
 

ÖLÜMCÜL FIRTINA: YAŞAMIN KIYISINDA  

 

  Başkentin kirli havasının üstüne insanları birbirinden gizleyen yoğun bir sis düşmüş, gecenin 

karanlığı, onları tamamen yok etmeye yüz tutmuştu. “Artık dönmemiz gerekiyor,” dedi Berk. 

“Karanlık, çok tehlikeli olabilir.” 

    “Sence bunu bilmiyor muyuz!” diye bağırdı Emre ani bir şekilde. “Şu an gidemeyiz! Henüz 

yola devam edemez, beklemeliyiz!”  

    Bir el omzuna dokundu. “Sakin ol,” dedi telkin edici ses. Emre yavaşça arkasını 

döndüğünde, Melek’in her zamanki naif ifadesiyle karşılaştı. Böyle durumlarda bile sakin 

kalmayı başaran ender insanlardandı.  

    Melek, Emre’nin arkasındaki kocasına doğru baktı “Belki gerçekten de biraz beklemeliyiz.  

Beren’in bacağı çok kötü durumda. Yürüyemez.”  

    Cevap veren Galip oldu. “Eğer onu yürütüp buradan götüremezsek hepimiz gebereceğiz! 

Gitme vakti geldi!” 

    “Biraz cesur olmayı denemeye ne dersin, korkak!” diye bağırdı Batu. Gözünü öfke 

bürümüştü. Her zaman çabuk sinirlenen bir çocuk olmuştu. Melek, ona dönüp uyarıcı 

bakışlarını üzerinde gezdirdi, sessizce azarladı “Oğlum! Saygılı ol.” Batu bir süre için 

sakinleşti. Annesine büyük bir saygıyla bağlıydı. 

    Galip ise onu duymamıştı bile. Korkağım öyle mi? Diye düşündü Onun yüzünden düştüğüm 

halleri unutuyor olmalı. “Seni o GAMBİ’lerden kimin kurtardığını hatırlatırım çocuk!” Bunu 

söylerken Batu’nun üzerine yürüdü. Hakan hızla Beren’in yanından kalkıp Batu’yla Galip’in 

arasına girdi. Murat, Galip’i omzlarından ittirdi “Arkadaşımdan uzak dur seni serseri!” 

    Galip’in gözleri öfkeyle alev alıyordu, yuvarlak yüzü kıpkırmızı olmuştu “Ben şimdi sana 

gösteririm!” 

   “Galip yeter!” diye söze karıştı Bilge. 

    Beren kendini suçlu hissetmeye başlasa da gururu bunu kabul etmeyi reddediyordu. Grup 

çok geçmeden kendi aralarında laf dalaşına girmiş, onlar için bekleyen ölümcül tehlikeyi 

tamamen unutmuşlardı. 

    Hepsini susturan Ceylan oldu. “Arkadaşlar…” dedi titrek bir sesle. Şimdiye kadar bu 

tartışmanın içine girmemeyi seçmişti. Yavaşça arkalarında uzanan yolu işaret etti. “Sanırım 

istesek de istemesek de gitmek zorundayız.” 

    Herkes dönüp gösterdiği yere baktı. GAMBİ’ler onlara doğru ilerliyordu. Aylak adımlarına 

rağmen olması gerektiğinden hızlıydılar. Yırtılmış derileri, paçavraya dönmüş kıyafetleri ve 

gözlerinden akan hastalıkla onları tarif edebilecek tek kelime vardı; korkunç. Önce yokuşun 

başından sadece birkaç tanesi göründü. Sonra birkaç tane daha… onlarca hatta yüzlerce… 

    Emre az önce savunduğu konuyu tamamen unutmuştu. “Koşun!” diye haykırdı “Koşun!” 

    Arkalarına bile bakmadan koştular, koştular… Hakan, Beren’i kucağına aldığı gibi 

diğerlerini takip etti. En az elli kiloluk bir kadını taşırken koşabileceği en hızlı şekilde 

koşuyordu. Birden, beraberce yere yuvarlandılar. Suç, ayağına takılan küçük taştaydı.     

Hakan, Beren’i sıkıca kavradı. Kadın, kendisine saklayacağı büyük bir minnet besledi adama. 

    Hakan, arkasına baktığında GAMBİ’lerin artık çok yakın olduğunun farkına vardı. 

Geliyorlardı.  

   “Beni bırak!” dedi Beren nefes nefese. Şimdiye kadar yaptığı en fedakarca hareketti bu. 

“Devam edebilir ve-“ “Asla!” diyerek sözünü kesti, konuşmaya noktayı koydu Hakan. Bu 

sırada biraz geride kalmış olan Ceylan da öne geçmişti.  Emre’ye seslendi. Onlara daha yakın 

olan Berk, hızla geri döndü. Beren’i kollarından kavrayıp, zorlukla ilerlediler. GAMBİ’ler 

yakındı ama onlar her saniye biraz daha hızlanıyorlardı. Daha hızlı ve daha hızlı… 

    O an beklenmedik bir şey oldu. Oysa geride kimsenin kalmadığını sanıyorlardı. 

Arkalarından bir çığlık yükseldi; tiz ve çaresiz... 


