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Ünlü iş insanı Hakan Bey, zorlu geçen bir haftanın ardından son toplantısından çıkmış, 

mutlu bir şekilde evin yolunu tutmuştu. Fakat kısa bir süre sonra içinde her zaman var olan ama 

adını tam olarak koyamadığı o his tekrar belirmişti. Ertesi sabah psikoloğuna giderek içinde var 

olan bu histen bahsetmiş ve ne yapması gerektiği ile ilgili ona danışmıştı. Psikoloğu bu hissin 

yalnızlığından kaynaklı olduğunu söyleyerek bir evcil hayvan sahiplenebileceğini tavsiye 

etmişti. Fakat bu tavsiyeden memnun kalmayan Hakan Bey, somurtarak bir hayvana 

bakamayacağını ifade etmişti. Sonrasında psikoloğunun ısrarı ile birlikte hayvan 

sahiplenebilmek için barınağa gitmişlerdi. Orada bulunan hiçbir köpek Hakan Beyin dikkatini 

çekmezken daha bir aylık olduğunu düşündüğü, normalde de küçük yapılı olan pug cinsi bir 

köpeğe nedense kanı ısınmış ve hemen ‘Bunu alalım’ demişti. Köpeği aldıktan sonra bakımı 

hakkında da bilgilenmiş ve ona eşya almıştı. 

Psikolog, Hakan Beyin yanından ayrılmadan önce köpeğin yerinin de hazırlanmasına 

yardım etmiş ve ona iki hafta sonrası için randevu vermişti. Köpek kendisine gösterilen bu ilgi 

karşısında oradan oraya koşturmuştu. Yeni dostuyla uzun bir süre oynayan Hakan Bey, tüm bu 

oyun vaktinde enerjisini harcamış olan köpeği ile beraber uyuya kalmıştı. 

Ertesi sabah köpeği evde bırakmaya kıyamayan Hakan Bey onu da kucağında ofisine 

götürmüştü. Herkes normalde suratı her zaman asık olan Hakan Bey’in yüzünde çiçekler açmış 

gibi olan bu haline çok şaşırmıştı. Ofisteki odasında köpeği sütle beslemiş ve uyutmuştu. Bu 

sırada bu köpeğin bir ismi olması gerektiğine karar vermiş ve derin düşüncelere dalmıştı. En 

sonunda ise köpeğine en sevdiği çizgi film karakteri olan Casper ismini koymuştu. 

Her gün aynı şeyleri yapan Hakan Bey, artık hayatında biraz olsun farklılık olduğu için 

mutlu bir şekilde iki haftalık sürenin de dolmasıyla köpeğini de yanına alarak psikoloğuna 

gitmişti. Köpeğin mutlu şekilde baktığını gören psikoloğu bu duruma çok sevinmişti. Hakan 

Beye bir sıkıntısının olmadığını ve artık gelmesine gerek kalmadığını söylemişti. 

Hakan Beyin mutluluğu bir yıl sürmüştü. Çünkü işinden çıkarılmış ve köpeğine 

bakamayacak duruma gelmişti. Köpeğini daha iyi bakılır umuduyla bir benzin istasyonuna 

bırakmıştı. Köpeği onu bir gün değil, bir hafta değil, bir ömür gelir umuduyla beklemeye karar 

vermişti fakat sahibi bir türlü gelmemişti. 

Hakan Bey durumunu biraz toplamış ve köpeğini bıraktığı yere bakmaya gitmişti ki tam 

da o anda karşısına bir hırsız çıkmıştı. Üstündeki tüm parayı isteyen hırsıza korkuyla bakarken 

Casper otların arasından zıplayarak çok iyi bir reaksiyonla hırsızın elini ısırmıştı. Fakat o an 

hırsız tarafından Casper vurulmuştu. Yine de onu benzin istasyonuna bırakmasına rağmen 



sahibini kurtarmış ve bir hayvanın duygusunun bazı insanlardan çok daha fazla olabileceğini 

göstermişti. Bu duygu vefaydı ki en önemli örneğini Hakan Bey bizzat yaşamıştı.  

Hakan Bey, Casper’i kaybetmesi sebebiyle üzüntüsünü yaşarken etrafta farklı köpek 

sesleri işitmişti. Otların arasına baktığında ise bu seslerin Casper’in yavrularından geldiğini fark 

etmişti ki ona olan borcunu o küçük iki köpeğe bakarak ödemek istemişti. Bu artık onun eski 

dostuna bir borcu olmuştu. 
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