Siyah Papatya
Sabah uyandığında gözlerinin arasından güneş ışığı süzülüyordu. Yaşadığı tatlı dinlenmişlik
duygusunun sarhoşluğu ile anın tadını çıkarıp bu süreyi uzatabildiği kadar uzatmak
istemekteydi. Dün olanların farkında olmadığı için gayet sıradan bir gün yaşayacağı
beklentisi içerisindeydi. Yatağında uzanmaya devam ederken saate baktı ve hiçbir işi
olmadığının verdiği rahatlık ile saatin 11 i geçmesi bile onu rahatsız etmiyordu. Sıfırı tüketmiş
olmanın verdiği hiçlik ve kaybedecek bir şeyi olmayan insan olmanın kattığı özgürlük ile
dünya yansa umrunda değildi. Halbuki dün neler olmuştu ve bunun farkında bile değildi.
Hava çok soğuk değildi ancak yine de bir battaniye vardı üzerinde. Tatlı tatlı yarı uyanık
şekilde yatağında uzanmaya devam ederken, sağ kolu ile battaniyeyi biraz aralamak istedi.
Tarifsiz bir acı hissetmişti. Yalnız başına yaşıyordu ve sıradan bir pazar günü olduğunu
düşündüğü bu günde kolundaki acı onu panikletmişti. Canı yanınca hemen elini eski
konumuna aldı. Acı bir süre daha devam ettikten sonra son bulup yeniden konforlu şekilde
uzanmaya devam edebilmişti. Merak içerisinde idi ve bulanık zihni sorulara cevap bulmasını
engelliyordu. Sol eli ile battaniyeyi üzerinden araladı ve sağ kolundaki bu acının ne olduğunu
anlamak istiyordu. Sağ kolunu kıpırdatmamaya dikkat ederek, boynunu biraz zorlayıp sağ
koluna bakmaya çalıştı. Elinde bir çiçek tuttuğunu gördü. Çiçek yatağın içerisinde
havasızlıktan buruşmuştu. Ama çiçeğin hiç daha önce gördüğü bir çiçeğe benzemediğini fark
etti. Papatya idi ama renkleri gece siyahlığına çalan ve kırmızı bir göbeği olan sapı çok daha
kalın ve büyük yapraklara sahip bir çiçekti. Buruştuğu için bazı detayları net görememişti
ama papatya desenine sahip bir çiçek olduğundan emin idi.
Kolunun dış yüzeyinde hiçbir yara izi yoktu. Buna aldanarak bir sorun olmadığını az önceki
acının anlık olduğunu düşündü. Çiçeği eli ile kavrayıp almaya çalıştığında yine aynı acıya
dayanamayıp parmaklarını kapatamamıştı. Öyle bir acı idi ki bu, damarlarının içten gerilmesi
ile dayanması imkansız bir ağrı oluşturkmakta idi. Ağrının temel kaynağının parmaklarını
kıpırdatmak olduğunu fark etti. Sağ kolunu kıpırdatabiliyordu ancak parmaklarında en küçük
bir hareket oluşturmaya çalışsa, dayanılmaz bir acı hissediyordu. Uyku sersemliğini biraz
biraz atmaya başlamıştı. Çiçeğin elinde neden tuttuğunu anlamaya başlamıştı.

Dün sıradan bir gün yaşamamıştı. Yıllardır emek verdiği bir kurumdan kapı dışarı edildiğini
hatırlıyordu. Hem de haksız yere suçlanarak yapılmıştı bu. Hiçbir emeklilik haklarını da
alamadan tüm emekleri yok edilmişti. Arasında bulunduğu ekibin kötü amaçlarına karşı
gelmesi sonucu bu cevabı almıştı. Aylardır insanları bilgilendirmeye çalışan bu bilim
insanına, kimse inanmamış ve aksine onun artık mesleğini yapamayacak kadar hayalperest
birisi olduğu düşünülmesi sağlanmıştı. Bu durum onu çılgına döndürmüştü. Cuma günü işten
çıkışı verilen bu bilim insanı, işinden olmaktan daha çok o ekibin bu çalışmalara devam
etmesinden dolayı büyük bir sorumluluk hissediyordu. Yıllardır bir parfüm ve kozmetik
şirketinde çalıştığını düşündürmüşlerdi. Ama gerçekte amaçlanan şey, insanların bu
çalışmalar sonucu büyük acılar ile toplu ölümlerine sebep olmalarını sağlamak olduğunu ve
bu konuda da kendisinin büyük bir buluş sağladığı acı gerçeğinin farkına vardığında herşey
için çok geçti.
Bulduğu madde ile bitkileri suladığında kimyası değiştiği için, sıradan bir çiçek ölümcül hale
gelmekte idi. Uçaklar ile bu kimyasal toplu ölüme sebep olacak yerlere atılarak istenen

sağlanabilecek idi. Planların bu kadar acımasız olduğunu ise, ekipten atılmasına sebep olan
gizli belgelerin tutulduğu odaya zorla girmesi sağlamıştı. Tüm planları bilmiyordu halen ama
amacın kötü olduğundan emin idi. Elindeki çiçek ise, şimdi anlamlı hale gelmeye başlamıştı.
Laboratuvarda kendisinden saklanan kendi yaptığı kimyasal maddenin etkilerini kendi
üzerinde denemek zorunda kalmıştı. Elindeki örneği az rastlanır bu papatyanın sebebini artık
zihnindeki bulanıklıktan kurtulup anlamayı başarmıştı.
İşsizdi artık, bir sürü borcu vardı ve hayatını kazanmak için işe ihtiyacı varken üzerine bir de
kozmetik şirketi görünümlü bu kötü planlarla dolu kara şirkete dur diyecek kimsenin
olmadığının sorumluluğu üzerinde idi. Parmaklarındaki acı hiçbir şekilde dayanılması
mümkün bir acı değildi ve yatağından parmaklarını hiç kıpırdatmadan kalkması gerekiyordu.
Aklı berraklaşınca kendine geldi ve zorla yatağında oturur şekle gelebildi.
Oluşturduğu kimyasal maddenin tüm formülünü ekip biliyordu. Artık bu konuda herhangi
birşey yapamazdı. Bir an kendisinin daha zor bir durumda olduğunu fark etti. Parmaklarını
kullanamıyordu. Akşam geç saat eve geldiğinde laboratuvardan aldığı bu çiçeği denemeyi
istemişti. Bir süre elinde tutmaya karar vermiş ve hiçbir etkisi olmadığını görmüştü. Emin
olmak için elinde tutmaya karar verdi ve o sırada uyuya kalmıştı. Zihni çok yorgundu ve
kendisini sabah çiçek elinde uyanmış halde bulmuştu.
Panzehir üretmeyi düşünmeye başladı. Gördüğü kara planlar sonrası, hedefin büyük
olduğunu biliyordu. Tek başına bu gerçekleri bilen birisi olduğunun farkında idi ve kendisi
dışında bu konuda bir çözüm sağlayabilecek kimse yoktu.
Elinde örnek kimyasal yoktu ve elindeki tek çiçek dışında bu konuyu araştırabileceği başka
hiçbir örnek yoktu. Araştırmalarını bunun üzerinde yaparak bir panzehir bulabileceğini
düşündü ve sağ parmaklarındaki acıya rağmen zorlanarak çiçeği vazoya suyun içerisine
koymayı başarmıştı. Çiçeği vazoya koyar koymaz, çiçekte bir hareketlenme olmuştu.
Buruşukluğunu yavaş yavaş atmaya ve kendini toparladığını hissetti.
Robot gibiydi, sağ parmaklarını kullanmadan bir şeyler yapmaya çalışmak onu çok
zorluyordu. Bu düşünceler arasında zihninden geçen binlerce fikir yorucu idi. Alnında
terleme belirtisi birçok damlacık oluşmuştu. 2 bardak suyu sol eli ile doldurup içtikten sonra
biraz daha ferahlamış hissediyordu.
Evinde küçük bir laboratuvara çevirdiği bir oda vardı. Ayağa kalktı ve yavaşça oraya
yürümeye başladı. Büyük bir acı çekiyordu. Sağ elindeki acıya engel olması için bir şeyler
yapmalıydı. Kolu kırılan insanlar gibi sağ kolu için bezden bir yapı oluşturdu. Parmaklarının
ortasına büyükçe bir pamuk yumağı yerleştirdi ve etrafını da ince bir bezle sarıp koluna
astığı o bez ile sabitledi. Artık daha rahat hareket edebiliyordu.

Laboratuvarına yavaş yavaş yürürken oturma odasındaki televizyonu görünce haberlere
bakmanın iyi bir fikir olacağını düşündü. Televizyonu açıp kanallarda gezmeye başladı.
Haberlerde eş zamanlı olarak tüm dünyanın üzerinde gezinen uçaklar üzerinden bir kimyasal
atıldığı anlatılıyordu. Bu kimyasalın atılması sonucu tüm yeşil bitki örtüsü şekil değiştirmişti.
Yeşil hiçbirşey kalmamıştı. Tüm bitki örtüsü birbirini de etkileyip büyük bir değişime
uğramıştı. Bu değişim sonucunda hayvanlar ölüyor, insanlar ise beslenecek bir kaynak

bulamıyordu. Tüm dünyada böylesine kısa sürede kaos oluşmuştu. Bu sonuca çok
şaşırmıştı. Yaptıkları kimyasal sadece çiçekleri etkilemesi gerekiyordu. Planladıklarının
dışında etkisi olan bir ürün de geliştirdiklerini fark etmişti. Tüm bitkileri etkiliyordu bu madde
ve bir bitkiden diğerine bulaşma özelliğini bilmiyorlardı. Kozmetik şirketi görünümlü bu
şirketin amacı tamamen fakir nüfusu yok etmek olduğunu görmüştü planları incelediğinde.
Ama böylesine etkili bir kimyasal tüm dünyayı sadece 6 saatte etkisi altında almıştı. Şirket
kendisini işten attıkları gibi planın düğmesine basmıştı. Sabah olana kadar iş işten geçmişti.
Artık şirketi durdurmak yerine, bu kimyasal için panzehir üretmeliydi. Dünyanın sonu
gelebilirdi. Milyonlarca insan bu acıyı yaşayacak ve bu acı ile ölüme yol alacaklarını
görüyordu. Daha 2-3 gün önce kimyasal buluşlar peşinde koşan sıradan bir bilim insanı iken,
yaptıkları madde sonucu bir anda dünyası değişen bilim insanı, içinde bulunduğu durumu
algılamakta zorlanıyordu. Herşey gerçek miydi, şuan olduğunu gördüğü şeyler, gerçekten
oluyor muydu. Bu maddenin tüm detaylarını bilen en yetkili kişi olduğunun sorumluluğunu
nasıl taşıyabilirdi. Nasıl dünyanın sonunun gelmesinin sebebi bir madde üretmiş olabilirdi.
İdealist bir bilim insanı olmasına rağmen, nasıl böyle bir şeye alet olmuştu. Bu sorulardan
zihinin uzaklaştırıp bir çözüm bulmaya odaklanması gerekiyordu. Tekrar 2 bardak su içti, ve
laboratuvarda çözüme odaklanmaya başlamıştı.
Kavanoza koyduğu çiçeği odadan alıp laboratuvara getirmişti. Şaşırtıcı bir şekilde çiçeğin
kendini toparladığını gayet dinç bir hale ulaştığını görünce çok şaşırdı. Sanki dalından yeni
koparılmış gibi tazecik görünüyordu. Suda bekletilerek bu kadar kısa sürede böylesine bir
gelişim olağan değildi.
Geliştirdikleri karışımın yazılı formülleri şirkette kalmıştı. Ezbere hatırlaması gereken bir dizi
işlem ve madde vardı. Doğru sıra ile ve doğru işlemler ile nasıl yaptığını anlaması
gerekiyordu ki çözüm üretebilirdi böylece. Bir A4 kağıdını alıp tüm aklına gelen herşeyi
yazdı. Büyük oranda doğru idi, konuyu çok hakimdi sonuçta ancak bazı maddelerin karışım
oranlarını deneyler sonucu netleştirmişti. Ezberinde tümü yoktu. Bu oranların değişimi ise
maddenin yapısını çok değiştirebilen etkilere sahiptir. Panzehir üretmek için doğru oranları
hatırlaması gerekiyordu.
1 saat boyunca sadece 1 A4 kağıdına tüm hatırladıklarını yazdı. Notlar aldı ve formulün en
yakın tarifini yazıya dökmeye çalıştı. Büyük oranda doğru hatırlıyordu ama 400 çeşit farklı
maddenin kullanıldığı bu karmaşık formülün her bir maddenin karışım oranını ve sırasını
doğru ezbere bilmesi mümkün değildi. Yorulmuştu ve kısa bir mola verdi.
Kavanozdaki papatyaya doğru gitti ve kontrol ettiğinde, papatyanın kök oluşturduğunu ve
yeni yapraklar ve küçük küçük tomurcuklanmalar yapmaya başladığını görünce dehşete
düştü. Bu kadar kısa sürede böylesine bir gelişim olağan değildi. Dünyadaki bitkilerin de aynı
bu hızda büyümesi ihtimali dehşeti arttırmıştı. Papatyaya özgü bir durum olmasını temenni
ediyordu. Papatya gözlerinin önünde dirilmiş, kısa sürede kök oluşturmuş ve yeni yapraklar
oluşturmaya başlamıştı. Araştırması için faydalı bir bilgi idi elbette. Bu durumu da göz
önünde bulundurarak insanlığı bu dertten kurtarmayı başarıp başaramayacağını büyük bir
endişe ile merak ediyordu.
Bu sırada sağ elindeki ağrı koluna doğru yayılmaya başladığını hissediyordu. Parmaklarını
sabitlemişti ve acı duymuyordu artık ama kolu asılı olduğu için her harekette küçük
kıpırdamalar oluşuyordu. Bu sırada da normalde olmayan ağrı, yavaş yavaş oluşmaya

başlamıştı. Bir yeni bulgu daha keşfetmişti. Bu maddeden sonra dokunulan bitkileler kişinin
dokunduğu uzvu üzerinde kalıcı bir etki oluşturuyor ve bu yerinde kalmayıp alanını
genişletiyordu.

Çalışmalarına bu yeni bilgileri ışığında devam ediyordu. Hiçbir ilerleme kat edememişti.
Formülü dahi tam doğru hatırlamadan panzehir üretmeye çalışıyordu. Elinde ise sadece
siyah bir papatya ve kendi vücudu dışında deneme yapabileceği hiçbir gerçek denek yoktu.
Papatyanın siyah olması büyük bir bilgi kaynağı idi. İçerisinde renk pigmentleri etkisiz hale
getiren kimyasallar olduğunu doğrulayan bir durumdu bu. İnsan vücudu da pigmentlere
sahiptir ve bu pigmentleri etkilemesi sonucu kullanılamaz hale gelen uzvu acı oluşturuyor
olabilirdi. Renk pigmentlerini etkileyen kimyasal madde deriden vücuda nüfuz edebiliyordu.

Durumun aciliyeti nedeniyle, doğrudan laboratuvarında çalışmaya başlamıştı. Ancak
kendisinden başka bu durumu bilen kimse olmadığını fark etti. Haber kanalları durumu
anlamlandıramıyordu. Milyonlarca metrekarede tüm bitki örtüsü siyah ve kırmızı tona
dönüşmüştü. Bu durumun haberini yapmaya giden spikerler bitkileri göstermek için ellerine
aldıklarında hiçbir sorun yaşamıyorlardı. Ancak 3-4 saat sonra acı bir ağrı ile başbaşa
kalıyorlardı. Bir anda geliştiği için bu bilgiye sahip olmayan milyonlarca insan bu ilginç renk
değişiminden etkilenip merakla dokunmuşlardı. Sonucunda da büyük ağrı ve acılar
oluştuğunu görmeleri ve buna hiçbir çare bulamamaları haber konusu idi. Hastaneler yüksek
dozda ağrı kesiciler ile bu mücadele etmeye çalışıyorlardı. Ne ile karşı karşıya olduklarının
farkında değillerdi.

Hemen sağlık bakanlığını arayıp bilgilendirmeye karar verdi. Telefonu açan sekretere hemen
sağlık bakanına bağlamasını istedi. Vereceği bilginin önemini anlayan sekreter derhal sağlık
bakanına bağlamıştı. Sayın bakanım, bu problemin kaynağını size açıklayacağım lütfen
dikkatle dinleyip ve lütfen not alın dedi. Bakan hiç başka birşey söylemeden dikkat kesildi ve
dinlemeye başladı. Bu maddenin üretildiği yer, MissType kozmetik şirketidir ve beni cuma
günü gizli planlarını öğrendiğim için işten atılmış bilim insanıyım. 3 yıldır bir özel koku
formülü için uğraştığımızı düşünerek birçok farklı deney yapıldı. Bu deneyler sonucunda
başarıya ulaşldı. Ancak ortaya çıkan koku değil, bitkiler üzerinde şuan dünya üzerinde
gördüğünüz siyahlaşmanın kaynağı olan madde ortaya çıktı. Bunu ise 1 gün içerisinde tüm
dünyaya dağıtmayı başarmışlardır. Kimler bunu niçin yapıyor herşeyi bilmiyorum ancak bu
kimyasal çok tehlikelidir. Şuan evimdeki laboratuvarımda panzehir arayışındayım. Bu
bitkilere kimse dokunmasın. Dokunduğunuz nokta büyük bir acı oluşturuyor ve aynı durum
şuan benim sağ elimde de mevcut. Eğer bir gelişme kat edersem sizin bilgilendiriyor
olacağım dedi. Bakan olayı dinledikten sonra, şaşırmıştı. Bunun bir kimyasal terör olduğunu
anlaması ne kadar zor bir durumla karşı karşıya olduklarını bir kez daha görmesini
sağlamıştı. Bakan destek olmak gereken bir konu olup olmadığını sordu. Gerekirse haber
vereceğini söyledi ve telefonu kapattı.

Kolundaki ağrı artmıştı. Bir an önce bir panzehir geliştirmesi gerekiyordu. Bu acele ile,
panzehir formülünü hazırlamaya hız verdi. Önce kendisi için hazırlayıp denemesi

gerekiyordu. Önce ağrının kaynağını iyi anlaması gerekiyordu. Ağrı giderek neye dönüşecek
onu da öğrenmesi önemli idi. Sonucunda kangren olabilir, kan dolaşımı durabilir veya
damarları patlayabilirdi. Hangi olasılık olacak ve bu ağrı ne ile sonuçlanacaktı.
Laboratuvarındaki birbirinden değerli ve pahalı kimyasalları alıp çalışmaya başladı. Maddeyi
üreten ekipte olduğu için bazı yönlerini çok iyi biliyordu. Her ihtimale karşı etkili bir panzehir
olması için tüm olasılıklara karşın bir karışım yapıyordu. Karışımın içerisinde şimdiden 100
ün üzerinde madde olmuştu. Karışım üzerinde çalışmaya devam ederken, bir yandan
papatya yeni tomurcukları büyümüş ve deste haline ulaşmıştı. 1 papatya kısa zamanda
10’un üzerinde papatyaya ulaşmıştı. Bu durum korkutucu idi ama sevindirici tarafı bu
papatyalar ile deney yapabileceğine de seviniyordu.

Çalışmaya başlayalı 5 saat geçmişti. Papatyalardan her biri de kısa zamanda 10 ar tane
papatyaya dönüşünce 100 ün üzerinde papatya vazoya sığmaz hale gelmişti. Deney
yapmakta kullanacağı için artmasında mahsur görmüyordu. Sol eline eldiven geçirdi. Bu
papatyaların her birini farklı kaplara su ekleyip evin çeşitli bölümlerine yerleştirdi. Bir kısmını
da küvete su ekleyip banyoya koydu ve kapıyı kapattı. Örnekleri inceleyip hastalığa sebep
olan şeyin ne olduğunu bulabileceği için bu durum hem korkutucu idi, hem de avantaja
dönüşen bir durumdu. İhtiyacını göreceğine emin olduktan sonra da bazı papatyaları da
kuruması için evin bankosunun üzerine koydu. Kurumuş halini de deneyde kullanmak
istiyordu.
Sağ kolunda ağrı daha da ilerlemişti. Bu sırada ilk karışımı da oluşturmayı başarmıştı. Artık
bir panzehir vardı ve içerisinde çok çeşitli maddeler vardı. Bu karışımın yan etkileri neler
olabileceğine dair hiçbir net bilgiye sahip değildi. Kendisi dışında deneyebileceği kimse de
yoktu. Karışım yeşil ve jöle kıvamında yarı saydam bir panzehir idi. Deri üzerine sürerek
uygulaması yapılacaktı ve işe yaramasını istiyordu. Karışımın tam formülünü de kağıda
yazmıştı. Eğer işe yararsa sağlık bakanlığı ile bunu paylaşacaktı.

Sağ elinde başlayan ağrı giderek ilerlemiş ve omzuna kadar uzanmıştı. Omzundaki ağrı artık
hareketlerini daha fazla kısıtlamaya da başlamıştı. Deride de solma ve kararma başlamıştı.
Karartı parmaklarında daha belirgindi. Omzuna doğru geldikçe karartı beli belirsiz bir hal
alıyordu. Parmaklarında karartı daha net şekilde görülebiliyordu.
Cesaretini topladı ve hazırladığı panzehiri tek 1 parmağına uygulayıp nasıl bir etki
oluşturacağını denemeye başladı. Parmaklarının yüzeyinde hafif bir ısı hissetmeye
başlamıştı. Derisi hafif ve tatlı bir yanma hissi ile dolmuştu. Parmağını hareket ettirdiğinde
halen acı hissediyordu ve işe yaramadığını anlıyordu. Epey yorulmuştu ve panzehirin tam
etkisini anlamak için biraz uzanıp dinlenmeye karar verdi.

Laboratuvardaki koltuğa oturup gözlerini yumdu ve hafifçe kestirmeye karar verdi. Gözlerini
yumar yummaz uyumuştu.

Bir süre sonra gözlerini açtı. Zihni aşırı donuk ve düşünceleri karmaşıktı. Sersemlikle
uyanmıştı. Hazırladığı panzehirin nasıl etki ettiğini merak ediyordu. Laboratuvarının kapısı

kapalı olduğu için odanın havasız kaldığını hissediyordu. Hemen parmağını yokladı.
Panzehiri uyguladığı parmağında ağrı tamamen geçmemişti ama azalmıştı. Diğerlerine
oranla çok daha fazla hareket ettirebiliyordu. Deneme aşamasında olduğu için çok az
miktarda uygulamıştı ve bu az miktarın bile işe yaramasından dolayı çok mutluydu. Ama
garip olan birşey vardı. Kısa bir süre uyuduğu halde, odasındaki vazodaki papatyalar taşmış
hatta vazo taşıyamadığı için masadan yere düşüp kırılmış olduğunu gördü. Saate baktı,
henüz saat 7 idi. Tahmini 1 saat kadar uyumasına rağmen 10 adet olması gereken çiçek
sayısı nasıl yüzlerce olmuş da taşıp vazoyu kırabilmişti.

Cep telefonunu çıkardığında gerçeğin farkına vardı. Tam 72 saat uyumuştu ve bu gerçeğin
farkına varması telefonundaki üye olduğu haber sitelerinden gelen bildirimleri ile oldu.
‘Kaos’da 3. gün siyah papatyalar ve ona dokunan her bitki siyahlaşıyorlar ve her yeri
sarıyorlar. İnsanlar acı içerisinde ölüyorlar’ haberleri vardı. Bakanlıktan ise defalarca kez
aranmıştı ve tam 68 cevapsız arama olduğunu görüyordu. İrkildi, ne olmuştu da böylesine
uzun süre uyuyabilmişti. Her yeri ağrıyordu, kısa süre dinlenmek için oturduğu koltukta 3 gün
boyunca sabit şekilde uyuyunca tüm omuzları sırtı ve boynu ağrıyordu. Belinde büyük bir
sancı vardı. Geliştirdiği panzehir bu duruma sebep olduğunu düşünüyordu. Yine de bunu
önemsemedi çünkü parmağı gerçekten iyi durumda idi. Kıpırdatabiliyor ve ağrımıyordu.

Bakanlığı aradı, bilgi verdi. Geliştirdiği panzehirin olumlu etkisini anlattı ve formülün ne
olduğunu paylaştı. Bakanlık çok memnun olmuştu. En azından artık bir ümitleri vardı. Ancak
yan etkisinin insanı sersemletmek olduğunu da eklemişti. Uzun süre uyumaya sebep olan bir
yan etkisi var diye hatırlatmada bulundu ve formülü daha iyi hale getirmek için uğraşacağını
paylaştı. Telefonu kapattı ve tekrar mutfağa gidip hem bir şeyler atıştırmak hem de su içmek
istiyordu. 3 günlük açlık ayakta duracak hal bırakmamıştı.

Kapıya yöneldi ve açmaya çalıştı. Kapı hiçbir şekilde açılmıyordu. Arkasında büyük bir
ağırlık kapıyı tutuyordu. Ne olduğunu anlamamıştı. Kapıyı zorlamaya başladı. Zorladıkça
aralandı ve siyah papatyaları gördüğünde durumu anlamıştı. Papatyalar evin her yerini
saracak şekilde doldurmuştu. Kapının kenarındaki duvarlarda sıva çatlakları dahi oluşmuştu.
Evin tüm her diğer odaları çatlaklar ile dolu idi. Laboratuvarda mahsur kalmıştı. Aç, susuz ve
yorgun bir halde ne yapacağını bilmiyordu. Laboratuvar odası evin en küçük ve penceresi
olmayan odası idi. Hem havasızlık giderek artıyordu hem de dermanı tükenmekte idi.
Kapıyı her ne yaptı ise açamamıştı. Hali olmadığı için ayrıca denediği girişimler istediği gibi
sonuç vermiyordu. Tekrar koltuğunu bitkin ve tükenmiş şekilde oturdu. Dünyanın içinde
bulunduğu tehlikeyi daha iyi anlamıştı. Tek tehlike insanların derisinde bulaşan ağrı değildi.
Aynı zamanda sonsuz bir büyüme özelliğine sahip olan bitkiler insanlara yaşam alanı
bırakmayabilirdi.

Sağlık bakanlığını aradı ve durumu aktardı. Yardım çağrısında bulundu. Sağlık bakalı ilgililer
ile iletişime geçti ancak bulunduğu bölgeye erişim için hiçbir ihtimal olmadığını, 3 gün
içerisinde büyüyen bitkilerin tüm yolları kapadığını aktardı. Vatandaşların da evlerde mahsur
kaldığını öğrenmişti. Dahası evlerinde bu bitkilerin zararlı olduğunu bilmeden onlara dokunan

insanların da acı içerisinde kaldığını öğrenmişti. Bakana sordu, peki ölüm durumu nedir.
Bakan derin bir sessizliğe büründü. Hastalık ölümcül değil demişti. Niçin ölümcül
olmamasına rağmen böyle durgun olduğunu sordu. Ölümcül değil ancak insanlar bu acıya
karşı koyamıyorlar. Hiçbir hareket edilmezse ağrı duyulmuyor ancak en küçük harekette bile
ağrı oluşuyor. Bu ağrıya dayanamayan milyonlarca insan intihar ettiler. Asla ölümcül bir
hastalık değil ancak insanlara ölmek dışında bir kurtuluş sunmayan büyük bir acı.
Duyduklarına inanamamıştı, üzerindeki sorumluluğun ağırlığı daha da artmıştı.

Aç susuz halsiz ve penceresi dahi olmayan odasında bir başına öleceğini tahmin etmek artık
zor değildi. Kapı açılmıyor, odasındaki siyah papatyalar her 1 saatte daha artarak kendisine
kalan alanı daraltıyordu. Koca dünyada sahip olduğu tek alan 2 metrekareye kadar
düşmüştü.
Panzehiri kullanırsa yine uzun saatler uyuma riski vardı. Böyle bir durumda papatyalar her
yeri kaplar ve kendini zaten havasızlıktan öldürür idi. Bu nedenle panzehiri kullanmamaya
karar verdi. Asıl problemin bitkileri kurutacak formülü bulmak olduğunu biliyordu. Odasındaki
kimyasal maddeleri karşısına dizdi. Yüzlerce madde vardı ve birkaç deney tüpü kadar az
eşyası kalmıştı. Bu bitkileri bu hale getiren maddeyi yaparken genetik değişime sebep olan
kritoryum elementinin negatif bileşenlerini oluşturmayı denemeye karar verdi. Her maddeyi
tek tek dikkatle deney tüpü içerisinde karıştırdı. Önce yeşil renk olan karışım, içerisine
eklenen asit çözeltileri ile giderek kırmızıya dönüşmüştü. Yapabileceği en güçlü negatif
çözeltiyi üretmeliydi. Yıllarını kimya üzerinde harcamış bir bilim insanı olarak kalan son
günlerini bu maddeyi bularak insanlığa en büyük faydayı sağlaması gerektiğini biliyordu.

Odasındaki papatyalara dokunamıyordu ve sayıları artmaya da devam ediyordu.
Kullanabildiği alan iyice azalmıştı. Vakti azdı ve uzun uzun düşünerek bir karışım üretme
şansı yoktu. Acele etmeli idi, aklına gelen ilk karışımı hazırlamıştı. Eldivenlerini giydi ve
denemek için bir deste papatya alıp önüne koydu. Papatyaların üzerine döktü ve bir süre
bekledi. Açtı susuzdu yorgundu ve birçok kimyasal madde havalandırmaların da tıkanması
sonucu odada ağır bir yanık kokusu ve duman oluşturmuştu. Papatyaların bir süre sonra
solduğunu görüyordu. Yatağında elinde tuttuğu papatya nasıl soluk ve kötü durumda ise,
aynı o şekilde gücünü enerjisini kaybettiğini görmüştü. Bir süre daha beklediğinde ise bir
oranda kaldığını görmüştü. Formül işe yaradı ancak bir şeyler daha yapmalı idi. Bazı
karışımın içerisine metal alaşımları da ekleyip etkisini artırabileceğini biliyordu. Oranları
değiştirdi yeni bir karışım hazırladı. Bu karışımın rengi çok daha kırmızı çok daha saydam
idi. Üzerinde dumanlar yükselen bir şekle ulaşmıştı. Tekrar yeni bir deste aldı. Deste üzerine
döktüğü anda tüm siyah papatyalar, üzerindeki zehirden kurtuluyordu. Siyahlıklar tamamen
yok oluyor eski sarı formuna geri dönüyor ve bir süre sonra da uzun süredir beklemiş bir
çiçek ne kadar solgun olursa o kadar solgun şekle geliyordu. Oluşturduğu karışımı büyükçe
demetin üzerine serpiştirdi. Tüm demetler soldu ve çiçekler sarıya dönmüştü. Hemen sağlık
bakanını arayıp bilgi vermeliydi. Ama elindeki karışım tükenmişti. İşe yaramıştı ancak yeterli
değildi. Odanın büyük bir bölümü kendi kendine büyüyen papatyalar ile dolu idi. Kalanlar
büyümeye devam ediyordu ve buna yapacak hiçbir şeyi kalmamıştı. Tek mutlu olduğu konu
ise, artık formülü üretmişti. Şimdi geriye tek endişe, bu bilgiyi ulaştıramamak üzerine idi.

Telefonun şarjı bitmek üzere idi. Konuşma yarıda kesilebilir formülü anlatmak için yeterli
gelmeyebilirdi. Bu nedenle önce tüm formülü kısa mesaj olarak hazırladı. Bakanın
telefonuna her 2 formülü de gönderdi. Bakanlığa mesaj gider gitmez sağlık bakanı derhal
aramıştı. Şarjın zil sesi nedeniyle bitmemesi için derhal açtı ve hemen aktarmaya başladı.
Bakanım her 2 formülü de size ilettim. Bu formüllerden birisi hastaları iyi etmek için. Aşırı
uyuma yan etkisi bulunduğunu söylemiştim. Diğer formül ise, çiçeklerin üzerindeki siyah
etkiyi tersine çeviriyor. Dağılmasını engelliyor. Bakan bu müjdeli haberi duyduğu için çok
teşekkür etti. Siz neredesiniz nasılsınız diye sordu. Tükenmiş bir ses tonu ile, bakanım
maalesef ben şuan mahsur kalmış durumdayım. Odam yaptığım bu karışımlar nedeniyle
nefes almak çok zor bir halde. Ayrıca bir miktar papatyayı oluşturduğum karışım ile normale
çevirdim ama yeterli gelmedi diğerleri büyümeye devam ediyorlar. Benim kurtulmam için tek
yol bana ulaşılması lazım. Bakan derhal ilgili bölgeyi soruşturdu. Ekiplerine bilgi verdi. Ancak
bulunduğu bölgeye hiçbir kara veya hava aracı devasa bitkilerden dolayı ulaşamıyordu.
Çalışmalar devam ediyordu ancak çok daha zamana ihtiyacı vardı. Belki 1-2 hafta sonra
ancak yardım ulaşabilir idi.
Bakan bey sessizleşti. Sizi kurtarmalıyız bir yolu olmalı diye mırıldandı. Ancak bir yolu yoktu.
Hiçbir ihtimal yoktu. Profösöre herşey için teşekkür etti. İsminizi yaşatacağız dedi. Telefonu
kapattılar.
Bakan bey gelen formüllerin hazırlanması için büyük kimya laboratuvarlarına talimat
gönderdi. Derhal çalışmalar başladı ve laboratuvarlar çalışmalarını tamamlayıp oluşan
karışımları kullanmaya başladılar.

Profesör ise odasında kalan son 1 metrelik alanda papatyaların onu tamamen sıkıştırıncaya
dek yaşayacağının farkında olarak çaresizce bekliyordu. Parmağındaki acı tamamen gitmişti
artık sadece diğer parmakları ve omzuna kadar olan bölge ağrıyordu. Geçen zaman
içerisinde omzundaki ağrı göğsüne ve kalbine doğru da ilerlediğini farkediyordu. Elini hareket
ettirmeden durabiliyordu belki ancak nefes aldığında ve her kalbinin atışında elindeki ağrıya
benzer bir acı oluşmaya başlamıştı. Giderek elindeki acının aynısını kalp atışında ve nefes
alışında da hissedeceğini anlamıştı. Buna dayanamayacağını çok iyi biliyordu.

Papatyaları çok severdi halbuki. Şirkette çalışmaları sırasında sarı sarı papatyaları öylesine
severek inceler ve araştırma yapardı ki imkansız birçok bilgiyi elde etmişti. Nereden bilebilirdi
ki bu bilgiler dünyayı bu hale getirecek ve kendi ölümünü hazırlayacak. İnsan amaçlarına
koşarken yaşadığı keyfe alışınca, bu amaçlarının sonucunda elde edilecek bilginin
sonuçlarını gözden kaçırabiliyormuş diye düşünüyordu. Eğer bu araştırmaları yapıp bu
formülü bulmasa idi ne dünya böyle bir sorunla karşılaşacaktı ne de kendisi şuan bu
durumda olacaktı. İnsan kendisine koyulan hedefleri sırf işi olduğu için sorgulamadan
yapmaması gerektiğini de çok iyi anlamıştı. Maaş karşılığı bir başka toplumun silahı olup
olmadığına insan dikkat etmeliydi. Ama o dikkat etmemişti. Önüne koyulan sahte hedeflere
sıkı sıkı sarılmış ve o hedeflerde başarılı olup alkışları toplamıştı. Ama şimdi anlıyordu ki,
hedeflerin altında başka hedefler olup olmadığını iyice sorgulamadan asla ama asla insanlığı
suistimal edebileceği şeyler üzerine birileri için çalışmamak gerekirmiş.

Gözlerini karşısında her geçen süre büyüyüp odasını dolduran papatyalara dikmiş bu
düşünceler içerisinde donakalmıştı. İçeride hava giderek azalmıştı nefes almak her saniye
daha da zorlaşıyordu. Kolundaki ağrı artmış kalbi ve akciğerlerine kadar ulaşmıştı. Tek yol
kalmıştı. Acı çekmemek için oluşturduğu panzehiri ellerine ve kollarına sürmeye karar verdi.
Böylece uyku halinde acı çekmeden hayata veda edebilirdi.
Hazırladığı panzehiri aldı, ellerine hiç kibarca olmayan bir şekilde kabın içerisine buladı.
Omzundan aşağıya tüm kalan kaptaki panzehiri döktü. Zaten aç susuz ve yorgundu.
Uyumak dışında yapabileceği hiçbir ihtimal kalmamıştı. Panzehir etkisini göstermişti,
gözlerinin yavaş yavaş ağırlaştığını hissediyordu. Odada iyice köşeye sıkışmış durumda idi.
Kaybedecek birşeyi yoktu artık. Az sonra geri uyanması mümkün olmayan bir uykuya
dalacağının farkında idi. Telefonuna baktı halen çalışıyordu. Son kez bakanı aramaya karar
verdi. Bakan telefona çıkar çıkmaz, işe yaradı mı diye sormak dışında birşey demedi. Bakan
tanımıştı, yaradı profesör yaradı, teşekkür ederiz dedi. Yüzünde büyük bir gülümseme
oluştu. Daha başka bir söz söyleyemeye kalmadan telefon artık şarjı bitip kapanmıştı.
Yüzündeki o gülümseme ile dünyaya verdiği bir zararlı çalışmanın karşısında insanları
bundan kurtaran çalışmayı tamamlamış olmanın verdiği mutluluk vardı. Vicdanı artık rahattı.
İnsanlar kurtulacaktı. Bu huzur ile, zehirli siyah papatyaların üzerine kendisini bıraktı. Tüm
papatyalar ellerine kollarına ayaklarına değiyor idi. Panzehir yan etkisini göstermişti.
Yüzündeki gülümsemesi ile gözlerini kapattı, siyah papatyalar üzerinde dünyanın en konforlu
yatağında olduğunu hissediyordu. Huzurla gözlerini kapattı, ve vicdanı rahat şekilde
hayatının son buluşunun tadını çıkararak çok sevdiği papatyalar arasında uyanmamak üzere
uykuya daldı.
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