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sıfır

KARANLIK OLAMAYACAK KADAR KARANLIK.
Ne zamandır burada olduğumu bile bilmiyorum.
Duruyorum.
Sonsuzluk gibi geliyor.
Bundan hoşlanmıyorum: Gerçekten çok karanlık, daha 

önce hiç böyle olmamıştı. Ara ara birkaç dakikalığına elek-
trik kesilirdi, ama nesnelerin ana hatlarını gösteren tavan 
kornişindeki mavi ışıklar hemen yanardı. Ben uyurken açık 
kalan ışıklardı bunlar. Madar da böyle durumlarda sakinleş-
mem için benimle konuşurdu.

Oysa şimdi karanlık. Sessiz. Sessizlik tuhaf değildi as-
lında; Dünya geceleri de sessizdir ama ışık olmayınca bu 
sessizlik bile çok sessiz sanki. Her şeyden öte, karanlık ve 
sessizlik bir arada hiç olmamıştı. Şu âna dek.

Kararımı verdim, kıpırdamadan durmanın anlamı yok-
tu artık, çok beklemiştim. Bir şeyler yapmalıydım. Evet, 
şimdi hareket ediyorum. Hareket ediyorum. Kesinlikle ha-
reket ediyorum. Keşke ne yapmam gerektiğini bilseydim.

“Sakin ol Sıfır. Ben burdayım ve her şey kontrol altın-
da...”
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“Hadi ama Madar, şaka yapma! Çok kolay korktuğumu 
biliyorsun. Böyle yapmaman gerek diye beni hep azarlarsın, 
çünkü zaman zaman çocuk gibi davransam da artık nerdey-
se bir erkeğim. Eğer bu bir şakaysa, sana yalvarıyorum, he-
men son ver. Hoşlanmıyorum bundan. Lütfen...”

“Sakin ol Sıfır, ben burdayım ve her şey kontrol altın-
da...”

“Madar, gerçekten sen misin?”
KİM OLSUN İSTERDİN? BAZEN GERÇEKTEN GÜ-

LÜNÇ OLUYORSUN.
Neden öyle söylüyorsun? Sesi her zamankinden farklı, 

daha yavaş, biraz da belirsiz, karamela yemiş ya da dişi ağ-
rıyormuş gibi. 

Dişimin ağrıdığı zamanı hatırlıyor musun? Bir hafta 
boyunca günde iki kez pastil almak durumunda kalmış-
tım. Neyse ki geçti, bir daha da tekrarlamadı. Ama aldığım 
antibiyotik yüzünden karnım ağrımış, sürekli tuvalete git-
mek zorunda kaldığım için de beni, acı bir laktik maya iç-
meye zorlamışlardı. Merkez’de kalabilmek için iyileşmem 
gerekiyordu...

BUNUN ŞİMDİ DİŞ AĞRISIYLA, KARIN AĞRISIYLA FA-

LAN NE İLGİSİ VAR? ONUN YERİNE KARANLIĞA ODAK-

LANSANA.
“Madar lütfen, her zaman yaptığın gibi, bana doğru 

düzgün yanıt ver. Farklı bir şey söyle, hep aynı cümleyi tek-
rarlama. Korkuyorum!”

ŞİŞŞT! BAĞIRMAMALISIN, BİLİYORSUN. SABRININ 
TÜKENMESİ KESİNLİKLE YASAK. BU, DUYGULARINI DE-

NETLEYEMEDİĞİNİN İŞARETİ VE BAŞINA GELEBİLECEK 
EN KÖTÜ ŞEY. BUNA ASLA İZİN VEREMEZSİN. AMA SEN 
HİÇ ÖĞRENMİYORSUN TABİİ. 

Hah, işte, neyse ki... Ben de, fazla sessizlik var, bu bit-
meli diyordum. Böyle devam edemezdi.

O zaman, en iyisi beklemek.
Madar, kesin, işleri yoluna koyuyordur. Kısa sürede her 

şey eski haline dönecek. Işık yeniden yanacak, ekranlar ye-
niden çalışacak, koşu bandı yeniden hareketlenecek ve ben 
de tam ortasında kesintiye uğrayan egzersizlerime devam 
edebileceğim. Ayrıca kaybettiğim zamanı da telafiye çalışa-
cağım, geri kalmaya hiç niyetim yok. 

SONUNDA MÜDAHALE ETTİ, GÖRDÜN MÜ? ONDAN 
ŞÜPHELENDİĞİN İÇİN NE KADAR APTALSIN! MADAR 
SENİ ASLA TERK ETMEZ, BİLİYORSUN. O SENİNLE BİR-

LİKTE. ESKİDEN BERİ VE HEP DE ÖYLE OLACAK.
Gerçekten öyle, Madar beni seviyor.
“Madar, bu karanlık birazdan son bulacak, değil mi?”
Karanlıkta kendimi pek iyi hissetmiyorum, o yüzden 

Madar bir şeyleri onarırken onunla konuşmayı seviyorum. 
Yeni durumlardan nefret ediyorum. Beni heyecanlandırıyor, 
birdenbire alnımdan ter damlaları düşmeye başlıyor ve kal-
bimin, göğsümden dışarı çıkmaya çalışan yumruklar gibi, 
güm güm çarptığını hissediyorum. Madar bana neler oldu-
ğunu biliyor, çünkü o her zaman her şeyi bilir. Ondan her-
hangi bir şey saklamak mümkün değil. 

“Sakin ol Sıfır, ben burdayım ve her şey kontrol altın-
da...”

“Sakin ol Sıfır, ben burdayım ve her şey kontrol altın-
da...”

Neden aynı cümleyi tekrarlıyor?
GEREKSİZ SORULAR SORMA. SAKİN OL. DUYDUN: 

HER ŞEYİN KONTROL ALTINDA OLDUĞUNU SÖYLÜ-

YOR. GÜVEN, HEP ONUN GÖZETİMİ ALTINDAYDIN.
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O DEĞİL, ŞURADAN GELEN KLAK SESİNİ KASTEDİ-

YORUM.
Bana da bir klak sesi duydum gibi geldi; boğuk bir gü-

rültü, Oda’dan geliyor. En iyisi, gidip bakmak mı diyorsun? 
Belki de, Madar beni bir cesaret testine tabi tutuyor ve ben-
den korkak olmadığımı kanıtlamamı bekliyor. 

BİRAZ ÖYLESİN...
Bunu sen de, ben de biliyoruz. Şey, belki o da... Ama bu 

kez onu hayal kırıklığına uğratmamalıyım.
Tamam öyleyse, gidip bakacağım. Eğer bu testse, kesin-

likle geçmek istiyorum.
Bu mutlak karanlıkta önce Jimnastik Salonu’ndaki eş-

yaların yerini hatırlamalıyım.
Başlangıç olarak, şu lanet koşu bandından yavaşça ine-

lim. Her şey kapandığında, koşu bandı da aniden durdu ve 
az kalsın beni öldürüyordu. Umarım, dengemi koruduğum 
için Madar beni takdir eder. Yalnızca bunun için bile bir pu-
an hak ediyorum. 

Lanet olsun, o kadar gerginim ki ellerim makineye ya-
pıştı; tıpkı çok fazla zorlamaktan kramp girip de parmakla-
rım güç açıldığında olduğu gibi.

ÇOK FAZLA ZORLAMAKTAN, EVET EVET... BAZEN 
YALNIZCA EGZERSİZ YAPAR GİBİ GÖRÜNÜYORSUN! 
MADAR’IN GERÇEKTEN BUNUN FARKINDA OLMADIĞI-

NI MI DÜŞÜNÜYORSUN?
Bence bazı konuları açmak için pek uygun bir zaman 

değil. Hem antrenmanlardan sonra çektiğim kas ağrılarını 
ben bilirim. Özellikle de geceleri bacaklarım hareketsiz dur-
mak istemiyor, bir an huzur vermeksizin yatağın etrafında 
kendi kendilerine dolaşıyorlar.

Dikkatimi dağıtma; artık koşu bandından da indiğime 

Biliyorum, biliyorum; ne olursa olsun bağırmamalı ve 
sağduyuyu asla yitirmemeli. Titriyorum da. Görüyor mu-
sun?

BİR, TİTREMEN EKSİKTİ.
“Sakin ol Sıfır, ben burdayım ve her şey kontrol altın-

da...”
Tamam, beni ikna ettin, ne titremek ne şikâyet etmek 

bir işe yarıyor; onun yerine, sesli komutlarla sistemi yeni-
den çalıştırmayı denemeliyim.

“Işık!”
Tekrar deniyorum ama hiçbir şey olmuyor.
NEDEN ELLE YAPMIYORSUN? BELKİ SESLE ETKİN-

LEŞTİRME HÂLÂ ÇALIŞIYORDUR.
İyi fikir! Ellerimi çırpıyorum.
Off, komut aygıtları yanıt vermiyor. Ekranlar simsiyah. 

Bu karanlıkta hiçbir şey yapamıyorum. Kesinlikle sona er-
meli. Bir an önce.

“Madar, bana bir şarkı söyle lütfen; hani şu sevdiğimi 
bildiğin şarkıyı, küçükken uyuyamadığım ya da korkunç 
rüyalardan uyandığım akşamlarda bana söylediğin şarkıyı.”

“Sakin ol Sıfır, ben burdayım ve her şey kontrol altın-
da...”

“Sakin... Sakin... Sakin...”
Hayır, hayır, bu iyi değil. Bu hiç iyi değil. Giderek da-

ha çok titriyorum, ellerim kendi başlarına hareket ediyor; 
bunun da olmaması gerekir ama ne yapabilirim? Kontrol 
edemiyorum.

HAKLISIN, BU HİÇ İYİ DEĞİL.
“Sa - sakin... Sa - sakin...”
ŞİŞŞT... DUYDUN MU?
Evet, evet! Sürekli sakin diyor.
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İşte, sonunda duvara ulaştım. Bundan sonrası daha ko-
lay: Sadece yaslanıp ellerimi duvarın üstünden sürüyerek 
yürümek yeterli, ta ki tam ortadaki kapı boşluğunu hisse-
dene dek. 

Yavaş... Yavaş... Biraz daha ve sonra orada olacağım. 
Eğer bu bir testse, müthiş bir iş çıkarıyorum. Madar benim-
le gurur duyacak ve bu akşam yemekte ödül olarak bana so-
ya dondurması verecek; üstüne de vegan çikolata ve kıyıl-
mış fındık serper belki. Bu, büyük başarılar için verilen bir 
ödül.

Işıklar birazdan yanacak ve o bana aferin, deneme ba-
şarılı derken, ellerini çırptığını duyacağım.

“Sa... sa... sa... sa... kin...”
Ne sıkıcı iş. Bu, en zor testlerden biri. En az on puan-

lık. Biraz hesap yapalım: On puanla bu seviyeyi tamamlar, 
aşama atlarım... 

Oh, neredeyse Oda’ya ulaştım. 
Tuvaletim geldi, bir bu eksikti şimdi. Altıma yapaca-

ğım.
HER EGZERSİZ ÖNCESİ MESANENİ BOŞALTMALI-

SIN. BU BİR KURAL. BU KEZ DE KURALA UYMADIN: JİM-

NASTİK SALONU’NA GİRMEDEN ÖNCE TUVALETE GİT-

MEDİĞİNİ GÖRDÜM. BUNUN İÇİN BİR KINAMAYI HAK 
ETTİN.

Ama daha önce gelmediyse ne yapabilirim?
GELİP GELMEMESİ ÖNEMLİ DEĞİL, TUVALETE Gİ-

DERSİN, O KADAR. KURAL KURALDIR.
Hadi ama, tuvalet hemen şurada ve bir dakika sonra 

oradayım.
Duvar boyunca ilerliyorum.
Karanlıkta tuvaletimi yapmak sorun değil: Geceleri 

göre gidip dikkatlice kapıyı arayalım. Kapı, göğüs ve sırt 
çalıştığım Kelebek’ in tam arkasında kalıyor. Göğüs ve sırt 
kasları, benden en çok egzersiz yapmamı istedikleri, en çok 
kullandığım kaslar. Bana kalsa karın ve kuadriseps kasları 
için sadece karın çalışırdım. Bunları aşırı seviyorum.

Son aylarda çok geliştim; sadece boy atmadım, kuv-
vet de kazandım, kendimi daha güçlü hissediyorum. Hat-
ta, favorilerimin altında biraz sakal çıktı. Bunları tıraş edip 
edemeyeceğimi sordum ama Madar şimdilik böyle iyi gö-
ründüğünü, daha zamanının gelmediğini söyledi. Yakında 
bana, erkek olmanın ne anlama geldiğini gösteren bir video 
izlettirecekler: Sentez’in ardından sadece bir süreliğine ço-
cuk kalındığını, sonra genç bir delikanlı ve sonunda da er-
kek olunduğunu biliyorum. Videodan, genç bir delikanlı-
dan erkekliğe geçişle ilgili daha pek çok şey öğreneceğim. 
Aslında bir keresinde bunları öğrenmeyi denemiştim ama 
ekranda Yetkisiz Arama uyarısı belirmişti; ben de buna bo-
zulmuştum. Yapılacak tek şey, beklemek. Eğer itaat etmek 
gerekiyorsa, bunu her şeyde yaparsınız. Merakımla Madar’ı 
hayal kırıklığına uğratmamışımdır umarım. 

ŞİMDİ, BİR KEZ DAHA ODAKLAN. UNUTMA, HEDE-

FİN JİMNASTİK SALONU’NDAN ÇIKMAK. ODAKLAN!
Görmüyorken kolay değil, kafamın içinde bir harita 

oluşturmalıyım.
Off! Koşmaya başlamadan önce yere bıraktığım ağırlık-

lara vurmuş olmalıyım. 
GÖRDÜN MÜ!? MADAR KAÇ KERE SANA, KULLAN-

DIKTAN HEMEN SONRA HER ŞEYİ YERİNE KOYMAN GE-

REKTİĞİNİ SÖYLEMEDİ Mİ? O HEP HAKLI.
Tamam, gelecek sefer daha dikkatli olacağım. Tabii, sen 

hiçbirini görmezden gelmezsin.
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Aniden dönüyorum ve ayağım, aysız bir savana gece-
sinde yerde kötücül bir yılan gibi kıvrılan kabloya takılıyor. 
Düşmemek için başka bir kabloya asılıyorum ve bir kutu-
yu yere yuvarlıyorum; korkunç bir gürültü çıkarıyor. Siyah 
bir küp bu.

İçinde de Madar var!
Anafor yapan suya çok benzeyen bir guluop sesiyle ta-

mamen kapanmadan önce, “Sakiii...” diye bağırıyor. 
Dönüyorum.
Yo, hayır. Bana bunun doğru olmadığını söyle! Bana bu-

nun doğru olmadığını söyle! Önceki yarık yok oldu, artık 
Oda’ya geri dönmek mümkün değil.

SIKIŞTIN!
Parmaklarımla yarığı bulmak için parçalanıyorum. Ha-

di, hadi, hadi! Lanet olası yarık, nereye gittin?
Yok, faydasız.
Birazdan içerideki hava tükenecek: Daha dün akşam 

denizin dibine oturan denizaltıyla ilgili bir film izledim. Bir 
kapanda, hiçbir kaçış yolu olmayan fareler gibi hapsolan 
denizciler ölmüştü. Hepsi ölmüştü, teker teker. Kimse on-
ları kurtarmaya gelmemişti. 

Boğularak ölmek istemiyorum.
Havaya, havaya ihtiyacım var.
SAKİN OLMAYA ÇALIŞ. SÜREKLİ HAREKET EDERSEN 

DAHA ÇOK OKSİJEN HARCARSIN. EĞİTİMİNİ HATIRLA. 
ŞU ANDA ACİL DURUMDASIN: NEFESİNİ VE ENERJİNİ 
BOŞA HARCAMAMALISIN. HER ADIMINI KONTROL ET, 
ANCAK TAM OLARAK NE YAPACAĞINI BİLDİĞİNDE HA-

REKETE GEÇ.
Dönüyorum ve bu absürd ip düğümünün ortasında, 

tam karşımda siyah bir kapı olduğunu fark ediyorum. Ön-

kalktığım zaman da çok az şey görünür zaten.
Sonunda Oda’ya giriyorum, yatağın dayalı olduğu du-

varda bir yarık açılmış. İçinden grimsi bir ışık sızıyor. Çok 
tuhaf, daha önce yoktu. Yemin ederim. Hiç görmedim. Da-
ha önce hiç görmedim.

Oraya gidiyorum, tabii ki.
HAYIR, DUR. GİTME ORAYA. EN İYİSİ İHTİYATLI 

OLUP MADAR’A SORMAK.
Oraya gidiyorum.
SANA HAYIR DEDİM!
Ben de sana, oraya gidiyorum dedim. Belli ki bu, testin 

bir parçası. Öyle olmasa neden açılmış olsun?
Parmaklarımı yavaşça yarıktan içeri sokuyorum. 
Al işte, bak, bu bir kapı.
Ellerim yeniden titremeye başlıyor, ama yine de kapıyı 

açıyorum. Ne zahmetli iş, kapı ağır!
Şimdi en azından biraz daha iyi görüyorum.
Bu oda da neyin nesi?
NEREYE DÜŞTÜN SEN?
Bunu ben de kendime soruyorum. Duvarlarda, gri ışık 

yayan lambalar var. Etrafıma bakıyorum. İplikler, siyah du-
varlara çekilmiş metrelerce siyah iplik var yalnızca.

“Sakin... sa... sakin...”
Madar’ın sesi çok şiddetli. Korkudan yerimden sıçrıyo-

rum. Ellerimi kulaklarıma bastırıyorum. Yine de çok şiddet-
li. Her yeri titretiyor. Hatta karnımdan, bir çılgın gibi koş-
maya ve içeriden yumruklar atmaya başlayan kalbime kadar 
her yanımı. 

HEMEN GERİ DÖN, BURASI TEHLİKELİ GÖRÜNÜ-

YOR.
Bu kez haklısın, en iyisi seni dinlemek.
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bir

Beyaz.
Soğuk, çok soğuk. Isı biraz yükseltilemez mi?
“Isıyı hemen yükselt!”
Sesli komut veriyorum ama kimse uygulamıyor. Feci 

soğuk, belki ısıtma sistemindeki bir blokaj nedeniyle ko-
mutlara yanıt verilmiyor. Teknisyenler buna müdahale et-
mek zorunda.

Burada hava da bol. Ama burası tam olarak neresi? İyi 
göremiyorum, görüşüm sanki gözlerimdeki yaşlar donmuş 
gibi buğulu.

SEN BUNU DÜŞÜNME. OLABİLDİĞİNCE YAVAŞ NE-

FES AL, YOKSA CİĞERLERİN DE BUZ TUTACAK! ETRA-

FINA BAKMA. GÖZLERİNİ KAPAT, KANINA KARIŞAN VE 
DOKULARINA BESİN TAŞIYAN OKSİJENE ODAKLAN.

Tamam, nefes alıp verişimi yavaşlatıp gözlerimi kapı-
yorum. Kendimi daha iyi hisseder hissetmez gözlerimi aça-
cağım. Ama henüz değil.

Ne korkunç bir his: Başım dönüyor, kafam sanki boy-
numdan ayrılmış, havada yüzebilirmiş gibi, çok hafif. Avını 

ceden orada yoktu ya da belki ben görmemiştim. Uzun, 
kırmızı bir kapı kolu ve üstünde Acil yazan yeşil bir çıkart-
ma var. Bu acil durum değilse ne? Sen de söyledin. Kapıyı 
itiyorum ve çıkıyorum. Kapı arkamdan hemen kapanıyor. 
Klak sesi öncekinden daha da şiddetli. Kafamda gümbür-
düyor ve acıtıyor.

NEREYE DÜŞTÜN BÖYLE?


