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“Bugün dünya yılıyla beş bin, D.S1. ‘da ise 725. yıldayız. Benim adım Leda Orvin. Cezasını 
çekmiş ve salıverilmiş eski bir hücre mahkûmuyum. Dünyayı hiç görmedim. Ben doğmadan 
yüzyıllar önce yok olmuş. Ancak izlediğim filmlerden ve bana anlatılan hikâyelerden 
tanıyorum onu. Bugün insanoğlu başka galaksilerde, başka gezegenlerde yaşıyor. Yapay 
atmosferler yaratabiliyor, yer çekimi oluşturabiliyor ve böylece istedikleri bir gezegen, 
asteroid ya da gezegenin uyduları üzerinde yaşayabiliyorlar. Eskiden Dünya’da sürdüğü 
anlatılan özgür yaşamla şu an başka gezegen ve galaksilerde süren yaşam arasında büyük 
farklılıklar olduğu söyleniyor. Şu an yaşanılan çoğu gezegende bitki yetiştirilemiyor, su 
bulunamıyor. Suyu ve yiyeceği yapay ortamlarda üretiyorlar. Üzerinde bitki örtüsü ve su 
bulunan gezegenler ise Evren Gücü askerleri, yöneticileri ve zenginler için kullanılıyor. 
Evren Gücü Konseyi bilinen tüm evrenin tek hâkimi, her şeyi onlar denetliyor. Alt tabaka 
sıkı bir denetim altında. Alt tabakanın yaşadığı gezegenlerin nüfusları sabit tutuluyor. 
Ölüler ise değerli birer biyolojik atık olarak gübre amaçlı kullanılmakta. Alt tabakadan 
bir insan henüz doğmadan önce onun hangi gezegende yaşayacağına ve ne iş yapacağına 
Evren Gücü karar veriyor. Sperm ve yumurtaların döllendiği üretim merkezlerinde 
geliştirilmiş ürünler olarak doğuyorlar, benim gibi.  Nüfusu sabit tutmak için zenginler 
dışında kimse sevişerek üreyemiyor. Evren Gücü’ne karşı çıkan ve azılı mahkûm kabul 
edilen isyancılar ise ya ölüm ya da hücre cezası alıyor.  Ben de bir hücre mahkûmuyum. 
Bizler diğer mahkûmların konulduğu hapishanelerde değil tek başımıza küçük gezegen 
uydularında yaşatılıyoruz.  Üzerlerinde barınak olmayan, tuvaletinizi açığa yaptığınız ve 
her gün kendi pisliğinizle bakışıp yüzleştiğiniz bu uydular uzay boşluğunda asılı birer 
mezardan farksızlar. Etrafındaki manyetik alan uydudan boşluğa atlamanızı engelliyor. 
Belli zamanlarda yiyecek dağıtımı yapan mekiğin gardiyanı dışında kimseyi görmüyoruz. 
Ben yirmi dört yaşında tutuklandım ve Evren Gücü’nün mahkemelerinde yargılanıp yüz 
yirmi yıl hücre cezası aldım. Bir insan ömrünün ortalama yüz atmış yıl sürdüğü günümüzde 
aldığım ceza oldukça uzundu. Suçum, sabit düzeni yıkmaya çalışmak ve Evren Gücü’ne 
karşı gelmekti. Bunu gerçekten yapıp yapmadığımı ben de bilmiyorum. Tek istediğim 
üzerinde yaşayabileceğim gezegeni ve yapacağım işi özgür irademle seçebilmekti. Bu 
sebeple katıldığım bir eylemde Evren Gücü Askerleri tarafından yakalandım ve isyancılıkla 
suçlandım. On yıl önce cezamı doldurdum. Dünya sözüyle “bir ayağım çukurda”.  O 
yüzden ölmeden evvel size hikâyemi anlatmaya karar verdim çünkü bazı hikâyeler daima 
hatırlanmalıdır. İşte benimki de öyle bir hikâye. Dediğim gibi, ben eski bir mahkûmum. 
Son on yılımı kayıtlara göre özgür(!) geçirdim.  Özgür müyüm bilmiyorum ama bildiğim bir 
şey var ki tam yüz elli dört yaşındayım ve önümde yaşayacak pek de günüm kalmadı. Bu 
yüzden yapacağım son şey olsa da bu hikâyeyi yazacak ve bir gün sizlerden birinin eline 
geçmesini umacağım. Ben, Leda Orvin. Şu anda bu hikâyeyi okuyan gözlerin sahibine 
sesleniyorum! “Hikâyemin duyulmasını sağla! Lütfen.”

        Leda Orvin

        Santarius Gezegeni DS 725

ERGUVAN
Rumuz: Göktaşı

  1- (Kısaltma) Dünyadan Sonra
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Tek başına geçirdiğim yüz on dört yılın ardından ansızın uyduma bir ortak çıkıp geldi. Başka 
azılı bir mahkûm…  Adının Cercis olduğunu öğrendiğim mahkûmu görünce şaşırmıştım. Çünkü 
bir hücre mahkûmuydum ve cezamı tek başıma çekmem gerekiyordu. Gardiyan durumu 
olabildiğince kısa açıkladı: “Çok fazla hücre mahkûmu var ve Evren Gücü Konseyi, boş uydularda 
yeni atmosferler kurmak yerine büyük uydulara birden fazla mahkûm yollamaya karar verdi.”  
Aslında Evren Gücü’nün bunu yapmasındaki amaç belliydi. Zaten dar olan yaşam alanlarımızı 
daha da daraltarak birbirimizi her durumda gözlem altında tutmamızı sağlamaktı. Böylece yüz on 
dört yıldır tek başıma işediğim uydumda bir başkası tarafından seyredilecek ve isyancı olmamın 
bedelini bir de böyle ödeyecektim. Gardiyan’a yeni mahkûmun suçunu sorduğumda aldığım yanıta 
hiç şaşırtmamıştım: “İsyancı”. Hücre arkadaşım meraklı gözlerle yüzey genişliği otuza kırk olan 
uydumu inceliyor, arada bana kaçamak bakışlar atıyordu. Onunla uzun zaman hiç konuşmadık. 
Konuşmayı sevmediğimden değil alışkın olmadığımdandı. Suskun geçen saatler boyunca aramızda 
karşılıklı ve sessizce gelişen inatlaşmayı sonunda Cercis bozdu. Tuvalet ihtiyacını gidermeliydi ve 
kibarca arkamı dönüp dönemeyeceğimi sordu. Hiç cevap vermeden döndüm. Sonuçta bu benim 
de başıma gelecekti ve ben de bu şekilde izlemek istemezdim doğrusu. Bir defa konuşmuş 
olmanın rahatlığıyla artık hep konuştu. Tuhaf denecek kadar neşeli ve heyecanlı bir adamdı. 
Aslında yetmişli yaşlarındaydı ama kırışıkları ve akları onu olduğundan daha yaşlı gösteriyordu. 
Süreceğimiz mecburi yaşam beni de heyecanlandırmıştı ancak bunu ona belli etmiyordum. Yalnız 
yaşadığım zamanlarda bazen avazım çıktığı kadar bağırır, ardından ağlayarak ince bir tozla kaplı 
yüzeyde uyuyakalırdım. Oysa şimdi Cercis’in bitmek bilmeyen konuşmalarıyla mutlu oluyor, 
özgür yaşadığım günlerin hayal meyal anılarını hatırlıyordum. Bir gün uyandım ve ona baktım. 
Uydunun ortasında hayli düşünceli bir şekilde duruyordu. Aniden dönüp şöyle dedi: “Tanrım, yüz 
on dört yıldır bu adada yaşıyorsun ve seni anlatacak hiçbir şey yok. Nasıl bir insansın sen?”  “Ben 
bir mahkûmum” dediğimi hatırlıyorum. Söylediğim şey onu öfkelendirmişti. “Burada yaşamak 
onların sana verdiği bir ceza belki ama böyle yaşamak senin kendini cezalandırma yöntemin. 
Anlamıyor musun? Mutlaka bir şeyler yapmalıyız. Burada yaşadığımızı fark ettirecek bir şeyler.”  
Söylediklerinden hiçbir şey anlamadan ona baktım. Ne olacaktı ki? Cezamı çektiğim bir uyduydu 
burası ve hemen yanı başımızda büyük bir alış veriş merkezi de yoktu. Sahip olduğunuz şeyler 
Evren Gücü’nün verdiği mahkûm kıyafeti, ayakkabı, paketlenmiş yiyecek ve sudan ibaretti. Düz ve 
incecik bir tozla kaplı otuza kırk yüzey genişliği olan bir zeminin üzerinde tüm bunlar ve Cercis 
vardı. Ona baktım, yüzündeki tuhaf heyecan hala yerli yerindeydi, “Çok güzel bir yer yapacağız 
burasını. Öncelikle kendimize tuvaletimizi yapmak için bir yer ve belki daha sonra bir bahçe 
yaparız ha, ne dersin?”  diye sordu. O an Cercis’in tam bir deli olduğunu düşünmüştüm.

…

Cercis gerçekten inanılmazdı. Boşalan yemek paketlerinden büyükçe bir paravan yaptı. Bu 
paravanı tuvalet olarak kullandığımız alana koyduk. Uydunun diğer kısmında ise yine yemek 
paketlerinden bir bahçe yaptık. Evet, gerçekten bir bahçeydi bu. Gümüş ve mor renkli folyoların 
çiçeğe, kolayca bükülebilen kapların saksılara dönüştüğü bu yapay bahçenin yanı sıra kendine ve 

bana da birer taç yapmıştı. Uydunun krallarıydık. Bunları yaparken oldukça eğleniyorduk. Hatta 
mekik yeni yiyecek paketlerini bırakıp atıkları almaya geldiğinde yanında götürebildiği tek şey 
ikimizin biyolojik atıklarıydı. Tam yüz on dört yıl boyunca adaya gelen mekiği hiç bu kadar keyifle 
uğurladığımı hatırlamıyorum. Hele Gardiyan’ının Gök Bahçemizi gördüğünde yüzünün aldığı 
şekil görülmeye değerdi. Çok bozulmuştu. Çünkü bizlerin tek başlarına mahkûm edilişimizin 
ve özel eşyalarımızın olmayışının amacını ortadan kaldırmış ve kendimize küçük bir yaşam 
kurmuştuk. Bunu Cercis başarmıştı. Sadece bunun için bile saygıyla hatırlanması gereken bir 
adamdı o.  Mekik gittikten sonra sevinçle yeni gelen yemek paketlerimizi açıp bahçemize birkaç 
çiçek daha ekledik. Aslında tüm paketleri hemen açıp daha çok çiçek yapmak istiyorduk ama 
mekiğin geri geleceği zamana dek yiyeceğimizi yetirip koruyabilmenin tek yolu onu özel alaşımlı 
paketlerinde saklamaktı. Bu yüzden beklemeye mecburduk. Artık uyumadığımız tüm zamanı 
bahçemizde geçiriyor, çiçeklerimizi sanki kendileri büyüyorlarmışçasına eklediğimiz folyo ve 
plastik parçalarıyla büyütüyorduk. Bir gün ona neden mahkûm olduğunu sordum. Onu uyduya 
getiren olayı merak ediyordum. Aniden suskunlaştı ve tam yetmiş iki saat boyunca hiç konuşmadı. 
Oturduğu yerden sadece tuvalet ve yemek için kalktı. Ona bunu sorduğum için pişman olmuştum. 
Sonunda Cercis kalktı ve yanıma gelip eski heyecanıyla konuştu: “Bahçemizin bir eksiği var Leda. 
Bahçemize bir ağaç yapmalıyız, bir Erguvan.” 

…

Bir ağaç yapmak mı? Gözlerine baktım, söylediğine sonuna kadar inanan masum bir çocuğun 
gözleriydi onlar. Hiç konuşmadım. Sadece başımla onayladım. Bir ağaç yapacaktık. O günden 
sonra bir ağacı nasıl yapabileceğimiz hakkında konuşup durduk. Sürekli bir şeyler deniyorduk 
ancak yaptığımız hiçbir şey ağaca benzemiyor, kısa süre sonra yıkılıyordu. Sonunda Cercis’in 
aklına bir fikir geldi. Yiyeceklerin paketlerini ve zemindeki tozu çorbamızla karıştırdı. Bu uğurda 
gelen tüm çorbamızı kullandık. Çorbanın oluşturduğu yapışkan tortu sayesinde toz ve paket 
parçaları birbirine yapışıyordu. Ağacımızın gövdesini yapmayı başarmıştık. Zeminden ancak 
iki metre yüksekliğinde bir ağaçtı bizimkisi. Daha sonra ağaca dal yapabilmek için elimizde ne 
var ne yok kullandık. Okuduğu bir hikâyede geçen gerçek bir Erguvan ağacının simülasyonunu 
gördüğünden bahsediyor bizim ağacımızın da öyle olmasını istiyordu. Sonunda su muhafazalarını 
parçalamayı başararak uzun dallar yapıp uçlarına kırmızı ve mor renkli folyolardan yapılmış 
küçük çiçekler taktık. Bahçemizin tam ortasında çiçek açmış sağlam bir Erguvanımız olmuştu. 
Altında oturabiliyor, ortak bildiğimiz şarkıları bıkıp usanmadan tekrarlıyorduk. Artık bir mahkûm 
gibi hissetmiyordum. Tuhaftı ama hayatımın en mutlu günlerini yaşıyordum. Bir yanı bok, bir 
yanı bahçe olan uydumuzda belki de Tanrı’nın bile gözlerinden uzakta mutlu olmayı başarmıştık. 
Ancak Tanrı’nın bile göz atmadığı yerlere Evren Gücü göz atardı. Yaptığımız bahçe sonunda 
Gardiyan’ın gözüne battı, o da durumu rapor etti. Mekik adadan ayrıldıktan kısa süre sonra içinde 
Evren Gücü askerlerini taşıyan küçük bir gemi geldi ve askerler tüm bahçemizi, ağacımızı hatta 
tuvalet için kullandığımız paravanı bile yerle bir ettiler. Onlar ayrılmadan gelen mekik de zemine 
yayılan parçaları topladı ve gitti. Cercis askerlere karşı durmuş ancak geçici felç yapan ışınla 
vurulduğu için olan biteni kıpırtısızca izlemekten başka bir şey yapamamıştı, bir kez daha. Onun 
başına gelenlerden sonra olduğum yerde kıpırdamadan tüm yaptıklarımızın yok edilişini izledim. 
Askerler ve mekik gittiğinde uydu tıpkı tek başıma yaşadığım günlerde ki gibiydi. Cercis’in maruz 
kaldığı felç etkisi geçince onun hırsla yerinden kalkıp yemek paketlerini parçaladığını ve su 
muhafazalarının içini boşalttığını gördüm. Hiçbir şey yapmadan sessizce seyrettim ve sonunda 
kalkıp yardım ettim. Hatırladığım kadarıyla bu yıkım ve ekim tam dokuz defa tekrarladı. Her 
seferinde ağacımızı yeniden yapıyorduk ancak mekiğinin her ziyaretinin ardından Evren Gücü’nün 
askerleri gelip ağacımızı parçalıyor, atıklarını mekikle aldırıyorlardı. Son yıkımın ardından Cercis 
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yüzünde çocukça bir sevinçle bana baktı. “Öyle büyük bir ağaç yapacağız ki onu yıkmak için 
geldiklerinde hayret edecekler. Gerçek bir Erguvan yapacağız Leda, tam on metre olacak, tam 
on metre!” 

…

Cercis, hevesle ağacı yapmaya girişti. On metrelik bir ağaç yapabilmek için yiyeceğimizin yarısından 
fazlasını ve suyumuzun dörtte üçünü döktü. Elimizde kalanlarla mekiğin yeni seferine kadar 
dayanabileceğimizi sanmıyordum ancak gene de sesimi çıkarmadan yardım ettim. Ağaç bitmişti. 
Uzun ve kalın gövdeliydi. Birlikte ağacın altında oturduk ve hep yaptığımız gibi şarkı söyledik. 
Sonra uyumuşum. Uyandığımda Cercis’i göremedim. Acaba ben uyurken askerler gelmiş ve onu 
alıp gitmişler miydi? Sesim yettiğince Cercis diye bağırdım. Sanki bir yerden cevap gelecekmiş 
gibi havayı dinliyordum. Sonunda ağacımıza baktım. Cercis kendini mahkûm giysisinden yaptığı 
halatla ağacımıza asmıştı. Kustum. Onu oradan indirebilecek kadar güçlü değildim. Mekik 
yüzlerce saat sonra geldiğinde Gardiyan, askerleri çağırdı ve ağacımızı yıktılar. Cercis’in bedenini 
bir atık gibi paketleyip götürdüler. Kendini neden öldürdüğünü tam olarak anlayabilmiş değildim. 
O zaman için belki yiyecek ve su ikimize yetmeyeceği belki de dayanma gücünü yitirdiği için ölmeyi 
seçtiğini düşünmüştüm. Ancak tahliye olup da Evren Gücü’nün beni yerleştirdiği Santarius adlı 
fabrika gezegende gerçek sebebi öğrendim. Asıl adı Rebnav Kora’ydı. O, İsyancıların liderinin 
sağ koluydu ve Evren Gücü askerleri tarafından tutuklanıp konuşturulmaya çalışılmıştı. Onu 
konuşturmayı başaramayınca karısını ve kızını öldürmekle tehdit etmişler ama o konuşmamış 
ve bu yüzden de ailesi gözlerinin önünde infaz edilmişti. İsyancıların yürüttüğü özgürlük 
hareketine ihanet etmemenin bedeli ailesine ihanet etmek olmuştu. Fabrikada tanıştığım eski 
bir mahkûm olan ve mahkûmiyetinden önce Evren Gücü Üniversitesinde Antik Dinler Profesörü 
olarak çalışan Pani adlı adamın anlattığı bir hikâye her şeyi anlamama yardım etti. Hıristiyanlık 
denen eski bir inanca göre Peygamber İsa’nın kendisine ihanet eden havarisi Yahuda, kendini bir 
Erguvan ağacına asmış ve efsaneye göre bu olaydan sonra önceleri beyaz olan Erguvan çiçekleri 
utançtan kırmızıya dönüşmüşler. Cercis ise Latince adı verilen antik bir dilde Erguvan anlamına 
gelirmiş. Sanırım o da tıpkı Yahuda gibi kendi ihanetinin ağırlığına dayanamamıştı. Askerler onu 
indirmek için ağacı yıktıklarında son bir gayretle göğsünden mahkûmlara verilen kimliği söküp 
alabilmiştim. Mkim3033. Mkim, benim hücre cezamı çektiğim uydunun adıydı. 3033 ise o uyduya 
gelen 3033. mahkûmu simgeliyordu. Hala cebimde taşıyorum.  Ben Mkim3032’yim ya da gerçek 
adımla Leda Orvin.  İşte benim hikâyem böyle sonlandı. Bu hikâyeyi yazıp atık fabrikasından 
çaldığım bir zaman kapsülünün içine koyacak ve onu uzaya fırlatacağım. Bir gün sizlerden birinin 
bulmasını umarak…”

Soria, okuduğu sayfaları bıraktı ve kendini dikkatle dinleyen gruba baktı. “Leda Orvin’in yazdıkları 
burada bitiyor. Değerli Yoldaşlar! Özgürlük savaşçıları! Bu kapsül tam iki yüz yıl öncesine ait ve 
bizler bugün başlatacağımız özgürlük hareketiyle artık Evren Gücü’nü yıkacak kadar güçlendik. 
Bizlere ihanet etmemek için ailesinin gözleri önünde katledilişine tanık olan değerli yoldaşımız 
Rebnav Kora’nın yani Cercis’in anısına özgürlük hareketimize onun mahkûm numarası olan 
Mkim3033’ü vermeyi öneriyorum.”

 Kalabalıktan yoğun bir alkış koptu ve orada toplanan bir avuç insan kendileri gibi evrene dağılmış 
milyonlarcasıyla birlikte “Mkim3033 Özgürlük Hareketi”ni başlattılar.  Mkim3033, katılanların her 
gün daha da çoğaldığı ve tüm evrene yayılmış bir özgürlük hareketidir. 
Leda Orvin mi? O tıpkı dediği gibi hikâyesini anlattıktan kısa bir süre sonra öldü. Cesedini gübre 
olarak kullanmak üzere zengin gezegenlerden birine gönderdiler. Yüz elli dört yıl süren yaşamının 
son günlerinde duyulmasını sağladığı hikâyenin bir gün tüm evrenin en uzak uçlarında dahi 
anlatılacağını ummuştu. Öyle de oldu…

SON

Özgeçmiş

Feraye Şahin

13 Haziran 1973 yılında Balıkesir’de doğdu. Sırasıyla Hacettepe, Gazi ve 
Anadolu Üniversitelerinin farklı bölümlerinde öğrenim gördükten sonra 
Dokuz Eylül Üniversitesi G.S.F. Dramatik Yazarlık bölümünden 2011 
yılında mezun oldu.  Öykü, tiyatro oyunu ve radyo tiyatrosu alanlarında 
pek çok ödül aldı. Kısa oyunları sahnelenen yazarın bazı öykü ve tiyatro 
oyunları kitap olarak toplu basımlarda yer alırken radyo oyunları da TRT 
tarafından yayınlandı. Feraye Şahin evli ve bir çocuk annesidir.
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