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2010 TBD Bilimkurgu Öykü Yarışmasında Birinci Gelen Öykü

PROXIMA’YA SON YOLCU
1. 
Bulanık yeşil suyun altında pek bir şey göremiyordum. Şimdi o su yok. Gözlerimin yanması da 
geçmiş.
Susadım. Anne nerede?
Başımı güç bela çevirip sağa sola bakıyorum. Büyük bir odadayız. Benim gibi sırt üstü yatan birçok 
insan görüyorum. Ama anne aralarında yok. Doğrulmaya çalışıyorum, ama sanki kaslarımın 
yerini unutmuşum. Bedenimin her yanı ince ince sızlıyor. Konuşmaya çalışıyorum, ama dilim de 
uyuşmuş. Bu şartlar altında sırtüstü yatmaktan ve beklemekten başka elimden bir şey gelmiyor. 
Zaten gücüm de yok.

2. 
Nihayet bedenimi incelemeye yetecek kadar boynumu havada tutmayı başardım. Gördüğüm 
şeyden öyle irkildim ki neredeyse yataktan düşecektim: Ben 4 yaşındaki çocuk, 12 yaşında birinin 
göbeği üstünde sırt üstü yatıyorum. Kalbim küt küt atıyor.
Neden sonra annenin söylediklerini anımsayınca biraz rahatlıyorum. Hibernasyon uykusun-
dan uyanınca neler olacağını bana anlatmıştı. Korkacak bir şey yok. Artık on iki yaşımdayım, 
yıldızlararası yolculuk başarıyla tamamlanmış, şimdi uyandırma odasındayım.
Ama anne nerede?

3.
Gözlerimi açtım. Genç bir kadın yeşil gözlerini bana dikmiş, elinde tuttuğu bir ışıkla suratımı 
inceliyor. Kendime gelip gelmediğimi anlamak için bana bir şeyler soruyor. Dilimin uyuşukluğu 
epey geçmiş. “Susadım,” diyorum. Bir şey anlamıyor. Tekrar söylüyorum. Gene anlamadı. Büyük 
bir öfke krizine tutuluyorum. Bas bas bağırıyorum, annemi çağırıyorum. Çok susadığımı bir türlü 
anlatamıyorum.

4. 
Yeşil gözlü kadınla neden anlaşamadığımız ortaya çıktı. O bana standart İngilizce soru sorar-
ken, ben Türkçe yanıtlıyormuşum. Bu, annenin konuştuğu dil, yani benim doğal dilim. Ama anne 
benimle standart İngilizce de konuşurdu. Her iki dili de biliyorum. Sonunda yeşil gözlü kadına 
İngilizce sormayı akıl ettim: “Çok susadım, anne nerede?”

Kadın, araştırma görevlisiymiş. Bana su verip veremeyeceğini beyaz uzun saçlı bir adama sordu. 
Adam yüksek sesle yanındakilere bir şeyler anlatıyordu. Galiba hepsinin hocasıydı. Adam “Ver 
bakalım!” dedi. Suyu kendim içebilecek kadar bedenimi kontrol edebiliyorum. Ama ilk yudumda 
hiç de susamadığımı anladım. Koluma bağlı olan serum zaten suyla doluydu. Ama bardaktaki 
suyun hepsini gene de içtim. İnat yüzünden.
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kadınların katılması imkânsızmış. “Böyle bir şey olamaz, çok tehlikeli çünkü ve kesinlikle yasak. 
Senin burada olmana hala şaşıyorum,” diyor Phesa.

8.
Anne sen ne yaptın?
Keşke bu kadar çok şey öğrenmek zorunda olmasam; çünkü yeni şeyler öğrendikçe seni unutuy-
orum. Gemiyi de bu yüzden ziyaret etmek istemiştim. Seninle dolaştığımız koridorları, saklambaç 
oynadığımız duvar girintilerini, bana masallar anlattığın dinlenme yerini bir kez daha görmek 
istedim. Hayal miydi gerçek mi, emin olmak için.
Anne, seni en çok palyaço kıyafetinle anımsıyorum. Kılıktan kılığa girerdin: “Şimdi ben başka biri 
oldum,” derdin. Sonra bana da bir palyaço kıyafeti giydirdin. Günlerce üzerimden hiç çıkarmadım 
o giysiyi, sonunda parçalanıncaya dek... Dört yıl boyunca senden başka kimseye ihtiyacım ol-
madan yaşadım. “Bir zamanlar dünya diye bir yer varmış. Bu dünyada birçok anne ve birçok 
çocuk yaşarmış…” diye başlayan masallarınla bana başka insanların varlığını sezdirmeye çalıştın. 
Ama başka insanlar benim için ejderhaydı. Uzay gemisinin daracık koridorlarında çınlayan 
kahkahaların hala kulaklarımda. Bir çocuğa annesinin yanında olmak yeter. Sen bana yetiyordun.
Bir gece beni farklı bir yatağa yatıracağını söyledin. “Neden?” diye sorduğumda, “Çünkü bu yatağın 
kapağı var, içi de çok rahat,” dedin. Kapağın üzerinde MKIM3033 yazıyordu, nedense aklımdan 
çıkmamış.
“Kapağı üzerime örtecek misin anne?” diye sorduğumda “Hava çok soğuk olursa…” dedin.

5. 
Artık bahçede dolaşabiliyorum. Yeşil gözlü asistanla dost olduk. Adı Phesa. Öfke krizlerim geçti 
sayılır. Yürürken hala biraz başım dönüyor. Her zaman sarhoş gibiyim. Ağzımdaki acı tat henüz 
gitmedi ama artık eşyalara çarpmadan yürüyebiliyorum. Phesa’nın söylediğine göre, bedenim çok 
hızlı büyüyecekmiş. Hızla kilo alıp serpileceğim yani. Ama önemli olan bu değilmiş, beynim çok 
hızlı büyüyeceği için sorunlar yaşayacakmışım. Ben, kemikleri 12 yaşında, ama kafası 4 yaşında 
olan bir çocukmuşum. Beynimde bir sürü nöron varmış. Bunlar da karışık bir haldeymiş, yollarını 
bulmaları gerekiyormuş normal çocuklardaki gibi. Bazı nöronların da ölmesi gerekiyormuş. Buna 
öğrenme süreci diyor. Bu yüzden dikkatli bir şekilde eğitilmem gerekecekmiş. Söylediklerini pek 
anlamadığımı fark edince eline bir yumak aldı, bundan uzun ip parçaları kesti. Bazılarının ucu-
na çikolata, bazılarına biber bağladı. Bazılarını ise boş bıraktı. Bütün bunları karışık bir halde 
yere yığdı. “Şimdi iplerden birini çek,” dedi bana. Ben ipleri çektikçe gördüm ki iplerden sadece 
bazılarının ucunda ödül var. “İşte öğrenmek böyle bir şey,” dedi. “Sen ipleri çektikçe bazılarından 
iyi şeyler, bazılarından kötü şeyler çıkıyor. Bazıları ise boş. İyi iplerin hangileri olduğunu unutma-
mak için onların uçlarına kâğıt yapıştıracağız; böylece onları öğrenmiş olacaksın, anlıyor musun? 
O ipler senin nöronların, yani beyin hücrelerin. Seni çok dikkatli eğitmek zorundayız; çünkü nor-
malden 3-4 kat hızlı büyüyorsun.” Anlamıştım, çünkü her şeyi anne gibi anlatıyordu. Bu arada, 
artık annenin nerede olduğunu sormuyorum, nasıl olsa günün birinde gelecek. Demek şimdi ge-
lemiyor.

6.
Bugün daha başka şeyler öğrendim. Şu gökyüzündeki parlak ve sıcak şeyin adı Proxima Centauri. 
O bir yıldız. Ama Proxima bizim gerçek yuvamız değil. Bizim geldiğimiz yıldızın adı Güneş. Proxima, 
Güneş’e en yakın yıldızmış. İkisi arasındaki mesafe dört ışık yılıymış  —yani çok uzak. Üzerinde 
durduğumuz toprak da bir gezegenmiş. Güneşin etrafında da tıpkı buna benzeyen bir gezegen 
varmış, onun adı Dünya’ymış. Yaşam Dünya’da başlamış. Bütün bu bilgileri öğrendiğim dersin adı 
Astronomi. Bana ders vermek için buraya gelen insanlar olağanüstü bir hızla öğrendiğimi söylüy-
orlar. Ama bu kadar hızlı öğrendiğim için şiddetli baş ağrıları çekiyorum. Bir de normalden fazla 
uyuyorum. Uyumam, öğrenebilmem için gerekliymiş.
Bizi Dünyadan bu gezegene getiren geminin adı Touphan. Gemiyi ziyaret etmek istedim ama çok-
tan sökülüp parçalanmıştı. Yıldızlararası uzay yolculuğunun maliyeti o kadar yüksekmiş ki mali-
yeti düşürmek için geminin kendisi de kargo sayılıyormuş. Külahı da yenebilen dondurma gibi 
yani.

7.
İlk uyandığımda çevremde gördüğüm insanlar Touphan’ın yolcularıydı. Şimdi hiç biri yok burada. 
Hepsi hibernasyon uykusundan uyandırıldıktan sonra iki aylık nekahet dönemlerini tamamlayıp 
gittiler. Phesa benim kaçak yolcu olduğumu söylüyor. 
Beni ilk gördüklerinde nereden çıktığımı anlamamışlar. Bu yolculuk 12 yıldan biraz fazla sürüy-
or. 12 yaşımda olduğum için gemide doğduğumu anlamışlar. Fakat uzay yolculuklarına hamile 
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“Hadi şimdi yat. Sen uyurken anne başında bek-
leyecek.”
“Masal anlatmayacak mısın anne?”
“Anlatacağım. Hibernasyon konusunda 
öğrendiklerini unutma.”
“Tamam anne.”
“Bir zamanlar içinde birçok annenin ve birçok 
çocuğun yaşadığı bir dünya varmış…”
Uykuya daldım, uyandığımda bulanık yeşil 
bir sıvının içindeydim. Gözlerim acıyordu. Bu 
yüzden gözlerimi sımsıkı kapatıyordum.
Anne, yoksa sen beni terk mi ettin?

9.
“Annenin zamanlaması mükemmelmiş,” dedi 
Phesa. İlk defa anneden söz ediyor. Vazgeçer 
korkusuyla soru sormaya cesaret edemiyorum.
“Bence her şeyi çok iyi planlamış. Zaten çocuk 
gelişimi uzmanıydı sanırım. Onu buraya çağırma 
nedenimiz de buydu. Yeni uzmanlar yetiştirmesi 
için. Burada bu konunun uzmanı hiç yok. Geze-
gende araştırma istasyonu ilk kurulduğunda 
çocuklarımız yoktu. Ama şimdi burası bir 
araştırma gezegeni oldu. Nüfusumuz giderek 
arttı. Artık burada doğan bir sürü çocuk var.” 
Sesimi çıkarmadan pür dikkat dinliyorum. Phe-
sa konuyu dağıttığı için ona kızıyorum.
“Hibernasyon hücrenin kayıtlarını inceledim. 4 
yaş civarında uykuya yatırılmışsın...” Bunu za-
ten biliyordum. Anneye yaşımı sık sık sorardım.
“Dört yaşından önce uyutulsaydın, hiçbir dili 
öğrenemezdin. Bedenini de kullanamazdın. 
Kalıcı felç olurdun.” Suratına şaşkın şaşkın 
bakmış olmalıyım ki açıklama gereği duydu: 
“Her şey için kritik bir zaman var. 2 yaşına kadar yürümeyi öğrenmen gerekir. Motor kortekste 
kas haritanın çıkarılması lazım.”
Annemle birlikte oynadığımız oyunları hatırladım. Defalarca tekrarlanan atletik hareketler. Gem-
inin bütün girinti ve çıkıntılarına dağcı gibi tırmanırdık.

“Ayrıca,” diye devam etti Phesa “üç 
yaş civarında beyindeki dil devre-
leri harekete geçiyor. O dönemde 
ana dilini, hatta başka birkaç dili de 
kolayca öğrenebilirsin. Bunun için 
beklemiş olmalı.”
Anne, demek her şeyi düşündün.
 
10.
“Başka kritik dönemler de var,” 
diye devam ediyor Phesa. “On yaş 
civarında bir çocuk somut düşünce 
evresinden çıkıp, soyut düşünce 
evresine girer. Tam on yaşında olmak 
zorunda değil. Daha önce ya da daha 
sonra da olabilir. Bunlar ortalama 
rakamlar.”
Phesa susup, “hadi sor” der gibi 
yüzüme bakmaya başladı.
“Yaşımı düşünürsek” diye söze 
girdim. “Soyut düşünce dönemini 
kaçırmış oluyorum. On yaşımdayken 
uykudaydım. Sorun yaratacak mı?” 
İri gözlerini dikmiş bana bakıyor Phe-
sa. Biraz kısa boylu. Elmacık kemik-
leri çok çıkık, yüzü de uzun. Her za-
man beyaz önlük giyiyor. Dizininin üst 
kısmı çok resmi, ama alt kısmında 
kendine büyük bir özgürlük tanıyor: 
file çoraplar, fantazi çizmeler… 
Konuşma tarzını tanımlamak zor. 
Hem arkadaş gibi, hem de mesafeli. 
Çekici bir kadın olduğu kesin.
“Sorun olup olmayacağını bilmiy-

oruz,” dedi sonunda. “Kimse bu konuda deney yapmadı. Aslına bakarsan…” Gene sustu. Bir süre 
gözümün içine baktı: “Sen bu konuda ilk deneksin.”
“Peki senin fikrin ne?” diye soruyorum.
“Bence sorun olmayacak,” diye devam etti. “Her şeyden önce annen bu konuyu araştırmış olmalı. 
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Emin olmasaydı senin hayatını riske atmazdı. Bir de… Seninle ilgili başka bir şey var.”
“Ne?” dedim.
“Sen bir dahisin,” dedi. “Ayrıca, gördüğüm kadarıyla çoktan soyut düşünce dönemine girmişsin. 
Hatta dört yaşından önce girmiş olabilirsin. Pek çok dahi 4-5 yaşlarında soyut düşünmeye başlar.”
Konu yine annemden uzaklaştı. Ben bir dahiymişim —diğer insanlardan ne kadar farklıyım acaba?
Annemle ilgili herhangi bir soru sormaya cesaretim de yok. Duymak istemediğim şeyleri duymak-
tan korkuyorum.

11.
“Hibernasyondan uyanacağın zaman bile hesaba katılmış. 12 yaş civarı. Yolculuğun büyük 
bölümünü —yaklaşık sekiz yılını— ışık hızının yarısı hızla kat ettiğine göre, bundan birkaç ay 
küçüksün aslında. Her neyse… Sonuç olarak ergenlik çağının eşiğindesin —yani çocuk gelişimi 
açısından en kritik dönemlerden biri. 13 yaş ergenliğin başlangıcı kabul ediliyor.”
Anladım. Bir kritik dönemi atlattıktan sonra uyumuş, diğerinin eşiğinde uyanmışım. Annem bunu 
da düşünmüş demek. Peki ona ne oldu? Şu soruyu bir türlü soramıyorum. Heyecandan ellerim 
titremeye, kalbim küt küt atmaya başlıyor.
Phesa gülümseyerek “Yakında kızları çekici bulmaya başlayacaksın,” dedi.
“Tek tanıdığım kız sensin, Phesa,” diyecek oldum. “Eh, beni çekici bulmaya başlayacaksın o za-
man. İtirazım yok. Zaten buradaki eğitimin de sona ermek üzere. Normal bir okula gönderilecek-
sin.”
Annenin yokluğu yetmiyormuş gibi, bir de Phesa’yı kaybedeceğim demek. Her zamanki gibi 
kafamdan geçenleri anladı. “Ebeveynin olmadığı için bize emanet edildin. Sık sık görüşeceğiz. 
Araştırma Gezegeni Devleti sana çok önem veriyor, çünkü burada beyin gücüne ihtiyacımız var. 
Aslına bakarsan burada her şeye ihtiyacımız var.”
Pencereden dışarı bakmaya başladı. Sırtı bana dönük. Ben de yanına gittim. Hibernasyon 
Uyandırma Merkezi, büyük bir bina kompleksinin ufak bir parçası. Dışarıda toprağın rengi kırmızı-
sarı karışımı. Gökyüzü uçuk mavi ile beyaz arası bir renkte. Atmosfer çok ince, ama ciğerlerimiz 
buna uyum sağlamış durumda. Ayrıca kanımız alyuvarla dolu. Oksijen fabrikaları harıl harıl 
çalışıyor, atmosferi her geçen gün daha da zenginleştiriyorlar. Bir gezegende su ve karbondioksit 
olduktan sonra, gerisi kolay. İçimden bir his, bu gezegenin gelecek vaat ettiğini söylüyor.
Phesa’ya yan yan bakıyorum. Bana dönüyor. “Anneni hiç sormuyorsun,” diyor.
Kalbime bir hançer sokulmuş gibi oluyorum. Uzun bir süre öylece kalıyorum. Kekeleyerek 
“Neredeymiş?” diyebiliyorum sonunda.
“Onunla ilgili bazı bilgilere ulaştık. Sana bir mesaj bırakmış,” diyor ve cebinden küçük bir bellek 
kartı çıkarıyor.

12.
Gözlerim fal taşı gibi açılmış, hipnotize olmuş gibi ekrana bakıyorum. Annenin görüntüsü hiç de 
hatırladığım gibi değil. Küçücük bir kadın. Derli toplu giyinmiş, bu mesaj için biraz makyaj yapmış. 
Hatırladığımdan daha yaşlı. Bir masada dimdik oturmuş, doğrudan gözümün içine bakıyor.
“Sana böyle bir oyun oynadığım için beni bağışla. Ama mecburdum. Şimdi sana her şeyi anlatmam 

gerekiyor. Ondan sonra veda edeceğim. Elbette biraz üzüleceksin, ama artık ana kuzusu değilsin. 
Kolay atlatacaksın.
“Proxima’ya gitmeyi çok istiyordum. Çünkü artık dünya mahvoldu. Yakın bir zamanda yaşanacak 
bir yer olmaktan çıkacak. Belki bizler rahat bir yaşam sürmeye devam ederiz, ama başkalarının 
acı çektiğini bilerek.
“İnsanlar, durumlarını sadece ekonomiye bakarak anlıyorlar. Birisi çıkıp da “Ekonomik kriz var!” 
demediği sürece ne ekolojik felaketler umurlarında ne de sosyal sorunlar. Proxima’daki Araştırma 
Gezegenine bile bütçe ayrılamıyor. Belki de Touphan, oraya giden son gemi olacak. Ondan sonra 
iki yıldız arasındaki bağ kopacak.
“Touphan görevine seçilmem büyük bir şanstı. Bu şansı kaçıramazdım; çünkü sen vardın. Senin 
için bu yolculuğa çıkmak zorundaydım.
“Ben zaten yaşadığımı yaşadım. Daha fazla yaşamanın ne anlamı var? Hayatta bütün hedefler-
ime ulaştım. Annelikle yolculuk arasında bir seçim yapmak zorundaydım. Seni doğurmaktan 
vaz geçersem, Proxima’ya gitmenin benim için bir anlamı yok. Hamile olduğumu bildirirsem, 
yolculuğa çıkmama izin vermezler. Geriye tek seçenek kalmıştı: Hamile olduğumu bildirmedim, 
onlar da anlamadılar. Herkes hibernasyon uykusuna yattı, ben gönüllü nöbete kaldım. Onlar uy-
urken seni doğurdum. Bilmek istersen eğer, Uranüs yakınlarında doğdun.
“Seninle hayatımın en güzel 4 yılını geçirdim. Daha fazla yanında kalmak isterdim, ama ya-
pamam. Hibernasyon hücresine girmeyen bir insan uzay yolculuğu şartlarına çok fazla dayan-
amaz. Gemimiz artık ışık-altı hıza girmek üzere. Kendi hibernasyon hücremi sana veriyorum. Ben 
de hücre dışında dayanmaya çalışacağım. Ama ne kadar dayanabileceğimi bilmiyorum. Tekrar 
görüşeceğimizi sanmıyorum, yine de görüşebiliriz.
“Uzay boşluğunda doğup, hibernasyon uykusunda büyümek zorunda kalıyorsun. Bundan kaynak-
lanan sorunlarla başa çıkabileceğine inanıyorum. Hücresel yapın buna müsait, içim rahat.
“Şimdi veda zamanı geldi. Sana bundan başka mesaj bırakmayacağım. Beni sev ama çabucak 
unut. Ben seninle kalamadığım için üzgünüm, ama sevgim sonsuza dek seninle kalacak. Hoşça 
kal.”

Kısa ve öz. İşte her şeyi biliyorum artık.
“Gemi kayıtlarına göre, ne zaman öldüğünü biliyoruz,” diyor Phesa. “Fazla dayanamamış. Sen 
uyuduktan bir sene sonra kendini uzay boşluğuna bırakmış. Büyük ihtimalle kanser oldu. Zaten 
kanser olmasa bile uzay-melankolisinden kurtulamazdı.”
İçimdeki sızı çok şiddetli. Her şeyi kaydeden beynim şu anda çektiğim acıyı da kaydediyor. Bu acı 
kalbimden hiç silinmeyecek.
O da annemin bana hatırası olsun.
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