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1.
Çocuk bir elma aldı. Yaşlı güvenlik görevlisi, 
oturduğu güvenlik odasında derin bir iç çekti.  
On iki yaşlarındaki bu elma hırsızı, küstah bir 
ifadeyle gözlerini güvenlik kamerasına dikmiş 
bakıyordu. Görevli telaşla ayaklandı, mavi üni-
formasının pantolonunu biraz çekiştirdi ve ya-
şına göre oldukça iri görünen, salaş pantolonlu, 
üstüne en az iki beden büyük gelen montlu, sa-
man sarısı saçları kasırganın ortasında kalmış gibi 
birbirine karışmış olan çocuğun peşinden gitmek 
üzere fırladı. 

Çocuğun çatık kaşları ve dikkat kesilmiş haliy-
le vahşi bir hayvanı andırdığını düşündü görevli. 
Bir tilki ya da ağaç sansarı gibiydi;  ışıkla gölge 
arasında gezinen hayvanlardan. Öte yandan in-
sanda saygı uyandıran bir havası vardı. Gözleri. 
Buz grisiydi gözleri; açık ve dürüst, insanı huzur-
suz edecek denli içe işleyen.

Çocuk hâlâ meyve reyonunda elinde elmayla 
duruyordu. Bir yere kaçmaya çalıştığı yoktu. Gü-
venlik görevlisi ona doğru gelirken yabani ifadesi 
çözüldü ve neşeli, alaycı bir hal aldı. Eski bir dos-
ta rastlamış gibi görünüyordu.
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tıka basa dolu rafların arasından kasaların oldu-
ğu yere doğru itekleyerek dışarıya çıkardı. Alarm 
ötmeye başlayınca güvenlik görevlisi çocuğu dön-
meye zorladı.

“Boşalt ceplerini,” dedi ve çocuğun yüzü acıyla 
kasılana dek omzunu sıktı.

Ne var ki çocuk parmağını bile kıpırdatmadı. 
Bunun üzerine bekçi elini parkanın devasa ceple-
rine daldırdı ve alminyum folyoya sarılı bilgisayar 
oyununu çıkardı. İşte. Bütün çocukların peşinde 
olduğu yeni oyun. Belli ki çocuk alarm sistem-
lerini değiştirdiklerinin farkında değildi. Almin-
yum folyo hilesinin sistemi kan dıramadığını he-
nüz bilmiyordu.

“Ne buluyorsunuz bu oyunda, anlamıyorum. 
Bunu gerçekten aşırabileceğini mi sandın? Hadi, 
git şimdi. Burada senin gibilere yer yok. Sakın 
seni bu markette bir daha görmeyeyim.”

Hırsızı sırtından öyle bir itti ki, çocuk denge-
sini güçbela buldu. Yüzünde yine inatçı bir ifade 
belirmişti ve gri gözlerinin önüne bir bulut çök-
müştü. Güvenlik görevlisi başını iki yana salladı 
ve birbirine sürten metal cızırtısını andıran se-
siyle kahkaha attı. Çocuk başını öne eğip rüzgâra 
karşı ağır ağır yürümeye başladı.

Ari doğruldu ve iç çekti. Ne kadar da yaklaş-

“Bilgi ağacını duydun mu hiç?” diye sordu gü-
venlik görevlisi.

“Ha?”
“O ağacın meyvesine dişlerini geçiren kişi, 

hem iyinin hem de kötünün bilgisine ulaşırmış.”
Çocuk gözlerini ona dikmişti. Güvenlik gö-

revlisi iç çekti.
“Bu her zaman iyi değildir. Çok bilmek iyi bir 

şey değildir. Hele çocuklar için, hiç.”
Çocuk adama gözlerini kırpmadan bakmaya 

devam etti, elmayı yavaşça kaldırıp bir ısırık aldı 
ve gözlerini yumdu. Meyvenin tadını çıkararak 
çiğnedi.

Çatlak, diye düşündü güvenlik görevlisi.
Akranları gibi edepsiz ya da dikkafalı görün-

müyordu. Onda farklı bir şey vardı.
“Beni istemediğim bir şey yapmaya zorlama,” 

dedi güvenlik görevlisi. Sesi yalvarıyormuş gibi 
çıkmıştı.

Çocuk bir ısırık daha aldığı elmayı yarısı yen-
miş haliyle elma yığınının üstüne koydu. Sonra 
gülümsedi ve kelepçelenmeyi bekliyormuş gibi 
ellerini uzattı.

“Tamam. Bunu sen istedin,” diye öfkeyle bur-
nundan soludu güvenlik görevlisi. Çocuğu tek 
hamlede yakaladı, omzundan ve kolundan tutup 
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mıştı. Oyun neredeyse onun olacaktı. Güneş 
bulutlarla kaplı gökyüzünde kendini gösterdi. 
Güneş ışınları bir gazete standına vuruyordu, 
Ari’ye adeta bağıran manşetin üstüne: “Keşif 
Heyetinden Son Haberler!”

Ari haberin üstünde durmadı. Güvenlik 
görevlisinin sözleri kafasında yankılanıyordu. 
“Senin gibiler” derken ne demek istediğini 
çok iyi biliyordu.



2.
Ev sessizdi. Tabii sessiz olacaktı. Babası bu evde 
hiç oturmamıştı. Annesiyse iş, aş, daha iyi bir 
hayat, yeni bir şans –artık ne olursa– bir değişik-
lik peşine düşmüştü. Her gidişi bir öncekinden 
daha uzun sürüyordu, çünkü tek yoksul kendile-
ri değildi. Tam tersine. Ari’nin biraz önce gitti-
ği türde marketlerden alışveriş yapmaya bütçesi 
yeten insanların sayısı giderek azalıyordu. Meyve 
lükstü, giysiler ya da taze süt ve ekmek de öyle. 
İnsanların çoğunluğu konserve ve konsantre yi-
yecekler yiyordu. Ve mısır. Hep mısır. Herkese 
yetecek kadar mısır vardı.

Fakat o sırada Ari’nin yemek düşündüğü yok-
tu. Annesinin yokluğunun bu defa beş-altı haf-
tayı bulduğunu da düşünmüyordu.

Aklındaki tek şey oyundu. Parmaklarının ara-
sında tutmuştu onu. Parlak paketi almış ve o ah-
mak güvenlik görevlisi gelip her şeyi mahvedene 
dek kısa süreliğine de olsa zafer duygusunu ya-
şamıştı. Esas Oyun’un ta kendisi. Tüm oyunla-
rın ötesindeki oyun. Dünyanın en iyi ama bir o 
kadar da en zor oyunu. Kepler62. İnsanların her 
an, her yerde konuştuğu ama ele geçirmesi çok 
zor olan oyun. İnternetten indirmek söz konusu 

16



tirdiği dudakları düz bir çizgi şeklini almıştı ve 
koyu gözleri parlıyordu. Onları tanımayan biri 
kardeş olduklarını tahmin edemezdi. Joni esmer 
tenliydi ve yaşına göre minyondu, çok sık ve 
dikenli tel gibi birbirine geçmiş kıvırcık saçları 
vardı. Ari ise tam tersine uzun boylu ve beyaz 
tenliydi. Belli ki babaları farklıydı ama sonuçta 
kardeştiler.

bile değildi. Mutlaka bulmak gerekiyordu, bul-
mak ya da satın almak. 

Ari montunu sandalyenin üstüne fırlattı. Yerde 
bir okul çantası duruyordu. Çantanın içindekiler 
sanki minik bir bomba patlamış gibi etrafa saçı-
lıydı.

“Eşyalarına daha iyi bakmalısın,” diye iç çek-
ti Ari ve yayıntıyı toplayıp okul çantasının içine 
koydu. Ev hâlâ sessizdi ama Ari küçük erkek kar-
deşinin evde olduğunu biliyordu.

“Sana yeni okul gereçleri alacak paramız yok, 
eğer bunları bozarsan ya da kaybedersen,” dedi 
Ari ve görünüşe göre kendi kendine konuşmaya 
devam etti.

Ari girişteki bir askıya çantayı astıktan sonra  
günün ganimetlerini masaya dizdi: kapüşonun-
dan çıkardığı birkaç tane mandalina, pantolonu-
nun cebinden çıkardığı buruşmuş paketin içinde 
birkaç dilim ekmek, bir kutu meyve suyu, iki 
tane lolipop. Sırtından bir el öne doğru uzanıp 
lolipoplardan birini kaptı, ama Ari daha atikti. 
Eli hızlıca itip şekeri cebine tıktı.

“Önce doğru düzgün bir şeyler yemelisin. Bir 
tane meyve, mesela,” dedi.

Kardeşi, Ari’nin arkasında duruyordu ve 
Ari’nin ittiği eline kırgınlıkla bakıyordu. Birleş-
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annelerinin peşinde olduğu türden. Hayatlarını 
değiştirebilecek bir ödül. Ve şimdi bu oyun on-
ların evindeydi. Bu, sadece bir oyun değildi. Bir 
tür giriş biletiydi.

“Nasıl oldu da ele geçirdin bunu?” diye sordu 
Ari gıptayla.

“Bir kızdan aldım.”
“Bir kızdan mı?”
“Evet, bana verdi.”
“Sana mı verdi? Öyle durup dururken mi 

yani?” Ari şüpheyle başını salladı.
“Aynen. Bir de gazlı  içecek  verdi. Bir kutu 

ko la.”
“Hadi canım, yok artık!”
“İstiyorsan gel de kendin gör.”
Joni çantasının içinden boş bir kola kutusu çı-

kardı. Ari kutuyu hayretle eline aldı. Bunun gibi 
bir kutu kola annelerinin bir ayda kazanabildiği 
paraya eşdeğerdi. 

Ari bir gazlı içeceğin tadına hiç bakmamıştı 
ama nasıl bir şey olduğunu duymuştu.  Her kes 
bilirdi bunu. Annesinin çocukluğunda ko la sıra-
dan bir içecekmiş.

“Joni, yabancıların verdiği bir şeyi almaman 
gerektiğini biliyorsun. En azından hükümetin 
mühür basmadığı şeyleri almaman gerektiğini... 
Bu kutunun üstünde mühür yok!”

“Sağlıklı beslenmeye dikkat etmelis...”
Cümlesini tamamlayamadı, Ari’nin gözleri 

kardeşinin elinde tuttuğu paketi görünce yerin-
den fırlayacak gibi oldu.

“Bu-bu-bu şey gördüğüm şeyin kendisi mi?” 
diye sordu Ari.

“Evet.”
“Bakabilir miyim?”
“Hayır.”
Kardeşi elini çekti. Ari iç çekip güldü. Cebin-

den bir lolipop çıkardı.
“Değiştokuş yapalım mı?”
Kardeşi başını ciddiyetle sallayıp oyunu uzattı.
“Ama bu, benim oyunum. Sadece biraz baka-

bilirsin.”
Oyun. Kepler62. Ari gözlerine inanamıyordu. 

Paketi elinde evirdi çevirdi, dünyanın en nadide 
camından yapılmış gibi özenle tutuyordu. Henüz 
kimsenin elde edemediği oyunu bizzat ellerinde 
tutuyordu. Hakkında inanılmaz söylentilerin 
döndüğü şu oyun. Kimileri gizli bir seviyesi-
nin olduğunu söylüyordu; son bölümden sonra 
ulaşılan gizli bir seviye. Daha da akıl almaz bir 
söylentiyse oyunu tamamlayanlara bir davetiye 
gönderildiği hakkındaydı. Ama nasıl bir dave-
tiyeydi? Kime gönderiliyordu? Ne anlama geli-
yordu? Bunları kimse bilmiyordu. Bir değişiklik, 
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