
Spivey: Buyurun. 

Yardımcı: Bay McMurphy geldi Doktor Bey. 

Spivey: İyi, içeri alın. Teşekkürler. McMurphy, ben Doktor Spivey. 

McMurphy: Doktor Spivey, sizinle tanışmak büyük zevk. 

Spivey: Evet. Bir sandalye çekin, oturup konuşalım. 

McMurphy: Tabii. 

Spivey: R.P. McMurphy. 

McMurphy: Bu ne biçim balık böyle Doktor. 

Spivey: Kocaman, değil mi? 

McMurphy: Evet ya. Herhalde 20 kilo kadar, değil mi? 

Spivey: -Hayır, 15. 

McMurphy: 15 ha... 

Spivey: Ama şöyle söyleyeyim, adam fotoğrafı çekerken onu tutmak için akla karayı seçtim. 

McMurphy: Buna eminim. Herhalde şu zincir de işi zorlaştırmıştır. Zinciri de tartmadınız ya? 

Spivey: Hayır, zinciri tartmadım. Ama bu resimle pek gurur duyarım. Bu yakaladığım ilk 

Chinooker. 

McMurphy: Güzel bir balık. 

Spivey: Randall Patrick McMurphy. Otuz sekiz yaşında. Neden buraya gönderildiğiniz 

hakkında bana neler söyleyebilirsiniz? 

McMurphy: Eh… Bilmem. Orada ne diyor? Sigara içebilir miyim? 

Spivey: Tabii, buyurun için. Eh, burada... bir şeyler diyor. Uyumsuz olduğunuzu yazıyor. Yerli 

yersiz konuşuyormuşsunuz. Genelde çalışmaya pek yanaşmıyormuşsunuz. Tembelmişsiniz. 

McMurphy: Sınıfta sakız çiğnermişim. 

Spivey: Buraya gönderilmenizin asıl nedeni değerlendirilmenizi istemeleri. Akıl hastası olup 

olmadığınızı saptamak için. Asıl neden bu. Sizce neden bunu düşünmüş olabilirler? 

McMurphy: Eh, anlayabildiğim kadarıyla fazla dövüşüp düzüştüğüm için. 

Spivey: Cezaevinde mi? 

McMurphy: Ha yok, siz şeyi kastediyorsunuz... 

Spivey:  Neden sizi çalışma kampından buraya gönderdiler? 

McMurphy: Açıkçası, gerçekten de bilmiyorum doktor. 

Spivey: Burada diyor ki, şimdiye kadar... Durun bakayım... 



McMurphy: Bu bana bağlı değil ki. 

Spivey: Bir... iki, üç... dört... En azından... beş kez saldırı yüzünden tutuklanmışsınız. Bu 

konuda neler söyleyebilirsiniz? 

McMurphy: Beş kavga işte. Rocky Marciano 40 kez dövüştü ve şimdi milyoner. 

Spivey: Doğru. 

McMurphy: Doğru ya. 

Spivey: Fakat hapse girme nedeniniz reşit olmayan biriyle cinsel ilişki. Bu da doğru, öyle değil 

mi? 

McMurphy: Kesinlikle doğru. Ama doktor kız 15'indeydi ama 35'lik gibi görünüyordu Doktor 

Hem bana da 18 yaşında olduğunu söyledi. Üstelik çok da hevesliydi, bilmem anlatabildim 

mi? Fermuarım patlayacak gibi olmuştu. Ama aramızda kalsın kız 15 yaşında da olabilirdi 

hani. Bir kez o kadar tahrik oldunuz mu bana bu hiç de çılgınca gelmiyor. Bence size de 

gelmiyordur. 

Spivey: Dediğinizi anlıyorum.  

McMurphy: Yaşayan hiçbir erkek buna karşı koyamazdı. İşte ben hapse bu yüzden girdim. 

Şimdi kalkmışlar bana delisin diyorlar. Neymiş efendim, lanet bir bitki gibi yerimde 

durmuyormuşum. Bu bana çok anlamsız geliyor. Eğer delilik buysa... o zaman ben kafayı 

yemişim, zıvanadan çıkmışım, tırlatmışım. Ama ne çoğu, ne de azı. İşte bu kadar. 

Spivey: Doğrusunu isterseniz McMurphy burada yazıldığına göre onların fikri... Onların fikri 

size verilen işlerden kaçmak için deli rolü yaptığınız. Buna ne diyorsunuz? 

McMurphy: Hiç öyle bir adama benziyor muyum? 

Spivey: Dilerseniz biraz açık konuşalım Randall, olur mu? Söyleyin Gerçekten de aklınızda bir 

sorun olduğunu düşünüyor musunuz? 

McMurphy: Yok canım. Ben modern bilimin müthiş bir mucizesiyim. 

Spivey: Bir süreliğine burada kalacaksınız, sizi değerlendireceğiz. Sizi inceleyeceğiz. Ne 

yapacağımıza karar vereceğiz ve sizin için uygun olan tedaviyi uygulayacağız. 

McMurphy: Doktor, size şunu söyleyeyim. Ben size yardımcı olmaya yüzde yüz varım. Yüzde 

yüz. Ta sonuna kadar yanınızdayım. Göreceksiniz. Çünkü bence, R.P. McMurphy'nin 

derinliklerine inmeliyiz. 


