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Sat›fl›nPsikolojisi

� Tekrar merhaba. Buras› çok hofl bir
ofis, çok güzel döflemiflsiniz.

� Teflekkür ederim, Do¤an Bey.
Be¤endi¤inize sevindim.

� ‹lk kez geliyorum bir psikolo¤a. Daha
önce pek ihtiyaç duymad›m. Aç›kças›
böyle bir yer de beklemiyordum.
Sizin de böyle biri olaca¤›n›z›
düflünmemifltim.

� Nas›l bir yer bekliyordunuz? Ve nas›l bir
psikolog?

� Daha resmi bir yer bekliyordum.
Buras› c›v›l c›v›l. Çocuklarla da
çal›fl›yor musunuz?

� Evet.
� Onlar bay›l›yordur buraya. Sizinle

ilgili de… Nas›l desem, çok s›cak
davrand›n›z bana. ‹lk görüflte yani.
S›cak bir gülümseme, dostça bir el
s›k›fl. “Hofl geldiniz” deyifliniz de çok
anlaml›yd›.

� Anlaml› derken?
� Anlaml› yani. Hani bir samimi hofl

geldiniz vard›r, bir de görev icab›
söylenen hofl geldiniz vard›r.

� Benimkini samimi olan hofl geldinizler
s›n›f›na koyuyorsunuz san›r›m.

� Tabii ki. Çok samimi olan hofl
geldinizlerdendi sizinki. Böyle
sahiden sevinmiflsiniz gibi yapt›n›z. 

� Mifl gibi yapt›¤›m› düflünmüflsünüz ama.
� Yani sevinmifl gibi yapt›n›z, ama yani

gerçek gibi. Pek anlatamad›m galiba.
� Yoo, gayet iyi anlat›yorsunuz bence.

Anlad›¤›m› düflünüyorum. Bafltan al›rsak
e¤er, size hofl geldiniz deyiflimi samimi
bulmuflsunuz. Bu durumda benimle ilgili
bir yarg›ya var›yorsunuz. fiebnem Han›m
samimi biri diyorsunuz, içinizden. Ama
bunu aç›klarken benim sevinmifl gibi
yapt›¤›m› söylüyorsunuz. Bu durumda
benim sizi gördü¤üme gerçekten sevinip
sevinmedi¤imden emin olam›yorsunuz. O
zaman ben yeterince samimi biri de¤ilim.

� Hay›r hay›r. Samimi birisiniz, ama
nas›l desem…

� Emin de¤ilsiniz.
� Evet, aynen öyle. Ay›p olacak ama,

hani biri daha geldi iflte diye de
sevinmifl gibi yapm›fl olabilirsiniz. Bu
da sizin ekmek kap›n›z iflte.

� Müflteri geldi, hofl tutmak laz›m ki para
kazanal›m diye düflünerek böyle davranm›fl
olabilirim, öyle mi?

� Evet, yani. Tabii ki böyle
düflünmeniz de çok do¤al. Lütfen
yanl›fl anlamay›n beni, sizi
gücendirmek istemem.

� Hay›r, gücenmiyorum. Lütfen rahat 
olun. Duygular›n›z›, düflüncelerinizi ifade
etmekten çekinece¤iniz son yer buras› 
olsun.

� Bak›n iflte bu sözünüz de samimiymifl
gibi geliyor.

� Ama halen mifl gibi geliyor. Emin
olam›yorsunuz.

� Evet, aynen öyle. Asl›nda benim
buraya gelme sebebim de bu, biliyor
musunuz? Ben insanlara güvenimi
yitirdim art›k.

� Art›k diyorsunuz. Ne zamandan beri
hissediyorsunuz bunu?

� ‹lk kaz›k yedi¤im zamandan beri
diyece¤im, ama asl›nda ‹stanbul’a
geldikten sonra bu duygum iyice artt›
galiba.

� ‹lk kaz›¤› ‹stanbul’da yemediniz o zaman.
� Yok onu Antalya’da yemifltim. O dost

kaz›¤›yd›. Sizinle konuflmak çok
keyifli. ‹nsan kendini çok rahat
hissediyor. Sanki çok iyi tan›d›¤›n›z
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biriyle konuflmak gibi.
� Kim gibi?
� Ne bileyim iflte, arkadafl gibi, dost

gibi.
� Dost gibi mi? Aman dikkat edin o

zaman.
� Allah Allah. Bana kaz›k atmay›n

demeye mi getirdim flimdi de. Yok
can›m. Tesadüf iflte. Laf›n gelifli
söylüyorum. Ben size çok güvendim
asl›nda. 

� Siz bana çok güvenmiyorsunuz bence,
Do¤an Bey. Ama bana güvenebilmeyi 
çok istiyorsunuz. Daha do¤rusu siz
yeniden birilerine güvenebilmeyi çok
istiyorsunuz.

� Evet, aynen söyledi¤iniz gibi. Daha
iyi özetlenemezdi. Ay›p oluyor valla
size de ama durum bu.  

� Niye ay›p olsun. ‹lk kez görüflüyoruz,
bana neden güvenesiniz ki. ‹nsanlara
karfl› bir güvensizli¤iniz varsa, beni de
sorguluyor olman›z çok do¤al, de¤il mi?

� Öyle tabii de, gene de böyle direkt
söyleyince size ay›p m› ediyorum
acaba diye düflündüm. Neyse, olan
oldu. Ben direkt sizinle ve ofisinizle
ilgili konuflmaya bafllad›m ama sizin
sormak istedi¤iniz bir fleyler var m›?

� Siz ne konuflmak isterseniz onu
konuflabiliriz, dolay›s›yla benimle ilgili
konuflmaya bafllam›fl olman›z›n bir
sak›ncas› yok. Sizi biraz tan›mak isterim
asl›nda. Bahsedebilir misiniz
kendinizden?

� Mesela nelerden bahsedeyim?
� Akl›n›za ne gelirse. Örne¤in, yafl›n›z,

e¤itiminiz, çal›fl›yorsan›z ifliniz.
� Yirmi dokuz yafl›nday›m. Biyoloji

mezunuyum. Antalyal›y›m,
üniversiteye kadar orada yaflad›m.
Üniversiteyi ‹zmir’de okudum,
orada bir iki iflte çal›flt›m sonra da
bu sektöre geçtim. fiimdi ilaç
sektöründeyim. Yaklafl›k dört y›ld›r
da flu an çal›flt›¤›m firmaday›m.

� Hangi firmada çal›fl›yorsunuz?
� Söylemesem olur mu? Belki bizim

firmadan gelenler vard›r size.
� Olur tabii. Bana çal›flt›¤›n›z firmadan

baflka arkadafllar›n›z›n geliyor olmas›
ihtimali, sizin bana nerede çal›flt›¤›n›z›
söylemenize engel oluyorsa, çal›flt›¤›n›z
yeri söylemeyebilirsiniz.

� Size güvenmiyormuflum gibi oldu
gene.

� Gibi oldu?
� Evet, öyle oldu de¤il mi? Kusura

bakmay›n ne olur. Ben böyle
paranoyak oldum iflte. Paranoyak
filan diyorum, tereciye tere satmak
gibi olmas›n. Malum biz de ilaç
sektöründe oldu¤umuz için bu
terimlere yabanc› de¤iliz. 

� Paranoyak oldum dediniz, ne zamand›r
böyle paranoid düflüncelerinizin oldu¤unu
hissediyorsunuz?

� Tam olarak bilemiyorum, belki
eskiden de vard› ama sanki ifl
hayat›yla birlikte artt›. Özellikle
‹stanbul’a geldikten sonra.

� Daha önce çal›flt›¤›n›z firma da
‹stanbul’da m›yd›?

� Hemen hepsinin merkezi
‹stanbul’da zaten ama o zaman
‹zmir’de çal›fl›yordum. T›bbi sat›fl
temsilcisiyim ben. Bizim ifli
bilirsiniz, inan›lmaz bir rekabet
ortam› var. Tabii ki bu rekabet
sadece firmalar ve ürünler aras›nda
de¤il. Ayn› ekipte çal›flan arkadafllar
olarak biz de birbirimizin gözünü
oyuyoruz.

Sessizlik...

� Pardon fiebnem Han›m, gözüm bir
fleye tak›ld›. fiu yeflil yumurta 
tafl m›?

� Evet, tafl.
� Ne tafl› o?
� Yeflim tafl›.
� Gerçek tafl m›?
� Evet, gerçek tafl.
� Öyle mi?
� Gerçek gibi durmuyor mu sizce?
� Yoo, ben anlamam.
� Onun yeterince samimi olup olmad›¤›n›

ö¤renmeye çal›fl›yorsunuz herhalde.
� Olabilir. Mifl gibi mi yap›yor yoksa

sahiden gerçek mi?
� Mifl gibi yap›yorsa?
� O zaman bir daha onunla göz göze

gelmemeye çal›fl›r›m.
� Veya onunla bafla ç›kmay› ö¤renirsiniz ya

da ona tahammül etmeyi.
� Ö¤renebilecek miyim sizce, fiebnem

Han›m?
� Neden olmas›n.

Devam edecek…
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T›bbi sat›fl
temsilcisiyim
ben. Bizim ifli
bilirsiniz,
inan›lmaz bir
rekabet ortam›
var. Bu rekabet
sadece firmalar 
aras›nda de¤il.
Ayn› ekipte
çal›flan
arkadafllar
olarak biz de
birbirimizin
rakibiyiz.
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