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Cinayet Sınıfı Başkanı

AYŞE ERBULAK

İstanbul Çengelköy’de doğdu. Günaydın, Güneş ve Sabah 
gazetelerinde çalıştıktan sonra, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları 
ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosunda oynadı. Kanal 6, Kanal D ve Show 
TV kanallarının mutfağında çalıştı. Kariyerinin doruğundayken, 
Norveç’e göç ederek bambaşka bir iş dalında yüksek eğitim alarak 
bir kafe işletti. Skatval ve Stjørdal tiyatrolarında 11 yıl boyunca 
sahneye çıktı. Duru Tiyatro’da Nafile Dünya ve Tiyatro Kedi’de 
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunlarında oynadı. Halen Tiyatro 
Kedi’nin Müfettiş adlı oyununda rol almaktadır. Yazarlığının yanı 
sıra Norveçce-Türkçe çeviri yapmaktadır. Erbulak Oyunculuk-
Yazarlık Evi ve Ajans Ayşe Erbulak’ın kurucusu ve yöneticisidir. 
Sanatçı bir ailenin mensubu olan Erbulak, yitirdiğimiz sanatçı 
Altan Erbulak’ın kızı, oyuncu Dağhan Külegeç’in annesi, sanatçı 
Özden Özgürdal’ın eşidir.

Yayınlanmış Kitapları:

2012, Çok Şekerli Ölüm

2012, Limoni Ölüm

2013, Ödüllü Ölüm

2014, Dokuz Oda Cinayetleri

2015, Anne Bak Kim Geldi?
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ROMAN





Bu kitabı;

küçükken haset ettiğim,

büyüdükçe zarafetine, aklına hayran kaldığım,

zaman zaman kıymetini bilemediğim,

şimdilerde abla olabilmeyi becerdiğim,

canım kız kardeşim Nilgün Kuruöz’e armağan 
ediyorum.

Umarım eskiden yaptıklarımın küçük bir telafisi 
olur...





İlk beş kitaptan sonra durgunluk dönemi 
zannettiğim ve “cinayet kurguları”nı farkında 
olmadan beynimde topladığım bir süreçten geçtim...

“Artık bundan sonra yazamam,” her dediğimde 
yanımda olan şahane insan, eşim, en iyi arkadaşım 
Özden Özgürdal beni çok yüreklendirdi...

Oğlum, canparem, ciğerparem Dağhan Külegeç 
“Anneciğim yaz, hatta ben de filmini çekeyim,” 
diyerek beni kamçılayarak, yüreklendirerek, ilerdeki 
hedefe kilitleyen hayaller kurdurdu...

Bonusum Öykü Özgürdal, yazabilmem için her 
türlü yardımcı oldu...

Son olarak “Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi” 
çalışanları, başta kadim dostum, ahretliğim Nur 
Ardakoç olmak üzere sırf ben yazabileyim diye 
müthiş bir servis verdiler...

Tabii Kalem Ajans, Avrupa’nın en iyi ajansı canım 
Nermin Mollaoğlu...

Arzu Çağlan, radyoların ilk yasallaştığı zaman bizlere 
radyoyu sevdiren, onsuz günümüz geçmeyen, şimdi 
de editörüm...

Eğer bu kitap elinizdeyse onlara borçluyum. 

Teşekkür yetmez...



KİM KİMDİR?

Ali

Anne ve babası İsveç’ten Türkiye’ye tatil için dönerken ka-
zada ölmüş. Hayatta olan tek akrabasının yanında bir müd-
det yaşadıktan sonra burslu okuyup, bir yurtta kalıyor.

Ela

Çok zengin bir doktorun kızı. Annesi küçükken ölmüş, ba-
basının evlendiği kadın ise onu hep pahalı okullarda oku-
tup evden ve aileden uzak tutmuş.

Gizem

Ali ve Ela’nın okuduğu üniversitenin idari kısmında çalışan 
sekreter. Evli ve çocuklu.

Özgür

Gizem’in kocası.

Rukiye Gülenay

Üniversitede Gastronomi bölümü başkanı. Çok sert bir ka-
dın.



Levent Şef

Üniversitede gastronomi bölümünün baş aşçı hocası. Ailesi 
çok zengin, yakışıklı, şık ve karizmatik bir erkek.

Carolijn

Hollandalı kampçı.

Baba

Ela’nın babası.

Üvey anne

Ela’nın üvey annesi.

Aşçı

Ela’nın üvey annesinin ailesinin emektar aşçısı.

Haldun

Ali’nin uzak akrabası.





Biz katil doğmadık,

siz bizi bir canavara dönüştürdünüz.
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Sabiha Gökçen Havaalanı.

İstanbul, Nisan...

Kırk kişilik öğrenci kafilesi İstanbul’un Anadolu yakasın-
daki havaalanında bir araya gelmeye başlamıştı. Hepsi aynı 
üniversitenin Gastronomi bölümünün farklı sınıflarında 
okuyordu. 

Kafilenin başı okulun sevgili hocası Levent Şefti. Küçük-
ken geçirdiği kaza sonucu yüzünde oluşan yara izi ona fark-
lı bir hava vermişti. Bu okulda son iki yıldır şef hoca olarak 
çalışmaktaydı ve ona âşık olmayan hemen hiçbir öğrenci-
si yoktu. Hatta sadece öğrenciler değil, ofislerde çalışanlar 
ve başka bölüm hocaları da ona hayranlık duyardı. Bekar-
dı. Adanalı çok zengin bir ailenin üç erkek çocuğundan 
en küçüğüydü. Küçükken konaklarında çalışan kadınlarla 
birlikte hep yemek yapmıştı. Büyüdükçe de mutfak onun 
için bir mabet, yemek yapmak ise en büyük zevki olmuştu. 
Babasının karşı çıkmasına rağmen annesinin yardımlarıyla 
yurtdışında bu iş üzerine okumuştu. Hedefi akademik ka-
riyerini bitirdikten sonra dünya çapında bir restoran zinciri 
açmaktı. 



Ayşe Erbulak

16

Ayrıca dünya modasını takip eder, çok şık giyinirdi. 
Mesleğinin yanı sıra güzel konuşma eğitimleri de almıştı. 
Kadınların, hatta erkeklerin bile çok beğendiği biri olmuş-
tu bu sayede. Her zaman renkli ceketler ya da pantolonlar 
giyer, o senenin modası ayakkabılar, gözlükler daha vitrin-
lere çıkmadan onun üstünde görülürdü. Kısa denmeyecek 
boyu, aralarda hafif beyazları olan açık kumral saçları, ela 
gözleri, biçimli ağzı ve burnuyla girdiği mekânları adeta bir 
spot lambası gibi aydınlatırdı.

İşin kötüsü, ona âşık olanlar adamın da kendilerine âşık 
olduğunu sanırdı. Yanında bulunduğu herkesi yüceltir, il-
tifat eder, kendine hayran bırakır, arkasını dönünce de bir 
salise önce söylediklerini unuturdu.

Üniversiteye asistan olarak girdikten sonra iki yıl gibi 
kısa sürede “Şef ” unvanı almıştı. 

Okulun düzenlediği “Baharat Gezisine” kafile başkanlığı 
etmesi hem büyüdüğü ve çok iyi bildiği şehir olması hem 
de mesleki bilgilerindendi. 

Levent Şef kafilenin başkanıydı başkanı olmasına, ama 
tüm ayak işlerini yapacak köleleri de vardı: öğrencilerinden 
Ali ve Ela, bir de idarede çalışan Gizem. Gerçi ekibine kim 
ne istese yaptıracak etkisi vardı, o ayrı.

Sabiha Gökçen Havaalanı’nın daha önce kararlaştırdık-
ları bir kafesinde toplandılar. İçlerinde bu tür okul gezile-
rine katılanlar olduğu gibi, hayatlarında ilk kez ailesinden 
ayrı kalacaklar da vardı. 

Hemen hepsi sırt çantalı gençlerin bir kısmı özel üniver-
sitede okuyan zengin çocukları, birkaçı da yüzde yüz bursla 
okuyan oldukça fakir, hatta kimsesiz öğrencilerdi. Aradaki 
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sınıf farkı dersler sırasında pek ortaya çıkmasa da gezinin ilk 
anlarında belli olmaya başlamıştı.

Devlet yurdunda kalan ve değil geziye katılacak parayı 
günlük ekmeğini zor bulan Ali’nin ücretini notları en yük-
sek öğrenci olması nedeniyle okul idaresi karşılıyordu. 

Ela’nın katılım payı ise babasının, üvey annesinden giz-
lice ödediği bir miktardı.

Gizem, idarede çalıştığı için ve bundan böyle okul ge-
zilerinde onlardan biri de olsun kararıyla gelmişti. Kocası 
önemli değildi, ama kızını bırakmayı hiç istememişti. Lakin 
bir yandan da dört gün Levent Şefle birlikte olmak içini 
açacaktı.

Hepsi toplandıktan sonra ellerinde uçuş kartları ve kim-
likleri teker teker uçağa bindiler. 

İçlerinden bazıları dört günlük bu geziye gittikleri gibi 
dönmeyeceklerini o sırada bilemezdi!


