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Johan Harstad

AY’DA 172 SAAT
Çeviren

Ezgi D ik ici

Giriş: Şubat 2010
“Vakit geldi, beyler,” dedi Dr. XXX, büyük konferans masa
sının çevresinde oturan takım elbiseli yedi adama bakarak.
Ülkenin en güçlü kişilerinden bazılarıydı bunlar; Washington’daki NASA merkezinin en geniş toplantı odasında bir ara
ya gelmişlerdi. Saat gece on bire geliyordu.
Çok geçmeden bir karara varmaları lazımdı.
“Evet, sonuç nedir yani?” diye sabırsızca sordu Dr. XXX.
Odadaki yoğun ve boğucu sigara dumanı ortamı daha da
kasvetli hale getiriyordu. Kamu binalarındaki sigara içme ya
sağı sinirler gerilince bir kenara itilmişti.
“Yani,” diye söze girdi yedi kişiden biri, kurşun kalemi
ni kemirerek, “bu inanılmaz riskli bir teklif. Farkındasınızdır
herhalde. Gerçekten buna değer mi?”
“1972’deki son seferden önce insanlar Ay yolculuklarına
olan ilgilerini tamamen kaybetmişti bile,” dedi bir başkası.
“Bir yolculuk daha yapmamızı destekleyeceklerini nereden
çıkardınız?”
“Orasını hallederiz,” dedi bir üçüncüsü. “Onlara Ay’ın gü
ney kutbunda çok miktarda tantalum yetmiş üç bulma şansı
mızın çok yüksek olduğunu söyleriz.”
Oda birden hareketlendi, konuşmalar birbirine karıştı; ge
rilim hızla yükseliyordu.
“Güney kutbuna tekrar gitmek istemezsin, inan bana.”
“Tabii ki.”
“Ölürsün, cidden.”
“Farkındayım.”
“Bana sorarsanız, Ay’a hiç ilişmeyelim derim.”
“Beyler,” diye araya girdi Dr. XXX, “tantalum yetmiş üç
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keşfinin ne kadar önemli olabileceği hakkında bir fikriniz var
mı? Günümüz teknolojisi çoğunlukla bu maddeye dayanıyor.
İnsanlar bizi paraya boğacaktır.”
“Yani oraya doğal kaynakları araştırmak için mi gidiyoruz?
Ben sanmıştım k i-” dedi diğer adamlardan biri.
Dr. XXX tekrar sözünü kesti. “Hayır, onun için değil.”
Genelkurmay başkanı boğazını temizledi. “Bakın, sizinle
açık konuşacağım, beyler. Ay’ın güney kutbuna gitmiyoruz ve
Ayda tantalum yetmiş üçün bulunup bulunmadığının da hiç
bir önemi yok.”
Odada kafalar karışmıştı.
“Bazılarınızın Ufuk Projesi’nden haberi vardır sanıyorum?”
diye devam etti başkan.
îlk söz almış olan adam sordu, “1950’lerin sonlarında ya
pılan araştırmayı mı diyorsunuz? Hani şu Ay’da bir askerî üs
kurma planı? Onun çöpe atıldığını zannediyordum.”
Dr. XXX hayır anlamında başını salladı. “Üs askerî değil.”
Genelkurmay başkanma baktı. “Sadece bir araştırma istasyo
nu. Değil mi?”
Başkan cevap vermedi. Öbür adama dostça bir bakış fırlat
tı. “Adı DARLAH 2. Yetmişli yıllarda DP7 Operasyonu adıyla
yapılmıştı.”
“Ama neden... nasıl olur da... hiçbirimiz bunu daha önce
duymadık?”
“DARLAH 2 ile ilgili tüm bilgiler yakın zamana kadar çok
gizli olarak sınıflandırılmıştı. Güvenlik gerekçesiyle.” Daha
fazla bir şey söyleyip söylememekte tereddüt ederek bir saniye
durakladı.
Dr. XXX ondan önce davranıp açıkladı, “DARLAH 2, 1974
ile 1976 arasında yapıldı. Ama üs, Dinginlik Denizi’nde; orası
da bildiğiniz gibi, Armstrong ve Aldrin’in 6 9 ’da ilk kez indiği
yer. Sonraki inişlerin hiçbiri orada olmadı.”
“Niye yapıldı?” diye sordu o âna kadar suskun kalmış olan
lardan biri.
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“Biz bir şey bulduk,” diye yanıt verdi Dr. XXX.
“Biraz açar mısınız?”
“Ne olduğunu bilmiyoruz. Plan, çalışmalarımızı ve istas
yon personelimizin Ay’daki varlığını sürdürmekti, ama bildi
ğiniz gibi, 1976’dan sonra finansmanımızın çoğunu kaybettik.
Ve ifade etmeye çalıştığım gibi, Ay programımızın sonlandınlmasmm tek sebebi finansman değildi. Gerçek şu ki... orada
bulduğumuz şey, daha ileri araştırmalar için para alabileceği
miz türden bir keşif değildi. O işin peşini bırakmamızı söyle
yeceklerdi. Biz de bu yüzden bir şey yokmuş gibi davrandık...
ve zaten sonunda, o sinyal kesildi.”
“Ta ki geçen sonbaharda yeniden ortaya çıkana kadar,”
diye ekledi Birleşik Genelkurmaylar başkanı.
“O sinyal mi? O da ne?” diye haykırdı kafası kanşan adam
lardan biri. Dr. XXX bunu diyen adama baktı, sonra da eğilip
evrak çantasından bir şey aldı. Masanın üstüne bir dosya koy
du ve içinden dörde altılık bir fotoğraf çıkardı.
“Bu resim Apollo I5’ten James Irwin tarafından Ay’da çekil
di. Fotoğraftaki astronot da David R. Scott.”
“İyi de... arka plandaki öteki kişi kim?” diye sordu adam
lardan biri.
“Bilmiyoruz.”
“Bilmiyor musunuz? Neler dönüyor burada?”
“Her şeyin bir zamanı vardır, beyler. İstediğiniz bütün bil
giler, planı uygulamaya oy birliğiyle karar verir vermez size
sunulacak; bu arada hatırlatayım, başkan bu planı tamamen
destekliyor. Şimdi, kullanılmayan bir üssün kimse fark etme
den orada kırk yıl durmasını nasıl açıklayacağımızı tartışabilir
miyiz acaba?”
“Kullanılmayan mı? Bu üste daha önce hiç kimsenin bu
lunmadığını mı söylemeye çalışıyorsunuz?” diye sordu odada
ki astronotlardan biri. “Peki, ya onu inşa edenler?”
“Onlar hiçbir zaman içine girmedi. Modüller Ay yüzeyin
deki makineler tarafından birleştirildi, insanlar tarafından de
ğil-”
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Planı şimdiden destekleyenlerden biri, kendinden emin,
gülümseyerek ayağa kalktı: “Kırk yılı onu test etmekle geçir
diğimizi söyleriz, mükemmel çalıştığından emin olmak için.”
“Peki öyle mi gerçekten?” diye sordu başka biri.
“Teoride, evet,” diye yanıtladı, gülüşü artık o kadar ken
dinden emin olmayan adam.
“Teoride demek yeterince iyi değil demek herhalde?”
“Olduğu kadar artık. On yıl içinde oraya geri dönmemiz
lazım, başka biri bizden önce davranmadan.”
Hazır bulunanlardan birkaçı, şaşkın değilse bile kuşkulu
görünüyordu.
“Peki kimi göndereceğiz oraya? Ne yapacaklar?”
“İlk kafile üç temel işi halledecek. Bir: Üssü test edecekler
ve olması gerektiği gibi çalıştığından emin olacaklar. İki: Birle
şik Devletler’e teknoloji üretim piyasasında büyük avantaj ge
tirecek olan nadir Dünya metallerinin orada çıkarılma ihtima
lini araştıracaklar. Ve üç -ki en önemlisi bu, beyler- medyanın
dikkatini çekecekler. Bu da, sonuçta, araştırmamızı sürdür
mek için yeterli malî desteği sağlayacak. Ve bir de... herhangi
bir potansiyel... problemden kurtulmamız için.
“Ne gibi bir problemden?” diye sordu biri.
Dr. XXX sözünü kesmek istercesine ona doğru elini kal
dırdı. “Dediğim gibi, işin o kısmına geleceğiz. Burada amaç,
bütün olayı insanın Ay’a ayak basışının ellinci yıldönümü
kutlamasına dönüştürmek. 60’lı, 70’li yıllardaki klasik Apollo
programı roketlerinin yeni, gelişmiş versiyonlarını yapacağız.
Bu da mutlaka insanlara nostalji yaşatacaktır.”
“iyi de, kırk beş yaşın altında kimse o Apollo yolculukları
nı hatırlamıyor bile.”
Dr. XXX konuşmadan uzun süre bekledi. Çok zeki bir
adamdı ve her bir ayrıntıyı bu devlet adamı bozuntulanna
açıklamak zorunda kalmak sinirini bozuyordu. Neyse ki, bu
konuşmayı kafasında pek çok kez evirip çevirmişti ve sorabi
lecekleri her şey için bir cevabı vardı, bütün dünyayı yeni bir
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yolculuk için heveslendirecek mükemmel fikir de dahil. “Bey
ler, birkaç yeni yetme genci oraya göndermeye ne dersiniz?”
Kimse yanıt vermedi. Onun şaka yaptığını düşünerek öyle
ce susup oturdular.
Ama şaka yapmıyordu.
“Ne yani, oraya çoluk çocuğu mu göndermek istiyorsunuz?
Çoluk çocuğu ne demeye Ay’a çıkaracaksınız ki?” diye sordu
biri.
Dr. XXX tepeden bakan bir edayla gülümseyerek cevap
verdi, “Astronotlara eşlik etmek üzere lise çağında üç genç
seçersek, bütün bir yeni nesli uzay keşifleri için heyecanlan
dırmış oluruz. Küresel bir sansasyondan geri kalır yanı olmaz
bunun.”
“Ama... daha bir dakika önce bize orada şey olduğunu söy
lüyordunuz... bilinmeyen bir şey. Ve görünen o ki, biriniz bile
onun aslında ne olduğunu ya da karşılaşabileceğimiz potansi
yel sonuçları söyleyebilecek durumda değilsiniz. Ve şimdi de
oraya eğitimsiz, masum gençleri göndermek istiyorsunuz. Ne
bunlar, kobay mı?”
“Faydalar risklerden daha ağır basıyor,” diye yanıtladı Dr.
XXX. “Belirli bir operasyon alanında bir şey olma ihtimali az;
ve astronotlar da önemli ekipmanı kurup gerekli çalışmala
rı yapma fırsatı bulacaklar. Daha basitçe söylemek gerekirse,
bence buna bir taşla iki kuş vurmak olarak bakmak en doğru
su. Birincisi -bizim işimiz- tantalum yetmiş üçün Ay’da çıka
rtabilme olasılığını araştırmak-”
“Tantalumu gerçekten aramayacağız dememiş miydiniz?”
“Aramayacağız.” Devam etti. “İkinci kısım gençlerin gidişi
ki bunun için büyük bir çaba sarf etmeleri gerekmiyor. Med
ya ilgisi otomatikman gelecektir. Onlar bunu bir Disneyland
gezisinin muhteşem uzay versiyonu olarak sunacaktır. Ve, işin
güzel tarafı, ön araştırmalarım gösteriyor ki, bazı büyük firma
ların sponsorluğu neredeyse garanti. Bu da muhtemelen ikinci
seferimiz için ihtiyacımız olan parayı sağlayacak bize.”
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“İkinci bir sefer de mi olacak?”
“Korkarım, evet.”
“Çocukların İkincisine de gitmesini istiyor musunuz?”
“Hayır.”
Dr. XXX ‘çok gizli’ ibareli iki kalın zarfı havaya kaldırdı.
“Gençlerin Ay’a çıkması aradığımız çözümdür, beyler. Bize ka
pıları açacak olan şey”
“Peki, kimin gideceğine nasıl karar vereceksiniz?”
Dr. XXX yine ve bu kez daha da kurnazca gülümseyerek
cevap verdi, “Kura çekeceğiz.”
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“Bu, hayatımda duyduğum en aptalca şey,” dedi Mia Nomeland, annesiyle babasına isteksizce bakarak. “Asla olmaz.”
“Ama Mia’cığım. Bu inanılmaz bir fırsat, sence de öyle de
ğil mi?”
Annesiyle babası kanepede yan yana oturuyorlardı, önle
rindeki sehpada duran gazeteden kesilmiş ilanla birbirlerine
yapıştırılmış gibi. Dünyanın her köşesi bu ilanın bir versiyo
nunu görmüştü bile. Kampanya televizyonda, radyoda, inter
nette, gazetelerde haftalardır devam ediyordu; ve NASA adı,
neredeyse Coca-Cola veya McDonald’s kadar dünyaca ünlü
olmuştu.
“Ne için bir fırsat? Kendimi rezil etmem için mi?”
“Hiç olmazsa bir düşünmez misin?” diye denedi annesi.
“Son başvuru tarihine bir aydan az kaldı, biliyorsun.”
“Hayır! Düşünmek falan istemiyorum. Benim orada işim
yok. Her yerde işim olabilir, Ay hariç"
“Ben olsam, hemen başvururdum,” dedi annesi.
“Aslında, arkadaşlarım da ben de yatıp kalkıp şükrediyo
ruz, iyi ki sen ben değilsin, anne.”
“Mia!”
“İyi, affedersin. Sadece... ilgilenmiyorum işte. Bunu anla
man çok mu zor? Siz bana hep, dünya fırsatlarla dolu, bazıları
nı seçersin, bazılarını bırakırsın, dersiniz ya. Bir ömre yetecek
kadar fırsat var. Değil mi, baba?
Babası cevap verir gibi bir şey mırıldanıp öte yana baktı.
Annesi içini çekti. “îlanı buraya, piyanonun üstüne bırakı13
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yorum bir süre, belki fikrini değiştirirsin.”
Hep böyle, diye düşündü Mia, oturma odasından çıkarken.
Dinlemiyorlar. Sadece benim konuşmamın bitmesini bekliyorlar.
Mia tavan arasındaki odasına çıktı ve çalışmaya başladı. İş
müzik olduğunda asla savsaklamazdı. İki yıldır gitar çalıyor
du, bir buçuk yıldır da Rogue Squadron* grubunda vokalist
ti. Yetmişli yıllara gönderme yapan bu isim, müzikleri kulağa
sanki başka bir döneme aitmiş gibi gelen bir punk grubu için
uygun bir addı; belki 1982’ye ya da 1984’e. Ev ödevlerini ille
de sonuna kadar yapmak o kadar da umurunda olmazken,
müzik tarihini herkesten iyi bilmeye özen gösterirdi.
Son keşfi olan Talking Heads, yavaş yavaş ama kesin şe
kilde âşık olduğu bir gruptu. Ya da, daha doğrusu, âşık olma
ya çalıştığı; çünkü iyi olduklarını biliyordu. Onları uzun süre
dinlemekte hâlâ biraz zorlanıyordu. Ve müzikleri post-punk
mı, rock mı, yoksa sadece pop mu emin değildi; bu da işleri
daha karmaşık hale getiriyordu. Ama öylesine soğuk, elekt
ronik, 80’leri hatırlatan bir tarzları vardı ki, müziklerine iyice
kendini kaptırsa tam ona uygun olacağını biliyordu.
Bir saat gitar çaldı, kimsenin duymadığından emin olduğu
şarkılardan arakladığı bir tınıyı işleyerek yeni bir şarkı taslağı
yazdı. Grubunun yarınki provasına bununla gitmek iyi ola
caktı. Şarkıyı beş kez baştan sona çalıp melodiyi ezberlediğin
den emin olunca gitarı elinden bıraktı; kulaklıklarını stereo’ya
takıp play tuşuna bastı. Sevmeye karar verdiği grubun müziği
kulaklarına doldu. Yatakta arkasına yaslanıp gözlerini kapattı.
“Ne dinliyorsun, Mia?” diye sordu babası, kulaklıklardan
birini kaldırarak. Günün önceki saatlerinden kalan tatsız ha
vayı dağıtmak istiyordu.
“Talking Heads’i,” diye yanıtladı Mia.
“Onlar benim gençliğimde bayağı popülerdi, biliyorsun."
Mia ona baktı ama cevap vermedi.
“Yani, bu inanılmaz bir fırsat, Mia, bu Ay meselesi. Ben * Serseri Takımı, -çn
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b iz - senin için en iyisini istiyoruz yalnızca. Bunu biliyorsun.”
Mia homurdandı, ama yine de gülümsemeye çalıştı. “Baba,
lütfen. Kapat bu konuyu, olmaz mı?”
Ama babası kapatmayacaktı.
“Grubun için de, hiç düşündün mü? Siz ünlü olmak iste
miyor musunuz? Vokalistleri dünyaca ünlü bir astronot olsa,
Rough Squadron’un tanıtımına halel gelmez herhalde.”
uRoguc Squadron,” diye düzeltti Mia.
“Her neyse işte,” dedi babası, “Ne dediğimi anladın.” Sonra
da kapıyı dikkatle kapatarak çıkıp gitti.
Mia tekrar yatağına oturdu. Babasının söylediklerinde bir
doğruluk payı var mıydı? Hayır, yoktu. O bir müzisyendi so
nuçta, astronot olma hayalleri kuran biri değil. Yine müziğini
açtı. Vokalist David Byrne söylüyordu: “Televizyona bakıp du
ra ra k ne umuyorsun bilmiyorum. Ateşe ateşle karşı koyarak
Neredeyse mayıs gelmişti, ama Norveç’te hava hâlâ buz gi
biydi. Caddenin kenarındaki ağaçlar, orada burada vaktinden
epey önce çıkan bir iki yaprağı saymazsak, çıplak ve cansızdı.
Mia’mn anne ve babası ona o salakça öneriyi yapalı iki hafta
olmuştu.
Şimdi, Silje’nin tuvaletten çıkmasını beklerken botlarını
yerde ileri geri sürterek okulun önünde dikiliyordu. Öğle arası
bitmek üzereydi ve çevresinde diğer öğrenciler geç kalma kor
kusuyla gerisin geri binaya koşturuyordu. Ama Mia’nm acelesi
yoktu. Öğretmenler zaten her zaman sınıfa birkaç dakika geç
gelirdi. Öğretmenler odasında oturup, kuru Ritz krakerlerini
yiyip acı kahvelerini içererek öğrencileri çekiştirirlerdi.
Mia’ya öyle geliyordu ki, okulundaki öğretmenler, birkaç
akıllı uslu istisnayı saymazsak, öğretmenlik dışında herhangi
bir mesleği seçmiş olsa daha hayırlı olacak insanlardı. Kapı
cılık, mesela. Veya mezarlık bekçiliği. Canlı insanlarla ilişki
kurmalarını gerektirmeyecek bir şey. Çoğu, öğretmenlik for
masyonlarını yaklaşık yüz yıl önce zar zor tamamlamışlardı.
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Burada neredeyse sonsuz güç sahibiydiler ve ellerine geçen
her fırsatla bunu öğrencilere hatırlatmaktan geri durmuyor
lardı; çünkü hepsi biliyordu ki, okul sınırlarından çıkıp kendi
yaşıtlarıyla ilişki kurmak zorunda kalacakları gerçek dünyaya
ayak bastıkları anda, bu otorite güneş altındaki çiy damlası
gibi yok olup gidecekti.
Silje tuvaletten çıktı. Hâlâ içeri dönmeyen bir tek Mia’yla
o kalmıştı.
“Botlar süpermiş,” dedi Silje.
“Bütün gün ayagımdaydı,” diye suratsızca yanıtladı Mia.
“Daha yeni mi gördün?”
“Evet, şimdi gördüm. Nereden aldın?”
Mia, bağcıkları ayak bileğinin hemen üstüne kadar çıkan
yıpranmış siyah deri botlanna baktı. “İnternetten. İtalyan pa
raşütçü botları.”
“Şahane,” dedi Silje. “Ee, içeri girelim mi?”
“Şimdi ne var sizin?”
“Matematik,” dedi Silje.
“Benim Almanca dersim var. ‘Saçkafa’nın dersi,” dedi Mia
içini çekerek.
İçeri girdiler ve merdivenlerden ikinci kata çıktılar.
“Bu akşam prova yapıyor muyuz?” diye sordu Silje kendi
yoluna gitmeden önce.
“Galiba. Leonora gelip gelemeyeceği belli olur olmaz beni
arayacak.”
“Bana da haber ver, olur mu? Yedide orada olabilirim an
cak. Daha önce gelemem.”
“Yedi iyi. Ha, bir de, dün yeni bir şarkı yazdım.”
“Öyle mi? Adı ne?”
“‘Hiroşima’yı Yine Bombala’ olacak galiba. Daha karar ver
medim.”
Silje gülerek, “Süper,” dedi. “Görüşürüz.”
Mia üçüncü kata çıkıp sınıfa girdi. Öğretmen henüz gel
memişti; o da önceki gece nereyi okumuş olması gerektiğini
17

anlamaya çalışarak Almanca kitabına hızla göz gezdirdi.
Saç kala, elinde Ay biçiminde şişme bir plaj topuyla, sınıf
tan içeri süzüldü. Mia gözlerini devirdi. Of, Tanrını, o da mı.
Evet, aynen öyleydi, Saçkafa -bu acayip kabarık saçlı min
yon kadın- da Ay çılgınlığına tutulmuştu. Masasının arkasına
geçip adeta kayboldu ve bu şansın ne kadar heyecan verici ol
duğu, öğrencilerinden biri seçilirse ne kadar da harika olacağı
hakkında Almanca bıdı bıdı bir şeyler söylemeye başladı.
Mia gene gözlerini devirdi. Saçkafa’nm lüzumundan fazla
zamandır bu okulda olduğu bilinen bir gerçekti. Sadece Al
manca ile ev ekonomisine giriyordu. Bir de büyük sırrı vardı
tabii, herkesin bildiği, ama onun bilinmediğini sandığı sırrı:
Saçkafa Almanya’ya hiç gitmemişti. Yalnızca bir kez Norveç
dışına çıkmıştı, o da İsveç’e gitmek için. Bu da ta 1986 yazında
veya o civarda olmuştu; dört gün sonra da eve dönmüştü.
Ama belki de, şimdi kolunun altında o şişme Ay’la karşıla
rında duruyor olması o kadar da garip değildi. Bütün dünya
bu kış aklım oynatmıştı. Gazeteler, radyo, televizyon ve in
ternet her gün bu Ay çılgınlığıyla dolup taşıyor; uzmanların,
profesörlerin ve astronomların etrafa saçtığı gerekli gereksiz
bilgilerden, uzay yolculuğuyla ilgili birkaç basit soruya cevap
vererek her türlü şeyi kazanabileceğiniz yarışmalara kadar
her yerde bundan bahsediliyordu. Bir yandan da milyonlar
ca genç, adlarını yazdırabilmek için internetten giriş yapıyor
veya dünyanın hemen her şehrinde bulunan AVM’ler ve bü
yük marketlerdeki kayıt masalarının önünde uzun kuyruklar
oluşturuyordu.
Güvenlik gerekçesiyle, NASA, seçilecek olan üç gencin en
az on dört ve en fazla on sekiz yaşında olması gerektiğine karar
vermişti. Boylarının bir altmış iki ilâ bir doksan iki santimetre
arasında olması, yaşadıkları kentteki bir uzman tarafından ya
pılacak psikolojik tetkikten ve tıbbî bir “yeşil kart” alabilmek
için genel fizikî muayeneden geçmeleri de şartlar arasındaydı.
Tüm adaylar 6/6 seviyesine düzeltilebilir uzak ve yakın görme
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keskinliğine sahip olmalı ve tansiyonları oturur pozisyonda
14’e 9’u geçmemeliydi. Ve tabii bir de, olur da seçilecek olur
larsa, bir sürü test ve eğitimden geçmeleri gerekecekti.
Bütün bu şartlar aday sayısını biraz azaltsa da, büyük çe
kiliş için milyonlarca isim girilmişti bile; ve günler, haftalar
geçtikçe, insanlar heyecandan çatlayacak raddeye gelmişti.
Bahisçiler şanslı üç kişinin hangi ülkelerden çıkacağı ve oğlan
mı kız mı olacakları üzerine para yatırmışlardı. Sohbet prog
ramlarının sunucuları, Dünya’yı uzaydan görmenin bu gence
cik insanları nasıl etkileyeceği gibi abuk sabuk konularda fikir
beyan etmek üzere uzmanlar davet etmişlerdi. Bir de, bunların
üstüne, şimdiye dek kimsenin duymadığı Ay’daki üsle ilgili
bitmez tükenmez tartışmalar vardı. Neydi, neyin nesiydi? Ne
den oradaydı? Ne işe yanyordu? Barışçıl amaçlarla yapıldığına
gerçekten inanabilir miydik?
Saçkafa konuşmasının sonuna gelince, uzun süre Almanca
konuştuğunda hep olduğu gibi, kırık bir Norveççeye döndü.
“Dinleyin. NASA’dan -evet, NASA’dan- bir görevli, öğrenci
lerimizin kuraya katılım durumuyla ilgili olarak okulumuzu
aramış. Eminim duymuşsunuzdur, kuraya katılabilir durum
daki öğrencilerinin yüzde yüzü kayıt yaptıran her okul tekno
lojik altyapı yenilenme fonu çekilişine katılma hakkı kazana
cak. NASA görevlisi dedi ki, sizin döneminizden yüzde 91 gibi
müthiş bir oranda kayıt yaptırılmış zaten. Kalanların da yap
tırması için sizi teşvik etmemizi istedi. Ama benim Almanca
sınıfımdan sadece beşiniz bu inanılmaz fırsattan yararlanmış.”
Kimse bir şey söylemedi.
“Aferin size, Petter, Stine, Malene ve Henning.”
Kayıt yaptıran dört öğrenci gururla gülümsedi.
“Ve Mia, ne hoş bir sürpriz. Tebrik ederim.”
Kaskatı kesilen Mia, “Ben hiçbir şeye kayıt yaptırmadım,”
dedi.
“NASA’ya sorarsak yaptırmışsın işte.”
Mia oturduğu sırada öne doğru uzanarak, yüksek sesle, “O
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halde, bir yanlışlık yapmışlar!” dedi. “Ben o gerizekâlı kura
için kayıt yaptırm adım .”
“Sakin ol, Mia. Bu mahçup olunacak bir şey değil.”
“Ben bundan utanmış falan değilim ki. Sadece gerçekdışı,
onu söylüyorum. Doğru olsa bile, NASA böyle bir bilgiyi kim
seyle paylaşmamalıydı.”
Saçkafa, ciddiye almayan bir tavırla elini sallayıp ona göz
kırptı, sanki yalnızca ikisinin bildiği bir sır varmış gibi. “De
mek ki, kayıt prosedürü gereği, katılımcı olduğun bilgisini
açıklama hakkını vermişsin NASA’ya. Neyse, bunun üzerinde
durmamız gereksiz. Sonuçta, kaydolup olmamak herkesi ken
di bileceği iş.”
Öfkesi kabaran Mia, “Ne demek istiyorsunuz?” diye gürle
di. “O şeye kayıt yaptırmadım dedim size. Uzayda ne işim var
benim? Ne yani, yapacak başka işim mi yok? Hay içine edeyim
Ay’ın da!”
“Benim sınıfımda biz böyle laflar etmiyoruz, Mia!”
“Hayır, sizin sınıfınızda biz hiç konuşmuyoruz ki. Her aklı
nıza esen saçmalık hakkında bir saat konuşup duran sizsinizl ”
Hoca ayağa kalkıp kapıyı gösterdi. “Dersin kalan kısmında
izinlisin, Mia. Seni burada istemiyorum. Koridorda bekleye
bilirsin.”
Mia karşı çıkmadı. Almanca kitabını eliyle itip sıranın ke
narından sırt çantasına düşürdü, sonra da kalkıp çıktı. Koridor
boştu; kulağına, etraftaki sınıflarda devam eden Norveççe, ma
tematik ve İngilizce derslerinin sesleri geliyordu. Düşünmek
sizin sınıfın kapısını tekrar açtı ve Saçkafa’ya dik dik baktı.
“Bu arada, sizin Almanya’ya hiç gitmediğinizi herkes bi
liyor. Belki bu da sizin utanmanız gereken bir şeydir, ne
dersiniz?” Yarım saniye kadar, hocanın yüzü müthiş asıldı;
işlediğini unuttuğu yüz kızartıcı bir suçtan müebbet hapse
çarptırılmış gibiydi.
Mia, öteki öğrenciler tezahürata başlar başlamaz kapıyı
çarpıp merdivenlerden indi ve bahçeye çıktı. Spor salonunun
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yanındaki koşu bandında yürüdü, yandaki korkuluğa oturdu
ve annesini aramak için telefonunu çıkardı. Rahatsız edici bir
şüphe zihninde belirmeye başlamıştı.
Arkasında, otuz kadar öğrenci koşu bandında koşmak
taydı. Bunu o çatlak beden eğitimi öğretmeninin yaptırdığını
bilmek için Mia’nm dönüp bakmasına gerek yoktu. Bu kadın
neredeyse elli yaşındaydı, bıyığı vardı ve beş yüz senedir bura
da öğretmenlik yapıyordu. Mazeret kavramı kadının lugatında
yoktu; belinizden aşağısı felç bile olsa, sizden olimpiyat per
formansı beklerdi. Arkalarda soluk soluğa kalan öğrencilerin
besbelli benzi solmuştu, hatta bir ikisinin yüzü açık yeşildi,
çömelip kusmaları-an meselesiydi.
İlk mide, içindekileri koşu bandına tam boşaltmıştı ki,
Mia’nm annesi telefonu açtı.
“Merhaba, Mia. Ne oldu? Okulda mısın?”
“Anne, beni o Ay yolculuğu şeyine mi yazdırdın sen?”
Hattın öbür ucu sessizdi. Çok sessiz.
“Anne?”
“Ben... biz, babanla ben, biz... senin pişman olacağını dü
şündük. Sonradan yani. O yüzden, eee, biz...”
Mia sertçe sözünü kesti. “Beni yazdırdın mı?”
Yine bir sessizlik oldu, ama bu sefer daha kısa sürdü.
“Evet.”
Mia homurdandı. “Siz ikiniz ne yaptığınızı sanıyorsunuz?”
“Mia, senin yaşındaki diğer herkes bunun müthiş bir fırsat
olduğunu düşünüyor. Neden-”
“Ben diğer herkes değilim ama, değil mi? Benim düşünce
lerimin sizinkinden farklı olmasına hiç saygınız yok. Madem
o kadar heveslisiniz, kendiniz gitsenize! Ama sebep bu zaten,
değil mi? Katılma hakkınız yok diye, kendi yerinize gidip beni
yazdırıyorsunuz. Ne zannediyorsunuz, böylece hepimiz zen
gin ve ünlü mü olacağız? Bu mu?”
“Mia, bence şu an mantıksız davranıyorsun.”
“Mantıksız mı davranıyorum? Mantıksız olan, benim ar
kamdan iş çevirmeniz.”
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“M ia ...”

Ama Mia çoktan telefonu kapatmıştı. İki öğrenci pat diye
arkasındaki çimenlere yığıldı. Saniyeler sonra, beden öğretme
ni başlarına dikilmiş, kusmuk eşofmanlarının üstünden süzü
lürken onları çekip ayağa kaldırmaktaydı.
Beden.
Mia, bunun kelimesini bile sevmiyordu. Kendi performan
sıyla bir ilgisi yoktu sevmemesinin. Koşu bandında çocukların
çoğunu kolayca geçebiliyordu. Üstünde giysileriyle havuzda
birkaç tur yüzebiliyor, dipten o kuklaları veya işte her ne varsa
onları yorulmadan çıkarabiliyordu.
Ama bunlar hep zaman kaybıydı. Aslında, beden dersine
kıyasla, Ay’a yolculuk bile anlamlı kalıyordu.

BAY HİMMELFARB
Yaşlı adam, pencerenin yanındaki koltuğunda sallanarak otu
ruyor ve kafası karışık bir halde odaya bakmıyordu. Her yer
de, kanepelerde, koltuklarda yaşlı insanlar vardı. Neredeyse
yüz yaşında bir kadın önündeki yürüme gereciyle kendini sü
rükleyerek muşamba zemin üzerinde ilerliyordu.
Bu ihtiyarların benim evimde ne işi var? diye düşündü adam.
Adı Oleg Himmelfarb’dı. Adamakıllı bunamış olmasa, artık
kendi evinde olmadığını, bu ihtiyarların da onunla aynı bakım
evinde kaldıkları için orada olduklarını anlardı. Ve elbette,
kendisinin de yaşlı bir adam olduğunu, sadece bir yıllık ömrü
kaldığını da anlardı.
Fakat bunları bilmiyordu. Oleg Himmelfarb’ın artık pek bir
şey bildiği de yoktu.
Eskiden, yaklaşık altı yıl öncesine kadar, tamamen eli ayağı
tutan biri, dünya tatlısı bir dede ve hâlâ karısını seven, her
cumartesi ona çiçek veren bir adamdı. Uzun meslek yaşamı
boyunca, Himmelfarb, Mojave Çölü’nün ortasındaki, NASAya
bağlı Goldstone Derin Uzay İletişim Merkezi’nde en üst düzey
güvenlik sorumlusu olarak görev yapmıştı.
Ama bunların hepsi artık unutulmuştu.
Miami’nin dışındaki Parsoris Bakımevi’ne kapatılıp, gözler
den uzak, korumaya alman Himmelfarb, eskiden oldukça zeki
bir adamken, şimdi gözleri olan bir çuval, kimsenin nereye
paketleyeceğini bilemediği bir koli olup çıkmıştı.
Hastabakıcılar odaya gelene kadar, kanepede, elleri kuca
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ğında, birkaç dakika öylece oturdu. Hemşirelerden biri, onu
içine gömüldüğü kanepeden kaldırıp ayakta durmasını sağ
ladı.
“Şimdi dengede misiniz?” diye sordu ona, cevap bekleme
den. Himmelfarb, hareket etmesi söylenene kadar, dimdik ve
elleri yanlarında, durup bekledi. Hemşire işaret edince, onun
parmağının gösterdiği yönde yürümeye başladı. En iyisi buy
du. Direnme, ne istiyorlarsa yap. En azından bu sayede düşün
mek zorunda kalmıyordu, zira düşündüğünde başına ağrı giri
yordu. Sanki beyni artık bedeninin ne yapacağına karar verme
zahmetine katlanamıyor gibiydi.
“Geliyor musunuz, Bay Himmelfarb?”
Yaşlılar, tekerlekli sandalyeleriyle odaya getirilmiş, tele
vizyonun karşısına yarım daire şeklinde dizilmişlerdi. Ekran
aniden açılınca, birkaçı irkildi. Hastabakıcılardan biri ayağa
kalkıp, “Sevgili bakımevi sakinleri,” dedi, “bugün önemli bir
gün, bu nedenle biz de normalde seyretmediğimiz bir şeyi sey
redeceğiz. Anlaştık mı?”
Kimse sorusuna cevap vermedi. Bazıları homurdanıyor
gibiydi, ama bunun kadının söylediği şeyle mi, yoksa yalnız
kendilerinin bildikleri bir şeyle mi ilgili olduğunu anlamak
mümkün değildi.
“Güzel,” diye devam etti hastabakıcı kadın. “1969’da in
sanın Ay’a ayak basışını hatırlıyorsunuz, değil mi? İşte şimdi
tekrar Ay’a gidiyoruz. Şu anda, dünyadaki tüm gençler için
küresel bir kura çekimi yapılmakta. NASA Ay’a yapılacak yol
culuk için gençlere üç kişilik kontenjan ayırdı. Benim oğlum
Scott da kayıt yaptırdı. Dua edin de oğlum bu sene astronot
olmaya hak kazansın!”
“Hava durumunu aç!” diye sızlandı yaşlılardan biri.
Hastabakıcı bunu duymazdan gelerek gülümsedi. Başkanın
yapmak üzere olduğu konuşma ve özellikle de oğlunun talih
lilerden biri olma ihtimali onun için çok şey ifade ediyordu.
Ceplerinde yumruklarını sıkıp bekledi.
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Derken başkanın yüzü ekranda göründü. Uzay yolculuk
ları tarihinde yepyeni bir çağın eşiğinde olduğumuzu anlattı.
Ceres uzay aracıyla Ay’a gidecek olan üç gençten bahsetti ve
onların Ay’da kaldıkları süre boyunca yaşayacakları yer olan
DARLAH 2 Ay üssünün çizimlerini gösterdi. Hükümetin üssü
onca yıl sır olarak saklamasını önemsiz göstermek için de
elinden geleni yaptı.
Bay Himmelfarb, sandalyesinde doğrulup konuşma yapan
adama dikkatini verdiyse de ne dediğini pek takip edemedi.
Yine de, başkan Ay üssünün çizimlerini gösterdiği zaman min
nacık bir şey beyninin derinliklerinde kıpraşır gibi oldu. Bu
çizimleri daha önce görmüştü. Ama nerede? Ve bunlar onu
neden bu kadar geriyordu?
Birdenbire, tüm bedeni kaskatı kesildi. Nefes alamaz oldu.
O anda, o çizimleri nerede gördüğünü apaçık hatırladı ve
yüzündeki hissiz, boş ifade yerini kör edici, sapsarı bir korku
ya bıraktı.
Çığlık attı.
Çığlığı ta sokaktan duyuldu.
Bu, tüm umudun yitmiş olduğunu o an idrak etmiş birinin
sesiydi.
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ŞİBUYA, JAPONYA
Midori Yoşida, Tokyo’daki Şibuya 109 alışveriş merkezinin
önünde, torbalarını ayaklarının arasına almış, kız arkadaşları
Mizuho ile Yoşimi’nin alışverişlerini bitirmelerini beklerken,
bir yandan da telefon mesajlarını kontrol ediyordu. Saat beşi
azıcık geçiyordu ve ılık ilkbahar havası deneme kabinlerinin
havasız rutubetinden sonra insana iyi geliyordu.
Annesi aramıştı. Midori tam onu aramak üzereydi ki fik
rini değiştirdi. Hayır. Onu sonra arayacaktı. Kesin, önemsiz
bir şeydi zaten; her zamanki gibi. Annesiyle babası zaten onu
ancak, yapması gereken bir şeyi yapmadığından ötürü azarla
mak için arardı. Veya daha eve gelmediği için deliye döndük
leri zaman. Bu çok da garip değildi oysa, hele ta Yokohama’da
oturdukları ve Şibuya veya Şinjuku istasyonundan oraya tren
le neredeyse kırk dakikada gidildiği düşünülürse. O da ancak
yoğun olmayan saatlerde.
On üç yaşını doldurduğundan beri, yani neredeyse iki
buçuk yıldır, Midori haftada en az iki kere, çarşamba ve
pazarlan,Tokyo’nun merkezine gezmeye giderdi. Çarşambala
rı okuldan sonra, ikinci el veya yeni giysiler, kumaşlar, ayak
kabılar, şapkalar, bilezikler ve ihtiyacı olmadığını bildiği ama
yine de almak istediği ıvır zıvır için ava gider gibi alışverişe
çıkardı. Amcasının süpermarketine ait depoda akşamlan ça
lışarak kazandığı her bir yen bu harcamalara gidiyordu. An
ne-babası, birkaç yıl sonra ihtiyaç duyacağı parayı har vurup
harman savurduğunu düşünüyordu. Oysa Midori'nin gözun27

de, böyle düşünmek anlamsızdı. Şimdi gönlünce yaşamadık
tan sonra, beş altı yıl sonra yaşayacakmışsın, ne anlamı vardı?
Doğrusu, Midori gönlünce yaşadığını daha yeni yeni his
setmeye başlamıştı ve hiçbir şey için de bunu feda edemez
di. İlkokulun ta en başından beri okul kabadayılarının neden
özellikle kendisini hedef seçtiğini anlamış değildi; bunu ge
rektirecek hiçbir şey yoktu ki. Tevazuya gerek yok, sınıftaki
kızların çoğundan çok daha güzeldi. Göze batmasına neden
olacak değişik bir konuşma biçimi veya davranışı da yoktu.
Müzik zevki öteki çocukların çoğununun tercihlerinden biraz
farklıydı belki, ama bunu da pek kafaya takmıyordu.
Eziyet ilkokul yılları boyunca sürmüş, ortaokula geçtiğin
de de kimliğinin bir parçası gibi onu takip etmişti. Öyle çok
ciddi bir taciz değildi bu; hiçbir zaman fiziksel şiddete dönüş
memişti; en azından, kendi hüsranlarının acısını ondan çıka
ranlar sadece kızlardı. Oğlanlarınsa, ha şu olmuş ha bu olmuş,
umurlarında değildi. Ama okuldayken bir türlü tamamen ra
hat davranamamak Midori’nin canına tak etmişti. Hiçbir za
man tam anlamıyla olmak istediği gibi birisi olamamıştı.
Ama on üçünü devirdiğinde, durum değişmişti. Tokyo’nun
merkezinde Harajuku diye bir yer olduğunu duymuştu; mar
jinal gençlerin pazar günleri toplandığı, birkaç saat boyunca
sırf kendilerinin olan bir alan. Şehrin her yerinden geliyorlardı
ve tek ortak noktaları, farklı olduklarını gösterme ihtiyacıydı.
Çoğu, evde kendi diktikleri, renklerin ve giysilerin kaotik bir
karışımından oluşan kıyafetlerle dolaşıyordu. Kimileri gele
cekten gelmiş gibi görünüyordu; kimileri de on dokuzuncu
yüzyıldaki Avrupalı hizmetçiler gibi giyiniyordu. 1950’lerden
rock-and-roll tipleri, süperkahramanlar, hippiler ve saçlarını
gökkuşağının her rengine boyamış, takım elbiseli gençler var
dı. Başka hiçbir yere uymayan herkes buradaydı. Bir arada.
Orada, bir iki ay içinde, hayal edebileceğinden fazla arka
daşı oldu ve birdenbire, hayatı ciddi şekilde değişiverdi. Sını
fındaki sıradan kızların ne düşündüğü, ona ne dediği umu
28

runda değildi şimdi. Daha da iyisi, onlardan intikamını almaya
başlamıştı. Onları en zayıf yerlerinden vuruyordu: oğlanlar
dan. Erkeklerle beyzbol oynamak veya öğle arasında beraber
kafelere gitmek hoşuna gidiyordu. Onlarla müzik hakkında
konuşabilir ve Tokyo’ya gelen gruplar hakkında son haberleri
paylaşabilirdi.
Gelecekte, bu oğlanların şimdi umduklarından bambaşka
bir hayatları olacağını gayet iyi biliyordu. Her biri sonunda,
dokuzdan beşe evrak karıştıran, dırdırcı eşlerinin yanma, ev
lerine dönerken trende yorgunluktan uyuyakalan, takım elbi
seli, maaşlı birer memur olup çıkacaktı. Ya o dırdırcı eşleri?
Onlar da sınıftaki o yavan kızlardı; ömürlerini her şeyden ev
vel bu okula giderek çürüten kızlar. Her şeye rağmen, içten
içe biliyorlardı ki onca Japon kadınının başına gelen onların
da başına gelecekti. Yirmi beş yaşında evlenmeleri bekleniyor
du. Çalışmayı bırakıp ev işleriyle uğraşmaları. Sonra da orada,
o derli toplu, daracık dairelerinde oturup, bulaşık yıkayarak
ve kocalarının saatler süren fazla mesaiden çıkınca uğradığı
barda dizlerine kadar inen sarkık göğüsleri olmayan rastgele
kızlarla aşırı pahalı içkiler içtikten sonra eve dönüşünü bek
leyeceklerdi. Beklerken de, bambaşka bir yerde, bambaşka bir
hayat sürmediklerine hayıflanacaklardı.
Midori onlardan biri olmayacaktı. Asla.
Onun başka planları vardı.
Ve Harajuku’daki gençler onun kurtuluş umuduydu. Her
insanın önünde seçenekler olduğunu, nasıl istiyorsa öyle ya
şamakta özgür olduğunu hatırlatıyorlardı ona.
Midori’nin ablası, ondan yedi yaş büyük olan Kyoko, el
bette Harajuku’daki ortamda hiç bulunmamıştı, yine de “Ja
pon tuzağı” dediği şeye yakalanmamak için elinden geleni
yapmıştı. Buralardan kaçmıştı. On dokuz yaşında Londra’ya
okumaya gitmişti ve o zamandan beri de evi ancak yılda iki
kez ziyaret ediyordu. Başka bir şey daha vardı. Her gelişinde
daha mutlu görünüyordu. Çok basit, Midori, diyordu Kyoko
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ona. Japonya'nın ötesinde koca bir dünya var. istediğin yere gide
bilirsin. Yalnızca ne yapacağına karar vermen lazım.
Midori’nin yaptığı da tam olarak buydu zaten. On sekiz ya
şını doldurup okulla işi bittiğinde, Yokohama’yı terk edecekti;
Tokyo’yu terk edecekti; hâlâ muhafazakar geçmişine takılıp
kalırken bir yandan da umutsuzca modern olamaya çalışan bu
kocaman gürültülü ülkeyi terk edecekti.
New York, diye düşünüyordu. Ne w York’a gitmeli. Tabii ya.
Ama nedenini kendisi de bilmiyordu. Belki gördüğü filmler
den ötürü. Resimler. Müzikler. Mizuho, Yoşimi ve hatta belki
Harajuku’dan öbür arkadaşlarıyla beraber Pasifik’i geçtiklerini
hayal ediyordu. Neo-modeğn kızlağ olacaklardı, yeni modern
kızlar. Eski bir apartmanın çatı katında, paslı bir yük asansö
rüyle inip çıkacakları büyük bir daire tutacaklardı. Bol bol mi
safirleri olacaktı, Japonya’dan çat kapı gelen arkadaşları falan.
Sanat yapacaklardı; giysiler, müzikler, filmler, her şey. Birlikte
yaşlanacaklar, hiç evlenmeyecekler, kuruyup sıkıcı orta yaşlı
kadınlara dönüşmeyeceklerdi. Tabii ki çıktıkları birileri ola
caktı ve erkek arkadaşları elbette gelip küçük komünlerinde
bir süre yaşayabilirdi, tam olarak yerleşmeyip bir noktada çı
kıp gittikleri sürece mesele yoktu.
İşte böyle olacaktı. Üç yıldan az bir süre içinde.
O zamana kadar beklemesi gerekiyordu yalnızca.
“M idori!”
Sesin geldiği tarafa dönünce, kız arkadaşlarının ellerinde
bir sürü torbayla Şibuya 109’dan çıktıklarını gördü. Doğru dü
rüst yürüyemiyorlardı bile. Gülümseyip onlara doğru seğirtti.
“Diğer müşterilere bir şey bıraktınız mı bari?” diye sordu.
“Yok ya, deneme kabinini almadık. Yazarkasayı da. Bir iki
torbayı sen alır mısın?” Yoşimi kollarını uzattı, Midori de onu
yükünün bir kısmından kurtardı.
“Beni ağaç ettiniz yani. Erkek olsam şimdiye sakalım uza
mıştı,” diyerek güldü Midori.
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“O kadar çabuk bitirmen senin suçun, tüy siklet, bizim de
ğil,” diye itiraz etti Mizuho.
“Üç saatte çıktım, nesi ‘o kadar çabuk’!”
“İyi, peki, demek ki bizim sandığımızdan biraz daha uzun
sürmüş,” diye cevap verdi Mizuho. “Belki bu telafi eder.” Mi
zuho ona bir paket daha uzattı. Aylardır istediği botlan almış
lardı ona.
Midori “Delisiniz siz!” diye bağırdı mutlulukla, sonra da
onları kucakladı.
“Trenden önce bir kahve içelim mi?” dedi Mizuho.
Midori tereddüt etti. “Bilmem; geç oldu artık. Benimkiler
aramış da...”
Yoşimi, “Bu saatte evde mi olman lazımdı?” diye sordu.
“Hı hı.”
“Öyleyse fark etmez. Zaten geciktiysen, eve vaktinde dön
me ihtimalin de kalmamış artık, değil mi?”
“Doğru,” dedi Midori. “Peki o zaman, hadi çabucak bir
kahve içelim.”
Starbucks’a gittiler. Sokağın karşı tarafındaki neon ışıklı,
devasa reklam panolarını panoramik olarak görebilecekleri
ikinci kattaki büyük pencerelerin önüne oturdular. Aşağıda
binlerce kişi büyük yaya geçitlerinde koşuşturmaktaydı.
“Aslında kahve bizim gibi insanlar için iyi bir şey değil,”
dedi Yoşima. “Ama, ne yapalım yani, tadı iyi.”
“Neden bizim için iyi değilmiş?” diye merak etti Midori.
Yoşimi ve Mizuho bir ağızdan cevap verdiler: “Çünkü bü
yümeyi engelliyor.”
Midori büyük bir yudum aldı. “Biz Japonuz. Engellenme
sek iki metre olacak halimiz yok zaten. Şerefe!”
Karton bardaklarını kaldırıp birbirine vurdular. İşte tam o
anda Midori müziği duydu.
Klasik müzikti bu, dramatik ve yüksek volümlü. insanların
resmen sokakta durup onlara döndüğünü görmüştü.
“Hadi çabuk, tekrar gösterecekler şimdi!” diye hevesle ba31

ğırdı Yoşimi, merdivenlerden aşağı iniyordu bile.
“Neyi gösterecekler?” Midori bunu alelacele sorabildi, he
men ardından da bardağını kapıp arkadaşının ardından koştu.
Mizuho, '‘NASA reklamını!” diye omzunun üstünden bağı
rıp sokağa fırladı.
Binanın yan tarafında bulunan kocaman ekranda Hollywood tarzı bir reklam filmi oynamaktaydı.
“İnsanoğlu Ay’a ilk kez ayak basalı neredeyse elli yıl oldu,”
diye başladı reklam. 1969’daki tarihî olayın fotoğrafları fonda
görülürken, anlatıcı ses, insanın bu sefer Ay’da daha uzun ka
lacağı yeni bir yolculuk için NASA’nm hazır olduğunu açıkla
dı. Sonra da aksiyon kısmı başladı. Bir roket müthiş bir hızla
uzaya fırlatıldı.
Bir iniş modülünün Ay yüzeyine yavaşça konması bilgisa
yar animasyonuyla gösterilirken, daha etkileyici olması için
anlatıcı ses bir süreliğine kesildi. Modülün içinden küçük ast
ronotlar çıkıp çalışmaya koyuldular. Arka planda büyük bir
Ay üssünün silueti görünüyordu.
“Bu olağandışı yolculuk için,” diye devam etti bu çok dra
matik ses, “NASA yeni nesle bir o kadar olağandışı bir teklifte
bulunmaya, bir fırsat sunmaya karar verdi. Yaşları on dört ve
on sekiz arasında olan üç gence...” etkileyici olsun diye bir du
ra k la m a “...bu Ay’a dönüş yolculuğuna...” etkileyici olsun diye
b ir d u rak lam a d a h a “...katılma fırsatı!”
Midori gözlerini ekrandan alamıyordu.
“Uzaya giden ilk genç sen olabilirsin,” dedi teşvik edici ses.
“www.nasaayadonus.com’dan kayıt yaptır ve tarihin en önem
li kura çekiminde yerini al. Sen. Davetlisin
NASA logosu büyük bir tantanayla ekranda belirdi ve bir
kaç saniye sonra karardı. Ondan sonra da aptal bir araba rek
lamı başladı.
“Bunu daha önce görmedin mi gerçekten?” diye inanamayarak sordu Mizuho. “Televizyonda durmadan bunu gösteri
yorlar. Her yerde.”
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Yoşimi, “Ben kaydoldum bile,” dedi. “Siz de olacak mısı
nız?”
Mizuho hemen “Yok be,” dedi. “Ne işim var ki orada? Gö
recek bir şey yok, alacak bir şey yok, yapacak bir şey yok.
Roppongi’nin gün içindeki hali gibi.”
“Ya sen, Midori?”
Midori onları duymayacak kadar kendi düşüncelerinde
kaybolmuştu bile.
Bu benim kurtuluş fırsatım , diye düşündü. Planımdan üç yıl
önce, beni düşündüğümden de uzağa götürecek, ama bu benim
çıkış yolum. New York’a gidiş yolu.
Yoşimi kolundan çekip, “Harika değil mi?” dedi.
Midori birden kendine geldi. “Müthiş,” diye cevap verdi.
“Müthiş. Mutlaka kaydolmalıyız. Kesinlikle.”
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DUPLEIX
On altı yaşındaki Antoine Devereux, kendini Dupleix Metro
peronunda tek başına beklerken buldu. Uzun bir gün olmuş
tu, en uzunlarından. Ne kadar vakit öldürmeye çalışsan da bir
türlü bitmeyen türden bir gün. Gerçi sabah farklıydı. Sabah,
Montmartre tepesinde Laurent’m yerindeki partide Simone’la
tanıştığından beri, yani son beş aydır her sabah olduğu gibi
güzeldi. Ertesi hafta çıkmaya başlamalarından itibaren, nere
deyse gözüne uyku girmez olmuştu. Uykuya ihtiyacı yoktu.
Onunla beraber olmak, kocaman bir bataryaya bağlı olmak
gibiydi. Uğruna dünya savaşı çıkarılabilecek cinsten bir kızdı.
Onunla kimsenin uğramadığı, ıssız bir adaya taşınmayı dile
yecek haldeydi neredeyse. Böylece başka kimse onun ne kadar
da mükemmel olduğunu keşfedemezdi.
Fakat artık çok geçti.
Noel adında bir gerizekâlı nereden çıkmışsa çıkmış, kızın
akima daha iyi fikirler sokmuştu. Yani işte, değişik fikirler en
azından.
Bula bula nisanı buldu, lanet olsun. Nisanda, Paris'te! Bun
dan daha trajik bir şey olabilir miydi? Kaybedenlerin en büyü
ğü ödülü veriliyor olsa, onun sırf çıkıp bir gözükmekle ödülü
kapacağı garantiydi.
Saatine baktı. Tren çoktan burada olmalıydı.
Vazgeçip istasyondan çıktı ve eve yürümeye karar verdi.
Önce Eyfel Kulesi’ne yöneldi. Flava kararıyordu ve turistler
yukarı çıkmak için asansörlere balık istifi doluşuyordu. Bir ke35

resinde Simone’la o da yapmıştı bunu. Elbette, biraz bayağıca
bir şeydi. Kendine sayrgısı olan hiçbir Parisli o turist tuzağının
tepesine çıkmaya kalkmazdı. Ama bunun romantik bir tarafı
olduğunu da göz ardı edemezdiniz; Simone buna bayılmıştı.
Noel’den birkaç hafta önceydi. Kulenin kuzey ayağında,
onu ayazda beklemişti. Simone yarım saat geç kalmıştı ve ni
hayet geldiğinde Antoine’ın elleri neredeyse morarmıştı. Ney
se ki asansörle çıkarken ellerini kendi süveterinde ısıtmasına
izin verdi. Antoine öteki turistler manzarayı izlemeyi bitirip
aşağı inene kadar beklemiş, sonra da paltosunun cebinden bir
şişe şarap çıkarmıştı. Buz gibi kırmızı şarabı paylaşmışlar, Si
mone da ona onu sevdiğini söylemişti. Ama bu galiba kasımda
olmuştu.
Beş ay önce.
İlişkiler son kullanma tarihleri üstlerinde yazılı olarak gel
meliydi ki insan ne zaman tadının kaçacağını bilip vaktinde
bırakabilsin.
Rivoli sokağı

boyunca

yürüdü.

Gece

olduğundan

dükkânlann çoğu artık kapanmıştı ve bitmek bilmeyen gü
rültülü trafik bir yana bırakılırsa, uzun sokak epeyce ıssızdı.
Onun şimdi ne yaptığını düşündü. Yalnızca bir saat önce onun
o güzelim Suffren caddesindeki evinde, onun yatağında otur
maktaydı, ama bunların hepsi artık geride kalmıştı.
Ya öteki şimdi orada mıydı?
Noel şu an onun odasında mı oturuyordu? Noel elini kolu
nu sallayarak içeri girip onun yerini mi almıştı yoksa?
Simone mutlu muydu, yoksa hâlâ onu mu düşünüyordu?
Bunu bilmek bir yarar sağlamayacaktı. İçinin bir yansının ya
rısı, onun hıçkırıklar içinde, perişan ve yaptığına pişman bir
halde, yarın okul yolunda bir trenin altında kalmasını umut
ediyordu. İçinin o yansının diğer yarısı, onun raylara düşme
sini, tren tekerleğinin kafatasını ikiye biçmesini, bağırsakları
nın ağzından çıkıp kanının dehteşe kapılan yolcuların üstüne
sıçramasını umuyordu. Ancak bir de içinin öbür yarısı vardı,
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tüm gücüyle hâlâ onu seven yarısı. İster kendisiyle olsun, is
ter onu daha mutlu edebilecek bir başkasıyla, onun mümkün
olan en güzel hayatı yaşamasını isteyen yarısı.
Antoine, onun neden kendisini bıraktığını anlamak ama
cıyla son birkaç ayı dikkatle gözden geçirdi. Bir şey mi yap
mıştı? Bir şey mi söylemişti? Yoksa bir şeyi yapmamış veya bir
şeyi söylememiş miydi? Cevabı bulmak için umutsuzca kafa
patlattı; bu muammaya öyle açık ve kesin bir çözüm bulsa da
geri dönüp gidip kapısını çalsa, Evet, yaptığım için özür dile
rim, diyebilse.
Fakat bazen siz ağzınızı açana kadar iş işten geçmiştir bile.
İlişkilerinin gemisi kalkmıştı. Ve sadece limandan ayrıl
makla kalmamıştı. Bütün iskele çökmüş, sular çekilmiş, orta
lık dünyanın en ıssız park yerine dönmüştü.
Birdenbire, Antoine sonsuza dek ortadan kaybolmayı ve
Simone’u da, bu şehri de, bu dünyayı da bir daha görmemeyi
diledi.
“Affedersiniz. Ateşiniz var mı?”
Antoine durdu. Kırklı yaşlannda, takım elbiseli bir adam
kaldırımda onun önünde durmuş, yolunu kesmişti. Bir sigara
paketini yokluyordu.
“Bir saniye.” Antoine ceplerini arayıp bir çakmak buldu.
Adama uzattı, o da yaktı.
“Bir de sigaranız olabilir mi acaba?”
“Tabii,” diye yanıtladı Antoine. Adamın kendi paketinden
bir tane almamasına anlam verememişti.
“Teşekkürler,” dedi adam.
“Rica ederim.”
Adam sokağın karşısındaki dükkânın tepesinde duran ko
caman bilbordu işaret etti.
“Son başvuru tarihini kaçırma, olur mu?” deyip uzaklaş
maya başladı. Antoine daha cevap bile veremeden adam so
kakta gözden kaybolmuştu.
Antoine bilborda baktı. Siyahtı ve üzerinde yarısı gölgeler
arasında saklı kocaman bir ay vardı;
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AY'A GITMEK İSTER MİSİNİZ?
Uzaya gidiş projesini ve NASA’nın Ay yolculuğuna üç genci
dahil edeceğini duymuştu; okulda birileri bundan bahsediyor
du. Ama hiç üzerinde durmamıştı.
İşte tam o anda kafasında bir şimşek çaktı: D aha bir saniye
ön ce neyi diliyordun? Başım alıp buralardan gitmeyi. Ee... bun
dan d a h a uzağa gidem ezsin zaten.
Karar vermişti bile. Adını yazdıracaktı. Eve gider gitmez.
Lanet olsun, Ay’a gidecekti, gidebileceği yerlerin en uzağına.
Ondan sonra Simone da varsın artrit olana kadar odasında
Noel’le el ele otursundu, vız gelirdi.
Nihayet eve vardığında, annesiyle babasına bir şey demedi,
hiçbir şey olmamış gibi yaptı ve Simone nasıl diye sordukları
zaman tüm gücüyle kendini zorlayarak gülümsedi.
“Ben de şimdi Simone’u düşünüyordum,” dedi annesi.
“Belki onu yakında yemeğe çağırmak istersin? Belki bu pazar?
Ne zamandır onu görmedik, ne kadar da harika bir kız. Sence
de öyle değil mi, Amaud? Arnaud?”
Babasının oturma odasından “Ha? Ne var?” diye bağırdığı
nı duydu, gazetesinin hışırtısıyla birlikte.
“Simone’un harika bir kız olduğunu düşünüyoruz diyor
dum, öyle değil mi?”
Kısa bir aradan sonra, “Evet, evet,” dedi babasının sesi
oturma odasından. “Gerçekten tatlı bir kız. Onu elinden ka
çırma, Antoine. Duydun mu beni?”
Antoine yüreğinin ağzına geldiğini hissetti ve sanki her an
onu kusabilirmiş gibi geldi ona, o kanlı ve işe yaramaz şeyi.
“Ya, evet,” dedi kendini zorlayarak. “Evet, onu davet ede
ceğim .”
Sonra da odasına gitti. Mac’ini açtı ve adresi girdi: www.
nasaayadonus.com.
Birkaç tıklamayla, altmışlı ve yetmişli yıllardaki Ay yolcu
luklarından kalma dünya kadar fotoğraf ve video görüntüsü,
röportajlar ve yarışma hakkında bilgi buluverdi. Başvuru için
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adayların on dört ile on sekiz yaşları arasında olması gereki
yordu, bunu tabii zaten biliyordu. Tıbbî ve psikolojik tetkik
leri muhtemelen sorunsuz bir şekilde geçeceğini de biliyor
du. Sonuçta, fiziksel olarak sağlığı yerindeydi, ailesinden hiç
kimsede de akıl hastalığı veya ona benzer bir şey çıkmamıştı.
Anne-babasıyla akrabaları, evet, biraz tuhaflardı gerçi, ama bu
onun aniden cinnet geçirip ekip arkadaşlarını baltayla doğra
maya falan kalkabileceği anlamına gelmezdi.
NASA’nın üç aylık sıkı çalışma programı ise ayrı meseleydi.
Onu tamamlamaya yetecek azmi bulabilecek miydi? Anladığı
kadarıyla, bu program, günlük koşu seanslan, mantık testleri,
stres testleri ve Kusma Kuyrukluyıldızı ile birkaç uçuşu içeri
yordu; bu uçak dokuz bin metreye hızla çıkıyor, sonra da başaşağı dikine dalıp yere iniyor, böylece yolculara her bir sefer
de yirmi beş saniye boyunca ağırlıksızlık tecrübesini yaşama
imkânı veriyordu. Ya da gerçekten şanssız olanlara iki saatlik
mide bulantısı. Ayrıca bir de, katılımcıları hipoksi denen ok
sijen yoksunluğuna alıştıran yüksek irtifa uçuş odalan vardı.
Son olarak da, Johnson Uzay Merkezi’ndeki Nötr Yüzücülük
Laboratuvarı’nda, içinde uzay aracının ve iniş modülünün ma
ketleri olan ve yerçekimsiz ortamı simüle eden 61 x 31 metre
lik bir havuzda on iki metre derinlikte modüllere girip çıkma
alıştırmaları yaparak epey zaman geçirmeleri gerekecekti. Bu
işin kesinlikle şakası yoktu. Dünya’yı terk etmeden önce oku
yup öğrenmeleri gereken yüzlerce, belki binlerce sayfalık teo
rik bilgi de cabasıydı.
Ama tabii, önce başvuruyu yapması gerekiyordu. Sonra da
bekleyecekti. Üç talihliye temmuz ayının ortalarında haber ve
rileceğini okumuştu. Eğitim süreci ve sonraki uzay yolculuğu
sebebiyle, gelecek yıl nisandan hazirana kadar okuldan uzak
kalacaklardı.
Talihliler önce Gece Şovu’na çıkmak üzere New York’a uçurulacak, sonra da temmuz ortasında Florida’daki Kennedy
Uzay Merkezi’nden uzaya fırlatılmadan önce eğitim görecek
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leri Feksas’ın Houston kentindeki Johnson Uzay Merkezi’ne
götürüleceklerdi. Birkaç final sınavını ertelemesi gerekecekti,
ama muhtemelen onda bir sorun çıkmayacaktı. Üstelik, bun
dan daha iyi bir mazeret de bulamazdı.
Verilen bilgiye göre, üç talihli Ay’da 172 saat geçirecekler,
Ay’a gidiş ve dönüş de toplam bir haftaya yakın sürecekti.
DARLAH 2 Ay üssünde kalacaklar (tuhaf, uzay yolculukları
hakkında biraz bir şeyler biliyordu ama, Ay’da bir üs kurul
duğunu hiç duymamıştı) ve oradayken Ay yüzeyinde bir dizi
deney yapacaklardı. Yılların tecrübesine sahip birinci sınıf ast
ronotlar sürekli yanlarında olacak ve her adımda güvenlikle
rini sağlayacaktı. Tabii bir de medya yayını olacaktı. Talihliler
yolculuktan önce, yolculuk süresince ve sonrasında, televiz
yonda, radyoda ve internette röportajlar yapmaya hazırlıklı
olmalıydılar. Çevrimiçi soruları cevaplayacak, blog yazıları
yazacak ve yolculuktan sonra da uluslararası bir basın turuna
çıkacaklardı.
Antoine gidecekleri şehirlerin listesine baktı: New York,
Los Angeles, Chicago, Boston, Washington, Londra, Paris,
Stockholm, Tokyo, Hong Kong, Sydney, vesaire.
Eh, fen a görünmüyor, diye düşünerek uzayın yanı sıra tüm
dünyayı da göreceği fikriyle hafifçe gülümsedi.
Bilgisayarının başında oturup bu bilgileri okurken Simone
sanki bilincinden uçup gitmişti. Şimdi tek düşüncesi kazan
mak zorunda olduğuydu. Kurada mutlaka onun ismi çıkma
lıydı.
İstatistiklere çabucak baktı internetten. Meğer Dünya nü
fusunun yüzde 8,5’i on dört ile on sekiz yaşları arasındaymış.
Dünyada yaklaşık yedi milyar insan olduğu doğruysa, demek
ki katılmak için yaşı tutan altı yüz milyon genç vardı. Dünya
nın pek çok yerinde internete erişimi olmayan -veya herhangi
bir şekilde yarışmaya katılma şansı olm ayan- gençleri çıkarır
sak, katılımcı sayısı ta üç yüz milyona kadar düşebilirdi.
Yani geride bırakması gereken sadece üç yüz milyon kişi
vardı.
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Olasılık hesabı kesinlikle lehine değildi. Üç yüz milyonda
bir. Hayatında başka herhangi bir şeyin gerçekleşme ihtima
li bundan çok daha fazlaydı. Simone’un on beş saniye içinde
onu araması gibi mesela.
Çabucak yaptığı araştırma da yüreğine su serpmedi.
Bulduğu bir sayfaya göre:
Bowlingde 300 puan kazanma ihtimali 11.500’de l ’di.
Golfte tek vumşta topu deliğe düşürme ihtimali:
5000’de 1.
Aziz ilan edilip ebediyen meşhur olma ihtimali:
20.000.000’da 1.
Astronot olma ihtimali: 13.200.000’de 1.
Büyük beyaz bir köpekbalığının saldırısına uğrama ih
timali: 11.500.000’de 1.
Bir uçak kazasında ölme ihtimali: 354.319’da 1.
Bir uçaktan düşen parçaların altında kalarak ölme ih
timali: 10.000.000’da 1.
Oscar kazanma ihtimali: 11.500’de 1.
Devlet başkanı olma ihtimali: 10.000.000’da 1.
Bir süpermodelle çıkm a ihtimali: 88.000’de 1.
Olimpiyatlarda altın m adalya kazanm a ihtimali:
662.000’de 1.
Tıraş olurken kendini ciddi şekilde yaralam a ihtimali:
685.000’de 1.
Gelip sırf SENİN evinin üstüne düşen bir m eteor yü
zünden ölme ihtimali: 182.128.880.000.000’da 1.
Ay’a gitmesinden daha az muhtemel olan tek şey bu sonuncusuydu.
Antoine bir dakika durup bu sayılara baktı. Sonra klavyesi
nin üzerine eğildi ve adını, doğum tarihini, telefon numarasını
ve adresini girdi.
Son bir kez daha düşündü.
Ve gönder butonuna bastı.
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NADOLSKİ
Tecrübeli astronot Ay’a iniş aracına biraz şüpheyle baktı. Ku
mandan Lloyd Nadolski kırk iki yaşındaydı. Yaklaşık on beş
yıldır NASA’da çalışıyordu ve uzaya üç defa çıkmış az sayı
daki astronottan biriydi. Şimdi ise Florida kıyısındaki Merritt
Island’da bulunan NASA kalkış merkezi olan Kennedy Uzay
Merkezi’ndeki hangarlardan birindeydi. Ve gördüğü şey onu
pek tatmin etmemişti.
“Ee, ne diyorsunuz?”
Ona yaklaşan Ralph Pierce’i görmek için döndü. Pierce,
Demeter iniş aracının yapımından sorumlu baş mühendisti.
NASA yıllardır bu iş üzerinde çalışıyordu ve son versiyonu bir
haftadan az bir süre önce bitirebilmişti. Nadolski araca tekrar
dikkatle baktı.
“Uçabiliyor mu bari?” diye sordu, belli bir kişiye hitap et
meden.
“Uçuyor, Kumandanım. Sizi temin ederim. En son geçen
cuma test ettik. Tüm sistemler mükemmel çalışıyor.”
Nadolski Pierce’a bakmadan başını salladı ve iniş aracının
çevresini dolandı. 1969’daki Ay’a iniş sırasında ve 1970’lerin
başlarındaki yolculuklarda kullanılan araçlara benzeyecek şe
kilde tasarlanmıştı. Tüm o basınca dayanabilecek miydi? U ça
biliyor olması bir şeydi; uzay koşullarında yüzde yüz güvenilir
olması başka bir şey. Orada hataya yer yoktu.
Nadolski’ye kalırsa, yeni ve daha iyi bir şey yapmak yeri
ne bu neredeyse elli yıllık tasarımı kullanma kararı yukarıdan
gelmişti, belki de başkanın kendisinden. En azından pazav43

lama departmanı memnundu. Klasik tasarım pek çok insana
tanıdık geliyordu ve kamuoyunun en yaşlı kesiminde hatıralar
uyandıracağına şüphe yoktu.
Nihayetinde her şey bu noktada düğümleniyordu: kamu
oyunda. Ve parada. NASA’nın popülaritesi, bir iki ciddi kaza
ve kamuoyunda yeterince ses getirmeyen bazı projeler yüzün
den son yıllarda hızla düşmüştü. Uzay araştırmaları kurumu,
sadece uyduların, güneş panellerinin, parçacık dedektörlerinin tamiri için uzaya astronotlar göndermişti. Yakın gelecek
te Mars’a insanlı bir aracın gönderileceğine dair hiçbir emare
yoktu. NASA’nın web sitelerinin ziyaretçi trafiği ancak nafta
linli bir müzeninki kadardı.
Nadolski başını kaşıdı. Tüm bunlara bir anlam vermek zor
du. Uzaya gençleri götüreceğini öğrendiğinden beri sık sık ol
duğu gibi, yine sorular kafasını kurcalamaya başlamıştı. Kimbilir nasıl davranacaklardı? Ya paniğe kapılırlarsa? Ya kimse
fark etmeden uzay gemisindeki teçhizatla oynarlarsa? Uzay,
çocuklara göre bir yer değildi.
Düşüncesinden sıyrıldı. Denetleme sistemlerinin kesinlik
le birinci sınıf olduğunu bilecek kadar uzun süredir çalışıyor
du NASA’da. Ve hele bu sefer hata payı çok daha düşüktü. En
kötü senaryo, bu seferki yolculuğun tüm kurum için ölüm
fermanı olmasıydı.
“Eh,” dedi Nadolski uzun bir suskunluktan sonra, “sorun
çıkarmadan gittiği sürece...” Sözünü tamamlamadan bir süre
bekledi, sonra da “eğer çıkaracak olursa,” dedi, “dönüşte beni
şimdiye dek hiç görmediğiniz kadar kızgın bulacaksınız, ha
beriniz olsun. Bazılarının başı yanacak.”
Mühendis Pierce kendini zorlayarak gülümsedi. “Bunu
düşünmeyin. Sizi temin ederim, yapması gerekeni yapacak.”
O dönüp hangardan çıkarken, Nadolski durup araca son bir
kez daha baktı. Temin edersin tabii, diye düşündü, ne de olsa
ikim iz de biliyoruz ki, eğer çalışm ayacak olursa, beni bir daha
Dünya’da görem eyeceksin.
Nadolski şasinin payandalarından birini ihtiyatlı bir şekil44

de tekmeledi. Neredeyse yavaş çekim bir tekmeydi bu, daha
ziyade dürtme gibi bir şey, ama yine de aracın küçük parçala
rından birini yerinden oynatmaya yetmişti.
Lanet olsun...
Eğilip o küçük, dikdörtgen plakayı aldı ve onu eve gitme
den önce akşam nöbetindekilere vermeye karar verdi.
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KAĞIT
Mia durakta on dakika geciken otobüsü bekliyordu. Haziran
çoktan gelmişti; ılık, güneşli bir öğleden sonra olması gerekir
di, yani Norveç’in subarktik güneşi geceyarısı nihayet batıp da
herkesin evlerine çekildiği vakte kadar sahilde arkadaşlarla ta
kıldığın günlerden biri. Oysa bardaktan boşanırcasına yağmur
yağıyordu ve Mia’nm siyah saçlan rahatsız edici bir şekilde yü
züne yapışmıştı. İncecik ceketinin içinde titriyor, bir yandan
da bankta otururken ayağıyla umursamazca tempo tutuyordu.
Grubu Rogue Squadron neredeyse iki yıldır -tam olarak
söylemek gerekirse, bir yıl sekiz aydır- vardı, ama daha bir
yere gelememişti. Elbette, grup üyeleri henüz gençti; yaşıtlan
olup da onlar kadar uzun süredir bu işi yapan pek yoktu, ama
yine de işte... Mia bu süre içinde kırk şarkı yazmış olmalıy
dı, melodilerle nakaratlann çoğunu o bulmuştu. Ve de bütün
şarkı sözlerini. Aylar önce bir demo kaydetmişler, fakat hiçbir
yere göndermemişlerdi. Facebook sayfalannm ziyaretçi sayı
sı en iyi zamanında bile orta karardı. Sahneye tek çıkışları,
Fantastic Underground 10 kapsamında pek çok underground
müzik performansına ev sahipliği yapan Metropolis’te geçen
seneki bir konserde olmuştu. Rogue Squadron için işler iyi
gitmiyordu. Bir şey yapmalan lazımdı.
Mia otobüsün trafiğin içinde manevra yapa yapa geldiği
ni fark etti. Çıkıp kaldırımda durdu ve elini uzatarak şoföre
binmek istediğini işaret etti. Bunu yapmak zorunda olmaktan
hep nefret etmişti; çok gülünç görünüyordu. Ne anlamı var47

ch? Durakta beklemiyor muydu zaten? Ama elinizi kaldırıp
otobüs durana kadar inatla havada tutmazsanız, şoför geçip
gidebilirdi.
Mia, şoförün kendisini gördüğünden emin olmak için bir
kaç kere kolunu salladı. Otobüs durdu, o da bindiği sırada
sol elini kullanarak saçındaki suyu silkelerken, sağ eliyle de
şoförün önündeki tepsiye parayı koydu.
“Madla’ya bir indirimli,” dedi.
Şoför, yorgun ve ilgisiz, ona baktı. “Kimliğiniz var mı?”
Bu, otobüs şoförlerinin en sevdiği cümleydi. Para böyle so
rular sorarak kazanılıyordu. Adam belki böylece bir kişinin
daha tam bilet fiyatı ödemesini sağlayabilirdi. Dünya tarihinde
şimdiye kadar on altı yaşından küçük çocukların kimliklerini
arayıp bulmak zorunda oldukları bir zaman daha olmamıştı
hiç.
“Peki bu otobüsü kullanmak için sizin sürücü belgeniz var
mı?” diye cevap verdi Mia.
“Elbette.”
Mia, “Görebilir miyim?” diye sordu.
“Hayır. İndirimli binmek istiyorsan kimlik göstermek zo
runda olan sensin. Kural böyle, küçük hanım.”
Mia bu yaptığından neredeyse zevk aldığını fark etti. Şo
förle ağız dalaşı yapıp otobüsü geciktirmek ve tüm yolcuların
kendisine bir müddet dik dik bakmasını sağlamak şu an çok
işine geliyordu. Şoför sonunda vazgeçti, parayı aldı ve üstünü
verdi.
“Geç,” diye mırıldandı.
“Dikkatli sür,” diye cevap verip göz kırptı Mia ve sonra da
otobüsün ortasından ağır ağır yürüyüp en arkada oturacak bir
yer buldu.
Mia geldiğinde, Leonora, Silje ve Kari prova mekânının dışın
da bekliyordu. Onlar da yağmurdan ıslanmıştı.
Mia yanlarına geldiğinde, Kari sinirli bir şekilde, “Boğul
dun sandık,” dedi.
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“Otobüs geç geldi. Bir de benim vereceğim ücretle ilgili kü
çük bir tartışma çıktı.”
“Niye okul kimliğini filan yanında taşımazsın ki, hiç anla
mıyorum,” dedi Leonora.
Mia, “Ee, ne eğlencesi kalır ki o zaman?” diye gülüp kapıyı
açtı.
Prova yaptıkları yer Kvernevik’te bir deponun içindeydi;
orayı başka iki grupla daha paylaşıyorlardı güya, ama onlar
neredeyse hiç gelmezdi. Bu da, yerin tamamen Mia ve Rogue
Squadron’a kalması demekti; bazen bütün bir haftasonunu
orada geçiriyorlar, gece geç saate kadar çalıyorlar ve sonra
da yerde döşeklerin üzerinde yatıyorlardı. Oranın bütün Stavanger’deki en salaş prova mekânı olmasına aldırmıyorlardı;
duvarları, imkânsız soloların ve umutsuz melodilerin teri ve
çaresizliğiyle sıvalıydı.
Oda, bodrumun alt katındaydı ve penceresi yoktu. Günışığı niyetine, bir dizi tepe aydınlatması ile yerdeki bir iki lamba
ışık veriyordu. Leonora’mn peş peşe sigara içmesi de, arasıra
grup üyelerinin birbirini dumandan görememesi nedeniyle,
durumu kötüleştiriyordu. Üstüne üstlük, yer, boş şişeler, kab
lolar, kınk bateri sopaları ve yemekten arta kalan yiyeceklerle
kaplıydı.
Gitarlarının fişini takıp davulları ayarladıkları, amplifika
törleri açtıkları, ayarları yaptıkları sırada, genellikle pek ko
nuşmazlardı. Mia gitarını akort etmeyi bitirip efekt tuşlarının
başına geçtiğinde, baterinin arkasındaki Leonora’yla göz göze
geldi. Bateriste çabucak bir baş işareti yaptı, “bit; kii, üç, dört,”
sesini duydu, ellerini tellerin üzerine gelirdi ve “U” adlı şar
kıya başladı.
Bu, onların en hızlı parçalarından biriydi ve ısınmak için
harikaydı. Mia onu ocak ayının ilk günlerinden birinde yaz
mıştı; New York’taki terörist saldırıda uçakların çarptığı o iki
gökdeleni konu alıyordu.
Grup daha şarkının son notasına gelmemişti ki, Leonora
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h a b e r b ile v e r m e d e n ç a l m a y ı ke sti. Cıitarlar, d u r a b i l m e l e r i iç in
ö n c e y a v a ş l a m a l a r ı l a z ı m m ı ş g i b i, s o n bi r iki kez d a h a tı n g ı r 
d a d ı. A r d ı n d a n o d a d a t a m bi r s e s s iz l ik o l d u .

Şarkı kıtlama iyi gelm emişti. Hem de hiç. Yanlış çalm ış de
lillerd i. Ama şarkı olm amıştı. Sanki kocaman bir (il vals ya
parak prova mekânlarına girmiş ve üstlerine oturm uş gibiydi.
Dört kız gözlerini birbirlerinden kaçırdılar.
Mia, sonunda, “Bir yere varamıyoruz b ence,” dedi. “Ne bi
leyim. Sanki... sanki ayın şarkıları o kadar uzun zaman çalm ı
şız ki sonunda kötü çalmaya başlamışız gibi geliyor.”
"N e demek istiyorsun?” diye sordu Leonora.
“Yani burada oturup aynı şeyleri tekrar tekrar çalm anın
ötesinde bir şey yapmamız gerekiyor diyorum . Yakında bir
konser versek mesela? Stüdyoya girmeyi denesek? Ne bileyim,
bir şey işte. Yani buradan nereye varacağız? Bazen sırf arkada
şız diye mi beraber çalıyoruz diye düşünüyorum , bunun yeri
ne birlikte bambaşka bir şey de yapabilirdik sanki.”
“Ne gibi?” diye sordu Silje.
“Bilemiy'orum. Sadece... Bu benim istediğim bir şey. Bu
grup hayatımdaki en iyi şey. S iz ler de. Bazen elimdeki tek de
ğerli şey bu diye düşünüyorum. Yani en azından, Tam am , ne
o lu rsa olsun, b ir gnıbun içindeyim , diye düşünebilirim. Ama
son zamanlarda, hiçbir yere varamayacakmışız gibi geliyor.”
Huy'suzlaşan Kari, gücü kalmamışçasına kendini kanepeye
bıraktı. “Gerçekten ne demeye çalışıyorsun, Mia? Daha mı çok
çalışalım? Yani, iki günde bir buradayız zaten !”
“Onu dem iyorum ,” diye karşı çıktı Mia. “Ne yapmak iste
diğimize karar vermemiz gerekiyor.”
Silje, “Peki, o zaman, sen ne istiyorsun?” diye sordu; çalış
manın daha başında moralleri bozmamak için kızgın görün
memeye çalışıyordu. “Diyelim ki nasıl istersen öyle olacak, ne
olmasını istiyorsun?”
Mia düşündü. Uzun uzun. Aslında sadece düşünüyor
muş gibi yaptı. Çünkü ne istediğine uzun zaman önce karar
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vermişti bile. Odasında şarkı yazmak için oturduğu her gece
bunu düşünmüştü. Uykuya dalmadan önce bunu düşünmüş
ve nasıl olacağının hayalini kurmuştu, her şeyin. Albüm ka
paklarının, turnelerin, havaalanlarının. Otel odalarının.
“Hayatımızı Rogue Squadron’la kazanalım istiyorum,” diye
cevap verdi. “Albüm çıkarıp yılda en az dört ay turneye çı
kalım. Büyük bir evde hepimiz beraber yaşayalım, bu aynı
zamanda bizim stüdyomuz olsun, Oslo’nun merkezinde bir
daire. İnsanlara bir şey ifade eden bir grup olalım istiyorum.”
Öteki üç kız, söylediklerine biraz tereddütle kafa salladılar.
İçlerinde hep en gerçekçisi olan Silje, “Peki, güzel,” diye
başladı. “O zaman...” Silje aniden durdu. Birisi kapıyı yumrukluyordu. Hepsi, üst katın metal kapısına vuran ellerin se
sini duydu.
“Bu da kim?” diye sordu Mia, Kari’ye bakarak.
O, “Ben ne bileyim,” diye cevap verdi. “Duvarın arkasını
göremiyorum ki.”
Leonora koridora çıktı ve birisini içeri aldı. Mia duyduğu
sesi hemen tanımıştı.
Annem, diye düşündü. Ne diye geldi ki buraya?
Bir an, küçük kardeşi Sander’e bir şey olmuş olmasından
korktu. Kardeşi dokuz yaşındaydı ve diğer çocuklara pek ben
zemiyordu; ama Mia, dışarıdayken mutlaka kask takan ve üs
tüne örgü kapişonunu geçirip kaskı gizleyebilmek için kışın
gelmesini hep dört gözle bekleyen bu garip oğlanı gerçekten
çok severdi. Ona bir şey mi olmuştu yoksa? Yoksa biri mi öl
müştü?
Başka bir şey düşünmeye fırsat bulamadan annesi içeri dal
dı ve kollarım Mia’nm boynuna doladı. “Tebrikler! Ay, inana
mıyorum, benim kızım l” O böyle coşkuyla bağırırken, sıkıca
sarıldığı Mia da nefes almaya çabalıyordu.
Kimsenin ölmediğini anlayan Mia, “Burada ne işin var?”
diye sertçe sordu. “Ne istiyorsun?”
Fakat annesi sesindeki küçümseme tonunu duymamıştı. O
sadece kendi heyecanım duyuyordu.
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“Kazandın, Mia! Kazandın!"
Neyi kazandım? Neden bahsediyorsun?”
“Ay’a gidiyorsun, Mia!”
Biri kendisine pimi çekilmiş bir atom bombası uzatıyormuş gibi, Mia gayriihtiyari geri sıçradı. Annesi, elinde bir
zarfla, önünde duruyordu. Mia, beyaz kâğıdın üzerinde NASA
logosunu apaçık gördü.
İşte tam o anda, annesinden nefret etti.
Buraya gelip çalışmalarını böldüğü için nefret etti. Ne ya
pıp edip prova odasına girdiği, onu utandırdığı, onu küçük bir
çocuk gibi gösterdiği için nefret etti. Kendisini asla dinleme
diği için nefret etti. O an Mia, annesinden sırf annesi olduğu
için nefret etti.
“Bana gelen zarfı mı açtın?” Mia’nm tek söyleyebildiği bu
oldu. Diğer üç kız sessiz duruyordu.
Annesinin kafası karışmıştı. Beklediği cevap bu değildi.
“Hayır, yani, biz, ee... babanla ben...” diye başladı anne
si. Kızı ona öfkelendiğinde hep yapüğı gibi doğru kelimeleri
bulmaya çabalıyordu. “Yani, baktık ki, ee, üstünde NASA ya
zıyor... zarfın üstünde yani, biz de... biz de ta buraya kadar gel
meden önce doğru olduğundan emin olmak istedik. Eminim
anlıyorsun? Değil mi?”
“Babam da mı burada?”
“Yo, o evde Sander’le kaldı.”
Mia kısaca, “Mektubu bana ver,” dedi.
“Mia’cığım, canım, bu olağanüstü, olağanüstü bir fırsat.
Hayatının tecrübesi olacak,” dedi annesi, zarfı ona verirken.
Mia, titreyen ellerinde zarfı birkaç saniye tuttu, sonra da
buruşturup duvara fırlattı.
“Anlamadığın nedir, anne? Ha? Anlaması bu kadar zor olan
nedir? Sana gitmek istemiyorum dedim mi, demedim mi? Mil
yon kere söyledim! Benim ne işim olur Ay’da?”
“Mia, canım...”
“Provamızı böldün, anne. Git artık.”
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Mia’nın annesi, gözlerinin dolduğunu saklamaya çalıştı.
“Bunu sonra konuşuruz, Mia. Tamam mı? Size iyi çalışmalar.”
Kapıya doğru yürüdü, durdu; gözleri yerdeydi. “Burayı temiz
lemeniz lazım, çocuklar. Rezalet durumda.”
Sonra da gitti.
Mia ve diğerleri, arabanın kalkış sesini duyana kadar bek
lediler.
“Lanet olsun. Bu kesinlikle hayatımda duyduğum en man
yakça şey,” diye söylendi Silje, Mia’ya bakarak.
Leonora, “O halde, Saçkafa seni Ay çekilişine isim yazdı
ranlar arasında sayarken doğru söyledi, öyle mi?” diye sordu.
Şaşkın bir halde, içmek için sigara paketinde el yordamıyla
sigara aradı. “Neden bir şey söylemedin?”
Arkadaşına bakakalan Silje şaşkınlıktan küçük dilini yu
tacaktı. “Oha! Şaka gibi! Kazandın, ha?” dedi inanamayarak.
“Kaç kişi yazıldı ona, biliyor musun sen? Bir milyardan fazla
olmalı.”
Mia bayılacak gibi oldu. O gün Almanca sınıfındaki olay
dan beri, ne Ay’ı ne de çekilişi konuşmuşlardı. Peki ya şimdi?
Şimdi, Ay’a gitmek isteyen milyonlarca adayın arasından, iste
mediği halde, seçilmiş bulunuyordu; tüm arkadaşları kendile
rine yalan söylediğini sanacaktı.
“Bu tam olarak doğru değil,” dedi, ne söyleyeceğini bulma
ya çalışarak. “Bunu annemler yaptı, biliyor musunuz? ilgilen
mediğimi söylediğim halde, o aptal çekilişe adımı yazdırdılar.”
“Öyle mi?” Leonora ne diyeceğini bilemedi.
Silje, “Öyleyse, pek inandıncı değil,” diye bir yorum yaptı.
“Yani, gitmek istemediğini net bir şekilde söylemiş olsaydın
keşke.”
“Söyledim! Bin kere söyledim.”
Kanepeye oturup bir su şişesini açan Leonora, “işinin ba
şından aşkın olduğundan falan bahset,” dedi. “Yani, istemedi
ğin bir Ay yolculuğuna gönderiyorlar seni. Ama yine de, vav
canına! Ne yapacaksın şimdi?”
Mia derin bir iç çekti. “Bilmiyorum,” diye cevap verdi.
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Cıcrçektcn bilmiyorum.”
Mia nın annesi kapıyı çaldığından beri Kari bir şey söyle
memişti. “İyi de, Mia?” dedi.
“Ne?”
“Neden gitmek istemiyorsun?”
Mia bu soruyu beklemiyordu. İçlerinde hiçbirinin bu işe
ilgi duymayacağını varsaymıştı. “Ne kadar uzak olduğunun
farkında mısın? Eğitim için ne kadar zaman harcayacağım?
Ya da, yani, risksiz bir şey değil ki bu, sonuçta. 7-Eleven’da
mola vermek gibi bir şey değil ki. Veya, ya uzay hiç umurum
da değilse? Bizim yaşadığımız yer burası, Stavanger. Norveç.
Avrupa. Ta yukarılarda ne yapayım? Diğer iki çatlakla beraber
bir hafta kayalara bakıp kameraya el mi sallayayım? Benim ge
lecek yıl için başka planlanm var.”
Kari, onaylamayan bir tavırla kafasını sallayarak onu baş
tan aşağı süzdü. “Aptal mısın, nesin ya?” dedi yavaşça.
“Ne demek istiyorsun sen?” Mia, Kari’nin kendisiyle konuş
ma biçimini beğenmemişti. “Senin planların ne bilmiyorum
ama, benimkiler çoktan hazır,” diye açıkladı Mia. “2019’da,
sahnede konserler veriyor olacağım. Belki bir de albüm ya
parım. Veya en azından bir demo. NASA reklamları için poz
vererek zamanımı harcayamam ben. Başkasını alsınlar.”
Kari, tasvip etmeyen bakışlarla ona bakmaya devam edi
yordu.
Leonora usulca, “Ben kayıt yaptırmıştım,” diye itirafta bu
lundu. Sigarasını önünde duran alçak sehpadaki izmarit pi
ramidinde söndürdü ve bir an bile düşünmeden yeni bir tane
yaktı.
Mia dönüp arkadaşına şaşkınlıkla baktı.
“Ben de,” diye ekledi Silje.
Kari, “Ben de,” dedi.
Mia’nm tek söyleyebildiği “Ama neden?” oldu.
“Neden olmasın?” diye yanıtladı Silje. “H erkes katıldı çe
kilişe. Ne kadar büyük bir olay olduğunu görmüyor musun?”
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Mia, bir Silje’ye, bir Kari’ye, bir Leonora’ya baktı. “Ama
Saçkafa isimleri okuduğunda... bizim okulda kayıt olan o ka
dar çok kişi yoktu. Hiçbirinizin de adını söylemedi.
Leonora, “Seninle beraber Saçkafa’nın Almanca dersini
alan bir tek ben varım burada,” dedi. “O gün okuldan eve ge
lince giriş yaptım ben de. Yani, sen zaten kaydolmuştun, ben
de süper olur diye düşündüm. Belki de, Saçkafa’nın konuşma
sından sonra, okulda bir sürü insan öyle düşünüp sonradan
kaydoldu.”
Mia buna bir anlam veremiyordu. Bütün grup Ay çılgınlı
ğına mı tutulmuştu yani? Kendini Leonora’nm yanına, kane
peye attı.
Kari öbür yanında oturuyordu. “Her neyse, bunların bir
önemi yok artık. Mia kazandı. Mia Ay’a gidiyor!”
“Nah gidiyor! Hiçbir yere gitmiyorum!” diye resmen ba
ğırdı Mia.
Dört kız sessizce kanepelerde oturuyor, duvarlara bakıyor;
üçü keşke kendi adları çıksaydı diye hayıflanırken, dördüncü
leri de kendini âdeta hapis cezasına çarptırılmış gibi hissedi
yordu.
Sonunda, Silje, ağır sessizliği yırtarak, “Bence gitmezsen
yazık olur,” dedi.
“Ne diyorsun ya? Nesin sen, annem mi?”
Kari kollarını kavuşturdu. “Biz sadece büyük resme bak
man gerektiğini düşünüyoruz, Mia.”
“Biz mi? Biz mi? Siz üçünüz önceden konuştunuz mu ki
bunu? Neymiş bu görmem gereken büyük resim?”
“Dinle,” dedi Kari. “Rogue Squadron’un çıkmazda oldu
ğunu düşünüyorsun, değil mi? İstiyorsun ki -n e istiyorum
demiştin?- bu grup sayesinde hayatını kazanabilmek istiyor
sun, öyle mi? Turneye çıkalım, albüm yapalım, Tokyo ve Los
Angeles’ta otellerde takılalım istiyorsun, öyle mi?”
“Ee?” diye mırıldandı Mia.
“Ee? Anlamıyor musun? Bu hayatının fırsatı, Mia! Bundan
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daha iyisi olmayacak. Ne kadar ünlü olacağını görmüyor mu
sun t Bundan sonra, her ne halt olursa olsun, istediğin her şeyi
yapabileceksin, istediğin. Her. Şeyi. Albüm kontratı mı istiyor
sun? D erhal. Turne mi? Ne zam an başlam ak istersin? Okulu
bırakıp müzik grubunla para kazanmak mı? Kesinlikle. Yirmi
yaşın altında olup Ay’a giden ilk insan sen olacaksın. Yüzler
ce röportaj, televizyon programı, ne bileyim, daha neler neler.
Bütün bunların her biri grubun reklamı için bir şans olacak.
David Letterm an’ın programında çalmamız garanti yahu!”
“O emekli oluyor sanıyordum,” dedi Mia suratsız bir şe
kilde.
“Hadi oradan. Yıllardır öyle diyor. Ama bir yere gittiği var
mı? Herifi kruvaze ceketinden tutup stüdyodan atmadıkları
sürece oradan çıkmaz o.”
Buna güldüler. Bu kısacık gülüş odadaki gerilimi bir nebze
azaltmıştı.
Kari, elinden geldiği kadar David Letterman’ı taklit etme
ye çalışarak, ‘“Bu gece sizlere yepyeni, muhteşem bir gru
bu sunmaktan mutluluk duyuyoruz’”, dedi. ‘“Muhteşem bir
grup ve solistleri de -hepiniz onu tanıyorsunuz- Ay yolculu
ğundan henüz döndü. İşte karşınızda Geceyarısı Güneşinin
Diyan’ndan, Norveçli genç astronot Mia Nomeland ve inanıl
maz grubu, Rogue Squadron!’”
Kari, Leonora ve Silje alkışlarken, Mia da bir dakikalığına
oyuna ayak uydurup mecburen biraz gülümsedi.
“Bir düşünsene, Mia,” dedi Silje. “Ay’a gidersen, dönüşte
orada yazdığın, ne bileyim, on tane harika, yepyeni şarkıyla
gelirsin, olmaz mı? Hatta belki Ay’da gizlice yaptığın bir kayıt
da getirirsin. Eğer bu da bize bir albüm kontratını garanti et
mezse, hiçbir şey etmez artık.”
Leonora gülerek, “Aya giderken gitarını yanında götürme
sine izin verecekler mi sence?” diye sordu.
“Elbette,” dedi Silje. “Ama demek istediğim bu değil. De
mek istediğim, bunun bizim için ne kadar iyi olacağının hâlâ
farkında olmaması.”
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Hâlâ tam ikna olmayan Mia, “Eh, yani, biz de Pink Floyd
değiliz ama,” dedi. “Bir çeşit uzay grubu gibi bir şey mi olaca
ğız bu durumda?”
Kari gözlerini devirerek, “Tabii ki hayır”, dedi. “Ne istersek
o olabileceğiz. Bu fırsattan ne istersek onu elde edeceğiz. Bu
nun için de tek bir şart var.”
“Benim gitmem lazım.”
“Aynen.”
“Eğer gitmezsen, ömrün boyunca pişman olacaksın, Mia,”
dedi Silje. “McDonald’s’ta self-servis tezgahtarlığı yapıp, o
aptal şapkayla komik üniformayı giyecek, gözlerinde boş bir
bakış, üstün başın yağ içinde, hayır dediğin fırsatı düşünüp
duracaksın.”
“Bence oylama yapalım,” dedi Kari.
Mia, “Yaa, ooff! Bir dakika!” diye itiraz etti.
Kari elini havaya kaldırdı. “Silje?”
Silje’nin eli kalktı.
“Leonora?”
O da bir sigara daha yakıp elini kaldırdı.
“Çoğunluk karar vermiş görünüyor, Mia. Önümüzdeki
yazı uzayda geçireceksin.”
Yavaş ve inatçı bir gülümseme Mia’nm yüzüne yayıldı, ama
onu durdurmak için yapabileceği bir şey yoktu. Kuvvetli bir
argümanları vardı, yalan mı? Grup açısından büyük bir fark
yaratamaz mıydı bu iş?
Sadece birkaç hafta. Ne kadar kötü olabilir ki?
Ayağa kalktı, duvara doğru yürüyüp buruşmuş NASA zar
fını yerden aldı.
Diğer grup üyelerine baktı.
“Peki,” dedi. “Gideceğim.”
Provanın kalan kısmı, Mia’nın bizzat içinde olduğu en güzel
müzik performanslarından biriydi.
Gitme kararı, şimdiye kadar hiç duymadığı bir tezahürata
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yol açtı. Uzun zamandır çalmadıkları kadar iyi çaldılar; hatta
Los Angeles Ne Yanda” ve “Süper Hızlı Şarkı” adında iki yeni
şarkı bile yazdılar, iki albüm yapmayı planladılar ve kocaman
turne otobüsleriyle çıkacakları bitmek bilmeyen turnelerle
dünyayı dört kez dolaşacaklarını hayal ettiler.
“llM
yi de tekrar çaldılar ve bu sefer tam istedikleri gibi
oldu. Son nakaratta Leonora bateriyi deli gibi çalarken Mia bir
kere daha baştan almalarını işaret edince, bu kez tüm hünerini
gösterdi. Nakaratın sonuna geldiklerinde de durmayıp devam
etti ve aynı bölümü tekrar tekrar ve şimdiye dek hiç olmadığı
kadar hızlı çaldı. Mia sesinin tüm gücüyle mikrofona asıldı ve
tellere her zamankinden daha sert davrandı. Tellerinden biri
koptu, ama o fark etmemiş gibi yaptı; tek bir gürültü duvan
kalıncaya kadar da durmak bilmedi. Sonra diğerlerine dönüp
işareti verdi. Hepsi içlerinden dörde kadar sayıp aynı anda
durdular. Saniyesine kadar aynı anda.
Ve böylece bitti.
Oda sessizleşti. Sanki ses yere çekilmiş gibiydi.
Tek söz söylemeden, hepsi enstrümanlarını toplayıp kane
pelere geçtiler. İlk konuşan Silje oldu. “Vay anasını be, neydi
o öyle?”
Mia parmaklarına baktı. İşaret parmağının ucu biraz kanı
yordu. “Ne demek istiyorsun?”
“Bana sorarsanız, harbiden muhteşemdi,” dedi Kari. “Bunu
daha çok yapmalıyız. Mesela ‘Vintage Spandex’te. Oraya uyar
bu, sizce de öyle değil mi? Sadece sonunu biraz daha uzatırız.”
“Çocuklar, bence bu büyük bir şeyin başlangıcı,” dedi Silje.
• • •

Gece yansına çeyrek kala, son otobüsü yakalayıp eve dönmek
üzere prova yerinden nihayet çıktıklarında, içleri kıpır kıpırdı
ve hafiften sersemdiler. Otobüste şarkı söylemeye devam et
tiler, şoför de onlara dikiz aynasından ters ters bakıp durdu.
Grup üyelerinin içinde otobüsten en son inen Mia oldu.
Sağanak yağmura rağmen, bir yürüyüşe ihtiyacı vardı şimdi.
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Yanından geçen bir iki araba sürücüsü, onun ensesini kapat
mak için ince ceketinin yakasını çekiştirerek boş sokaklarda
ağır aksak yol aldığını fark etmedi. Yaz ortası olduğu halde,
ağır paraşütçü botlarıyla yağmurda yürüyen bir kız. Kulağın
da büyük kulaklıklar, dinlediği müziğin ritmine göre kafasını
sallayan on beş yaşında bir kız. Sürücüler dikkatle baksalardı,
kızın gülümsemekte olduğunu da görebilirlerdi.
Çünkü artık kararını vermişti.
Gidiyordu. Ve bu işten elinden geldiği kadar faydalanacak
tı. Eline geçen fırsatları kullanacaktı.
Bu başlangıç, diye düşündü, kaldırımdan eve doğru yürü
yüp ön avluya adımını atarken. Bu her şeyin nihayet başladığı
nokta.
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MEKTUP
Midori, girişteki posta kutularının önünde duran postacı Takumi Watanabe’yi izliyordu. Adam, önündeki zarfı her iki
eliyle tutmuştu. Bob adlı siyah Labrador’u da yanında duru
yordu.
“Midori-çan, görünüşe bakılırsa, sen gerçekten benim ha
yatımda rastladığım en şanslı kızsın.”
Midori zarfı almaya cesaret edip edemeyeceğini bilmiyor
du.
“Bence sen hayatımda rastladığım en şanslı insansın,” diye
tekrar etti Takumi. Genellikle böyle yapar, bir söylediğini bir
daha söylerdi. Sanki söyleyeceği fazla bir şey yoktu da, vakit
doldurmak için her şeyi iki kere söylüyordu.
Midori hiçbir zaman öyle aman aman şanslı olmamıştı. İlla
ki şanssız da değildi ama. Hatta bir keresinde bir televizyon
yarışmasını kazanmıştı. Telefonla bağlanıp, aptal bir sunucu
nun sorduğu dört tane aşırı kolay soruyu cevaplayınca, ona
günün kazananı olduğunu söylemişlerdi. Ama ödülü yanlış
anlamıştı. Ödül, bir Mac dizüstü bilgisayar değil, manga çizgiromanı A kira’nm altı kitabını birden iki bin sayfalık tek bir
koleksiyoner cildinde toplayan özel bir edisyondu. Aynı hafta,
onu sınıfındaki bir çocuğa satmış ve parayı da Şibuya 109’da
bir güzel harcamıştı.
“Bence sen hayatımda rastladığım en şanslı insansın,” diye
üçüncü kez tekrarladı Takumi. Besbelli, söyleyecek bir şey
bulmakta çoğu insandan daha fazla sıkıntı çekiyordu.
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Sonunda, Midori ellerini uzattı ve mektubu aldı. Zari be
yazdı ve çok iyi bir kâğıttan yapılmıştı. Üstünde, adı, güzel (ve
doğru) Japonca karakterlerle yazılmıştı. Sol üst tarafta NASA
logosunu gördü. Mektup “Houston, Teksas, Amerika Birleşik
Devletleri” damgasını taşıyordu.
“E e?” diye sabırsızca üsteledi Takumi.
“Gerçekten bilmiyorum,” diye cevap verdi Midori, zarfı
elinde tartarak.
“Açmak zorundasın.”
“Öyle miyim?”
“Evet. Postacının işi mektupları teslim etmektir. Ama he
nüz mektubu görmedim. Sadece bir zarf gördüm. Bu aynı şey
değil.”
“Değil, sanırım.” Birkaç saniye daha tereddüt etti. Birden
bire bunun ne kadar önemli bir an olduğu geldi aklına.
“Midori-çan? Bize mektubu gösterir misin, lütfen?
Heyecanla kuyruğunu sallayan köpek de sahibi kadar sa
bırsızdı.
Midori zarfı açtı ve içinden matbu harfli mektubu çıkardı.

Sevgili M idori Voşida,

U zay gemimiz Ceres’in Temmuz 2 0 1 9 ’da Ay’a yapacağı sefere
ekibin bir üyesi olarak katılm ak üzere m ilyonlarca gencin a ra 
sın dan seçilm iş olduğunuzu bildirm ekten büyük onur duyuyoruz,
B u yolculuk, sizi ve diğer iki genci, A y’a ayak basan ilk a stro n o t
la r olan Neil A rm stro n g ve Edvvin “Buzz! A ldrin’in 1 9 6 9 ’da iniş
yaptığı, A y ’ın dünyaya yakın ta ra fın d a k i Dinginlik Denizi’ne doğ
ru ta r ih î bir geziye çıkaracak, S e fe r topla m on beş gün sürecek,
bunun yedi gününde de D A R LA H A y üssünde kalınacaktın Git
meden önce, N A S A sizi ve ailenizi Teksas, H o u sto n ’daki Johnson
U zay M erkezi’ne üç aylık bir eğitim program ına davet etmektedir;
Program ın tüm giderleri e lb e tte ta ra fım ız d a n karşılanacaktın
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Bu geziye katılm ak iste yip istem ediğinizi önünüzdeki birkaç
gün d ikkatle düşünm enizi rica ederiz, Böylesi bir deneyim, hiç
şüphe yok ki, ha ya tınızın akışını ciddi anlam da değiştirecektir:
Ka tılab ilm e k için anne ve babanızın onayı gerektiğinden, bu konu
yu o nlarla enine boyuna konuşm anızı rica ediyoruz,
Cevabınızı öğrenm ek am acıyla, gelecek h a fta bir N A S A yet
kilisi sizin le b ağ lan tı kuracaktın A n ca k ondan önce, ekteki gizlilik
sö zle şm e sin i hem sizin hem de ebeveyn veya veli(leri)nizin dikkat
le okuyup im zalam ası gerekm ektedir H aber kamuoyuna duyurul
m adan önce m u tla k s u re tt e gizli tutulm alıdır:
K a za n d ığ ın ız için te k ra r te b rik ederiz,
Saygılarım ızla,

Vr, Paul Lewis
N A S A Y ön eticisi

“Ee?” dedi Takumi yine; bu sefer daha temkinliydi. Midori
onun varlığını neredeyse unutmuştu. Gözlerini kaldırdı ve
birbirlerine baktılar. Bob da başını yana eğip baktı.
Ağzından “Ka... kazanmışım,” sözü çıktı; başının dönmeye
başladığını hissetti.
Saniyeler sonra, Takumi Watanabe onu tutup sarsıyor, bir
yandan da gülerek bağırıyordu, “Ay’a gidiyorsun! Ay’a gidi
yorsun!”
Bu ani hareketlenmeden kafası karışan Bob havladı. Ora
dan geçen bir iki kadın da bir saniye durup, kızı sarsarken
mutluluktan sersem bir halde gülüp duran bu yetişkin adamı
seyrettiler.
Postacı neredeyse şakıyarak, “Artık sana mektup yok,
Midori-çan,” dedi. “Benim çalışma bölgemin dışında kalıyor
orası. Vay anasını, Ay ha! Olacak şey mi bu?”
Midori edecek laf bulamıyordu. Belki de böylesi daha iyiy
di. Bir şey söylese onu hayal kırıklığına uğratabilirdi, çünkü
gerçek şu ki, postacı onu kucaklarken Midori’nin Ay'ı mayı
düşündüğü yoktu. Elindeki bu bulunmaz fırsatı veya Dingin
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lik Denizi nde kalacağı günleri falan da düşünmüyordu. Tek
düşündüğü, bu absiırt yolculuktan sonra gideceği yerdi, iki
kelime kalasının içinde yankılanıp duruyordu.
Nrvv York. Ncw York.
Bunun ne anlama geldiğini iyi biliyordu.
işte şimdi buradan çıkış biletini aldın, Midori.
Midori o gün akşam yemeği vaktine kadar anne-babasına
mektubun sözünü etmedi. Duyunca çok heyecanlandılar, ha
beri paylaşmak için komşularını bir bardak sake içmeye davet
ettiler; ve daha Midori ne olduğunu anlamadan, evleri, tebrik,
hayret ve sevinçlerini bildirmek için kutlamaya gelenlerle do
lup taştı. Midori de mutlu, hatta neredeyse sevinçten sarhoştu.
Bunun alışageldiği hayatının sonu demek olduğunu biliyor
du. On beş yaşında bir çocuk için muazzam bir karar olsa da,
mektubu okur okumaz kararını vermişti ve fikrini değiştirme
meye yeminliydi. Japonya’ya geri dönmeyecekti.
Bazı pratik ayrıntıları nasıl halledeceğini henüz bilmiyor
du, zira Dünya’ya geri döndüğünde ancak on altı yaşında ola
caktı. Diğer iki gençle birlikte çıkacakları Dünya basın turunu
New York’ta noktalayacaklardı, ondan sonra da medyanın dik
katinden ebediyen sıyrılacaktı. Tabii, bu, üniversiteye gidecek
yaşa gelinceye kadar birkaç yıl yetkililerden saklanması ge
rektiği anlamına geliyordu.... Hayır, kabul etmek lazım ki bu
kötü bir plandı. Ayrıca, anne-babasını sonsuza dek terk etmek
de istemiyordu. Bazen iyice ahmaklaştıkları oluyordu -veya,
eh, çoğu zaman öyleydiler, diyelim- ama yine de olmazdı işte.
Onlara temelli izini kaybettirmek çok aşırı bir hareket olurdu.
Fakat bir seçenek daha vardı. O da babası Tetsuo’nun Ame
rika Birleşik Devletleri’ne olan zaafını kullanmaktı. O ülkeye
hiç gitmemişti, ama hep ne kadar gitmek istediğinden bahse
derdi. Grand Canyon; en çok görmek istediği oydu. Nedenini
Tanrı bilir. Midori’nin bildiği kadarıyla, Grand Canyon birkaç
dağ ile büyük bir vadiden ibaretti, onlardan da Japonya’da bol
miktarda vardı. Babası bu konuyu ikide bir açar, hep de se
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sinde bir saygı tınısıyla ondan bahsederdi. Madem öyle, diye
düşündü Midori, al bakalım Grand Cartyon’unu. Al hepsi senin
olsun.
Ay sonrası çıkacakları dünya turuna kadar, özel olarak
Yokohama’yı veya genel olarak Japonya’yı terk etmek isteği
hakkında anne-babasına hiçbir şey söylemeyecekti. Sonra şu
Grand Canyon’a gitmeyi teklif edecekti onlara. Gittiklerinde,
orada durup (muhtemelen o kadar da şahane olmayan) man
zarayı seyrettikleri sırada, baklayı ağzından çıkaracaktı: Neden
buraya taşınmıyoruz?
Ve bir ihtimal, ama sadece bir ihtimal, evet diyeceklerdi.
Ne olursa olsun bu bir olasılıktı ve şimdilik bunun işe yara
yabileceğine inanmaya ihtiyacı vardı. Hayatının buna bağlı ol
duğunu düşünüyordu. Yoksa, bütün bu Ay yolculuğu hikâyesi
hiçbir işe yaramazdı.
Sabah beş buçukta nihayet uykuya daldığında, doğan günün
ışığı ince perdelerden içeri sızmaya başlamıştı. Planını geliş
tirmeye devam etmeyi tercih ederdi, ama gözleri kapanıyor
ve artık net düşünemiyordu. Uykunun uzun koridorunda
hızla kayboldu ve öbür uca vardığında kendini Brooklyn’de
bir teras katının çatısında buldu. Elinde bir fincan kahveyle,
Manhattan manzarasına karşı. Çatı penceresini açıp, aşağıdaki
geniş dairede üzerinde çalıştıkları resimler ve giysilerin ara
sında oturmakta olan arkadaşlarını çağırdı. “Geliyoruz,” diye
bağırdılar ona; Midori de çatı penceresini açık bırakıp sırtını
bacaya dayayarak oturdu ve serin, sonsuz güzellikteki eylül
güneşine gözlerini kısarak baktı.
Mektubun dediği çıktı. Japonca konuşan bir NASA görevlisi
üç gün sonra Midori’yi arayıp pat diye soruyu sordu.
“Yolculuk ekibine katılmak için cevabınız evet mi?”
Midori hiç tereddüt etmeden cevabını verdi. “Evet ”
“Konuyu ebeveyninizle istişare ettiniz mi?”
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Midori bir an görevlinin bu kadar resmî bir dille, şirket
toplantısından bahsedercesine konuşmasına şaşıp kaldı.
“Eec, evet,” diye cevap verdi. “Tabii ki.”
'‘Güzel. Sizinle konuşacaklarım bittiğine göre, şimdi on
larla konuşmam gerekiyor. Kendileri onay verirse, yetkilile
rimizden biri sizinle ve ailenizle ayrıntıları görüşmek üzere
önümüzdeki hafta Yokohama’da olacak.”
Sersemlediğini hisseden Midori telefonu babasına verdi, o
da hemen NASA’nın planlarını onaylamaya koyuldu.
Midori, Artık geri dönüşü yok, diye düşündü.
Gerçekten de, bir hafta sonra, takım elbise giyen, gür sesli,
Amerikalı bir adam, akşam saat yediyi birkaç dakika geçe be
şinci kattaki dairelerinin kapısına geldi. Midori’nin anne-ba
bası görevlinin onlara kızlarını nelerin beklediği konusunda
daha etraflı bilgi vereceğini sanmışlardı, fakat ziyaretin amacı
nın bambaşka olduğu anlaşıldı.
Adam, onlann sorularını birkaç kısa ve muğlak cevapla ge
çiştirdikten sonra, evrak çantasını açtı ve içinden bir tomar
kâğıt çıkardı. Midori ile anne-babası sayısız belge, sigorta for
mu, çeşitli ıvır zıvır için ferağatnameler, şu olursa bu olursa
sorumluluk kabul edilmeyeceğine dair kâğıtlar vesaire imza
ladılar. Hepsini okuyabilmeleri mümkün değildi; tek yapabil
dikleri adamın bakımlı parmaklarıyla gösterip durduğu yerleri
imzalamak olmuştu. İmzaladılar da imzaladılar; sonunda tat
min olmuş görünen adam gülümsedi ve yerlere kadar eğilerek
teşekkür etti, sonra da geldiği gibi sessiz ve duygusuz bir şe
kilde oradan ayrıldı.
Midori ile anne-babası, son bir saat içinde gördükleri her
şeyden biraz kafaları kanşmış bir halde, sehpanın yanındaki
yere oturakaldılar. Adam bir kartvizit veya telefon numarası
bile bırakmamıştı. Tek bildikleri, şu anda havaalanına gitmek
te olduğu ve oradan da bir sonraki astronot adayı gençle gö
rüşmek üzere bir sonraki ülkeye geçeceğiydi.
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Her şeyin aşırı hızlı geliştiği hissi sonraki altı ay boyunca da
devam etti. Takvimler nihayet mart ayını gösterdiğinde, sanki
yalnızca birkaç gün geçmiş gibiydi. Birden Midori’ye her şey
için yeterince zamanı yokmuş gibi geldi. Okuldaki final sınav
larını erteletmek için başvuru yaptı; kabul edildi. Tokyo’daki
arkadaşlarına alelacele veda etti. Artık bir ünlü olma yolun
da olduğundan, Yokohama’daki akrabalarına, komşularına ve
babasının iş arkadaşlarına bir dizi ziyarette bulunup herkesi
memnun etmesi gerekti.
Takumi Watanabe, Midori’nin veda ettiği son kişi oldu;
tam da anne ve babasıyla yola çıktıkları sabah. Yoşida aile
si Birleşik Devletler’e gitmek üzere evden ayrılırken, pek çok
başka komşu ve akraba gibi o da apartmanın dışında bekliyor
du. Ayak altında olmak istemeyen Takumi toplanan kitlenin
en arkasında duruyordu; ona ulaşmak için Midori’nin kalaba
lığı yarması gerekti.
“iyi yolculuklar, Midori-san.”
İlk defa, çocuklar için kullanılan “-çan ” takısını değil de,
yetişkinler için kullanılan “-san”ı kullanmıştı. Muhtemelen
kimsenin dikkatini çekmemişti, ama Midori için bu çok şey
ifade ediyordu. Artık gerçekten dost olmuşlardı. Ne de olsa,
mektubu içeren zarfı açtığı o tarihî ânı paylaşmışlardı. Belki de
Takumi, planları hakkında onun sandığından daha fazla şey
biliyordu, çünkü son söylediği, “Eve dönmeyi unutma. Mek
tupların burada seni bekliyor olacak,” oldu.
Midori cevap vermedi. Onun yerine eğilip selam verdi ve
binanın dışında bekleyen arabaya doğru yürümeye başladı.
Saniyeler sonra, araba Narita Uluslararası Havalimanı’na
doğru yola çıktı.
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ANTOİNE
Mektup üç gün önce gelmişti, ama ona sanki zaten hep elin
deymiş gibi geliyordu; ilk defa eline geçip de ne olduğunu an
ladığı zaman nasıl tepki verdiğini bile hatırlamıyordu artık.
Ay’a gidiyorsun, Antoine.
Mektup bunu diyordu.
Elbette şaşırmıştı. Mutlu da olmuştu. Ama yalan söylemeye
gerek yoktu, içten içe bunu bekliyordu. Çünkü ona kalırsa,
buna herkesten fazla kendisinin ihtiyacı vardı.
Fakat annesiyle babasına hâlâ mektuptan bahsetmemişti.
Onlara güvenemediği için değildi bu. Aslında, ikisi de Sorbonne Üniversitesi’nde çalıştıkları için zamanlarını her gün
gençlerle geçiren sevimli insanlardı. Antoine bu sayede büyük
ölçüde normal kaldıklarından emindi. Onu nadiren utandı
rırlardı, hemen hemen her şey hakkında da onlarla konuşabi
lirdi. Bu konuyu söylemek ise... bekleyebilirdi. Bu haberi bir
süre daha kendine saklamak istiyordu, Paris’te bunu bilen tek
kişi olduğunu bilmenin zevkini tatmak için.
Çok da uzun süre kendine saklayamazdı gerçi. Telefonda
ona anne-babası planı resmen onaylayınca uzay kurumundan
bir görevlinin gelecek hafta bir gün onlan ziyarete geleceğini
söylemişlerdi. Pazartesi olmuştu bile. Demek ki zamanı gel
mişti.
Ceketini buldu ve zarfı annesiyle babasına göstermeden
önce bir yürüyüşe çıkmaya karar verdi.
Annesine, Montmartre’ın hemen arkasında oturan Laurem’ı
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göreceğini söylemişti. Fakat niyeti oraya gitmek değildi; hatta
o yöne bile gitmiyordu. Son birkaç gündür her öğleden son
ra gidip akşamın geç saatlerine kadar kaldığı yere gidecekti.
Simone’u görmeye gidecekti. Onun kendisini terk etmesinin
yarattığı ilk şok bir ay kadar önce dinmiş ve yerini, hayatta ka
lacağı, ancak hiçbir zaman gerçek anlamda mutlu olmayacağı
hissine bırakmıştı. Kabullenme hissi çok aniden gelmişti.
Fakat, garip bir şekilde, bu duygu geçen hafta her nasılsa
kayboldu ve onun yerini daha kötü bir şey aldı. Eski halinin
nüksetmesi. Sanki acil durumda yapılan anestezi etkisini kay
betmişti de, o yeniden acıdan kıvranmaya başlamıştı. Ve iyi
gelen tek şey, yakında bu vefasız şehirden olabildiğince uzakta
olacağını düşünmek olmuştu.
Yağmur yine şiddetlenmişti. Antoine titreyerek Eyfel
Kulesi’ne kadar olan kısa mesafeyi yürüdü, bir iki euro ödedi
ve merdivenlerden ilk gözlem katma çıktı. Bir bakıma, hava
durumundan yana şanslıydı, çünkü şimdi ortada neredeyse
hiç turist yoktu. Ayrıca birinci kat kendi amacına da daha uy
gundu, çünkü çevre binalar dışında turistlerin buradan teles
kopla bakabilecekleri pek bir şey yoktu.
Antoine’m yapmak istediği tam da buydu.
İki euroluk demir paralan koyduğu cüzdanını çıkardı, ilk
parayı attı ve odağı ayarladı. Teleskopu Suffren caddesindeki
apartmanlardan birinin üçüncü katına doğrulttu.
O, evdeydi. Simone odasında oturmuş gitarını çalıyordu.
Adamakıllı konsantre olsa, Eyfel Kulesi’nin ilk katında
neredeyse sırılsıklam ayakta dikildiğini değil, onun odasının
sıcaklığında olduğunu hissedecekti. Onun gitar tellerine vu
ran ellerine baktı ve hangi şarkıyı çalmakta olduğunu bildiği
ni hayal etti. İkide bir gitarını bırakıp başını ellerinin arasına
alıyordu. Antoine, onun aniden kendisini özlediğinin farkına
vardığı için böyle yaptığını umuyordu. Halbuki pekâlâ parçayı
çalmakta zorlandığı için de böyle yapıyor olabilirdi. Veya başı
ağndığı için...
Birdenbire her şey karardı.
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Bir an paniğe kapılmıştı, ama sonra kendine geldi ve teles
kobu kullanma süresinin dolduğunu anladı. Yeni bir para attı
ve Simone tekrar pencerede göründü.
Antoine’m en sevdiği süveteri giyiyordu. Saçıyla bir araya
gelince yüzünü daha da muhteşem gösteren o mavi süveteri.
Dondurucu bir ocak günü onu satın alırken Antoine da ya
nındaydı. Okuldan sonra yürüyüşe çıktıklarında Simone üşümüştü; onlar da hemen büyük mağazalardan birine koşturmuşlardı. Aslında amaçları sadece biraz ısınmaktı, ama sonra
Simone bir iki giysiyi denemek istemişti, Antoine’m da başka
bir planı yoktu zaten. Sanki onunla birlikteyken başka planla
rı olabilirmiş gibi. Biricik plan onunla olmaktı zaten. Süveteri
bulan Antoine olmuştu ve sonra...
Karartı. Yine.
Yeni bir para attı.
Dur, dur, dur, dur, dur, dur! Bu da ne?
Simone’un odasına biri girmişti.
Antoine gözlerini teleskoba iyice yapıştırdı. Apartmanın
dışında sokağın kenarındaki ağaçlardan birinin dalı onun oda
sının sağ tarafını görmesini engellediği için, bu kişinin sadece
yansını görebiliyordu.
Mutlaka annesidir. Ya da babası.
Hayır. Annesi ya da babası değildi. Onlar olsa şimdiye ka
dar tanırdı. Simone kolunu onun boynuna doluyordu...
Onu öpüyor muydu?
Yok artık!
Her şey yine karardı.
Antoine umutsuzca gözlerini teleskoptan çekip elini para
cüzdanına attı. Ama fazla aceleciydi. Cüzdan elinden kaydı ve
bütün paralar yerlere saçıldı.
Ona gülen bekçilere aldırış etmeden, dört ayak üstüne gelip
yerdeki paraları toparlayarak bir küme haline getirdi. Makine
ye bir para atıp tekrar yerini aldı. Şimdi öbür kişiyi açık seçik
görüyordu. Tanıdık değildi, onu daha önce hiç görmemişti,
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ama yine de kim olduğunu hemen anladı. Noel. Yeni sevgilisi.
Tamının cezası! Kısa bir an, Antoine, Simone’un evinin dı
şında bekleyip dışarı çıkar çıkmaz o herifi öldürmeyi cidden
aklından geçirdi. Fakat buna değmezdi. Dokunmaya bile değ
mezdi.
Simone yine gitar çalmaya oturdu, herif de arkasına so
kuldu. Kollarım onun çevresine doladı ve başını omuzlarına
koydu. Simone bir süre şarkı söylemeye devam etti, sonra ani
den durdu, yüzünü adama döndü ve onu öptü. Herif de ona
daha sıkı sarıldı, dikkatle onu sandalyesinden çekip yere aldı
ve gözden kayboldular.
Antoine teleskoptan başını kaldırıp ona öyle bir vurdu ki
alet acayip bir hızla ters dönüp çat diye korkuluğa çarptı. Yeter.
Ertesi sabah evde uyandığında, annesiyle babasını yatağın
yanı başında, endişeli gözlerle bakarken buldu. Uzun süren
birkaç dakika boyunca, kimse bir şey söylemedi.
Derken yüzlerindeki ifade kocaman bir gülümsemeye dö
nüştü.
Antoine bir an ne olduğunu anlayamadan onlara baktı;
sonra annesi NASA’dan gelen zarfı çıkardı. Onu bulmuşlardı.
“Tebrikler, oğlum. Bon voyagel”
Sonraki birkaç dakika boyunca, sarılmalar ve sevinç çığlık
ları birbirine kanştı; bir de son günlerde nerede olduğuna dair
endişeli sorular vardı tabii.
Fakat o sorular cevapsız kaldı.
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NARİTA
Âdeta Japonya’nın yarısı Narita Uluslararası Havalimanı’nda
toplanmıştı. Bu toplananların çoğu aslında hiçbir yere git
miyordu. Hepsi, Midori Yoşida’mn Ay yolculuğundan önce
ülkeye veda edişini görmeye gelmişti. Onu getiren taksi 2.
Terminalin önünde durur durmaz flaşlar peş peşe çakan şim
şekler gibi patlamaya başlamış ve Midori birden kendini kapa
na kısılmış hissetmişti. Ama bir yandan da eğlenceli bir şeydi
bu. Bütün bu insanlar buraya onu görmeye gelmişlerdi.
Aslında, buraya, Yoşimi’nin yardımıyla diktiği, parıltılı,
fütürist tarzda, gümüş renkli bir kostümle gelmek istemişti.
Onu Harajuku’da bir ara giymiş ve büyük sükse yapmıştı. Fa
kat son anda babası daha resmî bir şey giymesini ısrarla rica
etmiş, o da sonunda pes edip uzun, kalın, gri bir etekle üstüne
oturan siyah bir ceket ve siyah bir gömlek giymişti. Kıyafe
tinin tek uygunsuz parçası, son birkaç aydır Tokyo’da sağda
solda gezerken giydiği, kirli Onitsuka Tiger spor pabuçlarıy
dı. Bunlar en sevdiği ayakkabılarıydı ve babası bot veya en
azından güzel bir ayakkabı giymesini söylediği halde, o, New
York’a ancak spor ayakkabılarla gidilir diye ısrar etmişti.
Bir yanı girişte duran taksinin çevresine üşüşen kocaman
kalabalıktan büyülense de, öbür yanı bundan hiç hoşlanma
mıştı. Her şey çok hızlı olmuştu. Bir an bir bakıyordunuz,
Harajuku’da arkadaşlarıyla takılan ve istediği her şeyi yapabi
leceği bir yere taşınmanın hayalim kuran, her zamanki kendisiydi. Sonra bir bakıyordunuz, ülkedeki her gazete ve televiz
yonun röportaj yapmak için can attığı millî gururumuz Bayan
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Midori Yoşida oluvermişti. Az sonra uçağa binip dünyanın
öbür taralına inecek, uluslararası medyaya çıkacak ve kimbilir
kaç insanla el sıkışacaktı.
Vc tabii sonra... Ay’a gidecekti.
Ay. Artık bu işin geri dönüşü yoktu. Son aylarda aldığı bin
lerce e-postanın her biri bunu doğruluyordu: Mekanizma ça
lışmaya başlamıştı. Artık durdurmak imkânsızdı. Arka koltuk
ta soğuk terler döken Midori, dışarıda durmaksızın patlayan
flaşlara ve arabanın camlarına vuran ellere aldırış etmemeye,
sakin sakin nefes alıp vermeye çalıştı.
Kapıyı açıp taksiden inmeden hemen önce, annesinin,
“Harika, değil mi?” dediğini duydu. “Buraya sırf senin için
geldiler, Midori. Sırf seni görmek için.”
Midori kapıyı açıp ayağını asfalta attı. Fotoğraf makinele
rinden gelen çıt çıt sesleri daha da arttı.
İşte şimdi her şey gerçek olmakta, Midori.
Arabadan indi ve kendisini gülümseyerek izleyen bir yığın
insana el sallamak için kendini zorladı.
Bomba gibi patlayan flaşlar gözünü alıyordu, o da kör edici
ışıkları engellemek için elini gözüne siper etti. Kendine yol
açıp bagajdan bavullarını aldı ve koltukları kabaran babasına
gülümsedi. Sonra, anne ve babasıyla beraber zar zor ilerleye
rek, ona seslenen gazeteci ordusunun arasında gözden kay
boldu.
“Şu an ne düşünüyorsunuz, Yoşida-san?”
“Mutlu musunuz?”
“Öbür iki talihliyle konuştunuz mu?”
“Ay’a gittiğinizde ilk ne yapacaksınız?” “Korkuyor musu
nuz?” “Japon halkına söyleyeceğiniz bir şey var mı?” “Nasıl
hazırlık yaptınız?” “Sizce bu kişisel olarak size ne getirecek?”
“Daha önce Ay hakkında ne biliyordunuz sizi ürküten bir şey
var mı gitmeye hazır mısınız Dünya’dan ayrılmak sizi üzecek
mi korkuyor musunuz mutlu musunuz şu an ne düşünüyor
sunuz ne hissediyorsunuz nedurumdasınız izleyicilerimizedinleyicilerimizedostlannızaailenizesöylemekistediğinizson74

bir şeyvarmı oradaençokneyiözleyeceksiniz?”
Güvenlik kontrolünden geçtikten sonra nihayet ortalık ses
sizleşti. Görünürde yalnız bir fotoğrafçı vardı. O da dış hatlar
gidiş terminaline girebilmek için uçak bileti almış olmalıydı.
Belli bir mesafeden birkaç fotoğrafını çektikten sonra mutlu
mesut uzaklaştı. Güvenlik kapısının önündeki acayip kalaba
lıktan kurtulup birdenbire bu yana geçmek insana feleğini şaşırtsa da, yine de iyiydi. Burada neredeyse yalnızca önemsiz iş
gezilerine gidip dönmekte olan uykulu işadamlarından başka
kimse yoktu; onlar da kendi işleriyle meşgul olduklarından,
yanı başlarından geçen foto muhabirine dönüp bakmadılar
bile.
Midori’nin babası kalkacak uçaklara gidiş kapılarını yazan
ekranın önünde durdu. Biraz kafası karışmış görünüyordu.
“J5 mi?” diye mırıldandı kendi kendine. “J5?” Midori’yle
annesine şaşkın şaşkın baktı. “J5 de nerede?”
Arkalarında sağda numaraları 61’dan 67’ye kadar olan ka
pılar vardı. Solda ise 71’den 77’ye kadar olan kapılar. Önlerin
de solda 81-88 arasındaki kapılar, önlerinde sağda ise 91-99
numaralı kapılar vardı. J5 diye bir kapı ortada yoktu.
“Doğru terminalde miyiz acaba?” diye ortaya sordu baba
sı, kafasını kaşıyarak. Yüzü kızarıyor, alnında damla damla ter
birikiyordu. Midori’nin babası böyle durumları hiç sevmezdi.
Her şeyin kontrolü altında olmasını, nereye gideceğini bilmeyi
severdi. Bir havaalanı haritası çıkardı.
“Evet, doğru terminaldeyiz,” dedi. “Ama anlamıyorum.
Burada olmalıydı.”
Takım elbiseli bir grup Japon, ailenin yanından geçiyordu;
Midori’nin babası eğilerek selam verip onlardan yardım istedi.
Fakat onlar da şaşkın bir ifadeyle ona baktılar. “Kusura
bakmayın,” dedi içlerinden biri. “Burada öyle bir kapı yok.”
“Biz her hafta Narita Havalimam’ndayız. Olsaydı biz bi
lirdik,” dedi bir diğeri; ardından da, 91-99 numaralı kapılara
doğru yürüyüp gittiler.
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Annesi perişan bir halde, “Ne yapacağız şimdi?” diye ba
kırdı; öyle yüksek sesle bağırmıştı ki dönüp bakanlar oldu.
Midori utanmıştı.
"Eminim buralarda bir yerdedir,” dedi Midori. “Burada ça
lışan birine sormamız lazım.”
Ama etrafta hiçbir havaalanı görevlisi yoktu. Hepsi de aynı
anda öğle yemeğine çıkmaya mı karar vermişti ne?
Midori’nin babasının yüzü pancar gibi kızarmıştı ve gide
rek soğukkanlılığını kaybediyordu. “Durun bakalım, durun
bakalım,” diye soluk soluğa haritayı bir daha inceledi. “Ben
bir dolaşıp, bize yardım edebilecek birini bulmaya çalışaca
ğım. Bir yere kıpırdamayan.” Koridorlardan birine koşturdu.
Midori’yle annesi, kalkacak uçakları gösteren geniş pano
nun yanında, birbirleriyle konuşmadan durdular. Hep böyle
oluyor, diye düşündü Midori. Bu ikisi bir şeyi an lam adıkları
zam an, böyle telaşa kapılıyorlar. Uçağın kalkm asın a d ah a saat
ler var nasıl olsa. P an ik y a p m a y a gerek y o k ki.
Son birkaç haftadır, anne-babasına veda edecek olmaktan
neredeyse ödü kopar olmuştu. Ne de olsa, on beş yıldır on
larla birlikte yaşıyordu ve her gün onların etrafında olmasına
alışmıştı. Oysa şimdi, bunu bir yandan da iple çektiğini fark
etti. Onlarsız her şey daha sakin olacaktı. Sanki hiç sebepsiz
dönüp duran iki pervane gibiydiler; sürekli gereksiz öğütler ve
uyarılar savurup duruyorlardı.
New York’a gitmek kaç saat sürerdi acaba?
Sekiz saat mi?
Dokuz mu?
Daha mı fazla?
Bir yolunu bulup bunu da atlatacaktı.
Yirmi dakikadır babası ortada yoktu. Midori’nin annesi yine
ciyak ciyak konuşmaya, başına bir şey mi geldi diye endişe
lenmeye başladı.
uEminim, ya biriyle konuşuyordur, ya bir kuyrukta bekliyordur, ya da öyle bir şey yapıyordur işte.”
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“Babanın kaybolması HİÇ Mİ umurunda değil?” diye res
men bağırdı annesi.
Midori hemen başını önüne eğdi, yüzü kızarmıştı. “Sakin
ol, anne. Daha çok vaktimiz var.”
“Ama bir TERSLİK var, n’apacağız?" Annesi histerinin eşiğindeydi.
Hadi ya, öyle mi? diye düşündü Midori. Her şey daha ne
kadar melodramatik olacak? “Anne, babam kayıp değil. Sadece
kapıyı sormaya gitti. Terslik senin bağırıp çağırmanda. İnsan
ların bize deli gözüyle baktığım görmüyor musun? Bak, on
dakika içinde geri dönecek. Yemin ederim. Eğer dönmezse de,
dert değil, onu çağrı sisteminden anons ettiririz. Oldu mu?”
Annesi çaresiz, başını salladı ve biraz sakinleşir gibi yaptı.
“Ben tuvalete gideceğim, tamam mı? Hemen şurada,” dedi
Midori, salonun öbür ucundaki tabelayı göstererek. “Burada
bekle. Üç dakikada geleceğim.”
“ille de şu an mı gitmek zorundasın, Midori? Baban gelene
kadar burada beklememiz gerekmez mi?”
Midori ona boş boş baktı. “Benim şimdi gitmem gerekiyor.
On dakika sonra değil. On dakika sonra artık tuvalete gitme
me gerek kalmayacak. Ne dediğimi anlamıyor musun?”
Annesinin yanıtını beklemeden, Midori tuvaletlere doğru
yürümeye başladı.
• • •
Bir süredir oraya kimse girmemiş gibiydi. Lavaboda elini yeni
yıkamış insanlardan kalmış su damlaları yoktu. Çöpün yanına
düşmüş tuvalet kâğıdı parçaları da. Sadece dördüncü bölme
nin kapısı kapalıydı. Midori İkinciye girdi. Havalandırma ci
hazının uğultusunu dinleyerek Ay’daki sesleri düşündü. Bildi
ği kadarıyla, orada ses mes yoktu. Sesi iletecek hava da yoktu
çünkü. Nasıl olduğunu hayal etmek imkânsızdı. Bütün hayatı
boyunca çevresi seslerle dolu olmuştu, insanların konuşması,
trafik gürültüsü, rüzgâr... Sesin tamamen yok olması insanda
boğucu bir sıkışmışlık hissi yaratmaz mıydı?
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Nedense, bu, aklına sondaki diğer dolu bölmeyi getirdi.
İçeri girdiğinden beri oradan hiçbir ses duymamıştı. Bir ayak
sürtüşü veya hafif bir öksürük bile. Ellerini yıkamak için lava
boya gittiğinde, o bölmede biri var mı diye gayriihtiyari eğilip
baktı. İlk bakışta boş görünüyordu. Fakat biraz daha eğilince
iki ayakkabı gördü. İki ayak.
İçeride biri var.
Birinin havaalanının tuvaletinde uzun süre oturması için
yüzlerce sebep vardı. Uçmaktan korkuyor olabilirdiniz, me
sela. Veya sadece biraz kendinizle kalmak isteyebilirdiniz. Fa
kat... hiç am a hiçbir insan evladı, mutlak sessizlik içinde orada o
k ad a r uzun oturamaz.
Ne olabileceğini doğru dürüst düşünmeden, Midori birden
bölmenin kapısına hafifçe vurdu. “Boş mu?”
Kimse cevap vermedi.
Yine öyle yumuşak bir şekilde tekrar vurdu.
“Affedersiniz, kimse var mı? Fler şey yolunda mı?”
Cevap yoktu.
Midori üçüncü kez, bu sefer biraz daha sertçe, kapıyı vur
du.
“Kimse var mı? Hanımefendi?”
Birdenbire akima düştü: Ya içerideki kişi ölmüşse; ya ka
pının ardında bir ceset varsa? Retinalarının üzerinde korkunç
görüntüler uçuştu: ölü bir kadın, ağzı açık, yüzü bembeyaz,
gözünün kenarından kan sızarak ona bakıyor. Bir kırkayak
sürüne sürüne burnundan çıkıp bluzunun içine giriyor, göğ
sündeki kahverengimsi, siyah, geniş bir deliğin içinde kaybo
luyor.
Fakat tuvaletteki kişi ölü değildi. Ağır ağır nefes alan biri
vardı içeride.
O anda Midori kendisini huzursuz eden bir şeyi hatırladı.
Yıllar önce, ilkokuldayken, sınıf arkadaşı Kaname bir söylenti
çıkarmıştı. Eski okul binasının kızlar tuvaletindeki bölmeler
den biri kaç haftadır kapalıydı; tahminlere göre, yaşı büyük
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kızlardan biri tuvalete bir şey atmış ve dar borulan tamamen
tıkamıştı. Kaname Midori ve arkadaşlarına, kapıya asılan “hiz
met dışıdır” levhasının sadece bir kılıf olduğunu, kimse kapıyı
açmaya çalışmasın diye öğretmenlerin kararıyla asıldığını söy
lemişti. Aslında, demişti Kaname, gerçek şu ki, içeride biri var.
Gerilimi arttırmak için uzun, upuzun bir duraklamadan sonra
da noktayı koymuştu: Adı Hanako-san.
Bütün söyleyeceği buydu. Daha konuşsun diye ellerinden
geldiği kadar sıkıştırdılar, ama Kaname bana mısın demedi.
Midori onun korkmuş göründüğünü hatırlıyordu. Ancak bir
hafta sonra onlara gerisini anlatmaya razı oldu. Hanako-san,
diye başladı, canlı değil, ama tuvalette yaşıyor. Anladınız mı?
Midori anladığını sanıyordu. Kapıyı vurup adını iki kere söy
lerseniz, size “evet?” diye cevap verir. Onunla oynamak isteyip
istemediğinizi sorar. Sonra da... kapıyı açar....
Elbette, bütün bunlar küçük bir oğlanın hayalgücünden
çıkan salakça bir hikâyeydi. Ama yine de, o haftanın sonun
da, kızların hiçbiri artık tuvaletleri kullanmıyordu. Eve gidene
kadar tutuyorlar, ya da okuldan gizlice çıkıp yakındaki tren
istasyonunun tuvaletini kullanmaya gidiyorlardı. Sonunda,
idrar torbalarının doluluğundan derslere konsantre olama
yan öğrenciler öyle büyük bir sorun olmuştu ki, okul müdürü
tuvaleti tamir ettirmeye, sonra da “hizmet dışıdır” levhasını
bizzat indirip kapıyı açmaya mecbur kaldı. Ve tabii ki, bölme
boştu.
Fakat şimdi Midori önündeki kapıya bakakalmıştı.
Kaname, seni gerizekâlı. O anlattıklannın ne kadar aklım a
takıldığını bir bilsen.
Kapıya doğru bir adım attı. “Hanako-san?”
Saniyeler geçti.
“Hanako-san?”
“Evet?” diye aniden fısıldadı kapının arkasındaki kişi.
Midori yerinden sıçradı ve düşmemek için lavabo tezgahı
na dayanmak zorunda kaldı. Kalbi önleyemediği bir biçimde
güm güm atıyordu.
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“J5 kapısını arıyorsun, değil mi?” diye fısıldamaya devam
cıti ses.
Midori ağzını açamadı. Bunu nereden biliyorsun? dedi için
den.
“Burada, gayet yakında, Midori. Ama oraya gitmemelisin.
Asla oraya gitmeyeceğine söz vermen lazım.”
Midori bölmede bir kıpırtı duyduğunu sandı ve kapı kolu
nun oynadığını gördü.
Büyük bir çabayla, geçici tutukluğundan kendini sıyırdı ve
dışarı, koridora, oradan da tekrar gidiş terminaline koştu. Eş
yalarını almak ve annesini bulmak için bir saniye durdu. Sağa
sola baktı. Sonra tekrar sağa baktı.
Daha önce fark etmediği dar bir koridorun sonundaki ka
pının üzerinde ışıklı bir levha yanıyordu: J5, siyah zeminde
bembeyaz parlamaktaydı. Derken omzunda bir el hissetti. Mi
dori durdu ve babasıyla burun buruna geldi.
“Aa bak, buldun işte,” diye gülümsedi babası, levhayı ba
şıyla işaret ederek. “Haydi gidelim, o halde.” Midori öyle al
lak bullak olmuştu ki tuvalette olanlar hakkında hiçbir şey
söyleyemedi. Babasının üzerinde beni Ay’a uçur yazan saçma
sapan bir tişört almış olduğunu bile fark edemedi. Terminalde
bakınıp durduğu sırada bir hediyelik eşya dükkânında bulup
hemen üzerine geçirmişti onu, kızına verdiği desteği son daki
kada dünya âleme ilân etmek ister gibi. Koridorun sonundaki
kapıya doğru aceleyle yürürken, Midori’yle annesi, sessiz ve
itaatkâr, ardından gittiler.
Koridor boştu ve hiçbir yerinde işaret yoktu. Midori kendi
ni huzursuz hissetti ve annesiyle babasına tuvaletteki kişinin
söylediklerini anlatmak, belki de geri dönmeleri gerektiğini
söylemek istedi; ama New York’a seyahat edebilecek kadar
sağlığı yerinde değil mi acaba diye meraklanmalarından kor
kuyordu. Üstelik babası koridorda öyle hızlı yürüyordu ki dü
şünecek zaman yoktu.
“Burasıdır kesin,” diye iyimser bir tavırla konuştu babası.
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"Bu kapı daha vcni olmalı, henüz hiçbir ibare koymadıklarına
göre. Tevekkeli değil, bulmak neredeyse imkânsız.” Korido
run dibindeki kapıyı itti ve Midori’yle annesi önden girsinler
diye açık tuttu.
Girdikleri yerin terminaldeki diğer yolcu salonlarının aynı
sı olduğunu görünce rahat bir nefes aldılar. Öte yandan, uçağa
binmeyi sabırsızlıkla bekleyen yolcularla dolu olmasına üçü
de şaşırmıştı.
“Bu insanlar burayı nasıl bulabilmiş?” diye sordu Midori;
sesinin bir parça tedirgin çıktığını fark etmişti.
Babası ise bunu dikkate değer bir sükûnetle karşılayarak,
“Herhalde başka yoldan geldiler,” dedi. “Biz galiba görevli gi
rişi gibi bir yerden girdik. Değil mi?”
Dalgın dalgın başını sallayan Midori son birkaç dakikadır
olan bitenleri anlamaya çalışarak kafa patlatmaktaydı. Fakat
hiçbir anlam veremiyordu, hem de hiç; o yüzden, o da bunları
aklından çıkarmaya karar verdi. İşte şimdi kapıya gelmişlerdi,
önemli olan buydu.
A m a tuvaletteki kişi dedi k i...
Onu düşünme, Midori. Onu düşünme. Şimdi Ne\v York’a gidi
yorsu n, bunu düşün. Hayatın şimdi başlıyor.

82

UÇAK
Antoine, ailesinin Normandiya kıyısında, Cherbourg-Octeville’deki yazlık evinin önündeki merdivenlerde oturmaktaydı.
Anne-babasıyla Houston’a gitmeden önce sadece bir günü kal
mıştı. Diğer iki çocukla birlikte Johnson Uzay Merkezi’ndeki
eğitim programına başlayacak, ondan sonra da uzaya gidecek
leri büyük gün gelene kadar başlarını kaşıyacak vakitleri ol
mayacaktı.
NASA’dan gelen mektubu aldığı gün şimdi çok geride kal
mış gibiydi. Neydi öyle Eyfel Kulesi’ne çıkmalar falan, gerçek
ten aklını kaçırmış gibi davranmamış mıydı? Neyse ki, hepsi
geride kalmıştı. Gözlerini gökyüzüne çevirdi, ama Ay’ı gör
mek için henüz çok aydınlıktı. Yalnızca güneş vardı, küçük
kıyı kasabasının üzerinde parlayan beyaz Mart güneşi her şeyi
siyah beyaz gösteriyordu sanki. Her şey yarın başlıyor, diye
düşündü.
Antoine basamakların üstüne koyduğu fotoğraf albümünü
alıp açtı. Son haftayı Cherbourg-Octeville’de geçirmeyi öneren
babası olmuştu. Burada insanın keyifsiz olmasına imkân yok
tu; her an okyanusun varlığını hisseder, Manş Denizi nden ge
len taze havayı solurdunuz. Tabii bir de renkler ve ışık vardı.
Bu cennet gibi yere uymayan tek şey, oturma odasındaki
kitap rafında duran ve şimdi elinde tuttuğu yıpranmış fotoğraf
albümüydü. Çocukken, Antoine bu albümden vebadan kaçat
gibi uzak dururdu. Ne olduğunu bilmeden bir kere yaprakla
rını çevirecek olmuştu, ondan sonra da günlerce uyuvamamtş83

tı.
kalan bu albümü, Amerikalı bir asker Antoine’m
büyükbabasının babasına hediye olarak göndermişti. İkinci
Oünva Savaşı'nda Müttefik kuvvetler, 1944 yazında Nazilere
karşı son taarruza girişmek üzere Normandiya kıyısına çıktık
larında, Clıerbourg ağır bir yıkıma uğramıştı. Pek çok insan
gibi, büyük büyük dedesi de askerleri eve almış, iyileşmeleri
için birkaç gün tutmuştu. Evlerine sığınan askerlerden biri,
kendinin ve bölüğünün oradayken çektiği fotoğraflardan olu
şan bir albümü sonradan onlara göndermişti.
Fotoğrafların çoğunda, yerli halkı kucaklayan, onlarla bir
likte y^emek yiyen ve kameraya gülümseyen askerlerin neşeli
görüntüleri vardı; ama birkaç fotoğrafta da, savaşın korkunç
sonuçları görülüyordu. Çocukken Antoine’ı korkutan fotoğ
rafta ise, yazlık evlerinin girişinde, ön kapının önüne yığıl
mış duran, kurşunlarla delik deşik olmuş bir asker vardı; kanı
öndeki iki basamaktan aşağı sızıyordu. Başka bir asker de,
miğferi elinde, üzgün bir halde, onun yanında oturmaktaydı.
Anne-babası, Antoine’a askerin sadece uyumakta olduğunu
söylemeyi denemişlerdi, ama o bunun doğru olmadığını bili
yordu. Asker ölüydü. Antoine, çocukken, onun veyra hayaleti
nin hâlâ o basamaklarda oturduğundan emindi, bu yüzden de
peş peşe iki yaz boyunca eve hep arka kapıdan girip çıkmıştı.
Ama büyüdükçe, bunun yerine, her gelişinde albüme bakmayı
alışkanlık haline getirdi. Kapının yanındaki kurşun deliğini
inceliyor ve burada yetmiş yıl önce olan korkunç olayların ya
nında kendi sorunlarının ne kadar önemsiz olduğunu kendine
hatırlatıyordu.
Orada oturup, çıkarma gemilerinden inerek buraya pek
uzak olmayan sahillere çıkan askerlerin fotoğrafına baktı. Fo
toğraf pekâlâ Ay’da da çekilmiş olabilirdi. Askerler, duman ve
sis perdesiyle sarılmış, bilmedikleri bir sahile çıkmışlardı. Ar
kalarında bir yerde yalnızca bir tepenin karartısı seçiliyordu.
İşte o anda, kendisini de gittiği yerde neyin beklediğini bilme
diği Antoine m kafasına dank etti. Birinin orada ona saldıracak
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hali yoktu labii, ama yine de... Babasının düşündüğü kadar
güvenli miydi gerçekten? Ondan önce kaç kişi oraya gitmişti
ki? On mu? On iki mi? Bundan fazla olmadığına emindi.
Rahatsız edici bir düşünce -belki de her şeyin bir hata ol
duğu fikri- içinde gitgide büyüyordu.
Antoine saate baktı. Neredeyse beşti. Bir saat içinde, şe
hirden akrabaları yazlık eve varacaklar ve o anne-babasıyla
gitmeden önce son geceyi hep birlikte geçireceklerdi. Annesi
mutfağa girmişti bile, harıl harıl, servis edeceği bir sürü yeme
ği hazırlamakla meşguldü. Antoine fotoğraf albümünü bırakıp
deniz kenarına kadar olan kısa yolu yürümeye başladı.
işte oradan gelmişti Fransa’yı kurtarmaya gönderilen bu
zavallı genç adamlar. Buraya gelirken ne düşünüyorlardı aca
ba? Korkmuşlar mıydı, yoksa nasıl olsa evlerine canlı döneme
yeceklerine inandıkları için sakinler miydi? Bunu uzun uzun
düşündü, ama tam olarak anlayamayacağını fark etti. Hayır, o
Ay’dan tek parça halinde dönmek zorundaydı. Bunu Simone’la
arasına olabildiğince mesafe koymak için yapmıyordu. Daha
ziyade, yaptıklarını televizyondan izleyip onu hâlâ sevdiğini
anlamasını umut ediyordu. Öyle olmazsa, bütün bunları boşu
boşuna yapmış olacaktı.
Derken bir ses duydu, bir uçak sesi. İşin tuhafı, sesin nere
den geldiği belli değildi, ama jet türbinlerinin gürültüsü şimdi
açık seçik duyuluyordu. Motorlar olması gerektiği gibi normal
ve alçak sesle çalışmıyordu. Daha ziyade inliyor gibiydiler; pi
lot umutsuzca uçağı doğru istikamete döndürmeye çabalıyormuş gibi. Antoine başım arkaya atınca bir yolcu uçağı gördü...
...hızla aşağı düşmekte olatı bir yolcu uçağı.
Ağzı bir karış açık, donakalmış vaziyette, oturduğu yerden
uçağın bulut tabakasını yararak dosdoğru denize inişini izledi.
Hayır, hayır, hayn; hayır, hayır, diye geçti içinden.
Bir sonraki saniye sanki yüz yıl sürdü. Ayağa kalkıp, sesle
nebileceği biri var mı diye çevresine bakındı. Ama hiç kimse
yoktu, iskelede yapayalnızdı ve uçak deniz yüzeyine son hızla
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inmekteydi. Kuyruğunda kocaman harflerle qu yazdığını gör
dü.
Olamaz... bu gerçek olamaz.
Başka bir şey düşünmesine vakit kalmadan, uçak bir iki ki
lometre uzakta denize çakılarak müthiş bir alev topu halinde
öyle cehennem! bir gümbürtüyle infilak etti ki Antoine kulak
larını örtmek zorunda kaldı. Saniyeler sonra sıcak hava dalga
sı gelip ona çarpınca bir an arkasını dönmeye mecbur oldu.
Sonra tekrar denize baktığında, jet yakıtının suyun üstünde
yanmakta olduğunu gördü. Uzaklardan gelen çığlıkları duydu
ve alacakaranlıkta gözlerini kısarak baktı.
Orada birileri vardı. Sağ kalan insanlar! Batmakta olan kuy
ruk bölümünün enkazına tutunuyorlardı.
Şimdi ne yapacağım? Ben ne yapabilirim ki?
Bütün vücudu titriyor, adrenalini fırlıyor ve nabzı öyle hızlı
atıyordu ki kalbinin basınçtan patlayacağını sandı. Bacakları
uyuşmuş, midesine ağrılar girmiş, bedeni buz gibi olmuştu.
Kafasının içinde tek bir düşünce dolanıp duruyordu: Bir şeyler
yapmalıyım.
Fakat yapabileceği hiçbir şey olmadığını biliyordu. Teknesi
yoktu ve çalkantılı denizde o kadar uzağa yüzemezdi.
Kararsızlık içinde çırpınıp durarak, uçağın kuyruk bölü
münün alevler arasında sulara gömülüşünü izliyordu. Sanki
şimdiden yardım isteyen sesler azalmış gibiydi. Belki de bo
ğuluyorlardı, yoksa hepsi birden mi? Dönüp yardım çağırmak
için yazlık eve koştu.
Bir şeylerin ciddi şekilde ters gittiğinin ilk işareti neredeyse
hemen belli oldu.
Hızla mutfaktan içeri daldığında karşılaştığı annesi bulaşık
süzgecinin yanında durmuş, ona gülümsemekteydi.
Annesiyle babası hiçbir şey duymamışlardı.
Nasıl olur da duymazlardı? Kulakları sağır eden bir ses çık
mıştı.
Ama fark etmeyen yalnız onlar değildi. Başka hiç kimse de
fark etmemişti. Antoine’m annesi hikâyeyi duyduktan sonra
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sahil güvenliği biraz isteksizce aramış, onlar da bölgede uçak
kazası falan olmadığım bildirmişlerdi. Antoine’m ziyarete ge
len akrabaları da olağandışı hiçbir şey hissetmemişlerdi.
Sonunda Antoine bu konudan bahsetmeyi bıraktı; bunun
en büyük sebebi de, onların haklı olduğundan korkuyor ol
masıydı. Böyle bir şeyin hiç olmadığından ve her şeyin gerçeğe
fena halde benzeyen bir halüsinasyondan ibaret olmasından
korkuyordu. Çünkü bu aklını kaçırdığı anlamına gelirdi, öyle
değil mi?
Oysa hayal görmediğini biliyordu. Bir uçak gözlerinin
önünde Manş Denizi’ne çakılmıştı.
İnsanların öldüğünü görmüştü.
Bir de, uçağın kuyruk bölümünde o iki esrarengiz harfi
görmüştü: QU. Havacılığa biraz meraklı olduğundan, QU’nun
Doğu Afrika Havayollarını simgelediğini biliyordu, ama... on
lar buraya hiç uçmazlardı ki. Sadece ve sadece Afrika’da faaliyet
gösterirlerdi; üstelik, şirket birkaç yıl önce iflasım açıklamıştı.
Sahil güvenlik, havayolu şirketinin eski sahipleriyle bağlantı
kurmuştu, onlar da sahip oldukları tek uçağı Kenya’daki bir
şirkete sattıklarını, uçağın yeni sahiplerinin de kuyruk kısmı
na kendi logolarını boyattığını söylemişlerdi.
Antoine ertesi sabah uyandığında son derece tedirgindi.
O hiç lafını etmedi, annesiyle babası da olayı unutmuş gibi
yaptılar. Gazete ve radyoda da bu konuda tek kelime yoktu.
Kahvaltıdan sonra, kucağında bilgisayarıyla oturup o civar
daki kaza haberlerini internetten kontrol etti, ama hiçbir şey
bulamadı. Wikipedia’ya da bakıp halüsinasyon ve anormallik
psikolojisi gibi konuları okudu, ama okuduklarından hiçbiri
kendi durumuna uymuyordu. Bulabildiği tek açıklama, bir çe
şit panik atak geçirdiğiydi.
Bir iki saat sonra onları New York’a götürecek olan büyük
bir Air France uçağına bindiklerinde Antoine hâlâ endişeliydi.
Bir türlü kurtulamadığı, içini kemiren düşünce, önceki akşam
gördüklerinin bir işaret olduğuydu. Göklerden uzak durması
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gerektiğine dair bir işaret. Yukarıların tehlikeli olduğuna dair
bir işaret.
İyimser olmak için elinden geleni yaptı. Geleceği düşün,
dedi kendine. İleride başından geçecek deneyimleri düşün. Gele
cek şim di başlıyor; biliyorsun.
Ve o bu sözleri içinden tekrar ede ede nihayet biraz sakin
leşirken, uçağı Fransa’nın başkentinden kalkıp Amerika’ya
hareket etti.
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NEWYORK
Nomeland ailesinin bindiği taksi Doğu 57. Sokak’taki lüks
Four Seasons oteline gitmek üzere Brooklyn Köprüsü’nden
geçerken, Manhattan’m üzerinde karanlık ve grimsi mavi bir
gökyüzü görülmekteydi. Tüm şehre karanlık ve kasvetli bir
hava hakimdi; oysa Mia böyle hayal etmemişti. Annesiyle ba
bası da herhalde böylesini beklememişti. Arabadaki herkeste
bir gerginlik vardı; edilen üç beş laf da, gizlemeye çalıştıktan
tedirginliği ele veriyordu. Şimdiye kadar her şey bir oyun gibi,
onları bekleyen harika bir tatil gibi gelmişti. Ama artık du
rumun ciddiyetini hepsi yavaş yavaş idrak etmeye başlamıştı:
Bu tatil falan değildi.
Bir risk alıyorlardı. Kızlarını uzaya gönderiyorlardı.
Ya hiç geri dönmezse?
Ya bir şeyler ters giderse?
1986’da Challenger uzay mekiğinin televizyonda tekrar
tekrar gösterilen görüntülerini hatırlıyorlardı. Kalkıştan yet
miş üç saniye sonra bir alev bulutu halinde infilak etmiş, için
deki yedi kişinin hepsi ölmüştü. Ama ânında değil.
İçinde bulundukları kokpit patlamada parçalanmamış».
Yerçekiminin ikiyüz katı kadar bir kuvvetle su yüzeyine çarp
madan önceki iki dakika kırk beş saniye boyunca henüz sağ
olabilirlerdi; çarpmanın şiddeti onları yok etmeye yetmişti.
Öleceklerini biliyorlar mıydı?
Belki.
Muhtemelen.
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Aslında, hu sadece annesiyle babasının aklından geçiyor
du. Mia’nm o skandal kazadan haberi yoktu. O kaza olduğun
da henüz doğmamıştı bile. Taksi yavaşlayıp otelin önüne park
ederken onun aklında arkadaşları vardı.
Şu anda ne yapıyorlardı acaba?
Onsuz biraraya mı gelmişlerdi?
Bunu düşünmek istemiyordu.
Eğleniyorlar mıydı?
Ama düşünmekten kendini alamıyordu.
Bir otel görevlisi çıkması için taksinin kapısını açtı, o da
New York’ta ilk adımlarım ıslak bir kaldırıma attı. Böylece, sa
niyeler içinde saçlarını sırılsıklam edip yüzüne yapıştıran yağ
mur onu olduğundan daha hüzünlü göstermişti.
Babası gülümseyip onu yandan hafifçe dürterek, “İşte gel
dik,” dedi.
Mia ona gülümsemedi.
“Yorgun musun?” diye sordu babası.
Başını salladı.
İkisi de oracıkta bir an, taksideyken düşündükleri şeyler
dillerinin ucunda, kalakaldılar. Daha ağızlarını açmaya fırsat
bulamadan, valizleri taşımakla görevli eleman otelden çıkıp
geldi ve eşyalarını bir el arabasına koydu.
Sırıtarak, “New York’a hoşgeldiniz,” dedi. “Şansınıza, hava
yağmurlu. Ama hep böyle olmaz.” Otel girişine sadece birkaç
metre olmasına rağmen onlara şemsiye tuttu. “Beni takip edin,
lütfen.”
İki NASA yetkilisiyle akşam restoranda buluştular. İşin garip
yanı, adamlar bütün o medya röportajları, çevrimiçi sohbetler,
video bloglan, televizyon programları, reklam kampanyaları
ve Ay’dan döner dönmez çıkacakları kapsamlı dünya turnesin
den bahsettikleri kadar Ay yolculuğunun kendisinden ayrıntı
lı olarak bahsetmediler.
“Evet, bu onun için harikulade bir fırsat,” dedi annesi.
Babası da, “Mia’nm kazandığına şükrediyoruz,” dedi.
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“Elbette bu onun hayatını ciddi anlamda değiştirecek,"
dedi NASA yetkililerinden biri.
Mia aniden, “Ben yatacağım,” diyerek masadan kalktı. An
nesi, babası ve iki NASA yetkilisi bakıştılar.
“Şimdi mi?” dedi babası. “Şimdi mi gidiyorsun? Ama biz
burada senden bahsediyoruz, senin seyahatinden. Bunları ko
nuşmak istemiyor musun?”
“Belli ki benim burada olup olmamam sizin için bir şey
ifade etmeyecek.”
Yirmi dakika sonra babası Sander’le birlikte odasına geldi. Ka
pıyı çaldığında Mia dişlerini fırçalamayı yeni bitiriyordu.
“Mia? Kapıyı açacak mısın? Burada uyumak isteyen biri
var.”
Mia gidip onları içeri aldı.
Sander onu görünce gülümsedi ve hemen banyoya geçip
dişlerini fırçalamaya başladı. Diş fırçalamak onun uzmanlık
alanıydı ve bununla gurur duyuyordu. Tekniği çok iyi sayıl
mazdı; işini bitirmesi de hep biraz uzun sürerdi, çünkü oyun
cak aslanını da içine sinene kadar iyice bir fırçalaması gerekir
di. Ama en azından kendi başına yapabiliyordu işte.
Mia gidip yatağının yanında duran valizden eşyalarını çı
kardı. Ardından gelen babası da bir sandalyeye oturdu.
“Bunun için üzgünüm,” dedi.
Mia, “Ne için?” diye sordu.
“Her şey... Her şey için. Senin kendin için planladığın bu
olmadığı için. Ama biliyorsun, John Lennon demiş ki, “Ha\at.
sen başka planlar yapmakla meşgulken başına gelen şeydir."
Mia’nm John Lennon’la tartışacak hali yoktu. Ne de olsa
kendi de bir müzisyendi.
“Ee, peki yarın ne yapalım?'’ diye devam etti babası ‘Yap
mak istediğin özel bir şey var mı, Mia? leksas'a gitmeden on
ceki son günümüz, biliyorsun. Belki Özgürlük Anıtı nı görme
ye gideriz? iyi olmaz mı sence?
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Amma da ironik olur h a , diye düşündü Mia. Daha kendi
havaimi nasıl yaşayacağına, yaz tatilini nasıl geçireceğine bile
kendi karar veremezken, kalkıp Özgürlük Anıtı’nı ziyaret et
mek?
"Olur, neden olmasın,” diye yanıtladı, başka yana bakarak.
Babası içini çekerek ayağa kalktı. Mia bir an kendini kötü
hissetti. Babası elinden geleni yapıyordu işte. Her şey de onun
suçu değildi.
“Affedersin.” Özür ağzından dökülmüştü.
Babası yaklaşıp ona sıkıca bir sarıldı. Son yıllarda bu sarıl
maların arası giderek açılıyordu, o yüzden Mia için önemliydi
bu.
“Yarın görüşürüz, o halde,” dedi babası, “iyi geceler, Mia.”
“İyi geceler, baba.”
Sander banyodan koşarak gelip kollarını babasına doladı;
ağzında hâlâ diş macununun köpüğü vardı.
“l’i geceler!”
“İyi geceler, Sander,” dedi babası. Oğlanı havaya kaldırıp
aynı şekilde sıkıca kucakladı. Tabii aslanı da kucaklamak zo
runda kaldı. Son birkaç aydır maruz kaldığı yoğun diş fırçala
ma merasimlerinden ötürü oyuncak hayvanın ağzının çevre
sindeki kürklü doku neredeyse tamamen aşınmıştı. İçindeki
grimsi beyaz pamuklar oradan dışarı fırlamış, aslana sanki
öksürerek bir iki tüy yumağı kusmaya çalışıyormuş gibi bir
görünüm vermişti.
Babaları kapıya kadar yürüdü ve Mia’ya döndü.
“Her şey iyi olacak,” dedi. “Sana söz veriyorum.”
Mia mn yardımıyla Sander pijamalarını giydi ve yatağa girdi.
Mia yorganı onun çenesine kadar çekti.
“İyi uykular, Sander.”
Oğlan sanki bir şey düşünüyormuş gibiydi. “Üzgün mü
sün?” diye sordu sonunda.
Mia evet anlamında başını salladı.
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“O kadar uzağa gideceğin için mi?”
“Hayır, onun için değil.”
“Neden o zaman?”
Meseleyi Sander’e anlatmaya çalışmanın bir luzumu yoktu.
“Senden uzağa gideceğim için, tabii ki,” dedi, kardeşinin yata
ğının kenarına oturarak.
“Ben de seninle gelebilirim. İstersen. Aslan da gelir.”
“Kusura bakma, ama olmaz.”
Sander uzun uzun düşündü. “Aaa!” dedi birden sevinerek.
“Sana mektup gönderirim.”
Sander’in dünyasında her şeyin ne kadar da basit olduğunu
düşündü Mia. Onun için engel diye bir şey yoktu. Her şey
mümkündü. Ay’a mektup göndermek mi?
“Tabii ki gönderebilirsin.”
“Hatta şimdi bir tane yazabilirim.” dedi.
“Ama daha gitmedim ki,” diye güldü Mia.
“Yanında götürürsün işte.”
“Peki.”
Mia bir kalem, biraz kâğıt ve bir zarf bulup Sander e verdi.
Ne tuhaf, kendi adından başka hiçbir şey yazdığını görmemiş
ti. O zaman bile genellikle E yi unuturdu. Yine de ona ihtiyacı
olan şeyleri verdi ve yatağının üzerindeki okuma lambasını
açıp onu kendi haline bıraktı.
Mia uyuyamıyordu. Yoksa biraz uyumuş muydu? Karanlıkta el
yordamıyla aradığı cep telefonunu komodinin üstünde buldu.
Saat bir buçuğu gösteriyordu. Demek ki neredeyse dört sa
attir uyuyordu. Anne babasıyla NASA yetkililerinin yan odada
yüksek sesle konuştuklarım duyuyordu sanki. Kadeh tokuş
turduklarını duydu; bir de kahkaha sesi geldi; yüksek perde
den, tiz bir kahkaha.
Neden bahsediyorlardı? Kendisinden mi?
Sander’in yatağına doğru dönüp, karanlıkta seçebilmek
için gözlerini kısarak baktı. Nefes alışı düzenli ve sakindi
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Yorganı sessizce sıyırıp bacaklarını yere uzattı. Botları ka
pının yanında duruyordu; onları ayağına geçirip ceketini giy
dikten sonra, dikkatle otel odasından dışarı çıktı ve asansöre
binip nispeten kalabalık olan lobiye indi. Bir grup Asyalı mi
safir giriş işlemlerini yaptırıyor, takım elbiseli birkaç adam da
barda oturmuş yüksek sesle kendi aralarında konuşuyorlardı.
Orada durup bir iki dakika onları izledi ve ne yapacağını dü
şündü.
Birden aklına her şeyi yapabileceği geldi. Kimse onun
kalktığını bilmiyordu. Sander uyuyordu, annesiyle babası da
NASA’nın adamlarını eğlendirmekle meşguldü. Şimdi otelden
çıkıp gitse de hepsini dımdızlak bıraksa ne olurdu? Onu bir
daha asla bulamazlardı, hele bu şehirde. Sonsuza kadar sırra
kadem basabilirdi. Belki Meksika’ya giderdi? Yeni arkadaşlar
bulur, yeni bir grup kurar, onlarla Mexico City’nin ortasında
köhne bir daireyi paylaşırdı. Neden olmasın?
Sadece düşüncesi bile heyecanlanmasına yetmişti. Eğer gi
derse, saatler boyu kimse yokluğunu anlamazdı bile. En erken
kahvaltı zamanı fark ederlerdi veya Sander’le birlikte kaldık
ları odanın kapısını vurduklarında. Ama o zaman da çoktan
gitmiş olurdu.
Mia döner kapıdan geçip kaldırıma çıktı. Kapıdaki görevli
onu görür görmez yanma geldi.
“Yardımcı olabilir miyim, küçük hanım?”
“Hayır, teşekkürler, gerek yok,” diye çabucak cevap verdi
Mia.
“Anne-babanızın nerede olduğunu sorabilir miyim?”
Mia dönüp barı işaret etti. “Orada oturuyorlar. Ben sadece
bir paket sakız alacağım.”
“Bildiğim kadarıyla, resepsiyonda sakız olması lazım.”
“Benim istediğim tür değil ama,” diye cevap verdi.
“Sizin istediğiniz hangisi?”
“Bir çeşit Norveç sakızı. Daha önce gördüğünüzü san
mam.’1
“Norveç sakızı, ha? Peki, ama fazla uzaklaşmayın. Burası
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New York, gecenin bir yarısı bir turistin yalnız başına dışarı
çıkması için pek iyi bir yer sayılmaz.”
Mia başını sallayıp sokaktan aşağı yürümeye başladı ve
sola, Park Caddesi’ne döndü. Başının üzerinde yalnızca en
zenginlerin oturabileceği kocaman gökdelenler yükseliyor
du. Birkaç blok ötede, sayısız film ve televizyon programın
dan tanıdığı Central Park’ı gördü. Kocaman bir yer olduğunu
biliyordu; Stavanger’de sık sık yürüyüşe çıktıkları Mosvannet
Gölü Parkı’ndan çok çok daha büyük bir park. Central Park,
Mosvannet Gölü’nün hormonlusuydu.
Beşinci Cadde’nin oradan bir giriş kapısı buldu. Dakikalar
sonra parkın ortasında, küçük bir gölün etrafını dolanan bir
patikayı izlemekteydi. Kocaman bir şehrin ortasında bulundu
ğunu ona sadece trafik sesleri hatırlatıyordu. Müzik grubunun
yeni yazdığı parçalardan birini, o gitmeden önce yaptıkları son
parçayı mırıldanmaya başladı. O anda birden akima geldi.
A rkadaşlan.
Saatine baktı. Gecenin iki buçuğu. Demek ki Norveç’te sa
bah yedi buçuk olmalıydı. Bu da demekti ki arkadaşları grup
provasmdaydılar.
Birdenbire, lobideyken hissettiği duyguya yeniden kapıldı.
Kendini güçlü hissetti, istediği her şeyi yapmakta özgürdü. Şu
an istediği onları aramaktı. Onları aramak ve nasıl olduklarını
öğrenmek, belki laf arasında Central Park’ta olduğunu söyle
mek. Tek başına olduğunu. Bir yüriiyüş yapasım geldi. B iraz
temiz h am almam lazımdı. Bu şehir fen a bir y er değil, biliyorsu
nuz. Görmüş geçirmiş bir edayla, burada olmak dünyanın en
kolay ve normal şeyiymiş gibi yapacaktı.
Cep telefonunu odada bıraktığından, ödemeli bir telefon
var mı diye etrafına bakınmaya başladı. Burada ağaçların dı
şında pek bir şey yoktu. Hiç insan da yoktu neredeyse. Sadece
ara sıra uzakta koşu yapan biri, yürüdüğü yolun az ilerisinde
de sendeleyerek evlerine giden iki genç sevgili gorülüyordu.
Nihayet bir ankesörlü telefon bulması en az on beş dakikasını
almıştı.
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Havaalanında sandviç alırken para ııstü olarak verilen de
mir paraları arayıp buldu ve Silje’nin cep numarasını çevirdi.
Hattın öbür ucunda biri telefonu açtı. Mia önce yalnızca güm
bür gümbür bir müzik sesi duydu, bir de odadakilere bağıran
bir ses: “Sessiz olacak mısınız? Telefon!”
“Alo?”
“M ia?”
“Evet, benim."
Ses yine bağırdı, “Millet, Mia arıyor! Hişşt! Süper ya. Nasıl
gidiyor?” Soran Silje’ydi.
“İyi, iyi.”
uAbi, New York’tasın! Çok çılgın ya! Şu an ne yapıyorsun?”
dedi Silje.
“Central Parktayım.” Mia sesine bilmiş bir tını vermeye
çalışıyordu.
“Süper ya. İnanılmaz, değil m i?”
“Harbiden muhteşem,” dedi Mia.
“Filmlerdeki gibi miymiş?”
Mia parka şöyle bir baktı. “Evet, öyle denebilir.”
“Çok hoş.”
“Sizden ne haber peki?” diyecek oldu Mia.
“Her şey yolunda burada. Yeni şarkılar yazdık.”
'Gerçekten m i?”
“Bayağı iyiler bence. Sen yokken durmayıp yola devam
etmemiz lazım, biliyorsun. Birimiz tatilde diye zaman durup
bekleyecek değil ama, değil m i?”
Tatilde mi? Bu bir çeşit suçlama mıydı? Onun artık gru
bu umursamadığını falan mı düşünüyorlardı sahiden? Daha
şimdiden? Yoksa Silje şaka mı yapmaya çalışıyordu? Mia emin
olamadı.
“Yo, tabii ki hayır,” dedi Mia. “Peki ama... şarkıları kim
söylüyor?”
“Karı. Sözleri falan da hep o yazdı. Yazabildiğinden habe
rim yoktu harbiden. Şarkı söyleyebildiğini de hiç bilmezdim.
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Ama ciddcn muhteşem şarkıcıymış, inanır mısın? Kari, sen
cidden muhteşem bir şarkıcısın!”
Mia öteki kızların arka planda tezahürat yaptıklarını duy
du.
“Üstelik aynı zamanda gitar da çalabiliyor!” diye ekledi Sil
je.
Mia şaka yollu, “Ama... ben hâlâ vokalistim, değil mi?”
diye sordu.
“Tabii ki. Döndüğünde bütün bunları konuşuruz. Yani, bir
yolunu buluruz. Ama hakikaten acayip iyi. Duymak ister mi
sin? Bir saniye....”
Mia daha cevap vermeye fırsat bulamadan Silje telefonu
bıraktı. Birkaç saniye sessizlik oldu, sonra yeni şarkılarından
birine başladıklarını duydu.
İyiydi. Sorun da buydu zaten. Gerçekten iyiydi.
Durup bir dakika onları dinledi, ama sonra telefon nere
deyse tüm konuşma süresini tükettiğini bildirdi. O da telefonu
kapattı.
“Evde kimse yok mu?”
Mia sıçradı. Biri onunla İngilizce konuşuyordu. Dönüp ba
kınca, bir alışveriş arabasının üzerine eğilmiş evsiz bir adam
la göz göze geldi. Yetmiş yaşlarındaki adam kocaman, kirli,
kahverengi bir palto giymişti. Aslında sevimli bir hali vardı,
halbuki besbelli kaç aydır banyo yapmamıştı. Hatta belki de
kaç yıldır.
“Efendim?” diye karşılık verdi Mia.
‘“Evde kimse yok mu?’ dedim.” Adam telefonu işaret etti.
“Aa, hayır. Meşgul.”
“Aman, bugünlerde hep böyle. Herkes bütün gün meşgul.
Neden bilmiyorum ama, meşguller işte. Acayip meşguller,
hepsi birden. Eskiden başkaydı ama. Coney Island a gittin mi
hiç?”
“Hayır.”
“Dünyanın Oyun Parkı denirdi oraya, inanılmaz bu verdi
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eskiden. İnanılmaz. Şimdi nerede o eski hali. Ben çocukken,
dum anın her yerinden insanlar oraya giderdi, neler neler ya
pılırdı orada, nelere bindirdi, aman yarabbi. Mekanik at yarışı
vardı bir tane, sanki saatlerce sürerdi, Düşler Diyarı lunapar
kında da böyle dağ manzarasının içinden geçen bir tren yolu
vardı, İsviçre Alpleri falan gibi. Gondollarıyla Venedik kanal
ları, tırtıllar, dönmedolaplar... Tek kollu bir aslan terbiyecisi
vardı. Yüzbaşı Bonavita derlerdi. Dünyanın Oyun Parkı’ydı
orası. Öyle denirdi, inanılmaz bir y'erdi. Dünyanın her yerin
den insanlar görmeye gelirdi.'’
Adam kendini tekrarlamaya başlamıştı, acaba bunak mı
diye düşündü Mia. Bir an adam kendi düşüncelerine dalıp gitti.
“Çocukken geceleri orada geçirirdik. Sahilde uyurduk. Yıl
dızların altında. Artık yapamazsın. Herhalde çok tehlikelidir
şimdilerde. Gerçekten üzücü.”
‘Belki yine yaparsınız?” diye öneride bulundu Mia.
“Cesaret edemem.” Ona gülümsedi. Mia’nın yüreğini bur
kan hüzünlü gülümsemelerden biriydi bu. “Sen de buralara
yalnız başına çıkmamalısın. Ne yapıyorsun ki burada?”
“Hareket zamanımızı bekliyorum. Annemle babam daha
Four Seasons’ta.”
“Yani, sana söyleyeyim... şehirdeki en iyi otel o. Ben bir ara
orada çalıştım. Giriş kapısında görevliydim. Ama sonra beni
kovdular.”
“Neden?”
“Herkesi içeri aldım. Muhtemelen almamalıydım. Orası
pahalı bir otel.”
“Bizim kalış masrafımızı NASA karşılıyor.”
“NASA mı dedin? Fena değil. Dur bir dakika. Yoksa sen...
evet, evet, sensinl Sen onlardan birisin, değil m i?”
“Kimlerden?”
“Uzaya gönderecekleri şu zavallı çocuklardan biri.”
Mia başını salladı.
“O işten hayır gelmez, inan bana. Her şey para için, bütün
o hikâye. Kimbilir orada ne bulacaksınız?”
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“Ne demek istiyorsun?”

“Uyuyan yılanı uyandırmamak lazım diyorum. Öncelikle
Dünya’daki insanlarla ilgilenmeli. Bence herkes otursun otur
duğu yerde. Bilirsin, yani, yukarı çıkan her şey... mutlaka gene
aşağı iner.”
Paltosunun cebinden bir portakal çıkardı ve elinde bir sa
niye tutup havaya fırlattı. Portakal önce karanlıkta kayboldu,
sonra hızla aşağı düşerek yere çarpıp parçalandı; portakalın
parçalarıyla posası asfalt yola saçıldı.
“Gördün mü? Bence evinde oturmalısın.”
“Bu tavsiye için artık çok geç. Benim fikrim değildi. Gidi
yorum.”
“Hiçbir zaman senin fikrin değildir zaten. Hep başkasının
fikridir. Haydi, seni evine, ailene geri döndürmenin vakti gel
di.”
“Benimle otele kadar yürüyecek misin?”
“Yapacak daha önemli bir işim varmış gibi mi görünüyor?”
“Yok, herhalde.”
“Haydi, o zaman.” Elini çıkış yoluna doğru salladı. “Benim
adım Murray.”
“Ben de Mia.” Murray kirli elini Mia’ya uzattı, o da sıktı.
“Memnun oldum, Mia.”
Birlikte yürüyerek parktan çıktılar. Yanından geçtikleri bir
kaç kişi onlara garip garip baktı, bu pejmürde kılıklı evsiz onu
rahatsız mı ediyor acaba diye. Hatta bir çift durup Mia’ya iyi
olup olmadığını sordu.
İyiydi. Gayet iyi durumdaydı. Murray ona doğaçlama ola
rak rehberlik ediyor, değişik binaları gösterip isimleri ve tarih
leri hakkında Mia’ya bilgi veriyordu.
içinde eşyaları bulunan alışveriş arabasını iterek giden
Murray’ı birkaç adım geriden takip ettiği sırada, Mia onun
paltosunun arkasında büyük, siyah harflerle bir şey yazılı ol
duğunu fark etti. Bunu daha önce nasıl olup da görmediğini
bilmiyordu. Adam sanki keçe uçlu devasa bir kalemle paltosu
nun dış yüzüne boydan boya bir şey yazmıştı.
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Bir yaya geçidinde durdukları zaman, “Bu ne demek?” diye
merakla sordu.
"Ne?” dedi Murray.
“Paltonun üstündeki yazı. ‘6E \ Adresin falan mı yoksa?”
Murray ne demek istediğini anlamamış gibi ona şaşkın şaş
kın baktı. “Neden bahsediyorsun? 6E mi? O da ne?”
“Arkanda öyle yazıyor,” dedi Mia parmağıyla göstererek.
“Sahiden mi?”
“Evet.”
“6 E ?”
“Hı hı.”
Murray paltosunu çıkardı ve kaldırıp baktı.
“Bu da neyin nesi böyle?” diye Mia’ya sordu.
“Bana sorma. Senin palton,” dedi Mia.
“Ama bu benim yazım değil.”
“Emin misin?” diye sordu Mia.
“Ne demek emin miyim? Kendi el yazımın nasıl olduğunu
biliyorum herhalde!”
“Yalnızca sordum,” diye karşılık verdi Mia.
Murray paltosundaki yazıyı inceledi.
“Bu iyi değil,” diye kendi kendine mırıldandı.
Mia, “Ne dedin?” diye sordu.
“Hiç. Bunu konuşmamak daha iyi,” dedi. Telaşlanmaya
başlamıştı. Paltoyu yakındaki bir çöp kutusuna attı hemen.
“Onu istemiyor musun?” diye sordu Mia. “Sadece kalem
lekesi, yıkarsın geçer. Eminim yani.”
Ama Murray onu dinlemiyordu.
K orktu , diye düşündü aniden ve korkunun kendine de si
rayet ettiğini fark etti. Paltodaki yazı çöp kutusundan hâlâ gö
rülüyordu. Murray ara sıra arkasına bakıp duruyordu, sanki
karanlıkta biri onu takip edecekmiş gibi.
Neden korkuyorsun? diye soracaktı, ama fırsat olmadı.
Doğu Elli Yedinci Sokak’tan Madison Caddesi’ne döndükleri
zaman, Murray aniden durup, “Buradan sonra yalnız devam
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etmen daha iyi," dedi. “Otel hemen yakında. Biri beni görme
sin şimdi.”
“Seni tanırlar mı dersin?”
‘‘Bilmiyorum, ama ben bu yeri tanıyorum. Bu da yeterince
kötü.”
“Peki.”
“Kendine iyi bak ve ne yapıp edip geri dön. İnan bana, Ay
hiç de kalınacak bir yer değil. Badjuju
Murray bunları söyleyip veda etmek üzere elini kaldırdı,
alışveriş arabasını geriye döndürdü ve Elli Yedinci Sokak’ta
yürüyüp gitti.
Saat neredeyse dördü çeyrek geçe, Mia nihayet ayaklarının
ucuna basa basa anne-babasının odasının önünden geçip ken
di odasına girdi. Sander mışıl mışıl uyuyordu ve gitmiş oldu
ğunu muhtemelen fark etmemişti bile. Küçük, tuhaf kardeşini
özleyecekti. Sessizce ayakkabılarını çıkardı, üstünü değişti ve
yatağa girdi.
Yatakta bir şeye değiyordu. Elini bacaklanna götürdü, bir
şey bulup çıkardı.
Bir zarftı bu. Sander ona bir mektup yazmıştı.
Tam açmak üzereyken vazgeçti. H ayır, diye düşündü, son
ra açacağım , Ay’dayken. Onu özlediğimde. İstediği de bu zaten.
Yatakta uzanmış yatarken, bir süre uyumadan grubunu ve
arkadaşlarını düşündü. Gruba ve ona neler olacaktı acaba?
Hâlâ dönüp geri gelebileceği bir grubu olacak mıydı? Norveç’e
aynı eski Mia olarak geri dönebilecek miydi hatta?
Ne olursa olsun, bir şey kesindi. Norveç’e döndüğünde,
hayatı hakkında kararlannı artık kendi verecekti. Eğer vo
kalist olmak istiyorsa (ki istiyordu), vokalist olacaktı. Eğer
NASA’nın reklam kampanyası için yedi iklim dört bucak gez
mek istemiyorsa, reddedecekti. Buna kesin kararlıydı.
* Çingenelerin, uğursuz bir durum sezdikleri zaman kullandıkları deyim.
-yhn
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Ve bunun üstesinden gelebileceğini biliyordu.
Çünkü New York’ta, şehrin ortasında bir gece geçirmişti ve
bu deneyim ona önemli bir şey öğretmişti: Hangi yola sapaca
ğına o karar verirdi.
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EKİP
O ilk gün, Midori, Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nin
en büyük binasındaki küçük bir derslikte, adlarının Mia ve
Antoine olduğunu öğrendiği diğer iki gençle birlikte oturu
yordu. New York’tayken üçü de aynı otelde kaldıkları halde,
onlarla neden hâlâ resmen tanıştırılmadığım anlayamıyordu.
Odaya ilk o gelmişti, ardından da birtakım havacı subaylar ile
NASA’dan birileri. Eğitmenler ise dakikalar sonra, yanlarında
onun iki yaşıtıyla birlikte geldi. Ama daha çocuklar birbirleri
ne tek laf edemeden, hatta bir baş selamı bile veremeden, ders
başlamıştı. ■
Midori’ye öğreneceği çok şey olduğunu söylemişlerdi, ama
elkitapları kucağına konduğu zaman Midori öğrenmesi ge
rekenlerin sandığından da fazla olduğunu anladı. Tuğla gibi
ciltler, hızlandırılmış yoğun bir astronomi kursundan tutun
da, ağırlıksız bir ortamda ve yerçekiminin Dünya’dakinin altı
da biri kuvvetinde olduğu Ay yüzeyinde nasıl yemek yiyeceği,
duş alacağı, tuvalete gideceği, yürüyeceği ve hareket edeceği
ne kadar her konuda bilgi içeriyordu. Bir kitabın tamamı da
sırf güvenlik ve acil durum hazırlıklarına ayrılmıştı. Ters git
me ihtimali olan her şeyi inceleyip öğrenmeleri gerekiyordu;
hiçbir şey şansa bırakılmamalıydı.
Midori kucağına baktı. Üç kalın kitap vardı orada; ARAÇD1Ş1 ETKİNLİK, MESKEN MODÜLÜ ve CERES/DEMETER
başlıklarını taşıyan üç elkitabı. Bu sözler ona hiçbir şey ifade
etmiyordu, o da çevresine bakındı. Öbür iki genç, yani Nor105

veçli kızla Fransız oğlan da orada oturuyorlar, kitapları rastge1c karıştırıyorlardı. Keşke onlarla göz teması kurabilseydi. Bir
gülümseme belki. Ortamı birazcık olsun neşelendirecek bir
şey. Kendini biraz eksik hissediyordu, çünkü öbür ikisinin Ay
konusunda meraklı ve bilgili olduğundan emindi, ama kendi
sinin konuya en ufak bir ilgisi bile yoktu. Şimdi gözü korka
rak anlıyordu ki yedi yüz sayfayı aşkın yoğun bilgiyi okuyup
hatırlamak için kendi kendini iyice motive etmesi gerekecekti.
Elbette, NASA onun kitaplarını Japonca’ya çevirmişti, ama her
şeyin bir sınırı vardı. Bütün yazı ders çalışmakla geçirmesi için
onu kandırmışlar mıydı neydi?
“Hoşgeldiniz.” Koyu renkli takım elbise giyen kır saçlı bir
adam gelip odanın ön tarafında durdu. “Benim adım Dr. Paul
Lewis. NASA'da yöneticiyim ve sizi burada, Johnson Uzay
Merkezi’nde ağırlamaktan büyük onur duyuyorum. Öncelik
le, size bir şey söyleyeyim: Bugün önümde oturmakta olan siz
üçünüz...” Etkileyici olsun diye bir an durakladı. “Bu gezegen
deki en şanslı üç kişisiniz.” Yüzünde kocaman bir gülümseme
belirdi. “Ve birazcık yardımla, uzaydaki en şanslı üç kişi de
olacaksınız. Sizin yaşayacağınız deneyimi şimdiye kadar yal
nızca birkaç kişi yaşadı. Siz, Dünya’nm atmosferinin dışına
çıkan en genç insanlar olacaksınız. Ve başka bir gök cismine
ayak basan on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci kişiler ola
caksınız. Bilimsel araştırmaların en ileri, en öncü aşamasının
parçası olacaksınız. Daha da önemlisi,” -kollarını iki yana gerd i- “siz, tarihin bir parçası olacaksınız.”
Midori başını eğip kitaplarına baktı. Belki birini okumak
yeterli olacaktı.
Dr. Lewis devam etti: “Dünyanın en şanslı insanları olarak,
ayrıca büyük bir sorumluluk da taşıyorsunuz. Bunu anladı
ğınızı sanıyorum. Yüzlerinizde yalnızca beklenti değil, aynı
zamanda endişe de görüyorum. Ev hasreti görüyorum. Bu
utanılacak bir şey değil. Çok çok uzağa, tanıdığınız kimsenin
gitmediği kadar uzağa gideceksiniz. Buraya gelmek için top
106

lam dört bin kilometre uçtunuz.” Üç gence baktı. “Gideceği
niz yer ise üç yüz seksen üç bin kilometre uzakta. Oraya doğru
yolculuk ederken, pencereden bakınca Dünya’nın giderek kü
çüldüğünü göreceksiniz... Sizi temin ederim: Evi özleyeceksi
niz. Ama yaşayacağınız deneyimleri, sadece yüz yetmiş iki saat
sürecek bir yolculuktan kalacak anıları bütün bir ömür boyu
anlatacaksınız.”
Midori öbür ikisine bir göz attı. Daha şimdiden onların
kendisinden farklı olduğunu anlıyordu. Her ikisi de öne doğ
ru eğilmiş, gözlerini koca koca açmış, adamın ağzından çıkan
her kelimeyi takip etmekteydi. Midori, bu iş nasıl yürüyecek
diye meraklandı. Ya kendileriyle konuşmak bile mümkün ol
mayan bilgisayar manyağı tiplerse bunlar?
“Peki, burada, Johnson’da önümüzdeki üç ay boyunca ne
yapacağız?” diye devam etti Dr. Lewis. “Talim yapacağız. Bil
meniz gereken her şeyi size öğreteceğiz; ekipman hakkında,
güvenlik hakkında, bineceğiniz uzay gemisi ve kalacağınız üs
hakkında her şeyi anlatacağız. Biriniz bana modül nedir söy
leyebilir mi acaba?”
Avrupalı çocuk elini kaldırdı.
“Bay Devereux?”
“Modüller, Ay yüzeyinde üssü meydana getiren üniteler
dir,” diye İngilizce cevap verdi.
Midori gözlerini devirdi. Belli ki çocuk bu konuları önce
den okumuştu.
“Doğru,” diye karşılık verdi Dr. Lewis. “Durun size göste
reyim.” Odadaki diğer takım elbiselilerden birine işaret etti ve
birkaç saniye sonra ışıklar karanp perdeler çekildi. Dr. Levvis
önündeki laptop’ta bir düğmeye bastı ve duvardaki devasa bir
yassı ekranlı bilgisayar monitörü Ay üssünün bir diyagramım
gösterdi.
“DARLAH 2 dört modülden oluşuyor. Bulunduğu bölgeye
Mare Tranquillitatis deniyor. Dinginlik Denizi. Bu epeyce eski
bir isim; insanlann Ay yüzeyindeki koyu renkli alanların suy
la dolu olduğunu düşündükleri bir zamandan kalma. Buğun.
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k o \u renkli alanların düzlükler, açık gri alanlarınsa dağlık
bölgeler ve yüksek araziler olduğunu biliyoruz. Burada Mare
Tranquilluatis'i sizin için işaretledik.”
Dr. Le\vis başka bir düğmeye basarak bir resim gösterdi.
“Özellikle bu yeri seçmemizin nedeni, 20 Temmuz 1969’da
Ay'a yapılan ilk inişin gerçekleştiği yer olması. O zamandan
beri kimse oraya gitmedi. İlk gidenlerin bıraktıkları izleri bul
m ak sizin göreviniz olacak. Örneğin, bunlardan birinin Buzz
Aldrin*in orada toprağın içinde bıraktığı Ay botları olduğunu
söyleyebilirim .”
S ü per, diye düşünen Midori o botları herkesten önce ele
geçirm eye hemen oracıkta karar verdi. Harajuku’da onları gi
yerek hava atmak amma da süper olurdu? Derken hevesi biraz
söndü. Ah, d o ğ ru y a . O raya geri dönmeyecekti, değil mi?
Asla.
Dr. Lewis onlara sonraki haftalar için hazırlanan çalışma tak
vim ini sundu; ardından da, ayın tarihi ve çağlar boyu insanlık
için anlam ve önemine dair bir ders anlatmaya girişti. Bu der
sin neredeyse tamamı boyunca dikkatini veremeyip dalıp gi
den M idori, Dr. Lewis’in ışıkları açmasıyla aniden uyanıverdi.
“Son olarak, bugün size mürettebatı da tanıtmak istiyorum.
D ünyanın en iyi uzmanları bu yolculuğu sizinle birlikte yapa
cak ve her şeyden sorumlu olacaklar. Size görevler ve emirler
verecekler, ama son kertede her şey için tüm sorumluluk on
ların üzerinde olacak. Bunu unutmayan. İstediklerini yaptığı
nız sürece, harika bir yolculuk geçireceksiniz. Bunu size söz
veriyorum .”
Teker teker tüm personel öne çıkarak kendilerini tanıttı.
Midori dikkatini vermek için elinden geleni yapıyordu, ama
bu toplantıda zaten birdenbire çok fazla bilgi verildiğinden,
çok geçmeden herkesi birbirine karıştırdı. Karıştırmadığı
yegâne kişiler öbür iki gençti. Dr. Levvis adlarını söyleyince,
onun yanma gittiler. Fransa’dan gelen Antoine, çok uzun boy-
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lu, sıska, koyu renk saçlı, büyük burunlu, hoş denebilecek
bir çocuktu. (Bayağı hoştu aslında, şimdi düşününce.) Bir de
Norveçli Mia vardı, kendisinden biraz daha uzun, siyah saçları
gözlerinin üstüne düşen bir kız. Kocaman bir güneş gözlüğü
takıyordu ve gotik kızlara benziyordu. Tam anlamıyla özgün
değil, am a yine de fen a sayılmaz, diye düşündü Midori. Sonra
kendi kalktı, adını ve nereli olduğunu söyledi, öbür iki gençle
ve mürettebatla el sıkıştı.
“Evet, bugünlük bu kadar,” diye noktayı koydu Dr. Levvis.
“Şimdi herhalde misafirhaneye geri dönüp ailelerinizi görmek
istersiniz. Yarın sabah dokuzda sizinle tekrar burada buluşa
cağız.”
Midori ayağa kalkıp çantasını aldı ve çıkışa doğru yürüdü.
Kapının oradan yolculuğa katılacak olan herkesin adlarını içe
ren bir bilgi kâğıdı aldı. Bulunsun, iyi olur, diye düşündü. En
azından herkesin kim olduğunu tek tek öğreninceye kadar. Öğre
nebilirsem tabii.
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TEK BAŞINA
İlk ders bitip de binadan çıktığı sırada, Mia gözlerini kısarak
etrafa baktı. Yanından geçip giden kamyonlarla forkliftlerin
yakındaki hangarlardan gelen gürültülerini duyuyordu. John
son Uzay Merkezi, küçük bir şehri içine alacak kadar geniş bir
alanda sıralanmış yüzden fazla binadan oluşmuştu. Önündeki
neredeyse tamamen boş otopark bile genişliğiyle herkesi şa
şırtıp etkileyebilirdi. Bu, uzay yolculuğu araştırmalarının ne
kadar da büyük ve kapsamlı bir faaliyet alanı olduğunu ve işin
içinde kim bilir nasıl da astronomik paraların döndüğünü ilk
kez idrak etmesine yol açtı.
Tam o sırada, daha az önce gördüğü mürettebattan biri dı
şarı çıkıp merdivenlere yöneldi. Mia bu kadının adını hatırla
mıyordu, ancak neyse ki o elini uzattı.
“Caitlin,” dedi.
“Mia.”
“Memnun oldum, Mia. Nereye gidiyorsun?”
Mia emin değildi. “Sanırım anne-babamın yanma dönmem
gerekiyor,” karşılığını verdi. “Ama nereye, onu tam bilmiyo
rum .”
“Misafirhanedelerdir mutlaka. Seni bırakayım ister misin?”
“Arabanız var mı?”
Caitlin ona göz kırptı. “Eh, tabii arabam var. Madem bu
kadar uzun mesafeler gidiyoruz, kim yürümek ister ki? Haydi,
gidelim.”
Mia onun peşinden merdivenleri inip köşeyi dönerek Volk111

>\vagen ini park ettiği yere gitti. Araba epey külüstür çıkmıştı.
Aslında Caintliniıı tarzına uygundu. Kadının hakikaten hiç
astronot gibi bir hali yoktu. Ötekilerden daha gençti, ince
uzundu; yıpranmış bir kot pantolon giymiş, paçalarını da bot
larının içine sokmuştu. Rengi solmuş tişörtünün üstündeki
deri ceketi öyle havalıydı ki Mia nereden aldığını sormak iste
di. Ama sormadı.
“Kapıyı açamıyorum,” dedi Mia; kapı kolunu birkaç kere
kaldırdıktan sonra biraz utanmıştı.
“Tekme atmayı dene.”
Mia tereddüt etti. “Nasıl yani?”
Caitlin Mia’nın olduğu tarafa geldi ve botuyla kapıya kuv
vetli bir tekme attı. Şimdi açılmıştı. “İşte böyle.”
Şoför koltuğunun yanına oturan Mia, yerdeki müzik dergi
leri yığınının arasında bacaklarına yer açmaya çalıştı.
“Onları kenara itiver; üstlerine basabilirsin, sorun değil.
Okudum zaten. Sigara içmemin sakıncası var mı?” diye sordu
Caitlin. Mia daha bir cevap veremeden bir sigara yakıp arabayı
çalıştırdı. Saniyeler sonra park yerinden geri geri çıkmış, mi
safirhaneye doğru hızlanarak ilerlemekteydi. Hoparlörlerden
sade ama çok kendine özgü, pes perdeden bir melodi dökül
dü. Mia müziği hemen tanımıştı.
wOnları mı dinliyorsunuz?” diye şaşkınlıkla sordu.
“Talking Heads’i sever misin?”
“Şahaneler,” dedi Mia.
Caitlin, “T sycho K i l l e r deyip şarkının nakarat kısmına
eşlik etti. “Böyle yapmasına bayılmıyor musun sen de? Benim
en sevdiğim şarkı bu.”
Mia başını salladı ve kendinin de bir müzik grubu oldu
ğunu söylese mi diye düşündü. Ama bunu sonra söylemeye
karar verdi. Ay’a gittiklerinde dünya kadar zamanları olacaktı.
“Bu köhne vosvosa ne kadar hız yaptırabiliriz görelim mi?
Ben yüz on yapar diye tahmin ediyorum. Sen ne dersin?” diye
sordu Caitlin.
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Mia, “Hiç şansı yok,” dedi.
“Güzel cevap.” Caitlin yüksek sesle gülerek vites değiştirdi
ve gazı kökledi. Araba asfaltın üstünde sarsılarak misafirhane
ye doğru uçmaya başladı. Mia arabanın her an patlayacağın
dan emindi.
“Telaşlanma!” Caitlin motorun gürültüsü arasında bağırdı.
“Buna dayanır. Ayrıca, bu bir şey değil. Sen bir de fırlatma
roketinin ucunda otururken gör; asıl sarsıntı nasıl olurmuş!”
Beş saniye geçti, dört, üç, iki, bir, derken Caitlin zınk diye
frene bastı. Lastikler ciyaklarken arabayı giriş kapısına yakın
bir park yerine soktu.
“İşte. Saatte 115 kilometre. Yaşlı bir bayan için fena değil,
değil mi?”
Mia çabucak, “Yaşlı görünmüyorsunuz,” dedi.
“Ben arabayı kastetmiştim,” dedi Caitlin gülümseyerek.
“Yine de teşekkürler.”
Caitlin’in o civarda bir işi olduğundan Mia’ya hoşçakal dedi
ve ters yönde gözden kaybolmadan önce ona misafirhanenin
kapısını gösterdi Mia merdivenleri çıkıp ferah lobiye girdi.
Epey insan vardı içeride, ama Mia annesiyle babasını hiçbir
yerde göremedi. Misafirhaneyi birkaç kez dolaşıp da bulama
yınca, vazgeçip güvenlik görevlilerinden birini buldu. Adam
bir iki yere telefon açtı, ama bir sonuca ulaşamadı. Bir süre
sonra Mia ekibin kaldığı otele dönüp onları orada beklemey e
karar verdi. Güvenlik görevlisi bir telefon daha etti, bu sefer
bir şoför çağırmak için. Bir iki dakika sonra gelen şoför Mia yı
giriş kapısının önünden aldı.
Ekibin kaldığı otel aslında bir otel değildi. Hepsinin sonra
ki birkaç hafta boyunca yaşayacakları kocaman üssün ortasın
da bulunan geniş, kare bir binaydı. Eğitim ve hazırlıkların gen
kalanını yapacakları hangarlara uzak değildi. Sander’le annebabasının üsten bir buçuk iki kilometre uzakta sivil bir otelde
kaldıklarını biliyordu, oraya da gidebilirdi. Ama nasıl olsa az
sonra gelirler diye düşündü.
Resepsiyonda Mia’ya bir anahtar verdiler ve eşyalarının
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üçüncü kattaki odasına konduğunu söylediler. Onun için bir
de mektup vardı.
Mektup mu?
Mia, Sander’in ona bir mektup daha yazdığını düşündü. Bir
işte iyice ustalık kazanana dek aynı şeyleri tekrar tekrar yapar
dı böyle. Oysa Mia daha birinci mektubu okumamıştı.
Resepsiyon memuru, “Buyurun,” diyerek ona bir zarf ver
di. Mia mektubu hemen orada açtı ve resepsiyonun önünde
ayakta durarak okudu.
Fakat mektup Sander’den değildi.
Annesindendi.
Mia mektubu tekrar katlayıp arka cebine iyice tıkıştırdı.
H oppala, diye geçirdi içinden.
“Kötü haber mi?” diye kibarca sordu resepsiyon memuru.
Mia adamın gözlerinin içine baktı. “Yo, aslında iyi. Sadece,
beklemiyordum.”
Lobiden ayrılıp odasını aramaya koyuldu. İlk tepkisi üzün
tü olmuştu. Kendisini terk edilmiş hissetmişti. Ama aynı za
manda ister istemez bir rahatlama hissi de duymuştu. Ve sonra
mutluluk. Tadını çıkarmasına anne-babasının göz yumduğu
bir özgürlük. Bundan fazlası değil.
Odasını buldu, içeri girdi ve az sonra, kulaklıklarında ban
gır bangır Talking Heads şarkıları, yeni yatağına rahatça uzan
dı.
S e v g ili M ia ,

O g ü n N e w Y o r k 'ta Ö z g ü r lü k A n ıt ı' n ın t e p e s in e ç ık t ığ ım ız d a , s e 
n in a r t ık d o k u z y a ş ın d a o lm a d ığ ın b ir d e n b ir e k a f a m a d a n k e tti.
N iy e t a m o a n d a o ld u b ilm iy o r u m . B e lk i b u lu n d u ğ u m u z y e r d e n
ö t ü r ü d ü r . H e r n e y s e , b e lk i s o n z a m a n la r d a s a n a y e t e r in c e ö z 
g ü r lü k , y e t e r in c e s e r b e s t lik t a n ım a d ığ ım ız ı f a r k e t t im . T u h a f
g e le b ilir b e lk i a m a , b ir a n n e n in g ö z ü n d e ç o c u ğ u a s la b ü y ü m e z .
H e r z a m a n ç o c u ğ u n d u r o s e n in . B e lk i s e n i v e S a n d e r ' i ç o k f a z la
a y n ı g ö z le g ö r d ü m v e ik in iz e d e ç o k f a z la a y n ı ş e k ild e d a v r a n 
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d ım . H a lb u k i s e n o n u n g ib i d o k u z y a ş ın d a d e ğ ils in , o n a ltı y a ş ın 
d a s ın v e b u y e t iş k in o ld u ğ u n a n la m ın a g e lm e s e d e , b a b a n ın v e
b e n im h a y a tta h iç y a p m a d ığ ım ız k a d a r y e t iş k in c e b ir y o lc u lu ğ a
ç ık ıy o r s u n ş im d i. S e n in h a y a lin b u k u ra d e ğ ild i b iliy o r u m , h â lâ
d a d e ğ il. B iliy o r u m ki S ta v a n g e r 'd e g ru b u n la m e ş g u l o lm a y ı t e r 
c ih e d e r s in v e v e r d iğ in k a r a rın s e n in iç in b e d e li ç o k b ü y ü k . A m a
y in e d e b u n u n d o ğ ru k a r a r o ld u ğ u n u v e a s la p iş m a n o lm a y a c a 
ğ ın ı d ü ş ü n ü y o r u m . B u s e n in h a y a t ın ı d e ğ iş tir e c e k .
S ö y le m e k is t e d iğ im şu k i, b a b a n la b e n , b ira z k e n d in le k a lm a 
n ın m u h t e m e le n s e n in iç in d a h a iy i o la c a ğ ın ı d ü ş ü n d ü k . Ü ç ü 
m ü z s ü r e k li s e n in iş in e k a r ış m a d ığ ım ız z a m a n , k e n d i a y a k la rın
ü z e r in d e d u r m a n ın n a s ıl b ir ş e y o ld u ğ u n u h is s e d e b ilir s in . B ir
s ü r e liğ in e S a n d e r 'i a lıp L o s A n g e le s 'a g id iy o ru z . B ild iğ in g ib i,
H a r a ld A m c a n o r a d a y a ş ıy o r, v e b iz d e o n u n e v in d e k a la c a ğ ız .
B e n c e h e p im iz iç in iy i o la c a k ; b iz im iç in b ir ta til, s e n in iç in d e
r a h a t la m a z a m a n ı. S e n i b e k le y e n o n c a ş e y d e n ö n c e b u n a ih 
t iy a c ın o la c a k . G id e n e k a d a r s a n a b ir ş e y s ö y le m e k is t e m e d ik ,
k e n d in i s u ç lu h is s e d ip k a lm a m ız ı is t e m e y e s in d iy e . E m in im a n 
lıy o r s u n . A m a b ilm e lis in k i e ğ e r y a n lış d ü ş ü n ü y o r s a k v e b u ra d a
s e n in le k a lm a m ız ı g e r ç e k t e n is tiy o r s a n , te k y a p m a n g e re k e n b iz i
a r a m a k , o d u r u m d a h e m e n g e ri g e liriz .
B u a r a d a , u m a r ım a ra sıra te le fo n d a b ira z k o n u ş a b ilir v e s e 
n in n a s ıl o ld u ğ u n u ö ğ r e n e b ilir iz . Ö z e llik le S a n d e r iç in b u ç o k
ö n e m li. S a n a s e la m s ö y lü y o r. T a b ii A s la n d a . B ild iğ in g ib i işte .
S o n o la r a k , s a d e c e ş u n u s ö y le m e k is t iy o r u m : B a b a n , b e n
v e S a n d e r , h e p im iz s e n in le in a n ılm a z g u r u r d u y u y o r u z , M ia , v e
s e n i ç o k a m a ç o k s e v iy o r u z . K e n d in e iy i b a k , k e n d in i a ş ır ı y o r m a ,
g id e n d iğ e r ç o c u k la r la k a y n a ş v e h e rh a n g i b ir ş e y o lu r s a b iz i a r a .
K u m a n d a n N a d o ls k i'y e g ittiğ im iz i h a b e r v e r d im v e s a n a b ilh a s s a
g ö z k u la k o lm a s ın ı r ic a e ttim . B u n a ih t iy a c ın o la c a ğ ın d a n d e ğ il,
a m a .. . y in e d e iş t e . İn a n ılm a z , g e r ç e k te n in a n ılm a z b ir y o lc u lu k
y a p a c a k s ın .
F ır la t m a v a k t in d e n ç o k ö n c e g e ri d ö n m ü ş o la c a ğ ız .

S e v g ile r ,
Annen
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KALKIŞ
Bay Himmelfarb yatağının ucuna oturmuş, aşağıdaki iki kah
verengi deri ayakkabıya dikkatle bakmaktaydı. Demek ki sa
bah olmuştu ve kalkması gerekiyordu. Ya da geceydi ve bi
razdan biri onu yatırmaya gelecekti. Pencereden dışarı baktı.
Dışarıdaki palmiye ağacı güneş ışığını yedi keskin ışına bö
lüyor, hepsi de gelip yüzüne çarpıyordu. Dışarının aydınlık
olduğu zaman gece miydi? Yoksa gündüz mü? En iyisi, birinin
gelip ona ne yapacağını söylemesini beklemeliydi. Ne kadar
uzun süre beklediğini bilmesi güçtü, ama bir noktada beyaz
giyimlilerden biri odasına geldi.
“İşte, döndüm,” dedi gelen kadın. “Çok da uzun sürmedi,
değil mi?” Gitmeye hazır olduğunu işaret etti. uSen hazır mı
sın?”
Kadına bir cevap mırıldandı. Hazırdı. Her gün hazırdı.
Çünkü her gün aynıydı.
“Acele edersek, başkanın konuşmasına yetişebiliriz. Bugün
büyük gün, Oleg. Ay’a gidiyorlar!” Böyle söyleyerek onu elin
den tuttu ve beyaz koridorlardan geçirerek bakımevinin tele
vizyon odasına götürdü.
Ay üssünün çizimlerini gördüğünde verdiği tepkiyi çoktan
unutmuştu, ama televizyon odasında duran resmi giyimli ada
mın arkasındaki roket bir yerden tanıdık geliyordu. Dikkatim
vermeye ne kadar çalıştıysa da, bir türlü aklına gelmedi. O
kocaman roketi tavam delmeden odaya sokmayı nasıl bakır
mışlar, hiçbir fikri yoktu. Kesinlikle büyük iş başarmışlardı
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Bakımevinin tüm çalışanları Bay Himmelfarb’ın eskiden
Goldsionc Derin Uzay gözlemevinde güvenlik sorumlusu ol
duğunu biliyordu, ama hiçbiri orada tam olarak ne yaptığını
veya yıllarca neler görüp geçirdiğini bilmiyordu. Bay Himmelfarb bütün hayatı boyunca çok sessiz ve ketum bir adam ol
muştu, gizlilik sözleşmesine kutsal kitapmışçasına sadık bir
adam. Merhum karısıyla hiç ziyaretine gelmeyen çocukları
bile işinin neleri icap ettiğinin ayrıntılarına hiçbir zaman vâkıf
olmamışlardı.
Bakımevine ilk taşındığı sıralarda, çocukları onu mutlaka
haftada bir görmeye gelmişlerdi. Ama durumu ağırlaştıktan
sonra, onlarla giderek daha az iletişim kurar olmuş, sonunda
da artık konuşmayı tamamen bırakmıştı. Nihayet onları artık
tanıyamadığı, hatta varlıklarının bile farkına varmadığı nokta
da, gelmeyi hepten kesmişlerdi. Unutkanlığın derin vadisine
dalıp gitmeden önce Bay Himmelfarb’ın düşündüğü son şey,
çocuklarını ne kadar özlediği ve yakında kendisini artık nere
deyse hiç ziyaret etmediklerinin bile farkına varmayacağı için
ne kadar mutlu olduğuydu. Ve bir de, onları Dünya üzerinde
ki başka her şeyden daha çok sevdiği.
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VEDA
16 Temmuz gelip çatmıştı. Bir iki hafta önce Houston’dan
uzaya fırlatma işleminin yapılacağı Florida’daki Kennedy
Uzay Merkezi’ne taşınmışlardı. Kennedy Uzay Merkezi acayip
büyüktü, Houston’daki uzay merkezinden bile daha büyük.
Merritt Island’da bulunuyordu, en yakın komşusu da Cape
Canaveral Hava Kuvvetleri lstasyonu’ydu. Mia, yatak odasının
penceresinden Atlantik’e bakabiliyor ve aşağıda sahile vurup
geri çekilen dalgaları izleyebiliyordu. Pencereden sarkıp sola
baktığında ise, üzerinde neredeyse yüz metre boyamdaki ro
ketin hazır durduğu fırlatma platformunu bir parçacık da olsa
görebiliyordu.
Şimdi yirmi dört saatten az kalmıştı. Sadece on altı saat
sonra uzayda olacaktı. Roket onunla birlikte Dünya’dan ay
rılacaktı. Saniyede on bir kilometrelik bir hızla Dünya mn at
mosferinden çıkacak ve tanıdığı herkesten uzakta olacaklardı.
Odasında oturmuş, televizyonda bir Amerikan komedisi sey
retmekteydi, ama gülmüyordu. Annesinin mektupta söyledi
ğini yapmış ve nasıl olduğunu bildirmek için haftada bir onları
aramıştı. Yine annesinin dediği gibi, biraz kendisiyle haşhaşa
kalmak Mia’ya iyi gelmiş ve aradaki uzaklık anne-babasıyla
ilişkilerini düzeltmişti. Yıllardır ilk defa uzun uzun sohbet et
mişlerdi; tek farkı, şimdi bunların Florida ile Los Angeles ara
sında telefonda oluyor olmasıydı. Neredeyse her şey hakkında
konuşmuşlardı; uzay seferi, müzik grubuyla ilgili belirsizlik
ve Midori'yle Antoine hakkında.
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Antoine ın epey lalı geçmişti, özellikle son bir haftadır. Mia
bıınu kendisi lark etmemişti ama, konuştukları konu ne olur
sa olsun bir yerde mutlaka ondan bahsetme eğilimindeydi.
Antoine dün bununla ilgili bit şey söyledi. Veya Antoine bunu
iyi y ap ıy or. Mia ayrıca her aradığında mutlaka Sander’le de
konuşmuştu, ama o genelde pek bir şey söylememişti. Bazen
ağzından bir ses çıkması bile imkânsız olabiliyordu. Ama bu
Mia’nın canını sıkmıyordu. Kardeşinin elinde telefonla orada
oturup onun sesini dinlediğini biliyordu; çok sessizse, o da
ona o gün yaşadığı ufak tefek şeyleri anlatmaya karar verirdi.
Arada bir e-postalarmı kontrol etmek veya arkadaşları çev
rimiçi mi diye bakmak için lobiye iniyordu, ama Norveç’le
Florida arasındaki saat farkı yüzünden hiçbir zaman aynı anda
çevrimiçi olmuyorlardı ve gelen az sayıdaki e-posta da sadece
ona iyi şanslar diliyor ve merak ettiği hiçbir şey hakkında bilgi
vermiyordu; yani, grubunun ne durumda olduğu ve yaşadığı
çevrede bugünlerde neler olup bittiği hakkında. E-postalara
hiç cevap vermiyordu. Sonunda, o da dönüp dolaşıp odası
na çekiliyor, Cape Kennedy manzaralı pencereye bir sandal
ye çekip Talking Heads’i dinleyerek, daha da iyi şarkı sözleri
yazmaya uğraşıyordu. Çoğu kez sadece birkaç satır yazıyor,
sonra da onların üstünü karalayıp yazmaktan vazgeçiyordu,
ama en azından doğru yolda olduğuna kendini inandırmıştı;
bu sadece başlangıçtı, Ay’dan döndüğünde elinde çok ama çok
iyi sözler olacaktı.
O, Midori ve Antoine sürekli mürettebatla talim yapıp dur
muşlardı. Bütün manevraların üzerinden yüzlerce kere geç
miş, tum detayları ezberlemek için deli gibi çalışmış ve simülatörlerde pratik yapmışlardı. Mia Ay’da hareket etmenin nasıl
bir şey olduğunu birebir yaşamak için, büyük bir yüzme havu
zunda, diğerleriyle birlikte alıştırma yapmıştı. Kendini zorla
yıp üç elkitabını iki kere baştan sona okumuştu. Gitmeye ha
zırdı Simdi geriye bir tek beklemek kalmıştı. Ve de korkmak.
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Saate baktı. Sanki geri geri gidiyordu ya da tümden dur
muştu. Rokette yerlerini alır almaz, her şey daha kolay ola
caktı. O zaman caymak için çok geç olacaktı, geri dönmek
için çok geç.
Ama daha on altı saat vardı.
Geri sayım başlamıştı.
16:14:32.
16:14:31.
16:14:30.
Televizyondaki diziye odaklanmaya çalıştı, saate bak
mamak için kendini zorladı. Bu bölümün ana hatları da her
zamankinin aynıydı. Ortasında kanepe olan bir oturma oda
sında, incir çekirdeğini doldurmayacak bir mesele hakkında
tartışan üç dört kişi. Her on saniyede bir önceden kaydedilmiş
bir seyirci kahkahası patlar da, böylece dizinin güya komik
olduğu belirtilmiş olurdu. Hoşçakal demek için Silje'yi ara
mayı düşündü bir süre, ama sonra çabucak vazgeçti. İhtiyaç
duyacağı en son şey kötü haberlerdi ve Silje veya diğer grup
üyelerinden biriyle konuşmanın ona moral vermeyeceği nere
deyse kesindi.
Mia yine saate baktı: 16:03:22.
Son baktığından beri sadece on bir dakika geçmişti. Za
man, yapış yapış ve uyuşuk bir sümüklüböcekti.
Kulaklığını kulağına taktı ve grubunun Leonoranın evinde
kaydettiği demoların bulunduğu dosyayı bilgisayarında ça
bucak arayıp buldu. Hafızasını tazelemek için bir iki şarkıyı
kayıtla beraber söyledi, ama iyi olmadı. Sanki artık kendi şar
kıları değildi onlar. Müzik, bambaşka bir devirde kaydedilmışçesine, kulağa yabancı geliyordu. En içlerine sinen şarkının
ortasında kesiverdi ve diğer dosyalara bakmava haşladı. So
nunda, dönüp dolaşıp yine Talking Heads e geldi. Kendi gru
bunun müziğinin aksine, onlar kulağına yabancı gelmiyordu
Tam tersine. Son zamanlarda onları her dinleyişinde, onhırı
giderek daha iyi anladığını hissediyordu. En sevdiklerinden
birini dinlemeye başladı, Life During \Vartime" şarkısını: Hu

;m»<» mu»ti değil. Bu disko misko değil. Bu abuk sa h ih vahit Kegitm ek değil."
Şimdi konsantre olmak zorundaydı, hazır olmak zorunday
dı. Alesta durmak, ailesini ve arkadaşlarını kafasından atmak
zorundaydı. Ay, diye düşündü. Ay’a odaklan.
E ğer o ra d a elinden geleni yaparsan, hayatının geri kalanını
ne ister sen onu y a p a r a k geçirebilirsin.
Sesi sonuna kadar açmıştı, müzik kulaklarında gümbür
düyordu. Belki de bu yüzden kapının çalındığını duymadı.
Aniden başını kaldırıp bakınca Antoine’la Midori’nin eşikte
durup ona gülümsediğini gördü.
“Kennedy Uzay Merkezi’ndeki herkes seni duyuyor,” diye
güldü Midori.
Yüksek sesle şarkı söylüyordu da farkında değil miydi yok
sa? Utanan Mia kulaklıklarını kopartırcasına çıkardı.
“Affedersiniz,” dedi.
“Eminim kimse için sorun değildir. Neyse, şarkı söylediği
ni duymak güzel. Burası öyle sessiz ki, insanı paranoyak ya
pıyor.”
“Ne dinliyorsun?” diye sordu Antoine, stereotipik Fransız
aksanıyla. Ne dinliyoğsun?
“Talking Heads.”
Antoine ve Midori birbirlerine baktılar. Bu grubu ikisi de
bilmiyordu.
Midori, “Senin grubun mu o?” diye sordu.
Mia hayır anlamında başını salladı. Ülkesinde bir müzik
grubunda çaldığını onlara söylemişti, ama kayıtlarından hiç
birini duymamışlardı.
“Ama burada senin çalışmaların da var, değil mi? Senin
grubunun yani?”
Midori yatağa gelip kulaklığı aldı. Başına taktı. “Haydi,
dinleyelim, o halde.”
Mia en iyi şarkılarını buldu ve oynat'a bastı. Müziğin başla
masını beklerken Midori sessizdi. Yanlarına yaklaşan Antoine,
iki kıza merakla bakıyordu.
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“Vay be, gerçekten süpermiş,” dedi Midori, ayağıyla tempo
tutarak.
Mia, “Öyle mi sence?” diye karşılık verdi.
Midori dans hareketleri yapmaya başladı. “Albüm filan çı
karacak mısınız?” diye sordu.
“Bilm iyorum .”

Midori, “Çıkarmalısınız!” diye bağırıp banyoya doğru dans
ederek gitti. “Milyonlarca satarsınız. En az.”
Antoine, “Ben de dinleyeyim,” diyerek Midori’nin yolunu
kesti. O da kulaklıkları Antoine’a verdi ve az sonra, Antoine
da müziğe uyarak dans hareketleri yapmaya başladı. Kaska
tı olduğundan seyretmesi komikti, ama yine de bu görüntü
Mia’yı inanılmaz mutlu etti. Az önce duyduğu kuşkular bir
den yok olmuştu. Elbette şarkıları güzeldi. Elbette onun yaz
dığı sözler ve sesiyle yaptığı katkı bunda büyük pay sahibiydi.
Uluslararası arenada büyük yıldızlar olabilirlerdi.
Ve o anda, Norveç’e döndüğünde müzik grubunu yepyeni
noktalara taşımayı her zamankinden daha çok kafasına koy
du. Ülkedeki en iyi grup olacaklardı.
Midori ile Antoine bütün akşamı Mia’nm odasında geçirdi
ler. Orada onunla birlikte olmaları Mia mn hoşuna gitmişti.
Antoine’la Midori’nin ona güven veren bir halleri vardı. Ken
disinin hiçbir şeyine ihtiyaçları yoktu.
“Annenle baban yarın kalkışa gelecekler mi?” diye sordu
Antoine.
“Galiba. Bilmiyorum. Aslında bunu onlarla konuşmadım.”
“Ne garip,” dedi Midori.
Mia, “Açıkçası, onlar garip,” diye güldü. “Seninkiler geli
yor mu, Antoine?”
Antoine, “Ah, tabii,” dedi.
Aslında Mia bunu zaten biliyordu. Antoine’ın annesiyle ba
bası her gün oradaydı. Bayağı meraklı tiplerdi. Mia, NAS Vıun
artık onlardan yaka silkmeye başlayacağını du^unuvordu
Ama tabii, fena insanlar da değillerdi.
12}

Midori’nin anne-babası da eğitim programı Florida’ya
geçtiğinden beri her gün Kennedy Uzay Meıkezi’ndeydiler.
Muhtemelen pek İngilizce konuşamadıklarından onlar daha
sessizdi; bu nedenle Mia onlarla fazla konuşmamıştı. Tek gö
rüşmeleri üste yapılan ilk ve tek basın toplantısından sonra
olmuştu. Dünyanın her yerinden medya orduları akın etmişti.
Fler bir televizyon kanalı ve gazete onlarla röportaj yapmıştı.
Mia sözü genellikle Antoine’la Midori’ye bırakmıştı ve ney
se ki zor soruların icabına mürettebat bakmıştı. Mia’nm en
önemli katkısı, Ay’ın neredeyse yerçekimsiz ortamında yürü
me deneyimi için can attığını söylemek olmuştu.
“Korkuyor musun?” diye sordu Midori.
Mia durdu. “Emin değilim. Ya sen?”
“Galiba evet. Sende durum ne, Antoine?”
Antoine başını birkaç kez yavaşça salladı. “Evet. Çok.”
“Şu açıdan bakın,” diye söze girişti Mia. “Gideriz. Biraz ta
kılırız. Sonra geri döneriz. Hepsi bu. Tek farkı, normalde oldu
ğundan biraz daha uzağa gidecek olmamız.”
“Ve bir de, araba yerine ilk saniyede yirmi ton yakıt yakan
bir roketle seyahat edecek olmamız.”
“Ve ayrıca, ters gidebilecek olan her şey için aylardır talim
yapıyor olmamız.”
Mia, “Hiçbir şey ters gitmeyecek,” dedi; bunca özgüvenin
birdenbire nereden geldiği hakkında bir fikri yoktu.
“Emin misin?” diye sordu Midori.
Mia, “Söz veriyorum. Seni ben kollayacağım,” diye ona söz
verdi.
“Ya ben?” diye itiraz etti Antoine, sinirine dokunmuş gibi.
“Beni kim kollayacak, ha?”
Mia güldü. “Sen kendi başının çaresine bakmak zorunda
sın. Ayrıca, aramızda en büyük olan sen değil misin? Asıl se
nin ikimizi kollaman gerekir.”
“Doğru, doğru,” dedi Antoine, bu fikirden memnun görü
nerek.
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Mia tekrar saate baktı. 12:32:56.
Zaman yine ilerlemeye başlamıştı. Artık biraz uyumanın
vakti gelmişti.
“Mia?”
“Efendim, Midori?”
“Burada seninle uyuyabilir miyim?”
“Neden?”
“Odamda tek başıma uyuyabileceğimi sanmıyorum. Bu
gece olmaz. Lütfen?” diye yalvardı Midori.
Mia başını salladı. “Peki.”
“Yaa!” diye itiraz etti Antoine. “O zaman ben de burada
yatarım. Siz huzur için uyurken ben odamda yalnız başıma bir
sağa bir sola dönüp duracak değilim.”
Mia gülerek, “Tamam, peki,” dedi. “Git döşeğini getir ba
kalım, ondan sonra burada uyuyabilirsin. Ama yaramazlık
yok, anlaşıldı mı? Biz üstümüzü değiştirirken sen koridorda
bekleyeceksin, Antoine, ve bütün gece yorganının altından
çıkmayacaksın. Anlaştık mı?”
Antoine gülümsedi ve hayal kırıklığına uğramış gibi yaptı.
“Anlaştık.”
“İyi, hadi yürü bakalım, o zaman. Ben on beş dakika içinde
yatacağım. Burası mezar kadar sessiz olsun.”
Aileler ve arkadaşlar ertesi gün fırlatma törenine geldiler. Mia,
Antoine’ın ve Midori’nin anne-babalarmm fırlatma merkezin
deki çitin arkasından el salladıklarını gördü. Astronotların ai
leleri de oradaydı: eşleri ve çocukları. Ama kendi annesi yoktu.
Babası yoktu. Sander yoktu. Kamyonun yanında birkaç dakika
onlara bakınarak durdu, ama ortaya çıkmadılar. Derken gitme
vaktinin geldiği söylendi, Mia da kamyonun üstüne çıktı.
Onları işte o zaman gördü ve hep orada olduklarını anladı;
Mia onlardan utanmasın diye neredeyse arka tarafta gizlen
mişlerdi. Kısacık bir an, Mia her şeye rağmen onları gerçekten
sevdiğini hissetti. Ellerini kaldırarak ona el salladılar. Sander
de aralarında duruyordu; o el salladıkça, elindeki Aslan’ın başı
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da bir o yana bir bu yana sallanıyordu.
Mia nm bindiği kamyon el sallayan insanlardan uzaklaşa
rak onları {ırlatma platformuna götürdü. Kocaman Satürn V
roketi yaklaştıkça daha da büyük görünüyordu. Sanki gökyü
zünde bir delik açmaktaydı.
Kamyon roketin yanına park edip onun gölgesinde kaybol
duğu sırada, Mia onun tam olarak ne kadar büyük olduğunun
ilk kez farkına vardı. Burnu havaya kalkmış bir gemi gibiydi;
veya daha ziyade devasa bir kargo uçağı gibi.
Neredeyse akıl erdirmek güçtü. Roketin yalnızca en üst
kısmı asıl uzay gemisini oluşturuyordu. Sadece tepedeki siyah
bandın hemen üzerindeki küçücük kapsül. Gerisi sırf yakıttan
ibaretti. Patlayıcı yakıt. Kapsül 1969’daki ilk yolculukta kul
lanılanın neredeyse birebir kopyasıydı. Ama o zaman içinde
sadece üç kişi vardı. Yeni kapsül ise, şimdi sekiz kişi oldukla
rından, onun iki katıydı. Kalabalık olacaktı ve içinde dört gün
geçireceklerdi.
“Hazır mısın?” diye sordu Antoine, ona bakarak. Uzay kos
tümünü giymiş, başlığını kolunun altına almış haliyle Antoine
yetişkin gibi görünüyordu. Ona, “Her şey iyi olacak,” deyip
gülümsedi.
Mia cevap vermedi. Başım kaldırmış rokete bakıyordu. Bu
gün yeni bir çağın başlangıcı, diye düşündü. Dünyanın tanıdığı
Mia şimdi Yerküre’y i terk edecek. Ve döndüğümde, her şey bam 
başka olacak.
Bu konuda sandığından da haklıydı.
Bir asansör onları roketin tepesiyle aynı hizaya çıkardı. Mia,
Midori ve Antoine kapsülle sabit hizmet strüktürü arasındaki
geçiş koridorunda, yetişkinlerin yerlerine oturup koltuklarına
sağlam bir şekilde yerleşmesini beklediler. Sonra sıra onlara
geldi. Mia, Midori’nin hemen sağındaki yere sıkıca bağlandı.
Kapsül doksan derece açıyla durmakta olduğundan, oturduk
ları yere sırtüstü yatar pozisyonda yerleşmişlerdi. Garip bir
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duyguydu, sanki artık yukarı-aşağı ayrımı yokmuş gibi. Par
layan düğmeler, ekranlar, yanıp sönen sayıların olduğu aletler
onu dört bir yandan kuşatmıştı. Astronotlar kuleyle konuşur
ken o da kulaklığından gelen cızırtılı sesleri dinleyerek orada
yatmaktaydı.
Fırlatma ânına on beş dakika kaldığı bildirildi.
Dahilî telsiz sisteminde, “Ne durumdasınız çocuklar?” di
yen bir ses duydu. Konuşan Caitlin’di. “Vaziyet nedir?"
“Her şey yolunda,” diye karşılık verdi Antoine.
“Her şey yolunda,” diye tekrarladı Midori.
“Her şey yolunda,” dedi Mia.
“Güzel.”
“Kalkışa on iki dakika.”
“Artık bu işin geri dönüşü yok.” Mia bunu kimin söyledi
ğinden emin olamadı. Sesi tanıyamamıştı.
“Kalkışa beş dakika.”
Caitlin önündeki bilgisayarda sayaçlarla göstergeleri ince
liyor ve ölçüm bilgilerini yer kontrol merkezine bildiriyordu.
“Kalkışa iki dakika.”
“Ceres, kalkışınıza bir engel yok.”
“Kalkışa bir dakika.”
“Kalkışınıza hâlâ bir engel yok. Tüm departmanlar durumu
teyit edebilir mi?”
Çeşitli yer kontrol departmanlarının yöneticilerinin hazır
olduklarını bildiren sesleri dahilî haberleşme sisteminden du
yuldu:
“TELMU, tamam.”
“Yol gösterme görevlisi, tamam.”
“FIDO, tamam.”
“EECOM, tamam.”
“GNC, tamam.”
“Uçuş operatörü, tamam.”
“CAPCOM, tamam.”
“Elli saniye.”
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Kumandan Nadolski pür dikkat, önündeki düğmelere ça
buk çabuk basmaktaydı.
“Otuz saniye/’
"On beş saniye."
“On iki saniye.”
“O n.”
Antoine dönüp Mia’ya baktı.
“Dokuz, sekiz, yedi.”
Gözlerini ayırmadı. Güzel, sıcak bir bakıştı.
“Altı.”
Mia’nın ona âşık olduğu an tam o andı galiba.
“Beş, dört; ateşleme sırası!”
“Ü ç.” Antoine başlığının içinden Mia’ya gülümsedi.
‘İk i, b ir-”
“Kalkıyoruz!”
Basınç onları koltuklarının arkasına yapıştırdı. Antoine’m
gülümsemesi ekşi bir ifadeye dönüştü ve çok kuvvetli bir
gümbürtü kokpiti doldurdu. Muazzam roket motorları akılalmaz bir güçle onları gökyüzüne itti; bulut tabakasından geçe
ne dek giderek hızlandılar. Seferin bu bölümü için sayısız kez
alıştırma yapmışlardı. Tüm sistemler hakkında temel bilgileri
almışlardı ve tüm seslerin ne anlama geldiğini, saniye sani
ye ne olmakta olduğunu biliyorlardı. Her şey olması gerektiği
gibi gidiyordu. Buna rağmen, şiddetli bir korku dalgası Mia’yı
esir aldı. Koltuğunun koluna sıkıca yapışıp gözlerini kapadı.
Lütfen geri dönebileyim , diye geçirdi akimdan.
• • •
Tam bu saniyelerde roketin uzaya fırlatılmasını izleyen dün
yanın her yerindeki milyonlarca insan arasında Parson’s Bakı
mevi sakinleri de vardı. Dik oturabilecek kadar iyi durumdaki
bütün yaşlılar televizyon odasında toplanmıştı. İşitme zorlu
ğu olanlar takip edebilsin diye ses sonuna kadar açılmıştı; bu
yüzden, geri sayım sıfıra gelip de roket motorları ateşlendiğin
de gürültüsünden zemin sallandı.
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Hemşirelerle hastabakıcılar alkış tuttular ve bazı yaşlılar da
sevinç gösterisinde bulundu. Bay Himmelfarb endişeyle ayak
kabılarına bakıyordu. Ceres, Kennedy Uzay Merkezi’ndeki
platformdan havalanmıştı. Gözlerini kapayıp bütün o gürül
tüleri duymamaya çalıştı.
Tüm kapsül her an paramparça olabilirmişçesine sarsılmak
taydı. Mia çığlık attığını düşündü, ama öyle çok gürültü vardı
ki atıp atmadığından emin olamadı. Midori’ye bakmak için
başını yana çevirmeye çalıştı, ama basınç o kadar fazlaydı ki;
hareket edemedi.
Derken bir patlama sesi duydu. Bir an korkuyla irkildi.
Nadolski’nin, “İlk roket kademesi bırakıldı,” dediğini duy
du. “İlerliyoruz.”

“Bunu duymak güzel, Ceres. İyi şanslar ve Tanrı yardımcı
nız olsun!”
Roketin gücüne direnmenin bir anlamı yoktu. Tek yapabi
lecekleri, bedenlerini geminin hareketlerine uydurmaktı. Mia
beynini çalkalayan sarsıntıyı tam kabullenmişti ki, tamamen
son buluverdi.
Şimdi sağ yanındaki küçük pencereden dışarıyı görebili
yordu. Tüm görebildiği siyah, simsiyah hiçlikti.
Caitlin emniyet kayışını gevşetip Mia, Midori ve Antoine’a
döndü. Koltuğunun yanındaki cepten bir tükenmez kalem bu
lup çıkardı ve onlara doğru tuttu. Sonra da elinden bıraktı. Ka
lem yavaşça sallanarak, ağırlıksız bir şekilde ondan uzaklaştı.
Mia sağ kolunu kaldırıp kalemi dikkatle itti ve onun döne
rek Midori’ye doğru gidişini izledi.
Uzaydalardı.
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2
GÖKYÜZÜ

DİNGİNLİK DENİZİ
Neredeyse dört gündür kafese tıkılmışlardı. Ağırlıksızlık artık
sorun değildi. Başlangıçta, yeni koşullara uyum sağlamak zor
olmuştu; kumanda modülünde hiçbir şeyin ortada uçmadı
ğından ve yiyecek içecek tüketimi ile ilgili tüm kurallara uyulduğundan emin olmalan gerekmişti. Şimdi ise hiç zorlanma
dan hareket edebiliyorlardı. Yukan ile aşağı arasındaki farkın
artık önemi yoktu; yerçekimi olmayınca, bedeninize ayakta mı
durduğunu, yoksa yerde mi yattığını bildirecek hiçbir şey bu
lunmuyordu.
Mia bu koordinat kaybının midesini bulandıracağından
kaygılanmıştı, ama hiç de öyle olmamıştı. Tanrı’ya şükür.
Uzayda mide bulantısı yaşayacağını düşünselerdi, NASA zaten
gitmesine izin vermezdi; ama sadece bu değil. Daha önemli
si, müsait olan her yüzeyin yerine yenisi konamayacak alet
lerle kaplı olduğu ve uçan sıvıları kontrol etmenin imkânsız
olduğu bir ortamda meydana gelebilecek bir kusma -en hafif
deyimle- nâhoş sonuçlara yol açabilirdi. Kusmuk serbestçe,
yapış yapış ve yavaş yavaş ortalıkta uçuşur, onlar da her şeye
ve herkese bulaşmasına meydan vermemek için parmaklarıy
la azar azar toplamaya çalışmak zorunda kalırlardı. Bir yan
dan da dayanılmaz bir koku yayardı ki, ekibin kalan kısmının
da midesini bulandırma tehlikesi olduğundan, en kötüsü bu
olurdu.
Geceleyin kendilerini yataklarına bağlayarak ayaküstü va
ziyette uyuyorlardı. Yatarak uyumaktansa, bu şekilde daha a z
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\e r kaplıyotlardı. Gün boyu ufacık kontrol odasına sığışıyor
lar Kumandan Nadolski, Caitlin, Wilson ve Stanton’ın hesap
lamalar, denetimler, ayarlamalar yapmasını ve radyo yoluyla
NASAnın yer kontrol merkeziyle konuşmalarını izliyorlardı.
Birbiri ardına anlamsız mesajlar gelip gidiyordu:
“Houston, Ceres bildiriyor. 34/5, CR İN PX’e geçiyoruz.”
“Anlaşıldı, Ceres, 34/5, CR IN PX’e geçiyorsunuz. DMV bo
rusunu boşaltabilirsiniz.”
“Anlaşıldı. DMV borusu boşaltıldı, paralel simenoloji uy
gulandı. TVİ 74.56.”
“54-5. Anlaşıldı. Bize OTY göstergelerini okur musunuz?”
“Elbette. Bir saniye. OTY 54-5, 54-5, 54-5, 89-7, 89-8...”
Tüm bunların ne anlama geldiğini tahmin etmeye çalışarak
dinleyip durmak başlangıçta heyecan vericiydi. Oysa şimdi cı
zırtılı hatlardan sürekli gelip duran bu bitmek bilmeyen lakır
dılar sinir bozucu olmaya başlamıştı. Mia var gücüyle sesleri
duymamaya çabalıyordu.
Pencereler buğulanıyordu. Sekiz kişinin nefes alıp vermesi
kapsülün içinde yoğunlaşmaya sebep oluyor ve Mia dışarıyı
görebilmek için düzenli aralıklarla camları silmek zorunda
kalıyordu. Görecek pek bir şey de yoktu ya. Geçen gün onu
o kadar büyüleyip pencereye mıhlayan yıldızlar artık sıkıcı
gelmeye başlamıştı. Hep aynıydılar; her şey sürekli aynıydı.
Tamamen hareketsiz olma hissi ne kadar da acayipti; halbuki
saatte kırk sekiz bin kilometrenin üzerinde bir hızla yol al
makta olduğunu biliyordu.
Kennedy Uzay Merkezi’nden ayrıldıktan sonraki ilk birkaç
saat en iyi zamanlan olmuştu. Midori, Antoine ve Caitlin’le
birlikte en büyük pencerenin başına üşüşmüşler ve uzay kap
sülünün yörüngesinde dönmekte olduğu Yerküre’yi seyret
mişlerdi. Tarifi imkânsız bir görüntüydü. Yerküre’nin biçimini
sanki kocaman bir plaj topuymuş gibi apaçık görmekle kalma
mış. ülkeleri de birer bütün halinde yukarıdan görmüştü; evet,
neredeyse kıtaların bütününü de. İtalya gerçekten bir çizmeye
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benziyordu; Caitlin de onlara Portekiz’deki orman yangınları
nı göstermişti. Dumanlar yerin üzerinde beyaz çizgiler halinde
uzanmaktaydı. Yerküre’de yedi milyar insan yaşadığı halde or
tada herhangi bir bina görmenin imkânsız oluşu, düşününce
insana garip geliyordu. Büyük şehirlerin hiçbiri görünür de
ğildi. Bütün dünya ıpıssız gözüküyordu.
Ama Caitlin onun ne düşündüğünü bilmişti.
“Gece farklı görünür,” dedi. “İnsanların yaşadıkları yerler
deki ışıkları ancak o zaman görürsün. Gezegenin ne kadarın
da hiçbir yerleşim olmadığını da.”
Tam o anda Mia’nm aklına birdenbire, üç aydan uzun bir
süre önce Sander’in ona New York’ta yazdığı mektubu hâlâ
okumamış olduğu geldi. Houston’daki ilk günler öyle yoğun
geçmişti ki, eğitim çalışmaları dışında her şeyi unutmuştu.
Houston’dan ayrılırken mektubu yanında götürmeyi akıl et
miş, ama sonra da onu dolabına gelişigüzel sokuşturmuştu.
Bütün o hayhuyun içinde onu yanında getirip getirmediğini
hatırlamıyordu. Ama getirmiş olmalıydı, değil mi? Yanma al
masına izin verilen özel eşyalarının bulunduğu küçük çantayı
çabucak karıştırdı, ama mektubu bulamadı. Çantanın içinde
kileri döküp bakmak ve defterlerinin arasına falan girmedi
ğinden emin olmak istedi, ama bunu yapmanın imkânsız ol
duğunu biliyordu. Her şey etrafa dağılıp kontrolden çıkardı ve
hepsini tekrar toparlamak çok çetrefilli olurdu. Ekibin bayıla
bayıla yapacağı bir iş de olmazdı elbette.
Çaresiz, kardeşinin mektubunu muhtemelen Florida'da bı
raktığını kabullenmek zorunda kaldı. Belki de saçma sapan
bir şeydi, ama kardeşini tanıdığı kadarıyla, bayağı zekice bu
şey de olabilirdi. Sander bütün öteki yaşıtları gibi değildi bel
ki, ama bazen en beklenmedik anda aniden gelen bir ilham
la Mia’yı şaşırtırdı. Ama mektup mecburen bir iki hafta daha
bekleyecekti. Okunmadan.
Antoine, Mia’nm arkasında uzanmış kestirmekteydi.
Nadolski'yle Caitlin birtakım kâğıtların üstüne eğilmiş, hafitçe

(ışıldanarak siyah defterlere durmadan notlar alıyorlardı. Araç
taki yaşça en büyük kişi olan Aldriclı Coleman başını elleri
nin arasına alarak oturmuş, pencereden dışarı bakmaktaydı.
Kısa sakalları ve seyrek saçları olan güçlü kuvvetli, elli dokuz
yaşında bir adamdı. Mia'dan da fazla sıkılmış görünüyordu
ve pekâlâ gerçekten öyle olabilirdi. Onun da o sırada yapma
sı gereken bir iş yoktu. Onun işi, Ay’a iniş yapıp Ay üssüne
ulaştıktan sonra başlayacaktı. Üssün işlevini tam olarak yeri
ne getirmesini ve herkesin kurallara uymasını sağlamak onun
sorumluluğunda olacaktı. Fakat o zamana kadar sadece bir
yolcuydu.
Midori, Mia'nın hemen solunda oturmuş, kitap okuyordu.
Mia onun omzunu hafifçe dürttü.
Vakit geçirmek için laf açmayı umarak, “Ne okuyorsun?”
diye sordu.
Midori kitabı indirip çevirdi ve kapağına baktı, sanki ne
okuduğundan kendisi de tam emin değilmiş gibi.
“Robinson C r u s o e diye cevap verdi. “Biliyor musun?”
“Hikâyesini biliyorum, hiç olmazsa.”
“Bir gün ıssız bir adaya düşersen nasıl olacağını hiç düşün
dün mü? Ya da mesela dünyadaki herkes ortadan kaybolsa, bir
tek sen kalsan ve kendinden başka güvenebileceğin hiçbir şey
olmasa? Böyle şeyleri hiç düşünmez misin? Belki bir daha asla
başka bir insan göremeyeceğini falan?” Midori cevap bekle
meden ekledi: “Ben böyle şeyleri sürekli düşünürüm.”
Caitlin yanlarına gelip Mia’nın yanına sıkıştı.
“Ne âlemdesiniz çocuklar?”
Mia omuz silkti, “idare ediyoruz.”
Caitlin, “Şuradaki ekranı görüyor m usunuz?”diye sorarak,
parlayan bir 122 sayısını gösteren küçük bir video ekranını
işaret etti. Kızlar baş salladı. “Bu, Ceres'ten ayrılmamıza yüz
yirmi iki dakika kaldığı anlamına geliyor. Bu da demektir ki,
hanımlar, Ay’a inişe geçiyoruz. Şimdi daha başka, daha iyi
planlarınız yoksa, kıyafetlerinizi giyip eşyalarınızı Ay’a iniş
aracına taşımaya başlamanızı rica edeceğim.”
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Son cümleyi kocaman, dostane bir gülümsemeyle söylemısti, ama ne Mia ne de Midori bunu fark etti. Hemen Antoine'ı
uyandırmaya girişmişler ve hava sızdırmaz uzay kıyafetlerinin
bulunduğu arka kısma doğru kıvrıla kıvrıla gitmeye başlamış
lardı.
Sonraki bir saat acayip hızlı geçti. Kıyafetler giyildi, tüpler ta
kıldı ve supaplar kapatıldı. Caitlin onları uzay gemisinin ar
kasındaki oval kapağa götürdü ve ortasındaki büyük çemberi
sıkıca tutup çevirdi. Kapak açıldı.
“Haydi, girin. Hiçbir şeye çarpmamaya çalışın. En arkadaki
koltuklara oturup kemerlerinizi bağlayın." Caitlin bir saniye
ortadan kayboldu ve diğerleriyle beraber yine göründü. Hepsi
teker teker Ay’a iniş aracına girdiler: Midori, Antoine, Caitlin,
Mia, Stanton, Wilson ve Coleman. Yalnızca Nadolski, Dünya
ile son ayrıntıları teyit etmek için Ceres'te kaldı.
“Evet, Houston, burada ayrılış için her şey hazır. LOWP
6658’de sabit. Biz yüz yetmiş iki saat sonra yeniden bağlanana
kadar, Ceres önceden belirlenen yörüngesinde ilerleyecek. Ben
şimdi Ay’a iniş aracı D em etere geçiyorum.”
“Anlaşıldı, Ceres. İyi şanslar.”
“Burası Ceres. Konuşmayı bitiriyoruz.”
Ve sonra Nadolski Ay’a iniş aracına girdi. Mia bir de baktı
ki, Ceres’teki ekran -son baktığında 122 yazan- şimdi sadece
bir dakika kaldığını gösteriyordu. Nadolski çelik kapıyı ört
tü ve sımsıkı kapanana kadar çemberi ıvice çevirdi. Minnacık
kapsülün içine sıkışmış olan öteki yedi kişiye döndü
“Umarım hiçbiriniz yakın temastan korkmuyordur." Gul
dü. “Bir konservenin içindeki sardalyalara benziyorsunuz.'’
Caitlin kulaklığını ve mikrofonunu taktı

Houston. LVmt’-

ter konuşuyor. Ayrılmaya hazırız.”
“Anlaşıldı, Demeler
“Ayrılıyoruz, beş, dört, üç, iki bir Bir şalteri çevirdi ve ses
siz bir tık sesi duyuldu. “Ayrılma işlemi başarılı, dive bildirdi
H7

“ lamam, Demcter. Alçalmaya başlayabilirsiniz.”
Caitlin yolcularına hitap ederek: “Evet, arkadaşlar, tamam
dır. Ay’a iniş için alçalmaya başlamaya hazırız. Elli beş dakika
içinde iniş yapacağız. Hepinizin bildiği gibi, Ay’a iniş aracın
da pilot benim ve Kumandan Nadolski de yol boyunca bana
yardımcı olacak. Bu da demektir ki ben konuşabileceğinizi
söyleyene kadar diğer hepinizin tamamen sessiz olmasını rica
etmek zorundayım. Bütün dikkatimizi vermemiz gerekecek.
Anlaşıldı m ı?”
Mia ve Antoine bir ağızdan, “Evet,” diye cevap verdi.
Caitlin tatmin olmamış göründü. “Tekrar soruyorum: An
laşıldı m ı?”
Bu sefer kimse cevap vermedi.
“Güzel. O halde başlıyoruz.”
Sonraki elli beş dakika her şeyden çok bir rüyaya benziyordu.
Sanki hepsi nefeslerini tutmuştu. Caitlin ve Nadolski arasın
daki mırıltılı konuşmalar ve Houston’daki kontrol merkezin
den gelen düzenli bildirimlerin dışında, aracın içinde tam bir
sessizlik hâkimdi.
Derken, görüntü değişiverdi. Simsiyah hiçlik yerine, Mia
şimdi araçtaki tek pencereden Ay’ın gri yüzeyini görebiliyor
du. Geçen her dakika, çizgiler giderek netleşmekteydi. Dağlar,
vadiler, tepeler ve yarıklar gördü.
Ve sonra, Ay’a iniş aracı yana devrilirken, ömründe gördü
ğü en sıradışı manzarayı gördü: İlk kez gördüğü Dünya’mn
doğuşunu.
Mavi gezegen Ay’ın ufkunda yavaş yavaş yükselirken, bir
denbire evden ne kadar da uzakta olduklarının farkına vardı.
Caitlin üç gence döndü.
“Eh, artık gülümsemenizin vakti geldi! Kameraları kuru
yoruz; şu andan itibaren iniş yapana kadar Dünyaya canlı gö
rüntü geçeceğiz.” Nadolski bir iki şalteri çevirdi ve iki video
kamera çalışmaya başladı. “Sizi izleyen yakınlarınıza el salla
yın,” dedi.
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Ama hiçbiri el sallamadı. Dışarıda neler olduğunu seyret
mekle fazlasıyla meşguldüler.
“İniş yapabilirsiniz,” diye haber verdi Houston’daki kont
rol merkezi.
Nadolski de, “İki dakika otuz saniye içinde iniyoruz,” diye
yer kontrole bildirdi.
Caitlin, “Üç derece aşağı döndür,” emrini verdi; Nadolski
de emri yerine getirdi.
‘İnişe iki dakika kaldı.”
Mia şimdi yüzeyi açık seçik görebiliyordu ve ona öyle geldi
ki, hayatında hiç bu kadar ölgün bir şey görmemişti. Her şey
gıpgriydi. Gri, kül rengi, en ufak bir yaşam belirtisi yok.
“Bir dakika!”
Midori, Mia’nın kolunu kavrayıp sıkı sıkı tuttu. Antoine
pencereye yapışmış gibiydi.
“Aman Tanrım,” diye haykırdı. “İnanılmaz bir şey!"
Caitlin ona ters ters baktı. “Sessiz, Antoine! Yoksa buradan
sonrasını yürümek zorunda kalırsın!"
Nadolski, “Otuz saniye,” diye haber verdi.
“İki buçuk ileri, birazcık sola sür.”
“On beş saniye, biraz toz kaldırıyoruz.”
O an bir iğne düşse duyabilirdin.
“On saniye.”
Çim uzasa duyabilirdin.
“Beş saniye.”
Tann’nm aklından geçeni duyabilirdin.
“Temas. Motoru durdur. Temas ışığım yak.”
Caitlin ayakta, yüzü Mia ile Midori’ye dönük durarak Ho
uston Sefer Kontrol Merkezi’ne ve o ânı canlı yayında izleyen
milyonlarca insana gururla bildirdi: “Houston, Demetcr Din
ginlik Denizi’ne iniş yaptı.”
Mia pencereden dışarı baktı.
Gelmişlerdi.
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ALDRIN
Yüzbaşı Nadolski kapağı açtı. Herkesin kıyafetini tek tek kont
rol etmiş ve başlıkların sağlam takıldığından emin olmuştu.
Coleman Demeter’deki havayı dışarı verdi. Nadolski de büyük
çemberi çevirip kapağı havasız ortama açtı.
“Umalım ki Ay bize en konuksever yanını göstersin,” de
dikten sonra, Nadolski döndü ve geri geri kapaktan dışarı çıktı.
Ondan sonra çıkan Caitlin oldu. Ayağıyla merdiveni bul
makta önce biraz zorlandıysa da, sonunda basamağa adımım
attı ve dışarı çıktı. İki ayağı da yere basar basmaz iniş aracının
açık duran çıkışına bir video kamera doğrultarak her şeyi fil
me almaya koyuldu.
Ve teker teker hepsi dışarı çıkıp Ay yüzeyine indiler.
Midori dengesini bulmakta biraz zorluk çekti. Kıyafet üze
rinde kocaman duruyor ve hareket etmesini zorlaştırıyordu.
Hareket etmeden önce kollarıyla bacaklarına sürekli komut
vermesi gerekiyor, ama yine de onlar emirlerini pek yerine ge
tirmiyordu sanki. Aniden bir elin sol bacağını dikkatle çekip
merdivenin üstüne getirdiğini hissetti; aynı anda da telsiz sis
teminde Nadolski’nin “Yakaladım seni!” diyen sesini duydu.
Bir an sonra iki ayağıyla gri toprağın üzerine sağlam basarak
ayakta durmaktaydı.
İlk dikkatini çeken şey sessizlik oldu. Her şeyi kuşatan,
ölgün bir sessizlikti bu; uzaydaki tek ses kendi nefes alıp ve
rişinin bastırılmış sesiymiş gibi. Bu ona evrenin dışına çıktığı
duygusunu veriyordu.
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Midori annesiyle babasının şu an kendisini izleyip izleme
diğini merak etti. Muhtemelen izliyorlardı. Fırlatmadan sonra
Mia ve Antoine’nın anne-babalarıyla beraber Houston’a geri
gönderilmişlerdi ve şu an kesin Johnson Uzay Merkezi misa
firhanesinin bir yerinde oturmuş, onun kendi kızları olduğuy
la böbürlenmekteydiler. Annesinin orada ters gidebilecek her
şeyi düşünerek sürekli endişelenip durduğunu hayal etmek
zor değildi.
Mia dışarı çıktığı sırada birkaç iyi seçilmiş söz söylemeyi
düşündü. O tarihî âna uygun düşecek, şöyle okkalı bir şey
ler bulabilmek için epey zaman harcamıştı. Ama aklına hiçbir
şey gelmemişti. Bir kelime bile. Ve şimdi Ay yüzeyinde durup
kalbinin atışını yavaşlatmaya ve kendine yön vermeye çalış
tığı sırada, nedenini anladı. Armstrong ve Aldrin’e yeni yeni
duymaya başladığı saygı artmıştı. Bu yerin güzelliğini ve tekinsizliğini hiçbir söz ifade edemez gibiydi. Ama onlar yap
mıştı. Özellikle Aldrin. Ay modülünden dışarı adımını atmış
ve söylenebilecek tek sözü Dünya’ya söylemişti: Muhteşem.
M uhteşem ıssızlık.
Üçünden en son Antoine Ay modülünden inmişti. Ho
uston’daki Nötr Yüzücülük Laboratuvarı’nda en çok zaman
geçiren o olduğu için, araçtan tam bir profesyonel gibi çıktı.
Duraklamadan ve zorluk çekmeden geri geri emekledi, mer
diveni buldu ve aşağı iniverdi. Doğru yerde olup olmadığını
kontrol etmek istercesine etrafına şöyle bir baktıktan sonra
Nadolski’ye eliyle tamam işareti yaptı. Hepsi orada, tam kad
ro, gitmeye hazırdı.
Birdenbire bir düşünce, geliyorum demeden ama büyük bir
yoğunlukla, Antoine’ın aklına takıldı. Öylesine bir düşünce
den ziyade gerçeğin bir ifadesiydi bu. B iz bu raya ait değiliz •
Hem de hiç. Ama ağzını sıkı tuttu.
Nadolski onlara Ay’ın zayıf yerçekimi alanında hareket et
menin en kolay yolunu anlattı. “Suyun altında olduğunuzu
farzedin. Havuzda yaptığımız alıştırmayı hatırlıyor musunuz?
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Güzel. Hareket etmenin en kolay yolu, azıcık ileri doğru eğil
mek, ama fazla değil. Bu koca kıyafetlerle düşerseniz, ayağa
kalkmak için yardıma ihtiyacınız olacak. Tann aşkına, zıpla
y ı p durma, Midori!”
Nadolski onların birkaç dakika pratik yapmalarına izin
verdikten sonra Aldrich Coleman’a işaret etti.
“Evet, herkes burada mı? O halde Ay üssüne gidelim,” dedi
Coleman.
Mia daha önce farkına bile varmamıştı, ama şimdi Cole
man onları Ay’a iniş aracından uzaklaştırırken, birdenbire bir
kaç yüz metre ötede büyük bir tesis olduğunun gördü.
Coleman Mia’nın oraya gözünü diktiğini fark etti. ‘'Evet,
bu DARLAH 2,” dedi. “Güzel değil mi?v
Mia omuz silkerek beyaz yapıya baktı. Neye benzediğini
söylemek zordu. Uzun ve normalden çok daha büyük, beyaz
bir sevkiyat konteyneri belki. “‘Güzel' doğru kelime mi, tam
bilemiyorum,” diye karşılık verdi.
“Aa daha dur sen. Dediğime geleceksin. Hele içinde birkaç
gün geçir bakalım. Ayrıca, seni temin ederim, onun içinde ol
mak, dışarıda, bu çölde olmaktan çok daha iyidir.”
“Peki, ilkine ne oldu?”
“Ne demek istiyorsun?” diye sordu Coleman.
“Yani, bu üssün adı DARLAH 2’yse... o zaman, DARL\H 1
nerede?”
Coleman’ın yüzünden bir gölge geçti, durakladı; konuştu
ğunda sesinde bir ciddiyet tınısı vardı. Tek söylediği. “Buna
sonra geliriz,” oldu ve dönüp Mia’dan uzaklaştı. Grubun diğer
üyelerine seslendi: “Haydi. Güneş çok şiddetlenmeden içeri
girmemiz lazım.”
Mia, Caitlin’in kendilerini Dünya’da canlı yayında izleyen
insanlara hitaben telsizden, “Evet, bizi izleyenler,” dediğim
işitti, “büyük ifşaata hazır mısınız? Gördüğünüz gibi, biz sağ
salim Ay’dayız ve DARLAH 2’ye doğru gidiyoruz. Bu, onu
müzdeki yüz yetmiş iki saati geçireceğimiz sabit Ay üssü M
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Üsse doğru yavaş yavaş ilerlerken, Cailliıı yarım yüzyıla
\ akın bir zamandır tüm dünyadan gizlenen bir tarihi anlattı.
“DARLAH 2. NASA uzmanları tarafından yapılıp Ay'a nak
ledilen modüllerden oluşuyor. Her biri altı astronottan oluşan
don ekip, Ay taşıtları ile son derece sofistike bir robot teknolo
jisinden yararlanarak, bu üssü bir araya getirip monte ettiler.
Yetmişli yılların ortasından sonuna kadar beş yıla yayılan bu
çalışma, DP7 Operasyonu adlı bir program kapsamında ger
çekleştirildi. Hem NASA hem de Amerikan hükümeti, Ay’da
kalıcı bir üs inşa etmelerinin uzaya silah taşımakla hiçbir ilgisi
olmadığına Sovyetler'in inanmayacağından korktuğu için, bu
programın varlığı kamuoyundan gizlendi. Üssün nadir mi
nerallerin araştırılmasında kullanılması amaçlanıyordu. Aynı
zamanda, NASA’nm doksanların sonlarında gerçekleştirilebi
leceğini düşündüğü uluslararası Mars yolculukları için de bir
menzil işlevi görecekti. DP7 astronotları üssün kurulumunu,
1974’te resmen terk edildiği söylenen Skylab uzay istasyonun
dan yürüttü. 1979’da Ay’daki çalışma tamamlandığı zaman,
Skylab plan dahilinde Dünya’nın atmosferine tekrar sokuldu
ve Avustralya üzerinde parçalandı. İlginç bir şekilde, astronot
lar DARLAH 2’yi Ay yüzünde monte edip kurdukları bütün
o süre içinde üssün içerisine hiç girmediler. Üssü meydana
getiren modüller, çevrenin doğal yapısını bozmamak amacıy
la, sımsıkı mühürlenmişti. Astronotlar Ay’da kaldıkları zaman
boyoınca, Ay modülünün daracık bölmesinde yaşayıp nöbetle
şe çalışmak zorunda kaldılar. Ne yazık ki NASA hiçbir zaman
M arsa insan göndermedi, bu yüzden de üs bu kadar zaman
burada kullanılmadan kaldı. Son derece iyi saklanmış müzelik
bir parça gibi. Ta ki şimdiye kadar.”
“Ya şimdi?” diye sordu Mia.
‘Evet, NASA, Japon, Avrupalı ve Rus uzay kurumlarıyla
birlikte bu yeri nihayet kullanmaya başlamayı planlıyor.”
Yani sonunda Mars’a gidiyor muyuz?”
“Yakın gelecekte değil. Oraya varmak için uzay gemisinin
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içinde altı ay geçirmen lazım. Geri dönmek için de bir altı ay
daha. Şimdiki plan, DARLAH’yı tantalum yetmiş üç arama
larında bir üs olarak kullanmak; bu, bilgisayarlarda ve nanoteknolojinin geliştirilmesinde kullanılan çok nadir bir geçiş
metali. Ama şimdilik bu kadar yeter, bütün bunlardan daha
önemlisi sîzsiniz.” Caitlin Midori, Mia ve Antoine'ı işaret etti.
“Bu üç genç, üssün Dünya’dan parça parça gitmesinden sonra
onu ziyaret edecek ilk insanlar olacaklar.”
Televizyon için harika bir sesi var, diye düşündü Mia. Sanki
bunun için yaratılm ış gibi.
“DARLAH 2, iki yüz kırk sekize doksan altı metre ölçü
lerinde, dört modül ve bir oksijen jeneratöründen oluşuyor.
Üste bir oturma odası, bir iletişim odası, altı yatak odası, bir
banyo, bir depo ve bir revir bulunuyor. Ayrıca oksijen jene
ratörüne bağlı olan bir serası da var. Bu, sadece oksijen üret
mekle kalmıyor, aynı zamanda astronotların çok uzun zaman
hayatta kalmalarını sağlayacak miktarda yiyecek de üretiyor.
Plan, DARLAH 2’nin gelecekte Ay’da araştırma yapacak olan
astronotlar ile Mars’a doğru yollarına devam edecek olan ast
ronotlar için bir konut olarak hizmet vermesi."
Caitlin kamerayı yere doğru çevirerek devam etti. “Şimdi
tarihî bir anda bulunuyoruz, belki de en tarihî olanında. Apol
lo 11, 20 Temmuz 1969’da işte tam bu noktada iniş yapmıştı.
Astronot Buzz Aldrin’in ayak izi toprağın üzerinde hâlâ net
olarak görülebiliyor.”
Hepsi inanmaz gözlerle ayak izine baktılar. “NASA,
Aldrin’in ayak izini Ay’a ilk inişin resmî anıtı olarak koruma
altına almaya karar verdi.” Caitlin, hiçbir astronot tarihî izi
bozmasın diye şeffaf bir Plexiglas fânusu üzerine yerleştirdi.
“Burada havanın olmayışı sayesinde, bu biricik ayak izi mil
yonlarca yıl değişmeden kalabilir. Aynı şekilde her birimizin
ayak izleri de burada sonsuza kadar kalabilir, çunku onları si
lecek yağmur, kar ve rüzgâr yok."
“Ayak izinden birkaç metre ötede, Midori ilk anda çop zan-
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netliği bir şey keşfetti. Birkaç beyaz nesne toprağa saçılmıştı.
Daha yakından incelemek için gruptan birkaç adım uzaklaştı.
Kendilerini getiren araçtan pek farklı olmayan bir iniş aracının
parçalarına benziyordu bunlar. Belki de ilk inişten kalmışlardı.
Başlığının içindeki mikrofondan, “Caitlin!” diye seslendi.
“Bir saniye buraya gelebilir misin?”
Caitlin elinde kamerayla çabucak geldi. “Hmm, şuna ba
kın. Eagle Ay modülünün iniş takımı. Burada bıraktılar, bili
yorsunuz. Armstrong ve Aldrin. Ağırlık yapmasın diye. Çev
renizde gördüğünüz diğer her şey de aynı şekilde. İhtiyaçları
olmayan her şeyi bıraktılar.”
Kalıntılar arasında Midori’nin ilgisini çeken iki şey vardı:
bir çift Ay botu. “Ya bunlar?” diye sordu.
Caitlin bir adım yaklaşıp kamerasını zumladı. “Evet. Bun
lar Buzz Aldrin’in giydiği Ay botları. Onları da burada bıraktı.”
Midori kuşkuluydu. “Yani Dünya’ya ayakkabısız mı dön
dü?”
“Aslında bir çift termo-yalıtımlı iç botu vardı, ama... evet.”
Midori, “Bunlar da sonsuza dek saklanacak mı acaba?”
diye sordu.
Caitlin düşündü. “Hmm, bilmiyorum. Houston? Aldrin’in
botları için plan nedir?”
Bir saniye durup yer kontrol merkezinden cevap beklediler.
“Onlar için... eee... özel bir planımız yok,” cevabı hopar
lörden cızırdadı.
“Harika,” dedi Midori botları kaparak. “O zaman ben alıyo
rum. Süpermiş bunlar. Biraz büyükler gerçi.” Dönüp dikkatle
grubun yanma geri yürüdü.
“Houston, çocuklardan biri şimdi Aldrin’in botlarını yer
den aldı!” diye haykırdı Caitlin.
Hattın öbür ucu uzun bir süre sessiz kaldı. “Peki,” diye
cevap geldi sonunda, “Aldrin de eşyalarını nereye attığına azı
cık dikkat etseydi. Neyse, bırak onda kalsın. Herkes Dünya’ya
dönene kadar, en azından.”
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Caitlin, “Anlaşıldı,” deyip, Aldrin’in eski botlarım giymek
için kendininkileri çıkarmakta olan Midori’ye doğru yürüdü.
“Yerinde olsam bunu yapmazdım,” diye sakince konuştu
Caitlin, Midori’yi tutarak. “Aldrin’in bunlardan ayn olan iç
botları senin donanımında yok. Gördüğün gibi senin iç botla
rın asıl botlarının yapışık bir parçası. Onun altında da yalnızca
çorapların var. Şu an burada sıcaklık 120 santigrat derece. Üstündekileri çıkarmak için hiç uygun bir sıcaklık değil."
“Haklısın.” Midori hemen durdu. “Teşekkür ederim.”
“Rica ederim. Haydi, içeri gidiyoruz.”
Midori Caitlin’in peşinden Ay üssüne gitti, grubun geri
kalanı da onların ardında ilerledi, en arkada da Mia vardı.
Midori’nin eski Ay botlarını kaptığını fark etmiş ve elinde ol
madan biraz kıskanmıştı. İtalyan paraşütçü botları da neymiş;
bu bambaşka bir şeydi! Ama belki en azından şimdi ayağında
olanlar onda kalabilirdi. Bunlar da fena sayılmazdı.
Her dört beş adımda bir Mia dönüp geride bıraktığı ayak
izlerine baktı. Şimdiden bir sürü iz bırakmıştı, Ay toprağında
birbirini takip eden yirmi adım. Dünyanın dışında bir yere
ayak izini bırakan ilk insanlardan biri olurken Aldrinin ne
hissetmiş olabileceğini merak etti.
Mia daha fazla bir şey düşünmeye vakit bulamadan Caitlin
durdu. Üstünde NASA logosu olan geniş, gri bir bina, heyula
gibi önlerinde belirmişti. Tek bir kattan oluşuyordu ama, göre
bildiği kadarıyla, içeride her yöne uzayan bir yığın koridor ile
bir uçtan bir uca birkaç yüz metre genişliğinde kanatlar vardı.
Binanın ortasında kubbeli, geniş bir çatı yükseliyordu. Onun
arkasında ise, içeride onlara sürekle taze hava sağlayacak olan
-en az yirmi metre yüksekliğinde- büyük bir oksijen jenera
törü olduğunu far ketti.
Liderliği devralan Nadolski, üzerinde l. Kapı yazan büvük
bir kapağın solundaki tuşları kullanarak bir kod girdi ve son
ra da açmak için geniş bir çemberi çevirdi. Mia’yı şaşırtan bit
şekilde, kapak en ufak bir ses çıkarmadan açıldı. Bir sürtünme
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veya inilti sesi duyacağını sanmıştı. Havanın olm ayışı buna ne
den o lu v o ı, diye düşündü. O yüzden duyam ıyorum.
Bunun hemen ardından da bir düşünce, nereden çıktığı
nı bilemediği ama yine de bilincine kadar gelip yerleşen bir
düşünce kanını dondurdu: Uzayda, kim se senin çığlığını du
yam az
Bir anlık tereddütten sonra, Mia diğerleriyle birlikte
Nadolski nin ardından basınç azaltma hücresine girdi. Nadols
ki arkalarından kapağı örttü ve başlıklarını çıkarıp Ay üssün
deki havayı soluyabilsinler diye basıncı dengeledi.
DARLAH 2’nin içindelerdi.

Rıdley Scott m 1979 yapımı bilimkurgu filmi Alien’ın afişinde yazan söz.
- yhn
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İSİM
Himmelfarb’ı odasındaki televizyonun başına oturttular. Ba
zen bütün bakımevi sakinlerine bakacak yeterli sayıda hasta
bakıcı olmadığında böyle yaparlardı. Her seferinde de büyü
gibi işe yarardı. Yaşlılar sessiz sakin yerlerinde oturur; zamanı,
mekânı ve kaç gündür yıkanmadıklarını unutuverirlerdi.
Bay Himmelfarb heyecanlı ve mutluydu. Bir sohbet prog
ramını seyrediyordu ve kamera şimdi seyircilere yönelmiş,
onların üzerinden geçiyordu. Her nasılsa, tüm bu insanların
ona bir sürpriz yapıp birlikte bir kahve içmek üzere odasına
uğradığını kafasında kurmuştu. Dolabıyla çekmecelerini al
tüst ederek misafirlere ikram için tabak ve çatal bıçak aradı
ve bulduklarını yatağının üzerine güzelce yerleştirdi. Pence
re kenarında duran çiçekleri çöpe atıp vazonun içindeki suyu
fincanlara döktü.
“Buyurun,” diye duyulması zor bir sesle mırıldanarak göz
lerini kaygıyla televizyona çevirdi. Ama seyirciler hâlâ orada
oturuyordu. Neden ayağa kalkmıyorlardı?
Herkese yetecek kadar fincan yoktu; sorun buydu. Ayakka
bılarını, şapkasını, radyosunu ve duvardaki resimleri yatağın
üstüne dizdi. Vazoyu doldurup ayakkabılarına su döktü, kte.
Tekrar ekrana döndü. Misafirleri neden hâlâ kalkmak istemi
yordu?
Bay Himmelfarb koltuğuna çöktü ve hastabakıcılardan biri
ona bakmak için içeri girip yatağını bir sürü şeyle dolu bu
lana kadar orada yarım saat oturdu. Hastabakıcının temkinli
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eli omzuna kondu. “Yine misafirlerin mi geldi?” diye usulca
>ordu kadın.
Himmelfarb sessizce baş salladı.
Hastabakıcı kanalı değiştirdi ve seyirciler yok oldu. “İşte.
Gordıığün gibi, hepsi tekrar gitti şimdi, biri bile kalmadı.”
Yaşlı adamın ağlamakta olduğunu bile fark etmedi.
Hastabakıcı her şeyi toplayıp kaldırırken uzayla ilgili yeni
bir belgesel başlamıştı. Himmelfarb’ın önündeki ekranda
hummalı bir çalışma yürütülmekteydi. Eski arşiv görüntüle
rinde araştırmacıların harıl harıl birtakım ekipman parçalarını
bir araya getirip testler yaptığı görülüyordu. Tam olarak ne
yaptıklarını anlamak kolay değildi, görüntülerin nerede çekil
diğini de. Anlatıcı ses de bu konuda hiçbir şey söylemiyordu.
O, habire Amerikan uzay programının tarihini anlatmakla,
programın maliyeti, büyüklüğü ve güçlükleriyle ilgili istatis
tikler vermekle meşguldü. Bay Himmelfarb bu bilgilerin hiçbi
rini aklında tutmuyor, ama yine de ekrana yapışmış, izlemeye
devam ediyordu.
Dondurulan bir fotoğraf karesinden kendisine gülümse
yen birtakım yüzleri tanıdığına dair içinde belli belirsiz bir his
uyandı. Bu fotoğrafın nerede çekildiğini biliyordu, değil mi?
Goldstone gözlemevindeki hangarlardan birinde çekilmişti ve
öndeki insanlar da şeyle ilgili bir projede çalışmışlardı... Neyle
ilgiliydi sahi?
Hatırlamaya çalıştı. Fotoğrafın ortasındaki kişi işin başın
daki adamdı; o zamanlar yirmi yaşında bile değildi. Ama... ona
sorumluluk verilmişti çünkü... çünkü bir şey biliyordu, de
ğil mi? Evet, evet, aynen öyle. Üniversitede bazı olağanüstü
hesaplamalar yapmış ve o zaman basitçe “ay meselesi” denen
konuda çalışmak üzere Goldstone’a davet edilmişti. Adı neydi
sahi? Cohen mi? Hayır... Kaufmann mı? Hayır, bu da değil.
Bay Himmelfarb’ın kafası yine karışmaya başlamıştı. Odak
lanması zordu, ama çabalamaya devam etti. Bu fotoğraf neyi
gösteriyordu? Daha yakından inceleyip o insanların arkasın
daki yapıyı görmeye çalıştı.
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Fotoğraf kayboldu ve yerine biraz farklı bir açıdan çekil
miş başka bir iane geldi. Anlatıcı ses bunun ünlü Ay Taşıtı,
AT olduğunu, fotoğrafta görünen kişilerin de onu lllinois’deki
Boeing fabrikasında tasarlayıp üreten ekip olduğunu açıkladı.
Ama bu doğru değildi. Bu fotoğraf Goldstone’da çekilmişti.
Hiç kuşku yok. Bay Himmelfarb yine o adamın adını hatırla
maya çalıştı, ama şimdi bu büsbütün imkânsızdı. Collins mi?
Hayır. Kleinmann mı? Emin değildi. Ekranda üçüncü bir fo
toğraf gösterildi, bu seferki odanın öbür ucundan çekilmişti.
AT ile “araştırmacıları” arkadan gösteren bir fotoğraftı.
Ama Bay Himmelfarb’ı aniden dehşete düşüren şey bu de
ğildi.
Korkuya kapılması, fotoğrafın arkalarında yarı açık bir
kapı görmesinden ileri gelmişti. Fotoğrafın önemli bir parçası
değildi bu, ama onun hemen dikkatini çekmişti. Odanın giri
şinde elinde alet çantası tutan kısa boylu adamı görmek son
derece zordu. Yüzü net değildi ve onu ancak orada durduğunu
biliyorsanız fark edebilirdiniz. Ama Bay Himmelfarb onu ta
nıdı. Ve bu kişinin korkmuş göründüğünü de söyleyebilirdi.
Fotoğraftaki adam kendisiydi.
“Tamam artık,” diyerek televizyonu kapattı hastabakıcı.
“Bütün gece oturup televizyon seyredemezsin, biliyorsun/’
Bay Himmelfarb oturduğu yerden kararan ekrana bakıyor,
ama yalnızca kendini görüyordu. Camdaki yansımasından
kendisine bakıp alaycı alaycı gülümsüyor gibiydi, deli bir ada
mın tiksindirici gülüşü. Birkaç saniye gözlerini kapadı ve son
ra tekrar açtı. Şimdi ona bakan yalnızca kendi üzgün yüzüydü.
Yeryüzündeki en yalnız insanın yüzü.
Hastabakıcı cebinde öten çağrı cihazını çıkardı. "Burada
biraz oturur musun, Oleg? Yirmi dakika içinde geri gelip seni
yatağına yatıracağım.” Cevabını beklemeden odadan çıktı.
Ama Bay Himmelfarb onun gittiğini bile fark etmedi Sanki
küçücük bir şey bilincinde tık diye yerli yerine oturmuştu
Bir anda, beynindeki sinir uçları sanki yemden birbirleri ne
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bağlanmış, gerçekten bağlanmış ve sanki kocaman bir bilinç
dalgası gelip onu yutuvermişti.
Burası benim yaşadığım y e r , diye düşündü.
Bun/dr benim eşyalarım .
Ben bir bakım evinde mi yaşıyorum ?
Yavaşça yürüyüp, hastabakıcının gitmeden önce lavabosu
nun üzerine yeniden astığı aynanın karşısına geçti ve baktı.
Aynadan kendisine bakan ihtiyar yüzü görünce yanaklarından
yaşlar süzüldü. Sanki çocuklarına, karısına, tüm hayatına, es
kiden olduğu insana yıllar ve yıllar boyoı duyduğu özlem, her
şeyi bir anda kavradığı kahredici bir saniyenin içine sıkışmıştı.
Zihninin kapılan ardına kadar açık, beyni billur gibi berraktı.
Colem an. Adı Coleman'dı. Cohen değil, Kaufmann değil. C o
leman.
Derken her şey heyelan gibi geldi. O fotoğrafın çekildiği
gün Goldstone’da olan her şeyi hatırladı. Kocaman bir dalga
gibi gelip aniden çarpmış, neredeyse ona dengesini kaybettir
mişti.
Coleman’ı hatırlıyordu, raporlarını, Ay’da olan bitenleri.
A pollo İ T nin astronotlarının uzay aracı dışındaki faaliyetle
ri esnasında Ay’ın dağlık bölgelerinde çektikleri karlanmış
görüntüyü net olarak gözünün önüne getirebiliyordu. 1979
sonbaharında bir öğleden sonra o fotoğrafı kendisine gösteren
Colem an’dı ve sırf düşüncesi bile ürpertiyordu.
Fotoğraf, astronot Eugene Cernan’ı AT’ye tırmanırken gös
teriyordu. Adam bir tuhaf görünüyordu, acelesi varmış da ye
terince hızlı kaçamıyormuş gibi. Bu halinin sebebi ise, onun
yüz metre kadar arkasında, Tarus-Littrow vadisindeydi. Hat
ları bulanık, karanlık bir siluet, ama besbelli ki uzay kıyafeti
değil, sıradan giysiler giyen biri ona doğru gelmekteydi. Bay
Himmelfarb Eugene’le pek çok kez görüşmüştü. İyi adamdı,
ama maalesef Apollo seferinden sonra asla eskisi gibi olama
mıştı
Belki de bunun, dosdoğru araca yürüyen arka plandaki fi
gürün Eugene e şaşırtıcı derecede benzemesiyle bir ilgisi vardı.
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DARLAH. Üssü kullanmaya başlayacaklar.
Halbuki biz oraya asla geri dönmemeyi kararlaştırm ıştık.
Asla.
Ceketinden cüzdanını çıkardı ve ayakkabılarını dolabın ya
nında buldu. Çelimsiz vücudunu hiçbir ani harekete maruz
bırakmamak için dikkatle eğilerek onları yerden aldı, yatağın
ucuna oturdu, pabuçları ayağına geçirdi ve odadan çıktı. Ko
ridorda olabildiğince hızlı yürüyerek merdivenlerin oradaki
ankesörlü telefona gitti.
Hâlâ vakit var. Henüz iniş yapmadılarsa hâlâ vazgeçip geri
dönebilirler.
Onlara her şeyi anlatmalıyız. Hepsini.
Koridorda kimseyi görmedi. Çalışan az sayıdaki hastaba
kıcı bakımevinin başka yerlerindeki hastalarla meşguldu, bu
sayede koridordaki ankesörlü telefonu kullanmasına bir engel
yoktu.
Elleri titreyerek birkaç demir para attı ve Goldstone’un eski
santral numarasını çevirdi. Aniden gelen zihin açıklığıyla nu
marayı hatırlamış olmasının ne kadar olağanüstü olduğu bile
aklına gelmedi; ama bu bir işe yaramadı. Hatırlaması boşunaydı.
“Aradığınız numara hizmet dışıdır.”
Tabii ya. Oradan ayrılalı o kadar uzun zaman olmuştu ki.
Elbette artık numaraları değişmiş olacaktı.
Metal bir kordonla telefona bağlanmış olan telefon rehbe
rini karıştırdı.
K. L. M. N.
İşte buradaydı. N.
NASA.
Kennedy Uzay Merkezi’nin numarasını buldu. Aradı.
Bir bant kaydı çıktı. Bir menü ve seçenekler. Çok fazla se
çenek. Kafa karıştırıcıydı. Bir operatör açar umuduyla üa bas
mayı denedi. Hayır... yalnızca o robotumsu ve lüzumundan
fazla neşeli bant kayıtları.
m

Saate baktı. Şimdi orada birileri olmalıydı.
Tekrar denedi, ama hangi rakamları tuşlarsa tuşlasın hiçbir
kimseye ulaşamadı.
Umutsuzluk ve korku galip gelmeye başlamıştı; telefonu
kapattı. Kalbinin giderek daha hızlı çarptığını, göğsünün ağrı
dığını hissetti. Birdenbire aklına geldi: Cape Canaveral. Cape
C anaveral’i deneyeceğim. Telefon rehberini karıştırıp numara
yı buldu. Çevirdi.
Genç bir adam çıktı.
“Cape Canaveral Hava Kuvvetleri istasyonu, nasıl yardımcı
olabilirim?"
İşte o bunu der demez Bay Himmelfarb açıklamaya baş
lamalıydı. Her şeyi, bütün bildiklerini açıklamalıydı, ne yap
maları gerektiğini, seferin neden hemen sona erdirilmesi ge
rektiğini de. Dr. X XX ile bir an önce görüşmesi gerektiğini
söylemeliydi.
Ama ağzından tek kelime çıkmadı.
Hafızası yerine gelmişti gelmesine, ama beyninin konuşma
merkezi emirlere uymuyordu. Her şeyi doğru telaffuz etmek
için ne kadar çabaladıysa da, ağzından anlaşılmaz seslerden
başka bir şey çıkmadı.
“Beyefendi, size yardımcı olabileceğim bir konu var mı?”
Boğazını temizleyip daha çok çabaladı. Ama işe yaramadı.
B an a bunu y apm a. Bana bunu yapm a.
‘Beyefendi, hâlâ orada mısınız?”
S a d ece b ir cüm le söyleyeyim . O nlan uyarayım . Tek istediğim
bu.
“Beyefendi, şimdi kapatmak zorundayım.”
Hayır, yapm a, yapm a. Bana biraz zam an ver.
“Hoşçakalm.”
Lanet olsun!
İçinde kocaman bir öfke duvarının yükseldiğini hissede
rek neredeyse kendinden geçti. Yaşlı ellerinden beklemediği
bir kuvvetle alıcıyı bir silah gibi kullanarak ankesörlü tele154

fona saldırdı. Plastik kabinde koca koca çatlaklar açıp küçük
parçaların etrafa saçılmasına sebep oldu, bir yandan da alıcıyı
çekiştirip kabloyu kopardı, ama yine de hırsını alamadı. So
nunda ahizeyi elleriyle parçaladı ve parçalar yere düştü. Ama
Himmelfarb sırf yumruklarıyla telefonu hırpalamaya devam
ediyordu. Öndeki metal levhaya omuz vurunca paralar yuvar
lanıp gürültüyle yere düştü. Çok geç, diye düşünerek iki elini
başının üzerine koydu. Kollarına ani bir acı yayıldı ve bedeni
ni telefona çarptı. Telefon duvardan çıktı, bir saniye sallandı
ve sonra çat diye yere düşüp paramparça oldu. Hastabakıcılar
koşarak gelinceye kadar Bay Himmelfarb telefonun yanında
sessizce oturdu. Hâlâ tek bir şey düşünüyordu:
Oraya geri dönemezlerdi.
Oradan uzak durmalılardı.
Asla oraya dönülmemeliydi.

DARLAH 2
Antoine ellerini boğazına götürerek el yordamıyla başlığının
tokasını bulmaya çalıştı.
“Dur yardım edeyim. Bir saniye.” Coleman yanma gelip tokayı çözmesine yardım etti. “İşte.”
Başlığını çıkaran Antoine derin bir nefes aldı.
Havada bir tuhaflık vardı. Basınç azaltma hücresinden
çıkıp şu köhne modüllerin ilkine girer girmez fark etmişti.
Hava, artık birinin onu soluyacağından umudu keşmişçesine
bayat ve boğucuydu. Burada, zamandan başka bir şey hareket
etmeyeli epey olmuştu. Yumurta beyazı duvarlar 1970’lerden
kaldığı besbelli ekipmanlar ve elektronik aletlerle kaplıydı;
ekip ikinci modüle doğru ilerlerken, çeşit çeşit renk ve desen
de büyük LED’ler yanıp sönüyordu. Devri geçmiş bilgisayarlar
hiçbirinin yorumlayamayacağı birtakım sayısal kodlar ve bilgi
parçaları sayıp döküyordu.
Bunun dışında, ortam sinir bozucu derecede sessizdi; sade
ce yerdeki çelik ızgarada her attıkları adım gümbürtülü yan
kılar yapıyordu. Bu yüzden Antoine’a sanki bir kilisedeymiş
de saygılı ve hürmetkar olması gerekiyormuş gibi geldi. Ama
sonra birden bu düşüncenin yerini, anlam veremediği, daha
karanlık bir başka düşünce aldı.
Tanrı burada değil. Tanrı bu yerin varlığından bile habersiz.
“Bence iki gruba ayrılalım,” dedi Caitlin Nadolski'ye “Ben ço
cukları alayım. Sen de Wilson, Stanton ve Coleman'la iletişim
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odasına gidip Dünya’ya son durumu bildir.”
Başını sallayan Nadolski bozulmuş gibiydi. Burada yetkili
olan kimdi? Kendisi değil miydi? Ne de olsa sefer kumanda
nıydı. Ama şimdi bir pilottan başka bir şey olmayan Caitlin
çıkıp dizginleri eline almaya kalkıyordu.
‘İy i,” diye kısaca karşılık verip adamlara kendisini takip
etmelerini işaret etti. Caitlin kamerayı Antoine a verdi ve ikin
ci modüle geçişlerini Dünya’daki seyirciler için filme almasını
rica etti. O da grubun arkasına geçti ve onlar ilerlerken her
şeyi kadraja aldı. Caitlin ilk geçiş kapısında durdu ve doğru
dan kameraya konuştu:
'‘Bizi izleyen bazılarınız DARLAH’da yerçekimi varmış gibi
görünmesine şaşırabilir. Üs uzun vadeli kalışlar için yapıldı
ğından, NASAyı uğraştıran meselelerden biri de yapay yerçe
kimini nasıl yaratacaklarıydı. Neredeyse ağırlıksız koşullarda
burada uzun zaman geçirecek olan astronotlarda kas gücü
kaybını en aza indirmek açısından önemliydi bu. Bilgisayar
odasının zemini altına yerleştirilen çok gelişmiş bir sistem
0.97G İik lokal bir yerçekimi alanı oluşturuyor. Bu Dünya’daki
lG İik yerçekimiyle neredeyse aynı.”
Dörder kişilik iki grup hantal araçdışı uzay kıyafetleriyle
üssün içinde langır lungur ilerliyordu şimdi. Ay yüzeyinde ha
reket etmek başlangıçta zor idiyse de, aynı giysilerin içinde yer
çekimi şartlarına tekrar adapte olmak daha da zordu. Bir ayak
larını öbürünün önüne ata ata, dengelerini korumaya çalışarak
yavaş yürümek zorundaydılar. Bu halleri televizyon seyircileri
ne gülünç görünüyor olmalıydı. Ama Mia, Antoine, Midori ve
öteki astronotlar için bunda komik olan bir şey yoktu.
İlk kez üssün içinde yürüdükleri sırada, içlerindeki gerginlik
ve tedirginlik had safhadaydı. Yaklaşık her on metrede bir yeni
bir çelik kapıya rastlıyorlar, Caitlin de onu yan duvardaki bir
düğmeye basarak harekete geçiriyordu. Kapıları açan hidro
lik pompaların çıkardığı p y iffff sesini duyuyor ve bir sonraki
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odaya geçiyorlardı. Üssün içinde tüm bu sesleri açık seçik du
yabiliyorlardı. Caitlin onlara bunun havanın varlığı sayesinde
olduğunu açıkladı; ses dalgaları havanın içinde ilerliyor, boylece kulağın onları algılaması mümkün oluyordu.
“Buradaki her şey taş devrinden kalma,” diye sızlandı
Midori bir sonraki güvenlik kapısına giderlerken. “Her şe
yin hâlâ çalıştığından nasıl emin olabiliyorsunuz?” Kapının
önünde durarak kuşkulu gözlerle onu biraz süzdükten sonra
Caidin’den önce davranıp aktivasyon düğmesine bastı. Kapı
kayarak açıldı. Pyijfjj.
“Eski olması ille de kötü olduğu anlamına gelmez,” diye
neşeyle cevabı yapıştırdı Caitlin. “Şöyle düşün, ben otuz iki
yaşındayım ve sizlere kıyasla yaşlı sayılırım, değil mi? Ama bu
sizin kadar iyi iş göremediğim anlamına gelmez, yanlış mı?”
Midori bir nefes alıp, “Ama bu bambaşka bir şey,” diye iti
raz etti. “Burası gerçekten tuhaf kokuyor. Havasız gibi sanki.”
Caitlin, “Düzelecek, Midori,” diye karşılık vererek üçüncü
modülün kapısından geçti. “Modüllerin içindeki hava tama
men yenilenene kadar bekle. O zaman daha iyi olacak.”
“Ama siz bu üssü test ettiniz, değil mi?” diye sordu Antoi
ne. Midori’nin sözleri onu can damarından vurmuştu ve sefer
başladığından beri ilk kez kendini biraz daha az güvenli his
sediyordu. “Yani, her şeyin doğru dürüst çalıştığından emin
siniz?”
Caitlin kibarca, “Kesinlikle,” diye yanıt verdi. “Burada gör
düğünüz her şey eski görünebilir, doğrudur. Ama yine de ola
bilecek en iyi dürümdalar. Her bir parçacık, her bir mikroçip
uzaya gönderilmeden önce kılı kırk yararak test edildi. Ve bir
araya getirildikten sonra da tekrar kontrolleri yapıldı. Yani her
şeyin çalıştığı konusunda söz verebilirim. Ayrıca, ekipmanla
ilgili en ufak bir şüpheleri olsaydı NASA sizi buraya gönder
meye kalkar mıydı zannediyorsunuz? Hele bir de yanınıza ka
mera verip tüm dünyaya canlı yayın yaptırırlar mıydı?” Konu
şurken sesi biraz titriyor gibiydi.
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Antoine uysallıkla, “Bilmem,” dedi.
“Üstelik, unutmamak gerekiyor ki 1969’da ellerinde olan
bilgisayarlar insanları Ay’a göndermeye elverecek kadar iyi
durumdaydı. Playstation gibi bir şeyle bunu yapamayacakları
açık."
Tartışma burada bitti. Ama hepsi içten içe aynı şeyi düşün
mekteydi: Ne hcıdar emin olabilirsin ki? B kanadının korido
runa varana kadar kalan kısacık yolu başka tek laf etmeden
geçtiler.
Mia ve Midori aynı odayı paylaşacaktı. Antoine’a da yanla
rındaki oda verilmişti. Diğer herkes koridorun ilerisinde kala
caktı. Önce Caitlin’in odası, sonra Wilson ile Stanton’ın odası,
sonra üs yöneticisi Coleman’a tek kişilik bir oda ve ta korido
run ucunda da Nadolski’nin odası. Koridorun öbür yanında
büyük bir mutfak, biraz ilerisinde de hepsinin kullanacağı ge
niş bir banyo vardı.
Caitlin onlara her yeri kısaca gezdirdi. Mutfak garip bir
şekilde hem eski hem de fütüristikti. Sanki 1970’lerdeki bir
bilimkurgu filminden kopyalanmaya çalışılmış gibi, her şey
yumurta beyazı ve yuvarlak köşeliydi. Tek duvarda yer alan
iki büyük kapının üzerinde KİLER ve SOĞUK HAVA DEPOSU
yazmaktaydı. Caitlin bunların önünde durdu.
Sırıtarak, “İşte yiyeceklerimiz de burada,” dedi. Çocuklar
birbirlerine baktı.
“Nasıl yani?” diye haykırdı Midori. “Orada ne varsa onu
mu yiyeceğiz?” Üstünde KİLER yazan kapıyı açıp içeri baktı.
Dizi dizi raflar, üzerlerinde NASA ve DARLAH logoları bulu
nan konserveler ve kutularla kaplıydı. “Ama bunların hepsi
y etmişli yıllardan kalma, değil mi?”
“Elbette,” dedi Caitlin. “Hepsi dondurularak kurutuldu.
Sonsuza kadar dayanırlar.”
‘Ayıptır söylemesi, ben şahsen bunları y em em . Hayatta ol
m az.”
"Sen bilirsin. Ama unutma ki yüz yetmiş iki saat buradayız,
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Midori. Koca bir hafta yani, biliyorsun.”
Midoı i mesajı almışa benziyordu. Bir dakika düşündükten
sonra yine konuştu: “Eh, o zaman Asya yemeklerinden de bi
raz depolanmıştır umarım, sırf hamburger değil.”
“Burada suşi bulacağını sanmam, kasteitigin buysa eğer,
ama belki biraz Çin eriştesi çıkar.” Caitlin saate baktı. “Evet,
saat beş olmuş. Bir sürü fikir edindiniz artık. Bence odalarınıza
gidip kıyafetlerinizi çıkarın da bir iki saat dinlenin şimdi. Ben
yedide geleceğim, A kanadındaki oturma odasına gidip akşam
yemeğinden önce diğerleriyle buluşacağız. Tamam mı?”
Hiçbirinin itirazı yoktu; bir an önce kıyafetlerini çıkarmaya
can atıyorlardı. Ne kadar yorulmuş olduklarını ancak şimdi
anlıyorlardı. Antoine Midori ile Mia’nın arkasından yorgun
argın koridoru geçip yatak odalarına doğru yürüdü. Kızların
odasının önüne gelince üçü de durdular; Antoine hâlâ dikilip
durmaktaydı.
Mia yan yan bakarak, “Antoine?” diye sordu.
Antoine iki kıza ümitsizce baktı. “Eğer aranızda Ay'da ken
dine ait bir odası olmasını isteyen varsa, buyursun benimkini
alsın. Ben tam olarak... böyle hayal etmemiştim.”
Mia leb demeden leblebiyi anlayıp alaylı bir gülümsemeyle,
“Peki, Antoine,” dedi. “Gel bakalım. Yalnız kalmaktan korkan
zavallı küçük Fransız’a biz bakanz.”
Antoine kollarını iki yana açarak Beni ayıplayabilir misini::?
dercesine çevresine bakındı ve onların peşinden odaya girdi.
Caitlin bir saniye eşikte durarak, “Şimdiden itibaren iki
saatiniz var, tamam mı?” dedi. “Bence vaktinizi çene çalmak
yerine uyuyarak geçirin. Bu arada, Antoine?”
“Evet?”
“Kızlarla yaramazlık yok, tamam mı?”
Antoine, “Ouî, madame,” diye kibarca karşılık verdi, Cali
lin de bilmiş bilmiş gülümseyerek yanlarından ayrıldı.
Yatak odası, küçük, yuvarlak bir penceresi ve küçücük hır
dolabı olan minik, kutu gibi bir yerdi, iki yatak üst uste du
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\ara monte edilmişti, ama masa, sandalye veya başka bir şey
yoktu.
“Benim nerede yatacağımı sanıyorlar?” diye sordu Antoine.
“Burada bizimle olmak için ısrar eden sen değil miydin?”
diye karşılık verdi Mia.
“Ne yani, yerde mi yatacağım?”
İki kız birbirine baktı.
“İstediğin yerde yatabilirsin,” dedi Mia, rengini belli etme
meye çalışarak.
Ama gerçek şu ki o kadar da kayıtsız değildi. Antoine’m
neyi tercih edeceğini gayet iyi biliyordu. Son birkaç gündür
bunun işaretlerini görmüştü; onun her zaman yakınında oldu
ğunu, her hareketini takip ettiğini fark etmişti.
“Peki o zaman senin yanında uyuyabilir miyim, Mia?” diye
sordu Antoine.
“Elbette.” Cevabı biraz fazla çabuk vermiş olacaktı ki Mi
dori gözlerini devirerek arkasını döndü ve kabarık uzay kıya
fetini çıkarmaya koyuldu.
Mia alttaki yatağı aldı. Kıyafetini çıkardı, iç çamaşırlarıyla
tişörtü üstünde olarak yatağa girdi. Antoine da hemen ardın
dan geldi. Dikkatle yatağın en ucuna onun yanı sıra uzandı.
Midori tepeye çıktı ve üstteki yatağa yattı.
Ama hiçbiri uyuyamadı.
Uyumaya çalışmadılar da. Ne diye uyusunlar ki? Ay’a gel
mişsin, ilk yaptığın şey uyumak mı olacak? Gelmiş geçmiş en
salakça fikir buydu herhalde.
Onun yerine, üç genç, Ay’ın yüzeyinden içeri yansıyan
güçlü, parlak ışıkla aydınlanan küçük yuvarlak pencerelerine
bakıp durdular. İnanılmaz derecede ıssız bir yerdi. Neredeyse
güzeldi de. Hiçbiri söyleyecek şey bulamadı. Uzanarak manza
rayı hayranlıkla seyrettiler.
Zaman geçip de kimse konuşmadıkça, sanki manzara yavaş ya
vaş değişti. O güzelim sessizliğin üstüne her nasılsa tehditkâr
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bir maske gelip yerleşti. Hepsi bunu fark etti, ama kimse dile
getirmedi.
Belki de bu yüzden, Midori birden damdan düşercesine,
“Kuçisake-onna’nın hikâyesini duymuş muydunuz?” dedi.
“Neyin hikâyesini?” dedi Antoine.
“Kuçisake-onna, kesik yüzlü kadın.”
“Yo. Nereden çıktı bu?”
“Hiç, öyle aklıma geldi,” dedi Midori üstteki yataktan.
“1100’lü yıllarda Hokkaido’da yaşamış; güçlü bir samurayia
evliymiş. Samuray ne demek biliyorsunuz, değil mi?”
Mia hemen, “Tabii ki,” dedi; ama sonra belki de tam bilme
diğini fark etti.
“Bir soyluya bağlı çalışan bir tür paralı asker, değil mi?”
diye açıklamaya çalıştı Antoine.
“Aşağı yukarı. Her neyse. Bu samuraym karısı acayip gü
zelmiş, bütün ülkedeki en güzel kadınlardan biriymiş. Aynı
zamanda da aşırı derecede kendini beğenmiş bir kadınmış.
Hem de sadakatsizmiş.”
“Şimdiden soğudum bu kadından,” dedi Antoine.
“Ya, işte, değil mi? Samuray da öyle hissediyormuş, çünkü
onun sadakatsizliğini öğrenmiş. Öç almak için ona saldırmış,
bir kulaktan öbür kulağa kadar ağzını yarıp yırtmış, bir yan
dan da ‘Şimdi seni kim güzel bulacak bakalım?' diye bağır
maktaymış.”
Midori birkaç saniye durduktan sonra devam etti. “Efsa
neye göre, kadın hâlâ geceleri Japonya’da dolaşırmış. Yüzü de
hep bir ameliyat maskesiyle örtülü olurmuş.”
“Japonya’da neredeyse herkesin dışarıda ameliyat maske
siyle dolaştığını zannediyordum,” dedi Mia.
Midori, “İşte tam onu söyleyecektim,” diye karşılık verdi
“Pek çok Japon kalabalık yerlerde ameliyat maskesi takar; et
rafa bakteri yaymamak veya grip falan olmamak için. Bu vuzden bu kadını fark etmek çok zor. Ancak sizi durdurup ‘VVafıishi kirei?’ diye sorarsa o olduğunu anlarsınız.”
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Mia tam bunun nc demek olduğunu soracaktı ki, Midori
ondan önce davranarak, “Ben güzel miyim?” diye çevirdi.
“lyyy,” dedi Antoine.
“Evet dersen, maskesini çıkarıp yaralı yüzünü gösterir ve
sorarmış: lYa şimdi?’”
Mia yatağın kenarından başını çıkardı ve yukarıda yatan
Japon kıza baktı. “Midori, bunu bize niye anlatıyorsun? Kor
kunç bir şey.”
Ama Midori onu duymamış gibi yaptı. “Hayır dersen,” diye
devam etti, “seni öldürürmüş. Ama evet dersen, bu sefer de
seni evine kadar takip eder ve evin önünde öldürürmüş.”
“Diğer bir deyişle, ne yaparsan yap öldürecek,” diye özet
ledi Antoine.
“Hayır,” dedi Midori. “Ondan kurtulmanın iki yolu var.
Bunlardan biri vasat göründüğünü söylemek. O zaman durup
düşünecek, sen de kaçmak için zaman kazanmış olacaksın.”
Mia, “Öbürü ne?” diye sordu.
“Öbür yol da bir kutu briyantini onun yüzüne doğru tut
mak. Bu ona bir zamanlar yardım etmeye çalışan cerrahın ko
kusunu hatırlatacak.”
“Hayatımda duyduğum en gerzekçe öykü,” dedi Antoine.
“Ne düşündüğün umurumda değil, ama şunu bil: 1979
yazında Hokkaido’da üç genç anlaşılmaz bir biçimde ortadan
kayboldu. On dört, on beş, on altı yaşlarındaydılar ve futbol
antrenmanından dönüyorlardı. Asla bulunamadılar. Polisin
köpekler ve üniformalı görevlilerle bölgeyi haftalarca arama
sına rağmen. Amcamın Şibuya semtinde Tokyo polisi için ça
lıştığını söylemiştim, hatırlarsanız? Geçen kış ona bu hikâyeyi
anlatmıştım, ama o zaten biliyormuş. Ben de veritabanında bu
olayla ilgili arama yapmasını rica ettim ve bilin bakalım ne
buldu?
Antoine’m benzi solmaya başlamıştı. Bu birden hayatında
duyduğu en gerzekçe öykü olmaktan çıkıvermişti. Mia endişenmeye başladı. Onu asıl kaygılandıran hikâyenin kendisi
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değil, Antoine’ırı böyle besbelli ödünün patlamış olmasıydı.
Midori yavaşça yatakta oturma pozisyonuna geçti ve aşağı,
ikisinin yanına inerek önlerinde ayakta durdu.
“Bir kadının karıştığı araba kazası hakkında bir polis rapo
ru buldu. Araba gece geç vakitte bulunmuş. Sağanak yağmur
varken bulunabilmesi büyük şans eseriymiş aslında, ama bu
lunmuş. Araba takla atmış, ters dönmüş vaziyette duruyormuş
ve gelen polis memuru kadım içinden çıkarınca ağzının bir
kulaktan öbür kulağa kadar kesik olduğunu görmüş. Olay ye
rinde yazdığı rapora göre, kadının bilinci yerindeymiş, ama
adım sorduğunda cevap vermemiş. Tek söylediği Beıı hâlâ gü
zel miyim?’ olmuş. Bunu tekrar tekrar soruyormuş. Memur
devriye arabasına koşup ambulans çağırmış, ama geri döndü
ğünde kadın yokmuş. O polis memuru o gece ölü bulunmuş.
Oturduğu apartmanın giriş kapısının hemen önünde."
“Bu nerede olmuş?” diye sordu Antoine.
Midori gözlerinin içine baktı. “Sence nerede?"
“Hokkaido’da mı?” Antoine ürperdi.
“Aynen. H okkaido’da. O gençlerin en son görüldüğü yerin
birkaç yüz metre yakınında.”
Midori düşünceli düşünceli durdu, sanki bu hikâyeyi niye
anlattığını kendi de tam bilmiyordu. “Neyse," deyip aniden
normal haline döndü, “öylesine aklıma geldi işte. Ben banyoya
giriyorum. Ben yokken çocuk falan yapmayın sakın, tamam
mı?”
Böyle diyerek kapıdan çıkıp gitti.
Mia ve Antoine, tamamen suskun, onun gidişini izlediler.
İkisi de hareket etmedi. Mia Antoine’m yatağın iyice ucunda
yattığını ve neredeyse yere düşeceğini fark etti.
“O kadar uçta yatma istersen,” dedi. “Burada hır sürü ver
var.”
Antoine ona baktı. “Emin misin?”
“Mmm.”
Yaklaştı ve Mia onun ayağının kendmınkine değdiğin» his
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setti. Gayriihtiyari sıçrayıp ayağını çekti, ama sonra pişman
oldu ve yavaşça tekrar onun ayağının yanına getirdi.
“Biliyorsun... ben, ece, yani, şeyden beri, ee...” Antoine
doğru kelimeleri bulmaya uğraşıyordu, ama sanki onlar öteki
odada kalmış gibi geldi birden.
“Bir şey söylemene gerek yok,” dedi Mia, kollarını ona do
layarak. Sonra da Antoine onu öptü, Mia’nm bunun olacağını
düşündüğü yerden aşağı yukarı 383.000 kilometre uzakta.
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ALARM
O ilk öpüşmeden saniyeler sonra Midori odaya dönerek de
vam etmelerine fiilen engel olmuştu. Banyoya gittiğinden beri
burada nelerin değiştiğini fark etmedi; ama ayrıntılara dikkat
etseydi, Antoine ile Mia’nm sürekli yan yana olmaya çalıştığı
nı anlayacaktı. Gerçekten dikkat etse, Antoine’m Mia ya onun
yanında olduğu sürece Ay’ın da, seferin de, dünyadaki tüm
şöhretinin de umurunda olmadığını anlatan bakışlarla baktı
ğını görecekti.
Mia herkese hiçbir şey olmamış gibi yapmak için kendi
adına elinden geleni yaptı. Uzun zamandır ikisinin arasında
bir şey olabileceğini düşünüyordu. Fakat yine de, öyle ani ol
muştu ki, Midori yle diğer herkesin takılmalarına hazır olana
dek biraz zamana ihtiyacı olduğunu hissetti. Ama sonunda
anlayacaklardı, orası kesin. Çünkü eninde sonunda yüzüne
yerleşmeye başlayan o küçük gülümsemeyi fark edeceklerdi.
Bu yolculuğa katıldığı için ilk kez gerçekten ama gerçekten
memnun oluyordu.
Caitlin saat tam yedide kapıyı vurduğunda, Antoine. Mido
ri ve Mia hazırdı. Üç genç, birinci modülü aradaki bilgisavar
odasıyla İkinciye bağlayan uzun koridorda gerisin geri onu pe
şinden gittiler. Birinci modüldeki büyük oturma odasına gel
diklerinde, onları bekleyen ekibin diğer üyeleriyle buluştular
Midori Coleman'm yanında yer bulurken, Mıa’yla Antoine da
odanın sol tarafında Caitlin’in yanına oturdular.
Nadolski, modası geçmiş dekora şöyle bir küçümseyerek
lft7

Kikti ve herkese hitaben söze haşladı. “Bayanlar baylar, kızlar
oğlanlar, nihayet hepimiz DARl.AH 2’de toplanmış bulunu
yoruz. Hoşgeldiniz! Bildiğiniz gibi, burada olduğumuz süre
boyunca, üs yöneticisi Aldrich Coleman yetkili olacak. Ben
hâlâ yolculuğun bütününden sorumluyum ama, içerideyken
Coleman'ın vereceği talimat ve emirlere uymanızı rica ediyo
rum. Anlaşıldı mı?” Odanın her tarafından evetler ve tamamlar
duyuldu. “Güzel. Aldrich?”
Coleman ayağa kalkıp odanın ortasına geçti. “Teşekkürler,
Lloyd. Evet, kısa konuşacağım. Burasıyla ilgili bilmeniz ge
reken çoğu şeyi zaten Houston’daki brifingden biliyorsunuz,
ama en önemlilerini tekrar edeyim. DARLAH 2 dört modülden
oluşuyor. Birincisi, bizim şu an içinde bulunduğumuz modül;
İkincisi, uyuduğunuz yerlerle mutfak ve banyonun bulundu
ğu modül; üçüncüsüv bilgisayar odası, sera ve oksijen jenera
törünün olduğu modül; dördüncüsü de, reviri, dışarı çıkmak
için gerekli ekipmanı ve basınç azaltma hücresini içeren mo
dül. İçeri oradan girdik. Dördüncü modül 1976 sonbaharında
yapılıp kuruldu. Diğer modüller ise 1974 ile 1976 arasındaki
dönemden kalma. Her güvenlik kapısının yanında bulunan
düğmelere basarak, birinci, ikinci ve üçüncü modüller ara
sında serbestçe dolaşabilirsiniz, ama Kumandan Nadolski’den
veya benden izin almadan dördüncü modüle girmemenizi rica
ediyorum. Aynı kural, üçüncü modüldeki bilgisayar odası,
sera ve oksijen jeneratörü için de geçerli. Bu yerlere giriş çıkış
kısıtlı ve izne tâbi. Yerinizi yönünüzü bulabilmeniz için her
birinize DARLAH 2’nin bir haritasını vereceğim. Caitlin?”
Caitlin, “Hı hı,” diyerek gidip bir dolaptan bir deste harita
çıkardı ve herkese dağıttı.
Mia bir tane alıp ona teşekkür etti ve çizimleri inceledi.
“Ondan başka, ne vardı anlatacağım?” diye bir an düşündü
Coleman. “Ha, evet. Yandaki oda iletişim odası. Dünyayla ora
dan iletişim kuracağız, ayrıca sizler de ihtiyaç olduğu takdirde
orada ailenizle radyo üzerinden temas kurabileceksiniz. Ama
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ancak çok gerekliyse. Bu öyle sizin her dakika kullabileceğiniz
telefon kulübeniz değil. Ayrıca, her gün bir basın toplantısı
yapmayı planladık. Bunlar da iletişim odasından bağlantı ku
rarak yapılacak. Nadolski size her birinizin katılacağı basın
toplantılarının listesini verecek. Gerçi söylememe gerek yok,
ama gene de söyleyeyim: Olabildiğince olumlu bir izlenim
bırakmaya çalışın. İster işinizi yapmak için, ister kurayı ka
zandığınız için burada olun, hepimiz burada aynı gemideyiz.
Burada olmaktaki...” Doğru kelimeleri ararken biraz fazla du
rakladı. “Burada olmaktaki amacımız, Ay’ı incelemeye kaldığı
yerden devam etmek ve bunu yapabilmesi için de NASA’ya ge
reken desteği ve mâlî kaynakları sağlamaktır.”
Bu noktada Mia’nın içi geçmeye başladı. Coleman üs hakkındaki detayları anlatmaya devam etti, basın toplantılarında
neleri söylemeleri gerektiğini ve gizli tutulması gereken bil
gilerin neler olduğunu anlattı. Tatlı bir sesi vardı; derin ve
hoş, ama aynı zamanda uyku getiren bir ses. Konuşma tonu
Mia’nm akima çölde dümdüz bir doğrultuda ha babam yol
alan bir arabayı getiriyordu.
Coleman’dan sonra Nadolski söz aldı; onun daha sert ve
daha dinamik olan sesi Mia’yı yeniden kendine getirdi. Ya da
belki bu Antoine yüzündendi, çünkü o sırada elini Mia’nm
elinin üstüne koymuştu. Dikkatini çekenler ise, taş örnekle
ri toplanacağı, güneş rüzgârlarının inceleneceği ve Dinginlik
Denizi’nden Plinius’a kadar olan alanda ve Huzur Denizi’ndeki büyük vadide yerçekimi haritasının çıkarılacağı oldu. Ve bir
de manyetizma; bundan çok bahsedildi. Mia dikkatini vermek
için çabaladıysa da, pek başarılı olamadı. Midori ise büyük bir
şevkle not almaktaydı.
Antoine Mia’nm üzerine eğilerek kulağına fısıldadı. “Acaba
diyorum, sen... yatağa gelmek -yani, şey, odamda uyumak is
ter misin- benimle birlikte?”
Bu fikir Mia’yı şaşırtıcı derecede rahatsız etti. Elbette onun
la aynı odada başbaşa kalmayı isterdi. Fakat aynı zamanda
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M idoriylc avnı odada kalmayı da istiyordu. Hem Midori tek
başına uyumak konusunda ne düşünürdü bakalım? İkinci
modülden gelirken, Mia tamamen duruma hâkim olduğunu
hissetmişti, ama şimdi birden her şey çok hızlı gelişiyor gibi
geliyordu.
“Belki," dedi. "Bakalım."
Antoine biraz hayal kırıklığına uğramış gibiydi; tekrar san
dalyesine yaslandı. Ama onun elini bırakmadı.
Coleman bir kez daha grubun ortasına geçti.
“Tamam. En önemli şeylerin üzerinden geçtik. Bence artık
ilk basın toplantımız için hep beraber iletişim odasına geçebi
liriz. Bunun için yarım saat ayrılmış durumda ve Houston’da
toplanan gazeteciler hepinize sorular soracak. Ondan sonra
da, mutfağa gideceğiz” -kollarını iki yana açtı- “ve hep bera
ber Ay’daki ilk akşam yemeğimizi yiyeceğiz!" Bu tuhaf hareke
tiyle herhalde 1970’lerden beri astronotları bekleyen bu üssü
nihayet kullanabilecek olmanın ne kadar absürt ve harika ol
duğunu vurgulamak istemişti.
Hep beraber kalkıp iletişim odasına geçtiler ve tripodlar
üzerinde duran iki kameranın önündeki sıralara oturdular.
Mühendisler, yani Wilson’la Stanton, ekipmanı hazırladı ve
bir dakika sonra yayındaydılar. En fazla Nadolski konuştu;
ötekiler de gazetecilerin bir iki teknik sorusuna yorum yaptı.
Mia, hem Midori’yle Antoine, hem de kendi adına konuş
mak üzere seçilmişti. Bu şekilde televizyona çıkmaktan biraz
utanmıştı, sanki birdenbire bir tür kahraman-dâhi gibi bir şeye
dönüşmüştü. Evde mutlaka televizyon karşısında oturacak ve
yaptığı en ufak hareketi bile yorumlayacak olan arkadaşlarını,
grubunu, okulundaki diğer insanları düşündü. Antoine elini
tutmaya çalışınca gayriihtiyari geri çekti.
Kumandan Nadolski,” Houston’dan gelen ve tavandaki
hoparlörlerden iletilen bir soru böyle başlıyordu. “Önümüz
deki yüz yetmiş iki saatte NASA için en önemli hedef ne ola
cak acaba?”
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Nadolski cevap vermeye başlamıştı ki sözü Dünyadan ge
len sinyallerin artmasıyla kesildi.
“Kumandan Nadolski,” diye soru tekrar geldi, “Önümüz
deki yüz yetmiş iki saatte NASA için en önemli hedef ne ola
cak acaba?”
“Affedersiniz, belli ki burada bazı teknik sorunlarımız var.
Coleman, sanırım Dünya bizi duyamıyor.”
Coleman iletişim masasına geçerken Wilson’la Stanton da
mikrofonu kontrol etti.
“Anlamıyorum. Burada her şey normal çalışıyor gibi görü
nüyor,” dedi Stanton.
“Sinyali öbür kanallarımızdan birinden iletmeye çalış,”
diye öneride bulundu Wilson.
Saniyeler geçiyordu.
“Kumandan Nadolski,” dedi ses yine. “Bilmiyorum beni
duyabiliyor musunuz, ama sorum şuydu: Önümüzdeki yüz
yetmiş iki saatte NASA için en önemli hedef ne olacak?”
Sinirleri bozulan Nadolski “Sizi duyuyoruz, duyuyoruz,
duyuyoruz!” diye mikrofona bağırdı, sonra da çalışma arkada
şına döndü. “Lanet olsun, Stanton,” diye homurdandı. “Neler
oluyor?”
Ama Stanton cevap vermeye fırsat bulamadı. Tam o anda
televizyon ekranları karardı, tavandaki floresan ışıklar birkaç
kere yanıp söndü, sonra onlar da tamamen gitti. Oda birkaç
saniye zifirî karanlıkta kaldıktan sonra acil durum enerji sis
temi devreye girerek odayı koyu kırmızıya boyadı. Mia gergin
bir şekilde Caitlin’e baktı, o da o sırada Nadolskiye bakmak
taydı.
Derken alarm da sona erdi.
Nadolski, “Ne bu şimdi?” diye kükredi. “Burada doğru dü
rüst çalışan bir tane şey yok mudur?" Radyo vericilerini ka
payıp açtı, ama hiçbir şey olmadı. Coleman herkesin oturma
odasına dönmesini emretti.
“Tehlike sinyali. Tehlike sinyali. Lokal güç jeneratörü an zası
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Hiitıi kodu
sisteminden.

diyen otomatik, metalik bir ses geldi alarm

"Neler o l -...? ”
On altı göz loş kırmızı ışıkta birbirlere bakıp hızlı hızlı oda
yı taradı, sanki herkes birinin kontrolü ele almasını bekliyor
du.
“Arızayı tamir edeceksek dışarı çıkmamız lazım,” dedi Co
leman sessizce. Bu fikirden pek hoşlanmadığı belli oluyordu.
"Lokal güç jeneratörü dışarıda, üçüncü ve dördüncü modül
lerin arasında.”
“Biz yaparız,” dedi Stanton’la Wilson. “Biz hallederiz.”
Coleman, “Emin misiniz?” diye sordu.
Stanton, “Evet. Şimdi gidiyoruz,” diye kararlılıkla onayla
dı.
NVilson da, “Kıyafetleri giymek için yardıma ihtiyacımız
var,” diye ekledi.
Coleman onlara fikirlerini değiştirme şansı vermeden ça
bucak cevap verdi, “Caitlin size yardım edecek. Diğerleri bu
rada beklesin.”
Mia Antoine’ın elini yine sıkıca tuttu.
Midori, “Buradaki her şeyin antika olduğunu söylememiş
miydim size?” diye alçak sesle sızlandı. “Daha biz dokunma
dan bozuldu işte!”
“Midori! Şimdi değil,” dedi Nadolski ve sert bir bakışla onu
-v e diğer herkesi- suspus etti.
Nadolski herkesin oturmasını istedi. “Bu olmamalıydı, el
bette. Ama tehlike yok. Gerçekten. Çabucak halledilecektir.
Coleman” -yaşını başını almış astronota işaret e tti- “benimle
gelir misin?”
İkisi birlikte koridora çıktılar. Nadolski kırmızı ışıklardan
birinin tam altında durdu ve onun aydınlığında sordu: “Söyle
bakalım. Coleman. Şu şeyi bana açıklar mısın?”
“Neyi?”
“Acil durum enerjisi devreye girerse... ve sistem yeniden
çalışırsa...”
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“Evet?”
“Bu durumda nasıl olur da radyo ekipmanı çalışmaz?"
Coleman ona baktı. “Bilmiyorum,” karşılığını verdi. Na
dolski ona, tüm gerçeği söylediğine pek inanmıyormuş gibi
yan yan baktı.
Bu arada, diğer altı kişi oturma odasında sessizce oturmak
taydı, ama hepsinin aklında aynı şey vardı: Acil durum enerjisi
devreye girmişse, durum ciddiydi.
Asıl güç geri gelmezse, kendileri de asla geri dönemeyebilirlerdi.
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TAMİR
Stanton ile Wilson, Caitlin’in ardına düşüp dördüncü modüle
gittiler. Koridorları kaplayan kırmızı acil durum ışığı ortama
gerçekdışı bir hava veriyordu. Stanton için bu, iki yıl önceki o
cumartesi günü onu görmeye gelen adama evet demekle iyi et
mediğini gösteren bir uyarı gibiydi. Karısı da yapma dememiş
miydi zaten? Evet. Ama o sırada, kimsenin kendisine o fırsatı
gerçekten vereceğine inanmamıştı ki.
Peter D. Stanton altı yıldır NASAda astronottu, ama henüz
uzayda bir saniye bile geçirmiş değildi. Onun gibi bir mühen
dislik geçmişine sahip bir adamı göndermelerini gerektirecek
pek fazla uzay yolculuğu olmuyordu ve katılmak için seçildiği
iki sefer de bütçe kısıntıları yüzünden iptal edilmişti. Adı, sı
radaki Ay yolculuğunun mürettebat listesinde olsa da, Stanton
hiç uzay tecrübesi yaşamamış bir astronot olmaktan memnun
du. O yolculuğa zaten daha yıllar vardı ve Stanton ümitlenme
ye gerek olmadığını bilecek kadar uzun zamandır NASAdaydı.
Ay yolculuğu olana kadar kim öle kim kalaydı.
Uzay programındaki çoğu insan için, astronot olup da
Dünya’nm dışına bir kerecik olsun çıkmamış olmak başarısız
olmanın diğer adıydı. Ama Stanton kendini hiç de öyle görmü
yordu. Bir uzay yolculuğuna hazırlanmak olağanüstü uzun za
man alıyordu. Gitmeden önceki tam bir yıl boyunca astronot
lar neredeyse ailelerini bile göremez oluyor; aylar boyu günde
on altı saat çalışmak onlar için rutin hâle geliyordu. Ve artık
bu Stanton m takvimine uymuyordu. Artık üç, beş vc yedi vaş
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hırındaki iiç kızlarıyla birlikle geçirmek için daha çok zamanı
oluyordu, çünkü kuzeyde, memlekeli Miıınesota’da geçirdiği
vılın büyük bir kısmında işlen eve dönüşü öğleden sonra üçü
geçmiyordu. Stanton hayatında onu gerçeklen mutlu eden bir
denge yakalamıştı ve şimdi Caitlin'in peşinden dördüncü mo
düle giderken, iki yıl önceki o kader gününde farklı bir tercih
yapmadığı için bir kez daha hayıflandı.
Ağustos ayında, sıradan bir cumartesi sabahıydı. Stanton
ve karısı Yvonne bir Wal-Mart şubesinde, yanlarında çocukla
rı, konserve domates arayarak rafların arasında yürümekteydi.
Koyu renk takım elbiseli adam karşılarına çıkınca, Stanton onu
hemen tanıdı. Onunla şahsen tanışmıyordu, ama hakkında
çok şey duymuştu ve NASA hiyerarşisinin epey üst basamak
larında olduğunu biliyordu. Ama bu adamın ta Ortabatı’nın
kuzeyinde ne işi olduğunu Stanton hayatta tahmin edemezdi
ve Caitlin'le birlikte dördüncü modüle yaklaşırken bunu hiç
sormadığını da birden fark etti.
Adam Stanton’ın elini sıkmış ve sonra Yvonne’a dönerek,
“Affedersiniz, eşinizi bir saniye ödünç alabilir miyim?” demiş
ti. Cevap için hiç de beklememişti.
Stanton tereddüt etmeden onun peşinden mağazadan çı
karak otoparka gitmişti. Yağmur yağıyordu. Adamın evrak
çantasında iki tane siyah şemsiye vardı. Birini açıp Stanton’a
verdikten sonra diğerini de kendisi için açtı.
“Doğrudan konuya gireceğim, Bay Stanton. Fazla vaktimiz
yok. Mesele şu: NASA’nın yine Ay’a insan göndermeyi planla
dığından haberiniz vardır eminim.”
Stanton başını salladı.
“İşte onu hemen yapmaya karar verdik. Beş astronot gide
cek. Üç yeni yetme gençle birlikte.”
Stanton adama tuhaf tuhaf bakarak, uYcni y etm e mi?” de
sordu.
"Evet. Planımız onları iki yıl sonra, temmuzda göndermek.
Roket de -eee, nasıl söyleyeyim? - altmışlı, yetmişli yıllardaki
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Apollo programındaki Satürn V roketlerinin geliştirilmiş bir
versiyonu olacak ve...”
Stanton inanamadan, “Eski bir fırlatma roketini mi kulla
nacaksınız yani?" diye sordu.
Adam elini salladı. “Hayır, hayır, hayır, yepyeni. Sadece gö
rüntüsü Satürn V’e benziyor. Kumanda modülü ve Ay'a iniş
aracı da aynı şekilde. Apollo 1 l’dekilerin daha ileri ve biraz
genişletilmiş versiyonları. Bilirsiniz ya, medya bayılır böy
le şeylere. Ama her neyse, evet, nerede kalmıştım? Ha. Sefer
kapsamında yüz yetmiş iki saat Ay’da kalınacak ve yaşam alanı
olarak DARLAH 2 kullanılacak.
“Dar... ne?
“DARLAH 2. Dinginlik Denizi’nde şimdiye kadar kullan
madığımız bir Ay üssü. Yetmişli yıllarda yapılmış.” Stanton
kaşlarını kaldırdı. Duyduklarına inanamıyordu. “Bunun beş N
bir K’sını sonra öğrenirsiniz, Stanton. Aciliyeti olan mesele şu
ki, mühendisimiz Riley görevden çekilmek durumunda kaldı.
Karısı üçüncü çocuklarına hamile.”
“Hayırlı olsun,” dedi Stanton; adamın söylediklerinden
hâlâ şaşkındı. Sorulanna nereden başlayacağını bile bilemi
yordu.
Adam bozulmuş göründü ve kinayeli bir şekilde, “Ya, evet,
hepimiz kâğıt şapkalar takıp onun için kutlama yapalım, değil
mi? Neyse, konumuz bu değil. Konumuz şu: Bay Stanton, biz
sizi önümüzdeki yaz bu Ay yolculuğu ekibinde görmek istiyo
ruz. Kabul eder misiniz?”
Stanton ne diyeceğini bilemedi. Adam neler söylüyordu?
Ay’a gidebilecekti yani, öyle mi? Halbuki o bunu tümden ka
fasından atmıştı. Tamamen.
Yoksa atmamış mıydı?
Yvonne ikisini otoparkta buldu ve sadece bir eşin sezebile
ceği şekilde, ne hakkında konuştuklarım hemen anladı Ko
casını uzaya feda etmeyi göze alamazdı. O hayalini nihavei
unutmasını sağlamıştı. Hemen koşup yanlarına gitti Babını
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kaıaılılıkla sallayarak, “Hayır," dedi, “istediğiniz her neyse,
onu yapmayacak.”
NASA görevlisi adam anlamazlıktan geldi. “Kusura bakma
yın böyle sabırsızlık ettiğim için ama, korkarım zaman çok
değerli. Evet, Stanton, kararınız nedir?”
Keşke o gün Yvonne’u dinleseydi.
Caitlin, Wilson ve Stanton bir dakika sonra malzeme odasına
ulaştılar. Çeşitli ebatlarda ağır uzay kıyafetleri, botlar, eldiven
ler, başlıklar ve oksijen tüplerinin yanı sıra duvarlarda asılıy
dı. Caitlin gereken ekipmanı çabucak bulup kıyafetleri onlara
giydirmeye girişti.
Wilson, “Alet edevata ihtiyacımız var,” dedi. “Bir de jene
ratörün planına.”
Caitlin yan odaya koşup Wilson’ın istediklerini getirdi.
Oksijen tüplerini bağlamalarına yardım etti ve başlıklarını
takmalarını söyledikten sonra bunları kıyafetlerine monte etti.
Sonra onları kollarından tuttu.
“Beni duyabiliyor musunuz?”
İkisi de başını salladı.
“Güzel. Sol kolunuzdaki göstergeyi görüyor musunuz? Bu
size ne kadar oksijeniniz kaldığını gösteriyor. Tüpleri tama
men dolduracak vaktimiz olmadı henüz, o yüzden her birinde
sadece otuz-beş dakikalık oksijen var. Gözünüz göstergenizde
olsun ve bizimle sürekli radyo bağlantısı kurun, tamam mı?
İçeride olan her şeyi bildirmenizi istiyorum.”
Stanton Caitlin’e şüpheyle baktı. “İçeride derken ne demek
istiyorsun? Biz dışarı çıkıyoruz.”
“Jeneratörün giriş kapısına ulaşmak için dışarı çıkmanız
gerekiyor. Bizden bir kat aşağıda, bu yüzden merdivenden inip
koridoru takip etmeniz lazım. Fenerlerinizi kullanın ve arızayı gidermeye başlamadan önce enerji kaynağında belirgin bir
kaçak var mı ona bakın. Bir de lütfen, şunu aklınızdan çıkar
mayın; zaten biliyorsunuz ama, orada hiçbir koşulda başlık
larınızı çıkarmamalısınız. O odaya hava verilmiyor; saniyeler
içinde boğulursunuz. Anladınız mı?”
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İki başlık yavaşça sallandı.
“Vakit geldi o zaman. Hadi.”
Stanton’la Wilson, Caitlinin ardından basınç azaltma hüc
resine girdiler. Caitlin onlara hazır olmalarını söyledi. Kendisi
malzeme odasına geri döndü, kapıyı kapattı ve basınç azaltma
hücresindeki havayı boşaltma işlemini başlattı. Ondan sonra
da dış kapıyı açtı ve iki adam dışarı çıktılar.
Tepedeki gökyüzü hayatlarında gördükleri her şeyden daha
siyahtı, ama yine de güneş gri yüzeyde parlak bir yansıma yap
maktaydı.
Gerçekten de evlerinden çok uzakta olduklarını hissettiler.
Stanton ile Wilson dikkatle dördüncü modülün çevresini do
lanıp elektrik jeneratörünün kapısını aradılar. Onu hemen
fark ettiler; zemin kat seviyesinde, binanın hemen dışındaydı.
Paslanmaz çelik kapının üstünde bir çember gördüler ve iki
si birlikte çevirmeye çalıştılar. Ama sanki yerine lehimlenmiş
gibi sımsıkı kapatılmıştı ve bu kaba astronot eldivenleri de işi
kolaylaştırmıyordu doğrusu. Yere çömelip çemberi var güçle
riyle zorlamaları gerekti; ama sonunda kapı açıldı.
Wilson fenerini deliğin içine doğrulttu.
Bir şey görüyor muydu?
Görmek için çabalarken ensesinden ter fışkırdığını hissetti.
Evet.
îşte.
Tıpkı Caitlinin dediği gibi, içeride bir merdiven vardı. Aşa
ğıdaki karanlığa doğru on on beş metre iniyordu.
İki adam bakıştılar.
“Ne dersin?” diye sordu Wilson.
Stanton deliğe eğildi. “Ben önden gideyim.”
“Emin misin?”
“Evet. Ben aşağı inene kadar bekle, sonra gel. Sana işaret
edeceğim.”
“Tamam. Caitlin, bizi duyuyor musun? Stanton merdiven
den iniyor şimdi.”
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Başlıklarının içindeki telsiz vericisinden, “Anlaşıldı, Wilson, ’ diyen cızırtılı bir kadın sesi geldi. “Stanton, deliğe girer
ken oksijen tüpüne dikkat et de sıkışmayasın. Delik çok dar.”
“Evet, görüyorum. Dikkat ederim.”
Deliğin yanında diz çöktü, geri geri gidip uygun yeri buldu
ve ayaklarını üst basamağa yerleştirdi.
“Merdivene ayağımı bastım. Şimdi iniyorum,” diye bildir
di Stanton. Sırtındaki oksijen tüpünü hafifçe oynatarak deli
ğe sığdırdı ve adım adım aşağı indi. Aslında, üzerinde bütün
ekipmanıyla deliğe ancak sığabiliyordu, ama biraz cambazlıkla
merdivenin sonuna kadar inmeyi başardı. Fenerini içeri doğru
tuttu ve Caitlin’in bahsettiği dar koridoru gördü. Uzunluğu
dört metreden fazla değildi ve öbür ucunda jeneratör göze
çarpmaktaydı.
Stanton, “İndim. Her şey yolunda,” diye haber verdi. “Ba
yağı dar, ama iki kişiye yetecek yer var.”
Wilson, “Geliyorum,” karşılığını verdi ve inmeye başladı.
Bu arada, Stanton koridoru daha yakından inceledi. Tavan
ve duvarlar kalın kablolarla kaplıydı, ama görebildiği kada
rıyla bunlarda bir sorun yoktu. Koridorda ilerlerken oksijen
göstergesini kontrol etti. Daha yirmi sekiz dakikası vardı. Boşa
harcayacak zamanı yoktu, ama yeterdi herhalde. Arkasında
Wilson’ın fenerinin ışığını fark etti ve arkadaşının da kazasız
belasız inebilmiş olduğunu görünce rahat bir nefes aldı.
“Bir şey buldun mu?” diye sordu Wilson.
“Yok. Makineye bakalım.”
Jeneratörün yanma giderek fenerlerini panelin üzerinde
gezdirdiler.
“Sen de... sen de benim gördüğümü mü görüyorsun? Şunu
görüyor musun? Şuradakini?” diye sordu Wilson ve ana şalte
rin olması gereken yeri gösterdi. Panelin yarısı darbeyle ezil
miş gibiydi.
Stanton afallayarak, “Evet,” dedi. Fenerlerini tavana tuttu
lar ama bir şeyin oradan düşüp panele çarptığına dair hiçbir
ız bulamadılar.
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“Tahrip edilmiş, Wilson.”
“VVilson, durum nedir?” diyen Caitlinin sesi yine telsizden
duyuldu.
“Bir saniye, inceliyoruz. Görünen o ki...”
“Belki de panelin ardındaki devreleri bağlayabiliriz? Kapa
ğı kaldıralım mı? Böylece işimiz kolaylaşır, ne dersin?”
“Arkadaşlar, neler oluyor?”
“Caitlin, bir sorunumuz var.”
“Sorun mu? Ne sorunu?”
Stanton bilgi verdi: “Şaltere gerek kalmayacak şekilde bağ
lantı kurabilir miyiz anlamak için kapağı kaldırmayı deneye
ceğiz.”
Caitlin, “Oksijeni kontrol edin,” diye hatırlattı. “Ne kadar
vaktiniz kaldı?”
Stanton, “Yirmi iki dakika,” diye bildirdi.
“Tamam, bakın bakalım ne yapabilirsiniz.”
Wilson alet çantasından iki tornavida çıkardı. Stanton biri
ni alıp sol tarafı gevşetmeye girişirken VVilson da sağ tarafta işe
koyuldu. İkisi de ellerinden geldiği kadar hızlı çalıştılar ama
tüm kapağı çıkarmaları neredeyse on dakikalarım aldı. Durum
şimdi de iyi görünmüyordu. Panele çarpan her ne idiyse, o
kadar büyük bir kuvvetle çarpmıştı ki neredeyse bütün kablo
bağlantılarını ve devre kesicileri parçalamış, hepsini karman
çorman etmişti.
“Halledebileceğimizi sanmıyorum, Stanton,” dedi Wilson.
“Tamamen harap olmuş, zamanımız da azalıyor.”
“Bekle bir dakika.” Stanton VVilson’ı kenara itti. “Dur bir
deneyeyim. Bir pense ver bana. Kaynak aletini de hazır ei.M
“Ne yapacaksın?”
“Şunları açıp ana şaltere ulaşacağız. Şansımız yaver giderse,
yeni bir hat lehimleyebiliriz.”
Wilson donakaldı.
“Wilson? Pense?” diye ısrar etti Stanton
Afallayan VVilson, “Yapamayacağız." diye karşılık verdi
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Sunton dinlemedi bile. “Pense, lütfen.”
‘'Stanton, göstergene bak. On bir dakika. DARLAH’ya dön
mek için en az altı dakikaya ihtiyacımız var. Üzgünüm ama bu
Av seferi iptal oldu artık.”
“Lanet olsun, Wilson, pes etmesene. Penseyi ver, çabukl
Her saniye önem li!”
“Caitlin, geri dönüyoruz,” diye bildirdi Wilson. “Yapabile
ceğimiz bir şey yok.”
Caitlin’in “Anlaşıldı." dediğini duydular.
Stanton içten içe Wilson!ın haklı olduğunu biliyordu. Yeni
bir hat lehimlemek zaman alacaktı. En az yarım saat, belki
daha fazla. O da bağlantı için doğru yeri bulabilirlerse ancak.
Tek seçenek geri dönmekti. Diğerlerinin ne diyeceğini düşün
mek bile istemiyordu. Ya gençler, o zavallı çocuklar...
“Stanton, gitm ek zorundayız. Hemen!”
İstemeye istemeye Wilson’m peşinden gerisin geri merdi
vene gitti. Wilson ilk basamakta durdu.
“Stanton?” dedi yavaşça. “Aşağı inerken kapıyı kapamam ıştım .”
“E e?”
“Şimdi kapalı.”
Birbirlerine baktılar.
“Belki d e...” Stanton lafını yuttu. Kapı cereyandan çarpmamıştı; havanın olmadığı yerde hiçbir şey cereyandan çarpmazdı. “Emin m isin?”
“Kesinlikle eminim. Oksijen göstergene göre yedi dakika
kalmış. Haydi şunu açalım .”
Uğraştılar. Uğraştıkça uğraştılar.
Ölesiye kuvvet harcayarak kapıyı omuzlasalar bile, hiçbir
işe yaramayacaktı. Çünkü kapı kilitlenmişti.
Dışarıdan.
“Caitlin?”
Caitlin VVilson’m sesine hâkim olan paniği duymuştu.
Adam başlığının içinde nefes nefese kalmıştı.
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“Ne oldu?”
“Kötü... haber. Kapı. Kilitlenmiş.”
Caitlin duyduğuna inanamadı. “Ama bu imkânsız,” diye
itiraz etti.
“Beş dakikalık oksijenimiz kaldı, Caitlin.”
“Emin misin? Tekrar deneyin! Acele edin!”
VVilson’ın sesi histerik hâle geldi. “Her şeyi denedik! Kilit
lenmiş, lanet olsun! Beni duyuyor musun?”
Caitlin umutsuzluğun pençesine düştüğünü hissetti. “Ya
kaynak aleti?” diye sordu. “Kapıyı kesip çıkın!”
“Bu çelik fazla kaim. Biliyorsun.”
“Sizi almaya geliyoruz!”
“Vakit yok. Dört dakika.”
“Vakit var. Vakit var! Sakince nefes alırsanız, olabildiğince
az. Çok sakin olun, anlaşıldı mı? Nadolski’yle ben geliyoruz!”
“Caitlin?” Bu Stanton’ın sesiydi.
“Evet?”
“Kıyafetleri giyip buraya gelmeniz yirmi dakika sürer, ka
pıyı açmak da belki birkaç dakikanızı alır.” VVilson’m aksine,
Stanton son derece sakindi, neredeyse rahatlamış gibiydi. “Bi
zim biletimiz tek yönmüş demek ki. Bunun için üzgünüm,
Caitlin. Çok ama çok üzgünüm. Ama bence siz de artık eve
dönseniz iyi olur.”
“Stanton? Stanton? Beni duyuyor musun? Stanton? VVil
son? Lanet olsun! Cevap verin! Beni duyuyor musunuz?”
Onu duyuyorlardı. Ama cevap vermenin anlamı yoktu. Ya
vaş yavaş, birbirlerine tek söz etmeden, tekrar merdivenden
aşağı indiler. Jeneratörün yanma dönüp yan yana yere oturdu
lar. Stanton VVilson’ın elini tuttu. Birbirlerine bakıp hafifçe gü
lümsediler. Sonra ellerini başlıklarına götürdüler, mandallan
açtılar ve başlıkları çıkardılar.
Havasızlıktan bilinci kapanmadan önce, Stanton son bir
şey hayal edecek zamanı buldu.
Yvonne’u hayal etti, bit pazarından yeni bir bisiklet aldığı
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o günü. Hani şu tombul lastikli eski bisikletlerden. Eve geldi
ğinde Yvonne garajda durmuş, lastiklere hava pompalamak
taydı. Bir saniye sonra ise, bisikletin üstünde, Stanton’ın etra
fında daireler çiziyor, sadece beş dolar tuttuğunu tekrarlayıp
duruyordu.
Her yetişkin insanın hayatında olabilecek türden, tamamen
gündelik bir olay.
Oysa şimdi ne kadar da uzakta kalmıştı.
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AKŞAM YEMEĞİ
Bay Himmelfarb bakımevinin yemek masasında oturmuş, tit
remekteydi. Son yirmi dört saatte ateşi yükselmişti. O soğuk
terler döker ve boş boş havaya bakarken, önündeki püre taba
ğı olduğu gibi duruyordu.
Bakımevi personeline kalırsa, ankesörlü telefonun yanında
kriz geçirmesinin basit bir açıklaması vardı. Ekrandaki insan
ların aslında odasında ve yanı başında olduğuna inanmaktan
yorgun düşmüştü belki. Ama eğer kafasının içini görebilse
lerdi, onun gördüklerini görebilselerdi, muhakkak ki durumu
farklı bir şekilde ele alacaklardı. Muhtemelen ellerinde ne var
sa düşürecek ve canlarını kurtarmak için kaçıp ortadan toz
olacaklardı.
Oysa tek yaptıkları, odasından televizyonu kaldırmak ve
öteki bakımevi sakinleriyle birlikte televizyon odasına girme
sini önlemek olmuştu. Koltuğunda oturup duvara bakmaktan
başka yapacağı pek bir şey kalmamıştı artık. Yakın zamana ka
dar bununla gayet güzel yetinirdi. Fakat şimdi Himmelfarb’ın
kafasında bir şeyler değişmişti. Bedeni sona yaklaşıyordu -n e
fes alıp verişi daha zahmetli, yüz ifadesi bezgin, ağzının kena
rından sürekli salyası akmakta idi- ama beynindeki o yoğun,
inatçı, geçit vermez sis her nasılsa yok olmuş ve zihnini hiç
olmadığı kadar berrak bırakmıştı.
Bu durum hiç hoşuna gitmemişti.
Himmelfard daha yemeğin tadına bile bakmamıştı. Tek
yaptığı, kaşığının ucunu ileri geri oynatarak pürede yalnız
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kendisinin fark edebileceği bir desen çizmek olmuştu. Ölüm
sütcdndeydi, evet, ama yine de her şeyi anlıyordu. Bu yeni Ay
yolculuğunun malî kaynak yaratma veya halkla ilişkilerle fa
lan hiç alâkası yoktu. Ay’da bilimsel araştırma yapmakla falan
da ilgisi yoktu.
Aklı ona personeli uyarması gerektiğini söylüyordu, ama
bu bir işe yaramazdı. Ne diyeceği akimdaydı, ama sözler bir
türlü ağzından çıkmıyordu. Sadece salya halinde gurul gurul
akmaktaydılar.
Şimdi DARLAH’nm içinde olan o zavallı çocukları düşün
dü. Onlara ne olacaktı? Bunu düşünmek istemiyordu. Onun
sorunu değildi. Onun suçu değildi sonuçta, değil mi? Yoksa
onun suçu muydu? Ne olduğunu kimseye anlatmamıştı.
Bunu kırk yıl evvel yapmalıydın, Oleg. Bu yüzden cehennem
de yanacaksın, biliyorsun bunu.
Yapabileceği hiçbir şey yoktu.
Öksürdü. Bir daha. Tüm gücüyle öksürdü ve iki küçük kan
damlası, kimse fark etmeden, önündeki masa örtüsüne düşü
verdi.
Artık ölecekti. Biliyordu. Yeniden öksürdü ve tükürük
damlaları yine masa örtüsüne düştü.
Şimdi ona bakıyorlardı. Hepsi. Otuz iki göz ona bakarken,
o, kaşığını dikkatle masa örtüsünün üstüne koydu, sandalye
sini geri itti, ayağa kalktı ve sessizce, “Kimse sağ kalmayacak,”
dedi.
Onu en çok, kelimeleri telaffuz eden sesini duymak şaşırt
mıştı. Konuşuyordu. Konuşabiliyordu. Henüz vakit vardı! Her
şeyi, hepsini söylemek için vakti vardı!
Derken geriye doğru yalpalayarak bir iki adım attı, kendi
etrafında döndü, dengesini kaybetti ve düştü.
Hastabakıcılardan biri o daha sandalyesini masadan geri
iterken ayağa kalkmıştı ve tam onu tutacaktı ki Himmelfarb’ın
başı yere çarptı. Yaşlı adamın vücudunda hâlâ çalışan son
duyu, görme duyusu, birdenbire yerini simsiyah bir karanlığa
bıraktı.
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Güvenlik sorumlusu Oleg Himmelfarb artık bu dünyanın
bir parçası değildi.
Çok geçmeden onu kaldırıp götürdüler ve yemek salonunda
Bay Himmelfarb’ı tutmaya çalışan hastabakıcıdan başka kimse
kalmadı. Öteki hastalar televizyon odasına götürülüp hemen
televizyonun karşısına oturtulmuşlardı. Hava durumunu aç
mışlardı ve böylece herkes huzura kavuşmuştu.
Söz konusu hastabakıcı sadece birkaç haftadır bu kurumda
çalışıyordu ve bu tanık olduğu ilk ölüm olmuştu. Yine de onu
korkutmamıştı, çünkü nihayetinde yaşlıların ölmesi dünyanın
en doğal şeyiydi. Aslına bakarsanız, onlar zaten bu yüzden bu
radaydı; buna rağmen, işinin büyük bir kısmı yaşlıları bunun
tam tersine ikna etmekle ilgiliydi.
Mola odasına gitmek için ayağa kalktı. Ama bir şey onu
durdurdu. Gözünün kenarıyla gördüğü bir şey dikkatini çek
mişti.
Bay Himmelfarb’ın tabağı.
Hâlâ püre doluydu.
Ama ortasına Himmelfarb’ın bir şey yazmış olduğunu göre
biliyordu. Yemeğin içine kazınmış harfler, sanki bir çeşit şifre
vardı. Tabağın yanında duran kaşığı gördü, dar ucunda hâlâ
biraz patates kalmıştı.
Hastabakıcı tabakta ne yazdığını okudu:
6EQUJ5
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SESSİZLİK
Daha saatler önce sekizi de oturma odasında oturmaktaydı.
Şimdi ise sadece altı kişilerdi, ama onları kuşatan devasa bir
sessizlik vardı. Caitlin mecburen dördüncü modülden geri
geri o kasvetli yolu yürürken, kendi histerisini bastırmak için
büyük çaba sarf etmek zorunda kalmıştı.
Ekibin kalanıyla yüzyüze geldiğinde hepsi bir sorun oldu
ğunu anlamışlardı, ama hiçbirinin aklına birinin öldüğü gel
memişti.
Haber hiç de metanetle karşılanmadı.
Antoine dahil bazıları ağladı. Midori neredeyse teselli edi
lemez haldeydi. Coleman gibi diğer bazıları ise suspus olmuş,
donup kalmışlardı. Nadolski de oturduğu yerde duvara baka
kalmış tı. Mia duygularını hiç zaptetmeden, ona ve sonra diğer
tüm astronotlara, gidip onları kurtarmaktan başka seçenekleri
olmadığını ısrarla haykırdı.
Artık kurtarılacak kimsenin kalmadığına bir türlü inanmı
yordu.
Dışarıda, o kilitli kapının ardındaki iki adam artık yoktu
lar. Gelecek Ay yolculuğuna kadar orada, o havasız soğukta
kalmaya mahkum iki cansız bedendiler sadece. Onları ora
da bırakma kararı zor bir karar olmuştu, ama Kumandan
Nadolski’nin esasen başka da bir seçeneği yoktu. Ne DARLAH
2’de ne de Demeter’de donduruculu bir depo bulunmuyordu.
O iki cesedi alıp dört günlük dönüş yolculuğu boyunca sıcak
yerde tutmak, bırakın aklıselimi, tüm kuralları hiçe saymak
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olurdu. Kim bilir bu sürede ne bakteriler yayılırdı?
Mia üzerine yas çöken odaya şöyle bir baktı; herkes kam
burunu çıkarmış, başı ellerinin arasında, ümitsizce durmak
taydı. Acil durum enerjisinin hâlâ devrede olduğunu gösteren
kırmızı ışıklandırma iç karartıcı havayı daha da artırıyordu.
Yalnızca birkaç saat önce hayatının nihayet gerçekten başla
makta olduğundan emindi, onu harekete geçiren de Antoine
olmuştu. Şimdi ise etrafında güya onu koruyup kollayacak in
sanlar vardı, ama hiçbiri bunun altından kalkabilecek vaziyet
te değildi. Ve her şeyin üstünde... sessizlik vardı.
Sadece hava sistemindeki fanların sesi duyuluyordu. Dü
zenli, alçak perdeden bir vınıltı.
Sonunda biri ayağa kalktı. Nadolski. Odanın ortasına geçti,
elleriyle yüzünü ovuşturdu.
“Bunun kesinlikle hiçbir mantıklı açıklaması yok. O kapı,
buradaki her şey gibi, tekrar tekrar test edildi.”
“Ne zaman edildi peki?” dedi biri. Mia kimin dediğini ka
çırdı.
“Mesele bu değil,” dedi Coleman. “Dünya’yla aramızda
ki radyo sinyallerini, hatta video sinyallerini kaybetmek olsa
neyse. Onu anlarım.”
“Onu an lar mısın?” diye sözünü kesti Nadolski.
“Onu kabullenebilirim yani. Daha önce oldu. Apollo yol
culuklarından birinde mesela. Anlayamadığım şey, koca je
neratörün doğal sebeplerle tahrip olması. Ve mühendislerin
açtığı kapının kendiliğinden üstlerine kapanıp kilitlenmesi.”
“Ne demeye çalışıyorsun, Coleman?”
“Bir şey demeye çalışmıyorum, Nadolski. Sadece bizim...
dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum.”
Mia dönüp Antoine’a baktı. Solgun görünüyordu. Mia
onun elini sıkıca tutup kucağına yerleştirdi. Biri fark etse ne
olurdu ki? Artık hiçbir önemi yoktu.
"iyi. Dikkatli olalım. Bakın, dinleyin şimdi. Mesele şu:
Kendi adıma, bu proje ve NASA adına, bu durumda bulundu
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ğumuz için tüm kalbimle özür dilerim. Az önce iki iyi insanı.
Sam Wilson ve Peter Stanton’ı kaybettik. Ölmeleri dehşet ve
rici ve akıl alır gibi değil, ama bu yüzden pes edip vazgeçeme
yiz. Şu noktada, çözümlere odaklanmalıyız, sorunlara değil.
Coleman?”
“Efendim?”
“Hâlâ acil durum yedek enerjisini kullanıyoruz. Ne kadar
gider bu?”
“Hesaplarıma göre, yirmi iki saat. Ondan on iki saat sonra
da oksijen jeneratörü duracak.”
“Tamam. Buradan çıkmak için otuz saatten az biraz fazla
vaktimiz var. Bu da demektir ki şu andan itibaren geçerli ol
mak üzere görevi sonlandırıyoruz. Kimsenin buna bir itirazı
olduğunu zannetmiyorum?”
Cevap yok.
“Güzel. NASA ve yer kontrol merkezi buna ne der bile
miyoruz, çünkü tüm iletişim sistemimiz çökmüş durumda.
Ama başka seçeneğimiz yok. Anlayacağınız, başımızın çare
sine bakmak zorundayız. Bu da şu demek oluyor: Coleman,
sen çocuklara kıyafetlerini giydiriyorsun. Ondan sonra da,
onları dördüncü modüldeki revire götür. Caitlin, sen kalkış
hazırlıkları için, benimle birlikte dışan, Demetere geliyorsun.
Tam sekiz saat sonra revirde buluşacağız. Yani Miami saatiyle
3:25’de. Hadi, çabuk olalım.”
Mia ayağa kalkıp Midori’ye baktı. O da korkmuş muydu?
“Mia?”
Biri ona sesleniyordu. Sesin nereden geldiğini anlamaya
çalıştı.
“Mia, lütfen!”
Sersem sersem bir o yana bir bu yana döndü.
“Mia, bırak!” Antoine'dı bu. Yanı başında duruyordu. Onun
sıkı sıkı tuttuğu elini bıraktı, parmakları Antoinem elinde be
lirgin, kırmızı izler bırakmıştı.
Coleman gençleri koridorlardan geçirerek odalarına go
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türdü. Elinden geldiğince onları sakinleştirmeye, tüm astro
notların bu gibi durumlar için ne kadar da uzun eğitimlerden
geçtiğini anlatmaya çalıştı.
Ama ne söylediyse söylesin, en ufak bir faydası olmadı.
Çünkü üçü de onun gözlerinde kendilerindekinden de faz
la korku olduğunu görmüşler ve kendi söylediği sözlerin bir
kelimesine bile inanmadığını anlamışlardı.
• • •

Üssün dışında Nadolski önden gidiyor, Caitlin de hemen ar
dından geliyordu. Birkaç yüz metre ötelerinde Ay’a iniş aracı
D em eler i apaçık görüyorlardı. Attıkları her adımda, ince kum
taneleri botlarının çevresinde havalanıp döndükten sonra tek
rar yavaşça yüzeye konuyordu.
Nadolski için bu hayatının en önemli günüydü. Bütün ya
şamını uzay kurumuna göre ayarlamıştı ve şimdi daha önce
yapmış olduğu her şey birdenbire arka plana itiliyordu: On
iki yıl önce evlendiği kız arkadaşı, ondan olan çocukları, hep
si, hepsi bir köşeye atılıp bastırılıyordu. Şu an tek amacı ekip
üyelerini evlerine sağ salim ulaştırabilmekti. Bu hayatında al
dığı en büyük görevdi. Bir kahraman gibi karşılanacaktı. İşin
en önemli kısmı bu değildi tabii, ama bunu da isterdi doğrusu,
değil mi?
Evet.
Bu insanları geri götürmeliydi.
Ne olursa olsun.
Gri manzaranın içinde beyaz bir anıt gibi duran D e m e te fi
görmek güzeldi. Nadolski’nin yol verdiği Caitlin merdiveni
önce çıktı. Kapağı açmaya hazırlanıyordu ki dirseği bir şeye
çarptı. Ve kapak zmk diye açılıverdi.
Aa, hayır, diye düşündü. Hayır. Bu da olm asın.
“Caitlin?”
İçeri girdi ve Nadolski’ye son bir iki adımda yardım et
tikten sonra o da girdi. Başka bir şey yapmadan önce birkaç
saniye durdu. Erteliyordu. Sonra kapağı tuttu, çekip kapattı,
194

kilitleme çemberini çevirdi ve bıraktı. Sonsuzluk kadar uzun
süren birkaç saniye boyunca bekledi.
Ve kapak yavaşça tekrar açıldı.
H ayır h ay ır hay ır hayır hayır hayır hayır.

Tekrar denedi. Kapak yine açıldı. Caitlin kendi kendine
küfretti.
Nadolski omzunu dürttü. “Bir sorun mu var?”
Ona döndü. “Kapak tahrip edilmiş.” İkisi de bunun ne de
mek olduğunu biliyordu, ama yine de söyledi: “Basıncı ayarlayamayacağız.”
Son bir kez daha denedi ve kapak yine kilitlenemeyip açı
lınca tekrar alçak sesle küfretti. Koca Ay’a iniş aracı ağzını iş
tahla uzaya açıyordu.
Nadolski pilot koltuğuna çöküp lanet okudu. “Caitlin, söy
lesene bana: Bu tip kapaklarda bu şekilde bir hasar oluşma
ihtimali nedir?”
Caitlin kollarını iki yana açtı. “Ne bileyim. Milyarda bir,
herhalde. Simülatörde bunun alıştırmasını yapmadık bile. Ben
artık-” Sözünü yuttu. “Yok bir şey.”
“Sen artık ne?”
Caitlin cevap vermeden önce uzun bir süre duraksadı. “Ben
artık Ay’a tekrar gelmemeliydik diye düşünüyorum.”
Nadolski cevap vermedi, dikkatle düşünüyordu. Bir fikri
vardı. Riskli, ama denemeye değerdi.
“Kıyafetlerimizi çıkarmadan, kapak açık olarak kalkış vapsak, ne olur? Arka bölmeleri doldurursak, yörüngede uzay ge
misiyle birleşene kadar herkesin yeterince oksijeni olur. ’
Ama Caitlin başını sallayarak itiraz etti. “Olmaz. Kapak
kalkış için bilgisayara bağlı. O tam kilitlenmeden kalkış yap
mamıza izin vermez.”
“Yeniden programlayamaz mıyız? Veya o şartı iptal edemez
miyiz?”
“Hayır! Affedersin, Nadolski. Ama mümkün değil” Durdu
“Galiba...” Kelimeleri neredeyse fısıltıyla söyleyebildi
da mahsur kalabiliriz.”
W
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“Mahsur” kelimesi Nadolski’nin bam teline dokunmuştu
âdeta. Ayağa fırladı.
“Olmaz öyle şey! Kumandan ben olduğum sürece olmaz.
Haydi bakalım. DARLAH ya dönmemiz lazım.”
Nadolski’yle Caitlin döndüğü zaman, Mia, bir kolunda Antoi
ne, bir kolunda Midori, revirde oturmaktaydı. Neler olduğunu
anlamak için Caitlin le göz teması kurmaya çalıştıysa da, Ca
itlin gözlerini kaçırdı. Yere baktı. Nadolski de çocuklara bak
madı. Coleman’a bir şey fısıldadı ve Caitlin’e kendisini takip
etmesini işaret etti.
"Coleman, Caitlin ve ben birkaç ayrıntıyı konuşacağız. Di
ğer hepiniz burada bekleyin. Benim iznim olmadan kimse bu
odayı terk etmeyecek, iyice anlaşıldı mı?”
Çocuklar başlarını salladı; gerçi emre hiç gerek yoktu: Za
ten hiçbiri kımıldayamıyordu.
Üç astronot birkaç dakika sonra geri dönüp kısa bir açık
lama yaptılar:
“Kıyafetlerinizi çıkarıp malzeme odasına asın, sonra da
ikinci modüldeki mutfakta buluşalım. Bir süre daha burada
kalacağız.”
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DARLAH 1
Onlara Ay’a iniş aracının kullanılmaz halde olduğu söylenmiş
ti.
Midori, Caitlin’in kalan altı kişi için basit bir çorba hazır
lamasına yardımcı oldu, ama kimsenin pek iştahı kalmamıştı.
Neredeyse dokunulmadan kalan çorba artık soğumuştu. Mia,
başını eline yaslamış, öylece oturmakta, parmaklarıyla masa
nın ucuna vurmaktaydı; Antoine ise, onun karşısında otur
muş, havaya bakarak kendilerine söylenen şeyleri aklından
geçiriyordu.
Gruba hitap eden Coleman olmuştu. “Kumandan
Nadolski’yle konuştum. Bir çözüm yolu var. İşe yarayacağı
nı garanti edemeyiz, ama gördüğüm kadarıyla başka bir se
çeneğimiz yok.” Diğerlerinin gözlerinin içine dosdoğru baktı.
“Herkesin çok çalışması gerekecek." Sessizliği uzun sürmedi.
Ama sanki söylemeli mi söylememeli mi, tam karar verememiş
gibiydi. Derken söyleyiverdi, “Bir DARLAH üssü daha var."
Ta Houston’dan beri, Midori gittikleri üssün adının neden
DARLAH 2 olduğunu merak etmiş, ama aptal görünmekten
çekinerek sormamaya karar vermişti. Bir ihtimal, öyle özel bir
anlamı olmayan bir sayıydı. Tıpkı arabalardaki gibi Onların
üzerinde de 340 SL veya 240 GTI falan gibi sayılar ve hartler
olurdu. Bunların hepsi ona kalırsa anlamsızdı.
“Şunu anlamalısınız ki şimdi size söyleyeceğim şey çok
ama çok gizli tutulan bir bilgi. Kumandan Nadolski hile daha
önce bunu bilmiyordu. Normal şartlarda bir şey söylemeden
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önce NASA’dan \ tc askerî liderlerden izin almam gerekirdi,
ama şu durumda öyle bir şansım yok. O yüzden, size anla
tacaklarımdan kimseye asla en ulak bir şey söylememenizi
ısrarla rica etmekten başka yapabileceğim bir şey yok. Söyle
yecek olursanız, hükümet her şeyi olduğu gibi inkar edecek
tir ve siz de devletin düşmanı sayılacaksınız. Amerika Birle
şik Devletleri’ne bir daha giriş yapmanıza izin verilmez, tüm
kapılar size kapanır. Hiçbirimiz can güvenliğiniz konusunda
garanti veremeyiz.”
Mia bir an tereddütte kaldı. Şimdi kalkıp odadan çıksa
mıydı acaba? Bu ABD hükümetinden gelen bir ölüm tehdi
di miydi? Amerika Birleşik Devletleri’nin baş düşmanı olarak
yaşamanın nasıl bir şey olduğunu düşündü; sürekli kaçarak,
saklanarak, onu öldürmeye hazır biri her an kapısında belire
bilir korkusuyla yaşamak. Ama başka bir seçeneği var mıydı
ki? Gidebileceği hiçbir yer yoktu.
‘DARLAH 1, NASA’nm Amerikan Hava Kuvvetleri için
1 9 7 4 te inşa ettiği bir askerî tesis. Buradan on bir kilometre
uzakta ve yerin otuz metre altında. DARLAH 2’nin üçüncü
modülüyle aynı zamanda yapıldı. Tesiste, her biri elli megaton
TNT'ye eşdeğer patlayıcı yüklü altı nükleer füze var. Bu sayı
lar size bir şey ifade etmiyorsa şöyle söyleyeyim, Hiroşima’ya
atılan bombadan üç bin kat daha güçlü demektir bu. Füzeler,
Soğuk Savaş sırasında Nixon hükümeti tarafından yerleştirildi
ve ABD ile Sovyetler Birliği arasında savaş çıkarsa son çare ola
rak kullanılmak üzere planlandı. Yani eğer savaş uzaya sıçrar
sa diye. O vakitler insanlar bunun olabileceğine inanıyordu.”
Coleman durup bir nefes aldı. O v akitler insanlar bunun
o labileceğ in e inanıyordu. Bunu derken ne düşünüyordu? Bu
açıklamayı nasıl yapacağını uzun zamandır kurmaktaydı ve
aslında her şeyi ezberlemiş olduğunu kimseye hissettirmemek
jçin çok hızlı konuşmamaya dikkat ediyordu. Çünkü her söy
lediği doğru değildi. Füzelerle ilgili bilgi kesinlikle doğruydu,
ama ne onlar ne de DARLAH l ’deki öbür şeyler onları Sovyetlere karşı korumak için yapılmıştı. Tesis ve füzeler gerekti
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ğinde Ay’ın tamamını yok etmek için yerleştirilmişti. Son çare
olarak.
Fakat şimdi hu konuda bir şey söyleyecek değildi.
“DARLAH l ’de ayrıca bir de tahliye aracı var,” diye devam
etti, “ters giden bir şey olursa Ay’dan kalkıp Dünya ya döne
bilmek için üretilmiş küçük bir uzay gemisi. Maalesef araçta
sadece üç kişilik yer var, çünkü burada sürekli olarak kalacak
astronot sayısının o kadar olması uygun görülmüştü. Demek
ki onu kullanma şansımız yok. Ayrıca, zaten şu an hâlâ kulla
nılabilir durumda olup olmadığı da belirsiz.”
Midori, madem öyle, Coleman’ın bu aptal üssün geri ka
lanının “kullanılabilir durumda” olduğundan nasıl olup da
daha baştan emin göründüğünü merak etti.
Coleman, “Ve işte şimdi son ve en önemli noktaya geldik,”
diye devam ederek nihayet sadede geldi. “DARLAH 1 her şey
den önce bir enerji istasyonu ve hem füze üssü hem de tah
liye aracı onun sadece ek parçaları. DARLAH l ’den DARLAH
2’ye doğrudan bağlı bir yüksek gerilim hattı olması lazım,
DARLAH 2’de bizim şu an içinde bulunduğumuza benzer bir
durum oluşacak olursa diye bulunan bir acil durum kablosu.
Bunun için, enerji istasyonunu aktive etmek üzere DARLAH
l ’e bir ekip göndermemiz gerekiyor. O zaman elektriğe tek
rar kavuşabilir ve şansımız yaver giderse radyo bağlantısını da
yeniden kurarak yardım isteyebiliriz. Ama hepinizin, burada
çok uzun süre kalabileceğimiz ihtimaline hazır olmasını rica
ediyorum.”
Mia gençlerin akimdan geçtiği belli olan soruyu sordu.
“Ç ok uzun süre derken neyi kastediyorsunuz?”
“Muhtemelen aylarca, belki bir yıla yakın. NASA bir kur
tarma timi gönderebilinceye kadar.”
Mia, Coleman’m söylediklerini kaygıyla dinliyordu ve hu
son sözler de mide oyuğuna taş gibi oturmuştu. Kimse on
ları almaya gelmeyecekti. Bir yıl boyunca. Kaybedeceği her
şeyi düşündü, öngörülebilir gelecekte göremeyeceği her sevi
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oı manlar, okyanus, sahiller, sokaklar, şehirler, arabalar, in
sanlar... Hayatlarına onsuz devam edecek olan arkadaşlarını
düşündü. Grubunu, katılamayacağı konserleri. iPod’unun pili
bitlikten sonra, ki bu yakındı, koca bir sene hiç müzik dinleyemevcbilirdi. Bu, katlanılmaz bir düşünceydi ve eve bir daha
asla dönememe fikrinden bile daha kötü geliyordu.
Elini Antoine'ın saçlarında gezdirdi. Hiç olm azsa o burada,
di\re düşündü. Ve Midori. Ve Caitlin. Bu bir başlangıçtı. Belki,
sadece belki ama, her şey yoluna girerdi; tabii kurtarılacakları
sözü tutulursa. Hiç olmazsa bir iki yıl okuldan yırtmış olacaktı.
Bardağın dolu tarafına bakmak zorundaydm.
Ama bardağın dolu tarafına bakmanın da hayal kırıklığına
yol açmak gibi kötü bir huyu vardı.
Bir iki saat sonra, altısı da hâlâ mutfakta otururken, Nadolski
kendisiyle birlikte DARLAH l ’e gidecek kişiyi seçmeye hazırdı.
“Maalesef bu noktada seçeneklerimiz kısıtlı,” diye başla
dı. “Ben... yani bunu söylemek ne kadar zor anlıyorsunuzdur
umarım, ama Caitlin’le Coleman’a DARLAH 2 ’de ihtiyacımız
var. Ben enerji istasyonunu aktive edince, hemen NASA’yla
tekrar bağlantı kurup durumumuzu bildirmek için ikisinin
birlikte çalışması gerekecek. En acil ihtiyacımız bu, ve ikisin
den birinin benimle gelmesi Houston’dan fikir alabileceğimiz
kıyrmetli dakikaları harcamak anlamına gelecek. Bu durum
d a...” Gözlerini kapadı ve sözlerinin hazmedilebilmesi için
durakladı. “Bu durumda üçünüzden birinin benimle gelme
sini istemek zorundayım.” Üç gence baktı. “İdeal bir durum
değil. Hiçbirinizden böyle bir şey istenmemeli. Tanrım, hiç
biriniz bu durumda olmamalıydınız bir kere. Ama herhalde
hepimiz buradaki sorunun zorlayıcı tedbirler gerektirdiğinde
hemfikiriz. Benim bir tane taşıtla tek başıma gitmem resmen
düşüncesizlik olur, çünkü bir şey olu rsa-”
Antoine birden ayağa kalktı. “Ben giderim.”
Mia bir an düşünmeden gömleğinden çekerek Antoine’ı
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sandalyesine oturttu. “Ne yapıyorsun?” diye aceleyle fısıldar
ken boğazının düğümlendiğini hissetti. “Kesinlikle olmaz.”
Antoine ona şefkatle baktı. ‘Ama, Mia, Colemanm ne de
diğini unuttun mu? Hepimizin çok çalışması gerekecek. Bu da
benim katkım olsun. Gitmem gerek. Biliyorsun.”
Nadolski Fransız çocuğu dikkatle inceledi. Durumu kavra
mış görünüyordu. Korkmuş gibiydi de. Ama hepsi korkmuştu
zaten; çocuğun söylediği de doğruydu.
“Teşekkürler, Antoine. Teşekkür ederim.” Nadolski
Coleman’a döndü. “Coleman, biz yokken ekip sana emanet.
Caitlin, kimsenin yemeği ve suyu eksik olmasın, dikkat et. Ay
rıca hepiniz biraz uyumalısımz, biz dönene kadar dörder saat
uyuyun. Coleman’la Caitlin de nöbetleşe uyusun. Antoine Devereux, sen de kırk beş dakika içinde dördüncü modüldeki
taşıtların orada hazır bulun.”
Toplantı sona ermişti.
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SIMONE
Paris’te daha güneş doğmadan, yağmur on yedi yaşındaki kızı
uyandırmıştı. Ne kadar uyuduğunu bilmiyordu, ama dışarıda
henüz şafak atmamıştı ve sadece bir iki saatlik bir uykudan
kalkarken hep olduğu üzere kendini berbat hissediyordu. Son
zamanlarda gitgide alıştığı bir histi bu. İki haftayı aşkın süre
dir böyleydi, ama nedenini bilmiyordu. Erken yatıyor, sağlık
lı yiyecekler yiyor ve haftada üç kez spor yapıyordu. Noel’le
birlikte şehirde uzun yürüyüşler yapıyor ve yatmadan yarım
saat önce çay içiyordu. Hiçbir şey işe yaramıyordu. Hatta uyku
sorunları daha da kötüleşmişti.
Uykusuzluktan her tarafı ağrıyarak gözlerini ovuşturdu ve
zar zor yataktan kalktı.
Uykulu bir sesin, “Yine mi uyandın?” diye sorduğunu
duydu. Yatağında yatmakta olan Noel’e dönüp sessizce başını
salladıktan sonra dikkatini pencereye verdi. Tam dört gündür
yağmur yağıyordu ve Eyfel Kulesi’nin yanındaki park yakında
koca bir gölete dönecekti.
O ve Noel artık bir yıldan fazladır birlikteydi ve aralarında
her şey hâlâ iyi gidiyordu. En azından ona öyle geliyordu yanı.
Noel şimdi bir aydır burada, onun odasında kalıyor ve onun
anne-babasıyla yemek yiyordu. Her gün. Onunla birlikte. Her
gün. Her dakika. Giysileri ya Simone’un dolabında asılıydı, ya
da onun odasında yere saçılmış duruyordu; kitapları da öyle
Mutfaktan habire getirip hiç geri götürmediği bardaklar da
Akşamları Simone’un koltuğunda oturup, uzaklan kumanda
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kendi elinde, Siıuone'un televizyonunu seyrediyordu.
Düşünün bir, sanki sessizce gelip yerleşmiş ve yavaş ama
emin adımlarla odasını ele geçirerek onu dışarı itmişti. Pen
cerenin önünde dururken, artık uyuyamaz oluşu acaba son
tahlilde Noel'in suçu olabilir mi diye düşündü. Ama bu fikri
hemen geri çevirdi.
O değildi. Başka bir şeydi. Hayatından sonsuza kadar çık
tığını zannettiği biri.
Bu Aııtoiııe’la ilgiliydi.
Aslında bir bakıma bunu başından beri biliyordu. Ama ne
den? Çok anlamsızdı. Bir yılı aşkın süre önce ayrılmışlardı ve
artık ona âşık değildi. Bu meseleyi geride bırakalı uzun zaman
olmuştu ve artık onun da bunu aştığını umuyordu. Yürüsün
diye uğraşmışlar, ama yürümemişti işte. Olur böyle şeyler.
Sonra da aşıp yoluna devam edersin.
Bunu henüz başarıp başaramadığından emin değildi. Arka
sında Noel yatakta horlamaktaydı; uzun sürdüğünde herkesi
delirtecek cinsten, sinir bozucu, yavaş bir horlama.
Y'ağmur yeniden başlarken Noel’in horlaması da yeniden
başladı. Simone aylaklarını sürüyerek gidip müzik setinin ya
nındaki alçak koltuğa oturdu. Koltuğun yanında içine plakla
rını koyduğu eski bir şarap kasası vardı. Simone, vinil plakları
babasının verdiği pikapta çaldığında çıkan ılık, net sesi oldum
olası sevmişti. Çoğu yine babasından gelen albümlerini karış
tırdı ve dalgınlıkla şarap kasasında eline ilk geleni alarak pika
bı açtı. Rastgele seçtiği plağın hangisi olduğunu anlayınca da
neredeyse üzüldü.
Cannonball Adderley’nin caz albümü Som ethin’ Else’di bu,
A ntoine’ın hediyesi. Bir an çalmak isteyip istemediğinden
emin olamadı, ama sonunda pikaba koymaya karar verdi.
Piano ile vurmalılar temkinli ve tereddütlü başladı, sinsice
sokulur gibi; derken kızgın bir üflemeli kısa bir an araya girdi.
Sonra kayrboldu ve birkaç vuruş yine sakin gitti; sonra kısa
bir es geldi, düşüncelere dalmaya yarayan müzikal bir an. Ve
işte: kulağa dünyanın en hüzünlü çalgısı gibi gelen surdinli
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trompet, bu kayıtta tam da öyle. Les feuilles morts, ölü yaprak
lar. Sanki yaz geçmiş ve sonbahar kırlarda aksayarak ilerliyor,
yolun yarısında da kışa rastlıyor gibi.
Müzik hoparlörlerden sızarak, Noel’i uyandırmadan gelip
yumuşak bir örtü gibi duvarlara yayıldı; Simone da koltuğuna
gömüldü, yanı başında yerde bir paket tütün bulup bir siga
ra yaktı ve gözlerini kapadı. Bu tüm plaklarının en güzeliydi
ve Simone, Antoine’m onu kendisine verdiği günü hatırladı.
Laplace sokağındaki sinemaya, Â bout de soufjle adlı eski bir
Fransız filmini görmeye gitmişler ve yepyeni bir şey keşfetmiş
olmanın etkisiyle kendilerini aynen öyle -nefes nefese- his
setmişlerdi.*
O zamanlar birlikte ne kadar mutlu olduklarını düşününce
garip geliyordu. Çok da uzun sürmemiş olduğunu düşününce
de.
Zavallıcık, onun için daha zor olmuştu. Ayrıldıktan sonra
onun Eyfel Kulesi’nin birinci kat gözlem yerinde, şu paray
la çalışan büyük teleskoplann orada durduğunu keşfetmişti.
Onlardan birini kendi dairesine yönelttiğini biliyordu. O ak
şam daha sonra o da gizlice çıkıp kuleye gitmiş, merdivenleri
çıkmış ve teleskobu Antoine’m bıraktığı halde bulmuştu. Bir
euro atınca, aynen tahmin ettiği gibi, kendini dosdoğru ken
di odasına bakarken buldu. Sonraları birkaç kez aynı yere bir
daha gitti, sırf onun her akşam orada olduğuna dair şüphele
rini doğrulamak için. Çıkıp teleskoba her baktığında da, onun
kendi odasına çevrili olduğunu gördü.
Aylar sonra bir gün teleskobu yine kontrol etmeye karar
verdiğinde, bu sefer bambaşka bir yöne çevriliydi. Elbette,
o arada başka birinin teleskobu kullandığı anlamına gelebi
lirdi bu, ama Simone, nedenini tam olarak bilemeden, bunu
Antoine’m artık vakit öldürmek için başka şeyler bulduğunun
bir işareti saydı. Şimdi ise, neredeyse içinden o keşke yine
* A bout de soufjle “nefes nefese” veya “nefesi kesilmiş” demektir. 1960 vapımı bu Jean-Luc Godard filmi Türkiye’de Serseri Aşıklar adıyla biliniyor,
-çn
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\a^m uvun altında beni izliyor olsa diye geçirirken, artık git
miş olduğunu biliyordu. Ncw York’a gitmeden hemen önce
Sitnonc’a bir telefon mesajı göndermişti. Ayrıldıklarından beri
ondan aldığı tek haber buydu.
Merhaba Simone. Temmuzda Ay’a gideceğim. Tamamen
gerçek. İyi olduğunu umarım. Ay’ın karanlık yüzünde görüş
mek üzere.
Ve işte şimdi orada bir yerdeydi, çok, çok uzakta. Simone’un
da elbette herkes gibi kuradan ve uzay yolculuğundan haberi
vardı. Hatta katılsa nasıl olur diye aklından geçirmişti. Ama
katılmamıştı. Kazanma ihtimali o kadar zayıftı ki denemeye
bile değmez diye düşünmüştü. Ama o katılmış ve kazanmıştı
işte. Düşününce garip geliyordu.
Şu an ne yapıyordu acaba?
Orada kimlerle birlikteydi? Öteki iki talihlinin kız olduğu
nu duymuştu, öyle hatırlıyordu. Fotoğraflarını görmüş müy
dü hiç? Adları açıklandıktan sonra internette haklarında öyle
çok şey yazılmıştı ki. L e Figaro gazetesi de neredeyse her gün
Amerika’dan haberler verip durmuştu. Ama, yok, kızları gö
zünün önüne getiremiyordu.
Dönünce onunla bağlantı kursa mıydı? Yoksa artık dünya
ca ünlü falan diye onu arıyor durumuna mı düşerdi? Yok, o
beni anlar, diye düşündü. Arayacaktı. Paris’e döndüğünü öğ
renir öğrenmez.
Tekrar yatağa döndü ve yorganı başına çekti. O kalktığın
dan beri Noel iyice yayılmıştı, onu biraz itmesi gerekti. Simo
ne ona dokununca hafifçe homurdandı ve ü ff diyerek öbür
yana döndü. Sonunda, Simone tekrar uykuya daldı; ama ger
çek olduklarına yemin edebileceğiniz rüyalarla dolup taşan
bir kâbus uykusuydu bu.
Karanlık bir koridora hapsolmuştu. Nefes almak zordu. Pe
şinde biri vardı. Kimseyi göremiyordu, ama seslerini duyuyor
du, biri ya da bir şey adım adım yaklaşmaktaydı. Uzaklarda bir
yerden Antoine’ın onun adını bağırdığını işitti. Sonra bir şeyi
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daha. Ne dediğini anlamaya çabaladı. Ama sanki sesi su al
tından geliyordu, sesin içinden geçip iletilebileceği hiçbir şey
yokmuş gibi. Bir şey gittikçe Simone’a yaklaşmaktaydı. Anto
ine gene bağırdı ve o bu sefer ne dediğini duydu sanki. O şey
daha da, daha da yaklaştı. Bir şey elinin yanından hızla geçip
gitti. Antoine yine bağırdı ve Simone onu net olarak duydu.
Çık oradan! diye bağırıyordu. Tam o anda koridor projektör
lerle aydınlandı ve Simone bir de baktı ki...
Sıçrayarak uyandı, ter içindeydi ve üşümüştü. Nefes nefeseydi.
O sabahın ilerleyen saatlerinde Simone kötü haberi duydu.
Ay yolculuğu krizdeydi.
Antoine...
Simone ile Noel bütün sabahı ve öğleden sonrasını televizyon
başına çakılmış vaziyette geçirdiler. Canlı yayınlar orada ne
ler olduğunu aydınlatmaya çabalıyordu. Uzmanlar karmaşık
teoriler öne sürerken, Beyaz Saray bir sürü basm toplantısı
düzenlemiş, bunların ilkinde çıkıp konuşan başkan, her şe
yin yoluna gireceğini umduğunu söylemiş, başka da hiçbir şey
söyleyememişti. Kimse ne olduğunu tam olarak bilmiyordu ve
tüm verebildikleri birtakım tahminler, grafik modeller ve neler
olabileceğine dair öngörülerden ibaretti. Fakat her halükârda,
herkesin dönüp dolaşıp geldiği nokta aynıydı: Gençlerle astro
notlar kendi başlarına geri dönmeyi başaramazlarsa, kimsenin
yapabileceği bir şey yoktu.
O üç gençten birinin Simone’un eski erkek arkadaşı Antoi
ne olduğunu bilen Noel de büyük bir merakla canlı yayını sey
retmiş, ama artık sabrının sonuna gelmeye başlamıştı. Butun
bu hikâyeden artık bıkmıştı. Üzerine neredeyse yeni hiçbir
şey eklemeden aynı görüntüleri tekrar tekrar gösteriyorlardı.
DARLAH ile tekrar bağlantı kurma denemelerinin hiçbiri so
nuç vermemişti ve beklemekten başka yapacak bir şey vokıu
“Neden artık biraz başka bir şey yapmıyoruz, Simone?
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Bunu daha ne kadar dinleyebilirim bilmiyorum. Dışarı çıkıp
bir yürüyüş yapsak daha iyi olmaz mı? Belki bir film falan bu
luruz? Bütün günü böyle harcamak yazık olmaz mı?”
Simone koca bir dakika boyunca gözlerini ekranda ayırma
dan durduktan sonra nihayet dönüp ona baktı. Uzun zaman
dır düşündüğü bir şey şimdi nihayet netleşmişti.
“N oel,” dedi, “bitti. Bence artık kendi evine gitsen iyi ola
cak .”
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TEMAS
Ay taşıtlarının görüntüsü pek iç açıcı değildi. Antoine, olabil
diğince hafif olsun diye gövdesiz yapılan taşıtları biraz şüp
heci bir gözle inceledi. Nadolski ise taşıtların yeterli olacağı
kanısındaydı; Apollo 15 ve Apollo 16 astronotlarını gidecekleri
yere götürmüşlerdi nihayetinde.
Antoine AT’nin yanında durup Nadolski’nin birtakım he
saplamaları bitirmesini bekledi. Başında uzay başlığı ve üze
rinde bu kocaman kıyafetle onu yetişkin olan kumandan
dan ayırt etmek imkânsızdı. Taşıtların çevresinde dolanırken
her ikisi de tecrübeli birer astronot gibi görünüyordu. Oysa
Antoine’m kıyafetinin içinde hiç de yetişkin bir adam yoktu.
Dünyanın en güzel kızıyla yeni tanışmış on yedi yaşında bir
Fransız vardı. Paris’te Simone’la birlikteki önceki hayatı şimdi
yüz yıl önceymiş gibi geliyordu. Birden, arkadaşlarını gözü
nün önüne getirmekte zorlandığını fark etti. Eskiden gözü ka
palı yürüyebildiği Clemenceau metro istasyonu ile Lafayette
arasındaki en kısa yolu daha şimdiden unutmuştu. Eskiden
olduğu her şey yavaş yavaş ama kesin bir şekilde bilincinden
siliniyor gibiydi. Ve hepsinin yerini hâlâ bir anlamı olan tek
şey alıyordu: eve geri dönebilmek. Eve Mia ile geri dönebil
mek.
“Hazır mısın?” Nadolski telsiz sisteminden konuşarak
Antoine’m düşünmesini yarıda kesti. “Hazırsan, soldaki taşıtı
alabilirsin.”
Uyurgezer gibi, Antoine ayaklarını sürüye sürüye öbür ta
şıta gitti ve direksiyonun başma oturdu.
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Nadolski, "Tam arkamdan gel ve bir sorun çıkarsa seslen,”
dıve talimat verdi. "Kayalardan ve çukurlardan uzak dur. Kuzeve gidiyoruz!”
Ve bövleec, DARLAH 2 yi arkalarında bırakarak, gri düz
lüklere doğru sessizce yola koyuldular. Motorların taşıtları
ilerlettiği yalnızca koltuğun titreşiminden anlaşılıyordu. Bu
deneyini Antoine'ı ister istemez ürpertmişti.
AT’ler saatte on altı kilometreden fazla gitmemesine rağ
men, iyi yol kat etmişlerdi. Düşük yerçekimi taşıtların yer
üzerinde neredeyse uçarcasına hareket etmesine neden oldu
ğu için, çok daha hızlı gittikleri hissini veriyordu. Tekerlekler
engebeli arazide döndükçe, Antoine sanki denizdeymiş gibi
sağa sola sallanmaktaydı. Araç tutması başlıyordu.
Birkaç dakika sonra, Nadolski gazı kökleyip aracını hafif
bir yokuştan yukarı tırmandırdı. Tepeye varır varmaz Antoine
döndü. Tepenin öbür yanından aşağı inmeden önce Mia’nm
olduğu üsse son bir kez daha baktı.
Ne zamandır sürüyorlardı?
Nadolski tam bilmiyordu, ama yeterince uzun süre yol al
dıklarını hissediyordu. Yol boyunca sürekli haritayı kontrol
etmişti. Belki de araçlar onun sandığından daha yavaş gidiyor
du. Ne de olsa, kırk yıl kullanılmadan bir köşede durmuşlar
dı. Fakat öte yandan, hava veya suyla temas etmedikleri için,
esasen aynen eski hallerinde kalmış olmalıydılar.
Önceleri içini kemirip duran hisse aldırmamayı seçti ve
kraterin derin vadisi boyunca arazide ilerledi. Ama o his azal
madı ve sonunda bu şüphe yüzünden saatine bakmaya mec
bur oldu. Elini kaldırarak Antoine’a durmaları gerektiğini işa
ret etti.
Nadolski kıyafetinin bir parçası olan saati inceledi. Ulan
b u - ? Evet, şimdiye çoktan varmış olmalıydılar. En azından
yola çıkm adan önce Colem an’m ona harita üzerinde göster
diği alanı uzaktan görm üş olmaları gerekirdi. Elini sallayarak
Antoine'ı yanına çağırdı.
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“Senin saatin ne diyor?” diye sordu.
Antoine ona, “Yaklaşık elli dakikadır gidiyoruz,” dedi. “Bir
sorun mu var?”
“Fazla ileri gitmişiz,” dedi Nadolski.
“Fazla ileri derken?”
“Ya da yanlış yöne gitmişiz, ne bileyim. Doğru olmayan bir
şey var.”
Antoine, “Ne?” diye sordu; sesi şüphe doluydu.
Nadolski nasıl cevap vereceğini bilemedi. “Biz, şey... yani
haritayla biraz sorunumuz var. Ama hallolacak. Korkacak bir
şey yok.”
Antoine, “Beni mi rahatlatmaya çalışıyorsun, kendini mi?”
diyerek kayıtsızca gülmeye çalıştı. Pek başarabildiği söylene
mezdi.
Nadolski duymazlıktan geldi ve dikkatini yeniden haritaya
verdi. Antoine’ın başında dikilip nereye gideceklerini söyle
mesini beklemesi odaklanmayı daha da zorlaştırıyordu. Yıllar
dır bu yolculuk için hazırlanmıştı ve Antoine’m yapabileceği
hiçbir şey olmadığını biliyordu. Bu beladan sıyrılmaları tama
men Nadolski’ye bağlıydı.
Fakat öyle olması şu içinden çıkılmaz gerçeği değiştirmi
yordu: Haritada gördükleri ile Ay üzerinde gördükleri arasın
da hiçbir benzerlik kuramamaktaydı.
“Antoine, yakınlarda bir tepe görüyor musun hiç, şöyle alt
mış metre yüksekliğinde falan?”
Antoine etraftaki sahipsiz topraklara baktı. “Hayır.”
“Peki. Elli dakikadır gidiyoruz mu demiştin?” diye sordu
Nadolski. Antoine başını salladı. “Tamam. Bakalım... Ortala
ma hızımız saatte on beş on altı kilometre civarında desek...
demek ki aşağı yukarı on üç kilometre kadar yol gitmiş olu
ruz, değil mi?”
“Öyle görünüyor.”
“Peki, o halde şöyle yapalım: Geri dönüp geldiğimiz >ol
dan on beş dakika gidelim, sonra da duıup nerede olduğu
muza bakalım. Muhtemelen girişin önünden geçtik Us verin
altında, ne de olsa.”
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lıidip AT lerini yeniden çalıştırdılar, U dönüşü yaptılar ve
geldikleri yoldaki tekerlek izlerini takip ederek geri gittiler.
Bu sırada Caitlin Coleman'la birlikte, DARLAH 2’nin mut
fağında. acil durum enerji sisteminin kırmızı ışıkları altında
oturmaktaydı. Mia ile Midori birkaç saat uyumaları talimatıyla
odalarına gönderilmişti. Coleman, birinci modüldeki depoda
bulduğu dondurularak kurutulmuş kahve için biraz su kay
natmaya çalışıyordu. Kahve kokusunda güvende oldukları
hissini veren bir şey vardı. Sanki D emeter in kullanılmaz halde
olduğunu anladığında duyduğu korku, dondurularak kurutul
muş kahvenin kokusu sayesinde azalıyor gibiydi. Bu kokunun
ona Dünyayı anımsatmasından kaynaklanıyordu bu. Bir de,
kendi şehri olan New York’a her gidişinde sabah kahvaltısını
yaptığı İkinci Caddeyle Yetmiş Dokuzuncu Sokak’m kesiştiği
köşedeki kafeyi anımsatmasından. Yine evlerine döneceklerdi.
Kurtarılacaklardı. Öyle olmak zorundaydı.
Aklı Nadolski’yle Antoine’a gitti. Birazdan DARLAH l ’e
varacaklardı. Şansları yaver giderse, Nadolski enerji istasyo
nunu çabucak aktive edip dönüş için yola koyulacaktı, artık
yeni bir... problem çıkmadan. Kendisi de Caitlin’le birlikte
Dünya’yrla yeniden irtibat kurduktan sonra ne yapacağını bi
liyordu. Herkesi mutfağa çağıracak ve hep beraber sıcak kah
velerini yudumlamanın keyfini çıkaracaklardı. Çocuklar da
tabii. Kahve içmeyi öğrenmek için çok genç olmak diye bir
şey yoktu çünkü.
Suyun kaynadığını fark edince ısıtıcıyı alıp masaya götür
düğü fincanlara döktü. Caitlin de kahve paketlerinden birini
alarak fincanına boşalttı. Coleman’ın ona verdiği kaşıkla dal
gın dalgın bir iki defa karıştırdıktan sonra bir yudum aldı.
"Tanrım, Coleman, kahvenin tadı bile bayat.”
Coleman onun bu lafına gıcık oldu. Bu kadının nesi var böy
le ? Şhndi de ufacık şeylerden yakın m aya mı başladı? N eyle karşı
karşıya olduğunu bir bilseydin k eşk e, Caitlin Hail. înan bana,
bayaı kahve şu anki sorunlarının en önem sizi.
“Ayrıca, revirdeki antibiyotik ve morfin de öyle,” diye so212

ğukça karşılık verdi. “Onları kullanmak zorunda kalsaydm
şikayet etmeye kalkmazdın herhalde.”
Caitlin fincanını masanın üstüne koydu ve söylediği sözü
vurgulamak istercesine onu kendinden öteye itti. Sonra da
ekledi: “Biliyorum ki bütün bunlar senin için eski hikâye,
Coleman. Eminim sen DARLAH l ve DARLAH 2’yi yıllardır
biliyordun. Eğer bu elektrik kesintisi veya bağlantı kopması
hakkında bizim bildiğimizden fazla bir şey biliyorsan, söyle
melisin... şimdi.”
Coleman bir iki kıkırdayıp vaziyeti kurtarmaya çalıştı, ama
pek de beceremedi.
“Bilecek bir şey yok, Caitlin. Burada bazı sorunlarımız var.
Ekip olarak çözmeye çalışıyoruz. Hepsi bu.”
“Senin bu tarzını sevmiyorum, Coleman. Hem de hiç. Hep
o sadakatli ve şerefli iyi çocuk ayakları. Şu an içinde bulundu
ğumuz bela hakkında eğer bir şey biliyorsan, Coleman... eğer
bir şeyi gizli tutmaya çalışıyorsan...”
“Caitlin, yapamam. Kamuoyuna açıklanmayan birkaç ra
por okumuşumdur belki, şurada burada birkaç söylenti kula
ğıma çalınmıştır, ama bunların bize şu an bir faydası olmaz.”
“Ne söylentisi?”
Coleman acele etmeden kahvesini yudumladı. “Kısaca söy
leyeyim mi? Ay’da izah edilemeyen problemlerle karşılaşan ilk
astronotlar olmadığımıza dair söylentiler.”
“Nasıl yani?”
“Daha fazla bir şey söyleyemem sana, istemiyorum. Bir ya
rarı olmaz; seni daha da endişelendirir sadece. Zaten şimdi bir
kurtarma harekatı planlıyorlardır bile.”
Caitlin gözlerini ona dikti. Gördüğü yine her zamanki pa
siflikti, o aynı yarım, ketum gülümseme. "Sen buna inanıyor
musun, Coleman?”
“Hayır, Caitlin.” Coleman başını ellerinin arasına aldı ‘ Öl
düğümüzü sanıyorlardır, anlamıyor musun?”
Caitlin kabul etmeyerek başını salladı. ‘Yanlış düşümü ör
sün. Asla öyle bir varsayımda bulunmazlar i llerinden gelen
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çabayı gösterirler... çünkü öyle yapmazlarsa biliyorsun ki bu
bir halkla ilişkiler felaketi olur...'5
Coleman Caitlin’in bu boş umudu karşısında renk verme
di. Sağ oldukları bir şekilde teyit edilinceye kadar, yolculuk
ekibindeki herkesin kapalı kapılar ardındakilerce ölü kabul
edileceğini biliyordu.
Çünkü kapalı kapılar ardında geçmişte burada ne olduğu
biliniyordu.
Kahveyi kokladığında duyduğu, her şeyin yoluna girece
ğine dair o kısacık, neredeyse inandırıcı his birdenbire yok
olmuştu.
Nadolski tekerlek izlerini olabildiğince titizlikle takip ediyor,
ama hâlâ bir şey tespit edemiyordu. Hatta birkaç dakika önce
aymı yerden geçmiş olduğunu bile hatırlayamıyordu. Haritayı
yeniden kontrol etmek üzereydi ki kulaklığında bir küfür işit
ti. Küfreden Antoine’dı.
“Devereux, ne oluyor?”
Ancak birkaç saniye sonra cevap verebildi. “Galiba bir şeyi
çiğnedim .”
“Olduğun yerde kal, ben geri geliyorum.”
“Tamam.”
Nadolski geniş bir kavis çizerek sola döndü ve bir de baktı
ki öbür AT neredeyse yüz metre arkadasındaydı. Oraya varır
varmaz sorunun ne olduğunu gördü. Antoine’ın sol ön teker
leği büyük bir kayaya çarpmış ve dingili kırılmıştı. Tekerlek
gri kumların içinde yatmaktaydı.
“Bunun için çok özür dilerim. Gerçekten. Nasıl oldu anla
m adım .”
Nadolski hasara baktı. Burada bunun için hiçbir şey yapa
mazdı.
Antoine umutsuzca, “Ne yapacağız şimdi?” diye sordu ve
çıkan tekerleği almak için aracın çevresini dolandı.
Nadolski, eski ek ip m a n , diye düşündü. Bu seferdeki her şey
Nuh N ebi’den k a lm a , anasını sa tay ım .
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“Dünyanın sonu değil,” dedi Nadolski. “Her iki taşıt da dört
yüz kilo fazladan yük taşıyabilecek şekilde yapılmış, yani be
nimkinde birlikte gidebiliriz. Benim korktuğum da işte tam -”
Cümlesini tamamlayamadı. Kumda bir şey dikkatini çek
mişti. Dizleri üstüne çöktü ve kıyafetinin altında sırtından so
ğuk terler süzüldüğünü hissetti. Şimdi anlaşılıyordu.
“Devereux!”
Antoine tekerleği bırakıp olabildiğince hızlı bir şekilde
Nadolski’nin yanına döndü, ama kocaman kıyafeti hareketle
rini ağırlaştırıyordu. Düşük yerçekimiyle de birleşince, Antoi
ne dengesini korumakta güçlük çekmekteydi.
Nadolski, “Bu izleri görüyor musun?” diye sordu. Antoi
ne başını salladı. “İyi. Sırf iyice emin olmak için soruyorum.
Hiçbirimiz doğru dürüst uyumayalı uzun zaman oldu. Peki
şimdi de şunu sorayım: Şu tekerlek izlerini görüyor musun?”
Nadolski ilk gösterdiklerine paralel başka bir izi gösterdi.
Antoine yine evet dedi.
Nadolski, “Bunlar geri döndüğümüzden beri takip ettiği
miz izler,” diye açıkladı.
“Yani ne demek istiyorsun...?” diye sordu Antoine.
Nadolski ona baktı. Çocuğun endişeli olduğu hemen an
laşılıyordu; kötü bir haber almak üzere olduğunu biliyor gi
biydi.
“Bunlar bizim izlerimiz değil.”
“Ne... ne demek istiyorsun? Anlamıyorum. Tıpatıp aynılar,
değil mi?” diye sordu Antoine.
“Hayır. Dikkatli bak,” dedi Nadolski. “Bu bizim izlerden
biri, görüyor musun? Şimdi bir de ötekine bak. Şu ortadaki
çizgiyi gördün mü? Bizim araçlarımızın hiçbiri öyle bir iz bı
rakmaz.”
Antoine, “Belki başka bir Ay yolculuğundan kalmadır?”
diye bir fikir ortaya attı. “Enerji istasyonunu kurdukları za
mandan kalmış olabilir mesela.”
Nadolski ona doğru elini kaldırdı. “Hayır, Antoine.
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Coleman 111 dediğine göre, istasyon astronotlar yere inmeden,
uzaktan kurulmuş. NASA buraya hiç gelmedi. Biz de gelme
dik, burası her neresiyle artık. Bir saat önce bu izler yoktu.”
Antoine sesi titreyerek, “Ne demeye çalışıyorsun?” diye
sordu.
"Galiba tehlikedeyiz demeye çalışıyorum.”
Yalnızca birkaç saniye sonra, üç yüz metre kadar ötelerinde
iki kişi gördüler. Kendilerine doğru yürümekte; yavaş yavaş,
ama su götürmeyecek şekilde giderek yaklaşmaktaydılar.
ikisinin de uzay kıyafeti veya başlığı yoktu.
Ayın düşük yerçekimine karşı mücadele ettikleri de yoktu.
Adeta Dünya’da yürüyormuş gibi doğal bir yürüyüşleri var
dı. Ve burayra doğru geliyorlardı.
Saklanacak bir yer yoktu. Koşmak imkânsızdı.
Antoine’ın son fark ettiği şey birinin Nadolski’ye benzediği
oldu.
Diğeri ise tıpatıp kendisine benziyordu.
Derken her şey bembeyaz ve gürültülü oluverdi ve Antoine
Devereux bilincini kaybettiğini hissetti.
Coleman kahvesini içerken, bir yandan da öbür elinin parmak
larıyla tempo tutar gibi masaya vurmaktaydı. Çoktan dönmüş
olmalıydılar. Tahmin! gidiş-dönüş sürelerinin iki katı zaman
dır bekliyordu, ama daha ne onları görmüş ne de onlardan bir
haber almıştı. Başlıklardan birinin içindeki telsiz sisteminden
defalarca onları aramıştı, ama bir buçuk kilometreden fazla
uzakta oldukları sürece zaten onu duymalarına imkân yoktu.
Bir terslik çıkmış olmalıydı. Enerji istasyonunu harekete
geçirme denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı herhalde. Yok
sa şey mi... hayır...
Coleman’ın boğazı düğümlendi ve biri beynini ılık ve yo
ğun katranla doldurmuşçasma zihni kapkara oldu. Normal
nefes alabilmek için zorla kendini toparlaması gerekti. Elli yıl
dır hiç böyle hissetmemişti, dokuz yaşından beri.
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Temmuzda bir cumartesi günüydü, diye anımsadı. Annesi
onun Doğu Altmış Beşinci Sokak’ta oturan bir arkadaşını zi
yaret etmesine izin vermişti, halbuki tek başına New York'ta
dolaşmak için henüz çok küçüktü. Annesi eline taksi parasını
vermiş ve onu bir taksiye bindirmesini kapıcıdan rica etmiş
ti. Ama o taksiye binmek yerine yürüyerek gitmeye ve parayı
başka bir şeye harcamaya karar verdi. Şeker falan alırdı belki.
Central Park’tan geçerek gitmeyi düşündü, yeni bir hayvan
gelmiş mi diye bakmak için hayvanat bahçesine uğrayabilirdi
belki. Ama parktan geçerken, aniden biri çalıların arasından
çıkıp onu yakaladı. Coleman bir ağacın arkasına sürüklen
mişti ve hemen sonra da, adamın tabancasını onun kafasına
doğrulttuğunu hatırlıyordu. Coleman ona cebindeki taksi pa
rasını vermeyi denedi, ama adam sadece güldü ve silahının
horozunu kaldırdı.
“Öldüğünde kaç yaşında olacaksın?” diye sordu.
Coleman cevap vermedi; sadece tabancanın şakağına sür
tündüğünü ve bu arada idrarın pantolonundan aşağı aktığını
hissetti.
“Artık bundan fazla büyümeyeceksin,” dedi adam ve tetiği
çekti.
Coleman silahın tık ettiğini duydu ve boş olduğunu anladı.
“Bunu hissediyor musun?” Adam silahı kafasına daha da
bastırdı.
Coleman kafatasını deleceğinden emindi. “Hissediyorum,"
diye fısıldadı.
“Bu tabanca altı kurşun alıyor. Ama içinde sadece bir tane
var. Sence ne kadar yaşarsın?”
“Bilmiyorum.”
“Benimle beraber saymanı istiyorum. Tamam mı?”
Coleman yanıt vermedi.
“Birincisini zaten geçtik, değil mı?”
Adam tekrar tetiği çekti. Bir kez daha silahtan sadece btr
tık sesi geldi.
“İki.”
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Tık.
“Ü ç.”
Tık.
“Dört.”
Tık.
“Beş. İşte şimdi vakit geldi.”
İşte o anda hissetmişti. Şimdi DARLAH 2’nin bir korido
runda dururken hissettiği duygunun aynısını. Artık hiç umut
kalmadığı hissi. Dünyanın bütün iyiliği gelse, onu yanı başın
da duran kötülükten kurtaramayacağı hissi.
Altıncı deneme olmadı. Adam silahı uzun süre başına da
yadıktan sonra aniden indirdi ve kendi yoluna gitti. Coleman
otların üzerine çöktü; hatırladığı bir sonraki şey, iyi olup ol
madığını soran genç bir kadının yüzüydü. Kadın onunla eve
kadar yürüdü, annesi de kadına kahve ikram etti. Coleman
kahve kokusunun nasıl yavaş yavaş eve yayılarak, usulca ama
kesin bir şekilde dünyayı yeniden normale döndürdüğünü
hâlâ hatırlıyordu.
Nereye gideceğini bilemeyerek karanlık koridorda durak
ladı. Uzaklarda bir yerden ayak sesleri duydu, metal zeminde
koşan ayakkabılar. K ızlar olm alı, diye düşündü. Ne yapıyorlar
böyle? D inleniyor olm aları lazım. Artık başka bir şey düşünme
den dönüp yine ikinci modüldeki mutfağa gitti. Caitlin hâlâ
büyük, yuvarlak masada oturmaktaydı.
“Ben gidip onları arayacağım,” dedi Coleman.
Caitlin ona endişeyle baktı. “Coleman, ne diyorsun?”
“Dört saatten fazla oldu. Çoktan dönmüş olmaları gerekir
di. Korkarım denemeleri başarısız olmuş olabilir.”
“İki AT’yi de aldılar, Coleman.”
“Yürüyeceğim. Kızlara göz kulak ol,” dedikten sonra Cole
man dönüp odadan çıktı.
Hemen malzeme odasına koştu, bir kıyafet indirdi ve üze
rine geçirdi. Oksijen tüpünü alıp sırtına bağladıktan sonra ba
sınç azaltma hücresine girdi.
Bu kez sıra ondaydı.
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Coleman kapının yanındaki metal kutuyu açıp bir kod tuşladı. Yalnızca onun bildiği bir koddu bu. Tuşların yanında ye
şil bir ışık belirdi ve küçük bir motorun vızıltısını duydu. Du
vardaki düğmeye bastı ve arkasındaki kapak inerek kapandı.
Güzel, en azından hâlâ çalışan bir şey var, diye düşündü. Du
vardaki şalterlerden birini indirdi ve hava hızla odadan dışarı
vakumlandı. Sonra Ay yüzeyine açılan kapı açıldı ve Coleman
dışarı adım attı.
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AYAKKABI
Uyandığında Mia’nın başı dönüyordu. Ne zamandır uyuyor
du? Farkında değildi. Başının arkasında bir yerden müzik sesi
duydu. Biri şarkı söylüyordu. Kulaklıklarının hâlâ kulağında
olduğunu fark etmesi birkaç saniye sürdü. Sakince yatağa otu
rup iPod’unu eline aldı. Çalan Talking Heads'ti. Şarkının adı
“(Nothing but) Flowers”dı; Mia bu şarkıyı hemen hemen ez
bere bilirdi. Post apokaliptik bir dünyayı anlatıyordu. Şarkıda
ki kişi açık bir arazide dolaşıyor ve artık var olmayan her şeyi
özlüyordu: 7-Eleven’ları, vişneli turtayı, çikolatalı kurabiyeyi,
alışveriş merkezlerini ve gayrimenkulleri. Otların bir metrelik
olduğu, bitki örtüsüyle kaplanmış bir gezegende sendeleyerek
yürüyen adamı gözünün önüne getirebiliyordu. uCemıet huysa.
keşke bir çim biçme makinem olsaydı." Mia adamın umutsuzca
tanıdık şeylerin izini arayıp durmasını hayal etti. “Burası Pizza
HuCtı, şimdi papatyalarla kaplanmış."
Ay çok daha fena diye düşündü, çünkü burada hiçbir şey
yetişmiyordu. Ya burada koca bir yıl geçirmek zorunda kalır
sa? Bu mümkün müydü ki?
Müzik birdenbire durdu.
Mia iPod’una baktı. Batarya zayıf sözü birkaç saniye görün
dükten sonra alet tamamen kapandı. Bunun olacağım biliyor
du. Buna hazırlıklıydı, ama yine de acı vericiydi işte. Bu andan
sonra dünyasında hiç müzik olmayacaktı.
Şarkının sözlerini defterine yazmak için hemen kalemle
kâğıt aldı. Böylece hiç olmazsa şarkının canlılığım birazcık
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daha koruyabilirdi. Ama bu düşünce başka bir düşünceyle ke
siliverdi: Şimdi dönmüş olmalılar. Antoine’la Nadolski DARLAH
Vden Jönm üş olmalı.
Bu fikir hemen yataktan fırlayıp giyinmesine yol açtı. Bir
anlık bir dürtüyle, belki ikisinin döndüğüne dair bir emare
görmek umuduyla, gidip gemi penceresi kılıklı küçük pence
reden dışarı baktı. Ama görecek bir şey yoktu. Hiçbir şey. Göz
alabildiğine uzanan, ölgün, gri yüzey vardı sadece.
Fakat, derken, bir şey daha.
Önce uykusuz kalmış beyninin ona oyun oynadığını dü
şündü. Ama yüzünü cama yapıştırıp gördüğünü sandığı şeye
dikkatle bakınca...
Ayak izleıi.
Resmen ayak izleri vardı dışarıda.
Ama sadece bu değil.
Ayak izleri öyle belirgindi ki, o ayırt edici çizgilerini hemen
tanıdı.
Paraşütçü botları, diye düşündü şaşırarak. Benimkilerin ay
nısı.
“Midori? Midori!” Mia yatağında mışıl mışıl uyumakta
olan oda arkadaşını çekiştirdi. “Uyan!”
Midori yavaşça gözlerini açtı; kafası karışmış gibiydi. “Ne
var ya?”
“Burada biri var!”
Midori esneyip gözlerini ovuşturdu. “Ne demek istiyor
sun? Döndüler mi? Kurtulduk mu?”
“Hayır, dışarıda biri var!” Mia pencereyi işaret etti.
Saniyeler sonra Midori Mia’nın yanında, ayakta, Ay kumu
na bakmaktaydı. O da görmüştü.
Kumdaki apaçık, besbelli ayak izlerini.
Koridorlar boyunca koştular.
Bilgisayar odasının önünden geçip kapılardan girerek bi
rinci modüle geldiler ve Caitlin’i iletişim odasında bulana
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kadar da durmadılar. Caitlin oturmuş, kamburunu çıkararak
üzerlerine eğildiği radyo vericilerini çalıştırmaya uğraşıyordu.
Nefes netese oda pencerelerinin dışında ne gördüklerini anla
tıp onun tepkisini beklediler. Caitlin başını kaldırarak onlara
boş boş baktı.
“Ha. Evet, gördüm,” dedi ve tekrar vericilere döndü.
“Ne demek, ‘gördüm’!” diye deli gibi bağırdı Mia. “Neler
dönüyor burada?”
Caitlin ona boş gözlerle bakıp omuz silkti. ■
‘Sizi tekrar oda
nıza götürürken gördüm,” dedi.
“Ama...” diye başladı Midori. “Ne demek oluyor bu? Ne
yapacağız?”
“Yapacak bir şey yok, gerçekten. Artık yok.”
Mia küplere binmişti. “Caitlin, senin neyin var böyle? Dı
şarıda biri var diyoruz, anlamıyor musun? O dışarıdan kapa
nan kapak, dışarı çıkamayan Wilson’la Stanton. Sabote edilen
Ay’a iniş aracı.”
“Ve geri dönmeyen Nadolski’yle Antoine,” diye ekledi Ca
itlin karamsar bir sesle.
Mia kalbinin, içini kazıyan keskin bir nesne gibi battığını
hissetti. “Geri... dönmediler mi?”
“Hayır.”
“Ama... onlarla temas kurmaya çalıştınız mı?”
“Telsizleri kapsama alanı dışında. Coleman onları bulmaya
gitti.”
Midori umutla, “Çok şükür,” diyerek rahat bir nefes aldı
Ama Mia çevresine baktı ve sonra yavaşça, “Ne zaman gitti,
Caitlin?” diye sordu.
Caitlin’in gözleri bulanık bakıyordu.
“Bilmem... saatler önce herhalde.” Caitlin transa girmişti
sanki. Telaşlı, umutlu, üzgün ya da endişeli görümııüvordu
“Korkarım sevgili Coleman için artık bir şey yapamayız, çok
geç. Çok iyi bir adamdı.”
Mia Caitlin’i omuzlarından tutup sarstı. “Lanet olsun, neln

oldu burada? Neden Coleman ölmüş gibi davranıyorsun? Ya
Nadolski’yle Antoine?'’
“Sağ olduklarını düşünmek için hiçbir neden yok. Bu üsten
çıkan kimse geri dönmedi. Çok üzgünüm, kızlar. Galiba bura
da artık sadece üçümüz kaldık. Hep birlikte cesur olmalıyız.”
Kızlar dilleri tutulmuş bir halde Caitlin’e bakıyordu. Kadın
hap mı almıştı yoksa? Caitlin aniden konuyu değiştirip gü
lümsedi. “Beklerken istediğiniz herhangi bir şey var mı?”
Mia, artık neredeyse histerik bir halde, “Neyi beklerken?”
diye sordu.
“Yani, acil durum yedek enerjisi eninde sonunda bitecek ve
oksijen jeneratörü kapanacak. Ondan sonraki bir iki saat için
de de oksijen tamamen tükenecek. Belki kendimize bir yemek
hazırlasak iyi olur. Veya birbirimize hikâyeler anlatabiliriz.
Ne bileyim.” Caitlin âdeta tüm duygularını yitirmiş, bir hayal
âleminde gezinmekteydi.
“Sen tamamen aklını kaçırmışsın, Caitlin!” diye feryat etti
Mia.
Caitlin onun haykırışlarını duymazlıktan geldi. “Mia, söy
lesene, iPod’unun hâlâ şarjı var mı?”
“Yok!”
“Peki. Biz de müziksiz idare ederiz o zaman. Tabii şarkı da
söyleyebiliriz....”
Midori, “Bizden sen sorumlusun, aklını başına toplasana!”
diye bağırdı. “Yapabileceğin her şeyi yapmakla yükümlüsün!”
Caitlin’in yanıtı kayıtsız ve sakin oldu. “Yapacak bir şey
yok.”
“Yani pes ettin bile, dediğin bu m u?” diye haykırdı Midori.
Caitlin gözlerini Midori’ye dikti; bu Midori’yi korkutmuş
tu. “Evet. Sen etmedin m i?” diye mırıldanarak karşılık verdi.
Midori umutsuzca onun omzunu yumrukladı. “Bu haksız
lık! Haksızlık b u !”
Caitlin ayağa kalktı, Midori’nin kolunu tutup itti ve, “Vah
vah, yazık sana. Zavallıcık. Keşke evinde kalsaydm!” diye tıs
ladı.
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İki kız perişan bir halde iletişim odasını terk ettiler. Mia
revire gidip bir bakalım diye ısrar etti, gerçi ne aradığını ken
di de bilmiyordu. Ama bir teorisi vardı ve birkaç dakikalık
bir araştırmayla doğrulandı da: Coleman’m daha önce onlara
gösterdiği ilaç sandığındaki hap kutularından birkaçı boştu.
Caitlin. Caitlin buraya gelmiş. Durumun üstesinden gelebilm ek
için kendini uyuşturmaya başlamış.

Mia kutuları inceledi. Şiddetli ağrılar için son derece kuv
vetli haplar ve morfin vardı içlerinde. Bunları Midori ye gös
terdi; o ise hiçbir şey söylemeden, onaylamayan bir edayla ba
şını salladı. Sonuçta Caitlin için yapabilecekleri bir şey yoktu,
onu kayıtsızlığıyla başbaşa bırakmaktan başka. En azından
şimdilik. Ama bu Caitlinin haklı olduğu anlamına mı geliyor
du? Beklemekten başka kendileri için yapabilecekleri pek bir
şey yok muydu gerçekten? Elektriğin kesilmesini beklemek
ten başka? Odalarda ve koridorda oksijenin tamamen bitip tü
kenmesini beklemekten başka? Hep beraber boğularak ölmeyi
beklemekten başka?
Geri dönüp mutfağa yürürken fazla konuşmadılar. Bir
planları vardı, ama uzun uzun konuşmayı gerektirmiyordu;
birinin birkaç cümle etmesi, diğerinin de bir iki baş sallaması
yetmişti.
Nefes almanın zorlaştığını hisseder etmez, malzeme odası
na gideceklerdi. Uzay kıyafetlerini giyecek ve dışarıya, vüzeve
çıkacaklardı.
Uygun bir yer bulacaklardı, belki bir tepe, tüm uzayı gö
ren manzaralı bir yer. Sonra da kollarını birbirlerine dolaya
rak orada oturacak ve oksijenin bitmesini, karbonmonoksidin
kendilerini zehirleyerek rahatça ve usulca ölüme göndermesi
ni bekleyeceklerdi.

CAİTLİN
Tek istediği uyumaktı. Uyumak ve bambaşka bir yerde uyan
mak. Her yer ona uyardı. Meksika’nın bir yerindeki bir çölün
ortasında, aç susuz, peşinde psikopat bir katille de olsa ra
zıydı. Etrafında yılanlar ve çakallar, güvenli bir yere varmaya
çalışarak çorak arazide kanlı dizleri üstünde emeklese de olur
du. Ne olursa olsun, hiçbir kurtuluş imkânı olmadan buraya
tıkılıp kalmaktan iyiydi.
Başı iletişim odasındaki masanın üstüne düştü düşecek bir
halde otururken, Caitlin’in umutla beklediği tek şey, aldığı
hapların korkunun en kötü aşamasını atlatmasını sağlamasıydı.
Coleman Nadolski ve Antoine’ı bulmak üzere boş bir umu
dun peşine takılıp üssü terk ettikten sonra, Caitlin endişeleri
ni bertaraf etmek için DARLAH’nm koridorlarını arşmlamıştı.
Düşünmeden kendini revirde buluverdi; üzerinde kan kırmızı
bir haç olan büyük ilaç sandığı âdeta ona gülümseyerek, Me
rak etme; böyle hissetmek zorunda değilsin, demeye çalışıyordu
sanki. Sandığı açtı ve içinde olağan ilk yardım malzemeleri
nin yanı sıra, penisilinden adrenalin enjektörlerine, morfine,
Valium’a ve bir sürü başka analjezik ve anestetik ilaca kadar
her şeyi buldu.
İçinde bulunduğu oda nispeten genişti. Dördüncü modü
lün bir parçası olan revir, aynı anda birkaç hastayı alabilecek
şekilde tasarlanmıştı. Odanın ortasında hem hastane yatağı
hem de otopsi masası işlevi görebilecek dört masa vardı. Du
227

nar^ar'

odanın neredeyse oval biçimine uyum sağlayan dolap
larla kaplıydı. Her şeyin eski bir bilimkurgu filminden fırlamış
gibi bir hali vardı neredeyse. Caitlin kendini can alıcı sahne
den hemen önce çıkan çığlık kraliçesi rolünde bulmuştu.
Tüm bunlar ne içindi? Bütün bu cerrah neşterleri, mik
roskoplar, plastik laboratuvar önlükleri ve lastik ayakkabılar?
Matkap, çekiç ve bu korkunç ameliyat makasları seti ne için
di?
NASA buraya gönderdiği insanların başına ne geleceğini
düşünüyordu ki?
Peki ya anahtarları hiçbir yerde bulunamayan o kilitli koca
koca dolaplar ne içindi?
Şu sonuca vardı ki, bu üs asla cevabını bulamayacağı pek
çok sırrı barındırıyordu. Bulmak da istemiyordu aslında. Ce
vaplar onu korkutacaktı mutlaka. Oysa şimdi sadece huzur
istiyordu.
Caitlin eline bir kutu hap ile bir ampul morfin alarak sıkı
sıkı tuttu. Tutar tutmaz da kendini suçlu hissetti.
Bunları alırsam kontrolü kaybederim.
Ne kontrolü? Çoktan kaybettin zaten.
D aha fa z la dayanamayacağım.
Uyanık ve tetikte olmalısın, Caitlin.
N e için uyanık olayım? Kimsenin bizi kurtarm aya geleceği
y ok, değil mi?
O çocuklardan sen sorumlusun!
Ama onlar için hiçbir şey yapam am . Ben de onlar gibiyim işte.
Eve gitm ek istiyorum.
Bunları alırsan, eve dönm ek için ufacık bir şansın varsa onu
da heba etmiş olacaksın.
Ne şansı? Şans mans yok, hani? Artık yok.
Bu delice, didişken düşünceleri müthiş şiddetli bir baş ağ
rısına yol açtı. Yetti artık. Haplarla ampulü ceketinin cebine
koydu ve iletişim odasına döndü.
Caitlin gidip Mia ve Midori’yi bulması gerektiğini biliyor
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du, ama bu iki çocuğun birlikte üssün bir yerinde bulundu
ğu fikri onu kederlendirmekteydi. Burada olmamalıydılar.
Dünya’da arkadaşları ve aileleriyle birlikte olmalıydılar, bu
Tanrının bile unuttuğu yerde değil. Aslında bir bakıma onla
rı biraz kıskanıyordu; aynı yaştaydılar ve birbirlerinden güç
alabilirlerdi. Halbuki o yapayalnızdı, dayanabileceği kimsesi
yoktu.
Ağır adımlarla birinci modüle doğru gitti gitli.

Caitlin radyo vericilerinin ve iletişim ekipmanının olduğu
duvarın önündeki tek sandalyeye oturdu. Normalde yanması
gereken sayısız küçük ampul ve ekran kapkara ve sessizdi. İşe
yaramayacağını bildiği halde ekipmanı çalıştırmayı denemek
ten kendini alamadı. Ve tahmin ettiği gibi, hiçbir şey olmadı.
Sandalyeye çöktü, başını ellerinin arasına alarak, perişan bir
halde kalakaldı.
Burada ne işin var, Caitlin?
Hafızasını yoklayarak tüm bu hikâyenin nerede başladığını
bulmaya çalıştı.
On sekiz yaşma girdiği o yaz, kendinden altı yaş büyük
erkek arkadaşı George’la Meksika’da tatil yapmaktaydı. Ge
ceyi kumsalda, uyumaksızın uzanıp gökyüzünü seyrederek
geçirmişlerdi. Görünürde tek bir bulut yoktu ve etrafta ışık ol
mayışı sayesinde inanılmaz sayıda yıldız görmek mümkündü.
Ara sıra başlarının üstünde bir yıldızın ışıklı bir iz bırakarak
kaydığını görüyorlardı.
“Bir dilek tut,” diye mırıldandı George.
“Neydi o?” diye sordu Caitlin.
“Kayan yıldızların aslında ne olduğunu biliyor musun?"
“Meteorlar.”
George başını salladı ve oturma pozisyonuna geçerek dir
seklerine dayandı. “Evet, kısmen doğru. Ama daha çok uzay
artıkları onlar. Yani uzay kapsülleri, uydular, yıllarca ora
ya gönderip durduğumuz her ne halt varsa onlar işte >u an
Dünya’nm yörüngesinde dönen kameralar, penseler, Ingiliz
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anahtarları falan var. O yüzden bugün artık uzaya roket gön
dermek zorlaştı. Bütün o döküntüler yüzünden.”
“Şaka yapıyorsun, değil mi? Yani söz konusu olan sırf İn
giliz anahtarları ve kameralarsa, yukarıda yeterince yer var
demektir.”
“Öyle de, o İngiliz anahtarı saatte yirmi yedi bin kilometre
hızla gidiyor ama. Bu da neredeyse saniyede sekiz kilometre
demek. Saatte yirmi yedi bin kilometre hızla giden şeye çarpsan pek de hoş olmaz, değil mi? Üstelik sadece bir tane de
değil ki bunlar. Bilinmeyen yörüngelerde başıboş gezen yüz
lerce şey var, nerede olduklarını kesin olarak bilmek imkânsız.
Delilik bu, Caitlin.”
Yıllar sonra, astronot olup NASA için çalışmaya başlayan
Caitlin Ay yolculuğuna hazırlanırken, Avrupa Uzay Ajansı,
ESA’nın yaptığı, Dünya yörüngesinde dönen tüm insan yapımı
cisimlerle ilgili bir araştırmayı görme fırsatı bulmuştu.
George doğru söylemişti. Gerçekten de o şeylerden bir sürü
vardı. Çok fazla. Ama aynı zamanda yanlış da söylemişti. Çün
kü uydular, İngiliz anahtarları ve başka her ne varsa onlar
dan yüzlerce yoktu. Binlerce vardı. Dünya ahalisine televizyon
sinyalleri, GPS navigasyonu vesaire sağlayan uyduların sayısı
sırf iki bin iki yüzdü. Belki de Caitlin’in tüm hayatı boyunca
sürecek olan uzay sevdası böyle başlamıştı.
O geceki konuşmalarını sık sık düşünürdü. O konuşma ol
masaydı, belki de asla astronot olmaz, bambaşka bir iş yapar
dı. D oktor olurdu belki. Veya mimar.
Birdenbire radyoların birinden bir cızırtı geldi. Caitlin bir
anda hayallerinden sıyrılıp gerçeğe döndü.
R ad y o ça lışıy o r!
R adyo ça lışıy o r!
Donakalmış bir halde oracıkta oturup cızırtıyı ve beyaz gü
rültüyü dinledi. Aletin üstündeki küçük kırmızı lamba kendi
kendine yanmıştı. Alıcıya elektrik gidiyordu demek ki. Bunun
nasıl olabildiği hakkında bir fikri yoktu, ama şu anda buna
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kafa yoracak değildi. Önemli olan aletin çalışıyor olmasıydı.
Dünya ile irtibat ku rabilecekti!

Sevinç ve şevkten ellerinin titremesine hâkim olamıyordu.
P ekâlâ, şimdi dikkat, şimdi d ikkat ...

Sağ elini uzatıp yavaşça ama dikkatli bir şekilde arama düğ
mesini çevirdi. Cızırtı ânında durdu ve Caitlin bir an işi boz
muş olmaktan korktu. Ama sonra, düğmeyi yanm tur daha
çevirince tekrar geldi, şimdi daha da net. Sesler vardı. Sesler
duyuyordu.
Bir saniye kaybetmeden mikrofonu kaptı ve radyoyu acil
durum frekansına ayarladı.
“Houston, burası DARLAH 2, bir sorunumuz var!”
Birkaç saniye cevabı bekledi, ama cevap gelmedi. Tekrar
denedi.
“Houston, Houston, burası DARLAH 2, bir sorunumuz
var! Üste elektrik kesildi ve Demeter hasarlı durumda. Hous
ton, sesimi alıyor musunuz? Ben DARLAH 2’den Caitlin Hail.
Alo?”
Cevap yok.
Frekansları değiştirip Houston’daki alıcıya mesajı tekrar
etti. Ama o da tamamen sessizdi. Deli gibi tüm frekansları ve
ayarları denedi. Arada bir o ilk duyduğu cızırtı yine geliyordu;
bazen fonda belli belirsiz sesler duyuluyor, bazen de sadece
beyaz gürültü oluyordu. Pes ederek tekrar sandalyeye çöktü.
Ve tam o anda gürültünün arasından sesler son derece net bir
şekilde duyulur oldu. Bir haber kanalından geliyordu. Spike
rin sesini tanıyordu sanki.
"... NASA, Ay’da mahsur kalan beş astronot ve üç genç
için bir kurtarma planını yürürlüğe koymakta yeterince hız
lı davranmadıkları yönündeki sert suçlamaları savuşturuyor.
Amerika Birleşik Devletleri başkanı da Ay yolculuğu ekibinin
üyeleri için bir dakikalık saygı duruşu çağrısı yapmasından
ötürü ağır eleştirilere maruz kalmakta. Kurumun bilgi sakladı
ğı yolundaki spekülasyonlar, gerçekten de sağ kalan kimsenin
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olmadıkına dair kanalar olduğu söylentilerinin çığ gibi büyünu'Miıe neden oluyor...”
'Hayır! H ayır!" diye bağırdı Caitlin radyoya, makineye çıl
gın gibi vurarak. “Hemen vazgeçmeyin, biz hâlâ buradayız,
hâlâ hayattayız, dinliyor musunuz?” Haber anonsu birden ke
sildi ve hoparlörlerden korkunç, keskin bir cayırtı koptu ve
birkaç saniye sonra aniden temelli olarak sustu.
Caitlin sandalyesini geriye itip ayağa sıçrayarak radyoyu
tekmelemeye başladı. “Artık dayan am ıyoru m !” diye bağırdı,
yüzünden yaşlar süzülerek. Havalandırma deliklerinden kıvıl
cım lar çıkıyor, dumanın pis kokusu odaya yayılmaya başlıyor
du.
Titreyen elleri düşünmeksizin ceketinin ceplerindeki hap
larla morfin ampulüne gitti, iki hap çıkarıp susuz olarak yuttu.
Son bir saniye, doğru dürüst bir alternatifi olup olmadığını
ve ne yapması gerektiğini düşündü. Ama yoktu. Kararlı bir
hareketle, ampulün ucunu kırdı ve iğneyi pantolonunun üs
tünden uyluğuna batırıp sıktı.
Morfin saniyeler içinde etkisini göstermeye başladı. Ağır
bir sıcaklık vücuduna yayıldı ve onu tatlı, tasasız bir kayıtsız
lığın yumuşak ve kalın battaniyesine sardı.
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SİNYAL
Bunun olmasını bekliyorlardı. Ama yine de, nihayet olduğun
da, tam bir sürpriz olmuştu.
Acil durum enerjisi kesildi.
Son bir gün boyunca varlığına neredeyse alıştıkları o kırmı
zı ışık nihayet yok olduğunda, Midori ve Mia mutfaktaydı. Bir
anda gitmiş, yerine tam bir zifirî karanlık gelmişti.
Bir iki saat önce Midori depoda el fenerleri bulmuş, bunları
önlerindeki masanın üstüne koyup karanlığı beklemeye ko
yulmuşlardı. Fenerlerin ışığı umduklarından daha zayıftı ger
çi. Bir yerden bir yere güvenli bir şekilde gidebilmek için bun
ların titrek ışıklarını aynı noktaya yöneltmeleri gerekiyordu.
Sonunda alıştıkları uzun ve boş koridorlar birdenbire onlara
yabancı, labirentimsi ve bitmez tükenmez gibi gelmişti. Ama
içlerinde ilerlemeye devam ettiler, nedenini kendilerini de tam
bilmedikleri halde.
Her adımda Mia Antoine’ı, arkadaşlarını, yaşadığı kenti,
kardeşi Sander’i ve hatta annesiyle babasını ne kadar özlediği
ni hissetti. Fakat bu düşünceleri zihninin gerisine itip elinden
geldiği kadar saklamaya çalıştı.
Mia ve Midori pek konuşmadılar, amaçsızca dolanıp dur
dukları gerçeğini ikisi de dile getirmedi. En iyisi bunu hiç
konuşmamaktı. Sadece yürümeye devam et, hareket etmeve
devam et. Hiç değilse kendini hayatta tutmak için bir şev Yap
tığını hisset.
Zira pek yakında oturmanın vakti gelecekli. Ve bu da artık
son oturuşları olacaktı.
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C aitlin’i oturma odasında buldular. Oradaki kanepelerin bi
rinde uyumaktaydı. Midori nefes aldığından emin olmak için
yanma gidip baktı. Onu kendi haline bıraktılar ve tekrar kori
dorlara döndüler.
Mia bilgisayar odasına gitmeyi önerdi. Daha önce bu ya
saktı, fakat şimdi artık yalnızca ikisi kaldığından bu kurala
uymanın bir lüzumu yoktu. Odayı kilitli tutan güvenlik kapısı
şimdi açıktı, onlar da bir sorun olmadan içeri girdiler.
Mia sekizgen odaya göz gezdirdi ve tüm kaygıları doğrulan
mış oldu. Bütün ekipman muhtemelen yetmişlerin ilk yılların
dan kalmaydı. Ana bilgisayar odanın ortasında bulunuyordu.
Önünde, yere monte edilmiş bir sandalye duruyor, Mia’nm bir
zamanlar lunapark gibi ışıl ışıl yandığını düşündüğü yüzlerce
küçük lamba, butonlar ve video ekranları da duvarları ve tava
nı kaplıyordu. Mia sandalyeye çöküp söylendi.
“Bu ekipmanla hiç şansımız yokmuş zaten, Midori.” Bilgi
sayara eliyle bir iki kez vurdu. Makine sessiz, elektronik bir
pfffsst sesi çıkardı ve ekranda bir ışık çabucak parıldayıp tek
rar sönüverdi. “Bu hayatımda gördüğüm en büyük kepazelik.
Ne zannediyorlardı yahu? Cidden kimse itiraz etmedi mi? Bu
köhne bilgisayarın hiç sorunsuz yüz yıl çalışacağını mı sandı
lar? Haksızlık bu!” Ayağını kaldırıp makineye bu kez daha sert
vurdu. Bilgisayar yine bir ses çıkarıp aydınlandı.
Ama bu sefer ışık kalıcı oldu.
“Midori, bak,” diye haykırdı Mia şaşkın bir şekilde. “Bu
şeyde hâlâ hayat var!”
iki kelime siyah ekranın üzerinde beyaz beyaz parıldadı.

SİSTEM BAŞLATILIYOR
“Mia, ne yapıyorsun? Bırak şunu.”
“Anlamıyor musun? Çalıştırdım onu! Bütün DARLAH’da
elektrik kesik, ama ana bilgisayar hâlâ çalışır durumda. Bu na
sıl olabiliyor sence?”
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Midori bir şey diyemedi.
“Onu çalıştıran başka bir şey var demek ki,” dedi Mia.
“Kendi güç kaynağı olmalı bir yerlerde.”
“Bak bakalım bununla bir şey yapabilir misin.”
“Ne yazayım?”
“Bilmem. Hmm... şey, elektrik meselesini öğrensek ya?
Elektriği nasıl geri getirebiliriz?”
“Tamam, bir saniye.” Mia klavyenin üstüne eğilerek tuşlara
bastı.

GÜÇ DURUMU?
Enter a bastı ve bir saniye sonra cevap belirdi.

ANA GÜÇ SİSTEMİ MANUEL OLARAK KAPATILDI
ACİL DURUM ENERJİSİ TÜKENDİ
SAAT 23:41 MTLT
Lanet olsun. Dehşetin göğsüne yerleştiğini, bir bulantı dalgası
nın içinde kabardığını hissetti.
“Midori... elektrik kendiliğinden gitmemiş. Birisi kesmiş.”
“Nerden biliyorsun.”
“E, baksana şuna. Burada söylüyor işte. Siyah beyaz yazılı.”

MANUEL OLARAK
Kelimeler yüzlerine karşı âdeta bir hakaret gibi parıldıyordu.
Manuel olarak. Yanlış anlaşılacak bir şey yoktu. Birisi, veya bir
şey, buraya gelmiş ve enerji sistemini kapanmaya programla
mıştı.
Mia tekrar klavyeye eğildi.

GÜCÜ AÇ
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B u n u ce v a b ı d a ilki k ad ar hızlı geldi.

OLUMSUZ
ACİL DURUM KODU DP7 0271 DE
TÜM PERSONEL ALANDAN AYRILSIN
“Bu nc demek sence, Mia?”
“Bilgisayar gücü açmak istemiyor demek. Ya da... açam ı
yor."
“Peki sence Acil Durum Kodu DP7 0271D E nedir?
Mia yanıt vermeden önce durakladı. “Bilmiyorum. Her ne
ise... galiba artık başımızın çaresine bakmamız lazım demek.”
Midori mesajı anlamayı reddedercesine başını salladı. Ko
nuydu değiştirdi. “Buradan nasıl çıkabiliriz diye sor. Tahliye,
kurtarma, her neyse. Hadi!”
Mia yazdı.

TAHLİYE PLANINI GÖSTER
E n ter a bastı, ama hiçbir şey olmadı. Beklediler. Bilgisayar al
çak perdeden bir uğultu çıkarmaya başladı, sanki aşırı ısınmış
gibi. Ekran statik elektrikle parladı, ama hiçbir kelime gözük
medi. Uğultu öyle yüksek bir vızıltıya dönüştü ki kızlar ku
laklarını tıkamak zorunda kaldılar. Titreşimlerin şiddeti hızla
arttı. Aygıt zangırdadı, kızların başı zonkladı; derken ses ani
den durdu ve bilgisayar ekranı karardı.
Neredeyse yirmi saniyelik sessizlikten sonra, cevap belirdi.

KAÇIŞ YOK
Ekran y in e karardı ve bir saniye sonra yeni bir yazı göründü.

OKSİJEN DESTEĞİ
224 DAKİKA İÇİNDE TÜKENECEK
236

Midori çaresizlik içinde, “Kim yazıyor bunu ya?” diye bağıra
rak Mia’yı kenara itti. Klavyeye çat çat basarak sorusunu yazdı.

KİMSİN SEN??
Cevap hemen geldi.

011101110110010100100000
011000010111001001100101
001000000110110001100101
011001110110100101101111
011011100111001100101110
“Bu çok anlamsız. Tekrar dene, Midori.”

KİMSİN SEN?
Ekranda yeni karakterler belirdi.

BEN 6ECHJJ5
Mia daha açık bir cevap alma umuduyla soruyu başka hır bi
çimde soracaktı, ama daha yazmasına fırsat kalmadan ekranda
yeni bir cümle belirdi. Mia’yı her şeyden daha tazla korkutan
bir cümle:

DERE KOMMER IKKE TIL Â OVERLEVE
Sanki kelimeler ona saldıracakmış gibi, gayriihıiyari ekranın
önünden geri sıçradı.
“Hangi dil bu?” diye sordu Midori hadlere bakarak.
“Bu... bu Norveççe. Şey anlamına geliyor...” Mıdorive ağır
bir ciddiyetle baktı. "Sağ k a lm a y a c a k s ın ız Midori irkildi, Mia
ise inanmazlıkla başını salladı “Benim Norveççe konuştu£u257

mu nereden biliyor?”
Kelimeler birkaç saniye kaldıktan sonra yerlerine başka bir
şey geldi.

Midori ekranı işaret etti.
“Japonca! Aman tanrım, kim olduğumuzu biliyor.”
İşte tam o anda ekran söndü. Midori onu tekrar çalıştırmak
için birkaç kez tekmelediyse de, sanki hiç çalışmamış gibi hali
vardı şimdi. On on beş dakika uğraştılar; onu yeniden çalış
tırabilecek bir şey bulabilmek için odanın altını üstüne getirdilerse de nafileydi. DARLAH 2’nin bilgisayarı söyleyeceğini
söylemişti.
Kızlar, karanlıkta birinin onları izlediğine dair rahatsız edi
ci bir hisle bilgisayar odasından çıktı. Midori Mia’nın elini tut
tu ve üssün içinde adım adım ilerlediler.
“Şimdi nereye gidiyoruz?” diye sordu Midori.
Mia, “Buradan uzağa,” diye fısıldayarak kararlılıkla onu ya
nında sürükledi.
Midori’nin gözleri yaşlıydı. “Gidecek hiçbir yer yok. Sen
de biliyorsun.”
“Evet, var,” dedi Mia; ne dediğini bildiğinden kendisi de
emin değildi. “Haydi gidelim. Uzak değil.”
“Uzak olmayan ne?” diyerek burnunu çekti Midori. “Nere
ye gidiyoruz?”
“Sadece yanımdan ayrılma, tamam mı?”
“Tamam.”
İkisinin de daha önce hiç girmediği bir koridora girdiler.
Hava farklıydı. Organik gibiydi. Mia bitkilerin, toprağın koku
sunu aldığından emindi. “Bu da ne?” diye fısıldadı.
Midori ve Mia el fenerlerinin ışığını yere tuttular. Önle
rinde yeşil bitkiler uzanıyordu. Domatesler. Lahanalar. Otlar.
Hepsi de büsbütün azmanlaşmış, çürük kokuyordu.
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“Seradayız. Oksijen jeneratörünün yanında.”
Midori zor duyulur bir sesle, “Burada birazcık duramaz
mıyız?” diye sızlandı. “Artık yürümek istemiyorum. Yürüyemem.”
Durup dinlediler. Hiç ses yoktu. Mia eğilip iki domates ko
pardı. Birini Midori’ye verdi.
“Al, ye bunu.”
“Ne bu?”
“Domates. Ye hadi.”
Domatesleri ısırdılar. Ve her ikisi de aynı anda ağızlarmdakini geri tükürdü.
“lyy,” dedi Midori. “Tadı bayat. Madenî.”
Mia el fenerinin ışığını ellerindeki domateslerin üzerine
tuttu. Gri bir kurt domatesin kabuğunun üzerindeki büyük
deliklerde kıvrıla kıvrıla gidiyordu.
Midori “Öğğğ!” diye bağırarak domatesini elinden fırlattı.
Domates, yumuşak ve ıslak, duvara güp diye çarptı. Midori
onun çürük suyunun duvardan damlayışmı duyabiliyordu.
“Midori? Sen misin?”
Ses koridordan gelmişti. Soruyu bir iki defa tekrar edince
Mia ile Midori seradan çıkıp koridora geri döndüler. El fener
lerinin zayıf ışığında onu hemen tanıdılar.
Coleman’dı bu. Midori rahat bir nefes aldı. Ölmemişti! Ca
itlin yanılmıştı. Ve Coleman sağ olduğuna göre, belki...
Küçücük, nadide bir an, Mia’nın keyfi müthiş yerine geldi.
“C olem an!” diye haykırdı. “Çok şükür buradasın!” Co
leman başını salladı, ama ne diyeceğini bilemiyor gibiydi.
“Nadolski’yle Antoine’ı aramaya çıktın sanmıştık?” dedi Mia.
Coleman yavaşça “Aradım,” diyerek yaklaştı. “Onları bu
lamadım.”
Bu haberle Mia’nm yüreği ezilirken, o söze devam etti. “Te
kerlek izleri buradan beş buçuk kilometre ileride kesiliyor,
ama onlar da araçları da hiçbir yerde görünmüyor. Ben de geri
döndüm. Acil durum enerjisi kesilmeden hemen önce geldim.
Geldiğimden beri de karanlıkta el yordamıyla dolanarak sizi
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arıyorum ." Elini Mia'nın başına götürüp saçını okşadı. Mia bu
hareketin hoşuna gidip gitmediğini bilemedi. “Ve işte burada
sınız,” diye ekledi Coleman.
Midori ona inanmadı. “İyi de niye döndün ki? Niye devam
edip DARLAH l ’e gitmedin?”
“Tek başıma mı? Siz ikiniz olmadan? Hayır, Midori, ben
kalan herkesten sorumluyum. Unuttun mu?”
Garip davranıyordu, orası kesin. Yoksa Coleman da mı re
virdeki ilaçlardan almıştı? Ya da sadece aklını mı kaçırmıştı?
Kesin olarak bilmek zordu. Mia ona güvenip güvenemeyeceginden emin değildi, ama şansını denemeye karar verdi. So
nuçta, elde bir tek o vardı.
“Biz bir şey keşfettik,” dedi.
“Öyle mi? Ne?” Meraklı ama heyecansız bir hali vardı.
“Bilgisayar odasında,” dedi Mia.
“Oraya girmenizi yasaklamıştım sanırım.” Coleman sertti.
Mia omuz silkti. “Artık bunun bir önemi kaldı m ı?”
Coleman yavaşça başını salladı. “Yine de oraya girmeme
liydiniz.”
“Bilgisayarı çalıştırdık. Acil durum enerjisi bittikten son
ra.”
Coleman hemen, “Bu imkânsız,” dedi. “Bilgisayar odası
elektrik jeneratörüne ve acil durum enerjisine doğrudan bağ
lıdır.”
“Demek ki değilmiş,” diye dümdüz fikrini söyledi Midori.
“Her neyse, bize bir şeyler söyledi.”
“Ne gibi?”
“Yani bunu bilmiyor muydun?” Mia ona tamamen güve
nebileceğinden emin değildi artık. “Bu üs hakkında her şeyi
biliyorsun sanıyordum.”
“Biliyordum, ama bu, bilgisayarlar hiçbir enerji kaynağı
olmaksızın çalışmaya başlamadan önceydi.” Coleman zaten
epeyce olan endişelerinin daha da büyüdüğünü hissetti.
“Bize Acil Durum Kodu DP7 0271D E ’den bahsetti.”
Coleman kaşlarım çattı. Bu öğrendiği, bildiği kodlardan
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biri değildi. Üssün kodlarından hiçbiri harf içermiyordu,
emindi bundan.
“Tanıdık değil,” cevabını verdi.
“Biz de ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bize üssü terk etme
mizi söyledi.”
“Anlamadım....”
“Ekranda çıkan yazıyı söylüyorum sadece. Dahası da var.”
“Dahası mı?”
Midori ona öğrendikleri öbür şeyleri anlattı. Oksijenin ne
zaman biteceği bilgisini. Bir tahliye planı olmadığını, enerji
nin manuel olarak kapatıldığını ve makinenin onların Nor
veç ve Japonya’dan geldiğini bildiğini. Sonra da kim olduğunu
sorduklarında makinenin cevap olarak verdiği kodu söylediler
Coleman’a.
Bu son bilginin onu nasıl da ânında şaşkına çevirdiğini gö
rebiliyorlardı.
“Ne dediniz, ne dediniz?” diye sordu.
“6EQUJ5,” diye tekrarladı Mia.
“Bundan kesin emin misiniz? Rakamların ve harflerin ay
nen bu sırada olduğundan kesin emin misiniz yani? Bakın, bu
çok önemli. Rakamları veya harfleri karıştırmış olabilir misi
niz acaba?”
“Hayır,” diye cevap verdi ikisi de.
Coleman uzun bir süre sessiz kaldı.
“Korkarım sandığımızdan da büyük sorunlarımız var.”
Derken Coleman birinin eksik olduğunu fark etti. “Caitlin ne
rede?” diye sordu.
Mia ve Midori Caitlin’in revirdeki yatıştırıcılardan almış ol
duğundan şüphelendiklerini söylediler ona. Coleman iki kızın
fenerlerini alarak önlerine düştü ve onları Caitlin’in hâlâ uyu
makta olduğunu umdukları oturma odasına kadar güvenli bir
şekilde götürdü. Kızlar onu izleyerek sera bölümünden çıkıp
üçüncü modülün boş koridoru boyunca ilerlediler.
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Oturma odasına giderken yol üstünde depoya uğradılar.
Coleman kilitli bir dolapta daha iyi el fenerleri buldu.
“Bunlar on beş saate kadar idare eder,” diyerek her birine
bir tane verdi. El fenerleri büyük ve ağırdı. Mia onları konser
lerde kullanılan sahne ışıklarının küçük versiyonlarına ben
zetti. Tek elle zar zor taşınabiliyorlardı. Coleman raflardan iki
tane de fazladan el feneri indirip birini açtı.
"İkinize bir şey söylemem lazım,” diye söze başladı.
“Önemli olabilir. Makinenin size verdiği şu 6EQUJ5 koduyla
ilgili. Bu öylesine bir kod veya hata kodu falan değil. Bu bir
imza. Bir sinyal.”
‘ Sinyal mi?” diye meraklandı Mia.
“Evet, sinyal. Genelde buna ‘W ow f sinyali’ denir, sin
yal çıktısının kenarına astronomun düştüğü not nedeniyle.
Açıklamaya çalışayım: Ohio’nun Delaware kentinde eskiden
Büyük Kulak denen dev bir radyo teleskobu vardı. Teleskop
Ohio Wesleyan Üniversitesi’ndeki Perkins Rasathanesi’nin bir
parçasıydı. Açık havada, yaklaşık olarak bir futbol sahası bü
yüklüğünde, alüminyumdan yapılmış geniş, düz bir yüzeyin
üstüne yerleştirilmişti. Her iki ucuna da gelen sinyalleri yaka
layıp büyütebilen yansıtma duvarları konmuştu. 1963 ve 1998
arasında, Büyük Kulak teleskobu uzaydaki akıllı canlılardan
gelebilecek olan radyo kaynaklarını araştırmak amacıyla kul
lanıldı. Bilgisayarlarla izlenen elli kanalda, astronomlar akıllı
sinyalleri dinleyebiliyorlardı.”
Mia ve Midori dikkatle dinlemekteydi.
“ilk on dört yıl hiçbir şey olmadı. Kesinlikle hiçbir şey. Bi
linmeyen tek bir radyo sinyali bile tespit edemediler. Astro
nomların her gün gözden geçirdiği bilgisayar çıktıları, birler,
ikiler, üçlerden oluşan sıkıcı bir rakam dizisinden başka bir
şey göstermiyordu. Bu da, teleskobun aldığı sinyallerin araş
tırmacıların zaten bildikleri frekanslar ve kaynaklara ait oldu
ğu anlamına geliyordu. Gezegenler ve asteroidler gibi mesela.
Zira kütlesi olan her cisim tabii ki radyo dalgaları gönderir.
* Ya) canına! -çrı
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insanlar da öyle. Fakat derken, 15 Ağustos 1977’de, gece saat
on birden hemen sonra bir şey oldu.
“Dr. Jerry R. Ehman oturmuş, gelen çıktıları izlemekteydi
ki, birden kâğıdın üzerindeki rakamların değiştiğini fark etti.
Önce bir 4 göründü, sonra da 6. Ve birdenbire bir dizi, bir
kod, daha önce hiç duyulmamış bir sinyal geldi. Bambaşka
bir şiddetle. Ölçüm aletleri deli gibi hareketlendi. Ses kaynağı
kaydı l'lerden, 2’lerden oluşan bir dizi olacağı yerde, bu kod
belirdi: 6EQUJ5.”
Mia ve Midori bu tamdık kodu duyunca önce afallayıp,
sonra da ürperdiler.
“Sinyalin nereden geldiğini kimse açıklayamadı. Tam ola
rak yetmiş iki saniye sürmüş ve sonra yok olmuştu. Ondan
sonra da bir daha hiç gelmedi. Neredeyse yirmi yıl boyunca
sinyali tekrar bulmak için uğraştılar. Daha iyi ekipman, daha
çok insan ve daha çok zaman ayırdılar bu işe, ama hiç var ol
mamışçasına ortadan kaybolmuştu artık. Dr. Ehman o çıktıyı
ve o rakamları incelemeye yallarını verdi. Yavaş yavaş, doğal
olasılıkların çoğunu eledi. Sinyal gezegenlerden, asteroidlerden, uydulardan, uçaklardan veya Dünya’dan geliyor olamaz
dı. Ses frekansına uymuyordu çünkü hiçbiri. Böylece büvuk
soruyla başbaşa kaldı: Sinyal akıllı bir varlıktan geliyor olabilir
miydi; tıpkı deniz fenerinin ışığı gibi değişik yönlere gönderil
miş ve sonra tesadüfen Dünyaya ulaşmış olabilir miydi? Bu en
azından Ehman’m sadece yetmiş iki saniye izleyebilmesinden
sonra sinyalin başka yöne gönderilmiş olmasını muhtemel kı
lıyordu. Ne olursa olsun, 6EQUJ5'in ne anlama geldiği sorusu
kırk yıldan fazladır tartışılıyor. Peki ya şimdi? Korkarım tar
tışma artık sona erdi.”
Mia el fenerinin ışığında Coleman’a baktı. Birdenbire ölesi
ye korktuğunu hissetti.
“Ne demek istiyorsun?” diye sordu.
Coleman’ın sesi ciddileşti. “Buradan çıkmamız gerekugmı
söylüyorum.”
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KARANLIK
Coleman ne yapmak gerektiğini biliyordu. Oturma odasında
Caitlin’in başında durup ona bir iğne yaptı. Mia iğnenin ne
içerdiğini bilmiyordu, ama etkisi apaçıktı, çünkü sadece bir
kaç dakika sonra Caitlin kanepede oturur hâle gelmişti. Göz
leri artık o kadar fersiz değildi, yüzüne de biraz renk gelmişti.
Coleman ona sessizce bir şeyler fısıldadı. Ne Mia ne de Midori
ne dediğini duyabilmişti, ama bu sözler onu karanlıktan çekip
almıştı sanki.
Dördü masalardan birinde toplandılar. Coleman el fener
lerini yanlarına koydu, böylece hepsi birbirini görebilecekti.
“Niyetim size boş umutlar vermek değil. Durum kritik, he
men harekete geçmemiz lazım. Oksijen jeneratörü iki saate
kalmaz duracak. Ondan sonra buradaki koşullar giderek daya
nılmaz hâle gelecek. Bu da hepinizin üssü terk etmek zorunda
kalacağı anlamına geliyor.”
“İyi de... nereye gidebiliriz sence?” diye sordu Midori.
“DARLAH l ’e.”
“Coleman,” diye söze başladı Caitlin, “aramızdan iki kişi
oraya gitmeye çalıştı ve o zamandan beri de kendilerinden ses
seda yok. Zannediyor musun ki...?”
“Tek seçeneğimiz bu,” diye onun sözünü kesti Coleman.
“Bu riski almak zorundayız. Daha iyi bir fikri olan varsa bu
yursun, ben açığım, ama şu anda yapılacak tek mantıklı şey
bu.”
Midori Mia’nın da kendisi kadar korkmuş görünüp görün
245

mediğini anlamak için masanın karşı tarafına göz attı. Ama bir
do baktı ki ne görsün, Mia’ııın hali tam tersi: sakin, kararlı,
pür dikkat. Ve onu böyle görmek kendisine de iyi geldi. Mia
pes etmediği sürece umut vardı.
“Peki.* dedi Midori. “Diyelim DARLAH l ’e vardık. Orada
tam olarak ne yapacağız yani?"
Colem an iç cebinden bir plan çıkardı. DARLAH 2 ’nin pla
nıyla aynı büyüklükteydi bu. “DARLAH l ’in dip kısmında
bir tahliye kapsülü var. Ona ulaşmak için, enerji istasyonunu
ve iki tane güvenlik koridorunu geçmeniz lazım. Toplam beş
kapı var. Maalesef, ben şahsen hiç görmediğim için tam ola
rak nasıl çalıştığını size açıklayamam. Ama m uhakkak basit
ve gayet anlaşılırdır. Kapsül, Dünya’ya dönüş yapm ak üzere
program lanm ış, yolculuk da takriben dört gün sürer. İçine
girip roket ateşleyicisini çalıştırdığınızda, kapsül DARLAH
l ’den havalanarak on beş bin kilometreye kadar çıkacak. Son
ra da Dünya’ya dönüş yolculuğuna başlayabilecek hıza ulaşa
na kadar Ay’ın çevresinde dönecek. Kapsülün kontrol sistemi
D ünya’nın atmosferine girer girmez giriş açısı ve hızını değiş
tirecek ve inişini daha da yavaşlatmak için altı bin kilometre
yükseklikteyken paraşütler açılacak. Siz yere inmeden önce
Dünya’daki bir radar kapsülü garanti fark edecektir. Ayrıca
kapsülün içinde yere iner inmez harekete geçecek bir radyo
vericisi var, o da yerinizi saptamayı kolaylaştıracak. Şansınız
da yaver giderse, birkaç saat içinde sizi bulacaklardır.”
‘“Sizi’ m i?” diye sordu Mia, dehşet dolu gözlerle Colem an’a
bakarak. “Neden bizi dem iyorsun?”
Colem an hüzünle gülümsedi. “Tahliye kapsülünde yalnız
ca üç kişiye yer var.”
^O zam an başka bir çözüm bulm amız lazım !” diye hay
kırdı Caitlin; ilacın sersemliğinden birdenbire sıyrılıvermişti.
"Bunu kabul etm iyoru m !”
‘Etm ek zorundasın. Başka çözüm yo k .”
Mia Colem an’m söylediğine inanam ıyordu. “Yapabileceği246

miz bir şey olmalı! Belki şey yapabiliriz... Yani, o kapsüle dört
kişi sığışabilmenin bir yolu olmalı, ya da..”
“Hayır, Mia. Korkarım yer yok.” Sonra da ekledi Coleman,
“Ben kararımı verdim. Şimdi sizi buradan çıkarmanın zamanı
geldi, kızlar.”
Midori Coleman’ın sözleri karşısında tamamen donakalmıştı, ama şimdi ağzını açmak için kendini zorladı: “Sen ol
madan gitmiyoruz.”
Coleman ona hafifçe gülümsedi.
“Korkarım eve dönmeyi hak etmiyorum, Midori. Bu yüz
den kalmayı seçiyorum. Yapmam gereken doğru şey bu. Bi
rinin gemiyle birlikte batması gerekir ya hani. Ben de kimim
sonuçta?” O mekânı sahiden seviyormuşçasma odaya bir göz
attı. “Ben DARLAH’mn kumandanıyım.”
Mia bir şey daha söyleyecek oldu, ama Coleman ona sus
masını işaret etti.
“Zamanımız azalıyor. Yapmamız gerekeni yapmaya odak
lanalım.”
DARLAH 2’den DARLAH l ’e giden yolu gösteren ayrıntılı
bir harita çıkardı. Yavaşça Mia’ya doğru itti. Mia bunu acaba
Caitlin’e mi versem diye aklından geçirdi, ama ona doğru kı
sacık bir bakış fırlatınca bunun iyi bir fikir olmadığını anladı.
Caitlin yine kendi âlemine dalmış görünüyordu.
“Bu sana emanet, Mia. Sakın gözünün önünden ayırma.
Dördüncü modüldeki malzeme odasında kıyafetler ve dolu
oksijen tüpleri bulacaksın. Enerji istasyonuna dört buçuk ki
lometreden biraz fazla yol var; oraya varmanız üç saatten fazla
sürmez. Sabit bir hız tutturun ve ardınıza bakmayın. İstasyo
nun içine girmeden önce mutlaka basınç azaltma hücresini
kullanın. Caitlin?”
“Efendim?” Kaskatı ve hareketsiz bir şekilde yere bakarak
oturuyordu.
“Yola çıkmadan önce mutfağa git. Bir şeyler ye ve yeterince
sıvı al. Bu yolculuk için ihtiyacın olacak.” Masadan kalku. ' \ e
şimdi artık benim için veda etme zamanı.”
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Onları bu duruma düşürdüğü için aslında Mia’nın ondan
nefret etmesi gerekirdi. Sonuçta, onun suçuydu. O ve arka
daşları sürekli yalan söylemişlerdi insanlara. Ama yapamadı.
Ona baktı, fakat tek gördüğü yanlış seçim yapmış bir adamdı
yalnızca. Birden onu ne kadar sevdiğini fark etti, burada bera
ber olduğu herkesi ne kadar sevdiğini. Stanton’ı, Nadolski’yi,
Wilson’ı, Antoine’ı... ve şimdi birini daha kaybediyordu işte.
Buna dayanabilecek miydi bilmiyordu.
Coleman masanın çevresini dolanıp yanma geldi ve ona
sarıldı. “Ne düşündüğünü biliyorum,” diye fısıldadı. “Ama
seni temin ederim, başaracaksınız. Dört gün sonra Dünya'nın
gördüğü en mutlu insan olacaksın. Taze havayı bambaşka bir
şekilde soluyacaksın. Okyanusun kenarında durup tuzlu su
serpintilerinin burnunu sızlatışını hissedeceksin. Tanıdığın
ve sevdiğin insanlarla birlikte olacaksın, her şeyin ne kadar
güzel olduğunun farkına varacaksın. Dikiz aynasından arkan
daki arabaları gördüğünde belki sürücülerin suratlarına gü
leceksin. Çünkü sinirli, sıkılmış, kızgın görünecekler. Ve sen
onların neyi ıskaladığını biliyor olacaksın. Uzun ve mutlu bir
hayatın olacak, Mia. Çünkü eve döndüğün zaman, her şeyin
mümkün olduğunu anlayacaksın. Bunu sakın unutma."
Onu bıraktı ve Midoriye gidip ona da sarıldıktan sonra
Caitlin’e döndü.
“Ne yazık ki Ay misafirperverlik açısından umduğumdan
da kötü çıktı, Caitlin. Bence en iyisi onlara bir daha buraya
kimseyi göndermemelerini söyle. Gerçekten çok, çok üzgü
nüm .”
Caitlin, “Düşünme bunu artık,” diyerek burnunu çekti.
“Sen iyi bir astronotsun, Bayan Hail. Bu kızların senin be
cerilerine ihtiyacı var. Bu hayatının en önemli göre\ i. Kendi
nize iyi bakın, hepiniz.”
Ve bunları dedikten sonra, el fenerlerinden birim aldı ve
odadan çıktı.
Üç kadın ayakta, sessizce kalakaldı.
W

Coleman DARLAH 2'nin karanlık koridorlarındaki son yürü
yüşüne başladı. Kararlı adımlarla, ikinci modüldeki yatak oda
sına yürüdü. Dolabını açtı, tabancasını aldı ve onu ceketinin
içine soktuktan sonra dönüp seraya gitti. Büyük elma ağacının
altına oturdu ve el fenerini yanma koydu.
Burada bekleyecekti. Diğer üçünün üsten çıkıp DARLAH
l ’e doğru yola koyulduklarından kesin emin olana kadar bek
leyecekti. Elinde silahıyla burada böylece oturacaktı, ta ki ok
sijen iyice azalıncaya ve bu duvarların içinde başka bir canlı
nın kalmadığından emin oluncaya kadar.
Sonra da her şeye son verecekti.
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OKSİJEN
Mia’nın başı dönüyordu. Jeneratörden düzenli oksijen salmımı duralı yalnızca bir saat olmuştu, ama daha şimdiden nefes
almanın zorlaştığını hissediyordu. Aldığı her nefes ona aynı
havayı biri daha önce solumuş da içindeki yararlı özün tü
münü emip tüketmiş hissini veriyordu. Elektrik kesildiğinden
beri sıcaklık yavaş yavaş artmaya başlamıştı. Dışarıda sıcaklığı
yüz derecenin üstüne çıkararak Ay’ın yüzeyini yakıp kavuran
güneş, üssün yalıtımını aşıp içeri sızmaya başlıyordu. Şimdi
artık serinletme mekanizmaları da çalışmadığından, ısıyı ta
mamen dışarıda tutmanın imkânı yoktu.
Midori mutfağın bir köşesinde tek başına oturmuş, elma
yemeye çalışıyordu. Caitlin ise haritayı incelemekteydi. Üssü
ebediyen terk edip DARLAH l ’e doğru yürümeye başlamadan
önce içeride son dakikaya kadar bir iki saat daha takılmak
onun fikriydi. Dışarıda güneş hâlâ çok kuvvetliydi. Atmosfer
olmadığı için onlan güneşin radyasyonundan koruyacak hiç
bir şey yoktu, bu yüzden de dışarı çıkmaya kalkmak çok teh
likeliydi. Ayrıca, Caitlin yola çıkmadan önce onlara yeterince
sıvı alabilme fırsatı vermek istiyordu. Dönüp geri gelmek söz
konusu olamazdı.
Mia büyük pencerenin yanında ayakta durmuş dışarıyı sey
retmekteydi. Güneşin pencere camındaki yansımasında kendi
aksini belli belirsiz ve soluk olarak görebiliyordu. İ l fenerini
yakıp yüzüne tuttu. Penceredeki yansıma daha netleşmişti.
Yıpranmış göründüğünü fark etti. Son birkaç gün belli ki onda
iz bırakmıştı. Mia yaşayan bir hayalete benzediğini duşundu
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közlerinin altında belirgin siyah halkalar oluşmuş, saçları
cansız bir halde bir yana düşmüştü. Can sıkıcı bir görüntüy
dü. İşığı indirdi ve yüzü camdan silindi.
"Mia? Yeterince sıvı aldığından emin misin?” diye sordu
Caitlin. Mia ona dönüp dalgın dalgın başını salladı. Kendini
zorlayıp buradaki sudan bir damla daha içme düşüncesine bile
katlanamıyordu. Madenî, bayat, bozuktu tadı. Yavaş ölümü
andırıyordu.
Mia sabırsızlandı. Hemen çekip gidemezler miydi? Çabu
cak bitiremezler miydi bu işi? Buradan bir an önce çıkıp git
mek ve asla geri dönmemek istiyordu. Buraya gelmek hataydı
her şeyden evvel, hataların en büyüğüydü. Bu yer daha baş
tan onu yemiş bitirmişti ve artık pek bir şey de bırakmamış
tı. Aşık olma şansı bulduğu tek çocuk dışarıda bir yerlerde
Nadolski yle beraber veya yapayalnızdı. Duvarlardaki içten içe
çürümenin kokusunu bile alabiliyordu neredeyse. Bunun Wilson, Stanton ve Coleman’m kokusu olduğunu düşünmekten
kendisini alabilmek için konsantre olup çabalaması gerekiyor
du. Onların nerede olduğunu bilmiyordu, ama yakmlardalardı. Bunu hissedebiliyordu.
Tekrar gözlerini kaldırıp ışığı yüzüne tuttu. Pencereye bak
tı. Yüz hatları şimdi sanki daha da netti. Burnundaki, ağzında
ki, saçındaki ayrıntıları inceleyebiliyordu. İyi görünmüyordu.
Çaresiz, el fenerini kapatıp indirdi.
İşte o zaman fark etti.
Yansıması kaybolmamıştı.
Öncekinden daha da net olarak pencerede kalmıştı.
Bir an kendini kaptırıp bu duruma hayran kaldı. Suratını
şekle sokup bir mimik yaptı.
Derken saniyenin bilmemkaçta biri kadarcık bir anda anla
yıverdi: Bu bir yan sım a değil. Bu serisin. Sen kendin.
D ışarıda.
Mia çığlık attı. Kendi yüzünün pencerede kendisine müs
tehzi bir şekilde gülümsediğini görünce feneri elinden dü252

şürtlü ve geriye doğru sendeledi. Dengesini kaybetti, masaya
çarpıp birkaç tabağı düşürdükten sonra kendisi de yere düştü.
Midori sandalyesinden sıçradı ve koşup geldi.
“Mia, ne oldu?” diye bağırdı. “Mia?”
Mia pencereyi işaret etti, Midori de temkinli bir şekilde
oraya gitti. Dışarı baktı.
“Hiçbir şey yok orada, Mia. Hiçbir şey.”
“Ben şey gördüm...” Mia cümlesini tamamlayamadı. Göz
lerini kapadı.
Caitlin ayaktaydı. Midori’nin yanına geldi.
“Neler oluyor? Mia?” Caitlin pencerenin yanında durdu.
“Bir şey mi gördün? Ne gördün?”
Mia cevap vermeye fırsat bulamadı. Caitlin üsten otuz kırk
metre uzakta Antoine’ı fark etmişti. Antoine’ı!
Orada durmuş Caitlin’e bakıyordu. Onu ilk gordügünde
üzerinde olan aynı kahverengi giysileri giymişti. Ona el sal
ladı.
“Antoine!” diye bağırdı Caitlin. “Antoine! Orada, dışarıda.
Yaşıyor!”
Mia ismi algıladı, ama tam olarak anlayamadı. Kapalı göz
lerinin ardında, hâlâ ona pis pis sırıtan kendi yüzünü görü
yordu. Onun bilmediği bir şeyi biliyormuş gibi gülen kendi
yüzünü.
Caitlin donakalmış, dışarıdaki çocuğa bakıyordu. Antoine
yine el salladı, sonra da aniden arkasına donup uzaklaştı.
“Hayır, dur!” diye bağırdı Caitlin, hemen fırladı ve kızları
geçip koridora koştu.
“Caitlin, dur yapma!” diye bağırdı Mia. “Bu o değil, duy
dun mu beni? O değil. O olamaz. Uzay kıyafeti giymiyor!”
Fakat Caitlin dinlemiyordu. Adrenalinle, taze bir umutla
ve kendi sanrılarıyla kabına sığmaz hale gelmişti. Daha öncc
hiç koşmadığı gibi koştu, birinci modülden çıkıp, bilgisayar
odasını geçip malzeme odasına girdi. Bir saniye dahi kay hel
meden, uzay kıyafetlerinden birinin içine giriverdi, dolu bir
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oksijen tüpünü üzerine geçirdi ve başlığını sağlam bir şekil
de banladıktan sonra basınç azaltma hücresine geçti. Elektrik
kesintisi güvenlik kapılarını kullanılmaz hale getirmişti, o da
en içteki kapıyı kendi kuvvetiyle kapamak zorunda kaldı. Du
vardaki tutacaklardan birine sıkıca yapışarak en dıştaki kapıyı
birkaç santim kaldırdı. Bir saniye sonra dışarıdaki boşluğun
hücredeki tüm havayı emerek onu kapının olduğu duvara ya
pıştırdığım hissetti.
Basıncın eşitlendiğini hisseder etmez, dış kapıyı yeteri ka
dar yukarı kaldırıp Ay yüzeyine çıktı.
Caitlin W ilson’la Stanton’ın öldüğü kapalı kapının yanın
dan geçti ve ikinci modülün dışından dolaşarak yürümeye
devam etti. Aşırı hızlı soluk alıp vermemek için çabalıyordu.
Köşeyi dönünce, mutfağın önünde onu gördü.
A n toine’ı.
Caitlin telsizden onu çağırdı, kollarını salladı. Fakat An
toine hareketsiz, öylece durarak ona baktı. Caitlin bir an te
reddüt ederek durdu. Neden kendisine öyle bakıyordu? Onu
gördüğüne sevinmemiş miydi?
Antoine yavaşça ona doğru yürümeye başladı. Muntazam,
ritmik adımlarla. Donakalan Caitlin hareket edemiyordu.
Am an Tanrım , diye geçirdi aklından. N eler o...?
Mia ayakta, Midori’nin yanında, penceredeydi.
Caitlin pencerenin dışında kaskatı hareketsiz dururken
Antoine’ın ona doğru kaygı verici bir hızla koştuğunu gördü
ler. Fizik kuralları onu baglamıyormuş gibi, yüzeyin üstünde
âdeta kayarak gidiyordu. Derken Caitlin’in hemen arkasında
şipşak kayboluverdi. Mia onu tekrar görmeye çalıştı, ama göz
den kaybolmuştu.
Midori’nin, “Bu Antoine değil,” diye fısıldadığını duydu.
“Bu onun tıpatıp benzeri!”
Sonraki birkaç saniye bir saat sürm üş gibi geldi. Mia
Midori nin konuştuğunu duyuyor, ama ne dediğini anlamıyor
du. Kaybolduktan hemen sonra, Antoine’m yüzü yerden biter
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gibi pencerenin önünde beliriverdi; ağzında da çarpık, itici,
alaycı bir gülümseme vardı.
Caitlin yüzünü yavaşça onlara döndü, Mia’yla göz teması
kurdu ve tam o anda bir şey onu yakaladı ve bacaklarını al
tından çekip kopardı. Yüzündeki ifade, acıdan çok şaşkınlık
ifadesiydi. Dudaklarını oynatarak bir söz söyledi, ama ne de
diğini anlamak imkânsızdı. Derken bir anda çekilerek üssün
altında gözden kayboldu. Geride Ay yüzeyi ıssız ve hiçbir şey
olmamış gibi sakin kaldı.
Midori şimdi gözyaşları içindeydi, kendine hâkim olamayarak sarsılıyor, nefesi kesiliyordu. Caitlin’in ân! ölümünün
korkunç görüntüsü yüzünden şoka girmişti. Mia onu tutup
her şeyin yoluna gireceğini söylemek istedi. Ama bu doğru
değildi. Bu yerden çıkıp gitmezlerse daha kötü olacaktı, çok
daha kötü.
Mia hızlı davranması gerektiğini biliyordu. Caitlin e her
hangi bir şey yapmak için artık çok geçti, ama küçücük bir
umut ışığı kalmıştı. Midori pencerenin altına çömelmiş, başı
dizlerinin arasında, sessizce hıçkırmaktaydı. Ağzından salyası
akıyordu.
“Burada bekle,” diye tembih etti Mia. “Kapıyı kilitle ve ben
dönene kadar açma, anladın mı?”
Midori kekeleyerek, “Nereye gidiyorsun?” dedi.
“Coleman’ı bulmam lazım, hâlâ yaşıyorsa tabii.”
Midori, “Burada yalnız kalmak istemiyorum!” diye yalvar
dı.
“Bir şey olmaz. Sen yalnızca arkamdan kapıyı kilitle ve ses
çıkarma.”
Mia mutfak tezgahından bir bıçak aldı ve dışarı koştu; ya
tak odalarına, banyoya, koridorlara baktı. Elinden geldiği ka
dar hızlı koşuyor, el fenerinin ışığı duvarlarda ve tavanlarda
titrek yansımalar yaratıyordu. Bilgisayar odasını kontrol etti,
sonra dördüncü modüldeki revire koştu, ama orada da kimse
yoktu.
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Ye sonra birden durdu.
Müzik. Müzik sesi duymuştu.
Amu bu im kânsız- E lektrik kesik.
Mia titremeye başladı. Bu şarkıyı biliyordu. Çalan Talking
Heads'ti.
Yakında bir yerde bir kız sesinin şarkıya hafiften eşlik etti
ğini duydu: "Sıkı tutun; parti bitene k a d a r b ekle, sıkı tutun; kötü
havada sığındık içeriye. ”
Müzik başladığı kadar ânî bir şekilde kesildi. Koridorlar
dan birinde bir şey hareket etti; ayak seslerini net olarak duya
biliyordu. Derken durdu.
Mia dinledi. Yavaş yavaş koridordan aşağı yürüdü, bilgisa
yar odasını tekrar geçti ve dikkatle bir ayağını diğerinin önüne
koyup el fenerini karşısına tutarak ikinci modüle doğru iler
ledi. Hiçbir şey görmedi. Arkasına döndü ve ışığı öbür yöne
tuttu. Ve işte şimdi, ışık koridorun en ucunda duran birinin
üzerine vuruyordu.
Tıpatıp kendisine benzeyen birinin.
Bu kişi onun sık sık giydiği giysileri giymişti, onun siyah
kotunu. Bir sene önce Londra’daki bit pazarından aldığı ve ne
redeyse her gün giydiği ceketi. Saçları aynıydı. Tıpatıp aynı
yüz. Üstündeki o acımasız, müstehzi gülümseme hariç tabii.
Benim İtalyan paraşütçü botlarım ı giyiyor bir de, diye düşündü.
"Merhaba, Mia,” dedi bu insan figürü, bir adım yaklaşarak.
“Korktun mu? Benim işte. Beni tanımadın m ı?”
Mia konuşamadı.
“Merhaba demeyecek misin?”
Cevap vermedi.
Arkadaşlarına olanlardan ötürü üzgünüm. Ama gerçekten
başka yolu yoktu.” Sesi bile kendi sesinin aynıydı. Sadece daha
sakin, aksam da azıcık değişik. Figür yaklaşmaya devam etti.
Mia, “D ur!” diye bağırarak bıçağını ona doğrulttu.
O, “Korkacak bir şey yok,” deyip yaklaşmaya devam etti.
Antoıne ı tekrar gördüğüne sevindin mi? Bunu sırf senin için
yaptım .'
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Mia bıçağı ileri doğru tutarak dizleri üstüne çöktü ve onun
daha da yaklaşmasına izin verdi. Dokunabileceği kadar yakın
olduğundan emin olana kadar bekledi. Cesareti izin verdiği
sürece bekledi.
Sonra da sapladı. Güçlü bir hamleyle, bıçağı figürün baca
ğına soktu; etin içine girdiğini hissedebiliyordu.
Ama figür bir adım geri gitti sadece, saplanan bıçağı çıkarıp
attı. “Bunu neden yaptın?” dedi hayal kırıklığına uğramış bir
sesle. “Buraya gel, Mia. Gel.”
Mia ayağa sıçradı, dönerken el fenerini düşürdü ve gerisin
geri mutfağa doğru koştu. Yüzü bir güvenlik kapısına çat diye
toslayınca çok yoğun bir acı hissetti. Dişlerinden biri kırılmış
tı.
“Kaçacağını tahmin ettim," dedi ses. “O yüzden kapıyı ka
pattım.”
Giderek yaklaşıyordu. Mia ıslak ve yapışkan bir şeyin al
nından süzüldüğünü fark etti ve başının yarıldıgını anladı.
Başı acıyla zonkluyordu şimdi.
“Elektriği kesen de bendim. Ayrıca, arkadaşlarının jenera
törü tamir etmesini engellemek için kapıyı üstlerine ben kapa
dım. Arkadaşın Antoine’a da iki üç kilometre ötede rastladım.
Yakışıklı bir çocuk, çok yakışıklı. Yanında başka biri vardı. Ne
yazık ki işlerini bitirmelerine izin veremezdim, o yüzden ben
de... onları bundan men ettim.”
Büyük bir telaşla, Mia’nm elleri kapının alt ucunu yokla
yıp buldu ve yukarı ittirdi.
Ayak sesleri yaklaştı.
Yaklaştı.
Şimdi ancak yarım metre kadar uzaktaydı.
Mia kendini yere attı ve kapı yüksek, metalik bir sesle dan
diye kapanmadan önce yuvarlanarak altından geçti. Tekrar
ayağa kalktı ve mutfağa kadar son birkaç metreyi son sürat
koştu.
“Midori, çabuk! Kapıyı kapatmama yardım et!"
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Mia kapıyı sırtıyla iterken Midori de can havliyle çemberi
çevirip kapıyı sıkıca kilitledi.
Midori, “Ne oldu?” diye fısıldadı, dikkatle sesleri dinleyen,
gözlerini kapıdan ayırmayan Mia’ya bakarak.
Mia soruya cevap vermedi, ama yanıtı çabuk verdi. “Bura
dan çıkmak zorundayız.”

DOPPELGÂNGER
“Gel,” diye fısıldadı Midori. “Şimdilik saklanabileceğimiz bir
yer biliyorum.”
Koridordaki yaratık ya ortadan kaybolmuş ya da gizlenip
beklemeye başlamıştı. Mia ile Midori ses çıkarmadan yerde
süründüler. Kuru yiyecek deposuna açılan kapının sürgüsü
nü açıp içeri süzüldüler. Midori kapıyı arkalarından kapadı ve
fenerleri yere koydu, bu arada Mia da tişörtünün kollanndan
birini yırtıp kumaş parçasını alnındaki kanayan, acıyan yara
nın üstüne bastırdı.
Midori tekrar sükûnete kavuşmuştu, fakat her ikisi de bit
kin durumdaydı ve oksijenin durmadan azalmakta oluşu da
üstüne tuz biber ekiyordu. Yerdeki el fenerlerinin ışığında,
solgun ve yüzleri çökmüş iki hayalete benziyorlardı.
“Neler oluyor, Mia?” diye sessizce sordu Midori. “Oksijen
yokluğu mu bizi böyle yaptı? Halüsinasyon mu görüyoruz?
Belki de bu üste bizi şey yapan bir şey var...”
“Bizi öldüren bir şey mi? Bunu mu diyecektin?” diye sordu
Mia. “Evet. O şey her neyse, gerçekten var.”
“Sen de ne halt etmeye dışan gittin ki?” diye fısıldadı Mi
dori; ses tonu endişeli olduğu kadar suçlayıcıydı da. “Çıktın
gittin.” Yukarı kaldırdığı el feneri Mia’nın yüzünün ortasını
aydınlattı.
“Coleman’ı arıyordum,” dedi Mia.
“Niye ki? Hâlâ yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorsun, Mia.
Ne dediğini duymadın mı? Pes etti o.”
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Sağ olduğundan eminim. Buralarda bir yerlerde. Yakalan
mayacağından emin olduğu bir yeıde... onlara yakalanmaya
cağından emin olduğu bir verde yani.”
Midori teneri önlerine, yere koydu. ‘İyi de, onunla niye
tekrar konuşmak istiyorsun anlamıyorum. Bize yardımı ola
cak bir şey yapacak veya söyleyecek olsaydı, zaten söylerdi.”
"Bence bize anlattığından daha fazlasını biliyor,” dedi Mia
ciddi bir edayla. “Ve o bilgi olmadan buradan sag çıkma şan
sımız olm az."
Midori, “Fikrin ne peki?” diye sordu.
“Birinci modülde bir yerde olmalı.”
“Orası çok uzak, Mia.”
Mia dinlemedi. “Hazırlan.”
Bir an sonra, dışarıda, mutfaktaki çelik kapının ardından
tıkırtılar duydular.
Mia eliyle Midori’nin ağzını kapadı hemen....
Flemen arkasından da o kapıyı kapalı tutan çemberin sesi
geldi. Daha doğrusu, a z önce kapalı tutan çemberin.
Kapı açıldı.
Mia ve Midori kıpırdamadı. Mutfakta ayak sesleri duydu
lar. Birisi yavaşça onlara doğru geliyordu. Mia elini Midori’nin
ağzına daha sıkı bastırdı. Kendisi çığlık atmak istiyordu oysa,
kapıyı cart diye açmak ve ne olacaksa olsun demek istiyordu.
Ama oturduğu yerde kaldı; sırtı öyle gergindi ki omuzları ağ
rıyordu. En ufak bir ses çıkarmadan, eğilip fenerleri kapattı.
Karanlıkta oturup beklediler.
Tık. Tık.
Kuru yiyecek deposunun kapısına iki kez vuruldu.
Ayak sesleri.
Açıldı açılacak diye Mia’nm gözü kapıdaydı. Başı öyle acı
yordu ki konsantre olması neredeyse imkânsızdı.
Tık. Tık. Bu sefer biraz daha sert.
Sonra sessizlik oldu.
Mia’nm kalbi öyle güm güm atıyordu ki kapının ardmda260

ki kişinin duyabileceğinden emindi. Sesi bogabilirm iş gibi bir
elini göğsüne götürdü.

Fakat sonra yaratığın kapıdan birkaç adım uzaklaştığını
duydular. Tekrar sessizlik. Derken çabuk çabuk birtakım ses
ler ve mutlağın kapısı çat diye çarpıldı.
Yaratık muhtemelen odadan çıkmıştı, ama daha birkaç da
kika nc Mia ne de Midori hareket etmeye cesaret edebildi.
Sonunda sessizliği bozan Mia oldu. Elinden geldiğince kı
sık bir sesle fısıldadı, “Bence şimdi şansımızı denemeliyiz.”
“Biraz daha beklesek daha iyi olmaz mı?”
“Vaktimiz yok, Midori. DARLAH'da oksijen bitti bitecek;
hissetmiyor musun?”
“Peki,” dedi Midori sonunda.
Mia çömelip fenerlerden birini aldı.
“Hadi, Midori. Yapalım şu işi. Koridorlan geçip birinci mo
düle gideceğiz. Olabildiğince sessiz olmaya çalış. Yolda biriyle
karşılaşırsak, sen ters yöne koş ve DARLAH l ’e ulaşmaya ça
lış, ben olsam da olmasam da git. Tamam mı? Ha, bir de ne
diyeceğim; onlara saldırmak fayda etmiyor. Ben denedim. On
lardan birine büyük bir bıçak sapladım. Hiçbir etkisi olmadı.”
Midori sessizce başını salladı ve, “Sen de öyle yap. Biri bana
saldırırsa, sen kaç,” diye yanıt verdi.
Ellerinden geldiğince sessiz olarak, sürgüyü kaldırıp kuru
yiyecek deposunun kapısını açtılar.
Fenerlerini mutfağa tuttular. Kimse yoktu, in cin top oynu
yordu. Koca oda, içine kimse girmemişçesine olağanüstü ıssız
görünüyordu.
İlk adımı Mia attı ve koridora açılan kapıya doğru süzüldü,
Midori de hemen peşinden gitti.
Her beş adımda bir durup kulak kabartıyorlar, fenerleriyle
koridoru tarayıp öyle ilerliyorlar ve kimsenin olmadığını gör
dükleri her seferde içleri müthiş rahatlıyordu.
Ama hemen sonra, o korktukları şeyin az ötelerindeki ka
ranlığın içinde pusuya yattığını düşüncesi korkularını tazeli
yordu.
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Açık olan M güvenlik kapısını tam geçmişlerdi ki aklına bir
ti kir gelen Mia aniden durdu.
"Ne yapıyorsun?” diye kaygıyla sordu Midori.
‘‘Demin bakmayı unuttuğum bir yeri kontrol etmek istiyo
ru m /' Geri döndü ve fenerini geldikleri yöne doğru çevirdi.
Midori, “Geri mi dönüyoruz?” dedi.
"Bütün yolu gitmeyeceğiz,” dedi Mia. “Beni takip et.”
Mia bilgisayar odasına yöneldi, soldan giderek koridoru
geçti. Bu kadar emin olmasını sağlayan neydi bilmiyordu, ama
daha seraya adımını atmadan kesin haklı çıkacağını biliyordu.
Birinin nefes alıp verdiğini işitti.
Fenerini yoğun bitki örtüsünün üzerinde yavaşça gezdirdi.
İşte orada oturuyordu.
Coleman. Elma ağacına yaslanmış, elinde de bir tabanca.
Üzüntüyle onlara baktı.
“Şu an burada olmamalıydınız, kızlar. Neden hâlâ burada
sınız ki? Size buradan çıkmanızı söylemedim mi?”
Tabancanın namlusunu başının üzerinde salladığını göre
biliyorlardı. Onları karşısında gördüğü için şaşırmaktan ziya
de hayal kırıklığına uğramış gibiydi.
"Burada biri var,” dedi Mia. “Başka biri.”
“Ne demek istiyorsun?”
Mia açıkladı. Pencerenin ardında gözüken Antoine’ı. Onu
almak için dışarı çıkıp yok olan Caitlin’i. İkinci modülün ora
daki koridorda karşılaştığı kendi kopyasını. Coleman dinledi
ve o sözünü bitirince de başını eğdi.
“Demek ki yine başladı,” dedi kendi kendine.
“Ne başladı? Neden bahsediyorsun?” diye sordu Mia. Fler
an ileri atılmaya hazırmış gibi eğilerek ağacın çevresini ya
vaşça dolandı. Gözü bilgisayar odasına bakan açık kapıdaydı.
Midori büyük palmiye yapraklarının altında, duvar dibine so
kulmuştu. İkide bir, biri omzunu dürtmüş gibi aniden arka
sındaki karanlık cama dönüp dönüp duruyordu.
262

“Yıllardır korktuğumuz şey. Engellemek için buraya geldi
ğimiz şey.”
Bu ketum cevap Mia’nın sabrını taşırdı. Bu ona Caitlin'in
ilaç aldıktan sonraki halini hatırlatmıştı. Coleman da şimdi
umursamayı bırakmıştı sanki. Ama Mia bunun böyle olmadı
ğını biliyordu. Umursamıyor değildi. Bir şey gizliyordu sade
ce.
“Bize söylemek istemediğin nedir?” diye ısrarla açıklama
istedi. “Burada bir şey bizi öldürmeye çalışıyor yahu, anlamı
yor musun? Bize anlattığın her şey palavra, sen de biliyorsun.
İnsanların neyi öğrenmesinden bu kadar korkuyorsun ki?”
“Oo,” diye yanıtladı Coleman. “Korkacak dünya kadar şey
var. Çoktan anlamış olman gerekirdi.”
Coleman elini alnına sürerek terini sildi. Başının üstündeki
sık yapraklar yüzünü daha da karanlıkta bırakıyordu.
“NASA’nm itibarı için falan mı endişeleniyorsun? İnsanlar
bu yolculuğun başarısız geçtiğini öğrenecekler diye mi? İn
sanlara anlattığınızdan çok daha fazla iş çevirmişsiniz Ay'da,
bu mudur mesele? Eminim çoğu insan şimdiye kadar kendili
ğinden anlamıştır bunu zaten.”
“Hayır,” dedi Coleman. “Mesele hiç de öyle değil.”
“Ne ulan o zaman, ne? Her şeyi biliyorsun değil mi sen?
Başından beri biliyordun. Eğer zerre kadar vicdanın kaldıysa,
buradan çıkabilmemiz için bize ne biliyorsan anlatırsın.”
“Ne yazık ki her şeyi bilmiyorum, Mia. Kimse bilmiyor.
İşin aslı şu ki pek az şey biliyoruz.”
“Ama?” diye üsteledi Mia.
Coleman derin bir nefes aldı. Bitki örtüsü aşırı büyümüş
olan buğulu bahçede ağır bir çürüme kokusu vardı. “Hiçbir
şey bilmeseniz daha iyi olur diye düşünmüştüm. Şunu bilme
lisiniz ki şimdi size anlatacaklarım son derece gizli, hassas bil
giler. Bunu iyice anlamanız lazım.”
Midori ve Mia nın yüz ifadeleri açıkça belli etli ki, bu nok
tada herhangi bir şeyin çok gizli olması fikri saçmalığın daniv
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kası\dı. Coleman da bir bakıma onlara hak vermek durumun
da kaldı.
Derin derin igiııi çekti ve silahını otların üstüne bıraktı.
"Ay yolculuklarına 1972'de son verilmesi, insanların sandığı
gibi finansman eksikliği veya halkın ilgisizliği yüzünden de
ğildi. Gerçek şu ki artık Ay’a kimseyi göndermeye cesaret ede
mez olmuştuk. A pollo 13'ü duymuş muydunuz?”
Duymuşlardı. Nadolski Apollo programındaki tüm uzay
yolculukları hakkında bir ders vermişti. Ay'a ilk inişi gerçek
leştiren A pollo I V den sonra, felaketle sonuçlanmasına ramak
kalan 1 9 7 0 ’teki A pollo 13 harekatı bunların en bilineniydi.
Ve kesinlikle en heyecanlı olanı. Apollo 13 yola çıktıktan iki
gün sonra oksijen tanklarının birinde bir patlama meydana
gelmişti. Neredeyse elektriksiz ve oksijensiz kalan astronot
lar, Ay’ın zayıf yerçekimini kullanarak kendilerini Dünyaya
geri fırlatabilmek için Ay’a doğru yola devam etmek zorunda
kalmışlardı. Sağ kalmaları tam bir mucizeydi. Ve Houston, bir

sorunumuz v a r cümlesi uzay tarihine unutulmayacak bir şekil
de kazınmıştı.
“Bu olayın olduğu günlerde bütün dünya nefesini tutmuş
tu ,” diye devam etti Coleman. “Ama yanlış sebepten ötürü.
Çünkü A pollo 13 uzay gemisinde patlama falan olmadı. Bütün
hikâye yalandı, gerçekte olanları gizlemek için uydurulmuş
karmaşık, dolambaçlı, iyi prova edilmiş bir yalan. Zira gerçek
şu ki A pollo 13 planlandığı gibi Fra Mauro bölgesine iniş yaptı.
Ama öngörülemeyen bir şey oldu.”
“N e?" diye sordu Mia; bir yandan da biri onları izliyor mu
diye kuşkulu kuşkulu karanlığı gözlüyordu. Ama hiçbir şey
görmedi.
“Ay’a iniş aracının pilotu, Fred Haise, Fra Mauro kraterin
de... b ir şeyle temas kurdu. İniş aracının penceresinden bir...
anormallik... gözlemledi, NASA da ona bunu incelemesini
söyledi, her şey böyle başladı.”
“Ama bu astronotların olayla ilgi kendi anlatımlarına lıiç
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uymuyor,” diye itiraz etli Midori. “Ben röportajları izledim,
Nadolski’ııin bize verdiği biyografileri okudum. Kumanda
modülündeki konuşma kayıtlarım kulaklarımla işittim. Sen
yalan söylüyorsun.”
“Keşke öyle olsa. Eminim Haise de dünyaya anlattıklarının
doğru olmasını dilerdi. Ama değil. Okuduğunuz, duyduğu
nuz, gördüğünüz her şey uyduruldu. Fred Haise Ay’a indi ve
orada olmaması gereken bir şeyle karşılaştı.”
“Neyle?”
“Şimdi bir kere raporlar pek açık değildi... bugüne kadar
yani. Ama bir varlıktan bahsediyordu. Birisi veya bir şey var
mış, aynen... tıpatıp... kendisine benzeyen bir varlık.”
“Bizim gördüğümüz gibi!” diye haykırdı Midori.
“Evet... Fred Haise kıl payı kurtuldu, kendini tekrar Aya
iniş aracına atabildi ve Jim Lovell’la beraber sadece bir iki saat
sonra Ay yüzeyini terk ettiler. Bayağı çabuk bir kaçış. Ama da
hası var. Ay yolculuklarının birkaçında daha aynı şey oldu. Bu
bir sürü vakadan sadece biriydi. Ta Apollo l l ’den beri sürege
len sorunlar vardı. Midori, sen Buzz Aldrinin ayakkabılarını
bulmuştun, değil mi?”
Midori başını salladı.
“Bir kere onlar size anlatıldığı gibi ağırlığı azaltmak için
yüzeye atılmadı. Bir şeye isabet ettirmek için fırlattı onları,
kendisine doğru gelen bir şeye. Gerçek şu ki yıllar boyu NASA’dakilerin çoğu astronotların Ay’da kendi kopyalarını gör
düklerine dair beyanlarının bir tür yansıma, buradaki çevre
şartlarının yol açtığı optik bir yanılsama ile ilgili olduğuna
inandılar. 1970 te Haise'in başına gelen olaya kadar insan
lar bunda hemfikirdi. O olaydan sonra, Houston’daki Görev
Kontrol merkezinde görevli olan herkese bildiklerini açıkla
mayacaklarına dair bir anlaşma imzalatıldı ve ondan itibaren
de daha sonraki tüm araştırma bulgularından mahrum tu
tuldular. NASA’nm tepe yöneticileri orduyla işbirliği yaparak
Ay’da bu olguyu incelemek ve imkânlar elverirse sona erdue
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bilm ek için kullabilecckleri bir üs kurmaya giriştiler. NASA
ayrıca S E T İ' araştırm acılarını da işin içine k attı.”
"SE T İ n e ?”

“Dünyadışı Akıllı Yaşam Araştırması nın kısaltması. Ama
burada karşı karşıya olduğumuz şey bu değil. Ne olduğunu
çözebilirim zannetmiştim. Çok, çok daha tehlikeli bir şeyle
karşı karşıyayız. Bize tamamen yabancı olan bir şeyle. Bildi
ğimiz hiçbir şeye benzemiyor, çünkü bütün normal kalıpların
dışında davranış gösteriyor, tam anlamıyla hissiz bir şey. Tüm
iyilik, kötülük kavramlarının ötesinde. Yalnızca var olan bir
şey. Ve sırf yok etmekten başka da bir amacı yok gibi görünü
yor.”
“Uzaylı değil mi diyorsun yani? Nasıl bu kadar emin ola
biliyorsun?”
Coleman uzun bir an suskun kaldı.
“NASA 1972’de onlardan birini yakaladı. Yani işte, birinin
bir parçasını. A pollo 17 Ay’dan ayrılmak üzere olduğu sırada
saldırıya uğradı, aracın kapağını kapatmaya çalışırlarken de
kopya-varlığın kollarından biri koptu.”
Mia bir an garip bir umuda kapılarak, “O zaman insanlar
yani?” diye sordu.
“Hayır. Kopan kol üzerindeki incelemeler hiçbir organik
madde içermediğini gösterdi. Canlı değildi, hiçbir zaman da
olmamıştı.”
“Ne o zaman?”
Coleman’m yanma oturmuşlardı şimdi. Mia’nm bir gözü
sürekli bilgisayar odasına açılan kapıdaydı. Bu karanlıkta ya
doğru dürüst saklanmaları ya da devamlı hareket halinde ol
maları lazımdı. Ama ikisini de yapmıyorlardı. Her an yakala
nabilirdiler. Ama Mia’ya öyle geliyordu ki, eve dönme şansları
olacaksa Coleman’m anlattıkları onlar için önemliydi.
“Doppelgânger’ diye bir terim duydunuz mu hiç?” diye
sordu Coleman.
*
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Neden bahsettiği hakkında Mia’nm hiçbir fikri yoktu. Ku
lağa bir böcek adı gibi geliyordu. “Bir daha söyler misin?’’
“Doppelgânger. Almanca. ‘Çift gezer’ anlamına geliyor, ya
şayan bir insanın hortlak muadili, benzeri, hayaleti. Mantıklı
bir açıklaması olmasa bile, insanlar kendilerinin veya tanıdık
larının benzerlerini gördüklerinde kullanılıyor. Mesela tanı
dığın birini yolda görürsün, ama bilirsin ki o aslında evdedir,
bunun gibi. Veya kendini aynada görürsün ve birdenbire ar
kanda duran bir benzerinin olduğunu fark edersin. Böyle şey
ler oluyor. Yüzlerce ifade var bu yönde. Ve kastettiğim, insan
ların tanıdıkları birine benzeyen birini görmeleri değil. Birebir
kopyalardan bahsediyorum.”
“Peki ne istiyorlar?” diye sordu Midori.
“Sorun şu ki kimse onların ne olduğunu bilmiyor. Bu bir
çeşit optik yanılsama mı, yoksa doppelgângerler gerçekten var
mı? Uzun zaman insanlar onların yanılsama olduğuna inandı,
ta ki Emilie Sagee hakkmdaki Fransız raporu ortaya çıkana
kadar.”
Midori aniden ayağa kalktı ve ellerini iyice bastırırsa dı
şarıdaki siyahlıkla temas edebilecekmişçesine duvara yapıştı.
Oksijen jeneratörüne doğru giden açıklığa gözünü dikmişti.
“Orada olmadığım nereden biliyoruz?” dedi Midori işaret
ederek.
“Otur, Midori. Öyle olsa yanımdan yürüyüp geçmesi gere
kirdi,” dedi Coleman.
“Fransız raporu diyordun?” diye hatırlattı Mia.
“Evet. Emilie Sagee adında bir Fransız kadın 1800'lerde
Letonya’da Pensionat von Neuvvelcke adlı seçkin bir özel kıı
okulunda öğretmenmiş. Hikâyeyi ilk anlatan da Sagee’nin sı
nıfındaki kızlardan biri olan Julie von Güldenstubbe'vmiş.
Emilie Sagee bütün öğrencileri tarafından çok seviliyormuş.
Ama okula geldikten kısa bir süre sonra, Sagee'nin aynı anda
iki yerde birden olabildiğine dair söylentiler çıkmış. Mesela,
kızlardan bazıları onu az önce ana giriş kapısında gördüğünü
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so\ lüyor, bazıları İst' onu koca binanın ta öbür ucundaki kü
tüphaned e gördüklerini iddia ediyorm uş. Diğer öğretm enler
ise anlatılan bu tip şeyleri hiçbir zaman ciddiye alm ıyornıuş.”

"Ama o yılın 22 Mart’ında her şey değişmiş. Güldeııstubbe
ile diğer on iki kız matematik dersindeyken öğretmenlerinin
yanında birdenbire bir Sagte daha ortaya çıkmış. İki kadın bir
birinin tıpatıp aynısıymış. Sagee sırtı sınıfa dönük duruyor,
tahtaya yazı yazıyormuş. O yüzden, yanında durup aynı şeyi
yapan, ama elinde tebeşir olmayan, kendisinin tıpatıp benzeri
bir kadın olduğunu görememiş. Güldenstubbe sınıftan çıkıp
bunu okul müdürüne bildirdikten sonra, kızların hepsi sınıf
tan çıkarılmış. Olayla ilgili olarak teker teker sorgulanmışlar
ve hepsi de aynı detayları vermiş.”
Mia da Midori de sabırsızlanmıştı. Bir yerde uzun süre
kalmak tehlikeliydi; bunun acı bir şekilde fark etmişlerdi. Ve
bu oksijeni az karanlıkta harcadıkları her dakika buradan sağ
çıkma şanslarını azaltıyordu. Fakat aynı zamanda artık başka
seçenekleri olmadığını da anlıyorlardı. Mia Coleman’m daha
önce onlardan besbelli bilgi sakladığını konusunda haklı çık
mıştı ve birazcık olsun kurtulma şansları olacaksa, DARLAH
2 ’den ayrılmadan önce olabildiğince çok şey öğrenmeleri ge
rekiyordu.
Coleman iki kızın tüm dikkatlerini kendisine vermediğini
fark etti, ama yine de hikâyesine devam etmeye karar verdi:
“Sonraki birkaç hafta, Sagee’nin doppelgânger’i gittikçe daha
sık görülmeye başlamış. Olaylardan biri kafeteryada meydana
gelmiş. Doppelgânger’in Sagee’nin yanında oturduğu görül
müş, ama tıpkı sınıfta olduğu gibi elleri boşmuş. Öğretmen
hanım yemek yerken, tıpatıp benzeri de onun hareketlerini
taklit etmekteymiş. Ancak, öncekinden farklı olarak, bu sefer
ki olaya tanık olan yalnızca öğrenciler değilmiş. Garsonlar da
bu ikilenmeye şahit olmuş.
■
‘Bahar boyunca, doppelgângerin davranışları değişmiş.
Kendi özgür iradesi var gibiymiş. Mesela, öğretmen hanım
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sınıfın önünde durmak üzere ayağa kalkarken, doppelgânger
oturmaya devam ediyormuş. Ama en önemli olay mayısın so
nunda olmuş. Okulun kırk iki öğrencisi büyük oditoryumda
oturmuş nakış işlemekteymiş ve bir duvar boyunca sıralanan
geniş pencerelerden Emilie Sagee'nin dışarıda, bahçede oldu
ğunu apaçık görebiliyorlarmış. Çiçek tarhları arasında bir o
yana bir bu yana yürüyor, çiçek topluyormuş. Dakikalar sonra
öğrencilerin nakış işlemesine nezaret eden öğretmen, odasın
dan bir şey almak için oditoryumdan çıkmış. Ama sandalye
si boş kalmamış. Bir saniye sonra öğrenciler bir de bakmışlar
ki Sagee orada oturuyor. Kafaları karışmış, tekrar pencereden
dışarı, bahçeye bakmışlar. Emilie Sagee hâlâ dolaşarak çiçek
toplamaktaymış....”
Coleman dikkat kesilerek durdu. Koridordan ses geliyor
mu diye oraya dikkat kesildi, gergin olduğu besbelliydi. Mia
ile Midori birbirlerine çaresiz bakışlar fırlattılar.
Coleman, “Devam edeyim mi?” diye sordu.
Mia çabucak başını salladı.
“O günden sonra, öğrenciler artık bu işe tahammül ede
mez olmuş. Birer birer okulu bırakmışlar ve güz döneminin
başında öğrenci sayısı kırk ikiden on ikiye düşmüş. Okul da
Sagee’yi kovmaktan başka çare görememiş. Kadın bir hafta
sonra okulu terk etmiş, kimse de ona ne olduğunu bilmiyor.
Ama Sagee olayı hakkında bir sürü araştırma yapıldı, tezler
yazıldı. Sorun şu ki bunlann vardıkları sonuçlar hep muğlak
İnsanlar bunun hayalete benzer bir şey olduğunu düşünüyor.
Ama öyle beyaz çarşafa bürünmüş, ayağına zincir bağlı haya
letlerden değil. Yaşayan bir hayalet. Var olmayan bir varlık.
Aslında ona ne ad verdiklerinin şu an bir önemi yok. Kor
karım bizim karşı karşıya olduğumuz, doppelgânger in daha
tehlikeli bir türü.”
“Ne demek istiyorsun?”
“Kimse fark etmeden senin canını ele geçirmeye karar
h, habis bir ikiz. Seni öldürüyor ve bütün davranışlarını
da taklit ediyor ki yeni kurbanlara yanaşabilsin Sagee'nin
2öQ

doppolgângcri ürkütücü ama zararsızdı. Ya bizimki? Sekiz ki
şiden beşi öldü, Mia. Ne dediğimi anlıyor musun?”
Yüzü kireç gibi olan Midori, “Buraya kadarmış,” diye hük
metti. “Öleceğiz.”
Mia karşılık vermedi.
“Koridorda tam olarak ne oldu, Mia?” diye sordu Coleman.
Mia bir nefes aldı, sonra da hatırladığı her şeyi anlattı. Ga
ipten gelen müzik sesini. Koridorda beliren ve onunla konu
şan kişiyi. Görüntüsünün ve sesinin tıpatıp kendisine benze
diğini. Mia o varlığın diğerleri hakkında ne dediğini söyledi
onlara.
Üsteki sessizliğe kulak verdiler. Onlan yakalamaya niyet
eden her neyse, her yerde gizlenmiş olabilirdi. Onların ruhu
duymadan, onlarla aynı odada, tam o anda, tam orada olabi
lirdi. Coleman odanın oksijeni tükenmiş havasından bir nefes
aldı. Çok geçmeden şartlar hayatiyeti sürdürmeye izin vermez
olacaktı.
Durumu enine boyuna düşündü. Uzun uzun. Sonra da
dedi ki, “Benim... papaz olan... bir tanıdığım var. Onu çocuk
luğundan beri tanırım. O... şey, ben dindar biri değilim, ama
ona gerçekten saygı duyarım ve dediğini dinlerim. Bir gece
bütün cesaretimi topladım ve ona Ay’a yapılan inişler hakkın
da öğrendiklerimi anlattım, sadece benim, astronotların ve
NASA’daki başka birkaç kişinin bildiği kısımları. Bir saati aş
kın durmadan konuşmuş olmalıyım; bitirdiğimde bana uzun
uzun baktı, sonra da büyük bir ciddiyetle dedi ki: ‘Bak, Aldrich, hani Tanrı Şeytan’ı ve diğer düşmanlarını cennetten ko
varak uçurumdan aşağı, cehennem adını verdiği yeni bir yere
attı ya, cehennemin tam olarak nerede olduğunu hiçbir zaman
açıkça belirtmedi, değil mi?”
“Yani... sence Ay... cehennem m i?” dedi Midori.
Coleman bu korkunç fikri geçiştirerek, “Sadece bir fikir,”
dedi. ‘Ama diyelim ki öyle... ve diyelim ki cehennemden te
melli olarak kurtulmak mümkün... bunu bir denemez miydi
niz7
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“NASA’ııın yapmaya çalıştığı bu mu? Bu... deli saçması!”
diye karşılık verdi Mia. “Ben dindar değilim zaten. Böyle şey
lere inanmam.”
“Ben de,” dedi Coleman. “Ama mesele bu değil. Mesele şu
ki burada başımıza gelen şey her şey olabilir,” diye devam etti,
“bir çeşit... fenomen, doppelgangerin fizikî, gerçek bir tezahü
rü. Tanımadığımız bir varlık. Başından beri kendi haline bırak
mış olmamız gereken bir şey. Sorun şu ki, çalışanları neredey
se tamamen agnostikler ve bilime inanan insanlardan oluşan
NASA’da etkisi olan birtakım güçlü kişiler doksanlı yılların
sonundan itibaren bu radikal dinî düşüncelere meyletmeye
başladı. Bu da bizi tekrar Ağustos 1977'de Büyük Kulak rad
yo teleskobunun aldığı Wow! sinyaline götürüyor. Doğrusu,
bu NASA’yı da şaşırtmıştı. Ama yıllar sonra bile, sinyali araş
tırmaya devam ederken, onun Ay’dan geldiğinden asla şüphe
etmedik. Bunu kimseye söylemeye cesaret edemedik sadece.
Çünkü sebebi hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Bir hata mıy
dı? Onu duymamız mı hedeflenmişti? Yoksa kendi aralarında
ki iletişimden hasbelkader yakalanan bir parça mıydı? Fakat
artık ne olduğunu biliyoruz: bir işaret. Ta o zamanlar bile bize
yalnız olmadığımızı, ötelerde bir yerde korkmamız gereken bir
şey olduğunu hatırlatan bir imza. 6EQUJ5. Karşı karşıya oldu
ğumuz bu şey sonuçta her ne olursa olsun, kesin olan bir şey
var: Asla Dünya’ya ulaşmamalı. Bu her şeyin sonu olur.”
Üçü de bir süre orada sessizce oturdular. Coleman’m söy
lediklerine inanmak imkânsızdı, değil mi? Hakikaten akla ya
tıyor muydu? Akla yatsa bile, en çok korkmaları gereken şey
neydi? Burası mı, yoksa bütün o kaçıkça, radikal teorileriy
le, her şeye rağmen gençleri buraya göndermeye karar veren
Dünya’daki insanlar mı?
Coleman ı aram aya buraya hiç gelmemeliydik, diye düşündü
Mia. Onda cevaplar yok. Sadece başka başka bilmeceler vat:
Mia düşündüklerini onun yüzüne söyleyecek fırsatı bu
lamadan, Midori, “Coleman, artık yalnızca uçumuz kaldık.'
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eledi. “Tahliye kapsülünde sana da yer var. Lütfen bizimle gel.
Hep birlikte gidersek DARLAH l'e ulaşma şansımız daha çok
olur.”
Fakat şimdi bile, çevrelerinde nelerin döndüğüne iyice ka
naat getirdiği halde, Coleman kararından dönmedi.
“Üzgünüm, Midori. Gerçekten üzgünüm. Ama burada baş
ladığım işi bitirmek zorundayım. İkinizin gitme vakti geldi ar
tık. Burada benimle geçirdiğiniz her dakika sizi daha da tehli
keye sokuyor. Bizi her an bulabilirler, o yüzden sizin şu andan
itibaren durmayıp harekete geçmeniz çok önemli. DARLAH
l'e gidin. Evinize gidin!”
Onu ikna etmeye çalışmak yersizdi. İstemeye istemeye aya
ğa kalkıp ona sarıldılar.
“Bir şey daha,” dedi Coleman. '‘Şimdiye kadar sadece
Antoine’ın doppelgângerini gördünüz. Bir de Mia’nınkini.
Ama demek ki başkaları da olabilir. Birbirinizden ayrılacak
olursanız, yanılmadığınızdan emin olmalısınız. NASA rapor
larına ve benim bu fenomenle ilgili okuduğum başka kitapla
ra göre, doppelgângerlerin gölgesi ters yöne düşermiş. Bazen
gözlerinden de anlayabilirmişsiniz. Onların irislerinin altı si
yah olurmuş. İyi dostlar gibi, size yararlı tavsiyelerde bulunu
yormuş gibi görünebilirler, ama verdikleri tavsiye genellikle
yanıltıcı veya tehlikelidir. Böylece kafanızı karıştırabilirler.
Zaten istedikleri tam da bu. Çünkü böylece saldırmaya hazır
lanmak için zaman kazanırlar. Bunları aklınızdan çıkarmayın,
olur mu?”
Başlarını salladılar. “Ya sen? Sana ne olacak?” diye sordu
Mia.
“Ben burada birazcık daha oturacağım. Ve biraz düşünece
ğim.” Onlara hafifçe gülümsedi. “Üzülmeyin. Benim kaderim
de burada ölmek varmış. Şimdi anlıyorum.”
Söylenecek başka bir şey yoktu. Coleman nasıl biliyorsa öyle
yapacaktı. Mia ile Midori’nin ise yapması gereken bir ış vardı.
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Ona son kez veda ederek seradan çıktılar ve zifiri karanlık ko
ridora adım attılar.
“Hazır mısın, Midori? Yoksa burada biraz daha kalmak is
ter misin?”
“Hazırım.”
“İyi. O halde ben işaret verince doğru malzeme odasına
koşalım. DARLAH 1 haritaları bende. Ne yaparsan yap, sakın
beni gözden kaybetme. Duydun mu?”
“Anladım.”
“Üç,” diye fısıldadı. “İki. Bir.” Ve sonra: “KOŞ!”
Üssün içinde deli gibi koşarak, dördüncü modüle doğru
karanlıkta ilerlediler. Koridorlar büyük oranda oksijenden
yoksundu ve aldıkları her nefeste boğulacak gibi oluyorlardı.
Mia hiç ardına bakmadan, tehlike var mı diye durup kontrol
etmeden, elinden geldiği kadar hızlı koştu. Yalnızca koştu, ar
kasında Midori ve aklında tek bir düşünce: Bu üsse bir daha
asla dönmeyeceğim, buraya bir daha asla dönmeyeceğim, buraya
bir daha asla dönmeyeceğim, buraya bir daha asla dönme}'eceğim.
Malzeme odasına vardılar, ikisi de buraya kazasız belasız
geldiklerine neredeyse şaşırmış haldeydi. Tek kelime etmeden
birbirlerine yardım ederek kıyafetlerini giydiler. Oksijen tüp
lerinin en dolu olanlarını seçip üzerlerine taktılar. Ayakkabı
larla eldivenler sıkıca bağlandı, kıyafetlerdeki bütün dikişler
ve açıklıklar kontrol edildi. Ellerinden geldiğince hızlı çalış
tılar, ama yine de dakikalar geçip gidiyor ve ikisi de içinden
geçerek geldikleri simsiyah koridorlara korkuyla bakıp duru
yordu.
Mia başlıklarının içindeki telsizden Midori ye, “Caitlin dış
kapıyı açık bıraktı,” dedi yüksek sesle. “İç kapıyı açınca tek
bir şansımız olacak. Hazır olduğunda işaret ver.”
Midori hemen baş parmağım kaldırarak tamam işareti yap
tı.
“Gidelim! Bir şeye tutun!”

Midori duvardaki sağlam çelik borulardan birine kolunu
sıkıca doladı, Mia da kendi bulunduğu taraftaki benzer bir bo
ruya tutundu. Serbest olan eliyle basınç azaltma hücresinin
kapağını kaldırdı ve DARLAH 2’de kalan son oksijen, sabit
bir yere tutturulmamış her şeyle beraber müthiş bir kuvvetle
dışarı emildi. Kâğıtlar, ayakkabılar, uzay kıyafetleri ve başlık
lar, bağlanmamış kablolar ve oksijen tüpleri ağırlıksız ortama
savruldu ve Ay yüzeyinin üzerinde hoplayıp zıplayarak uzak
laştı. Mia ile Midori fırlayan cisimler kendilerine çarpmasın
diye mümkün olduğunca küçülmeye çalışarak tortop oldular.
"DURACAK Mİ BU TANRI AŞKINA?” diye bağırdı Midori
Mia ya.
"Dayan, Midori! Artık fazla uzun sürmez!”
Ama uzun sürmüş gibi geldi. Uzadıkça uzadı. Borulara
sımsıkı tutunurken Mia evini düşünmeye çalıştı. Şimdiye ke
sin Kariyi vokalist olarak tutmaya karar vermiş olan müzik
grubunu. Annesiyle babası, onun için ne kadar korkmuşlardı
kim bilir. Umutlarını yitirmişler miydi yoksa? Ve Sander. Şu
anda ne yapıyordu acaba? Johnson Uzay Merkezi’ndeki mi
safirhanenin dışında, elleri dışarı çıkarken giydiği koruyucu
kaskın üzerinde, gözleri ablasının dönmesini bekleye bekleye
bakmayla alıştığı gökyüzünde, hareketsiz oturuyor muydu?
Nihayet, çekim kuvvetinin en kötü hali geçip yavaşlamaya
başladı, onlar da ellerini bırakabildiler. Birlikte kapağı sonuna
kadar kaldırarak üsten çıktılar.
“Şuradan,” diye bağırdı Mia, düz ve ıssız araziyi işaret ede
rek.
Seradaki elma ağacının altında oturan bir adam vardı. Soluya
cağı oksijen kalmamıştı.
Vakit geldi, diye düşündü boğulmaya başlarken. Aldrich
Coleman, bu yarışı bitirmek için uzun süre bekledin. Eninde
sonunda gelecekti, değil mi? Tetiğin altıncı ve son kez çekilişi.
Bu deia, silahdan tık sesi gelmeyecekti. Gözlerini kapadı ve
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yine Central Park’ta olduğunu hayal etti. Uzun zaman önceki
o cumartesi sabahının kokularını neredeyse alabiliyordu. Ta
bancayı şakağına dayayıp horozunu kaldıran adamın varlığını
hissedebiliyordu. Beş kez. Ama şimdi durum farklıydı. Artık
korkmuyordu. Şimdi sıra ondaydı. Kontrolü eline alan oydu.
Son sözü o söyleyecekti.
Coleman tabancayı kuru topraktan kaldırdı. Ağırdı, hatır
ladığından daha ağır, ve ağırlığı durumun ciddiyetini arttırı
yordu. Namluyu şakağına dayadı. Tetiği çekti.
Tık sesi gelmedi.
İçeride hava kalmış olsaydı, silah sesi bütün üste yankıla
nırdı.
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MİDORİ
Kuzeye doğru gittiler. Ay yüzeyinin oluşturduğu manzara on
lara bir atom savaşı sonrası artık hiçbir şeyin var olmadığı bir
dünyayı çağrıştırıyordu. Hayat yoktu. Yalnızca toz toprak var
dı. Ölgün, hareketsiz toprak.
Arada bir Mia arkasına dönüp Midori onun hızına hâlâ
ayak uydurabiliyor mu diye bakıyordu. Başlığının iç tarafı
nefes alıp vermesinden dolayı buğuyla kaplanmıştı ve camın
üstünden küçük su damlalan süzülmekteydi. Güneş tam tepelerindeydi ve kıyafetlerindeki soğutma sistemine rağmen, ikisi
de kavurucu sıcaklığı hissediyordu. Yürümeye devam ettiler.
Mia haritaya göz attı. Tamamdır, doğru yoldalardı.
“Hadi,” diye arkasına bağırdı.
Midori soluk soluğa, “Elimden geleni yapıyorum,” diye ce
vap verdi. “Çok hızlı gidiyorsun.”
“Şimdi yavaşlayamayız. Hadi. Yapabilirsin. Uzak değil.”
Yalan söylüyordu. Bal gibi uzaktı. Coleman'm verdiği bilgi
ye göre, en az bir saat sürerdi. Haritaya göre, ilerideki tepeyi
aşmaları gerekiyordu ki ona da en azından daha bir beş kilo
metre kadar vardı.
“Dur!” diye bağırdı Midori. Mia aniden arkasına donup
baktı. Midori yerde yatıyordu.
“Ayağa kalkamıyorum... kıyafet... çok ağır.”
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Mia aceleyle geri yürüyüp onu kollarından tuttu.
“Dur bir dakika. Bacaklarınla yeri ittir... şimdi." Mia olanca
kuvvetiyle onu yukarı çekerken, Midori de bir çabayla doğru
lup ayakları üzerine dikildi.
“Yürürken biraz öne eğilmen lazım,” dedi Mia. “Su altın
daymış gibi v e -”
Cümlesini tamamlayamadı. Bir şey dikkatini çekmişti. Bi
raz ilerisinde, Ay toprağının içinde bir şey vardı.
Bir nesne değil de, bir mesaj. Birisi parmağıyla kuma yaz
mış gibi. Harflerle rakamları tanıdı ve bu, içini bir bulantı his
siyle doldurdu.
6EQUJ5. Bilgisayar odasındaki makinede gördüğü kodun
aynısı.
Bağlantıyı o zaman kurmamıştı, ama şimdi her şey birden
bire netleşti.
“Midori? Galiba birisinin gözü en başından beri üzerimizdeydi.”
“Neden bahsediyorsun?”
“Bak” -M ia yerdeki yazıyı işaret etti- “aynı kod. Onu daha
önce gördün mü?”
“Evet, bilgisayar odasında.”
“Demek istediğim, ondan önce.”
Mia çabucak Midori’ye bildiklerini

anlattı.

Bir gece

Houston’da Antoine’ın odasında oturuyorlardı. Midori annebabasıyla dışarıda yemeğe çıkmıştı, o yüzden yalnız ikisi var
dı. Antoine ona bir uçağın Manş Denizi’ne düşüşünü gören
Dünya’daki tek kişinin kendisi olduğuna dair absürt bir hikâye
anlatmıştı. Hikâye Mia’yı etkilemişti, ama giderek Antoine’a
âşık olmakta olmasaydı, muhtemelen onun biraz deli olduğu
nu düşünürdü. Çünkü daha da tuhafı, Antoine’ın su yüzeyi
ne çarpmadan önce uçağın kuyruğunda yazdığını gördüğü iki
harfe kafayı takmış oluşuydu: QU.
Ve Mia rahatsız edici benzerliği ancak şimdi fark etmişti.
Neden daha önce aklına gelmemişti ki? O gece Central
Parkta Murray’in paltosunun arkasında nereden geldiği anla
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şılmaz bir biçimde beliriveren işaret 6E değil miydi? Önce hiç
bir şey yok, sonra bir bakıyorsun iki karakter belirmiş; âdeta
görünmez bir el, parkın içine sinsice girip adamın paltosunun
üstünde fırçasını gezdirmiş gibi.
“Bu tesadüf olamaz, değil mi?” dedi Mia, Midori’ye her şeyi
anlattıktan sonra. “Belki de aslında bir uyarıydı? Bizim buraya
gelmekten vazgeçmemizi sağlamak için yapılmış bir şey. Peki
ama kodun son kısmı nerede ortaya çıktı?
Midori botlarını yere ileri geri sürterek bir iki karakteri sil
di.
“Narita’dan New York’a gitmek için bindiğim uçak J5 ka
pısından kalktı,” dedi Midori hissizce. “Kapıyı bulmamız zor
oldu. Sorduğumuz insanlar öyle bir kapı yok dediler. Tuvalette
de bir kadın bana gitmememi söyledi. Ama yine de gittik.”
“6EQUJ5,” dedi Mia yavaşça. “Asla gelmemeliydik. Bütün
dünyayla beraber evimizde oturmalıydık.”
“Artık söylenecek bir şey yok, Mia.”
“Belki. Belki yok.”
Mia başka tarafa dönüp tekrar haritayı inceledi. Ve başını
kaldırdığında, bütün o griliğin içerisinde beyaz bir şey fark etti.
Yüz metre ötelerindeydi. Ne olduğunu görmek imkânsızdı.
Oranın DARLAH l ’in bir girişi olduğunu umarak, “Gek”
dedi. “Yürümeye devam edelim!”
Ötelerindeki beyaz nesnelere yaklaştılar. Mia’nm yüreği
ezildi.
Nadolski ve Antoine’ın cesetleriydi bunlar. Kıyafetleri hâlâ
üzerlerindeydi. Yan yana yatıyorlardı ve başlıkları yoktu. Kul
landıkları ay taşıtları da kayıptı. Görünürde bir tekerlek izi
bile kalmamıştı.
Mia Antoine’ın üzerine eğildi. Yüzündeki gri tozu sildi.
Yakıcı güneş, içinden süzüleceği bir atmosfer olmadığından,
saatler boyu cildine hücum etmiş, yüzünü çoktan biçimsizleş
tirmişti. Gözleri koca koca açılmış, kanlı ve yarıya kadar dışarı
fırlamış vaziyetteydi. Toz göz yuvarlaklarını kurutmuştu.

Nadolski de aynı haldeydi. I akat bir kolu dirseklen kop
muş, koplıtğu ııoklaki yara apaçık gözükmekleydi. Vücutla
rındaki tüm oksijen, başlıkları çıkarıldığı an bedenlerinden
dışarı çıkm ış, dış ortamdaki havasız boşluğa yenik düşmüşler
di. İki beden de neredeyse sönmüş görünüyordu.
Ama tuhaf bir şekilde, bu görüntü Mia’nm midesini kaldır
madı. Korktnamıştı. Yalnızca, onu neredeyse pes etme nokta
sına getiren, engin, ruh tüketen bir keder duydu. Antoine’m
gözlerini kapamaya çalıştı, ama gözleri göz kapaklarının ör
temeyeceği kadar fırlak duruyordu. O da bunun yerine, ko
caman eldivenleriyle biraz toprak eşeleyerek yüzünü örttü ve
kollarını göğsünde çapraz olarak birleştirdi.
“Rahat uyu, arkadaşım ,” dedi usulca ve ayağa kalktı. “Şim
di seni bırakmak zorundayız, Antoine. Eve gidiyoruz.”
Midori’nin elini tuttu ve yoluna devam etti.
Bir noktada, onlara saatler sürmüş gibi gelen bir süre yol al
dıktan sonra, hedefe yaklaştıklarından emin olan Mia durdu.
Elinde harita, şaşkın şaşkın, “Buralarda bir yerde olm alı,”
dedi. “Midori, sen ne dersin?”
Cevap yoktu.
Arkasına döndü ve Midori’nin geride kaldığını gördü.
Mia’nın elli m etre kadar gerisinde oflaya puflaya yürüyordu.
“Geldik m i?” diye sordu Midori.
Ama gelen yalnızca Midori değildi. Mia, onun ardında,
ufukta hızla yaklaşan biri daha olduğunu gördü.
Ne olduğunu biliyordu.
D oppelgân geri.
“Midori, acele et, geliyor!”
“Yapam am ,” diye inledi Midori.
“K o ş!v
“ Koşam lyoru m !”
Doppelgânger giderek yaklaşıyordu. Üstünde uzay kıyafeti
yokıu. Mıa’nın gündelik giysilerini giymişti. Alay eder gibi gü280

lümsedi ve hızlandı.

"Midori!”
Mia çabucak karar verdi. Geriye doğru, Midori ye koştu ve
onu çeke çeke son tepeden yukarı çıkarıp, sonra da yokuş aşa
ğı indirdi. Onu bir oyuncak bebekmiş gibi yerde sürüklüyor,
bir yandan da haritaya dikkatle bakıp duruyordu.
Anlayamıyorum, tşte tam burada olmalıydı! Mia az kalsın
kafayı yiyecekti.
Binaya veya girişe benzer bir şey var mı diye çaresizce etra
fına bakındı. Ama sadece taş toprak vardı. Cansız gri madde.
Haritaya bir daha baktı.
Daha önce hiç şeklin bütününe odaklanmamıştı.
Krokideki ince bir çizgiye göre, üs yeraltındaydı. Sadece gi
rişin civarına kazılmış bir açıklık, üssün yerini ele veriyordu.
Midori’yi yakaladığı gibi ilk durakladıkları yere geri götür
dü.
Önünde, tepenin üstünde, doppelgânger göründü. Hâlâ
onlara doğru geliyordu.
“Midori, sen tek başına kaçmaksın, bunu ben senin yerine
yapamam. Midori? Midori!" diye bağırdı Mia.
Midori’nin bir yanına sıkı bir yumruk indirdi.
“Ah! Tamam, geliyorum!”
Mia onu bıraktı ve çevresindeki yüzeyin dört bir tarafını
kolaçan etti. Yok. Yok. Yok.
Derken, işte.
îşte oradaydı.
Yerde bir delik.
“Midori, buldum! Burada! Hadi, çubuk!"
Bu haberle Midori birden gayrete geldi ve soluk soluğa
Mia’nın yanına vardı. Birlikte açıklığa koştular ve hemen mer
diveni buldular. Yüzeyin on sekiz metre altına iniyordu
“Acele et. Aa’le et!" Ev birdenbire ulaşılabilir göründü gö
züne. Mia’nın tek düşünebildiği buydu. Adrenalin, ömründe
hiç hissetmediği kadar büyiık bir kuvvetle vücuduna pompa
lanıyordu.
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Mia hemen kendini deliğe attı, merdiven basamaklarından
biline tutunup aşağı indi. Yukarıya çabucak bir göz atınca,
tanı tepesinde Midori’yi gördü. Hemen merdivenden aşağı at
layarak yere indi.
Sersemlemiş bir halde, ayağa kalkıp kocaman çelik kapıyı
inceledi. DARLAH 2’dekinin iki katıydı, ama bunun haricin
de ötekinin aynısı gibi görünüyordu. Yanındaki butona bastı
ve kapının hiç sorunsuz kayarak açılmasıyla müthiş rahatladı.
Midori aşağı inene kadar birkaç saniye bekledi, sonra da ken
disinden önce onu basınç azaltma hücresine itekledi.
“Kapıyı kapa!” diye bağırdı Midori’ye. “Kapa şu lanet kapı
y ı!” Midori içerideki butona bir vurunca kapı kapandı.
Mia, nefes nefese ve bitkin bir halde, “Nihayet içerideyiz,”
dedi.
Birden sakinleşen Midori, Mia’ya bakarak, “Evet,” diye kar
şılık verdi. “Artık içerideyiz.”
Midori, üzerinde oksijen ibaresi olan duvarın ortasındaki
kolu iki eliyle tutup aşağı indirdi. Havalandırma deliklerinden
tıslayarak gelen hava akımının odaya dolmasıyla, başlıklarını
çıkarabilmeleri mümkün oldu. Hücre havayla dolunca, Mi
dori enerji istasyonunun kapısını açtı. İşıklar yanıyordu, ama
dışarıdaki kuvvetli güneş ışığıyla kıyaslandığında içerisi yine
de karanlık sayılırdı. Mia fenerini açarak Midori’yi takip etti.
Enerji istasyonu, otuz metre yükseklikteki tavana kadar
uzanan kocaman türbinlerin bulunduğu, mağaraya benzeyen,
devasa bir odanın içine kurulmuştu. Duvarlara dizili sıra sıra
bilgisayarlar ve sayaçlar vardı, ama iki ana şalteri bulmaları
uzun sürmedi. Mia onları çevirmek için uzandığında, Midori
aniden ellerine vurdu.
“Niye yaptın bunu?” diye sordu Mia.
Midori gülümsedi. “İçimden öyle geldi.”
‘Buraya oyun oynamaya gelmedik.” Mia çabucak şalter
kollarını kaldırdı. Bütün düğmeler ânında yandı ve türbinler
derin, gümbürtülü bir sesle dönmeye başladı.
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“Öyle mi? Niye geldik öyleyse?”
Mia Midori’yi daha iyi görebilmek için fenerini ona doğ
rulttu.
İşte o zaman fark etti. İçinden hızla bir panik dalgası geçti.
Midori’nin bedeninin gölgesi yanlış yöne düşüyordu.
Mia bir adım geri gitti.
Bir adım daha.
Yavaş yavaş basınç azaltma hücresine doğru ilerledi.
“Nereye gidiyorsun?” diye sordu doppelgânger.
“Hiç... hiçbir yere.”
“Gidemezsin, Mia. Arkadaşlann burada, ne de olsa.”
“Ne diyorsun ya?”
“Caitlin. Nadolski. Antoine. Hepsi burada, hepsi. Onları
özlemiyor musun?”
Mia’nm vücudundan soğuk terler boşandı.
Doppelgânger başım yana eğerek, “Ne düşündüğünü bili
yorum,” dedi. “Midori’ye ne olduğunu merak ediyorsun, değil
mi?”
Mia basınç azaltma hücresine doğru geri geri gitmeye de
vam etti.
“Maalesef buraya gelemedi. Sen Colemanı aramak için
mutfaktan çıktığında, yani... evet, gitmesi gerekti diyelim."
Midori’nin yüzünde alaycı, iğrenç bir gülümseme belirdi. “Ha,
bir de bu arada, o bıçakla yaptığın şey çok zavallıcaydt. Haki
katen bir işe yarayacağını mı zannettin?” Tekrar alaycı alaycı
güldü ve bu kez gülümsemesi genişleye genişleye grotesk bir
hal aldı. Ağzı neredeyse bir kulaktan öbür kulağa kadar açıl
mıştı.
“Watashi feirei?” dedi. Mia şimdi ağzının kenarlarından kan
süzüldüğünü görebiliyordu. Ağzı yırtılmıştı.
Mia, “Ne; ne dedin?” diyerek yutkundu.
“Şimdi güzel miyim?”
Aman Tanrım, diye düşündü Mia. Beni buradan i,ıkaı f
“Midori bu abuk sabuk şehir efsanelerinden ne kadar da
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hoşlanırdı. Onu böyle yâd edeyim istedim.”
Doppelgânger ellerini ağzına sokup onu daha da gerdi. Yır
tılan et ve kasın mide bulandırıcı sesi eşliğinde, yüzün derisi
bir kulaktan öbür kulağa kadar yarıldı. Doppelgângerin dişle
ri kırmızı kırmızı parlıyordu. Büyük kan damlaları patır patır
yerlere dökülmekteydi.
“Buradan çıkış yok. Bunu biliyorsun; değil mi, Mia?”
Mia ağzını açmadan hücreye doğru geri geri son adımlarını
atıyordu.
Doppelgânger paramparça ağzıyla peltek peltek, “Eve var
dığımızda arkadaşlarına gidip merhaba diyeceğiz,” diyerek el
lerini Mia’ya uzattı. “Onlara iyi bakacağız. Bir süreliğine, en
azından.”
Mia sakin sakin başlığını taktı, bir yandan da doppelgângerin
hücrenin içine iyice girmesini gözlüyordu.
Derken, şimşek hızıyla, Mia elini uzatıp kapının butonuna
indirdikten sonra hemen kendini yere atıp bir boruya tutun
du. Dış kapı açıldı ve dış ortamın havasızlığı yaratığı dışarı
vakumladı.
Doppelgânger taş duvara güm diye çarptı ve yere yığıla
rak hareketsiz kaldı. Enerji istasyonundan fırlayan kâğıtlar
ve malzem eler ölümcül bir hızla vınlayarak Mia’nın yanından
geçip gitti. Mia kendini yukarı çekti ve çelik boruya tutuna
rak ayağını uzattı. İyi nişanlanmış bir tekmeyle butona tekrar
bastı ve dış kapı yeniden kapandı.
Artık yalnızdı.
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GİDİŞ
Sürekli sesler duyuyordu. Bunlar hayal mi, yoksa gerçek mi,
artık anlamak mümkün değildi. Her yönden gelen ayak ses
leri, anlaşılmaz cümleler mırıldanan iğrenç sesler. Şarkı söy
lemeler.
Hava boşalımının negatif basıncı yüzünden el feneri uzaya
savrulmuştu, yani artık çevresindeki nesneleri doğru dürüst
seçemez olmuştu. Yalnızca uzaktaki enerji istasyonunun ta
vanından gelen zayıf ışık sayesinde nerede olduğu hakkında
belli belirsiz bir fikir ediniyordu. Mia geniş odanın en dip ta
rafındaki güvenlik kapısından gözünü ayırmadı. Kapıyı açan
butonu bulup bastı. Kapı boğuk bir sesle açıldı.
Mia uzun, karanlık koridora baktı. Sırf görüntüsü bile mi
desini bulandırdı.
Oradan geçmek zorundasın.
Oradan geçmek zorundasın, Mia.
Bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum...
Tahliye kapsülü koridorun öbür ucunda.
Ne kadar uzakta olabilir? Yüz metre mi? Daha Jazla olamaz
herhalde.
Sen bunu yapabilirsin. Yüz metre yürüyebilirsin.
Eve gidiyorsun. Buradan geri döneceksin.
Yapabilirsin.
Koş, Mia!
Karanlığa doğru atıldı.
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El yordamıyla, pürtelaş ilerledi. Zifiri karanlıktı, ama yalnız
olmadığına dair içindeki his onu koridoru son sürat geçmeye
sevk ediyordu. Yerini yönünü bulabilmek için sağ elini yan
duvara sürterek koşuyordu. Her adımda duvarların birbirine
giderek daha çok yaklaştığından emindi.

Az sonra varacağım.
Pek uzak olam az artık.
Bu koridor en fa z la yüz metredir, değil mi?
Karanlığın içinden eller uzanıyor, onu yakalamaya çalışı
yor gibi geliyordu.
Daha derine gitmeye devam etti. Daha da derine. Daha da.
Durdu.
Sonuna gelmişti.
Elleri kapıya dokundu. Bir şey görebilmenin imkânı yoktu,
ama yoklaya yoklaya çelik çemberi aradı. Tuttu ve çevirdi. Kı
mıldamıyordu. Tekrar denedi. Sıkışmış.
Hayır. Hayır, hayır, hayır.
Bu haksızlık.
Şimdi olm az.
Lanet olsun, hadi!
Bütün ağırlığıyla abandı ve birden çember yerinden oynadı,
döndü ve kapı açıldı. Neredeyse çok kolay olmuştu. İçeriden
birisi açmasına yardım etmiş gibi. Loş bir ışık üzerine vurdu.
Mia temkinli bir şekilde iterek kapıyı açtı ve içeri girdi.
Oda enerji istasyonundan daha küçüktü, derslik kadar bir
yerdi.
Ve odanın ortasında kozalak biçiminde, gri bir araç duru
yordu.
Tahliye kapsülü.
Kapsül küçük bir roket fırlatma platformuna oturtulmuş, bir
takım hortumlara ve aletlere bağlanmıştı. Mia görmek için
yaklaştı. En tepe noktası itibarıyla boyu üç dört metreden faz
la değildi. Giriş kapağı arka tarafında, tepeye yakın bir yer
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deydi. Onun tam karşısında da, ısıya dayanıklı, kaim camdan
yapılma küçük, yuvarlak bir pencere vardı.
Pencereden içeri göz attı. Bir kumanda panelinin önündeki
yan yana iki koltuğuyla, küçük bir uçak kokpitine benziyor
du. Arkada, duvara dayanmış bir koltuk daha vardı. Coleman
haklıydı demek ki. Dört kişilik yer yoktu. Hatta üç kişiye bile
anca yeterdi.
“Ne düşünüyorsun? Beğendin mi?”
Mia kendi sesine benzeyen bir ses duyunca aniden döndü,
gözleri loş ışıkta telaşla etrafı taradı. Bir şey yoktu.
“Maalesef gitmene izin veremem, biliyorsun,” diye konuş
tu ses tekrar. “Bu... yanlış olur.”
Köşede bir şey kımıldadı.
Doppelgânger devasa bir örümcek gibi yerin altındaki ba
kım kanalından sürünerek çıktı.
Mia kapsülün yanından sıçrayarak, “Sen... ki-kimsin?”
diye kekeledi.
Doppelgânger pis pis sırıttı.
“Ben Mia’yım. Hatırladın mı? Ben şenim.” Karanlık kö
şeden çıkarak Mia’ya doğru geldi. Tıpatıp aynısıydı, en ufak
detayına kadar. Gözleri hariç. Doppelgângerin irislerinin alt
kısmı katran karasıydı.
Mia’nm gözleri hızlı hızlı bir tahliye kapsülüne, bir
doppelgângere bakıyordu.
Doppelgânger yaklaştı. Birkaç saniye içinde onu tutabile
cek kadar yakın olacaktı.
Mia ona vurabileceği bir şey bulabilmek için çaresizce etra
fına bakındı. Ama kapsülün haricinde, oda bomboştu.
Tek bir şansı vardı.
Lütfen, dedi kendi kendine. Buraya kadar geldim. Lütfen eve
gidebileyim. Ne olur gideyim...
Doppelgânger aniden ona doğru bir hamle yaptı.
Mia kollarıyla körlemeden saldırdı ve karşısındakinin yü
züne sert bir darbe indirdiğini hissetti.
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İki el Mia'yı yakaladı ve yere çaldı.
Lütfen.
Mia tekrar saldırdı, vurduğundan emin olamadı, ama yine
de ayağa kalkıp, kapsüle koşup, can havliyle kapağı açmayı
başardı. Doppelgânger hemen yanında duruyordu.
Kendini kapsüle attı, kapağı yeniden kapadı ve kilitledi.
Öteki Mia bir çığlık kopardı. Bir vahşi hayvan yırtıcılığıyla
kapıyra güm güm vurmaya başladı.
Mia çılgın gibi kontrol paneline bakındı.
Hangisi?
Hangisi?
Umutsuz bir yüz pencereye yapıştı. İfadesi safi nefret do
luydu.
Parmakları camı tırmalıyordu.
Mia büyük bir telaşla rastgele düğmelere bastı.
Kapsülün duvarlarına güm güm vuruluyordu.
Sesler.
Ayak sesleri.
Çığlıklar.
Derken kapsülün içinde, işte, işte! En sağda kırmızı bir
düğme:

ACİL DURUM KALKIŞI
Ona bastı ve panelin ışıkları yandı. Roket motorları gümbür
demeye başladı. Kendini koltuklardan birine bağlaması yal
nızca birkaç saniyesini aldı.
Kapsülün dışında yine çığlıklar, aracın gövdesine deli gibi
inen yumruklar.
Mia roket motorunun ateşleme sesini duydu. Kapsül şiddet
le sarsıldı, Mia kontrol paneline tutunarak gözlerini kapadı.
Havalanıyordu. H avalanıyordu!
Kapsül birkaç saniye sonra platformdan kalkış yaptı. Kab
lolar koptu ve kapsül müthiş bir kuvvetle uzaya fırladı.
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3
SONRASI

ATLANTİK OKYANUSU
NORAD -Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı- rada
rı tahliye kapsülünü öğleden birkaç dakika sonra tespit etti.
Ne tür bir cisimle karşı karşıya olduklarını hemen anlayama
dıkları için, ilk birkaç dakika bir gök taşı olduğunu sandılar.
Ya da bir düşman roketi. Savunma bakanı ile Genelkurmay
başkanına haber verildi, onlar da cismi vurmayı düşündüler.
Fakat daha yakından yapılan bir inceleme, düşman füzesi ola
mayacak kadar hızlı hareket ettiğini gösterdi. Uzaydan gelen
bir şey olmalıydı.
Kapsülü NASA da tespit etti ve ne olduğunu hemen anlayamasalar da bu umutlanmalanna sebep oldu. Beş buçuk
gün önce irtibatı kaybettikleri ekip üyelerinin sağ kaldığına
ve kendi başlarına Dünya’ya dönebildiklerine dair umutlan
malarına. Eğer öyle idiyse, az buz bir mucize değildi bu. Ve
şu an NASA’nm ihtiyaç duyduğu şey tam da buydu. Yukarıdan
gelecek bir mucize. Bütün o televizyon kanallarının, gazete
lerin ve radyo programlarının yaygarasını susturacak bir şey.
Hepsi durmadan bu trajediden bahsediyor, genç insanların ha
yatını bu şekilde riske atmakla kurumun sorumsuz, aç gözlü
ve insafsızca davrandığım iddia ederek olayı uluslararası bir
skandala dönüştürüyorlardı.
Ama işte şimdi bütün bunlar değişebilirdi. Medyada, bun
ların yerine, kahramanlık hikâyeleri gırla giderdi. Gençleri
evlerine geri getirmeyi başaran cesur astronotlarla röportaj
lar yapılır, haber bültenleri onlardan bahsederdi. Oğullarına,
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kızlarına sarılarak hıçkıran annelerin ve babaların görüntüleri
olurdu. En iyi senaryo gerçekleşirse, bütün bu ilgi uzay y olcu 
luklarına desteği artırabilirdi bile.

NASA kodamanlarını taşıyan Amerikan deniz kurtarma
helikopteri bir saat sonra üssünden havalanarak kapsülün in
diği anlaşılan Newfoundland açıklarına doğru yola koyuldu.
Helikopter henüz daha seyir yüksekliğine dahi ulaşmadan,
NASA ekibi üyeleri mürettabat sağ salim kurtarıldığında bası
na verecekleri demeçleri hazırlamaya başlamışlardı bile.
Mia yolculuğun sürdüğü dört gün boyunca zamanının çoğu
nu uyuyarak geçirdi. Ancak kapsül atmosfere girdiğinde tam
anlamıyla uyanabildi. Derken inişi yavaşlatmak için paraşütler
açıldı. Kapsül usul usul salınarak aşağı süzüldü ve Atlantik
Okyanusu yüzeyinde bir yere indi.
Mia emniyet kemerini çözdü ve pencerenin başına geçip
dışarıdaki su kütlesine baktı. Mavi okyanusun uçsuz bucaksız
görüntüsü insanın aklını başından alıyordu.
Hareketsizlikten tutulmuş bir halde çıkışa doğru ilerledi
ve acil çıkış kapısını açtı. Kapının infilaklı cıvataları mente
şeleri yerinden oynattı ve kapı okyanusa düşerek kayboldu.
Mia kapı aralığına oturdu ve yüzüne vuran rüzgârı hissetti.
Yüzünü güneşe çevirdi ve kapsüle vuran her dalgada üzerine
serpilen tuzlu deniz suyunu hissetti.
Öyle sallana sallana, belli bir şey düşünmeksizin, birkaç
saat orada oturdu, yaşadığı onca stres zihnini silip süpürmüş
gibiydi. Daha önce hiç deniz görmemiş gibi, yalnızca oturup
seyretti.
Öğleden sonra ilk balıkçı teknesi yakında göründü. Şaşkın,
fırtına yorgunu, sakallı balıkçılar Deniz M ahsulü adlı trol
teknesinin güvertesinde durmuş, hayretler içinde kapsülün
kapısında hareketsiz oturan kıza bakıyorlardı. Kaptan Tyne
tayfalara filikayı indirmelerini söyledi ve birkaç dakika sonra
Mia’yı tekneye çıkardılar. Battaniyelere sarılarak kaptan köş
küne getirildi; orada Tyne ona bizzat refakat etti.
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Mia pek bir şey söylemedi. Ay yolcuğunda olduğunu vc bir
şevlerin ters gittiğini söyledi. O kadar.

Kaptan Tyne ona endişeyle baktı.
“Her şeyi sonra açıklayacağım,” dedi Mia. “Söz veriyorum.
Yalnızca şu an kendimi o kadar iyi hissetmiyorum.”
Rotalarını kıyıya çevirdiler; bir saat sonra tepelerinden ge
çen kıyı emniyet helikopterinin de aşağıdaki teknede kimin
olduğundan haberi olmadı. Mia, kaptanın Nevvtoundland kı
yısındaki küçük bir balıkçı köyündeki evinde kalırken, onlar
da NASA’yla temas kurmaya çalışıp yetkililerin gelmesini bek
lediler.
Ama sabah olup da Bayan Tyne Mia’nm kaldığı tavan arası
na kahvaltı tepsisini götürdüğünde, kız çoktan gitmişti. Yatak
güzelce toplanmış, perdeler çekilmişti. Komodinin üstündeki
bir nottan başka hiçbir iz yoktu Mia’dan.
Gitmem gerek. Kaptan Tyne’a tekrar teşekkürlerimi iletin.
Şimdi iyiyim.
Mia
Helikopter kapsülün üç metre kadar üzerinde sessizce du
rurken dalgıçlar hazırlanıp suya atladı. Sağ kurtulanlardan bir
iz bulabilmek için kapsülün içini arayıp o civarda sayısız dalış
yaptılar. NASA yetkilileri “Burada kimse yok” haberini aldık
larında yüzleri asıldı.
Hayal kırıklığına uğrayan kodamanlardan biri evrak çan
tasını açıp, yazmış olduğu eve hoşgeldiniz konulu çeşitli ko
nuşma taslaklarına son bir kez baktı. Sonra da helikopterin
yan kapısını açarak kâğıtları dışarı fırlattı. Uçuşa uçuşa düşen
kâğıtlar suyun üzerinde ölü balıklar gibi cansız kalakaldı.
Üsse geri dönmeden önce, iki NASA yetkilisi kapı aralığın
dan başlarını uzatıp uzay kapsülüne son bir bakış fırlattı.
Aşağıda suyun üzerinde yüzen, Ceres kumanda modülü de
ğildi. Üstünde başka bir isim yazılıydı.
DARLAH 1.
Bunu dünyaya izah etmekte zorlanacaklardı.
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New York’a gitmek zaman alsa da, sandığından kolay oldu. O
gece, Kaptan Tyne ve karısı yattıktan sonra, Mia giyinip hiç
ses çıkarmadan ön kapıdan dışarı süzüldü. Sabah olana kadar
iskelede, yük kasalarının arasında saklandı, sonra da ilk gemi
ye gizlice binerek kaçtı. Ottavva’ya kadar birkaç otostop yap
tıktan sonra, otobüs durağında rastladığı yaşlı bir çifti cüzda
nının çalındığına ikna etmeyi becerdi; ekspres otobüsle New
York’a gidebilmesi için ona para verdiler.
Mia ertesi sabah erken saatlerde Manhattan’daki Port Authority Otobüs Terminali’ne vardı. Nazik, yaşlı bir kadından te
lefon kulübesi için biraz bozuk para rica etti ve Houston’daki
Johnson Uzay Merkezi’nin numarasını çevirdi.
Kısa bir konuşma oldu. Mia bundan memnundu. Annesi
doğru dürüst tek kelime edemedi; yalnızca hıçkırdı ve babası
telefonu almak zorunda kaldı. Ona nerede bulunduğunu ve
Newfoundland’de kalışını anlattı, ama ay yolculuğunda neler
olduğu hakkında hiçbir şey söylemedi. Sadece iyi olduğunu
tekrarlayıp durdu.
Babası Mia’nın her an yeniden ortadan kaybolmasından
korkuyormuş gibi telefonda bağıra bağıra konuşuyordu. “Four
Seasons Oteli’ne git. Ben hemen arayıp sana bir oda ayarlaya
cağım. Bir süit! Annen ve ben Houston'davız. Telefonu kapar
kapamaz doğru havaalanına koşup New York’a bilet alacağız.
Bir yere ayrılma, tamam mı? Otelde kal, oda servisinden ne
istiyorsan sipariş et. Sana bir doktor göndermemi istemediğin
den emin misin?”
“Gerek yok, iyiyim. Yine de sağ ol."
“Annen ve ben en geç yarın gece orada oluruz. Hatla uma
rım daha erken. Seni görmek için sabırsızlanıyoruz-”
“Gitmem gerek, baba. Soğuk burası.”
“Soğuk mu? Ha, peki; git o zaman, canım. Four Seasonsa
git, duydun mu beni?”
Mia telefonu kapattı ve otele kadar olan kısa yolıı yürüdü.
Ön kapıların dışında bir gazete standının önünden geçerken
New York Timcs’m manşetini gördü.

Mia’mn canını sıkmadı bu. Kimse onu tanımazdı ve zaten
artık bunun bir önemi de yoktu. Otele giriş yapmak için resep
siyona yanaştığında ona ikinci kez bakmadılar bile.

CONEYISLAND
Babası zaten ona bir oda tutmuştu; hoşnut bir halde içini çe
kerek asansöre binip harika bir park manzarası olan elli ikinci
kattaki süite çıktı. Fakat söz verdiği gibi odada durup ailesini
beklemedi.
Şimdiye dek zaten yeterince beklemişti. Odada birkaç da
kika durup çabucak bir duş aldıktan sonra otelden çıkıp Cent
ral Park’a gitti.
Murray ta akşam on bire kadar görünmedi. Alışveriş ara
basını iterek geldi ve Mia onu durdurana kadar da onu fark
etmedi.
“Selam,” dedi Mia.
Murray ona uzun uzun baktı. Beyninde bulunan kocaman
bir kütüphane kart katalogunu karıştırıyordu sanki. Ve so
nunda onun adını yazan kartı buldu.
“Mia?” dedi şaşırarak. “Dönmüşsün.”
Mia gülümsedi. “Gelip sana merhaba demeyi düşündüm/'
“Radyoda senden bahsedildiğini duydum,” dedi Murray.
“Salvation Army’deydim de. Hepinizin öldüğünü söylediler.
Kurtulma şansınız olmadığını söylediler.”
“Doğru. Ama ben kurtuldum.”
“Evet, cidden ucuz atlatmışsın,” dedi Murray kolunu ona
dolayarak. “Annen baban nerede?”
“Bu gece geliyorlar. En erken.”
“Four Seasons’tı, değil mi?”
“Evet,” dedi Mia. “Geçen seferki gibi.”
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“Harika. Sana oraya kadar eşlik edeyim.”
"Benim başka bir fikrim var. Gelseııe.”
Murray alışveriş arabasını her zamanki yerinde bırakıp
Mia'nın peşinden Lexington Caddesi’ndeki metro istasyonuna
gitti.
“Bilet alacak paran var mı?” diye sordu Mia.
“Şaka mı yapıyorsun? Param varmış gibi bir halim mi var?”
Kimsenin bakmadığı bir ânı kollayıp turnikenin altından
geçtiler ve perona kadar koştular. Mia Murray’e yol boyunca
hiçbir tabelayı okumamasını tenbih etti, böylece nereye gittik
lerini bilemeyecekti. Mia hile yapmadığından emin olsun diye,
tren ne zaman bir istasyonda dursa, Murray bir eliyle gözlerini
kapatıyor, öbür eli ve omzuyla da kulaklarını örtüyordu. Son
durağa kadar gittiler; Mia gözlerini kapatan Murray’in elinden
tuttu ve onu dışarıdaki ılık akşam havasına çıkardı.
“Şimdi bakabilirsin,” dedi. Murray gözlerini açtı.
“Coney Island,” diye bağırdı. “Beni Coney Island’a getir
mişsin! Yıllar var ki... buraya gelmedim.”
“Buradaki sahilde uyuduğunuzu anlatmıştın, hatırlıyor
musun?”
“Evet, hatırlıyorum. Artık öyle yapmıyorlar. Kimse artık
sahilde uyumuyor.”
Mia onu deniz kenanna doğru sürükledi. “Ama bu gece
farklı. Bu gece birisi Coney Island’daki sahilde uyuyacak.”
Murray’in gözleri nemlendi. “Teşekkür ederim,” dedi. “Te
şekkür ederim. Bu hayatımda aldığım en güzel hediye.”
Sahile giden yol hurda atıklarla doluydu. Aralannda bir za
manlar burada bulunan lunaparkın kalıntıları da vardı; harap
olmuş atlıkarıncalar, eski vagon parçaları ve yapayalnız, hare
ketsiz bir dönmedolap.
Sahilde eski, ahşap bir sandalın yanında bir yer buldular ve
Murray paltosunu üzerine uzanabilmeleri için kumun üstüne
serdi.
Tekrar hoşgeldin,” dedi Murray.
1Sen de,’’ diye karşılık verdi Mia.
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O gece Murray New York’taki herkesten daha çabuk uyku
ya daldı. Başını kuma koyduktan bir dakika sonra dalıp git
mişti bile. Ama Mia uyumadı.
Güneş suyun üzerinde yükselene değin, bütün gece oturup
dosdoğru karşıya baktı. Dünya’dayım, diye düşündü. Yuvamdayım.
• • •
Murray uyandığında sersem bir haldeydi. Önce nerede oldu
ğunu bilemeyerek ortaya bir iki küfür savurdu, derken Mia’yı
fark etti ve önceki geceyi hatırladı.
Ayağa kalktı ve suyun kenarına doğru yavaş yavaş yürüyüp
onun yanında durdu.
“Nasıl gidiyor?” diye sordu.
Mia ona döndü. “Harika gidecek. Benim için.”
Ve sonra ona alaycı alaycı gülümsedi. İtici bir gülümsemey
di.
Murray şimdi onun yüzünü daha dikkatli inceledi ve bir
den bir tuhaflık var gibi geldi ona. Tam olarak ne olduğunu
çıkaramıyordu. “Gözlerin,” dedi sonunda. “Gözlerine bir baktırmalısm bence. Sanki... eee... sanki bir sorun var gibi. Gözle
rin... tamamen siyah.”
Gülümsemesi giderek derinleşen Mia omuz silkti. “Maale
sef benimle Manhattan’a dönmene izin veremem.”
“Ha... evet. Dur, dur bir dakika, ne demek istiyorsun?”
dedi Murray, kafası karışmıştı. Gayriihtiyari ondan bir adım
uzaklaştı ve geriye doğru tökezledi.
Mia ânında başına dikildi. Murray paniğe kapıldığını his
setti.
Güneş okyanustan yükselip üzerlerine doğru parladı. Tum
sahili aydınlattı ve âdeta Coney lsland’a rengini geri verdi.
Üzerine doğru gelen Mia'mn ellerini görebilecek kadar za
manı ancak olabildi Murray m, sonra da başında müthiş, kah
redici bir acı hissetti, âdeta kafatası gözlerinin hemen üzerin
den çatlayıp ikiye bölünmüştü.
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Derken her şey karardı.
• • •
Mia gözünü bile kırpmadan onu orada öylece bırakıp gitti.
Yavaşça dönüp, dönmedolabm ve bir zamanların ünlü lu
naparkından kalan diğer şeylerin bulunduğu tarafa yürüdü.
U zaklarda, Doğu Irmagı’nın öte yakasında, sabah güneşinin
ilk ışıklarının vurduğu Manhattan'ın siluetini görebiliyordu.
Orada biraz durup şehri seyrettikten sonra metro istasyo
nunun girişine doğru yürümeye başladı.
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UZAKTA OLANLAR
Four Seasons’a girerken kapıdaki görevli eğilerek onu selam
ladı ve kapıyı açtı. Kimseye tek kelime etmeden lobiyi geçti
ve özel asansöre binerek elli ikinci kata çıktı. Anahtar kartını
kilide soktu ve lüks süitten içeri girdi.
Bir otel odasından ziyade kocaman bir apartman dairesi
gibiydi: Ty Warner Penthouse süiti, 400 metrekareye yayılan
dokuz odasıyla, otelin elli ikinci katının tamamını kaplıyordu.
En büyük oda, Central Park’ın panoramik manzarasına sahipti
ve parktaki ağaçların arasından süzülerek gelen taptaze sabah
güneşini hangi insan görse mest olurdu. Ama o fark etmedi
bile. Odadan odaya dolaştı sadece, sonra da kütüphaneye girdi
ve kırmızı bir koltuk bulup oturdu.
Bekledi.
Kıpırdamadan oturdu ve bekledi.
Saatler geçti.
Hani odada biri olsa da onu görse, dehşete kapılırdı. Çün
kü sadece sakince oturmuyordu. Bomboş bakışlarla karşıya
bakarak, hiç kıpırtısız duruyordu.
Altı saat sonra telefon çaldı. Yalnızca bir iki dakika geçmişçe
sine hop diye kalkıp küçük masaya gitti ve telefonu açtı.
“Bayan Nomeland, resepsiyondan arıyorum. Annenizle ba
banız burada.”
“Onları yukarı gönderin,” diye karşılık verdi.
“Tabii.”
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Kapıya gidip aynaya baktı. Gözleri kopkoyu, elleri yamru
yumruydu, vücudu âdeta elli yıl yaşlanmıştı. Yüz hatlarını me
rakla inceledi, sonra da dikkat kesilerek kapıya döndü.
Kapıya vuruldu. Bir tık, iki tık.
Derken bir anahtar kartının kilide sokulduğunu işitti ve
kapı açıldı. İşte oradalardı. Üç kişi: bir adam, bir kadın, bir
çocuk. Babası, annesi ve kardeşi.
Annesi çantasını elinden bırakıp ona koştu, kollarını boy
nuna dolayarak ağladı.
“Senin için çok korktuk, Mia. Çok, çok korktuk.” Kelime
ler annenin ağzından güçlükle dökülebildi. Kızının sağ olup
olmadığını bilemeden geçirdiği günler kadının yüzünde be
lirgin bir etki bırakmıştı. Yüzü kül rengi, kupkuru, yalnızca
trajik manşetler atan bir gazete gibiydi, saçları ise darmadağı
nık ve yıkanmamıştı. Günlerdir uyumadığı besbelliydi. “Seni
ne kadar çok seviyorum, biliyor musun?” diye hıçkırarak ona
daha da sıkı sarıldı. “Seni bir daha asla göremeyeceğimizi san
dım.”
Baba annenin hemen arkasındaydı, o da gözlerinde yaşlarla
onu kucakladı. Sonra da sıra çocuğa geldi.
Sander, adı buydu. İki adım geride durmuş, güvenmeyen
bir bakışla onu seyrediyordu. Yırtık pırtık, içi doldurulmuş bir
oyuncak aslanı iki eliyle sımsıkı tutmaktaydı.
“Garip gözler,” diye mırıldandı Sander. “Garip gözler.”
Fakat onu başka duyan olmadı.
Annesinin, “Sander çok yorgun,” dediğini işitti. “Neredey
se yirmi dört saattir uyumadı zavallı. Yani işte, havaalanında
çok zorluk çektik, rötarlar oldu, yoksa grev miydi, tam emin
değilim. Neyse işte, sonra NASA’dan özel uçakla gitmemizi
önerdiler, falan... uzun bir gün oldu yani.”
“Yorgun musun, Sander? Biraz yatmak ister misin?” diye
sordu baba. “Burada acayip büyük yataklar var, biliyorsun. Sırf
sana ait. Ve artık rahat rahat uyuyabilirsin, ahbap, çünkü artık
Mia sağ salim bizimle beraber. Şimdi mutlu musun?”
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“Hı hı,” diye karşılık verdi çocuk, aslanına iyice sanlarak.
“Mia’ya da sarılmak istemez misin?”
“Hayır,” dedi çabucak ve başını çevirdi.
Annesi kızma bakıp yanağını okşadı.
“Sander seni görmeyeli uzun zaman oldu, biliyorsun. Bu
kadar uzun süre yanında olmamana alışık değil. Belki yatma
ya hazırlanmasına yardım etmek istersin,” diye önerdi anne.
“Dişlerini fırçalamasına falan? Eminim onun için çok şey ifade
edecektir bu. Sonra da babanla ben yemek ısmarlayacağız. Ne
istersin?”
“Hiçbir şey.”
“Hiçbir şey mi? Emin misin? Bir şeyler yedin herhalde?”
Kız hayır anlamında başını salladı. “Peki, biz yine de bir şey
ısmarlayacağız, sen de isteyip istemediğine o zaman karar ve
rirsin.”
Sander’e doğru bir adım attı ve elini uzattı. Çocuk da is
temeye istemeye tuttu. Ablasının elinin soğuk olduğunu fark
etti.
“Hadi gel, Sander.”
Çocuk uslu uslu onun peşinden banyoya girdi. Ablası ka
pıyı kapattı ve musluğu açtı. Otelin verdiği diş fırçasını alıp
ambalajından çıkardı, diş macununu sıkıştırıp fırçanın üstüne
bir parça sürdü.
“Sen dişlerini fırçalarken aslanını bir dakika tutsam olmaz
mı?” dedi.
Çocuk başını sallayarak reddetti ve kapalı olan banyo ka
pısına baktı. Fırçayı yavaşça onun elinden aldı ve oyuncağının
yırtık pırtık ağzına sürtmeye başladı.
“Ben yokken beni özledin mi?”
“Korkuyorum, Mia,” diye karşılık verdi çocuk.
“Ben Mia değilim.”
Onu tutmasıyla, yırtık pırtık dolgu aslan oğlanın ellerinden
düştü. Ses çıkarmaya bile fırsatı olmadı.
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Sonra da banyo kapısını açıp çocuğun annesiyle babasının
beklediği hotel odasına girdi yeniden.
“Nasıl gitli?” diye sordu anne.
‘İyi gitti/' diye cevap verdi gülümseyerek; tam o anda da
avnı ona benzeyen bir kız onun arkasından banyodan çıkıver
di.
Doppelgângerler seri bir şekilde süitten dışarı süzüldü.
Mia'nın dört birebir kopyası öyle amansız bir beceriklilikle
odadan odaya gezdiler ki çok geçmeden bir sürü kopya otele
yayılıverdi. Otelde kalanların çoğu kapılarının vurulduğunu
du\runca açmıştı. Gözetleme deliğinden bakmış ve koridorda
genç bir kızın durduğunu görmüşlerdi. Acımasızca saldırıya
uğray acakları akıllarının ucundan bile geçmemişti.
Birer birer, doppelgângerler asansörleri veya merdivenle
ri kullanarak zemin kata kadar inip lobiden çıktı, bir taksiye
bindi ya da kaldırımdan yürüyüp gittiler. Lobideki otel görev
lilerinden veya kayıt yaptırmakla meşgul müşterilerden hiç
biri aynı kişinin tekrar tekrar Four Seasons’tan çıktığını fark
etmedi.
Biri hariç.
Bir otel çalışanı, yavaş hareket eden bir Japon çiftin valiz
lerini taşımak için sabırsızca beklediği sırada, genç bir kızın
üç kere önünden geçtiğini gördü sanki. Önce hayret etti, ama
sonra bir deja vu olduğuna hükmederek es geçti. Yorgundu
zaten. Derken valizleri otuz birinci kattaki bir odaya çıkarma
sını söylediler.
Otel çalışanı asansörü çağırmak için düğmeye bastı ve
asansörün aşağı gelmekte olduğunu gösteren tepedeki ışıklı
levhaya göz attı ki daha önce binlerce kere gördüğü bir şeydi
bu. Ama ne var ki bu son görüşü olacaktı.
Asansör lobiye vardığında hafif bir ping sesi duyuldu ve ka
pılar açıldı.
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T A R İH : 1 7 / 0 8 / 2 0 8 1
G Ö N D E R İ Z A M A N I: 2 1 : 1 4 U T C

A S L Î G Ö R E V İ : E U R O P A U Y D U S U , A L A N N O . 8 7 8 ' D E D E R İN
D E N İ Z A R A Ş T IR M A S I
Ş U A N K İ G Ö R E V İ : A Y Y Ü Z E Y İ, 6 0 . K A D R A N I İ N C E L E M E K

1.
2 0 1 9 ' D A D Ü N Y A D A M E Y D A N A G E L E N D P 7 O L A Y ! İL E İL G İ 
Sİ O L D U Ğ U S A N IL A N Ş A H IS L A R A R A S T L A N D I.
Ş A H IS N O . 1 (Ö L Ü ) K A D IN , Y A K L . 1 6 Y A Ş IN D A , D A R L A H 2
A Y Ü S S Ü N Ü N A N A G İ R İŞ K A P IS IN IN 1 8 0 M U Z A Ğ I N D A B U 
L U N D U . G İY S İL E R İ: N A S A U Z A Y K IY A F E T İ. B A Ş L IĞ I C E S E D İ N
1 , 5 M U Z A Ğ IN D A P A R Ç A L A N M IŞ H A L D E B U L U N D U . Ö L Ü M
N E D E N İ: H A V A S IZ O R T A M A M A R U Z K A L M A . Ş A H IS D Ü N 
Y A D A K İ İL K D P 7 G Ö Z L E M L E R İN E G Ö R S E L O L A R A K B İR E B İR
U Y M A K T A D IR . D O K U Ö R N E Ğ İ Ş A H S IN İN S A N O L D U Ğ U N U
G Ö S T E R İY O R . C E S E D İN Ç O K Y A K IN IN D A K İM E A İ T O L D U 
Ğ U B İL İN M E Y E N A Y A K İZ L E R İ B U L U N D U (A Y A K K A B I Y O K ) .

2.
D A R L A H 2 A Y Ü S S Ü N Ü N D IŞ İ N C E L E M E S İ: Ü S O L D U Ğ U
G İB İ K A L M IŞ A B E N Z İY O R . D IŞ T A R A F I N D A G Ö Z L E G Ö R Ü 
L E B İL E N H A S A R Y O K , B İN A B Ü T Ü N L Ü Ğ Ü B O Z U L M A M I Ş .
Ş A H IS N O . 2 (Ö L Ü ) 2 . V E 3 . M O D Ü L L E R A R A S I N D A B U 
LU N DU . Ö LÜ M

N E D E N İ: B İL İN M İY O R . Ş A H IS N O . 2 ' N İ N
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T Ğ M . H A L L ( A M P ) O L D U Ğ U B E L İR L E N D İ.
D A R L A H 2 A Y Ü S S Ü N Ü N İÇ İ N C E L E M E S İ : A N A G İ R İ Ş K A P IS I
A Ç IK B IR A K IL M IŞ . B A S IN Ç A Z A L T M A H Ü C R E S İN İN

İÇ E R İ

S İ N D E Y E R D E E L Y A P I M I K R İS T A L R A D Y O A L I C I S I B U L U N 
D U . Ü SSÜ N
M EVCUT

H İÇ B İR

B Ö L Ü M Ü N D E E L E K T R İ K V E O K S İJ E N

D E Ğ İL . Y Z B . C O L E M A N

(M K O M ) O L D U Ğ U

BE

L İR L E N E N Ş A H IS N O . 3 (Ö L Ü ) 3 . M O D Ü L /S E R A İÇ E R İS İN D E
BU LU N D U . Ö LÜ M
B A Ş IN D A N

N E D E N İ: K E N D İ A T E Ş L E D İĞ İ S İL A H L A

YA R A LA N M A . BU N U N

D IŞ IN D A

ÜS O LDU ĞU

G İB İ B IR A K IL M IŞ G Ö R Ü N Ü Y O R , M Ü C A D E L E O L D U Ğ U N A
D A İR

ŞÜ PHE

RUM

K A T T A K İ E L E K T R İK J E N E R A T Ö R Ü N D E (4 . M O D Ü L ) S.

W IL S O N

VE

GÖ TÜ RM EZ

P. S T A N T O N

K A N IT

BU LU N M U YO R.

BOD

O L D U K L A R I B E L İR L E N E N Ş A H IS

N O . 4 (Ö L Ü ) V E Ş A H IS N O . 5 (Ö L Ü ) B U L U N D U . Ö L Ü M N E 
D E N L E R İ: H A V A S IZ L IK T A N B O Ğ U L M A .
4.

M O D Ü L D E K İ A Y T A Ş IT IN IN

K A Y IP O L D U Ğ U

A N L A Ş IL 

M A K T A D IR .

D A H A F A Z L A A R A Ş T I R M A Y A P IL M A S I T A V S İY E E D İL İR .

RV

P R O V ID E N C E

E U R O P A 'Y A

DOĞRU

YO LU N A

E D İY O R .

R A P O R S O N U ...
B K Z . B İR S O N R A K İ S A Y F A D A B U L U N A N E K
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DEVAM

S E Y İR K A Y D I N O _ 8 8 . 7 2 3 ' E E K
T A N I M : Ş A H IS N O . l ' İ N S O L Y A N C E B İ N D E B U L U N A N N E S 
N E . Ö L E N Ş A H IS T A R A F I N D A N İ M Z A L A N M I Ş , E L Y A Z IS I B İR
NO TTU R.
M E S A J IN B A Z I Y E R L E R İ G Ü Ç L Ü K L E O K U N A B İ L M E K T E V E Y A
H İÇ O K U N A M A M A K T A D IR .

İÇ E R İĞ İ Ş U Ş E K İL D E D İ R :
H A T IR L IY O R U M . N E T U H A F , D E Ğ İL M İ, B İR Ç O K H A Y V A N
A İL E L E R İN D E N , S Ü R Ü L E R İN D E N U Z A K T A , Y A L N IZ Ö L M E Y İ
T E R C İH E D İY O R . V A K T İN Y A K IN O L D U Ğ U N U H İS S E D İN C E
U Z A K L A Ş IP O R T A D A N

KA YBO LU YO RLA R Â D ETA . N ED E N

S O N B İR K A Ç D A K İK A Y A N L A R IN D A K İM S E N İN K A L M A S I N A
İZ İN V E R M İY O R L A R K İ? B E N B U N U A N L A M A K T A H E P Z O R L A N M I Ş I M D I R . Ş U Â N A K A D A R . A R T IK A İL E L E R İN İ Ö L Ü M
Â N I N D A O R A D A O L M A N IN Ü Z Ü N T Ü S Ü N D E N K O R U M A K
İÇ İN B Ö Y L E Y A P T I K L A R IN A İ N A N M I Y O R U M . B E N C E K E N 
D İL E R İN İ K O R U M A K İÇ İN Y A P IY O R L A R B U N U . D Ü N Y A D A N
U S U L C A Ç E K İ P G İ T M E Y E Ç A L IŞ T IĞ IN S I R A D A , B Ü T Ü N İYİ
V E K Ö T Ü G Ü N L E R İN İ B İR L İK T E Y A Ş A D I Ğ IN S E V D İ K L E R İ N İ N
Ş E F K A T L E B A K A N G Ö Z L E R İN E B A K M A K Ç O K A Ğ I R G E L E B İ 
L İR , B Ö Y L E C E B İR A Z D A H A Z A M A N K A Z A N M A K İÇ İN Ç A 
B A L A R , S IR F O N L A R I N İŞ İN İ K O L A Y L A Ş T IR M A K İÇ İN K E N D İ
A C IN I U Z A T M A Y I G Ö Z E A L IR S IN . M A D E M Ö Y L E , O H A L D E ,
G E C E N İ N K A R A N L I Ğ I N D A S E S S İZ C E , F A R K E D İ L M E D E N Ç E 
K İP G İ T M E K D A H A İY İ. T E K B A Ş IN A . B İR Ç O K A N L A M D A .
B E N ( O K U N A M IY O R ) K E N İY İ Kİ H İÇ B İR İ N İ Z B U R A D A B E 
N İM L E D E Ğ İL S İN İ Z , P E K Ç O K S E B E P T E N Ö T Ü R Ü B E L K İ D E
E N İY İS İ B U . ( O K U N A M IY O R ) Ş İ M D İ S İZ E D O Ğ R U G E L İ Y O R ,
O Y Ü Z D E N ( O K U N A M IY O R , M E T N İ N İKİ S A T IR I S E R T B İR
Ş E K İL D E K A R A L A N M IŞ ) B A B A , B A N A R A D Y O ( Y A P M A Y I ? )
Ö Ğ R E T T İ Ğ İ N İÇ İN Ç O K T Ş E K K Ü R L E R . M U H T E M E L E N S E N İ
B A Ş K A B İR Ş E Y L E H A T I R L A M A M I İ S T E R D İ N , A M A Z İ H N İ 
M E (K A Z IN A N ? ) R E S İM

B U . O R A D Y O Y U Ç A L IŞ T IR D IĞ IN

m

Z A M A N Y Ü Z Ü N D E K İ İF A D E , N A S I L D A G U R U R L A N M I Ş T I N .
Ç O C U K K E N . V E O H A L İN İ Ç O K S E V M İŞ T İM . ( B E N ? ) K E N 
D İ M Y A P T I M B İR T A N E . S E N İ N K İ K A D A R İY İ O L M A D I G E R 
Ç İ, A M A Ç A L I Ş T I R D I M . V E D U Y D U M Kİ B U R A Y A B İR K U R 
T A R M A O P E R A S Y O N U Y A P I L M A Y A C A K M I Ş V E " B İR R A H İP
D E N İZ E D E F İN
Ö L E N L E R İN

İ Ş L E M İ N D E K İ P R O S E D Ü R Ü T A K İP E D E R E K

R U H L A R IN I

'D E R İN L İK L E R İN

EN

D E R İN İN E '

E M A N E T E D E C E K V E T Ö R E N İ 'G Ö K L E R D E K İ B A B A M IZ ' D U 
A S IY L A S O N L A N D IR A C A K " M I Ş . K O R K A R IM

D U A N IN

H İÇ 

B İ R İ M İ Z E B İR F A Y D A S I O L M A Z A R T I K . Y A Z I M N K U S U R U N A
B A K M A . B U E L D İV E N L E R L E K A L E M T U T U N C A İS T E D İĞ İM
K A D A R (O K U N A M IY O R ). YA D A B E LK İ (B A Ş IM ? ) Y Ü Z Ü N D E N D İR , O K S İJ E N İM T Ü K E N İY O R , B A Ş A Ğ R IS I K E L İM E L E R İ
Y A Z M A K Z A M A N A L IY O R . Ş İM D İ D A R L A H 2 'D E N Ç IK IP D lŞ A R I D H A R İ K A B İR Y E R B U L A C A Ğ I M

V E ( O K U N A M IY O R )

K A D A R D Ü N Y A Y I S E Y R E D E C E Ğ İ M . G Ü Z L B İR S O N
Z A R A ? ) O L A C A K . S İZ E A N L A T A B İL E C E Ğ İM

(M A N 

B A Ş K A B İR Ş E Y

Y O K . H A R İ K A B İR M A C E R A Y D I . H E P S İ . H E P N İ Z Ç O K G Ü S E L S İN Z . Y O K Y A L A N S Ö Y L E D İM . K E Ş K E B U R A D A O L S A Y D IN IZ .
H İÇ B İR H A Y V A N . M E K T U P .
A N N E. SAN DR. Ü ZGÜ N Ü M

Ç O K Ü Z G Ü N Ü M . Ş İM D İ (G İT 

M E M ?) G ER EK.
M İA (İM Z A )

M E S A J S O N U ...
G Ö N D E R İ S O N U ...

310

Yazarın Notu
15 Ağustos 1977’de Delaware, Ohio'da bulunan (şimdi Ohio E ya
let Üniversitesi Radyo Gözlemevi olarak bilinen) Büyük Kulak
Radyo Gözlemevi’nde 6EQUJ5 sinyali gerçekten de alındı; 274277. sayfalarda Colem an’ın anlattığı hikâyenin sinyalin alınışıy
la ilgili detayları gerçek bilgilerdir. Kayda değer bir başka nokta
da, 20 Ağustos ve 5 Eylül 1977 tarihlerinde F lorida’daki Kennedy
Uzay M erkezi’nden Voyager 1 ve Voyager 2 adlı iki uzay gem i
sinin fırlatılm ış olmasıdır. Fotoğraf çekmenin ve güneş ölçüm le
ri yapmanın yanı sıra, bunlar bir de bir mesaj taşım aktaydılar:
gemilerin bir uzaylı uygarlığı tarafından keşfedilm esi ihtim ali
düşünülerek derlenmiş, gezegenimizden çeşitli fotoğraflar, mü
zikler ve sesler içeren altın kaplam a bir plak. Fırlatılm asından
on üç yıl sonra, Voyager 1 Neptün’ün yörüngesini geçti ve güneş
sistemimizden ayrıldı. Saniyede on yedi kilometre hızla u zayda
ki yolculuklarını sürdüren Voyager 1 ve Voyager 2 halihazırda
Dünya’dan en uzakta bulunan insan yapım ı nesnelerdir: Bu esn a
da kim se tarafından keşfedilm ediği takdirde, Voyager 1 m güneş
sistemim ize en yakın yıldız olan Alpha Centauri’y e ulaşması kırk
bin yılı bulacaktır.
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