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1.
“Uyan!” diyorum Ari’ye.
“Hmm,” diyor Ari. “Marie?”
“Evet. Ben Marie. Geldik.”
“Ha? Gerçekten mi?”
Ari ona elektrik vermişim gibi görünüyor. So-

lucan deliği bizi içine çektiğinde hepimiz bayılmış 
olmalıyız. Sonra da buradan çıktık. Tek hatırladı-
ğım dipsiz bucaksız karanlık. Ve birkaç ışık huzme-
si. Sonra da kendimden geçtiğim.

Gözlerimde yaşlar var, bu yüzden biraz bulanık 
görüyorum. Gözlerim çok uzun süre karanlıkta kal-
dı. Mutluluk gözyaşları çok nadir olunca silmeden 
biraz dursunlar istiyorum. 

İlk ben uyanmış olmalıyım. Pencereden ışık vur-
du. Mavi. Yeşil. Bu âna dek pencereden bakınca tek 
gördüğümüz uzayın uçsuz bucaksız karanlığıydı.

Bu âna dek. Mavi ve yeşil dünyanın en güzel 
renkleri şu anda. Burada hayat olduğu anlamına 
geliyor bu.

“Ne olursa olsun, Ari, biz ilk insanlarız,” diye fı-
sıldıyorum. “Dünya tarihinde kendi güneş sistemi-
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miz dışında bir gezegene ayak basan ilk insanlarız. 
Tıpkı Adem’le Havva gibi.”

Aslında fısıldamama gerek yok, ama şu anda böy-
lesi doğruymuş gibi geliyor bana. Dünyadan 1200 
ışık yılı uzağa geldik, yerçekimsiz ortamın, kas kay-
bının, kimyasal komanın, meteor yağmurunun ve 
solucan deliğinin üstesinden geldik. Hepsi buraya 
gelebilmek içindi. Ömrümüzün sonuna kadar kala-
cağımız yere gelebilmek için.

Geminin çok hızlı gittiğini biliyorum ama altı-
mızdaki gezegene doğru ağır çekimde ilerliyormu-
şuz gibi hissediyorum. Sanki bütün bir yaz geçiyor. 
Şemsiye gibi açılan elektronik bir yelken, Kepler-
62e’ye giderken hızımızı frenliyor.

“Hmm,” diyor Ari ve koltuğunda doğruluyor. 
“Geldik mi artık?”

Gülümsüyorum. Arabayla bir yere giderken an-
nesine sorar gibi soruyor. Ama aramızda hiç anne 
yok. Sadece üç çocuk var. Ve Olivia. Burada bir ara-
ba da yok. Bir uzay gemisindeyiz. Daha doğrusu, bir 
yıldız yelkenindeyiz. Adı Kolomb’un gemisiyle ay-
nı. Santa María.

Santa María’nın devasa elektronik filamentleri 
bizi buraya getirdi. Ari aracın nasıl çalıştığını tek-
nik ayrıntılarla açıklamaya çalıştı ama hiçbiri bey-
nime girmedi.

Area 51’den fırlatılıp ISS4 Uzay İstasyonu’na gel-
diğimizden bu yana olan bitenler nedeniyle, Ari bü-
yük ihtimalle hâlâ uyku mahmuru. Üstelik sonrasın-
da da kimsenin bilmediği bu yere, aklın almayacağı 
kadar uzun bir yolculuk yapmışken... Tam dört yüz 
dünya yılını aşan bir yolculuk, bize sadece birkaç ay 
geçmiş gibi gelmesine rağmen. Çok anladığım söy-
lenemez ama Santa María öyle yüksek bir hıza ulaştı 
ki burada zaman dünyaya göre çok daha yavaş iler-
ledi. Ama şu anda dünyada tanıdığımız herkes öl-
müş olmalı. Yani? Dünya’da tanıdığım çok kişi ol-
duğundan değil. Babam, hizmetkârlarımız Magda ve 
Alfred, pilotlarımız Jim ve Jeff dışında pek kimse-
yi sayamam. Yoo, aslında bir de Erik diye bir çocuk 
var, keşke benden hoşlansa diye aklımdan geçirdiğim 
ama beni hiç de umursamayan biri. Aslında şimdiye 
dek kalbim çoktan kederden kurumuş olmalıydı ama 
annem öldükten sonra hiçbir şey hissetmez oldum.

Bu yolculuğa üç yıldız yelkeni çıktı: Santa 
María, Pinta ve Niña. Her birinde dörder kişiy-
le. Bize kahraman dediler, geleceğin umudu oldu-
ğumuzu söylediler. Ben o sırada kimyasal koma-
da olduğum için tek kelimesini duymasam da Ari, 
Başkan Marie Goodwill’in bize inanılmaz övgüler 
yağdırdığını anlattı. Başkanla adaşız, ama sanırım 
başka ortak bir yanımız yok.
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Yıldız yelkeni Niña yolculuktan sağ çıkama-
dı, meteorlara çarpıp patlamada yok oldu. Al-
man Uri, Fransız Mirelle, Hindistan’dan Vikar ve 
Arjantin’den Julio öldüler. Korkunç bir kazaydı. 
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Pek yas tutamadığım için vicdanım sızlıyor. Ama 
onları tanıma fırsatım hiç olma mıştı.

Şimdi geriye sekiz kişi kaldık. Ari, Joni, Oli-
via ve ben. Bir de hemen arkamızdan gelen yıl-
dız yelkeni Pinta’daki Min-Jun, Lisa, Svetlana ve 
Albert. Svetlana iri ama hoş bir kız. Ari’nin Area 
51’deyken gözlerini ondan alamaması biraz sini-
rimi bozuyor. Sanırım.

Küçük, sıcak bir el tutuyor elimi, Ari’nin kü-
çük kardeşi Joni’ye bakıyorum. O da uyandı. 
Gözleri öyle parlak ki neredeyse kendi aksimi 
görebileceğim, ama Joni uykulu görünüyor. Eli 
hafif ateşi olduğu için ısınmış.

“İner inmez modülleri kurmaya başlamalı-
yız,” diyor Ari.

“Umarım orada nefes alınıyordur. Ve umarım 
indiğimizde korkunç uzaylıların saldırısına uğ-
ramayız,” diyor Joni.

“Doğru rotadayız,” diyor oldukça soğuk bir 
ses. “İniş için hazırlanın. Ben inene dek kokpit-
te duracağım.”

Olivia’nın sesi hoparlörden çatlak çıkıyor. 
Sesinde ufacık bir sevinç kırıntısı yok. Ta-
mam, profesyonel olabilir ama biraz daha se-
vinebilir insan, sonuçta insanlık tarihinin en 
akıl almaz yolculuğunu tamamlayıp Kepler62e 

geze genine iniş yapıyoruz. Üstelik hiç abart-
mı yorum.
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2.
Üstümüzde açıldığını bildiğim devasa paraşütle 
yıldız yelkeni, Kepler62e gezegenine yumuşak 
bir iniş gerçekleştiriyor. Paraşüt tamamen dur-
gunlaşmadan önce birkaç saniye titriyor.

Hepimiz bakışıyoruz. Ari ile Joni’nin de bu-
nun ne kadar büyük bir olay olduğunu anlama-
dığını görüyorum. Ne tuhaf.

Sonra sessizlik oluyor.
Olivia bütün elektronik cihazları ve vantila-

törleri kapatmış olmalı; onlara o kadar alışmışız 
ki sessizliğin aslında ne demek olduğunu unut-
muşuz.

Başka bir yere gitmek üzere kullanamayaca-
ğımızı bilmeme rağmen gemimizin parçalanma-
masına seviniyorum. 

“Düşünsenize, ben doğmadan çok önce 
ayın yüzeyine ayak basmışlar. Üstelik Ay Dün-
ya’dan sadece birkaç gün uzaklıkta. Şimdi biz 
Dünya’dan 1200 ışık yılı uzakta bir gezegene 
ayak basıyoruz. Havalı bir şeyler söylemek ge-
rek.”

“Bizim için küçük, insanlık için büyük bir 
atık,” diyorum. Kimse gülmüyor.

“Uzay kıyafetlerinizi giyin, basıncı ve oksijeni 
devreye sokun. Göstergeler dışarıda oksijen ol-
duğunu söylüyor ama yeterli olup olmadığından 
emin olamayız. Ayrıca küçük dolaptaki enerji 
içeceklerinizi için. Şu anda buna ihtiyacınız var.”

Ari gidip üstünde Go-go-go! yazan kutulardan 
getiriyor, tadı müthiş bir enerji içeceği. İçinde 
bir sürü şey olsa gerek çünkü içer içmez insan 
enerji patlaması yaşıyor.

“Şerefe!” diyorum. “Yeni bir gezegeni keşfe 
çıkmaya hazırım.”

“Tamam,” diyor yanımıza gelen Olivia. Çok-
tan giyinip hazırlanmış.

“Dışarının zemini sağlam. Basınç ve hava sı-
caklığı da iyi görünüyor,” diyor biz uzay kıya-
fetlerimizin içine girmekle uğraşırken. Öyle çok 
prova yapmışız ki Joni bile kimseden yardım al-
madan giyinmeyi başarıyor.

“Sorusu olan? Demek yok. O halde bol şans.”
Olivia aynı beden eğitimi öğretmenim gibi 

konuşuyor. Neyse ki ona uzun süre katlanmak 
zorunda kalmamıştım. Babam evden eğitim al-
mamı uygun görünce okul maceram çok kısa 
sürmüştü. Oliva belli ki hayatımızın geri kala-
nında şefimiz olacak.



O halde bol şans. Olivia kaskının vizörünü 
indirmeden önce kısa bir süre bakışıyoruz, son-
ra gidip kolu çevirip kapıyı açıyor. Pssshhhhht.

Ve kısa koridorun ucunda durup önümüzde 
duran kapıya bakıyoruz. Son kapıya.

Olivia içinden geçtiğimiz girişi kapatıyor. Ye-
ni hayatımıza açılacak kapıya doğru ağır ağır 
ilerliyoruz.

Vizörlerimizi kapatıyoruz. Olivia kırmızı ko-
lu aşağı indirip kapıyı açarken kimsenin aklına 
söyleyecek havalı bir şeyler gelmiyor.

Yüzümüze ışık vuruyor, vizör yüzünden sa-
rımtırak bir turuncu. Aslında epey az şey gö-
rüyoruz.

Ve kapının altından açılan merdivenlerden 
incecik, tir tir titreyen bacaklarla iniyoruz. 
Her ne kadar derin uykuya yattığımız yolcu-
luk boyunca makinelerin yardımıyla bedeni-
miz idman yapmış olsa da ciddi miktarda kas 
yitirdik. Bedenlerimiz zayıf düşmüş, midemiz 
sadece sıvı gıdaları sindirebiliyor.








