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Kız uyandı. Gecenin sessizliği karabasan gibi 
üstüne çökmüştü.
Böceklerin bile çıtı çıkmıyordu.

“Şimdi gidiyorum,” diye fısıldayan babası 
kızın yanağına bir öpücük kondurdu.



1.
Joni cebinin dibindeki katlanmış kâğıt parçası-
nı dalgınca kurcaladı. Sonunda gözlerini yerden 
kaldırıp yol arkadaşına sırıttı.

– Maviyıldız.
– Kayadelici.
– Taştükürüğü.
– Sümükselbitkisel.
– Zehirseçenmavilik.
Kayadaki delikten fışkıran mavimsi çiçek, 

kendisine verilen adlara aldırış etmişe benzemi-
yordu. Göz yaşartıcı azmiyle kuşkusuz her yer-
de yetişebilirdi. Joni ile X, göz göze gelince kah-
kahaya boğuldular.

“İşte bu harika!” dedi Joni.
“Gördüğümüz her şeyi istediğimiz gibi ad-

landırabiliriz,” diyen X, kapüşonunun altında-
ki gözlerinde biriken kahkaha gözyaşlarını sildi.

“Peki ya sen? Mesela adın ‘Kerttu’ olsun ister 
misin?” diye sordu Joni, ama cevap beklemeden 
devam etti: “Ya da Meghan? Awusi, Felicia, Ro-
berta? Ya da belki Max veya Pertti olmayı tercih 
edersin?” Arkadaşının ruh halindeki değişikliği 
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fark etmediği belliydi. “Sana kesinlikle X’ten da-
ha iyi bir isim bulmalıyız. Bir işaret ya da denk-
lemdeki bilinmeyen sayıdan daha iyi bir ismi 
hak ediyorsun.”

İnce, uzun boylu kız hep yanında taşıdığı 
mızraktan destek aldı. Mızrak adeta eline yapış-
mış gibiydi. Birden sırtını çocuğa döndü.

“Ne oluyor?” diye sordu Joni telaşla. “Kızma-
dın, değil mi? Bana kalırsa, X, hatta istersen Z 
bile olabilirsin, umurumda değil.”

“Kapa çeneni. Neden bahsettiğin hakkında 
hiçbir fikrin yok.”

“Haklısın, çünkü bana hiçbir şey anlatmıyor-
sun! Senin hakkında tek bildiğim, Dünya’day-
ken sana ‘X’ dövmesi yapılan bir kamptan kaç-
tığın. Belki de bir tür seri katilsindir, nereden 
bileyim ben.” 

Joni hâlâ havayı yumuşatmaya çalışıyordu 
ama aklındakileri yüksek sesle söylediğinde hiç 
de öyle olmadığını anladı. Bir başkasının yara-
larını öğrenmek kolay değildi. 

X, bileğindeki dövmeyi sanki bir alev parça-
sına değmiş gibi hızla kapadı. Kendininkiler-
den daha kısa, kıvırcık saçları olan çocuğa derin 
derin baktı. Ardından yan yana sessizce durup 
ayaklarının dibinde uzanan manzaraya daldılar.



Birkaç gün boyunca yürüdükten sonra, ni-
hayet sıra dağların eteğine, iki yüksek zirve ara-
sındaki vadiye ulaşmışlardı. Seyrek dikenli ağaç-
ların yetiştiği yamaçtan aşağıya inmeden önce 
dinlendiler.

Etraftaki bitki örtüsü oldukça çoraktı. Seyrek 
aralıklarla mavimsi çiçeklere rastlıyorlardı. Joni 
kendini garip bir rüyadaymış gibi hissediyordu: 
Her şey tanıdıktı ama aynı zamanda yabancıy-
dı. Üstelik bu bir rüya değildi. Dünya’dan bin 
ışık yılı uzaklıktaki yabancı bir gezegendeydiler.



Joni bakışlarını vadinin derinliklerine kaydır-
dı. Bulutların koyu gölgeleri, vadiyi çevreleyen 
dik duvarlı dağların kenarlarını işaret ediyordu 
adeta. Vadi tam ortasında bir göl olan bir or-
manla çevriliydi. Gölün yüzeyi güneş ışığını tıp-
kı bir ayna gibi yansıtıyordu. Bu yüzden yuka-
rıdan bakınca mesafeleri doğru tahmin etmek 
güçtü. Vadi aslında ne kadar alçaktaydı? Or-
manın içinden geçip vadiye ulaşmak ne kadar 
sürerdi? Orman uçsuz bucaksız görünüyordu. 
Arkasında derin bir kazanı andıran ova göz ala-
bildiğine uzanıyordu.

“Sence Ari buralarda mı?” diye sordu Joni, 
yürüyüş arkadaşının biraz yatıştığını düşündü-
ğünde.

Kız omuzlarını silkti.
“Eğer fısıldayıcıları aramaya gittiyse burada 

olabilir. Bildiğimiz kadarıyla fısıldayıcılar buna 
benzer, çimle kaplı bir ovada yaşıyor. Ya da en 
azından onları son gördüğümüzde öyleydi,” de-
di Joni tereddüt ederek.

Ari yanlarından ayrılırken, hakikati arayaca-
ğı hakkında bir şeyler söylemişti. Bu ellerinde-
ki tek ipucuydu. 

Bu da pekâlâ, Ari’nin fısıldayıcılar adı verilen 
ve gezegenin yöneticileri olabilecek yaratıkları 
bulmak için yola çıktığı anlamına gelebilirdi. 

Joni, eğer fısıldayıcıları bulurlarsa Ari’yi de bu-
lacaklarına inanıyordu. Belki de ona bu güven-
ceyi veren fısıldayıcılardı. Belki de bir şekilde 
onunla iletişime geçip kafasına bu düşünceleri 
sokuyorlardı. Eğer gezegende herhangi bir ha-
kikat varsa fısıldayıcıların bunu bildiği kesindi.

Görev neredeyse imkânsızdı. Ari’nin önlerin-
deki dağı aşıp aşmadığını ya da başka bir yoldan 
gidip gitmediğini bile bilmezken, orada bir yer-
lerde ağabeyini bulmayı nasıl hayal edebilirdi ki?

“Ben...”
X eliyle ağzını kapatıp çocuğu bir kayaya 

doğru çektiğinde Joni’nin düşünceleri bölündü. 
O âna kadar yanlarında kayıtsızca duran gölge 
aslanı ayağa kalkmış, onları uyarırcasına tısla-
maya başlamıştı. Kuyruğunu bir mızrak gibi sa-
vururken kocaman, sivri kulaklarıyla araziyi ta-
ramaya koyulmuştu.
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2.
KAMP

Ne derseniz deyin, en azından kafeslerde tut-
sak değillerdi. Daireleri, bir yanında kapı, diğer 
yanında parmaklıklarla kaplı küçük bir pencere 
bulunan metal konteynerlerdi. Pencerenin ötesin-
de, birbirini takip eden iki elektrikli çitle sınırlan-
mış elli hektarlık bir çöl olduğu için parmaklıklar 
abartıymış gibi duruyordu. Çitlerin ardında vah-
şi doğa göz alabildiğine uzanıyor, ufuk çizgisinde 
kayboluncaya dek sıra sıra dağlar ve ormanlar gö-
ze çarpıyordu.

Çitlerle kaplı alanın ortasında yüzlerce kontey-
nerden oluşan 531 numaralı kamp bulunuyordu. 
Kapının üstünde büyük metal harflerle “HÜKÜ-
MET DOSTUMUZDUR” yazıyordu.








