
 

 

 

DOSTUM 
  

Kısa bir süre önce çok özel bir dostum öldü. Otuz yıldır dostluğumuza değer verirdik. 
Bu süre içinde çeşitli sıkıntılı anlarımız, günlerimiz olmuştu ama giderek gelişen 
dostluğumuza hiçbir şeyin engel olamayacağına inanıyorduk. Onunla birlikte yaşadığımız 
deneyimleri, her birimizin geçirdiği değişimleri ve bizi yaşam boyu birbirimize bağlayan o 
derin paylaşmayı sık sık düşünürüm. 

 
Sevdiğimiz insanları asla, ölümle bile kaybetmediğimizi kesin olarak biliyorum. Onlar 

bizim her yaptığımıza, düşündüğümüze ve aldığımız kararlara katılmaya devam ederler. 
Sevgileri anılarımızda silinmeyen bir iz bırakır. Yaşamlarımızın onların sevgisini paylaşmakla 
zenginleştiğini bilmenin huzuru içinde yaşarız. Sevdiğimiz için çok daha iyiyizdir. Böylece 
sevgi ölümü bile aşmış olur. 

                                Leo BUSCAGLIA 
(Sevgi İçin Doğmak, s. 190) 
 

 

 

KİM DİRİLTECEK ? 
 
Öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden bir adam çürümüş bir kemiği eline alıp ufaladıktan 

sonra peygamberimize dönerek, “Allah’ın bu çürümüş, un ufak olmuş kemikleri dirilteceğine 
mi inanıyorsun?” dedi. Peygamberimiz, “Evet, onları da seni de diriltecek.” dedi. Bunun 
üzerine Allah, peygamberimize şu ayetleri gönderdi: 

“İnsan görmez mi ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki 
apaçık düşman kesilmiş. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı örnek vermeye 
kalkışıyor ve ‘Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?’ diyor.De ki: Onları ilk kez yaratmış 
olan diriltecek. Çünkü o, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş 
çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların 
benzerlerini yaratmaya güç yetiremez mi? Evet! Elbette güç yetirir. O, her şeyi hakkıyla 
bilen yaratıcıdır. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı ‘ol’ demekten ibarettir. 
O şey de hemen oluverir. Her şeyin mülkü elinde olan Allah’ın şanı ne kadar yücedir! 
Siz de ona döneceksiniz.” (36/Yâsîn suresi,77-83)  

 
 
Başka bir ayette Allah, öl-dükten sonra dirilmeyi şu benzetme ile açıklamıştır: “Senin 

yeryüzünü kupkuru görmen de Allah’ın de-lillerindendir. Biz kuru toprağa suyu 
indirdiğimiz zaman, toprak harekete geçip kabarır. Kuru top-rağa can veren elbette 
ölüleri de diriltir. Allah’ın her şeye gücü ye-ter.” (41/Fussilet suresi, 39) 

 

 

 

 

 

 



 

BİR FİLM GERİYE ALININCA... 

 
Ahmet’in doğum gününde babası ona küçük bir sinema makinesi ve birkaç film hediye 

etmişti. Ahmet hafta sonlarında ev ödevlerini bitirdikten ve oyun oynadıktan sonra bu filmleri 
seyrederek dinleniyordu. 

Bir pazar günü Ahmet, arkadaşlarını evine davet ederek onlara bir serüven filmi 
seyrettirdi. Filmin bir sahnesinde ıssız bir adada yaşayan insanlardan biri, öykünün konusu 
gereğince, arkadaşlarıyla yolda giderken hastalanıp ölüyordu. Arkadaşları dinî bir törenle onu 
gömüyorlar ve dua ederek mezarından uzaklaşıyorlardı. Geride tek bir mezar görünüyordu. 

Ahmet tam bu sırada sinema makinesini durdurdu. Sonra geriye doğru çalıştırarak 
filmi geriye almaya başladı. 

Çocuklar acıklı sahnenin üzüntüsü içindeyken birdenbire hayretle gülmeye başladılar. 
Çünkü öykü tersine oynamaya başlamıştı. Uzaklaşan insanlar gerisin geriye tekrar mezarın 
başına geliyorlar, topraklar açılıyor, ölü dışarı çıkarılıyor, adam nasıl öldüyse öylesine diriliyor 
ve arkadaşlarıyla konuşarak filmin başındaki gibi yürümeye başlıyordu. Sanki hiç ölmemişti. 

Çocuklar gülmeye devam ediyorlardı. Ahmet makineyi durdurarak  dedi ki: 

“Şimdi hep beraber gülüyoruz ama aslında ben filmin bu sahnesini, bir konu üzerinde 
düşünmemiz için geriye doğru aldım. Geçen gün Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde 
‘ÖLÜMDEN SONRA DİRİLMEK’ konusunu öğrenmiştik ya… Dersten sonra da birbirimize 
sormuştuk; ‘İnsan, öldükten sonra bir daha nasıl dirilir?’ diye. 

İşte tıpkı bu filmdeki gibi... Kıyamet günü gelip de ahiret yaşamı başladığında 
insanlığın yaşam serüveni geriye alınan bir film gibi devam edecek... Her şeyi yaratmış ve 
dünya sahnesinde bir rol vermiş olan yüce yaratıcımız Allah’ın emriyle herkes mezarından 
işte böyle kalkacak, sonra dünyada yaptıklarının hesabını verecek...” 

Arkadaşları Ahmet’in bu konuşmasını dikkatle ve düşünerek dinlediler. Ona hak 
verdiler. Çocuklardan biri; 

“Gerçekten öyle..” dedi. “Şimdi bu filmdeki ölen adam hastalanarak değil de bir 
bomba ile ölseydi, paramparça olsaydı, her zerresi toz gibi dağılsaydı, film geriye alındığı 
zaman adamın havaya dağılan, toprağa serpilen her zerresi tekrar geriye dönecek, 
birleşecek ve adam bütünleşip, canlanıp ayağa kalkacaktı.” 

Arkadaşları Ahmet’e teşekkür ettiler. “Şimdi öldükten sonra dirilmek konusunu daha 
iyi anladık. Öldükten sonra dirileceğimize inanıyoruz ve yüce Allah’ın huzuruna ak yüzle 
çıkmak için dünya yaşamımızda ona ibadet  ederek, iyi işler yaparak yaşayacağız.” dediler. 

 

Gökhan EVLİYAOĞLU  

(Çocuk ve Dua, s.47-48’den kısmen sadeleştirilmiştir.) 

 MELEKLERLE 24 SAAT 
Bir sabah uyandım. Etraf her zamankinden farklı bir haldeydi. Her taraf nurla bezenişçesine 
beyaz ve aydınlıktı. Pırıl pırıl parlıyordu. Birden gözlerim, havada duran, beyazlara bürünmüş 
şeylere ilişti. Gözlerime inanamamıştım. Bu şeyler neydi acaba? Bir anlam verememiştim. 
Gözlerimi kamaştırarak ne olduğunu anlamaya çalışıyordum."Kızım Banu, rüyadasın, uyan 
uyan!"diyordum kendi kendime. Sonra yatağımın üzerinde durup düşündüm ve bunların 
melekler olduğuna karar verdim. Çünkü onlar kadar nur yüzlü ve mükemmel bir varlık yoktu 
evrende. Onlar bana "24 saati bizimle geçireceksin" dediler. Bunu duyunca çok sevindim. 
Çünkü melekler görünmezler. İlk defa bir faniye görünecekti. Bu fani ben olduğum için büyük 
bir şanstı. Onların ne yaptığını öğrenecektim bu bir gün içerisinde. 
Onlar çok sayılalardı. Hepsi birbirine benziyordu. Birini diğerinden ayırt edemiyordum. Çünkü 
cinsiyetleri yoktu. Bu yüzdende istedikleri şekle girebiliyordu. Hepsi birbirinden çalışkandı. 
Çalışırken hiçbiri acıkmıyor, susamıyor ve yorulmuyorlardı bile. Hepsinin bir işi vardı; biri doğa 
olaylarıyla ilgileniyor, biri eceli gelenlerin canını alıyor ve birinin ise işi bitmişti. Çünkü o 



peygamberlere vahiy getiriyordu. Ama şimdi peygamberler olmadığı için vahiyde getirmiyordu. 
Bir melek vardı ki o çalışmıyor ama bekliyordu. Allah'ın emretmesini bekliyordu. Allah o 
meleğe emrettiği zaman o "sur"a üfleyecekti. Gözlerim sağ ve sol omzumdaki meleklere 
takıldı. Her iki meleğin elinde de defter vardı. Onlara "Sizin göreviniz nedir?" diye sordum. Sağ 
omzumdaki melek ise "Ben de senin işlediğin günahları bu deftere yazarım" dedi. Dedim ya, 
burada herkesin bir işi var. Kimse boş değil. Bir meleğe de "Geleceğim hakkında bana birkaç 
bilgi verir misin?" diye sordum. O da "Ben geleceği bilmem, sade ve sadece Allah'ın 
bildirdiklerini bilirim" dedi ve ban de ısrar etmedim. Meleğin yanından ayrılıp, bir köşede 
melekleri izlerken yine bir noktaya takılıp kaldım. Melekler sürekli secde ediyorlardı. Bunun 
neden böyle olduğunu sormadım. Zaten de vakit doluyordu. 
Meleklerle vedalaştım. Onlara verilen süre dolmuş ve artık gitme vakti gelmişti. Birden yok 
oldular. Eski yaşantıma geri döndüm. Bir günüm bile olsa diğer günlerden çok farklı geçti. Ben 
bu olayı annem yâda babamla paylaşsam inanmazlar ve senin ruh sağlığın bozuluyor diyerek 
beni psikologa götürürler. Bu yüzden bu sır benimle mezara kadar gelecekti. 
Kaynak: Banu BÜYÜKAKTAŞ (Tantavi İÖO/Eyüp-İstanbul)  

 ÖLÜM MEKTUPLARI 

 Modern çağların birinde, ölüm meleği Hayatı ve Ölümü Veren’in emirlerini dinler, 

ama insanlar hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarken garip bir ülke ve insanları vardı. 

Mevsimlerden kış, aylardan ocaktı. O günlerde ülkede her şey “normal” 

görünüyordu. Yağmur yağışları ve fiyat artışları mevsim ortalamasının üzerinde; 

erkekler gündüz işinde, akşam televizyonun önünde; çocuklar okulunda ve 

kadınlar da ya mutfakta ya da komşu ziyaretlerindeydi. Yaşayıp gidiyorlardı işte. 

 Tâ ki o sabaha kadar… 

 O sabah bir mektup herkesin hayatını alt üst etti. Ülkede istisnasız herkese, hem 

de isimleri zarfın üstünde yazılı olarak, aynı mektup geldi. Posta kutularında, kapı 

altlarında hep o mektup vardı. En ücra köydeki insanlardan büyük şehirlerin 

mutena semtlerinde yaşayanlara; en fakir işsizinden en büyük holding patronuna; 

en küçük memurdan devlet başkanına kadar herkese gönderilmişti bu mektup. 

 Sabah kalkıp da posta kutusuna bakan insanlar zarfı gördüklerinde merak, 

mektubu okuduklarında ise korku içinde kaldılar. Tek bir kelime okuyabilmişlerdi 

mektupta: 

 “Öleceksin!” 

 Önceleri kimse ne olduğunu anlayamadı. Sonra, bir dost şakası zannedip üzerinde 

durmadılar. Aile meclislerinde, dost sohbetlerinde sözü açıldığında aynı mektubun 

başkalarına da geldiğini öğrenince, bu işin arkasında kimin olduğunu merak 

etmeye başladılar. Acaba, yeni bir terör örgütü ortalığa dehşet mi salmak 

istiyordu? 

 Ertesi sabah herkes başka bir mektupla daha karşılaştı… Kelimeler farklı, ama 

mesaj aynıydı: 

 “Sonun yaklaşıyor!” 

 Korkuları derinleşti, çaresizlikleri pekişti. Canlarına kimin kastedebileceğini 

düşünmeye başladılar. Kimlere kötülük etmişlerdi? Kim kendilerine hınç besliyor 

olabilirdi? O günleri tek kelimeyle zehir oldu. Akşamı binbir kaygı ve şüpheyle 

geçirip kendilerini eve zor attılar. Gece hemen hiçbirisinin gözüne uyku girmedi. 

Ertesi sabah da aynı mektupla karşılaşıp karşılaşmayacaklarını düşünüyorlardı.  

 Ve korktukları başlarına geldi. Mektuplar hiç aksamaksızın her sabah gelmeye 

devam etti. Tehdit kokan, amirane bir üslupla yazılmış mektuplardı bunlar. 



 Ya “Adımlarına dikkat et” deniliyordu mektuplarda, ya “Sıra sana da gelecek”, ya 

da “Yaptığın her şeyin hesabını vereceksin” gibi şeyler.  

 Devletin üst kademesinde üst üste toplantılar yapıldı. İstihbarat birimleri durum 

karşısında çaresizliklerini ilan ettiler. Mektupları kimin ya da kimlerin koyduğuna 

dair tek bir fikirleri bile yoktu. Bütün denetimlere rağmen devletin en üst 

kademesindekilerin evlerine dahi bu mektupların nasıl ulaştırılabildiği 

anlaşılamamıştı. Üst düzey yöneticilerin koruma görevlilerinin sayısı üç katına 

çıkarıldı. Diğer taraftan da ülkede bu mektuplardan dolayı karışıklıklar 

çıkmasından korkuyorlardı. Bir şeyler yapılmalıydı. 

 Önce, televizyonlara gizli emirler göndererek eğlence programlarının arttırılması, 

insanlara bu sıkıcı ve kaygı verici durumu unutturmaya çalışmaları istendi. Aynı 

emir radyolara ve gazetelere de gönderildi. Diğer taraftan, reklâmcılardan daha 

cazibeli reklâmlar yapmaları istendi. Daha fazla alışveriş ve eğlence merkezinin 

inşası planlandı. Futbol maçlarının biletleri ucuzlatıldı. Piyasaya yeni popüler 

şarkılar ve şarkıcılar sürüldü. 

 Cumhurbaşkanı ve başbakan gezilere çıkarak vatandaşlarına seslenip onlara 

cesaret vermeye çalıştılar. Kendilerinin de şiddetle duyduğu ölüm korkusunu 

gizlemeye çalışarak, ülkelerinin bir süpergüç olacağını, büyüme hızının şu kadar 

yükseleceğini, şu kadar işler yapılacağını, herkesin devletine güvenip geleceğe 

ümitle bakması gerektiğini anlattılar. Generaller ise, verdikleri demeçlerde 

ordunun her türlü iç ve dış düşmana karşı tetikte olduğunu; dünyanın en disiplinli 

ve en güçlü ordusunun kendileri olduğunu; halkın kendilerine duyacağı güvenle 

rahat içinde uyuyabileceğini söylediler. 

 Ama bütün bunlar, her yeni günün sabahında o mektupların gelmesini; 

mektuplarla birlikte de her hafta bir kişinin ölmesini engelleyemedi. Mektuplardaki 

tehdidin sanki bir “piyango” gibi birilerine isabet ettiğini gören insanların çoğu, 

sabahları mektubu alelacele posta kutusundan alıp okumadan çöpe atmaya 

başladılar. Sanki sözleşmişler gibi, artık bu mektuplardan ve içindekilerden 

bahsetmemeye özen gösterdiler. Tanıdıklarından, dostlarından, akrabalarından 

kimileri öldüğü halde, bu ölümleri o mektuplarla birleştirmemeye çalıştılar. 

 Onun yerine, trafik canavarlarından, hastalıklardan ve yaşlılıktan; hayat 

pahalılığından, politikadan, falanca ülkenin kendi ülkelerine beslediği 

düşmanlıktan; spordan, filanca şarkıcılardan… Konuştular. Bu arada, tüm ülkede 

içki satışları patladı, televizyon reytingleri yükseldi, şarkı kaset satışları arttı… 

 Yalnızca çok az sayıda insan, bu mektupların ardında yatanı gerçekten merak 

ediyordu. Sadece onlar, posta kutularına kendi soru dolu mektuplarını koydular. O 

mektupların yazarı ile aralarında ilginç bir iletişim başlamıştı. Böylece, sadece 

onlar bu mektuplarla tehdit değil ikaz edildiklerini, korkutulmak değil uyandırılmak 

istediklerini anladılar. Diğerleri gibi mektupları suçluluk duygusuyla okuyup sadece 

“öleceksin” gibi sözlere takılmadılar; meraklı ve cesur gözlerle başkaca şefkat dolu 

mesajların varolduğunu görebildiler. Mektuplardaki şiddetli ikazların aslında sevgi 

ve şefkatten ileri geldiğini keşfettiler. Bu yüzden yalnızca onlar ölümü kendi 

aralarında korkmadan ve çekinmeden konuşabildiler. Attıkları adımlara dikkat 

edip, hesabını veremeyecekleri şeyler yapmamaya çalıştılar. Zilletli ve korkulu bir 

sarhoşluk yerine, merdane ve cesurane bir uyanıklık halini tercih ettiler. 

 Ve yine sadece onlar, en güçlü silahların bile karşısında aciz kaldığı mektupların 

Sahibi’ne dayanıp ölüme meydan okuyabildiler.           



   

 (Kaynak: Murat Çiftkaya, Düşünen öyküler, Timaş Yayınları, İstanbul, 2003) 

  

 BEYAZ ELBİSELİ GENÇ 

 Gençti. Üniversiteyi yeni bitirmişti. Hırslıydı. Hayattaki beklentilerine sınır 

tanımıyordu. Önce büyük bir firmaya girmek sonrada kendi işini kurmak ve daha 

sonra da beğendiği bir eşle evlenmek istiyordu. Kırkına gelmeden zengin ve 

tanınmış bir iş adamı olmak ise, başka bir hayaliydi. Belki daha ilerde siyasete 

soyunmak ve meclise girmek… 

 İlerleyen yıllar içinde plânlarını bir bir gerçekleştirmeyi başardı. İyi bir işi ve güzel 

bir eşi oldu. Çocukları da. Çok geçmeden kendi şirketini kurdu. Her şey o kadar 

hızlı gelişiyordu ki, kendisi bile inanamıyordu hayallerinin bu kadar kolay hayata 

geçmesine. Piyasanın neredeyse en büyüğü haline gelmişti. Kısacası, işler 

beklediği gibi yürüyordu. Ve kırk yaşına yeni girmişti. Bir sabah tıraş olurken 

aynada saçlarının arasında beyaz birkaç kıl dikkatini çekti. 

 “Yaşlanıyor muyum ne?” diye güldü kendi kendisine.  

 Ama sonraki günlerde, kendisini kaç defa yaşlılığı ve ölümü düşünürken buldu. 

 “Acaba bir psikiyatriste mi gitsem?” düşüncesi geçti aklından. Ancak daha fazla 

çalışarak ve partilere katılarak bu tür düşüncelere fırsat bırakmamaya çalıştı. Hem 

gerçekleştirmesi gereken o kadar çok projesi vardı ki ölüm için erkendi. 

 Ancak oğlunun sünnet düğününden başına gelen bir olay hayatının akışını hiç 

ummadığı biçimde değiştirecekti. Tarihi bir sarayda yapıyorlardı bu mutlu düğünü. 

Yüzlerce kalburüstü kişiyi ağırlıyorlardı. Eşi de kendisi de çok mutluydu. Aslında, 

bu mutluluğun daha çok kazanmış oldukları itibardan ileri geldiği söylenebilirdi. 

 Eşiyle birlikte bir gruba uğruyor, hallerini hatırlarını soruyor, karşılıklı iltifatlaşıyor; 

sonra da aynı şeyleri yapmak için diğer bir gruba yöneliyorlardı. 

 Bir ara gözüne, masalardan birinde hiçbir şey yiyip içmeden tek başına oturan bir 

genç ilişti. İlginç görünümlüydü. Baştan aşağıya beyazlar giyinmişti. Ayakkabıları 

bile beyazdı. Parlak yüzünde değişik bir anlam vardı. Ve muzip bir gülümseme. 

Orada olup bitenle ilgilenmiyor gibiydi. 

 Ona baktığında gencin gözlerinin de kendisine çevrilmiş olduğunu fark etti. Bir iki 

bakıştılar. Gözünü ilk kaçıran kendisi oldu, çünkü rahatsız olmuştu. Belki gencin 

bakışlarındaki farklılıktı bunun nedeni. Kendisine, ruhunu okurcasına bakıyordu ve 

bir şeyler söylemek istediği halde kendisinin gidip ona sormasını bekler gibiydi. 

 O an üzerinde fazla durmadı. Diğer misafirlerle ilgilenmeye devam etti. Sünnet 

yapıldı. Ama saatler ilerledikçe, üzerinde hep bir çift gözün dayanılmaz ağırlığını 

hissetmeye başladı. Her başını çevirdiğinde o gencin gözleriyle karşılaşıyordu. 

Beyazlar içindeki genç, oturduğu yerde başka hiçbir şey yapmadan gözleriyle 

kendisini takip ediyordu. 

 Salonu terk edip balkona çıktığında içini bir ürperti kapladı, çünkü o genç içerde 

oturduğu halde, sanki kendisine hâlâ bakıyormuş gibiydi.  

 Tanımadığı bu gencin başka bir misafirin, beklide hatırlı bir dostunun arkadaşı 

olabileceğini, gidip niye böyle yaptığını sorduğu takdirde tatsızlık çıkabileceğini 



düşünerek herhangi bir şey yapmadı. Ama en güzel geçmesi gereken gecenin tadı 

kaçmıştı bir defa… 

 Daha sonraları işinin yoğunluğundan unuttu o genci. Tâ ki, hem iş görüşmek hem 

de yorgunluğunu atmak için gittiği barda onunla tekrar onunla tekrar 

karşılaşıncaya dek. Bara girdikten kısa bir süre sonra yine gözlendiğini, hem de 

aynı gözler tarafından izlendiğini hissetti. 

 Aynı gencin aynı beyaz elbiseler içinde barın uzak bir köşesinde oturduğunu 

gördü. Yalnızdı. Masasında da yine hiçbir şey yoktu. Ayak ayak üstüne atmış, 

sadece kendisine bakıyordu. İçindeki soğuk ürperti yerini birden korkuya bıraktı. 

Bu bir tesadüf olamazdı. Ne istiyordu bu adam kendisinden? Niye takip ediyordu 

onu? Arkadaşlarından özür dileyip, başının ağrıdığını söyleyerek hemen bardan 

ayrıldı ve eve gitti.  

 Daha sonraki günler ve aylar tam bir kâbusa dönüştü. O gençle sık sık 

karşılaşmaya başlamıştı çünkü. Hiç ummadığı yerde; bir partide, sinemada, yolda, 

gittiği spor salonunda onun bakışlarını üzerinde buluyordu. Karşı konulmaz bir 

gücü içinde saklayan bakışlardı bunlar. Sanki ruhunu deliyorlar, benliğini 

kavrıyorlardı. Onlar karşısında kendisini bir çocuk gibi güçsüz ve aciz hissediyordu. 

İşin kötüsü, evinde, bürosunda, kilitli kapılar ardında bile aynı izlenme ve 

gözlenme duygusu peşini bırakmıyordu.  

 Şüpheler, ihtimaller köşe kapmaca oynuyordu artık beyninde. Bu işin içinde, çelme 

taktığı rakiplerinden birisi olmalıydı. Öyle ya, kendisini çekemiyorlardı ve belli ki 

niyetleri onu saf dışı bırakmaktı. Bunun için önce korkutmak ve belki de sonra onu 

ortadan kaldırmak istiyorlardı. 

 Hayatını böyle sürdüremeyeceğine göre bir şeyler yapması gerekliydi. Polisin bu 

işte çok yavaş ve etkisiz kalacağını düşünerek özel bir dedektife gitti ve gencin 

tarifini verdi. Onu takip etmesini, hakkında bilgi toplamamasını, bu işin ardında 

neyin yattığını öğrenmesini istedi. Ardından, hem evinin, hem de işyerinin 

güvenlik sistemlerini arttırdı ve son model teknolojilerle donattı. Büyük bir 

bahçenin içindeki evini korumaları için görevliler işe aldı. Bahçe duvarlarına güçlü 

aydınlatma ve alârm aletleri yerleştirildi. 

 İşyerinde, özel elektronik kartı olmadan artık kimse bir kattan diğerine 

geçemeyecekti; dışarıdan birisinin kapıdaki korumaları, özel sistemli kapıları aşıp 

kendi odasına ulaşması neredeyse imkânsızdı. Bununla da kalmayıp, kendisini 

adım adım takip eden son derece uzman korumalar görevlendirdi. En küçük bir 

tehlikeye karşı kendisini savunmak için hep tetikte olacaklardı. 

 Birkaç haftalık çalışmadan sonra kendisini ziyarete gelen dedektif, tam bir yılgınlık 

içindeydi. Bahsettiği genç hakkında, en küçük bir bilgi kırıntısı bile edinememişti. 

Dedektif, lâf arasında, öyle birisinin var olduğundan şüpheli olduğunu dahi ima 

etti. Ama o etrafındaki koruma duvarını sürdürmeye kararlıydı. Birilerinin kendisini 

öldürtmek istediğinden yavaş yavaş emin olmaya başlamıştı. Hele de o geceden 

sonra… 

 Yoğun bir çalışma temposuyla geç vakitlere kadar çalışmıştı. Kendi arabası önde, 

korumalarının arabası arkada, eve doğru giderken birden karşı yönden bir 

arabanın hızla üzerine geldiğini gördü. Ne kadar çaba harcadıysa da çarpışmayı 

önleyemedi. Arabası büyük bir gürültüyle birkaç takla atarak savruldu. 

Kendisinden geçmişti. Birkaç saniye sonra göğsünde müthiş bir acıyla uyanır gibi 



oldu. Hâlâ arabasının içindeydi. Gözlerini araladığında aynı genci, yolun hemen 

kenarında, karanlıklar içinden kendisine doğru bakarken gördü. Tekrar bayıldı. 

 Gözlerini açtığında bu defa hastanedeydi. Ailesi, dostları etrafındaydı. Kazayı, 

birkaç kaburga kırığı ile atlatmıştı. Polis, kazaya karşı yönden gelen arabanın 

freninin boşalmasının neden olduğunu bildiriyordu. Tanınmış bir işadamı 

olduğundan her şeyi dikkatle incelemişler, olağanüstü bir şeye rastlamamışlardı. 

 Ama hiç de öyle düşünmüyordu. Kaza sırasında o gencin orada olması, olayın bir 

suikast olduğunun deliliydi. Polise gençten sözettiyse de, polis kayıtlarında öyle bir 

kişinin bahsi geçmiyordu. 

 Birkaç hafta içinde iyileşip, hasta yatağında cep telefonu ve küçük bilgisayarla 

yönettiği işinin başına bilfiil tekrar geçti. Bedeni iyileşmişti, ama ruhu ölüm 

korkusunun altında ezildikçe eziliyordu. En küçük gürültüden korkmaya, 

tanımadığı insanlarla görüşmemeye başladı. Eşi, onu artık tanımadığını, bu kadar 

genç olduğu halde ölümü saplantı haline getirmesinin yersiz olduğunu söylüyordu. 

Olur olmaz yerde, beyaz elbiseli bir genç gördüğünü, onun kendisini takip ettiğini 

ve dahası öldürmek istediğini söylemesi ise, ortaklarını hayli rahatsız ediyordu. 

 Ondan başka kimsenin görmediği bu gençten bahsedip durmasını, sinirlerinin 

bozulmasına bağlıyorlardı. Ama o çok kesin konuşuyordu: 

 “Var ve beni takip ediyor, gözlüyor. Görün bakın, ölümüm onun elinden olacak.” 

 Ve bir gün neredeyse öyle olacaktı. Bahçeden gelen bir sesi merak edip perdeyi 

açtığında, pencerenin diğer tarafında yine onunla ve kılıç gibi keskin bakışlarıyla 

karşılaştı. Neye uğradığını şaşırdı. Bocaladı. Birden sırtına bir ağrı saplandı. Olduğu 

yere yığılıverdi. Onu yerde gören eşi hemen görevlileri çağırdı ve onu derhal 

hastaneye kaldırdılar. 

 Doktorların söylediğine göre kalp krizi geçirmişti. Kendisine geldiğinde pencerenin 

önünde gencin nasıl durup kendisine ölecekmiş gibi baktığından söz etti. Ancak, 

bütün bahçeyi her saniye kontrol ettiklerini söyleyen koruma görevlilerine kalırsa, 

birisinin duvardaki alârm sistemini aşıp bahçeye girmiş olması, hele hele sürekli 

gözetim altında olan evin ön penceresine yaklaşması mümkün değildi. O ise bu 

açıklamalara son derece sinirlendi. Görevlerini iyi yapmadıkları gerekçesiyle bu 

korumaları kovup, yerlerine daha pahalı ve daha yeteneklilerini aldı. 

 Ölüm korkusu artık her dem zihnindeydi. Beyazlı gencin kendisini öldürmeye 

çalıştığından emindi, ama nedenini bilmiyordu. Bu işin arkasında kimin ya da 

kimlerin olduğunu da hâlâ çözememişti. 

 Bilmediği bir şey daha vardı. Eline o kadar fırsat geçtiği halde, o genç neden canını 

almamıştı. Neyi bekliyordu? Herhalde, asıl patronu kimse, ondan kesin öldürme 

emrini almamıştı. 

 “Bu işi acaba mafyaya mı havale etsem?” diyerek araya koyduğu habercilerle gizli 

örgütlerden yardım istedi. 

 “Başımız gözümüz üstüne. Bu işi olmuş bilsin” şeklindeydi cevap. “kimse o parlak 

çocuk,   öldü saysın.” 

 Ne var ki, kendisi için ölümün simgesi haline gelen beyaz elbiselinin ölüm haberi 

kendisine asla ulaşmadı. Günler günleri, aylar ayları kovaladı. Bütün bu günler ve 

aylar, aynı endişe ve korkuyla doluydu: 



 “Bu genç yaşımda ölmek, yok olmak istemiyorum. Ölüme henüz hazır değilim. 

Dünyada yapmak istediğim bu kadar çok şey varken, toprak altında çürümek 

istemiyorum.” 

 Ne var ki, içinde garip bir his, aylardır kendisine görünmeyen o gençle tekrar 

karşılaşacağını söylüyordu. 

 Yılın son günüydü. Dışarıda kar yağarken, o, bürosunda, şirketin yıllık hesaplarını 

gözden geçiriyordu. O yıl kadar çok badirelere ve piyasadaki sıkıntılara rağmen, 

oldukça iyi kâr etmiş görünüyorlardı. 

 Bir ara elindeki raporları masaya bırakıp arkasına yaslandı ve kendisini düşündü. 

 “Ya dedikleri gibi ölümden sonra hesaba çekilme varsa?” dedi kendi kendine. 

“Benim kâr-zarar hesabım orada nasıl çıkardı acaba?” 

 Ama daha fazla devam edemedi bu düşüncelere ve hemen şirket hesaplarına daldı 

yeniden. Başını kaldırdığında, bürosunu çevreleyen cam duvarın önünde bekleyen 

iki silahlı görevlinin sırtını gördü. Kendisini biraz daha rahat hissetti. Dışarıda 

telefon görüşmeleri yapıyordu çalışanları. Rakamlar, pazarlıklar, iltifatlaşmalar 

yansıyordu kulaklarına. İnsanlar oradan oraya koşuşturuyor, işleri yetiştirmeye 

çalışıyordu. Her şey normal seyrinde gidiyordu. Raporları akşamdan önce bitirmek 

için hesaplara tekrar daldı. 

 Birkaç dakika sonra, o tanıdık duygu sardı bütün benliğini. Titredi.  

 Başını kaldırdığında, masanın önünde dikilen onu gördü. Bu defa, hiç olmadığı 

kadar yakından bakıyordu kendisine. Boyunun bu denli uzun olduğunu yeni fark 

ediyordu. Dışarıdaki görevlilerin sırtı hâlâ kapıya dönüktü. Bağırmak istedi, ama 

yapamadı. Korktuğundan kalkıp kaçmak istedi. Yapabildiği tek şey, arkasındaki 

duvara yaslanmak oldu. 

 Dizlerinin bağı çözülmüştü: 

 “Sen, sen” diyebildi. “buraya nasıl girebildin?” 

 Genç hiçbir şey söylemeden kendisine doğru birkaç adım attı. 

 O kadar yaklaştı ki, nefesini üzerinde hissedebiliyordu. Dayanamadı. 

 Sırtı duvara yapışık halde, yere doğru kaymaya başladı. Dizleri onu taşımıyorlardı 

artık. 

 “Lütfen, lütfen!” dedi kısık ve cılız bir sesle. “Ne istersen vereyim sana. Yeter ki, 

öldürme beni.” 

 Genç başını iki yana doğru salladı.  

 Sırtına yine aynı ağrı saplandı. Nefessiz kaldı. Tam boş bir çuval gibi yere 

yığılacakken gencin kendisini kucaklayarak düşmekten kurtardığını hissetti. Şimdi, 

en çok korktuğu kişinin kolları arasındaydı. Onun sözleri sisler arsından 

kulaklarında yankılanıyordu: 

 “Benden neden kaçtın? Her yerde etrafında gezip, bana, senden ne istediğimi 

sormanı bekledim. Önce senin sorman gerekiyordu. Emir böyleydi. Sorsaydın, seni 

değil, senin için ölümü öldürebileceğimi anlayacaktın. Görevim seni öldürmek 

değil, sana en çok istediğin sonsuz hayatı sunmaktı.” 

 O ise, son cümleyi ya duydu, ya da duymadı. 



 Cam büro duvarlarının önünden geçen bir çalışan, onu yere yığılmış halde görünce 

herkes içeriye koşuştu. İş merkezinin doktoru çağrıldı hemen. Doktor kısa sürede 

geldi, ama artık çok geçti…    

 (Kaynak: Murat Çiftkaya, Düşünen öyküler, Timaş Yayınları, İstanbul, 2003) 

 


