
MIKE 

Merhaba, Rick Sorkin. 

HARVEY 

Harvey Specter. Memnun oldum. Neden oturmuyorsunuz? Bu da nedir? 

... 

Onların polis olduğunu nasıl anladın? 

MIKE 

İlkokulda bir roman okumuştum. Polisler bir oteli belirlemişlerdi. Birisi otel görevlisi, komi gibi 

giyinmişti. Diğeri de takım elbise giymişti. Aynısı da oldu. 

HARVEY 

İlkokulda roman mı okudun? 

MIKE 

Nasıl? Okumayı severim. 

HARVEY 

Neden saatin kaç olduğunu sordun? 

MIKE 

Onlardan kurtulmak için. Hangi uyuşturucu satıcısı elinde bir çanta otla polise saatin kaç olduğunu 

sorar ki? 

HARVEY 

Seni işe almalıyız. Tanrım, işe alındığın için 25 bin avans verebilirim. 

MIKE 

Kabul ediyorum. 

HARVEY 

Ne yazık ki sadece Harvard mezunu alıyoruz. Harvard hukuk fakültesini bırak herhangi bir hukuk 

fakültesine bile gitmedin. 

MIKE 

Peki, sana daha hiç görmediğin şekilde bütün her şeyi özümseyebildiğimi ve gerçekten de baro 

sınavını geçtiğimi söylesem? 

HARVEY 

Saçmalıyorsun derdim. 

MIKE 

Şuradaki Barbri Kanun el kitabı değil mi? Aç onu. Bir şeyler oku. Herhangi bir şey. 



HARVEY 

"Sivil yükümlülük kurum ile çeşitli faktörlerle bir arada 

bağlantılıdır..." 

MIKE 

" Bunlar; vekilin yolundan ayrılması, kurumun, davacının tarafında makul sonuçlar çıkarması ve 

doğacak zararların ortaya çıkarılmasıdır." 

HARVEY 

Bunu nasıl bildin? 

MIKE 

Baro sınavına çalışırken öğrendim. 

HARVEY 

Tamam, sivri zeka þu laptopu aç. 

Bir Harvard avukatının neler yapabileceğini göstereceğim. Bir konu seç. 

MIKE 

Geçmişe dönük hisse senedi opsiyonu. 

HARVEY 

Geçmişe dönük opsiyon işlemleri yasal olsa bile ihlalleri IRC bölümü 

409A'ya göre cezalandırılır. 

MIKE 

Sarbanes-oxley'i unuttun. 

HARVEY 

Sarbanes-oxley sınırlarına göre yorumlamak 2007 sonrasında tartışmalı hale gelmiştir. 

MIKE 

Mayıs 2008'den sonra yapılan altıncı devreye göre ayarlayabilirsen tartışmalı hale gelmez. 

HARVEY 

Bu etkileyici ama sen bilgisayar başındasın. 

MIKE 

Hearts oynuyorum. Pardon. Beni alt etmek istiyorsan başka şeyler yapmalısın. 

HARVEY 

Bunların hepsini nasıl biliyorsun? 

MIKE 



Söyledim ya. Okumayı seviyorum. Bir şeyi okuduğumda, anlıyorum. Ve anladığımda, bir daha 

unutmuyorum. 

HARVEY 

Neden baro sınavına girdin? 

MIKE 

Sersemin teki hukuk okumadan sınavı geçemeyeceğime dair iddiaya girdi. 

HARVEY 

Tamam, bak bütün bunlar çok etkileyici. Korkarım ki işe dönmem gerekiyor. Polislerin seni bekleyip 

beklemediklerinden emin olayım. Bu işi bu kadar istiyorsan neden hukuk fakültesine gitmedin? 

MIKE 

Üniversitedeyken avukat olmak hayalimdi. 

Biraz paraya ihtiyacım oldu Trevor matematik testinin sorularını hafızama alıp satmaya ikna etti. 

Sonuçta dekanın kızına soruları sattık. Bursumu kaybettim, okuldan atıldım. Ben, başka bir hayata 

başladım. O zamandan beri geri dönmeyi istiyorum. 

HARVEY 

Sana bir şey söyleyeyim. Burası ilkokul değil. Çok çalışmak gerekir. Uzun saatler. Yüksek baskı. Bana 

lanet olası bir yetişkin 

lazım. 

MIKE 

Eğer bu işi verirsen Harvard inekleri kadar çok çalışacağım ve şimdiye kadar gördüğün en iyi avukat 

olacağım. 

HARVEY 

Sana bir şans verme eğilimindeyim ama ya diğer yoldan gitmeye karar 

verirsem? 

MIKE 

Bu adil olur derim. Bazen çok zeki olmayan insanlarla takılırım, bilirsin sadece diğer taraftakiler nasıl 

yaşıyor diye. 

HARVEY 

Çekil kenara. Şirketime yardımcımı bulduğum hakkında e-posta yolluyorum. Pekala. Bu hafta 

başlıyorsun. Pazartesiden itibaren. Yapman gereken şey þu. İlk önce, otu bırakacaksın. Uyuşturucu 

testi yapıyoruz. İçmeyi şimdi bırak, sorun kalmaz. Tek uyuşturucunun bu olduğunu varsayıyorum. 

MIKE 

Nasıl anladın? 

HARVEY 



Sen kitap okursun, ben insanları. Ot kafalar ot içer. Yaptıkları 

budur. 

MIKE 

Tek yaptığım bu değil. Benim de ilgi alanlarım var. 

HARVEY 

Albert Einstein gibisin ama hukuk fakültesine gitmeyi başaramıyorsun öyle mi? Bunun ot ile bir 

alakası olmadığını mı düşünüyorsun? 

MIKE 

Trevor beni... 

HARVEY 

Bu da başka bir konu. Bir daha Trevor ile konuşmayacaksın. Çantadan kurtulacaksın. Uçağa atlayıp 

Harvard'a gideceksin. Ve bir hukuk fakültesinde ne var ne yok hepsini öğreneceksin. Bu takımı sen mi 

aldın? 

MIKE 

Evet. 

HARVEY 

Başka takımlar alalım. 


