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Yok Artık 
Mustafa ve Volkan aynı evi paylaşan iki matematik öğrencisidir. Mustafa’nın odasında oturup 

çıktıkları son sınavdan bahsetmektedirler. Sorular zordu, kolaydı. Ben üç tane çözdüm, Ben 

dört tane çözdüm. Kaldık, geçtik…  

Oda sıradan eşyalar ile donatılmış. Yatağa dönüştürülebilen bir kanepe, ders çalışmak için bir 

masa, yanlarından ayırmadıkları dizüstü bilgisayar ve birkaç kitap. Ders masasının karşısına 

yapıştırılmış formül kâğıtları. Bilinen öğrenci odalarından pek de farkı yok aslında 

Volkan bilgisayar başında oyalanmakta. Konuşmaları bitmiş bir şeylerle meşgul 

olmaktadırlar. Sesi çok az açılmış müzik dışında oda da ses yoktur. Mustafa bağdaş kurarak 

yere oturmuş ders notlarını daha doğrusu yere dağılmış fotokopi sayfalarını düzenlemeye 

çalışmaktadır. Mustafa’nın ders tuttuğu pek görülmemiştir. Sağdan soldan aldığı ders 

notlarına fotokopi çekerek sınavlarına hazırlanır. 

Volkan Mustafa’ya dönerek 

Volkan: Ne yapıyosun Mustafa 

Mustafa: Ders notlarını topluyorum hacı, Dersten kalabilirim.  

Volkan: Kalmayız Mustafa, son sınıfız hoca geçirir bizi. Yani öyle umuyorum. 

Mustafa: Geçirmez bee, Osman yapmaz böyle bir iyilik 

Volkan bir yandan Mustafa ile sohbet ederken diğer yandan da bilgisayarla uğraşmakta. O 

sırada internette “ Mutlu bir evliliğiniz olacak mı? ”adlı test gözüne takılır. Tekrar Mustafa’ya 

dönerek 

Volkan: Gel ya, sonra toplarsın Mustafa. Şu testi çözelim 

Mustafa: Ne testi Volkan. Sınavdan şimdi çıktık ya 

Volkan: Öyle değil Mustafa. “Mutlu bir evliliğiniz olacak mı?” testi.  Evlilik deyince koşarak 

uzaklaşanlardan mısınız? Yoksa yıllardır düğün gününün hayalini kurarak yaşayanlardan mı? 

Gel öğrenelim 

Mustafa: Ayşe’ye teklif etmeden önce çözmemizde fayda var dimi 
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Volkan: Tabi canım. Ayşe’nin ilk olarak çıkma teklifini kabul etmesi gerekir ama yine de 

ileriye dönük olarak düşünürsek… Immm falan filan. Gel işte vakit geçiririz 

Mustafa oturduğu yerden kalkarak Volkan’ın yanına gelir. İkisi de tüm dikkatlerini teste 

vermiş şekilde soruları cevaplamaya başlarlar. 

Mustafa soruları seslice okuyarak cevaplandırır. 

Soru 1: Mutluluğun mayası ne olsa gerek? 

a) Sevgi 

b) Özgüven 

c) Direniş 

d) Kabullenme 

Mustafa: Bence Sevgi. Dimi len 

Volkan: Olur mu ya? Mutluluğun mayası kabullenmektir.  

Mustafa: Ben sevgi diyorum volkan, Bu testi ben cevaplandırayım 

Volkan: Senden sonra sıra bende? Sonuçları görelim bakalım 

Mustafa Sevgi seçeneğini seçer ve bir sonraki soruya geçerler. 

Soru 2: Evlilikten beklentilerinizi nasıl özetlersiniz? 

a) Evlilik aşkı öldürüyor 

b) Yar bana eğlence bir medet 

c) İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız 

d) Aşk her şeyi affeder mi? 

Mustafa: Bence İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız 

Volkan bir şey söylemez. Mustafa kafasını volkana çevirerek, Sence? Diye sorar 

Volkan: Bence de İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Aslında gerçek cevap şıklarda yok 

biliyor musun?  

Mustafa: O zaman e) Mutlu bir yaşam diyorum?  
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İkisi tebessüm eder, Mustafa İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız seçeneğini seçer ve sonraki 

soruya geçerler. 

Soru 3: Şunlardan hangisi olmasa da olur? 

a) Aile 

b) Gelenek 

c) Halk kütüphanesi 

d) Okul 

Mustafa: Kütüphane ne, Olmazsa da olur. Bugüne kadar birkaç kez kullandım  

Volkan: Mustafa Sen sabit fikirli adamsın, Kütüphaneye ihtiyaç duymasın 

Mustafa: En mantıklısı Halk Kütüphanesi gibi görünüyor?  

Volkan: Aslında var ya Soruların asıl cevapları şıklarda yok heehehe Osman hocadan zor 

sormuşlar. 

Mustafa Halk Kütüphanesi seçeneğini işaretler, Volkan Mustafa ya son kararın mı diye sorar. 

Mustafa joker hakkım var mı ki, son kararım ve eminim diye cevap verir ve diğer soruya 

geçerler. 

Soru 4: Evlilik öncesi şu ritüellerden hangisi sizce daha heyecan verici? 

a) Düğün 

b) Ailelerin tanıştırılma merasimi 

c) Bekârlığa veda partisi / Kına gecesi 

d) Yaşanılacak evin seçilmesi 

Mustafa: B şıkkı Ailelerin tanıştırılma merasimi 

Volkan: Bu soru kolaydı gecelim 

Mustafa Ailelerin tanıştırılma merasimi seçeneğini seçer ve bir sonraki soruya geçerler. 

Soru 5: Evlilik hangi temel matematik işlemine benziyor? 

a) Çarpma 

b) Çıkarma 
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c) Toplama 

d) Bölme 

Mustafa: Bence eşimizle bir şeyler paylaştığımız için bölme 

Volkan: Bence türevi 

Mustafa: Yok iki katlı integrali, Matematik de okumak sana yaramamış, iyice bozulmuşsun 

Volkan: Bence Çıkarma Mustafa, niye biliyon mu? Birinci soruya dönecek olursan cevap 

kabullenme demiştim yani bazı fedakârlıkta bulunmak gerekiyor dolayısıyla çıkarma 

Mustafa Bölme seçeneğini seçer ve bir sonraki soruya geçerler. 

Soru 6: Çocuk istiyor musunuz? 

a) Kesinlikle evet 

b) Evlatlıkta olur 

c) Kesinlikle hayır 

d) Emin değilim 

Mustafa: Bence Kesinlikle evet 

Volkan: Bence en az üç 

Mustafa: Parantez içinde Recep Tayip Erdoğan yazsınlar mı? 

Volkan: Çocuk olsa isterim fakat ya ikimizden birinde sorun varsa, tüp bebek falan filan 

Mustafa: Bu konuya girmek istemiyorum. Nerden geliyor aklına bunlar. 

Beraberce gülerler. Mustafa Kesinlikle evet seçeneğini seçer ve bir sonraki soruya geçerler. 

Soru 7: Aradığınız eşte bulunmasını istediğiniz özelliklerden kaçıncısı öpüşmeyi iyi bilmesi? 

a) Dördüncü 

b) Listemde böyle bir şey yok 

c) On yedinci 

d) İki yüz ellinci 

Mustafa: Listemde böyle bir şey yok ki 



5 

 

Volkan: Saçma bir soru gecelim 

Mustafa: Geçiyorum ama en kısa zamanda bir liste yapalım tamam mı? 

Mustafa: bence cevap çarpma volkan. kafanı duvarlara çarpma  

Soru 8: Hangisine tutkulu bir şekilde bağlısınız? 

a) Özgürlüğüme 

b) Aileme 

c) Sevgilime 

d) Tutkulu şekilde bağlanacak bir şey henüz bulamadım 

Mustafa: Sevgilime 

Volkan: Sevdiğin kızla evlenince Ailen oluyor Mustafa, soruyu sen tam anlamadın 

Mustafa: Aile anne ve baba oluyor, eşim sevgilim oluyor 

Volkan: Öyle mi diyosun, tamam devam edelim bakalım 

Mustafa Sevgilime seçeneğini seçer Volkan emin misin,iyi düşün sonra pişman olma diye 

tekrar sorar, Mustafa eminim tabi ki, Bu soruyu da geçtik. Bak görürsün testin sonunda 

Evlilikte mutluluğun doruklarına ulaşacaksınız çıkacak, Ayşe’de teklifi mi kabul ederse hiç 

sıkıntım kalmayacak. Sıkıntısı olmayan adam olacam. 

Volkan: İkimizde tam tersi sonuçlar çıkacağı kesinde Mustafa 

Soru 9: Neden iyi insanların başlarına kötü şeyler gelir? 

a) Aslında kötülerin başına da kötü şeyler gelir, ama iyiler hak etmedikleri için daha fazla 

dikkat çeker 

b) İmtihan dünyası 

c) Çünkü iyilik kıskandırır 

d) İyiler saflıklarından olmadık tuzaklara düşerler 

Mustafa: Cevap A 

Volkan: Bununla evlilik arasında nasıl bir ilişki var ki 
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Mustafa: Bilmem, Soru işte. A seçeneğini seçiyorum, bu soruyla beraber iki soruya aynı 

cevaplar verdik, Onuncu soruya geçiyorum. Kaldı dört soru   

Soru 10: Aynaya baktığınızda yüzünüzde ilk gördüğünüz şey ne oluyor? 

a) Bakışlarımdaki yoğunluk 

b) Günün yorgunluğu 

c) Lekeler, gölgeler 

d) Gözaltlarımdaki çizgiler 

Mustafa: Ben hep yüzümde ki lekeleri görüyorum 

Volkan: Bende 

Mustafa: Aynı cevapları vermeye başladık volki 

Volkan: Aslını istersen “Lekeler, gölgeler” ve “Bakışlarımdaki yoğunluk” seçenekleri 

arasında kaldım. Kararsızım 

Mustafa: Hadi be, sende C seçeneğini seçtin. Lafı dolaştırma. Bakalım onuncu soru neymiş 

Soru 11: Birisine darıldığınızda ne yaparsınız? 

a) Hatasını anlaması için bana yaptığının aynısını ona yaparım 

b) Kendisine söylerim 

c) Bir daha yüzüne bakmam 

d) Yüzümü asarım 

Mustafa: Ben yüzümü asarım 

Volkan: Bana darıldığında hiç yüzünü asmıyosun, Hatamı yüzüme vuruyosun Mustafa hem 

de abartarak. B seçeneğini seç 

Mustafa: Yok ya, öyle mi yapıyorum 

Volkan: Aynen öyle yapıyorsun 

Mustafa: Sana öyle gelmiştir  

Volkan: Üçkâğıtçısın Mustafa, Sonraki soruya geçelim 
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Soru 12: Konuşurken ne yaparsınız? 

a) Yere bakarım 

b) Elimdeki bir şeyle oynarım 

c) Bilmem farkında değim 

d) Konuştuğum kişinin alnına bakarım 

Mustafa: İşte sağa sola bakarım, yüzüne bakarım, birazda elimdeki bir şeyle oynarım. Ben 

e) Hepsi demek istiyorum 

Volkan: Ben Funda ile konuşurken hiç yüzüne bakmıyorum direk memelerine bakıyorum. 

Beraberce gülerler. 

Volkan: Funda nasıl biri sence? 

Mustafa: Gözüm Ayşe den başkasını görmüyor ki 

Volkan: Bırak bu lafları. Tamam, test bitti, “Bitir” butonuna tıkla da sonucu görelim 

bakalım. 

Mustafa: Benim için küçük İnsanlık için büyük bir adım bu Volkan, tıklıyorum 

Ekrandaki yazı “ Evlilik Size Göre Değil ” 

Mustafa: Ne, Ne diyor bu nasıl bana göre değil, 

Volkan: Sana göre olmadığına göre bana göredir Mustafa, Hep farklı cevaplar verdik 

Mustafa: Neyse yaa, altı üstü test işte. Biz testi bırakalım Ayşe’ye bakalım. Aç oradan bir 

Orhan Gencebay dinleyelim 

... 

Kırdım kırılmayan 

Gururumu ve o çok değer verdiğim onurumu 

Serdim yollarına ömür boyu beslediğim büyüttüğüm 

… 

Mustafa arkasına yaslanmış çalan şarkıyı dinler volkan da tamam Mustafa sıra bende teste 

başlıyorum, Bakalım bana ne çıkacak 
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Volkan: Mustafa biliyor musun aslında evlilik iyi bir şey değil 

Mustafa: Niye ki 

Volkan: Evliliği Öneren kimse görmedim. Ama evlenip de hayatı kararan çok gördüm. Benim 

bir sözüm vardır bilir misin? Azıcık aşım, tasasız başım 

Mustafa: Bu söz senin mi ya? Ben atasözü diye biliyordum. 

 

Beraberce gülüşürler. 

Mustafa: Kalk gidelim 

Volkan: Nereye Mustafa, Şu testi bitirelim gideriz 

Mustafa: Bırak testi, gelince devam edersin. İki tavla atarız 

Volkan: Hadi bakalım, yenilmeye doymuyorsun 

Mustafa: Bir kere ben sana bilerek yeniliyorum, üzülme diye 

Volkan: Hadi ya 

 

Odadan beraberce çıkarlar. Bilgisayarda ki müzik sesi devam eder. 
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