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HAYAT VE JOVİT BİR DOKUZ 

Bu sabah uyandım.  Her zamanki gibi yemim dolu, suyum dolu, kapım açıktı. 

Melike Hanım ve Murat Bey işe gitmişti. Ela’nın da servisi gelmişti. Her za-

manki gibi yemimi yedikten sonra evde biraz uçtum, kafesimdeki salıncakta sallan-

dıktan sonra canım sıkıldı. Salonda uçuşurken gözüm Ela’nın oynadığı minik topa 

çarptı,  yanına inerek oynamaya başladım. Birkaç saat onunla oynadıktan sonra 

Ela eve geldi. Kafesime girdim suyum bitmişti, Ela suyumu doldurdu.  Topla çok 

fazla oynadığım için suyumdan doya doya içtim.  Ela biraz benimle ilgilendi,  ödev-

lerini yapmak için odasına gitti. Sonra Melike Hanım ve Murat Bey eve geldi. Meli-

ke Hanım her zamanki gibi üstünü değiştirip direkt mutfağa girdi. Murat Bey ise bi-

raz benimle ilgilenip Ela’nın odasına gitti. Daha sonra ailecek yemek yediler. Murat 

Bey ve Ela yemeğini yedikten sonra içeri gittiler. Ben Melike Hanımla mutfakta kal-

dım Melike Hanım mutfakta işini bitirdikten sonra beni de alıp içeri geldi.  

Ela ile babası haber dinliyorlardı. Bende merak edip Ela’nın omuzuna kon-

dum. Bir anda haberlerde Ela’nın minik topuna benzer bir şey çıktı. Acaba onu mu 

arıyorlardı? Ama bugün ben onunla oynamıştım !! Ela biraz endişeliydi acaba ger-

çekten onun topumu kaybolmuştu! Melike Hanım ve Murat Bey onu sakinleştirdi, 

Ela odasına gitti ben de merak ederek onun arkasından gittim. Kitabını okuyup yat-

tı. Benim de çok uykum gelmişti ben de kafesime gidip uyudum. 

Bulutlu ve yağmurlu bir sabaha gözlerimi açtım ama mutfaktan sesler geliyor-

du. Mutfağa doğru uçtum, Melike Hanım ve Murat Bey evdeydiler. Aaaa çok şaşır-

dım !! Acaba çok erken mi uyanmıştım?  Tekrar kafesime gidip küçük saatime bak-

tım saat 08:00’di ama normalde bu saatte onlar evde olmazlardı. Acaba işlerinden 

izin alıp Ela’nın topunu mu  arıyorlardı? Ela demişken Ela ne yapıyordu? Odasına 

gittim ama uyuyordu,   topu da masasındaydı. Topu kaptığım gibi Ela’nın annesi ile 

babasına götürdüm ama toptan bahsetmiyorlardı.   

JOVİT BİR DOKUZ mu ? Evet evet doğru duydum JOVİT BİR DOKUZ diye 

bir şeyden bahsediyorlardı. Bu arada Ela uyanmış mutfağa geldi ve çok uykulu gö-

rünüyordu. Annesine saati sordu annesi saatin 08:32 olduğunu söyledi. Ela çok te-

laşlandı annesi onu sakinleştirip JOVİT BİR DOKUZ salgını nedeni ile okulların tatil 

edildiğini anlattı ve şöyle devam etti:  
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‘’Kızım bu salgın çok bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalık, bu hastalığı taşıyan bir 

kişi çevresindeki insanlara bulaştırıyor. Bu yüzden okulları tatil ettiler. Endişelen-

mene gerek yok, evde beraber yapacağımız bir sürü etkinlik var.’’dedi. 

 Olamaaazz !! Melike Hanım neler anlattı böyle. Televizyondaki o minik top 

çok masum görünüyordu. Ama benden bile yaramazmış. Peki  ne olacak şimdi, 

bana da  bulaşır mı acaba? Evimize girerse herkese bulaşır o zaman.  Bu düşün-

celerle dakikalar dakikaları, saatler saatleri kovaladı, uyuya kalmışım. 

 Gözlerimi açtığımda camın kenarındaydım, karşımda bir kuş duruyordu. Gagası 

da çok sivriydi. Biraz korktum, bana adımı sordu adımın HAYAT olduğunu söyle-

dim, ben de ona adını sordum adının Havuç olduğunu söyledi. Çok şaşırdım ama 

ismi hoşuma da gitmişti. Sonra bana dışarıda olanları anlatmaya başladı. Hemen 

arkadaş olmuştuk, tekrar geleceğini söyleyip uçtu . ‘’Gagası sivriydi mi sivriydi 

ama onu çok sevmiştim.’’  

Elaların oturduğu odaya gittiğimde herkes JOVİT BİR DOKUZ’u konuşuyor-

du. Murat Bey televizyonu açtı, her kanalda JOVİT BİR DOKUZ vardı. Artık hayatı-

mızın bir parçası olmuş gibiydi. Ama her şey tersine dönmüştü. Ne Ela okula gidi-

yor ne Melike Hanım ve Murat Bey işlerine gidiyordu. Bu düşünceler yine benim 

uykumu getirdi.  

Zilin sesi ile gözlerimi cam kenarında açtım. Bu durumda kim gelebilirdi ki ? 

Merak edip kapıya gittim. Murat Bey’e  benzeyen yüzü maskeli elleri eldivenli biri 

gelmişti. Kimdi bu?  Kafam iyice karışmıştı. Maskesini çıkardığında Murat Bey ol-

duğunu anlamıştım ama neden böyle giyinmişti? Yoksa JOVİT BİR DOKUZ  mu 

söylemişti ? Yine kendime bir sürü sorular sormaya başlamıştım. Bu arada cama 

arkadaşım Havuç gelmişti, hem de maskeli ! Bana dışarda beyaz maskeli insanla-

rın dolaştığını ve çok az insan olduğunu söyledi. Parklarda ve piknik yerlerinde hiç 

kimsenin olmadığını, hareket eden arabaların çok az olduğunu söyledi. Bu yüzden 

canı çok sıkılmıştı.  

Ona arkadaşlarının da onun gibi maske takıp takmadıklarını sordum. Havuçta tak-

tıklarını hatta bazılarının kanatlarına da eldiven geçirmeye çalıştıklarını söyledi.  

Tekrar geleceğini söyleyip uçtu.  ‘’Gagası sivri mi sivriydi ama onu çok seviyor-

dum.” 

Günler günleri, haftalar haftaları hatta aylar ayları bile kovalamaya başlamış-

tı. Ela her sabah okula gittiği gibi erken kalkıyordu ve televizyon izliyordu.   Merak 

edip Ela’nın ne izlediğine bakmaya gittim,  birde ne göreyim Ela’nın öğretmeni te-

levizyona çıkmış ders anlatıyordu. Sanırım öğretmen bu durumdan faydalanıp 

meşhur  olmaya çalışıyordu ! 
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Mutfaktan her gün çok güzel kokular geliyordu. Ocakta sürekli değişik ye-

mekler pişiyordu. Melike Hanım elleri hamurlu hep ekmek yapıyordu. Sanırım 

Melike Hanım da bu durumdan faydalanıp aşçı olmaya çalışıyordu. Ama onun bir 

işi vardı. Peki amacı neydi?  

Murat Bey de her gün maske ve eldivenlerini takıp dışarı çıkıyor sonra elle-

ri dolu geliyordu. Sanırım oda bu durumdan faydalanıp evimizi bir markete dö-

nüştürecekti ! 

Acaba marketimizde benim içinde maske olacak mıydı ? Yine bir sürü sorular 

sorular sorulaaar… 

Artık Elanın o minik topundan nefret ediyordum. Bana JOVİT BİR DO-

KUZ’u  hatırlatıyordu. Bazı rüyalarımda JOVİT BİR DOKUZ’un beni kovaladığını 

görüyor sıçrayarak uyanıyordum. Televizyon açık yine karşımda JOVİT BİR DO-

KUZ ! Ne zaman bitecek acaba bu kötü ve değişik günler ? 

Onu yok eden bir ilaç yok muydu? Bu düşüncelerle iyice canım sıkılmıştı Ela’nın 

yanına uçtum. Ela da tonton nine ile görüntülü konuşuyordu.  

Aaa canım tonton ninem seni çok özlemiştim onu karşımda gördüğüme 

çok sevinmiştim. Bize her geldiğinde bana değişik hediyeler getiriyordu.  

Tonton dedem ne yapıyordu, derken  onu da gördüm. Canlarım benim. Şu JO-

VİT BİR DOKUZ’dan bir kurtulsak da tontonlarım yine bize gelse. 

Ela onlarla konuşurken tonton nine şöyle dedi. “ Canım yavrum merak et-

me JOVİT BİR DOKUZ’un ilacını buldular. En kısa zamanda yine görüşeceğiz. 

 İnanmıyoruuum! Yaşasın! JOVİT BİR DOKUZ’un ilacını bulmuşlar. Bu se-

vinçle havalara uçtum bütün evi dolaştım. 

 Camın yanına geldiğimde arkadaşım Havuç da ordaydı. Ona bu müjdeli haberi 

hemen vermeliydim. Ona söylediğim anda Havuç sevinçten maskesini çıkarıp 

havada takla atmaya başladı. Bu haberi herkese söylemeliyim diyerek uçup gitti. 

‘’Gagası sivri mi sivriydi ama onu çok seviyordum.’’ 
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Gözlerimi çok güneşli bir sabaha açtım. Eskisi gibi suyum dolu, ye-

mim dolu ve kafesimin kapısı açıktı. Ela’nın odasına gittim Ela yoktu. Meli-

ke Hanım ve Murat Bey’e baktım onlar da yoktu. Bir korna sesi duydum 

Ela’nın servisiydi bu galiba.  

Cama gittim, bir de ne göreyim dışarısı insanlarla doluydu. Ne mas-

keleri ne de eldivenleri vardı. Ela da okul servisine biniyordu. Neler oluyor-

du acaba ? Bütün gün cam kenarında oturdum ama arkadaşım Havuç hiç 

gelmemişti  

Kapının açılma sesini duydum ve kapıya doğru hızlıca uçtum. Ela, 

Melike Hanım ve Murat Bey hepsi gelmişti ama arkalarında da birileri var-

dı.  

Yaşasııııııın !! Bunlar tonton ninem ve tonton dedemdi. Tonton nine-

min elinde çok büyük bir şey vardı. İçeri girdikleri gibi sevinçten onların et-

raflarında uçmaya başladım. Tonton ninem elindeki büyük paketi açtı ve 

ne göreyim içinden kocaman bir kafes, kafesin içinden de arkadaşım Ha-

vuç çıktı. Buna gerçekten çok sevinmiştim. Havuç’un bugün neden gelme-

diğini anladım. Havuç da beni görünce çok mutlu oldu. Tonton ninem kafe-

sin kapısını açtığı gibi benim yanıma geldi, beraberce evin her yerinde 

coşkuyla uçmaya başladık. Tonton ninem bana şimdiye kadar getirdiği en 

güzel hediyeyi getirmişti.  

Şimdi artık JOVİT BİR DOKUZlu günler çoook geride kalmıştı. O kö-

tü günler bana arkadaşım Havuç’ u kazandırmıştı. 

 Aaahh canım arkadaşım benim. ‘’Gagası sivri mi sivriydi ama onu 

çoook seviyordum.”  

 

                                       BEYZA BAYAR 

      EDİRNE  SELİMİYE İMAM HATİP ORTAOKULU  
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UFUK ÇİZGİMİZ 

 

 Odamda cam kenarında oturup karşımda duran manzaraya karşı hayallerim var ... 
Batmış bulunan güneş bir gün tekrar ufuklara yükselecek .Dağın eteklerinde yine 
çocuklar koşup oynayacak, bahçeye diktiğimiz ağaçlar bir gün yeniden çiçek aça-
cak ,gökyüzüne bakıp da içtiğimiz çaylar bir gün yeniden içilecek ...  

İnsan umut ederse yaşar değil mi ?O zaman umudumuzu hiç bir zaman susuz bı-
rakmayalım .O bizim içimizde açan nadide bir çiçek gibi ve her gün suya muh-
taç .Umut edelim. Bir gün yaşanan bu zorluklar geçecek yine o basit sıradan diye 
nitelendirdiğimiz hayata geri döneceğiz. Zamanın kıymeti bilinmeliymiş değil mi ?
Yaşarken "Sıradan, sıkıcı..."diye nitelendirdiğimiz hayatı şu günlerde çok özlüyo-
ruz ."Keşke geri gelse.” diye anıyoruz o günleri. Oysa o günler çok yakınımızdaydı 
birkaç aya kadar, biz değer bilmedik .Ama şimdi o günlere bir "Anı” niteliğinde bakı-
yoruz . 

Zaman ,gün gelip her şeyimizi almakla yüzleştirene kadar çok değersiz bir kavram-
dır. Kaybetmeye başladıktan sonra değeri anlaşılır. O geçen zamanı neye kullandı-
ğımızda önemli tabii .Biz ne yapıyorduk o güzel günlerde ?Geziyorduk ,tüm gün dı-
şardaydık ,sürekli farklı tatlar aramak peşindeydik .Peki şu an ?Evimizin kapısından 
bile dışarı çıkamıyoruz .Bu da bizi kıymetini bilmediğimiz kitaplara ,aile sohbetleri-
ne, sevdiklerimize yönlendiriyor. Birkaç aya kadar bunları önemsemeyen kimseler 
tarafından kitap okuma oranı artmış bulunmakta. Şu söz bu durumu özetler nitelikte 
"Zaman geçtikten sonra anlaşılır çoğu şeyin değeri." Biz de şu an o durumdayız ki-
tapların yani bilginin değerini hiçbir zaman tam anlamıyla önemsemedik. Ama öyle 
bir zor duruma girdik bizi bu durumdan kurtaracak tek anahtar: “Bilgi” Bilgin varsa 
biliyorsan başarabilirsin .Örneğin ,Bir aşıyı bulmak için önce o hastalığı tetikleyen 
durumları bilmen gerekir ki ona göre bir ilaç üret .Bazı kimseler ,cahilliğin farkına 
yeni yeni varıyor. Vardıkları zamanda ahlayıp vahlayıp duruyorlar...Kitaplara sarı-
lın ,onlara sarılmak bilgiyi kucaklamaktır. Ama bunu böyle zorda kalmadan fark et-
seydik keşke . Maalesef ki geri dönüşü yok artık. Kimileri ise hala cahilliğine devam 
ediyor .Durumun vahim olduğunu bir türlü kavramıyorlar .İki gün kuruyemişleri ol-
masa ,ekmekleri olmasa ölecekmiş gibi davranıyorlar ...Merak etmeyin ,ölmezsiniz 
ama öldürürsünüz .Aldığınız o hastalığı geçtiğiniz tüm yollardaki insanlara, ailenize 
bulaştırıp birden fazla cana son verebilirsiniz.  

Sadece 'Ben” demekten vazgeçin ,"Biz” demeyi de öğrenin . 

Hayallerimdeki dünya çok güzel,elele verelim ve o dünyayı kuralım . Umut etmeye 
inanalım. Bir gün güneş battığı gibi yineden doğacak .Karanlık günlerimiz aydınlığa 
boğulacak .İnanın ! 

                                               CEYDA ÖZCAN  

                   1.MURAT ANADOLU LİSESİ 
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      BENİM ANNEM BİR KAHRAMAN 

 
Merhaba ben Asena. Benim hayatım korkunç bir virüs yüzünden değişti. Benim an-
nem bir hemşire. Sizin deyiminizle sağlık çalışanı ve her gün onu göreceğimi uma-
rak odasına gidiyorum ama o orada olmuyor. Benim üzüntüm hiçbir şeyle ölçüle-
mez… 

 

Bir sabah uyandım ve o gün annem hala evdeydi. Kahvaltımızı yapıp ben okula, an-
nem ise hastaneye gitti. Okulum bitip eve geldiğimde annem evde yoktu, çünkü has-
tanede nöbeti vardı. Kumandayı elime alıp televizyon izlemeye başladım. Birkaç 
saat sonra babam eve geldi. Televizyon kumandasını ona verip odama geçtim ve 
ders çalışmaya başladım. Akşam yemek yedik ve haberleri izlemeye başlamıştık. O 
sırada Sağlık Bakanı açıklama yapmaya başladı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğünü 
söyledi ve ben o an çok korkmamıştım. Babam; ‘’Er ya da geç bizim ülkemizde de 
çıkacaktı kızım.’’ deyince kendimi korkutmamam gerektiğini anlamıştım. Sabah oldu 
ve okuluma gittim. Akşam eve geldiğimizde pazartesiden itibaren okulların tatil ola-
cağını öğrendik. Babam arada annemi arıyor ve haberleri alıyordu. Ben ise hala en-
dişelenmeye başlamamıştım. Cuma günü okula gitmiş ve arkadaşlarımla kısa olaca-
ğını düşündüğümüz tatil bittikten sonra geri dönmek ve oyunlarımıza devam etmek 
üzere sözleşmiştik. Diğer günlerde uzaktan eğitim verileceğini öğrenmiştim. Çok he-
yecanlıydım. Bir haftamız boş geçse de, ben ders çalışmaya devam etmiştim ama 
bir şey aklıma takılmıştı ki; bu annemin hala eve dönmemiş olmasıydı. İki hafta geç-
mesine rağmen eve dönmemişti ve hastanede bazı hastalara yardım ettiğini söylü-
yordu. Uzaktan eğitim haftası bittiğinde arkadaşlarımı göreceğim için çok mutluydum 
ama televizyondan virüsten dolayı tedbir amaçlı tatilin uzadığını duydum. Çok üzül-
müştüm. Oysaki ben öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok özlemiştim. Bir gün anne-
mi aradım ve sesinin iyi gelmediğini ve çok öksürdüğünü fark ettim. Eve gelmesini 
söylemiştim ama o hastaları iyileştirmesi gerektiğini söyledi. Benim annem bir kahra-
mandı. Birkaç gün geçtikten sonra artık annemle konuşamaz olmuştum. Babama 
sormuştum ve babam annemin çok hasta olduğunu söylemişti. ‘O hastalık mı?’ dedi-
ğimde ise ‘Evet.’ demişti. Ben ağlamaya başlamıştım. Bir gün Sağlık Bakanı tekrar 
açıklama yapıp sesi titreyerek annem gibi 601 tane sağlık çalışanının hastalandığını 
söylemişti. Ben de onun söyledikleriyle birlikte ağlamaya başladım.  
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Bir gün bir sağlık çalışanının bu hastalık yüzünden öldüğünü görmüştüm. ‘Acaba 
annem de böyle olur mu?’ diye düşünmeden edememiştim. Evde oyuncaklarımla 
oynadığım bir gün babamın ağladığını ve ‘Nasıl olur?’ dediğini duydum. Yanına 
gittim ve ne olduğunu sordum. O da ‘Annen melek oldu yavrum.’ dedi. İlk başta 
ne olduğunu anlamamıştım ama sonra annemin öldüğünü anladım. Günlerce 
odamdan çıkmadan ve kimseyle konuşmadan ağladım. Birkaç gün sonra babam 
annemin cenazesine gitti ve beni götürmedi. Bütün gün evin içinde ağlayıp dur-
muştum ama bundan habersiz bazı insanlar dışarıda geziyordu. Camı açıp 
“Benim annem bir kahramandı ve o virüsten öldü. Siz hala sokaklarda gezmeye 
devam ediyorsunuz.” deyip camı kapatmış ve ağlamaya başlamıştım. 
 

Benim annem bir daha evine dönemeyecek. Eğer siz kendi ailenize ve başınıza 
bunun gelmesini istemiyorsanız lütfen “Evde Kalın!” Hayat eve sığar! Her şey eve 
sığar ,siz sadece evde kalın yeter! Temasta bulunmaktan kaçının. Birkaç gün ai-
lenize sarılmayacaksınız ama bu virüs geçtikten sonra doyasıya sarılacaksınız. 
Lütfen sabredin. Benim hikâyem bu kadar… 

 

Tüm sağlık çalışanlarına ithafen…. 

 

        ÖYKÜM ZÜMRA DEMİREL 

    UZUNKÖPRÜ GAZİ TURHAN BEY ORTAOKULU  
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             BİZ DÜNYALILARIZ 
 
  Her şey bir nisan akşamı uydularımızın bir asteroitin yörüngesinden çıkmasını tespit et-
meleri ile başladı. Bir asteroit için yörüngesini değiştirmesi imkansızdı, bir de ivmelenme-
si vardı. Asteroit ivmelenerek Dünya yörüngesine geliyordu. Bunu derhal profesöre gö-
türdüm. Birçok asteroit yörüngesinden çıkabilirdi, bu yüzden endişelenilmemesi gerekti-
ğini söyledi. İvmelenmesinin ve dünya yörüngesine yaklaşmasının bir gariplik olduğunu 
söylediğimde buna bir şey yapamayacağımızı, yapacak olsak bile herkesin bir türlü çö-
zümleyemediği virüse odaklandığını söyledi. Böyle bir olay beş yıl önce "Oumuamua" 
asteroitinde olmuştu bu yüzden bu asteroite "Oumuamua 2" adı verildi. Günlerce hesap-
lamalarla uğraştım, Profesör bu işi bırakmam gerektiğini söylüyordu. 
  Ertesi gün tekrar laboratuvara gidiyordum, kapıda şeritler çekilmişti. Profesörü bu-
lup ne olduğunu sordum, üç laboratuvar görevlisi virüse yakalanmışlar, bu yüzden 
laboratuvar bir süre dezenfekte edilecek ve risk gurubunda olanlar karantinaya alı-
nacaktı. Günlerce uyuyamadım hep asteroiti düşünüyordum. Biz de risk grubunda 
olduğumuz için bir süre evden çıkmamalıydık. Üç gün sonrasında Profesör aradı. 
Sesi taktığı maskeden pek anlaşılmıyordu. Acil bir durum olduğunu ve Laboratuvara 
dönmem gerektiğini söyledi. Hemen laboratuvara gittim, Profesör monitör odasında 
beni bekliyordu. Bir dezenfekte görevlisi odayı temizlerken monitörün bir çeşit ses 
çıkardığını duyup profesöre haber vermiş. Asteroit Dünya yörüngesine girmişti. Nor-
malde Dünya’ya düşmesi gerekirdi fakat yörüngede dönmekteydi. Profesöre bunun 
incelenmesi gerektiğini söyledim. Devletlerin paralarını virüs için kullandıklarını, 
Uluslararası Havacılık ve Uzay Dairesi’nin ise bir Ay Projesi olduğunu bu yüzden 
başka bir şeye para harcayamayacaklarını profesör yine de bir konuşacağını söyle-
di. Sonuç beklediğim gibiydi, böyle bir şey yapamayacaklarını ellerinde bütçe olma-
dığını bütçe olsa bile bunun uzun bir zaman alacağını söylemişlerdi. Profesör umu-
dumu kesmem gerektiğini, zaten asteroitin küçük olduğunu yani tehlikesiz olduğunu 
söyledi. Elden gelen ve yapabileceğim hiçbir şey yoktu, normalde umudumu kaybe-
derdim fakat içimde çok büyük bir his vardı. Her gece rüyamda asteroiti görüyordum. 
Haftalarca çare aradım, hesaplama yaptım. Bir gün televizyonda projenin kaptanını 
gördüm, bir röportaj veriyordu. Ellilerinde, beyaz saçlı, eski bir havacı idi tam bir kap-
tandı; küçüklüğünden beri uzaya, uzay gemilerine hevesi olduğunu anlatıyordu. İçi-
me tekrar bir umut dolmuştu. Çok zordu ama belki proje ekibi ile konuşabilir ve onla-
ra astroidi anlatabilirdim. Eğer onları ikna edebilirsem asteroiti keşif için rapor suna-
bilirlerdi. İlk başta bundan çok emindim, hayalimde onlara kolayca ulaşıp, asteroite 
gidiyorduk, astroidin aslında bir uzay aracı olduğunu ve içinde uzaylılar olduğunu 
tespit ediyorduk. Gerçek dünyada ise onlara nasıl ulaşacağımı  
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bile bilmiyordum. Profesörden yardım alamazdım, ağzı aranamayacak kadar da 
zeki bir adamdı. İnternetten bir sürü mail atıp kaptana ulaşmayı denedim. Mailde 
yazdığım her şeyi ezberlemiştim artık neredeyse her saat başı maili tekrardan 
atıyordum. Günler sadece bekleyerek geçiyordu grubun her üyesine ulaşmayı 
denedim fakat hiçbiri geri dönüş yapmamıştı. Hala karantinada idik. Bir gün Pro-
fesör aradı ilk önce yine bir değişiklik olduğunu düşündüm, sonra proje üyelerinin 
beni şikayet ettiğini düşündüm. Korkarak telefonu açtım. Mail atmaktan unutmuş 
olmalıyım ki birçok maili ayrıca laboratuvarın mailinden atmışım. Tek düşündü-
ğüm kovulup kovulmadığımdı, her şeyimi bir asteroit uğruna vermek, hayallerim-
den, tutkularımdan olup olmadığımdı. Profesör bir görüşme ayarlamaya çalışa-
cağını ama bu işte olmazsa artık vazgeçmem gerektiğini söyledi. Mutluluktan 
afallamıştım ki karantinada olduğumuzu unuttum. Profesör beklememi söyledi. 
Daha fazla bekleyemezdim haftalardır uyumuyordum sadece asteroiti düşünü-
yordum. Profesöre internet üzerinden konuşmamızı sonrasında tekrar yüz yüze 
konuşabileceğimizi söyledim. Profesör gülse de ayarlamaya çalışacağını söyledi. 
Birkaç gün heyecan içinde bekledim. Hiçbir şey yiyemiyordum, tek yaptığım tele-
fonun çalması için beklemekti ve bir akşamüstü çaldı. Profesör kaptanın konuş-
mayı kabul ettiğini bu akşam konuşabileceğimizi söyledi. Saatler yavaş akmaya 
başlamıştı. Konuşma saati geldi ve sonunda kaptanı görüyordum. Televizyonda-
kinin aynısıydı, sanki sadece benim için bana röportaj veriyordu. 
Asteroitlerle ve asteroitimle alakalı her şeyi ona anlattım. Bana bunun için ondan 
ne beklediğimi sordu. Televizyondaki kaptan tavrı şimdi asker tavrına dönmüştü. 
Asteroitin keşif görevi için bir rapor sunabileceklerini söyledim. Asker tavrı ile 
şimdiki projelerini iptal edip ondan bir keşif görevi istediğimi, bunun çok zor ve 
riskli bir şey olduğunu, böyle bir riskin alınamayacağını söyledi. Ona Ay’da deği-
şen bir şey olmadığını asteroitte ise belki de uzaylıları bulacağımızı anlatıyor-
dum, askeri tavrı ile ilerleyen bir zamanda tekrar konuşabileceğimizi söyledi. 
Uzaylı konusunu hiçbir zaman açmamalıydım, heyecanlanıp deli durumuna düş-
müştüm. Karantina bitmiş umudumdan vazgeçmiş bir şekilde çalışmaya devam 
ediyordum. Aklım hala asteroitte idi. Profesörden bir mail aldım, ardından da 
kendisi geldi. Kaptanın beni çağırdığını söylüyordu.  
  Tüm ekip oradaydı. Ben geldiğimde kaptan daha gelmemişti. Ekip kaptanın on-
lara benden bahsettiğini söyledi. Yüzlerinden ve tavırlarından pek onaylamadık-
ları belliydi. Kaptanın gelmesi her şeyi değiştirmişti. Raporu çoktan sunduğunu 
ve raporun onaylanması için elinden geleni yapacağını söylüyordu. Asortitte 
uzaylıları bulma umudu benim gibi onu da etkilemişti. Sonrasında her şey çok 
hızlı gelişti. Proje isim değiştirilerek “Artemis” yerine “Atılgan” ismini almıştı. Ha-
zırlıklar hiç aksamamıştı sadece ay yerine bir asteroite gidilecekti.  
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Hala uyuyamıyordum bu yüzden neredeyse çalışamıyordum. Asteroite dair bilgiler 

olan ekranda bir şey dikkatimi çekti. Başta bunun bir rüya olduğunu düşündüm çün-

kü en son ne zaman uyuduğumu hatırlamıyordum. Fakat iyice baktığımda bunun 

bir rüya olmadığını anladım, asteroitin bir yörüngesi beş yılda tamamlanıyordu, bu 

ya ivmesini beş kat arttırması ya da aslında beş yıl önce bu yörüngeye girmiş olma-

sı demekti. Aklıma “Oumuamua” asteroiti gelmişti o da beş yıl önce yörüngeye gel-

mişti.. Bu asteroit “Oumuamua 2” asteroiti değil “Oumuamua” asteroiti idi. Uyduları-

mızın bunu yanlış bir zamanda ve farklı bir asteroit olarak tanımlamaları beni iyice 

korkutmuştu. Bunu derhal Profesöre anlattım. Bu bilgiden sonra çalışmaların acilen 

tamamlanması kararlaştırıldı ve aynı hafta kalkış kararı alındı.  

Bu uçuşta benim de olmam için her şeyimi verirdim ama elimden bir şey gelmiyor-
du. Bir yandan kaptanı kıskanırken bir yandan da kendimle gurur duyuyordum. Kal-
kıştan önce kaptandan bir iyilik istedim. Ona üstünde “Biz Dünyalılarız” yazan bir 
metal tabela verip bunu asteroite bırakmasını istedim. 
  Tüm hazırlıklar tamamlanmış geriye sadece bir anons kalmıştı 3…2…1… 
Bu anonstan sonrası daha da hızlı geçmişti. Roket uzaya çıkmış asteroite ulaşmış-
tı. Asteroitin yüzeyinden örnekler alındı. Asteroit uyduların saptadığı gibi demir ve 
çeliktendi. Kaptan “Biz Dünyalılarız” yazan plakayı asteroite yerleştirmişti. Bu olay 
dünya için bir ilkti. Kaptan ve ekibi Dünya’ya döndüğünde kahraman ilan edilmişti. 
Virüsten bunalan insanlar için bu güzel bir şeydi. Döndüğünde ilk olarak kaptanın 
elini sıkıp teşekkür ettim. O asıl teşekkür edilmesi gerekenin ben olduğumu söyledi. 
Bulgular araştırma laboratuvarına yollandı ve bir hafta sonra sonuçlar çıkmıştı. As-
teroit gerçek bir asteroit değildi. Bu insanların uzaylılar ile ilk temasıydı. Virüs yü-
zünden pek bir şey yapılamasa da uzaylılar neredeyse kanıtlanmıştı. Bu haberden 
iki gün sonra bir haber daha geldi, virüsün bir türlü çözülemeyen genetiğindeki ek-
siklik uzay taşındaki örnekler ile benzerlik oluşturuyordu.  
Uzaylılar dünyalıları yok etmek için bir meyve yarasasına, bir virüse başvurmuşlar-
dı. Bu haber herkesi şok etmişken iki haber daha geldi. Laboratuvardaki bir çalı-
şanda virüs görülmüş ardından diğer çalışanlarda da çıkmıştı aynısı. Kaptan ve ar-
kadaşlarında da görüldü. Kaptan ayakkabısına takılmış bir taşa eli ile dokunmuştu, 
daha kötüsü bana da dokunmuştu. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Bir süre sonra Pro-
fesör aradı. 
  Hastaneye yatalı birkaç gün olmuştu ki Kaptan ve ekibinin virüsten öldüğünü, La-
boratuvar ekibinin de çoğunun öldüğünü öğrendim. Profesörü hala bilmiyordum. 
Her şey çok garip geliyordu, sanki uzaylılar bize bunu yapanın onlar olduğunu bil-

memizi istiyorlardı ve bunun için beni seçmişlerdi. Bulgular halktan saklanmıştı, 

kaptan ve ekibinin sadece virüsten öldüğü söylendi.  
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Bir süre sonra bir haber daha almıştım asteroit tekrar dünya  yörüngesinden çıkmış 

ve göstergeler bunun beş yıl önce olduğunu saptamışlar. Bu onların bize 

“Biliyoruz.” deme şekilleriydi. 

  Bu hikaye virüs dönemlerinden bir bilim kurgu yazarı tarafından bir bilim kurgu di-

zisinden esinlenerek yazılmıştı. Bu hikayede doğru olan bir şey vardı: O virüsü bize 

uzaylılar getirmişti. Yanlış olan ise bunu bizi öldürmek için değil bizi yaşatmak için 

göndermişlerdi. 

2023-Virüsün genetik mutasyona uğradığı tespit edildi. Bilim insanları mutasyona 
uğrayan genin daha önce bir benzeri olmadığını söylüyor. Bu gen dünyadan olma-
yabilir mi? Bilim insanları bu gene "X-gen" adını verdi.  
2024-İnsanlık virüsü yendi. Büyük devletler bir anlaşma imzalayarak silahlanmayı 
neredeyse bitirip bütçelerini tıbba ve bilime adayacaklar. Yakında tüm devletlerin 
bunu imzalaması bekleniyor. Bu antlaşma toplumu pek çok şekilde düzenleyen 
maddeler de içeriyor.  
2025- Kıvalına adası sular altına gömüldü.  
“2027-yapay ağaçlar dikildi fakat bu oksijeni arttıramadı.”  
“2030-dünyadaki karbondioksit miktarı arttı sıcaklık beklenilenin üç katı olarak 4,5 
arttı.”  
“2031-Bangkok artık tamamı ile sular altında.” 
“2033-Hava kirliliği arttı fakat insanlar akciğer kanseri olmuyorlar, insanlar nasıl hala 
hayatta?”  
“2035-Karayiplerdeki mercan resifleri yok oldu, oksijen seviyesi hızla azalıyor. Ci-
ğerlerimize neler oluyor? 2020'den beri akciğer kanserinden ölen kişi sayısı nere-
deyse hiç yok, Akciğer kanseri yok mu oluyor?” 
“2037-Afrika'da batan geminin mürettebatının olması gerekenden 12 saat sonra öl-
düğü bulundu. Suda nefes mi alabiliyorlardı?”  
“2041-Japonya'daki yanardağ patladı, atmosfere saçılan küllerden insanlar etkilen-
medi. Akciğerimiz evrim mi geçirdi? Dünya'daki sıcaklık 2 derece daha arttı.” 
“2043-Roz buz kütlesi eridi. İnsanlığın sonu mu geliyor?”  
“2045 -İnsan zekasını geçen yapay zeka da x-genini çözemedi”.  
“2053-Amazon ormanları neredeyse yok oldu, oksijen seviyesi büyük oranda azal-
dı” insanlar hala nefes alabiliyor, bunun nedeni x-genli virüs mü?  
“2056-Dünyanın sıcaklığı 4 derece daha arttı. x-genli virüs insanların derilerini de 
mi geliştirdi? İnsanlar 2020'den beri ellerinin buruşmadığını iddia ediyorlar.”  
“2058-İnsanlar Suyun Altında 24 saatten fazla kalabiliyorlar. Test yapılan bazı in-
sanlar iç denizlerde suyun altında uzun süre kalabildikleri bulundu. İnsanlık su altı-
na mı iniyor?”  
“2070-İlk su altı tesisi açıldı.”  
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“2077-İlk su altı tesisi artık ilk su altı şehri oldu.” 
 
  Bunlar hikayenin yazıldığı tarihten sonraki haber başlıkları. Virüsten hemen son-

ra Devletler savaşmayı bıraktı. Toplumlar artık daha düzenli ve kaostan etkilen-

meyen hale geldi. Virüs insanların ciğerlerinin gelişmesini sağladı. Sanki virüs 

Dünya’nın oksijen ve küresel ısınma gibi sorunları olduğunu biliyordu. Bizim de 

bildiğimiz bir şey var o da bunu sizin yaptığınız. X-geni hala çözülemedi, artık 

dünya dışı olduğuna kesin bir gözle bakılıyor. Oumuamua asteroitinin ve benzeri 

pek çok olayın da doğal olmadığı yani yapay olduğu kanıtlandı. Bizce bunun için 

bilime gerek yoktu da zaten. Bu mesajı size teşekkür etmek için pek çok farklı 

dalga boyutu ile evrene yolluyoruz. Kim olduğunuzu daha bilmiyoruz ama “Biz 

Dünyalılarız.” ve size teşekkür ediyoruz.  

                     

 
 

                  SERHAD UZUN  
                   
                   EDİRNE LİSESİ 
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       ÇOCUKLARIN BÜYÜK HAYALLERİ 

 Melis sabah erken saatlerde uyandı hemen üstünü değiştirip aşağıya kahvaltıya 

indi. Aklında dün okuduğu kitap vardı. Kitapta genç biri hayallerini gerçekleştirmek 

istiyordu. Daha kitabı tam bitirmemişti. 

    Kahvaltıdan sonra hemen odasına inip hayal kurmaya başladı. Büyüyünce ya-

zar olmak istiyordu. Yazar olmak için çok çalışması gerektiğini biliyordu. Eline he-

men kalem, kâğıt alıp başladı yazmaya. O sırada abisi Fırat girdi ve ona boşa ça-

lıştığını söyledi. Onunla alay etti. Ama Melis büyüyünce yazar olmayı kafasına 

takmıştı. Vazgeçmedi abisine aldırış etmeden bir sürü kitap okudu. Artık kendini 

kitap yazmaya hazır hissetmişti. Yaşının 11 olmasına rağmen kitap yazmaya baş-

ladı. Bir haftada 24 sayfalık bir kitap yazdı. Anne ve babasına bu kitabı ciltletmek 

istediğini söyledi. Annesi hemen yarın kitabı matbaaya götürdü. Artık Melis’in ken-

di yazdığı bir kitabı olmuştu. Bir gün yazdığı kitabı kaybettiğini fark etti ve çok 

üzüldü. 

      Yıllar geçmesine rağmen Melis kitap okumayı ve yazmayı hiç bırakmadı. Öğ-

retmenleri Melis’i hep takdir etti. Sevilen bir öğrenci oldu. 

     Artık büyümüştü 26 yaşına girecekti. Doğum gününe annesini, babasını, abisi-

ni ve akrabalarını çağırdı. Abisi Melis’e 11 yaşında yazmış olduğu “HAYALLERİM” 

adlı kitabını bulup getirdi. Melis çok mutlu oldu. Böyle bir abisi olduğu için çok 

şanslı hissediyordu.  Abisi küçükken Melis’le alay ettiği için çok üzgündü. Melis’ten 

özür diledi. Melis seve seve kabul etti. Abisi de mimar oluştu. Pasta yediler ve her-

kesin çok eğlendiği bir gece oldu. 

          Melis hayalinin peşinden koştuğu için çok mutluydu, artık kitapları vardı. 

Hayallerinin peşinden koşmaya devam etti. Çocuklarına vereceği öğüt hayallerinin 

peşinden koş oldu. Yeni yazdığı kitabın adı “ÇOCUKLARIN BÜYÜK HAYALLERİ” 

oldu.                                                                                                                                                                        

                                                    İLDEM NUR GÜZEL 

                                              KEŞAN YEKTA BAYDAR ORTAOKULU 
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TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN BİR SALGIN  

           Beste odasında oturmuş , ders çalışıyordu. Bazen ders çalışırken aklına önce-

den yaşadığı günler geliyordu . Yine bu anlardan birini yaşamıştı.  Arkadaşlarıyla 

sinemaya gidiyor ,  geziyor ve eğleniyordu. Ama artık bunların hiçbirini yapamaz 

hale gelmişti. Çünkü yaşadığı ülkede ve tüm dünyada Covid-19 isimli bir salgın 

hastalık yayılmaya başlamıştı. Bu nedenle dışarı çıkamıyor ve evde karantinada 

yaşıyordu. Bu durum Beste’nin  canını sıksa da bu günlerin geçeceğini umut ede-

rek evdeki yaşamına devam ediyordu. Beste bunları düşünürken içeriye küçük kar-

deşi Mete girdi.  

Mete : 

Abla hadi yemek yiyeceğiz.  

Beste : 

Tamam, Mete sen mutfağa git ben geliyorum. 

Beste masasındaki kitapları toplayıp ellerini yıkadıktan sonra  mutfağa gitti. 

Annesi : 

 Gel bakalım Beste otur da yemeğimizi yiyelim . 

    Beste sofraya oturdu ve yemek yemeye başladılar. Babası da o sırada televiz-

yondan haberleri açmıştı. Tabii ki de gündemde olan salgın hakkında haberler ya-

yınlanıyordu.  

Babası : 

Vaka sayısı artmış. Bu virüs git gide yayılıyor. Bir süre daha evde kalmalıyız ço-

cuklar üzgünüm. Sıkıldığınızı biliyorum ama her şey bizim sağlığımız için. 

Annesi :  

Aynen öyle canım. Sağlığımız için evde kalmalıyız. Bu günler de geçecek.  

Beste :  

Umarım geçer de bir an önce eski hayatımıza geri dönebiliriz anneciğim. Evde 

oturmaktan gerçekten çok sıkıldım.  

     Bu konuşmanın ardından ailecek yemeklerini yediler . Beste tekrar odasına 

döndü. Birkaç arkadaşıyla telefondan konuşuyordu.  Ve konu yine dönüp dolaşıp 

bu virüse geldi. Arkadaşları sürekli artan vaka sayılarından , dünyadaki ölüm oran-

larından konuşup duruyorlardı. Bu Beste’yi biraz rahatsız etmişti. Farklı konulardan 

bahsetmek istiyordu. 

Beste : 

Arkadaşlar bu konuyu çok sık konuşmasak olur mu ? Zaten sürekli haberlerde , in-

ternette görüyoruz . Biraz da başka şeylerden konuşalım ne dersiniz ?  

Beste’nin arkadaşları :  

Tabii ki de Beste . 
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     Ardından Beste ve arkadaşları uzun uzun sohbet ettiler . Okula gittikleri günler-

den, dışarıya çıkıp o mis gibi doğanın kokusunu içine çekmekten ve bunun gibi bir 

sürü şeyden bahsettiler. Konuşmaları bitince Beste odasındaki koltuğuna oturup 

kitap okumaya başladı. O sırada odasının kapısı çaldı.  

 

Mete : 

Benim ablacığım girebilir miyim ?  

Beste : 

Kapımı çalıp sorduğun için teşekkür ederim Mete . Gel haydi . 

Mete :  

Abla ben sana bir şey soracağım bu virüs nasıl bir şey ? Onu görebiliyor muyuz ? 

Bu virüs denilen şeyden kendimizi koruyabilmek için ne yapmamız gerek ? Bana 

anlatır mısın? 

     Beste , Mete’nin  bu sorusunu duyunca güldü. Ardından da Mete'ye bu durumu 

nasıl açıklayacağını düşündü. Mete daha çok küçüktü. Onun anlayabileceği gibi 

açıklaması gerekiyordu.  

Beste :  

Tamam Mete sana bunu anlatmanın bir yolunu bulacağım.  Biraz beklemen gere-

kecek. 

     Beste bilgisayarını açıp virüsün küçük çocuklara nasıl anlatabileceği hakkında 

bazı yazılar okudu. Ama bunlar pek de hoşuna gitmemişti.  Ardından bir video gör-

dü.  Açıp videoyu izledi ve bunun tam Mete ‘ye göre olduğunu düşündü.  

Beste :  

Mete şimdi seninle bir deney yapacağız.  Sen burada bekle . Ben gerekli malzeme-

leri alıp geliyorum .  

Beste mutfağa gidip bir kap , bir miktar su , karabiber ve biraz da sabun alıp odaya 

geri döndü. Mete ablasının elindekileri görünce hiçbir şey anlamadı.  Bunlarla virü-

sün ne alakası vardı ki ?  

Mete :  

Abla bunlarla bana virüsü nasıl anlatacaksın ki ? Karabiber de ne alaka ? 

Beste : 

İzle ve gör bakalım . Haydi başlıyoruz.  Ben şimdi buradaki kaba suyu koyacağım , 

sen de üstüne karabiber serpiştireceksin tamam mı ?  

     Mete hâlâ bu olanlara bir anlam verememişti. Ama yine de ablasının dediğini 

yaptı.  

Beste : 

Evet . Oldu. Karabiberi mikrop olarak düşüneceğiz tamam mı Mete ?  
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Mete :   

Tamam. Şimdi ne yapacağız ?  

Beste :  

Parmağını suya batır bakalım mikroplar bizden kaçacak mı?  

Mete ablasının dediğini yaptı. Fakat hiçbir şey  değişmedi. 

Mete :  

Hiçbir şey olmadı.  Yanlış mı yaptım ?  

Beste : 

  Hayır , doğru yaptın. Fakat gördüğün gibi bir şey değişmedi. Sanırım bir şey eksik.  

O halde elini sabuna batırdıktan sonra tekrar karabiberli suya batır bakalım. 

     Mete aynen ablasının dediği gibi elini sabuna batırdı. Ardından da karabiberli 

suya batırdı . Mete 'nin eli değdiği gibi karabiberler kabın kenarlarına doğru kaçış-

maya başladılar.  

Mete : 

Vay be ! Mikroplar benden kaçtı. Peki niye bir önceki sefer kaçmamışlardı ? 

Beste :  

Çünkü bir önceki denemende sabun kullanmadın. Sabun temizleyici bir maddedir. 

Bu nedenle mikroplar sabun sayesinde kaçıştılar.  

Mete : 

Şimdi anladım bu güzel deney için teşekkür ederim ablacığım.  

Beste :  

Rica ederim kardeşim.  Bu arada Mete buradan çıkaracağımız bir sonuç daha var . 

Mete :  

Nedir ?  

Beste: 

Sabun sayesinde mikroplar suyun içinde kaçıştı . Demek ki bizim de ellerimizi sa-

bunla güzelce yıkamamız gerek değil mi Mete ?  
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Mete :  

Evet , ablacığım.  Ben bu deneyi anneme ve babama da göstermek istiyorum. Gidip 

onları çağırmalıyım. 

Mete hemen gidip anne ve babasını çağırdı. Ablasıyla birlikte bu güzel deneyi onlara 

gösterdiler.  

Annesi :  

Çok güzel bir deneymiş bu çocuklar. Günümüzdeki olaylarla ilgili hem de . 

Babası: 

Gerçekten de öyle. Tebrik ediyorum sizi çocuklar. Beste, kardeşine bu konuyu böyle 

bir yöntemle açıkladığın için teşekkür ederim kızım.  

Beste :  

Bu güzel sözler için de ben teşekkür ederim babacığım .  Mete’yi bilgilendirebildiysem 

ne mutlu bana . 

     Bu güzel deney ve konuşmanın ardından saat epey bir geç olmuştu. Herkes yat-

mak üzere odalarına çekildi. Beste de yatağına uzanıp kardeşine yardımcı olduğu için 

mutlu oldu ve güzel günlerin geleceğini düşünerek uykuya daldı.   

 

               ALEYNA DEMİRBUNAR 

                     ALİ AYAĞ Ç.P.A.L. 
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              BENİM HİKAYEM 

Sabaha karşı duyduğum yüksek ses ile uyandım. Korkuyla yataktan kalktım ve etrafı kolaçan etmeye 

başladım. Mutfağa doğru yürürken evde daha önce hiç görmediğim bir kutu fark ettim. Kutuya şüpheyle 

yaklaşırken  aklıma ailemi uyandırmak geldi. Babamın uyuduğu odaya gittim ve onu uyandırdım. Uykulu 

bir şekilde benimle beraber kutunun yanına gelen babam, gördüğü karşısında çok şaşırdı. Daha önce bu 

boyutlarda bir kutu ile gelebilecek bir şey sipariş etmemiş veya almamıştık. Babam kutuyu kontrollü bir 

şekilde açtı ve içine baktı. Kutunun içerisinde sadece bir harita ve bir anahtar vardı. Babam kutuya eğile-

rek içindekileri aldı ve incelemeye başladı. Harita bildiğimiz haritalara benzemiyordu ve üzerinde farklı dil-

de yazıldığını düşündüğümüz birkaç not yazılıydı. Anahtar ise eski tipte, boyutça büyük bir anahtardı. Ha-

ritada yazan harfler alfabeye tanıdık olmadığı için, belki bir ipucu bulabilirim diye bilgisayarımı açtım. İn-

ternette biraz araştırma yaptıktan sonra alfabenin eski Maya uygarlığına ait olduğunu öğrendim ve orada-

ki bilgilerle harita üzerinde ne yazdığını anlamaya çalıştım. Anladığım kadarıyla haritada gösterilen yer, 

babaannemin yaşadığı evin yakınlarındaydı. Haritayı iyice inceledikten sonra babamla birlikte babaanne-

min evine doğru yola çıktık. Yol boyunca çok heyecanlıydım ve ne bulacağımı tahmin bile edemiyordum. 

Babaannemin evine ulaştığımızda, evin alt katındaki odanın içerisinde aşağıya açılan gizli bir kapak oldu-

ğunu fark ettim. Tahminimce harita da burayı gösteriyordu. Babamın yardımıyla kapağı kaldırdım ve he-

men aşağı indim. Aşağıda küçük ve karanlık bir oda vardı. Babamın dediğine göre çok eskiden kömürlük 

olarak kullanılıyordu. Odayı görebilmek için cep telefonumun flaşını açtım ve etrafı incelemeye başladım. 

Uzun zamandır kimse oraya inmediği için etraf toz ve kir kaplıydı. Eski eşyalar ve odun parçaları dışında 

hiçbir şey yok gibi gözüküyordu. Tam umudumu kesmiş odadan ayrılacakken göz ucuyla odanın uç köşe-

sinde parlayan bir şey gördüm. Ne olduğunu öğrenme isteği ile ona doğru yaklaştım. Gördüğüm şey kar-

şısında şok oldum. Etrafı parlak taşlarla çevrili bir sandık vardı. Sandığın kilitli olduğunu anladığımda, ce-

bimden kutunun içerisinden çıkan ve etrafı sandıkla aynı taşlarla süslenmiş anahtarı çıkardım. Sandığı bu 

anahtarla açmayı denedim ve ilk seferde açıldı. Sandığın içinde daha önce görmediğim bir ışıkla parlayan 

bir cihaz vardı. Cihazı elime aldım ve incelemeye başladım. Sağ tarafında bir düğme vardı fakat basmaya 

korkuyordum. Ne yapmam gerektiğini düşünürken yanlışlıkla düğmeye basmış bulundum ve karşımda 

garip bir çekim alanı oluştu. Alana doğru yürürken ne ile karşılaşacağımı bilmiyordum. Babamsa yukarı-

dan olanları izliyor ve gitmemem için beni uyarıyordu. O anın büyüsüyle onu duymadım ve alana doğru 

ilerlemeye devam ettim. Alana iyice yaklaştığımda küçük bir göz kararması yaşadım. Tekrardan görmeye 

başladığımda bambaşka bir yerde, bambaşka birisiydim. Bir laboratuvardaydım, arkamdaki televizyonun 

sesiyle ülkede bir virüs olduğunu ve benim de bir bilim insanı olduğumu anladım. Başka bir evrene gel-

miştim. Sonra internetten bu virüsün nasıl bir virüs olduğunu araştırıp, ne yapmam gerektiğini düşündüm . 

Garip bir şekilde yapacağım her şeyi biliyordum. Bu türden bir virüsün bizim evrenimizde de vardı. Bizim 

evrenimizdeki virüsün ne olduğunu öğretmenimiz anlattığından dolayı azcık da olsa biraz bilgiye sahiptim 

ve bir aşı yapmak için işe koyuldum. Dört yıl sonra bir aşı buldum ve riskli bir hareket yaparak virüsü ken-

dime enjekte ettim ve sonrasında hemen aşıyı enjekte ettim. Aşının virüsü geçirdiğini anlamak için iki haf-

ta beklemeliydim ve bekledim. İki hafta bekledikten sonra kendimde burun akıntısı bile olmadığını fark et-

tim. Tek yapmam gereken kendi evrenimize dönüp bu aşıyı doktorlara vermemdi. Kendi evrenimize dön-

düm ve aşıyı verdim fakat bana inanmadılar. Biraz düşündükten sonra aşıyı test ettiğim zaman aklıma 

geldi. Sonra aşıyı test etmek için yaptıklarımı yapıp aşıyı verdim, bu sefer inanmışlardı. Aşının çoğaltılma-

sı uzun sürmüştü ancak sonunda virüs ülkeden tamamen temizlenmişti.                                                          

                        ARAS MÜLAYİM 

               TED EDİRNE KOLEJİ  
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          UYKU AKTİVİTESİ 

 
     Her gün okula kalkar gibi kalkmıştım o sabahta tabi olacaklardan ha-
bersiz bir şekilde saçlarımı fönlemiştim dışarı çıktığımda rüzgar esiyordu. 
Sanki bana her şeyin bir anda değişeceğini söyler gibiydi bu esinti. Ardından yola 
koyuldum otobüsle okula varmıştım. Her sabahki gibi müdür sıra yapmıştı ama bu 
sefer farklıydı bize durumun ciddi olduğunu ve okulun tatil olacağını anlatıyordu. 
Bu tatilin ise uzaktan eğitimi getireceğini söylüyordu, etrafımda sevinçten takla 
atanlar bile vardı. Okuldan çıkıp eve gelmiştim ilk hafta tatil çok tatlı geldi. İkinci 
hafta başlamış o her gün dışarda gezen Oğulcan eve kapanmış sıkıntıdan kendini 
yazdığı satırların arasında bulmuştu. Virüs etkisi yavaş yavaş tüm ülkeye yayılıyor 
insanlar ölümle cebelleşiyor ve sokağa çıkma yasakları geliyordu. Virüs bize deği-
şik özelliklerimizi daha doğrusu kendimizi bulmamıza çok yardımcı oluyordu. Kimi-
miz benim gibi dudakları arasından çıkamayan o sözleri mısralarla  paylaşıyor,  ki-
mimiz mutfakta aşçı evdeki hancı, kimimiz ise birer şarkıcıya dönüşüyordu. Her-
kes kendine ufak tefek bir şeyler katıyordu tabi o ana kadar. Bir sabah uyandığım-
da Çernobil’deki nükleer santralden sızıntı haberini gördüm. Haberdeki sunucu ka-
dın iç çeke çeke anlatıyordu. Milyonlarca  yıllık dünyanın son çeyreğinde doğmuş 
olmanın üzüntüsü vardı içimizde. Virüs tehlikesi varken sızıntıyı önlemek için yola 
koyulan ekip gün geçtikçe mutasyona uğradı ve kimseler fark edemeden bunlar 
halkın içine karıştı. Ortalık tam duruldu huzura erdik derken virüs ve sızıntıdan 
kaynaklanan hastalık mutasyona girdi. Dünya tekrardan çöküşe geçti. Mutasyon 
geçiren insanlar, insanlara saldırır hale geldi. Saldırgan insanların tutulduğu kamp-
lar kuruldu mutasyonla savaşmak için. İnsanlar adeta katliam yapıyordu. Birçok 
hayvan çeşidi tükenmiş, yiyecek ve içecek stokları sıfırın altına inmişti. Bir savaş 
daha başlayacaktı dünyada bu savaş son olacaktı. Mutasyona uğrayanlar ve uğra-
mayanlar arasında.  Cepheler kuruldu savaşlar başladı onlarla kimyasallar ile sa-
vaşıyorduk daha sonrasında bir ses duyuldu tüm dünyada aynı anda. “Oğlum kalk 
sabah dersin başlıyor online eğitimi kaçıracaksın.”  

Yani kısaca evde otururken hepimiz ufak ufak senarist olduk galiba. Çünkü bunları 
hayal edecek kadar ufkumuzu genişleten Corona virüs haberlerini sık sık duyar ol-
muştuk.  

 

          OĞULCAN İLHAN KIZGIN 

UZUNKÖPRÜ MİMAR MUSLİHİDDİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  
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           DOKUNMAK   YOK! 
Havada gri bulutlar vardı, yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Deli gi-

bi esen rüzgârın güçlü ıslığı da bu kasvetli güne umutsuzluk katıyordu.  Bilge, işte 

böyle bir güne uyanmıştı. Telefonunun alarmının yüksek sesi onu sinirlendirmişti ve 

telefonunu duvara fırlattığını hatırlıyordu. Yatağından doğruldu ve yüzünü ellerinin 

içine aldı. Kalktı ve aynaya baktı. Üç gündür taramadığı saçları, uyku düzeninin bo-

zulması nedeniyle kızarmış gözleri ve zaten beyaz olan ama korku ve stres nede-

niyle artık kâğıda benzeyen yüzünü inceledi. Yatak odasından çıktı ve banyoya gitti. 

Duşunu aldıktan sonra saçlarını kurutup taradı. Şimdi daha az korkutucu görünüyor-

du. Telefonunu eline aldı ve telefonunun kırık camına baktı. Yüz ifadesini değiştir-

meye bile zaman harcamadı ve annesini aradı. 

“Anne, nasılsın?” 

“İyiyim kızım, iyiyim… Alışmaya çalışıyorum. Sen nasılsın?” 

Bu cümleden sonra gözleri dolmuştu. Telefondan hıçkırık sesleri gelince Bilge 

de ağlamaya başladı.  

“Anne…” diyebildi sadece boğuk bir sesle. 

“Şimdi kapatalım kızım, sonra yine konuşuruz.” dedi annesi ağlayarak ve sesi kesil-

di. 

Bilge, telefonunu bırakıp ağlamaya devam etti. Babası da COVID-19 virüsü-

nün kurbanı olmuştu. Bilge’nin annesi 67, babası ise 68 yaşındaydı. Babası, zayıf 

ve sakin biriydi ve daima gülümserdi. Ama kendine hiç dikkat etmezdi. Bu yüzden 

hastalanmıştı. Bilge, ağlayarak mutfağa gitti. Buzdolabını açtı ve korkunç bir manza-

rayla karşılaştı. Kartonun dibinde kalmış birkaç damla süt ve geçen hafta aldığı ek-

meğin köşesi… Ekmeğin buzdolabında ne aradığını düşündü bir an. Sonra kafasını 

toparlayıp korkunç gerçekle yüz yüze geldi. Dışarı çıkması gerekiyordu.  

Zaten bozuk olan morali, bu düşünceyle daha da bozuldu ve tekrar ağlamaya 

başladı. Bir yandan ağlayıp bir yandan da giyiniyordu. Maskesini taktı, eldivenlerini 

eline geçirdi. Gözlerini korumak içinse şu parayı verirken içinin acıdığı pahalı koru-

yucu gözlüklerden takmıştı.  Montunu giydi ve montunun fermuarını çekti. Elini kapı-

nın koluna koydu ve durdu. Gözlerini kapattı, derin bir nefes aldı. Nefesini yavaşça 

verdi ve titreyerek kapıyı açtı. Sağ ayağını öne attı ve yere koydu. Dışarıdaydı... Ka-

pıyı hızlıca kapattı ve koşar adımlarla ilerlemeye başladı.   
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“Dokunmak yok! Dokunmak yok! Dokunursan ölürsün!” diye içinde bulun-

duğu tehlikeyi kendine sürekli hatırlatıyordu. Bir yandan da etrafına bakınıyor-

du. Çünkü olur da bir “bulaştırıcı”yla karşılaşırsa ya yarın yokmuş gibi kaçmalıy-

dı ya da dua okumaya başlamalıydı. COVID-19 virüsü basit bir hastalık değildi. 

Yani onun yaşadığı yılda değildi. 2019’da ortaya çıkan bu virüs, 2 yıl boyunca 

atlatılabilir bir hastalıktı. Ama şimdi, 2025 yılında, bu mümkün değildi. Eğer bu 

virüs, teninde herhangi bir yere değerse Bilge o saniye ölürdü. Koronavirüs, 

normal bir hastalık değildi. Bu dünya nüfusunu azaltmak için yapılmış bir de-

neydi. Ve deney fareleri de insanlardı. Deneyi yapanlar ise kendilerine QS’ler 

diyorlardı. QS “Quánqiú Shāshǒu”nun kısaltmasıydı. Türkçesi ise “Küresel Ka-

tiller”di. 

Bulaştırıcılar ise sokağa çıkma yasağından beri yayılması yavaşlayan ko-

ronayı bulaştırmayı hızlandırmak için QS’lerin insanları yakalamaları için mu-

tasyona uğrattığı ve virüs verdiği zavallı köpek ve kedilerdi. Uğradıkları mutas-

yon onları güçlendirmiş ve hızlarını ciddi derecede arttırmıştı. Eğitimlilerdi ve 

QS’ler dışında insan gördüklerinde saldırıyorlardı. 

Bilge, son birkaç yıldır olanları düşünürken dikkati dağılmıştı. Ve sokağın 

başından ona doğru bakan bulaştırıcıyı maalesef çok geç görmüştü. Anında ar-

kasını döndü ve tüm gücüyle koşmaya başladı. Koşarken nereye gittiğine bak-

mıyordu bile. Önce sağa, sonra sola döndü. Durmaya cesaret ettiğinde bulaştı-

rıcının artık arkasında olmadığını gördü. Bu sefer rahatlamadan dolayı sinirleri 

boşaldı ve ağlamaya başladı. Öleceğini düşünmüştü. Ağlarken bir yandan da 

kahkaha atıyordu. Sonra duyulabileceğini düşünüp hemen eliyle ağzını kapadı. 

“Delirdiğinizi görmek güzel.” dedi biri yan tarafından. Duyduğu sesle birlik-

te yerinden sıçradı ve sesin sahibine inanamayarak baktı. Karşısında gözlüklü 

ve çekik gözlü 20’li yaşlarının başında bir adam ciddi bir ifadeyle ona bakıyor-

du. 

“Siz de kimsiniz?” dedi bir anda. 

“Gördüğün gibi tek kişiyim.” dedi gözlerini devirerek. “Ben Ming-Jie.” diye kendi-

ni tanıttı ve elini uzattı. 

“Ve bana deli diyorsunuz.” dedi Bilge adamın eline bakarak. 

Adam hafifçe güldü. 

“Haklısın. Dokunursan ölürsün, değil mi?” 

“Tekrar soruyorum, kimsin sen? QS misin?” 

“Hayır. Hiç de değil. Tam tersi ben QS karşıtı bir birliğin üyesiyim.” 
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Bilge kaşlarını kaldırdı.  

“Yalan söylemediğini nereden bileceğim?” 

“Bilemeyeceksin.” dedi ve gülümsedi. 

“Tamam” diye cevap verdi Bilge ve arkasını döndü. Tam yürümeye başlamıştı ki bu 

Ming-Jie onu kolundan tuttu ve kendine çekti. 

“Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz?” 

Bilge kolunu hışımla Ming-Jie’nin elinden kurtardı ve ondan uzaklaştı. 

“Gördüğün gibi tek kişiyim. Ne yaptığını sanıyorsun sen!” 

“Bu kadar korkak olmasana. Ayrıca o bulaştırıcı gitmedi, seni bekliyor. Seni gördüğü 

an ölürsün.” 

Bilge, başını uzatıp bakmaya çalıştı ama Ming onu hemen geri çekti. 

“Seni gördüğü an ölürsün cümlesinin neresini anlamadın?” 

“Bana dokunma artık!” 

“Her neyse! Ah, ne kabayım! İsmini sormayı unuttum.” 

“Bilge.” 

“Bilgah? Nerelisin?” 

“Bil-ge. Türkiye’den geliyorum. Ama iki yıldır Wuhan’da yaşıyorum.” 

“Memnun oldum Bilge.” 

“Ben de, Ming-Jie.” 

“Ming.” 

“Bir şey mi dedin?” 

“Ming, demen yeterli.” 

“Anladım. Artık gitmeliyim.” 

“Neden dışarıdaydın?” 

“Alışveriş.” 

“Böyle bir zamanda mı?” 

“Kıyafet almaya gitmiyordum herhalde. Yiyecek alacaktım.” dedi Bilge biraz sinirlene-

rek. Ming biraz durdu ve Bilge’ye baktı. 

“Yalan söyledim.” dedi. 

“Ne?” 

“QS karşıtı birlik falan yok. Uydurdum. Ama onları durdurmak istiyorum. Bana yardım 

edecek birini arıyordum.” 

Bilge sustu. Ming ise konuşmaya devam etti. 

“Bana yardım eder misin? Lütfen.” 

Bilge durdu ve düşündü. Derin bir nefes aldı ve nefesini yavaşça verdi.  
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“Aslında bunu çok isterdim. Bu virüs yüzünden babamı kaybettim. Ama ne yapabili-

riz ki? Bizden başka kimse var mı?” diye çok mantıklı bir soru sordu.  

Ming üzgün bir şekilde kafasını iki yana salladı. 

“O zaman QS’lere karşı ne gibi bir şansımız olabilir?” 

“Bir süredir gizlice dışarı çıkıyorum ve QS olduğundan şüphelendiğim insanları ta-

kip ediyorum. Bazı şüphelerimde haklı çıktım, gizlendikleri ve çalışmalarını hayata 

geçirdikleri yeri buldum.” 

“Etkileyici...” 

“Teşekkürler. Evet dediğim gibi, gizlendikleri yeri buldum. Ve itiraf etmeliyim ki bir 

süredir seni de takip ediyorum.  Çünkü QS’lerden birine çok benziyorsun. Yani çok 

değil ama seni ona benzetebiliriz. Sonra oraya gizlice gireriz ve en azından bir son-

raki planlarını öğreniriz. Ne dersin, bana yardım edecek misin?” 

“Yani, kaybedecek bir şeyim yok. Evet, sana yardım edeceğim.” 

“Yaşasın! Teşekkürler. Şimdi benim evime gitmeliyiz, böylece seni o kadına benze-

tebiliriz.” 

“Bulaştırıcı ne olacak?” 

“Kaçacağız. Koş!” 

Ve Bilge yine canını kurtarmak için koşmaya başladı. Bu sefer de nereye gitti-

ğini bilmiyordu. Ama neyse ki Ming biliyordu. Bilge şu son iki yıldır çok yalnızdı. 

Çin’e hiç gelmemesi gerekiyordu. Hele de Wuhan’a… Ama o bir doktordu ve işini 

yapması gerekiyordu. Gerçi işler çığırından çıkmıştı ve Wuhan’da kalmak zorunda 

kalmıştı. Zaten işin aslı anlaşıldıktan sonra doktorlar da dışarı çıkamaz olmuştu.  

“İşte geldik.” dedi Ming ve güzel, iki katlı bir evin önünde durdular. Bilge içeri girdi 

ve etrafı incelemeye başladı. Aşina olduğu tıpla ilgili kitaplar ve sevdiği yazarlardan 

birçok kitap gözüne çarptı.  

“Doktorsun.” 

“Anlamak çok zor olmamalı.” dedi ve güldü. 

“Tamam beni nasıl o kadına benzetmeyi düşünüyorsun? Ve o kadın kim?” 

“Kadının adı Wang Xián.  Laboratuvarda çalışıyor. Genelde saçlarını topluyor. Ve 

senin aksine ağır bir şekilde makyaj yapıyor.” 

“Sen de sanırım sürekli makyaj yapıyorsun ki beni senin evinde Xián’a dönüştürü-

yoruz.” 

“Hobim, tabii.” dedi ve gözlerini devirdi. Devam etti. 

“Annemin birkaç malzemesi olacaktı.” 
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Banyoya girdi ve elinde bir sepetle geldi. İçindeki malzemeleri çıkardı ve ha-

zırlık yapmaya başladı. 

“Benim yapmamı ister misin?” diye sordu Bilge. 

“Yanlış anlama lütfen ama senin yapabileceğini sanmıyorum.” 

“Bu da ne demek?” 

“Eh, bugün göz kalemini pek güzel çekememişsin!” 

“Öyle bir şey yapmadım.” 

“Tam olarak bundan bahsediyorum.” 

Bilge bu lafın üzerine bir şey söyleyemedi. Ming de ciddiyetle Bilge’ye makyaj 

yapmaya başladı. Bitirdiğinde saçlarını toplamasını söyledi. Bilge saçlarını atkuyru-

ğu yaptı ve Ming’in önlüklerinden birini giydi. Ming Bilge’ye iki tane kâğıt uzattı.  

“Bunlar Xián’ın ve yakın olduğu QS’lerin bilgileri. İyice oku ki yanlış bir şey söyleme! 

Foyamız ortaya çıkarsa ne olacağını biliyorsun.” 

Bilge kafasını onaylarcasına salladı ve okumaya başladı. Yarım saat kadar 

okudu. Ve hazır olduğunu hissettiğinde Ming’e baktı. 

“Şimdi benim asık suratlı, mutsuz ve sessiz biri olmam gerekiyor, değil mi?” 

“Çok zorlanacağını sanmıyorum.” 

“Evet, ben de. Hadi gidelim!” 

“Hemen gitmeyeceğiz. Öncelikle ne yapacağımızı konuşalım.” 

“Haklısın. Bir planın var mı?” 

“Tabii ki. Öncelikle bugün sadece bilgi alacaksın. Yalnız gideceksin ve öğrenebildi-

ğin kadar şey öğreneceksin. Bir de bana benzeyen birini bulursan, ben de onun ye-

rine geçerim. Böylece yarın ikimiz birlikte gideriz ve bu işi bitirebiliriz.” 

“Bekle, bugün Xián’ın oraya gitmeyeceğinden nasıl emin olabiliriz?” 

“Olamayız.” dedi Ming. Ve gergince güldü. 

“Onunla karşılaşmasan iyi edersin.” 

“Ciddi olamazsın.” 

“Ne yapmamı bekliyorsun?  Kadını kaçırayım mı yani?” Biraz durdu ve düşündü. 

“Kadını kaçırayım mı sence?” 

“Biraz zahmet olacak sana. En azından biraz uzaklaşsın.” 

“Tamam, evet halledeceğim.” 
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Ming’in evinden çıktılar ve yine koşmaya başladılar.  Ming durduğunda Bilge 

de durdu. Bir puding fabrikasının karşı caddesindeki ara sokaktaydılar. 

“Tamam sen burada bekle. Xián’ı getireceğim.” dedi.  

“Dikkat et!” 

“Başka şansım olduğunu sanmıyorum.” 

Ming temkinli bir şekilde fabrikaya doğru ilerlemeye başladı. Fabrikadan içeri 

girdiğinde Bilge okuduklarını tekrar etmeye başladı.  

“Kai ve Ken kardeşler, laboratuvarda çalışıyorlar. Ken ile daha çok konuşuyorsun. 

Ama Kai’den hoşlanıyorsun. Ne kadar karışık! Bulaştırıcıları mutasyona uğratan ki-

şiler Lian ve Miao. QS’lerin kurucusu da Cheng Yuan yani ‘Guǎnlǐ Yuán’.  

Bilge tekrarını yaparken Ming kucağında baygın bir Xián ile geri gelmişti. Bil-

ge, ona şaşkın bir şekilde bakakaldı. 

“Bunu gerçekten beklemiyordum.” 

“Açıkçası ben de…” 

“Kimse gördü mü?” 

“Hayır, bir tane bile tanık yok. İnanamıyorum.” 

“İlginç. Gidiyorum.” 

“Dikkat et!” dedi Ming. 

“Başka şansım olduğunu sanmıyorum.” diye cevapladı Bilge gülümseyerek.  

Kendini sakinleştirdi ve fabrikaya doğru ilerlemeye başladı. Fabrikaya girdiği 

anda içerideki anormal soğuk iliklerine işledi. Muhtemelen gerildiğim içindir, diye dü-

şündü. Ming’in maalesef çok az bilgisi vardı. Sadece insanlarla ilgili birkaç şey bili-

yordu. Fabrikanın planıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorlardı. Bu da Bilge’nin işini çok zor-

laştırıyordu. Yine de ilerlemeye devam etti. Asansöre bindi ve gördüğü kişi onu o ka-

dar çok sevindirdi ki neredeyse çığlık atacaktı. Ken ile karşılaşmıştı. İfadesini boz-

madan Ken’e selam verdi. Ken de ona aynı şekilde karşılık verdi ve hafifçe gülüm-

sedi. Ve konuşmaya başladı. 

“Bugün için hazır mısın?” 

Neden bahsettiği hakkında hiçbir fikri yoktu ama Bilge hafifçe başını sallaya-

rak: 

“Evet, hazırım.” dedi. 

“Formülü Kai’den sen alırsın.” dedi Ken ona göz kırparak. 

Bilge ne yapacağını bilemedi. 
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“Alırım tabii.” diyebildi sadece.  

Ken, şaşkın görünüyordu. 

“Kızmadın. İnanamıyorum. Allah’ım,  kaşlarını bile çatmadın! Bu bir mucize olmalı!” 

Bilge anlamıştı. Xián, Kai’ye olan hisleri hakkında konuşulmasından hoşlan-

mıyordu. Kaşlarını bu sefer hafifçe çattı. Ama, ona kızmayacaktı. Bu saçma olurdu, 

öyle değil mi? 

“Bugün sana kızmayacağım.” 

“Bunu hak edecek ne yapmış olabilirim?”  

“Hadi ama bugün önemli bir gün…” dedi Bilge.   

Aklına harika bir fikir gelmişti. Laboratuvara vardıklarında karşılarına Kai çık-

tı. Bilge ona da selam verdi ve Xián’ın birkaç eşyasının bulunduğu yere gitti. Bugün 

fazla şanslıydı. Biraz o tarafta oyalandıktan sonra Kai’nin yanına gitti. Ken’e ise ba-

şıyla çıkmasını işaret etti. Ken onun Kai’yle yalnız kalmak istediğini düşünecekti. 

Ken mesajı aldı ve sırıtarak dışarı çıktı. Kai arkasını döndü ve Bilge’yle karşılaştı. 

Ken’den daha soğuk biriydi. Bilge konuşmaya başladı. 

“Formülü alabilir miyim?” 

“Tabii.” 

Kai ona birkaç kağıt uzattı. Bilge kağıtları aldı ve Xián’ın eşyalarının yanına 

koydu. Sonra Kai’ye döndü. 

-Hazır mısın? 

-Oldukça. 

“Biliyorsun. Bu çok önemli… Bu yüzden virüsü mutasyona uğratmadan önce biraz 

konuşup rahatlayabilir miyiz?” diye sordu çekingen bir şekilde. 

“Sen, konuşmak istiyorsun öyle mi?” dedi Kai, şaşkın bir şekilde. 

Evet, Bilge Xián olmakta çok başarısızdı. 

-Sadece, yapmadığım şeyleri yapmak istiyorum. Ama olay şu ki seninle konuşmak 

istiyorum. 

-Tamam konuşalım. 

-Yuan, sence mutasyondan sonra başka bir şeyler planlıyor mudur? 

-Hayır, planlamıyor tabi ki… Bunun son olduğunu söyledi zaten. Son virüs mutas-

yonundan sonra bulaştırıcıların insanların evlerine girmelerini sağlayacak ve işleri-

ni bitirecek. En azından 4 milyara inene kadar… Ama sen bunları biliyorsun. Dün 

her şeyi anlattı. 

-Evet, haklısın. Ama dün akşam kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Çoğu şeyi hatırla-

yamadım işte! 
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“Anladım.” 

Çok çabuk inanmıştı. Son bir şey daha sormayı deneyecekti. Ama korkuyor-

du. Ya niyetini anlarsa… Sonunda bu riski almaya karar verdi. 

“Peki ya mutasyon olmazsa? Yapamazsak, başaramazsak… Dünya düzelir mi, ko-

rona yok olur mu?” 

Sonra hemen ekledi. 

-Bütün emeklerimiz boşa gider mi sence? 

-Muhtemelen öyle olur. O yüzden dikkatli çalışmalıyız. 

“Formülü kaybetmemeliyiz o zaman.” dedi.  

Ama Kai güldü. 

-Sorun değil Yuan’ın odasında bir kopya daha var zaten. Ama sen bunları kaçırmış-

tın değil mi? 

-Evet doğru. 

Morali bozulmuştu. İşleri zorlaşmıştı. Yuan’ın odasına nasıl gireceklerdi?  Yü-

zü düşmüştü. 

-Ne oldu?” diye sordu bunu gören Kai. 

“Hiç.” dedi ve hemen düzeltti kendini. 

-Kai! 

-Buyrun. 

-Bugün hazırlıkları yapıp yarın başlasak? 

Kai kaşlarını çattı. 

-Neden? 

-Hiçbir sorun çıkmasını istemiyorum. 

Gerilmişti ve Kai’nin bunu fark etmemesini umuyordu. Kai uzun bir süre Bilge’ye 

baktı ve içini çekti. 

-Tamam dediğin gibi yapalım. 

“Teşekkürler.” dedi Bilge rahatlayarak.   

Kai’den çok şey öğrenmişti. Şimdi sıra Ken’deydi. Kai’ye lavaboya gideceğini 

söyledi ve laboratuvardan çıktı. Yürümeye başladı. Bir yandan da Ken’in nereye git-

miş olabileceğini düşünüyordu. Yürürken temizlik görevlisi olduğunu tahmin ettiği bir 

adam gördü ve ona sormaya karar verdi. Yanından geçerken onu durduruyormuş 

gibi yaptı. 

“Ah, Ken nerede biliyor musun?” Adamın boynundaki isimliğe baktı ve okudu. 

“Chen?” 

“Evet Lian ve Miao’nun yanında.”  

Ve gülümseyerek uzaklaştı. Çok yardımcı olmuştu(!). Peki Lian ve Miao neredeydi? 

Sabahki şansı uçup gitmişti sanki.  
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Ama hemen geri döndü ve koskocaman bir “LABORATUVAR” yazısı gözüne 

çarptı. Koşar adımlarla kapıdan girdi ve Ken’i gördü. Zaferle ilerledi. Ve Ken’in yanı-

na geldi. Bu sırada Lian ve Miao’ya da selam vermişti. Miao kısa boylu, kısa saçlı, 

tatlı bir kadındı. Lian ise onun tam tersi uzun boylu, uzun saçlı, güzel bir kadındı. 

Ken, Bilge’ye yine göz kırparak: 

“Nasıl gitti?” diye sordu. 

“Sayende iyiydi.” dedi. 

“Sevindim.” 

“Neler oluyor?” diye söze karıştı Lian. Ken biraz da dalga geçerek: 

“Xián ve Kai’nin arasını yapıyorum.” dedi. 

Lian ve Miao güldüler. Miao: 

“Sonunda.” dedi ve işine geri döndü. Bilge de Ken ile yalnız konuşabilmek için:  

“Hazırlıklara başlamalıyız, hadi gidelim Ken!” dedi. Ayağa kalktılar ve çıktılar. Biraz 

ilerledikten sonra Bilge Ken’e döndü ve konuşmaya başladı. 

“Yuan’a başlayacağımızı haber verecek miydik?” 

“Bilmem, verelim mi?” 

“Ben biraz hazırlık yapalım, diyordum, bence bunu söylemeliyiz.” 

“Öyle diyorsan tamam.  Sana eşlik etmemi ister misin?” 

“Neden olmasın!” 

Ve yine Ken’in onu istediği yere götürmesine izin verdi. Ken iyi bir insandı, Bil-

ge onun neden bir QS olduğunu anlayamıyordu. En alt kata indiler. Burası yukarıya 

göre daha soğuktu. Ken önden gitti ve kapının yanındaki tuşlara bastı. Kapının etra-

fında yeşil bir ışık yandı ve kapı açıldı. İçeri girdiler. Yuan filmlerdeki kötü iş adamları 

gibi dönen sandalyesini onlara doğru döndürdü.  

“Ne var?” diye sordu kaba bir şekilde. 

“Bugün hazırlık yapıp yarın başlamak istiyorum. Sizin için de uygun mu, diye sormak 

istedim efendim.” Yuan biraz düşündü ve cevap verdi. 

“Daha fazla gecikmesini istemiyorum. Yarın bitirseniz iyi olur.” 

“Bitireceğiz efendim.” dedi Ken. 

“Tamam çıkabilirsiniz.”  

Çıkmadan önce Bilge hızlıca etrafa göz attı ve formülün kopyasının nerede ol-

duğunu tahmin etmeye çalıştı. Ama hiçbir yer dikkatini çekmemişti. Dosyaları koy-

dukları özel bir yer olabileceğini düşündü. Çıkarken Yuan’a son bir bakış attı ama 

Yuan masasına bakıyordu. Kapıdan adımlarını attıkları an Ken konuşmaya başladı. 
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“Çok da kötü gitmedi.” 

“Katılıyorum.” 

“Hadi artık gidip başlayalım.” 

Bilge başıyla onayladı. Laboratuvara vardıklarında Kai’nin sesini duydular. 

“Sonunda gelebildiniz.” 

“Yuan’a hazırlanacağımızı söyledik.” diyerek Bilge Kai’nin isyanını yarıda kesti. 

Bilge formülü eline aldı ve hemen okumaya başladı. O, yan tarafındaki dolap-

tan gerekli malzemeleri çıkarırken Kai ve Ken masayı hazırlıyorlardı. İşleri bittiğinde 

fabrikadan hep birlikte çıktılar. Bilge Ming’in saklandığı yere doğru ilerlemeye başla-

dı. Zavallı Ming bütün gün yakalanma olasılığına rağmen orada saklanmıştı. Soka-

ğın köşesini döndüğünde Ming ile karşılaştı.  

“Nasıl gitti?” diye sordu Ming. 

“Birçok şey öğrendim. Ama işimiz çok zor. Xián nerede?” 

“Evde… Biz işimizi bitirene kadar uyuyacak. Yerine geçebileceğim birini buldun 

mu?” dedi heyecanlı bir şekilde. 

”Xián’ı nasıl uyuttuğunu sormayacağım bile. Ve evet birini buldum. Liu Chen. Temiz-

lik görevlisi, sanırım.” 

“Umalım da öyle olsun!” 

Ve koşmaya başladılar. Eve girdiklerinde Bilge öğrendiklerini anlatmaya başla-

dı. 

“Virüsü son kez mutasyona uğratacaklar ve bu en güçlüsü olacak. Daha sonra virü-

sü bulaştırıcılara enjekte edecekler ve evdeki insanlara da saldırmalarını sağlaya-

caklar. Hedefleri 4 milyar... Formülü bana verdiler.” 

Kâğıdı incelemesi için Ming’e uzattı.  

 

“Ama bir kopya da Yuan’ın odasında var.  Tam olarak odasının neresinde bilmiyo-

rum ama masasının çekmecesinde olduğunu tahmin ediyorum. Normalde virüs bu-

gün tamamlanacaktı ve işi bitecekti. Ama onlara bugün hazırlık yapmak istediğimi 

söyledim. Yarın işi bitirecekler. Çok hızlı olmalıyız. Yuan’ın odasına girip kopyayı yok 

edeceğiz.” 

“Kopyayı yok edince işleri bitecek mi peki?” dedi Ming ciddi bir şekilde. 

“Yapabileceğimiz en iyi şey bu. Sen ne planlıyorsun?” Ming haklıydı ama Bilge’nin 

daha iyi bir fikri yoktu. 

“Orada çalışan insanlar nasıl kişiler?” 
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“QS’ler bize çok yanlış yansıtılmış. Yuan dışında kimse kötü biri değil gibi. Özel-

likle Ken, kesinlikle iyi biri.” 

“Bu olasılığı daha önce düşünmüştüm. Belki de formülle birlikte Yuan’ı da orta-

dan kaldırmalıyız. Ne dersin?” 

“Devam et.” dedi Bilge. 

“Belki de bütün bunlar Yuan yüzünden oluyordur. Belki de QS’ler bunu isteyerek 

yapmıyorlardır. Zorlanıyor olamazlar mı?” 

“Olabilir. Bu gerçekten çok mantıklı. Peki Yuan’a ne yapacağız?” 

“Yarın içeri birlikte girdiğimizde şu Ken’le konuşalım. Eğer gerçekten zorla ora-

daysa onu kendi safımıza çekebiliriz. Bulaştırıcıları kontrol edebiliyorsa onları 

Yuan’a yönlendirebilir.” 

“Denemeye değer!” 

“Ben artık eve gitsem iyi olacak.” dedi Bilge ve ayağa kalktı.  

“Bu gece burada kal! Hem ayrıntılı bir plan yaparız hem de eve gitmen çok tehli-

keli. Bulaştırıcılardan biri tarafından yakalanabilirsin. “ 

“Teşekkür ederim.” dedi ve gülümsedi Bilge.  

“Şimdi, yarın ben bugün yaptığımız gibi önden gireceğim ve Chen’i kaçıracağım. 

Onun kıyafetlerini giyeceğim ve sonra birlikte içeri gireceğiz. Ken’le konuşacağız 

ve onun ne yapabileceğine bakacağız. Eğer Yuan ortadan kalkarsa işimiz çok ko-

laylaşır. Yuan’ın odasına girip kolayca formülü alır ve yok ederiz.” 

“Anladım. Peki olur da Ken itiraz ederse. Yani öyle olduğuna inanmasam da ya 

Ken kendi isteğiyle bir QS’se ne olacak? O zaman planımızı öğrenmiş olacak.” 

“Bunun için yapabileceğimiz tek bir şey var.” dedi. Elini bir bıçak gibi hareket etti-

rerek boynuna götürdü ve hızla yana doğru çekti. Eğer gerçekten QS’se Ken’i öl-

dürmek zorunda kalacaklardı. Bu korkunçtu. Bilge’nin yüzü berbat bir şekil almış 

olmalıydı ki Ming hemen onu rahatlatmaya çalıştı. 

“Hayır hayır, korkma! Buna gerek kalmayacağına eminim. Bizim tarafımızda ola-

caktır.”  

Bilge kendini düzeltti ve başını aşağı yukarı salladı. Ming: 

“Hadi yatalım artık! Misafir yatağı hazır. Bir şeye ihtiyacın olursa hemen yanında-

ki oda benim odam…”dedi. Bilge ona teşekkür ederek gösterdiği odaya girdi.  

Yüzündeki ağır makyajı çıkarttı ve yatağa yattı. Hemen gözlerini kapattı. Uyuma-

ya çalıştı ama uyumak için çok gergindi.  
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Kendini rahatlatmak için derin nefesler aldı ve uyuduğunu hayal etti. Yavaşça uyku-

ya daldı. Gözlerini aniden açtı. Yataktan kalktı ve pencereden dışarı baktı. Sabah 

olmuştu. Bilge kendini berbat hissediyordu. Dün bütün gün doğru düzgün bir şey yi-

yememişti, bu yüzden çok açtı. Açlıktan ve heyecandan midesi bulanıyordu. Dün 

giydiklerini giydi ve odadan çıktı. Mutfağa girdiğinde Ming’in kahvaltı hazırladığını 

gördü.  

“Yardım edebileceğim bir şey var mı?” diye sordu. 

Ming arkasını döndü. 

“Günaydın ve teşekkür ederim.” dedi gülümseyerek. 

“Ama hallettim.” Bunu söyledikten sonra Bilge’nin önüne bir tabak koydu. Tabağa da 

bir adet reçelli kızarmış ekmek… Kahvaltılarını ederken son bir kez planlarının üze-

rinden geçtiler. Sonra Ming Bilge’ye tekrar makyaj yaptı. İşleri bittiğinde yola koyul-

dular.  

Dün saklandıkları sokağa geldiklerinde durdular. Birbirlerine baktılar ve Ming 

yürümeye devam etti. Yaklaşık on beş dakika sonra Ming sırtında Chen ile koşarak 

geri döndü. Ming Chen’in üzerindeki uzun lacivert önlüğü giydi. Sonra dikkat çekme-

mek için önce Ming fabrikaya girdi. Beş dakika sonra Bilge de onun arkasından gir-

di. Birlikte laboratuvar katına çıktılar. Ming, Bilge’nin işaret ettiği odaya, yani Chen’in 

temizlik malzemelerinin bulunduğu odaya gitti. Bilge Ken’i oraya getirecekti. Ming, 

odaya girdiğinde Bilge de laboratuvara girdi. Ama ne Ken ne de Kai oradaydı. Bilge 

saate baktı. Dünden daha erken bir saatte gelmişti. Bu yüzden oturup beklemeye 

başladı. Çok geçmeden Ken ve Kai de içeri girdiler ve onu selamladılar. Bilge onlara 

hafifçe gülümsedi ve planlarını uygulamaya başladı. 

Onlar eşyalarını yerleştirirken Bilge ayaklandı ve Ken’e yaklaştı.  

“Biraz konuşabilir miyiz?” 

“Tabii.” diyerek gülümsedi Ken. 

“Dışarıda.” 

Ken’in gülümsemesi soldu.  

“Bir sorun mu var?” diye sordu. 

“Hayır, hayır bir sorun yok, tabi ki.” dedi ve gülümsemeye çalıştı. 

Kai ise şüphelenmişti ve meraklanmıştı. Ama bir şey söylemedi. Bilge Ken’i 

ikna etmeye çalışıyordu. 

“Hadi ama!.. Gelmelisin.” 

“Sadece neden Kai’nin yanında konuşamadığımızı anlamıyorum.” 

“Daha sonra ona da söyleyebiliriz.” 
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“Tamam geliyorum.” Ve sonunda çıkabildiler. Bilge önden yürümeye başladı. Ken 

de onu takip ediyordu. Malzeme odasına girdiler ve Bilge kapıyı kapadı. Ming onla-

rı bekliyordu. Ken selam verdi: 

“Chen!” Sonra bir an durdu ve dikkatlice Ming’e baktı. 

“Chen’e çok benzeyen adam!” 

“Merhaba Ken.” dedi Ming. Ken ise Bilge’ye döndü: 

“Neler oluyor Xián, bu adam da kim?” 

“Ken, QS olmaktan mutlu musun?” 

Ken kekeledi. 

“T-tabii ki memnunum.” Endişeli bir şekilde ekledi. 

“Ben bir şey yapmadım, gerçekten, Xián.” 

“Ken ben Xián değilim. Benim adım Bilge ve bu da Ming.” diye tanıttı Bilge. 

“Biz COVID-19’u durdurmak ve Yuan’ın planlarını bozmak için buradayız. Ve senin 

QS olmak istemediğini biliyoruz. Bize yardım eder misin? Eğer yapabilirsen dünya 

kurtulur ve istemezsen bir daha bu fabrikanın önünden bile geçmeyebilirsin. Ne 

dersin?” 

“Bunları nereden biliyorsunuz? Ve Xián’la Chen’e ne yaptınız?” 

“Onlar güvendeler. Söyle bize Ken, Yuan’ı durdurmamıza yardım edecek misin?” 

Ken, olanları idrak etmeye çalışıyordu. Başını öne eğdi ve biraz düşündü. 

Kararını verdiğinde kafasını kaldırdı ve daha önce hiç olmadığı kadar ciddi bir şe-

kilde: 

“Tabii ki size yardım edeceğim.” dedi.  

“Sizi zorluyorlar mı? Senin gibi QS olmak istemeyen kaç kişi var? Onlara da ihtiya-

cımız olabilir.” diyerek sonunda konuşmalarına Ming de katıldı.  

“QS’lerin neredeyse hepsi Jiànkāng Hastanesi’nde çalışıyordu. Ben ve Kai de da-

hil. Yuan ve adamları hastaneye baskın yapıp bizi yakaladı, kaçmaya çalışırsak ve-

ya hata yaparsak ailelerimizi öldüreceğini söyledi.” diye durumlarını anlattı. 

“O zaman gidip Kai, Lian ve Miao’ya da haber verelim.” dedi Bilge. 

Ken başını onaylarcasına salladı. 

“Gidelim.” 

Ken’e anlattıklarını diğerlerine de anlattılar ve altı kişilik bir grup oluşturdular. Ming, 

Lian ve Miao’ya bulaştırıcıların Yuan’a virüs bulaştırmalarının mümkün olup olma-

dığını sordu. Lian bunun mümkün olduğunu söyledi. Bu bilgiyle daha da rahatladı-

lar ve harekete geçtiler.  
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Lian ve Miao yeni bulaştırıcıları Yuan’a karşı durmaları için hazırlarken Bilge, Ming 

ve kardeşler diğer formülün nerede olduğunu tartışıyorlardı. Bu sırada Ming eline 

bir çakmak alıp ilk formülü yakmıştı. 

“Masasının çekmecesinde olduğunu düşünüyorum.” dedi Ken. 

 “Oraya çok dikkat ediyordu.” diye de devam etti. Diğerleri de ona hak vermişti. 

Ama Kai’nin bir fikri daha vardı. 

“Dosya odasında da olamaz mı?” 

 “Orası pek güvenli değil. Orada olamaz.” diye cevapladı. Bilge dün odasından çı-

karken Yuan’ın masasına baktığını hatırladı. Demek orada çekmece vardı.  

“Evet, ben de Yuan’ın masasına baktığını görmüştüm.” dedi.  

Lian ve Miao işlerini bitirmişti. Korkutucu bir kediyi kucağında tutan Miao: 

“Yuan’ın odasına önce Bilge hazır olduklarını söylemek için girecek, sonra da ben 

gireceğim, bu küçük hanım da işini bitirdikten sonra siz gelirsiniz.” dedi kucağında-

ki bulaştırıcıya bakarak. 

Herkes bu fikri onayladı ve işe koyuldular. Ken Bilge’ye basması gereken 

tuşları söyledi. Bilge de ilerleyip sırasıyla tuşlara bastı. İçeri girdi. Kapı arkasından 

kapandı. Bu sefer Yuan’ın yüzü ona dönüktü.  

“Başlayacak mısınız artık?” 

“Evet efendim, haber vermek için gelmiştim.” 

“İyi, bu kadar gecikme yeter. Hadi git.”  

“Ondan önce…” diye söze başladı ama sözünü bitiremeden Miao içeri girdi ve ku-

cağındaki bulaştırıcıyı Yuan’ın üzerine saldı. Bulaştırıcı saldırdı ve Yuan’ın üzerine 

atladı. Ama hiçbir şey olmadı. Yuan hâlâ hayattaydı ve sadece gülüyordu. Bir süre 

sonra bu gülme histerik bir kahkahaya dönüştü. 

“Benim bütün bu planlarınızı bilmediğimi mi sanıyordunuz? Bu bulaştırıcı bana za-

rar veremez!” diye bağırdı. 

“Nasıl bilebilirsin?” diye aynı şekilde karşılık verdi Miao. 

“Kameralar ve aranızdaki bazı hainler sayesinde.” dedi ve sırıttı. 

“Lian, gel buraya ve anlat bize!” diye seslendi. Lian içeri gülümseyerek girdi ve kü-

çümseyerek Miao ve Bilge’ye baktı. Miao ise hayal kırıklığıyla Lian’a bakıyordu. 

“Xián ve Chen’i kaçırmak çok kolay olmadı mı? Bu kadar şanslı olmanızın tek ne-

deni size engel olmamamdı. Tabii ki gördüğüm her şeyi Yüce Yuan’ıma anlatıyor-

dum. O olmasaydı bir sürü gereksiz kişi hâlâ yaşıyor olacaktı. Sizi durdurmak için-

se yine en mantıklısını yaptı ve saldırmanızı bekledi. O bir aziz.” dedi hayranlıkla 

Yuan’a bakarak. 
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“Evet şimdi ölecek olan ben değilim, sizlersiniz.” dedi ve yine kahkaha attı. Ama bir 

öncekinden farklı olarak kahkahası yarıda kesildi. Gözleri yukarı kaydı ve yere düş-

tü. Arkasında ise elinde yarısı boşalmış bir şırınga olan Kai duruyordu. Üç kadın da 

ona şaşkınlıkla bakakaldılar. Lian bağırmaya başladı. 

“Nasıl olur? Ölmüş olman gerekiyordu!” 

“Her şeyi bilen tek kişi sen değilsin. Biraz geç oldu ama asıl amacını fark edebildik.” 

“Olamaz!” dedi ve kaçmaya çalıştı. Ama Miao ve Bilge onu yakalamışlardı. Kadın 

debeleniyordu ve kaçmaya çalışıyordu ama başarılı olamadı. Kai yaklaştı ve şırın-

gadaki kalan sıvıyı Lian’a enjekte etti. O da yere düştü. Şimdi sırada formülü bul-

mak vardı. Ama ondan önce Bilge, Ken ve Ming’in nerede olduğunu sordu. 

“Yuan’ın diğer adamlarıyla uğraşıyorlar.” diye cevapladı Kai. Bilge anladığını belirtir-

cesine başını salladı. 

“Hadi şu formülü yakalım artık!” dedi Miao. Hemen masaya yaklaştılar ve Bilge çek-

meceyi açmaya çalıştı. Ama tabii ki çekmece kilitliydi. Miao bir çığlık attı ve ondan 

hiç beklenmeyen bir şekilde çekmeceye tekme atarak onu kırdı. Kai ve Bilge ona 

ağızları açık bakıyorlardı. Miao yüz ifadesini bile değiştirmeden formülü aldı ve elin-

deki çakmakla kâğıtları yaktı. Alevler son kâğıtta kalan son harfleri de yutarken Ken 

ve Ming koşarak geldiler. Yanan kağıtları görünce yüzlerindeki mutluluk ifadesi gör-

meye değerdi. Bitmişti. Başarmışlardı.  

“Hadi herkese haber verelim!” dedi Ken heyecanla. 

“Verelim, verelim tabii de dışarıdaki bulaştırıcılar ne olacak?” diye sordu Bilge. 

“Onları bana bırakın, halledeceğim.” diye cevapladı Miao tatlı bir şekilde gülümse-

yerek. Yuan’ın masasına yaklaştı ve mikrofona benzer bir şeye yaklaştı. Ağzını açtı 

ama hiç ses çıkmadı. 

“Ne yapıyor?” diye fısıldadı Ming. 

“Bulaştrıcıları çağırıyor.” diye yine fısıldayarak cevap verdi Kai. 

Miao diğer ülkelerdeki QS’lere de haber verdikten sonra işlerinin bittiğini söyledi. 

“Oley! Gidelim o zaman!” dedi Ken heyecanlı bir şekilde. 

Ken ve Ming zıplayarak koridorlarda bağırmaya başladılar: 

“Yuan gitti!” 

“Özgürüz!” 
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“Gidebiliriz!” 

“Boşaltın burayı!” 

Herkes çığlık atmaya ve koşarak fabrikadan uzaklaşmaya başladı. Her-

kes evlerine dağılmadan önce Kai, Ming ve Bilge’ye döndü. 

“Son bir şey soracağım. Xián ve Chen nerede?” 

Ming: 

“Xián benim evimde, güvende” dedi.  

Chen de bir an duraksadı. Bilge de durdu ve düşündü. Sonra Ming’e sor-

du: 

“Ming gerçekten Chen nerede?”  

Ming gözlerini korkuyla açarak cevapladı: 

“Hâlâ o ara sokakta olmalı, aman Allahım!” dedi ve kalanları kahkaha atarken 

bırakıp Chen’in yanına doğru koşmaya başladı. 

 

 

 

 

 

 

                  CEREN AKTAŞ 

       ÖZEL EDİRNE BAHÇEŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ  
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COVİD-19-KAYIPLAR VE BULUŞLAR 
 
Merhaba ben Arcie. Çin’de Covid-19 ile ilgili laboratuvar araştırmaları yürütüyorum. 
Burada gerçekten de tükendik. Sürekli deney, sürekli deney… Zaman zaman ümidi-
mizi kaybeder gibi oluyoruz. Sonra bir şey oluyor ve hepimiz yenileniyoruz. Ben de 
böyle bir olay yaşadım geçtiğimiz günlerde. 
 
Bir gün yine laboratuvarımda yeni bir tedavi yolu üzerine deneyler yaparken ilk kez 
olumlu bir sonuca ulaştım. Bulduğum yol tam iyileştirmese de en azından virüsün 
ilerleyişini yavaşlatıyordu. Çok ama çok sevinmiştim. Deneyi hemen bir hastanın 
üzerinde deneme izni aldım. Çok ümitliydim tedavinin yanıt vereceğine. Haftalar 
sonra yüzümde ufak da olsa bir gülümseme ile hastaneye gittim.  
 
Hastaneye gider gitmez gülümsemem soldu, resmen kanım dondu. Doktorlar ve 
sağlık çalışanları bitkin ve hüzünlüydü. Hastaların hepsi kaderine terk edilmişçesi-
ne sedyelerde yatıyordu. Gördüklerim gözümün önünden gitmeyecekti, biliyordum. 
Her yerde temizlikçiler geziyordu. Ortalık sık sık dezenfekte ediliyordu. Ama bunca 
dezenfekte hastalığın insanların ruhunda açtığı yarayı temizlemiyordu. Ben de 
maskemi ve gözlüğümü takmış, özel kıyafetlerimi giymiştim. Uzun zamandır evleri-
nin yüzünü bile görmeyen doktor ve hemşirelerin gözleri şişmişti. Yorgunlukları her 
hallerinden belli oluyordu.  
 
Başhekimle görüşüp izin belgemi gösterdim. Tedavi yoluyla ilgili daha kesin sonuç-
lar elde etmek için iki hasta seçmeye karar verdik. Virüse yeni yakalanmış genç bir 
kadın ile, 20`li yaşlardaydı, 65 yaş üstü başka bir kadın hastayı seçtik ve onları ge-
rekli önlemleri alarak laboratuvarıma götürdüm. Tedaviyi başlattıktan sonra hastala-
rın genel durumunda iyileşme gözlemlemeye başladım. Artık bağışıklık sistemleri 
biraz daha kuvvetlenmişti, virüsle mücadele ediyordu. Ben de onlara sürekli temiz 
hava veriyordum. Bu hastalarımızdan olumlu sonuç aldık. Bu beni  çok gururlandır-
mıştı.  
 
Tam o anda telefonum çaldı. Arayan hayattaki tek ailem olan babaannemdi ama 
numara ona ait olsa da karşı tarafta başkası konuşuyordu. Hemen babaannemi 
sordum. Karşılığında ise babaannemin hastanede yattığını öğrendim. Dünyam ba-
şıma yıkılmıştı. Hemen o hastaneye gittim. Onu gördüğümde  çok kötü  haldeydi. 
Bu korona belası en yakınımı da ele geçirmişti. Hemen tedavisini üstlendim ve ona 
yanında olduğumu söyledim. Çok korkuyordum… Ya ölürse… Bu korku tüm bede-
nimi ele geçirmişti.  
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Hiç vakit kaybetmeden laboratuvarıma naklini istedim. Ama yaşından ötürü bu bü-
yük risk taşıyordu. Hemen yetkili kişilerle konuşup tedavisini üstlendim. Çok korku-
yordum ama ümidimi hiç yitirmiyordum. İki hasta üzerinde denediğim tedavi baba-
anneme de iyi gelir mi acaba diye düşünüyordum. Başta her şey yolunda gibiydi 
ama bir sorun olduğunu hissediyordum. Babaannemin yüzü gülmüyordu. Ne yaptıy-
sam olmuyordu. Dinlenmek ve yeni çalışmalarıma devam etmek için biraz laboratu-
varıma gittim. Üstünden daha 10 dakika bile geçmeden telefonum çaldı. Bıkkın bir 
şekilde telefonu elime  aldım. Babaannem arıyordu. Telefonu açtığımda o kara ha-
beri aldım. Babaannem ölmüştü. Dünya sanki üzerime yıkılmıştı. Öğrendim ki bir de 
akciğer kanseriymiş. Virüsle birleşince çok etkili olmuş, tedavinin neden yetersiz 
kaldığını da anlamış olmuştum. Telefonu avucumda sıkıp bir süre ağladım. O kadar 
ağladım ki o bomboş buz gibi koridorda sadece hıçkırıklarım yankılanıyordu. Baba-
annemin cenazesine bile gidemedim. 
 
Bu acı kayıpla hayatım artık tamamen değişmişti ve ben de başka kayıplar olmasın 
diye işime dört elle sarılmıştım. Daha önce denediğim başlangıç tedavisinden bir 
aşı geliştirdim. Bu, tam anlamıyla virüse kafa tutuyordu. Virüsün yayılmasını engel-
liyordu. Bu kez başarmıştık herhalde! Yine birkaç hasta üzerinde deneme yaptık ve 
hepsinde başarıya ulaştık. Herkes beni konuşuyordu. Gazeteciler, haber bültenleri 
ve daha pek çoğu… Bense, bir yanım buruk bir yanım sevinçli çalışıyordum, hep 
çalışıyordum. Hastanede hastalarla ilgileniyordum. 
 
        Ertesi gün hastaneye çok acil bir hasta geldi. Bir yaşlı nine... Başucunda ben-
den küçük bir kız. Torunuymuş. Ağlayıp dua ediyordu. İşte o an dünyaya geliş ama-
cımın bu olduğunu bir kez daha anladım ve o sıra kendime dedim ki "Ben kimsesiz 
kaldım ama bu çocuk kimsesiz kalmayacak!"  
 
 
 
 
 
 

                       GÜLDEN LAÇİN 
                    HACIİLBEY M.S. ORTAOKULU 

 



42 

           EVRENLER DİZESİ 

Bir sabah uyandığımızda hâlâ aynı evrende olacağımızı nerden bilebili-

riz? Ya da hâlâ aynı zaman diliminde… Ama en önemli soru: O zamanın veya 

evrenin içerisinde mutluluğu tekrar bulabilecek miyiz? Her sabah aynı yerde, 

aynı saatte uyanıp aynı şeyleri yapmak, bir süre sonra sıkıcı gelmeye başlar. 

İki evren düşünün: Biri, hayallerinize kavuştuğunuz, mutlu olduğunuz, her gün 

aynı şeyleri tekrar etmediğiniz; biri de aynı şeylerin devam ettiği ve hayallerini-

zin bir kısmına ulaştığınız bir yer. Hangisini seçerdiniz? Tabi ki birinciyi seçerdi-

niz. Ama bu dünyada yaşamanın bir bedeli var. Eğer Somnium’da yaşamak is-

tiyorsanız sevdiklerinizden vazgeçmeniz gerekir. Bunu göze alabilir misiniz?  

Eğer alabiliyorsanız Repugnantes’e hoş geldiniz.  

Ekrandaki konuşmayı dinlerken hâlâ düşünüyordum.  Peki ya ben hangi dün-

yaya aitim? Eğer Repugnantes’te okuyorsanız siz bir deneysiniz. Buradaki in-

sanlar, buraya bir amaç için gelmiyor, bir amaç aramaya geliyorlardı ama be-

nim niçin buraya geldiğime dair bir fikrim yoktu. Sadece 17 yaşındayım, normal 

bir insandım ve ismim de normaldi.  Nasıl olur da bu kadar normalken böyle 

garip, gizli ve mistik bir yere gelebildim. “Hey! Sen Rose musun?” Bu soru ba-

na mıydı yoksa başkasına mıydı, anlayamamıştım. “Hey hey! Sana diyorum, 

sen Rose Praenomen misin?” Soyadımı duymamla gür sesli kadına döndüm: 

“Şey… Evet, sanırım o benim.” Kadın: “Güzel, benimle gel.” dedi.  Onu takip 

etmeye başladım, yakasındaki karta bakarak adını öğrenmeye çalışıyordum ki 

durdu, bana bakıp: “Eğer çok merak ediyorsan ismim Nomen.” dedi. Tekrar 

önüne döndü ve yürümeye başladı. İsmi ne kadar da garipti Nomen… Sanki 

Latinceydi. Nomen durduğunda başımı önüme çevirip geldiğimiz yere baktım, 

burası da neresiydi böyle? Bir kapı vardı, kenarlarında perileri andıran çizimler 

vardı. En üstte su, ateş ve toprak simgeleri bulunuyordu; altta ise siyah renkle 

çizilmiş bir uçurum vardı. Nomen bana dönerek: “Burası test odası, burada dört 

paralel evren var. Bunlardan birini seçmek ve orada hayatta kalmak zorunda-

sın.  Ama burada farklı bir şey var. O dünyaya sadece zihninle gidebilirsin. Be-

denin burada bizimleyken zihnin orada olacak, aynı zamanda bu girdiğin evren 

sana bir güç veriyor. Dünya aynı dünya, farklı olan tek şey sen ve insanlar ola-

caksınız.” Merak ettiğim tek bir şey vardı: “Peki, neden ben? Yani bu zamana 

kadar hayatım normal ve rutindi.  
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“Benim özelliğim ne?” Nomen sordu: “Anne ve babanı hatırlıyor musun Rose?” Bu, 

biraz düşünmeme neden oldu. Anne ve babam mı? Onları tanıma şansım bile olma-

mıştı. “Hayır, ben doğduktan birkaç saat sonra bir kaza geçirip ölmüşler.” dedim. No-

men bana sanki delirmişim gibi baktı. “Emin misin, sana böyle mi söylendi?” “Tabi ki 

eminim, anneannem ve dedem anlattı.” Nomen cidden delirmiş gibi bana bakıyordu 

hatta sanki birazdan sinirden patlayacak gibi… “İnanamıyorum, sana yalan söyledik-

lerine inanamıyorum! Annen ve baban ölmedi Rose. Onlar gitti.” dedi. “Ne… Nere-

ye?” Nomen, bana baktı ve anlatmaya başladı “17 yıl önce…”  

 

17 yıl önce…  

“Bundan emin misin Fred? Bırakabiliriz, normal bir hayat yaşayabiliriz.” Birbir-

lerine baktılar. “Eminim anne, bu; onu bunlardan koruyacaksa eminim.” Çift son kez 

kızlarını öptü ve bir daha dönmemek üzere arkalarını dönerek hastaneden çıkış 

yaptılar.  

“Annen ve baban bizim için çalışıp paralel evrenlerdeki Magrice Venatores’ları 

yakalıyordu. Bir gün yine bir paralel evrene girdiler, buranın adı Nigrum’du. Bu evren 

tüm kötülüklerin bir arada olduğu bir yerdi. Annen ve baban Nigrum’a girdikten sonra 

bir daha onlardan hiç haber alamadık. Dinlediklerimden sonra nefes alamıyormuş 

gibi hissetim, sanki tüm hava bitmişti ama ben yine de onu aramaya çalışıyordum. 

Nomen gözlerime baktı ve tekrar konuşmaya başladı: “Bu kapıdan geçmek istemez-

sen anlarım ama bu senin kaderin ve bunu yapmak zorundasın. Şimdi soruyorum 

bu kapıdan girmek istiyor musun?” Nomen’e baktım ve başımı salladım. Elini kapı 

koluna uzattı ve kolu çevirdi. Başımı kaldırdığımda bunun imkânsız olduğunu düşü-

nüyordum. İçerisi bulutlarla kaplıydı, odanın ortasında beş tane minyatür gezegen 

vardı. Birinci gezegen kırmızı, turuncu ve diğerlerinden daha açık renklerle kaplıydı; 

üzerinde alev ve toprak simgeleri vardı. İkincisi masmaviydi, mavi dumanlarla kap-

lıydı. Üçüncüsü rengarenkti, sanki tüm hayaller burada buluşmuştu. Dördüncüsü ye-

şil ve kahverengi tonlarından oluşuyordu, üzerinde doğaya ait simgeler vardı. So-

nuncusu ise siyah ve siyaha yakın, kopkoyu renkler ve gri bir dumanla kaplıydı, san-

ki bir mezarlık gibiydi. Odanın kenarında bir masa vardı ve bu masada beş kişi otu-

ruyordu, hepsi gezegenlerin bir rengine göre giyinmişti.  
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Masmavi giyinmiş kadın bana: “Merhaba Rose Praeonem, akademiye hoş geldin. 

Ben Hyacinthum, bu akademinin müdiresiyim. Seni armamızda görmek beni çok 

mutlu etti. Şimdi sana buradaki sınıflandırmayı açıklayım: Şu gördüğün gezegen-

ler, senin içindeki duygu ve güce göre seni zihnen bir gezegene yerleştiriyor ve 

orada hayatta kalmaya çalışıyorsun ve hepsi farklı bir zaman dilimine sahip. Şu 

gördüğün mavi gezegenin adı Caerulum. Bu gezegende soğuk bir yer bulabilece-

ğini düşünmüyorum; burası, buz ve soğuk havayla kaplı. Sıradaki gezegenin adı: 

Flamma. Bu gezegen, görebileceğin en sıcak yer, buradakiler onu cehenneme 

benzetiyor. Bu rengarenk olan gezegenin adı: Eritque Arcus. Buraya hayallerinin 

kapısı diyebilirim ve öğrencilerimizin birçoğu buraya giriyor. Sıradakinin adı: Vitae. 

Gördüğün üzere burası tam olarak yaşamı sergiliyor. Evet bu kadar. Şimdi seçme 

zamanı! Sonuncusunu atlamıştı. Aslında onun hangi gezgen olduğunu biliyordum 

ama yine de onun hakkında daha fazla şey öğrenebilirdim. “Peki ya şu siyah olan, 

onun adı ne?” Hyacinthum, bana baktı ve: “Onun adı Nigrum, orası en ama en teh-

likeli gezegen. Birkaç yüzyıldır oraya seçilen hiç kimse olmadı, orası saf kötülüğün 

mezarlığı.” Duyduklarım beni ürpertmişti. Bunu belli etmemeye çalışarak gözlerimi 

tekrar onlara kaydırdım. “Rose, şimdi sana bazı sorular soracağız; bu soruları ce-

vaplarken gezegenlerin ortasına geçeceksin ve biri seni seçecek.” Gezegenlerin 

ortasına geçtim ve beklemeye başladım. “Ben Fumus, Flamma’yı temsil ediyorum; 

benim sorum şu: Dünya’yı varoluş kaygılarımız mı yönetiyor?” Bu soru, hayatımda 

duyduğum en garip soruydu. “Şey… Ben bilmiyorum.” Hyacinthum, “Sıradaki so-

ru…” Bu sefer yeşil tonlarında giyinmiş bir kadın ayağa   kalktı: “Ben Spiritum, Vi-

tae’yi temsil ediyorum, benim sorum şu: Aslında ölü olabilir miyiz?” Bu, düşündü-

ren bir soruydu. “Belki, hayır ya da evet, tam olarak cevabını bilmiyorum ama şu 

an yaşamadığımı söyleyebilirim, sadece bir bedenin içine hapsolmuş ruhlarız as-

lında. Neyiz ve kimiz bilmiyoruz.” Bu cevap Spitirum’u tatmin etmiş gibiydi. Şimdi 

ise Hyacinthum kalkmıştı “Ben Hyacinthum, Caerulum’u temsil ediyorum. Benim 

sorum şu: Eğer bir güce hükmedebilsen bu ne olurdu?” Sanırım bu en kolay soruy-

du: “Su.”   Ardından “Ben Somnium, Ertique’ yi temsil ediyorum. Benim sorum: 

Herkesin yastığa başını koyduğunda bir hayali vardır, peki seninki ne?”, “Benim 

hayallim anne ve babamı görebilmek.” Hepsi birbirlerine baktı ve sonra önlerine 

döndüler. Hyacinthum ayağa kalktı ve “Evet, bu kadardı.” dedi.  
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Ama tam o sırada bir ses geldi. “Ben Tenebris, Nigrum’u temsil ediyorum. Benim 

sorum: Yaşamak ile sadece var olmak arasında bir fark var mı?” Bu soru, beni ür-

pertmişti başımı kaldırdım ve baktım “Evet vardır; yaşamak, hissetmek ve özgür ol-

maktır. Sadece var olmak ise öylece durmaktır.” Hyacinthum kalktı ve: “Evet Rose, 

zamanı geldi.” dedi. Hepsi birden ellerini gezegenlere doğru kaldırdılar ve etrafımı 

bir sis bulutu sardı, bir anda bilincim kapanırken kulağıma fısıldayan birkaç ses 

duydum: “Rose Praonem, biz seni seçtik ve sana bazı güçler verdik, bu güçleri iyi 

kullan, işine yarayacak.”  

 

Bir hafta sonra… 

“Evet, evet, onu dışarda buldum; kimsesizlerden biri sandım ama üstü başı 

temizdi. Tamam. Seni sonra ararım Gabriel.” Sesler buğulu geliyordu, bir kadının 

telefonla konuşma sesini duyuyordum. Yavaşça kalkmaya çalıştım ama başım dön-

dü ve tekrar yatmak zorunda kaldım. “Ah! Bakıyorum uyanmışsın, günaydın!” Kafa-

mı kaldırıp baktığımda bana dikkatlice bakan bir kadın gördüm. “İlk olarak bana kim 

olduğundan bahset June.” June mu, o kimdi? Kadına anlamsızca baktım, adımı 

ben bile bilmezken bu kadın nereden biliyordu. Bana baktı: “Bileğinde yazıyordu.” 

Bileğime baktığımda kenarında “June” yazdığını gördüm. “Şimdi June, kimsin sen?” 

Kadına baktım. Kimdim ben veya nerden geliyordum? Bunların hiçbirini bilmiyor-

dum, bildiğim tek şey adımdı, onu da az önce öğrenmiştim. “Bilmiyorum, nereden 

geldiğim veya kim olduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim bir ailem olma-

dığı.” Bana gülümsedi: “O zaman, biz yeni aileniz, Brown yetimhanesine hoş geldin 

June.” Kadına baktım: “Yetimhane mi?”  

Bayan Brown, beni odama yerleştirip birkaç kıyafet verdikten sonra gitmişti. Oturdu-

ğum yataktan kalkıp pencereye gittim, dışarıya baktığımda kar yağdığını gördüm. 

Camdan ayrılıp tekrar yatağa yattım. Düşündüğüm tek şey, ne yaşadığımdı. Aradan 

tam iki hafta geçmişti. Geldiğimden beri insanlar, bana yaratık gözüyle bakıyorlardı. 

Akşam saat yediye geliyordu, odamdan çıktım ve yemekhaneye gittim, yemek saa-

tinin geldiğini unutmuştum. Ben yemekhaneye girdiğim anda, oradan gelen o sesle-

rin ve tantanaların hepsi kesilmişti, hepsinin gözü benim üzerimdeydi. Aralarından 

biri: “Bu kız, o  yaratık dediğiniz kız mı?” diye fısıldadı.  
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Ama ortam o kadar sessizdi ki kızın fısıldaması bile çok net bir şekilde duyuluyordu. 

O an her şey durdu, zaman durdu, insanlar durdu, düşüncelerim bile durdu, hissetti-

ğim tek şey öfkeydi. Daha buraya geleli bir hafta olmuştu ama insanlar bana yaratık 

gözüyle bakmaya başlamıştı. O kadar öfkeliydim ki içimden bir şeyleri kırmak geli-

yordu, tam o sırada yemekhanedeki bahçeye açılan büyük cam, bir anda patladı; 

her yere cam parçaları dağıldı. O an burnumdan da küçük damlalar halinde kan ak-

tığını gördüm, Bayan Brown bana baktı ve bağırdı: “June, hemen odama geliyor-

sun!” Bayan Brown’un odasına girdiğimde bana garip bir şekilde baktı: “Onu, onu 

sen mi yaptın?” Anlamsızca baktım ve “Neyi?” diyebildim. “Camı sen mi patlattın?” 

soruyu sorarken bana peçete verdi. Bakışlarımı arkasındaki aynaya çevirdim, bur-

numdan ve kulaklarımdan kan aktığını gördüm, aynaya bakarak burnumu silmeye 

başladım. Cidden bir yaratığa benziyordum. “Robert seni hastaneye götürecek, üze-

rinde birkaç test yapılacak.” dedi. Hastaneye gittiğimde doktorlar beni önceden ha-

zırlanan bir odaya aldılar, bir hemşire kan almaya başladı, dikkatlice elindeki iğneye 

baktım, normaldekilerden daha büyüktü. “Bende bir sorun mu var?” Hemşire sordu-

ğum sorudan sonra bana baktı. “Bilmiyoruz.” Gayet net bir cevaptı, bilmiyoruz… 

“Peki, eğer öyleyse bana ne yapacaksınız?” Hemşire bir süre bana baktı, sonra 

odadan çıktı. Bir saattir, kafamda kabloların bağlı olduğu yuvarlak bir kask takmak-

tan ve camın arkasından bana bir fare gibi bakmalarında sıkıldığım doktorlara tekrar 

göz gezdirdim. Hemşire gittikten on beş dakika sonra geri dönmüş ve beni bir odaya 

götürmüştü hemşirenin ardından başka hemşireler de gelip kafama kablolu kaskı 

takmakla uğraşmıştı, şimdi de buradaydım. Bana dikkatlice bakıp konuşan doktora 

odaklandım, ara ara saçındaki beyazları görebiliyordum, yaşı en fazla kırk kırk beş-

ti. Bu işten anlıyormuş gibi görünüyordu, yandaki hemşirelere işaret verdi. Bir anda 

yandaki demir kapı açıldı ve hemşireler içeri girerek yanıma geldi, biri kafamdakini 

çıkarırken biri bağlandığım sandalyeden beni çıkarırken beynimde anlamsız bir şe-

kilde bir kelime yankılandı: “Tarih…” “Bir şey sorabilir miyim? Hangi yıldayız aca-

ba?” Hemşire bana bakarak cevap verdi: “1983” Bir doktor yanıma geldi ve: “Onu 

kırmızı odaya götürün.” dedi. Erkek hemşireler kollarımdan tutu ve beni sert bir şe-

kilde götürmeye çalıştılar, öndeki hemşire kenardaki kapıyı açtı. Kollarımı tutan 

hemşireler, sanki atar gibi beni odaya bıraktılar. Beni bıraktıkları gibi kapıyı sertçe 

üzerime çekip kilitlediler, korkmuştum, bu da neydi böyle, neredeydim ve neden bu-

radaydım?  
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Bir sürü sorum vardı. Yavaşça yerimden kalktım ve kapıya doğru ilerlemeye 

başladım, kaşlarımı çatıp kapıya baktım. Bir anda yine sesler buğulandı, zihnimdeki 

sesler sönükleşti zihnimde tek yankılanan ses cızırtıydı, burnumdan akan kanı his-

sedebiliyordum. Bir anda her şey eski haline gelmişti. Gözlerimi açtığımda kapının 

bükülmüş bir şekilde yerde olduğunu fark ettim. Bir anda yine zihnime kelimeler do-

luştu: “Hyacinthum, spiritum, somnium, tenebris, fumus” bu kelimeler de neydi böy-

le? Anlamlarını bile bilmiyordum. O anda kapıdan içeri bir adam girdi, bu; o doktor-

du, camın arkasında gördüğüm... Bana bakıp: “June, biz senin için buradayız.” Ona 

sinirle baktım: “Benim için mi? Eğer benim için burada olsaydınız benimle deney 

faresi gibi oynar mıydınız?” Adam bana yaklaştı: “Senin iyiliğin için June Evans.” 

dedi. Ne Evans mı, benim soyadım mıydı?  Devam etti: “Bundan 15 yıl önce bura-

daydın, test yapılan yüz bebekten biri de sendin. Seni uzun zamandır arıyorduk Ju-

ne.” Bu, bir kabus olmalıydı. “Şimdi birazdan seni bazı testler için alacaklar, lütfen 

zorluk çıkarma June!” On beş dakika içinde hemşireler geldi ve beni alıp laboratu-

vara götürdüler. Burası apayrı bir dünyaydı, bir köşede deney tüpleri içerisinde ör-

nekler varken diğer tarafta kasklar ve kablolar vardı, adını bilmediğim doktor, yanı-

ma gelip beni su kazanına doğru yönlendirdi. Merdivenlerden yukarıya doğru çıkar-

ken kazana baktım içerisindeki suyu görebiliyordum. Yukarıdaki doktor üzerime 

kablolar bağladıktan sonra kafama suda nefes almam için bir kask yerleştirdi. Ya-

vaşça suya girdiğimde ne kadar soğuk olduğunu fark ettim. Dışardaki doktor gözle-

rimi kapatmamı istedi. Gözlerimi kapattığımda bir kız gördüm, karşısında rengarenk 

giyinmiş beş insan oturuyordu, kızın etrafında renkli küreler vardı. Ona doğru elimi 

uzattığım an, bir anda kendimi kapkaranlık bir yerde buldum, etrafıma baktığımda 

karşımda bana benzeyen bir kız gördüm. Beynimde bir isim yankılandı “Rose.” Onu 

tanıyor gibiydim, bana yaklaştı; ben de ona yaklaştım, ellerimiz birbirine değdi ve 

bir anda her şey değişti, Rose toz olup gitti. Artık karşımda bir çift duruyordu, onlara 

doğru ilerlemeye başladım, kucaklarında bir bebek vardı. Bebeğin künyesine baktı-

ğımda “Rose June Praoeonem” yazıyordu. Ve ismi okumam ile karşımdaki çift silin-

di. Zaman yine durdu, düşünceler yine silikleşti, uzaktan büyük bir çığlık duydum, 

sanki kafesin içinde bir kuş bağırıyordu; çıkmak için, özgür olup uçmak için … 

Bazen korkarız ve korktuğumuz zaman yanlış şeyler yaparız. Şu an nerede 

olduğumu bilmiyordum, tek bildiğim o hastaneden kaçtığım ve Rose  Praoenem’i 

bulmam gerektiğiydi. 
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İki hafta önce attığım çığlık, yayılan güç içinde bulunduğum tankı kırmıştı; kı-

rık camlar arasından çıkışımı izleyen doktorlar şaşkındı. İlerdeki bilge adam: “Alın 

onu!” diye emretti. Yanıma gelen hemşireler, kollarımdan tutup beni götürmeye 

başladılar, artık debelenmeye gücüm yoktu, yorulmuştum. Açtıkları kapıdan beni 

içeri bırakırken sakinleştirici iğne vurdular, birkaç dakika sonra bilincimi kaybettiği-

mi hissetim. 

Bir hafta sonra hemşireler   geldi, onlara baktım; hayır, bu sefer karşı gele-

cektim. Kafamı kaldırdığım an yine aynı şey oldu. Etraftaki tüm sesler azaldı, dü-

şünceler silikleşti, içimdeki güç çıkmak için bağırıyordu, burnumdan akan kanı his-

sedebiliyordum. Yavaşça elimi kaldırdım ve parmaklarımı avucuma doğru kapat-

tım. Bir anda her şey eskiye döndü; sesler yine aynıydı, düşünceler geri gelmişti. 

Yerde kan içerisinde yatan hemşirelere baktım, bunu yaptığıma inanamıyordum. 

Elime baktım, sanki az önce hiçbir şey olmamış gibi normaldi. Koşar adımlarla 

odadan çıktım etrafta kimse yok gibiydi. En aşağı indiğimde dışarı açılan bir boru 

gördüm, borunun içine girdim ve sürünerek dışarı çıkmaya başladım Rose’u bul-

mam gerekiyordu. 

 

Şimdiki zaman… 

Üzerimdeki garip hastane kıyafetiyle şehirde gezerken insanların bana garip bir şe-

kilde baktığını fark ettim.  Kaçarken eşyalarımı alma fırsatım olmamıştı.  Kenardaki 

kaldırıma oturdum ve başımı yere koydum, yavaşça bilincimin kaybolduğunu his-

sediyordum. Dürtülerek uyandığımda biraz korktum ve vurma pozisyonuyla ayağa 

kalktım. Karşımdaki kadın korkmuş görünüyordu: “Merhaba, şey… Seni korkutmak 

istemedim sadece yardım edebilirim, diye düşündüm, yardıma ihtiyacın var mı?” 

Bu kadın iyi birine benziyordu ona bakıp başımı aşağı yukarı salladım bana gülüm-

seyerek baktı: “Tamam gel, hadi arabam şurada!” dedi. Arabaya bindiğimizde bana 

baktı ve “Adını söylemek ister misin?  Neden bu halde olduğunu da açıklayabilirsin 

belki.” Ona baktım “Adım June ve neden bu halde olduğumu açıklayamam ama 

Rose adlı arkadaşımı bulmam gerekiyor.” Bana baktı ve “Rose’un soy ismi ne Ju-

ne?” diye sordu. Hatırlayamıyordum, biraz düşündüm ama hatırlayamadım. Ona 

bakarak “Hatırlayamıyorum.” dedim. “Tamam, seni evime götüreceğim, orada daha 

detaylı araştırabiliriz.” dedi. Bir saat sonra Candes’ın evine gelmiştik.  
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Arabadan indim ve eve doğru yürümeye başladım. Candes, kapıyı açtı ve içeri 

girdi ben de onunla içeriye doğru adım attım. Bana baktı ve “Sen içeriye geç, ben 

kahve yapıp geleceğim.” dedi. İçeri geçtiğimde aklıma bir anda nerden geldiğini 

bilmediğim bir fikir geldi, telepatik özelik yardımıyla frekanslarla ilişki kurabilirsem 

belki Rose’u bulabilirdim. İçeriye elinde kahveyle giren Candes’a baktım: 

“Gözüme bağlayabileceğim bir kuşağın var mı?” Bana garip bir şekilde baktı. 

“Gözüne neden bir kuşak bağlayacaksın?” Bu sorudan sonra ona her şeyi anlat-

tım, beni dikkatle dinledi: “Tamam dur, bir kuşak getireyim.” deyip odadan çıktı. 

Neden Rose’u bulmam gerektiğini bilmiyordum ama bulmalıydım. Candes kuşağı 

getirdikten sonra televizyonu açtım ve çekmeyen bir kanal aramaya başladım. Ya-

vaşça elimdeki kuşağı gözüme bağlarken Candes: “Bunun işe yarayacağından 

emin misin?” diye soruyordu. Kuşağı bağladığımda her yer karanlık oldu, Rose’u 

düşünmeye çalıştım, aklımdan birkaç cadde ismi geçti ve Rose önümdeydi, ilk 

gördüğüm halinden daha farklıydı. Yavaşça ona doğru yürümeye başladım etra-

fında birkaç bina belirdi, bir anda ortam değişti, şimdi bir odadaydık, Rose odanın 

ortasında durmuş, elindeki deftere bir şeyler karalıyordu ve bir anda tekrar gerçek 

dünyaya döndüm, artık burnumdan akan kanı hissedebiliyordum. Candes bana 

baktı ve “Onu bulabildin mi?” diye sordu, ona bakarak başımı aşağı yukarı salla-

dım. Bana neler gördüğümü sordu, ona gördüğüm caddeyi ve binayı anlatmaya 

başladım. Ama bir anda televizyondaki haber ikimizin de dikkatini çekmişti, tele-

vizyonun yan tarafında benim resmim vardı ve alt kısımda büyük harflerle 

“ARANIYOR “yazısı vardı. Candes bana baktı ve “Seni gizlememiz gerek, ben bi-

raz dışarıya çıkacağım, sana peruk alırım; sen buradan ayrılma.” diyerek ayağa 

kalkıp evden çıktı. Artık her şey hazırdı. Candes gelmiş, üzerimi değiştirmiş çık-

mak için hazırlanıyorduk. Evden çıkıp arabaya doğru ilerlerken heyecanlandığımı 

hissetim, sonunda Rose’yi bulacaktım. Onu bulduğumda sanki bir şeyler tamam-

lanacakmış gibi geliyordu. Candes, ona söylediğim caddeye giderken Rose’un 

neden orada olduğunu düşünüyordum. Gittiğimiz yerin ismi “Smith Çocuk Terapi 

Evi”ydi. Candes arabayı park etti ve indi, ben de onunla arabadan indim. Binaya 

doğru yürümeye başladığımızda izleniyor hissiyle başımı yukarı kaldırdım. Bize 

bakan kadını görünce bir an için korktum, başımı yere indirip ilerlemeye başladım. 

Candes, kapıyı açarken “Burası olduğuna emin misin?” diye sordu, etrafa baktık-

tan sonra başımı aşağı yukarı salladım.  Danışmanın yanına geldikten sonra Can-

des, Rose’u sordu.  
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Danışman, bize ciddi bir şekilde bakarak “Hanımefendi öyle bir hastamız 

yok.” dedi. Danışmana bakarak “Rose Praoeonem burda mı?” diye sertçe sor-

dum, danışman bana sertçe: “Burada böyle biri yok!” diye ısrar etti. Ama bundan 

emindim, Rose buradaydı, “Hayır o burada!” diye bağırdım. Danışman telefonu 

eline alarak birilerini aradı ve “O, burada.” dedi. O an, bu kadının beni tanıdığını 

fark ettim; bu, o hemşirelerden biriydi. Kapıdan giren doktorlara ve silahlı insan-

lara baktığımda artık kaçacak bir yerim kalmadığını fark ettim, Candes korkarak 

bana baktı.  Önümdeki doktorlara bakarken bir anda yine etraf sessizleşti, dü-

şüncelerim etkisini kaybetti, kolumu kaldırdığımı ve parmaklarımın avucuma 

doğru kapandığını hissetim ve yine eski halime dönmüştüm. Elimle burnumdaki 

kanı silerken yerdeki doktor ve askerlere baktım. Candes’e bakarak “Yukarı.” 

dedim. Candes, ben doktorlarla uğraşırken Rose’un oda numarasına bakmıştı: 

1887 numaralı oda. Hemen yukarı çıkıp odayı bulamaya çalışırken Candes’ın 

“Bu!” diye bağırdığını duydum. Hemen Candes’a doğru koşmaya başladım, 

Candes’ın yanına vardığımda numaraya baktım ve seslice okudum: 1887 numa-

ralı oda. Candes bana baktı: “Hadi aç şu kapıyı!” Elimi kapı koluna doğru uzat-

tım ve kolu çevirdim, kapı açıldığında pencere kenarında oturan Rose bana bak-

tı, yavaşça kalkıp bana doğru ilerlemeye başlarken ben de ona doğru ilerlemeye 

başladım. Aramızda bir metre kadar mesafe kaldığında durduk bana: “Sen 

June’sun.” dedi. Ona şaşırarak baktım: “Beni nasıl tanıyorsun?” Bana baktı ve 

gülümsedi: “Sen benim rüyamdaydın June.” Ona baktım ve elimi uzattım, bana 

baktı ve elini uzattı, ellerimiz birbirine değdiği an her şey durdu: Sesler, nesne-

ler, havadaki tozlar … Bir anda her yeri kör edecek bir ışık oluştu ve her yer ka-

rardı. 

İki farklı dünya, aynı insan ama iki farklı karakter, tekrar birbirini buldu, tam 

oldu. Rose June Praoenem, bu iki dünyadaki kayıp parçasını buldu, tekrar bir 

tam oldu.  

Hızlı bir şekilde yatağımdan kalktım, bu da neydi böyle? Gördüğüm rüya-

dan çok etkilenmiştim, sanki gerçek gibiydi. Rose kimdi veya June kimdi?  Bilmi-

yordum, tek bildiğim: “Bu gördüğüm, en gerçekçi rüyaydı.” 

                DURU NİSA PAMUK 

       ÖZEL EDİRNE BAHÇEŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ  
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           EBEDİ YALNIZLIK 
 

Hiç kimse yok. Ne bir dost, ne bir yabancı, hiç kimse.   Her şey bana ait. Bütün ül-

keler, bütün saraylar, ne istiyorsam elimin altında. Bütün gezegen benim oyun ala-

nım… 

   Sabah alarmın sesiyle uyandım. Banyoya gidip elimi yüzümü yıkadıktan sonra 

evdeki sessizliği fark ettim. Her sabah fazlaca konuşarak beni canımdan bezdiren 

kardeşimin sesi yoktu evde. Bu alışılmadık bir durumdu. Ama sadece o değil, kim-

senin sesi yoktu. Odalara bakındım. Evde tektim. Gezegen de de tek olduğumu 

nereden bilebilirdim ? Bir yerlere gitmişlerdir diye düşünerek kahvaltımı etmeye 

başladığımda ilginç bir şey daha fark ettim. İşlek bir caddenin kenarındaki evimiz-

de araba sesi eksik olmazdı ama bu sabah yoldan tek bir araba bile geçmemişti. 

Sitenin bahçesinde sabah akşam demeden top koşturan çocukların bağırışları da 

yoktu. Evet, artık emindim; ilginç bir sabahtı. Daha sonra dışarı çıkmaya karar ver-

dim. Ne olduğuna bir göz atacaktım ama aklıma ilk olarak sosyal medya hesapla-

rımı kontrol etmek geldi. Şimdiyse gerçekten şaşırmıştım. Hiç kimse ama hiç kim-

se dünden beri tek bir paylaşım bile yapmamıştı. En son paylaşım saat gece 

23.15’ te idi. Evet, artık sahiden dışarı çıkma vakti gelmişti. Evin önüne çıktığım-

da; sadece kediler, köpekler ve kuşlar vardı görünürde. Nasıl olabilirdi ? Yaşadı-

ğım yer hayat dolu ve kalabalık sayılabilecek bir mahalleydi.  

   Artık mahalleden dışarı çıkmanın vakti gelmişti. Gün boyunca şehrin boş sokak-

larında tek başıma yürüdüm. Tek bir kişiye rastlama umuduyla, ama nafileydi. Ne 

bir yaşam belirtisi, ne de kedi ve köpeklerin kavgalarından başka ses vardı. Evle-

rin camlarına baktığımda bile, yepyeni evler olsa dahi terk edilmişlik seziyordum. 

Kendimi çok yalnız ve çaresiz hissediyordum. İnsan sosyal bir varlık, yapısı gereği 

böyle. Bir gün bile kimseyle iletişime geçmeyince kafayı yiyecek gibi hissetmiştim. 

Ama artık toparlanmam gerekiyordu. Hava kararmıştı. Bunu saatli ayarlanmış olan 

sokak lambalarının yanışından anlamıştım. Zira, hava benim için çoktan kararmış-

tı. Kendime geldim ve ne yapacağımı düşünmeye başladım. Elimde terk edilmiş 

bir şehir, belki ülke, belki de bir gezegen vardı. Herkes neredeydi ? Beni unutup 

başka bir gezegene filan mı ışınlanmışlardı ? Hiç sanmıyorum…  
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Yoksa herkes anlaştı ve bana şaka mı yapmaya çalışıyorlardı? Evet, evet öyle 

olmalıydı… Kesin şu dükkanın güvenlik kamerasından beni çekip  görüntülerimi 

dünyaya yayıp güleceklerdi. Komik bir şaka değildi. Ya da bir şaka değildi. 

  Belki de; bir virüs, bir gece de bütün dünyanın sonunu getirmişti.  Ama o za-

man her yerde cansız bedenler bulmaz mıydım ? Peki, diyelim ki öyle, neden 

ben ? Neden sadece ben hayattaydım ? 

   Ben bunları düşünürken dünyadaki tek nüfuslu ilk günüm geçmişti bile. Bütün 

gece bunu düşündüm ve ikinci gün, aslında bunun o kadar kötü bir durum olma-

dığının farkına vardım. Çalışmak zorunda değildim, her şey benimdi. Bütün ara-

balar, bütün evler, bütün kıyafetler, bütün yiyecekler, sınırsız kaynaklar… 

   Birkaç günüm böyle geçti. İstediğim bütün lüks arabalara biniyor, benzini bite-

ne kadar geziyor sonra da, çöp gibi bir kenara atıyordum. Mağazalarda şu ana 

kadar görüp  beğenip  alamadığım her ne varsa alıp giyiyordum. Evet, bu çok 

eğlenceliydi. Karnım biraz acıktığında herhangi bir süpermarkete girip istediğim 

her şeyi yiyebiliyordum… 

   Ama birkaç gün sonra, tüm şehir karanlığa gömüldü. İnsansız bir dünyada 

elektrik akımını düzenleyip arızaları giderecek kimse olmadığı için aslında bu 

çok normaldi. Bulduğum bütün mumları ve fenerleri topluyordum. Işıksız gece-

ler, eskisinden daha uzun geçiyordu. Bu karanlıkta ilk defa yalnızlığın ne oldu-

ğunu hissettim. 

  Paketlenmiş gıdalar artık bozulmaya başladığında avlanmaktan başka çarem 

yoktu ama  nehir kenarındaki bir ceylan kadar dikkatli olmalıydım. Artık sadece 

kediler, köpekler, kuşlar ve ben yoktuk. Artık şehrin sessizliğini fark eden kurtlar 

ve domuzlar şehre ziyarete gelmeye başlamışlardı. Bu benim için büyük tehlike 

arz ediyordu. Bu nedenle silah mağazalarından birkaç tane silah aldım.  

  İnsanın hayatta kalabilmek için üç şeye ihtiyacı vardır. Su, yemek ve barınma. 

Barınma, takdir edersiniz ki en kolayıydı. Köşkler, saraylar hepsi benimdi. Yaşa-

dığım şehirden sıkıldığım zaman arabaya atlayıp istediğim başka bir şehre gidi-

yordum ve her istediğimi yapıyordum. 
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  Ama vahşi hayvanlar gerçekten sorun yaratmaya başlamıştı. Artık sadece domuz-

lar ve kurtlar yoktu. Açlıktan dolayı hayvanat bahçesinden kaçmanın bir şekilde yo-

lunu bulan hayvanlar, benimle  aynı sokağı paylaşıyordu. Yine de onların yemek lis-

tesinin birinci sırasında değildim çünkü birbirlerini avlamakla meşgullerdi. 

  Artık kendimi daha enerjik ve daha sağlıklı hissediyorum. Fabrika bacalarından çı-

kan dumanlar ve arabaların egzozlarından çıkan zehirli gazlar olmadığı için vücu-

dum eskisinden daha sağlıklıydı. İlk yardım bilgilerine sahiptim ve bu çok işime ya-

rıyordu. Çünkü etrafta benimle ilgilenecek doktor ya da hemşire yoktu. İlk yardım 

çantasını yanımdan ayırmıyordum. 

  Aslında böyle bir dünyada hayatta kalmak en kolay şeydi. Zor olansa akıl sağlığı-

mı yitirmemekti çünkü insanoğlu sürekli iletişim kurmaya ve gruplanmaya odaklan-

mış bir yapıya sahipti. Günler, haftalar, aylar boyunca kimseyle diyaloğa girmemek, 

farkında olmadan kendi kendime konuşmaya başlamama neden olmuştu. Bu yüz-

den benim için en doğru şeyin bir hayvan sahiplenmek olduğunu düşündüm. Bir kö-

pek hiç fena olmazdı. Benim için hem bir dost hem de bir koruyucu olacaktı.  

  Sonunda tek arkadaşımla beraber dünyayı gezmek ve insanoğluna dair izler ara-

maya karar verdim. Tekne veya uçak kullanmasını bilseydim, benim için çok daha 

kolay olurdu fakat arabayla yetinip gidebildiğim kadar gidecektim.  Ama nükleer te-

sislerin bakımsızlıktan patlama tehlikesine karşı, nükleer tesislerin bulunduğu şehir-

lere girmeyecektim. Ayrıca dünyada, tek geçirdiğim uzun bir süre sonra artık yük-

sek binalara güvenmemek en iyisi olacaktı. Çok katlı apartmanlar yine bakımsızlık-

tan yıkılma tehlikesi ile her an karşı karşıyaydı. 

  En önemlisini; kim olduğumu ve nereden geldiğimi unutmamak için hayatımın geç-

tiği sokaklara sık sık uğruyordum. Kimseyle iletişim kurmadığım bir hayatta aklım 

bana çeşitli oyunlar oynayabilirdi. Bundan korunmanın en iyi yolu unutmamaktı. Ha-

tıralarım bana vahşi doğada insan olduğumu hatırlatacaktı. 

  Artık iki seçeneğim vardı : “Ya dünyayı dolaşmaya devam edip birini bulacak, in-

sanlığı kurtaracaktım ya da barınağımda yalnızlık içinde tek başıma ölümü bekleye-

cektim.” 

               NEHİR ÇİĞDEM 

         HAVSA ŞAHİKA ERKURT ANADOLU LİSESİ 
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          VİRÜSTEN SONRA 
2020 yılı, tüm dünya için çok zorlu geçmişti. Önce savaşlar, ardından vi-

rüs, deprem, yangın gibi birçok şey görmüştü bu dünya. Virüs, çok fazla insanın 

hayatına mal olurken birçok insanın da bağışıklık kazanmasını sağlıyordu. Fakat 

çok ölümcül bir virüstü bu. Ülkemizin başındakiler; bizleri korumak adına bir sürü 

duyuru yaparken bazı bilinçsiz insanlar, hâlâ gezmeye devam ediyordu. Peki so-

rumsuzca gezen insanlara bir şey olmuyorken zavallı ben, küçük bir ihtiyaç için 

markete gitmişken neden bu virüsü kapmıştım ki? 

Eşimle beraber televizyonda haberleri izliyorduk. Virüsle ilgili açıklama ya-

pan başkanı dinlerken eşim bana dönüp: 

— Aydın’cığım, hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecekmiş. Market de şimdi 

kalabalık yoktur. Hemen bir ekmek ve yoğurt alıp gelsen mi, dedi. 

Ben de dışarı çıkmaya can attığım için hemen cevap verdim: 

— Tamam Melike’m, tamam! Haydi ben de hazırlanayım! 

Hazırlanıp markete doğru giderken iş arkadaşım Hüseyin ile karşılaştım. 

Uzun zamandır görüşmediğimiz için maalesef virüsü unutup sarıldık, tokalaştık. 

Bir müddet de sohbet ettikten sonra ihtiyaçları almak için reyona yöneldim. Eşi-

min de tahmin ettiği gibi markette az insan vardı. Reyonda işim bittikten sonra 

kasaya gittim. Kasiyere para uzatırken elime doğru hapşırdı ve içimden “Umarım 

virüs bulaşmaz.” diye geçirdim. Geçirdim de ne fayda… Eve gidince bir üşüme, 

ardından da baş ağrısı tuttu beni. Melike bana çay, sirkeli bez, ağrı kesici gibi bir 

sürü şey getirdiyse de hiçbir faydası olmadı. En sonunda aklıma Melike’den 

uzak durup virüs danışma hattını aramak geldi.  

Hattı aradım ve on beş dakika sonra ambulans sesi yükselmeye başladı. 

Demek ki bu şekilde olacaktı. Ambulans gelecek, beni ve eşimi karantina altına 

alacaklardı. Keşke uyarılara uysaydım! Keşke!  

Ambulans ve görevliler fazlasıyla korunmuşlardı, içerideki dezenfektan ro-

botu sürekli etrafı dezenfekte ediyordu. Sonunda ilgili hastaneye geldiğimizde 

beni ve eşimi test odasına aldılar. Eşim, hüngür hüngür ağlıyor; bense soğuktan 

titriyordum. 

 Test sonuçlarımıza bakıldığında eşimin negatif, benim ise pozitif çıktı. Eşi-

mi eve gönderip on dört gün izole olmasını istediler ve ben karantinada kaldım. 

Bu karantina sürecini bir sedyede yatarak ve ilaç alarak geçireceğimi sanıyor-

dum. Ama meğerse yüzlerce meleğin, sağlık çalışanlarının yanında, kendimi iyi 

hissettirecek moral cümleleri duyarak ve bunun yanında ilaç alarak geçirecekmi-

şim. Fakat karantina süresince ben çok değişmeye başlamıştım. Öncelikle tom-

bik göbeğimden eser kalmamıştı ve kel kafamda saçlar çıkmaya başlamıştı. 

Güçlendiğimi hissediyordum.  
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14 günlük karantinam bittikten sonra testlerim negatif çıkmıştı ve eski halimden eser 

kalmamıştı. Güçlenmiştim ve bunun neyin gücü olduğunu anlayamıyordum. Bu sihirli 

bir güç müydü? Yoksa psikolojik olarak mı güçlenmiştim bağışıklık kazanınca? Bilmi-

yordum. Tek bildiğim bir an önce eve gidip eşimin iyi olup olmadığına bakmak istedi-

ğiydi.  

Eve giderken “Keşke bir an önce eşimin yanında olsam!” dedim. Ve işte! Evdeydim! 

Kapının önünde, eşimi gözlerinin içine bakıyordum. Acaba bana neler oluyordu? Anla-

mamıştım. Ama galiba beni değiştiren karantina, virüsün de etkisiyle bende mutasyon 

yaratmıştı ve benim artık süper gücüm vardı. Belki de güçlüydüm, kırk yıldır  fark et-

memiştim. Ama imkânsızdı… Daha önce birçok kez hemen evde olma istediğimi söy-

lemiştim. Olsaydı, o zaman da olurdu. Ama olmamıştı… Çok şaşkındım. Hemen eve 

girip önce ebeveynlerimden başlayarak tüm büyüklerimi, atalarıma kadar, araştırmış-

tım. Sonunda bulduğum tek bir şey vardı: Konya’ya gitmek. Neden mi Konya? Çünkü 

memleketim orasıydı ve büyüklerimden birinin fotoğrafında bir şey fark etmiştim. De-

demin dedesi Sırçalı Medrese’nin önünde duruyor ve arkasında bir köşe parlıyordu. 

Eğer bir bildikleri yoksa neden o köşenin önünde fotoğraf çektirsinler ki? Belki de ce-

vabım o parlayan köşede saklıydı, olamaz mıydı? 

Yola çıkmıştım, Sırçalı Medresesi’ne 10 kilometre kalmıştı. Yine “Keşke!” dedim ve İş-

te! Parlayan köşenin yanında duruyordum. Beni sanki bir şeyler çekiyordu. Sanki biri-

leri “gel!” diye bağırıyordu. Anlamıştım. Cevabı bulmuştum. Birileri beni çağırıyordu ve 

gitmeliydim. Hemen parlayan köşeye baktım ve “Gel!” sesleri yükselmeye başladı. 

Parmağımı köşeye uzattım ve ardından karanlık... Uyandığımda annem ve babam 

karşımda duruyordu ve ellerinde bir tas tutuyorlardı. Nasıl yani? Yine mi ışınlanmış-

tım? Yoksa artık o köşenin içinde miydim? 

Annemin elinde tuttuğu tasa baktığımda geçmişi görmüştüm ve her şey yerine otur-

muştu. Birlikte uzun bir konuşma yaptıktan sonra öğrenmiştim ki bizim ailenin ilk çağ-

lardan kalma bir gücü varmış. Bu benim “parlayan köşe” dediğim yer de bu gücümü-

zün kaynağıymış. Gücümüz, virüs veya herhangi bir hastalığı geçirdiğimizde ortaya 

çıkıyormuş ve “keşke” kelimesi geçen bir cümle kurduğumuzda ne istiyorsak oluyor-

muş. Çok avantajlı bir şeymiş bence bu! Fakat bir dezavantajı da fazla ölüm riski içe-

ren hastalıklarda eğer ölüme yaklaşıyorsan eğer iyileşmen zorlaşıyorsa seni kolaylıkla 

başka bir yere ışınlayıp oraya hapsediyormuş. Bu yüzden devlet büyüklerimizi de din-

leyip, tedbirlerimizi alıp, kendimizi izole edip, bu tarz hastalık veya virüslerden kaça-

cağım. Ellerimi bol bol yıkayıp temizliğime dikkat edeceğim. Çünkü “keşke” kelimesini 

kullanıp da başka bir bilmediğim yere ışınlanmak istemem! 

                  EYLÜL ELİPEK 

  ÖZEL EDİRNE BAHÇEŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ  

 



56 

GERÇEK RÜYA 
Günlerden cumaydı, öğretmen sınıfa girip bize okulların ay sonuna kadar tatil ola-

cağını söyledi. Hepimiz şaşırmış bir vaziyette öğretmene bakıyorduk. Neden böyle 

bir karar alındığına anlam verememiştik. Kitaplarımızı çantalarımıza yerleştirip ser-

vis alanına geçmiştik. Servis ile eve giderken yol kenarlarında marketlere koşan in-

sanların yüzündeki telaş çok net bir şekilde belli oluyordu. Eve ulaştığımda annem 

ve babam beni kapıda karşıladı. İçeri geçtikten sonra yaşanan olayları tek tek anlat-

tılar. Bugün yaşanılan olaylar beni derinden etkilemişti. Haberleri izlediğimde olayın 

ciddiyetini kavramıştım. Ülkemizde görünmeye başlayan salgın olumsuz sonuçlara 

sebep olmaya başlamıştı. İnsanların bunu kavraması, tedbirler alması gerekiyordu. 

Ama bunun farkında olmaksızın bazı insanlar dışarıda gezip gerekli önlemleri almı-

yordu.  

Sabah olduğunda ilk işim televizyonu açıp haberleri izlemek oldu. Gece o kadar 

olumsuzluklar yaşanmıştı ki babam gece yarısı hastaneye arkadaşlarına yardıma 

gitmişti. Salgın anlatılamayacak kadar büyümüştü. Bu salgın virüs salgınıydı.  

Çin’de ortay çıkan bu salgın nasıl oldu da bizi bu kadar etkiledi? Bir türlü anlam ve-

remiyordum.  

Aradan 4 hafta geçmişti ve ben babamın yüzünü 4 haftadır göremiyordum. Babam 

ve arkadaşları hastanede çok güzel işlere imza atmıştı. Gelen hastaların çoğu iyile-

şip evlerine gidiyordu. Ama biz, apartmanımızdaki insanların duyarsız davranışları 

yüzünden büyük tehlike altındaydık. Her kapı çaldığında korkuyor kapıyı açmak is-

temiyordum. Kapının ardındaki kişinin hastalık yüzünden nasıl bir değişime uğradı-

ğını düşünmek bile beni ürkütüyordu. Bu durum uykularımı kaçırır bir hal almıştı. 

Kabuslar görüyordum, her kapı sesi benim için bir virüstü sanki. 

 Yine bir kapı sesi duyuyordum. Korkularım artmaya başlamıştı, kapının ardındaki-

nin bana vereceği zarar gözlerimin önüne gelmişti. Gözlerimi açtığımda kendimi ya-

tağımda bulmuştum. Kapıdaki sesin anneme ait olduğunu anladım “Oğlum hadi 

kalk bakalım, okula geç kalacaksın. Bugün günlerden cuma.” dedi. Nasıl olur, cuma 

mı? Ben ne yaşadım bilmiyorum ama pencereden dışarı baktığımda çok güzel bir 

manzarayla karşılaştım. Sokakta servis bekleyen neşeli öğrenciler, iş yerini açmış 

insanlar vardı. 

Ben bu olayları yaşadım mı yoksa rüya mı bir türlü anlayamadım? Kimseye de sor-

maya cesaret edemedim. 

 

                YUSUF ARDA AKGÜN 

             ÖZEL EDİRNE BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU 
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EVDE HAYAT VAR  

         Esma 12 yaşında okyanus gibi mavi gözlü, kömür gibi siyah saçlı bir kızdır. 

Bir dediğini ikiletmediği ev hanımı bir annesi, ne dese düşünüp kabul ettiği mimar 

bir babası vardır. Bazen yaramaz olsa da ailesini üzmek istemediği için uslu, de-

nizler gibi su yeşili olan gözleriyle etrafa boncuk boncuk bakan yedi yaşında bir kız 

kardeşi vardır. Adı Fatma’dır. Yine Esma ve kardeşi Fatma arabayla okullarına git-

tiler. Esma bir ortaokula, Fatma ise ilkokula gidiyordu. İlk önce okula Fatma bırakı-

lır çünkü Fatma’nın okulu evlerine daha yakındır. İkisi de okullarına gittiler. Esma 

törende müdürün yaptığı açıklamalara göre “Corona” adlı bir virüs nedeniyle okul-

ların bir süre kapalı kalması gerektiğini öğrendi. Eve gidince hemen bilgisayardan 

“Corona” adlı virüsü araştırmaya başladı. Ne de olsa koskoca okulları bile kapata-

bilecek ve onları arkadaşları, öğretmenleri veya akrabalarından uzakta bırakabile-

cek bir virüstü bu. Esma bu virüsün çok çabuk yayılabileceğini öğrenip korkmuş, 

ama korkmanın bir şey değiştiremeyeceğini anlayıp gerekli önlemler almaya başla-

mıştı. Bunu annesine danıştı. Annesi: 

-Kızım bu süreçte ellerini bol bol yıkaman gerek, dedi. 

Esma: 

-Ben bunu her gün yapıyorum zaten, diyerek karşılık verdi. 

Annesi: 

-Ama sen ellerini sabunluyor 10 saniye bile olmadan banyodan çıkıyorsun. Oysa 

ellerini en az 20 saniye, el yıkama kurallarına uygun yıkaman gerekir. 

Esma: 

-El yıkama kuralları mı? diye sordu. 

Annesi: 

-Tabi. Bunu araştırıp ellerini bu şekilde yıkaman gerekir. Esma şaşırmıştı. Annesi-

ne sordu “Peki başka neler yapılabilir?” 
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Annesi: 

_Bu süreçte gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı, çıkılsa bile gerekmedikçe bir 

yerlere dokunulmamalıdır. Esma düşündü. Çok ani duygu değiştiriyordu. Ön-

ce okullar tatil diye mutlu olmuş ”Corona”yı araştırınca korkmuş, annesinin 

anlattıklarını duyunca şaşırmış, dışarı çıkılmaması gerektiğini öğrenince en-

dişelenmişti. Hemen telefonunu alıp arkadaşlarını da bilgilendirmek istemişti. 

Fatma ise bundan korkmuyordu. Çünkü onun tek düşüncesi istediği zaman 

çizgi film izleyebilmekti. Ama bu çok uzun sürmedi. Artık televizyondan eğitim 

olacaktı. Buna “uzaktan eğitim” deniyordu. Babası televizyon frekanslarını 

ayarladı. Esma sınıfı daha üstte olduğu için ve dersleri daha yoğun olduğu 

için çalışma odasında, Fatma ise mutfaktaki televizyondan dersleri takip ede-

cekti. Fatma mutfakta mutluydu çünkü ablasının sesini duymayacak, onu ra-

hatsız edecek hiçbir şey yoktu. Ama tek şey televizyondan eğitim değildi. 

“EBA” adlı siteden öğretmenleri ödev veriyordu. Annesi saat akşam dokuzda 

balkona çıkmalarını istedi. Esma ve Fatma da saat dokuzda balkona çıktılar. 

Herkes birini alkışlıyor ve ışıklarını açıp kapatıyordu. Annesi alkışlamalarını 

istedi ve anlatmaya başladı: 

_Biz buraya sağlık çalışanlarını alkışlamak için çıktık.  

Fatma: 

_Ama onlar ne yapıyor ki? diye sordu. 

Annesi: 

_Onlar kendi canlarını riske atarak sınırlardan geçenlerde virüs olup olmadı-
ğını kontrol ediyorlar, diye  cevapladı. 

Esma: 

“Demek öyle. Aynı bizim ülkemiz için savaşanlar gibi mi?” diye sordu. 

Annesi: 

_Evet. Bir nevi öyle. 

O sabah Esma ve Fatma sabah erken kalkamamıştı. Oysaki dersleri sabah 
10’daydı. En sonunda kalktılar, kahvaltılarını ettiler. EBA süreleri gelmişti. 
EBA’dan ödevlerini yaptılar ve derslerinin tekrarlarını izleyip not aldılar. Ve 
yeni bir şeyle karşılaştılar. “Kurbağa Çiziyorum” adlı program. Onlar da aynı 
anda çizdiler.  

Fatma: 

-Bence ikimizinki de çok güzel oldu, dedi. 
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Esma: 

-Bence de diyerek, karşılık verdi. 

Ve yine yeni bir şey “Evde Spor Yapıyorum” programı. İkisi de sırayla uzun kori-

dorda hareketleri yaptılar, çok eğlendiler. Dans etmeye ve şarkı söylemeye baş-

ladılar. Ama komşuları rahatsız etmek istemedikleri için zeka oyunlarından oy-

namaya başladılar. Akşam olduğunda Esma günlüğüne tüm günü not etti. Şu 

cümleleri yazdı: 

“Canım günlüğüm, 

Bugün kardeşimle beraber çok eğlendik. Eğlendik eğlenmesine ama düşün-

düm. Arkadaşlarım yanımda olsaydı onlarla da aynılarını yapardık. Onları çok 

özlüyorum.” Evet, Esma şimdi özlem duyuyordu. “İnanabiliyor musun günlük, 

okulu ve içindeki her şeyi özledim. Ama umarım bugünler geçecek.” Umut… Es-

ma umudunu kaybetmek istemiyordu. O her şeye bir çözüm bulunabileceğinden 

yanaydı. Yazmaya devam etti. “Artık daha bilinçliyim ama. Önlemlerimi aldım. 

Evde yapacak çok şey var ama dışarı çıkıp oynayamamak kötü. Artık arkadaş-

larımla sadece görüntülü olarak görüşebiliyorum.” Gerçekten de bilinçli olmak 

çok önemli ne de olsa zor bir dönem. Her geçen gün birçok kişi virüs yüzünden 

ölüyor. Çok üzülüyorum.” Üzüntü… Başından beri herkesin az da olsa çok da 

olsa yaşadığı bir duygu bu. Esma yazmayı bırakmış , kitap okuyup uykuya dal-

dı. 

Sabah olduğunda derslerini dinleyip EBA’ya geçti. O günkü ödevlerini yaptı. Her 

geçen gün  aynı şeyleri yapmaktan sıkılmaya başlamıştı. Sıkıntı vardı şimdi de. 

En sonunda herkesin yaşayacağı duygu muydu bu? Eskiden günün yarısından 

fazlasını dışarıda geçirirken artık tüm günü evde geçirmek zorunda. Ama anla-

mıştı evde nasıl zaman geçirmesi gerektiğini biliyordu. Bu virüsün eninde so-

nunda bitip arkadaşları, akrabaları ile buluşup yeniden her şeyin eski haline dö-

neceği düşüncesi içinde hayallere daldı. Çünkü biliyordu ki bir sabah yine okul 

zili çalacak ve kardeşiyle birlikte okulunun yolunu tutacaktı.  

                                                                                                                                          

                                                                ZEYNEP BÜLBÜL 

                                  EDİRNE SELİMİYE İMAM HATİP ORTAOKULU  
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         VİRÜS İLE MÜCADELE  

Temmuz ayının son günleriydi. Yine her yaz olduğu gibi Mert, Kıvanç ve Orhun bü-

tün yaz beraberlerdi. 13 yaşındaydılar. Bilime çok meraklıydılar hatta bütün yaz bi-

limle, gelecekle ilgili konuştular. Okullar kapanmadan önce fen öğretmenleri sınıfta-

ki herkesi grup yapmış ve herkese görev vermişti. Mert,Kıvanç ve Orhun her za-

man olduğu gibi bu ödevde de birliktelerdi. Ödevde, sokaktaki insanlara gelecek ve 

bilimle ilgili sorular sorup bunları not alacaklardı. Pazartesi günü başlıyorlardı. So-

rularını hazırladılar. Üçü de çok heyecanlıydı. İnsanların düşüncelerini merak edi-

yorlardı. En son böyle bir iş yaptıklarında başlarına kötü şeyler gelmişti. İşte bu 

yüzden biraz korkuyorlardı. Pazartesi günü geldi. Her zaman buluştukları parkta 

buluştular.Cesaretlerini topladılar. Kalabalık yerlere doğru yürümeye başladılar. Bir 

saat sonra yaklaşık olarak yirmi kişiye sormuşlardı. Gayet iyi gidiyorlardı. O adamı 

görene kadar. Adamın göz altları mosmordu, hiç uyumamışa benziyordu. Saçları 

dağınık garip garip yürüyordu. Mert gidip ona da sormayı önerdi. Çok endişeliydiler. 

Bir cesaret, gidip sordular. Adam onları dinlemeden yoluna devam etti. Çocuklar 

şaşırdı. Adamı takip etmeye başladılar. Yarım saat sonra bir evin önünde durdular. 

Adam, çocuklar tarafından takip edildiğini anlamıştı. Çocuklara gel işareti yaptı. 

Mert gitmemeliyiz anlamında kafasını salladı. Eve girmeye karar verdiler. Kıvanç 

çok korkmuştu. Adam ,çocukları evine aldı. İlk olarak kendini tanıttı. Adı Kemal so-

yadı Gür’dü. Son günlerde bilim hakkında ve gelecek hakkında çok araştırma yaptı-

ğını, bu yüzden uyuyamadığını söyledi. Hava almak ve rahatlamak için dışarı çıktı-

ğını söyledi. Çocuklar biraz olsun rahatlamışlardı. Ne konuda araştırma yaptığını 

sorduklarında, virüsler ile ilgili demişti. Çocuklar buna şaşırdılar. Adam çocuklara 

virüslerle ilgili bilgiler verdikten sonra evlerinin yolunu tuttular. Bu olanlardan birkaç 

ay sonra okullar açılmıştı. Her şey güzel gidiyordu. Üç arkadaşın dersleri iyiydi. Beş 

ay sonrasında tüm dünyayı etkileyen bir virüs ortaya çıktı. Bu virüs Çin’de başladı. 

Bağışıklık sistemi düşük olan insanları, yaşlıları ve kronik hastaları etkiliyordu. El 

yıkamak ve hijyen bu virüsü öldürebiliyordu. Çok hızlı yayılıyordu. Bir sürü vaka ve 

ölen insanlar vardı. Elbette iyileşenler de vardı. Virüs, çıktıktan sonra birkaç ay içe-

risinde Türkiye’ye de ulaştı. Önlemler alındı, insanlar birbirinden uzak durmaya 

başladı. Herkes hijyenine özen göstermeye çalışıyordu. Kimse başkalarıyla temas 

kurmamaya çalışıyordu. Bir süre sonra insanlar evlerinde kalmaya, dışarı çıkma-

maya başladı. 
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Sokağa çıkma yasakları uygulandı. Okullar tatil edildi. Öğrenciler için Milli Eğitim Ba-

kanlığı Uzaktan Eğitim dönemini başlattı. İnsanlar bu karantinada; sarılmanın, toka-

laşmanın, dışarı çıkabilmenin önemini gayet iyi anladılar. Bu dönem, virüs Türkiye’ye 

geldikten sonra dört ay daha sürdü. Bir gün bir haber geldi. Aşı bulunmuştu. Mert, 

Kıvanç ve Orhun, aşıyı bulan kişinin ismini duyduklarında çok şaşırdılar. Aşıyı bulan 

kişinin adı: Kemal Gür’dü. Bu kahraman takip ettikleri ve sonra tanıştıkları 

adamdı. Bundan sonra herkes bir ay içerisinde aşı oldu ve bu virüsten kurtuldular. 

Bu virüsün insanlar üzerindeki olumlu etkisi ise dışarı çıkabilmenin, sevdiklerine sarı-

labilmenin, onlarla tokalaşabilmenin, sevdiklerimizle iyi vakit geçirebilmenin ne kadar 

önemli olduğunun anlaşılması oldu.                                                                                         

 

 

                 ESİLA PALABIYIKOĞLU 

                                                                                                                   
                    ADEN KOLEJİ 


