniz. Vermeseydiniz! 

Sizin de benden çıkarınız vardı ki saydınız paraları elime. (Hırs ve 

öfkeyle) Yani yalan söylediniz. Kabul etmesi zor değil mi? Ama sizin de 

benden hiçbir farkınız yok. Sadece ben daha çabuk davrandım o kadar. 

Necla: (Kolunu vurmuştur. Acısıyla inlerken bağırır.) Benden 

ayrılamazsın! Seni de kendimi de öldürürüm Fırat. Yaparım bunu.  

Mustafa: (Bu şekilde bir şey elde edemeyeceğini anlar ve tehlike 

altında hisseder.) Böyle bir yere varamayacağız. Ben gidiyorum. Ne 

haliniz varsa görün. 

Fırat: (Mustafa’nın kolundan tutarak) Hiçbir yere gitmiyorsun.  

Mustafa: (Hafif telaşlı, aceleyle) Bırak kolumu, Fırat. Bir şey 

yapmayacağım. Paramı da istemiyorum. Haklısın, kandırılmak da bizim 

hatamız. Gideceğim sadece, inan.  

Fırat: (Öfkeyle bağırarak) Hiç kimse bir yere gitmiyor! Benim 

peşimden gelirken, elinizi kolunuzu sallaya sallaya geri dönebileceğinizi 

mi düşündünüz?!! Sizin gibilerin beni sorgulamaya hakkı yok. (Deli 

gözlerle bakmaya başlar.)                                                          

Ali: Bu manyak hepimizi öldürecek! Bana komplo kurduğunuzu 

biliyordum! (Fırat’a dönerek.) Allah’ın manyağı, bırak bizi gidelim. 

Bende istemiyorum para filan. Alacağın bir şey de kalmadı bizden zaten.  
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Mustafa: Fırat, bu işi bundan daha ileriye götürme. Sonuçlarından 

kurtulamazsın. İşin ciddiyetinin farkında değilsin sen şu an. Cinayet 

dolandırıcılığa benzemez. (Kolunu kurtarır.) 

Fırat: (Alaycı bakışlarla odanın çıkış kapısına yaklaşarak) Öyle mi 

dersiniz? Ben öyle düşünmüyorum ama. Bence hepsi aynı şey. Ben 

sadece bana ait olanı alıyorum ve çalmaya çalışanlardan koruyorum, o 

kadar. (Fark ettirmeden kapıya yanaşır, döktüğü alkole doğru, cebinden 

çıkardığı çakmağını yakar ve atar. Bir anda her yer alev alır ve bu alevler 

odaya dağılmaya başlar.) (Bağırarak) Asla peşimden gelmemeliydiniz. 

Bunu ben değil, siz istediniz. (Arkasına dahi bakmadan odadan çıkar, 

hızlıca kapının elektronik kart sistemine bardağındaki içkiyi döküverir. 

Sistemin bozulmadan kapıyı otomatik kilitleyeceğinden emin yavaş 

adımlarla koridoru geçer.) 

Ali: Hayır yardım et, para falan da istemiyorum. Yeter ki yardım et 

bana. (Bağırarak) İmdat. 

Mustafa: (Duygusuzluğuna yenilerek o da bağırmaya başlar.) 

Kimse yok mu? Yardım edin. (Kapı koluna deli gibi asılmaktadır.)  

Necla: Fırat gitme yalvarırım kurtar beni. (Bağırarak) İmdat. 

Ece: Hemen bu büyüyü bozmalıyım. Buradan çıkmalıyım. 

(Anlamsızca bir şeyler mırıldanmaya başlar.) 

Necla’nın, Mustafa’nın ve Ali’nin bağırtıları, yardım çığlıkları 

birbirine karışır. Ece son nefesini verene kadar her şeyin bir rüya 

olduğuna ve büyünün etkisinde olduğuna inanır.  Fakat kimse ses 

yalıtımlı lüks odadan onların seslerini duyamaz. 

Dumandan dolayı harekete geçen yangın alarmı görevlileri 

harekete geçirir ve hemen itfaiyeyi ararlar. Otel büyük bir hızla duyurular 

eşliğinde boşaltılır. İtfaiye yangın büyük oranda otele sıçramadan 

gelmiştir. Fakat otelin büyük bir bölümü yanmıştır. Dört ölü ve iki yaralı 

personel hariç herkes sağ salim yangından uzaklaştırılmıştır. Necla, Ece, 

Mustafa ve Ali yoğun duman sebebiyle odadan çıkmayı başaramadıkları 

için hayatlarını kaybetmişlerdir. Polis yangınla ilgili inceleme yapmış, 

odada kalanların içkinin etkisiyle kazara yangın çıkardıkları sonucuna 

varmışlardır. Soruşturma sırasında otelde kalanların herkesin olduğu gibi 

Fırat’ın ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılmıştır. Kamera 

odasının da yanması sonucu delil bulunamadığı için otel yönetimine ceza 

kesilerek dosya kapanmıştır. 
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Ne kadar bilinmese de her şeyi ince ayrıntısına kadar düşünen 

Fırat; gazete de yeni kimliğiyle boy göstereceğini için dolandırdığı 

arkadaşlarının onu tanıma ve yanına gelme olasılığına karşı ince bir plan 

hazırlamıştır. Kamera odasına yakın, Mustafa’nın adıyla bir oda 

tutmuştur. Yangını kasıtlı olarak çıkarıp, kamera odasının tamamen 

yanışını izledikten sonra olay yerinden hızlıca uzaklaşmıştır. 

Uzun süre gündemden düşmeyen, otelin ihmali olduğu 

gerekçesiyle herkesçe konuşulan yangın haberini televizyon karşısında 

izleyen Fırat hiçbir pişmanlık duymadan hayatına devam etmektedir.  

Öykünün Analizi 

Paranoid Kişilik Bozukluğu (Ali) 

Başkalarının kendilerine olan bağlılığından kuşku duyarlar, hep 

başkalarının güvenilir olup olmadığını sorgularlar (Köroğlu, 2010). Ali 

insanlara hep şüpheyle yaklaştığı için doğruyu ve yanlışı bulması, bulsa 

bile bundan emin olması pek mümkün olmamıştır. Hayatını bunun 

üzerine kurması ve yalnızca kendine güvenmesi sağlıklı bir yaşam 

sürmesini büyük ölçüde etkilemiştir. Yeterli bir temele dayanmaksızın 

başkalarının kendisini sömürdüğünden, aldattığından ya da kendisine 

zarar verdiğinden kuşkulanırlar. Dostlarının ya da iş arkadaşlarının 

kendisine olan bağlılığı ya da güvenilirliği üzerine yersiz kuşkuları vardır 

(DSM-5, 2013). İlişkilerinde başarısız olması da duyduğu yoğun 

kuşkulardan meydana gelmektedir. Konuşma esnasında herkesten kuşku 

duyması, kendisini alaşağı etmek için toplanıldığını düşünmesi kendisine 

zarar verilmesinden korktuğunu gösterir. Paranoidlerin deneyimleri, 

kimseye güvenmemelerini ve kendilerine ihanet edilmesinden ya da kötü 

davranılmasından korkmalarını çoğu zaman haklı çıkartır (Geçtan, 2018). 

Daha önceki deneyimleri konuşma anında korku yaşamasına sebep 

olmuştur. Konuşma esnasında pasif kalmasına da sebep olmuştur bu 

durum. Böylece sindirilmiş bir karakter olarak algılanmıştır. 

Kendilerinden daha güçlü birinin baskısı altında kalırlarsa yoğun bir 

kaygı yaşarlar (Köroğlu, 2010). Fırat’ın baskısı altında kalan Ali yoğun 

bir kaygı yaşamıştır. Sürekli olarak olumsuz düşüncelerle uğraşıp 

dururlar, en küçük ipuçlarını bulup çıkarma arayışı içindedirler ve bunları 

abartarak ve çarpıtarak en kötü beklentileri sanki doğrulanıyormuş gibi 

davranırlar (Köroğlu, 2010). Ali’nin konuşmalarda hep bir noktaya 

takılması ve konuşmalarda her zaman tek olan noktayı araması, 

konuşmalarındaki çarpıklıklar en kötü beklentilerini bir nevi doğrular 

niteliktedir. Kendi hatalarını ve zayıflıklarını kontrol edemeyen 

paranoidler, kendi eksikliklerini ve yetersizliklerini başkalarına 

yükleyerek benlik saygılarını korumaya çalışırlar (Köroğlu, 2010). 
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Ali’nin dolandırılmasında kendisinde de suç bulması yerine, her zaman 

Fırat’ı ve diğerlerini suçlaması, kendi benliğini koruduğunu kendisine 

karşı olumsuz tutumlar geliştirmemeye çalıştığını gösterir. ‘’Yalnız bir 

insanım ve hiç kimse beni sevmiyor, çünkü ben başkalarından daha 

iyiyim’’ düşüncesi (Köroğlu, 2010). Kendisini diğerlerinden üstün 

görmesi de güç sahibi olarak üstünlük kurma isteğini kamçılamıştır. Güç 

sahibi olmaya ve kişilerin derecelerine aşırı önem verirler ve zayıf, 

yetersiz, ‘’hastalıklı’’ ya da eksikliği olan kişilere tepeden bakarlar. 

Onları hor görürler (Köroğlu, 2010). Ali’nin parasını kaybetme sebebi 

budur aslında. Kendini diğer insanlardan daha güçlü görmek isteyen Ali, 

Fırat’ın bunu kullandığını fark edememiş, statü ve güç kazanma isteği 

kuşkulu düşüncelerinin, şüphelerinin önüne geçmiştir. 

Şizoid Kişilik Bozukluğu (Mustafa) 

Başkalarının yanında gereksiz yere çok ciddi olabilirler, 

başkalarından korku duyabilirler ya da aldırmaz bir tutum 

sergileyebilirler (DSM-5, 2013). Mustafa için önemli olan; olayda haklı 

veya haksız çıkmak değildir, yalnızca maddi kaybını giderip sürecin son 

bulmasını istemektir. Duygusal soğukluk, kopukluk ya da tekdüze bir 

duygulanım gösterir (Köroğlu, 2010). Genelde soğuk, sakin, aldırmaz bir 

biçimde dönütler sağlarlar. Başkalarıyla zorunlu ilişkilere girdikleri okul 

ya da işyeri gibi yerlerde toplumsal iletişimlerini ‘’formalite gereği’’, 

resmi ve kişisellikten yoksun olarak sürdürürler (Köroğlu, 2010). Mustafa 

için de durum böyledir. Fırat ile iletişimini dahi bir resmi iş olarak 

yürütmüştür. Diğerleriyle birlikte hareket etmesi ise yine bir nevi 

formalite gereğidir. Çok nadir olarak öfke, çökkünlük ya da kaygı 

duygularını ifade ederler (Köroğlu, 2010). Mustafa’nın yangında kaldığı 

esnada kurtarılmak için yakarışları zor durumda olduğu için yaptığı bir 

davranış örüntüsüdür. Ayrıca genelde, gayret gösteren ve canlı kişiler 

değillerdir (Geçtan, 2018). Bunu da Mustafa’nın sadece parasını 

istemesinden, daha sonra paradan vazgeçmesinden de anlıyoruz. 

İç görüleri zayıftır (Köroğlu, 2010). En başta dolandırılacağını 

hissedememesi, son ana kadar Fırat’ın onları öldüreceğini, hareketlerini 

anlayamaması da bu durumu destekler. Başkalarıyla ilişkiye girip onlarla 

baş etmek zorunda kalmaktansa, başkalarından uzak durmayı yeğlerler 

(Köroğlu, 2010). Fırat ile uzun bir münakaşaya girip, kaybettiklerini 

konuşmaktansa, hızla elde edebileceği tek şey olan parası için 

münakaşaya girmesi. ‘’Yaşam zor ve zarar verici olabiliyor. Hiç kimseye 

güvenmemeli ve başkalarından uzak durmalı, böylece insan kendini 

korumalı…’’ düşüncesi (Köroğlu, 2010). Paranoid kişilik biçimine sahip 

olması güç ve iktidar isteğini arttırır. Güç ve iktidar için ise 

yapılamayacak bir şey yoktur. Bunlar her şeyden üstündür. Tek bir 
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etkinlik çerçevesinde kalırlar (Köroğlu, 2010). Düşündüğü tek şey 

parasını geri almaktır. Bunun için tehdit yoluna başvurması ölmelerinin 

en büyük sebebidir. 

Şizotip/ Şizotipal Kişilik Bozukluğu (Ece) 

Düşüncelerinde, duygularında, konuşmalarında ve görünümlerinde 

birçok acayiplikler ve sıra dışılıklar gösterirler (DSM-5, 2013). Necla’nın 

da deyimiyle, Ece’nin ‘’hilkat garibesi’’ gibi etrafta dolaşması acayip bir 

tarz, sıra dışı bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir. Birçoğunun batıl 

inançları vardır ya da duygu ötesi algılara inanırlar (Köroğlu, 2010). 

Özellikle büyüye ve mistik objelere inanışlar gerçeği ortaya çıkaramadığı 

için olumsuz sonuçlar doğurur. Ece hayatı boyunca her şeye anlam 

yüklemeye çalışan bir karakterdir. Başına gelen kötü olayı da diğerlerinin 

ona büyü yapmasına, yıldızını düşürmesine gibi mistik düşüncelere 

bağlamıştır. Asıl sorunu göremediği için olayların içinden çıkması da pek 

mümkün olmamıştır. Fırat’ın onu kandırdığı düşüncesindense diğer 

karakterlerin onları ayırmak için büyü yaptığı düşüncesi daha kolay 

gelmektedir. Bu gibi düşüncelerin gerçeklikle alakasının olmadığı veya 

gerçekliğin önünü kapattığı durumlarda sebep-sonuç ilişkisini 

görememesi, kendi kurduğu dünyasından çıkamaması gibi sonuçlarla 

karşı karşıya kalmaktadır. Sözcüklere ya da kavramlara bazen olağandışı 

anlamlar yüklerler (Köroğlu, 2010).  Bir konuşmada dahi, söylenen her 

sözcük için farklı bir düşünme gerçekleştirirler. Genel manada değil, daha 

çok özel düşünürler. Kendilerini yaşıyor olmaktan çok ölmüş gibi, sanki 

hayali varlıklarmış gibi, yabancılaşmış ve bedenlerinden ayrılmış gibi 

hissederler (Köroğlu, 2010). Ece’nin konuşma esnasında bir anda 

soyutlanması, konuşmanın gidişatında tepkisini tam olarak ortaya 

koyamamasına, bir konuya takılıp kalmasına sebep olmuştur. ‘’Gerçek’’ 

toplumun bir üyesi olmamaları ve ilgilerini başkalarının dünyaları 

üzerinde odaklayamamaları rahatsızlıklarının özüdür (Köroğlu, 2010). Bu 

şekilde gerçeği fark etmede zorluklar yaşarlar. 

Düşünceleri dağınıktır ve geviş getirircesine tek bir konuyu 

düşünüp dururlar (Köroğlu, 2010). Ece’nin de takıldığı konunun para ve 

Fırat’ın onları dolandırmasından çok, Fırat’ın Necla ile birliktelikleridir. 

Bu birlikteliği büyüyle açıklamaya çalışsa da asıl önem arz eden konu 

olan dolandırılmayı geri plana atması kaybetmesini sebep olmuştur. Bu 

kişilerin önde gelen özelliği, düşüncelerinde ve konuşmalarında aykırı 

olmalarıdır; davranışları ya da konuşmaları acayiptir (Köroğlu, 2010). 

Sürekli bir düşünceye takılmaları, farklı bir konuda olsa dahi takıldığı 

düşünceyi gündeme getirmeleri, bazen anlaşılmaz derecede karmaşık 

konuşmaları acayipliklerini vurgular nitelikte örneklerdendir. Kaygısı 
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tanımadığı kişilerle bir arada olmadır (Geçtan, 2018). Bu sebeple genelde 

paranoyak bir düşünme yapısına sahiptirler.  

Borderline (Sınırda Kişilik Bozukluğu) (Necla) 

Kimlik karmaşası yaşarlar (DSM-5, 2013). Kim olduklarını, neyi 

niçin yaptıklarını, ne istediklerini ve amaçladıklarını çoğu zaman 

bilmediklerinden tutarsız davranırlar ve sıklıkla ani fikir değişiklikleri 

yaşarlar. Sözleri güvenilirliğini yitirdiğinden, tutarsızlıkları nedeniyle 

haklı dahi olsalar haksız duruma düşmektedirler. BKB’da başkalarına 

karşı tutumlar ve duygular hızlı ve anlaşılmaz bir biçimde sertçe 

değişebilir (Kring, Johnson, Davison ve Neale, 2017; Akt: A. Kutlu, 

2018). Savundukları konu, duyguları ve düşünceleri sürekli ve aniden 

değiştiğinden haklı çıkmaları pek mümkün değildir. Çevrelerinde bu 

sebeple onun haklılığına destek verecek kişiler de bulamayacaklardır. 

Necla, Fırat’a deli gibi aşık iken, bir anda ona karşı büyük bir öfke 

duymaktadır. Duygularında bir tutarlılık yoktur. 

Çoğu zaman ‘manipülatif’ davranırlar (Köroğlu, 2010). Ancak 

bunu haklı çıkmak için değil, terk edilmemek için yaparlar. Sıklıkla 

intihar tehditleri, öz-yıkım davranışları, acındırma vb. yollara başvurular 

ve bu sebeple ilişki içerisinde bağımlı bir rol üstlenirler. Bu davranışları 

sebebiyle haksız duruma düşerler ve terk edilme korkusuyla kendilerini 

de savunmazlar. Necla da terk edilmemek için yalvarmış, tehdit etmiş, 

öncesinde sonuçlanmayan intiharlara kalkışmıştır. Gözünde aşırı büyütme 

ve yerin dibine sokma uçları arasında giden, tutarsız ve gergin kişiler 

arası ilişkileri vardır (DSM-5, 2013). Kişilerarası ilişkilerindeki süreklilik 

ve ilişki düzeyi bundan olumsuz etkilenir. Bu davranışları sebebiyle 

genellikle ilişki bittiğinde haksız taraf olarak nitelenirler. Yoğun terk 

edilme korkusu nedeniyle yalnız kalmak istemezler. Eğer terk edilirlerse 

öfke nöbetleri geçirebilir, kendilerine veya başkalarına zarar verebilir 

veya depresyona girebilirler (Akt: A. Kutlu, 2018). Bu ruhsal zayıflıkları 

nedeniyle haklılıkları bağımlı oldukları kişiye bağlıdır, savunma hakları 

yoktur ve umursamazlar. Necla da Fırat’a karşı çoğu zaman terk 

edilmemek için iyimser ve yandaşçı bir yaklaşım sergiler. 

Süreğen bir boşluk duygusu içerisindedirler (DSM-5, 2013). Bu 

boşluk duygusundan (disfori ve instabilite) kurtulmak için her şeyi 

yapmaya hazırdırlar. Haklı veya haksız oluşları önemini yitirir. Bu 

nedenle savunma dahi yapmayabilirler. Çoğu, kendisi de kendisine değer 

vermediği için, bağımlı olduğu ve dayandığı kişilerin kendisi hakkında 

iyi düşünmediğine inanır (Köroğlu, 2010). Kendisine değer 

vermediğinden aşağılandığında, suçlandığında veya terk edildiğinde 

kendini savunma gereksinimi duymaz. Haksız olduğunu düşünme 

eğilimindedir. 
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Borderline kişilik bozukluğu olan kişiler, başkalarının kendilerini, 

gerçekten ya da imgesel olarak bırakıp gitmelerinden sakınmak için 

olmadık girişimlerde bulunurlar (Akpınar, 2010). Düşsel tasarıları ve 

dayanaksız fikirleri vardır. Bu sanrılar sebebiyle mantıklı bir tartışmaya 

girişemezler. Haklılıklarını ispat etmek için kullandıkları kanıtlar düşsel 

olduğundan haklı çıkamazlar. Uygunsuz yoğun öfke, öfke denetiminde 

güçlük (DSM-5, 2013). Ani tepkileri, haksız ve yersiz suçlama, hakaret 

ve şiddet eğilimlerinden dolayı denetlenmeye muhtaç, dengesiz ve haksız 

bir duruma düşerler. Düşünmeden hareket edip, konuşurlar bu nedenle 

sonrasında meydana gelebilecek durumları hesap edemediklerinden 

suçlamalara maruz kalırlar. Dayanamayıp baş eğmelerine ve olur 

vermelerine ‘zorlayan’ güçlerinden ötürü bağımlı oldukları kişilere karşı 

yoğun bir öfke duyduklarını bilirler (Köroğlu, 2010). Güçsüz 

olduklarından haklı ve masum olduklarına inanır ve bu yüzden 

suçlamalarda bulunurlar. Aktif ve saldırgan özellikler gösterirler. Ancak 

daha sonra, birden kendilerine yardım edilmesi için yalvarıp yakaran bir 

kişi konumundan, geçmişte yapılanlar için öç almaya çalışan bir kişi 

konumuna geçebilirler (Kernberg, 1967; Akt. Gunderson, 1990; Akt: 

Akpınar,2010) ve çevrelerinde insanların onların davranışlarından nasıl 

etkilendiğini fark ederek büyük bir vicdan azabı, özgüven eksikliği ve 

suçluluk hissederler. Ardından utanç ve suçluluk duyarlar ve sonucunda 

kötü olduklarına ilişkin benlik algıları güçlenir (Akt. Öztürk, 2004; 

Akpınar, 2010). Bu döngü içerisinde ilk haksız olduklarını kabul ettikleri 

andan itibaren haklılıklarını savunma imkânları kalmaz.  

Antisosyal (Fırat) 

Bu kişiler vicdan azabı çekmezler, pişmanlık duymazlar (Köroğlu, 

2010). Bu sebeple de haklarını savunurken geri adım atmazlar ve her yola 

başvurmaktan çekinmezler. Ayrıca duygularının onlara karşı kullanılması 

da mümkün değildir. Bu durum haklı çıkmalarında önemli bir paya 

sahiptir. Fırat da arkadaşlarını yaktıktan ya da onları dolandırdıktan sonra 

hiçbir pişmanlık yaşamamıştır. Kendisinin ya da başkalarının güvenliği 

konusunda umursamazlık (DSM-4, 2010). Normal bireyler tehlike altında 

hissettiklerinde kendilerini korumak için haklılıklarından kolaylıkla 

feragat etmektedirler. Ancak antisosyal kişilik bozukluğu olan bireyler 

her koşul ve durumda haklılıklarını savunmaya devam ederler. Çoğu 

zaman diğer bireyleri güvenlikleri konusunda tehdit ederek haklı çıkma 

yoluna da başvururlar. ‘’… Herkesi küçük duruma düşürmeye eğilimli 

insanlar…’’ (Köroğlu, 2010). Amaçları baskı, korku, sindirme, 

aşağılama, itibarsızlaştırarak sözlerinin değerini yitirmesini sağlama gibi 

yollardan onlara karşı tehdit oluşturabilecek insanları haksız duruma 

düşürerek haklılıklarını ispat etmektir. 
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Güzellik-çirkinlik, sevgi-korku, iyilik-kötülüğün onun için hiçbir 

anlamı, önemi ve etkileyici gücü yoktur (Çetin, 2013). Haklılıkları 

doğuştandır. Çünkü hayat onlara adil davranmamıştır. Haklılıkları bu tür 

etkenlerden etkilenmez. Ancak genellikle bakımlı, ilgi çekici, 

güzel/yakışıklı, başarılı, karizmatik kimseler olarak bilinirler ve bu durum 

diğer insanlar üzerinde onların haklılık düzeylerini yükseltecek etkiler 

bırakır. Başkalarının duyarlı olduğu noktaları ve kusurlarını algılayarak 

onları kullanır ve amaçlı bir biçimde kaba olurlar (Köroğlu,2010). 

Herkesin onları incitmek için potansiyel bir tehlike olduğuna 

inandıklarından her zaman onlara karşı kullanabilecekleri bir kusur, açık 

veya hassas nokta bulma arayışındadırlar. Haklılıkları sorgulandığında 

acımasızca bunları kullanmaktan çekinmezler. Dürtüsellik ya da gelecek 

için tasarılar yapmama (DSM-4, 2010).  Genellikle isteklerini aniden 

yerine getirirler. Bu durum haklılık paylarını düşürüyor gibi görünse de 

‘’…akla yatkın açıklamalar ve özürler bulma konusunda çok 

beceriklidirler.’’ (Köroğlu, 2010) Haklılıklarını rasyonalizasyona veya 

karşı tarafı itibarsızlaştırmaya başvurarak devam ettirirler. 

Şişirilmiş bir benlik algısı vardır (Çetin, 2013). Üstün insan 

olduklarına, çok yetenekli ve her şeyi hak eden kişiler olduklarına 

inanırlar. Gerçek ve ideal benlikleri arasında büyük bir fark vardır. Ancak 

bunu asla kabul etmezler ve her zaman başkalarının onlar için var 

olduğuna, haklı olduklarına inanırlar. Diğer insanları da buna ikna 

ederler. İç görüden ve davranışlarının nelere yol açabileceğine ilişkin 

öngörüden yoksundurlar (Köroğlu, 2010). Dolayısıyla haklılıklarını 

savunurken sınır tanımama avantajları vardır. Tedavi ortamında bile 

yalan, hırsızlık, tehdit ve sorumsuz gibi davranışlarda bulunmaktadırlar 

(Geçtan, 1997; Akt: Bilgin,2019). Haklı çıkmak için suç işlemekten 

çekinmez, utanmaz, vicdan azabı duymazlar. Herhangi bir seçenekleri 

olmadığını düşünürler (Köroğlu, 2010). İşledikleri suçları başka 

seçenekleri olmadığından işlediklerine ve onlara bir seçim şansı dahi 

sunulmadığından temelde haklı olduklarına inanırlar, diğer insanları da 

inandırırlar. Patolojik yalan söyleme gözlenir (Bilgin,2019). İnandırıcı ve 

tutarlı hikâyeler uydurabilirler. Sıklıkla detay vererek kendilerini dürüst 

ve haklı çıkarma yolunu seçerler.  
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ŞERMİN 

Karakterler 

Şermin, ela gözlü, uzun boylu ve 33 yaşında güzel bir kadındır ve 

antisosyal kişilik bozukluğuna sahiptir. Bakımına, giyimine, duruşuna 

önem vermektedir. Başkalarına karşı nazik, içten, sevgi dolu olarak 

gözüken aslında yalan söyleyen, insanları manipüle eden, acımasız ve 

alaycı birisidir. Kişisel zevki ve çıkarları için başkalarını aldatma gibi 

dürüst olmayan tutumlar sergiler. Servet adında 40 yaşında, bir şirket 

varisiyle evlilikleri beş yıldır devam etmektedir. Bu şirkette genel 

müdürlük görevini yürütmektedir. Kocası Servet “normal” biridir. Alya 

takma ismini kullanmaktadır. Başkasına zarar vermiş kötü davranmış ya 

da başkasından bir şey çalmış olmasına karşın ilgisiz davranmaktadır. 

Yaptıklarına kendince mantıklı açıklamalar getirir. Vicdan azabı çekmez. 

Cenk, Şermin’in kocasının erkek kardeşidir. 30 yaşındadır ve 

şizoid kişilik bozukluğuna sahiptir. Tek başına bir hayat sürmektedir. 

Genel olarak soğuk, donuk ve robot gibidir. Gereksiz yere çok ciddi 

davranmaktadır. Sorulara kısa yanıtlar verip kendiliğinden konuşmaz. 

Günlük hayattaki olaylara karşı ilgisizdir ve başkalarıyla benzer kaygılar 

yaşamaz. Tek başına bir yaşam sürmektedir. Abisi Servet’le ilişkileri 

samimiyetten uzak ve tekdüzedir. Duyguları sınırlı ve yüzeyseldir. 

Aylin, Şermin ve Servet’in komşularıdır. 28 yaşındadır ve şizotipal 

kişilik bozukluğuna sahiptir. Mistik ve telepatik düşünceleri vardır. Batıl 

inançlara ve duyu ötesi algılara inanır. Kendisinin seçilmiş olduğuna 

inanmaktadır. Dinsel ayinler yapan “Onini” cemaatinin bir üyesidir. 

Şermin tarafından maddi ve manevi anlamda sömürülmektedir. 

Mezheplere katılma, büyücülük ve tuhaf dinsel ayinlere katılma gibi 

davranışlar göstermektedir. 

Ali, 34 yaşındadır. Şermin’in sevgilisidir ve paranoid kişilik 

bozukluğuna sahiptir. Onu “Alya” takma ismiyle tanımaktadır. İnsanların 

kötü niyetli olduğunu düşünür. Kuşkucudur ve başkalarına güvenmez. 

Şüphelendiği şeyin doğru olduğuna inanır. İnsanların onu 

kandırmasından korkmaktadır. Selvi, 25 yaşında, mavi gözlü ve kısa 

boylu güzel bir kadındır ve borderline kişilik bozukluğuna sahiptir. 

Servet’in birlikte olduğu kişidir. Şizoid hariç hepsiyle ilişkisi var. 

Genelde bunalım içindedir.  Kendine zarar verebilir, intihar girişiminde 

bulunabilir. Aşırı dürtüselliği ile dikkat çeker. 

……………………………………………………………………………

…… 
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Aylar Öncesi 

Şermin’in Gözünden 

25 Ağustos Perşembe günü; kurduğum planların adım adım 

ilerlemesinin keyfini sürerken, karşımda gördüğüm memnuniyetsiz surat 

huzurumu kaçırmaya yetiyordu. Yine de huzursuzluğumdan ödün 

vermeyerek gülümsemeye ve sevgi dolu bakmaya devam ettim. Servet’in 

yüzünde bir gülümsemeyle, yanağıma bir öpücük kondurmasından her ne 

kadar tiksinsem de her şey normalmiş gibi yapıp kahvemi içmeye devam 

ettim. Servet’e gelen mesaj sesi onu biraz huzursuz etmişti. 

Şermin: Hayatım mesaj kimden geldi? Kötü bir haber mi? 

Servet: Hayır, bankadan. 

Şermin: Ne zamandan beri bankadan gelen mesajla bu kadar 

ilgileniyorsun? 

Servet: Ne alakası var Şermin?  

Şermin: Tamam canım bir şey demedim. Sen de çok alıngansın bu 

sıralar.  

Servet: Sana öyle gelmiştir. Uzatmayalım, ben yürüyüşe 

çıkıyorum. Akşam yemekte görüşürüz. 

Oh be nihayet. Sonunda yalnız kalabildim. Şimdi planı harekete 

geçirme vakti (Kendisini biraz hırpalayarak ve profesyonel bir makyaj 

yaparak, şiddete maruz kalmış izlenimi verdi).  Komşum Aylin’in evine 

doğru yürüdüm. 

Aylin: Şermin! Bu ne hal böyle? 

Şermin: (Ağlamaklı ses tonuyla) Aylinn! (bir telaşla içeri girer) 

Aylin: Neyin var? Ne oldu sana böyle?  

Şermin: Servet yine beni dövdü. Dayanmıyorum artık. Beni 

öldürmesinden korkuyorum. 

Aylin: Bence Servet’in ruhunu kötü bir ruh ele geçirdi. Yoksa O 

böyle bir şey yapmaz. Sizin çevrenizi kötü bir enerjinin kapladığını 

görüyorum. Bu enerjiden kurtulmanız için defneyaprağı tütsüleri ve 

sakinleştirmesi için ada çayı yaprağı tütsülerini evinizde yakmanız lazım.  
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Şermin: O, kötü ruhun ta kendisi. Dışarıdan melek gibi görünüyor 

ama içini ben bilirim. Dövmekle de kalmadı, onca mal varlığına rağmen 

mücevherlerime ve parama da el koydu.  

Aylin: Benim bir fikrim var. “Onini” cemaatinin ermişleri ile 

konuşacağım ve senin için dua edeceğiz. Lütfen parayı sıkıntı etme. Sana 

istediğin kadar para verebilirim. Ben ve Onini cemaatimiz her zaman 

yardıma muhtaç insanların yanındadır. Bizimle beraber olursan daima 

korunacaksın (sesini biraz kısarak sanki başkaları yanındaymış ve 

duyacakmış gibi). Sana daha önce demiştim. Bana yıldızlardan haber 

geldi. Senin özel birisi olduğunu ve korumam gerektiğini söylediler.  

Şermin: Biliyorum Aylin’ciğim. Zaten bunca şeye rağmen beni 

koruyan birileri olduğunu biliyordum (Alttan alta güler). 

Aylin ayağa kalkıp (boynundaki muhtemelen hayvan 

kemiklerinden yapılmış işlenmiş ve renklendirilmiş kolye oldukça ilginç 

görünüyordu. Kolyeyi doğada bulunan ve kendisine yönelebilecek kötü 

güçlerden korunma maksadıyla taktığını ve istenirse aynı kolyeden 

yapabileceğini belirtiyordu) kristal taşlara doğru yürür. Eline aldığı 

taşlarla Şermin’in etrafında dönerken içinden bir şeyler söyleyerek taşları 

birbirine vurur.  

Aylin: Şermin’ciğim biraz önce seni korumak için bir ayin 

gerçekleştirdim. Artık kötü bir enerji ve ruh senin çevrende olmayacak 

(der ve elindeki kristal taşları yere atar). 

Şermin: Her şey için çok teşekkür ederim Aylin’ciğim. O güzel 

enerjini şimdiden içimde hissediyorum (Aylin, Şermin’e bir miktar para 

verir). 

Şermin, evine gider. Kapıdan girer girmez elindeki parayı sayar. 

Bir gülümseme takınır ve makyajını temizler. Sanki biraz önceki şeyler 

olmamışçasına giyinir ve süslenir. Bir taksi çağırarak Ali’yi kandırmak 

için kullandığı, sahibiymiş gibi gösterdiği evin yolunu tutar. Bu sırada 

Şermin’in telefonu çalar. 

Ali: Birkaç dakikaya evin önünde olurum Alya’cığım.  

Şermin (Alya): Tamam evin önünde bekliyorum seni hayatım. 

Ali ile birkaç aydır beraberim. O beni Şermin olarak değil, Alya 

olarak tanıyor. Evli olduğumu bilmiyor. Servet ve diğerleri ile 

yaşayamadığım cinsel hazzı onunla yaşıyorum.  

Ali: (Ali arabasıyla Şermin’in önünde durur) Alya? 
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Şermin: Efendim canım? 

Ali: Alya, aylardır seni bu evin önünden alıyorum. Beni evine bir 

kere bile davet etmedin. Benden gizlediğin bir şey mi var? Benden 

utanıyor musun? Beni neden ailenle tanıştırmıyorsun? (Alya sözünü 

keser) 

Şermin (Alya):  Olur mu öyle şey hayatım? Annemin 

rahatsızlığını biliyorsun. Babam da bu konuda oldukça ihtiyatlı 

davranıyor, ortada böyle bir durum varken seni çağırmamı nasıl 

beklersin? 

Ali: Bana doğruyu söylüyorsun değil mi? Başka biri yok hayatında 

değil mi? Benden bir şeyler gizlemiyorsun değil mi? 

Şermin: Ali!!! Biraz sakin olur musun? Bunları orada konuşuruz. 

Hadi evine doğru gidelim. 

Ali’nin Gözünden 

Alya ile beş aydır beraberiz. Benden gizlediği bir şeyler var, bunu 

hissedebiliyorum. Kesinlikle başka birisi var hayatında. Belki de benim 

onu aldattığımı biliyor. O da beni bu yüzden aldatıyor olabilir. İyice emin 

olmak istiyorum bu nedenle telefonuna bakmalıyım. Alya 28 yaşında 

(aslında 33) çok güzel bir kadın; hayatında benden başka birileri de 

olabilir (Eve girerler).  

Şermin (Alya): (Çantasını sehpanın üzerine bırakır) Benim tuvalete 

gitmem gerek. Hemen geliyorum. (Tuvalete gider) 

Ali: İşte bu iyi fırsat. Telefonuna kurcalarsam aldatıp 

aldatmadığından emin olabilirim (Etrafını kolaçan ederek çantaya uzanır 

ve telefonu kurcalar fakat hiçbir şey bulamaz). 

Şermin’in Gözünden 

Bu paranoid herif ilk defa kuşkularında haklı ama ben o kadar 

akıllı bir kadınım ki asla arkamda iz bırakmam. Şu anda telefonumu 

kurcalaması için ona fırsat veriyorum. Fakat buraya gelirken asıl 

telefonumu yanımda taşımadığımı bilmiyor. (Şermin, Ali’nin yanına 

gider ve cinsel bir birliktelik yaşarlar.) Ali’nin yanından ayrıldıktan sonra 

planımı uygulamak üzere hareket geçtim.  
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Şermin’in Gözünden 

26 Ağustos Cuma günü, yüksek bir alarm sesiyle güne gözlerimi 

açmıştım. Perdeyi araladım. Hava soğuk ve yağmurluydu. Benim içimde 

ise şimdiden bir güneş doğuyordu. Yanımda uyuyan kocam, Servet, yarın 

başına geleceklerden habersizdi. İntikam ateşi ve ondan alacaklarımı 

bilmenin hazzı içimde dindirilemez bir hırs yaratıyordu. Bugün için 

önceden hazırladığım takımını biraz önce ütüleyeceğimi söyleyip yaktım. 

Onu uyandırıp kahvaltıyı hazırlamak için gittim. Gelip gömleğini sordu 

ve çok üzgün bir şekilde yaktığımı söyledim. Ona daha çok yakışacağını 

söylediğim mor kareli gömleği giymesi için uzattım.  Hiç cevap 

vermeyerek elimdeki gömleği alarak yatak odasına doğru yürüdü. Sersem 

herif, bir de bana suratını astı. 

Evden çıkalı neredeyse bir saat geçmişti. Arabayla şirketin yolunu 

tutmuştuk. İçimde bu arabayı, bu şirketi elde edeceğim günlerin yakın 

oluşunun tarifsiz sevinci vardı. Bu oyunu ne pahasına olursa olsun 

sürdürmem gerekiyordu. Bana bunu yapamazlardı. Artık 

katlanamayacağımı hissediyordum. Bu evliliği ve bu yaşantıyı tamamen 

bitirmeliydim. Hiçbir iz kalmamalıydı ondan. Yeni yaşantılar için… 

Anneme bile sevgi ve bağlılık hissetmiyorken onunla olan beş 

yıllık evliliğimizin sevgiden dolayı olduğunu sanması gülünçtü doğrusu. 

Budala Servet, ona katlanmamın tek nedeni bana kalacak olan mal 

varlığıydı. 

Şirkete vardığımızda sahte gülümsememin takınarak herkesi nazik 

bir şekilde selamladım. En nihayetinde Servet’in mal varlığına giden 

yollardan birisi de şirketteki insanlardan geçiyordu. Bu iş bittiğinde hem 

masum hem de zengin bir kadın olmalıydım.  

Şermin: Pınar’cığım, masama dosyaları bıraktın mı? 

Pınar: Evet Şermin Hanım. Bu akşam için istediğiniz gibi 

programınızı düzenledim. Başka bir arzunuz var mı? 

Şermin: Teşekkür ederim Pınarcığım, sade bir kahve rica etsem 

(Odasına doğru yürür). 

Pınar: Hemen getiriyorum Şermin Hanım. 

Kafamı kaldırdığımda gördüğüm manzara beni hiç şaşırtmadı.  Her 

zaman olduğu gibi kendini çok akıllı zanneden budala kocam metresi 

Selvi ile romantik dakikalar yaşamanın keyfini çıkarıyordu, neden alçak 

sesle konuşuyorlardı. Hayır, alçak sesle konuşmuyorlardı uzakta olduğu 
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için öyle duyuyordum. Kahretsin! Bütün söylediklerini anlıyordum. 

İkinci çekmeceden aynamı aldım. Kırmızı rujumu tazeledim. Saçlarımı 

düzelttim. Nazikçe masamdan kalktım ve salınarak onların yanına gittim. 

Ben gittiğimde yüzlerindeki telaşı gizlemeye çalıştılar. 

Şermin: Hayatım ne yapıyorsunuz? (Şermin, Servet’in yanağına 

bir öpücük kondurur.)  

Servet: (Huzursuzluğunu belli ederek) Ne yapıyorsun? Şirkette 

olduğumuzun farkında değil misin? 

Şermin: (Cilveli bir şekilde) Ne yani kendi şirketimizde kocamı 

öpemeyecek miyim?  

Servet: (Sinirli) Her neyse, ne yaptığımızı görmüyor musun? 

Çalışıyoruz işte. 

Selvi: Şermin Hanım her zaman olduğu gibi bugün yine şahane 

görünüyorsunuz. Ama işte insanın içi de dışı gibi olmuyor.  

Şermin: Hahahahahah. Selvi’ciğim bazen çok şaşırtıyorsun beni. 

Bugün yine çok esprilisin. Neyse çalışıyorsunuz zaten, ben sizi tutmayım. 

Servet’ciğim akşam eve kaçta gelirsin? 

Servet: Beni bekleme bu akşam işim var. 

Şermin: Tamam hayatım size iyi çalışmalar. (Şermin odadan 

çıkar.) 

Beni bu kadar aptal sanmaları ve beni kandırabileceklerini 

düşünmeleri olayı daha eğlenceli hale getiriyordu. Akşamı sabırsızlıkla 

bekliyorum. 

Selvi’nin Gözünden 

Selvi: Gerçekten bu kadına tahammül edemiyorum. Beş yıl nasıl 

katlandığını anlayamıyorum. Ya sen gidip boşanma davasını açarsın ya 

da ben her şeyi Şermin’e anlatırım. Beni bu noktaya getirme! (Sesini 

yükseltir).  

Servet: Şirkette olduğumuzu unuttun galiba (Kolundan çeker ve 

yangın merdivenine götürür). 

Servet: Bak Selvi, bu şantaj ve intihar girişimlerin beni yormaya 

başladı. Evet, ben de durumumdan memnun değilim, sen işleri daha fazla 

zorlaştırıyorsun. 
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Selvi: (ağlamaklı bir sesle) İşleri ben mi zorlaştırıyorum Servet? 

Seni kaybetmekten korkuyorum. Hayallerinde bile korkar mı insan?  

Servet: Canımın içi, korkma ben yanındayım. Bu durumu da 

beraber aşacağımıza inanıyorum. En kısa sürede boşanma davasını 

açacağıma söz veriyorum.  

Selvi: Artık çok yoruldum. Dayanamıyorum sana dokunması, seni 

öpmesi çok zoruma gidiyor. Aynı evde olmanıza bile katlanamıyorum.  

Servet: Şimdi sen bunları düşünüp sıkma güzel canını. Hepsini 

halledeceğim. Haydi, dikkat çekiyoruz işlerimizin başına dönelim. 

Şermin’in Gözünden 

Kimsenin bilmediği ve beni bulamayacağı bir eve yerleştim. 

Peşimden sürülecek en ufak bir iz bırakmadığımdan eminim. Birilerinin 

akıl yürüterek bana ulaşması imkansızdı. Kimse beni bulamayacaktı. Her 

adımımı temkinli ve planlı atıyordum (kendisinden ve zekasından daha 

fazla hoşnut olamazdı). Büyük bir şirketin en büyük varisinin karısının 

ortadan kaybolması büyük bir yankı uyandırıyordu. Bu durum işime 

gelirdi çünkü ortada kaosun oluşması planlarımın pürüzsüz ilerlediğini 

gösteriyordu. 

Birkaç gündür olmamam şimdiden ortalığı karıştırmıştı ve tüm 

haber kanallarında ben vardım. Tüm gözler Servet’e çevrilmişti. Bir anda 

habersizce ortadan kaybolmam ve Servet’in bununla ilgili hiçbir şey 

bilmemesi, şaşkın olması polisler tarafından kuşkuya neden olmuştu. 

Polisler çatlak komşum Aylin ile de konuştuktan sonra da kaybolduğum 

gün kocam tarafından şiddete uğradığımı, garip davranışlarla  (Şizotipal 

biri olması sebebiyle sürekli kötü ruhlar, taşlar ve polislerin anlamayacağı 

terimler kullanmış aynı zamanda ilginç bir beden dili kullanarak) da olsa, 

Aylin’in ifadesiyle artık Servet bir şüpheliydi.  

Cenk’in Gözünden 

Sabah kapının hızlı hızlı çalınmasıyla uyandım. Gelen abim 

Servet’ti. Telaşlı bir hali vardı. Her ne kadar o hali beni ilgilendirmese de 

yoğun ısrarları sonucu onu içeriye almak zorunda kaldım. Telaşından 

dolayı kapının yanında üst üste dizili kitaplarımı fark etmediği için 

devirmişti. Her neyse kitaplar dağınıkta kalabilirdi. 

Servet: Başıma neler geldi bir bilsen! Çıkan haberleri gördün mü? 

Cenk: Evet gördüm. (Umursamazca) Kahve ister misin? 
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Servet: (Bağırarak) Ne kahvesinden bahsediyorsun sen? Şermin 

ortada yok! Bütün suç bana kaldı. Olayın ciddiyetinin farkında değil 

misin? 

Cenk: (Sakince) Belki tatile gitmiştir illaki döner. Sende bu kadar 

abartma. Kahveni kupada mı istersin bardakta mı? 

Servet: Bıktım senin bu umursamaz ve duygusuz hallerinden. Bir 

kere de insan gibi tepki ver! Kız, bağır, şaşır!  

Cenk: İnanmıyorum süt almayı unutmuşum. Kahvemi sütsüz 

içemem ki ben. 

Servet: En azından beni anlıyormuş gibi yap! Söylediklerimi 

duymuyor musun? 

Cenk: Tüm bunlar yaşanmış olabilir, ama olayları fazla 

abartıyorsun.  

Servet: Ben bu ruhsuz adama ne anlatıyorum ki! Robot gibisin asla 

bir tepki vermiyorsun. Sana gelen de kabahat! (kapıyı çarparak çıkar) 

Aylar Sonra 

Şermin’in Gözünden 

İşte büyük gün geldi. Masadan kalkmadan önce maillerimi son kez 

kontrol ettim. Tam da istediğim gibi tüm mailler yerlerine ulaşmıştı. 

Selvi’ye attığım e-mail: 

 Kimden: anonim123@gmail.com 

 Kime: selvi@gmail.com  

 

  Birlikte olduğun insanlarla elimde fotoğrafların var. Servet’in bunları 

görmesini ister misin? Sadece erkeklerde ilgilenmediğini öğrendiğinde ne 

tepki verir sence? Bu fotoğrafı almak istiyorsan ….. adresine saat 15.00 

de 100.000 dolar ile gel. Yoksa internette fotoğrafların herkese reklam 

olur. 
 

Ali’ye attığım mail: 
 

Kimden: anonim111@gmail.com 

Kime: ali@gmail.com  

 Alya şu an benimle birlikte. Seni aldatıyor, eğer buna inanmıyorsan gelip 

kendi gözlerinle gör. Elimde Alya dışında başkalarıyla olan fotoğrafların 

da var. Bu fotoğraflar için …. adresine saat 15.00 de gel.  

mailto:anonim123@gmail.com
mailto:selvi@gmail.com
mailto:anonim111@gmail.com
mailto:ali@gmail.com
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Aylin’e atılan mail: 

Kimden: anonim124@gmail.com 

Kime: aylin@gmail.com  

 Aylin, ben Şermin. Lütfen bana yardım et. Kötü ruhlar tarafından 

kaçırıldım. Bir tek sana güveniyorum. Sen benim koruyucu meleğimsin. 

Bende artık Onini cemaatinin bir üyesi olmak istiyorum. …. adresine saat 

15.00 de gel. Beni kurtar. Kimseye bu mailden bahsetme, beni 

kurtarmaya sadece senin gücün yeter.  

Buluşmaya bir saat kala ise Cenk’i aradım.  

Şermin: Cenk, merhaba. Ben Şermin. Evin önündeyim. Abin 

hakkında konuşmak istiyorum. Lütfen aşağı iner misin? (telefonu kapatır) 

... adresinde saat 15:00 herkes odadadır. Cenk ve Şermin 

odaya girer. 

Selvi ve Aylin odada karşılaşır.  

Selvi: Aylin senin burada ne işin var? 

Aylin: Asıl senin ne işin var burada? Söyle ne biliyorsun? 

 O sırada Ali içeri girer. 

Ali: Hanımlar ne işiniz var burada? (bu üç kişi neden burada 

olduklarını tartışırlarken odaya Cenk ve Şermin girer) 

Şermin: Görüyorum ki hepiniz tam vaktinde gelmişsiniz.  

Ali: (Şaşırır) Alya neredesin aylardır?  

Cenk ve Selvi: (Aynı anda) Alya da kim?  

Selvi: Neden hepimiz buradayız? Neler dönüyor? 

Aylin: (Telaşla sorar) Şermin’ciğim, iyi misin? Beni çok 

korkuttun. Neler oluyor böyle? 

Şermin: (Kahkaha atarak) Hepinizin yaptıklarından haberdarım. 

Sizi buraya çağıran bendim. Bu gergin tavırlarınız ve tepkileriniz sizin 

için iyi olmayacaktır. Şimdi yaptığınız her şeyle yüzleşme vakti geldi. 

Cenk: Benim burada ne işim var? Neden bahsediyorsun sen 

Şermin? 

mailto:anonim124@gmail.com
mailto:aylin@gmail.com
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Ali: Neden Şermin diyorsunuz hala? Alya beni bununla mı 

aldattın? (Cenk’e doğru bakarak konuşur) Zaten şüpheleniyordum. Her an 

tetikte olmam gerektiğini biliyordum işte. Bu adamla terk edecektin beni, 

değil mi? 

Cenk: (Umursamaz bir tavırla) Benim bu olaylarla hiçbir alakam 

yok. 

Ali: Selvi sende beni kandırmışsın. Ben bu kadınlara nasıl 

güveneyim? Sana verdiğim şansı da kötüye kullanarak benden 

yararlandın. 

Selvi: Ali kapa çeneni! Sen bu işi eline yüzüne bulaştırmasaydın şu 

an ikimizde istediğimiz şeyleri elde etmiş olacaktık. Bende şans olsaydı 

zaten bugün bu halde olmazdım (serveti elde etmek için alinin Şermin’le 

birlikte olmasını sağlamıştı). 

 Ali: Sen bana Şermin diye birinden bahsetmiştin. Bu kadın, Alya! 

Şüphelerimde haklı olduğumu biliyordum. Hepiniz beni kandırdınız! 

Aylin: Bu oda da kötü bir enerji var. (Cebindeki taşları çıkartarak 

masaya atar) Şermin tüm bunlar ne demek? Ben senin gerçekten özel 

olduğuna inanmıştım.  

Şermin: (Aylin’e tuhaf bir bakış atar) Benim özelliğim doğuştan 

gelen mükemmel zekam.  

Aylin’ciğim, benden akıllı olduğunu mu zannediyordun? Senin 

gibi kaçık biriyle benim arkadaş olabileceğimi nasıl düşündün? 

Selvi: (Araya girerek) Senden ala kaçık mı olur ruh hastası! 

Aylardır hepimizi kandırdın! Madem Servet’in benimle olduğunu 

biliyordun neden numara yaptın? (bilinçli bir öfke patlaması yaşayarak 

kendisininki hariç masanın üzerinde duran tüm telefonları yere atar ve 

kırar) 

Ali: Yaa sen ne yapıyorsun? Burada öfkelenmesi gereken kişi 

benim. Hepiniz beni kandırdınız. Biliyordum, asıl amacınız beni 

öldürmekti değil mi?  

Cenk: (Kırık telefonuna doğru bakarak) Hay eline sağlık ben de 

yeni bir telefon alacaktım. Bu kalabalıkta daha fazla kalmak istemiyorum. 

Gidiyorum. 

Şermin: Ay yeter artık! Otur sende bir yerine Cenk. Selvi, sahte 

intiharların, anlamsız sinir krizlerin hepsi ilgi çekmek için. İkimizde 
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biliyoruz ki hiçbir intihar girişimlerinde asıl amacın kendini öldürmek 

değildi. Bunların hepsini de Servet’i sevdiğin için değil mirası için 

yaptığını biliyorum. Sana gelince Ali, sen beni aldattığın için benim seni 

aldattığımı düşünüyordun. Senin hamleni sana karşı uyguladım. Sen bana 

adaletsiz davrandın bende payıma düşeni aldım.  

Cenk: Nasıl insanlarsınız siz? Hepiniz birbirinizin arkasından iş 

çeviriyorsunuz. Birbirinize yalan söylüyorsunuz. Önce kendinize şunu 

sorun: “NEDEN ALDATMA İHTİYACI DUYUYORSUNUZ?” Bunlar 

benim umurumda değil. Hala neden buradayım? Olayı çözünde gidelim. 

Aylin: (Bir hışımla masadan kalkar ve masanın etrafında döner) 

Görüyorum. Merkür retrosunun o enerjisini hissediyorum. (bir an da 

Cenk’in sandalyesinin önünde durur ve Cenk’in yüzüne dokunur) Sen bu 

odadaki en ruhsuz kişisin. Mistik enerji senden yayılıyor. Bu kötü 

enerjinin sahibi sensin. Bu geceki dolunaya kadar tüm gerçekler ortaya 

çıkacak. Bir kazananı olacak bu düellonun. Geri kalanlar dumansız bir 

ateşte kavrulacak. 

Cenk: (Donuk bir yüz ifadesiyle yavaşça) Dokunma bana, ruh 

hastası kadın! 

Selvi: Aptal kadın ne düellosu? Kapa çeneni! Yeter 

dayanamıyorum! (Masadaki bardakları yere fırlatır) 

Şermin: Başladı yine ilgi çekme çabalarına. Sıkıyorsa öldürsene 

kendini! Cesaretin yok. Sen kendine zarar veremezsin ki sürtük! Sana 

gelince Cenk neden aldattım biliyor musun? Çünkü hayat bana istediğimi 

vermedi. Ben kendim zorla aldım. Hak ettiğim miras, şan ve şöhret için 

ne gerekiyorsa yaptım. Sonuna kadar mücadele ettim. Buna aldatmak da 

dâhil.  

Ali: (Şermin’e hitap ederek) Aldatmak için böyle sebep mi olur? 

Ben şüphelerimde haklı çıkmaktan ve beni aldattığından emin olduğum 

için seni aldattım. Bu durumda kimse beni suçlayamaz. Kendimi güvende 

hissetmek istedim. Senin gibi sadık olamayan insanların yıktığı güvenimi 

başkalarıyla tamamlamaya çalıştım.  

Selvi: Cenk burada en mantıklı cevabı benim vereceğimden emin 

olabilirsin. Benim hayatım herkesinkinden çok daha zordu. 

Çocukluğumda defalarca tacize uğradım. Benim güçlü olmam 

gerekiyordu. Hayat bana güçlü olmaktan başka şans bırakmadı 

(gömleğinin düğmesini açarak, kendini oluşturduğu, vücudunda bulunan 

sigara yanığı ve jilet izlerini gösterir). Bakın bunlara… Bunlar hayatın 
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bana layık gördüğü acılar. Daha fazla acı çekmemek ve içimdeki boşluğu 

doldurmak için insanları aldattım. Şimdi söyle bana haklı değil miyim? 

Şermin: Ya siz ne kadar aptal insanlarsınız! Bu aptalca 

nedenlerinize kendinizi inandırmaya devam edin. Hepinizi kullandığım 

gerçeğini kabullenemiyorsunuz değil mi? Dört Aydır sizi kukla gibi 

elimde oynatıyorum. Servet’in itibarını zedelemek için Aylin ile sahte 

arkadaşlık kurup Servet’in bana şiddet uyguladığına inandırdım. Bu 

sayede ben ortadan kaybolduğumda Servet şüpheli olacaktı. Ali, sana 

gelecek olursam. Sıkıcı olan evliliğimi seninle hareketlendirdim. Selvi, 

sende beni en çok heyecanlandıran şey kendini çok zeki zannedip benim 

zekâmı hafife almandı, ama unuttuğun bir şey var. Sen oyununa ben 

istediğim sürece devam edebilirsin. Ben izin verdiğim için kocamı 

kullanabildin. Ben size dürüst olup yaptığım her şeyi açıklıyorum. Siz de 

bu kadar enayi olup bana kanmasaydınız. Eee, ne demişler kaz gelecek 

yerden tavuk esirgenmez. Bu yaşattıklarım da size hediyem olsun. 
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Öykünün Analizi 

İlk öyküdeki analizi dikkate alarak ve öyküde geçen bozuklukların 

özelliklerini düşünerek analizinizi buraya yapınız 
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SERKAN  

2016 yılında Ataköy apartmanında oturma izni verilmesinin 

ardından, insanlar birer birer binaya taşınmaya başlamışlardır. Üç katlı 

binanın giriş katında Belgin Hanım oturmaktadır. İkinci katta Bade 

Hanım ve Celal Bey, üçüncü katta da Serkan Bey ve Fatih Bey 

oturmaktadır. Giriş katın yanında da bina toplantıları için kullanılan bir 

oda bulunmaktadır. 

Ailesiyle birlikte yaşayan ve müteahhit olan Serkan Bey 42 

yaşındadır ve genel itibariyle kaba birisidir. Karısı ve bir çocuğu vardır. 

Hiçbir duygusal bağ hissetmemesine rağmen evlenmesinin tek nedeni 

karısının oldukça varlıklı olmasıdır. Serkan Bey’in zaman zaman karısına 

şiddet uyguladığı da görülmüştür. Evlenmesinin bir diğer nedeni ise 

duygusal, bedensel ve cinsel tatmine ulaşabilmektir. Eşinin hamile 

olduğunu öğrendiğinde ise oldukça sinirlenmiştir çünkü doğacak çocuk 

Serkan Bey’in “yaşam kalitesinin” düşmesi demektir. Eşi hamileliğini 

sonlandırmamakta direnince, Serkan Bey doğacak çocuktan kar gütme 

fikrine kapılır ve küçük yaştan itibaren çocuğunu çalıştırıp parasına el 

koyar. Ailesiyle asla duygusal bir bağ kuramaz, oğlunun kazandığı azıcık 

paraya bile gözünü diker ve bundan asla bir pişmanlık duymaz. Eşine 

sadık değildir ve onu sık sık aldatır ve bu durumdan dolayı vicdanı 

sızlamaz. Öz bakımına çok önem gösteren Serkan Bey sık sık yalanlar 

söyler. Devamlı bir huzursuzluk ve saldırganlık hali onu agresif bir insan 

yapar. Zamanında anne babasından şiddet görmesi ve onu terk etmeleri 

onda farkına varmadığı travmalara yol açmıştır. Serkan Bey devamlı 

olarak sevgili değiştirir. Birinden hemen sıkılır ve bu sefer bir başkası 

için adeta avcı konumuna girer. Haz duyacağını bildiği şey konusunda 

asla erteleme yapmaz ve biran önce “avına” ulaşmaya çalışır. Bunu 

yaparken hiç olmadığı kadar karizmatik olur, empati yapar ve bir şekilde 

istediği şeyi elde etmeye çalışır. Kadın, para ya da ün buna dahildir. 

İstedikleri yolunda gittiği takdirde cana yakın, neşeli ve şirin bir hale 

bürünür. Arkadaşlarını da çıkarı için kullanır ve devamlı yeni arkadaşlar 

edinir, son anlarına kadar onları maddi manevi kullanır ve daha sonra 

ilişiğini keser ve başka insanlarla “yeni arkadaşlıklara” başlar. İşler 

yolunda gitmediğinde öfke duyar; kendisini engelleyen insanlara tehdit 

savurmaktan da hiç geri durmaz. Serkan Bey çok zeki bir bireydir ve 

istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Dışarıdan bakıldığında 

özgüveni insanları etkileyecek kadar yüksektir. 

Yan komşuları olan Fatih Bey 25 yaşında tek başına yaşayan bir 

erkektir. Çocukluğu ataerkil yapının baskısı altında geçmiştir. Ailesi ona 

sürekli onun erkek oluşunu vurgulamış ve adeta korku, ağlama, üzülme 

gibi duygulardan kaçınması için baskı uygulamıştır. Bunun neticesinde 
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oldukça donuk, tepkisiz ve yalnız bir hayat sürmeye başlamıştır. 

Yalnızlığın nedeni ise hayatına biri girdiğinde duygu hissedecek 

olmasıdır. Aile baskısı nedeni ile bir evlilik yapmış fakat evliliği 

yürütememiştir. Her fırsatta yalnız kalmaya, insanlardan mümkün 

oldukça uzak durmaya çabalamıştır. Eşinin yanında bile gereksiz yere 

ciddi tavırlara girmesi, ondan korkması ve çoğu zaman eşine aldırmaması 

onları boşanma eşiğine getirmiştir. Muhabbet etmeyi pek bilmeyen ve 

genelde kısa yanıtlarla soruları geçiştiren Fatih Bey apartmanda da pek 

kimseyle konuşmaz; hatta eve girip çıkarken kimseyle karşılaşmamaya 

özen gösterir. Evdeki kedisi her şekilde ona yeter, kedisine karşı bir bağı 

vardır. Aile ilişkileri bozuk olduğu için pek ailesiyle görüşmüyor ve bunu 

da bir eksiklik olarak kabul etmiyordur. Tekdüze bir yaşantısıyla kendi 

halinden memnun bir şekilde yaşamaktadır. Anne ve babası Fatih Bey’e 

sürekli hata yapmaması gerektiğini ve her şeyi en doğru şekilde yapması 

gerektiğini, bir erkek gibi dik durması gerektiğini, duygusallığın erkek 

adamdan uzak olduğunu söylemişlerdir. Fatih Bey en ufak bir hatasında 

bile kendini yargılayan bir anne babaya sahip olmuştur. Anne babasının 

bu tutumundan da kaynaklı Fatih Bey duyguları zayıflık ve yetersizlik 

olarak görmektedir. Duygularını yaşamayarak güvende kalacağına 

kendini inandırmıştır. İnsanlardan uzak kalmak istemesinin sebebi de 

insanlarla iletişim kurarsa duygu yaşayacağını bilmesi ve duygu yaşarsa 

kendini güvende hissetmeyeceğini düşünmesidir. 

Üçüncü katta oturan Celal Bey 43 yaşında ve bakkaldır. Eşi ve iki 

kızıyla birlikte yaşayan Celal Bey eşine ve kızlarına karşı fazla koruyucu 

bir tavır içindedir. Kızlarının yirmili yaşların ortalarında olmalarına 

rağmen evlenmelerine pek sıcak bakmamaktadır. Bunun nedeni, olası 

damatlarına güvenmemek ve onların gizli bir takım amaçları olduğu, 

kızlarıyla evlenerek ona yaklaşmaya çalıştıkları düşüncesidir. Her an 

tetikte bir hali vardır, eşinin ve kızlarının onu bilerek sinirlendirdiğini 

düşünür. Söylemek istedikleri şeyin altında mutlaka başka bir sebep 

yattığından şüphelenir. Bu durum aslında en çok kendisini yıpratır. Eşinin 

ve kızlarının bile onu sürekli aşağıladığını düşünür ve bu hisleri 

yüzünden sinirli, alıngan ve huysuz bir hal içindedirler. Kızlarını ve eşini 

daima küçümser. Apartmandaki komşularıyla samimiyet kurmaz. 

Komşunun getirdiği yiyeceği yemez ve evdekilere de yedirmez. 

İnsanların Celal Bey’e samimi davranması Celal Bey’i her zaman 

şüphelendirir. Samimiyetlerinin hakkında daha farklı şeyler arar. Onu 

kullanmak istediklerini düşünür ve kimseyle samimi ilişki kurmaya 

yanaşmaz. Bakkalında bile artık işlere yetişemez ama sırf yanına bir 

çalışan alsa onun her fırsattan yararlanacağını ve bunu kötüye 

kullanacağını düşündüğü için buna da sıcak bakmaz. İşbirliği yapmaktan 

hoşlanmadığı için kızlarının yardımını bile istemez. Dükkânda çalışması 

için kimseye güvenmez, o yokken hırsızlık yapabileceğini düşünür. 
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Dükkâna giren müşteriye karşı bile soğuk ve gergin bir hal içinde 

yaklaşır. Her an kasanın soyulmasından korktuğu için bakkala kilitli bir 

kasa bile yaptırmıştır. Yanına bir çalışan almayarak kendini akıllı ve gözü 

açık olarak nitelendirmektedir. Bazı zamanlarda evine saatinden erken 

gider ve böylece eşinin o evde yokken onu başkasıyla aldatıp 

aldatmadığını denetler; denetimin daima kendinde olmasından haz alır ve 

evde kanıt bulmaya çalışır.  Biri ya da bir şey hakkında şüpheleri genelde 

haklı çıkar çünkü resmen o olayın olması için durumu bu hale sokar. 

Kendi annesi ya da babasının evlerine gelmesini istemez; kendini 

baskılanmış hisseder ve bu durumda büyük bir kaygı duyar. Kendi hatası 

olduğu durumlarda bunu asla kendi üzerine alınmaz ve daima suçu 

başkalarına atar. Kendini her zaman düzgün bir insan olarak görmektedir. 

Buna rağmen başkalarının değerlendirmelerine aşırı duyarlıdır ve o 

değerlendirmelerle aşırı ilgilenir. Herkesin çıkarcı olduğunu düşünür ve 

bu yüzden de pek arkadaşı yoktur. Bu durumları yüzünden ailesi terapi 

için onu psikiyatriste götürmek istediyse de bunu kabul etmemiştir çünkü 

Celal Bey psikiyatriste güven olmayacağını; psikiyatriste anlatacağı 

şeylerin başkaları tarafından duyulacağını düşünmektedir. Kimse Celal 

Beyi inandığı şeyden vazgeçiremez. Aslında Celal Bey kendine 

güvenmediği için kimseye de güvenmez. 

Celal Beyin kapı komşusu Bade’dir. 29 yaşındaki Bade özel 

üniversiteden 7 senede mezun olmuş ve mezun olduktan sonra maddi 

durumu çok iyi olduğu için herhangi bir işte çalışma ihtiyacı 

hissetmemiştir. Zaten hayata dair pek bir amacı yoktur ve hangi 

konularda yeteneği olduğunu bile bilmez. Adeta boşlukta yalpalar bir 

pozisyondadır. Kendini devamlı bir bunalım içinde hisseden Bade, daha 

öncesinde iki kere intihar eğiliminde bulunmuş hatta onu hastaneye üst 

kat komşusu ve “sevgilisi” Serkan Bey götürmüştür. Aralarında bir bağ 

oluştuğunu hisseden Bade, Serkan Bey’i gözünde aşırı derecede 

büyütmüştür ve adeta ona bağlanmıştır. Çünkü Bade’nin de tıpkı Serkan 

Bey gibi ailesiyle çocukluğu iyi geçmemiştir, Bade’nin annesi de ona 

benzer davranışlara sahip birisidir. Bade komşularının ufacık bir 

gürültüsünden bile çok büyük kavgalar çıkarır; Serkan Bey eve 

geldiğinde onun yanına uğramadan kendi evine giderse ona aşırı öfke 

duyar; onsuz kaldığı zamanlarda kendini boğuluyormuş gibi hisseder. 

Terk edilmek en korkulu rüyası olduğu için gözü devamlı pencerede 

Serkan Bey’i beklemektedir. İçsel bir benlik algısı yoktur. Terkedilme 

korkusu yüzünden birkaç defa Serkan’ı kendisi terk etmek ister fakat 

bunu yapamaz çünkü ona derinden bağlıdır. Hayata karşı yaşadığı karışık 

duygularının yanında düzensiz bir cinsel hayatı vardır. Serkan Bey’in 

onunla beraber olmasının altında yatan sebep aslında ondan cinsel 

manada ve maddi olarak yararlanmasıdır. Her ne kadar Bade’yi anlıyor 

gibi görünse de aslında onun amacı Bade’den çıkar sağlamaktır. Bade de 
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çok özverili görünür ilişkide ancak onun derdi de terk edilmekten 

korunmaktır. Bade komşularının onu çok sevdiklerini düşünür ama kimi 

zaman da insanlar tarafından dışlandığını hisseder. Hoş kendisi de zaten 

kendisini pek sevmiyor ve çoğu zaman kendinden tiksiniyordur. Bir 

dönem sessiz sedasız durur ama sonra birden değişerek resmen içinden 

bambaşka birisi çıkar. Çoğu zaman özeleştiri yaparak suçlamaları 

kendine yöneltir; kendini aşağı görür; başkalarının kendisiyle ilgili olarak 

yapmalarını beklediği ağır eleştiriyi ve acımasız yargıları kendisi için 

yapar. Zaten sık sık “depresyona girer”; genelde acılarını, ıstıraplarını ve 

hüzünlerini dile getirir ve bir yandan da onu üzen insanlardan bu şekilde 

hınç alır. Hala ailesinin gönderdiği parayla geçinmektedir ve hatta onların 

evinde oturmaktadır. Devamlı komşularından yemek isteğinde bulunur ya 

da yemekte onlara gitmeye çalışır. Kapalı alan ve böcek fobisi vardır. 

Ailesiyle bir arada yaşamak “özgürlüğünü kısıtladığı” için ayrı evde 

yaşamaya başlamıştır. Bade’nin daha önce ilişki deneyimleri olmuştur. 

Ancak çok sağlıklı ilişkiler değildir bunlar. İlişki yaşarken Bade çok 

dengesiz tavırlar sergilemiştir ve bazen o kişiyi göklere çıkarırken bir 

anda yerin dibine sokması da oldukça çoktur. Bu da karşıdaki insanın 

dengesini bozduğu için ayrılmak istese de Bade o kişiyi asla bırakmak 

istememiştir. Hatta o kişiyi kendini öldüreceğini söyleyerek tehdit etmiş 

den ve intihar girişimleri de olmuştur. Ama bunların hiç biri ölümle 

sonuçlanmamıştır. İntihar etmesindeki amacı insanları yanında tutma 

çabasıdır. Bade genelde yeterli miktarda ilaç yutarak başarısız intihar 

girişimlerinde bulunur. Ayrıca Bade durduk yere cinsel kimliği 

konusunda şüpheye düşer ve rastgele ilişkiler yaşamaya çok meyillidir. 

Her ne kadar bir kişiye derinden bağlı olsa da aldatmaya da oldukça 

yatkındır. Bade kolay kolay bağlandığı kişiyi bırakmaz hatta karşısındaki 

insana oldukça zor zamanlar geçirtir. Son ana kadar direnen Bade 

olmayacağını fark ettiği anda ortadan kaybolur ve o sırada da kendine 

yeni bir “bağlanma objesi” bulur. Ara sıra eskisini yoklar ama tam 

manasıyla ona geri bağlanmaz. Bade eski bağlanma objesini bıraktığı 

anda Serkan Bey’e derinden bağlanmıştır. 

Apartmanın girişinde oturan ve en tuhaf apartman sakini olan 

Belgin Hanım 48 yaşındadır ve eşini kaybetmiş bir kadındır. Geçimini 

çevresindekilere fal bakarak sağlamaktadır. Bu işi de sürekli değildir 

aslında. Kendini devamlı olayları dışarıdan izliyor gibi hissetmekte ve 

tüm gün ya TV başında izlemekte ya da halıya yatıp tavanı izlemektedir. 

Canı çok sıkıldığı için sık sık mistik konularla ilgili araştırmalar 

yapmaktadır. Giyim tarzı bile o kadar başkadır ki, apartman sakinleri 

binaya girerken onu gördüklerinde bir tuhaf bakmaktadır. Pek fazla 

komşularıyla konuşmamakta çünkü insanların onu anlamadığını 

düşünmektedir. Hâlbuki kendisi çok iyi anlıyordur kendini ve aslında 

insanların akıllarının bu konulara yetmediğini bilmektedir. Zaman zaman 
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sanki birisi ona sesleniyormuş yahut dokunuyormuş gibi hisseder. 

Apartmandan çıkanlara mutlaka kapıdan bakar; eğer onları giderken 

görmezse o günü kötü geçecek gibi hissetmektedir. Küçükken annesinin 

de aynı şeyi yaptığını hatırlayarak kendini onun geleneğini devam 

ettiriyor gibi düşünür. Birkaç kere Serkan Bey’in karısı ona misafirliğe 

gelse de o bu durumdan mutlu olmamış ve bir sonraki seferde onu evine 

buyur etmemiştir. Zaten Serkan Bey’den hiç hoşlanmaz ve onun her 

zaman bu apartman için uğursuz birisi olduğunu düşünür. Birkaç yakın 

akrabası vardır yakın çevrede oturan ancak onlarla da havadan sudan 

sohbetler yapar; detaya inmez. O kadar az yakın arkadaşı vardır ki, 

sadece evdeki kuşu ona hayat arkadaşlığı yapar. Zaten zihni genelde aynı 

düşüncelerle doludur. Fal baktıranların düşüncelerini okuma yetenekleri 

olduğunu düşünerek bu işe zaman zaman kendini kaptırır. Baktığı falın 

yorumları bile daha soyut bir biçimdedir ve karşısındaki kişi ne dediğini 

pek anlamaz.  

İşte bu insanların yaşadığı bu apartmanda dördüncü senenin 

sonunda aralık ayında bir deprem olur ve binada çatlaklar meydana gelir. 

Bu halde binada yaşamanın güvenlik açısından imkânı yoktur. Binanın 

yıkılıp tekrar yapılması gerekmektedir. Serkan Bey müteahhit olduğu için 

hemen işi üstlenir ve apartman sakinlerini ikna etmeye çalışır. O kadar 

kurnazdır ki resmen krizi fırsata çevirir ve türlü planlar yapar. Apartman 

sakinleri bu işe pek yanaşmazlar. Özellikle de Celal Bey bu konuya çok 

şüpheci yaklaşır ve hiçbir şekilde Serkan Bey’e güven duymaz. Fatih Bey 

apartman tekrar yapılsın ve evime kavuşayım derdindedir çünkü ailesinin 

evinde kalmak istemez. Hemen kendi evine ve yalnızlığına dönme 

çabasındadır. Belgin Hanım ise Serkan’ın uğursuz olduğunu, ona parasını 

ve evini emanet etmeyeceğini söyler. Bade, Serkan Bey’den ayrılmama 

derdinde olduğu için hemen teklifi kabul eder. Ayrıca madde kullandığı 

için başka bir yerde oturmak onun için tehlikeli olacaktır. Tekrar onunla 

aynı binada olup zamanını onunla beraber geçirme derdindedir aynı 

zamanda. Serkan Bey türlü planlar yapar ve amacına ulaşmak için 

komşularıyla iyi geçinmeye başlar. 

Ancak Celal Beyin sonuna kadar karşı çıkmaları ve Belgin hanımın 

onu desteklemesiyle Serkan Bey’in binanın müteahhitliğini yapması 

planları suya düşer. Ama Serkan Bey aklına bunu koymuştur ve bir 

şekilde bu insanların paralarını alıp ortalıktan kaybolma peşindedir. Celal 

Bey başka birisiyle anlaşmak ister ve Serkan Bey ile anlaşamadıkları için 

kendini çok zeki görür. Bunu duyan Serkan Bey paravan bir şirket kurar 

ve rol yapması için birisini tutar. Tuttuğu kişi ile mantık çerçevesinde 

planlar yaparlar ve sanki daha önce çok başarılı işlere imza atmış 

güvenilir bir kişi imajı verirler. Hatta başarılı olan bir müteahhidin ismini 

kullanırlar. Daha sonra Serkan Bey apartman sakinlerini toplar ve işinde 



Prof. Dr. Hasan ATAK | 38 

 

çok başarılı birini bulduğunu daha önce çok güzel işler yaptığını söyler ve 

internetten sözde yaptığı işlerin fotoğraflarını gösterir. Apartman 

sakinleri kendi aralarında uzun bir konuşmaya dalarlar. Celal Bey hala bu 

işe sıcak bakmamaktadır ve güvenmediğini her seferinde dile getirir. 

Celal Beyin bu tavırlarına rağmen Serkan Bey yaptığı planında başarılı 

olmuş ve diğer komşularını türlü şaklabanlıklarla ikna etmeyi başarmıştır. 

Hemen bir oylama yapmayı öne sürer ve oy çoğunluğu ile Serkan Bey’ 

fikri kabul edilir. Paralar müteahhit sandıkları adama verilir ve herkes 

yeni evini beklemeye başlar. Ancak işler düşünüldüğü gibi olmaz. Eşini 

ve oğlunu kayın validesinin evine gönderen Serkan Bey verilen paraları 

alır. Apartman sakinleri kandırıldıklarını anlar. Ancak Serkan Bey 

tarafından kandırıldıklarının farkında değildirler. 

Serkan Bey şüpheyi üstüne çekmemek için bir plan kurar. Asla 

ondan şüphelenmemelerini sağlayacak bir plan olması gerekir. Amacı 

komşularını toplayıp dolandırıldıkları için konuşmak ve oradan bir kişiyi 

suçlu çıkarmaktır. Böylece kendini de tamamen aklamış olacaktır. Fakat 

işler planladığı gibi gitmeyecektir. 

Bütün komşular toplanırlar. 

Celal Bey: Gözlerime inanamıyorum binamız ne kadar da güzel 

oluyor(!) Ben sizlere demiştim Serkan Bey’in bulduğu adamdan ne olur 

ki? 

Serkan Bey: Bana böyle demeye hakkın yok sizler gibi bende 

kandırıldım benim de param gitti. 

Celal Bey: Tabii para verdiysen… 

Serkan Bey: Tabi ki de verdim. Lütfen saçmalamayı bırak 

yeterince şaşkın ve bir o kadar da sinirliyim. En başından bana güvenip 

işi ben yapsaydım bunların hiç biri başımıza gelmezdi. 

Belgin Hanım: Keşke binanın müteahhitliğini sana yaptırsaydık. 

Hepimiz dolandırıldık. Tüm paramız gitti. Tüm büyücülere gittim kimin 

yaptığını öğrenmek için. Er geç kimin yaptığını öğreneceğim.  

Celal Bey: Ben zaten o adama hiç güvenmemiştim. En baştan beni 

dinleseydiniz böyle olmayacaktı. 

Serkan Bey: Arkadaşlar artık iş işten geçti. Ben size demiştim 

demek istemem ama ben size demiştim maalesef. Bizi dolandıran kişi 

gününü gün ediyor. Biz de paramızın gittiğine yanıyoruz. 
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Bade: Serkan Bey haklı. En başta hiç birimiz sana güvenmedik. 

Hiç tanımadığımız birine yaptırdık ve paramızdan olduk. Senin kadar iyi 

bir müteahhit bulmamız zaten çok zordu. İşinde en iyisi sensin. 

Tanıdığımız birisin. Neden hiç tanımadığımız bir insana paramızı verdik 

ki. 

Celal Bey: Ben o adama hiç güvenmemiştim zaten. Oy çokluğu 

olduğu için mecbura kaldım Nasıl oldu da anlık bir gaflete düştüm hala 

inanamıyorum. Hiç gözüm de tutmamıştı. Benim zaten kaç gündür aklım 

bu işte. Aklım almıyor hala ya inanamıyorum. Zaten ben biliyorum o 

adamın bakışı da bakış değildi. Eşime de kötü kötü bakmıştı. Kaç gün 

bunu düşünmekten uyuyamadım. 

Belgin Hanım: Merak etmeyin. Ben gerekli yerlerle 

görüşmelerimi yapıyorum. Onlar bana yakında o adamın yerini 

söyleyecek. Siz duyamazsınız ama ben duyuyorum. En kısa zamanda 

onun yerini bulacağım. 

Serkan Bey: Gerçekten kandırıldığımıza inanmıyorum. Ben 

normalde böyle kişileri araştırmadan hemen güvenmem. Nasıl oldu 

bilmiyorum. Ama siz bana güvenin. Ben en kısa zamanda o kişiyi 

bulacağım ve paralarınızı size getireceğim. Siz ne kadar bana 

güvenmeyip bu işi hiç tanımadığımız bir adama yaptırmış olsanız da 

sonuçta siz benim komşumsunuz. Ve ben paralarınızı getirmek için 

elimden ne geliyorsa yapacağım.  

Bade: Neden hemen bulmuyorsun öyleyse? Böyle konuşmak 

kolay. O zaman bul getir. Ve paralarımızı bize ver. Sen zaten hep 

konuşursun, ama altını doldurduğunu görmedik. Hep böyleydin ve hala 

da devam ediyorsun.  

Celal Bey: Ben böyle bir şeyde kimseye güvenemem. Ve 

bekleyemem. Gidip kendi işimi kendim hallederim. O adamı bulmak için 

ne gerekiyorsa yapacağım. Ama bakkalım ya ben yokken bir şey olursa? 

Oraya kim bakacak? Kimseye de bakkalımı bırakamam ki. Ya bir şeyler 

alırlarsa içinden.  

Serkan Bey: Merak etmeyin. Hep birlikte bu işi de halledeceğiz. 

Polis de eminim tüm detayları inceliyordur. 

Celal Bey: Polise güvenecek değilim. Bu ülkede kim hakkını 

alabilmiş ki ben alayım? İnsanlar her şeyini kaybediyor. Önemli biri 

değilsen kimse kılını kıpırdatmıyor. Bu işte kimseye güvenemem. 
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Belgin Hanım: Peki biz sana nasıl güveneceğiz? Ya parayı bulup, 

bize söylemezsen ve kendin harcarsan? 

Fatih Bey: Artık bu konuşmalarınız can sıkıcı olmaya başladı. Ve 

ben bu ortamdan çok sıkıldım. Bu kadar kalabalık beni boğuyor. Ben 

evime gidiyorum. 

Celal Bey: Asıl ben size nasıl güveneceğim? Bu işi hiç birinize 

bırakmam. 

Serkan Bey: Arkadaşlar lütfen tartışmayın. Birlikte halledeceğiz. 

Kimse tek başına hareket etmeyecek.  

Bade: Serkan beye katılıyorum. Zaten en başında da Serkan Bey’i 

dinlemiş olsaydık. Bunlarla uğraşmıyor olacaktık. Sen çok zeki birisin. 

Ve ben sen ne dersen kabul ediyorum. 

Celal Bey: Ben kimseyle iş birliği yapmam. Bu işte tek başıma 

hareket edeceğim. Ve en kısa zamanda bizi dolandıran o adi şerefsizi 

bulacağım.  

Serkan Bey: Peki arkadaşlar o kişiyi bulalım da nasıl 

bulduğumuzun hiçbir önemi yok. Benim için tek önemli nokta 

paralarımızı alabilmek.  

Ve odadan ayrılırlar.  

  Serkan Bey bu konuşmanın işe yaradığını düşünmüştür. Ve 

kimsenin ondan şüphe duymayacağından emindir. Bu konunun iki gün 

içinde unutulacağını düşünüp paranın keyfini çıkarmak istiyordur. 

Bade’yi arayıp baş başa buluşmak istediğini ve onu özlediğini söyler. 

Bade ile ihtiyaçlarını karşılamak için görüştüğü için onunla evde 

görüşmüştür. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez düşüncesi ile de ona 

ufak bir hediye almıştır. 

Bade: Sen dünyanın en güzel, en romantik sevgilisisin. Bu 

hediyeler çok güzel, seni çok seviyorum. 

Serkan Bey: Beğenmene çok sevindim bir tanem, senin için az 

bile… 

Bade: Ama bunları karına da alıyorsun dimi bana özel değil… 

Serkan Bey: Hayır birtanem hepsi sana özel.. 
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Bade: Hayır inanmıyorum sana, sen hep böyle güzel şeylerle beni 

elinde tutmaya çalışıyorsun. Belki karına da yapıyorsun. Nereden 

bilebilirim? Sen zaten böyle şerefsiz bir insansın. Kendimi öldüreceğim 

en son ya. Bu hayatta kimse bana gerçekten değer vermiyor. Öleyüm de 

kurtulun artık.  

Serkan Bey: Bebeğim, eşimden boşanmak istediğimi sen de 

biliyorsun. Her gün evde kavga gürültü oluyor. Ben mutlu muyum 

sanıyorsun? En kısa zamanda boşanacağımı sana söylediğim halde neden 

beni darlıyorsun? Ben seni seviyorum. Ve hep seni seveceğim. Bunu 

anlamıyorsan ısrarla benimde artık anlatacak mecalim kalmadı. 

Bade: Haklısın hayatım; senin ne kadar iyi bir sevgili olduğunu 

ben zaten biliyorum. Özür dilerim birden sinirlendim seni seviyorum. 

Serkan Bey: Önemli değil bir tanem ben seni her halinle 

seviyorum. 

Bade: Sen iyi ki varsın sevgilim. 

Serkan Bey: Kendime bir telefon almayı düşünüyorum ben de 

elimdeki çok eskidi artık işlerimi görmüyor. Ama şu sıralar alamam 

maalesef çaldırdığımız para beni biraz sıkıntıya soktu. 

Bade: Sevgilim istediğin telefon olsun; sıkma canını; ben alırım 

sana. 

Serkan Bey: Hayır, bunu kabul edemem ihtiyacım olsa bile. 

Bade: Lütfen beni yorma; hadi gel sitelerden telefon araştıralım. 

Serkan Bey: Bir tanem, benim ben senin hakkını nasıl öderim. 

İhtiyaçlarımı söylemeye çekinir oldum neye ihtiyacım olsa alıyorsun. 

Bade: Sen benim her şeyimsin. Bu yaptıklarımın lafı bile olmaz. 

Başka bir ihtiyacın varsa çekinme ve söyle sevgilim. 

Serkan Bey: Aslında bilgisayar da almayı düşünüyorum. Evrak 

işlerim o kadar çok oluyor ki elimdeki bilgisayar artık bana yetmez oldu. 

Bade: O zaman bir de bilgisayar siparişi verelim. 

Serkan Bey: Beni çok mahcup ediyorsun ama.. 

Bade: Sevgililer günü yaklaşıyor. Bu aldıklarımı o güne özel bir 

hediye olarak düşün sevgilim. 
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Serkan Bey: Sen hayatımda gördüğüm en mükemmel insansın. 

(Serkan Bey’in telefonu çalar) 

Serkan Bey: Bir tanem müsaadenle bir telefonla görüşmem lazım. 

İşle ilgili bir sıkıntı oldu; sanırım önemli bir telefon bunu açmam lazım 

odayı kullanabilir miyim? 

Bade: Benden gizlin saklın mı var senin. Burada da konuşabilirsin 

işle ilgili meselelerini.  Neden hep böyle davranıyorsun senden nefret 

ediyorum. Sen alçak bir insansın. Sanki ben senin işle ilgili meselelerini 

yayacağım. Hem kim ne yapsın senin işinde ne olduğunu. Dünyayı mı 

kurtaracaksın? Sıradan basit bir insansın sen. Kendini bu kadar önemli 

görme. Üstündeki kıyafetleri bile ben aldım sana ve sen ben olmadan bir 

hiçsin. 

Serkan Bey: Kalbimi kırıyorsun. Bizim aramızda paranın lafı mı 

olur?  Ben sadece sıkıcı işlerle senin zihnini yormak istemem. Seni 

düşündüğüm için öyle dedim bilirsin işimin ne kadar sıkıcı olduğunu. O 

yüzden ben odaya geçip iki dakika konuşup hemen geliyorum. 

Bade: Benim düşünceli sevgilim. Haklısın sen hep beni 

düşünürsün zaten. Tamam o zaman ben bekliyorum. 

Serkan Bey odaya girer. Arayan kişi komşularını dolandırmak için 

tuttuğu kişidir ve yarın parayı teslim etmek istediğini söyler. Serkan Bey 

neşelenir ve şen bir kahkaha atar. Bade bu kahkahayı duyunca kapıyı 

dinlemeye başlar ve konuşmalara şahit olur. Serkan Bey kısık bir şekilde 

konuşuyordur. 

Serkan Bey: Bu iş oldukça kolay oldu ben kafama koyarsam 

yaparım. Yarın paraları dediğim yere dediğim saatte getir; paralarıma 

kavuşmak için can atıyorum. Merak etme, keriz malından sen de 

yararlanacaksın. Biz senle daha çok işler yapacağız. Daha dolandırılacak 

insan çok bende. Yeni alacağım evlerde dolandıracak çok komşum 

olacak. 

Bade  duyduklarına inanamaz. ’’Nasıl böyle bir şey yapar?, Beni 

nasıl kandırır?’’, ’’Bu dünya yaşamak için çok kötü herkes beni 

kandırıyor, kullanıyor..’’ diye içinden geçirmeye başlar. 

Serkan Bey odadan çıkar çıkmaz Bade’yi görünce ne yapacağını 

bilemez, çok şaşırır. Acaba duydu mu? diye düşünmeye başlar. Hemen 

kafasında planlar kurar. Serkan Bey’i görene kadar aslında çok da sinirli 

olmayan Bade bir anda sinir krizi geçirmeye başlar. Serkan Bey’e ait 
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evdeki tüm eşyalarını parçalamaya başlar. Etrafı yıkıp dökmeye başlar. 

Gözü dönmüştür adeta. 

Bade: Beni nasıl kandırırsın sen şerefsiz! İğrenç bir adam olduğun 

ilk günden belliydi senin. 

Serkan Bey: Yanlış anladın hayatım. Ne duydun bilmiyorum ama 

tamamen yanlış anladın. Senin biraz sinirlerin gerildi herhalde güzelim 

gel şöyle uzan biraz. 

O sırada Bade  mutfaktan bıçak alır gelir ve boğazına tutar. 

Bade: Herkesi kandırıp parasını aldın. Ya sen beni nasıl kandırırsın 

şerefsiz! 

Serkan Bey: Yapma güzelim sen beni yanlış anladın ben ne 

yaptıysam hep senin için. 

Bade: Kendimi öldüreyim de gör. Mutlu musun? Senin yüzünden 

kendime zarar vereceğim! 

Serkan Bey: Eeeh, yeter be! Siz de bu kadar salak olmasaydınız 

kızım! Nasıl da sazan gibi atladınız ama aklımı seveyim ben. Bana ne, ne 

yaparsan yap, gidiyorum ben. 

Bade’yi ikna edemeyeceğini anlayan ve ondan artık 

sağlayabileceği bir fayda kalmayan Serkan, Bade’nin tüm çabalarına 

rağmen kapıyı çarpıp gider. Sahte müteahhitten paraları almak için 

sözleşmiştir ama onu da kandırıp paraların hepsine konmak için bir yol 

bulması gerekmektedir. 

Celal Bey, bağımlı kişilik bozukluğu olan karısı ve kızlarıyla 

kayınvalidesinin evinde yaşamaya başlamıştır. Ama sürekli bir şey 

yapacaklar; beni kandıracaklar; uyuduktan sonra paralarımı alıp 

kaçıracaklar düşüncesiyle gözüne bir damla uyku girmemektedir. Celal 

Bey bakkalında olanları düşünür. “Hepsi beni kandırmaya çalışıyor; 

bunların bir amacı olmalı mutlaka. Acaba karım mı yaptı tüm bunları? Bu 

sabah bana hiç gülümsemedi. Yoksa beni aldatıyor mu? Bu kadın kesin 

beni aldatıyor. Serkan Bey ile mi acaba? Ben şu Serkan Bey’i bir takip 

edeyim en iyisi”…  

Serkan Bey gittikten sonra bıçağı yerine koyup etrafı toplamaya 

başlayan Bade,  pişmanlık içerisindedir. Kendi eşyalarına zarar gelmiş mi 

diye hemen kontrol eder. O sırada sürekli Serkan Bey’i arayıp; pişmanlık 

mesajları atmaktadır. Serkan Bey’den mesaj gelmeyince zaten kendini 

boşlukta, kapkaranlık hisseden Bade, madde kullanmaya başlar ve bu 
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şekilde bir nebze de olsa “yaşadığını” hissetmektedir. Daha sonra arada 

bir cinsel ilişki yaşamak için görüştüğü Emre’yi eve çağırır ve işini 

halledip yollar. 

Serkan Bey, artık gelen mesajlara ve aramalara dayanamayıp 

telefonunu sessize alır. Günlük gece bakımlarını özenle yapar ve karısına 

iltifatlar etmeye başlar. Ona çok aşık olduğunu, başına gelen en güzel şey 

olduğunu, ondan başkasını gözünün görmediğini anlatarak onu o gece de 

onu kandırmayı başarır ve uyurlar. Zavallı kadın Serkan Bey’in bu ağzı 

laf yapan hallerine kendini o kadar çok kaptırmıştır ki, aşktan gözü kör 

olmuş biçimde hiçbir şeyi fark edememektedir. 

Ertesi sabah sahte müteahhitle buluşacak olan Serkan Bey, kapalı 

olan telefonunu açar. Bade’den 28 cevapsız çağrı,12 yeni mesaj! Telefon 

mesajları şunlardır; 

Bade: Eğer benden ayrılırsan seni de kendimi de öldürürüm. 

Anlıyor musun beni?! Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama senin 

çok var… 

Bade: Konuşmalarının ses kaydını aldım; herkese söyleyeceğim 

yaptıklarını; bittin sen. Fotoğraflarımızı da karına atacağım. Herkes senin 

nasıl bir şerefsiz olduğunu öğrensin. Senin o ucube suratını kim ne yapsın 

be! 

Bade: Evdeki tüm ilaçları içtim. Ben artık yokum. Kendimi 

öldüreceğim. Sana hayatında bensiz mutluluklar… 

Bade: Yalvarırım beni bırakma. Çok aşığım sana. Ben sensiz 

yapamam, yaşayamam. Ben seninle hayata tutundum; sen olmazsan ben 

bir hiçim; yaşayamıyorum. Benim ölmemi mi istiyorsun? Buna vicdanın 

el verir mi? Ne istersen yaparım… 

Bade: Cevap ver şerefsiz!! Yoksa herkese anlatırım yaptıklarını. 

Nefret ediyorum senden adi herif!… 

Mesajları okuyan Serkan Bey oyunlarının açığa çıkmasından 

endişelenir ve Bade’nin ne istersen yaparım mesajından sonra ondan elde 

edeceği şeyleri düşünerek Bade’ye mesaj atar ve hızlıca onun yanına 

gitmek için giyinir. 

Serkan Bey’den Bade’ye telefon mesajı: “Geliyorum…” 

Mesajı gören Bade, Serkan Bey’in ona acıması için etrafı dağıtır. 

Her yere boş içki şişeleri koyar. Ayna da saçını başını düzeltir ve ağlamış 

gibi görünmek için makyaj yapar. Eline jilet alır ve oturup Serkan Bey’i 
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bekler. Serkan Bey saçlarını yapar, en güzel parfümünü sıkar; jilet gibi 

giyinir ve kahvaltı masasında oturan karısının yanağına bir öpücük 

kondurur. 

Serkan Bey: Bu sabah yine çok güzelsin hayatım. Her gün seninle 

evli olduğum için ne kadar şanslı olduğumu düşünüyorum. Hay aksi! 

Param yok… Üzerinde varsa bana nakit para verir misin hayatım? Hemen 

çıkmam gerek. 

Serkan Bey’in Karısı: Evet hayatım seninle gurur duyuyorum. 

Çantamdan istediğin kadar alabilirsin. 

Serkan Bey karısını kolayca kandırabilmiş olmanın gururuyla 

karısının çantasından paralarını alır ve Bade’yi etkileyebilmek için 

karısının mücevherlerinden altın bir bileklik çalar ve evden çıkar. O 

sırada Celal Bey de Serkan Bey’i takiptedir. Bade’nin yaşadığı evinin 

kapısını çalar ama kapı bilerek açık bırakılmıştır. İçeri giren Serkan Bey 

Bade’yi baygın bir halde elinde jiletle bulur. Bade, Serkan Bey’in 

geldiğini fark edince hemen baygın numarası yapmıştır. 

Serkan Bey: İyi misin? Kendine gel. 

Bade yavaşça gözlerini açar. 

Bade: Bak beni ne hale getirdin! Hep senin yüzünden, üzüntüden 

bu hale geldim. Nefret ediyorum senden. Aptal adam! Defol git, çık 

hemen evimden! 

Serkan Bey hemen karısından çaldığı altın bilekliği Bade’ye verir. 

Serkan Bey: Oysa ben kendimi sana affettirebilmek için hediye 

almıştım. Başıma çok kötü şeyler geldi. Senin bana inanamaman 

yüzünden üzüntüden sarhoş oldum. Sokakta uyuyakalmışım; o yüzden 

gelemedim. 

Bade: Canım sevgilim biliyordum beni çok sevdiğini, sana 

inanıyorum. Ne istersen yaparım yanımda kalman için. 

Serkan Bey: Gitmemi istemiyorsan eğer kimseye bir şey anlatma 

anlaştık mı? Ben o paraları alıp seninle güzel bir yuva kurmayı hayal 

ettim Her şey ikimiz içindi… 

Bade: Tamam hayatım; sana güveniyorum. Senin için her şeyi 

yaparım. Beni bu karanlık, bomboş dünyadan kurtar. 
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Bade’yi da kandırmanın gururuyla evden çıkan Serkan Bey hızlı 

adımlarla sahte müteahhitten paraları almaya gider. 

O sıralarda Belgin Hanım, çeşitli mistik ayinlerde bir araya geldiği 

arkadaşına başlarından geçen bu olayları anlatmış ve onun fikirlerini 

almak istemiştir. Arkadaşı, bir olay örgüsü içerisinde eğer yalan söyleyen 

biri varsa o kişiyi felç bırakacak bir büyüyü bildiğini fakat bu büyüyü 

yapabilmeleri için olayın içindeki herkesin teninin temas ettiği herhangi 

bir şeye ihtiyaçları olacağını söyler ve Belgin Hanım’la beraber bir plan 

yaparlar.  

Plan gereği, en kısa sürede toplanılacak ve toplantının yapıldığı 

daireye önce Belgin Hanım girecektir. Sonrasında daireye girecek herkes, 

dairenin ziline dokunacağı için, o zil düğmesi arkadaşının yapacağı büyü 

için yeterli olacaktı. Kendisi içeride herkesi oyalayarak konuyu 

tartışmaya açacak ve bu sırada arkadaşı da büyüyü yapıyor olacaktır. 

Büyü sonuçlandığı an dairedekilerden biri felç kalacaktır ve böylelikle 

yalan söyleyen ve paraların kaybolmasıyla ilgili olan kişi gün yüzüne 

çıkmış olacaktır. Büyünün sonuçlanacağından zerre kadar şüphesi yoktur 

Belgin Hanım’ın. 

Serkan Bey, Celal Bey tarafından takip edildiğini anlamış ve 

arkadaşına akşam buluşacaklarını söylemiş ve hemen suçu daha sonra 

Bade’nin üzerine yıkabilmek maksadıyla Badeyle buluşmuştur. Celal 

Bey’in kendilerini fotoğrafladığını fark edip, daha sonra işe 

yarayabileceğini düşünüp, Bade’nin sinirli tavırlar sergilemesini 

sağlamıştır. Celal Bey’in oradan ayrıldığını görünce de, Bade ile arasını 

düzeltmiş ve oradan ayrılmıştır.  

Serkan Bey, akşam paraları almaya gitmiştir. Sahte müteahhit olan 

arkadaşı, paranın kendisine düşen payını sorduğunda ise Serkan Bey onu 

tehdit etmiş, “Eğer paranın tamamını vermezsen paravan şirket kurup 

insanları dolandırdığını polise bildiririm. Fakat sen bana hiçbir şey 

yapamazsın çünkü benim ismim resmi olarak hiçbir yerde geçmiyor.”  

Sahte müteahhit bu tehdidinde arkadaşını haklı görmüş ve parayı 

teslim etmiş, bunun hesabını soracağını da söylemiştir. 

Serkan Bey, artık bir an önce ortadan kaybolması gerektiğini 

düşünür bir vaziyette eve doğru yol alırken telefonu çalar. Arayan 

Bade’dir. 

Bade: Komşular acil toplanmamızı istiyorlar. İstersen gelme, ben 

geleyim yanına ve hemen kaçalım buralardan. 
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Serkan Bey: Hayır, sakin ol. Kimsenin bir şeyden haberdar olduğu 

yok. Suçu tamamen birinin üzerine yığabilecek bir plan yapıp dikkat 

çekmeden taşınalım buradan istiyorum.  

Bade: Hemen yanına gelmemi istemiyorsun çünkü beni de 

kandırıp buralardan gideceksin değil mi? 

Serkan Bey: Lütfen böyle düşünme. Tek istediğim kaçamak bir 

hayat yaşamak yerine bu işin içinden tertemiz sıyrılmış olmak. 

Kendimden daha çok seni düşünüyorum. Eğer kaçamak bir hayat 

yaşarsak en çok da sen yıpranırsın ve ben senin sağlığını her şeyden 

öncelikli tutuyorum. 

Bade: Çok seviyorum seni. Her zamanki gibi haklısın. Seni 

yargıladığım için çok özür dilerim. 

Serkan Bey: Önemli değil hayatım. Ayrıca bu işten sıyrılırken ayı 

zamanda karımdan da boşanacağım. Hiçbir problem çekmeksizin birlikte 

olacağım seninle. Ben şimdi geliyorum. Biraz gecikeceğim. Dikkat 

çekmeyelim. Sen toplantı dairesine gir, ben hemen geleceğim 

Bunun üzerine Bade daireye varır ve zile basar. Kapıyı açan Fatih 

Bey onu içeri davet eder. Belgin Hanım daireye son giren olmak 

istemektedir çünkü zile herkesin dokunduğundan emin bir şekilde içeride 

olmak zorundadır ve bir bahaneyle bir miktar gecikeceğini ifade etmiştir 

komşularına. Lakin Celal Bey’e kimse ulaşamamaktadır çünkü o halen 

Serkan’ı takip ediyordur.   

Celal Bey telefonuna bakar ve komşuları tarafından defalarca 

aranmıştır. O an aklına gelen senaryolar onu çok tedirgin etmiştir çünkü 

kendisi de Serkan Bey gibi dışarıdaydı ve Serkan Bey hariç hepsi 

tarafından aranmıştı. Eğer komşuları da Serkan Bey’in gerçek yüzünü ve 

birinin daha tüm bu durumlardan haberdar olduğunu anlamışlarsa en çok 

kendisinden şüphe edeceklerdir çünkü az önce de aklına geldiği gibi, 

Serkan Bey hariç dışarıda olan tek kişi kendisiydi ve kendisine 

ulaşılamıyordu. 

Bu takıntıların kendisini mahvediyor oluşundan dolayı derhal 

binaya dönüp Serkan Bey’in gerçek yüzünü fotoğraflarla beraber ortaya 

çıkarmalı ve bu kuruntularından kurtulmalıydı.  

Binaya döndüğünde Celal Bey, zile basmış ve içeri girmiştir. 

Serkan Bey’in kendisinden önce oraya gittiğini gören Celal Bey, 

tedirginliğini ve biraz da heyecanını yenebilmek için sakin kendini sakin 
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kalmaya zorlar. Konunun biraz açılmasını, yeri geldiğinde her şeyi 

anlatmayı bekleyecektir! 

O sırada Belgin Hanım’ın arkadaşı binaya gel,r ve Belgin 

Hanım’ın evine girer. 

Belgin Hanım’ın arkadaşı:  Herkes girdi mi daireye? Hepsi zile 

basarak mı girdi? 

Belgin Hanım: İlk Fatih Bey girdi ve doğal olarak anahtarla girdi; 

sadece onun parmağı zile dokunmadı. Onu bir bahaneyle dışarı 

çıkarmalıyız ve bir şekilde zile dokundurtmalıyız.  

Belgin Hanım’ın arkadaşı: Çok dikkat çekiyoruz; acele etmeliyiz. 

Belgin Hanım: Ben şimdi içeri gireceğim ve paraları çalan kişiyi 

ortaya çıkarabileceğimi, bunun için bir kediye ihtiyacımın olduğunu 

çünkü kedideki özel bir enerjiden faydalanmam gerektiğini 

söyleyeceğim. Fatih Bey’in bir kedisi var. Kedisini getirmesini rica 

edersem kabul edecektir. Geri geldiğinde mecburen zile basacak. O içeri 

girer girmez sen hemen zil düğmesini sök ve büyüyü yap. O esnada ben 

içeride onları oyalayacağım tartışacağım falan. Anladın değil mi? Senin 

büyün sonuç verdiği an zaten içlerinden biri elbet felç kalacak.  

Belgin Hanım’ın arkadaşı: Peki neden bu kadar eminsin suçlunun 

kesinlikle içlerinden biri olduğuna. Eğer böyle değilse içeride hiçbir şey 

olmayacak biliyorsun değil mi? 

Belgin Hanım: Bunca tecrübem var ve bunu hissedebiliyorum. 

Hadi koyulalım şu işe. 

Belgin Hanım zile basar ve içeri geçer.  

Belgin Hanım: Burada toplanmamız için biraz ısrarcı olmamın 

nedeni, suçlunun aramızda olduğunu bilmem ve bunu ortaya 

çıkarabilecek olmamdır.  

Bade: Sana nasıl güveneceğiz? Kanıtların var mı? 

Serkan Bey: Eğer kanıtın yoksa saçma sapan uğraşların sonucunda 

kanıtsız bir şekilde birimizi yargılamaya kalkarsan aslında suçlunun 

kendin olduğunu hepimize kanıtlamış olursun.  

Belgin Hanım: Ne alakası var ya? Burada şüphelenecek son kişi 

benim! Unutma ki paraları verdiğimiz adamı bize öneren sendin!  
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Serkan Bey: Paraları verdiğimiz kişiyle anlaşmadığın ne malum? 

Ben şu an seni suçlamıyorum; kimseyi suçlamıyorum. Ama eğer 

kanıtların uğraştığın o saçma sapan şeylerle alakalı olursa sana 

inanmamızı ve senden şüphelenmememizi bekleme!  

Belgin Hanım: Her şey ortaya çıkacak merak etme! Sadece bir 

kediye ihtiyacım var. 

(Fatih Beye seslenir) “Bir kediye ihtiyacım var çünkü kedilerin 

özel bir enerjisinden yararlanacağım. Ve kimse merak etmesin, bu 

toplantı; suçlunun ortaya çıkmasıyla son bulacak”.  

Fatih Bey: Hiç inandırıcı gelmiyorsun fakat kedimi getireceğim. 

Fatih Bey kedisini getirmeye gider, o esnada Belgin Hanım bu 

konuşmalarla çok iyi vakit kazandığını düşünür. Serkan Bey ise, Belgin 

Hanım’a kimsenin inanmayacağını düşündüğü için suçu onun üzerine çok 

mantıklı bir şekilde yıkabileceğini düşünüyor olmanın verdiği mutluluğa 

sahiptir. Bade de bu durumdan haberdar olacak ki, gayet sakin ve 

kendinden emin görünüyordur. 

Tekrar zil çalar. Belgin Hanım kapıyı açar ve Fatih Beyi içeri alır. 

Kedisini ister. O esnada, arkadaşının büyüyü bitirmek üzere olduğuna 

inanıyordur ve içi rahattır. Sadece biraz oyalanmaya ihtiyacı vardır. 

Fatih Bey, duygu yaşamaktan korkan, hislerini saklayan birisidir, 

içe kapanık ve sosyallikten uzaktır. İnsanlarla samimiyet kurmaz; son 

derece ciddi ve soğukkanlıdır. Belgin Hanım’ın söyledikleri kafasını 

biraz karıştırmıştır. Onları dolandıran kişinin gerçekten içlerinden biri 

olduğuna inanamaz; gerçi insanlara hiç güveni yoktur ve bu yüzden 

hepsinde bu potansiyelin olacağını düşünür. İçeridekileri tek tek gözden 

geçirir ama kimin yapabileceği hakkında kararsızdır. Sorulan sorulara 

kısa kısa yanıtlar verir. Kendiliğinden konuşmaz. Tek istediği bir an önce 

buradan kurtulup evine gitmektir.  

Belgin Hanım, insanlara daha fazla tahammül edemiyordur ve 

onlarla bir araya gelmek ve konuşmak onun için çok zor bir durumdur. 

Sabırsızlıkla büyünün sonuçlanmasını beklemektedir. Belgin Hanım vakit 

ilerledikçe arkadaşının başarısız olabileceğini düşünmeye başla;, bu 

düşüncesinden sonra arkadaşını aramak için odanın dışına çıkıp 

arkadaşını arar. Arkadaşı ortadan kaybolmuştur. Belgin Hanım, 

arkadaşının ihaneti yüzünden büyünün başarıya ulaşmayacağını düşünür 

ve Fatih Beyin yanına oturup ve hiçbir şeye müdahil olmadan sessizce 

kediyi sevmeye başlar. 
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Celal Bey: Bade ve Serkan Bey bugün öğleden sonra 3 sularında 

neredeydiniz?  

Bade: Evimde oturuyordum, neden bahsediyorsun sen?  

Celal Bey: Emin misin? Elbet gerçekler ortaya çıkar. 

Serkan Bey sessiz bir şekilde Celal Beyin telefonunu işaret ederek 

göz kırpar. 

Serkan Bey Fatih Bey’in kedisi Tırmış’ın yanından geçerken 

bilerek kedinin kuyruğuna basar ve dikkatleri kedinin üzerine çeker. O 

esnada Celal Bey’in yanına sessizce yaklaşan Bade, Celal Bey’in 

dikkatini dağıtarak, Celal Bey’in telefonunu çalar ve kendi cebine koyar. 

Belgin Hanım’ın sessiz hallerini gören Celal Bey, iyice şüpheye 

düşmeye başlar ve Belgin Hanım’ın da Serkan Bey’le iş birliği içerisinde 

olduğunu ve olayı hep birlikte kendi üzerine atacaklarını düşünmeye 

başlar. Kuşkuları artar ve giderek tedirginleşmeye başlar çünkü ona göre 

tüm ihtimaller değerlendirmeye değecek senaryolardır ve hepsini kafasına 

takmaktadır. Suçu bir şekilde kendi üzerlerine yıkacaklarından korkar ve 

artık her şeyi söylemenin vaktinin geldiğini düşünür. Çektiği fotoğrafları 

göstermek üzere telefonunu almak için elini cebine atar fakat tam o 

esnada telefonunun cebinde olmadığını fark eder. Aniden hiddetlenip, 

telefonunu birinin çaldığını söyler ve etrafındakileri suçlamaya 

başlayarak Serkan Bey’in üzerine yürür. 

Celal Bey: Sen yaptın biliyorum; sen aldın telefonumu!! Adi herif! 

Serkan Bey: Ne saçmalıyorsun sen! Bir hırsızlıkla suçlamadığım 

kalmıştı. Alın şu adamı başımdan.  

Celal Bey: Sen çaldın biliyorum; ceplerine bakacağım. Bırakın 

beni. O çaldı biliyorum. 

Celal Bey, küfürler ederek Serkan Bey’in ceplerine bakmaya 

başlar. Bunun üzerine iyice öfkelenen Serkan, Celal Bey’e yumruk atar 

ve kavga giderek büyür. Bade, başta kavgayı pek umursamaz. Fakat 

sonrasında yumruklar havada uçmaya başlayınca araya girer. Serkan 

Bey’i korumaya çalışır ve birden öfke krizine girer. Etraftaki eşyaları 

döküp saçar, önüne gelen her şeyi yere atmaya başlar. Belgin Hanım ne 

olup bittiğine anlam veremeden çaresizce onları ayırmaya, Bade’yi da 

sakinleştirmeye çalışır. Fatih Bey ise bir kenara çekilir; hiçbir tepki 

vermeden olanları sadece izler. Bade herkesin dikkatini üzerine çekmiştir. 

Bu durum hoşuna gitmiş olmalı ki bunu kendi lehine çevirmeye çalışır. 
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Her şeyin gün yüzüne çıkacağını anlamıştır. Serkan Bey her ne kadar ben 

halledeceğim dese de ona güvenmediği için bu işi kendi yöntemleriyle 

halletmeye çalışmak ister. Eğer insanlar Serkan Bey’in onları 

dolandırdığını öğrenirse onu şikâyet edeceklerdir. Bu durumda Serkan 

Bey ya yakalanıp hapse girer ya da kaçak bir hayat sürer diye düşünür ve 

ondan ayrılmak korkusuyla insanlara kendisini öldüreceğini söyleyerek 

duygu sömürüsü yapar. 

Bade: Bırakın bana engel olmayı. Gidin başımdan! 

Belgin Hanım: Kafayı mı yedin sen ne yapıyorsun öyle.  

Serkan Bey: Ne gülüyorsun be! Görmüyor musun kadın ne halde! 

Bizi buraya topladın; bir şey söyleyeceğim diye herkesi birbirine 

düşürdün. Başımıza ne geldiyse hep senin yüzünden oldu zaten. 

Fatih Bey: Bu kadar saçmalık yeter gidiyorum ben. Ne 

yapıyorsanız yapın! 

Celal Bey: Evet artık itiraf edin her şeyi de bitsin bu saçmalık. 

Herkese parasını geri ver ve kimse de şikâyetçi olmasın. Bu olayı polis 

karıştırmadan sonlandıralım.  

Bade: Ne itirafından bahsediyorsun sen, yeter artık! 

Serkan Bey: Sen neden bu kadar büyük tepkiler veriyorsun, 

gizlediğin bir şeyler mi var? 

Bade: Neden mi bu kadar büyük tepkiler veriyorum? Sen benimle 

dalga mı geçiyorsun bu işte beraber değil miyiz? 

Serkan Bey: Yeter artık sen çok ileri gittin, ben itiraf ediyorum; 

arkadaşlar, bu kadının bana bir süredir ilgisi vardı. Ben evli barklı bir 

insanım. Ona karşılık vermediğim için uzun süredir beni tehdit ediyor. 

Madde kullandığı için sanki onunla bir ilişki içindeymişim gibi 

düşünüyor. Aslında her şey bundan ibaret. 

Bade: Hahahahaha, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kendin 

söylemedin mi çaldığımız paralarla kaçıp giderek yeni bir hayata 

başlayacaktık. Bütün bunlar senin planındı. Yalan söylüyorsun. Yalancı! 

Serkan Bey: Telefonu da bu yüzden çaldın değil mi? Hadi! 

Ceplerini göster. 

Bunu duyan Celal Bey, Bade’nin cebine elini atar ve telefonunu 

bulur. Ondan sonra herkese fotoğrafları gösterir. Odadaki kişiler Serkan 
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Bey’in açıklamalarının mantıklı olduğunun farkına varır ve Bade’nin 

suçunun farkına varır. 

Serkan Bey: Ben polisi hemen arıyorum. 

Polisler olay yerine gelir ve şikâyet üzerine Bade’yi emniyete 

götürürlerken Serkan Bey bir saniye diye lafa girer ve Bade’nin kulağına 

eğilerek;   

Serkan Bey: Güçlü olanlar bu dünyada kalır, işlerin yolunda 

gitmesi için güç kullanmak ve kurnazlık yapmak gerekir. Sen fazla 

güçsüzsün. Zavallı ve aptalsın!  
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Öykünün Analizi 

İlk öyküdeki analizi dikkate alarak ve öyküde geçen bozuklukların 

özelliklerini düşünerek analizinizi buraya yapınız 
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TEOMAN 

Karakterler 

Hayriye 

Doğu kökenli bir aileden gelmektedir. Ailesinin tek kız çocuğu 

olduğu için sürekli hor görülmüş, eleştirilmiş. Hiçbir işte sürekli olarak 

çalışamamış ve iş değiştirmiştir. Yetişmiş olduğu kültürde, aile 

yaşantısında geleceği falla değerlendiren, düşmanına büyü yapan, 

dualarla ve muskalarla hayat değiştireceğine inancı olan çok sayıda insan 

olması, onun bu durumdan etkilenmesine sebep olmuştur. Evinde mistik 

anlamı olan eşyalar bulundurmaktadır. Dış görünüş olarak diğer apartman 

sakinlerinden bir hayli uzaktır. Uzun kıyafetler, siyah renkler, siyah saç, 

değişik türde makyajlar Hayriye’yi dışarıdan gözlemleyen bir insanın 

söyleyeceği ilk şeylerdir. Davranış, düşünce, konuşma ve duygulanımda 

acayiplikler, tuhaflıklar gözlemlenir. Duygu ötesi algılara inanır. 

Kendisine yöneltilen eleştirilere sert cevap vermektedir. İnsan 

ilişkilerinde beceriksiz olarak tanımlanabilir. İnsanlardan, onlarla 

iletişimden uzak dururlar. İnternet üzerinden fal baktığı bir internet sitesi 

vardır. Geçimini bu şekilde sağlamaktadır.  Referans fikir dediğimiz, 

günlük hayatta sıklıkla kullandığımız totemler Hayriye’nin yaşamında 

büyük bir yer kaplar. Bazı zamanlarda yaşamlarında bir izleyici gibi 

kendilerini izlediklerini düşünürler. Yer yer acayip düşünüş biçimi ve 

konuşmalar kendilerini hayatlarında sıklıkla gösterir. Tüm bu 

davranışlarının altında yatan asıl sebep aslında Hayriye’nin çocukluğunda 

yok sayılması, değersiz görülmesi gibi davranışlarla onun kendisinde 

yokluk hissi uyandırılmasıdır.  

Behzat 

Annesinin ve babasının kendisini terk etmeleri üzerine onlara karşı 

nefret beslemektedir. Lise zamanında Alev ile romantik bir ilişki 

yaşamaya başlamışlardır. Alev onun peşini hiç bırakmadığı için onu 

tutunacak bir dal olarak görmüş ve evlenmiştir. Evlilikleri hiç de iyi 

değildir. Behzat, Alev’i çok kıskanmaktadır. Kıskançlığını, Alev’in çok 

güzel olmasına, dış görünüşüne dikkat etmesine, başka insanlara çekici 

gelmesine bağlamaktadır. Hem özel hayatında hem de diğer sosyal 

ilişkilerinde kuşkucudur ve başkalarına güvenemez fakat bu kuşkuları 

yeterli bir temele dayanmadan başkalarının kendisini sömürdüğünden, 

aldattığından ya da kendisine zarar verdiğinden şüphelenir. Dostlarının ya 

da iş arkadaşlarının kendisine olan bağlılığı ya da güvenilirliği üzerine 

yersiz kuşkuları vardır. Bu yüzden Alev’in etrafında olan herkesi 

kıskanmakta, şüphe duymakta ve Alev’in onu herkesle aldatabileceğine 
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inanmaktadır. Tüm bu kuşkularının altında yatan duygu, aslında 

Behzat’ın kendisine dair oluşan bir güven eksikliğidir. Yansıtma 

mekanizmasını kullanarak kendisine güvenmeyen insanın, karşısındakine 

hayatı nasıl zindan ettiğini de sıklıkla göreceğiz.  Ailesinin onu erken 

yaşlarda terk etmesi sonucu oldukça zorlu çocukluk ve gençlik dönemleri 

geçirmiştir. Bu durum onu kimseye güvenmeyen her şeye kuşku ve 

şüpheyle bakan biri haline getirmiştir. Aynı zamanda sağlıklı ana baba 

ilişki biçimlerinin eksikliği otorite figürü olarak gördüğü kişilerle sürekli 

çatışma yaşamasına sebep olmaktadır. Oluşturulan olay örgüsünde de 

Behzat kiracı olarak oturdukları evin sahibi Ramiz’e karşı hem kıskançlık 

ve şüphe duymakta hem de Ramiz’i otorite figürü olarak görmektedir.    

Emre 

Emre dışarıdan soğuk, donuk ve robot gibi olarak tanımlanır. 

Olayların komik yanlarıyla ilgilenmez, gereksiz yere çok ciddi davranır, 

insanlarla iletişimlerinde kısa yanıtlar verip, kendiliğinden konuşma 

yapmazlar. Apartmanda yalnız bir yaşam sürmektedir. Ailesinin bir 

parçası olamadığı gibi, yakın ilişkilere girmek istemez, girse de zevk 

almaz. Hayatının hemen her zamanında tek bir etkinlikte bulunmayı 

tercih eder, evlilik veya duygusal bir birliktelikten hoşlanmaz. Çünkü 

Emre’nin hayatında kaçtığı en önemli şey duygudur. Emre içinde duygu 

olan bir şeyleri hissetmek, yaşamak ve gerçekleştirmekten çok korkar. 

Emre’nin bu gibi hislerine neden olan etken çocukluğunda yaşamış 

olduğu travmalardır. Emre annesine çok düşkün bir çocuk olarak okula 

başladığında annesini yanında istediği için hep ağlamış, anne-babası başta 

olmak üzere Emre ile ağladığı ve üzüldüğü için dalga geçmişler, erkek 

olduğu için ağlayamayacağını, dalga geçileceğini savunmasız benliğine 

dayatmışlardır. Ve Emre yıllar geçse bile hep ağlayan biri olarak 

bilinmiş, “ağlak, kız” gibi tabirlerle ailesinden ve toplumdan dışlanmıştır. 

Bu yüzden Emre duygulardan çok korkar. Evde yalnız başına kitap 

okumak, TV seyretmek onun en zevk aldığı aktivitelerdir. Ona göre 

yalnız olmak, insanlarla olmaktan daha iyi ve daha güvenlidir. İnsanların 

olduğu ortamlardan kaçmış fakat geçinmek için paraya ihtiyacı olduğu 

için de home-office bir işte çalışmaktadır.  Kendisi hakkında ne 

düşünüldüğüyle de bir noktadan sonra ilgilenmemiştir. 

Alev 

Alev, çekici, güzel, her erkeğin hayalindeki bir dış görünüşe sahip 

bir kadındır.  Alev, yaşamı korkunç, ürkütücü bir yer olarak tanımlar. 

Yaşadığını hissetmek için tuhaf, tutarsız davranışlar gösterir. Aşırı alkol 

kullanımı, pervasızca araba kullanmak, intihar girişimleri hayatında 

önemli bir yer kaplar. Her zaman bir bunalımdadır ve çıkış yolu olarak, 
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yaşam belirtisi gösterdiğini anlamak için farklı cinsel deneyimlerde 

bulunur. Behzat, hayatında aşırı derecede bağlandığı, kendisini ona aşık 

hissettiği bir patolojik bağlanma objesidir. Onunla lisede tanışmış, onun 

eksiklik duygusunu kullanmış ve kendisine karşı şefkat beslemesini 

sağlamıştır. Alev, duyguları manipüle etmekte adeta bir ustadır. Behzat’ı 

defalarca aldatmış, aldatıldığını öğrendiğinde veya hissettiğinde intihar 

girişimlerinde bulunarak eşinin hislerini kullanmıştır. Kendine zarar 

verici eylemlerde bulunur.  Tutarsız davranışlar hayatında oldukça fazla 

yer kaplamaktadır. Alev’in bu duygularının altında yatan asıl sebep 

korkudur. Bu dünyanın korkutucu bir yer olduğunu düşünmektedir. 

Gerçek ya da hayali terk edilme öykülerine sahiptirler. Bu yüzden gerçek 

ya da hayali terk edilmeden kaçınmak için çılgınca çabalar gösterir. 

Behzat’ın şüpheleri nedeniyle defalarca intihar ve kendini yaralama 

eyleminde bulunmuştur. Babası çocukluğunda onu terk ettiği için ona 

karşı hem yoğun bir öfke hem de babası doktor olduğu için de doktorlara 

karşı büyük bir hayranlığı vardır. Düzenli iş hayatı olamayıp, sürekli bir 

işte kalamamıştır.  

Teoman 

Teoman kafasına kordon dolanması yüzünden zor bir doğum ile 

dünyaya gelmiştir.  Çocukluğunda sürekli kavga eden ve çevresindeki 

insanların haklarını taciz eden birisi olmuştur.   Ailesinin kendisini 

evlendirme isteği her zaman reddetmiş ve ailesinden ayrı bir eve 

çıkmıştır. Bu evin mali yükümlülüklerini kaldırmamıştır. Farklı farklı 

hayatları vardır. Kiralarını ödememek için insanları kandırır ve sürekli 

yer değiştirir. Düzenli olarak kaldığı tek yer Malumlar Apartmanıdır. 

Teoman kendisini burada doktor olarak tanıtmış, insanlardan çıkar elde 

etmeye çalışan bir bireydir. Teoman’ın en belirgin özelliği sürekli, 

gereksiz yere, insanlardan bir şeyler elde etmek için patolojik bir şekilde 

yalan söylemesidir. Teoman kendisini bu yüzden doktor olarak tanıtmış, 

insanlardan çıkar elde etmeye çalışan bir bireydir. Teoman, dış görünüş 

olarak çok çekici, bakımlı, karizmatik bir erkektir. İnsanların onun dış 

görünüşünden ne kadar çok etkilenirse o kadar çok onlardan 

faydalanacağını düşünmektedir. Teoman günlük hayatında ava çıkmış bir 

kaplan gibi fayda sağlayacağı kişileri bulmaya çalışır. Zihninde hep 

“Başkalarına güvenemezsin Teoman, yapabilseler, kendi çıkarları için 

beni kullanırlar, sömürür, varımı yoğumu elimden alırlar. Bunun için 

tetikte olmalı ve güç kullanmalıyım, zayıflıktan, uzlaşmadan kaçınarak 

kendimi koruyabilirim, başkalarının sahip olduğu güçlere el koyarak 

güçlü olur, tehlikeyi engellerim.” şeklinde düşünme biçimleriyle 

yaşamaktadır. İnsanlara bağlılıkları yoktur. Çıkarları için yaşarlar. 

İnsafsız ve kötü niyetlidir. Dışarıdan aşırı özgüvenli durmaktadır fakat bu 

özgüvenin altında yatan temel güvensizlik hissi vardır. İnsanlar ona karşı 
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bir atakta bulunmadan onun bulunması gerektiği kanısındadır. Bu yüzden 

yapmış olduğu davranışları savunurken, “Sen de bu kadar salak 

olmasaydın, ilk sen yapsaydın, çok safsın ki bunu düşünmedin” tarzında 

savunmalar yapar. Güçlü olanların bu dünyada kaldığını düşünmektedir. 

İstediği bir şey ardından pahası ne olursa olsun onun peşinden gider.  

Teoman’ın tek amacı bina sakinlerini dolandırıp paralarını çalmaktır 

bunun için Alev’i ve diğer sakinleri kullanmak ister. Herkese iyi biri gibi 

yaklaşıp empati yaparak onları anlıyor, yanlarında gibi davranır asıl 

amacı insanların zayıf yönlerini bulmaktır. Teoman’da aynı zamanda 

narsizim de mevcuttur.  

Ramiz 

Binadaki birçok dairenin sahibidir. Eşini kaybetmiş, varlıklı ve orta 

yaşlıdır.  

......................................................................................................................

................................. 

Alev ile Behzat uzun süredir beraber olan bir çiftti. Evliliklerinin 

ilk yılları sarsıcı kavgalarla geçmiş, bu kavgalardan sonra karısı evden 

uzaklaşıp bir süre ortadan kaybolmuştu. Behzat o günleri düşünürken 

neler yaşadığını şimdi bile çok net hatırlıyor, aynı duygular aklına 

geliyordu. O zamanlarda tam boşanma kararı aldığında karısı geri 

dönmüş ve kendisinden af dilemişti. Behzat ona olan güvensizliği ve 

bunu tekrar yapacağı düşüncesiyle boşanmak istemiş, ama Alev yalvarıp, 

ağlamış onu bırakmaması için elinden geleni yapmıştı. Hem af dilemiş 

hem de en sonunda kendisinde hiç suç yokmuş, hiçbir şey olmamış gibi 

bir de onu suçlamıştı. 

Behzat her şeye rağmen Alev’den kopamamıştı. Ona karşı olan 

bağlılığı ve kendisi olmadan Alev’in bu hayatla baş edemeyeceğini 

bildiği için bu kararından vazgeçmişti. Bütün bu yaşananlardan sonra 

evlilikleri normal evlilikler gibi sevgi temelinde değil şüphe temelinde 

kurulmuştu. Behzat’a göre Alev’de herkes gibi onu bırakıp gidebilirdi, bu 

yüzden ona olan yakınlığını ve sevgisini gizlemeye karar vermişti, 

temkinli olmalıydı. 

Alev Behzat’ın zor bir zamanında hayatına girmiş korunmaya 

ihtiyacı olan küçük bir kız gibiydi, başta farklı baksa da sonra onun güzel 

ve çekiciydi bir kadın olduğunu fark etmiş, ne yapsa onu bırakamamıştı. 

Alev’in farklı bir kişiliği vardı, oldukça rahattı ve sinirleneceği tavırları 

sergilemekten de hiç çekinmezdi. İlişkiye başlamalarından kısa bir süre 

sonra Alev hamile olduğunu söylemiş, tek çözüm olarak evlenme kararı 

almışlardı. Behzat heyecanla bebeklerini beklerken hazırlıklı olmadığı bir 
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yerden vurulmuş, Alev düşük yaptığını söylemişti. Bu durum Behzat’a 

tarifi olmayan bir acı yaşatmıştı. Bu olaydan sonra içten içe karısının 

evlenmek için böyle bir yalan söylediğini düşünmüş ve karısından bu 

fikrini saklamıştı. 

Gerçekte ise Alev hamileliğe rağmen alkol alma ihtiyacı hissetmiş 

ve düşük yapmıştı. Aradan geçen yıllarda genç çiftin arası açılmaya 

devam etmiş, güven problemi her zaman aralarında büyük bir uçurum 

oluşturmuştu. Artık daha fazla kavga ediyorlardı, hatta iki gün önce 

alışverişe gittiklerinde genç bir reyon görevlisine karısının kur yaptığı 

düşüncesi ile çıldırmış ve alışverişi yarıda kesip karısını kolundan tuttuğu 

gibi eve dönmüştü Behzat. Alev’in markete giderken bileği açık 

ayakkabılar giymesi de çok mantıksız geliyordu ona. Karısı bunları hep 

bilerek yapıyor, erkeklerin ona bakmasını sağlamaya çalışıyordu. 

Elbiseleri de hep minicik ve dikkat çekiciydi. Bu durum Behzat’ın 

karısının gözünün dışarıda olduğu fikrini destekliyordu. 

Oturduğu koltuktan bunları düşünürken karısının telefonu gözüne 

çarptı, daha dün Facebook hesabından 2 tane erkeği silmişti buna rağmen 

çoğalıyorlardı. Karısı Alev birkaç ay önce özel bir klinikte uzman bir 

hekimin sekreterliğini yaparken kendisinin isteği ile oradan ayrılmıştı.  

Behzat karısının oradaki kadın arkadaşlarının ve onların eşlerinin de 

sosyal medya hesabında olmasıyla çileden çıkmıştı. “Onun eşi değil 

miydi? O isterse tabii ki de bırakacaktı, başka seçeneği yoktu Alev’in”. 

Behzat bu düşüncelerle karısının telefonuna bakarken Alev içeri girdi ve 

kocasının yine telefonunu karıştırdığını görerek burnundan soludu.  Hızlı 

bir şekilde elinden telefonu almaya çalıştı ama kocası telefonu ona 

vermedi. 

Behzat karısının telefonu almaya çalışmasıyla daha da şüphelendi, 

“Ne saklıyorsun yine! Kimleri ekledin? Benim işe gitmemi mi 

bekliyorsun arkamdan iş çevirmek için, hiç mi utanmıyorsun?” karısının 

üzerindeki kıyafetleri inceledi ve daha da sinirlendi, “Bu ne hal Alev? 

Nereden aldın bunları? Yine mi alışverişe gittin?” 

Alev kocasının çok sinirli olduğunu fark ederek mahzun ve 

ağlamaklı bir tavır ile konuşmaya başladı, “Beni tanımıyor musun 

Behzat? Yıllardır karınım, kalbimi kırıyorsun artık, ne saklayacağım 

senden? Yaptığım alışverişi mi? Yapmayım mı? Ben akşama kadar bu 

evde yalnızım senin gibi sosyal bir hayatım yok ki. İşi de bıraktım senin 

yüzünden.” Kocasının sessiz bir kaş çatışla kendisine baktığını görünce 

ofladı, “Benim biraz hava almam gerek. Ben bunu hak etmiyorum. Çok 

üstüme geliyorsun.” 
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Alev kocasının yumuşadığını da hissedip arkadaşları ile görüşmek 

için hızla hazırlanıp evden ayrıldı. Behzat bu aralar çok değişmişti ona 

göre. Kocasına rağmen o adamları eklemiş olmanın pişmanlığı ile 

merdivenlerden inerken bir anda fikirleri değişti ve Behzat'a karşı yoğun 

bir öfke hissetti.  Ne olmuştu ki eklediyse? Yani zaten onu bırakıp 

gidecekti, yalnız mı kalacaktı Alev? Tek başına ne yapardı bu hayatta, 

kimse onu sevmiyordu zaten. Behzat’ta ilk fırsatta onu bırakmak 

istemiyor mu hem. Bir kez boşanmak istemişti, yine istemeyeceği ne 

malumdu. Bu düşünceler ile kapıdan çıkarken uzun zamandır görmediği 

doktor beyi gördü ve her zamanki yakışıklılığından bir şey 

kaybetmediğini fark etti. Bir selam vermekten zarar gelmezdi, taksiden 

inen adama doğru ilerledi yürüyüşünü güzelleştirerek. 

Behzat evden çıkan karısını görmek için çoktan cama dikilmişti,  

karısı ve o doktor bozuntusu Teoman’ın gülüşerek konuştuklarını gördü. 

Alev adamın koluna dokunup bir şey dedi ve indiği taksiye bindi. Behzat 

sinirden ölmek üzereydi, o adamla konuşurken ki yüz ifadesinin hesabını 

soracaktı. Bu adamla mı aldatıyordu Behzat’ı? Binalarından bir adamla 

mı? Hiç mi utanmıyordu bu kadın? Sinirle telefonunu zar zor bularak 

karısını aradı ama telefonuna ulaşılamadı ve saçlarını ovuşturarak 

telefonu koltuğun üzerine fırlattı. 

Alev arkadaşları ile alkol alırken bir yandan da Doktor Teoman’ı 

düşüyordu. Hafif çakır keyif olmuştu bile. Behzat’a da “içmeyeceğim” 

diye söz vermişti, eski çalıştığı yerden kızlarla ve eşleriyle de 

“görüşmeyeceğim” demişti ama yaşamak Alev’in de hakkıydı. Hem 

Behzat da onu kızdırmıştı. Kapattığı telefonuna keyifle baktı, Behzat onu 

arayıp ulaşamadığı için kesin korkudan çıldırmıştı. ‘Korksun tabii’ dedi 

içinden, böylece onu bırakamazdı.  Alev biraz daha durup eğlendi ve 

vakit geç olunca arkadaşları ile vedalaşıp bir taksiye bindi. 

Arkadaşlarından birinin kocası oldukça hoştu, hiç de o çalışırken  

gelmemişti. Ama adamın da kendine ilgisi olduğu gözünden kaçmamıştı. 

Bunu değerlendirecekti. Bu fikir ile şen bir kahkaha atıp taksiciye adresi 

verdi. 

Vakit gece yarısıydı ve sokak oldukça ıssızdı. Alev dengesini 

sağlamakta zorlanarak taksiden indi. O evine çıkarken Ramiz Bey de 

binaya girmek için kapıyı açıyordu, muhtemelen çöp atmaya çıkmıştı. 

Alev’i görünce bir selam vermek için döndü ve kadının dengesini 

sağlayamadığını fark etti, centilmen bir erkek olarak hemen koluna girip 

nasıl olduğunu sordu. Alev gülerek adamın koluna tutunup biraz yaklaştı 

ve evine kadar eşlik etmesine izin verdi.  
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Behzat karısından haber almamanın endişesi ve siniri ile bir 

yandan bir şey olmasından korkuyor bir yandan da arkasından bir iş 

çevirmesinden şüpheleniyordu. Karısının gülme sesini duyunca hızla 

oturduğu yerden kalktı ve evinin kapısını açıp binanın koridoruna çıktı. 

Gördüğü manzara ile dehşete kapılması için yeterliydi. Alev Ramiz beyin 

kollarındaydı! Karısını adamın kollarından hınçla aldı ve adama birkaç 

bir şey söyleyip karısını eve soktu. Çok sinirliydi, Alev bütün akşamını 

bu adamla mı geçirdi diye düşünmekten kendini alamıyordu. Hem sarhoş 

hem sarmaş dolaş... Karısının biraz üstüne gidip hırpaladıktan sonra onun 

ağlayarak kendini iyi hissetmediğini söylemesini dinledi. Ama intikam 

duygusu bedenini ele geçirmişti. Alev ve Behzat gece boyu kavga ettiler. 

Behzat ertesi gün artık buna dayanamadığını söyleyip ayrılmak istedi, 

karısının kendini aldattığını düşünüyordu ve sözlerinde durmayan bir eş 

istemediğini ona açıkça belirtti. Böyle olmazdı. 

Alev ağlayarak konuştu, “Senin beni bırakamayacağını ikimiz de 

biliyoruz. Bu kadar kıskanç olmanın nedeni bana çok âşık olman. Beni 

asla bırakamazsın Behzat!” kafasını iki yana sallıyor, bu durumu asla 

kabul etmiyordu. 

“Sürekli arkamdan iş çevirmenden bıktım Alev. Gözün hep 

dışarıda.” Bir ayrıntıyı yeni fark eder gibi karısına aniden baktı, “Hamile 

olduğun da yalandı değil mi? Her şey gibi bu da yalandı... Benimle 

evlenmek için komplo kurdun!” inanamıyormuş gibi başını iki yana 

salladı, “Buna daha fazla tahammül edemem Alev.” 

Bu konuşmadan sonra Behzat eşyalarını hazırlamak için harekete 

geçti, yıllarca bir yalanın içinde kalmıştı ve Alev de herkes gibi onu 

kullanmak istiyordu. Bu oyuna başından beri nasıl kanmıştı? 

Alev kocasının eşyalarını topladığını fark edince ne yapacağını 

bilemez şekilde elleri saçlarında kalakaldı. Onu durdurmalıydı, Behzat 

onu seviyordu ve terk edemezdi. Aklına ilk geleni yaparak kocasının 

hazırladığı valizi tuttuğu gibi aynaya savurdu. Onun hazırlamaya çalıştığı 

her şeyi yere savurdu ve az önce kırdığı aynanın parçalarından birini eline 

aldı. Bu Behzat’a gitmemesi için verilen bir uyarıydı, gözlerini kocaman 

açarak konuştu, “Beni bırakırsan öldürürüm kendimi, duydun mu?  Beni 

bırakırsan yaşayamam. Behzat ne olur gitme. Sensiz yaşayamam ben.  

Behzat bırakma beni.”  

Alev ağlayarak kollarına kesikler atar, öfkesi geçmiş şimdi ise 

yalvararak Behzat'ın gitmesine engel olmak istemektedir. Ona engel 

olmanın tek yolu kendine zarar vermekse Alev bunu çoktan göze almıştı. 
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Kanın vücudundan dışarı akışı ile Alev yavaş yavaş kendini o sakin 

boşluğa bıraktı, kocasının itiraz eden sesleri artık kısık bir melodiydi. 

Karısının yere yığılması ile Behzat olayın şokundan zar zor çıktı ve 

bağırmaya, yardım istemeye başladı. Hızla koridora çıkıp ve ilk gördüğü 

kapıya vurarak yardım istedi, “Karım iyi değil yardım edin bana. 

Ambulans çağırın!..”  

O sırada sesleri duyan Emre kapıya yaklaştı ve gözetleme 

deliğinden bakarak kapıya vuranın yan dairelerinde yaşayan komşuları 

olduğunu gördü. Tanıdığı günden bu yana huzur vermeyen bu çifte karşı 

hiçbir şekilde yakınlık hissetmiyordu Emre. Yine ne oldu bilmiyordu ama 

adamın bağrışlarını dinledi biraz. Karısı ile ilgili bir şeyler bahsettiğini 

fark edince bu olaya karışmamanın en iyi olduğunu düşündü ve ışıkları 

söndürüp siparişleri ile ilgilenmek üzere tekrar odasına yöneldi. Tepkisiz 

kalmak en iyisiydi, zaten bu gürültüyle herkesi uyandırır, istediği yardımı 

alırdı. 

Behzat artık sesi kısılana kadar yardım istemişti, ellerinin acısını 

hissederek çaresiz bir şekilde evinden içeri girdi. Karısı Alev kendine 

zarar vermişti ve şu an kendinde değildi. Bütün bunlar onu terk etmek 

istediği için olmuştu, araba bulamamanın verdiği gerginlikle evine koştu 

ve Alev’i kucakladığı gibi hastaneye gitti.   

Yol boyu karısına bir şey olursa ne yapacağını, ona bir şey olursa 

bunun sorumlusu olacağını düşündü. Hastaneye ulaştığında karısının 

müşahede altına alınmasını hıçkırıklar arasında izledi.  

Alev yarı baygın bir şekilde gözlerini araladı, dudağının kenarında 

ince bir tebessüm oluştu. Behzat’ın gitmesini engellemişti, kocası onu 

bırakmıyor, hayatı boyunca yanında olacağına dair sözler veriyordu. 

Mutluydu Alev, kendini narkozun etkisine bıraktı ve uykuya daldı. 

*** 

Behzat ve Alev zor bir gece yaşamıştı. Sabah eve döndüklerinde 

Alev, kocasının onu bırakıp gitmesini engellediği için kendiyle gurur 

duyarken bir yandan da eğer ondan kurtulursa gereksiz 

kıskançlıklarından, yerli-yersiz şüphelerinden, güvensizliğinden ve 

sürekli denetim altında tutulmaktan da kurtulabileceğini düşünüyordu. 

Aynanın karşısında makyajını yaparken kendi düşüncesine itiraz etti. 

Hayır, Behzat ona yaşadığını hissettiriyor, arzularını karşılıyor ve bu 

karanlık dünyada onu yalnız başına bırakmıyordu. 
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Behzat ise tüm güvensizliklerine rağmen Alev’e kıyamıyor, onun 

zarar görmesini istemiyordu. Alev’in bileklerini kesmesine üzülmesine 

rağmen bunu ne amaçla yaptığını bir türlü kestiremiyordu. Onu gerçekten 

aldatmıyor muydu yoksa kendisinin ona kıyamadığını bildiği için bu 

durumu kullanarak temize mi çıkmaya çalışıyordu? Bu düşüncelerle güne 

başlamıştı. Gerçi dün o adamlarla yakınlaşmalarını görmesinin bir 

açıklaması olamazdı. Bu yüzden tetikte olmalıydı! Karısını konrol altında 

tutmalı, neler döndüğünden hep haberdar olmalıydı. O bunları 

düşünürken gözü kırmızı elbisesini giymiş, makyajını yapan karısına 

takıldı. Kollarındaki kesikleri kapatmak için uzun kollu bir elbise tercih 

etmişti ama kapalı olan tek yeri de kolları olabilirdi bu elbiseyle, “Bir 

yere mi gideceksin, ne bu hazırlık?” imalı imalı bakıp konuşmasına 

devam etti Behzat, “Dün ölümden döndün, bugün biriyle buluşmaya 

hazırlanıyor gibisin?” 

Derin bir nefes alarak aynadaki aksine gülümsedi Alev, “Kendimi 

güzel görmek iyi hissettiriyor. Biriyle buluştuğum falan yok, şu 

şüphelerini çıkar aklından.” Behzat’a dönerek daha güzel bir gülümseme 

sundu ona, “Sende işe gidiyorsun galiba?” 

Behzat, zaten başkasıyla buluşsa dahi ona söylemeyeceğini 

düşündü, niye söylesin ki zaten.. Alev’in imalı gülümsemesine takılı 

kaldı ve ihtiyaçları için verdiği paranın ona yetmemesinden şikâyet 

ettiğini anımsadı. Bu cümlesiyle ona maaşının yeterli gelmediğini, imalı 

bir şekilde işini küçümsediğini hatırlayarak ona cevap vermeden işe 

gitmek üzere kapıya yöneldi. Alev de onun cevap vermemesine oflayarak 

peşinden gitti yolcu etmek için. 

Bu sırada üst komşuları Hayriye, şalvarı ve kocaman, renkli 

boncuk kolyeleriyle apartmanın merdivenlerinde belirdi. Binanın kapısına 

nazar boncuğu takmaya gidiyordu. Behzat ve Alev kapıya çıkınca birden 

duraksamış ve elindeki nazar boncuğunu saklamaya çalışmıştı. Gören 

herkes kınayarak bakıyordu çünkü ona, ya da eleştirerek. Alev, 

Hayriye’yi tuhaf biri olarak tanımlıyordu. Birkaç defa onu binanın içinde 

elinde tütsüyle garip, anlaşılmaz kelimeler söylerken görmüştü. Şimdi 

neyin peşinde olduğunu anlamak için sorma ihtiyacı hissetti, “Aa 

günaydın Hayriye, ne yapıyorsun yine, o elindeki de ne?”  

Hayriye çekinerek yerinde kıpırdandı, elindeki nazar boncuğundan 

güç almak ister gibi sıktı, “Günaydın, ben de nazar boncuğu almıştım. 

Binamızı uğursuzluklardan ve kötü güçlerden korusun diye onu girişe 

asacaktım.” 
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Hayriye, Alev’i baştan aşağı süzerek onun, cinleri bile kendine âşık 

edecek kadar gösterişli ve çekici bir kadın olduğunu düşündü. Bu çiftin 

neredeyse her zaman kavga ettiğini ve bu durumun geleceği okumaya 

çalışırken odaklanmasını engellediğini hatırladı. Yüzünde bu 

rahatsızlığını belli eden bir tavırla onların yanından ayrılıp nazar 

boncuğunu astı ve kendi dairesine doğru yürüdü.  

Alev, Hayriye’nin dediklerinin saçma olduğunu düşünürken 

Behzat ise Hayriye’nin büyüyle uğraştığını öğrendiğinden bu yana, onun 

kendisine zarar verebileceği düşüncesiyle kuşku ve korkuyla tehdit 

altında hissediyordu. Onun, karısını süzdüğünü görmüş ve bu bakışlarının 

kıskançlık ve haset dolu olduğu düşüncesine kapılmıştı. Hayriye yalnız 

ve bakımsız olduğu için Alev’i ve evliliklerini kıskanıyor, bu yüzden de 

Alev ve Behzat’a zarar vermek istiyor olabilirdi. Yoksa bu son 

zamanlardaki gerginlikler bu kadının büyüleri yüzünden miydi? Gerçi 

büyü ve mistisizme çok inanmıyordu ama bu deli kadından her şey 

beklenirdi. Karısının onu öperek yolcu etmesiyle işe gitti. Gün boyu 

Hayriye’nin bakış ve tavırlarını düşündü, onu gözlemlemeye başlayacaktı 

ve bina içinde yaptığı değişiklikleri, koyduğu garip nesneleri kaldırmayı 

da çoktan kafaya koymuştu.  

*** 

Teoman günler sonra Malumlar Apartmanındaki evine dönüyordu. 

Herkese iş seyahatinde olduğunu söylemişti ancak o sırada kendine 

kurduğu başka bir dünyada çıkarlarının peşinde koşmaktaydı. Emellerine 

ulaşıp yine kürkçü dükkânına dönmüştü. Binaya girdiği sırada gözü 

duyuru panosuna takıldı. Yönetici denilen o soğuk adam yine bir şeyler 

zırvalıyordu. Aslında yöneticilik sırası ondayken sırf binaya çok fazla 

uğramıyor, binayla uğraşamaz diye onu es geçip yönetimi Emre’ye 

devrediyorlardı. Teoman bu duruma sinirlenmişti çünkü yöneticilik 

sayesinde binada saygınlığının artacağını, insanlarla yakın ilişkiler 

kurarak onlardan faydalanabileceğini düşünüyordu. Emre, yöneticiliğe 

başladığında sırf insanlarla muhatap olmamak için, binaya ait banka 

hesabı açtırıp aidatları oraya yatırmalarını istemiş ve bunu da pano 

aracılığıyla duyurmuştu. Teoman bunu hatırlayıp alaycı bir şekilde güldü. 

Çünkü panoda binanın dış cephe onarımı için usta ve fiyat araştırmasının 

yapıldığı, bunlar belirlendikten sonra bina sakinlerinin yine pano 

aracılığıyla bilgilendirileceği yazmaktaydı. Teoman, bu adamın insanlarla 

iletişimden kaçtığını açık bir şekilde gördüğü için bu durumun onun için 

ne kadar zor olduğunu düşündü. Bu sırada aklına Emre’nin bu zaafından 

yararlanabileceği fikri gelmişti. Emre’nin dairesine doğru yöneldi.  



65 | KİŞİLİK BOZUKLUKLARI: ÖYKÜSEL ANALİZLER ÇALIŞMA KİTABI 

 

Emre bu sırada bilgisayarından binanın tadilatı için usta araştırması 

yapmaktaydı. Hangi siteye baksa fiyat bilgisi ve detaylar için iletişime 

geçmesini söyleyen bir yönerge ve telefon numarasıyla karşılaşıyordu. Bu 

duruma lanet etti. Zaten yöneticiliği zorunlu bir şekilde yapıyordu, bir de 

başına tadilat işinin çok gerekli olduğunu söyleyip iş çıkarmışlardı. 

Tadilat falan umurunda değildi, sadece yapılan ısrarlara artık tahammül 

edemeyip bir an önce insanları başından atmak için kabul etmek zorunda 

kalmıştı. O sırada kapı çaldı. Zaten o an sinirli olan Emre kimin geldiğini 

umursamayıp kapıyı açmamayı düşündü. Ama kapı ısrarla çalıyordu. 

Tekrar yöneticiliğine lanet etti çünkü bu durumdan önce kimseyle 

iletişime geçmesi gerekmiyordu. Kapıyı çalan kişinin vazgeçmeyeceğini, 

yine gelip kendisini rahatsız etmesindense şimdi kapıyı açıp bir an önce 

ondan kurtulmak en mantıklısıydı. Kapıyı açtı ve karşısında Teoman’ı 

gördü. 

“İyi günler Emre Bey, nasılsınız?” dedi Teoman sevecen bir tonda. 

Bu adam niye gelmişti ki Emre’nin kapısına? Her zamanki tavrıyla 

cevap verdi, “İyi.” 

Teoman her zamanki gülüşünü ve konuşma tarzını devreye sokarak 

konuya girdi, “Sevindim iyi olmanıza. Panoda yazmış olduğunuz 

duyuruyu gördüm. Bu yüzden sizi rahatsız ettim kusura bakmayın. Eğer 

hala usta bulamadıysanız tanıdığım çok iyi bir usta var. Sizin yorulmanızı 

istemem, eğer isterseniz onlarla iletişime geçip tadilat ve ustalarla 

ilgilenebilirim.” 

Emre bu cümleleri duyunca bir an sevinir gibi oldu. Böylece 

insanlarla uğraşmak zorunda kalmayacaktı. Ama herhangi bir sorun 

çıkarsa eğer onun başı ağrır mıydı? Biraz düşündükten sonra bu durumu 

önemsemedi. Bir sorun çıksa dahi onu da Teoman’a söyler, o hallederdi. 

Zaten yönetici olmayı o istememişti, sorunlar da umurunda değildi.  

Başını sallayarak onayladı Teoman’ı, “Tamam iyi olur. Fiyat 

konusunda bana haber verdiğiniz taktirde ben de bina sakinlerine aynı 

bilgilendirmeyi yaparım.” 

Teoman bu yavaş, samimiyetsiz konuşmayı sonlandırdığı ve fikrini 

kabul ettirdiği için mutlu oldu. Vedalaşıp oradan ayrılarak ustalarla 

görüştü. Birkaç gün sonra Emre’nin yanına gelip ona anlaşmış olduğu 

fiyattan daha fazla bir ücrete anlaştığını söyledi. Böylelikle fazla para 

Teoman’ın cebine kalacaktı. Bu durumdan karlı çıktığı için planıyla gurur 

duydu.  
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Tadilat olup bittikten, paralar Teoman’da toplanıp ödendikten 

birkaç hafta sonra, binada pek çok dairenin sahibi olan Ramiz Bey’in 

başka binadaki dairelerinde de tadilat yapılmıştı. Ancak başka binadaki 

ücretler bu kadar fazla tutmamıştı. Bu durumda ödenilen ücret hakkında 

kuşkuya kapıldı. Birkaç ustayla daha görüşüp fiyat aldıktan sonra fiyatın 

fazlalığından emin oldu. Bu duruma sinirlenip bina yöneticisi olan 

Emre’yi yanına çağırdı.  

Emre istemeye istemeye evden çıkıp ve Ramiz Bey’in yanına gitti. 

Ramiz Bey’in tavrı her zamankinden oldukça sertti, “Bu tadilat 

ücretleri hakkında birkaç diyeceğim var. Ben birkaç görüşme yaptım ve 

bu fiyatın piyasadan fazla olduğunu gördüm.” Kaşlarını kaldırıp açıklama 

ister gibi Emre’ye baktı, “Sen hiç piyasa araştırması yapmadın mı? İlk 

gördüğün ustalarla anlaştın herhalde ya da bizden fazla para aldın?” 

Bu konu Emre’yi ilgilendirmiyordu ki, “Teoman Bey istedi.” dedi 

mırıldanarak.  

Onun bu umursamaz tavrıyla sinirlendi Ramiz, “Ne Teoman’ından 

bahsediyorsun?”  

“Sorumluluk istemedim ben.” dedi Emre, konuşması net değildi. 

Ramiz dalga geçiyormuş gibi alayla güldü, “Ne demek 

sorumluluğu sen istemedin? Eğer bu binada, toplum içerisinde yaşıyorsan 

yöneticilik yapmak ve sorumluluk almak zorundasın. Suçunu başka 

insanların üzerine atma. Ne saçmalıyorsun sen canın cehenneme”. 

Bu cümlenin ardından Ramiz Bey, Emre’nin üzerine yürüdü ve 

kendine hakim olamadan onu itti ve Emre dengesini kaybederek yere 

düştü. Bu bağrış çağrışı duyan Teoman ne olduğunu anlamak için Ramiz 

Bey’in evine geldi. Kapıyı açık görüp başını uzatarak ne olduğunu 

anlamaya çalıştı ve yere düşmüş olan Emre’yi yerde görerek hızla içeri 

girip Emre’yi yerden kaldırdı. Ramiz Bey’i yatıştırmaya çalışırken onun 

sorduğu soruyla Emre’ye baktı, sonra Ramiz Bey’e dönerek sorusunu 

cevapladı, “Ben sadece tanıdığım ustalar olduğunu söylemek için Emre 

Bey’in kapısını çaldım. İlla onlarla yapmak zorunda değildi. Belli ki 

Emre Bey’in de piyasadan haberi yok. Ama olan oldu artık birbirimizin 

kalbini kırmaya gerek yok.”  

Teoman bunları söylerken gözü yerde duran kimliğe ilişti ve kısa 

bir duraksamanın ardından sözlerinin sonunu getirdi. Kimliğin Emre’ye 

ait olduğunu gördükten sonra aklında dönen çarkların yönlendirmesiyle 

bunun bir gün işine yarayacağını, başka işlerinde de kullanabileceğini 
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düşündü. Konuşma arasında kimliğin üzerine basıp yavaşça ayağıyla 

kendine doğru çekerek, anahtarını düşürme bahanesiyle kimliği ceketine 

koymayı başardı.  

Ramiz Bey, Teoman’ı doktor olmasından dolayı oldukça sever, 

saygı duyardı. Sözlerini dinlemiş, sakinleşerek konuyu kapatmıştı. 

Emre ise ilk başta suçlanmasına rağmen Teoman’ın gelip ortalığı 

sakinleştirmesinden ötürü olaydan sıyrıldığını düşündü. Kendisini 

kandırdığı için Teoman’a sinirliydi ama daha fazla bu işin içinde olmak 

istemediği için bir daha bu durumu dile getirmedi.  

*** 

Behzat evine geldiği gibi çantasını koltuğun üzerine attı, salonda 

birkaç tur atarak uzun zamandan beri aklını kurcalayan sıkıntısını 

geçirmeye çalıştı. Görmüştü… O Hayriye denen kadının karısına olan 

bakışlarını, yaktığı tütsüleri, garip eşyalarını… Hepsini görmüştü. Bu eve 

taşındıklarından beri Alev ile yaşadığı tüm kavgaların sebebi o kadın 

olmalıydı. Belki de özel olarak büyü yapmıştı evlerine… Aklına düşen 

şüpheyle hemen yatak odalarına koştu Behzat, yastıkların altına baktı, 

gardırobu karıştırdı, halıların altını aradı, ama hiçbir şey bulamadı. Yine 

de emindi, o kadın Alev ile yaşadığı hayatı kıskanıyor, onların evliliğinin 

bitmesi için büyüler yapıyordu.  

Kendine engel olamadan çıktı evin kapısından, Hayriye’ye hesap 

sormalı, tüm bu kıskançlığı yok etmeliydi. Bu kadının yaptıkları yanına 

kalmamalıydı! Hayriye’nin kapısına dayanarak kapıyı durmadan 

yumrukladı, diğer apartman sakinlerinin huzursuz olması o an düşüneceği 

son şeydi. Bir süre kapıyı ısrarla çalması üzerine kapı yavaşça açıldı. 

Kadın kapının aralığından bakınca Behzat sinirle kadını geriye doğru 

ittirip bir şeyleri arar gibi evin içine bakındı.  

Behzat içeri doğru ilk adımını attı fakat ikinci adımını 

tamamlayamadan kalakaldı. Ev tamamen kalabalıktan ibaretti, garip garip 

eşyalar duvarlarda asılıydı, yazılar ve saçma şekillerle doluydu. Evin içi 

hafif yanık kokuyordu, burnunu kapatmak zorunda kaldı. Sonra kadının 

rahatsız ve hiddetli sesini duydu: 

Hayriye: “Sen ne cüretle evime girebilirsin? Onları rahatsız 

ediyorsun!” gözlerini sonuna kadar açmış kendisine bakarken adam biraz 

ürktü. Ürktü ama artık emindi de, bu kadın büyücüydü ve karısıyla arasını 

bozmaya çalışıyordu, evinin halinden belliydi. Belki de maddi 

durumlarının kötü olmasının nedeni de bu kadının büyüleriydi, 
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düşündüklerinin doğru olduğunu anlayarak sinirle kadına bir adım 

yaklaştı: 

Behzat: “Her şey senin yüzünden.” Evin içine bakarak yüzünü 

buruşturdu, “pis ucube, nesin sen?”  

Hayriye aldığı hakaretle ağzını şaşkınca açtı, kendi mabedine gelip 

ona nasıl hakaret edebilirdi bu adam? Hem de cin şeyhinin yanında! 

“Hemen çık mabedimden! Ben bir şey yapmadım, ne saçmalıyorsun?”  

Behzat sinirle güldü, bir de soruyor muydu? “Karımla aramı 

bozdun!” dedi sinirle ve kadının yanında duran tütsüleri elinin tersiyle 

yere savurdu, “Senin yüzünden karım başka adamlara gülüyor, senin 

yüzünden patronumla bile aram açıldı, senin yüzünden karım beni terk 

edecek!” Sinirden gerilen elini kaldırdı ama son anda vazgeçerek kendini 

tutmaya çalıştı, “Ne büyüsü yaptıysan, hemen boz. Hemen! Karım beni 

terk ederse, bunun sorumlusu sadece sen olursun!”  

Hayriye karşısında kendi kendine sinirlenip, sonra da sakinleşen 

adamı izledi, sabah nazar boncuğunu asarken yere düşürmeseydi tüm 

bunlar başına gelmezdi. En azından bu adam evine bu kadar saygısızca 

giremezdi.  

Behzat, kadının tepkisizliğiyle daha da sinirlenerek üzerine 

gidecekken aralık olan kapı tekrar açıldı, Ramiz ve Teoman içeri girince 

bir adım geriledi. Ramiz’in gözleri bulundukları pozisyonda gezindi ve 

Hayriye’yi korumaya çalışarak Behzat’ı ondan uzaklaştırdı.  

Ramiz: “Ne yapıyorsun Behzat! Kadının kapısına böyle dayanılır 

mı!?” Hayriye korunduğunu görerek Ramiz’e bakıp hafifçe gülümsedi. 

Sevinmişti. 

Behzat gergin apartman sahibine baktı, sonra da arkasında duran 

Teoman’a. Bu adamların ikisinden de hiç hoşlanmıyordu, ikisinin de 

karısında gözü vardı ve kendisinin kuyusunu kazıyorlardı, “Bir 

anlaşmazlık oldu.” dedi sinirden hızlanan nefesini sakinleştirerek. 

Kolunda Teoman’ın elini hissetti, aynı zamanda Ramiz Bey tarafından 

Hayriye’nin evinden kovuldu.  

Teoman: Behzat, gel kardeşim sakinleş biraz. 

O Teoman bozuntusu mu sakinleştirecekti Behzat’ı? Zaten Ramiz 

Bey de kovmuştu, sonraki hamlesi Behzat’ı oturduğu evden atmak da 

olabilirdi o yaşlı bunağın, belki de bu bir tehditti... Kolunu hızla çekti 

Teoman’dan, adamın destekler bir ifadeyle yumuşayan yüzünü görmesine 
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rağmen rahatlayamadı bir türlü. Bu adama asla güvenmiyordu, ne de olsa 

hepsi aynıydı. Her an kandırabilirlerdi Behzat’ı, yalan söyleyebilirlerdi. 

Bu, Hayriye’den hesap sorması için büyük bir fırsattı fakat Ramiz 

ve Teoman bunu engellemiş, Behzat’ı saf dışı bırakmıştı. Dönüp evine 

gideceği anda Teoman tarafından yine engellendi, “Ne olduğunu anlat da, 

belki yardımım dokunur.”  

Onun mu yardımı dokunacaktı? Alayla güldü Behzat, bu adamdan 

olsa olsa düşman olurdu, “Seni ilgilendirmez?”. 

“Karınla arana mı giriyor?” dedi Teoman, duyduklarını 

kullanmaktan hiç çekinmeyecekti, “Büyüden mi şüpheleniyordun?” 

diyerek sinsi bir ifadeyle yaklaştı kendisine arkasını dönen adama. 

Adamın kendisine dönüp attığı hafif şaşkın bakışla doğru yolda olduğunu 

anlayarak güven veren bir ifadeyle omzunu sıktı.  

Hiçbir şey söylemedi Behzat, ne derse kullanabilirdi bu adam. 

Ama evine de dönmedi, birkaç söyleyeceği daha vardı Teoman’ın, onu 

dinledi. “Evinin halini gördün değil mi?” gözlerini ayırmadı Teoman’dan, 

bir şeyler biliyor gibiydi, “Sadece sana da büyü yapmadı sanırım, 

hastanede bir anda gözden düştüm ben de. Hem de kapımda tütsü yaktığı 

gün, sence tesadüf mü?”  

Kesinlikle tesadüf değildi. Bu kadının büyü yaptığı da resmen 

tescillenmiş oluyordu Teoman’ın dedikleriyle.  

“Onun büyülerini birlikte bozdurabiliriz.” Teoman. 

Ona güvenemezdi Behzat. Birlik olmak, onu karısıyla daha da yan 

yana getirmek anlamına gelirdi ve bu büyük bir riskti. Adama cevap dahi 

vermeden gitti, evinin kapısını açtı fakat kulağına fısıldayan şeytanı da 

duymazdan gelemedi, açtığı kapıyı geri kapatarak binanın merdivenlerini 

kontrol etti, kimsenin olmadığını görünce de zemin kata indi. Merdivenin 

altında kalan küçük ve basık yerde elektrik şalterleri ve su vanaları 

bulunuyordu, Hayriye’nin elektriğini kapatmakla yetinmeyip su vanasını 

da kapattı. Hırsını alınca eğilerek girdiği yerden çıktı, ellerini de çırparak 

dairesine geri döndü.  

*** 

“Bu apartman iyice zıvanadan çıktı, kimin ne yaptığı belli 

olmuyor.” Ramiz’in rahatsızca söylediklerini Teoman da onayladı, 

gözleri vanayı tamir eden ustayı izliyor, bu işi nasıl kendi lehine 

çevirebilir onu düşünüyordu. Aklına gelen fikirle gözleri bir anlık 
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ışıldadı, “Aslında güvenlik kamerası taktırsak bütün bu meseleler 

çözülür. Hem bu kayıtları sizin bilgisayara bağlarız.” Alttan alta adamın 

tepkisini ölçerek, “Sonuçta binanın sahibi sizsiniz, kontrol sizde olmalı.” 

Ramiz’in aldığı övgüyle duruşunu değiştirip omuzlarını germesi 

Teoman’ın doğru yolda olduğunun ispatıydı. Gülümsedi, bu insanlar 

oldukça kolaydı.  

“Olur, ama o Emre denen adam bir şeyi beceremiyor.”  

Başını sallayarak onayladı Teoman, “O zaten insanlarla doğru 

düzgün konuşamıyor, soğuk bir tip. Benim tanıdıklarım var, isterseniz 

hem daha uygun fiyatlı hem de kaliteli bir sistem kurdurabilirim.”  

Ramiz, Teoman’ın bu işi halledebileceğinden şüphe duymadı, 

adam hem doktordu hem de fazlasıyla göz kamaştıran bir tipti. Nasıl 

güvenmezdi ki? “Tamam Teoman, ama Emre’ye de haber ver, imza 

yetkisi onda şu an.”  

Teoman aldığı onayla ustaların gitmesini bekledi, Ramiz’in kolunu 

kaldırıp saatine bakmasıyla Teoman da gözlerini onun saatine çevirdi. 

Altın saatin parıltısı Teoman’ın yüzünde sinsi bir gülümseme oluşturdu.  

*** 

İki gün boyunca zamanın geçmesini ve hevesli görünmemeyi 

denedi Teoman. O gün akşama doğru Emre’nin kapısına gitti, kibar 

olmaya çalışarak kapıyı tıklattı. Bıkkınca açılan kapıyla gülümsedi, 

“Merhaba.”  

“Ne var!” Başına açtığı iş yetmezmiş gibi bir de kapısına mı 

gelmişti?  

“Üzgünüm rahatsız ediyorum, Ramiz Bey güvenlik kamerası 

sistemine geçmemiz gerektiğini düşünüyor, bunun için de yönetici imzası 

gerekli.”  

Yine iftiraya uğramaktan korktuğu için kapıyı Teoman’ın yüzüne 

kapattı. Bu işe isteyerek başlamamıştı ve yine kendi isteğiyle de 

yapmıyordu bu işleri. İnsanlarla iyi bir iletişimi yoktu zaten, hem bina da 

Ramiz Bey’e aitti. O halde kendi aralarında halledebilirlerdi bu işi, 

Emre’ye bu konuda sorumluluk vermeye hiç gerek yoktu, kendi halinde 

yaşayıp gidiyordu. Kimse tarafından rahatsız edilmek istemiyordu. Bu 

adam gittikten sonra Ramiz Bey’e imzayı kendi verebilirdi.  

Teoman elinde anahtarını sallayarak Emre’nin kapısının önünden 

ayrıldı ve arkasından gelen topuklu ayakkabı sesiyle çıktığı 
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merdivenlerde gülümseyerek durdu ve ellerini cebine koyarak bekledi. 

Sonuçta Alev beklenmeye değecek bir kadındı, hem de kocasına rağmen. 

Merdivenlerde görünmeye başlayan kadınla sırtını duvara yasladı, 

etkileyici bir gülümsemeyle bekledi. Alev’in kendisini görmesiyle 

yüzüne kondurduğu işveli gülümseme doğru yolda olduğunun kanıtıydı.  

Teoman: “Merhaba Alev Hanım. Yine göz kamaştırıyorsunuz.”  

Alev yorgun olarak çıktığı merdivenlerde Teoman’ı görünce 

adımlarını canlılıkla atmaya çalıştı, sonuçta kendini göstermek onun için 

vazgeçilmez bir tutkuydu. “Teoman Bey, bu ne güzel tesadüf.”  

“Bence de mükemmel bir tesadüf.” dedi Teoman imalı bir ifadeyle. 

Evinin kapısına giderek anahtarı çevirdi ve kapıyı sonuna kadar açarak 

eliyle içeriyi gösterdi. Kadının şuh bir ifadeyle kapıdan girmesiyle o da 

ardından eve girdi. Kadına salonu gösterip, oturttuktan sonra “Sanırım 

konuşmamız gereken birkaç konu var.”  

“Sanırım, Teoman Bey.” Gözlerini süzerek baktı karşısındaki 

adama. 

“Size kahve ikram edebilir miyim?” centilmen bir erkek gibi 

karşısındaki kadını etkilemeye çalışıyordu.  

Alev burun kıvırdı, “Aslında sert bir viski alabilirim, oldukça 

yoğun bir gün geçirdim.”  

Teoman gülümsedi, ama gülümsemesinin altında bariz bir alay 

vardı. Böyle bir kocaya sahip olunca insanın kendisini içkiye vurması 

kaçınılmazdı. Kadının içkisini hazırlayıp ona uzattı, “Geçen günkü olay 

hakkında ne düşünüyorsun Alev? Bu konuda seninle uzun zamandır 

konuşmak istiyordum.” dedi aradan tüm resmiyeti kaldırarak. Göz 

temaslarını kesmeden, tüm dikkatini kadına vererek baktı. Öyle ki, sanki 

Alev’in tüm düşünceleri ve vereceği tepkiler çok önemliydi.  

Alev hafifçe öksürerek adamın söylediğine dikkat kesildi, “Geçen 

gün ne oldu ki?” Teoman’ın ilgili tavrı ve yakınlığı iyi hissettiriyordu, 

kocası gibi sürekli bağırmak yerine onunla konuşabiliyor, sakin bir 

tavırda kalabiliyordu. Üstelik her kadının dönüp tekrar bakabileceği kadar 

yakışıklı ve karizmatik bir adamdı. Alev de güzelliğinin farkında olan bir 

kadın olarak onun gibi bir adamın yanında iyi hissediyordu.  

“Behzat geçen akşam Hayriye hanımla kavga etti, evini dağıttı. 

Ramiz Beyle son anda yetişip kadıncağızı elinden aldık ama… Oldukça 

hırpalanmış ve korkmuştu.” Dudaklarını aşağı bükerek üzgün ve bilmez 
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bir ifade kondurdu yüzüne, Alev’in kendisini izlediğini bilerek bir şey 

söylemek ister gibi ağzını açtı ama sonra vazgeçti.  

Teoman’ın yüz ifadeleri oldukça sahici olduğundan Alev daha 

büyük bir olay olduğu şüphesine düştü, “Başka ne oldu Teoman?”  

“Hayriye Hanım’ın evinize büyü yaptığını düşünüyor. Benden 

yardım istedi, bunu bozması gerekliymiş. Ve sinirlenince kadının su 

vanasını patlatmış, elektriğini kesmiş. Daha yeni tamir edilebildi.”  

Kocasının bu kadarını da yapabileceğini düşünmemişti Alev. 

Bocaladı ve o anda bardaktaki içkisini kafasına dikti ve oradan gitmek 

istedi. Ama Teoman’ın karşısındaki koltuktan kalkıp kendisine daha 

yakın olan orta sehpaya oturmasıyla kalkmaya yeltendiği yere tekrar 

oturdu. Kendisine oldukça yakın olan adamla bakışmaya başladı. Teoman 

kadının önüne düşen kızıl saçını parmağına dolayarak hafifçe gülümsedi,  

“Behzat gibi bir adamla evli kalmak oldukça zor olmalı…” 

******* 

Alev, kocasının mesaiye kalmasının rahatlığıyla Teoman’ın 

evinden çıktı, aynı anda bir şıngırtı duyunca arkasına baktı. Ramiz Bey 

şaşkınca kendilerine bakıyordu ve elindeki anahtarı düşürdü. Alev ona 

hiç takılmadı, elini sallayarak Teoman’a veda etti.  

Teoman Alev’in arkasından birkaç saniye baktıktan sonra Ramiz 

Bey’e döndü ve onun şaşkınlığa bürünen yüzünün bir anda değişip ‘vay 

be’ ifadesine dönüşmesiyle şaşırdı. Yaşlı adam elini salladı gelişine, 

“Herkesin gençliğinde olur böyle şeyler.”  

“Yok Ramiz Bey yanlış anladınız.”  

“Anladım ben anladım. Neyse, ben de terasta balık yapmıştım, 

dedim iki yalnız adamız. Belki gelirsin.”  

Teoman’ın canına minnetti. “Tabii, buraya kadar inmeye zahmet 

etmeseydiniz keşke. Hem ben de sizinle bir konuda konuşacaktım.”  

O akşam biri genç biri yaşlı iki adam terasta oturdu ve güzel bir 

akşam geçirdi. İçtiği içkiden olsa gere yaşlı adamın dili çözüldü ve 

Teoman’a istediği her şeyi verdi. Gençliğini, eski hayatını ve şimdiki 

hayatını. Teoman’ın ihtiyacı olan tüm bilgiler avucunun içindeydi.  

Teoman da Ramiz Bey’e tam da onun beklediği gibi bir hayat 

hikayesini anlattı, ‘Doğumda ölen bir anneden ve alkolik bir babadan 
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olan pırlanta gibi bir erkek çocuğu, üstelik doktor.’ Bu masal herkesi 

etkilerdi. Herkesin görmek istediği o mükemmel Teoman rolünü Ramiz 

Bey daha sarhoş olmadan anlattı ve şu ana kadar sağladığı güveni ikiye 

katladı. Evi gözlemledi, adamın en hassas yanını buldu ve artık planı 

hazırdı. Bu planda başrol kendisi, yardımcısı ise Alev olacaktı.  

*** 

Hayriye tütsüsünü yakmış gaibi varlıklarla iletişime geçip şeyhi ile 

Ramiz Bey’i konuşuyordu.  

“Efendimiz Ramiz Bey hakkında ne düşünüyorsunuz. O beni 

manyak Behzat’ın elinden kurtardı. Ramiz Bey’e teşekkür borçluyum.” 

… 

“Evet efendim çok haklısınız. Evet efendim onun bana ihtiyacı var 

benim de ona ihtiyacım var. Peki onun için ne yapmamı uygun 

görürsünüz?” 

… 

“Ona bir hediye mi götürmeliyim. Ne götürmemi istersiniz?” 

Hayriye birden masaya doğru bakar ve masanın üstündeki taşı 

görür. 

“Çok iyi düşündünüz efendim. Ben şimdi bu taşa bir okur üflerim. 

Ramiz Bey’in beni koruduğu gibi bu taşta onu korur.”  

Hayriye masanın üstündeki taşı alır büyülü küresinin üstünde taşı 

gezindirirken ağzından büyü sözleri mırıldanır. 

“Anapneo Aqua Erecto Brackium Emendo Confundo. 

Diminuendo Meteolojinx Recanto Prior Incantato Protego Oppugno 

Muffliato. Expecto Patronum Defodio.” 

 Hayriye büyüsünü bitirdikten sonra taşı özenle masaya geri koyup 

hazırlanmak için odasına gitti. Hazırlanırken evrene verdiği olumlu 

mesajların karşılığının olumlu olduğunu düşünürken Şeyh, Hayriye’ye 

seslenir. 

 “Tabi ki efendimiz benimle gelerek beni çok mutlu etmiş 

olursunuz. Hadi o zaman gidelim isterseniz.” 
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Hayriye heyecanla Ramiz Bey’in kapısını çaldı, elinde tuttuğu 

büyülü taşa sıkı sıkı tutunmuştu. Tüm güzel emelleri vardı bu taşın 

içinde. Kapı açıldı.  

Ramiz şaşkınca karşısındaki kadına baktı, “Buyurun Hayriye 

Hanım size nasıl yardımcı olabilirim?” 

Hayriye heyecanlanarak konuşmaya başladı, “Merhaba Ramiz Bey. 

Size teşekkür etmeye gelmiştim. O günden sonra sizinle görüşebilmek 

için hiç fırsatım olmadı. Bu yüzden ufak bir ziyarette bulunmak istedim.” 

Ramiz kadını anlayışla karşılayarak mütevazı bir şekilde yanıt 

verdi, “Ne teşekkürü Hayriye Hanım kim olsa benim yerimde öyle 

yapardı. Teşekküre hiç gerek yok.”  

Hemen itiraz etti Hayriye, “Olur mu öyle Ramiz Beyciğim ben size 

teşekkür amaçlı ufak bir hediye hazırladım.” Elindeki taşı vermek için 

Ramiz Bey’e doğru uzattı, “Bu taş sizi bütün kötülüklerden koruyacak 

yanınızdan hiç ayırmayın. Kutsal güçler tarafından sizin başınıza 

belaların gelmesini önleyecek.” 

Ramiz Bey şaşırarak bu kadının nasıl bir dünyada yaşadığını 

düşündü. Saçma sapan bir taşın kendisine verilmesini de anlamsız buldu 

ancak bu kadından da bu beklenirdi. Ramiz ayıp olmasın diye elindeki 

taşı aldı ve sahte bir gülümsemeyle. Hayriye’ye teşekkür etti ve içeride 

bir işinin olduğunu söyleyerek kapıyı kapatması gerektiğini rica etti.  

Hayriye yüzünde gülümseme ile Ramiz Bey’in ne kadar kibar bir 

adam olduğunu düşünerek sevinçle merdivende yürürken Şeyh ile 

konuşmasına devam etti. 

… 

“Efendim sizin onayınız benim için çok önemli. Bu konuda da aynı 

fikirde olmamız beni çok mutlu etti.”  

Hayriye, Şeyhiyle aynı fikirde olmanın mutluluğu içinde hızlıca 

evine girdi. 

*** 

 Teoman evinde volta atarken Alev’in gelmesini heyecan ile 

bekliyordu. Alev bu planına ne diyeceğini oldukça merak ediyordu. O da 

sonuçta Behzat’tan kurtulmak istiyor, paraya kavuşmanın hayallerini 

kuruyordu. Alev’i ikna etmesi bu işin en kolay kısmı diye düşünürken o 

sırada kapı çaldı ve Teoman hızla kapıyı açmaya gitti. Gelen Alev’di, 
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sağı solu kolaçan ettikten sonra Alev’i kolundan tuttuğu gibi evine çekti, 

“Hoş geldin Alev.” 

Teoman’ın bu telaşı Alev’i nedense heyecanlandırmıştı, “Hoş 

buldum da ne bu telaşın Teo. Beni neden çağırdın. Bir şey mi oldu?” 

Teoman başını salladı onaylayarak, “Çok önemli bir konuda 

yardıma ihtiyacım var. Bu konuda senden başkasına da güvenemem 

canım. Çok paramız olacak. Paraya ihtiyacın olduğunu biliyorum. Seni 

borç yatağından kurtaracak kadar paramız olacak. Bu planda bana yardım 

edersen eğer Behzat paranoyağına da ihtiyacın kalmayacak. Bir daha ne 

sen onu, ne de o seni görecek.”  

Alev tam olarak anlamamış bir biçimde konuştu, “Evet paraya çok 

ihtiyacım var. Ben de lüks bir hayat yaşamayı arzuluyorum. Peki ben 

sana hangi konuda nasıl yardımcı olacağım?” 

Teoman yılanı deliğinden nasıl çıkaracağını bildiğinden Alev’in 

paraya ihtiyacı olduğunu fark etmiş anlatacağı plana Alev’in hayır 

diyemeyeceğinden emin olarak aklındakileri Alev’e anlattı. Alev de planı 

beğendi, ama oltaya takılan küçük balık olduğunu göremedi, “Hayatım, 

bu çok güzel bir fikir. Sonunda hem ben Behzat’tan hem de borçlarımdan 

kurtulacağım. Her ikimiz de bu sorunlu apartmandan kurtulacağız. Peki 

parayı nasıl alacağız? Bizim olduğumuz ortaya çıkarsa?” 

Teoman yüzüne güven veren bir tebessüm taktı, “Ben her şeyi 

düşündüm. Sen sadece bana bırak.” 

“Sen çok zeki bir adamsın Teo.” dedi Alev hayran bir bakışla. 

Alev güzel ama aptal bir kadındı, zaafları onu zayıf düşürüyor, her 

an av konumuna düşürüyordu. O sadece Ramiz’i dolandıracağını 

düşünürken Teoman herkesten birer parça alarak hayatına devam 

edecekti. Hiçbir düşüncesinin yüzünde belirmesine izin vermeden 

sözlerine devam etti, “Hadi o zaman başlayalım. Bol şanslar sana 

anlattığım gibi her şeyi yerli yerinde uygulamayı da unutma canım.” 

Alev yaşayacağı heyecanı hissederek onayladı adamı, “Tamam 

canım sen merak etme her şey dediğin gibi olacak.” 

Teoman vekalet kâğıdını Alev’e verdi ve Alev’i uğurladı. Alev 

evine gidip hazırlanırken bu olay çok iyi zamana denk geldiğini 

düşünüyordu. Borçlarından dolayı alamadığı uyuşturucu maddelere 

kavuşacaktı, içinden bu işin gerçekten çok iyi olduğunu düşünürken bu 

olay sayesinde hem Behzat’tan kurtulacağını hem de borçlarının 
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kapanacağını düşünerek neşeyle hazırlanmaya devam etti. Alev 

hazırlanmasına devam ederken Behzat işten geldi ve karısının ne 

yaptığını anlamaya çalışarak onu izledi, yine kiminle buluşacaktı Allah 

bilir, “Sen beni katil etmeye mi çalışıyorsun? Yine kime süsleniyorsun? 

O Teoman denen adama mı yoksa iş yerindeki o herife mi?” 

Alev aynaya yaklaşıp sürdüğü ruju bırakıp kocasına baktı, “Gene 

saçmalamaya başladın. Altı üstü arkadaşlarımla buluşacağım. Böyle 

düşünmenin nedeni beni sevmen ama ben bunlardan bıktım artık.” Daha 

da sinirlendiğini hissetti Alev, “Sen adam mısın ? Bak gene üstüme 

gelirsen geçen ki gibi olur bunu bil.” 

Alev’in birden parlamasıyla bocalayan Behzat sinirle çıktı odadan, 

“Tamam be kadın, bir şey demedim.”  

Çok az kalmıştı ama Alev kurtulacaktı ondan. Çok parası olacak, 

hayalindeki hayatı yaşayacaktı. Behzat’ı aklından çıkarmaya çalıştı, plana 

odaklanmalıydı.  

Alev Behzat’a seslenmeden hızlıca kapıyı çarpacakken aklına 

birden süslü eldivenleri geldi ve eldiveni aldığı gibi evden çıkıp Ramiz 

Bey’i baştan çıkarmaya gitti. Behzat karısının binadan çıkmadığını fark 

etti ancak ne yapacağını bilemeyerek bekledi, şimdi üstüne giderse bu kez 

gerçekten kendisine zarar verebilirdi. 

Alev üzerini şöyle bir kontrol ederek Ramiz Bey’in ziline bastı. 

Çok sürmeden kapı açıldı ve Alev planı uygulamaya başladı. “Merhaba 

Ramiz Bey nasılsınız? Sizi çok iyi görüyorum.” Teklifsizce kapının 

eşiğine basıp adamı süzerek içli bir nefes aldı, “Sizi keşke gençliğinizde 

de tanışım olsaydım. Şimdiye kadar sizin gibi bir erkekle karşılaşmadım. 

Beni içeriye davet etmeyecek misiniz?” 

Ramiz Bey kadının tavrından etkilenerek Alev’i baştan aşağı 

süzerek içeriye davet etti. “Buyurun Alev’ciğim.” Kadının iltifatına 

karşılık olarak aynı jestle yanıt verdi, “Keşke ben de gençken sizin gibi 

bir kadınla evlenseydim. Çok hoş görünüyorsunuz.” 

Adam dünden razıydı, onu kandırması gerçekten oldukça kolay 

olacaktı. Yaşıyla libidosu yarışıyordu resmen, kendi kendine göz 

devirerek düşüncelerini susturdu Alev, onu ilgilendiren kısım adamın 

parasıydı. ‘Şu iş bitsin de canı cehenneme’ diyerek içinden geçirdi. Ama 

söyledikleri çok farklıydı, “Teşekkür ederim Ramiz’ciğim. İçecek bir 

şeyler ikram etmeyecek misin? Boğazım kurudu.”  
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“Hay hay efendim ne içmek istersiniz? Size ne ikram edeyim de o 

tatlı boğazınızın kuruluğunu alsın?” 

Bu adam için amaca giden her yol mubahtı anlaşılan, gülümsedi, 

“Viski olsun. Yeter ki senden olsun canım benim.” 

İçkilerini içtiler, Sohbet artık koyulaşmış, Alev’in kahkahaları evde 

yankılanmaya başlamıştı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Ramiz Bey 

de sarhoşluğun etkisiyle kendisini savunmasız bir şekilde Alev’in 

kollarına bıraktı. Alev, sarhoş olan Ramiz Bey’e odayı sordu ve elinden 

tutup yavaş yavaş odaya götürdü ve sordu “Ramiz, benim seni bağlamam 

gerekiyor yoksa olmaz.” 

Ramiz Alkolün etkisiyle sırıttı, “Tabi tabi, sen nasıl istersen.”    

Alev için her şey tam istediği gibi gidiyordu, bir de şu kâğıdı da 

imzalatırsa her şey yerli yerine oturacaktı. Alev tatlı sözleriyle kâğıdı 

Ramiz Bey’e imzalatmaya çalıştı ancak ne Ramiz Bey’i ikna edebildi ne 

de imzalatabildi.  

Adam bağlı olduğu yerden kurtulmaya çalıştı ama hala sarhoştu, 

“Sen param için mi geldin? Aklın sıra beni kandırıp bütün mal varlığıma 

el koyacaksın ha aşağılık kadın. Senin gibilerin canı cehenneme. Sen 

kendini ne zannediyorsun ha!”  

Alev bir anda paniklemeye başladı, bunlar beklediği cevaplar 

değildi. Ne yapacağını şaşırarak Teoman’ı aradı ve yanına çağırdı. Aynı 

zamanda başarısız olmanın hırsıyla Teoman’ın ne gereksiz bir adam 

olduğunu düşünmeye başladı. Bu aptal plana onu dahil etmeseydi başına 

bunlar gelmeyecekti. Nasıl olmuştu da bu adama güvenerek kocası 

Behzat’a ihanet etmişti. O anda kapı çaldı ve zaten kapının yanında 

bekleyen Alev gözetleme deliğinden bakıp Teoman’ı içeri aldı, sinirle 

söylenmeye başladı, “Aptal adam imzalamadı kâğıdı. Bana öyle şeyler 

söyledi ki kendimi zor tuttum ona karşı. Panikten ne yapacağımı 

bilemediğimden seni aradım. Ne olacak şimdi nasıl kurtulacağız bu baş 

belası heriften?” dedi sonlara doğru ağlayarak. 

Becerememişti işte aptal kadın. Hata ona güvenendeydi. Madem 

kendisi gelecekti ona ne gerek vardı? Planladığı her şeyin ters gitmesiyle 

bu olumsuzlukların hesabını sormayı kafaya koydu. Teoman’a karşı 

yapılan hiçbir hata karşılıksız kalamazdı, bu iş bittikten sonra bu kadının 

da işine bakacaktı. Sakin olmalıydı, o sakin olmazsa bu iş sarpa 

sarabilirdi. Şimdi kendine gelmeli ve bu işi bitirmeliydi. “Alev sen şimdi 

sakin ol ben bu işi çözeceğim. Ramiz nerede?”  
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Elleri titreyerek içeriyi gösterdi, “Odasında eli ayağı bağlı bir 

şekilde yatağında yatıyor.” 

Teoman hızlıca Ramiz Bey’in yanına gitti, ama daha konuşamadan 

Ramiz’in tepkilerindeki değişimi gördü, sonra onun suçlayıcı 

konuşmasını işitti, “Tabi ya! Anlamalıydım, sen de bu planın içindesin. 

Alev’in senin evinden çıktığını gördüğümde anlamalıydım. Ben sana 

güvenip her şeyimi sana anlattım şimdi böyle mi oldu?” 

Teoman ellerini ona doğru uzatarak kendini açıklamaya çalıştı, 

“Ramiz Bey! Beni yanlış anladınız. Ben durumun hiç böyle olduğunu 

bilmiyordum. Şimdi ben size yardım edip elinizi çözeceğim ama siz de 

Alev Hanım’ın istediği şeyi verin. Yoksa ikimizi de bırakmayacak.” 

Ramiz inanmadı, “Siz ikiniz birlik olmuş beni kandırmaya 

çalışıyorsunuz. Dinlemiyorum söylediklerini. Senin gibilere para 

yedirmem ben.” 

Teoman Ramiz Bey’i ikna etmeye çalıştı ama her zamankinin 

aksine başarısız olduğunu görünce oyunundan vazgeçip adamın bağırışını 

engellemek için ağzını bağladı, “Bak Ramiz sen tatlı dilden anlamıyorsun 

ben anlayacağın gibi konuşmasını da çok iyi bilirim. Senin çocuklarına ve 

torunlarına düşkün olduğunu biliyorum. Onlara zarar gelsin istemezsin 

değil mi? Sen şimdi bize istediğimizi kolayca verirsen kimsenin kılana 

zarar gelmez evlerinde mutlu mesut yaşamaya devam ederler.”  

Ramiz Bey inleyerek kafasını ‘hayır’ anlamında sağa sola salladı, 

Teoman gülerek dudaklarını aşağı büktü, üzgün gibi durdu bir anlık, 

sonra hemen güldü, “Yazık olacak. Amaa.. Madem öyle sen bilirsin. Ben 

seni şimdi burada öldüreceğim ama daha öncesinde çocuklarının ve 

torunlarının ölüm haberini telefonumdan duymak istemezsin herhalde.”  

Ramiz Bey aldığı yeni tehditle çaresiz bir şekilde gözlerinden 

yaşlar süzülerek ‘evet’ anlamında başını öne eğip bu durumu onayladığını 

belirtti. Başka yolu yoktu.  

Teoman istediğini elde etmenin verdiği zafer hissiyle kağıdı Ramiz 

Bey’e imzalaması için uzattı. Ramiz Bey çaresiz bir şekilde kâğıdı 

imzalardı ancak bu imzanın onun ölüm fermanı olduğunu düşünemedi.  

Teoman imzalı kağıdı aldıktan sonra acımasızca baktı adama, 

“Seni şimdi burada tek başına elin, ayağın ve ağzın bağlı bir şekilde 

bırakacağız bunak.” 
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Teoman ve Alev gülerek Ramiz Bey’in evinden çıkıp karşıda 

bulunan Teoman’ın evine girdiler. 

*** 

3 Gün Sonra  

 İndiği metroya söverek üzerini çırptı Behzat, insanlardan hiç 

hoşlanmıyordu ama hep burnunun dibinde bitiyorlardı. Telefonundan 

gelen mesaj sesiyle elini cebine attı. 

1 Yeni Mesaj… Video… 

Kaşlarını çatarak ekrana baktı ve gelen bulanık görüntünün 

yüklenmesini bekledi. Mesajın kimden geldiği belli değildi, sadece aynı 

rakamı tekrar eden garip bir numaraydı. Video açıldı, üzerinde mini bir 

elbise ve elinde içki bardağıyla karısı odadan çıktı. Ve ardından onun 

elinden tutarak arkasından giden bir adam gördü. Ramiz.. Başının 

döndüğünü hissetti Behzat. Bunu tahmin etmeliydi, o adamın karısına 

olan bakışlarını ve karısının da paraya olan düşkünlüğünü hesap etmeli ve 

bunun olmasını engellemeliydi. Telefonu avucunun içinde sıkarak, 

sinirden titreyen elleriyle koşar adım gitti binasına doğru. Uğradığı 

ihanetten başka hiçbir şey düşünemiyordu. İntikamını almalı, onları 

yaptığına pişman etmeliydi. Hırsla binanın demir kapısını itti, hızlı 

adımlarla merdivenlerden çıktı, Hayriye’nin kapısına geldiğinde gözüne 

ilişen nazar boncuğunu yere atarak kırdı. Bunu yapmayı hep istemişti. 

Durmadan yine koştu merdivenlerden yukarı, Ramiz’in kapısını 

yumruklamaya, zorlamaya başladı. Apartmanı bir gürültü sardı ama 

insanlar gözetleme deliğinden bakabildi sadece, Behzat’ın vukuatlarından 

sonra ona bulaşmak istemiyorlardı. Ramiz’in kapısı açılmadı, 

açılmadıkça Behzat delirdi. Bilerek açmıyordu, belki şimdi karısı 

içerideydi ve hatta birlikte oluyorlardı! Gözünün önüne gelen görüntüleri 

silmek ister gibi kafasını salladı iki yana. Kapıya güçlü bir tekme atarak 

açtı ve arkasındaki duvara vurmasını sağladı. Hiddetli adımlarıyla evi 

aradı, taradı ve en sona en korktuğu yeri bırakarak yatak odasına doğru 

gitti. İçeriden ses gelmiyordu, kapıyı temkinlice açtı ve yatakta bağlı olan 

adamı görünce kalakaldı. Oda iğrenç kokuyordu ve Ramiz’in moraran 

yüzü Behzat’ı tedirgin etmiş, gelme nedeninden bile uzaklaştırmıştı. Tam 

telaşla odadan dışarı adımlayacakken yatağın altında yarısı gözüken kart 

benzeri bir şey gördü. Ramiz’den uzak durarak eğildi ve bulduğu ilk 

bibloyu alıp kartı kendine doğru çekti.  

Bu bir kimlikti. Hem de Emre’ye ait bir kimlik. Aklında onların 

yaşadıkları tartışmalar dönüp durdu ve emin oldu. Ramiz’i Emre 

öldürmüş, kimliğini de burada düşürmüştü. Behzat fark ettiği gerçekle 
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eğildiği yerden kalktı ve aynı anda odanın köşesindeki masada duran 

değişik şekilli bir taş gördü. Bu taş Hayriye’nin evindeki taşlardandı. 

Behzat’ın kafası gördükleriyle karışmış, idrak etme yeteneğini 

kaybetmişti. Kafasında yanıp sönen tek bir belirgin soru vardı.  

Ramiz Bey’i Emre mi öldürmüştü yoksa Hayriye mi? 

Tam o anda Hayriye kapısını açtı ve cesaretini toplayarak dışarı bir 

adım attı. Ramiz onu Behzat’tan korumuştu, şimdi sıra ondaydı. Tam 

ayakkabılarını giyecekken kapısına astığı nazar boncuğunu parçalanmış 

halde yerde gördü, elleri ağzına kapandı dehşetle. 

Çok büyük felaketler olacaktı. Hem de çok büyük!! 

Korkuyla evine geri girdi.  

Yüzleşme 

 Hayriye evine girip kapıyı kapattıktan sonra dünyadan 

uzaklaşırcasına kapıya yaslandı ve gözlerini kapattı. Zihninde birlikte 

yaşadığı şeyhleri ona Ramiz’in kendisine yardımcı olduğu için, onunda 

Ramiz’e yardım etmesi gerektiğini söylediler.  

Boşluğa doğru konuştu, “Doğru diyorsunuz Şeyh’im. Şu anda Ramiz 

Bey’in bana, dualarıma, yardımıma ihtiyacı olabilir. O aptal adam olan 

Behzat, bana saldırdığı gibi Ramiz Beyciğim’e de saldırıyor olabilir.  

Bana yardım eden bu adamı göz göre göre o manyağın eline bırakamam.” 

Düşündüğü kötü şeyler olmaması için ağzında dualarla Ramiz’in 

evine gitti. Kapıyı korkarak tekmeledi. Korktuğu şey başına gelmişti 

çoktan. O adam, Behzat, Ramiz Bey’in evindeydi.  

Birbirlerine şüpheli ve korkak gözlerle baktılar. Hayriye Behzat’ı 

iterek; 

“Çekil şuradan manyak herif. Ramiz Bey nerede, ne yaptın ona?” 

diye sordu.  

Koşar adımlarla Ramiz Bey’i aramaya başladı evin içinde, Behzat da 

onun arkasından ilerliyordu şaşkınlığını hala üzerinden atamamış, ne 

düşünmesi gerektiğine karar verememişti. Ve işte korktuğu şey, Ramiz 

Bey yüzü mosmor bir şekilde, karşısındaydı. Şaşkınlıklar içinde bağırdı 

Hayriye, “Neler oldu burada, ne yaptın adama manyak herif?” 

Hayriye hayatının şokunu yaşamıştı, bir Ramiz Bey’e bakıyor bir de 

Behzat’a bakıyordu. Ne yaptığını bilmez halde Ramiz Bey’in nabzını 
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kontrol ediyor, ölmediğine emin olmak istiyordu. Behzat ise Emre ve 

Hayriye şüphelilerinin zihninde oluşturdukları gelgitleriyle Hayriye’nin 

bu tepkilerinin gerçek olup olmadığı şüphesinin arasında kalmıştı. Kim 

öldürmüştü bu adamı? Hayriye’nin bu tepkileri gerçekten onun olaydan 

haberi olmadığını mı gösteriyordu, yoksa bu sevmediği kadın rol mü 

yapıyordu? Kimseye güvenmemeliydi Behzat. Şu an bu kadın katil ve rol 

yapıyor olabilirdi. Ne istemişlerdi ondan, sırf karısıyla arası bozulsun 

diye hepsi birlik olmuş üstüne bir bu adamı kurban etmişlerdi. Alev de 

onlara uymuştu. Nasıl olsa dünden razı değil miydi?  

Behzat sinirlenerek sesini yükseltti, “Rol yapmayı bırak, masada 

senin gereksiz taşlarından biri duruyordu, sen bu eve daha önce gelmişsin 

ve bu adamı öldürmüşsün. Söyle, ne istedin bu adamdan, amacın neydi!?”  

Hayriye suçlandığı konunun saçmalığıyla gözlerini kıstı, “Ne 

saçmalıyorsun aptal herif, o taşı tüm kötülüklerden korusun diye verdim 

ben. Ama yine de koruyamadım onu.”  

Hayriye olayın şokundan uzaklaşıp gerçek düşüncelerine dalıyordu, 

yere oturmuş, sadece halıyı izliyordu artık.  

Bir yandan bu taşların Ramiz Bey’i neden korumadığını düşünüyor, 

bir yandan da kapıya astığı nazar boncuğunun düşmesine olayı 

bağlıyordu. Zihnindeki düşüncelerle başa çıkamadığı ellerinin arasına 

başını alıp öne arkaya sallanmasından belli oluyordu. Behzat, başında 

dikilmiş onu cinayetle suçlarken, Hayriye’nin davranışlarının şiddeti 

artıyor ve ağlamaya başlıyordu.  

“Hayır, bir yanlışlık yaptım, yine benim suçum, nazar boncuğunu 

korumalıydım, ondan ne olursa olsun gözümü ayırmamalıydım, taşları da 

yanlış okudum, yanlış duayı okudum.” Ne söylediği anlaşılmaz ve bir 

mırıldanmayla devam etti, “Yardım edin, şeyhim, bana yardım et, 

neredesin, niye konuşmuyorsun, nazar boncuğu, uğurlu taşım, her şey bu 

yüzden, yanlış duaları okudum, expecto patronum, beni koru, bizi koru, 

Ramiz Bey’i koru/ kutsa.” 

Hayriye ağzından çıkan bu sözlerle başını ileri geri sallayarak 

ağlıyor, Behzat’ın dediği şeyleri duymuyordu. Adeta bir kriz halindeydi, 

bunca zaman güvendiği, inandığı şeyler onu yanıltmıştı. Taş Ramiz’i 

korumaya yetmemiş, nazar boncuğu da tek darbede tüm kötülüklerini 

onun başına sarmıştı. Behzat ise hala bir yandan Hayriye’nin rol yaptığını 

düşünüyor diğer yandan da gerçek olacağı düşüncelerinde gidip 

geliyordu. Hayır, kimseye güvenmemeliydi, bu olayın iki sorumlusu 

vardı, biri o robot Emre diğeri ise bu tuhaf büyücü kadın. Ama herkes 

şüpheliydi hala gözünde. Bu insanların hangisine güvenebilirdi ki? 
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Hayriye gözünün önündeydi, ya Emre? O katil çocuk neredeydi, 

belki de kaçmıştı, adamı öldürüp parasını alıp gitmişti, sessizliği de bu 

yüzdendi belki, belki de bu kadın bu hareketlerle Emre’ye zaman 

kazandırıyordu. Zaten kimseyle konuşmamasından, sürekli evde 

olmasından, konuşurken gözlerini kaçırmasından belliydi bir şeyler 

planladığı. Emre’yi bulup buraya getirmeliydi. Hemen evin anahtarını 

bulup kapıyı kilitleyip Emre’nin evine gitmeye karar verdi tabi hala 

oradaysa bulup getirecekti onu. Kapıyı kilitledi çünkü o kadın eğer bir 

oyun içerisindeyse kaçabilirdi, ona güvenemezdi.  

Koşar adımlarla Emre’nin evine çıkıp kapıyı tekmeledi, aynı 

zamanda bağırıyordu, “Emre açsana kapıyı. İçeride misin katil? Aç dedim 

sana!” 

Emre yaşadığı olayın şaşkınlığını bir kenara bırakarak kapıyı açtı, 

“Ne yaptığını sanıyorsun sen?” dedi ağzının içinde homurdanarak. 

Onun bu tavrı Behzat’ı daha çok sinirlendirdi, “Asıl sen ne 

yaptığını sanıyorsun be donuk herif. Ramiz Bey’in evinde kimliğini 

buldum. Adam ölmüş. Bu demek oluyor ki adamı sen öldürmüşsün. O 

mesajı da sen attın bana.” 

Emre adamın sinirli sinirli bir şeyler anlatmasını donuk bir ifadeyle  

izledi, “Sen ne saçmalıyorsun? Ne ölmesi? Bir mesajı, bir Ramiz bir de 

kimlikten bahsediyorsun. Beni saçmalıklarınıza karıştırmayın.” Kapıyı 

kapatmaya çalıştı ama Behzat tuttu ve daha da sinirlenerek geriye doğru 

ittirdi, “Lan oğlum bana bak. Bana kelime oyunu oynayıp sürekli benim 

sorularıma karşılık olarak soru sorma seni çok pis yaparım. Adamı 

öldürmüşsün bir de karımın Ramiz Bey ile videosunu atmışsın bana. 

Çabuk düş önüme.” 

Bu arada bağırış seslerini duyan Teoman ve Alev evlerinden çıkıp 

ne olduğuna bakmaya çalıştı hiçbir şeyden haberleri yokmuş gibi. Alev 

“Yanlış duymadım demi? Ramiz Bey ile benim videomdan bahsetti 

Behzat. Bu sefer kesin öldürür beni. Ne yapmalıyım şimdi?  Nasıl 

sıyrılacağım? Ya terk ederse beni, nasıl yaşarım onsuz? Bu dünya zaten 

yaşamaya değecek bir yer değil, şimdi hiç değil. Yapayalnız kalacağım.  

Geri içeri mi girsem yoksa çıkıp Behzat’ı bir şekilde ikna mı etsem? 

Allah’ım ne yapacağım şimdi?” diyerek kendi kendine konuşuyordu. 

Teoman ise hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranıp olaya şaşkınlıkla 

dahil olmayı düşündü. O esnada Alev Teoman’ın yanına gelip ne 

yapacağını sordu ama Teoman mesaj işini de Emre’nin üstüne yıkacağını 

planlıyordu, arada Alev’e akıl vermeyi de ihmal etmedi, “Sen benim 

dediklerimi yap. Emin ol seni bu beladan kurtaracağım güven bana. 
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Görüyor musun Emre’yi, kameraları taktırıp bütün gün bizleri izliyormuş 

aşağılık herif. Alev sen şimdi evine git ve dışarı çıkma bir süre.” 

Behzat Emre’yi tuttuğu gibi Ramiz Bey’in evine getirdikten sonra 

bir güzel dövdü. Karısına olan sinirini Emre’den aldı ancak Teoman onu 

durdurdu. Behzat sinirin etkisiyle Teoman’dan da kurtulup evinin 

kapısına dayandı ve Alev’e ağza alınmayacak sözler söyledi. Alev 

kapının arkasına sığınarak ne yapacağını düşünmeye başladı, 

paniklemişti. Aklına tek çıkış yolu olan kendine zarar verme fikri geldi, 

mutfağa gidip bir bıçak aldı. Behzat’ı oyalamaya çalışacaktı ama önce 

bağırış seslerinin kesilmesini bekledi, sonra kapıyı araladı. Kocası 

oldukça sinirli bir şekilde karşısında duruyordu, “Behzat lütfen yapma. 

Bak ben hata yaptım çok üzgünüm. Hem beni de kandırdılar. Ben sadece 

seni seviyorum.” Behzat, Alev’in hala kendisini kandırmaya çalışmasıyla 

sinirlenerek güldü, “Ben nasıl kandım sana bilmiyorum ki? Bütün 

hayatımı mahvettin. Hep kandırdın, yalan söyledin. Kadın değil misiniz 

hepiniz aynısınız.” Alev’e bir adım yaklaştı ve kadının ince çığlığı tüm 

apartmanda yankılandı, “Behzat bana sakın yaklaşma ya seni bıçaklarım 

ya da gene bileklerimi keserim. Bak çok ciddiyim. Sakın yaklaşma bana. 

Bu sefer bitiririm bu işi, öldürürüm kendimi. Bu son ikazım.” 

Behzat Alev’in sözlerinden sonra sakin olmaya çalıştı, “Alev sen 

başkalarıyla bir oldun da adam mı öldürdün? Adamın evinde videon var 

elimde. Adamın elinden tutmuşsun bir elinde de bardak var. İçiyor 

muydunuz?” 

Teoman Behzat’ın arkasından gelip onu durmaya çalıştı, bu esnada 

Alev oradan ayrılıp Ramiz Bey’in evine kaçtı. Teoman burada kendine 

zaman kazandırmak için türlü türlü oyunlar sergiliyordu. Nasıl olsa bu işi 

ilk kez yapmıyordu. “Behzat Bey sakın böyle bir şey yapmayın bir hiç 

uğruna kendi hayatınızı mahvetmeyin. Sakinleşin lütfen.  

Behzat bu adamın her yerden çıkmasından oldukça sinirlendi. “Kes 

sesini sen de, sus artık. Ne yapacağımı sana mı soracağım, sen kimsin de 

bana akıl veriyorsun.” 

Onun hakaretlerine aldırmayarak Behzat’ın tarafındaymış gibi 

konuşmaya devam ediyordu. “Karınız dediğiniz şeyi yaptıysa zaten hapsi 

boylayacaktır. Bari siz kötü bir şey yapmayın da mahpus hayatı 

yaşamayın. Bunu demek istiyorum size. İyi düşünün hepsi size karşı 

cephe almış. Onlar için değer mi?”  

Teoman ile Behzat’ın konuştuklarını kimse duymuyordu. Biraz 

sakinleştikten sonra Behzat Teoman’ın dediklerini mantıklı buldu ve 

sonra Ramiz Bey’in evinin bulunduğu bir üst kata çıktılar. 
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*** 

Ramiz’in evine önce Teoman ardından da Behzat girdi, kapıyı da 

kapatarak evdekilerin kaçmasını engellemek için kilitledi Behzat. 

Cebindeki bıçağı yokladı, herkesin salonda toplandığını görünce diğer 

cebindeki telefonu çıkartıp ses kaydını açarak tekrar cebine koydu. 

Hesaplaşma için artık hazırdı. Salona doğru bir adım attığında telefonuna 

gelen mesajı hatırladı ve görüntülerin çekildiği açıya bakarak bir kamera 

aradı. Ama kamera olması gereken yerde sadece sökülmüş kablolar vardı. 

Evde sadece Hayriye ve Emre vardı, Hayriye krize girdiğine göre bunu 

düşünebilecek tek kişi Emreydi.   

Sinirle salona girdi ve suçladığı üç kişiye baktı, “Hepiniz bir olup 

Ramiz’i mi öldürdünüz?”  

Kimseden cevap gelmeyince, “Kimliğinin Ramiz’in odasında ne işi 

var Emre?” Emre’den cevap gelmeyince üstüne giderek daha sinirle “Ne 

oldu, ciddi suratın bozulmuş, dağılmış? Cici çocuğumuzun zoruna 

gidiyor mu bu durum?” tiksinircesine yüzünü buruşturdu, “Katil?”  

Emre, Behzat’ın yakınlığından rahatsız olarak bir adım geri çekildi 

ve gözlerini odanın içinde gezdirdi. Onun gibi sessiz, sakin ve yumuşak 

yapılı bir adamı nasıl cinayetle suçlayabilirdi? İnsan ilişkilerini karmaşık 

ve zor bulduğu için konuşabildiği bir ya da iki kişi vardı şu hayatta. 

Kimseyle konuşamadığından mı cinayetle suçlanmıştı? Komikti, ama 

Emre gülmedi.  

Behzat konuşmasına devam etti, “Evinden çıktığın yok, insanlarla 

konuştuğun yok, evinde ne var ne yok kimse bilmiyor. Sen 

yapmayacaksın da kim yapacak başka.”  

Her zamanki gibi tekdüze bir sesle konuştu, “İşimi evden 

yapıyorum.”  

“Aa şükür.” dedi ellerini havaya kaldırarak Behzat. “O zaman 

kesin sen öldürmemişsindir.”  

Teoman bu saçma diyaloğu sonlandırmak ister gibi kendini öne 

çıkardı, “Behzat, sakin ol kardeşim. Bak binaya kamera sistemi kuruldu, 

ona bakalım anlarız ne olduğunu.”  

Behzat delirmiş gibi Alev’e baktı birden, “Kamera ya! Kamera…”   

Hayriye başına bağladığı yemeniyle yattığı yerden doğruldu, 

ağlamaktan yüzü kıpkırmızı kesilmişti, “Kamera mı? Benim de kürem 

var, oradan bakacağım!”  
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Behzat sabır dilenir gibi bir nefes aldı, “Kaçmaya yer arama 

Hayriye! Sen de bu eve girdin.” Birden fark ettiğiyle Hayriye’ye yöneldi, 

“Sen… Sen zaten Alev’i kıskanıyordun, o videoyu bana sen mi 

gönderdin! Alev’le Ramiz’in arasını sen mi yaptın! O taşlar yüzünden 

oldu değil mi, büyü yaptın o taşlara, sonra da karımla o yaşlı bunağı 

yakınlaştırdın.” 

Hayriye şaşkınlıkla kalakaldı, “Ramiz benim ruh eşim, neyle kimi 

yakınlaştıracağım be! Bana bağlansın diye o taşları getirdim.” sonunda 

böyle çemkirdi. Bu adam ne aldatmasından bahsediyordu? Ramiz ona 

ihanet edip kutsal birlikteliklerini kirli bir bedenle, Alev’le birlikte olarak 

bozmuş olamazdı değil mi? Birden kendi bedeninden uzaklaştığını, 

kendine uzaktan baktığını hissetti, “Kim aldatmış? Ne videosu?” sesi 

daha yabancı gelmeye başlamıştı…  

Teoman ortalığın karışmasını izledi biraz, Alev bir köşeye sinmiş 

korkuyla Behzat’a bakarken Behzat kudurmuş köpek gibi herkese 

saldırıyordu. Emre her zamanki tekdüzeliğiyle soğuk soğuk duruyordu 

köşede, Hayriye ise adamın ölümünden çok aralarındaki ‘kutsal’ bağı 

bozduğuna üzülüyordu. Dudakları aşağı doğru büküldü bilinmezlikle, bu 

insanların hepsi hastaydı. Beklemediği bir anda Behzat’ın üzerine 

yürümesiyle bir adım geriledi, onun konuşmasını bekledi.  

“Teoman Bey de Ramiz’e en yakın olandı,” Behzat geri çekilerek 

Teoman’ı süzdü, “Adama bak be! Adamdaki fiyakaya bak! Tabii Ramiz 

Bey de en yakınında böyle bir adamı tutmak ister...” Şüpheyle gözlerini 

kıstı Behzat, “Sen hangi hastanede çalışıyordun Teoman? Hem siz sabah 

akşam birliktesiniz bu adamla, sen nasıl oldu da görmedin öldüğünü?” 

Teoman biraz terledi, Behzat sınırları zorluyor, ne taraftan 

saldıracağını bilemiyordu. Bazı doğru noktalara parmak bastığı şüphesiz 

bir gerçekti ama Teoman’ı alt edebilecek potansiyel onda yoktu. O 

potansiyel bu odadaki hiç kimsede yoktu. “Fark etmedin sanırım ama iki 

gündür nöbetteyim Behzat. İstersen bu şüphelerini suçlulara doğru 

yönlendir.” Alevle göz göze geldi, “Ya da artık kameralara bakalım.”  

Teoman’ın söylediği mantıklı bulundu ve Ramiz’in şahsi 

bilgisayarı açıldı, ama bilgisayarda şifre vardı. Ev arandı tarandı ve 

birkaç doğum tarihi bilgisine ulaşıldı, denendi ve yanlış çıktı. Sonunda 

herkes bir sandalyeye oturmuş kesin kanıtlar olan bilgisayarı açmak için 

fikirler yürütüyordu.  

Hayriye’nin asılsız tahminleri yüzünden garip bir tartışma yaşandı 

ve Teoman sesten yararlanıp Behzat’ın kulağına eğildi ve bizzat 
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değiştirdiği şifreyi Behzat’a fısıldadı “Alev olabilir.. Sonuçta bir ilişkileri 

var dedin.” 

Behzat, Teoman’ın söylediğiyle sinirlendi ama adam haklıydı, 

Alev o adamla birlikte olmuştu ve onunla ilgili bir şifre olabilirdi. 

Parmakları kendinden habersiz karısının adını yazdı ve bilgisayarda 

oturumun açıldığına dair tanıdık bir ses yükseldi.  

Artık görüntüleri izleyebilirlerdi… 

Behzat hızlıca kamera sistemine girdi. Fakat kayıtlı hiçbir dosya 

yoktu. Neredeydi bu dosyalar kameralar açıksa eğer kayıtlarının da 

olması gerekiyordu. 

“Nerede bu kayıtlar yer yarılmış içine girmiş.” dedi Behzat sinirle 

bilgisayara bakarken. Bilgisayardaki bütün dosyalara baktı ama istediği 

görüntüleri bir türlü bulamadı. İyice sinirlenmeye başlıyordu.  O sırada 

Emre “Beni bağlayan bir şey yok ve burası çok kalabalık oldu ben 

gidiyorum.” dedi. 

Onun bu sözlerinden sonra sinirle yerinden fırladı Behzat, “Tabii 

yaaa sen yaptın. Olduğun yerde kal. Görüntüler ortaya çıkacak diye 

tutuşmaya başladın değil mi? Seni gidi uyanık, sinsi şeytan bulunacağını 

düşündüğün için görüntüleri sildin. Ben de salak gibi arıyorum. Söyle, 

anlat çabuk. Nasıl yaptın bunu?” dedi Behzat Emre’nin üstüne yürürken. 

Emre, Behzat’ın üzerine yürümesiyle geriye doğru bir adım attı. Bu onun 

için çok yakın bir mesafeydi. “Yaklaşma bana” dedi sadece Emre.  

Her şey Teoman’ın istediği gibi gidiyordu. Sıra banka hesap 

kâğıdına gelmişti. Elini arka cebine attı hesap kâğıdını çıkarıp: 

“Bu kâğıt Emre’ye ait. Geçenlerde binada düşürmüş, nöbette 

olduğum için verme fırsatım olmadı. İçeriğini, kime ait olduğunu 

anlamaya çalışırken görmek durumunda kaldım. Fakat görünce çok 

şaşırdım. Ramiz Bey aklınızın alamayacağı kadar parayı Emre’nin 

hesabına atmış. Bu tabii ki bizi alakadar etmez ama bu olay üzerine 

Ramiz Bey’in ölmesi bana çok şüpheli geldi.” dedi tek kaşını kaldırarak 

şaşkın bir tavırla Teoman ve ekledi “Belki siz de bakmak istersiniz.” 

diyerek işaret ve orta parmağının arasına sıkıştırdığı kâğıdı ortalığa uzattı. 

Hepsi yaklaşıp Teoman’ın elindeki kâğıda baktı. Uzaktan bakan Alev, 

Teoman’a doğru başını sallayarak baktı. Hayriye’nin gözleri kocaman 

oldu. Kalbi ağzına gelmişti. Sevgili Ramiz Bey’i öldüren kişi Emre miydi 

gerçekten. Gözleri yaşla dolarak Ramiz Bey’e doğru baktı ve olduğu yere 

yıkıldı.  Behzat tuttuğu gibi hemen Teoman’ın elinden aldı kâğıdı. 

İçerisini açıp baktı. Sayıyı görünce şaşkınlıktan “ohooo” anlamında bir 
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ıslık çaldı. Sonra kendine gelip biraz düşündü Teoman yalan söylüyor 

olsa kartı nereden bulacaktı. Üstelik hesap Emre’nin üstüneydi. Behzat 

kafasını kaldırıp Teoman’ın yüzüne baktı sonra diğer tarafa bakıp 

Emre’ye baktı. İkisinin yüzünde de bir ifade yoktu. Binlerce düşünce 

geçti Behzat’ın aklından. Sonra Emre’nin üstüne yürüdü. Kaçacak yeri 

kalmamıştı “Bunun üstüne de ben yapmadım demezsin herhalde donuk 

şeytan. Sen var ya, ne samanlar altından su yürütmüşsündür. Bekle bir 

dakika Alev de bu işin içinde. O Ramiz’i baştan çıkardı sende ona 

ayakçılık yaptın. Tabii yaa..” dedi aydınlanarak, “Sizin ilişkiniz var.” 

Karısına döndü hemen, “Beni bırakıp kaçmayı mı düşünüyordun yoksa, 

….” dedi Alev’e bakarak. 

Alev ağlıyordu, “Bıktım artık senin bu şüphelerinden ben kimseyle 

bir olup ayakçılık yapmadım. Eğer seni aldattıysam da sen de tüm bu 

şüphelerini bir kenara bırakıp benimle ilgilenseydin.” 

Behzat, Alev’i dinlemeden “Sus, kapa çeneni kadın. İnanmıyorum 

artık sana. Her söylediğin yalan. Bu zamana kadar sana niye katlandım, 

sırf kendine zarar verme diye. Beni kullandın sevgimi kullandın. Yetti 

artık. Seni terk ediyorum. Ne olursa olsun beni aptal yerine 

koymayacaktın. Bitti artık.” dedi ve Emre’ye doğru döndü Behzat. Bu 

sırada Alev hüngür hüngür ağlayarak yalvarmaya çalıştı. Ama başı 

dönüyordu, duyduklarından sonra yerinden kalkacak mecali kalmamıştı. 

Behzat onu terk etmişti. Evet doğru duymuştu, terk edilmişti Alev.  

Behzat, Emre’nin omzuna bastırarak tüm gücüyle itti. “Şimdi sen 

anlat bütün planını. Nasıl yaptın? Alev’le ilişkinden bahset.”  

Emre, boş bir ifadeyle Behzat’a baktı sonra yüzüne, “Ne Alev’i? 

Ben yalnızlığı tercih ederim. Benim öyle bir banka da hesabım bile yok.” 

dedi. 

Diğer elindeki kartı Emre’nin yüzüne vurarak sinirle güldü ve 

şöyle dedi Behzat, “Haah, senin yerine kuşlar mı gitti de açtı bu hesabı. 

Yalnız yaptığını söylüyorsun yani bu işi öyle mi?”  

Bu sırada Teoman keyifli bir şekilde Behzat ve Emre’yi izliyordu. 

Alev de hala paraları bölüşeceklerini düşündüğünden şimdiye kadar 

kendisinin adını hiç söylememişti. Her şey çok güzel ilerliyordu. Sonra 

aklına apartman kameralarını devre dışı bırakacağı aklına geldi. Böylece 

o gece o dairede hiç bulunmamış olacaktı. Binadan çıkarken de 

yakalanmaması gerekiyordu. Tek tek odadakilere baktı. Herkes kendi 

halinde bir düşüncedeydi. Behzat, Emre’den hesap soruyor. Alev desen 

baygın, Hayriye ise bir köşe de gözlerini kapatmış ağlıyordu bir yandan 

da ağzından anlamsız cümleler duyuluyordu. Tamamdır, fırsat bu fırsat 
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hemen halledeyim diyerek bilgisayarın başına geçti Teoman. Hızlıca 

kameraları hallettikten sonra tekrar bir etrafına baktı her şey hala aynı 

devam ediyordu. Dikkat çekmeden yavaşça kalktı yerinden. Sonra 

aklından her şeyin “tamam” olduğunu geçirdi. Sıra bu binadan çıkıp bir 

an önce tüymekti. 

Alev, zorla kendini topladı kalkıp Behzat’a doğru gitti. Eliyle, 

Behzat’ın omzuna dokunarak; “Behzat beni dinl…” demeye kalmadan 

Behzat koluyla hızlıca Alev’i itti. Alev yere serildi. Sonra yavaşça 

kalkmaya çalıştı. Zorlanarak düştüğü yerden kalktı Alev. Evin 

içerisindeki eşyalardan, duvarlardan destek alarak mutfağa gitti. Bir 

taraftan da Teoman’la neden işbirliği yaptığını düşünüyordu. Bu olay 

nasıl bu kadar büyümüştü?  Bıçakların bulunduğu çekmeceyi açtı ve bir 

bıçak aldı, gücünün bittiğini hissediyordu. Kendini saldı ve sırtını dolaba 

yaslayıp kayarak oturdu yere. Ellerine baktı Alev, elindeki bıçağa ve 

biraz sonra keseceği bileğine. Bıçağı bileğine sürdü. İnce bir acı hissetti. 

Bir anda her yer kan olmuştu. Sonra düşündü Alev:  

“Bu evdeki insanlar bir elin beş parmağı gibiydi. Avucun 

parmakları birbirine bağladığı gibi onları da bir ceset birbirine 

bağlamıştı.” Sonra Behzat aklına geldi, onsuz ne yapardı? Birçok kez 

aldatmasına rağmen Behzat’a kendini affettirebilmişti. Şimdi tekrar 

affettirmesi gerekiyordu. Teoman’dan payına düşen paraları alıp Behzat 

ile mutlu bir şekilde yaşayacaktı. Yoksa yapayalnız mı kalacaktı?  

“Behzat” diye bir çığlık attı Alev. Yine onu istiyordu.  

Çığlık sesini duyunca irkildi Behzat. Alev’i aradı gözleri, ama 

yoktu. Ses mutfaktan gelmişti, koşarak oraya gitti. Alev kanlar içerisinde 

yerde yatıyordu. Dona kaldı Behzat, sonra hemen Alev’in ismini 

haykırdı: “Yardım edin, biri hemen ambulansı arasın.”  

Mutfaktan gelen seslere Hayriye koşarak gitti. Alev’in ruh eşiyle 

birlikte olduğu düşüncesini bir kenara atarak hemen ambulansı ve polisi 

aradı. Birazdan eve gidip en güçlü duaları etmeliyim, şeyhlerimle 

konuşmalıyım, ruh eşimi benden alan kişinin cezasını bulmasını 

sağlamalıyım diye geçirdi içinden.  

Hayriye’nin polisi aradığını duyan Teoman, tüm delillerin orada 

olduğunu ve kendisini ele verecek hiçbir kanıtı bırakmadığından emin 

olarak polis gelmeden hızlıca tüymeliyim diye düşündü. Ramiz’in 

dairesinden hızlıca çıktı ve kendi dairesine girdi. İçeri hala yoğun bir 

şekilde çamaşır suyu kokuyordu. Dün evdeki her şeyi çamaşır suyu ile 

silip evin tüm noktalarındaki parmak izlerini sildiğini hatırladı ve bir 

eldiven taktı eline. Kendini burada yaşadığı hayattan tamamen silmişti. 
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Önceden hazırladığı bavulu ve Emre’nin hesabından çektiği paralarla 

dolu çantayı aldı. Hızlıca kapıyı kapattı, karşı daire hala yangın yeriydi. 

O sırada Emre, Kendini bildiğinden beri insanlardan uzak 

durmaya çalışan, duyguların kötü olduğunu düşünen ve onları 

reddeden birini, beni suçladılar. Ne yaptıysam diğer insanlardan 

kurtulamadım, diye düşündü içinden.  

Teoman elindeki ufak bavul ve para dolu çantayı hemen bagaja 

koydu. O sırada torpidodaki telefonlardan biri çaldı. Şoför koltuğuna 

oturup arkasına yaslandı ve telefonu kulağına götürdü Teoman. Sonra 

tanıdık bir ses duydu, “Levent, neredesin be oğlum, kaç gündür 

görüşemiyoruz? Yarın toplanıyoruz hep beraber unutma bak.” Teoman 

kendisini Levent olarak tanıttığı yeni arkadaşına(!) güldü, “Unutur 

muyum hiç? Felekten bir gece çalmayalı uzun zaman oldu.” dedi neşeyle. 

Gözü az ilerdeki apartmana giren ambulans ve polislere takıldı. Zafer 

duygusunun verdiği gururla arabayı çalıştırdı ve cebindeki Malumlar 

Apartmanı’na ait olan anahtarları camdan sarkarak çöpe fırlattı.  

1 Ay Sonra 

Hayriye elindeki poşetleri koluna geçirip karmakarışık olan 

çantasında binanın anahtarını aradı, “Nerde buu… Hah, buldum.”  

Anahtarı çantasından çıkarıp hafifçe eğildi ve tam kapıya 

takacakken gözüne çarpan nazar boncuğuyla durdu. Doğruldu ve nazar 

boncuğuyla aynı hizaya geldi. “Ters takmışım. Görüyor musun? Ben de 

diyorum bu felaketler başımıza niye geldi…” kendini kınayarak nazar 

boncuğunu düzeltti ve binanın kapısını açarak içeri girdi.  

Artık her şey güzel olabilirdi. Ne kadar olacaksa tabii… 
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Öykünün Analizi 

İlk öyküdeki analizi dikkate alarak ve öyküde geçen bozuklukların 

özelliklerini düşünerek analizinizi buraya yapınız 
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DİLAN 

Duygu Hanım özel bir klinikte psikolojik danışman olarak görev 

almaktadır. Kendisine gelen danışmanlarını özel faaliyetlerle uğraştırmak 

için gruplandırmıştır. Bu gruplandırmayı danışanlarının ilgi alanlarına 

göre düzenlemiştir. Bu gruplardan bir tanesi müzik aleti çalabilen 

danışanlardan oluşturulmuştur. Bu grupta Emre Asil, Mert Korkusuz, 

Hayati Kahraman, Dilan Gonca, Ayça Bayındır bulunmaktadır. 

Emre Asil: 35 yaşında, paranoid kişilik bozukluğuna sahiptir. 

Evlenmiş ve bir yıl aradan sonra boşanmıştır. Bankada yönetici 

konumunda çalışmaktadır. 

Mert Korkusuz: 27 yaşında, şizoid kişilik bozukluğuna sahiptir. 

Bekardır. Tiyatro oyunları yazmaktadır.  

Hayati Kahraman: 33 yaşında, şizotipal kişilik bozukluğuna 

sahiptir. Bekardır. Tarot falı ve astroloji üzerine çalışmalar yapmaktadır. 

Küçük bir cafede  fal bakmaktadır. Meksika, Peru gibi büyü ve dinsel 

inanışın yoğun olduğu ülkelere sıkça seyahat etmektedir. 

Dilan Gonca: 36 yaşında, antisosyal kişilik bozukluğuna sahiptir. 

Uluslararası bir şirkette ekonomisttir. Şu an ilişkisi yoktur. 

Ayça Bayındır: 25 yaşında, sınır kişilik bozukluğuna sahiptir. 

Üniversite eğitimine devam etmektedir. 3 yıl önce okuduğu bölüme ait 

olmadığını düşünerek bölüm değiştirmiştir. Kısa süreli ilişkiler 

yaşamaktadır. Süregelen bir ilişkisi yoktur. 

……………………………………………………………………………

……………………... 

Psikolojik danışman Duygu Hanım ile terapilerine devam eden bu 

beş kişi danışmanın oluşturduğu grup ile bir araya gelmiştir. Grupta 

herkes bir enstrüman çalmaktadır. Emre bas gitar, Mert gitar, Hayati 

klarnet, Dilan keman ve Ayça bateri çalmaktadır. 

Danışmanları bu fikri danışanlarına sunduğunda oldukça olumsuz 

tepkiler aldı. Hepsi de böyle bir şeye gerek olmadığını terapilerin yeterli 

olduğunu savunuyordu. Özellikle Mert kendi kendine gitar çalarken daha 

iyi hissettiğini başkalarıyla aynı zevki alamayacağını anlatıyordu, başka 

insanlarla bir araya gelmesine hiç gerek yoktu. Tek başına olmayı tercih 

ediyordu. Hiç uğraşmasına gerek yoktu. Fakat Duygu Hanım pes etmemiş 

tüm grubu ikna etmiş ve onları tanıştırmıştı. Bu tanışmadan en çok Ayça 

memnun olmuştu. Yalnız kalmaktan çok korkuyordu. Yalnızken kendini 
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boşlukta hissediyor, bu histen bir türlü kurtulamıyordu. Dünyada varlığını 

bir tek Duygu Hanım’ın yanında hissediyordu. Bu grupla birlikte belki de 

ikincisi de eklenebilirdi. Hem müzik aleti çalmak gruptaki herkese iyi 

geliyordu. Bir ortak noktaları vardı. Başlangıçta herkes birbirine uzak 

durmuştu. İleride nasıl olacağını zaman gösterecekti. Zaman geçtikçe 

gruptakilerin çoğu bu duruma alışmaya başladılar. Bazıları ise  bu 

duruma hala yabancı gibiydi. Mert kimseyle konuşmuyor ve ilişki 

kurmuyordu. Ne düşündüğü anlaşılamıyordu. Sadece geliyor, gitarını 

çalıyor sonrada gidiyordu. Oldukça ciddiydi. Yüzünde neredeyse bir 

mimik bile yoktu. 

Grup enstrümanları çalarken birbirlerine epeyce ayak uydurmaya 

başlamıştı bile. Öyle ki Duygu Hanımın isteğiyle Hayati’nin cafesinde 

canlı müzik bile yapacaklardı. Gün saat her şeye karar verilmişti. Bir 

pazar günü saat 20:00’de müşterilere müzik ziyafeti vereceklerdi. 

Dört Ay Önce 

Bir cumartesi akşam saatleriydi. Grup son provasını yapmak için 

toplanacaktı. Saat akşam sekizde her zamanki gibi Hayati’nin cafesinde 

buluşacaklardı. Yarın büyük gündü. Bu kez tek başlarına değil bir sürü 

insan içinde çalacaklardı. Hem çok heyecanlı ve hem de kaygılıydılar. 

Her zaman olduğu gibi cafeye ilk olarak Hayati geldi. Bu müzik işi 

olduğundan beri cafeyi çalışmalar olmaya yakın kapatıyordu. Evi 

cafesine oldukça yakındı, evine uğrayıp tekrar cafeye geliyordu. Cafenin 

sahibi olduğu için de ilk gelmesi gereken oydu. Erkenden gelip cafeyi 

açıyordu. Yine çalışma yapmak için sözleştikleri bir gün evine fal 

baktırmaya bir kadın gelmişti. Numarasını komşusundan aldığından 

bahsediyordu. Hayati kadına şu an müsait olmadığını bir işi olduğunu ve 

çıkması gerektiğini söylemişti. Fakat kadın oldukça ısrarcıydı.  Bunun 

için çok uzak yoldan geldim az da olsa bir vakit ayırın diye ısrar etmişti. 

Hayati ise kadını kıramayıp el falına bakmıştı. Kısa bir süre olsa bile 

cafeye gittiğinde Mert, Emre ve Ayça çoktan gelmişlerdi. Onları görür 

görmez durumu anlattı ve özür diledi. Fakat beklediği tavrı pek 

görememişti. Mert son derece sert bir ifadeyle ile ne olursa olsun 

bekletmemesi gerektiğini ve bu işi daha ciddiye almasını söylemişti. 

Bekletilmekten hiç hoşlanmazdı. Diğer insanlar her işi savsaklıyor doğru 

düzgün yapmıyorlar diye düşünüyordu. Çok öfkelenmişti fakat belli 

etmemeye çalışıyordu.  İçinden onun yalan söyleyip, bilerek beklettiğini 

düşünüyordu. Arkalarından Dilan’ın gelmesiyle konu daha fazla 

uzamamış, düşünceleri dağılmıştı 
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Hayati cafeye gelir gelmez içeriyi havalandırmak için camları açtı. 

Cafenin içinde yoğun bir sigara kokusu vardı. Ortam çok kasvetli ve 

bunaltıcıydı. Tavanı oldukça basık olan bu mekan ortamın kasvetine 

davetiye çıkartıyordu. Zaten küçük, yoğun eşya karmaşası olan bir yerdi. 

Kapıdan girişte ahşap masalar, rengi yıpranmış kahverengi sandalyeler 

bulunuyordu. Çayını, kahvesini yudumlamak isteyen misafirler burada 

oturur ya arkadaşları ile koyu bir sohbete başlar ya da tek başlarına sigara 

içerlerdi. Masaları geçip ilerleyince farklı bir yere girmiş gibiydi. 

Duvarlarda küçük küçük sıralı pencereler vardı. Pencerelerin altı tüm 

duvarı kaplayan sedirle döşenmişti. Kırmızı ve kahverenginin hakim 

olduğu etnik desenlerle işlenmiş minderler koyulmuştu üstüne. Ortada 

çapraz serilmiş küçük bir Isparta halısı… 

Hayati sedirli kısımda gelenlere fal bakardı. Şanı almış yürümüştü 

memlekette, etrafı hiç boş kalmıyordu. O bu durumdan pek memnun 

sayılmazdı. İnsanlarla iletişim kurmaktan hoşlanmıyordu. İnsanların ona 

tuhaf bir varlıkmış gibi baktıklarını düşünüyordu. Fal baktırmaya 

gelenlerle ya da diğer insanlarla fazla iletişim kurmazdı bu yüzden. Fal 

bakarken tamamen odaklanıyor, dünyada değilmiş gibi hissediyordu. 

Adeta gerçekten ait olduğu dünyadaymış gibiydi. Her zaman farklı bir 

dünyaya ait olduğuna inanmıştı. Fal bakarken o dünyadan arkadaşları ona 

gelecekle ya da geçmişle ilgili bilgiler fısıldıyordu. O dünyada olağanüstü 

varlıklar da vardı. Hayati onlarla iletişim kurabiliyordu. Bunu ondan 

başka kimse yapamazdı, yalnızca kendisine bahşedilen bir özellikti. 

Sedirlerin karşı tarafı koyu kahve ahşap dolaplar ile kaplıydı. 

Dolapların üstünde mumlar, tütsüler vardı.  Duvarlara gaz lambaları 

konulmuştu. Cafenin aydınlatması genellikle bu gaz lambaları ile 

sağlanıyordu böylelikle loş bir ortam yaratılıyordu. Gaz lambalarının 

arasında bir ayna asılıydı. Hayati ne zaman ayna karşısına geçse karşıda 

gördüğü kişi kendisi değildi. Bu tuhaf his yüzünden beyaz bir çarşaf ile 

aynayı kapatmıştı. 

Diğer grup üyeleri gelmeden pencereleri kapattı. Mutfağa gidip 

çekmeceden bir çakmak alarak geri döndü. Tüm mumları ve tütsüleri 

özenle yaktı. Bulunduğu her ortamda mutlaka bulunduruyordu. Zaman 

zaman ayinlere katılıyor, kendini de en çok o ayinlerde mutlu 

hissediyordu.  

Çekmeceyi açtı ve dün akşam çıkarken oraya bıraktığı yüzüklerini 

tekrar taktı. Saçı ve sakalı hep uzundu, gözlerine simsiyah göz kalemi 

çekerdi. Parmaklarına büyük, doğal taşlardan yüzükler takardı. O taşların 

farklı bir enerjisi olduğuna inanıyordu.  Pantolon giymekten nefret ederdi, 

şalvar onun için en rahatıydı. 
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Cafeden ilk giren kişi Mert olmuştu. 

  

HAYATİ – Hoş geldin! 

 

Mert tepkisiz bir şekilde sadece kafasıyla onaylamakla yetinmişti. 

Hayati fazla umursamadı. İkisi de farklı köşelere oturup beklemeye 

başladılar. 

Ayça cafenin yakınındaki duraktan otobüsten inmişti. Hava kapalı 

ve yağmurluydu. Yavaş adımlarla cafeye doğru ilerlerken bir yandan 

yağmur damlaları saçlarına düşüyor bir yandan da yağmura aldırış 

etmeden Arnavut kaldırımlı sokakta dikkatle etrafını izliyordu. Derme 

çatma binalarla doluydu etraf, rutubet kokusu burnuna geldi. Bu aralar ne 

çok yürümüştü bu sokaktan. Artık okul çıkışlarında direkt evine gitmiyor 

müzik çalışması için cafeye geliyordu. Kendini bildiğinden beri fazla 

arkadaş olmamıştı. Sürekli etrafındaki insanlar ölü gibi olduğunu 

söylüyordu. Arkadaş edinmeyi bile becerememişti bu hayatta. Zaten neyi 

becerebilmişti ki onu becerebilsin. Cafenin önüne geldiğinde kafasını 

kaldırıp yukarı doğru baktı, derin bir nefes aldı ve girişteki 3 merdiven 

basamağını ağır ağır çıktı. Tam cafenin kapısına gelmişti ki arkadan 

sesler duyuldu. Gelen Dilan idi. 

 

DİLAN – Naber Ayça? 

AYÇA – İyidir senden? 

DİLAN – Ben de iyiyim teşekkür ederim. 

Tam kapıdan içeri girerken Ayça Dilan’a dönerek 

AYÇA – İlk defa erkencisin Dilan. 

 

Dilan genellikle çalışmalara geç kalıyordu. Grup üyeleri her 

seferinde onu beklemek zorunda kalmışlardı. Arkadaşları bu durumdan 

hoşnutsuzdu, sorumluluklarını ciddiye almadığını düşünüyorlardı, birkaç 

kez de dillendirmişlerdi. Fakat Dilan’ın bu durumu pek umursadığı yoktu. 

 

DİLAN – Ben yoğun bir insanım, şirkette önemli işlerim oluyor 

canım. Keşke ben de senin gibi üniversite okuyup, gezseydim. Ama 

yapmam gereken daha önemli işler var. 

Ayça tam ağzını açmış kızgınlıkla cevap verecekti ki cafenin 

kapısında Emre belirdi. Onun yanında öfkeli davranmak istemedi ve 

cevap vermedi. 
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EMRE – Merhabalar! 

AYÇA – Merhaba. 

DİLAN – Merhaba Emre. 

HAYATİ – Hoş geldin Emre. 

Mert yine tepkisiz kalan taraftı. Grup artık bu duruma alışmıştı. Arada 

konuşma geçiyor, Mert her zaman ki gibi çoğuna dahil olmuyordu. 

MERT – Herkes geldiğine göre başlayıp bitirelim bir an önce. 

Ruhsuz bir ifadeyle çıkmıştı ağzından. Hiçbir zaman duygusunu 

belli etmezdi. Aklından ne geçiyor, ne hissediyor kimse anlayamıyordu. 

Tek isteği bir an önce bu ortamdan, bu insanlardan kurtulmak gibiydi.  

Cafedeki masaların birkaç tanesini kaldırmış ve orayı sahne gibi 

düzenlemişlerdi. Müzik aletleri devamlı orada dururdu. 

Herkes enstrümanının başına geçmiş, son prova başlamıştı. Herkes 

olduğundan daha iyiydi o gün. Özellikle de Ayça, harikalar yaratmıştı. 

Hareketleri çok hızlıydı. Bateriyi çalmamış adeta yaşamıştı resmen. 

Baterinin son zil tınısı ile de prova bitmişti. 

  

HAYATİ – Wooooww Ayça mükemmeldin gerçekten! 

 

Emre şok olmuş bir şekilde Hayati’ye bakakalmıştı. Ne diyordu bu 

adam böyle? Bu da nereden çıkmıştı? Beyninden kaynar sular 

dökülmüştü resmen. Şok geçirdiğini düşünüyordu. 

  

AYÇA – O kadar da iyi değildim ama elimden geleni yapmaya 

çalışıyorum. 

Dilan histerik bir kahkaha atmıştı. 

DİLAN – Aaa olur mu öyle şey Ayça’cığım bu konuda mütevazi 

olma kesinlikle. 

AYÇA – Çok teşekkür ederim. 

Ayça etrafında olanların farkında değildi. Tek farkında olan 

Dilan’dı. 
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MERT – Tebrikler. Herkese iyi akşamlar. 

Kapıdan ilk çıkan Mert olmuştu. Arkasından ilk çıkan bir hışımla 

Emre olmuştu. Ayça şaşkın şaşkın arkasından bakmıştı. Ne olduğunu 

anlayamamıştı. Vestiyerden paltosunu alarak  

 

 AYÇA – Herkese iyi akşamlar. Yarın görüşürüz. 

 DİLAN – Görüşürüz canım. 

 HAYATİ – İyi akşamlar. 

Çalışma sona erdikten sonra herkes birer birer montunu alıp 

vedalaşmıştı. Cafede son kalanlar Hayati ve Dilan’dı. Dilan lavaboya 

rujunu tazelemeye gitmişti. Her daim giyim kuşamına dikkat eden bir 

kadındı. Şık elbiseler, topuklu ayakkabılar giymediği gün olmazdı. Saçı 

ve makyajı sürekli özenli yapılı olurdu. Dışarı çıkmadan önce makyajını, 

saçını kontrol edip çıkmazsa içi rahat etmezdi. 

Yavaşça lavabonun kapısını itip içeri girdi. Çantasını açtı içinden 

pembe tonlarında rujunu çıkartıp çantasını kapının arkasına astı. Rujunu 

sürdü, çantasını alarak dışarı çıktı. 

 

DİLAN – Hayati Bey iyi akşamlar ben çıkıyorum. 

 

Diye seslenmişti mutfaktaki Hayati’ye.  

Siyah kürkünü almak için vestiyere uzandı. Kürkünü aldı, tam 

giyerken gözüne bir şey çarptı. Siyah bir atkı daha asılıydı. Ayça’nın 

atkısıydı. Bu günlerde Ayça ile araları fena değildi. Götürmesinde bir 

sakınca yoktu. Elini çabuk tutarsa durağa varmadan ona yetişebilirdi. 

Cafeden hızlıca çıkmış sokağın başına doğru hızlı adımlarla ilerlemeye 

başlamıştı. Ayağındaki yüksek topuklu ayakkabılar engel olsa da alışkın 

bir kadındı. Sokağın başına geldiğinde kırmızı bir jip gözüne çarptı. 

Arabanın yanında iki kişi vardı. Hararetli şekilde bir şeyler 

konuşuyorlardı. Tartışma bile denebilirdi. Bekleyenlerin yüzlerine 

dikkatle bakınca epeyce şaşırdı. Bunlar Ayça ve Emre’ydi! Gördüğü 

manzara ile şaşkınlığını gizleyememişti. Ne işleri var bunların burada 

diye düşündü. Ayça neden otobüs durağı yerine Emre’nin yanındaydı. 

EMRE – Biz görüşüyorsak o adam nasıl sana böyle şeyler 

diyebilir? 

AYÇA – Emre saçmalıyorsun kötü ne var bunda? 
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Emre’nin gözlerinden ateş fışkıyordu resmen. O kadar sinirliydi 

ki Dilan bile hissetmişti uzaktan.   

Ayça ve Emre arasında bir şeyler vardı. İnanamıyordu. Kısa 

süreli bir şok yaşıyordu galiba. Şoku atlattıktan sonra çok öfkelendi. 

 

SON PROVADAN DÖRT GÜN ÖNCE 

 

Çalışmalar bugünlük de son bulmuş herkes dağılmak için 

hazırlanıyordu. 

 

DİLAN – Bugün epeyce çaldık. Saat on ikiyi bile geçmiş. 

AYÇA – On ikiyi geçti mi? Hay Allah! 

HAYATİ – Zaman dediğimiz böyle bir şey işte. Bir var bir yok. Su 

gibi akıp gidiyor bazen. Bugün akik taşı koydum buraya. Stres taşıdır o. 

Tüm stresinizi aldı götürdü. Saati bile fark etmedik gördünüz mü? 

MERT – Bilimsel olmayan şeylere inanmak saçmalıktır. 

HAYATİ – Bunlar evrende var olan şeyler Mert. İnkar edilemez.  

DİLAN – Neyse bırakın şimdi bu ıvır zıvırları! Ayça bu saatte 

otobüs bulamazsın istersen seni bırakabilirim? 

Dilan insanlara karşı oldukça tersleyici ve kaba bir insandı. 

Sadece sıkıntı çıkarmayan kişilerle düzgün ilişkiler kurabilirdi. O da uzun 

sayılmazdı. Salondaki herkes bu teklife şaşırmıştı. Dilan’dan pek 

beklenebilecek bir hareket değildi. Fakat bu geç saatte kimse onunla 

uğraşmak istemiyordu. Kimse sesini çıkarmadı. 

 

AYÇA – O-olur. 

 

Ne diyeceğini bilememişti. Aslında her gün otobüsle değil Emre ile 

gidiyordu. Göz ucuyla Emre’ye baktı. Hiç sesini çıkarmamıştı. İçten içe 

hem öfkelenmiş hem de kırılmıştı. Kimse görüştüklerini bilmiyordu ama 

yine de onu bu durumdan kurtarabilirdi. Öfkesini haykırmak geçti içinden 

ama sonra yatıştı. Zaten normal bir ilişkileri de yoktu. Cinsellik dışında 

pek bir şey de paylaşmıyorlardı. 

Herkes beraber kapıdan çıktı ve arabalarına dağıldı. Ayça Dilan’la 

beraber yürümüştü. Hiç Emre’ye bakmadan arabaya bindi. Kendi kendine 

küs gibi davranmıştı. Önce Mert’in arabası geçti yanlarından sonra da 
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Emre. Emre’nin arabası geçerken Ayça’ya doğru gözlerini kaydırdı. Ayça 

birdenbire el sallamıştı. Emre hafifçe gülümsedi. Ayça birdenbire ani 

tepkiler veriyor, bir anı bir anını tutmuyordu. 

DİLAN – Eee Ayça memnun musun bu müzik çalışmalarından? 

AYÇA – Evet, iyi geliyor kafamı dağıtıyor  ya sen? 

DİLAN – Eh işte. Aslında çok yoğunum şirkette çok yoruluyorum. 

Orada her şey bana bakıyor. Önemli bir pozisyondayım haliyle, olağan 

tabi bunlar. Duygu Hanım’ın isteğini kırmak istemiyorum sadece. 

AYÇA – Pek önemli değil yani senin için? Keyif almıyorsun? 

DİLAN – Yok öyle demeyelim de benim gibi biri için basit şeyler 

bunlar. Neyse gruptakiler hakkında ne düşünüyorsun? 

AYÇA –  Pek muhabbetimiz olmuyor, tanımak zor ama yine de 

iyiler. 

DİLAN – Hayati saçma sapan şeylere inanıyor. Tuhaf varlıklara 

falan… Tam bir gerizekalı! Mert desen yabani domuzun teki! Günaydın, 

iyi akşamlar gibi cümleler dışında bir şey yok. 

Ayça Dilan’ın bu kadar açık olmasına şaşırmıştı. Hiçbir şey 

demeden yolu izlemeye başladı. Navigasyondan evinin adresini açmıştı. 

Dilan ona göre gidiyordu. Kafası rahattı o yüzden. Ne kadar kaba bir 

insan diye düşündü Ayça. O süslü hanımefendi görüntüsünün altında 

farklı biri yatıyordu demek ki. 

 

DİLAN – Ahh biraz haddimi aştım sanırım. Sakın beni yanlış 

anlama. Ben bazen böyle patavatsız olabiliyorum işte. Ama yalan mı? 

Çok tuhaflar cidden. 

 

Dilan Ayça’nın şaşırdığını fark etmişti. Hemen durumu 

toparlamaya çalıştı. Bir şeylerden şüphelenmişti ve Ayça’dan laf 

alabilirdi. Bunu ona yakın davranarak yapacaktı. 

 

AYÇA – Yok yanlış anlamadım, bence de öyleler. Konuşmaktan 

bile aciz insanlar. Bu dünyada değiller sanki. 

 

Bu sefer şaşıran taraf Dilan olmuştu. Daha az önce iyi insanlar 

demişti. Ne oldu da fikri değişti şimdi diyordu içinden. Sen de az tuhaf 

değilsin dedi mırıldanarak. Ayça’ya belli etmemişti tabii ki. 
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DİLAN – Grupta en normal biziz galiba? Ne dersin? 

Küçük bir kahkaha patlatmıştı. 

DİLAN – Ahh bir de Emre var tabi. O nasıl sence? Çok karizmatik 

bir erkek bence! 

AYÇA – Bilmem pek muhabbetimiz olmadı. 

DİLAN – Erkek arkadaşın falan var mı? Yoksa bekar mı 

takılıyorsun sen de benim gibi? 

AYÇA – Erkek arkadaşım yok. Yalnızım. 

DİLAN – Gencecik, çok güzel bir kızsın. Nasıl olmaz. Kandırma 

şimdi beni. 

Yine klasik kahkahasını patlatmıştı. 

AYÇA – Yok ben öyle şeyler düşünmüyorum şu an. Okulumla 

ilgileniyorum sadece. Olmasını da istemiyorum. Kimseyi çekecek halim 

yok. Tek başıma mutluyum. İstediğimi yaşıyorum istediğim gibi 

davranıyorum. Bir de başkasını çekemem. Kimse dahil olmasın benim 

hayatıma. En iyisi bu. 

DİLAN – Öyle şey olur mu canım? Çekmek değil ki bu beraber 

anı paylaşıyorsunuz, hayatı birlikte yaşıyorsunuz. Sıkboğaz etmekle 

olmaz tabii bu işler. Rahat bırakacaksın karşındaki insana. 

AYÇA – Sen tecrübelisin galiba bu konularda? 

DİLAN – Ben de senin yaşındayken yaşadım böyle şeyler. 

Yaşamak için en güzel zamanlar senin yaşların. Değerini bil, vallahi 

benden söylemesi. 

AYÇA – Şimdi yaşamayacağım da ne zaman yaşayacağım bunları. 

Bu saatlerde çıkıp otobüslerde sürünüyorum. Gelip alsaydı beni buradan, 

koruyup kollasaydı. Sürekli güzel bir ilişkim olsaydı. Başka ne isterdim 

ki! 

Dilan’ın kafası iyice karışmıştı. Ne diyordu bu kız böyle? Daha az 

önce kimseyi çekemem diyordu şimdi başka ne isterdim ki diyor. 
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“Galiba gruptaki en tuhafı da şu an yanımda oturuyor” diye 

mırıldandı tekrar. Bugünlük bu kadar heyecan yeterdi ona. Kafası 

yeterince allak bullak olmuştu. Saat de geçti hiç kafası kaldırmazdı. 

 

Olay Günü 

Dilan şoku atlatmak için tekrar sokağa dönüp hemen yanındaki 

binanın duvarına yaslandı. Daha iki gün önce Ayça’yla konuşmuştu. 

Kimseyle görüşmediğini söylemişti. Gözlerinin içine baka baka yalan 

söylemişti. Bundan da hiç çekinmemişti. İnsanlar böyleydi işte 

başkalarına istedikleri gibi yalan söylüyorlar, hiç utanmadan 

karşılarındaki kandırıyorlardı. Kimseye güvenmemeliyim, herkesin 

dediklerine ve yaptıklarına karşı kendimi korumalıyım, güçlü olmalıyım. 

Yoksa bana çok büyük zararlar verebilirler. Bu düşünceler sürekli olarak 

beyninde yankılanıyordu, sesler hiç susmuyordu.  

Duvardan destek alarak geri döndü ve yürümeye başladı. Atkı hala 

elindeydi. Yanından geçtiği çöp konteynırına fırlattı. Güçlü olmak için 

planlar çevirmek gerekiyordu işte. Sendeleyerek arabasına doğru yürüdü. 

Bir yandan da çantasını açmış kurcalıyordu. Arabasının anahtarlarını 

arıyor ama bir türlü bulamıyordu. “Offf bee” diyerek çantasını kapattı ani 

bir kararla cafeye geri döndü. Etrafına bakındı ama ne ışıklar yanıyordu 

ne de bir ses seda vardı. Hayati çıktı demek ki diye düşündü. Yere eğildi 

ve saksıların içini kontrol etti. En son cafeye geç kalıp Mert’in 

çıkışmasından sonra her ihtimale karşı yedek bir anahtar bırakmış, grup 

üyelerine de söylemişti. Dilan saksıları tek tek yokladıktan sonra anahtara 

ulaştı ve kapıyı açtı. Ne yaptığını hiç bilmiyordu. Neden gelmişti tekrar 

buraya bilmiyordu. 

Kapının kenarından destek alarak etrafını süzdü. Kimsecikler 

yoktu. Enstrümanların yanına gitti, yavaşça perdeyi açtı. Uzun süre 

bateriye baktı kitlenmiş gibiydi. İnsanlar kötüydü, onu kandırıyorlardı bu 

savaşta ayakta kalmak için o da kötü davranmalıydı. Herkes yaptıklarının 

cezasını çekecekti. Ona yalan söylemek, kandırmak ne demek 

göreceklerdi. Emre’nin çok karizmatik olduğunu söylemişti. O birlikte 

olabilirdi. Öyle dediğinde bile ses çıkarmamıştı Ayça. İnsanlar böyle 

kurnazdı işte. Ama o herkesten daha kurnaz olacaktı. 

Bir hışımla mutfağa doğru koştu. Hızla çekmeceleri karıştırıyordu. 

En sonunda bir ekmek bıçağı buldu ve tekrar içeri döndü. Baterinin 

davullarına olanca gücüyle saplıyordu. Davulun her yeri yırtılmış 

kullanılamaz hale gelmişti. Ortalık şimdi karışacaktı. Bıçağı mutfağa 

bıraktı, perdeyi kapattı ve öylece çekip gitti. 
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Emre ve Ayça daha fazla sokak ortasında tartışmamak için arabaya 

binmişti. Emre biner binmez gazı kökledi. Araba birden hızlandı. 

 

EMRE – Mükemmelmişsin, çok iyi çalıyormuşsun ne biçim laflar bunlar, 

ne biçim!!!! 

 

Ayça korkusunu belli etmeden oturuyordu. Kollarını göğsüne 

bağlamış cevap bile vermemişti. Emre’yi ilk kez böyle görüyordu. Emre 

gaza bastıkça basıyordu. Ani bir manevrayla önündeki arabayı solladı. 

 

AYÇA – Emre napıyorsun ya? Yapma! Yavaş. Adam öylesine 

söyledi ya! 

EMRE – Hee ben de gerizekalıyım tabi görmedim senin salladığın 

kuyruğu! 

AYÇA – Ne?  

EMRE – Ne var sizin aranızda? Ne? Bu adam bu lafları söyleme 

cesaretini nerden buluyor? 

AYÇA – Ne diyorsun? Hasta mısın sen ya? 

EMRE – Nerden buluyor ha senden buluyor işte! 

AYÇA – Kendine gel artık! 

EMRE – Ne zaman başladı sizin ilişkiniz? 

AYÇA – Ne? Ne ilişkisi sen neyden bahsettiğini farkında mısın? 

Emre aniden frene basarak sağda durmuştu. Ayça öne doğru 

irkilerek son anda kapının kolundan tutunmayı başardı. 

EMRE – Sakın bir daha benim yanımda başka erkeklerle böyle 

hareketlerde bulunma! 

 

Ayça Emre’ye bakakalmıştı. Gözlerinden birkaç yaş süzüldü. 

Ağzından tek kelime bile çıkmadı. Buna bile gücü yokmuş gibi 

hissediyordu. Emre gaza yüklendi ve Ayça’nın evinin önüne geldi. Ayça 

hiçbir şey demeden arabadan indi. Kapıyı sertçe kapatarak arkasına bile 

bakmadan apartmana girdi. 
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Ertesi Gün 

Ayça üstünde ağır bir yorgunlukla uyanmıştı. Başının ucundaki 

saate baktı. 12.30’u gösteriyordu. İçinde dünkü kavganın acısı vardı. Hiç 

cafeye gidesi yoktu. Tüm gün yataktan çıkmayıp öylece yatmak istiyordu. 

Emre’ye hem öfkeli hem de kırgındı. İçinden saatlerce bağırmak aynı 

zamanda susmak geçiyordu. Karmakarışık duygular içindeydi. Ne 

yapacağını bilmiyordu. Zorla da olsa kalkıp kendini duşa attı. Sıcak bir 

duş iyi gelebilirdi. 

Dilan sabah erkenden uyanmış mükemmel bir kahvaltı hazırlamıştı 

kendine. Bugün büyük olaylar olacaktı. Herkes yaptıklarının bedelini 

ödeyecekti. Herkes ondan bir şeyler alıyordu ama bu sefer sıra ondaydı. 

Sabah kahvaltıdan önce duşunu almış, saçlarını kurutmuştu. Kendine orta 

şekerli bir Türk kahvesi yapıp yudumlarken dergisini karıştırıyordu. 

Kahvesi bitince akşam için keyifle hazırlanabilirdi. Dolabını açtı üç tane 

elbise çıkardı. Hepsini yatağın üstüne dizerek mini mor kadife elbiseyi 

seçti. Çekmeceden maşasını çıkartıp fişe taktı. Makyaj masasına oturup 

saçlarını yapmaya başladı. Saçı ve makyajı hazır olunca elbisesini 

giyindi. Dolaptan metalik bantlı ayakkabılarını çıkartıp ayağına taktı. 

Çantasını ve paltosunu alarak evden çıktı. 

Hayati bugün cafesini erken açmamıştı. Sabah meditasyon 

yapmaya vakit ayırmıştı. Akşam gösteri için cafeye gidecekti. 

Saat 19.00’da Hayati evden çıkmıştı. 10 dakika içinde cafede 

olurdu. Cafenin önüne geldiğinde karşıdan Mert ve Emre geliyordu. 

Selamlaşarak içeri girdiler. Montlarını vestiyere asarken içeri Ayça girdi.  

 

AYÇA – Merhabalar. 

HAYATİ – Merhaba 

Emre’den ses çıkmamıştı. Mert’ten de öyle ama buna takılmadı. 

Emre yüzüne bile bakmıyordu. Her şey bitmişti galiba! 

Son olarak kapıdan Dilan girdi. Keyfi yerindeydi herkesle tek tek 

selamlaştı. 

Herkes bir köşeye çekilmiş bekliyordu. Bu sessizliği bozan Dilan 

oldu. 

 

DİLAN – Ee hadi bakalım biraz çalıp neşelenelim. 
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Suratında sırıtışla yerinden kalktı ve perdeyi açtı. Perdenin 

açılmasıyla herkes şok olmuştu. Baterinin davulu paramparçaydı.  

 

DİLAN – Aaaaaa! 

AYÇA – Bu, bu ne?  

 

Sesi titriyordu. Kelimeler kekeleyerek çıkmıştı ağzından. 

HAYATİ – Ne olmuş buna böyle? 

AYÇA – Kim yaptı bunu böyle? Kim? Bizden başka kimse yok 

burada. 

Herkes diken üstündeydi. Kimse yoktu ve kimin yaptığı belli 

değildi. Her an suçlu çıkabilirlerdi. 

Çok öfkelenmişti. 

 

MERT – Ne yapacağız şimdi? Gösteri ne olacak? Kim yapmış 

olabilir bunu? 

Herkesin gözü birbirindeydi. 

MERT – Ben yapmadım onu baştan söyleyeyim. Kim yaptıysa 

ortaya çıksın. 

DİLAN – Bu halde gösteri falan olmaz. Ne olacak? Tabii ki 

yapamayacağız. Kim bunun sorumlusu? Ne diyeceğiz gelen insanlara? 

Alet kiminse o hesap versin! O sorumluydu! 

AYÇA – Sen ne diyorsun Dilan? Ben niye böyle bir şey yapayım? 

HAYATİ – Lütfen birbirinizi suçlamayın. Böyle şeylerin olması 

çok normal. Bu bizim için bir uyarı. Diğer varlıkları kızdırmış olabiliriz. 

DİLAN – Diğer varlıklar da ne? 

Suratını ekşiterek tiksinir gibi söylemişti. 

HAYATİ – Diğer varlıklar işte. Üç harfliler. Bunu onlar yaptı. 

Onlar kızmış belli. Ben geçenlerde rüyamda gördüm bu anı. Onlar bana 

bunu haber verdi. Şu an buradaki kimse suçlu değil. Ortamdaki gergin 

enerji hepimizi etkiliyor. 
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DİLAN – Saçma sapan şeyler bunlar. Böyle bir şey yok, anla artık. 

Benim gibi yüksek statüdeki bir insanı maruz bıraktığın saçmalıklara bak! 

Dilan oldukça öfkelenmişti. Hayati’yi ittirerek ortada dönüp 

dolaşmaya başladı. 

 

MERT – Şimdi herkes beni dinlesin ve ciddi olsun. Bu işi 

çözmeliyiz. Gerçekleri öğrenmemiz gerek. Ben bu işle alakam olmadığını 

kanıtlayacağım. Karşı komşuma mesaj attım. Dün gece çalışmadan sonra 

direkt evime gittim ve onunla karşılaştık. O her şeyi ortaya çıkartacak. 

Hiçbir suçlamaya maruz kalmak istemiyorum. Böyle şeylerle uğraşamam. 

Kamera kayıtlarını da istedim. Saat kaçta evde olduğumu hepiniz 

göreceksiniz. 

EMRE – Bunu herkes yapmış olabilir. Birisi bir şey planlıyor. 

Emre her şeyden, herkesten şüphe duyuyordu. Birileri bir oyun 

oynuyordu. 

DİLAN – Onu bilemeyiz. Her şeyi sakladığınız gibi bunu da yapıp 

saklıyorsunuzdur! 

EMRE – Kim ne saklıyormuş? Sen ne ima etmeye çalışıyorsun? 

DİLAN – Bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Her şey ortada! Siz 

hepimizi kandırıyorsunuz. Yalanlar söylüyorsunuz. İlişkinizi de böyle 

sakladınız. Bizi çocuk yerine koydunuz. Ama artık bitti bunlar. Ben her 

şeyin farkındayım. Asıl aptal olan sizsiniz. Ahmaklar! 

Herkes birbirine bakmış fısıldaşıyordu kendi kendine. Ne olduğunu 

kimse anlamamıştı. 

EMRE – Se-sen mi söyledin ona bunu? 

Ayça’ya dönmüş bakıyordu. Yine arkasından bir işler 

karıştırılmıştı. Şüpheleri gerçekti. 

AYÇA – Hayır hayır hayır! 

Bağırarak söylemişti. Tüm cafede sesi yankılandı. Ağlama krizine 

girmişti. Hıçkırıklarından ne dediği bile anlaşılmıyordu. 

AYÇA – Ben söylemedim gerçekten ben söylemedim! 
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Cafede her yeri dağıtmaya başladı. Önüne ne çıkıyorsa yıkıyordu. 

Diğer bütün müzik aletlerini yere fırlattı. Asılı olan tüm montları çekerek 

yere attı. Sadece kendi montu ve baterisine dokunmamıştı. Hali 

kalmayınca iki dizinin üstüne çökmüş. Saçlarını tutuyordu.  

“Ben söylemedim ben söylemedim” diye sayıklıyordu. Her şey 

bitmişti işte. Yine yalnız kalacaktı. Emre onu terk edecekti. Fazla bir 

şeyler paylaşmasalar bile Emre’ye bağlanmıştı. 

Birden mutfağa doğru koşmaya başladı. Eline ortalığı karıştırmaya 

başladı. Eline bir fincan alıp tezgaha vurup kırdı. Kollarına kesikler 

atıyordu.” Olamaz olamaz” diye sayıklıyordu. Sol kolunun üstüne 

çizikler beş ona çizik atmıştı ki Hayati yetişti. Elindeki camları alarak 

lavaboya fırlattı. Ayça’yı kolundan tutarak sandalyenin üzerine oturttu. 

Hızlıca masanın üstündeki ecza dolabından sargı bezini çıkartıp kollarını 

sardı. Fazla derin kesikler değildi neyse ki. 

 

DİLAN – Benim gibi insanın uğraştığı şu durumlara bak! 

Aptalsınız hepiniz! Bu grup zaman kaybından başka bir şey değil! 

Defolup gidin hayatımdan hepiniz! 

Yerden paltosunu aldığı gibi çıkıp gitmişti. 

Dört Ay Sonra 

Dilan o gün çok keyifli uyanmıştı. Yeni aldığı elbisesini giydi, 

makyajını ve saçını yaptı. İşe gitmek için hazırdı. Kahvaltısını hazırladı, 

kahvesini koydu. Dergisini karıştırırken önüne müzik gruplarıyla alakalı 

bir köşe yazısı çıktı. Dört Ay öncesine kadar onun da bir müzik grubu 

vardı. Kemanını o zamandan beri hiç eline almamıştı. Grupça çaldıktan 

sonra solo çalmak pek zevk vermiyordu. Tekrardan grupla çalmayı 

düşündü. Yeni bir gruba girmek istemiyordu eskisini istiyordu. Son olayı 

düşündü. Hak etmişlerdi açıkçası. Şimdi tekrar bir araya gelmelerini 

istiyordu ve geleceklerdi de. O istediğini elde etmeye programlanmış bir 

kadındı. Ama önce çözmeleri gereken bir gizem vardı. Aslında onlara 

çözdürmesi gereken bir gizem böylece planını yaptı. Akşam 9`da 

Hayati’nin cafede buluşacaklardı. Önce yapması gereken dört ayrı telefon 

konuşması vardı. Kolay olandan başlayalım deyip klasik kahkasını 

patlattı ve Hayati’yi aradı. 
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DİLAN – Hayati naber? 

HAYATİ – Ooo Dilan, iyidir senden naber? Tam da tütsüleri 

yakıp senin çok bayıldığın benimkilerle konuşacaktım. Hissetmiştim 

arayacağını. 

DİLAN – Hayati başlama yine ya. Neyse daha fazla muhabbet 

uzamadan sadede geliyorum. Grubu tekrar birleştirmek istiyorum. Bu 

akşam 9 senin cafe? Önce şu meseleyi bir halledelim dedim. Nasıl fikir? 

HAYATİ – Yani Dilan biliyorsun benim o zamanki fikrimi. Zaten 

kimsenin suçlu olmadığını da söylemiştim. O yüzden benlik bir şey yok 

grubu tekrar birleştirebiliriz. E çalmayı da özledim bayağı. 

DİLAN – Tamam o zaman canım, akşam görüşürüz. 

Telefonu kapattı. Ne salak bir adam bu diye geçirdi içinden. Neyse 

istediğini elde etmekte her yol mübahtı bu da küçük bir pürüzdü. Canını 

sıkmayacaktı. Sırada Ayça vardı. O biraz zorlayacak gibiydi. 1 kere aradı, 

2 aradı, 3 aradı tam küfürle kapatacakken sinirli bir “alo” sesi duyuldu. 

AYÇA – Ya sen kimsin,  sabah sabah 3 kere arıyorsun, kafayı mı 

yedin sen? Nerden buldun o cesareti, kim aldı o telefonu sana? Kim 

aldıysa al parçala, kullanma bir daha! Neyse telefonlar pahalı şimdi 

kusura bakmayın bağırdım çağırdım böyle. Kimdinizzz? 

 

Dilan şok olmuştu, bu kızın ne kadar dengesiz bir manyak 

olduğunu unutmuşum diye geçirdi içinden. Kavga etmemek en iyisi şimdi 

planım bozulmasın diye geçirdi içinden sağı solu belli olmazdı bu 

kadının. Bir kahkaha patlatıp konuşmaya başladı. 

 

DİLAN – Ayça, görüşmeyeli inan hiç değişmemişsin. Dilan ben. 

Naber nasılsın? 

AYÇA – Sen miydin Dilan ya? Ben tabi o kavgadan sonra sildim 

numaraları. Sana da çok öfkeliyim. Senin yüzünden Emre’yle ayrıldık. 

Kendime gelemedim hala. Belki de hayatımın aşkıydı her şey senin 

yüzünden… 

DİLAN – Tamam şimdi, önce bir sakinleşelim güzelim. Madem 

ben dağıttım grubu, aranızdakileri ortaya döktüm toplamak da bana düşer. 

Aklımda grubu tekrar birleştirmek var. Hem bu sayede Emre’yi de 

görmüş olursun belki tekrar bir kıvılcım bir şey yanar aranızda? Ne 

dersin? 
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Ayça her zamanki gibi bunalım içerisindeydi. Bu terk edilme olayı 

onu oldukça sarsmıştı. Sadece cinsellikten gibi görünse de onun için hep 

biraz daha fazlasıydı Emre. Gözünde fazlasıyla büyütüyordu. Sahip 

olmadığı her şey onda gibiydi. Onunla tekrar olmak için neleri 

vermezdi… Dilan hayatında tanıdığı en kötü kadın olabilirdi ama Emre 

için ona tekrar bir şans vermek istedi. Sonunda istediği şey gerçek 

olabilecekti. 

 

AYÇA – Pekala Dilan. Fakat bir şartım var. Öncelikle Emre’ye 

bizi nasıl gördüğünü açıklayacaksın. Kafasında benimle ilgili bir şüphe 

kalmamalı. Sonrasında ben tamamım. 

DİLAN – Tamam o iş bende. Bu akşam en güzel elbiseni giy ve 

Hayati’nin cafesine gel. Akşam 9. Öptüm seni. 

Bir arama daha tamamlanmıştı. Ayça gerçekten manyağın teki diye 

düşündü ve Emre ile konuşmak için derin bir nefes aldı. Bu işin sonunda 

istediğini elde etmek olmasa bu insanların hiçbiriyle uğraşmazdı. 

Hiçbirisi ona layık değildi de işte. Neyse deyip üçüncü aramayı yaptı. 

 

EMRE – Dilan hayırdır? Aylar sonra beni neden aradın? Yine mi 

bir işler çevireceksin? Bu sefer planın ne, anlat da dinleyelim? 

 

Bu kadın hiç güvenilir biri değil diye geçirdi içinden Emre. Hem 

onu ne diye aramıştı ki? Aklından binlerce çeşit senaryo geçiyordu. 

 

DİLAN – Emre, bir hal hatır sor, bir ne yaptın de? Ne bu böyle 

taramalı tüfek gibi? Hem ben sana bir şey anlatmak için aradım. 

 

Dilan o gece ne gördüyse olduğu gibi Emre’ye anlattı. Emre 

olanları dinledi. İçindeki şüphe biraz azalmıştı. Ayça’nın bir şey anlattığı 

yoktu. Zaten bu insanların kendini kandırabileceğini sanması çok 

komikti. Ondan daha üstün olan biri o grupta hatta çevresinde yoktu bile. 

Grubun toplanmasında sakınca yoktu onun için. Hem sorunu da 

çözerlerdi ve hem de güvenmemekte ne kadar haklı olduğunu kanıtlardı 

onlara. 

 

Emre de sonunda hallolmuştu. Mert herkese mesafeli, asosyal biri 

olarak biraz zorlamıştı onu ama öyle böyle tatlı dille onu da halletmişti.   
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BULUŞMA GÜNÜ AKŞAM 9 

Hayati cafeyi 8 gibi kapattı. Etrafı kötü enerjilerden arındırması 

gerektiğini düşündü. Ne de olsa ortada bir olay çözüme kavuşacaktı ve 

pozitif enerjiye bolca ihtiyaçları olacaktı. Köşelerindeki mumları ardında 

tütsüleri yaktı, artık misafirlerini beklemeye hazırdı. 

İlk gelen Mert oldu. Ardından sırayla Emre, Dilan ve Ayça 

geldiler. 

DİLAN – Eveet herkes hoşgeldi öncellikle. Bu grubu tekrar 

birleştirmek istememin nedeni beraberken çok iyiydik ve çaldığımız 

geceler efsaneydi. Küçük bir olay yaşadık bir tatsızlık yaşandı bunu 

çözüp yolumuza devam edelim diye düşünüyorum. 

HAYATİ – Bence de bunu çözmenin vakti gelmişti. Zaten 

kimsenin suçlu olmadığını düşünüyordum. Konuya girmeden önce ben bu 

akşam için çok güzel şaraplar aldım. Onları servis edeyim sonra da 

başlayalım. 

Hayati içinden bu gecenin gergin olacağını geçirerek mutfağa 

geçti. Şarapları ikram etmek için Peru’dan aldığı sakinleştirici kadehlerde 

servis edecekti. Bu gece gerçekten sakinleştirici etkisi olan her şeye 

ihtiyacı vardı. Kendisi de Dilan’dan çekiniyordu. Onun üzerlerinde baskı 

kurduğunu düşünüyordu. Bu yüzden de biraz gergindi. Şarapları koyup 

içeri geçti. 

DİLAN – Evet öncelikle ben konuya girmek istiyorum. O gece 

kim ne düşünüyor neler oldu hiç konuşulmadı. Herkes bu gece teorilerini 

ve kanıtlarını ortaya koysun ve artık bir sonuca bağlayalım. Sonra da 

eskisi gibi devam edelim. 

Dilan kimi suçlayacağına çoktan karar vermişti bile. Ayça… Hem 

ona yaptığının bedelini ödeyecekti yine hem de o kolay lokmaydı. 

Aklındaki planı ilmek ilmek işlemişti. Anlatmaya başladı. 

DİLAN – Ben o gece buradan çıktım. Zaten en son Hayati ve ben 

kalmıştık. Her zamanki gibi rujumu düzeltip aşağı indim. Zaten 

sonrasında Ayça ve Emre’yi gördüm. Tartışıyorlardı. Sonra büyük 

ihtimalle Emre Ayça’yı evine bıraktı. Ayça histerik kızımız zaten bu 

tartışmanın etkisiyle cafeye geri döndü ve yedek anahtarıyla içeri girdi. 

Histeri kriziyle o an gözü bir şey görmedi ve bunu yaptı. Zaten 

tanıyorsunuz onu. Yapabilecek tek kişi o. 
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Ayça bu konuşmadan sonra gerçekten şok olmuştu. Dilan’dan 

çekiniyordu. Onun üstünde kurduğu baskı ve yapabileceklerinin sınırının 

olmayışı ona kendini sorgulatmıştı. Acaba o gece bunu gerçekten yapmış 

mıydı?  Eve gitmişti evet ama sonra buraya gelmediğine emindi. Ama 

bazen neler yaptığını hatırlamıyordu bile. Sessiz kalmayı tercih etti. 

MERT – Ben zaten o gün komşumdan gelen mesajlarla ve kamera 

kayıtlarıyla kendim olmadığını kanıtlamıştım. Bu konu hakkında 

kendime ait bir teorim yok. Dilan’ın dedikleri akla ve mantığa uygun. 

Ayça’nın gel gitleri, o gece kendine zarar vermesi, histeri krizleri bunu 

destekler nitelikte. 

Ayça olanlara inanamıyordu. Zaten her zaman içerisinde olduğu 

kötü ruh hali tamamen her yerine işlemişti. Kendini dünyanın en rezil 

insanı olarak görüyordu. Mert de onun bunu yapabileceğine inanmıştı. 

Oturduğu koltukta huzursuzluktan en uca kadar kaymıştı. Şarabını tek 

yudumda kafasına dikti. Herkesin onu bırakacağını ve gruptan 

atacaklarını düşünüyordu. Onlar olmadan kimdi, neydi hatırlamıyordu. 

Emre olmadan ne yapardı bilmiyordu. 

Dilan Ayça’ya göz ucuyla baktı. Ona söylediği yalanları bu 

şekilde ödüyor olması onu tatmin ediyordu. Oturuşu bile değişmişti. 

Sonunda işler kendi istediği yola girmişti. 

HAYATİ – Ayça iyi misin? Sen bir şeyler söylemeyecek misin? 

AYÇA – Ben hepinizin konuşmasının bitmesini bekliyorum. En 

sonunda açıklamamı yapacağım. 

HAYATİ – Ben o gün de size teorimi söyledim. Bana daha 

önceden dostlarım böyle bir olayın işaretini verdiler. Rüyamda gördüm 

ve onlar bana anlattılar. Her şeyi. Harfi harfine. Zaten üzerimizdeki 

gergin enerjinin de farkındaydım. Bunu yapan kişin üç harfliler olduğunu 

düşündüm. Onlar bana bu olayı haber verdiler ama sonrası benim 

tahminlerimdi. Eğer bunu yapan kişinin Ayça olduğuna kanıtlarınız varsa 

ben de bu konuya katılabilirim. Sizin de dediğiniz gibi Ayça’nın 

davranışları bunu oldukça kanıtlar nitelikte. Biraz müsaade ederseniz 

dostlarımla bunu içerde tartışmak isterim. Hem içkilerinizi de tazelemiş 

olurum. Herkes de derin bir nefes alır. 

Bu konuşmadan sonra Ayça balkona, Dilan mutfağa, Emre ve 

Mert de tuvalete geçtiler. 



111 | KİŞİLİK BOZUKLUKLARI: ÖYKÜSEL ANALİZLER ÇALIŞMA KİTABI 

 

Hayati de mutfaktaydı. Dilan ona doğru yaklaştı ve küçümseyici 

bakışlar attı. Bir şeyler söyleyecek gibi oldu. Ağzını açtı sonra vazgeçti. 

Şimdi onunla tartışması eline hiçbir şey geçirmeyecekti. Onu mutfakta 

yalnız bırakmaya karar verdi ve tekrar oturdukları yere geçti. 

Ayça balkonda sokağın pis kokusunu içine çekerek ağlamaya 

başladı. Aklından binlerce düşünce geçiyordu. Terk edilme korkusu ise 

kırmızı ışıklarla kafasında bir yanıp bir sönüyordu. Sen sevilmeye layık 

değilsin, suçlusun, terk edileceksin… Şu an ağlamaması gerektiğini 

biliyordu ama kendine hakim olamıyordu işte. Onlarsız 

yaşayamayacağına emindi. Bir sigara yaktı ve yavaşça içine çekti. 

Dumanı sokağın sisli havasında gözden kayboldu.  

HAYATİ – Hadi toplanın herkes işlerini hallettiyse. Konuşacak 

çok şeyimiz var. 

EMRE – Herkes konuştu. Fikirlerini açıkladı. Sonunda sıra bana 

geldi. Aslında son olarak ben konuşup konuyu noktalayacak insan 

olmalıydım ama madem burada Ayça suçlanıyor o zaman ona son sözü 

bırakabilirim. Şimdi benim fikrime gelirsek burada açıkçası hiç kimseye 

güvenmiyorum. Bu olay da kimin ne yaptığı da umurumda değil. Grup 

devam etmek istiyorsa edebilir ben de ederim. Bunun bana karşı 

kurulmuş bir komplo olduğuna eminim. Benim adımı lekelemeye 

çalıştınız. Bunu Ayça üzerinden yapmaya çalıştınız fakat olmadı. Eğer ki 

o yaptıysa da diyecek hiçbir lafım yok. O gün kıskançlık yüzünden kavga 

ettik mi, evet. Bu buna sebep olmuş olabilir mi evet. Burada Ayça seni de 

kırmayı hiç istemem. O yüzden yaptıysam yaptım de lütfen. 

Emre konuşmasına inanamıyordu. Herkesten üstün olduğunun tabii 

ki farkındaydı. Bu inkar edilemez bir gerçekti. Ama bu konuşmayla bunu 

daha da kanıtlanmıştı. Aklındaki her şeyi söylemeye çalıştı. Bir şekilde 

onu kıskanıp harcamaya çalışmıştı herkes. Kimseye güvenmiyordu. Evet 

Ayça yapmış olabilirdi. Söylenenler ona uyuyordu ama bu yine de 

Dilan’ın haklı olduğunu göstermezdi. Çünkü onun da sakladığı bir şeyler 

vardı. Büyük ihtimalle Ayça ile olan birlikteliğini kıskanmıştı, belki o da 

onu istiyordu. Evet evet kesinlikle kıskanmıştı. 

Ayça yavaş yavaş kendini topladı. Daha önce kendini bu kadar 

kötü hissettiğini hiç hatırlamıyordu. Emre’nin konuşmasından sonra 

kalkıp tuvalete gitti. Elini yüzünü yıkadı ve aynaya baktı. Gözlerinin içi 

bomboştu sanki. En sevdiği elbisesi sanki bir çuvala dönüşmüştü. 

Sevmiyordu onu artık. Ağladığı için rimeli akmıştı. Kendine baktı ve 

tanıyamadı ya da o kadar kendine aşinaydı ki bu aşinalık onu korkuttu. 

Korku doluydu. Kimse ondan gitsin istemiyordu. Sanırım o yapmıştı 



Prof. Dr. Hasan ATAK | 112 

 

bunu. Hatırlamıyordu. Gruptan ayrılmak istemiyordu. Kafasında 

yankılanan tek şey buydu. Son kez aynaya baktı, akan makyajını 

temizledi. Peçeteyle yüzünü kuruladı ve yavaşça kapıyı açıp içeri geçti. 

Yerine oturdu. Bacak bacak üstüne atıp konuşmaya başladı. 

AYÇA –O gün Emre ile kavga ettik. Ona belli etmedim ama 

gerçekten çok kötüydüm. Sonrasında sanırım öfke krizi geçirdim o geceyi 

hatırlamıyorum bile. Buraya nasıl geldim, her şey nasıl oldu inanın 

bilmiyorum. Hepinizden çok özür dilerim. Beni bırakmayın ve gruptan 

atmayın. Gerçekten normalde zarar vermeyi hiç istemiyorum ama bazen 

ne yaptığımın farkında olamıyorum. Çok üzgünüm. Dilan sen de haklısın, 

haklıymışsın. Grup dağılmasın ve eski günlerdeki gibi olalım istiyorum. 

Ayça konuşurken ağlıyordu. Dilan o ağlarken zaferinin tadını 

damağında hissedebilirdi. İçkisinden bir yudum aldı ve kendi içinde 

zekasına bir kadeh kaldırdı. Emre kendinin haklı olduğunu içten içe 

biliyordu fakat Dilan’ın haklı olduğunu sanmasına izin verdi. Mert zaten 

kendini anlatmıştı. Gerisi hiç de umurunda değildi, olsa da olurdu olmasa 

da. Hayati de kendine gelen haberlerin doğruluğuna bir kez daha kanıt 

bulmuş oldu. Bu akşam kendine bir meditasyon düzenleyip evrene 

teşekkürlerini sunacaktı. Zor bir gece olmuştu. Saat 00.00’ı göstermişti. 

Herkes içkilerini bitirdi. Dilan zaten zaferin sarhoşluğu içerisindeydi. 

DİLAN – Bu konu da açıklığa kavuştuğu için oldukça rahatladım. 

Ayça seni kimse dışlamayacak merak etme. Sadece bundan sonra yanlış 

anlaşılmaya mahal vermeyelim. Sır saklamayalım. Bu şekilde devam 

ettikten sonra bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yeni prova günümüz 

yarın akşam 9 diyorum o zaman. Herkese iyi akşamlar. 

HAYATİ – İyi akşamlar arkadaşlar. 

Herkes sessizce çıkıp evlerine dağıldı. Bir problemin çözüme 

kavuş olması biraz hafifletmişti. Saat gece 12 ve sokak bir o kadar 

karanlıktı. Herkes yavaşça farklı yönlere dağıldı. Değişmeyen tek şey 

Ayça yavaşça Emre’nin arabasına doğru yönelmişti. 
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Öykünün Analizi 

İlk öyküdeki analizi dikkate alarak ve öyküde geçen bozuklukların 

özelliklerini düşünerek analizinizi buraya yapınız 
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UMUT 

Karakterler  

Umut, Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Borderline kişilik biçimine 

sahiptir. Sergilediği kusursuz yalan söyleme becerisi, kandırma ve 

aldatma davranışları ve yeni kimlikler yaratma konusundaki başarısı; onu 

bu olaydan kazançlı çıkan kişi haline getirecektir.  Selim karakteri; 

Şizotipal kişilik bozukluğuna sahiptir. Olağanüstü güçleri olduğunu 

savunması, gaipten sesler duyması, mistik bir yapısının olması; 

kendisinin bu bozuklukla örtüşmesine neden olmuştur. Diğer insanlara 

göre daha tuhaf ve sıra dışı olması, duyu ötesi algılara inanması da diğer 

özellikleridir. Cem karakteri; Paranoid kişilik bozukluğuna sahiptir. 

Bunun sebebi ise, herkese karşı aşırı derecede şüpheci oluşu, her an 

tetikte olması ve herkesin ona zarar vereceğine dair değişmeyen 

düşünceleridir. Yakın olduğu her insan tarafından aldatılacağını 

düşünmesi ve bu sebeple kimseye güvenmemesi, inandığı şeyden 

dönmemesi de diğer özellikleridir. Sinem karakteri Borderline kişilik 

bozukluğuna ve Antisosyal kişilik biçime sahiptir. Nedeni ise; patolojik 

bağlanma objesinin bulunması, bilinçli öfke nöbetleri geçirmesi, kısa süre 

içinde değişiklik gösteren tutarsız davranışlarıdır. Depresif tavırları, öfke 

nöbetleri, argo içeren söylemleri, patolojik bağlanma objesinin peşini 

bırakmayışı da bu bozukluğu destekler niteliktedir. Caner karakteri; 

Şizoid kişilik bozukluğuna ve Şizotipal kişilik biçimine sahiptir. Bir 

robottan farksız hareketleri, insan ilişlilerine uzak duruşu, gereksiz 

ciddiyeti, kısa ve net yanıtlarla kurduğu diyalogları, tek başına vakit 

geçirmeyi sevmesi, göz kontağı kuramaması; bu bozukluğa sahip 

olduğunu açıklar niteliktedir. Şizotipal kişilik biçimine sahip olduğu 

sonucuna; Selim’in yapmış olduğu olağanüstü ve mistik faaliyetlere olan 

inancı ve ilgisinin olması kanıt olarak gösterilebilir.  

………...…………………………………………………………………

……………………… 

Mehmet çok büyük bir ayakkabı şirketinin sahibidir. Türkiye’de 

ünlü insanların hayran kitleleri tarafından yoğun ilgi gördüğünün ve 

çocuk yaşlarından beri bu ilginin ünlü kesimi yıprattığının farkındadır. 

Mehmet ayakkabı şirketinin hayalini liseden beri kurmaktadır ve 

hayal kurarken “çok zengin, çok ünlü olacağım ama aynı zamanda 

hayatımı yaşayıp rahatça eğlenebileceğim” düşüncesindedir. Bu nedenle 

“şirketi kurarken kendimi insanlara göstermeden ve tanıtmadan 

kuracağım” demiştir. Lise yıllarında Mehmet’in hem sıra arkadaşı hem de 

en yakını olan Umut isimli bir genç vardır. Mehmet kafasında kurduğu bu 
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hikayeleri güvendiği arkadaşı Umut’a da anlatır. Umut, arkadaşının bunu 

yapabilecek bilince ve yeteneğe sahip olduğunu bildiği için ona hep 

destek olur. Ancak Umut’un kafasındaki düşünce tamamen farklıdır. 

Umut kısa yoldan zengin olmayı hedefler. Umut ve Mehmet üniversiteye 

birlikte giderler. Çünkü Umut, Mehmet’i gözünün önünden ayırmak 

istemez. Bu iki genç, okullarını bitirdikten sonra Mehmet hayallerine 

kavuşur ve bir şirket kurar. Mehmet’in şirketi büyür ve ünlü bir ayakkabı 

şirketi olur. Daha sonra işler büyümeye devam ederken Mehmet, bir gün 

şirkete haber gönderir. “Şirket çalışanlarının olduğu küçük bir kutlama 

vermek istiyorum; bu kutlamaya katılıp kendimi tanıtacağım aynı 

zamanda şirket içindeki yeni kurallardan bahsedeceğim. Bütün 

elemanlarımın kutlamaya katılması zorunludur” der. Mehmet tabii ki bu 

önemli olayı can dostu Umut’a da söyler ve aralarında şöyle bir konuşma 

geçer. 

Mehmet: Umut artık vakti geldi. 

Umut:  Neyin vakti geldi?  

Mehmet: Artık kendimi çalışanlarıma tanıtacağım. Kim 

olduğumu, nasıl biri olduğumu anlatacağım. 

Umut: Bunu yapmak istediğine emin misin? İnsanlar seni tanırsa 

eskisi kadar rahat olamayabilirsin. 

Mehmet: Evet eminim. 

Umut’un beklediği fırsat ayağına gelmiştir ve Mehmet’i ikna edip 

şirketin başına geçmeyi düşünür. Sonunda bu planını uygulayabilecektir. 

Bu plan, Umut için kusursuz bir plandır.  Mehmet’i şirketteki hiç kimse 

görmemiştir henüz ve Umut Mehmet’in yerine geçip, Mehmet gibi 

davranacaktır lakin Umut’un Mehmet’in bilmediği başka planları da 

vardır. Umut yaptığı planı kusursuzca uygulayacaktır. Önce partinin 

nerede ve ne zaman yapılacağını öğrenir ve Umut’un en iyi yapabildiği 

şey, gittiği her yere çok çabuk ayak uydurması ve kusursuz yalan 

söylemesidir. Yalan söylemede kusursuzluğu insanların ondan şüphe 

etmeyeceği kadar profesyoneldir. Bu profesyonelliğini gerek kılık 

kıyafetiyle, gerekse üslubuyla sergilediği imaj sayesinde sağlar. Umut 

yaptıklarından pişmanlık duymadığı gibi kendince mantıklı açıklamalar 

da bulunan biridir. Çoğu zaman insanların aptal olduğunu düşünür. Hatta 

bazı durumlarda kandırdığı, aldattığı insanların kendisi yüzünden acı 

çekmesinden keyif dahi alır. Kendisinin hata yaptığı konu olunca “Bana 

ne? Onlar da bu kadar salak olup bana inanmasalardı. Ortada pişman 

olmam gereken bir durum yok” gibi cümleler de sarf eder. 



117 | KİŞİLİK BOZUKLUKLARI: ÖYKÜSEL ANALİZLER ÇALIŞMA KİTABI 

 

Mehmet’i ortadan kaldırdıktan sonra her şey Umut’a kalır. Artık her 

şey Umut’un elindedir. Parti zamanı gelir ve çalışanlar Mehmet’in evinde 

toplanır; fakat orası artık Umut’un evi olmuştur. Umut, neden şimdiye 

kadar ortaya çıkmadığını şık kıyafetleri ve manken gibi duruşuyla 

dikkatleri üzerine topladıktan sonra anlatmaya başlar ve partide 

çalışanların yanına giderek onların ne iş yaptıklarını öğrenip sohbet 

etmeye başlar. Umut’un gözüne kestirdiği ilk kişi Selim’dir. Selim ve 

Umut arasında şöyle bir diyalog geçer: 

Umut: Merhaba 

Selim: Merhaba  

Umut: Mehmet ben, ama daha çok Umut ismini kullanmayı tercih 

ediyorum. Sizin adınız nedir? 

Selim: Benim adım Selim, efendim. 

Umut: Memnun oldum Selim Bey. Neden tek başınıza 

oturuyorsunuz? 

Selim: İnsanlarla konuşmayı çok sevmiyorum. İnsan ilişkilerim 

çok iyi sayılmaz. İşimi yapıp evime giderim genelde; tek başıma vakit 

geçirmeyi daha çok seviyorum. Bu sebeple yalnız oturmak benim için 

daha keyifli Umut Bey. 

Umut: Anlıyorum, tabii ben de bazen kafa dinlemek isterken 

yalnız kalmayı tercih ediyorum. Şirketteki görevinizi öğrenebilir miyim, 

Selim Bey? 

Selim: Tabii ki, ben şirkette ayakkabı tasarımcısı olarak 

çalışıyorum. 

Umut: Öyle mi, o güzel tasarımlarımızın sahibi sizsiniz demek, 

tebrik ediyorum Selim Bey; çok yeteneklisiniz. Kaç yıldır beraber 

çalışıyoruz? 

Selim: Aslında şirkette işe başlayan en yeni kişi benim. 

Umut: Öyle mi? Ne kadar şanslıyız sizin gibi yetenekli biriyle 

birlikte çalıştığımız için. Eminim ki burada kalıcı olacaksınızdır. 

Giyiminiz de size özgü ve oldukça marjinal duruyor, ne hoş. Daha önce 

çok karşılaşmadığım bir tarz. Ayakkabılarınızın farklı, sıra dışı ve güzel 

oluşunun nedeni sizin kendinize özgü tarzınız olabilir. Bu şekilde devam 

ederseniz şirketimiz medyaya daha çok ses getirecektir. Bir sorum daha 

olacaktı Selim Bey. Müsaade ederseniz? 
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Selim: Tabii, buyurun. 

Umut: Ayakkabı tasarımcılığına ilginiz nerden geliyor acaba? 

Selim: Ben bir şeyler çizmeyi, tasarlamayı hep sevmişimdir. 

Ancak bir gün olağanüstü güçlerim olabileceğini hissettim. Fal bakan bir 

hanımefendinin yanına gittim ve böyle bir şey olup olamayacağını 

sordum. Fallar hayatımızın gerçeklerini bize söylerler. Güçlerim 

olduğunu öğrendim ve o günden sonra, geçmişte yaşamış en iyi 

tasarımcıların seslerini duymaya başladım yani kulağıma işin inceliklerini 

fısıldamaya başladılar. Burçların evrenin bana gönderdiği mesajlarla 

kendimi yükselttim ve geliştirdim. Şimdi ise o güçlerim sayesinde birlikte 

tasarımlarımıza devam ediyoruz. 

Umut bu sözleri duyunca şaşırır ama orada hiç bozuntuya 

vermeden normal bir şekilde konuşmaya devam eder. Ancak kafasında 

Selim’in nasıl bir birey olduğunu oturtmaya başlamıştır. Kendince Selim 

için tasarıma yeteneği olan, insanlardan uzak duran ve onlarla iletişime 

geçmek istemeyen, büyücülük ve fal işlerine ilgili, gaipten sesler duyan, 

olağanüstü güçleri olduğunu düşünen bir birey olduğunu anlamıştır. 

Umut, Selim’in kendisine bir zararı olmayacağını düşünür. 

Daha sonra Umut, şirketin getir götür elemanı olan Cem ile diyalog 

kurar. Cem bu şirkette çaycı olmadan önce ilaç şirketinde çalışan bir 

asistandı. Ancak oradaki çalışanların “neden bazı şeyleri elde etmek için 

insanlar çok çalışıyor ki?” sorusunu duyunca burada kendisinden 

bahsedildiğini düşünmeye başlar ve bu şüphe onu içten içe kemirir. Bu 

yüzden yöneticilik yaptığı şirketten ayrılıp ayakkabı tasarımı yapan 

şirkette çaycı olarak işe girer Ancak daha önce yönetici olarak çalıştığını 

kimse bilmez. Çünkü hiçbir insana güvenmez. Onlara bir şey anlatırsa 

kendisine karşı kullanılacağını düşünür. Umut, tanışmak için Cem’in 

yanına gider. 

Umut: Selam. 

Cem:… 

Cem “Kendisine neden selam dediğini anlamaya çalışır. Kafasında 

acaba benden bir şey mi isteyecek; bir şey isterse ve ben yardımcı 

olmazsam bana bir şey yapar mı?” şeklinde düşünceler dönerken Umut 

konuşur. 

Umut: Merhaba, ben Mehmet Arduç. Ama daha çok Umut’u 

kullanmayı tercih ediyorum. Çalışanlarımla yakından tanışmak isterim; 

siz kimsiniz? 
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Cem: İsmim Cem efendim. Şirkette çay kahve getir götürü 

yapıyorum. 

Umut: Nasılsınız Cem Bey? Parti iyi gidiyor mu? Umarım 

eğleniyorsunuzdur? 

Cem: Teşekkür ederim eğleniyorum Umut Bey, güzel bir parti 

oluyor. 

Umut: Neden yalnız oturuyorsunuz? 

Cem: Ben kimseye karışmak istemem efendim; kimsede bana 

karışsın istemiyorum ve bu nedenle ayrı oturmayı kendim tercih ettim. 

Umut: Haklısınız Cem Bey. Bende çoğu zaman yalnız oturmak 

isterim. Daha güvende hissediyorum kendimi. 

Cem: Evet zaten insanlar bana çok içten gelmiyorlar. 

Umut: Anlayabiliyorum; iyi eğlenceler. 

Cem, sarf edeceği her cümlenin insanlar tarafından ona karşı 

kullanılabileceğini düşünür. Ona göre şüphe duyduğu düşünceler onun 

savunma aracıdır ve onu her an tetikte tutan silahıdır. Kendisiyle iletişim 

kurmaya çalışan herkesin amacının onu kullanmak ve aşağılamak 

olduğunu düşünür. Cem, sadece işiyle ilgilenen arkadaşı olmayan biridir.  

Söylediklerinin kendisine karşı kötü niyetle kullanılacağına dair korkuları 

olduğu için kimseyle yakınlık kurmaz. Ona göre tüm çalışanlar olası bir 

tehdittir ve ona zarar vermeyi düşünür. Bu yüzden hep temkinlidir.  

Umut partide çalışanlarını tanımaya devam eder. Sıra Ali’dedir. Ali 

Bey, danışmanlık departmanında çalışan bir elemandır. 

Umut: Merhaba. Mehmet Arduç ben. Ama daha çok Umut’u 

kullanmayı tercih ediyorum. Siz kimsiniz? 

Ali: Merhaba Umut Bey, ben Ali. Sizinle tanışmak büyük şeref ve 

bundan onur duydum.  

Umut: Teşekkür ederim Ali Bey. Nasılsınız, bu arada şirkette 

hangi departmandaydınız? 

Ali: Teşekkür ederim efendim iyiyim. Ben danışmanlık 

departmanındayım. Şirket sayenizde iyi bir konumda ve bunca zaman 

burada olmadan şirketi gayet iyi yönettiniz. Bundan sonraki süreç de 

şirket için daha güzel şeyler olacaktır. 
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Umut: Ben de öyle umuyorum Ali Bey. Teşekkür ederim güzel bir 

sohbet gerçekleştirdik. İyi eğlenceler. 

Ali: Ben teşekkür ederim efendim; sağ olun. 

Umut Ali’nin zararsız, işinde gücünde olduğunu anladı ve oradan 

uzaklaştı. Daha sonra Sinem,  Ali’nin yanına gitti ve birlikte evin 

bahçesine çıktılar. Umut Sinem’in sinirli olduğunu gördü. Onları takip 

etti ve bahçede Sinem ile Ali’yi dinlemeye başladı. 

Sinem: Patronla o şekilde ne konuştun? 

Ali: İş hakkında konuştuk, Sinem. 

Sinem: Nasıl iş hakkında konuştunuz?  Çok samimiydiniz 

birbirinize karşı. Bilmediğim bir şeyler yoktur umarım Ali. 

Ali: Ne alakası var? O benim patronum. Ben de seninle birlikte ilk 

defa gördüm Sinem. Başlama lütfen her zamanki hallerine. 

Sinem: Benim de patronum ama böyle bir şey yapmıyorum. 

Ayrıca her zamanki hallerimde ne var Ali? Sen ne demek istiyorsun? Sen 

artık beni beğenmiyor musun? Ne oluyor Ali? Aptal aptal konuşup yine 

canımı sıkmayı başardın. Çıldırtma beni! 

 Sinem bu sözlerinden sonra “durup dururken” elindeki içeceği 

Ali’nin üzerine döker kendi kıyafetine gelmesin diye de oldukça dikkat 

eder. Öfke nöbeti geçirip Ali’yi sözleriyle yerden yere vurur. Bu sözleri 

argo kelimeler aynı zamanda lanet ve nefret söylemleri içerir.  

Ali: Sinirlenme sevgilim. İki cinse de ilgi duyuyor oluşum sana 

ihanet edeceğim anlamına gelmiyor. Lütfen, ben seni seviyorum bunu 

biliyorsun.  

Sinem: Sen insanları aldatan pisliğin tekisin. Ama bana bunu 

yapamazsın. Ben Sinem’im. Kimse beni üzemez; duydun mu beni 

aşağılık herif?  

Bu konuşma çok uzun ve bağrışmalı geçer. İçerdeki insanlarda 

bunları duyar ve dışarıda ne oluyor diye bakmaya gider. Sinem bir anda 

sakinleşir ve hiçbir şey olmamış gibi davranır. Bir miktar pişman olur 

ama yine de sinirlidir. Ali tekrar bu şekilde davranırsa Sinem aynı şekilde 

tepki gösterecektir. Herkes sakinleştikten sonra partiye dönülür. Partiye 

döndükten sonra Umut, Sinem ile konuşmaya karar verir. 
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Umut: Merhaba, ben Mehmet Arduç. Sizi tanıyabilir miyim? 

Çalışanlarımı yakından tanımak isterim. 

Sinem: Merhaba Umut Bey. Ben Sinem. Şirkette sizin yardımcınız 

olarak çalışacağım. 

Umut: Ne kadar hoş. Nasılsınız, parti nasıl gidiyor? 

Sinem: Çok güzel bir parti, ne zamandır bu kadar eğlenmiyordum. 

İyi ki bu partiyi düzenlediniz. Daha ilk geldiğiniz günden çok iyi 

hissettirdiniz Umut Bey. 

Umut: Eğlendiğinize sevindim Sinem Hanım. Artık böyle partileri 

daha sık düzenleyebileceğiz. Daha çok beraber olacağız. Peki siz 

şirketteki işinizden memnun musunuz? 

Sinem: Evet efendim memnunum. Şimdi siz de olacaksınız. Müdür 

olarak sizin istek ve ricalarınızı yerine getirmek çok güzel olacaktır. 

Birlikte daha da başarılı olacağımıza inanıyorum. 

Umut: Size güveniyorum Sinem Hanım 

Sinem: Teşekkür ederim efendim; güveninizi boşa 

çıkarmayacağım. 

Sinem kendinden hiç taviz vermediğinin farkındadır. Bu şekilde 

devam edip patronun güvenini kazanınca yaptığı planı yani şirketin 

paralarını ele geçirme planını uygulamaya devam edebilecektir. Ancak bu 

planı uygularken sevgilisi Ali’den de vazgeçmeyecektir ve ona şirketten 

para çaldığını söylemeyecektir. 

Umut konuşma bittikten sonra şaşırır. İki dakika önce öfke nöbeti 

geçiren birinin nasıl bir anda bu kadar değişebildiğini anlamış değildir.  

Genelde depresif ruh haline sahip olan Sinem tutarsız davranışlar 

sergileyen bir kişidir. Onun için her şey ya siyah ya da beyazdır; duruma 

göre herkes hakkındaki fikri her an değişebilir. Sinem yalnız kalmaktan 

son derece korkan ve bu tarz durumlarda şüphe ve mantıksız düşüncelere 

kapılan bir bireydir. Sinem konuştuğu kişilere “bu şirkette en çok seni 

seviyorum; görevini en iyi yapan kişi sensin” gibi cümleler kurar. Fakat o 

kişiden ayrılıp diğer bir kişiyle konuşunca övdüğü kişiyi bir anda yerin 

dibine sokabilir. Sinem aynı zamanda babasına yoğun bir öfke besler. 

İddiasına göre çocukluk çağında babasının tacizine maruz kalmıştır. 

Taciz travmasından sonra ise korunma ihtiyacı hissetmeye ve bu sebeple 

hayatında bağlanacağı birine ihtiyaç duymaya başlar ve o kişi de şu 

günlerde Ali’dir. 
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Umut birkaç çalışanı ile de konuşup sohbet eder ve onların etliye 

sütlüye karışan tipler olmadıklarını anlaması uzun sürmez. Daha sonra 

şirketin planlama bölümünde çalışan Caner Bey ile konuşmaya gider. 

Caner, Umut’u görünce hemen gerilmeye başlar. Çünkü işyerinde de 

masa başında çalışır ve kimseyle konuşup göz kontağı kurmaz. Umut 

Caner’in gerildiğini fark etmesine rağmen konuşmak için yanına gider. 

Umut: Merhaba, Mehmet Arduç ben. Elemanlarımı daha yakından 

tanımak isterim. İsminizi öğrenebilir miyim? 

Caner: Adım Caner ( ifadesiz bir şekilde) 

Umut: Caner Bey biraz gergin gibisiniz? Parti iyi gitmiyor mu 

yoksa? 

Caner: Gergin değilim. Parti de güzel efendim. 

Umut: Şirketteki görevinizden memnun musunuz Caner Bey?  

Caner: Gayet memnunum, teşekkür ederim. 

Umut: Rica ederim, iyi eğlenceler. 

Caner: Size de. Umut Bey. 

 Caner kimseyle konuşmayan ve kendisinin iyi niyetli olduğunu 

düşünen bir bireydir. Caner, dışarıdan bakınca robottan farkı olmayan bir 

insan gibi görünmektedir. İşine gelip görevlerini yapar; gerekmedikçe 

kimseyle konuşmaz. Gerektiği zaman ise kısa ve tekdüze yanıtlar veren 

biridir. Adeta duyguları alınmış bir insandır. Zaten romantik bir ilişkisi de 

yoktur. Caner tek başına yaşamayı tercih eden bir insandır. Koca şirkette 

bir kişi dahi onun gülüp ağladığını görmemiştir. Ona göre duygular 

zayıflıktır. Eğer duygu yaşamazsa güvende olacağını düşünür. İşinde iyi 

olmasından dolayı sıklıkla çok önemli kurumların övgüsünü almasına 

rağmen bunu hiç umursamaz ve kim eleştirirse eleştirsin ciddiye almaz. 

Onun için önemli olan yalnızca kendi takdiridir. Her problemi kendi 

başına çözer ve kimseden etkilenmez. Kim olursa olsun karşısındakiyle 

konuşması gerektiğinde göz kontağı kurmaz. Ona göre insan ilişkileri 

korkutucudur, tek başına olmanın daima daha iyi olduğunu düşünür.  

Umut ise Caner’in cana yakın olmayıp soğuk olduğunu 

konuşmalarından anlamıştır. Parti sona erdikten sonra Umut her şeyin 

sahibi olduğu için çok mutludur ancak artık işin zor kısmının 

başlayacağının farkındadır ve çalışanlarını tanımaya devam etmelidir. 

Tek yapması gereken bir açık vermeden planını uygulayabilmektir. 
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Umut şirketin başına geçeli dört ay olmuştur ve şirketin gelirleri 

eskiye nazaran düşmeye başlar. Şirket zarar etmeye başlar. Sinem bu 

durumu düşünmeye başlar. Kendi kendine “bu adam başımızda yokken 

daha iyiydik; şimdi başa geçti ve durum kötüleşti” diye söylenir. Bu işte 

bir şeyler olabileceğini düşünür. Sinem oldukça zeki bir kadındır. Her 

türlü bakış açısıyla olaya bakmaya çalışır. Ne olduğunu düşünürken 

Umut’un gerçek patron olmayabileceği aklına gelir. Netice de daha önce 

kimse Umut’u görmemişti. Kafasında birkaç şey oluşur ama yanlış bir 

adım atmak istemez. Umut’un odasına gidip konuşmak ister. 

Sinem: Umut Bey, şirketimizin gelirleri düşmeye başladı; 

durumumuz iyiye gitmiyor. Kar- zarar oranları dengeli değil; şirket adına 

endişeleniyorum. 

Umut: Lütfen endişelenmeyin Sinem Hanım. Ben olmadığım 

halde bile şirketi en iyi yerlere getirdim. Ben buradayken bir sorun 

olmayacak her şirkette olabilecek meselelerdir muhtemelen. 

Satışlarımızın düşmesinin nedeni nedir? 

Sinem: Üretip satışa sunduğumuz ürünlerin gelirlerini bu şekilde 

beklemiyorduk. İçten içe para kaybediyor olabiliriz; açıkçası siz geldikten 

sonra bir şeyler ters gitmeye başladı. Belki de sizinle alakalı bir 

durumdur, Umut Bey.  

Umut: Anlıyorum Sinem Hanım. Şirket kurulduğundan beri 

burada çalıştığınız için bu durum sizi biraz germiş olabilir. Konu 

hakkında gereken şeyleri yapacağımdan şüpheniz olmasın. Neticede bu 

şirketi ben sıfırdan kurdum. Yaşanacak en küçük olay bile beni sizden 

daha fazla etkileyecektir. Biraz çalışacağım. Çıkabilirsiniz. 

Umut bu sözler üzerine gerilir ve yakalanacağını düşünmeye 

başlar. Sinem’in çok zeki olduğunu, onu ilk gördüğü an anlamıştı. Onu 

etkisiz hale getirecek bir plan bulmak ister. Direkt kovmayı düşünür. 

Fakat bunu birden yapamazdı ve bu yüzden affetmeyeceği bir olay olması 

gerekiyordu. Umut bunun üzerine düşünmeye başlar. 

Şirkette güven çok önemlidir. Bir hırsızlık olayı meydana gelirse 

affedilmeyecektir. Umut ince planlar hazırlamaya başlar zihninde. Bunun 

için ilk olarak şirket için önemli olan bir dosyayı saklayıp bir hırsız 

varmış gibi göstermeye çalışır. Umut şirketteki son ayakkabı tasarımını 

çalar ve kurguladığı planı uygular. Bu tasarımı yapan Selim Bey’dir. 

Selim, Umut’un yanına gelir ve ona tasarımının ortadan kaybolduğunu 

söyler. Bunun üzerine Umut çalışanlarına bir açıklama yapar. Onlara 

tasarımın çalındığı haberini verir ve çalanın kim olduğunu bulacağını 
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söyleyip işlerinin başına dönmelerini ister. Daha sonra Selim ile 

konuşmaya karar verir.  

Umut: Selim Bey, gelin lütfen tasarımı en son nerde görmüştünüz? 

Selim: Tasarımın son kısımlarını da düzenledikten sonra masada 

bırakıp dışarı çıkmıştım.  

Umut: Neden çizimi öylece bırakıp dışarı çıktınız ki? 

Selim: Çünkü Merkür gerilemeye başlamıştı. O gerilerken burcum 

gereği çalışamam. Çalışırsam eğer, üzerimde kötü bir şans olur tasarımım 

olumsuz etkilenir. 

Umut: Anlıyorum Selim Bey. İlk iş olarak bu tasarımı bulmalıyız. 

Kreasyonu üretime sunmamız gerekiyor. Hızlı olmalıyız. 

Selim: Merak etmeyin Umut Bey, evren bize söyleyecektir onun 

nerede olduğunu veya kimin çaldığını. 

Umut: Ben de sizinle bunu konuşmak istiyordum. Belli ki siz özel 

bir insansınız. Özel güçleriniz olduğunu biliyorum. Onları kullanıp 

tasarımın kimde olduğunu bulursanız bana çok yardımınız dokunur. 

Selim bu sözleri duyunca gözlerinin içi parlar. Çünkü daha önce 

kimse ona inanmamıştı. Şimdi kendisine inanan bir patronu var ve bu 

yüzden çok mutlu. Bunun üzerine Selim hemen tasarımı kimin çaldığını 

özel güçleri ile araştırmaya başlar. 

Umut ise Selim’i kandırdığından çok emindir. Onun özel 

güçlerinin olduğunu, özel güçlere inandığını söylediği için Selim’in ne 

kadar mutlu olduğunu gözlerinden anlar. Selim’i yanına çektiğini 

düşünmeye başlar. Daha sonra ise getir götür elemanı olan Cem ile 

konuşmaya karar verir. Cem’in çabuk şüphelenen biri olduğunu aynı 

zamanda getir götür elemanı olduğu için herkesin odasına girip çıktığını 

bilir ve çalışanlar hakkında fazlasıyla bilgili olduğunu düşünür. Bu 

yüzden odasına bir filtre kahve söyler. Kahve geldikten sonra Cem ile 

konuşmak ister: 

Umut: Eline sağlık. Teşekkür ederim Cem. 

Cem: Afiyet olsun Umut Bey. 

Umut: Cem bu şirkette en eski çalışanlardansın; çok zekisin ve 

kimin ne işler çevirdiğini bildiğine eminim.  
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Cem: Ben bir şey bilmiyorum Umut Bey. 

Umut: Cem merak etme burada konuştuklarımız aramızda kalacak. 

Hem ben de bu şirkette kimseye güvenmiyorum. Kimseye bir şey 

anlatmam. 

Cem: Ben bir şey bilmiyorum efendim. 

Umut: Bilmediğini biliyorum. Bütün elemanlarımın düşüncelerini 

ve fikirlerini almak istiyorum bu sana özel bir durum değil tedirgin 

olmanı gerektirecek bir durum yok. O yüzden rahat ol lütfen. Sence 

hırsızlığı kim yapmış olabilir? Şüphelendiğin biri veya birileri var mı? 

Cem: Kimseyi suçlayamam. Başkalarının gizledikleri bir takım 

amaçlar olabilir fakat bilgim yok. 

Cem, Umut’un sorduğu “hırsızlığı kim yapmış olabilir? sorusu 

üzerine “acaba benden mi şüpheleniyor; beni mi kovacak” diye 

düşünmeye başlar. Ancak başka insanlardan şüphelenerek de sonuca 

ulaşabileceğini düşünür. Sinem’in bazı davranışlarını tutarlı bulmaz ve 

hiç güvenmez. Sinem her ne kadar ona işinin en iyisi olduğunu söyleyip 

manipüle etmeye çalışsa da Cem ona güvenmez ve hrsızlığı yapanın 

Sinem olduğunu düşünmeye başlar. 

Umut ise Cem’in kendi kendine şüphelenmeye başladığını fark 

eder. Onunla arkadaş olabilirsem şüpheleri Sinem’in üstüne 

yönlendirebilirim diye düşünür. Ancak daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğu 

için masa başında kimse ile sorunu olmayan Caner ile görüşmek ister. 

Caner’i odasına çağırır. 

Umut: Caner Bey buyurun oturun. 

Caner: Teşekkür ederim. 

Umut: Biliyorsunuz şirketimizde asla kabul edemeyeceğim bir 

hırsızlık olayı gerçekleşti. Siz bir şey gördünüz mü? 

Caner: Hayır. 

Umut: Siz bu şirkette eskilerdensiniz. Şüphelendiğiniz biri var mı? 

Caner: Hayır. 

Umut: Peki, teşekkür ederim gidebilirsiniz. 
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Caner odadan çıktığı zaman kendi kendine “iyi ki kimse ile ilişkim 

yok; bir şey bilmemek en iyisi ve bu işe bulaşmak istemiyorum” der. 

Umut ise Caner’in bu tavrının işine geleceğini düşünür. Çünkü 

başkaları ile de konuşsa onlara da böyle soğuk davranacağından emindir. 

Umut sonrasında ise kendisi için en tehlikeli gördüğü Sinem ile görüşmek 

ister ve odasına çağırır. 

Umut: Buyurun Sinem Hanım oturun lütfen. 

Sinem: Teşekkür ederim. Konu nedir? 

Umut: Biliyorsunuz ki şirketimiz için önemli olan tasarımımız 

ortadan kayboldu. Siz bu şirketin benden sonra en üst yetkili 

elemanısınız.  Çalışanları iyi tanırsınız, sizce kim olabilir? 

Sinem: Bu şirkette bu zamana kadar kimsenin kalemi bile 

kaybolmadı. Ama şimdi koskoca çizim çalındı. Bu ilginç bir durum, 

kimse böyle bir şeye cesaret edemez aslında.  

Umut: Öyle mi, peki Ali hakkında ne düşünüyorsunuz?  

Sinem: Ali asla böyle bir şey yapmaz. Bu işlerde onun parmağı 

olmaz. Ben insanları iyi tanırım. Ali diye onu kayırmıyorum. O bir 

karıncaya zarar veremez, hırsızlıkla işi olmaz; öyle biri değil Umut Bey. 

Umut: Peki. Anlıyorum, Sinem Hanım teşekkürler. 

Sinem: Fark ettiyseniz şirkette siz geldiğinizden beri farklı şeyler 

oluyor. İşler yolunda gitmiyor; yanlış anlamayın lütfen size bunları 

söylemek bana düşmez ama size konum olarak en yakın kişi benim ve 

diğer arkadaşlarım bu kadar açık sözlü değildir. 

Umut: Kendi şirketimin tasarımını çalıp para kaybetmek 

isteyeceğimi mi söylüyorsun? Bu kadar saçmalık yeter. Size de 

patronunuz ile daha düzgün konuşmanız gerektiğini hatırlatırım. 

Çıkabilirsiniz! 

Sinem: Bu yalnızca bir düşünceydi Umut Bey. Neden bu kadar 

gerildiniz anlamadım ama haddimi aşmak istemem. İzninizle, Umut Bey. 

Sinem, Umut’un ne kadar zeki olduğunu daha iyi kavramaya 

başlar. Kendisinin Ali’ye olan bağlılığını Umut’un çözdüğünü ve bunun 

bir tehdit olabileceğini anlar. Ancak Ali’den vazgeçemeyeceğini herkes 

bilir ve “planımı ona göre yapmalıyım” şeklinde düşünceler dolanır 

kafasında. 
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Umut daha sonra Sinem’i kızdırmak için Ali’yi odasına çağırır ve 

onunla konuşmaya çalışır. Ali odadayken perdeleri kapatır. Sinem ne 

olduğunu merak etmeye başlar ve o sırada Ali ile konuşmaya başlar. 

Umut: Buyurun Ali Bey geçin şöyle. 

Ali: Teşekkür ederim efendim. 

Umut: Ali Bey biliyorsunuz tasarımımız çalındı. Siz bu şirkette 

danışmanlık departmanında görev yapıyorsunuz. Bir şeyler duydunuz mu 

hiç? 

Ali: Maalesef efendim duymadım. Burada insanlar biraz 

soğukturlar birbirlerinden. Siz de fark etmişsinizdir. 

Umut: Evet fark ettim onu; bu durum şirketimiz için iyi bir şey 

değil. 

Ali: Evet efendim öyle. 

 Umut bu konuşma sırasında gidip Ali’nin yanına oturur ve daha 

samimi bir şekilde konuşma sürer. 

Ali: Ne yapıyorsunuz efendim. 

Umut: Sana söylemem gereken bir şey var Ali; ben uzun bir 

süredir senden etkileniyorum; senin de biseksüel olduğunun farkındayım. 

Ve bence sende bana karşı bir şeyler hissediyorsun. Bunu saklamak 

zorunda değiliz. 

Ali: Benim kız arkadaşım var Umut Bey. Ona bunu yapamam. 

Sinem yapılan hatayı asla affetmez. 

Umut: Sinem’i seviyor musun gerçekten? Seni bir partide bile 

küçük düşürdü, aşağıladı. Sen bunların hiç birini hak etmiyorsun Ali. Sen 

her şeyin en iyisine layıksın. 

 Ali: Bilmiyorum. Kafam çok karıştı; zihnimin içine girmiş gibi 

konuşuyorsunuz. Biraz düşünmek istiyorum. 

Umut: Buna akşam yemeğinde karar vermek ister misin? 

Ali: Düşünmeliyim. 

Ali duyduğu bu cümleler karşısında çok şaşırır. Ama akşam da 

Umut’un teklifini duymak ister. Sinem’in dengesiz tavırlarından 

bıkmıştır. 
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Umut ise rastgele cinsellik yaşayabilen biri olduğundan yaptığı 

teklif için pişman değildir. Bu sayede Sinem’i avucunun içine 

alabilecektir. Sinem ise Ali’nin ne konuştuğunu çok merak eder. Üstelik 

perdelerin kapatılmasına çok sinirlenmiştir ve Ali ile konuşmak ister.  

Sinem: Ne konuştunuz? 

Ali: Hırsızlık hakkında konuştuk, sizin konuştuğunuz gibi.  

Sinem: Neden perdeler kapalıydı? 

Ali: Bilmem patron olan o; ne isterse öyle olur. 

Sinem bu lafın üstüne öfke krizine girer ve etrafındaki kağıtları ve 

eşyaları fırlatmaya başlar. Herkes bunu görür ve ne olduğunu anlamaya 

çalışır. Daha sonrasında ise Sinem sakinleşir. Ancak aklında Umut’un 

foyasını çıkarmak vardır. Bu yüzden Umut’un konuştuğu çalışanlarla 

konuşmak ister. İlk önce Cem ile konuşmak ister. Bir kahve söyler 

odasına. 

Sinem: Elinize sağlık Cem Bey çok güzel olmuş. 

Cem: Afiyet olsun. 

Sinem: Siz bu şirkette en güvendiğim insansınız şirkete asla ihanet 

etmezsiniz. Değil mi? 

Cem: Niye böyle bir cümle söylediniz? Bir şey mi duyup 

gördünüz? 

Sinem: Hayır ama patronumuz Umut Beyde bazı gariplikler 

seziyorum. O geldiğinden beri şirkette değişik şeyler olmaya başladı. Sen 

de zeki birisin; bu durumdan şüphelenmişsindir. Elbette değil mi? 

Cem: Ben çaycıyım ve bu konulardan anlamam. 

Sinem: Tamam Cem Bey, ben size güveniyorum. Ama yine de bir 

şey duyarsanız gelip bana söyleyin. Olur mu? 

Cem: Tabii, Sinem Hanım. 

Cem‘in bu konuşmadan sonra Umut’a karşı şüpheleri artar. Ancak 

Sinem’in bu şekilde konuşması da mantıklı gelmez. Zaten şirketteki 

herkese karşı şüphe ile yaklaşır. Bir yandan da Sinem’in dediği “siz bu 

şirkette en güvendiğim insansınız” sözü aklını karıştırır. “Acaba sadece 

bana mı böyle diyor yoksa herkese karşı mı böyle?”  diyerek düşünmeye 
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başlar. Cem hayatında kendinden başka kimseye güvenmediği için, 

kendinin kullanılacağını hissettiğinden hiçbir şeye karışmak istemez. 

Sinem ise Cem’in her şeyden şüphelendiğini bilir ancak çok zeki 

olduğu için daha fazla konuşup kendini ele vermek istemez. Böyle bir 

durumda Cem’i kendi tarafına çekmenin zor olduğunu bilir ve Umut’un 

da Cem’i kendi yanına çekemeyeceğinden emindir. Şu anki durumu 

hesaplayınca Ali’nin onun yanında olduğunu bilir. Umut’un ise kimleri 

yanına çektiğini öğrenmeye çalışır. Bu yüzden gidip tasarım bölümünden 

Selim ile konuşur.  

Sinem: Selim Bey konuşabilir miyiz? 

Selim: Buyurun Sinem Hanım. 

Sinem: Patronumuz geldi biliyorsunuz. O geldiğinden beri 

işlerimiz biraz daha düştü. Bu sizce neden kaynaklanıyor olabilir? Bir 

fikriniz var mı? 

Selim: Bu şirketi kuran o,  sıfırdan buralara kadar getirdi. Her 

şirkette iniş çıkışlar olur. Ama eminim yine çıkışa geçeceğizdir hırsız 

bulunduktan sonra. 

Sinem: Buna inancım sonsuz zaten Selim Bey. Bu arada bu 

masanızdaki küre, asa ne işe yarıyor? Ne saçma eşyalar böyle. Hiç estetik 

durmuyor ve geldiğinizden beri uyarıyorum kılık kıyafet konusunda rica 

ediyorum markamıza yakışır şekilde giyinin.  

Selim: Bunlar benim tasarımları yapmamı sağlıyor. Onlarla birlikte 

yapıyorum. Küremden aldığım enerjiyle tasarımlarıma ufak tefek 

dokunuşlar yapıyorum. Bu sayede tasarımcı oldum. Kıyafetime gelirsek 

ben bu şekilde mutluyum; bu yalnızca beni ilgilendirir. 

Sinem: Hahaha inanmıyorum gerçekten mi? Neyse neyse, herkesin 

benim gibi şık ve bakımlı olmasını beklemiyorum zaten. Kendinizi rezil 

etmeyin yeterli Selim Bey. 

Selim: Biraz çalışacağım Sinem Hanım izninizle. 

Bu konuşmadan sonra Sinem gülerek odadan çıkar. Şirkette nasıl 

aptal insanların çalıştığını görünce iyice gülmeye başlar ve içinden “ben 

bu insanları kandırırım; şirketin tüm parasını çalarım ruhları duymaz. 

Önce Umut’u halletmem lazım” der. 

Selim ise bu konuşma sonunda Sinem’e çok sinirlenir. 

Çocukluğunda da ailesinin onun bu özeliklerine tepki gösterdiği ve hiçbir 
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şeye inanmadıkları için karşılaştığı sorunlar aklına gelir ve bunları tekrar 

yaşattığı için Sinem’e büyü yapıp onu lanetlemek ister kendince. O kadar 

emindir ki artık Sinem’in hayatının yolunda gitmeyeceğini düşünür. 

Sinem bu komik konuşmadan sonra hiçbir şey ile ilgilenmeyen Caner’in 

yanına gider. 

Sinem: Caner Bey merhaba. 

Caner: Merhaba Sinem Hanım. 

Sinem: Umut Bey’in şirketi yönetme şekli hakkında ne 

düşünüyorsunuz?  

Caner: Bana düşmez. Ben kimseyi eleştirmek istemem. Bir fikrim 

yok! 

Sinem: Aaa.. Lütfen sizin fikirleriniz bizler için çok önemli. Siz bu 

şirkette işinizin en iyisi siniz. Şirketimizin gelirleri düşmeye başladı; bu 

konuda ne düşünüyorsunuz? Engin tecrübelerinizden faydalanmak 

isterim. 

Caner: Benim sorunum değil. Bu konu hakkında bilgim yok 

Sinem Hanım. Ben kendim için çalışırım. Herkes kendinden sorumludur. 

Sinem: Anlıyorum tabii. Sizin gibi aklı başında beyefendi bir 

kişinin düşünceleri değişirse mutlaka dinlemek isterim. 

Sinem, Caner’in gereksiz yere ciddiyetini anlayamaz. Onunla nasıl 

konuşursa konuşsun donuk bir yüz ifadesiyle ilgilenmediğini belirten 

cevaplar verdiği için onun yanından ayrıldıktan sonra “bari bir işe yarasa, 

beceriksizin teki zaten”  tarzında cümleler söyler. Caner ise yine her 

zamanki gibi “insanlarla konuşmadım, bu çok iyi bir şey çünkü insan 

ilişkileri korkutucudur. İnsanlara karşı ciddi olmak en iyisidir” diye 

düşünmekte ısrarcıdır. 

Bu sırada Cem, çay ocağında bugün Umut ve Sinem ile ne 

konuştuklarını düşünür. “Niye bana bunu sordular? Neden benim zeki 

olduğumu vurgulayıp duruyorlar?  Kesin benden çıkarları var ama ne?” 

diye düşünüp durur. Bu sorular beynine iyice yerleşmiştir ve iyice 

kuşkulanmaya başlamıştır. Ama bu düşüncelerini kimseyle paylaşmak 

istemez. Çünkü insanlara bir şey anlatırsa onu kullanacaklarını düşünür. 

Caner şirkette lavaboya doğru giderken Selim’in odada küre ile bir 

şeyler yaptığını görür. Bu olaydan etkilenen Caner insanlarla konuşmayı 

sevmese de Selim ile diyalog kurar. 
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Caner: O küre ile ne yapıyorsunuz? 

Selim: Boş ver. Anlatsam da inanmazsın. 

Caner: Rahatsız etmek istemezdim ama ilgimi çekti merak ettim.  

Selim: Büyü yapacağım. Beni çok kızdıran birini büyüleyeceğim. 

Caner: Yaa.. Gerçekten mi? Yapabiliyor musunuz? Bu çok iyi.  

Selim: Tabii ki yapabiliyorum; özel güçlerim sayesinde insanların 

hayatını etkileyebiliyorum.  

Caner: Bu çok güzel bir şey; ben de bu tür güçleri çok severim.  

Selim: Teşekkür ederim böyle şeyleri garip bulmuyor oluşunuz 

beni mutlu etti. Ama şuan işim var. Müsaadenizle. 

Caner Selim’in olağanüstü güçleri olduğunu duyunca etkilenir. 

İnsanlar ile konuşmayı sevmediği için hayatında televizyon önemli bir 

yer tutar. Televizyonda da en çok süper güçler olan film ve dizileri izler. 

Bu yüzden gerçekten öyle bir insanı tanıyor olmak onu oldukça 

etkilemiştir.  

Selim ise işine devam etmektedir. Ancak kendisinin özel güçleri 

olduğuna inanan birinin daha çıkması onu biraz daha mutlu eder. Akşam 

olur ve Umut ile Ali güzel lüks bir restoranda yemeğe çıkarlar.  

Ali: Umut Bey burası pahalı bir yere benziyor. 

Umut: Ali yemeğe çıktık; seni ucuz bir yere götürmek istemem. 

Rica ederim iş dışında bana yalnızca Umut de. 

Ali: Teşekkür ederim. Peki hırsızı bulabildiniz mi? 

Umut: Boş ver şimdi şirketteki olayları başka şeyler konuşalım, 

hep iş hep iş nereye kadar? 

Ali: Ne konuşmak istersiniz? 

Umut: Sinem ile ilişkiniz hakkında konuşmak ister misin? Merak 

etme bana güvenebilirsin. İlişkiniz bana sağlıklı gelmiyor. Sürekli sana 

kızıyor gibi Sinem. 

Ali: Evet öyle oluyor. Sinem’in ruh hali hep değişiyor. Bir gün 

beni göklere çıkartıyor. Bir gün yerin dibine sokuyor ve bunun nerede 
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olduğunun hiçbir önemi olmuyor onun için. Sonra pişman oluyor ama 

değişen bir şey olmuyor. 

Umut: O senin gibi birini hak etmiyor Ali. Sen daha iyilerine 

layıksın. Neden hiç ayrılmadın ki madem dengesiz biri ise? 

Ali: Ayrılmayı çok denedim. Ama hepsinde öfke krizleri geçirdi. 

Etrafa saldırdı ve eşyaları dağıttı. Hatta kendi kendime artık ne yaparsa 

yapsın barışmayacağım dedim ancak bu sefer de intihar etmeye kalktı. 

İlaç içti. Başarılı olamadı ama bunu yapmış olması bile korkunç. Sizin 

anlayacağınız ondan ayrılmam mümkün değil. 

Umut: Vay be demek bu kadar ileri gitti. Sen ayrılmak istiyorsun 

ama ayrılamıyorsun. Ben ise sana bazı hisler beslemeye başladım ilk 

gördüğüm andan beri.  

Ali: Umut aslında çok hoşsun; ben de seni beğenmiyor değilim. 

Ama Sinem duyarsa ikimizi de öldürür.  

Umut: O zaman Sinem’in duymamasını sağlarız, İlişkimizi gizli 

yaşarız. Olmaz mı? Hem merak etme ben olduğum sürece Sinem hiçbir 

şey yapamaz. 

Ali: Uzun zamandır beni böyle anlayan biri olmamıştı. İyi ki 

şirketin başına döndün; iyi ki varsın.  

Yemekten sonra Umut’un evine giderler biraz içtikten sonra 

yakınlaşırlar. Sonraki gün ise Umut Ali’yi kandırmaya başladığını ve 

kendine inandırdığını düşünür. Ancak bu oyuna hem devam etmesi 

gerektiğini hem de dikkatli olması gerektiğini düşünür. Ali ise kendisine 

değer veren normal bir insan bulduğunu düşünür ve mutludur. Ancak 

Sinem anlayacak ve yine sinirlenip kendisine ya da başkasına zarar 

verecek diye de korkar. Bu yüzden dikkatli olması gerekir. 

Şirkette her şey normal devam ediyormuş gibi görünür. Bu sırada 

hala hırsız kim? sorusunun cevabı bulunamamıştır. Artık diğer insanlarda 

birbirini suçlamaya başlamışlardır. Umut, Caner’in ara sıra Selim’in 

yanında olduğunu fark etmiştir. Bu durum dikkatini çekmiştir. Selim ile 

konuştuğu zamanda olayı biraz daha anlamıştır. 

Umut: Selim Bey ne yapıyorsunuz? 

Selim: Çalışıyorum efendim. 

Umut: Kolay gelsin. Caner Beyi arada yanınızda görüyorum da bir 

şey mi oldu diye merak ettim. 
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Selim: Hayır bir şey olmadı. Benim güçlerimi gördü ve arada 

geliyor buraya. 

Umut: Anladım. Sizin de işiniz zor burada yetenekli ve özel 

güçlere sahip biri çalışırken dikkat çeker. Sizden bir şey isteyeceğim. 

Özel güçleriniz ile hırsızın kim olduğunu bulabilir misiniz? 

Selim: Bulurum tabi. 

Umut, Selim’e iyice inandığını gösterip Selim’in güvenini 

kazanmaya başlamıştır. Sessiz sakin bir şeye karışmayan Caner’in ise 

olağanüstü güçlere ilgili olması Umut’un dikkatini çekmiştir. 

Bu olaylar olurken Cem de iyice herkese karşı şüphelenmeye 

başlar. “Ali ile Umut arasında bir şey mi oluyor? Sinem ne planlıyor? 

Caner kimse ile konuşmaz ama arada Selim’in yanına gidiyor? Benim 

onlardan şüphelendiğimi acaba biliyorlar mı?” diye düşünür. Sinem de 

Umut’un patron olmadığını ispatlamaya çalışmak ister. Hırsızın Umut 

olduğunu düşünür. Ancak Ali ile ilgilenmekten de vazgeçmez. Ali’nin 

onu terk etmesinden korkar. Şirkette gündüzleri bunlar olurken Ali ile 

Umut’ta neredeyse her akşam buluşup birbirlerinin evlerinde vakit 

geçirirler. Dört aylık bir süre sonunda Ali, Umut’un ona bu kadar ilgili 

olmasından çok etkilenir ve ona evinin anahtarını bile verir. Umut planına 

iyice yaklaşır. Cem ise Umut ile Ali’yi bir gün akşam görür. Bu Cem için 

yeni bir şüphe konusu demek. Cem bu ikisi arasında neler olduğunu 

anlamaya çalışır. Kafasında o kadar çok düşünce var ki hiçbir şeye 

normalmiş gibi yaklaşamaz. 

Sinem artık çok sıkılmış durumdadır ve bu süreçte sürekli Ali ile 

kavga eder. Öfke patlamaları yaşar. Bir yaptığı diğer yaptığını tutmaz. Bir 

gün Selim’i, Cem’i ve Caner’i bir odaya toplar ve olayı çözmeye çalışır. 

Bu insanların onayını alırsa Umut’un yalanını ortaya çıkaracağını ve 

hırsızın o olduğunu daha kolay itiraf ettireceğini düşünür. 

Sinem: Arkadaşlar Umut bizim gerçek patronumuz değil, o bir 

yalancı, işe geldiğinden beri şirkette olmayan şey kalmadı. 

Selim: Asıl yalancı sensin sana niyetlenerek fal açtım ve fal 

sayesinde seninle bir bağlantısı var kaybolan çizimimin, gördüm.  

Sinem: Bak anlıyorum fala ilgin olabilir bende arada bakarım ama 

bu ciddi bir mevzu biraz mantıklı ol lütfen. 

Selim: Özel güçlerim sayesinde neyin ne olduğunu biliyorum. 

Beni hafife alıyorsun. Babam da beni hiç ciddiye almazdı; sen de onun 
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gibisin. İşte bu yüzden sizlerden uzak hep yalnız çalışmak istiyorum. 

Sorumlusu sensin. İtiraf et. 

Bu konuşmalar çok yüksek sesle olduğu için patron Umut’ta odaya 

girer. Ne olduğunu sorar. Olaylar anlatılınca erken paydos verir ve 

şirketteki herkesi eve gönderir. Şirkette sadece Umut, Selim, Cem, 

Sinem, Caner kalır. Umut dört ayın sonunda nihayet hırsızın kim 

olduğunu buldum der. Hırsızlık ile ilgili sadece sizlerle konuştuğum için 

bu olayı şimdi burada çözeceğiz der. Nihayet dört aylık tartışma konusu 

bugün çözüme kavuşacaktır ama önce Umut herkesin konuşmasını ister. 

Sinemden başlamasını rica eder. 

Sinem: Sen gerçek patron değilsin. Bu işten hiç anlamıyorsun. En 

başından beri bir şeyler olduğuna emindim.  

Umut: Bu şirketi ben kurdum ve bu benim çocuklum hayalimdi. 

Şirketi sıfırdan inşa ettim ve kendimi tanıtmak istemedim. Sırf insanlarla 

içli dışlı olmamak için. Şirketler bazen kötü zamanlardan geçebilir ancak 

bu durumdan kurtulmak için el ele vermemiz gerekir. Kendi şirketime 

zararı olacak bir şey yapmam. Bunun benim için bir avantajı olamaz.  

Sinem: Başarısızlığından dolayı dikkatleri başka yöne çekmek 

istiyor olabilirsin. 

Cem: Bu odadaki herkes birbirinden kötü, hepiniz kötü şeyler 

yaptınız. Sizinle ilişki kurmadığım için çok mutluyum. Hepinizin 

kafasında başka düşünceler var. 

Umut: Ne yaptık? Söyle biz de bilelim. 

Cem: Sinem bir şeyler planlıyor. Belki de şirkete asıl zararı veren 

odur. Umut bir şeyden anlamıyor. Herkesi manipüle etmeye çalışıyor. 

Caner insanlardan uzak duruyor. Onların kendisine acımasını istiyor. 

Selim insanlara büyü yaptığını, özel güçleri olduğunu söylüyor. Belki de 

o güçleri sayesinde hırsızlık yapan odur. Bana hep zeki olduğumu 

söylediniz. Hepiniz beni kullanmaya çalıştınız. Kimin yanına gitsem 

benimle sohbet etmeye çalıştı. Ağzımdan laf almak istedi. Hepiniz beni 

kullanmak istediniz. Size bir şey anlatsaydım bunu bana karşı 

kullanacaktınız. 

Caner: İnsanların bana acıyıp acımaması umurumda değil. Ben 

yalnız olmayı hep sevdim. Şimdi veya bundan sonrası da beni ilgilendirir. 

Umut’ un da ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Ben yalnızca kendi 

işimle ilgilenirim. 
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Selim: Özel güçlerim ile mükemmel tasarımlar yapıyorum. 

Yaptığım tasarımı çalmam. İnsanlarla konuşmayı sevmem. Bu yüzden de 

tasarımı yapar geri çekilirim. Bu güçler olmayınca kendimi boşlukta 

hissediyorum. Siz beni anlamıyorsunuz. Suç sizde. 

Umut: İnsanları manipüle etmeme gerek yok şirketin patronu 

benim. Ben ne istersem onu yapmak zorundasınız. Ben her şeyin en 

iyisini yaparım kafam dalgın olduğu için birkaç şey aksadı hepsi bu olayı 

farklı yerlere çekip durmayın. 

Sinem: Cem ben şirket ile ilgili güzel planlar yapıyorum. Çünkü 

bu şirketi çok seviyorum.  Ve çok emeğim var. İnsanların yaptığı şeylerle 

ilgili kanıtın yoksa konuşmamalısın. Sadece kafandaki bu düşünceler ve 

belkiler ile bir yere varamazsın.  

Selim: Ben hırsızlık yapanın Sinem olduğundan eminim. Çünkü 

bir kere yanıma gelip benimle konuşmak istedi ve dalga geçti. Ben de 

ondan sonra fal bakarak geçmişine gittim ve orda tasarımı çalıp 

sakladığını gördüm. Ancak nereye sakladığını bilmiyorum. Zaten 

lanetledim. Artık hayatı hiçbir zaman yolunda gitmeyecek. 

Sinem: Bunun bu sözlerine inanan var mı? Gerçekten olağanüstü 

güçleri yok. Olsa burada işi ne? Saçma bir giyiniş tarzı olmasına rağmen 

burada çalıştığına şükretmeli. Dışarıda görseler kimse yanına bile 

yaklaşmaz. Beni lanetlemiş bir de daha kendine hayrı yok bana bir şeyler 

yapıyor. Her işten çıkıp gitmiş uzun süreli çalışmamış bile. 

Umut: Öyle deme, o güçleri sayesinde bu kadar yetenekli bir 

tasarımcı. Başka şirketlerde uzun çalışmaması onun yeteneği olmadığına 

güçleri olmadığı anlamına gelmez. Ben senin dışındaki bütün 

çalışanlarımın verdiği emekleri görüyorum. Ama sen içten içe hepsini 

kullanıyorsun Sinem. Kendini fazla zeki sanıyorsun ama benim kadar 

olamazsın. 

Caner: Ben Selim’in özel güçleri olduğuna inanıyorum ve şahit 

oldum. O yüzden Selim Sinem yapmış diyorsa bir bildiği olabilir ama 

tam anlamıyla emin olamam kimseye çok güvenmemek lazım. 

Sinem: Sen herkese karşı soğuk ve ciddisin. Robot gibi birisin. 

Kim bilir nasıl çıkarların varda Selim’e hak veriyorsun. Nasıl olurda bu 

güçlere inanırsın. Umut sen de özel güçleri görmedin. İnsanları manipüle 

etmeye çalışma kes sesini! 

Cem: Bende güç falan görmedim ama belki de vardır özel güçleri. 

Ya da Umut kendi yanına çekmek için inanmış numarası yapıyordur. 
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Belki de Sinem alay ettiği için özel güçleri de olsa Selim’e inanmıyordur. 

Caner de hep robot gibiydi. Ama belki de Selim’den bir çıkarı olduğu için 

böyle davranıyor. Bence gizlediğiniz bir takım amaçlar var ve beni 

kullanmaya çalışıyorsunuz burada. 

Caner: Ne düşündüğünüz umurumda değil. Ben her şeyin 

üstesinden kendi başıma gelirim Selim veya bir başkasına ihtiyacım yok. 

Sinem: Yine kanıtların olmadan insanları suçluyorsun. Seni 

gözümde fazla büyütmüşüm; çok da bir ederin yokmuş. Evet, alay ettim 

ama özel güçleri yok. Aptal aptal şeylere inanıyorsun ve üstüne bir de 

çevrendekileri etkiliyorsun. 

Umut: Cem gerçekten hiçbir kanıtın olmadan konuşuyorsun. Hep 

belkiler ile ilerlemeye çalışıyorsun. Seninle konuşmuştuk sen en 

güvendiklerimdensin. Yanlış şeyler düşünüp kafaları karıştırma.  

Cem: Benim bir bilgim yok. Olsa da söylemem. Siz onları beni 

tehdit edersiniz. Her şeyi benim üstüme yıkmaya çalışıyorsunuz. 

Sinem artık bu konuşmalara dayanamaz ve öfkesinden gözü hiçbir 

şey görmez. Sakinleştikten sonra ise yalandan hemen özür diler. “Arada 

böyle oluyorum ama sonra pişman oluyorum” der. Sonra ise yeniden 

konuşmaya başlar. 

Sinem: Bakın hırsız ben değilim; bu şirkete önem veriyorum. 

Ancak patron geldiğinden beri her şey değişti. Onun yaptığını size 

kanıtlayacağım. 

Umut artık Selim’in hiçbir şekilde Sinem’e inanmayacağını 

bilmektedir. Caner de Selim’in güçlerine inandığı için benim yanımda 

diye düşünür. Cem ise kendi halinde kimseye inanmıyordur ve hep şüphe 

içinde yaklaşıyordur her şeye. Ama direkt suçu Sinem’e de atamaz 

haldedir. 

Umut: Artık her şeyi anlatmanın vakti geldi. Arkadaşlarınızı 

koruyup konuyu kapatacaktım ama görüyorum ki herkes nankör. 

Dinleyin bakalım. İlk başta bende sizin gibi Sinem’i suçluyordum. Çünkü 

ruh hali değişip duruyordu. Ben geldiğimden beri rahatsızdı. Bir şeylere 

canı sıkılıyordu. Belki de şirketteki gücü bittiğindendir. Ona yakın olmak 

için sevgilisi Ali ile yakın olmam gerekti. Birbirimizle yakın arkadaş 

olduk ve birbirimizin evine gidip geliyorduk. Hatta Ali evinin anahtarını 

bana verdi. Bana çok güveniyordu. Daha sonra Ali’nin evinde dün bir şey 

dikkatimi çekti. Bir kasa, kasanın içinde ne olduğunu çok merak ettim, 

zengin biri değildi para olamazdı. O kasanın anahtarını evde buldum ve 
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kasayı açtım. Kasanın içinde ise tasarım duruyordu. Bugün işe o yüzden 

geç geldim ve sizi burada tartışırken görünce de bunu size de anlatmaya 

karar verdim. Tasarım o kasanın içinde duruyor. Kendi gözleriniz ile 

görün diye Ali’nin evine gideriz dedim.   

Hepsi Ali’nin evine gider. Tasarımın orda olup olmadığını merak 

ederler. Ali kapıyı açar ve eve girerler. Sinem çok sinirlidir. 

Umut: Tasarımı sen çaldın biliyoruz. Kasanın içinde gördüm dün. 

Ali: Ne tasarımı? Ben tasarım falan çalmadım! 

Umut: Kasayı aç o zaman. 

Ali: Tamam açıyorum. 

Tasarım kasanın içinde çıkar ve Ali büyük şaşkınlık geçirir. 

Ali: Bunun burada ne işi var? Ben çalmadım. Umut bunu buraya 

sen yerleştirdin. 

Umut: Ben niye böyle bir şey yapayım ki? Ayrıca böyle bir şey 

yapacak olsam bana zararı dokunmayan bir insanın üzerine mi atarım? 

Hem sen özel olarak konuştuğumuz ve yakın olduğumuz zamanlar 

Sinem’i sevmiyorum, bir yaptığı bir yaptığını tutmuyor, dengesiz biri, 

ayrılmak istedim ayrılamıyorum, her seferinde bir şeyler yapıyor. Ya 

tehdit ediyor ya kendine veya bana zarar veriyor demedin mi? Ben de 

sana evet Sinem tehlikeli biri hırsızlığı onun yaptığını düşünüyorum 

ancak kanıtım yok dedim. Bu kanıtı bulur bulmaz onu kovacağım dedim. 

Bu konuşmadan sonra senin kasanı gördüm ve içinde para olmadığından 

emindim. Çünkü zengin biri değilsin. Orda başka bir şey saklıyor 

olabilirdin. Bundan şüphelendim ve evine girdim kasayı açtım. Tasarım 

ordaydı. Benim Sinem’den şüphelendiğimi bildiğin için daha sonra 

tasarımı onun evine saklayacaktın ama yakalandın.  

Ali: Ben yapmadım. 

Umut: Herkes senin yaptığını biliyor. Savunman bile yok sadece 

ben yapmadım diyorsun. 

Selim: Evet sen yaptın, lanetim işe yaramaya başladı. Sinem’in 

hayatı tepetaklak olmak üzere. 

Caner: Evet. Belli ki o yapmış. 
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Cem: Ben artık bir şey söylemiyorum. Çünkü hiçbirinize 

inanmıyorum. 

Umut: Ali, polis çağırmayacağım. Ama istifa edip şirketten gitmen 

gerekiyor. Bir daha seni görmek istemiyorum. Yarın gel eşyalarını topla.  

Ertesi gün Ali eşyalarını toplar ve gider. Kendini haklı 

çıkartamamıştır ve şehri terk etmeye karar verir. Önce Sinem ile 

konuşmak ister. 

Ali: Sinem artık gidiyorum. Belki de böylesi benim için daha 

hayırlıdır. Başka şehre yerleşeceğim. Artık beni rahat bırak.  

Ali konuştuktan sonra şehri terk eder. Ali, Sinem’in “patolojik 

bağlanma objesi” olduğu için Sinem onu bırakmak istemez ve o da işten 

istifa edip Ali’yi takip eder. İstifa edip gittiği için tazminat alamaz. Umut 

ise planını tıkır tıkır uygulamış ve mutludur… 
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Öykünün Analizi 

İlk öyküdeki analizi dikkate alarak ve öyküde geçen bozuklukların 

özelliklerini düşünerek analizinizi buraya yapınız 
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YAMAN 

Karakterler 

Yaman, yaşı hakkında kesin bir bilgi yoktur, her çevreye farklı bir 

şey söylemektedir. Antisosyal kişilik bozukluğu vardır. Çevresindeki 

insanlardan maddi kazanç sağlamak için sürekli onları kandırmaktadır. 

Peri’yle çok yakın arkadaşlardır. Peri’ye getirdiği müşterilerden fazla 

ücret alarak, bir kısmını kendisine almaktadır ancak Peri’nin bu 

durumdan haberi yoktur. Değişken bir kişilik yapısı vardır. Bir işte bağlı 

kalamaz, sürekli yeni işler peşinde koşar. Gerçek ismi Ahmet’tir ancak 

ismi konusunda gerçeği söylemez, kendisini Yaman olarak tanıtır. 1.80 

boyunda, çekici birisidir. Adem, 26 yaşındadır. Şizoid kişilik bozukluğu 

vardır. Yaptığı hiçbir şeyden zevk almaz. Kendi başına iş yapmaktan 

zevk alır. Üniversitede 5. Senesini geçirmektedir ve hala 1. sınıftadır. 

Ailesinin baskılarıyla akademik hayatına devam etmektedir. Yakın 

arkadaşı yoktur. Yalnız başına yaşar. Can, 22 yaşındadır. Paranoid kişilik 

bozukluğu vardır. Her şeyden kuşkulanır. İnsanlarla sır paylaşmayı 

sevmez. Nevin ile sevgilidir. Nevin’in onu aldattığından 

şüphelenmektedir. Ayrıca Yaman’la da arkadaştır.  Nevin, 22 yaşındadır. 

Borderline kişilik bozukluğu vardır. Alkol ve madde bağımlılığı vardır. 

Can onun patolojik bağlanma objesidir. Arkadaşlarını kaybetmekten 

korkmaktadır. Bunalımlı bir ruh hali vardır. Yaman, Nevin’e uyuşturucu 

satmaktadır ancak Can’ın bu durumdan haberi yoktur. Giyimine ve 

kişisel bakımına çok önem vermektedir. Can’ın sevgilisi olmasına 

rağmen kendisine ilgi duyan çok fazla kişi vardır. Peri, 35 yaşındadır. 

Şizotipal kişilik bozukluğu vardır. Kendi kafesinde falcılık yapmaktadır. 

Kişisel hayatında sürekli meditasyonlara gitmektedir. Neşeli ve mutlu bir 

yapısı vardır. Müşterileri onun özel güçleri olduğuna inanmaktadır. 

Yaman ile çok yakın arkadaşlardır. 

……………………………………………………………………………

……………………... 

1. SAHNE/ İÇ/ GÜNDÜZ/ KAFE 

Peri bir süredir maddi sıkıntılar yaşamaktadır. Yakın arkadaşı 

olduğunu düşündüğü için Yaman’ı aramayı düşünüyordur. En son 

dayanamayıp Yaman’ı arar: 

Peri: Canım, merhaba nasılsın? 

Yaman: Sağ ol canım, iyilik, sen nasılsın? 
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Peri: Açıkçası pek iyi değil. Dolunay bu ay geriledi, zaten bir 

süredir Merkür de aslan burcunda; maddi olarak çok sıkıştım, senden 

biraz borç isteyecektim. 

Yaman: İnan ki ben de çok sıkışığım bu ara, ama senin için 

çözmeye çalışacağım. Sen rahat ol ben en kısa sürede toparlayacağım 

senin işleri. Sana fıstık gibi müşteriler getiririm. Beni biliyorsun, tarzım 

bu (Peri için müşteri bulup aynı zamanda bulduğu müşteriden komisyon 

almak aklından geçiyordur). 

Peri: Canım benim evet. Çok iyi olur, teşekkür ederim. En kısa 

sürede gel, senin de hayat çizginde neler oluyor hem ona bakarız hem de 

sohbet ederiz. Çok öpüyorum seni. 

Yaman: Tamamdır bebeğim, öptüm. 

2. SAHNE/ DIŞ/ AKŞAM/ OKUL BAHÇESİ 

Yaman derse girmeyeceğini bile bile sıkıntıdan okula gitmiştir. 

Okul bahçesinde Can’ı görmüştür. Düşünceli gözüktüğü için merak edip 

yanına oturur. 

Yaman: Hayırdır birader? Karadeniz’de gemilerin mi battı? Bu ne 

hal? 

Can: Valla dersten çıktım öyle oturuyorum da, o çay ne iş, bana 

niye almadın? Sevmiyon mu lan beni yoksa? 

Yaman anlamsız gözlerle Can’a bakar. 

Yaman: Kardeşim istediğin çay olsun. Dert ettiğin şeye bak.  Dur 

hemen alıp geliyorum sana.  

Yaman belki bir şeyler çıkar düşüncesiyle sohbet açmak 

istemektedir. Kahve alıp gelir. Can tebessümle karışık sitemli konuşur. 

Can: Sen benim şekersiz içtiğimi bilmiyor musun? Bana değer 

vermiyorsun herhalde ha? 

Yaman: Canım benim sana değer verdiğimi, senin iyi arkadaşın 

olduğumu bilmiyor musun sen? Çok zaman oldu tanışıyoruz ayıp be 

olum. Hem boşver bunları, üzgün gözüküyorsun neyin var sen ondan 

bahset rahatlarsın. 

Can: Ya kanka sanırım Nevin beni aldatıyor. 
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Yaman: Nerden anladın? 

Can: Bilmiyorum ya içime öyle doğuyor. Aldatıyor gibi geliyor 

bana. 

Yaman: Kanka cidden olabilir, bu sıra ben de Nevin’de öyle bir 

hava sezdim. Sana bir iyilik yapacağım. Benim falcı bir arkadaşım var. 

Kadının bilmediği şey yok. Bir gitsen fal baktırsan şüphelerini 

giderebiliriz aslında. İstiyorsan seni bir gün onun yanına götürebilirim 

(Aklına Peri ve para konusu gelmiştir). 

Can: Her şeyi mi biliyor? 

Yaman: Ne dersin? 

Can: Her şeyi nasıl bilecek olum? Saçmalama. 

Yaman: Kadın hangi gün ne yaptığımı bile biliyor.  

Can: Ne kadara bakıyor? Tüm parayı falcılara vermeyelim. 

Yaman: 150 liraya bakıyor. Ama sana 125 liraya ayarlarız. 

Tanıdık benim sonuçta  (Peri 50 liraya fal bakmaktadır ve Yaman bunu 

biliyordur). 

Can: Çok pahalı değil mi? Sen beni dolandırıyor musun? 

Yaman: Benim bu işten ne çıkarım olacak? Deli misin be? 

Can: Tamam o zaman. Haberleşiriz. 

Yaman: Sen müsait olduğunda söyle; ben götürürüm seni. Hadi 

görüşürüz (Mutlu bir şekilde kalkar ve gider). 

3. SAHNE/ İÇ/ ÖĞLEN/ KAFE 

Peri: Alo? 

Yaman: Alo ne haber? Sen bu falı 50 liraya bakıyordun değil mi? 

Peri: Canım sen kaç dersen ondan bakarım, ama genelde evet. 

Yaman: Ben şimdi senin yanına geleceğim. Hatta direkt 

söyleyeyim sana müşteri getireceğim. 

Peri: Ay deme! Ben biliyordum zaten bu sıra kendimi 

toparlayacağımı. Hissetmiştim. 
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Yaman: Sana dört beş kişi daha buldum. Hallederim demiştim. 

Peri: Süper para desene (Kahkaha atar, keyfi yerine gelmiştir). 

Yaman: Ama bir konu var. Senin mükemmel fal baktığını 

biliyorum tabi ki biliyorum. Şöyle bir mevzu var; getireceğim Can, 

sevgilisinin onu aldattığını düşünüyor. Rica etsem ona o yönde bir şeyler 

söyler misin? Hem senin çıkarına olur. Çocuk biraz sorunlu; sürekli 

gelmeye devam eder; hem de bilmediğin şeyler var. Sen bana güven 

hayatım. Ha ne dersin? 

Peri: Emin misin? Bak sonra benim dediklerim gerçek oluyor 

biliyorsun. Yazık etmeyelim çocuğa? 

Yaman: Sen bana güven dedim. 

Peri: İyi tamam. 

Yaman: Bunun ismi Can, sevgilisi ise Nevin. Onu aldattığını 

düşünüyor. Bu aldattığı kişinin isminin içinde d ve m harfi olsun. Bu 

şekilde iletmen yeter. Sonra zaten köpek gibi müşterin olacak peşini 

bırakmayacak! Parayı kırarsın kızım. 

Yaman’ın düşündüğü kişi Adem’dir. Adem’in sessiz oluşu ve 

kimseyle arkadaş olmamasından dolayı yalanının ortaya çıkmayacağını 

düşünüyordur. 

Peri: Böyle şey mi olur? Enerji aktarımını kötü yaparsak gerçeğe 

dönebilir. Olmaz böyle ya. 

Yaman: Peri! Bana güven dedim. İyi olanı bu onun için. 

Peri: Umarım evren beni cezalandırmaz. 

Yaman: Paranı da benden alırsın; ben ondan alırım. 

Peri: Dikkat et kendine. 

4. SAHNE/ İÇ/ ÖĞLEN/ EV 

Yaman: Alo! Ne yapıyorsun? 

Can: Nevin’leyim. Müsait değilim pek, ne oldu? 

Yaman: He şu mesele. Sen o zaman Nevin’e çaktırma, akşam 

sekizde seninle Hacivat kafenin önünde buluşalım. O kadına gideceğiz. 
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Can: Akşam 8-9 halı saha mı? Olur, tamam gelirim. (Nevin 

anlamasın diye çaktırmamaya çalışıyordur.) 

Yaman: Tamam, hoşça kal. 

 

5. SAHNE/ DIŞ/ AKŞAM/ KAFE 

Can: Merhaba Peri hanım. 

Peri: Merhaba tatlım. Nasılsın? 

Can: İyi, iyi olmaya çalışıyorum. 

Peri: Senden negatif bir enerji aldım. Kapıdan girer girmez 

hissettim. Nedir sorun? İlişkinde mi bir problem var? 

Can: Nereden anladınız? 

Peri: Ben anlarım. 

Can: Ben aslında böyle şeylere pek inanmam. Ama Yaman sizi 

çok övdü. 

Peri: Ne demek inanmıyorum? Evrenin enerjisini, özel insanları 

nasıl yok sayıyorsun? Burcun ne senin? 

Can: Başak. 

Peri: Tahmin etmiştim. Bu grup burçları nerede olsa hissederim. 

Neyse fala geçelim. Ne falı istersin? Tarot, isim, yıldız, kahve? 

Can: Kahve olsun. Paramız boşa gitmesin, en azından bir kahve 

içelim. 

Peri: Tamam hemen kahveni iç bakalım. 

Can kahveyi içer kapatır ve peri fal bakmaya başlar. 

Peri: Sana inanmıyorum! Sevgilin seni aldatmış ve sen bunu 

tahmin etmişsin. Hatta bir şey daha söyleyeyim, aldattığı kişinin isminin 

içerisinde d ve m harfi var. 

Can: Yok artık! 

Peri: Aynı okulda mısınız? 
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Can: Evet. 

Peri: Sen bu kızın kaderinde yoksun! Kötü şeyler hissediyorum. 

Can: Yapar mı ya? Yapmaz bence. 

Peri: Bu kararsızlığını başak burcu oluşuna veriyorum. Sana bir 

tavsiye sevgilini takip et ve bana her hafta gel. 

Can: Çözebilir miyiz böyle? 

Peri: Bana güven hissediyorum seni yönlendireceğim. 

Can: Öyle mi diyorsunuz. Peki tamam. Haftaya tekrar gelirim. 

Teşekkür ederim hoşça kalın. 

Peri: Görüşürüz şekerim. 

Can odadan çıkar ve yamanın yanına gelir. 

Yaman: Ne oldu Can? Hayırdır? 

Can: Nevin beni Adem abiyle aldatıyor sanırım, yani Peri öyle 

diyor. Ama ben pek inanmadım. 

Yaman: Hadi ya! 

Can: (Ne diyeceğini bilemez halde) Evet. 

Yaman: Sana bir şey diyeyim mi? İçerdeki kadının bilmediği şey 

yok. 

Can: Yakınında dedi. 

Yaman: O Adem yok mu! Sessiz sedasız duruyor ama ben 

biliyordum böyle olduğunu! 

Can: Adem abiden beklemezdim! 

Yaman: Hala abi diyorsun buna! Sen bekle Peri’nin yanına 

uğrayıp geliyorum. 

Yaman Peri’nin odasına gider. 

Yaman: Ne dedin bu çocuğa?  

Peri: Ay onun bir hayatı bile yokmuş ki Yaman! Çok üzüldüm 

çocuğa! 
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Yaman: Neyse, sen şu paranı al; ben sana daha çok getireceğim. 

Peri: Tamam canım sağ ol. Öptüm seni 

Yaman canın yanına gelir. Canla birlikte çıkarlar ve herkes kendi 

evine gider.  

6. SAHNE/ İÇ/ GECE/ EV 

Yaman’ın telefonu çalar. 

Nevin: Alo, Yaman. 

Yaman: Efendim canım? 

Nevin: Nasılsın? 

Yaman: İyi, halı sahadan çıktık; biraz yorgunum; bir şeyler 

yiyeceğim şimdi. Senden ne haber? 

Nevin:  İyi iyi. Can’dan haberin var mı? Ulaşamıyorum. 

Yaman: Ne bileyim? Yatmıştır, uyumuştur, duştadır. Yoruldu 

çocuk. 

Nevin: Son zamanlarda kötü şeyler seziyorum. Kötü hissediyorum 

kendimi. 

Yaman: Aynı çocuk. Üstüne çok gidiyorsun. 

Nevin: Neyse Can bahane ben seni başka bir şey için aradım. 

İçecek bişeyler var mı sende? 

Yaman: (Keyifli bir şekilde konuşmaya başlamıştır) Öyle bir şey 

var ki Nevin, gel hemen. 

Nevin: Hadi ya. Geliyorum ben o zaman sana. 

Nevin çıkar ve Yaman’ın evine gider. Daha sonra Yaman’la 

yakınlaşırlar. 

7. SAHNE/ İÇ/ SABAH/ EV 

Telefon çalar. Can, Nevin’i arıyordur. 

Nevin: Efendim? 
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Can: Günaydın aşkım. 

Nevin: Günaydın mı? Dün seni o kadar aradım nerelerdesin Can? 

Can: Maça gittim dedim ya aşkım. Yorgunluktan uyuyakalmışım. 

Nevin: Şuna bak kekeliyorsun. Maça gittiğini söyledin ama 

döndüğünü söylemedin.  Bu saat olmuş beni arıyorsun. 

Can: Ben geç uyanıyorum biliyorsun. 

Nevin: Bırak Can ya. Şuna bak ne kadar şansızım ya. Nasıl biriyle 

birlikteyim ben? 

Can: Neden? 

Nevin: Bu nasıl bir ilişki ya? Çok pişmanım seninle birlikte 

olduğum için. Senin saçma sapan işlerinle uğraşıyorum. Sanki her şey 

normalmiş gibi bir de sen yük oluyorsun bana. 

Can: Hayırdır sen beni beğenmemeye mi başladın? 

Nevin: Ne alakası var? 

Can: Sürekli farklı bir şey diyorsun, bir öyle bir böylesin. 

Nevin: Ben gayet normalim. Biz senin aptal aptal kuruntuların 

yüzünden bu hale geldik. Hala kafanda bir şeyler kuruyorsun. Bıktım 

senin saçmalıklarından. 

Can: Aynayı biraz kendine tutabilir misin? 

Nevin:  Ben gayet normal ve düzgün birisiyim. 

Can: Neyse uzatma seninle tartışmayacağım. Okulda konuşuruz. 

Nevin: Uzatma! Zaten kendine çeki düzen ver. 

Can: Kapatıyorum. 

Nevin: Can! Özür dilerim hayatım. Seni seviyorum. 

Can: Görüşürüz Nevin. 

Telefon kapanır. Yaklaşık bir ay Nevin ve Can’ın ilişkisi bir dargın 

bir barışık devam eder. Can Peri’ye fal baktırmaya, Nevin Yaman’la 
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birlikte olmaya devam eder. Ayrıca Nevin gittiği spor salonunda biriyle 

tanışır ve onunla da birlikte olur. 

8. SAHNE/ İÇ/AKŞAM/ EV 

Adem: Alo. 

Yaman: Efendim Adem? 

Adem: Sende fizyoloji notları var mı? 

Yaman: Not mu almak istiyorsun?  

Adem: Ücretli miydi? 

Yaman: Her şeyin bir bedeli var Adem. Ben boşuna 

uğraşmıyorum bu işlerle. Ha lazım değil diyorsan sıkıntı yok benim için. 

Adem: Tamam. 

Yaman: Şu an çıkamam, müsait değilim. Bana gel al. 

Adem: Tamam. 

O sırada Nevin ile Adem’i yan yana getirebilmek için Nevin’i bira 

içme bahanesiyle arar. Nevin kabul eder ve Yaman’ın evine gelir. Bira 

içip sohbet ediyorlardır. Adem Yaman’ın evinin önüne gider kapıyı çalar. 

Yaman: Ooo hoş geldin Adem’ciğim. İçeri geç istersen ben 

ayarlıyım notları. 

Adem: Yok sağ ol, alıp gideyim hemen. 

Yaman: Olum ayarlamam bir on dakika sürer, bu soğukta bekleme 

geç işte. 

Adem: Israr etme. Bekliyorum. 

Yaman: Yemeyeceğim seni Adem. İçeride bekle, ev soğuyor. 

Adem: Tamam giriyorum ama çabuk ol. 

Yaman: Tamam salona geç geliyorum ben de. 

Yaman çoktan planını kurmuş ve salona kamera yerleştirmiştir. 

Amacı Adem ile Nevin’in aynı evde olduğu görüntüleri Can’a 



Prof. Dr. Hasan ATAK | 150 

 

göstermektir. O sırada Nevin kim geldi diye bakmak için salona gider.  

Adem ile karşılaşır. Adem’e yaklaşır Adem’in omzuna dokunur. 

Nevin: Merhaba Adem, nasılsın? 

Adem uzaklaşır. 

Adem: Selam, sağ ol. 

Nevin: Ben de iyiyim ya. Seni gördüm daha iyi oldum. 

Nevin konuşmaya çalışır ama Adem oralı değildir.  O sırada 

Yaman içerden seslenir. 

Yaman: Nevin Adem bir gelir misiniz? 

Adem ve Nevin Yaman’ın yanına giderler. Daha sonra Adem 

yamanın evinden çıkar. Yaman ile Nevin oturmaya devam eder. 

Nevin: Bu suratsız niye geldi sana? Bizi muhatap ettiğin tiplere 

bak. 

Yaman: Ya hayatım çok takılıyorsun takılma, düşme bu kadar. 

Alık falan ama iki kağıt parçasına elli lira aldım mı? Aldım. Ben ona 

bakarım. Bu gece bendensin hadi. 

Nevin: Sen de az sahtekar değilsin ha! 

Nevin gece orada kalır. Birlikte olurlar. 

9. SAHNE/ İÇ/ SABAH/ EV 

Yaman: Alo Can sana bir şey atacağım. Ama sakin ol. 

Can: Ne? 

Yaman: Sakin ol! Sadece dinle beni. 

Can: Ne atacaksın? Kiminle ilgili? Nevin? 

Yaman: Gönderdim, hemen izle sileceğim. Sonra da bana gel. Çok 

sakin ol ama. Kapatıyorum. 

Can: Alo alooo!!! 

Can videoyu görür görmez Yaman’ın evine gelir. 

Can: Nereden buldun bunu? Orası senin ev! Burası işte! 
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Yaman: Önce Peri’ye gidelim. 

Can: Nevin’le  konuşacağım! 

Yaman: Peri’ye gideceğiz. O sana her şeyi anlatacak. 

Can: Başka şeyler de mi var? 

Yaman Can’ı alır ve Peri’nin yanına giderler. 

Can: Abi biz yine niye buraya geldik? 

Yaman: Ani sinirle bir şey yapmanı istemedim. Değmez yani 

anlatabiliyor muyum? 

Can: Ya Nevin şu an Adem ile birlikteyse? 

Yaman: Peri bakacak falına. Her şeyi öğreneceksin. 

Peri: Hoş geldiniz. Enerjinizi almıştım ta uzaktan; kötü bir şey mi 

var? 

Yaman: Kızım sen her şeyi bilmek zorunda mısın ya? Can yıkıldı. 

Mahvoldu. 

Peri: Diyorsun. O zaman sen çık ben Can’a fal bakayım. 

Can: Yaman dışarıda bekle beni. 

Yaman çıkar ve Periyle Can fal bakar. Yaman Peri’yi arayıp 

söylemesi gerekenleri daha önceden ona iletmiştir. Peri de Can’ın 

kuşkularını iyice arttırmıştır. Can, Yaman’ın yanına gider. 

Can: Sen o videoyu nereden buldun? 

Yaman: Seni düşünüyorum kaç aydır. Haline üzüldüm Adem’e bir 

şekilde evin anahtarını verdim çaktırmadan. Bakalım benim evimde bir 

şey olacak mı diye. Evde kamera sistemi var zaten benim. Bir ara kontrol 

edeyim dedim öyle gördüm. Görür görmez de sana attım senden 

saklamak istemedim. 

Can: Anladım. 

Yaman: Üzülme artık. 

Can:  Gidiyorum ben şimdi, sonra konuşuruz. 
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Yaman: Nevin’e bir şey söyleme. Acele etme bekle. 

Can: Düşüneceğim.  

Can iki gün Nevin’le görüşmez. Onu oyalar. Nevin de bu sırada 

Yamanla ve başka birileriyle görüşür. Kuşkulanmaya başlar.  

10. SAHNE/ İÇ/ GECE/ EV 

Tam Can’ı arayacakken Nevin’in telefonu çalar: 

Nevin: Efendim aşkım. Seni çok özledim. Neredesin? 

Can: Evde misin? 

Nevin: Evet. Hadi gel. 

Can: Tamam geliyorum. Seninle çok önemli bir şey konuşacağım. 

Nevin: Ne oldu bebeğim? (Şüphelenmiştir.) 

Can: Taksiye biniyorum, yarım saate gelirim konuşuruz. 

Nevin: Tamam aşkım, seni çok seviyorum. 

Nevin ayrılma konuşması geçeceğini anlamıştır. Bu konuşmadan 

kaçmak için ilaç içerek intihar eder. Can eve gelince Nevin’i baygın 

görür ve hastaneye giderler. Nevin’in midesi yıkanır. O sırada Can ona 

ayrılık konuşması yapamaz. Bir ay boyunca Nevin’e bakar. O süre içinde 

Nevin, Can’a öyle güzel davranır ki Can, Yaman’dan Peri’den ve 

Adem’den şüphelenip hepsiyle tek tek görüşür. Peri’ye fal baktırır ve Peri 

olanları bilemez. Ücret alırken eksik isteyince Yaman’ın onu 

dolandırdığını anlar. Adem’i arar ve Adem olanları anlatınca tüm 

gerçekleri öğrenir. Ancak öğrenemediği tek gerçek Yaman ve Nevin’in 

birlikte olduğu gerçeğidir. Bu olaylara son vermek için herkesi farklı 

bahanelerle evine çağırır. Herkes bir şekilde gelir. 

11. SAHNE/ İÇ/ AKŞAM/ EV 

Can: Gelmişsiniz hepiniz. Buraya kadar yordum sizi de. Sağ olun 

geldiğiniz için. 

Yaman: Bunların burada ne işi var? 

Can: Umarım bu karaktersiz yüzlerinizi bir daha görmem. 

Nevin: Aşkım ne oluyor? Bu kadın kim? 
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Peri: Merhaba canım, Peri ben. Memnun oldum. 

Yaman: Abi Adem’in ne işi var burada? 

Adem: Çağırdı geldim. Çok durmayacağım. 

Nevin: Bizi niye topladın? 

Yaman: Peri senin her şeyini ortaya çıkarttı, çok da şey yapma 

yani… 

Peri: Yani öyle demeyelim de, hissettim. 

Nevin: Ne oluyor ya!? 

Can: Yaman beni aylarca dolandırmışsın. Hissediyordum zaten, 

kuşkulanıyordum ama bu kadarını da tahmin etmezdim. Peri’ye fal parası 

alırken kendin için de almışsın. Tüm bunları para için yaptın belli ki. 

Yaman: Bir saniye abi… 

Peri: Yaman? Hayatım bunu yapacağını düşünmezdim. 

Yaman: Bir saniye demedik mi? Bir durun. 

Nevin: Kafayı yiyeceğim şimdi. Benimle dalga mı geçiyorsunuz 

siz? Ne alaka? Konu neyse söyleyin, bitsin artık. 

Yaman: Sen elli liraya razı değil miydin? Ben sana müşteri 

getirdim. Keyfimden yapmadım herhalde benim de bir çıkarım olacaktı. 

Peri: Her şeyi anlatıyım mı? Ben senin için kendi değerlerimden 

vazgeçtim. Enerjileri yok saydım, görmezden geldim. Nevin kim? Sen 

misin Nevin? Anlatayım mı her şeyi Yaman ha? Ne dersin? 

Nevin: Nevin benim. Ne oluyor? 

Peri: Yaman bana senin sevgiline onu aldattığını söylememi 

söyledi. Ben kaç defa fal baktım ona o yönde. 

Nevin: Neye dayanarak söyledin? 

Peri: Yaman’la da yattın değil mi? Ben öyle düşünüyorum. 

Hissediyorum aranızda bir şey var. Adem’le de yatmışsın onu da Yaman 

söyledi. Sevgiline çok üzülüyorum. 
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Nevin: Öyle bir şey yok! Bunlar yalan. Ben Adem’le toplasan on 

dakika görüştüm! (Savunmaya hazır bekliyordur.) 

Can: Yaman’la yattın mı?  

Yaman: (Şok olur) Nevin inkar ediyorsun ama elli liralık alkol için 

bana yaptığın güzelliklerin haddi hesabı yok. Bizim evin ağzı olsa da 

konuşsa. Utanmadan bir de küfür ediyorsun. (Yaman kahkaha atıyordur.) 

Nevin: Sarhoştum ben! Kandırmışsın beni hatırlamıyorum! 

Yaman: İyi de güzelim bir kere sarhoş olursun iki kere olursun. 

Ayrıca ben mi zorladım seni iç diye? 

Nevin: Kafamı karıştırmışsın! Hepiniz korkunç insanlarsınız. Beni 

sevgilimle ayırmak için neler yapmışsınız.  

Nevin, Can’a sarılır ancak Can onu iter. 

Adem: Ben neden buradayım? Gidiyorum! 

Kimse Adem’e cevap vermez 

Peri: Bir saniye Adem. Hepiniz bir susun. Ben bu odadaki kötü 

enerjiye daha fazla katlanamıyorum. Acilen gitmem lazım. Üç gün 

meditasyona gitsem rahatlayamam. Ben gidiyorum. 

Can: Sen hangi yüzle bunları söylüyorsun. Ben zaten 

şüpheleniyordum senden. İlk günden belliydi senin böyle biri olduğun. 

Odaya girdiğim an düşünmüştüm tüm bunları. Bak gerçekmiş. 

Peri: Hadi oradan be. Öyle hissetsen defalarca gelmezdin! 

Yaman kahkaha atar. 

Can: Ya bırak! 

Peri: Terbiyesiz! Ben bu kadar hakareti dinlemeye gelmedim. Ne 

saçma bir yer burası. Gidiyorum. Ayrıca Yaman beni bir daha asla arama! 

Hangi gezegen hangi konuma gelirse gelsin seninle görüşmek 

istemiyorum. 

Peri evden çıkar. 

Yaman: Sen rahat olsana Peri’ciğim. Can farkında değilsin ama 

sana yapılan tüm olayları benim sayemde öğrendin. Bana borçlusun. 
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Can: Mal mısın sen? Senin sayende falan öğrenmedim. Ben kendi 

sezgilerimle buldum. Bu süreçte hepinizi izledim. Adem abiyle 

konuştum. Canıma tak etmişti. Nevin üzüntüden intihar etti. 

Yaman: Bir de utanmadan nasıl boynuzladığını anlatsın diye gittin 

Adem’le mi görüştün? 

Nevin: Dayanamıyorum ben bu sözlere artık. Hepiniz ne kadar 

saçma insanlarsınız. İğrençsiniz. 

Can: Nevin bir sus! 

Nevin: Hala sus diyorsun. Hepsi Yaman’ın oyunu. Beni terk 

etmeyeceksin değil mi? Yaman yüzünden beni harcama. Ben sensiz ne 

yaparım? 

Can: Sen… 

O sırada Yaman, Nevin’e döner ve Can’ın sözünü keser. 

Yaman: Sen zaten harcanmış bir insansın Nevin! Olayın benimle 

bir ilgisi yok. Ben olmasam başkası olurdu. 

Nevin ağlamaya başlar. 

Can: Ağlama. 

Nevin: Sen zaten böyle biri olduğun için ben ve ilişkimiz bu hale 

geldik Can! 

Can: Ben sürekli senin dertlerinle uğraşmaktan başka ne yaptım? 

Yaman: Son bir şey diyeceğim. Tüm bunlar başıma neden geldi 

diyorsun ya. Hiçbirimizin suçu değil.  Senin saçma sapan hareketlerin ve 

bu kadar aptal olman yüzünden.  Ben bu ortamdaki aptallığa daha fazla 

dayanamıyorum kardeşim. 

Can: Bir dakika! Hop! Nereye? Bir yere gitmiyorsun. 

Yaman: Siz de bu kadar enayi olmasaydınız da bu duruma 

düşmeseydiniz. Gel Adem biz takılalım. Sosyalleş biraz. (Yaman hala 

kahkaha atıyordur.) 

Can: Lan Nevin ile yatmışsın! Bir sürü dolandırdın beni! Adem’e 

oyun yaptın. 
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Adem: Bir susun. Yaman’a ödev notu almaya gittim. Zorla içeri 

davet etti. Notları almaya girdim. Nevin oradaydı. Hiçbir fikrim yok 

olanlardan. 

Can: Adem abi özür dilerim. Kurban sen oldun. Geldiğin için sağ 

ol. Böyle ortamları sevmediğini biliyorum. 

Yaman: Alışırsın Adem, sen bana takıl! 

Adem: Seninle bir daha görüşeceğimi sanmıyorum. 

Yaman: Tüm bunları yaptım okey. Ama bir sorun neden? 

Can: İnsan arkadaşına bunu neden yapar? 

Yaman: Mal insana tahammülüm yok! O yüzden yaptım 

Nevin: Yaman!! Ne ahlaksız bir insansın. Senin yüzünden beni 

harcayan sevilimin de!!!! 

Yaman gülerek, küstahça Adem’in arkasından evden çıkar. Nevin 

ile Can baş başa kalır. 

Can: Sen Yaman’la birlikte oldun Nevin. 

Nevin: Anlattım ya! Kullandı beni. Saçmalama Can. Ben senden 

başkasını asla sevemem. 

Can: Ya biz bu hale nasıl geldik? Ne güzel bir ilişkimiz vardı. 

Nevin: Hiçbir zaman güzel bir ilişkimiz olmadı Can. Senin bu 

kuşkucu tavırların yüzünden hiçbir zaman olmadı. Ben ona rağmen 

sevdim seni. Gidiyorsun Yaman’a inanıyorsun, Adem’e inanıyorsun, 

Peri’ye inanıyorsun da bir bana inanmıyorsun! Senin yüzünden bu 

haldeyiz. 

Can: Benim yüzümden mi? 

Nevin: Tüm bu olanlarda benim suçum ne? Senin yüzünden sarhoş 

oldum ben! Bana sahip çıkmadın! 

Can: Sana nasıl sahip çıkayım Nevin! Kocaman kadınsın. Bir gün 

seni seviyorum diyorsun bir gün sen çok kötü birisin diyorsun! 

Çözemedim gitti seni! 

Nevin: Bu tavırların yüzünden hep. 
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Can: Hala ne diyorsun? 

Nevin: Çok pişmanım bu halde olduğumuz için. Her şeyi yaparım, 

lütfen affet beni. 

Can: Nevin git! İstemiyorum! 

Nevin: Gidemem! Bırakamam seni! Sensiz nasıl yaşarım ben? 

Pişmanım, her şeyi yaparım düzeltmek için diyorum! 

Can: İstemiyorum! 

Nevin: Bensiz yaşayamazsın! Gidersen herkese her şeyi anlatırım! 

Bütün her şeyi ailene anlatırım. Birlikte olduğumuzu, özel hayatımızı! 

Nevin ortalığı yıkmaya başlar. Bir şeyleri fırlatır sinir krizi geçirir, 

mutfağa gider ve eline bıçak alır. 

Can: Ne yapıyorsun? Deli misin? 

Nevin: Öldüreceğim kendimi! 

Can: Nevin saçmalama! Bu saatten sonra olmaz! Hiçbir şey 

düzelmez! 

Nevin: Benimle kalmak zorundasın yaşamam için! Gidersen 

katilim sen olursun! 

Nevin bıçakla elini keser. Can korkudan ne yapacağını bilemez. 

Nevin kanlar içinde yere yığılır ve yere oturarak ağlama krizine girer. 

Can: Nevin sakin ol! Lütfen! 

Nevin: Gitmeyeceğine söz ver! 

Can: Söz vermiyorum. Düşüneceğim! 

Nevin: Yani ayrılmıyoruz değil mi? 

Can: Her şeyi düzeltmeye çalışacak mısın? Bu ne? Ben senden 

neden ayrılamıyorum? Neden ya? 

Nevin: Çünkü aşıksın bana. 

Can: Evet ama… 
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Nevin, Can’ı öper sarılır. Ayrılmazlar ancak ilişkileri bu şekilde 

devam eder… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiz İçin İpucu 

Borderline kişilik bozukluğuna sahip olan Nevin, patolojik 

bağlanma objesi Can’ı kaybetmeyerek hikayede bişeyler kazanan 

kişi olmuştur. Şizotipal kişilik bozukluğuna sahip olan Peri, en 

yakın arkadaşı Yaman’ı ve Can’a yaptığı oyundan dolayı 

güvenirliğini kaybetmiştir. Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip 

olan Yaman, istediği her şeyi elde etmiştir ancak arkadaşlarını 

kaybetmiştir. Şizoid kişilik bozukluğuna sahip olan Adem de 

sınıftan tanıdığı üç-dört kişinin ihanetini öğrenerek o kişileri 

hayatından çıkartmıştır. Paranoid kişilik bozukluğuna sahip olan 

karakter Can ise zekası ve kuşkuları sayesinde tüm olay örgüsünü 

çözmüştür. Ancak Nevin’in manipülasyonlarına aldanarak, 

gerçekleri öğrenmesine rağmen ondan ayrılamamıştır. 
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Öykünün Analizi 

İlk öyküdeki analizi dikkate alarak ve öyküde geçen bozuklukların 

özelliklerini düşünerek analizinizi buraya yapınız 
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FATMA 

Karakterler 

İshak, 74 yaşındadır. Biri resmi nikâhlı diğeri de imam nikâhlı 

olmak üzere iki eşi vardır. 3 çocuğu ve 3 torunu vardır. Sedef, şizoid 

kişilik bozukluğuna sahiptir. İshak’ın nikâhlı eşidir. Çok ciddi bir 

kadındır. Olayların komik yönleriyle ilgilenmez. Kızgınlıklarını belli 

etmez. Yalnızlığı sevdiği ve cinsel ilişkiye girecek kadar bile iletişim 

kurmak istemediği için çocuk sahibi olmamıştır. Fatma, antisosyal kişilik 

bozukluğuna sahiptir. İshak’ın imam nikâhlı eşidir. İshak’ı sevmese de 

onunla maddi çıkar için birlikte olmuştur. Gelişigüzel cinsel ilişkiye 

girdiği için evli biriyle birlikte olmak onun için önemli değildir. Fatma 

başkalarını hakkını önemsemez. Sürekli yalan söyler. Hırslı, herkesi 

kandırmak isteyen biridir. Çocukları üzerinden bile çıkar düşünür. 

Çevresindekilerle işini bitirdiğinde iletişimi keser. Temiz ve bakımlı 

biridir. İshak da onunla bakımlı, dikkat çekici biri olduğu için görüşmeye 

başlamıştır. İshak ve Fatma’nın3 çocuğu vardır. Halit, paranoid kişilik 

bozukluğuna sahiptir. Herkesten şüphe eder. Kimseye güvenmez. Kendini 

güvende hissetmek için etrafı sürekli kolaçan eder. Bütün kontrolün 

kendisinde olmasını ister ve her an tetiktedir. Kadınların kendisini 

kullanacağını ve aldatacağını düşündüğü için evlenmek istemez. İçten 

değildir ve çevresindekilere güvenmez. Başkalarının kötü niyetli 

olduğunu düşünür. Süleyman ve Murat eşlerinden boşanmışlardır ve 

trafik kazası geçirerek vefat etmişlerdir. Ahmet, şizotip kişilik 

bozukluğuna sahiptir. Babasını kaybettiği için çocukluk çağı travmaları 

yaşamıştır. Batıl inançlara sahiptir. Kendisinin özel biri olduğuna inanır. 

Küçük duruma düşmemek için duygularını denetler. Telepatik şekilde 

iletişime geçtiğini ifade eder. Sanki o yaşam kendi yaşamı değilmiş gibi 

neredeyse her gün kendi yaşamını başından sonuna kadar izliyor gibi 

hisseder. Aynalardan hoşlanmadığı için evinde hiç ayna yoktur. Konudan 

konuya atlar ve anlaşılması zor kavramları tercih eder. İnsanların 

zihninden geçenleri okuyabileceğine inanır. Hiçbir dine inanmadığı için 

İshak’la anlaşamaz. Sürekli gözlendiğini düşünür. Bir işe bağlı kalamaz 

bu nedenle sürekli iş değiştirir. Sevgi, evlenmiş bir kızı vardır. Meral, 

borderline kişilik bozukluğuna sahiptir. Başkalarından beklentilerini 

ancak uygunsuz öfke nöbetleriyle ifade eder. Gerekli ve uygun şekillerde 

ifade edemez. Annesi otoriter olduğu için ondan hoşlanmaz. İntihara 

meyillidir. Defalarca denemiştir ama bunu ölmek için yapmaz. En büyük 

korkusu olan terk edilmekten kaçınmak için şantaj yapar ve tehdit eder. 

Yalnızlıktan korkar. Kullandığı kişileri över işine yaramayanları da yerin 

dibine sokar. Annesine ve çevresindekilere saldırır. Karşısındaki kişilerin 

duygularını yönetir. Karşısındaki de farkında olmadan Meral’den 

kopamaz. Kendisine değer vermez başkalarının da değer vermediğini 
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düşünür. Başkalarına ileri derecede bağımlı olmaya yatkındır. Bir 

duygudan başka bir duyguya bir davranıştan başka bir davranışa geçer. 

Yaşadığı pişmanlıklar geçicidir.   

İshak, Sedef’le birlikte olamadığı ve cinsel ilişkileri kötü gittiği 

için kendi beklentilerini karşılamak adına Fatma’yla bir birliktelik 

yaşamaya başlar. Sedef, İshak ve Fatma’nın ilişkisinden haberdardır 

ancak İshak’ın evden gitmesini ve başka bir kadınla ilişkisini önemsemez. 

Çünkü onun derdi yalnız kalmak ve İshak’ın mal varlığından 

yararlanmaktır.    

Dört Ay Önce 

İshak ölür ve bu ani bir ölümdür; bu nedenle herhangi bir vasiyet 

bırakmamıştır. Ancak İshak ölünce işler değişir ve Fatma ailesiyle birlikte 

hak talep etmeye başlamıştır. Bu durum Sedef’in canını sıkmaya başlar. 

Ancak Fatma da bu işin peşini bırakmaz.   

Fatma çocuğu için uğraşır gibi görünür. Ama asıl amacı mirasın 

üstüne konmaktır.   

Fatma Sedef’in evine gider.   

Fatma: Sedef, mirasın sadece sana kalacağını düşündün galiba. 

Sen de bizim ilişkimizden haberdardın. Bu ilişkiye ne kadar çok emek 

verdiğimi biliyorsun. O mirasta benim de çocuklarımın da senden çok 

hakkı var.  

Sedef: Ne zamandan beri metreslere miras kalıyor Fatma?  

Fatma: Demek şimdi metres olduk. İshak senin evine uğramazken 

her şey çok güllük gülistanlıktı. Hangi eş kocasının evde olmamasını 

önemsemez ki ama sen önemsemiyordun ve bu senin işine de geliyordu. 

Sizin sadece kâğıt üstünde olan bir evliliğiniz vardı. Sen dua et ki ben 

İshak’la evlenmek istemedim yoksa seni çoktan boşamıştı. Adamın seni 

boşamadığına dua etmiyorsun da gelmiş mirasta sadece benim hakkım 

var diyorsun.   

Sedef: Senin gibi her önüme gelenle yatıp kalkmadığım için mi 

miras bana kalmıyor? Sen benim evliliğime laf edebilecek bir kadın mısın 

be? Hiçbirinizin hakkımda ne düşündüğü umurumda değil. Senin 

geçmişte de kaç evli adamı ayarttığını herkes biliyor. Şimdi defol git 

evimden. Daha fazla uğraşamayacağım seninle.  
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Fatma: Neden hiç arkadaşın olmadığını şimdi daha iyi anlıyorum. 

İshak da bu yüzden kaçmış senden belli ki. Seni donuk karı bir de beni 

evden kovuyor. Bu işin peşini bırakmayacağım. Hakkımı sana yedirmem!   

Fatma bu sinirle eve döner. Kendisi de nikâhlı eş olmadığı için 

mirastan bir hak talep edemeyeceğini biliyordur. Bu nedenle oğlunu 

mirasçı olduğuna ikna etmeye çalışır. Ancak asıl amacı Halit mirası 

aldıktan sonra onun elinden her şeyini almaktır.   

Fatma: Oğlum, bu kadın tüm mirasın ona kalacağından 

bahsediyor. Asıl mirasçı sensin. İshak’ın hayatta kalan tek çocuğu sensin. 

Hiçbir şey yapmayacak mıyız?  

Halit: Anne yine neyin peşindesin? Sen beni bu kadar 

düşünmezsin. Gizlediğin bir şeyler mi var?  

Fatma: Halit’im kadın biricik anneciğine metres deyip, evinden 

kovuyor. Şu hayattaki tek varlığın olan annenin yanında olup, onu 

korumayacak mısın?   

Halit: Anne mirası alınca seni mi korumuş olacağım? Hiç içten 

gelmiyor bu söylediklerin.  

Fatma: Bu günlere seni ben getirdim. Verdiğim emekler boşaymış 

demek ki. Annene bile mi güvenmiyorsun? Ben ona üç oğlan çocuğu 

vermişim İshak bana bir ev mi almış sanki? Şimdi rahata ersek fena mı 

olur oğlum? Ben asıl seni düşünüyorum oğlum beni yanlış anlama.  

Halit: Bana da bir ev kalır mı, yani evlerimizi ayırabilir miyiz?   

Fatma: Tabii ki oğlum. Ben sadece seni düşünüyorum zaten. 

Benim daha yaşayacağım kaç yıl var sanki?  

Halit: Tamam, o zaman Sedef’le konuşmaya gideriz. Ama sen de 

gel ben Sedef’e hiç güvenmiyorum. O kesin beni yanlış yönlendirip, 

hakkımı yer.   

Halit ve Fatma arasında geçen konuşmadan Meral ve Ahmet’in 

haberi olur. Bunun üstüne babaanneleriyle konuşmaya karar verirler.  
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Meral: Babaanne, mirastan sadece amcamın yararlanabileceğini 

söylemişsin. Bizim de bu mirasta hakkımız var bunu sen de biliyorsun. 

Ben şunu anlamıyorum; bizim bu konuşmadan haberimiz olmayacağını 

mı düşündün?    

Fatma: Olur mu öyle şey bir tanem? Bu mirasta sizin de hakkınız 

var ama babalarınız hayatta olmadığı için sizin haklarınız annelerinize 

geçer. Anneleriniz de size düşen parayı çatır çatır yer. Eğer mirastan bir 

pay almak istiyorsanız benim yanımda olun ve dediklerimi yapın.  

Ahmet: (Ahmet bu konuşulanları daha öncesinden biliyor gibiydi) 

Ben senin aklından geçenleri çok iyi biliyorum.   

Fatma: Benim aklımdan ne geçiyormuş bakalım? Sen neyi 

biliyorsun?  

Ahmet: Ben özel yeteneklere sahibim. Senin aklından ne geçtiğini 

gayet iyi okuyabiliyorum. Sen rahat ol.  

Meral: Ben annemi bile dinlemiyorum seni mi dinleyeceğim? Sen 

de aynı babam gibi bencilsin. O beni bıraktı sen de bizi bırakacaksın. Sen 

bizi hiçbir zaman torunun olarak görmedin ki. Amacın bizi kandırıp 

başka adamlarla paraları ezmek değil mi?   

Fatma: Bak işte güzelim seni çok iyi anlıyorum. Belki hiçbir 

zaman yanınızda olamadım ama aklım hep sizdeydi. Bundan sonra da hep 

birlikteyiz kuzum benim. Paranız bende güvende olacak. Ama annene 

kalırsa paran 18’ine geldiğinde o paradan eser kalmaz. Sizin hakkınızı da 

amcan alsın. Paranız bende güvende olur. Sizin adınıza bir banka hesabı 

açtırıp paralarınıza dokunmadan oraya yatırırım. Bana herhangi bir şey 

olsa bile 18’inize geldiğinizde paralarınızı kuruşu kuruşuna alırsınız. Ne 

dersiniz canlarım?   

Meral: Bizi düşündüğünü biliyoruz babaanneciğim. Biz sana 

güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz. Ahmet sen ne diyorsun?   

Ahmet: Sen de bir öyle bir böylesin. Bir kararının da arkasında dur 

be dönek!   
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Meral: Sen de o kılığınla bana laf edebiliyorsun ya inanamıyorum 

çapulcu seni. Bundan sonra benimle muhatap olma. Biz de senin hakkını 

savunuyoruz! Şimdi defol ve hakkını başkasıyla savun.   

Ahmet: (Ahmet yine onca lafı işitmiyormuş gibi Meral’ e karşı 

cevapsız kalır.) Hava bugün ne kadar da güzel nereye gitsem babaanne?  

Fatma: Gel seni bir sahile indireyim Ahmet’im. Meral’ciğim sen 

de şimdi erkek arkadaşının yanına git istersen. Ama annene de bunlardan 

bahsetme olur mu? Bizim konuştuklarımızdan haberinin olmaması daha 

iyi olur.  

Bu konuşma burada biter. Fatma ile Ahmet yalnız kalır.  

 

Ahmet: Babaanne biliyor musun dün yine disiplindeydim.   

Fatma: Oğlum bunun konumuzla ne alakası var? Hadi konumuza 

dönelim. Sen miras hakkında ne düşünüyorsun?  

Ahmet: Aslında geçenlerde falımda bana yüklü miktarda para 

kalacağını görmüştüm ve bu para da birinde kalacaktı. Bu para o para mı 

acaba? Bu evrenin bana bir mesajı mı?   

Fatma: Evet, oğlum kesinlikle evrenin mesajı. Hatta o kişi de 

benim. Paran bende güvende olacak bundan emin ol.   

Ahmet: Babaanne güven tek kullanımlıktır bak ona göre davran.  

Fatma: Tamam canımın içi. Sen bana güven yeter.   

Dört ay boyunca Fatma, Meral, Halit ve Ahmet sürekli Sedef’in 

evine kendilerinin de mirasta hak sahibi oldukları konusunda ikna etmeye 

giderler. Dört ayın sonunda Sedef sürekli onlarla iletişim kurmaktan 

sıkılmıştır ve bir yerde oturup bu konuyu kapatmak istediğini söyler. Bu 

konuşma için İshak’ın mezarını buluşma yeri olarak belirlerler.   

Fatma, Sedef’in buluşma teklifinden sonra Halit, Meral ve Ahmet 

ve Sevgi’yle ayrı ayrı konuşur. Bu konuşmaların olduğundan Fatma hariç 

kimsenin haberi yoktur. Fatma herkesi diğerlerinin haberi olmaması 

üzerine tembihlemiştir.  
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Fatma, Halit’le konuşmaya gider.  

Fatma: Canım oğlum, bu miras meselesi çözülmeli. Miras 

konusunda kimseye güvenemeyiz. Dört aydır bunun için uğraşıyoruz. 

Başkaları bizim kuyumuzu kazmadan biz onların kuyusunu kazalım.  

Halit: Peki, senin benim kuyumu kazmadığını nereden bileceğim? 

Seni kaç yıldır tanıyorum. Kimseyi sevmezsin. Sadece kendi çıkarını 

düşünürsün. Bizi doğurmanın sebebi bile belki de budur.   

Fatma: Yok, daha neler? Kaç yıldır saçımı senin için süpürge 

etmedim mi? Sen benim parçamsın, ilk göz ağrımsın seni nasıl da 

sevmem?   

Halit: Anne sen beni daha önce defalarca kandırdın. Şimdi sana 

nasıl güveneceğim. Hem şu an beni kandırıp, ardımdan iş çevirmeyeceğin 

ne malum?  

Fatma: Tüm miras sadece sana kalacak oğlum. Ben senin için 

uğraşıyorum. Ben senin annenim. Bana güvenmeyeceksin de kime 

güveneceksin?   

Halit: Dediğin gibi olsun bakalım. Ama her şey benim kontrolüm 

altında olacak. Beni her şeyden haberdar edeceksin.  

Fatma: Tabii ki öyle olacak oğlum. Senin istediğin gibi olsun her 

şey.   

Fatma, bu konuşmanın ardından Meral’le konuşmaya gider.  

Fatma: Canım torunum, bu miras meselesi çözülmeli. Miras 

konusunda kimseye güvenemeyiz. Dört aydır bunun için uğraşıyoruz. 

Başkaları bizim kuyumuzu kazmadan biz onların kuyusunu kazalım.  

Meral: Mirası elimizden almaya çalıştığını biliyorum babaanne. 

Sen beni diğer salaklarla mı karıştırdın?  

Fatma: Olur mu öyle şey evladım?  Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. 

Her şey sizin için. Siz benim her şeyimsiniz.   
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Meral: Her şeyimsiniz laflarını falan geç babaanne. Herkesi 

çıkarların için yanında tutuyorsun. Biliyorum sen de beni terk edeceksin. 

Bu düşünce aylardır içimi kemiriyor.   

Fatma: Seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun canım; ben seni 

hiç terk eder miyim?   

Meral: Annem babam bile sevmedi beni. Ben zaten sevilecek biri 

değilim ki başka biri nasıl sevsin?  

Fatma: Ben senin annen baban gibi değilim. Ben seni her halinle 

sevmeye devam edeceğim ve hiçbir zaman terk etmeyeceğim.  

Meral: Geç bunları ben senin ciğerini bilirim. Bana gerçeği anlat. 

Biraz daha bu yalanları zırvalamaya devam edersen aklından geçenleri 

amcama ve Ahmet’e anlatırım. Zaten ikisi de şüphelenecek yer arıyor. 

Onlara sana inanmamaları gerektiğini söylerim. Bu iş de senin elinde 

patlar.  

Fatma: Tamam. Sen onlara bir şey anlatma. Bak sen de biliyorsun 

bu ailenin tüm zekâ yükü bizim omuzlarımızda. Ben de seni buraya iş 

birliği için çağırmıştım. Hayat kendisi ormana benzer ve sadece en güçlü 

olanlar hayatta kalır. Sen de benim yanımda ol.  İkimiz de kazanalım. 

Ben Halit’i aradan çıkardım bile. Yardım et Ahmet’i de halledelim.  

Meral: O süs köpeğini kandırmak kolay olur. Salak sonuçta. 

Havlasın dursun.   

Fatma: Anlaştığımıza göre ben avanak Ahmet’le konuşmaya 

gidebilirim.  

Meral: Hadi Ahmet’i kandırdık da benim bu işten çıkarım ne 

olacak?  

Fatma: Malları Sedef’ten bir alalım önce. Yarısı benim yarısı da 

senin. Ne dersin?  

Meral: Şu yaşımda zengin olacağım. Hayır mı derim?    

Fatma, Ahmet’le konuşmaya gider.  
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Fatma: Canım torunum, bu miras meselesi çözülmeli. Miras 

konusunda kimseye güvenemeyiz. Dört Aydır bunun için uğraşıyoruz. 

Başkaları bizim kuyumuzu kazmadan biz onların kuyusunu kazalım.  

Ahmet: Babaanne, herkesi kullanıp işin bitince bir kenara atmak 

zorunda mısın? Biraz da onları kullanmak yerine sevmeyi dene. Seni 

sevgiye davet ediyorum.   

Fatma: Ahmet’im çok saf ve iyi niyetlisin. Herkesi kendin gibi 

sanıyorsun. Eğer izin verirsek onlar bizi kullanır. Buna izin 

vermemeliyiz. Zaten herhangi bir işte çalışmıyorsun. Bu miras da olmasa 

geçimini nasıl sağlayacaksın, fal bakarak mı?   

Ahmet: Babaanne yine iş mevzusunu açma. Hem biliyorsun bana 

uygun hiçbir iş yok. Siz beni yetersiz görüyorsunuz hâlbuki ben yetersiz 

değilim. O işler bana göre değil. Senin fal deyip küçümsediğin şeyler 

benim birçok kez hayatıma yön verdi.   

Beni düşünecek bir durum yok ortada. Ben özel biriyim. Bunu 

hepiniz çok iyi biliyorsunuz.   

Fatma: Özel biri olduğunu biliyorum. Bu sebepten yardımını 

istiyorum. Hem hatırlamıyor musun oğlum? Geçenlerde falında da paranı 

bir kadına emanet edeceğini görmüştün. Ben de dün medyuma gittim. 

Deden kadınla iletişime geçti. Deden de paranı bana emanet etmenin en 

doğrusu olacağını söylüyordu.  Bunlar hep doğru yolu bulmak için 

evrenin sana olan mesajları. Aç gözlerini.   

Ahmet: Hissediyorum. Hissediyorum… Sen benim iyiliğimi 

istiyorsun. Sen benim yanımdasın. Hislerini okuyabiliyorum. Hem dedem 

de öyle istiyor.    

Ahmet, Fatma’nın konuşmasını sürdürmesine izin vermeden orayı 

terk eder. Fatma herkesle konuştuktan sonra Ahmet’in kardeşi Sevgi’nin 

yanına gider. Sevgi maddi durumunun çok iyi olmasından dolayı 

mirastan herhangi bir hak talep etmediğini belirtir. Bunun üzerine Fatma 

diğerlerini de yanına alarak İshak’ın mezarı başına gider.   

Sedef: Hepinizin burada olma sebebi çok açık. İshak’ın mirası 

sadece benim. Siz ne için uğraşıyorsunuz anlamıyorum. Bu konuyu 

burada halledin ve bu günden sonra da benimle daha fazla muhatap 

olmayın.     
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Fatma: Kocanı başından savman, yalnız kalıp istediğin hayatı 

sürmen yetmezmiş gibi bir de miras benim diyorsun. İshak benimle 

mutluydu sen onun karısı bile sayılmazsın, benden çocuğu var bunu da 

biliyorsun. Bu mirasta çocuklarımın da hakkı var.  

Sedef: Benim bu şekilde düşünüyorum. Neye karar vermem 

gerektiği konusunda da sizden akıl alacak değilim.    

Meral: Bu hayatta kötü şeyler hep mi beni buluyor ya? Önce 

babam bırakıp gitti sonra da dedem. Yaşamaya değer bir hayatım zaten 

yok. Bu mirastan bana kalan payı alabilirsem belki hayatım bir nebze 

düzelir.     

Ahmet: Sana düşen payla ne yapacaksın ki Meral? İki seçeneğin 

var. Bu parayı ya alkole ya da uyuşturucuya yatıracaksın.   

Meral: Uzun zamandır sanki bir boşlukta gibiydim. Kimse beni 

anlamıyordu. Herkes beni terk ediyordu. Ben de ne yapayım Ahmet 

bunlara sığınıyordum işte. Ama artık eskisi gibi değilim. Çok değiştim. 

(ve bir sigara yakar)  

Fatma:  (Halit’i dürter) Oğlum sen de bir şeyler söylesene.  

Halit: Şu an sizi sadece gözlemliyorum. Tüm bunları beni sadece 

sinirlendiriyor. Kimin kimin üzerinden çıkarı var belli değil. Beni kötü 

konuşturup bunları da bana karşı kullanacaksınız. Ben sizin amacınızı çok 

iyi biliyorum.   

Sedef: Ne amacı ya? Siz beni ilgilendirmiyorsunuz bile. Benim 

senin üzerinden ne gibi bir çıkarım olabilir. Sen kimsin?  

Halit: Zaten kim çıkarcı olduğunu belli eder ki. Hepiniz aynısınız.  

Sedef: Sizinle bu konuyu konuşup konuşmamak bile benim için 

hiç önemli değil. Ben İshak’ı bile sevmemişim benim için onun çocukları 

torunları ha var ha yok ne fark eder ki. Ben kendi kendimle mutluyum. 

Beni rahat bırakın artık.   

Ahmet: Bugün Salı işte! Mars’ın Güneş’e göre konumuna bakıp 

bugün buluşmamamız gerektiğini söylemiştim ben size. Burada ne işimiz 
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var? Bugün önemli kararlar almamalıyız. Bunun yerine sporda 

olmalıydık.    

Halit: Buluşmanın gününü ben belirlemiştim. Sen bana bir şey mi 

söylemek istiyorsun?  

Ahmet ortamdan kopmuştur ve Halit’in sorusu cevapsız kalır.  

Meral: Ya siz neyi tartışıyorsunuz? Bıktım sizden kesin sesinizi! 

(sigarayı kolunda söndürür)  Meral amacına ulaşmış, tüm dikkatleri 

üstüne çekmeyi sağlamıştır.  

Fatma: Meral’im sakin ol babaanneciğim. Her şey daha önce 

konuştuğumuz gibi olacak. Sen merak etme güzelim.   

Meral: Biri şaman gibi giyinip astrolojiden konuşur, biri her 

söyleneni üstüne alınır, biri de donuk donuk bizi izler. Nereye düştük lan 

biz?  

Halit: Ne var yani bulunduğumuz yeri beğenmedin mi? Burayı da 

ben seçtim. Günü de. Ne demeye çalışıyorsun?   

Meral: Sen her şeye atlamasana be Hal-it!   

Fatma: (Halit, Ahmet ve Meral’e dönerek) Birbirinize sataşmayı 

bırakın da asıl konuya dönelim. Mirası Sedef’e mi kaptıracağız?  

Sedef: (Kendi kendine söylenir) Siz yiyin birbirinizi miras zaten 

benim.  

Bunu duyunca hepsi bir ağızdan Sedef’in üstüne gelirler.  

Halit: (Yüksek sesle) Sedef’in amacı da bu değil miydi zaten? Bizi 

birbirimize düşürüp mirası alarak, işin içinden çıkmak. Oyuna 

gelmeyelim.   

Fatma: Bütün mirası sana yedireceğimizi mi sanıyorsun be 

zavallı?  

Sedef: İshak hayattayken onu bu kadar önemsemiyordum. Şimdi 

öldü siz de başıma bela oldunuz.  
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Meral: (Sedef’in üstüne yürüyerek) Ulan benim kaybedeceğim 

neyim var ki? Seni şuracıkta öldürüp, o sevmediğin kocanın yanına 

gömer sonra da kendimi de öldürürüm!  

Ahmet: Biraz sakin olun. Dedemin ruhu şu an yanımızda ve 

dediklerinize çok üzülüyor. Ayrıca en çok beni seviyormuş. Miras da 

benim hakkımmış.   

Sedef: Tartışmanız ne zaman bitecek? Şu an diğer işlerimi 

hallediyor olabilirdim. Ben gidiyorum siz ne yapıyorsanız yapın.   

Meral: (Meral Sedef’in saçına yapışır) Bundan önemli ne işin 

olabilir manyak karı! Dedem senin gibi bir kadınla nasıl evlenmiş? Bir de 

tüm mirası sana bırakıp gitti.  

Fatma: Hayır, mirası o kadına falan bırakmadı. Miras yasal olarak 

ona kalmış olabilir ama ona bırakmayız! Yarın DNA testimiz 

sonuçlandığında da bunu kanıtlayacağız. Duydun mu beni Sedef?   

Sedef: Umurumda değilsiniz. Sizinle daha fazla uğraşamayacağım. 

Bana bağ evini verin tek başıma kalayım yeter. He bu arada siz de benim 

gibi hiç kimseye güvenmeyin ve başkalarından uzak durun böylece 

kendinizi korumuş olursunuz. Özellikle de babaannenize benden 

söylemesi.  

Sedef orayı terk eder.  

Halit: Gördünüz mü tek değilmişim. Benim gibi düşünenler de 

varmış. Sizin söylediklerinizle düşündükleriniz bir değil.  

Fatma: Miras bize kalacak demedim mi ben? Sedef de yola geldi. 

Kurtulduk o çirkin kadından!! 

Meral: Sonunda istediğimiz oldu!   

Halit: İstediğiniz ne ki, benden habersiz arkamdan iş mi 

çeviriyorsunuz?  

Fatma: Öyle şey olur mu evladım? Konuştuk ya daha önce.   

Meral: Amca sen neyin kafasını yaşıyorsun? Mirası aldık ya işte. 

İstediğimiz bu değil miydi?  
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Ahmet yine olaylara dışarıdan bakıyor gibidir. Bu yüzden hissiz, 

soğuk ve sessizdir. Tüm miras Sedef’in üstünedir. Sedef daha fazla 

uğraşmak istemediği için mirasla kalan malları vermeyi kabul eder. 

Fatma ve Meral daha önce konuşup malları yarı yarıya bölüşmüşlerdir. 

Fatma, ertesi gün Meral’le birlikte diğerlerinden habersiz bağ evi 

hariç kalan mirası almak için Sedef’le buluşurlar. Sedef, mirası Halit ve 

İshak’ın torunlarına vereceğini düşünürken yalnızca Fatma ve Meral’le 

karşılaşınca şaşırır. Ancak bu durumu pek umursamaz. Onun derdi daha 

fazla bu işlerle uğraşmayıp yalnız kalmaktır. Bundan faydalanan Fatma 

ve Meral tüm malları üstlerine geçirirler ve ortadan kaybolurlar. Onların 

ortadan kayboluşuyla Halit ve Ahmet de yaptıkları hatayı anlarlar ama 

artık her şey için çok geçtir. Halit ve Ahmet aileden biri bile olsa 

insanlara güvenilmeyeceğini bir kez daha anlamışlardır. 

Fatma ile Meral kendi aralarında konuşurlar.  

Meral: Babaanne keşke diğerlerini kandırmayıp onlara da hakları 

olanı verse miydik?   

Fatma: Biz onları kandırmadık. Salak olan onlar, inanmasalardı!  

Meral: Doğru söylüyorsun babaanne. Senin de dediğin gibi bu 

hayatta güçlü olanlar ayakta kalır.   

Kahkahalar eşliğinde keyif sigaralarını yakarlar…    
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Öykünün Analizi 

İlk öyküdeki analizi dikkate alarak ve öyküde geçen bozuklukların 

özelliklerini düşünerek analizinizi buraya yapınız 
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CEYDA 

Yıldız Mimarlık Şirketi’nde mimar olarak çalışmakta olan beş 

meslektaş, müdürlerinin toplantı yapmak amacıyla çağırmasıyla bir araya 

gelirler. Müdür, yeni bir gökdelen projesini şirketlerinin üstlendiğini ve 

aralarından en yaratıcı çizimi yapanın projenin ve şirketin yeni baş 

mimarı olacağını söyler. Efsun Hanım: Efsun Hanım tuhaf giyim tarzı 

nedeniyle çevresi tarafından garip algılanmaktadır. Birbirine uymayan 

renk ve desendeki kıyafetleri ve ilginç takılırıyla iş hayatına uygun 

giyinmekte zorluk çekmektedir. Haftanın belli günlerinde yaptığı 

değişik ritüelleri bulunmaktadır. Şizotipal kişilik bozukluğuna sahiptir. 

Orkun Bey: Orkun bey, çevresindekilere pek güvenmeyen, onları sürekli 

sorgulayan ve kuşkucu bir yapıya sahiptir. Orkun Bey, haksızlıklara karşı 

çok sert bir tepki verir ve iş arkadaşlarıyla yaşadığı sorunları hiç unutmaz 

ve bunları sık sık yüzlerine vurur bu davranışları onun kinci bir özelliği 

olduğunun göstergesidir. Paranoid kişilik bozukluğuna sahiptir. Ceyda 

Hanım: Dışarıdan çok sevimli, çekici, cana yakın biri olarak görünür; 

iletişim becerisi çok kuvvetlidir. Antisosyal kişilik bozukluğuna sahiptir. 

Hande Hanım: İyi günündeyse çok kibar, kötü gününde ise çok kırıcı ve 

sinirli olabilmektedir. Borderline kişilik bozukluğuna sahiptir. Atilla 

Bey: Dışarıdan çok soğuk, donuk, robot gibi görünmektedir. Sorulan 

sorulara kesin ve net cevap verir; fazla sohbet etmez; bu da sert biri 

olarak görünmesine neden olur. Şizoid kişilik biçimine sahiptir. 

……………………………………………………………………………

……. 

 

Müdür Bey: Bugün saat 14.00’da mimarlarımızı toplantı salonuna 

bekliyorum. Önemli bir gelişme hakkında konuşacağız. 

Orkun Bey  (içinden ): Neden çağırdı acaba? Kesin benim 

çalışmamla alakalı bir sorun var. Son günlerde hiç odaklanamıyordum. 

Beni işten mi kovacak acaba?  

Efsun Hanım (içinden): Bugün uğurlu yüzüğümü takmayı 

unutmuşum. Kesin başıma bir şeyler gelecek. Bugünü böyle nasıl 

geçireceğim; eve gidip takıp gelsem mi?  

Ceyda Hanım (içinden): Bugün geç kalmıştım; neyse, yolda 

yaralı bir köpek gördüm onu veterinere götürdüm derim. Zaten bizim 

müdürün de köpeği vardı; hatta işe geç kaldığım için kızmak yerine 

hayvan severliğimi takdir edecektir. 
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Atilla Bey (içinden ): Yine mi toplantı; toplantılarda çok huzursuz 

oluyorum. Kendimi bir türlü rahat hissedemiyorum. 

Hande Hanım (içinden): Sabah işe geldiğimde çok mutluydum 

ancak şu an çok sinirlendim. İşlerin bu kadar yoğun olduğu bir zamanda 

bu toplantı şart mıydı? 

Toplantı saati gelmiştir. Tüm çalışanlar toplantı odasında müdürün 

gelmesini beklemektedir. 

Ceyda Hanım: Merhaba arkadaşlar, sabah başıma çok üzücü bir 

olay geldi. Yolda yaralı bir köpek gördüm ve veterinere götürdüm. 

(Ceyda Hanım bunları anlatırken sesi titremiş ve gözleri dolmuştu.) 

Efsun Hanım: Ceyda hanım, sizin burcunuz aslandı diye 

hatırlıyorum. Bu sabah burç yorumlarında Merkür retrosunun sizi çok 

olumsuz etkileyeceğini okumuştum; hatta aşk hayatınızda da ani 

gelişmeler olabilir. 

Orkun Bey (içinden): Efsun hanım aşk hayatı derken bana mı 

baktı? Kesin bana baktı. Zaten bugünlerde bana bakışlarında bir gariplik 

sezmiştim. Bana karşı bir ilgisi var. 

Hande Hanım: Bırakın şu burç yorumlarını, şu an bunun zamanı 

mı? Bugünlerde ne kadar çok toplantı yapıyoruz, bunlar yüzünden 

işimize odaklanamıyoruz. 

Efsun Hanım (içinden): Hande hanım sabah benimle sohbet 

ederken ne kadar kibardı. Şimdi ise çok kırıcı konuşuyor. Tam bir ikizler 

burcu. 

(Atilla Bey tüm bunlar konuşulurken tavanda bir noktaya 

bakışlarını kilitlemişti. Kesinlikle diyaloga katılmamıştı.) 

Orkun Bey: Atilla Bey bakıyorum da selam dahi 

vermiyorsunuz. Nasılsınız? 

Atilla, bu soruya genelde hazırlıklıydı ve her zaman yaptığı gibi 

hiç detaya girmeden “iyiyim” şeklinde cevaplayarak geçiştirdi. Atilla'nın 

bu soğuk ve tedirgin davranışlarının yanı sıra sanki duygudan yalıtılmış 

gibi duran yüz ifadesi, Orkun Bey’in kendini rahatsız hissetmesine neden 

olmuştu. Tam o sırada müdür toplantı odasına girdi. 
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Müdür: Merhaba arkadaşlar, bugün burada şirketimizin üstlendiği 

bir proje hakkında konuşmak için toplandık. Şirketimiz bir gökdelen 

tasarımını üstlendi. Bu yüzden sizden istediğim şey, bu gökdelen için en 

iyi tasarımlarınızı çizmenizdir. Performansınızın sonucunda aranızdan en 

iyi ve en yaratıcı tasarımı çizen şirketimizin yeni baş mimarı olacaktır. 

Bu sizin kendinizi kanıtlamanız için çok iyi bir fırsat iyi kullanın. Dört 

aylık bir süreç sonunda en iyi tasarımı yapan mimarın projesi seçilecek 

böylelikle terfi almış olacak. 

Ceyda Hanım  (içinden): Kesinlikle seçilen kişi ben olmalıyım, 

çünkü bu şirketteki en iyi mimar benim. Ben hepsinden daha 

yetenekliyim. Onlar beni elemden ben onları elemeliyim. 

Orkun Bey (içinden): Bundan sonra çalışmalarıma çok daha 

dikkat etmeliyim. Kesin fikirlerimi çalmaya çalışacaklar, buna izin 

vermeyeceğim. 

Efsun Hanım (içinden): Bugün mesaiden sonra kesinlikle 

falcıya gitmeliyim. İçime birden iyi enerji  bir doldu, eğer  bu işle ilgiyse 

falcı bilir. 

Hande Hanım: Müdür bey elimizden geleni yapacağımızdan 

hiç şüpheniz  olmasın. 

Hande Hanım’ın sinirli halinden eser kalmamıştı. Tam tersi çok 

mutlu bir hali vardı. 

Ceyda Hanım: Evet en iyi olan kazansın. 

Müdür Bey: Teşekkürler arkadaşlar. Elinizden gelenin en iyisini 

yapacağınıza hiç şüphem yok. Hepinize iyi çalışmalar. 

Hande Hanım toplantı bittikten sonra hızlıca masasına gitti. 

Kendini çok iyi hissediyordu. Çalışmalarını gözden geçirdi, bunu 

yaparken gözleri parlıyordu. Orkun Bey, masasına gider gitmez 

çalışmalarını topladı ve etrafına bakındı, çalışmaları çok önemliydi kimse 

onun çalışmalarına bakmamalıydı. Atilla Bey ise yine çok rahatsız 

hissediyordu. Yalnız olmayı seviyordu ama bu işte çalışmak zorundaydı. 

Elinden geleni yapması gerekiyordu. Kendisini rahatlatmak için her 

zaman yaptığı gibi online satranç oynamaya başladı. Ceyda Hanım 

ise alkol ve madde bağımlığı yüzünden evine gelen icrayı düşünüyordu. 

Bu işi almak zorundaydı ve bu işi almak için varını yoğunu ortaya 

koyacaktı. Efsun Hanım ise mesai biter bitmez her hafta düzenli olarak 

gittiği falcının yolunu tuttu.  
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Falcı: Bugün üzerinde çok güzel bir enerji var. Birkaç ay içinde iş 

hayatında çok önemli gelişmeler olacak ve bu gelişmelerin merkezinde 

sen olmalısın. Çünkü sen çok özel birisin ve bu özelliği artık iş hayatında 

da göstermenin zamanı geldi. 

Efsun Hanım: Tam da bugün müdür iş yerinde terfiden söz 

etmişti. Bu terfiyi alan kişi ben olmalıyım çünkü bu terfi benim hayatımın 

seyrini değiştirecek. 

Efsun Hanım, yolda giderken yaşlı bir adam görür. Bu yaşlı adam, 

Efsun Hanım’ a samimi bir şekilde bakmıştır. Efsun Hanım bu yaşlı 

adamın Mimar Sinan tarafından kendisine gönderilen bir işaret olduğunu 

düşünür. Atilla Bey ise işten çıktıktan sonra direk evine gitti. Köpeğiyle 

biraz vakit geçirdi. İnsanlarla vakit geçirmek yorucuydu birisi onla 

iletişme geçtiğinde ona cevap verirken sanki tüm enerjisi 

tükeniyordu. Projeyi düşündü ancak odaklanamadı. Kafasını dağıtmak 

için saatlerce kitap okudu. Daha sonra ise anlamadan sabah olmuştu. 

Terfi haberinden sonra işyerinde gergin bir hava hâkimdi. Herkes 

harıl harıl projesiyle ilgilenirken aralarından birisi nabzı yoklamaya 

başlamıştı bile. Ceyda Hanım Orkun Bey’ in yanına yaklaştı, neler 

yaptığını çok merak etmişti. 

Ceyda Hanım sevecen bir biçimde gelerek:  “Nasılsınız Orkun 

bey? Çok istekli çalıştığınızı görüyorum. 

Orkun Bey şaşkınla bakarak: “Öyle mi görünüyorum?  Ne 

zamandan beri beni gözetliyorsunuz? 

Ceyda Hanım afallamış bir halde şakaya vurarak: “Çok 

komiksiniz Orkun Bey, projenizde başarılar demek istemiştim sadece.” 

Ceyda Hanım (İçinden): Ne garip adam, etrafını sorgular gibi 

izlemekten projeye zaman ayıramaz, iyi iyi.  

Orkun Bey: Teşekkür ederim Ceyda Hanım.  

Orkun Bey (içinden): Hem beni gözetliyor hem de beni komik 

buluyor. Bu da Efsun Hanım gibi benden mi hoşlanıyor acaba? 

Ceyda Hanım kahve alırken Hande hanımla karşılaşır ve sohbet 

etmeye başlarlar. 

Ceyda Hanım: Merhaba Hande Hanım, nasılsınız, projeniz nasıl 

gidiyor? 
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Hande Hanım: İyiyim Ceyda Hanım siz nasılsınız? Projem de 

gayet iyi gidiyor, sizin nasıl ilerliyor projeniz? 

Ceyda Hanım: Çok iyiyim Hande hanım. Çok büyük sürprizlerim 

var daha önce hiç denenmemiş bir projeyle karşınıza çıkacağım. 

Hande Hanım kıskanır ve sinirlenir (içinden): Bu kadar kısa bir 

zamanda nasıl yeni bir şey üretir! En iyi projeyi kesin Ceyda Hanım 

üretecek. Daha önceki projeleri de çok başarılıydı zaten.  

Ceyda Hanım (içinden): Şimdi bu projeyi düşünedursun, şu yüz 

ifadesine bak nasıl da gerildi. 

Hande Hanım: Öyle mi? Merakla bekliyorum. (Hande Hanım, 

Ceyda Hanımın yanından uzaklaşırken kasıtlı olarak fincana 

çarpar ve fincan kırılır.) 

Hande hanım masasına dönünce hıncını alamaz ve sekretere ait 

olan kalemleri kırar. Aradan birkaç gün geçmiştir ve tüm mimarlar 

kafalarında yavaş yavaş bir taslak oluşturmaya başlamıştır. Efsun Hanım 

yaptığı çizimleri alıp mesai bitiminde evine geçmiştir. Henüz ortaya 

istediği gibi bir proje çıkaramamıştır. İlham perilerini çağırmak için 

çalışma masasının her yerine dumanlı kuvars taşı koymuştur. Böylece 

ortamdaki huzursuzluk ve negatif enerji gidecek, Efsun Hanım aradığı 

ilhamı bulacaktır. Atilla Bey, yatağında uzanırken gözlerini kapatarak 

müdür beyin sözlerini hatırlayıp, hayallere dalmıştır. Bu projede birinci 

seçildikten sonra kendini mesleki olarak daha da ilerletip şirketin sahibi 

olmayı ve diğer mimar arkadaşlarını işten çıkarmayı hayal etmiştir. 

Hande Hanım, evinin merdivenlerinden çıkarken bir anda kendini projeyi 

kazanmış olarak hayal eder. Yüzünde hafif bir tebessümle Ceyda’nın 

gözlerindeki öfkeyle kendisini tebrik ettiğini, diğerlerinin ona övgü dolu 

sözler söylediklerini aklından geçirir. Eve girip çalışma masasına 

oturduğunda proje için aklında hiçbir planının olmadığından, kendisini 

yetersiz hissetmiş ve ağlamaya başlamıştır.  Ceyda Hanım mesai 

bitiminde eve gitmemeyi planlamaktır. Baş mimar olmak için diğer 

arkadaşlarını egale etmesi gerektiğinin farkındadır. Arkadaşlarına 

söylediği iyi bir projem var yalanının altını doldurmak için şirkette gün 

içinde sürekli gözetlediği ve hiç kimse ile konuşmayan Atilla Beyin bir 

şekilde çalışmalarına ulaşmak istemektedir. Bu çalışmalara ulaşmak için 

mesai saati dışında bile olsa şirkette bulunması gerekmektedir ve bunun 

yollarını aramaktadır. Kafeteryaya oturup iş arkadaşlarının gitmesini 

beklemiştir.  Tüm iş arkadaşları şirketten çıktığı anda sessizce kilitli olan 

ofis katına nasıl çıkacağını düşünür.  Güvenlik görevlisinin yanına gider. 
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Ceyda Hanım: Merhaba Ali bey, müdür bey aradı az önce, yarınki 

ihale için yetiştirmem gereken bazı çizimler var, müdür bey mesaiye 

kalmamı rica etti. Ofisin kapısını açar mısınız? 

Güvenlik görevlisi: Sizi biraz bekleteceğim, durumu müdür beye 

teyit ettirmem lazım. 

Ceyda Hanım: Ben bu saatte keyfimden mi burada duruyorum Ali 

bey? Şu an aramızda geçen bu konuşmayı müdür beye iletince hiç 

memnun kalmayacağından eminim! 

Güvenlik görevlisi: Kusura bakmayın Ceyda hanım, haklısınız 

buyurun. 

Ceyda Hanım direkt olarak Atilla Beyin masasına yönelir ve “hadi 

bakalım Atilla neler yaptığını bir de biz görelim, buzdağının altında neler 

varmış şimdi anlayacağız” der. Çizimlerin fotoğraflarını çeker. 

Diğer mimarların masalarını da kontrol ederken Orkun beyin masasında 

projeye ait hiçbir şey olmadığını ve çekmecelerinin de kilitli olduğunu 

fark eder. Ofisten çıkıp eve doğru yürürken aklı kilitli çekmecelerde kalır 

ve nasıl açacağı konusuna kafa yorar. 

Bir sabah müdür tüm mimarları toplantı odasında toplar ve 

projeleri hakkında bilgi edinir. 

Müdür Bey: Arkadaşlar, çalışmalarınız nasıl gidiyor?  

Efsun Hanım: Müdür bey, projemi anlatamam; dün gece rüyamda 

bana birtakım işaretler gösterdiler. Bunu sizinle paylaşamam çünkü 

projemin büyüsü kaçabilir. 

Ceyda Hanım gülerek: Hayatımda ilk defa böyle bir şey 

duyuyorum. Siz tüm projelerinizi rüyaya yatıp mı tamamlarsınız? 

Efsun Hanım: Siz gülün gülün! Benim seçilmiş biri olmamı 

kıskanıyorsunuz! 

Orkun Bey (içinden): Ceyda’ya bak, Efsun’un benden 

hoşlandığını anladı bilerek onun üstüne gidiyor. Umarım konuşmanın 

sonu bana dokunmaz. Bir an önce konunun değişmesi lazım. 

Müdür Bey: Arkadaşlar konuyu dağıtmayalım, Orkun Bey siz 

projenizden biraz bahseder misiniz? 
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Orkun Bey (içinden): Müdür iç sesimi duymuş olabilir mi? 

Yok yok saçmalama Orkun, öyle bir şey olamaz. Neyse konunun 

değişmesi iyi oldu. 

Orkun Bey: Efendim, bu gizlilikle yürütülen bir süreç olduğu için 

çok bahsetmek istemiyorum. Her şey yolunda ilerliyor. 

Ceyda Hanım (içinden): Nasıl bir gizlilikse bütün çekmeceleri 

kilitlemiş, bu projeye acilen ulaşmalıyım! 

Hande Hanım ağlayarak: Sizin gibi insanlarla aynı ortamda 

çalıştığım için gerçekten kendimi çok değersiz hissediyorum.  

Müdür Bey: Arkadaşlar böyle yaparak toplantının amacının dışına 

çıkıyoruz. Burada paylaşılanlar hepinize farklı bakış açıları kazandırır. 

Ortaya çıkan ürünler sadece kişisel olarak gelişmenizi sağlamaz, 

şirketimizin değerine değer katabilir. 

Hande Hanım’ın iş hayatındaki çalkantılı duyguları aşk hayatı için 

de geçerliydi. Eve gelince canı çok sıkıldı ve bu projeye adam akıllı kafa 

yorma vaktinin geldiğini anladı. Ancak bu süreçte birine ihtiyacı vardı. 

Aklına daha geçen hafta ayrıldığı başka bir şirkette proje yöneticisi olarak 

çalışan erkek arkadaşı geldi.  

Hande Hanım (içinden) : Tabii ya onu aramalıyım. Hem o çok 

başarılı bir mimar, parlak fikirleri de var. Kesinlikle ondan daha 

 iyisini bulamam. 

Hande Hanım eski erkek arkadaşını aradı, çok üzüntülü bir 

ses tonuyla: “Çok kötüyüm, beni ancak sen toparlayabilirsin. Lütfen 

aramızdaki buzları eritelim. Sen mükemmel birisin, tekrar eskisi gibi 

olalım.” 

Eski erkek arkadaşı ise Hande Hanım her bu istekte bulunduğunda 

kabul etmekteydi. Çünkü Hande Hanım’ın onu çok sevdiğine 

inanmaktaydı. Yine kabul etmiş ve projenin ilerlemesinde  Hande 

Hanım’a çok yardımcı olmuştu. Artık Hande Hanım’dan daha mutlusu 

yoktu. Ondan sonraki birkaç gün Hande Hanım işe çok mutlu bir şekilde 

gelmiştir. Hande Hanım mutlu olduğu günlerde giyim kuşamına daha çok 

özen göstermektedir. İşte bugünlerde çevresinden ilgili birçok 

bakış almıştır. Bu da neşesine ayrı bir neşe katmıştır. Çevresinden bu 

bakışları toplayan bir tek Hande Hanım değildi. Efsun Hanım da bu ilgi 

dolu bakışları üstüne çekmekteydi. Ancak bu ilgi dolu bakışlar maalesef 

bir süre sonra yargılayıcı bir surat ifadesine dönüşmekteydi. O gün 
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günlerden çarşamba olduğu için büyük zincirlerden oluşan bir kolye 

takmıştı; kolyenin her bir zinciri farklı renkti ve etrafına pembe tüyler 

sarılmıştı. Bu kolye onu doğada bulunan ve kendisine yönlenebilecek 

kötü güçlerden koruyordu. Efsun Hanım üstüne leopar desenli bir gömlek 

giymişti altına ise paçaları çok bol olan garip bir pantolon giymişti. Efsun 

Hanım kimseyle konuşmadan şirketteki bir odaya daldı ve kendi kendine 

sohbet etmeye başladı. 

 Efsun Hanım: İçeri girdiğimde herkes bana baktı buna eminim. 

Ne düşündüklerini biliyorum kesin benimle dalga geçtiler. Özel 

olduğumu bilmiyorlar tabii  ki… 

O sırada Ceyda Hanım o odanın önünden geçiyordu ve kendi 

kendisiyle hararetli bir biçimde konuşan Efsun Hanım’ı 

dinlemeye başladı. Bu normal bir durum değildi. 

Ceyda Hanım (içinden): İnanmıyorum, Efsun hanım en sonunda 

delirdi galiba. En iyisi bu  söylediklerini kayda alayım. İşte şimdi yandın 

sen Efsun! 

Efsun Hanım: Efsun sen çok özelsin; sen onlara bakma. Sen 

Mimar Sinan’ın genlerini taşıyorsun. Ayrıca, taktığın şu uğurlu yüzük 

sana bu evrenin tüm güzelliklerini sunuyor. Kolyen ise, ah canım kolyem. 

Bu kolye beni tüm uğursuzluklardan koruyor. Ben eminim ki tüm dünya 

benim ışığımın farkında ama kimse bunu kendine yediremiyor. 

Ceyda Hanım tam o sırada içeri girmeye karar verdi. 

Telefonunu video çektiği anlaşılmayacak biçimde tutuyordu. 

Ceyda Hanım: Merhaba Efsun Hanım, telefonda konuşuyorsunuz 

sanmıştım sesler duyunca ama… 

Efsun Hanım: Ben, ben, ben… Siz beni mi dinliyordunuz Ceyda 

Hanım? 

Ceyda Hanım: Yapmayın Efsun Hanım o kadar coşkuluydunuz ki, 

merak ettim sadece. 

Efsun Hanım hemen odadan çıktı, çok gerilmişti. Zaten kendisiyle 

dalga geçiyorlardı artık hepten işi bitmişti. 

Efsun Hanım(içinden): Bir de coşkuluydunuz diye benle 

dalga geçiyor. Beni resmen aşağıladı. Ama bana ilham perileri gelince 

görür o. 
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Efsun hanım çok alınmıştı. Gözleri doluydu ve yaşadığı olayın 

etkisiyle yüzü kıpkırmızı olmuştu sanki alev gibi yanıyordu. Orkun 

Bey’in ise o gün kafası biraz karışıktı. Geçen hafta kardeşiyle görüşen 

Orkun bey’in aklı onun söyledikleriyle doluydu. Kardeşi, Orkun Bey’ e 

bu terfi olayının onu iyice şüpheci birine dönüştürdüğünü söylemişti. 

Kardeşinin söylediklerine göre Orkun Bey önceden de kuşkucu biriydi, 

duygu ve düşüncelerini gizlerdi ancak bugünlerde çok daha garip 

davranmaktaydı. Bu yüzden kardeşine göre bu konuyla ilgili bir yardım 

alsa her şey çok daha iyi olacaktı. Orkun Bey kardeşinin bu kaygılarını 

inandırıcı bulmamıştı. Ona göre Orkun Bey kardeşinden daha iyi bir 

mevkide olduğu için kardeşi onun ayağını kaydırmak istiyordu. Orkun 

Bey bu düşüncelerle kahve almaya giderken,  koridorda müdür bey ve 

Ceyda Hanım’ı gördü. Gergin bir şekilde onları izlemeye başladı. 

Orkun Bey (içinden) : Ceyda’ya yuh diyorum artık. Benden 

beklediği ilgiyi göremeyince müdür beye mi yanaşmaya başladı? Kesin 

böyle bir durum var. Müdür bey de gayet samimi konuşuyor. Kesin 

Ceyda’ya olan ilgisinden dolayı onun projesini seçecek. 

Ceyda Hanım: Orkun Bey sizi çok gergin görüyorum bu durum 

projeden kaynaklı olabilir mi acaba? 

Orkun Bey: Ceyda Hanım yine gereksiz bir soru soruyorsunuz, 

herkes kendi işiyle ilgilensin lütfen. 

Ceyda Hanım Orkun Bey’in projesiyle ilgili bir bilgi alamadığı 

için sinirlenmişti. Ama sıra ona da gelecekti. Sinirini hiç belli etmeden 

yüzünde kocaman bir gülümsemeyle oradan ayrıldı. 

Orkun Bey (içinden): İnanamıyorum, şu an parçaları birleştirdim. 

Ceyda kesin kardeşimin iletişim bilgilerine ulaşmış. Kardeşim bu 

yüzden bu projenin beni gerdiğini düşünüyor.  

Müdür, Ceyda, kardeşim. Hepsi bir olmuş bana komplo kuruyor. 

Beni kötü gösterip terfiyi almayı bırak, beni işimden edecekler. Orkun 

Bey buna izin veremezdi; çok gergindi. O sırada Atilla Bey’in ortalıkta 

olmadığını fark etti. Masasının oralara gidip bir göz atmak istedi. Tüm 

bunlar olurken Atilla Bey gayet sakin projenin üstünde 

çalışıyordu. Orkun Bey’ in içini bir şüphe sardı. 

Orkun Bey (içinden) : Biz burada birbirimizi yerken 

Atilla terfiyi kapmasın. Olur mu olur! 

Orkun Bey: Atilla proje nasıl gidiyor? 
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Orkun Bey bunu sorarken Atilla Bey’in çok yakınına bir sandalye 

çekip oturmuştu. Orkun Bey daha Atilla Bey cevap vermeden peş peşe 

sorularla onu sıkıştırmaya devam etti. Atilla Bey bu sorularla köşeye 

sıkışmıştı. Derken, Atilla Bey’in yakınlık sevmediğini bildiği halde elini 

omzuna koydu. Atilla Bey için bu bardağı taşıran son damla oldu. Bir an 

için boğuluyor gibi bir hisse kapıldı; vücudunu ateş bastı; boşluk ve 

boğuluyor gibi olma hisleri dayanılmaz bir hal aldı ve acilen tuvalete 

gitme bahanesiyle masasından ayrıldı. 

Orkun Bey (içinden) : İşte şimdi keyfim yerine geldi; ben 

gerginsem o da gerilsin. Zaten hepsi benim fikrimi çalmaya çalışıyor. 

Bu sırada Ceyda Hanım Efsun Hanım’ ı bugün kendisine kurban 

seçmişti. Kayıt olayı onu yeterince tatmin etmemişti. Onu bu olaydan 

sonra çok kötü bir halde görmüştü ama  hiçbir şey hissetmemişti. Daha da 

üstüne gitmeliydi. Onu bugün öğlen yemeğe götürecekti. Böylelikle hem 

suyuna gidip projesi hakkında fikir alacaktı hem de şu uğurlu 

yüzüğünü çalacaktı. Zaten saf bir kadındı. Bu işi hallederdi. 

Ceyda Hanım: Efsun Hanım, bugün sizi istemeyerek de olsa 

üzdüm gibi. Sizi o kadar üzgün görünce kendimi çok suçladım. 

Bugün öğle arasında size bir yemek ısmarlamak istiyorum. Hem biraz 

dışlandığınızı fark ettim. İnsanlar garip olduğunuzu düşünüyor ama bence 

siz çok özelsiniz. 

Efsun Hanım: Ceyda Hanım, teşekkür ederim ama çalışmam 

gerekiyor. 

Ceyda Hanım: Lütfen kırmayın beni hem küçük bir nefes almış 

oluruz ben de çok bunaldım. 

Efsun Hanım: Peki madem. 

Yemek sırasında Ceyda Hanım bu projeye devam etmek 

istemediğinden bahsetmiştir. 

Ceyda Hanım: Efsun Hanım, benim para sıkıntım yok. Ya da çok 

büyük bir kariyer beklentim de yok. Ayrıca daha sonra tekrar fırsat 

çıkabilir karşıma ama sizin belli ki bu projeyi almanız gerek. Siz şu ana 

kadar yaptığınız kadarını gösterin ben size yardımcı olayım en azından. 

Bu arada proje teslimi  9 Nisan tarihine denk geliyor, biliyorsunuz ki o 

gün Mimar Sinan’ı anma ve mimarlar günü. O gün bu terfiyi almak çok 

gurur verici olmalı. 
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Efsun Hanım (içinden) : Ceyda benimle ne kadar tatlı konuştu. 

Gerçekten benim özel olduğumu da kabul etti. O gün terfiyi alacağımızı 

hiç bilmiyordum. Artık kesinlikle o terfiyi ben almalıyım. 

Efsun Hanım: Ceyda Hanım içtenliğinize güvenerek projemi şu 

anki halini sizle paylaşıyorum. 

Ceyda Hanım Efsun Hanım’ın projesini inceledi. Keyfi yerine 

gelmişti çünkü kendisine asla rakip olamayacak bir haldeydi. 

Efsun Hanım’ a hiç de parlak olmayan birkaç fikir vererek onu geçiştirdi. 

Efsun Hanım için önemli olan özel olduğunu destekleyen birinin 

olmasıydı. Onlar bunları konuşurken Efsun Hanım yüzüğünün parmağını 

acıttığından yakınmıştı. Çantasından bir el kremi çıkardı, onu sürerken 

yüzüğünü parmağından bir anlık çıkarmıştı. Ceyda Hanım bu 

fırsatı kaçırmadı. Bir yandan ona fikir verirken diğer yandan yüzüğü 

kaşla göz arasında çantasına attı. Efsun Hanım’ın projesi zaten kötüydü 

ama yine de motivasyonunu düşürmek çok daha iyi olacaktı. Hande 

Hanım ise projede çok yol kat etmişti.  Erkek arkadaşının projede etkisi 

çok olmuştu. Şimdi Hande Hanım için önemli olan şey diğerlerinin ne 

yaptığıydı. Hande Hanım bir anda erkek arkadaşını çok abarttığını 

düşündü. 

Hande Hanım (içinden) : Evet projeyi yaparken bana bazı fikirler 

verdi.  Ama bu fikirleri ben geliştirdim. Hem geçen biraz eğlenmek için 

alkol aldığımda beni çok yargıladı. Aslında hiçbir şey bildiği yok tam 

tersine benim bilgimi kullanıyor. Saçma sapan bir adam ya! 

Hande Hanım genel anlamıyla ilişkilerinde ulaşılması zor 

kişileri seçmiştir. Üst düzey kariyere sahip olan insanlar, ilişkilerinde 

vazgeçilmez partnerlerdir. Bu kişilerle ilişki kurmak onun için gurur 

verici bir şeydir. Hande Hanım’ın yeni ilgi odağı da bu özelliklerin 

hepsine sahip olan müdür bey olacaktır. Ona göre müdür bey mükemmel 

bir partnerdir ancak ona bu hissettiği duyguları nasıl açacak 

bilememektedir. Bu ilişkinin en heyecanlı kısmı ulaşılması zor olan 

kişiden ilgi görmek yani bir nevi ayrıcalıklı sayılmaktır. 

  Ertesi gün ofiste sabah saatlerinde yaşanan sessizlik Hande 

hanımın müdür beyin odasına gitmeye karar vermesiyle bozuldu. Efsun 

Hanımı egale ettiğini düşünen Hande Hanım, şimdi oklarını Ceyda 

Hanıma doğru yöneltmeye karar vermişti. Şirkette Ceyda Hanımın müdür 

Bey hakkında olur olmadık yerlerde kötü niyetli konuşmalar yaptığı 

yalanını söyleyerek müdür beyin gözünde Ceyda hanımı yerle bir edecek, 

kendisi de güven kazanacaktı.  
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Hande hanım: Müdür Bey, müsaitseniz sizinle önemli bir konu 

konuşmam gerekiyor. 

Müdür Bey: Buyurun Hande Hanım, sizi dinliyorum. 

Hande Hanım (içinden): Keşke bana hanım demese. Aramızdaki 

bu resmiyet kalksa. Eğer müdür bey ile hayalimdeki ilişkiyi 

yaşayabilirsem bu proje kesin benim! Benden başkasına verecek hali yok 

herhalde. 

Hande Hanım (üzgün bir surat ifadesi takınır ve anlatmaya 

başlar): Müdür Bey bugün sabah kahve alırken çok üzücü şeyler 

duydum. Ceyda Hanım çalışanlara aslında bu projenin başına kimin 

geleceğinin başından beri belli olduğundan, sizin ayrımcılık yaparak baş 

mimarın kim olacağına çoktan karar verdiğinizden, sizin adaletli bir 

yönetici olmadığınızdan söz ediyordu. Beni görünce sustular. Ceyda 

Hanım duymadım sandı ama her şeyi işittim. Sizin ne kadar mükemmel, 

profesyonel ve işinizde başarılı biri olduğunuzun farkındayım. Böyle bir 

adaletsizlik yapmayacağınızı biliyorum. Bunlar bir iftiradan ibaret.  

Müdür Bey öfkeli bir ses tonuyla: Tabi ki de iftira! Gerçek 

olması mümkün mü? Şimdi Ceyda Hanımla konuşup olayı bir de 

kendisinden dinleyeyim. 

Hande Hanım: Müdür Bey, son günlerde ofiste projenin gerginliği 

hâkim. Ben çalışmalarıma pür dikkat ara vermeden devam ettiğim için 

çoğu arkadaşım bana düşman oldular. Hepsi soğuk davranıyor, dışlıyor. 

Siz Ceyda Hanım’a bu anlattıklarımdan bahsederseniz daha çok dışlarlar. 

Çünkü orada benden başka size sadık biri olmadığını biliyorlar. 

Dilerseniz proje sonlandıktan sonra Ceyda hanımla görüşün, ben de 

üzülüp projeye karşı motivasyonumu kaybetmemiş olurum.  

Müdür Bey: Dürüstlüğünüz için çok teşekkür ederim, sizin 

projeye odaklanmanız bu noktada elbette daha önemli. Ceyda Hanımla 

daha sonra görüşeceğim.  

Hande Hanım (sevecen bir yüz ifadesiyle): Ben de nezaketiniz 

için çok teşekkür ederim müdür bey. İzniniz olursa ben işimin başına 

döneyim. 

Müdür Bey: Tabi ki. Kolay gelsin Hande Hanım. 

Hande hanım müdür bey ile samimi bir ilişki kurmak için ilk 

kozunu oynamıştı. Devamı da gelecekti. Müdür bey ile birlikte olmak çok 
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iyi bir prestijdi. Bu prestije eninde sonunda kavuşması gerekiyordu. Öbür 

yandan da söylediği yalandan dolayı rahatsızlık duymaya başlamıştı. 

Ceyda Hanımı hem seviyor hem de ondan nefret ediyordu. Sevgisinden 

dolayı hissettiği pişmanlık o gün proje için çalışmasına engel olabilecek 

güçteydi.  

O gün ofiste tek huzursuz olan kişi Hande Hanım değildi. Efsun 

Hanım da üzerinde var olan kötü enerji sebebiyle projesine 

odaklanamıyordu.  

Efsun Hanım (içinden): Sabahtan beri üzerimde bulunan kötü 

enerjiden kalem bile kıpırdatamadım. Şu kem gözlüler yüzünden nazar 

mı değdi acaba? Yüzüğümü de kaybettim zaten. Ama bu öyle bir şey 

değil her zamankinden farklı bir durum bu. Aaa eyvah! İçlerinden biri 

büyü yapmış olmasın bana? Kesin büyü bu üzerimdeki. Daha önce de 

böyle hissetmiştim de yan komşumun büyü yaptırdığını söylemişti falcı. 

Şimdi hangisi yaptırdı acaba? Orkun’dan şüphelenmiyor değilim. Sessiz 

görünüp, saman altından su yürütenlerden. Ama net isim için falcıma 

gitmeliyim. O kim olduğunu hemen bilir.  

Efsun hanım öğle arasında falcının yolunu tuttu. Akşam saatini 

bekleyemeyecek kadar sabırsız ve öfke doluydu. Aracının kapısını açtı, 

tam binecekti ki şoför koltuğunda garip bir tüy gördü. Hemen eline aldı, 

kendisine büyü yapıldığı konusundaki düşünceleri daha da güçlenmişti.  

Falcı: Üzerinizde büyü olduğu kesin Efsun Hanım. Ama bu büyü 

öyle güçlü bir büyü ki yapan kişiyi ben bile göremiyorum. Size tavsiyem 

şüphelendiğiniz kişileri bir akşam evinize davet edin. Evinize geldiğinde 

hepsinin hareketlerini dikkatlice gözlemleyin. Büyü yapan kişi evinize 

geldiğinde asla boş durmayacaktır. Evinizde de dikkatinizi dağıtacak, 

motivasyonunuzu düşürecek tüylerden bırakacaktır. 

Hiç hoşlanmadığı iş arkadaşlarının evine gelmesi fikri onu 

fazlasıyla rahatsız etmişti. Hiçbiriyle gereksiz samimiyet kurmak 

istemiyordu. Hiçbirini kendisiyle arkadaş olmak bir kenara dursun, 

sohbet edecek kadar bile değerli görmüyordu. Ama bu büyüyü yapanı 

bulması için bu daveti vermesi kaçınılmazdı. Hem falcı böyle demişti, o 

her şeyi en iyisini bilirdi.  

Ofise geri dönerken iş yerinde kimseyle muhatap olmamak için 

herkesin telefonuna akşam yemeği için davet ettiğini, bu akşam herkesin 

kesinlikle gelmesi gerektiğini söyleyen bir mesaj attı. Ofiste de kimsenin 

yüzüne bile bakmadan “benim dünyada tek ve özel olduğumu kimse 
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değiştiremeyecek” diye söylenerek proje üzerinde çalışmaya kendini 

zorladı. Gelen mesaja tüm mimarlar farklı tepkiler verdi. 

Orkun Bey ( içinden): Nerden çıktı bu yemek? Efsun Hanım 

konuşmalarımı dinlemek için üzerime çip falan mı yerleştirecek? Zaten 

garip tipte bir kadın. Her şey beklenir ondan. İki yıl önce beni elemek için 

projemin üzerine kahve dökmüştü. Sonra sözde özür mahiyetinde eski kız 

arkadaşımın en sevdiği taşı alıp getirmişti. Ben anlamadım sanki eski kız 

arkadaşımla görüşüp bana tekrardan onu hatırlatmak için bu taşı 

getirdiğini… Yemekte de benzer şeyler yaşanmasa bari!  

Ceyda Hanım (içinden): Gidelim bakalım. Yüzüğü aldığımı da 

fark etmemiş belli ki beni yemeğe çağırdığına göre. Hâlbuki morali 

bozulsun, motivasyonu düşsün istiyordum.  

Atilla Bey (içinden) : Ben onlarla aramda mesafe olsun isterken 

onlar bu mesafeyi yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar sanki. 

Keşke bir sebep bulsam da yemeğe katılmasam.  

Hande Hanım (içinden): Ne yemeği ya? İşte gördüğüm yetmiyor 

bir de iş dışında mı göreceğim yüzlerini. Ama gitmezsem de hepsi bir 

olur beni dışlarlar. Of gideceğim mecburen!  

Ceyda Hanım hariç hepsi iş çıkışında Efsun Hanımın evine gittiler. 

Ceyda Hanım ise önce evine gidip duş aldı, kıyafetini değiştirip 

topuklularını giydi. Kırmızı rujunu da süren Ceyda Hanım, gerçekten çok 

şık gözüküyordu. Orkun Bey eve girince paltosunu Efsun Hanıma 

vermedi. İçine çip yerleştireceğinden şüphelendi. “Elimde tutmayı tercih 

ederim” diyerek tüm gece elinde tuttu. Efsun hanım ise herkesi dikkatlice 

süzmeye başlamıştı bile. Büyü yapan kişiyi bulmaya kararlıydı. 

Efsun Hanım: Tekrardan hoş geldiniz. Hepiniz bu yemeğin 

amacının ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Arkadaşlar dün gece bir 

rüya gördüm ve rüyamda hepimizin bu gece burada toplanması gerektiği 

yönünde işaretler vardı.  

Hande Hanım:  Siz şaka mı yapıyorsunuz Efsun Hanım? 

Rüyanızda işaretler gördünüz diye mi bizi buraya kadar getirdiniz. Bir de 

kesinlikle gelmeniz gerekiyor falan demişsiniz; önemli bir şeyler oldu 

sandık. 

Efsun Hanım: Benim rüyalarım zaten önemlidir Hande Hanım. 

Beni kendinizle karıştırmayın. 
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Hande Hanım: Tutturmuşsunuz özelim de özelim. Bu kıyafetlerle 

bu düşüncelerle mi özelsiniz? Gözümde küçük bir tüy tanesi kadar 

özelliğiniz yok. 

Efsun Hanım: Ne? Tüy mü dediniz. Doğru ya bana büyü yapan 

sizdiniz nasıl düşünemedim. Sizden başka içten pazarlıklı var mı ki 

ofiste? 

Hande Hanım öfkeden deliye dönmüştür. Önündeki tabakları yere 

fırlatırken bir yandan deli bu kadın diye bağırmaya başlamıştır.  

Hande Hanım: Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi… Bu kadın 

kafayı sıyırmış. Saçma sapan düşüncelerine bizi de alet ediyor. Neden 

sesinizi çıkartmıyorsunuz?  

Atilla Bey (içinden): Nerden geldim buraya ya, evde tek başıma 

film açıp izleyecektim. Şu yaşanan olaylara bak. 

Orkun Bey (içinden): Al işte, bana olan aşkları gün yüzüne çıktı. 

Tüy gibi bir sebepten kavga ediyorlar. Beni paylaşamadıkları için öfke 

dolular. En iyisi durdurayım da olay büyümesin. 

Orkun Bey: Hanımlar sakin olun lütfen. Böyle tartışmanın ne yeri 

ne de zamanı. Lütfen garip davranmayın. 

Efsun Hanım: Garip davranmayın mı? Siz geldiğinden beri 

paltonuzu elinden bırakmıyorsunuz be, bize garip davranmayın diyecek 

son kişisiniz. 

Orkun Bey: Evet size güvenmiyorum çünkü. Nerden bileyim bir 

dinleme cihazı koymayacağınızı? 

Efsun Hanım: Benim gibi Mimar Sinan’ın genlerini taşıyan bir 

kadın, sizi neden dinleme ihtiyacı duysun. Komiksiniz. 

Ceyda Hanım: Hahahah. Mimar Sinan’ın genleri mi? Siz 

kendinizi ne sanıyorsunuz? 

Efsun Hanım: Hırsız sanmadığım kesin. Sizin gibi iş 

arkadaşlarımın özel eşyalarını çalmıyorum.  

 



Prof. Dr. Hasan ATAK | 190 

 

Ceyda Hanım duydukları karşısında şok olmuştur. Yüzük konusu 

hazırlıksız olduğu bir zamanda açılmıştır.  

Ceyda Hanım: Yine ne yalan söylüyorsunuz? Hepimiz bıktık bu 

yalanlarınızdan. Arkadaşlar biraz empati kurun. Hırsızlık yapmadığınız 

halde size biri böyle çirkin bir iftira atmış olsaydı ne yapardınız? 

Hande Hanım biraz daha sakin bir ses tonuyla: Belki de 

gerçekten çaldınız. Neden size inanalım? 

Ceyda Hanım: Bunu müdür beye gidip benim hakkımda yalan 

yanlış iftiralar atan siz mi söylüyorsunuz. Ne o… Öğrenmeyeceğimi 

sandınız değil mi?   

Atilla Bey: Arkadaşlar tüm bunlar ne demek oluyor? Sizinle 

arkadaşlık yapmama konusunda ne kadar haklıymışım.  

  Atilla Bey tüm bu tartışmaların ortasında kalmanın ne kadar 

gereksiz olduğunu düşünür. Yemeğe katılmak onu tedirgin etmiştir. Zaten 

hiçbirinin kendisini sevmediğine emindir. Bu sebeple iş dışında herkese 

biraz daha mesafeli davranma kararı alır. Bundan sonra sadece işine 

odaklanacaktır. Tam o sırada Hande Hanım masadan kalkıp banyoya 

gitmiştir. Öfkesinden ne yapacağını şaşırmıştır. Aklından Efsun’un 

odasına gidip çalışmalarını yırtıp çöpe atma düşünceleri geçmektedir.  

Ortalık fena halde karışmıştır. Herkes birbirinden şüphe duyarak ve tek 

kelime etmeden masadan kalkıp evlerine doğru yol almışlardır. 

Efsun Hanım (içinden) Artık bana büyü yapanın hande olduğuna 

eminim.  Büyüyü bozmanın bir yolunu bulmak zorundayım aksi halde 

üzerimdeki bu kötü enerji beni yerle bir edecek. Projemi 

tamamlayamayacağım ve işimden olacağım.  

Tüm gece kâbuslar görür ve sabah uyanır uyanmaz büyüyü 

bozdurmak için tanıdığı bir hocanın yanına gider. Efsun hanım çok kolay 

kandırılabilecek türden bir insandır. Hoca ona şifalı bir su verir ve bir 

hafta boyunca her gün içtiğinde üzerindeki büyünün tesirinden 

kurtulacağını söyler.  Efsun hanım hocanın söylediklerine inanır ve biraz 

olsun içi rahatlar.  Eve geldiğinde bu durumu düşünmemeye çalışarak  

negatif enerjilerden arınmak için tütsü yakar. Projesinin başına oturur 

ama odaklanmayı başaramaz.  
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Efsun hanım: (içinden) Falcı bu büyünün çok büyük ve karmaşık 

olduğunu söylemişti. 1 hafta sonra geçmez ise ne yapacağım? Projenin 

altından kalkamazsam asla mimar Sinan’a layık olmayı başaramam. 

Hande mutlaka bu yaptığı şeyin bedelini ödemeli. 

Aradan birkaç gün geçmiştir ve akşam yemeğinde yaşananların 

gerginliği herkesin üzerindedir. Orkun Bey bir gün mesai çıkışında Atilla 

Bey ile karşılaşır. 

Orkun Bey: Merhaba Atilla bey nasılsınız?  

Atilla Bey: (duygudan yalıtılmış gibi duran yüz ifadesiyle) İyiyim. 

Atilla Bey, Orkun beyin nasıl olduğunu bile sormadan oradan 

uzaklaşır. Orkun beyin birkaç gündür gösterdiği yakınlık onu huzursuz 

etmektedir ve kendini geri çekme kararı almıştır. 

Orkun Bey (içinden): Bu adam kim oluyor da beni görmezden 

gelme cesaretini gösterebiliyor? Kendisinin en iyi olduğunu düşünüyor ve 

beni küçümsüyor aklı sıra. Projem seçildiğinde bir insan nasıl küçümsenir 

gösteririm ona ben. 

Hande hanımın ilgisi ise birkaç gündür müdür beyin üzerindedir. 

Yavaş yavaş yakınlık kurmaya başlamıştır bile. Projesinde de sona 

yaklaşmıştır. Geriye sadece müdür beyle ilişkiye başlamak kalmıştır. Bu 

akşam yemeğe davet etmenin iyi olacağını düşünerek telefonunu eline 

alır. 

Hande Hanım (içinden): Şimdi onu yemeğe davet edeceğim ve 

ilişkimiz başlayacak. Hayal ettiğim prestije kavuşmama sadece bir adım 

kaldı, o da baş mimar olmak… Sevgili olduğumuzda bu projeyi tabi ki 

bana verecek. Çok az kaldı. 

Tam bu sırada kapı çalar. Gelen kişi hande hanımın günlerdir 

telefonlarını açmadığı erkek arkadaşı Koray’dır. 

Koray: Hande günlerdir ne telefonlarımı açıyorsun ne de 

aramalarıma dönüyorsun? Seni o kadar merak ettim ki. 

Hande: (ağlamaklı bir yüz ifadesiyle) Evet telefonlarını açmadım 

çünkü kalbimi çok kırdın. Günlerdir üzüntüden kendime gelemiyorum. 

Alkol alınca başka birine dönüştüğümü söyledin. Ben ne yapsam sana 

yaranamıyorum, yetemiyorum. En iyisi ilişkimizi sonlandırmak…  
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Koray: Özür dilerim ben asla senin kalbini kırmak için 

söylemedim bunları. Bize bir şans daha ver lütfen. 

Hande: Hayır Koray, beni üzmekten başka bir şey yapmıyorsun.  

Bu kadar yıpranmak istemiyorum ve şu birkaç günde kimseyle bir ilişki 

yaşamak istemediğimi fark ettim. Daha fazla konuşmak istemiyorum. 

Lütfen bir daha beni arama ve buraya gelme.  

Koray durumu kabullenir. Çaresiz ve suçlanmış bir şekilde hande 

hanımın evinden ayrılır. Hande hanımın onunla işi bitmiştir. Ne de olsa 

projeyi çizmesinde yeterince işine yaramıştır. Artık yeni hedefi müdür 

bey olduğu için bu yolda ayağına dolanacağını düşündüğü Koray’dan 

kurtulması iyi olmuştur. 

Hande (içinden): Kendini nasıl da suçlu hissetti. Bana bir şey 

söylemesine fırsat bile vermedim. Eğer ona ihtiyacım olursa tekrar 

arayabilirim ve yine bana kayıtsız kalamaz. Saat de geç oldu artık müdür 

beyi yarın yemeğe davet ederim.  

O akşam Ceyda Hanım evine gitmiştir ve yatağında uzanıp 

dinlenirken Orkun ve Handeyi nasıl saf dışı bırakacağı konusunda 

düşüncelere boğulmuştur. 

Ceyda (içinden): Atilla ile efsunun çalışmalarını gördüm. Onlar 

benim için tehdit oluşturabilecek nitelikte değiller. Fakat tüm fikirleri 

harmanlayıp kendi muhteşem projemi yapabilmem için herkesin 

projesine ulaşmam gerekiyor.  Orkun Bey, projesinin başına bir şey 

gelecek diye tutuşup mutlaka bilgisayarına yedeklemiştir. Onlara 

ulaşmanın bir yolunu bulmalıyım ama çekmecesini kilitleyen biri 

bilgisayarına da mutlaka şifre koymuştur. Tabi ya, manyak bu adam. 

Üniversiteden arkadaşım Buğra’yı arayayım bari. Bilgisayardan çok iyi 

anlardı. Zaten benden çok hoşlanıyordu. Mutlaka yardımcı olacaktır. 

Ceyda vakit kaybetmeden Buğra’yı arar. 

Ceyda: Buğra’cığım nasılsın? 

Buğra: Ah Ceyda iyiyim sen nasılsın. Uzun zaman oldu özlettin 

kendini. 

Ceyda: Evet uzun zaman oldu ben de çok özledim. Bir ara 

buluşalım diyorum. Hem biraz sohbet ederiz hem de senden bir konuda 

yardım isteyecektim. 
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Buğra:  Tabi ki Ceyda’cığım ne zaman istersen görüşebiliriz. Ne 

konuda yardım isteyecektin acaba? Seve seve yardımcı olurum. 

Ceyda: Bilgisayarımın şifresini unutmuşum. Bir türlü 

hatırlayamıyorum. İçinde çok önemli veriler var ve mutlaka kurtarmam 

gerekiyor. 

Buğra: Sen bana bırak iki dakikalık iş. Buluştuğumuzda sana bir 

usb bellek vereceğim tek yapman gereken bilgisayara takmak ve açmak. 

Gerisini bana bırak. 

Ceyda: Sen bir tanesin o kadar işime yarar ki. Yarın görüşüyoruz o 

halde. 

Ertesi gün Ceyda hanım buğra ile buluşur ve USB belleği ondan 

alır. Tek yapması gereken Orkun beyi bir şekilde meşgul edip 

bilgisayarına ulaşmaktır. Sonraki günlerde bilgisayara ulaşmak için fırsat 

kollar ve bir türlü elde edemez. Bir gün öğle arasında ofiste Orkun 

beyden başka kimsenin kalmadığını fark eder. Planını uygulamanın tam 

sırasıdır. Onu bir şekilde dışarı çekmenin yollarını düşünür. İsimsiz bir e-

posta atarak onu dışarı çağırmaya karar verir. 

1 yeni posta.. (isimsiz@gmail.com) : 

Şirketin önünde seni bekliyorum. Konuşacağız. Aşağı inmezsen 

eğer ben yukarı gelirim. Bekliyorum. 

Orkun Bey postasını açar açmaz dehşete düşer. Aklından bin tane 

soru geçmektedir. Herkesten şüphelenir. 

Orkun (içinden): Kim bu? Efsun mu? Aşkına karşılık vermediğim 

için bana bir zarar mı verecek acaba. Zaten ruh hastası gibi bir kadın. Yok 

yok Atilla bu kesin. Geçen gün de bana garip davrandı. Kesin projeden 

çekilmem için beni tehdit edecek. Tam katil tipi var adamda.  

Nefes nefese kalır ve hızlı hızlı yürüyerek aşağı iner. Ceyda ise 

uzun zamandır beklediği fırsata erişmeyi başarır. Bilgisayarın başına 

geçer ve usb belleği takar. Buğrayı arar ve o da şifreye ulaşır. Ceyda’ya 

gönderir. Sonunda istediği şeye ulaşan Ceyda şifreyi yazarak bilgisayarı 

açar. İstediği her şey karşısındadır. Hepsini USB’ye kopyalar. Orkun Bey 

gelmeden hiçbir şey olmamış gibi bilgisayarı kapatarak oradan ayrılır. 

Olanların şokuyla aşağı inen Orkun Bey etrafta kimseyi göremez ve iyice 

dehşete düşer. Bir bilinmezliğin içinde kalmıştır. Fakat isimsiz e-

postaların devamının geleceğini biliyordur. Bu düşüncelerini cesaret edip 

mailto:isimsiz@gmail.com
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kimseye anlatamaz. O akşam tedirgin bir şekilde evine gider. Hande 

hanım mesai çıkışı müdür bey ile karşılaşır. Yemeğe davet etmenin tam 

sırasıdır. 

Hande Hanım: merhaba müdür bey. Sizi bu saatte burada görmek 

ne tuhaf. İşten erken ayrılırdınız hep sanırım bu aralar işleriniz yoğun. 

Müdür Bey: merhaba Hande hanım, evet bugün biraz geç çıkmak 

zorunda kaldım bir dosyayı inceleyip yarına kadar taslak oluşturmam 

gerekiyordu. 

Hande Hanım: ben de bu günlük işlerimi bitirdim bir yerlerde 

yemek yiyip eve geçmeyi düşünüyordum. Dilerseniz siz de bana yemekte 

eşlik edin. Çok yorgun görünüyorsunuz güzel bir yemek ikimiz için de iyi 

olacaktır.  

Müdür bey Hande hanımın kulağa hoş gelen bu teklifini reddetmek 

istememiştir. Çünkü Müdür Bey Hande Hanımdan çok etkilenmektedir. 

Ona göre Hande Hanım çok güzel ve çekicidir. Müdür Bey’in evli olması 

bu durumu değiştirmemektedir. 

Müdür Bey (içinden) : Zaten tam olarak evli sayılmam; ayrı 

evlerde yaşıyoruz ve boşanma davasının görülmesine çok az gün kaldı. 

Bu fırsatı kaçırırsam bir daha Hande ile görüşme şansını yakalayamam. 

Hande Hanım’ın seçimiyle çok şık bir restorana giderler. Zaman 

çok hızlı geçmektedir ve geçen her dakika için Müdür, Hande’den daha 

çok etkilenmiştir. 

Hande Hanım: Aramızdaki bu resmiyetin kalkmasını istiyorum, 

sizden çok hoşlanıyorum ve eminim ki bu konudaki hislerimiz karşılıklı. 

Müdür Bey: Kendimi  büyülenmiş gibi hissediyorum.Uzun 

zamandan beri böyle hissetmemiştim. 

Hande Hanım ilişkilerinde her zaman ilk olarak karşısındakini çok 

değerli hissettirirdi. Bu duyguyu yaşayan partnerleri de onun çok 

etkisinde kalır; Hande Hanım onları terk etse ya da onları üzecek bir şey 

yapsa bile tekrar barışacakları ve o değerlilik duygusunu tekrar 

yaşayacaklarını bildikleri için ondan vazgeçmezlerdi. Gecenin ilerleyen 

saatlerinde yemekler yenilmiş ve Hande Hanım’ın şiddetle tavsiye 

etmesiyle şarap içilmeye başlanmıştır. Hande Hanım o gece her zamanki 

gibi farkında olmadan alkolü fazla kaçırmıştır. Ancak onun bu halleri 

müdürle daha rahat konuşmasını sağlamıştır. Onlar koyu bir muhabbet 
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içerisindeyken tesadüfen Ceyda Hanım’da yeni flörtüyle o mekâna 

gelmiştir. 

Ceyda Hanım (içinden): İnanmıyorum Handeyle müdür mü o? 

Yok artık. Müdür evli değil miydi? Boşanma aşamasında ama henüz 

boşanmamıştı. Hande’nin böyle bir şeye kalkışabileceğini tahmin 

etmeliydim. İşte şimdi hem Hande hem de müdür elime düştü. 

Bu arada Hande Hanım ve müdür bey iyice samimileşmişti. Hande 

Hanım bir şeyler anlatıyor, müdür de onun elini tutuyordu. Ceyda Hanım 

işte tam da bu manzaranın fotoğrafını çekmişti. Ceyda Hanım bu gecenin 

devamının olacağı düşüncesindeydi o yüzden onlar kalktıktan bir süre 

sonra kendisi de kalkacaktı. Zaten bir ilişki istemiyordu bu akşam bir 

bahaneyle kalkarsa bir daha bu adamı da aramazdı. Az sonra Hande’yi ve 

müdürü hesabı öderken gördü. Hemen bir yalan uydurmalıydı. 

Ceyda Hanım (telefonuna bakarak) : Aa! Tamamıyla aklımdan 

çıkmış yarın sabah kuzenim gelecekti bana birkaç günlüğüne ben en iyisi 

kalkayım başka gün bunu telafi ederiz. 

Ceyda restorandan çıktıktan sonra hemen bir taksiye bindi ve 

onların aynı eve girerken fotoğraflarını çekti. Bu olaylardan bir hafta 

sonra Ceyda keyif kahvesi eşliğinde Orkun’u düşünüyordu onu iyice 

kızıştırmalıydı, projesinin bir kopyasını almıştı ama belki fikrini 

değiştirmiş ya da çok ilerlemişti.  

Ceyda Hanım (içinden) : Onun peşine birisini takmalıyım. Bunu 

önceden görüştüğüm birine yaptırabilirim. Benim için seve seve 

yapacaklardır. Böylelikle iyice çıldıracaktır. 

Ceyda Hemen Orkun’u iş çıkışında takip etmesi için birini 

ayarladı, tek bir telefon işini çözmüştü, insanların zaaflarını çok iyi 

biliyordu. İşten çıkan Orkun Bey evine gitmek üzere aracına binmişti, 

evine doğru giderken arkasındaki motorlu kişinin onu takip ettiğinden 

şüphelenmeye başlamıştı. Bu motorlu kişi yol bomboş olmasına rağmen 

kendisini asla solamıyordu; sürekli kendisinin arkasındaydı ve nereye 

dönse onla birlikte geliyordu.  

Orkun Bey (içinden) : Kesin beni takip ediyor, kesin. Beni 

öldürecek mi yoksa? Yolda bomboş ben ve ondan başka kimse yok. 

Kesin beni öldürecek en iyisi arabamdaki ne olur ne olmaz diye 

sakladığım sopayı alıp eve doğru koşayım. Ya beni yakalarsa? Benim 

işim bitti. 
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Eve gelmesine rağmen Orkun Bey arabadan bir türlü inemiyordu. 

Yolun başında o motorun olduğunu görüyordu. Eğer bir an önce kaçarsa 

kendisini yakalayamaz düşüncesiyle bir anda elindeki sopayla koşmaya 

başladı. O sırada motor hareket etti ve Orkun Bey’e doğru gelmeye 

başlamıştı. Orkun Bey evine ulaştı ama korku içinde tir tir titriyordu. 

Sürekli olarak “Beni öldürecek” diyordu. Hâlbuki motorlu kişi çoktan 

gitmişti bile. 

Dört Ay Geçmiştir 

Terfiden Bir Gün Önce 

Hande Hanım Müdür Bey’e projede kendi yanında olması için 

baskı yapmaya başlamıştır bile. Müdür, Hande Hanım’ı kırmak 

istemiyordur ancak kendisine göre prensipleri vardır. Hande Hanım bu 

prensipleri aşarak sınırlarını ihlal etmektedir. Ceyda Hanım ise o gün 

herkesi mahvetmek üzere kendini planlamıştır. İlk olarak Hande 

Hanım’dan başlar. Hande Hanım çıktı almak için fotokopi odasındayken 

Ceyda Hanım onu yakalar 

Ceyda Hanım: Merhaba, Hande Hanım projeniz nasıl gidiyor, 

tamamlamışsınızdır diye düşünüyorum. 

Hande Hanım: Çok iyi gidiyor Ceyda Hanım. 

Ceyda Hanım: Belki fazla iyi gidiyordur Hande Hanım. Belki 

birinin buna artık son vermesi gerekiyordur. 

Hande Hanım (korkuyla karışık şaşkın bir suratla): Ceyda Hanım 

ne saçmalıyorsunuz siz, bir şey mi ima etmeye çalışıyorsunuz? 

Ceyda Hanım: İma etmiyorum Hande Hanım, direkt olarak 

gösteriyorum. 

Ceyda Hanım telefonundan müdür ve Hande’nin resmini bulur ve 

gösterir. 

Ceyda Hanım (sesini beklenmedik bir biçimde yükselterek): 

Hande, dilini mi yuttun? Ancak sen böyle aşağılık bir davranışta 

bulunabilirdin. Zaten beni başka türlü yenemezdin. 

Hande Hanım: Ceyda Hanım lütfen susun. Haddinizi aşıyorsunuz. 

Ceyda Hanım: Haddimi mi aşıyorum?! Bunu bana projesini 

zekasına güvenerek almayı değil de alçaklıkla almayı düşünen sen mi 
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söylüyorsun? Bir de bunu boşanmak üzere olan bir adamla yapıyorsun, 

gerçekten acınacak haldesin. 

Hande Hanım bu sözleri duyunca iyice çıldırmıştı.  

Hande Hanım: Susun diyorum, susun! 

Ceyda Hanım hala bir şeyler diyordu ama Hande Hanım artık 

duymuyordu. Masanın üstündeki tüm her şeyi Ceyda’nın üstüne attı, en 

sonunda okkalı bir tokat attı. En sonunda ne yaptığının farkına varan 

Hande Hanım kendini toparlar ve derhal nefes almak için terasa çıkar. 

Ceyda Hanım ise hala fotokopi odasındadır. Fotokopi odası şirketin en 

ücra köşesindedir. Ceyda Hanım kimsenin onları duymamasına 

sevinmiştir. 

Ceyda Hanım (içinden) : Bu kadarla yetinmesine şaşırdım 

doğrusu, ben olsam ya boğazlardım ya bıçaklardım galiba. İnsanların bu 

kadar vicdanlı olması beni çok şaşırtıyor. Neyse ben işime bakayım. 

Ceyda Hanım koşarak ve kolunu tutarak o kattaki lavaboya gider. 

Lavabonun kapısını kitler ve hain planının bir parçası olan küçük ve 

keskin bıçağını çıkarır.Koluna küçük ama derin birkaç çizik atar.Çizikler 

hemen kanamaya başlamıştır ve yer kan gölü olmuştur. Ceyda aynada 

kendine bakar ve gözlerini doldurur. 

Ceyda Hanım (kendisine bakarak) : İşte şimdi sahne gerçekten 

benim! 

Ceyda Hanım ağlayarak ve çığlıklar atarak müdürün odasına girer. 

Müdür, karşısında kolu yaralı bir biçimde duran Ceyda’yı görünce çok 

şaşırır. 

Müdür Bey: Ceyda Hanım size ne oldu böyle? 

Ceyda Hanım (ağlayarak): Hande Hanım’ın bana yaptığını 

görüyorsunuz değil mi? Fotokopi odasında telefonumdan yaptığım 

projenin bir resmini gösterdim. Hande Hanım, tamamen çıldırdı ve 

üstüme saldırdı. Ayrıca beni tehdit etti. 

Müdür Bey: Sizi hemen bir araçla hastaneye göndereyim. Hande 

Hanım ile gerekli konuşmayı ben yapacağım siz hiç merak etmeyin. 

Müdür Bey önce kamera kayıtlarına bakar. Gerçekten de Ceyda 

Hanım’ın telefonundaki resmi gördükten sonra Hande Hanım çıldırmakta 

ve Ceyda Hanım’a saldırmaktadır. Bir de üstüne üstlük kadını orada 

kolunu tutarak acılar içinde kıvranırken bırakmıştır. Müdür Bey Hande 
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Hanım’ın yanına gelir, çok büyük hayal kırıklığına uğramış ve yüzüne de 

bu yansımıştır. 

Müdür Bey: Hande, sana ne kadar değer verdiğimi biliyorsun. 

Ancak bu proje seni çok başka biri yapmış belli ki. Az önce Ceyda 

Hanım geldi sana projesinden bir resim göstermiş ve sen de onun üstüne 

saldırmışsın. 

Hande Hanım: Ne! Böyle bir şey olmadı; sana yalan söylemiş. 

Benim hakkımda imalı sözler söyledi, o kadın tam bir şeytan.  

Hande ses tonunu yine ayarlayamamıştı ve hala çok sinirli 

gözüküyordu. 

Müdür Bey: Hande senle olan ilişkimizi gözden geçirmek 

istiyorum. 

Hande Hanım: Benim arkamda durmayacak mısın? Beni 

savunmayacak mısın? Belli ki ben sana gereğinden fazla değer vermişim 

senin diğerlerinden bir farkın yokmuş. O kadının sözlerine inanıp beni 

yargıladın. Evet, her şey çok daha güzel olabilirdi ama bu ilişki senin 

yüzünden bitti. 

Müdür Bey bu sözler üzerine oradan ayrıldı ama çok üzülmüştü 

acaba Hande’nin üstüne fazla mı gitmişti. Ama her şey apaçık ortadaydı. 

Ceyda Hanım hastaneden halinden memnun bir şekilde dönüyordu. Evet, 

Hande Hanım’ın işini halletmişti ve zaman öğle yemeği vaktine 

geliyordu. Daha yapılacak planları vardı. Taksiden inerken Efsun 

Hanım’ı gördü telefonda konuşuyordu. Garip biriyle konuştuğu belliydi. 

Efsun Hanım: Biliyorsun yarın sabah da tekrar yanına uğrarım. 

Uğurlu yüzüğümü kaybettiğim için ilham perilerine her zamankinden çok 

ihtiyacım var. Belki bir işaret alırım ve bu benim kazanmamı sağlar. 

Ceyda Hanım (içinden): Yine bir takip macerası beni bekliyor. 

Bakalım bu sefer ne olacak? 

Ceyda Hanım Efsun Hanım’ı takip eder. Efsun Hanım, iki katlı bir 

binaya girmiştir. Ceyda Hanım ise dışarıda o binayı gören bir parkta 

Efsun Hanım’ın çıkmasını beklemektedir. Efsun Hanım sonunda 

çıkmıştır ve yüzünde gülücükler açmaktadır. 

Efsun Hanım: İşte sonunda aradığın işareti buldun Efsun, burası 

gerçekten benim büyülü yerim. 
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Ceyda Hanım (içinden) : Demek büyülü yerin burası, ben 

büyüsünü bozunca ne yapacaksın acaba? 

Ceyda Hanım binaya girer ve ikinci katta ruhsal koçluk yazan bir 

kapı zili görür. Ceyda Hanım böyle garip bir tabiri ilk defa görmüştür. 

Zile basar, bir süre sonra kapı açılır. Karşısında upuzun beyaz saçlı bir 

kadın görür. Bu kadın üstüne etkin desenlerden yapılmış retro tarzında bir 

yelek giymiştir, boynuna ise kehribar kolye takmıştır. 

Ceyda Hanım: Merhaba içeri girebilir miyim, sizi Efsun 

Hanım’dan duymuştum. Çok merak ettim ve tanışmak için geldim. 

Falcı Kadın (şüpheci bir şekilde): Girin. 

Ceyda Hanım içeri girer. İçerisi karmakarışıktır. Her tarafta farklı 

desenlerde kilimler vardır. Koltuklar ise leopar desenlidir. İnsanın içeri 

girince başını döndürecek biçimde göz yorucudur. 

Ceyda Hanım: Burası gerçekten Efsun Hanım’ın dediği kadar özel 

bir yere benziyor. 

Ceyda’nın bu ilgili sözleri Falcı kadının hoşuna gitmiştir. 

Falcı kadın: Evet kızım öyledir. Söyle bakalım hangi rüzgar attı 

seni buraya. 

Ceyda Hanım (ciddileşerek): Bakın falcı hanım, Efsun’a boş ümit 

vermeyi derhal bırakın. Bu terfiyi kazanmakla ilgili kafasını boş 

işaretlerle doldurmayın. 

Falcı Kadın: Ne diyorsun sen Efsun özel biri tabii ki terfiyi o 

alacak. Bunu sen nereden anlayacaksın? Bunu mu söylemeye mi geldin? 

Çık çabuk buradan. 

Ceyda Hanım: Yok, hayır bunu söylemeye gelmedim. Sizi 

anlayacağınız şekilde uyarmaya geldim. 

Ceyda şirkette kendi koluna da zara verirken kullandığı bıçağı 

çıkarır ve hızlı bir hamleyle kadının boynunu kavrar. 

Ceyda Hanım: Şimdi daha net anlatabildim mi! Başka neyle 

kafasını dolduruyorsan doldur ancak iş konusunda bir daha zırvalarsan şu 

an bıçağın dayandığı yerden keserim.  

Ceyda falcı kadının boynuna bir çizik atar. Falcı kadın ise 

korkudan ağlamaya başlamıştır. 
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Falcı Kadın: Tamam hiçbir şey söylemeyeceğim! Seni evime 

aldım, sen ne kadar acımasız çıktın. 

Ceyda Hanım: Sen benim acımasız tarafımı görmedin görmek de 

istemezsin. 

Ceyda Hanım aşağı indi; saatine baktı. Öğle yemeği vaktini 

kaçırmıştı, karnı da çok acıkmıştı. 

Ceyda Hanım(içinden): Amaan, müdür kolumun durumundan 

dolayı bir şey demez. En sevdiğim restorana gideyim, şimdiden bir zafer 

kutlayayım. 

Ceyda Hanım hiçbir şey olmamış gibi afiyetle yemeğini yedi. 

Makyajını ve saçını düzelti.  

Tüm bunlar olurken ise Atilla Bey’de çıt yoktu. Hande ve Ceyda 

Hanım’ın kavga haberi gelmiştir; ancak o hiçbir tepki vermemiştir. Atilla 

birileriyle zorunlu olarak sohbet ettiği zaman aklı hep iş yerindeyse 

çalışma masasına, dışarıdaysa ise evine kaymaktadır. Hatta ailesi onu 

ziyarete geldiğinde ise odasına kaymaktadır. Hatta bazen şirkette 

lavaboya gidip uzun süre çıkmağı fark edilmiştir. Çünkü Atilla şirkette 

lavaboya gidip kitap okuma alışkanlığı edinmiştir. Lavabo şirkette 

kendisi için özel bir alan gibi gelmektedir. 

Hande Hanım ise eve geldikten sonra terk edilmişlik duygusu 

yaşamaktaydı. İlişkisinin bitmesinden dolayı yoğun bir suçluluk 

duyuyordu. Kendini müdüre yeterince açıklamıştı, direk kestirip atmıştı. 

Tam da terfi gününden önce yapmaması gerekirdi. Evde bunaltıcı bir 

yalnızlık havası hakimdi. Hande Hanım bu derin duygular altında 

ezilmişti ve artık bu ezilmişlik dayanılmaz bir hal almıştı. Hande Hanım 

Müdür Bey’i aradı. 

Hande Hanım: Bu akşam çok kötü bir haldeyim. Ben de bu kötü 

duruma niye bir son vermeyim diye düşündüm. Sana elveda demek 

istedim. 

Müdür Bey: Hande sen ne diyorsun, sakın telefonu kapatma. 

Hande Hanım bir ilaç kutusuna yöneldi ve ilaçları teker teker 

yutmaya başladı. Ancak ilaç kutusunda onu öldürecek kadar yeterli ilaç 

yoktu. Müdür ise şehir dışındaydı ve ancak terfi saatinden birkaç saat 

önce şehre gelebilecekti. Bu yüzden Hande’nin evine bir sağlık ekibi 

yollattı. Ancak Hande gelen sağlık ekibine iyiyim diyerek hastaneye 
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gitmeyi reddetmişti. Yuttuğu dört hapın sadece karın ağrısı gibi bir yan 

etkisi olmuştu. 

Terfi Günü 

Terfi günü işyerinde herkes çok heyecanlıydı. Erken işyerine gelip 

projelerine son bir kez göz atmak istediler. Orkun beyin yine şüpheciliği 

üstündeydi. Tamamladığı projesini bir USB belleğe yükler ve onu 

çekmecesine koyup kilitler. Orkun Bey’i izleyen Ceyda Hanım o 

çekmeceyi bir şekilde açmanın yollarını düşünür. Daha sonra aklına 

yanında taşıdığı bıçağı gelir, her zamanki gibi bu hain planı için işe 

koyulur. Orkun Bey’in kahve aldığı bir anda, onun masasına doğru 

yönelir. Cebinden bıçağını çıkarır ve kısa bir uğraş sonunda çekmeceyi 

açar. Orkun Bey’in USB belleğini alır ve yerine boş bir USB bellek 

koyar. 

Terfi vakti gelmiştir. İlk olarak Ceyda Hanım toplantı odasına 

geçer. Müdür onları beklemektedir. Ceyda Hanım yüzünde kocaman bir 

gülümsemeyle müdüre selam verir; daha sonra yanına yaklaşır. 

Ceyda Hanım: Müdür bey, dün bana yakın bir arkadaşım 

tarafından bazı fotoğraflar gönderildi. 

Ceyda Hanım sakince arkadaşının telefonundan kendisine 

gönderdiği fotoğrafları açar ve müdüre gösterir. Müdür Bey ne 

yapacağını şaşırmıştır. 

Ceyda Hanım: Müdür Bey, ben bunu kendi lehimde kullanmak 

istemiyorum ama Hande Hanım geçen bana saldırırken sizinle ilişkisi 

olduğunu ve bu yüzden terfiyi ona vereceğinizi söyledi. Eğer haksız bir 

durum yaşanırsa fotoğrafları kullanmak durumunda kalırım. 

Müdür Bey: Merak etmeyin Ceyda Hanım objektif bir şekilde 

değerlendirme yapacağım. Siz de lütfen beni zor durumda bırakmayın. 

O sırada Efsun Hanım girer, yüzünden çok üzgün olduğu 

anlaşılmaktadır. Kısa bir süre sonra diğerleri de toplantı odasına 

gelmiştir. 

Müdür Bey: Evet arkadaşlar herkes geldiğine göre başlayabiliriz. 

Efsun hanım, isterseniz sizden başlayalım. 

Efsun Hanım sesi titreyerek projesini sunmaya başladı. Ancak 

kimse dediklerinden bir şey anlamıyordu. 
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Hande Hanım: Efsun Hanım, ne saçmalıyorsunuz dört aydır 

hazırladığınız proje bu mu Allah aşkına! (Efsun Hanım kendini 

tutamayarak ağlamaya başlar). 

Efsun Hanım: Siz benim neler yaşadığımı biliyor musunuz? En 

güvendiğim kişi olan falcıma ulaşamıyorum. Beni bırakmazdı o, kesin 

başına kötü bir şey geldi. 

Efsun Hanım’ın dedikleri artık hıçkırıklardan anlaşılmıyordu. 

Müdür Bey bu durum karşısında ne yapacağını bilemedi ve Efsun 

Hanım’ı kendisini toparlaması dışarıya yönlendirdi ama Efsun Hanım 

bunu reddederek sandalyesine oturup sessizce ağlamaya devam etti. 

Müdür Bey: Atilla Bey siz projenizi sunmak ister misiniz? 

Atilla Bey mekanik bir ses tonuyla projesini sunmaya devam etti. 

Ancak kimseyle teması kurmuyor sadece yere bakıyordu. 

Ceyda Hanım: Atilla bey, siz daha bizim yüzümüze 

bakamıyorsunuz, koca projeyi mi yöneteceksiniz? 

Atilla Bey: Diyeceklerimi ancak böyle toparlıyorum.  

Ceyda Hanım: İki şeyi aynı anda yapamıyor musunuz? (Atilla 

Bey bu soruya cevap vermedi). 

Orkun Bey: Atilla Bey size bir soru soruldu cevap vermeyecek 

misiniz? Şimdi böyle sessizce duruyorsunuz ama bana isimsiz mailleri 

atarken bülbül gibi şakıyordunuz. 

Atilla Bey: Ben kimseye mail atmadım. 

Orkun Bey: Beni kandırabileceğini mi zannettin. Fark ettiysen 

attın mı diye sormadım çünkü zaten attığından eminim.  

Atilla Bey’in kalbi küt küt atmaya başlamıştı. Elleri terlemişti ve 

elinde tuttuğu kalemi fark etmeden çok sıkmıştı. Kalem bir anda kırıldı 

ve parçaları etrafa saçıldı. Tüm dikkatleri üzerine çeken Atilla Bey yerine 

oturdu. 

Müdür Bey: Atilla Bey’in sunumu bittiğine göre Hande Hanım siz 

sunabilirsiniz. 

Hande Hanım önceki gün müdürü suiistimal etmek için yaptığı 

intihar girişimine güvenmektedir. Özgüvenli bir şekilde sunumuna başlar, 

sunumu yaparken sık sık müdürün gözlerine bakmaktadır. Müdür Bey 
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onunla göz göze gelmemek için elinden geleni yapmaktadır. Hande 

Hanım bir terslik olduğunu anlar ve sunumun başındaki özgüveninden 

eser kalmaz. 

Müdür Bey: Teşekkürler Hande Hanım. Ceyda Hanım siz 

başlayabilirsiniz. 

Ceyda Hanım son derece sakin bir biçimde sunuma başlar. Ceyda 

Hanım, diğer çalışma arkadaşlarının projelerini gizlice ele geçirdiği için 

onlarının tüm eksikliklerini kapatmış ortaya kusursuz bir proje 

çıkarmıştır. 

Efsun Hanım: İnanamıyorum Ceyda! Benim duygusal 

zaaflarımdan faydalanıp projeme bakmışsın. Projenin girişindeki fikir 

ilham perilerimin bana özel getirdiği işaretlerdi. 

Orkun Bey: Asıl benim fikirlerimi çalmış. Biliyordum zaten 

hepiniz benim fikirlerimi çalmaya çalıştınız. 

Ceyda Hanım: Efsun Hanım üzgün olmanızı anlıyorum ancak 

unutmayın ki sizin projenizi geliştirmeniz de ben yardımcı oldum. Bir de 

bana teşekkür edeceğinize, bana asılsız iftiralar atıyorsunuz. Size hiç 

yakıştıramadım. 

Madem böyle düşünüyorsunuz Orkun Bey o herkesten sakladığınız 

projenizi sunun da görelim. 

Müdür Bey: Evet Orkun Bey projenizi sunabilirsiniz. 

Orkun Bey sunmak üzere USB belleğini takar ancak boştur. Orkun 

Bey terlemeye başlamıştır ve yüzü sinirden kıpkırmızı olmuştur. 

Orkun Bey: Olamaz! Siz çaldınız değil mi? Hanginiz yaptınız 

bunu? Atilla kesin sen yaptın. O mailleri de sen yazdın. Böyle sessiz 

sessiz durduğuna bakmayın, o  tam bir şeytan! 

Atilla Bey kimseyle konuşmak istememektedir. Ne proje ne terfi 

artık umurunda değildir. Eve gidip saatlerce online satranç oynamak 

istemektedir. Ancak paraya ihtiyacı olduğu için odayı terk 

edememektedir çünkü çıkarsa işten kovulacağını düşünmektedir. 

Orkun Bey: Atilla beni adam yerine koyup cevap vermeyecek 

misin? Duvara mı konuşuyorum ben!!! 

Atilla Bey: Neden sizinle iletişim kurmadığımı şimdi anlıyor 

musunuz? İnsanlarla ne kadar az ilişkim olursa o kadar mutlu oluyorum. 
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İnsanların arasına karıştığımda huzursuz oluyorum. Hayatın dışında 

kalmak, hiçbir şey istememek ve hiçbir şey beklememek,  sadece 

kendimle meşgul olmak benim için huzura giden tek yol. 

Orkun Bey: Yüzyılda bir konuştun onda da boş konuştun. Sana ne 

zaman bir şey sorsam itirazı zor bir yanıt veriyorsun ama asla sorumu 

yanıtlamıyorsun. Bir kere de sorumun cevabını ver be adam! 

Orkun Bey (Ceyda Hanım’a bakarak): Senden de 

şüphelenmiyor değilim. Sürekli benim projemi sorup duruyordun. Hatta 

peşime de adamı sen taktın; az daha canımdan oluyordum. Beni 

öldürmeye kalktın. Hepinizin bu işte parmağı var; hepiniz bir oldunuz 

çaldınız projeyi. Allah belanızı versin! 

Ceyda Hanım (içinden): Kuş kadar beyni var daha yeni 

anlayabilmiş adamı peşine taktığımı. Sandığımdan da aptal çıktı. 

Ceyda Hanım: Orkun bey felaket senaryolarınızı kendinize 

saklayın. Sizi kim neden takip etsin? 

Hande Hanım: Orkun Bey saçmalamayı bırakın. Belli ki projeyi 

yetiştirememişsiniz bizi suçluyorsunuz. Toplantıyı amacından 

saptırmayın. Hepimiz Müdür Bey’in kararını bekliyoruz. 

Müdür Bey konunun kendisine geldiğini fark edince 

değerlendirmesine başlar. 

Müdür Bey: Arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederim, emeğinize 

sağlık. Aranızdan en çok Ceyda Hanım’ın projesi beni etkiledi. 

Hande Hanım: Siz bu projeyi benim ne halde yaptığımı biliyor 

musunuz? Benim dün kardeşim vefa etti (yalan söylüyordur); ben neden 

intihar girişiminde bulundum sanıyorsunuz Müdür Bey? Ben ona rağmen 

acımı içime gömüp sorumluluğu yerine getirdim. Bu benim için ne kadar 

zordu tahmin edebiliyor musunuz? 

Müdür Bey: Başınız sağ olsun Hande Hanım. 

Efsun Hanım: Hande Hanım sizin kardeşiniz yoktu diye 

hatırlıyorum. 

Hande Hanım:  Ne yani ben yalan mı söylüyorum? Ben acımı 

içime gömüp projemi sizden çok daha iyi sundum. Siz falcınız ortalıktan 

kayboldu diye ağlamaktan projeyi sunamadınız. Ayrıca sizin bu projeyi 

kazanma gibi bir ihtimaliniz olabilir mi gerçekten? Şu paçavra gibi 
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kıyafetleri giymişsiniz üstünüze sizin kendinize saygınız yok ki biz size 

saygı gösterelim. 

Efsun Hanım (ağlamaklı bir sesle):  Ben bugün en özel 

kıyafetlerimi giydim. 

Efsun Hanım bugün, altına birbiriyle alakasız desenlerden oluşan 

yamalı bir etek,  onun altına da puantiyelerden oluşan pespembe bir çorap 

giymiştir. Her parmağına doğal taşlardan oluşan yüzükler takmıştır, ona 

göre bu taşların her birinin ayrı bir anlamı vardır. 

Ceyda Hanım: Hande Hanım konuyu çarpıtmayın; ben de sizin 

kardeşiniz olmadığına eminim. Ayrıca hangi insan canına kıymaya çalışıp 

ertesi gün işyerine gelir. Siz ölmeyi bayılmak zannettiniz galiba. 

Hande Hanım yalanının ortaya çıkacağını fark edince iyice gerilir. 

Birden sinir krizi geçirmeye başlar. 

Hande Hanım: Seni ucube! Sen ne anlarsın duygudan. Sen 

insanları sömüren birisin. 

Müdür Bey: Hande Hanım iyice kontrolden çıktınız. Kendinizi 

dizginleyemeyeceksiniz derhal burayı terk edin. 

Hande Hanım: Beni kullanıp bir kenara atamazsın alçak herif! 

Müdür Bey: Hande Hanım, ben evli barklı bir adamım. Siz çok 

yanlış anlamışsınız. 

Ceyda Hanım: Müdür Bey artık lütfen konumuza dönelim. Hande 

Hanım adeta bir yalan makinesisiniz. Bu saçmalıklara ayıracak vaktimiz 

yok. 

Müdür Bey: Haklısınız Ceyda Hanım, o halde artık konuya 

geçelim. Terfi Ceyda Hanım’ın hakkıdır. 

Orkun Bey (içinden): Projemi çaldılar, fikrimi çaldılar. 

Biliyordum böyle olacağını. 

Atilla Bey (içinden): Ne zaman insanların arasına çıksam daha az 

insan olarak geri dönüyorum. 

Efsun Hanım (içinden): Ben kazanmalıydım. 

Ceyda Hanım (içinden) : Bu terfiyi almak zaten benim hakkımdı 

çünkü baş mimar olabilecek tek kişi bendim. Diğerleri bu terfiyi 

alamadılar çünkü onlar benim kadar yetenekli değiller hatta baş mimar 
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olamayacak kadar acizler. 

(Sinirden köpüren) Hande Hanım: Bu terfi benim hakkımdı. 

Hande Hanım müdürün bilgisayarını alır ve müdüre doğru fırlatır. 

Herkes olanları şaşkınlıkla izlemektedir. Hande Hanım bu yaptıkları 

yüzünden işten kovulmuştur. Atilla kendisine bir miktar miras kalınca 

işten ayrılır. Orkun Bey ise toplantıda yaşadığı olayları aşamamış ve 

ailesinin baskısıyla psikolojik tedavi sürecine başlamıştır. Ceyda Hanım 

ise arkadaşlarına yaptığından hiç vicdan azabı duymadan baş mimarlığın 

keyfini sürmektedir… 
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Öykünün Analizi 

İlk öyküdeki analizi dikkate alarak ve öyküde geçen bozuklukların 

özelliklerini düşünerek analizinizi buraya yapınız 
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HALİT 

Karakterler 

Akın, otuzlarında bir erkektir ve paranoid kişilik bozukluğuna 

sahiptir. Selim, yirmilerinin sonunda ve şizoid kişilik bozukluğuna 

sahiptir. Atilla, otuzlarının başında ve şizotipal kişilik bozukluğuna 

sahiptir. Müjde, yirmibeş yaşında ve borderline kişilik bozukluğuna 

sahiptir. Halit, karizmatik bir erkektir, kırk yaşındadır ve antisosyal 

kişilik bozukluğuna sahiptir. 

……………………………………………………………………………

……. 

Aralık, 2020 

Türkiye Darphane ve Damga Matbaası genel müdür yardımcısı 

olan Aslan, iş yerinde çıkan suçlamalar yüzünden süresiz işten 

uzaklaştırılmıştı. Kendini haksızlık edildiğine inandırmış olan Aslan bu 

olayın peşini bırakmayıp onu işten çıkartanlardan intikam almak için 

büyük bir soygun planlamaya başlamıştı. Bu işi tek başına 

yapamayacağını o da biliyordu. Kendine bir ekip oluşturması 

gerekiyordu. Bunun için uzun araştırmalar yapıp, soygunda işini çok iyi 

yapabilen bir çete ile anlaşma yapmak istiyordu. 

Aslan, çete üyelerinden biri olan Halit ile Ankara’nın tenha bir 

semtinde buluştu. Bu çetenin ruhsal rahatsızlıklarının olduğunu araştırma 

yaparken öğrenen Aslan, onları bu soyguna ikna edebilmek için kişisel 

olarak görüşmek istedi. Çünkü toplu olarak görüşürlerse birbirlerini 

etkileyip soygunu reddedebilirlerdi. Soygunu planlamak için önceden 

ayarlanan büyük bir evde konuşmaya gittiler. İlk olarak Akın ile görüştü. 

Evin bahçesinde konuşmaya başladılar. 

Aslan: Ben bu soygunun bir parçası olmanı istiyorum. Eğer kabul 

edersen çok paralar kazanacağız. Sen ve arkadaşlarınla büyük işler 

başaracağımızı biliyorum. Bundan hiç şüphen olmasın. 

Akın: Benim bu işten ne kadar kazancım olacak? Aynı zamanda 

planının ne kadar kusursuz olduğunu bilmiyorum. Bu konuda endişelerim 

var. 

Aslan: Planımın işleyişini adım adım konuşacağız. Bu işten asla 

pişman olmayacaksın. Denemekten zarar gelmez. 
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Akın: Bu planı yaparken ne gibi amaçların vardı? Bizden 

gizlediğin şeyler var mı? Beni kullanmayacağını nerden bilebilirim? Bana 

bu konuda bir şeyler söyle. 

Aslan: Ben de senin gibi düşünüyordum. Darphanede çalıştığım 

dönemde beni kandırıp işten kovdular. İnsanlara güvenemeyeceğimi ben 

de buradan anladım. Bu soygunu gerçekleştirmedeki tek amacım intikam 

almak ve çok para kazanmak. İnsanlar artık zayıfları kandıramayacak. 

Benimle var mısın, yok musun? 

Akın: Bu soygunda herhangi bir sıkıntı oluşursa arkamda 

duracağına dair söz verirsen ve bunu kanıtlarsan sana katılabilirim.  

Aslan: Bu konuda tüm kanıtlarımı sunacağım. Kesinlikle kusursuz 

bir plan kurdum. Şüphen olmasın.  

Akın: O halde seninle bu soygunu yapmayı düşünebilirim. Ama 

fikrim değişebilir haberin olsun. Hiç kimse tamamen güvenilir değildir. 

Kusursuz dediğin planda bile büyük yanlışlar olabilir. Bu devirde babana 

bile güven olmaz.  

Aslan ile bu konuşmayı yapan Akın’ın söylediği cümlelerden 

anlaşıldığı üzere aşırı şüpheci tavırları vardır. Kimseye güvenmez ve bu 

planın işlemeyeceğine inanır.  Anlaşmaya varmakta zorluk çıkarmıştır. 

Aslan şimdilik Akın’ı geçip, diğer çete üyesi olan Selim’i konuşmaya 

çağırmıştır. 

Aslan: Selim bir soygun planlıyorum. Bu soygunda senin de bana 

yardım etmeni istiyorum. Diğer arkadaşlarınla da konuşuyorum. Hepsinin 

onaylayacağını düşünüyorum. Bu işte sende olmalısın. Senin düşüncen 

nedir? 

Selim: Bir topluluğa katılmaktan hiç hoşlanmam. Başkalarının 

fikirlerini de pek umursamıyorum. Arkadaşlarımın kabul etmesi benim de 

kabul edeceğim anlamına gelmez. Kendime özgü amaçlarım ve 

standartlarım var. Benim bu işteki amacım para kazanmak olur. 

Aslan: Evet, hepimiz amaçlarımıza uygun hareket edeceğiz. Ama 

bunu yaparken birlikte olmamız gerekiyor.  

Selim: Beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsun? Benim bir ailem yok. 

Diyelim ki çok para kazandık. Bu parayı nereye harcayacağım ki? Tek 

başına yaşayan bir insanım sonuçta. 

Aslan: İlk başta konuşurken amacının para kazanmak olduğunu 

söylemiştin. Şimdi bu parayı kazanmanın anlamsız olduğunu 
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düşünüyorsun. Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Kendinle 

çelişiyorsun. 

Selim: Senin ne düşündüğün umurumda değil. Benim 

düşüncelerim daha değerli. Bana tek başıma yürütebileceğim bir iş ver. 

Bir çetenin peşinden gidecek değilim. Yalnız çalışmayı severim. 

Aslan: Sana şunun garantisini veririm. İnsanlarla birlikte 

olmayacaksın ve kendi işini yapacaksın. Bu işten karlı çıkan yine sen 

olacaksın. 

Aslan, Selim ile konuşmasında onun tek başına çalışmak istediğini 

anlar. Ondan faydalanabilmek için onu insanların arasına sokmaması 

gerektiğini aklının bir köşesine yazmıştı. 

Aslan: Halit senin yaşadığın zorlukları biliyorum. Senin kendine 

olan güvenini de bildiğim için bu işi layıkıyla yapabileceğini 

düşünüyorum. Sabıka kaydından da anlıyorum ki bu işleri yapmakta 

oldukça uzmansın. 

Halit: Bu zamana kadar üzerime düşen işleri en iyi ben yerine 

getirdim. Bu soygunu da sadece senin planlarınla yürütürsek sorun 

çıkarırım. Bu işte kendi kurallarımı koymayı isterim. Baskıya gelemem. 

Aslan: Bu soygunu planlayan da yürüten de benim Halit. Ama bu 

işten ikimiz de diğerlerine göre daha karlı çıkacağız. Sana bunun 

garantisini verebilirim. Önemli olan dediklerimi yapman. 

Halit: Bu soygunu tek başlı olarak yürütmek istiyorsan ben 

yokum. Benim de kendime göre kurallarım var.  Bu işten çok kazanmak 

istiyorum. Bu sebeple benim dediklerimin de olması şart.  

Aslan: Siz içerideyken bu soygunu dışarıdan yürüten biri olmalı. 

Bu kişi benim. Ama içerideki tüm sorumlulukları sana veriyorum. 

Halit: Bu şekilde anlaşabiliriz. Ama ben bu sorumlulukları aldığım 

için daha fazla kazanmam gerek. Daha önceki iş birliklerimde bana 

adaletsiz davranıldı, ben de payıma düşeni aldım. Bu işte de hoşuma 

gitmeyen bir plan olursa sonuçlarına katlanırsınız. 

Aslan: Bu planı ikimiz de son derece profesyonel bir şekilde 

yürüteceğiz. Sen benim içerdeki gözüm kulağım olacaksın. 

Halit: Unutma bu işte benim kazancım daha çok olacak. İşlerin 

yolunda gitmesi için güç kullanmak zorunda bırakma beni. Güçlü olanlar 

başarılı olur. 
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Halit’in kendinden emin tavırları Aslan’ı zorlasa da ikna çabaları 

yanıt vermişti. Halit’i soygunun içindeki yetkili kişi olarak seçmişti. Ama 

Halit’in fazla zekasının kendisine sorun çıkaracağını tahmin edebiliyordu. 

Soygunu planlarken buna da dikkat etmeliydi. Çünkü soygun anında 

gruptaki bölünmeler soygunun seyrini değiştirebilir ve hepsinin hapsi 

boylamasına neden olabilirdi. Halit ile zorlu konuşmasını bitiren Aslan 

diğer çete üyesi Müjde ile konuşmaya başladı. Müjde’nin Aslan’a yaptığı 

sıra dışı cilveler Aslan’ın dikkatinden kaçmadı. 

Aslan: Müjde, bu soygunda olman gerektiğini düşünüyorum. Eğer 

birlikte güzel bir iş çıkarırsak ömür boyu bir işte çalışman gerekmeyecek. 

Ama senden istediğim bir şey var. 

Müjde: Yani benden ne yapmamı istiyorsun? Ben ne işe 

yarayabilirim ki?  Sence ben bunu yapabilir miyim? 

Aslan: Bunu yapabileceğini bildiğim için buradasın. Soygun 

yerinde vakit kazanabilmek için rehineleri bir süre içeride tutmamız 

gerekecek. İnsanların dikkatini çeken biri olduğun için rehinelerden 

sorumlu olarak seni tutmak istiyorum. Fakat şunda anlaşmamız lazım. 

İçeride zaman ilerledikçe ruhsal olarak çökeceğini hissettiğin zamanlar 

olabilir. Çıkış yolu olarak rehinelerden hiçbiriyle gönül 

eğlendirmeyeceksin. Bu soygun için çiğnenemez bir kuraldır. 

Müjde: Yalnız benim içeride dinç durabilmem için bazı 

ihtiyaçlarım olacak. Bunları karşılamazsan elimde olmayan öfke 

patlamaları yaşatabilirsin bana. 

Aslan: Uyuşturucudan bahsettiğini anlamadım mı sandın? Bu şartı 

esnetebilirim ama yeteri miktarda vereceğim. Fazlası yok. 

Müjde: Yalnız benim bir şartım daha var. Hayatta en değer 

verdiğim kişi beni Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan çıkarıp bu zamana 

kadar yetiştirdi. Eğer bu soygundan özgür bir şekilde çıkamazsam ona 

bakacağına yemin edeceksin. Yoksa ben bu işte yokum. 

Aslan: Anlaştığımıza sevindim. Seninle çok iyi şeyler yapacağız. 

Müjde’nin konuşma sırasındaki ani duygu çıkışlarını fark eden 

Aslan işinin zor olacağını anlamıştı. Ama bu soygun için ona ihtiyacı 

vardı. Ardından çetenin son üyesi Atilla ile görüşmeye başlamıştı. 

Atilla’nın garip davranışları ve giyimi dikkatini çekmişti.  

Aslan: Atilla bu işte bizimle olmalısın. Senin özel olduğunu 

düşünüyorum. Düşüncelerin bizim için önemli olacaktır. 
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Atilla: Şu an karar veremedim ama şöyle bir şey yapalım: 

Elimdeki bu bozuk parayı havaya atacağım. Eğer tura gelirse bu soygun 

başarılı olacaktır. Yazı gelirse sizinle olamam.  

Aslan: Neden böyle bir şey yapıyorsun peki? Sonuçta paranın tura 

gelmesi soygunun başarılı olup olmamasını etkilemez. 

Atilla: Evrenin enerjisine inanmıyor musun yoksa? Bu yaptığım 

davranış benim bir olaya başlarken yaptığım en önemli şeydir. Evren hep 

işaret gönderir ve yanıltmaz. Ben de onların en büyük temsilcisiyim.  

Aslan (Atilla’yı alaya alarak): Tamam, büyük temsilci. Senin 

duyu ötesi algılarına inanıyorum.  

Atilla parayı havaya atar ve tura gelir. Bunun sonucunda Atilla bu 

işte olmayı kabul eder. Aslan tüm çeteyle görüştükten sonra hepsinin 

onayını alır ve soygunu gerçekleştirmeden önce soygunla ilgili ön 

hazırlık yapmak için çeteyi toplayıp planı anlatmaya başlar. Bu sebeple 

hepsinin dört ay boyunca yaşayacağı bir evde planlamalar yapılmaya 

başlanır. Aslan darphaneye giriş planını açıklamak için çeteyi toplar.  

Aslan: Bugün sizlere ilk olarak darphaneyi tanıtmak istiyorum. Bu 

soygunu kusursuz şekilde gerçekleştirebilmek için içeriyi iyi tanımanız 

gerek.  

Akın: Sence planın kusursuz mu? Bundan nasıl bu kadar eminsin? 

Aslan: Planı anlattığımda bütün şüphelerin gidecek.  

Aslan: Darphanede paraların basıldığı gizli bir yer var. Buraya 

girmek için kimlik ve göz tanıma sistemi kullanılıyor. Ayrıca darphaneye 

sınırlı sayıda kişi girebiliyor. Oradaki yirmi çalışan dışında kimse 

giremiyor. Denetim amaçlı başkan ve üst düzey korumalı iki güvenlik 

girebiliyor. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli konu iki güvenliği 

kısa sürede etkisiz hale getirebilmek. Sonrasında başkanı rehin alacağız. 

Buraya kadar bir sorusu olan var mı? 

Ve Selim atlar, vurgusuz ve donuk şekilde Aslan’a çıkışır. 

Selim: İçerde o kadar rehineyle bir arada bulunmayacağım 

herhalde. Bunu baştan konuşmuştuk. Ben tek çalışırım. 

Halit: Bu kadar sorun çıkaracak ne var? İnsanlarda bu kadar 

soyutlanmana ne gerek var? 

Selim: Ben buyum kardeşim yıllardır tanıyamadın mı? 
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Çıkan küçük tartışmadan sonra Aslan anlatmaya devam eder.  

Aslan: Eğer sabrederseniz planın geri kalan aşamasında size hangi 

görevler düştüğünü anlayacaksınız. Acele etmeyin. Ayrıca bir şartım var. 

Rehinelerle aranızda hiçbir duygusal bağ kurmayacaksınız. En önemlisi 

hiçbir sivile ve polisle zarar vermeyeceğiz.    

Halit: Peki eğer canımız tehlikede olursa bile hiç mi bir şey 

yapmayacağız?  

Aslan: Olabildiğince en az zararla bu soygunu gerçekleştireceğiz.  

Atilla: Ay merak etmeyin. Dün geceki yıldız falımda 

geleceğimizin çok parlak olduğunu gördüm. Bence bu soygun çok güzel 

ilerleyecek.  

Müjde: Sana inanamıyorum Atilla. Gerçekten dünyanın bu kadar 

iyi bir yer olduğuna inanıyor musun? 

Atilla: Senin gibi bu dünyayı bir siyah bir beyaz görmüyorum.  

Akın: İçeri girdikten sonra ne yapacağız? 

Aslan: İlk olarak güvenliklerden başlamanız gerektiğini 

söylemiştim. Kimliğiyle birlikte güvenliklerden birini odaya giriş için 

kullanacağız. Soygun olduğunu anladıkları anda kapıları otomatik 

kilitleme sistemiyle kilitleyeceklerdir. Bu işi yapmak için Halit’i 

görevlendiriyorum. Bilgisayar ve sistemlerden en iyi anlayan sensin.  

Akın: Sadece bir kişiye güvenerek bu soygunu yürüteceğimize 

nasıl inanabiliriz? Nerden bilelim ki içimizden birini satmayacağını. 

Sonuçta bu çok büyük bir soygun, kimseye güven olmaz. 

Halit: Benim işimde en iyi olduğumu anlayamamak senin suçun. 

Garip şüphelerin beni geriyor. 

Aslan planın aksamaması için hemen lafa dâhil olmuştur.  

Aslan: Arkadaşlar biz iyi bir ekibiz. Birbirinizle bu işte 

tartışmamanız çok önemli. Soygunun gidişatı için hepimiz bazı şeylerden 

fedakârlık yapmalıyız. Planımı anlatmaya devam etmek istiyorum. Halit 

sistemi kırdıktan sonra kapıların açılacağını göreceksiniz. Bu işlem çok 

uzun sürmez. En fazla onbeş dakikada sistem kırılabilir. Soygunda geçen 

her dakika çok önemli olacak bizim için. Her şeyin zamanında yapılması 

gerekiyor. Farklı şeylerle zaman kaybetmemeliyiz. 
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Müjde: Gizli bölmeye girdikten sonra ne olacak? Sırada ne var? 

Aslan: İşte bu soygunun en kritik aşaması; asıl işler şimdi başlıyor. 

Polislerin içeri girmemesi için rehineleri içerde bir odada tutacağız. Bu 

rehinlerin başında durması için dönüşümlü olarak iki kişi görev yapacak, 

Müjde ve Atilla. Rehinelerin sorun çıkarmaması ve dışarıyla irtibat 

kurmaması için gözünüz kulağınız onlarda olacak. Bir saniye bile 

yanlarından ayrılmayacaksınız. Bu soygunda onlar bizim savunma 

kalkanımız olacak. 

Müjde: Sevdim ben bu işi. 

Atilla: Tamamdır. 

Aslan planı anlatmaya devam eder. Ama Akın’ın kuşkucu bakışları 

Aslan’ın gözünden kaçmamıştır.  

Aslan: Akın senin herhangi bir şüphen mi var bu konuyla ilgili?  

Akın: Müjde’yi yıllardır tanıdığım için onu rehinelerle bırakmamız 

doğru bir karar değil. 

Müjde: Seninle yıllardır kavga etmekten çok sıkıldım. Beni 

çileden çıkarma.  

Aslan: Gerginlik çıkarmana gerek yok Müjde; bu görevde size 

güveniyorum. İsterseniz ben planı anlatmaya devam edeyim. Öncelikle 

rehinelerin telefonlarını ve iletişim kurabilecekleri tüm araçları toplayın. 

Onlara karşı kaba davranmayın. Rehinelerle ilgili kısmı anladıysanız 

diğer aşamaya geçiyorum. İçerde toplam üç gün geçireceğiz. Bu üç günde 

herkesin ihtiyaçlarından siz sorumlusunuz. Gerekli tüm yiyecek ve 

içeceklerin stoku zaten içeriye girerken yanınızda olacak. 

Selim: İçeride bir sürü rehine tutacağız. Stoklarımız üç gün 

boyunca herkese yetebilecek mi? Ben başkaları için aç kalmak 

istemiyorum. 

Aslan: Bu konuda gerekli her şeyi sağladım. Bu planı aylardır 

kafamda planlıyorum. İstediğimiz tutarda parayı bastıktan sonra 

kaçabilmek için soygun esnasında bir tünel kazmaya başlamış olmamız 

gerekir. Bu iş için de kişisel isteklerini göz önünde bulundurarak Selim’i 

seçiyorum. Ama Selim bu tüneli kazmak tek başına seni zorlayacağı için 

sen yoruldukça dönüşümlü olarak bir grup senden sonra tüneli kazmaya 

devam edecek. Bunun için rehinelerden birkaç kişiyi kullanabiliriz.  

Selim: Tam anlayamadım, ben tek çalışacağım değil mi?  
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Aslan: Grupla birlikte çalışmayacaksın. Sen onların dışında bir 

çalışma sürdüreceksin.  

Aslan: Üç gün boyunca durmadan para basmaya devam edeceğiz. 

Makineleri denetlemek için Halit seni görevlendiriyorum. Para basarken 

üç saatte bir ne kadar para basıldığını not alman gerekiyor.  

Halit: Tamam bu iş bende, size bir sürü para getireceğim.  

Akın soygunda geri plana atıldığını düşünüp neden ona görev 

verilmediğini sorgular. 

Akın: Ben bu planın hangi parçasındayım? 

Aslan: Rehineler içeride tutulduktan sonra kapıları kilitleyeceğiz 

ve polislerin girişini engelleyeceğiz. Burada sana çok iş düşüyor. Halit 

darphanenin güvenlik sistemini kırdıktan sonra kendi sistemimizle kapıyı 

kontrol edeceğiz. 

Akın: Polisler hayalet olup giremedikten sonra ben o kapıdan 

kimseyi içeriye almam. 

Dört aylık planlamanın sonunda bütün çete soyguna hazırdır. Ve 

soygun günü gelmiştir. Çete üyeleri bütün hazırlıklarını yaptıktan sonra 

darphaneye çalışan kılığında sahte kimliklerle girdiler. Zamanı gelince 

Halit kapının güvenlik şifresini kırıp kendi sistemlerini kurdu ve kapıları 

kilitledi. An itibariyle soygun başlamıştı. İçerideki kalabalık tedirgin 

olmuştu. Bunu fırsat bilen çete üyeleri hemen işe koyuldular. Öncelikle 

tehlike olarak gördükleri güvenlik görevlileri ve başkan ile birlikte 

başkanın iki özel korumasını rehin aldılar.  

Atilla: Öncelikle herkes sakin olsun. Şu an bir soygunun 

içindesiniz. Eğer uslu durursanız hiçbirimize bir şey olmadan buradan sağ 

salim şekilde çıkarız. Bizim dediklerimizi yapmak zorundasınız. 

Müjde: Bir süre arkadaş kalacağız. Asla arkadaşlarımızı incitmek 

istemeyiz. Dediklerimizi yaparsanız küçük sürprizlerle 

ödüllendirilebilirsiniz. Bay ve bayanlar şimdi yerlerinize geçin. 

Sinirlenirsem ne yaptığımın ben de farkında olamayabilirim. 

Atilla ve Müjde’nin rehineleri yerlerine oturtmasından sonra tüm 

telefon ve iletişim araçları toplandı. Daha sonra darphane başkanı ile 

başkanın özel güvenliklerinden birini paranın basıldığı gizli odayı açmak 

için götüreceklerdi. Bu görevi Atilla ve Halit yerine getirecekti. 
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Atilla: Halit sen önden sistemi çözmeye çalış ben tek başıma 

başkanı ve korumasını getirebilirim. Tek başıma bu olayın üstesinden 

gelebilirim.  

Halit: Sen ne saçmalıyorsun? Daha iki kelimeyi bir araya 

getiremezken bir de kalkmış iki kişiyi -üstelik bunlardan biri üst düzey 

korumayken- idare edebileceğini mi düşünüyorsun? Birlikte gideceğiz. 

Konu tartışmaya kapalıdır. 

Bu tartışmanın ardından Atilla ve Halit başkanı da yanlarına alıp 

gizli bölmeye doğru giderler. Buranın kapısının açılması gerekir. Bunun 

için de başkanın gözü zorla tarama kısmına gösterilmeye çalışılır. 

Başkan: (Halit’e dönerek), Baksana sen. Görüyorum da bu işi 

fazla ciddiye almışsın. Bunu giyiminden de anladım. Hiçbir soyguncu 

jilet gibi ütülenmiş bir gömlekle ve üstüne de bir kravatla soygun 

yapmaz. Buranın başkanın kim olduğunu bilmesem sen buranın 

başkanısın sanacağım. 

Halit (silahının namlusunu başkana doğrultarak): Sen kendini 

çok büyük görmüşsün. Şu an kontrol benim elimde. Güçlü olanlar bu 

dünyada kalır ve şu an burada en güçlü olan benim. Şimdi gözünü buraya 

okutmazsan hayatının geri kalan kısmını kör olarak geçireceksin. 

Atilla: Ah Halit! Hemen yükselme böyle. Evrene olumsuz enerji 

gönderirsen o da sana bunu geri yansıtır. Soygundan sonra sana kurşun 

dökmemiz gerek. Sanırım üstünde çok kötülük birikmiş.  

Halit: Sen ne diyorsun be adam. Soygun sonrasında bana kurşun 

dökecekmişsin ya. Şu an o kurşunlar senin kafandan geçmesin dikkat et. 

Sınırları zorlama. İşimize bakalım. 

Halit ile tartışma içine giren Atilla zamanlarının kısıtlılığı 

yüzünden bir an önce gizli odaya girmek zorundalar. Bunun için başkanın 

gözlerini zorla da olsa sisteme okutmayı başarmışlardır. Halit kapı 

açıldıktan sonra sisteme girip kontrolü ele geçirmiştir. Atilla, başkan ve 

korumayı diğer rehinelerin yanına götürürken Halit de odadaki 

çalışanlarla birlikte para basma makinelerini çalıştırmaya başlamıştır. 

Halit’in dürtüleri onu bazı yanlışlara sürüklemeye başlamıştır bile. 

Halit’in iç sesi: Bu soygunda herkes payına düşeni alacak ama ben 

bu çetenin en zekisi ve en çok çalışanıyım. Onlar aldıklarıyla 

yetinedursun. Ben onların aldıklarından daha fazlasını hak ediyorum. 

Hem onların beni kandırmadığını nerden bilebilirim ki? Onlara 

yakalanmadığım sürece payıma düşenin fazlasını alabilirim.  
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Halit odada paraların basımını denetlerken aynı zamanda içerideki 

işler de ilerlemeye başlamıştı. Rehinelerle ilgilenen Müjde, kendine uğraş 

bulmak için gözüne rehinelerden birini kestirdi. 

Müjde: Hey sen! Bana mı bakıyordun? 

Rehine (Erkek): Hayır. Sana neden bakayım?  

Müjde: Ama ben senden gözümü alamadım. Biliyor musun bu 

rehineler içinde en karizmatik olanı sensin. Bu sümsüklerin içinde 

pırlanta gibi parlıyorsun. Bunu bil. 

Rehine (Erkek): Sana soygun yaparken rehineleri taciz etmen mi 

söylendi? Ben burada canımla uğraşıyorum. Sen ise sapıklıklarını bende 

uygulamaya çalışıyorsun.  

Müjde: Eminim senin gibi sümsük bir karın vardır. İlk başta 

dediklerimi unut. Tam bir aptalsın. Sana bakacağımı mı düşündün? Ben 

sana fazlayım. 

Müjde son diyalogdaki cümlelerini gerçekten isteyerek mi söyledi 

yoksa reddedilmenin verdiği sinirle mi söyledi, kendi de bilmiyordu. 

Ama içinde bir hiçlik oluşmuştu. Müjde’nin rehinelere olan bakışları 

Atilla’nın dikkatini çekmişti. Ama Atilla sanki farklı bir dünyadan 

olaylara bakıyordu. Kendini bedenine ait hissetmiyormuş gibi 

gözüküyordu. Bir an silkelendi ve Müjde’ye neler olduğunu sordu. 

Atilla: Hayırdır Müjde? Şu rehine ile fazla ilgilendiğini gördüm. 

Aklından bu rehineye karşı farklı istekler beslediğini görür gibiyim. 

Müjde: Hayır. Bu vasıfsızı ne yapacağım ben? Ona değil ama 

başka birine bakıyorum. O da sen olabilirsin. 

(Atilla böyle duyguların onu küçük düşüreceğini bildiği için 

duygularını denetlemeye çalışır.)  

Atilla: Şu an ben aslında var mıyım onu bile bilmezken sen bana 

neler diyorsun? 

Aslında Müjde’nin ilgisinden hoşlanan ama düşüncelerini 

toparlayamayan ve kendini ifade edemeyen Atilla konudan sıyrılmak için 

mistik konuları Müjde’ye anlatmaya çalışır. Müjde ise Atilla’yı tersler. 

Kapıların güvenliğinden sorumlu Akın’ın aklından kandırılabileceği 

düşüncesi hiç çıkmamaktadır. 
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Akın (İç Sesi): Bu soygunu kabul ettim ama acaba beni 

kullanıyorlar mı? Fırsatını bulduklarında beni yem olarak kullanıp 

kaçacaklar mı? Her an tetikte olmalıyım. Zaten içten de değiller. Bu 

soygundan sıyrılmak için arkadaşça davranıyorlar ama bunun nedeni beni 

kullanmak istemeleridir kesin. Beni bu konuma sokarak aşağılamaya 

çalışıyorlar. Hiçbirine güvenmiyorum. 

Akın bunları düşünüp kafayı yerken zaman ilerliyordu ve Halit 

para basım odasında paylaşacakları paradan ek olarak kendine fazlasını 

almaya başlamıştı bile.  

Halit (İç Sesi): Başkalarına güvenemem. Yapabilseler onlar da 

benim yaptığımı yapacaklardı. Ben onlardan güçlüyüm ki ben yaptım 

bunları. Onlar beni değil, ben onları kandırdım.  

Ve soygun devam ederken polisin sıkıştırmaları da artmıştı. Selim 

tek başına tüneli kazıyor, o yoruldukça bir grup devam ediyordu. Ancak 

aklında şu düşünceler vardı. 

Selim (İç Sesi): Bir plan içerisinde bu tüneli kazmam bana 

söylendi ama benim kendi amaçlarım var ve başkalarına bağımlı olamam. 

Neye karar verdiysem bu benim kararımdır. Başkalarının ne düşündüğü 

benim için önemli değil. Başkalarına güvenemem o yüzden bir başka 

tünel kazıp bunu sadece benim bilmem beni kurtaracaktır. Belki diğer 

tüneli polisler bulacak ve basılacağız. Kendimi düşünüp garantiye alıp bir 

gizli tünel daha kazmalıyım. Ama unutmamalıyım bu tünel tek benim için 

olacak. 

Bu düşüncelerinden sonra çete üyelerinden hiçbirine haber 

vermeden kendine başka bir tünel kazmaya başlayan Selim, böylelikle 

kendini güvende hissetmeye çalışmıştır. Müjde takıntı haline getirdiği 

rehineyi tuvalete götürürken tekrar onunla birlikte olma şansını denedi. 

Tuvalette: 

Müjde: Biraz önce sana söylediklerim için özür dilerim. Bir anlık 

öfkeyle ağzımdan çıkan şeylerdi onlar. Sen gerçekten başımı 

döndürüyorsun. Daha önce kimseden bu kadar etkilenmemiştim; der ve 

rehineyi ilişkiye zorlar. 

Rehine (Erkek) sert bir tepki göstererek: Sen ne yaptığını 

sanıyorsun? Evliyim dedim ulan. Sapıksın sen. Kendine git başka yerde 

heyecanlar ara. 

Reddedilmenin verdiği öfkeyle her yere saldıran Müjde, kendini 

bir kez daha değersiz olarak görmüştür ve hayatın onu kabul etmediğini 
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düşünür. Silahını çıkarıp kafasına dayar fakat namluyu başka bir yere 

ateşler. Her defasında intiharı deneyen fakat bunu gerçekleştirmeyen 

Müjde, bu intihar oyununda da hayatta kalır. Ve tekrar rehinelerin yanına 

döner. Soygunun sonlarına yaklaşılmıştır fakat polisin baskıları çeteyi 

çaresiz duruma sokmuştur. Tartışmalar başlamıştır ve polise teslim 

olmak, polisleri yaralayıp kaçmak ya da polislere zarar vermeden onları 

yanıltıp kaçmak için üç ayrı fikir oluşmuştur ve grup üyeleri arasında bu 

düşünceler yüzünden bölünmeler başlamıştır. 

Halit: Ne yani soygunu şimdi mi bitireceğiz? Buraya kadar 

gelmişken daha fazlasını basmalıyız. Bu kadar riske girmişiz. Üç günde 

harcanacak para için soymuşlar burayı dedirtmem kendime. Siz de 

aptalca düşüncelere girişmeyin. Bu işin sonunu getireceğiz. Korkaklık 

etmeyin. Eğer bize bir şey yapacak olurlarsa rehineleri öldürmekle tehdit 

ederiz. Hadi ama arkadaşlar. Biraz cesaret. 

Polisin sıkıştırmalarından korkuya kapılan Akın teslim olmayı 

düşünür. 

Akın: Baştan size güvenmemem gerektiğini bilmeliydim. Beni bu 

kapıya koyarak yem edeceksiniz ve siz kaçacaksınız biliyorum. Allah 

hepinizin belasını versin. Zaten yakalanacağız. Teslim olursam cezamı 

hafifletirler. Sizin de canınız cehenneme ne yaparsanız yapın. Yıllardır 

konuşmalarınızdan hep beni ezmeye çalıştığınızı anlamadım mı sandınız? 

Bana karşı yaptığınız haksızlıkları size ispatlamak için bunca yıl 

sabrettim. Ama artık yeter. 

Paraları tünelden taşıyan çete üyeleri kaçabilecekleri sınırlı zamanı 

nasıl yaratabileceklerini tartışmak için rehinelerin olmadığı bir odaya 

çıktılar. Polisten kaçıp kaçamayacaklarını tartışmaya başladılar. 

Halit: Buradan sadece polislere zarar vererek kurtulabiliriz. Bu 

yüzden herkes silahlarını yanına alsın. Şu an güç savaşındayız ve bizim 

güçlü olmamız gerekiyor.  

Atilla: Nasıl kaçacağız? Bu zor bir durum. Dua edip kurtuluşu 

beklemekten başka çaremiz yok.  

Akın: Siz ne zırvalıyorsunuz. Sizin yüzünüzden buradan 

çıkamayacağız. Hayatımı mahvettiniz. Bunların hepsi sizin suçunuz. Ya 

hepimizi olduğumuz yerde öldürürlerse?  

Halit: İşte bu yüzden silahları alın dedim. Onlar bizi öldürmeden 

biz onları öldürelim. Aklınızı kullanın. Gerçi bu zamana kadar 
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beceremediniz, bundan sonra da pek sanmıyorum. Ben olmasam şu an 

çoktan her şey bitmişti zaten.  

Müjde: Ulan burada da tam aşkımı bulmuştum. Kavuşamadan 

bitti.  

Müjde önce ağlamaya başladı. Daha sonra bir anda kahkahalar attı. 

Müjde: Amaaann neyse zaten daha iyi birisini kafalarım. 

Selim Müjde’ye dönerek: 

Selim: Biz burada canımızla uğraşıyoruz Müjde. Senin aklın da 

hala gönül eğlendirmekte. 

Müjde: Senin gibi robot olacağıma duygularımı yaşarım daha iyi. 

Şu haline bak. Zavallısın. 

Selim: Ben de senin gibi bir ağlayıp bir güleceğime böyle olmayı 

tercih ederim. 

Halit çete üyelerini ikna etmek ve dediklerini yaptırmak için üstün 

empati yeteneğini kullanır. 

Halit: Arkadaşlar, şu an endişenizi anlıyorum. Ama bu durumda 

yapılabilecek tek şey mantıklı düşünüp, en hızlı şekilde bir sonuca 

varmak. Ve bu lanet olası yerden bir an önce kurtulmak. Hepinizi 

düşündüğüm için buradan çıkmanızı istiyorum. Bunu birlikte başaracağız, 

buna inanın. 

Halit arkadaşlarını etkilemeye çalışırken Akın da şüphelerinden 

kurtulamıyordu. 

Akın: Siz ancak kendinizi düşünürsünüz; bırakın bu numaraları. 

Beni görmezden geldiğiniz için sizden nefret ediyorum. Kim bilir benim 

hakkımda ne gibi planlarınız var. Bu yüzden teslim olacağım. Kimse beni 

ikna edemez. 

Müjde: Tüküreyim böyle dünyaya. Zaten şans ne zaman bizden 

yana oldu ki? Gidelim polislere mis gibi teslim olalım. Ben de Akın’la 

birlikte teslim olacağım. 

Atilla: Dün gece zaten rüyamda bana geldiler şükürler olsun ki. 

Hazretleri dedi ki “Sen benim dünyaya gönderdiğim son temsilcisin. 

Onlara doğru yolu göster, oradan kaçın.” Hazretlerini dinlemezsek taş 

oluruz vallahi. 
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Selim (İç Sesi): Aman ben bunlara ne uyacağım. Açtığım tünelden 

tek başıma çıkarım. Bunların ne yapacağı benim umurumda değil. 

Selim’in tepkisizliği diğer grup üyelerinin Selim’i yanlarına 

çekmek için fırsat olarak görmesine sebep oldu. 

Halit: Tüneli olması gereken zamanda bitirmedin. Şu an burada 

tıkılıp kaldık. Hepsi senin suçun. Buradan çıkınca sana yapacağımı 

biliyorum. 

Selim: Senin hiçbir eleştirini umursamıyorum. Ne düşünüyorsan 

düşün. 

Müjde: Halit senin bu otoriter havalarından bıktım. Küçükken seni 

çok mu ezdiler? Hitler gibi dediğim dedik olsun diyorsun. Ama ne fayda 

benim düşüncelerimi etkilemiyorsun boşuna çabalama. Atilla sen dün 

gece hazretleriyle konuşmuşsun ya hani. Gelmişken seni de alıp 

götürselerdi keşke. Buradan çıkışımızın yolu hazretlerin ermişlerin 

yönlendirmesiyle olacak gibi mi sence? Akın haklı, bir polise zarar verip 

çıkacağımıza kendimizi öldürsek daha az insana zarar veririz.  

Akın: Nihayet benim gibi düşünebilen birisi çıktı. Ama bu iyi 

niyetli düşündüğün anlamına gelmez. Kesin yine bir çıkarın vardır bu 

işten de. 

Müjde: Sana hak verende kabahat zaten. Ne haliniz varsa görün 

aptallar. 

Halit: Birbirinizle kavga etmeyi bırakın da beni dinleyin. Bu 

soygunu Aslan sayesinde planladık ama buradan çıkabilmek için bazı 

insanların canının yanması gerekir. Aslan’ı ele vererek dikkati başka 

tarafa çekebiliriz. Böylece bizim üstümüzdeki baskı azalır ve kaçışımız 

kolaylaşır. 

Selim: Tamam kaçalım dedik ama polislere ateş mi edeceğiz yani? 

Halit: Eğer bunu yapmamız gerekecekse kaçmak için yapacağız. 

Biraz cesaretinizi toplayın ve bana güvenin. Gücü elimizde tutmazsak 

bizi çiğ çiğ yerler. Aslan planı yaptıktan sonra bizi buraya tıkıp kendi 

dışarıda risk almadan dolanıyor. Bize bu sorumluluğu verdiyse 

sonuçlarına da katlanır. Sonuçta ben babasının oğlu değilim. Bu onun 

sorunu. İşime geldiği gibi davranmak zorundayım yoksa ömrümü 4 duvar 

arasında geçirerek harcayacağım. İşlerin yolunda gitmesi için güç 

kullanmak ve kurnazlık yapmak gerekir. 
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Atilla: Tamam Halit. Biz de kaçalım diyoruz ama bunu başka türlü 

yapamaz mıyız? 

Halit: Başka planın varsa açıkça söyle de bilelim böyle içine içine 

konuşarak kimseye bir yararın olmuyor. Ödlek olma.  

Müjde: Yeter artık susun. Burada köşeye sıkıştık zaten. Ne 

yapacağımızı kimse bilmiyor. Başka imkânımız kalmadı diyerek 

ağlamaya başlayan Müjde odadan çıkar. Koridorda ilerlerken cebinden 

çıkardığı silahını başına dayar. Silahı ateşler. 

Odadakiler silahın sesinin geldiği yere doğru koşarlar. Müjde’nin 

kendini öldürdüğünü düşünen çete üyeleri şaşkına dönerler. Müjde yerde 

ağlamaktaydı ve hiçbir şey olmamıştı. Daha önce de defalarca yaptığı 

gibi bu intiharı da planlıydı. Elindeki kuru sıkı tabancaydı ve onu 

yaralamamıştı bile. Hep yaptığı gibi zor bir durumla karşılaştığında 

kendini öldürmeye çalışıyordu ama her defasında başarısız oluyordu. 

Ortamın kargaşasından fırsat bulan ve çete üyelerinin kaçış planlarını 

önemsemeyen Selim kimsenin haberi olmadan kazdığı tünelden kaçmak 

için odadan çıktı. 

Selim: Ben biraz düşünmek için gidiyorum. 

Kazdığı tünelin başına giden Selim’i takip eden biri vardı. Bu kişi 

Atilla idi. 

Atilla: Bak sen! Burada kimler varmış. Rüyamdaki ermişler de 

bana bir ışık olduğunu ve o ışıktan ilerlemem gerektiğini söylemişti. 

Demek o ışık bu tünelin ucundaymış.  

Selim: Demek beni takip ettin? Hemen git buradan. Kimseye 

bahsetme. Sizlerin aklına uysaydım buradan ölüm çıkardı. Kendi işimi 

kendim hallediyorum. 

Atilla: Yok öyle tek başına kaçmak. Ben de geleceğim. Eğer 

buradan çıkamazsam bu dünyadaki ermişlerin bana verdikleri görevleri 

yerine getiremem. Bu tünel ermişlerle benim aramda bir bağ. Ayrıca 

bensiz gitmek gibi düşüncen varsa burayı Halit’e ispitlerim ve o zaman 

neler olacağını görürsün. 

Selim: Önce ben gideyim sonra peşimden sen gel. 

Selim ile Atilla, Selim’in diğer çete üyelerinin haberi olmadan 

kazdığı gizli tünelden çıkarken Halit onları yakaladı. 
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Halit: Siz burada ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Benim 

yönetimimde gerçekleşen bu soygundan haberim olmadan kaçmaya nasıl 

yeltenirsiniz? Beni kullanmayı nasıl aklınızdan geçirirsiniz? 

Atilla: Bu soygunun tek yöneticisi Aslan’dı. Sen nasıl kendini 

yönetici ilan edebiliyorsun?  

Halit: Ben sizin aklınıza güvenip de buraya gelmedim. Aslan’ın 

teklifini bu şartla kabul ettim. Gücün kaynağı benken vasıfsız olan sana 

mı sorumluluk verilecekti? Aklını hocalarla ermişlerle yemiş biriyle ya da 

konuşurken yüzünde bir mimiği bile oynamayan duygusuz birine mi 

güvenseydim?  

Uzun bir tartışmadan sonra çileden çıkan Halit, Atilla ve Selim’i 

kaçamadan vurarak öldürdü. İçinde bir gram pişmanlık yoktu. 

İnsafsızlığın ve acımasızlığın vücut bulmuş hali gibiydi. Hiçbir şey 

olmamış gibi diğer çete üyelerinin olduğu odaya gitti. Tekrar ikna 

çabalarına başladı. 

Müjde: Bu zamana kadar neredeydiniz? Selim ile Atilla nerede? 

Halit: Cehennemde yanmaya başlamışlardır herhalde.  

Akın: Ne demeye çalışıyorsun sen? 

Halit: Kuş beyinli Selimcik hiçbirimizin haberi olmadan gizlice 

kaçabileceği bir tünel kazmış. Atilla ile beraber kaçarken gördüm onları. 

Düşünebiliyor musunuz bizleri bırakıp kaçacaklardı. 

Akın: İşte şüphelerim yersiz değilmiş. Görmüş olduk hepimiz. 

Kime güvenirsek güvenelim arkamızdan böyle işler çevirip bizi yüzüstü 

bırakırlar işte. 

Müjde: Neredeler peki? Kaçabildiler mi? Biz de kaçalım oradan. 

Halit: Maalesef kaçamadılar. Kendi kazdıkları kuyuya düştüler. 

Polis o tünelden kaçacaklarını öğrenince diğer uçtan girmeye çalıştılar ve 

onları öldürdü. 

Akın: Sen nasıl kaçabildin oradan? Seni nasıl öldürmediler ve 

nasıl şu an burası polis kaynamıyor? 

Köşeye sıkıştığını anlayan ve bu durumdan hemen kurtulup 

kaçmak isteyen Halit konuyu kestirip atarak; 
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Halit: Onlar hak ettiklerini buldular. Ben de hemen tüneli patlatıp 

polislerin içeri geçişini engelledim. Şimdi daha önemli bir konumuz var. 

Bizim buradan bir an önce kaçmamız lazım. 

Diğer tünele doğru ilerleyen Akın, Halit ve Müjde hala fikir 

ayrılığı yaşamaktadır. 

Akın: Bakın buradan sağ olarak çıkamayacağız. Eğer teslim 

olursak ve polisle iş birliği yaparsak iyi hal indirimi alıp daha az hapis 

yatarız. O yüzden ben teslim olacağım. Müjde sen de bu adama güvenip 

kaçmaya çalışma çünkü seni de kandıracak. 

Müjde: Sence polislere teslim olursak az hapis yatabilir miyiz? 

Buna inanma. Yaptığımız soygunun büyüklüğünü görmüyor musun? 

Darphaneyi soyduk. Müebbetten az hapis yemeyiz. Halit’i dinleyip 

buradan kaçmalıyız. Eğer zor durumda kalırsak birilerine zarar vermemiz 

gerekebilir. 

Halit: Akın eğer sizi düşünmüyor olsaydım şu an Atilla ve 

Selim’in cansız bedenlerinin yanında benimki de uzanıyordu. Ama ben 

buradayım ve hepimizi kurtarmaya çalışıyorum.  

Halit’in Akın’ı ikna etmesinin amacı onu kurtarmak değil, kandırıp 

Akın’a düşen paraya sahip olma isteğiydi. Duyguları manipüle etme 

konusunda üst düzey başarıya sahip olan Halit’in insanların güvenini 

kazanıp dolandırma gibi bir yeteneği vardı. Akın tüm şüphelerine rağmen 

Halit ile kaçmayı kabul etti ve üçü birlikte tünelin ucundaki kamyonete 

atlayıp kaçtılar. Halit’in en baştan beri kurduğu ikinci planı devreye girdi. 

Darphaneden uzaklaştıktan sonra tenha bir yerde Halit’in önceden 

anlaştığı adamlar kamyoneti durdurdu.  

Halit (İç Sesi): Ben kendimi kurtardım. Planım gerçekleşmek 

üzere. Onların ne yaşadığı umurumda değil. Bu kadar aptal olmasalardı 

da kandırılmasalardı. 

Kamyoneti durduran adamlar Müjde ve Akın’ı tartaklayarak 

bayılttılar. Ardından Halit planına göre tüm parayı alıp sırra kadem 

bastı… 
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Öykünün Analizi 

İlk öyküdeki analizi dikkate alarak ve öyküde geçen bozuklukların 

özelliklerini düşünerek analizinizi buraya yapınız 
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ERTAN 

Karakterler 

Ertan antisosyal kişilik bozukluğuna sahiptir Selin borderline 

kişilik bozukluğuna sahiptir. Paranoid kişilik bozukluğunu hikayede 

Kamil temsil etmektedir. Hikayede İsmet şizotipal kişilik bozukluğuna 

sahiptir; Bekir ise şizoid kişilik bozukluğunu temsil etmektedir.  

……………………………………………………………………………

……. 

Ertan o gün, her zamankinden endişeli bir halde kahvaltı masasına 

oturdu. Selin, Ertan‘ın tavırlarına anlam veremiyordu. Böyle günlerde 

Ertan’a karşı duyduğu aşk kadar öfkeleniyordu da. Aradan çok geçmeden 

Kamil kapıyı çaldı.  

Ertan: Hoş geldin Kamil, nasılsın bugün, toparladın mı biraz 

daha?  

Kamil: Hoş bulduk kardeşim. Dün konuştuğumuz gibi sakin bir 

şekilde eve gittim. Eve girdim bir baktım Zeynep yine telefonla 

konuşuyor. Üstelik beni görünce de ‘eşim geldi kapatıyorum ‘ deyip 

hemen kapattı. Ağzıma geleni söyledim bende. Kesin hayatında biri var 

bunun, beni aldatıyor, ah bir bulabilsem ona gününü göstereceğim de. 

Selin: Eh be Kamil! Seni aldattığını da nerden çıkartıyorsun 

hemen. Arkadaşıdır, belki senin de tanıdığın bir yakınınızdır, seninle 

ilgilenmek için de telefonu kapatmış belli ki. Sormadan fevri hareket 

etmeseydin keşke. Bak biz Ertan’la birbirimizi ne kadar çok seviyoruz. 

Onun değerini çok iyi biliyorum, o olmazsa yapamam ben, sen de böyle 

yaklaşsan ya. Neyse ben bir bakayım Zeynep’e yanlış anladığını izah 

etmeye çalışayım. 

 Kamil: Benden iyi mi bileceksin Selin Allah aşkına ya. Bu 

durumu sürekli yaşıyorum diyorum anlamıyor musun sen? 

Ertan: Aman be Kamil, kuruntulara başladın yine. Bak ne 

diyeceğim, akşam bir yemek mi yesek beraber? Hem bizim deli İsmet’le, 

ikna edebilirsem Bekir’i de çağıralım. Ne zamandır bir araya 

gelemiyoruz. Beraber bir şeyler yapalım ki Bekir biraz açılsın, İsmet’i de 

bizim dünyamıza doğru çekmeye çalışalım ne dersin?  

Kamil: Bekir benden bir şeyler gizliyor ondan gelmiyor bizim 

yanımıza ben biliyorum da, olur kardeşim, Zeynep’i de alır gelirim 

akşam.  
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Akşam yemeğinde İsmet hariç herkes masanın etrafında 

toplanmıştı. Tam o sırada İsmet kapıyı çaldı.  

Kapıyı açan Ertan: Hayırdır İsmet’im geç kaldın, bir sorun yok 

umarım. 

İsmet: Hayır, Ertan hayır. Geldi geldi yine geldi. 

Kamil alaycı bir şekilde: Kim geldi lan İsmet, yoksa yine sana 

koruma sağlayan cinlerin mi? 

İsmet: Düzgün konuş Kamil. Bir soluklanayım durun. Odada 

duruyordum. Hissettim; çok yakın zamanda deprem olacak, yer yerinden 

oynayacak hazırlıklı olun. Ayrıca kolyem, kolyem. Kolyem de bana 

sürekli enerji göndermeye başladı yine. 

Selin: Demek öyle İsmet. Neyse bakarız buna; ver tabağını da şu 

köftelerden de koyayım. 

İsmet: Neden yedi tane köfte var ki tabağımda. Kötü şeyler olacak 

eminim. 

Kamil: Ulan İsmet, şu üstüne başına bir çeki düzen ver, düzgün bir 

iş bulalım sana, bırak bu ayakları olum. 

Ertan: Neyse neyse tadımızı kaçırmayalım şimdi. Ee Bekir sen ne 

yapıyorsun, arayıp sorduğun yok uzaklaştın iyice. 

Bekir: İyiyim. Çok işim var. 

Ertan: Senin de ağzından cımbızla laf alıyoruz ya. İşten geldikten 

sonra ne yapıyorsun? Takılsana bizle kafan açılır, beraber bir yerlere 

gideriz kardeşim, çok kapatıyorsun kendini. 

Bekir: Yok sağol. İşten gelince yorgun oluyorum. Bilgisayar, 

bulmaca derken uykum geliyor zaten. 

Ertan: Ne diyeyim ki madem öyle. Neyse arkadaşlar sizlerle 

konuşmak istediğim bir konu var. Bildiğiniz gibi sürekli yatırım işleri 

kovalıyorum. Elime çok iyi bir fırsat geçti siz de yararlanın isterim. Bu 

seferki çok kazandırıyor. Bir bankanın açığını bulduk mesai arkadaşımla. 

Yatırdığımız para sanki iki senedir bankada faiz hesabında duruyormuş 

gibi faiziyle birlikte çekebiliyoruz. Ne kadar yatırırsanız o kadar kar. 

Ancak elimizi çabuk tutup değerlendirmemiz lazım. Çünkü bankanın bu 

durumu fark etmesi çok uzun sürmez gibi. Hemen faiz parası olmaz diye 
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başlama İsmet. Sadece kafamızı kullanarak kazandığımız para. Hem hep 

bankalar mı sömürecek bizleri?  

Kamil: Öyle şey olmaz Ertan. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz; 

mümkün olabilir mi böyle bir şey? Açıkçası doğruyu istersen benim 

aklıma yatmadı. Hem madem böyle neden bizleri dahil edip riski 

arttırıyorsun?  

Ertan: O nasıl söz Kamil. Sizler benim en yakınlarım, dostlarım, 

kardeş dediğim insanlar değil misiniz? İsterim ki ben kazanıyorsam siz de 

kazanın. Bana güvenmek konusunda sorunumuz mu var? Ne yani sizden 

paraları alıp sırra kadem basıp ortalardan mı kaybolacağım? Hahaha 

güldürmeyin beni ya. 

Kamil: Bizi kullanacaksın değil mi? Yine neyin peşindesin Ertan?  

Ertan: Yine neyin peşindesin derken? Bakın arkadaşlar bir şeyi 

istersem elde etmek için her şeyi yaparım ben. Para kazanmayı çok 

istiyorum. Kazanmanın yollarını çok araştırdım ve bu yöntemi buldum 

üstelik çok kolay.  Ee Bekir, İsmet siz bir şeyler demeyecek misiniz? 

Bekir: Benim zaten işim var. İhtiyacım yok. 

İsmet: Ya şu an birileri bizi dinleyip bankaya anlatırsa bu durumu? 

Ya bizi izliyorlarsa? 

Ertan: Başlama gene; kim izleyecek bizi. Ayrıca suç değil 

yaptığımız. 

İsmet: Bana haber verdiler bu işten dolayı bizi yakalayıp hapse 

atacaklar. Ben de yokum. Ayrıca ben bu işi yaparsam şeytanla iş yapmış 

olurum. Şeytana hiç güvenilmez!  

Ertan: Ya İsmet hiç bitmeyecek bu saçmalıkların. Arkadaşlar ne 

var sanki bu işte? Sanki sizi yarı yolda bırakıp, dolandıracağım. 

Arkadaşız kardeşiz hepinizde ayrı ayrı kuruntu var. Kendinize gelin.   

Bekir: Çok kararsızım. 

Ertan: Kararsız olacak ne var ya! Bak çok güzel paralar 

kazanacağız. Gözümün içine bak sen hiç para istemiyor musun? 

Kazanalım ezelim olum parayı. Hep beraber güzel bir tatile gideriz, 

Kamil sen büyük oynarsan o istediğin Ayvalık’taki yazlığın parasını 

hemen hemen çıkartırsın söyleyeyim. Ulan Bekir, bakarsın gezerken sana 

da birini buluruz evlenir çıkarsın ha fena mı olur.  
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Bekir (yere bakarak): Evlenmek filan beni ilgilendirmez. 

İstemiyorum. 

Kamil: Valla Ertan ben istemiyorum; düşündün bizi üstüne düşeni 

yaptın sen kazan için rahat olsun; biz de görelim bakalım nasıl 

kazanıyormuşsun. 

Ertan: Sıktınız ama ha! (Masaya sertçe vurur.) Sanki sizden 

canınızı istedik bu ne ya! Anlıyorum kuruntularınız var ama cidden 

abartıyorsunuz. Ben sizin dostunuzum niye dolandırayım. Şuna bak birisi 

büyücü, birisi hiç güvenmez, birisi sürekli şüpheci. Hiç normal yok 

etrafımda. Kendiniz bilirsiniz ne diyeyim ki, Selin bizim hesaptaki 

düğünden kalan biraz altınlar vardı ya, onları kullanıyorum haberin olsun. 

Selin içinden: (Şimdi paramızı alıp ortadan kaybolursa, beni 

bırakırsa. Ya yok dediğim için alınıp, bunu büyütüp benden vazgeçerse. 

Ne yapacağım ben şimdi?) 

Selin: Olur tabi canım, senin zekana hep hayran olduğumu 

biliyorsun zaten. Dikkatli ol başına bir şey gelmesin lütfen. 

Ertan: Rahat ol canım, riskli bir iş olsa girer miyim hiç, her insana 

hayatta zengin olmak için fırsatlar gelirmiş. Bizim ki bu işte, arkadaşlar 

şimdi caz yapıyorlar da haftaya görürüm onları!  

Kamil: (Kesin bu işin içinde bir bit yeniği var da dur bakalım.) 

Uzayan kol bizden olsun kardeşim, neyse biz kalkalım geç oldu saat. 

İsmet: Evet evet. Yarım saat var. Yarım saat içinde uyumuş 

olmam lazım, bugün yine gelecekler rüyama. 

Bekir: Evet kalkalım. (Zaten niye geldim ki ben buraya, boş yere 

sıkıntıya sokuyorum kendimi) 

Ertan: Tamam madem öyle. Hadi iyi geceler arkadaşlar, görüşelim 

sık sık ya, hem bakarsınız fikriniz değişir.  

Misafirler evden çıkar. Ertan aslında beklediği tepkileri almıştır. 

Kendini onların yerine koymuş ve tam olarak hesapladığı gibi yanıtlar 

almıştır. Kamil çok güvensizdi. Ama sonuçta hepsinin birer salak 

olduğunu, kandırılmaya çok açık olduklarından dolayı bunu hak 

ettiklerini düşünüyordu. Şimdi önemli olan bunların kanına nasıl 

girebilirdi. Malum Kamil babasından kalan miras sayesinde oldukça 

varlıklı, hesaplarında yüklü miktarda parası bulunuyordu. E zaten Ertan 

da bu yüzden onunla samimiyet kurmuştu ya! Bekir ve Ertan da kenarda 
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köşede paraları olan insanlardı. Paraları vardı da nasıl güveneceklerdi 

Ertan’a.  

Ertesi gün iş yerinde öğle yemeğine çıktıklarında kafasındaki plana 

başladı Ertan. Kurgu oldukça basitti. Ertan, iş yerinde başarısı ile bilinen, 

herkesin güvenini kazanmış biriydi. Çevresindeki insanlar da onun 

gözünde fazla saflardı. Ertan bunları kandırıp aldığı parayı sanki 

bankanın açığından kazanmış gibi diğer tarafa gösterecekti. E bu kadar 

parayı görünce nasıl durabilirdi Kamil? Birkaç gün içinde iş yerindeki 

arkadaşlarından paralarını almak Ertan için çok da zor olmadı. Şimdi 

bunu bir şekilde göstermeliydi ama direkt gözlerine sokar gibi değil, 

umursamaz bir tavırla olmalıydı bu. Elini de çabuk tutmalıydı ki iş 

yerindeki arkadaşları peşine düşmemeli. Ertan bunun için de bir plan 

tasarladı. Akşam otururken beklediği kapı çaldı. 

Ertan: Hayırdır Kamil, çok öfkeli görünüyorsun kardeşim?  

Kamil: Ya Ertan, gördün mü otoparktaki arabanın kimin olduğunu. 

Ertan: Ne arabası Kamil ?  

Kamil: Şu kırmızı Mercedes’i diyorum. Bizim binadan birinin 

değil nasıl girebilir hem de benim yerime çekmiş arabayı. En nefret 

ettiğim şeydir Ertan biliyorsun bulmam lazım kimin arabasıysa. Kesin 

biri bana tuzak kurmaya çalışıyor. Ulan yoksa, yoksa Zeynep eve birini 

çağırdı da onun arabası mı?  

İçeriden gelen Selin: Saçmalama artık Kamil yeter yeter. Bizim 

yeni arabamız o haberin yok mu. Da neden Kamil’in yerine bıraktın 

arabayı Ertan?  

Ertan: Ya kardeşim kusura bakma, ben geri çıkarım diye oraya 

bıraktım, dalmışım unuttum alayım oradan. 

Kamil: E… Yani. Şey. Ertan yanlış anlama da o araba çok pahalı 

lan. Piyango mu vurdu ? 

Ertan: Dalga mı geçiyorsun sen Kamil. Size demedim mi olum 

böyle böyle bir iş var, bakın gelin siz de kazanın diye dinletemedim. 

Çevremden sadece size söylemiştim siz de bana güvenmemeyi seçtiniz. 

Aramızdaki arkadaşlığın derecesini de gösterdiniz de neyse uzatmaya 

gerek yok.  

Kamil: Ne diyeyim ki Ertan. Neyse çek bakalım şu arabanı. 
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Kamil’in aklı iyiden iyiye karışmıştı. Para bir yana dursun Ertan’ın 

kalbini kırmışlardı. Özür dilemeliyim diye düşünüp duruyorken 

durumdan İsmet’le Bekir’e haber vermek geldi aklına.  

Telefonda İsmet’e durumu izah edince İsmet: Biliyordum 

biliyordum. O gün rüyama gelecekler demedim mi ben size. Pişman 

olacaksınız dediler bana Kamil. Gördüm ben o arabayı da rüyamda. Sana 

desem inanmayacaktın, ama şimdi çıktı bak görüyor musun?  

Kamil: Ya bir dur İsmet. Bizim özür borcumuz var adama. Bekir 

benim telefonumu açmadı. Sen bir zilini çalsan da durumu anlatsan. Ben 

ayarlayım bir şeyler yarın bir pikniğe falan gitsek, açık hava bize de iyi 

gelir, Ertan’dan özrümüzü dileriz. Biraz ağır konuştuk belli ki zoruna 

gitmiş. 

İsmet: Bekir birazdan bana gelecek, ikna etmeye çalışırım biraz 

işimiz var bizim. 

Kamil: Bekir evden çıkmayan, tek başına devlet bir adam nasıl 

sana geliyor? Ne işiniz var? (kesin bunlar benim arkamdan bir şeyler 

yapıyorlar) 

İsmet: Şu tılsımlar vardı ya, hani sizin dalga geçtiğiniz. Bekir’in 

de ilgisini çekiyormuş, sizin yanınızda öyle durduğuna bakma doğru yolu 

görüyor o da. Onlara bakacağız beraber. 

Kamil: (Kimi kandırmaya çalışıyorsa.) Kafayı yedirteceksiniz 

bana. Beni bulaştırmayın da ne yapıyorsanız yapın, geç kalmayın yarın. 

Ertan’ın plan tıkır tıkır işlemeye başlamıştı. Kamil’e önce 

istemiyorum deyip, sonra ‘tamam gelelim bari’ şeklinde davranmayı, 

biraz soğuk davranıp karşı tarafın vicdanıyla oynamayı amaçlıyordu. 

Selin’in sürekli ‘zengin olunca beni bırakırsan seni pişman ederim bak’ 

tarzı sözleri biraz korkutuyordu kendini. Acaba Selin durumu fark etmeye 

başlamış mıydı yoksa her zamanki klasik hali miydi? 

Ertesi gün hep beraber masanın etrafındalardı yine. Her zamanki 

gibi Bekir mecburiyetten geldiğini çok belli ediyordu. Konuyu Kamil 

açtı: 

Kamil: Ya Ertan, kusura bakma birader. Sana güvenmiyoruz falan 

dedik. Açıkçası ben pişmanlık duymaya başladım. Arkadaşların da aynı 

şekilde hissettiğini düşünüyorum. Öyle değil mi Bekir? 

Bekir: Yani öyle gibi. Kusurumuza bakma Ertan. 
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Kamil: Baksana şuna Ertan. Şu duygusuz adam bile üzülmüş işte 

lan. 

İsmet: Açıkçası, o dönem üzerime sürekli kötü enerji geliyordu 

Ertan. Olacaktı kötü bir şey olacaktı, bilirsiniz gelecek hakkında bazı 

şeyleri sezebiliyorum. Olayı sana bağladım hata yaptım sanırım. 

Ertan: Bakın arkadaşlar. Ne zamandır arkadaşız, zaman zaman 

hepimizin farklı yapısından dolayı kırgınlıklarımız, gücenmelerimiz 

oluyor. Valla ne yalan söyleyeyim bu seferki biraz ağırdı sanki öyle değil 

mi? Bunu uzatacak değilim, geldi geçti. Hatanızın farkına varmanız 

yeterli benim için. Sizler benim dostlarımsınız, size nasıl küs kalabilirim. 

(Saflara bak, ne desem olur diyecek kıvama geldiler sonunda, siz hak 

ettiniz artık güzel bir dolandırılmayı diye düşünerek) 

Kamil: Yine yaptın büyüklüğünü Ertan. (Selin bu kadar sessiz 

kalmazdı, kesin benle ilgili bir sorunu var bunun, ne planlıyor acaba dur 

bakalım) Ee Selin, sen niye sessizsin bugün, hayırdır bir sıkıntın falan mı 

var? 

Selin: Yok be. Biraz yorgun hissediyorum kendimi ondandır hiçbir 

sorun yok. 

Ertan: Klasik Selin ya. Bunalımlarda yine iki gündür. Oluyor 

arada böyle bilmiyor musunuz sanki? 

Selin: Yeter artık Ertan, üstüme gelmelerin yok mu şöyle, 

deliriyorum.  

İsmet: Selin’in zihni çok karışmış. Ben görüyorum, hissediyorum. 

Kafasının içinde kırk tilki, çözemediği şeyler var. Öyle değil mi Selin? 

Benden saklayamazsınız biliyorsunuz. Ama içiniz rahat olsun, ben ona 

pozitif enerji yollarım. Aslında evinizde bir ametist taşı bulundursanız 

aslında hiç uğraştırmazsınız beni de işte.  

Bekir: Ametist taşı dediğin de ne İsmet?  

İsmet: Çevredeki negatif enerjiyi çeker, mükemmel derecede 

pozitif enerji yayar. Benim telepati yapmamda en çok faydası olan 

şeylerden biridir diyebilirim.  

Kamil: Ya Bekir sende uyuyorsun ya şuna. Neyse, ne taşıysa 

ayarla bir tane Selin’e tamam. Ee Ertan, araban da hayırlı olsun. Bir 

aksilik çıkmadı umarım işi yaparken?  
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Ertan: Sağol kardeşim. Yok be Kamil, ne aksiliği çıkacak. 

Durumu fark etseler bile kendi kendine hesabıma para gelmiş der 

çekilirim bir şey olacağı yok ya. Ama böyle bir açık çok kalmaz. 

Bankaların siber saldırılara karşı olan sistemi büyük para kaldırdığımızda 

durumu fark edecektir, onlar durumu fark edip paraya el koymadan 

çekebilirsem, hayatımın bundan sonrasını çalışmadan da geçirebilirim 

diyebilirim. 

Bekir: Hadi ya. Yapacaksın yani yine. 

Ertan: Bir yerden para ayarlamaya çalışacağım. Elime geçtiği ilk 

fırsatta yaparım tabi, kaçırılmaz bu şans. 

İsmet: Senin o parayı almanı sağlayan güç, bana geleceğin 

hakkında bir şeyler fısıldadı. Geleceğin çok parlak gibi duruyor Ertan. 

Aynı ışık bizlerde de vardı. 

Kamil: Yani nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Risk oluşturmuyor 

madem, denesek mi biz de? Gerçi nasıl kabul edebilirsin ki Ertan bu 

saatten sonra artık. Boş boğazlık yapıyorum yine. 

Ertan: Siz bilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi uzatacak değilim bu 

mevzuyu, isterseniz dahil ederim sizi de. Zaten bu durumu ayarlayan iş 

yerindeki arkadaşım haricinde tek siz biliyorsunuz. (işte böyle gelin 

bakalım bana) 

Kamil: Tamam kardeşim. Ben hesaptan biraz para ayarlayayım 

yarın elinde olur. İsmet, Bekir siz ne diyorsunuz? 

Bekir: Şu an para ayarlayamam ben. En az iki hafta lazım. O 

zamana yine böyle bir fırsat olursa neden olmasın?  

İsmet: Ben yarın yola çıkıyorum. Doğuya 638 KM gitmem lazım. 

Orda bir işaret var benim için, gidip şifreleri çözmem lazım. Döndükten 

sonra bakarız. 

Kamil: Yine ne işareti, ne doğusu. Kurtul artık be şu boş işlerden ( 

Bu bizden gizli kesin bir işler karıştırıyor, kendini deli numarasına vurup 

kapatmaya çalışıyor kesin.) 

Ertan: Tamam arkadaşlar nasıl isterseniz. Hadi dönelim artık 

evimize yarın iş var, yorulduk da. 

Eve geldiklerinde Selin, bütün yol boyunca kafasına takılan soruyu 

sorar sonunda.  
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Selin: Para ayarlayacağım dedin orda. Nasıl olacak Ertan, 

anladığım kadarıyla büyük para arıyorsun. 

Ertan: Aslında aklıma bir fikir geliyor da. Babandan istesen, hem 

babanın gözüne görünecek bir miktar değil bu hem de borç olarak zaten. 

En geç bir haftaya geri veririz. Durumdan bahsetmeden bir denesen mi 

olmaz mı?  

Selin: Ne ne ne!!! Babamdan mı? Ertan aklını mı kaçırdın sen nasıl 

böyle bir şey düşünebilirsin.  Şeytan görsün o adamın yüzünü, olmaz. 

Asla olmaz Ertan. 

Ertan: Ya Selin, adamla aranızda bir sorun yok, bir yanlış davranış 

yok niye böyle yapıyorsun? Yıllardır gitmiyorsun yanına. 

Selin: Sen aşağılık bir insan olmaya başladın iyice Ertan. Yeter 

artık yorma beni, sürekli üstüme geliyorsun. Bıktım artık bıktım. 

Ertan: Yoruyorum öyle mi? Gerçekten anlamıyorum daha dün çok 

iyiydik ne oluyor da sürekli böyle bir anda değişebiliyorsun ya? Şu işleri 

halledeyim seni kesinlikle bir psikoloğa götürmem lazım o derecedesin 

artık. 

Selin: Öyle mi, bir deli dememiştin o da oldu sonunda. 

Ertesi gün Kamil, Ertan ile görüşme ayarlar.  

Kamil: Acelem var Ertan. Ayarlayabildiğim parayı getirdim; artık 

sen halledersin değil mi? 

Ertan: Bu kadar mı? Tamam kardeşim, işleme koyarım hemen. 

İşler iyice karışmaya başlamıştı. Kamil’in getirdiği para mal 

varlığının yüzde biri bile değildi neredeyse. Selin’den ters tepki almıştı. 

Bekir ve İsmet desen onlar ortalıkta yoklar bile. O kadar plan kurmuştu 

ve hiç istediği gibi para geçmemişti eline. Anlaşılan biraz daha gözlerini 

boyaması lazımdı. İş yerinden kandırdığı arkadaşlarından aldığı paradan 

bir miktar kalmıştı. Onu da Kamil’in parasının üstüne koyup geri verip 

kazandırdığını gösterirse devamı elbette gelecektir olarak düşündü. 

Bunun için İsmet’in gelmesini, Selin’in de ikna olmasını beklemeliydi ki 

beklediği vurgunu yapabilsin. Bir o kadar da acele etmeliydi, hoş iş 

yerindeki arkadaşlarını dolandırdıktan sonra oraya tekrar gidemezdi ya. 

Selin’in o tartışmadan sonra adeta dünyası kararmıştı. Ya Ertan 

bırakıp giderse? Ya yalnız başına kalırsa? Gizliden kullandığı 

uyuşturucularla iyice kafası allak bullak olmuştu. Bir tarafta yıllardır kin 
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güttüğü babası, diğer tarafta onsuz yapamayacağını bildiği adam. 

Sonunda gözünü karartıp babasından birkaç yalan ile yüklü miktarda para 

aldı. Her şey artık Ertan içindi ona göre.  

Selin: Ertan, canım ruh halim hiç iyi değil yine şu sıralar. Boş yere 

sana patladım çok özür dilerim. Affet beni aptallık ettim. Sensiz 

yapamam ben Ertan ne olursun bırakma beni. Babamı aradım dün. Biraz 

zor oldu benim açımdan ama bak senin için yaptım Ertan. 

Ertan içinden: (Tam düşündüğüm gibi kendimi çekmem yine terk 

etme düşüncelerini getirtmiş aklına çok iyi. Salak işim bitsin bırakmak 

nasıl oluyor göreceksin de. Bu kafayla devam ettikçe daha çook 

kandırırım ben seni) Sonrasında: 

Ertan: O ne demek Selin ya. Nasıl terk edebileceğimi düşünürsün 

sen. Anlıyorum ben seni üzme kendini ne olursun ya. Ne konuştunuz 

babanla nasıl iyi mi, erittiniz mi buzları biraz?  

Selin: Ne eritmesi ya. Asla işim olmaz o adamla da dediğin parayı 

ayarladı bize. Borç olarak dedim; Ertan, işimiz bitsin hemen verelim de 

kurtulalım. 

Ertan: (İlk büyük parayı indirdin cebe Ertan. Bir de diğerlerini de 

halledersem toz olur giderim. Sonra da ne bununla, ne o her şeye inanan 

kendini çok zeki zanneden aptallarla işim olmaz) 

Ertan: Tabi ki öyle olacak, hiç seni arada bırakır mıyım ya? Bizim 

geleceğimiz için yapıyoruz.  

Birkaç gün sonra hep beraberlerken Ertan, Kamil’e parayı verir. 

Ertan adeta kendi kendine ufak bir saadet zinciri kurmuştu.  

Kamil: Şaka gibi ya şuna bak; verdiğim para bir hafta sonra üçe 

katlayıp geldi (bu nasıl oluyor, bu işin içinde bir şeyler var da dur 

bakalım). 

İsmet: O paradan hayır gelmez. Günah, nasıl harcayacaksınız? 

Yok abi iflah olmazsınız siz. 

Ertan’ın empati yeteneği oldukça güçlü olduğu için hepsini nasıl 

etkileyeceğini bulmakta hiç zorlanmıyordu neredeyse.  

Ertan: Ya İsmet, öyle diyorsun da ben mesela kazandığım paranın 

hepsini kendime mi kazanıyorum. İhtiyaç sahiplerine, kendini dine 

adamış kurumlara, hatta şu senin gittiğin tarikata da bağış yapmayı 

düşünüyorum. Sence gerçekten çok mu yanlış bir iş yapıyorum?  
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İsmet: Bilmiyorum, ben öyle düşünmemiştim açıkçası.  

Ertan: Valla arkadaşlar Selin’in babasından bir miktar borç para 

aldık. Muhtemelen de son şansımız isteyen olursa defalarca dediğim gibi, 

sizler benim kardeşlerimsiniz, sizi de dahil edebilirim yani sorun teşkil 

etmez.  

Kamil içinden sürekli beni kandıracak, bize oyun oynuyor şeklinde 

düşünceleri her zamanki gibi eksik olmuyordu. Ama paraya da bir o 

kadar aşık olması kendini çok arada bırakıyordu. Aslında kazandığını da 

biliyordu işte. Hem bu sefer de güvensizlik duyduğunu sezdirirse Ertan 

kötü davranacaktı. Sonunda Kamil dayanamayıp; 

Kamil: Tamam Ertan, bana uyar. Bu sefer biraz daha yüksek 

miktarla giriyorum ben de sorun olmazsa.  

İsmet: Ya Ertan’ın dediği de benim aklıma yattı sanki. Hem o 

gördüğüm üstümüzdeki, geleceğimizdeki aydınlık bunun işareti olmalı. 

Bende şu bahsettiğim güçten bana gelen para vardı ya, onu vermeliyim. 

Öyle bir paranın insanlara olabildiğince yardımı olması doğru olur zaten. 

Bekir: Tamam olur. Ben kalkayım iyi günler. 

Ertan’ın ne zamandır ilmek ilmek dokuduğu, kendi deyimiyle sırf 

para için saçma salak insanlara katlanmakta olduğu işin artık meyvesini 

yemek üzereydi. Kamil, İsmet ve Bekir beklediğinin çok üstünde miktar 

para getirince Ertan iyiden iyiye keyiflendi (Bu kadar büyük kazık atmak 

yoktu planımda da, çok salaksınız be dayanamadım ne yapayım!)  

Selin yine karanlık dünyasında sıkışıp kalmış, odadan çıkmıyordu. 

Bir önceki gün de Ertan’ı yerin dibine gömmüştü laflarıyla. Ertan, tam 

doğru zaman olduğunu da düşünüp bütün parayı alıp ortalardan kayboldu. 

Akşam her zamanki saatte kapının çalmaması Selin’in 

korktuğunun başına geldiğinin habercisiydi. Bütün gece Ertan’ın 

gelmemiş olması Selin’e kafayı yedirtiyordu adeta. Terk edilmişti. Bunu 

kaldıramıyordu, kullandığı uyuşturucu maddeler etki yapmıyordu artık. 

Üç gün sonra akşamı Kamil oldukça öfkeli halde kapıyı çalar. 

Kamil: Yahu Selin, nerde o Ertan. Telefonlarımı açmıyor, iş yerine 

gittim burada Ertan isminde birisi hiç çalışmadı diyorlar. Selin kafayı 

yiyeceğim ne oluyor?  

Selin: Bilmiyorum Kamil. Ben de ulaşamıyorum, eve gelmedi hiç. 

İş yerinde neden öyle dediler? Orada çalışırken fotoğrafları var, 

arkadaşları var bilmiyor musun sanki? Yanlış yere gittin sanırım. 
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Kamil: Biliyordum ben o …… nın böyle yapacağını. Hep 

biliyordum (kesin bu da numara yapıyor, bu da kandıracak beni)! Ee sen 

ne zaman kaçıyorsun Selin? Plan devam ediyor mu yoksa hala? 

Selin: Ne diyorsun sen Kamil. O iğrenç adamı gördüğüm yerde 

öldüreceğim! Ne kaçması! Derdin ne senin yeter artık. Bırak artık 

çevrene sürekli suç atmayı. 

Kamil: Aynen aynen öyledir. Bu işin peşini bırakmam ama haber 

ver ona; konuşmuyorum ayaklarını da bırak artık hadi eyvallah. 

Sinirden deliye dönen Kamil’in aklına İsmet ile Bekir de gelir. Hoş 

onun verdiği paranın yanında onlarınki bir hiç olsa da az para değildi 

sonuç olarak. Bekir’e her zamanki gibi ulaşamayınca soluğu İsmet’in 

yanında alır.  

Kamil: İsmet, şu kapıyı bir kere de erken aç, bir de senin 

saçmalıklarınla uğraşıyoruz onca sıkıntının arasında. 

İsmet: Üç kere zile basmadan açarsam uğursuzluk olur; kötü enerji 

dolar içeriye. Hem ne oluyor sana böyle geçsene içeriye. 

Kamil: İsmet şu perdeleri aç, bu eşyalar, bu duvardaki değişik 

yazılar, oha bu hayvanlar ne!! Nasıl bir dünyan var senin; ayrı bir dert de 

sensin (bu kadar eşyanın içinde kesin benim bir anda ortadan kaybolan 

eşyalarım da vardır). 

İsmet: Karışma bana Kamil. Ne oldu anlat. 

Kamil: Dolandırıldık oğlum! Hiç mi merak etmiyorsun para verdik 

ne oldu o iş diye. Ne mal adamlarsınız siz. Adam yok ortada. İş yerinde 

hiç olmamış. Selin Hanım da aklınca terk edilmiş rolüne yatıyor. Ertan 

lan Ertan. Kaç zamanlık dostumuz. Meğer gözünü bizim paralara dikmiş.  

İsmet: Nasıl bir anda ortadan kaybolur. Onda bir iş var. Onu kimin 

ortadan kaybettiğini biliyorum galiba. Şimdi gitmen gerek. 

Kamil: Ne halin varsa gör (benden kesin bir şey gizliyor o evde ki, 

resmen evden kovdu yine deli rolüne bürünüp). 

Aradan geçen günler, haftalar, aylar… Üçüncü ayın sonunda hala 

tek bir iz bile yoktu. Polise gittilerse de ortada durumu kanıtlayacak 

herhangi bir şey olmadığından elleri boş dönüyorlardı. Bu süre zarfında 

Ertan çoktan kendi düzenini kurmuş, yeni yaşamının keyfini sürüyordu. 
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Bir akşamüstü Kamil’in telefonu çaldı. Arayan Bekir’di. Kamil 

içinden ‘bu beni ilk defa arıyor. Kesin bir işler çeviriyor bu’ diye 

geçirerek açtı telefonu. 

Bekir: Alo Kamil. Selin yine intihar etmeye çalışmış. Hastaneden 

eve geçiyoruz gelip konuşsanız iyi olur. 

Kamil: Yine mi ya! Nasıl yapmış bu sefer? 

Bekir: İlaçla denemiş bu sefer. Ben binaya girdiğimde 

merdivenlerin orda yatıyordu. Neyse ki kutudaki hapların hepsini 

içmemiş de tehlikeli bir durum olmadı çok. 

Kamil: Tamam Bekir tamam, İsmeti de alıp geliyorum konuşuruz 

orada. 

Yarım saat sonra Selin’in evinde buluşurlar. 

Kamil: Yahu Selin, amacın ne senin? Neden canını bu kadar hiçe 

sayıyorsun? Bak kaçıncı oldu bu!! 

Selin: Çok pişmanım Kamil. Ertan benim yüzümden gitti; tek 

başıma kaldım. Affedemiyorum kendimi. İçinden (kesin Ertan bizi 

izliyor; yakınımızda en sonunda bu halime dayanamaz gelir). 

Kamil: Saçmalama artık ya. Adamın derdi bizim paramızmış; iş 

yerine bile başka bir isimle girmiş senle ne alakası var.   (Yoksa bu da 

kendini aklamak için mi böyle yapıyor, intiharların hepsi başarısız 

olamaz sonuçta! Hem Ertan gittiğinden beri de kaç kere başka erkek 

çıkarken gördüm evden) 

İsmet: Kamil doğru söylüyor. Hem canına kıymanın hesabını nasıl 

vereceksin. Ben bizim ilim sahibi hocalardan senin için dualar istiyorum. 

Çözeceğiz bu halini. 

Selin sürekli ağlıyordu. Ortamda bir süre sessizlik hakim oldu. 

Televizyondaki haberler odanın içini dolduruyordu. ‘Dün gece İstanbul 

Kadıköy’de yabancılar Türklere saldırdı; yapılan saldırıda dört Türk 

yaralandı. Saldırıya uğrayanlardan ve o anlara tanıklık eden Ercan 

Bey’den o anları dinliyoruz. 

Selin: Ertaaaan. Ertan bu açın şunun sesini. 

Kamil: Neeee!!! Ulan bak bak orada da ismini Ercan yapmış. O 

işte bulduk; orda kimi oltasına taktı kimi kandırma peşinde acaba. Bu 

adamın gerçek ismi ne kafayı yiyeceğim. 
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Bekir: Evet, o. 

Selin: O işte. Sahtekar, adi adam. Nefret ediyorum senden püh. 

Hayatıma aldığım güne lanet olsun. 

Kamil içinden (Bu da bir öyle konuşuyor bir böyle. Var bunda da 

bir işler de dur bakalım) Kamil: Ulan malın gözü İsmet kör müsün? 

Valla arkadaşlar yeri yurdu belli artık. Bulmuşken izini peşini 

bırakmayalım derim. 

Bekir: Amaan bilmediğimiz yer, boşa gideriz ne gerek var. 

Kamil: Gidip bulalım şunu! Mahallesine kadar televizyon söyledi 

zaten. (Bekir de ilk açığı verdi, demek sen de ortaksın) 

İsmet: Oraya gidelim Ertan’la olan aramızdaki enerji sayesinde 

ben bulurum yerini.  

Selin: Gidelim ona günü göstereceğim. Çok sinirliyim umarım 

elimden bir kaza çıkmaz onu gördüğümde. 

Birkaç gün sonra mahalleyi gören bir kafede otururken, Selin 

beyninden vurulmuşa döner: Ertann!!  

Ertan önlerinden geçip bir binaya girer. Hemen peşinden girerler! 

Kapı açıldıktan sonra yüzleşme vaktinin geldiğinin iki taraf da 

farkındaydı. Ertan köşeye sıkışmıştır artık… 

Kamil: Lan senin, geç lan içeriye geç! Konuşacağız korkma geç. 

Ertan: Ne oluyor böyle baskın gibi. Hayatım, İsmet, Bekir. Ne 

arıyorsunuz burada. 

Kamil: Sana sormalı Ertan Efendi. Pardon ya Ercan mı 

demeliydim. Ya da iş yerindeki isminle Erhan mı? Bulamayacağız mı 

sandın lan? Ne güzel dünya bizden parayı kaldır, gel burada hayatını 

yaşa. Şu kız sana olan sinirinden dört kere intihara girişti. Seni asla 

affetmeyecek o da bizim gibi. Hiç mi umurunda olmadı? Nasıl bir 

insansın sen, ne yaptın bitirdin mi paraları, yok mu buralarda kandırmak 

için olduğun samimi arkadaşlıklar?  

Bekir: Kamil haklı. 

Selin: Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim Ertan. Benim 

yüzümden böyle oldu, ne olur bırakma beni yine ne olur gel bana. 

Yapamıyorum Ertan ne olursun. 
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Kamil: Bir dakika bir dakika. Ne oluyor? Ne demek özür dilerim 

Selin, hani çok sinirliydin, hani öldürmek istiyordun? Daha dün bunları 

bizim yanımızda demedin mi? Nasıl bu kadar değişebilirsin. Bu adam 

bize yaptığının on katını sana yaptı; birlikteydiniz siz. Birliktelik derken, 

sahi Ertan gittiğinden beri kaç erkekle beraber oldun Selin. On ya da daha 

fazla?  Senin de ne mal olduğun belliydi de demiyorduk sadece. Demek 

bu tezgahın içinde sen de varsın öyle mi?  

Selin: Laflarına dikkat et! Ben Ertan’ı çok seviyorum ama Kamil. 

İsmet: Ben size dedim. Kötü enerji alıyorum, bana haber 

veriyorlar bir şeyler olacak dedim. Dinlemediniz beni her zamanki gibi. 

Ertan şu duvardaki domuz resmi de ne, kaldır şunu ne yaptığını 

zannediyorsun. Uğursuzluk getirir. 

Kamil: Daha hala enerji diyor, uğursuzluk diyor. Severim senin 

enerjine. Ulan adam hayatımızla oynadı; takılman gereken şey gerçekten 

buydu aynen (kesin bu İsmet’in de parmağı var en baştan beri 

biliyordum, baksana hiç konuya değinmiyor bile). Bekir konuş sen de; 

söylesene bir şeyler. 

Bekir: Ben paramı alıp dönmek istiyorum. (Zaten mecburiyetten 

geliyorum, şu paramı alıyım bir daha asla kimseyle görüşmeyeceğim.) 

Ertan’ın iyice üstüne gelmeye başlamışlardı. Parayı geri vermek 

gibi bir niyeti de yoktu. Zaten bir kısmını harcamıştı bile. Hepsini çok iyi 

tanıyordu, hepsinin duygusal yapıya sahip olduğunu biliyordu. Buradan 

oynaması lazımdı. 

Ertan: Bitti mi arkadaşlar? Suçlamalarınız, hakaretleriniz… Varsa 

daha dinleyebilirim.  

Kamil: Hala arkadaşlar diyor ya vuracağım şimdi bunu burada. 

Konuş lan nasıl yapabildin; hiç mi üzülmedin? 

Ertan: Annem… Annemi iki gün önce kaybettim. Bütün bu 

kargaşa telaş annem içindi. Tabi siz zannettiniz ki Ertan bize kazık attı; 

parayı aldı kaçtı. Öyle mi? Yazık size yazık üzülüyorum şu halinize. O 

gece telefon geldi. Annemin durumu çok ağırlaşmış. Seni görmek istiyor 

dediler. Nasıl durabilirdim, nasıl sığabilirdim o eve. Malum Selin Hanım 

klasik depresyonlarında olduğu için ruhu duymadı bile evdeki o kadar 

koşuşturmamı. Annem yaklaşık dört senedir kanserle mücadele ediyordu. 

Son evresine geçtiğinden de haberim vardı. Belki on dakika geciksem 

annemi bir daha göremeyecektim anlıyor musunuz? Annemi tedavi için 

buraya, İstanbul’a ben yolladım. Teyzemle beraber burada iyi bir 
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hastanede tedavi görüyordu. Zaten yıllarca burada da yaşadığı için pek 

sorun olmadı. Dedim ya yıllarca burada yaşadı diye. Ben de hayatımın ilk 

yirmi yılını burada geçirdim. Tabi babam olacak o adamdan kalan borçlar 

boğazımızı sıktı. Ödeyemedikçe birikti, en son hakkımda arama kararı 

çıktı. Hapishaneye atacaklardı beni suçum olmamasına rağmen. Biz de 

kaçmıştık o zaman. İşte şimdi burada Ertan Kandemir olarak bulunmam 

yine peşime takar polisleri. İki seçeneğim vardı. Ya korkup gelmeyecek, 

annemi son defa göremeyecek, defin işlemlerine katılamayacaktım ya da 

illegal olarak kimlik oluşturup büyük risk alarak şansımı deneyecektim. 

O an gözüm hiçbir şeyi görmüyordu bende bu yola başvurdum. Biraz zor 

oldu ama değdi, iyi ki geldim annemin son kez ellerinden tutabildim. 

Dediğim gibi iki gün önce de sabaha karşı kollarımda vefat etti (ağlamaya 

başlar). 

Selin: Yaa Ertaan. (ağlamaya başlar). Neden haber vermedin, gelir 

yanında bulunurduk?  

Ertan: Ne demek haber vermedin? O kadar mektup, kart yolladım 

elinize geçmedi mi? O gece aceleyle işlemleri yaptırırken bir yerde mi 

düşürdüm, yankesiciye mi denk geldim bilmiyorum elimi montumun 

cebine attığımda telefonum yoktu. Biliyorsun sözel zekam hiç iyi 

değildir, kendi numaramı bile bilmiyorum ki size nasıl ulaşayım. Zaten 

burada en fazla üç dört gün kalıp geri dönmek üzere geldiğim için fazla 

düşünmedim bunu. Gelince üst üste gelir ya işte. Geldiğimin ertesi günü 

teyzem kalp krizi geçirdi. Ailemizden kalan tek akrabamızdı, anneme o 

bakıyordu. O da olmayınca annemin yanında kalmak 

mecburiyetindeydim.  

(Ertan bir anda bu kadar yalanı nasıl uydurduğuna kendisi bile 

şaşırıyordu artık.) 

Bekir: Başın sağ olsun. 

İsmet: Ailende ölüm meleği dolaşıyor demek Ertan. Çok dikkat et, 

kusurumuza bakma dünya malı peşine düştük, bilmiyorduk. Hakkını helal 

et günahını aldık. 

Kamil içinden bunların hepsi bir olup beni oyuna mı getiriyor diye 

düşünmeye başlar. Ama Ertan’ın o kadar ağlaması da timsah gözyaşları 

olamazdı ya. 

Kamil: Yaa demek öyle oldu, başın sağ olsun. Biz de… Ne bilelim 

sen öyle bir anda kaybolunca. Yine küçük düştük önünde. Özür dileriz 

Ertan. 
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Selin: Benim hatam, benim hatam. Seninle ilgilenseydim o gün 

haberim olurdu. Ama dersimi aldım çok pişmanım Ertan; affet beni, özür 

dilerim, özür dilerim.. Hadi gidelim evimize hazırlan. 

Ertan: Aslında yarın akşama uçak biletimi almıştım. Sizleri 

görmek için sabırsızlanıyordum. Ta ki şu halinizi, para için düştüğünüz 

acizliği görene kadar… Bana biraz zaman tanıyın olur mu? Biraz kafamı 

toparlayayım. Selin, üzme sende kendini, senin suçun yok; ben de biraz 

fevri hareket ediyorum. Ha madem para için kalktınız geldiniz, şu üst 

kattaki bize gelmeyen Bekir bile çıkmış ta buraya gelmiş içiniz rahat 

olsun. Hepinizin parası duruyor. Dediğim işi yapamadım; bu durumlar 

olunca ama verdiğinizi geri alçaksınız ben o kadar karaktersiz bir insan 

değilim. Bırakın beni en azından bir hafta kafamı toparlayayım burada, 

geldiğimde hesabımızı kapatır bakarız sonrasına. 

Kamil: Ya Ertan, bak önemli değil aslında, dediğim gibi. 

Ertan: Kes Kamil tamam, uzatmayalım. Paranızın durduğunu 

duydunuz için içinizin rahatlamış olması gerekmez mi? Ha gerçi 

güvenmiyorsunuz bana ya. Rica ediyorum yalnız bırakın, beni bu ithamda 

ikinci kez bırakıyorsunuz. Kalbinizi kırmak istemiyorum ben. Buyurun 

kapı bu tarafta. 

Haftalarca beklemelerine ne Ertan gelir, ne paralar. Hoş Ertan’ın 

onlarla işi bitmiştir, alacağını almıştır zaten… 
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Öykünün Analizi 

İlk öyküdeki analizi dikkate alarak ve öyküde geçen bozuklukların 
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BURHAN 

Hakan Bey 

Zeki bir adamdı. Aslına bakılırsa okul ve iş hayatı başarılar ile 

doluydu. İşte başarısının karşılığını bir kere daha almıştı. Patronu 

koskoca yayın evinin başına kendisini geçirmişti. Halbuki sadece bir 

editör olarak başlamıştı yıllar önce. Zamanla kendini göstermiş 

patronunun gözüne girmişti. Ve şimdi yöneticiydi işte. Kolay olmadı tabi. 

Buralara gelmek kolay değildi. Herkes onu kıskanıyor herkes arkasından 

konuşuyordu. Bunu biliyordu. Editörken beraber çalıştıkları iş 

arkadaşlarının hepsini yönetici olunca bir bir işten çıkarmıştı. Biliyordu, 

hepsi kendisini kıskanıyor onun yerinde olmaya çalışıyordu. Bunun için 

her şeyi yaparlardı. Kendi kuyusunu kazacak olanları yanında götürecek 

değildi. Zamanla kendi ekibini kurmuştu kurmasına. Şu an çalıştığı 

herkesi bizzat kendisi işe almış, iş görüşmelerine bile kendisi girmişti. 

Güven onun için çok önemliydi. Ama işte yine de güvenemiyordu 

kimselere. Sanki birileri onun arkasından kuyusunu kazıyor, elde ettiği 

tüm başarıları elinden almaya çalışıyordu. Nitekim haklı olduğu ortaya 

çıkmıştı işte. Birisi-kendi ekibinden birisi- bile isteye, sırf kendisinin 

yerinde gözü olduğu için, kendisini bitirmek istediği için çok çok büyük 

bir hata yapmıştı. Yapılan bu hata ile tam 56.000 kitap yanlış basılmıştı. 

Bu kendisinin kariyeri için çok büyük bir yıkım olabilirdi. Sadece dört ay 

önce olmuştu bu olay. Şimdi bu suçlunun kim olduğunu bulma 

zamanıydı. Ekibindeki herkese durumu anlatan bir mesaj yazdı ve ertesi 

günü için acil toplantıya çağırdı. Kendi iş yerinde kimin onun kuyusunu 

kazdığını bulacak ve onu derhal işten atacaktı. Bu kötülüğün bedelini ona 

ödetecekti. Zaten hep böyle olurdu. Herkesin onun yerinde gözü vardı. 

Karısının bile… 

Burhan 

Sabah uyandı. Saate baktı. Saat 09.00’ı geçmişti. Mesai çoktan 

başlamıştı. Yine geç kalmıştı. Müdür Bey de bu saate toplantı 

koymasaydı. Saçmalıktı bu. Geçen seferde mesaiye geç kaldığında 

annesinin kalp krizi geçirdiğini söyleyip durumu kurtarmıştı. Üstelik 

aptal müdür kendisine o kadar inanmıştı ki bir de annesine bakması için 

kafadan üç günlük izin vermişti. Yine bulurdu bir yolunu. Ne yapabilirdi? 

Müdür Bey de bu kadar aptal olmasaydı. Zaten bu iş başına patlamak 

üzereydi. Kendisinin yaptığı bir hata yüzünden tam 56.000 adet yanlış 

kitap basılmıştı. Zaten yayın işini hiç bilmiyordu. Sigorta işinde foyası 

ortaya çıkınca sigorta piyasasından sessizce sıyrılmıştı. Başka bir isimle 

editör olarak tekrar iş hayatına bomba gibi dönmüştü. Bu işe girerken de 

pek çok referans gösterip yıllardır editörlük yaptığına Müdür Bey’i bile 
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ikna etmişti. Ama işi bilmiyordu işte. Açıkçası pek de umursamıyordu. 

Yanlış bir şey bile yapsa o yaş tahtaya basmazdı. Mutlaka bir yolunu 

bulup kendini kurtarırdı. En zor durumlardan bile bir şekilde sıyrılıp 

çıkardı. Eskiden beri böyleydi. İşte yine zorlu bir durumla karşı 

karşıyaydı. Kendi hatası yüzünden 56.000 kitap yanlış basılmıştı. Ama 

henüz hiç kimse onun hatası olduğunu bilmiyordu. Zaten bu toplantı da 

onun için yapılıyordu. Hatanın kimde olduğunu bulmak için Müdür Bey 

acilen toplantıya çağırmıştı bütün ekibi. Ama o kişi asla kendisi 

olmayacaktı… 

Mesut 

Sabah isteksizce uyandı. Zaten hiçbir şeyi istemez, hiçbir şey onu 

heyecanlandırmazdı. O diğerleri gibi başka insanlara muhtaç değildi. 

Zaten insanlar insanları üzmekten başka ne işe yarardı ki? En iyisi yalnız 

olmaktı. Evet evet. Kendi yalnızlığını sakinliğini o kadar seviyordu ki 

başka kimseye yer yoktu hayatında. Hiçbir zaman kendini hiçbir yere ait 

hissetmezdi. Son işinde de böyle olmuştu işte. Kimseyle yakınlık kurmak 

istemiyor, en küçük muhabbetleri bile gereksiz ve lakayt buluyordu. 

Ailesine bile ait hissetmezdi kendini. Odasına çekilir kendi halinde 

kalırdı hep. Kendi halinde, mülayim, sakin bir hayatı vardı. Mutluydu 

kendi yalnızlığı ile. Ah bir de şu babasının baskıları olmasa... Babası 

zorlamasa bu işe de gireceği yoktu. Zaten bir girdiği işte de çok fazla 

duramıyordu. Ama bu babasının baskısı yüzünden çalışmaya mecbur 

kalıyordu. Bir işe giriyordu ama zevk alamıyordu yaptığı işten. İşte yine 

bir iş deneyimi daha sıkıcı bir sonla sonlanmak üzereydi. Zaten kafasına 

koymuştu. Bu iş yerinde yapamıyordu. Yarınki toplantıdan sonra istifa 

edip işten ayrılacaktı. 

Gamze 

Sabah gözlerini araladığında hiç tanımadığı bir odada buldu 

kendini. Gözlerini ovaladı. Nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Yine aynı 

şey olmuştu. Yine akşam erkek arkadaşı ile kavga etmiş bu durumu 

kaldıramayıp bir bara gidip içmeye başlamıştı. Böyle durumlarda hemen 

içkiye sarılırdı. Erkek arkadaşının kendisini terk etme ihtimali bile onu 

çıldırtıyordu. Bara geldi. Gözüne kestirdiği ilk adamla flörtleşmeye 

başladı. Sonrası malum son. Yine bilmediği bir adamın evindeydi. Ama 

haklıydı işte. Kendisi sevgilisini bu kadar çok severken onsuz yaşamayı 

bir an bile aklından geçiremezken o nasıl ayrılmayı düşünebiliyordu. 

Ama erkek arkadaşı ile barışsın bu son olacaktı. Bir daha asla ama asla 

onu aldatmayacaktı. Bu sondu. Şimdi düşünmesi gereken bir konu daha 

vardı. Malum toplantı bugün yapılacaktı. Kim bilir ne kıyamet kopacaktı. 



249 | KİŞİLİK BOZUKLUKLARI: ÖYKÜSEL ANALİZLER ÇALIŞMA KİTABI 

 

Ama hiç önemli değildi. Hatta aksine kopacak kıyamet ona yaşadığını 

hissettirecekti.  

Ayşen 

Sabah ezanından önce kalktı yine Ayşen. Biliyordu, sabah ezanı 

okunurken uyuyakalırsa o gün mutlaka başına kötü bir şey gelirdi. Zaten 

bugün büyük gündü. Asla o toplantıyı riske atamazdı. Mutlaka ezandan 

önce kalkmalıydı. Evden çıkmadan önce adaçayı tütsüleyecek ve mutlaka 

ama mutlaka mavi kazağını giyip içine de nazar boncuğu takacaktı. 

Bunlar olmazsa olmazdı. Bir tanesi bile eksik olsa mutlaka başına bir şey 

gelirdi. Ya biri ölürdü ya kıyamet kopardı. Bunlar mutlaka eksiksiz 

yapılmalıydı. Tüm hazırlıkları tam olmalıydı ki toplantıda yıldızların 

enerjisi onun üzerinde olmalıydı. Tek bir sorun vardı. Mavi kazağının 

üzerine iki gün önce kahve dökülmüştü ve henüz yıkanmamıştı. O şekilde 

giyip gitmesi de imkansızdı. Artık emindi. Bugün o toplantıda çok kötü 

şeyler olacaktı… 

Toplantı 

Toplantı odasına ilk Ayşen gitmişti. Bir yere ilk o girmezse o işten 

hayır gelmezdi. Zaten bu toplantının hayırlı geçmeyeceği baştan belliydi. 

Mavi kazağı-yıllardır onu her türlü musibetten koruyan mavi kazağı- 

bugün, hem de en çok işe yarayacağı o gün üzerinde değildi işte. Yıkansa 

bile kurumasına imkân yoktu. Evet evet. Mutlaka bugün kötü şeyler 

olacaktı. Bu tedirginlikle sandalyeye oturup beklemeye başladı.  

Salona ikinci gelen kişi Mesut oldu. Ayşen Mesut’a dönüp 

-Günaydın Mesut Bey, dedi. Mesut her zamanki ciddi, soğuk, 

tepkisiz hali ile Ayşen’in yüzüne bile bakmadan başıyla selam verdi. 

‘Robot gibi adam bu mesut’ diye düşündü Ayşen. Soğuk, kendini 

beğenmiş bir hali vardı. Sanki insana yukarıdan bakıyordu. Mesut ise 

daha fazla kimse ile muhatap olmak istemediği için mümkün olan en 

uzak sandalyeye oturdu. Gereksiz samimiyetten hoşlanmıyordu.  

Üçüncü olarak Gamze girdi odaya. Farklı bir enerjisi, farklı bir 

havası vardı hep. Girdiği her ortamda çekiciliği ile parlardı. İşte yine 

kırmızı rujunu sürmüş en göz kamaştırıcı kıyafetini giyip gelmişti. 

Herkese nefes kesen bir gülümseme ile gülümseyip  

-Günaydın, dedi. 
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Hakan Bey sinirli bir şekilde odaya girip kapıyı hızlıca çarptı. 

Herkese sinirli sinirli baktı. Bir kişinin eksik olduğunu fark etti. Burhanın 

gelmemiş olduğunu fark eden Hakan Bey: 

-Burhan Bey nerede? Toplantının 9‘da olacağını bilmiyor muydu? 

Geç kalacağını kimseye haber verdi mi? Diye sordu sinirle. Zaten 

burnundan soluyordu. Bir de sorumsuzluğa tahammül edemezdi. Bir an 

içinden Burhan’ın yıllar önce kovduğu editör arkadaşları tarafından para 

ile tutulmuş olabileceği aklından geçti. Belki de başarısını 

hazmedemeyen arkadaşları onun kariyerini bitirmek için para ile tutmuştu 

Burhanı. Bu yanlışlığı yapıp kendisini bitirmek için ona para vermişlerdi. 

O da foyası ortaya çıkınca toplantıya bile gelmemişti. Evet. Kesin 

böyleydi.  

-Bana haber vermedi, dedi etkileyici bir ses tonu ile Gamze. 

Konuşurken Hakan Beyin gözünün tam içine bakıyordu. Adeta onun 

kendi etki alanından çıkmasına izin vermiyordu. Hakan Bey sekreteri 

arayıp Burhan’ı aramasını ve hemen kendisine bağlamasını söyleyip 

telefonu sinirle kapattı.  

-Evet! Neden burada toplandığımızı hepimiz biliyoruz. Ama kimin 

yüzünden toplandık ben bunu daha çok merak ediyorum açıkçası. 

Hanginiz ekmek yediğiniz yere ettiniz? Bu sorunun cevabını arıyorum, 

dedi Hakan Bey olanca öfkesiyle. 

Söze Gamze başladı kendinden emin bir tavırla: 

-Hakan Beyciğim. Öncelikle böyle bir yanlışın yapılması gerçekten 

affedilir gibi değil. Sizi çok iyi anlıyorum, dedi. Tüm bunları söylerken 

Hakan Bey’in gözlerinin içine bakıp kendi etkisini müdürünün gözlerinde 

görmeye çalışıyordu. Tekrar söze başladı: 

-Ben tam dört yıldır bu iş yerinde çalışıyorum. Daha önce hiç böyle 

bir hata yapmadım. Her zaman sizin yanınızda oldum ve yaptığım her işi 

en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Hatta biliyorsunuz geçen sene tatil bile 

yapmadan aldığımız kitap projelerinin bitmesi için canımı dişime taktım 

ve çalıştım. Bu işe ve bu iş yerine çok emek verdim. Açıkçası bu hata 

sadece size yapılmış bir hata değil. Benim onca yıllık emeğime de 

yapılmış bir hata. Bu hatanın sorumlusu her kim ise aslına bakarsanız 

bana da bir özür borçlu, dedi.  

İşte yine aynı şeyi yapmıştı. Olayı bir şekilde kendi tarafına 

çevirmiş resmen olayı manipüle etmişti. Artık Hakan Bey’in gözleri 

Gamze’den başka bir şüpheli arıyordu. Hakan Bey öfke ile Mesut’a 

döndü: 
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-Bu hatada sizin payınız nedir Mesut Bey? dedi. 

  Mesut bir kere daha orada olmuş olmaktan pişmanlık duydu. 

Şimdi yine gereksiz bir konuşmanın içine girip kendisini ifade etmek 

zorunda kalacaktı. Net ve soğukkanlı bir ifade ile: 

-Hakan Bey, bu yanlışa sebep olacak bir şey yapmadım. Ama açıkçası 

artık yaptığım işten de zevk almamaya başladım. Böyle gereksiz şeylerle 

uğraşmak istemiyorum. Ben kendi halimde bir insanım. İşimden de 

kimseye zarar gelmez. Ben daha fazla devam etmek istemiyorum, istifa 

ediyorum, dedi. 

Hakan artık emindi. Kesin Mesut yapmıştı bu hatayı. Şimdi de 

kaçmaya çalışıyordu. Tüm bu konuşmalar yaşanırken telefon çaldı. 

Telefonun diğer ucunda Burhan vardı. Hakan Bey sinirle: 

-Nerede kaldınız. Toplantının olacağını bilmiyor muydunuz? dedi. 

Burhan: 

-Hakan Bey, bilmez olur muyum? Tabii ki biliyorum. Toplantıya 

gelebilmek için erkenden kalktım. Tam işe gelmek için yola çıkacaktım 

ki patronun beni aradığını gördüm. Telefonu açtım. Sesi çok öfkeli 

geliyordu. Hatalı kitap basımı büyük olay olmuş. Bu durumdan sizi 

sorumlu tutuyor. Hatta sizi işten çıkaracağını söyledi. Ben de biraz 

sakinleştirmek hem de bu hatada sizin bir payınız olmadığını söylemek 

için kendisinin yanına geldim. Kısık bir sesle devam etti: 

-Aslına bakarsanız, bu hatayı fark edip Ayşen’i günler öncesinde 

uyarmıştım. Ama kendisini biliyorsunuz biraz tuhaf bir arkadaşımız. 

Büyük ihtimal uyarımı dikkate almadı ve hata onun yüzünden yapıldı, 

dedi ve telefonu kapattı. 

Hakan Bey öfke ile Ayşen’e döndü.  

-Ayşen Hanım, bu hatalı basımdan haberiniz var mıydı, sizi 

herhangi bir arkadaş uyardı mı? diye bağırdı öfke ile. 

Ayşen dehşete kapılmıştı. Kendisi nereden bilebilirdi. Niye bunlar 

onun başına geliyordu. Niye olduğu çok açıktı. Ah o mavi kazağı… 

Bunun böyle olacağı çok belliydi. Kendisini savunmasına bile gerek 

yoktu artık. Ne yaparsa yapsın ona inanmayacaklardı. Çünkü eksikti işte 

ritüellerinden biri. Buradan kendisinin haklı olarak çıkması mümkün 

değildi. Ağlayarak: 

-Sizi temin ederim çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz benden 

şüphelenerek, dedi. Daha fazla dayanamayacaktı. Ağlayarak odadan çıktı. 
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Zaten çok kötü bir şey olacağı belliydi. Olanlar olmuştu işte. Suç ona 

kalmıştı. Artık o işten ona hayır gelmezdi. Tuvalete gidip gözyaşlarını 

temizledi. Sekretere gelip beyaz bir kâğıt istedi. İstifasını yazıp sekretere 

bıraktı ve ofisi terk etti. 

İçeride Hakan Bey öfke ile dolanırken Gamze onu teskin etmeye 

çalışıyordu. Mesut ise bir köşede hiç mimiksiz olan biteni izliyordu. Bir 

an önce eve dönmek istiyordu. Telefon çaldı. Arayan patrondu. Hakan 

tedirgin bir şekilde telefonu açtı. Karşısındakinin sözleri ile dondu kaldı. 

Kısa bir görüşme oldu. Sadece karşısındaki konuştu ve telefonu kapattı. 

Hakan Bey donmuş bir şekilde kaldı öylece. Sonra masanın üzerindeki 

her şeyi fırlattı ve Mesut’a dönüp bir yumruk attı. Gamzeyi de ittirdi ve 

kapıdan çıkarken bağırdı: 

-Başardınız işte. Hepiniz bir araya gelip tüm başarılarımı elimden 

aldınız. Kovuldum işte. Hepiniz arkamdan iş çevirip kuyumu kazdınız, 

deyip çıkıp gitti. 

Giderken aklında bir düşünce vardı. Belki de bu iş yerinde 

güvenebileceği tek kişi Burhan’dı. Burhan’ın dedikleri doğru çıkmıştı 

işte. Patron onu kovmak istemiş belki de onu patrona karşı koruyan tek 

kişi Burhan olmuştu. Ama o da bu sonuca engel olamadı. 

…… 

Patron masada kızgın bir şekilde oturuyordu. Masanın önündeki 

sandalyede de Burhan… Patronun Hakan Bey ile yaptığı birkaç dakikalık 

konuşmayı sakince dinlemişti Burhan. Patron telefonu kapatınca ona 

doğru yöneldi ve şöyle dedi: 

-Metin Bey. Hakan Bey en başından beri bu hatayı biliyor ve 

kitapların hatalı basılmasına göz yumuyordu. Ben bu yanlıştan dönmesi 

için kendisini defalarca uyardım. Daha önce de yaptığı yanlışlar vardı. 

Hepsini düzelttim. Ben bu iş yerinden ekmek yiyorum. Bu işe zeval 

gelsin istemem. Ama bu zarar çok büyük bir zarar. Ben yine şirketimiz 

için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Canla başla çalışıp tüm bu 

zararın sonuçlarını toparlamaya hazırım, dedi. Metin Bey Burhan’ın iyi 

niyetinden artık daha da emindi. Ona dönüp: 

-Hatalı basılan kitapları piyasadan toplatacağım. Hatayı düzletip 

doğru basılmış kitapları en kısa zamanda piyasaya çıkarmalısınız. İşleri 

ve ekip arkadaşlarını organize et. Artık o iş yerinden sen sorumlusun, 

dedi.  

Burhan içten bir gülümseme ile: 

-Merak etmeyin, işiniz doğru ellerde, dedi. 
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Öykünün Analizi 

İlk öyküdeki analizi dikkate alarak ve öyküde geçen bozuklukların 

özelliklerini düşünerek analizinizi buraya yapınız 
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EKLER 

EK 1: ÖYKÜLERDEKİ KİŞİLİK BOZUKLUKLARININ TANI 

KOYMA KRİTERLERİ 

DSM-V’e göre (2013); antisosyal kişilik bozukluğu, borderline kişilik 

bozukluğu, paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu ve 

şizotip kişilik bozukluğunun tanı ölçütleri aşağıda verildiği gibidir.   

 

Antisosyal Kişilik Bozukluğu:  

 

Aşağıdakilerden üçü ya da daha çoğu ile belirli, 15 yaşından beri 

süregelen, başkalarının haklarını umursamayan ve çiğneyen yaygın bir 

örüntü;  

1. Tutuklanmasına yol açan yineleyici eylemlerde bulunmakta belirli 

olmak üzere, yükümlülüklere uymama.  

2. Sık sık yalan söyleme, takma adlar kullanma ya da kişisel çıkarı ya da 

zevki için başkalarını dolandırma ile belirli düzmecilik.  

3. Dürtüsellik ya da geleceği tasarlamama.  

4. Kendisinin ya da başkalarının güvenliğini umursamama.  

5. Sık sık kavga dövüşlere katılma ya da başkalarının hakkına el uzatma 

ile belirli olmak üzere sinirlilik ve saldırganlık.  

6. Sürekli bir işinin olmaması ya da parasal yükümlülükleri yerine 

getirememe.  

7. Başkasını incitmesi, başkasına kötü davranması ya da başkasından 

çalması durumunda aldırmazlık gösterme ya da yaptıklarına kendince 

bir kılıf uydurma ile belirli olmak üzere vicdan azabı çekmeme.  

 

Borderline Kişilik Bozukluğu:  

 

Aşağıdakilerden beşi (ya da daha çoğu) ile belirli, erken erişkinlikte 

başlayan ve değişik bağlamlarda ortaya çıkan, kişilerarası ilişkilerde, 

benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüsellik ile 

giden yaygın bir örüntü: 

 

1. Gerçek ya da imgesel bir ayrılıp gidilmeden (terk edilmeden) 

kaçınmak için çılgınca çaba gösterme.  
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2. Gözünde aşırı büyütme(göklere çıkarma) ve yerin dibine sokma 

uçları arasında gelip giden, tutarsız ve gergin kişilerarası ilişkiler 

örüntüsü. 

3. Kimlik karmaşası: Belirgin ve sürekli, tutarsız bir benlik algısı ya da 

kendilik duyumu. 

4. Kendine kötülüğü dokunabilecek en az iki alanda dürtüsellik 

(örneğin; para harcama, cinsellik, madde kötüye kullanımı, güvensiz 

araba kullanma, tıkınırcasına yeme) 

5. Yineleyici intihar davranışları, girişimleri ya da göz korkutmaları ya 

da kendine kıyım davranışları.  

6. Tehdit etme, baskı altına alma davranışları.  

7. Duygu durumda belirgin bir tepkiselliğin olmasına bağlı olarak 

duygulanımda tutarsızlık. 

8. Süreğen bir boşluk duygusu. 

9. Uygunsuz, yoğun bir öfke ya da öfkesini denetlemekte güçlük çekme 

(örneğin; sık sık kızgınlık gösterme, sürekli öfkeli olma, sık sık 

kavgaya karışma) 

10. Zorlanmayla ilintili, gelip geçici kuşkucu düşünceler ya da ağır 

çözülme belirtileri.  

 

Paranoid Kişilik Bozukluğu 

 

Aşağıdakilerden en az dördünün olması ile belirli, genç erişkinlik 

döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, başkalarının 

davranışlarını kötü niyetli olarak yorumlayıp sürekli bir güvensizlik ve 

kuşkuculuk;  

1. Yeterli bir temele dayanmadan, başkalarının kendisini 

sömürdüğünden, kendisine kötülük yaptığından ya da kendisini 

aldattığından kuşkulanır.  

2. Arkadaşlarının kendisine olan bağlılıkları ya da güvenilirlikleriyle 

ilgili yersiz kuşkuları vardır.  

3. Söylediklerinin kendisine karşı kullanılacağı korkusuyla başkalarına 

açılmak istemez  
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4. Sıradan sözlerden ya da olaylardan aşağılama ya da göz korkutma 

anlamı çıkarır.  

5. Sürekli kin besler.  

6. Ortada bir neden yokken başkalarının kimi davranışlarını, kişiliğine ya 

da saygınlığına bir saldırı olarak algılar ve bunlara birden öfkeyle 

karşılık verir ya da karşı saldırıya geçer.  

7. Eşinin ya da cinsel partnerinin sadakatiyle ilgili yineleyici, yersiz 

kuşkuları vardır.  

 

Şizoid Kişilik Bozukluğu:  

 

Aşağıdakilerden dördü (ya da daha çoğu) ile belirli, erken erişkinlikte 

başlayan ve değişik bağlamlarda ortaya çıkan, toplumsal ilişkilerden 

kopma ve kişilerarası ortamlarda duygularını kısıtlı gösterme, yaygın 

örüntüsü:   

1. Ailenin bir üyesi olmak da içinde olmak üzere, ne yakın ilişkilere 

girmek ister, ne de yakın ilişkilerden hoşlanır.   

2. Neredeyse her zaman tek başına etkinlikte bulunmayı yeğler.   

3. Bir başkasıyla cinsel yakınlaşmaya, duysa bile, çok az ilgi duyar.   

4. Alsa bile, çok az etkinlikten zevk alır.   

5. Birinci derece akrabaları dışında yakın arkadaşları ya da sırdaşları 

yoktur.   

6. Başkalarının övgülerine ya da yergilerine aldırmaz.  

7. Duygusal olarak soğuktur, kopuktur ya da tekdüze bir duygulanımı 

vardır.  

 

Şizotip Kişilik Bozukluğu:  

 

Aşağıdakilerden beşi (ya da daha çoğu) ile belirli, erken erişkinlikte 

başlayan ve değişik bağlamlarda ortaya çıkan, yakın ilişkilerde birden bir 

rahatsızlık duyma ve yakın ilişkiye girme yeterliğinin düşük olması ile 

kendini gösteren toplumsal ve kişilerarası eksikliklerin yanı sıra bilişsel 

ve algısal çarpıtmalar ve sıra dışı davranışlar ile giden yaygın bir örüntü.  
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1. Alınma düşünceleri (alınma sanrılarını kapsamaz). 

2. Alt kültürel değerlerle uyumlu olmayan ve davranışları etkileyen, 

alışılagelmişin çok dışında inançlar ya da büyüsel düşünme (örneğin; 

boş inançlar, geleceği görebilme gücü olduğuna inanma, telepati ya da 

altıncı his; çocuklarda ve gençlerde, olabilirliği olmayan düşlemler ya 

da düşünsel uğraşlar). 

3. Olağandışı algısal yaşantılar, bunun içinde bedensel yanılsamalar da 

vardır.   

4. Yadırganacak denli olağana aykırı düşünce ya da konuşma (örn. 

belirsiz, çevresel, metaforik, çok ayrıntılı ya da basmakalıp).   

5. Kuşkuculuk ya da kuşkucu düşünceler.   

6. Uygunsuz ya da kısıtlı duygulanım.  

7. Yadırganacak denli olağana aykırı, alışılagelmişin dışında ya da sıra 

dışı davranış ya da görünüm.  

8. Birinci derece akrabalarının dışında yakın arkadaşlarının ya da 

sırdaşlarının olmaması.   

9. Yakınlaşmayla azalmayan aşırı bir toplumsal kaygıya, kendisiyle ilgili 

olumsuz değerlendirmelerden çok kuşkucu korkular eşlik eder.  
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“K�ş�l�k, b�r b�rey� ötek�lerden ayıran örgütlenm�ş özell�kler�n�n 
bütünüdür. K�ş�l�k �y� örgütlenmed�ğ�nde, k�ş�l�kte katılık ya da sınırların 
yokluğu ortaya çıkar. K�ş�l�k bozuklukları b�r grup rahatsızlıktır ve k�ş�l�k 
bozuklukları söz konusu olduğunda b�r b�rey�n çevre �le ve kend�s� �le 
temasında bazı davranış, düşünüş, duygulanım ve yaşamı anlamlandırma 
kalıpları ortaya çıkar. İşte bu k�tapta, her öyküde beş k�ş�l�k bozukluğu 
olan �nsanın b�rb�rler�yle b�r olay örüntüsü �ç�nde temas etme b�ç�mler�, 
davranışları, duygulanımları ve �nsan �l�şk�ler� �ç�nde “baş etme” 
mekan�zmaları okuyucuyla paylaşılmaya çalışılmıştır. Her h�kâyede b�r 
kurgusal olay �ç�nde, her k�ş�l�k bozukluğunda �nsanların nasıl 
davranacağı ve temas kuracağı ele alınmaya çalışılmıştır. Tüm olaylar ve 
karakterler kurgusaldır. K�tabın ana amacı, alan uzmanlarına, alan 
öğrenc�ler�ne ya da okuyucuya yaşamın �ç�nde k�ş�l�k bozukluklarını 
göstermek üzer�ne kuruludur. Key�fl� okumalar d�leğ�yle.” 
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