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Kayboldu¤umuzu san›yorlard›, ama yan›l›yorlard›. Öldü-
¤ümüzü san›yorlard›, ama yan›l›yorlard›. Sendeleyerek,
uçsuz bucaks›z bir karanl›ktan apayd›nl›k vadiye ç›kt›k.
Günefl tepemizde parl›yordu. Buzlar ve karlarla kapl› tüm
çevre p›r›l p›r›ld›. Kollar›m›z› ›fl›¤a siper edip, hayretle
birbirimize bakt›k. Alevlerin isinden kararm›fl, yan›k izle-
riyle kaplanm›flt›k. Dudaklar›m›zda kurumufl kan izleri,
tenimizde yara ve kesikler vard›. Gözlerimiz sevinçle ›fl›l-
darken, gülerek birbirimize dokunduk ve hep birlikte,
afla¤›ya, Stoneygate’e do¤ru yürümeye bafllad›k. Orada,
afla¤›da, komflular›m›z karlar› efleleyerek bizi ar›yor, polis-
ler nehir yata¤›n› tar›yorlard›. Bizi ilk gören çocuklar
oldu ve koflmaya bafllad›lar. Sesleri flaflk›nl›k ve sevinçle
yank›lan›yordu: ‹flte burdalar! Yaflas›n, burdalar! Çevre-
mizi sard›lar. Bize, sanki cin görmüfl ya da düfl ürünü ga-
rip yarat›klarm›fl›z gibi bak›yorlard›. ‹flte burdalar! F›s›l-
dafl›yorlard›. fiunlara bak›n! fiunlar›n haline bak›n!

Evet, iflte buradayd›k; kaybolan çocuklar sanki bir
sihirle dünyaya geri dönmüfltü: Kemik kolyeli, bedeni re-

DÜNYA BÜYÜLÜ B‹R YER • SONBAHAR 9

DunyaBuyuluBirYer ic 5  12/11/12  3:31 PM  Page 9



simlerle bezeli, kararm›fl o¤lan John Askew; gümüfl derili
ve gümüfl pençeli, tatl› cad›, buz k›z Allie Keenan; sokak
köpe¤i Jaks ve akl›mda çok eskilere ait öyküler ve avucum-
da as›rl›k çak›l tafllar›yla ben, Kit Watson.

F›s›ldafl›p k›k›rdaflan çocuklarla çevrelenmifl, evleri-
mize do¤ru yürümeyi sürdürdük. Gülümseyip duruyor-
duk. Bafl›m›zdan geçen onca fleyden sonra böylesine mut-
luluk içinde yürüyebilece¤imiz düflünülebilir miydi? Ba-
zen hiç sonu gelmeyecekmifl gibiydi; sanki hep karanl›kta
kalacak, ›fl›¤› hiç göremeyecektik. Hepsi bir oyunla baflla-
m›flt›, sonbaharda oynad›¤›m›z bir oyunla. Bu oyunu ilk
kez saatlerin geri al›nd›¤› gün oynam›flt›m.

10 DAVID ALMOND
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Stoneygate’te bir metruk alan vard›. Terk edilmifl eski
madenin bulundu¤u yerde, evlerle nehir aras›ndaki bofl
bir aland› bu. ‹flte, Askew’un oyununu, Ölüm adl› oyu-
nu oynad›¤›m›z yer buras›yd›. Zil çald›ktan sonra oku-
lun kap›s›nda toplan›r; f›s›ldafl›p kikirdeflerek bekle-
flirdik. Befl dakika sonra, Bobby Car vaktin geldi¤ini
söyleyerek, bizi metruk alan›n içinden geçirip, Askew’
un s›¤›na¤›na götürürdü. Bu, hem girifl hem çat› iflle-
vini gören eski kap›larla örtülmüfl derin bir çukurdu.
Arazinin e¤imi ve çevresindeki yüksek otlar Stoneygate’
teki evlerden ve okuldan gizlenmesini sa¤l›yordu. So-
kak köpe¤i Jaks’› orada bizi bekler bulurduk. Jaks h›rla-
maya bafllay›nca, Askew kap›lardan birini yana çekip
d›flar› bakar, tek tek suratlar›m›za göz att›ktan sonra
bizi afla¤› ça¤›r›rd›.

Afl›nm›fl basamaklardan sendeleyerek teker teker
afla¤› iner, duvar diplerine çömelirdik. Zemin sertlefl-
mifl kildi. Duvarlardaki oyuklar içinde mumlar ya-
nard›. Bir köflede kemikler y›¤›l›yd›. Askew bunlar›n
çukuru kazarken buldu¤u insan kemikleri oldu¤unu
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söylemiflti. K›fl›n atefl yak›lan, kararm›fl bir oyuk vard›.
S›¤›nak kurumufl çamurla s›vanm›flt›. Askew her tarafa
bizlerin, hayvanlar›n, kedi köpeklerimizin, sokak kö-
pe¤i Jaks’in, düfl ürünü canavar ve fleytanlar›n, Cennet
kap›lar›n›n ve timsah a¤z›na benzeyen Cehennem’in
resimlerini yapm›flt›. Orada ölmüfl olan her birimizin
adlar›n› duvarlara kaz›m›flt›. Arkadafl›m Allie Keenan
s›¤›na¤›n içinde tam karfl›mda otururdu. Gözlerindeki
boflluk, “Burada kendi bafl›nas›n,” derdi.

Askew, siyah kot pantolon, siyah spor pabuçlar ve
üstünde beyaz harflerle Megadeth yaz›l› siyah bir tiflört
giyerdi. Önce, bir sigara yak›p, çemberde elden ele do-
laflt›r›r; ard›ndan, eski kömür madeninin çok derinle-
rinde, kapat›lm›fl tünellerdeki bir kaynaktan geldi¤ini
söyledi¤i özel suyla dolu bir testiyi dolaflt›r›rd›. Çembe-
rin ortas›na çömelerek, bir taflla kamas›n› bilerdi. Siyah
saçlar› gözlerinin üstüne düfler, solgun yüzü mum ›fl›-
¤›nda parlard›.

“Bu as›rl›k mekâna, Ölüm denen oyunu oyna-
maya geldiniz,” diye f›s›ldard›.

Kamas›n› orta yerdeki kare cam›n üstüne koyar,
hepimizi süzerdi. Dudaklar›m›z› kemirip, solu¤umuzu
tutarken, kalbimiz deli gibi çarpard›. Bazen birimizden
bir korku ç›¤l›¤› ya da bast›r›lm›fl bir kahkaha yükselirdi.

“Ölüm s›ras› kimde?” diye f›s›ldard› Askew.
Kamay› h›zla döndürürdü.

12 DAVID ALMOND
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“Ölüm! Ölüm! Ölüm! Ölüm! . .” diye tempo tu-
tard›k.

Kama durur; ucu oyuncuyu iflaret ederdi.
Oyuncu uzan›p, Askew’un elini tutmak zorun-

dayd›. Askew onu kenardan çemberin ortas›na çekerdi.
“Bugün bir ölüm olacak,” derdi Askew.
Oyuncu Askew’un önünde diz çöktükten sonra,

elleri ve dizleri üstünde çömelmek zorundayd›. Önce
derin ve yavafl nefesler al›r, sonra soluklar› giderek h›z-
lan›rd›. Bafl›n› kald›r›p, Askew’un gözlerinin içine bak-
mas› gerekirdi. Askew elindeki kamay› onun yüzüne
do¤ru tutard›.

“Yaflam› terk ediyor musun?” derdi Askew.
“Yaflam› terk ediyorum.”
“Gerçekten ölmek istiyor musun?”
“Gerçekten ölmek istiyorum.”
Askew oyuncunun omuzunu tutup, kula¤›na usul

usul bir fleyler f›s›ldad›ktan sonra, bafl ve iflaretparmak-
lar›yla gözlerini kapar ve flöyle derdi: “‹flte Ölüm!”

O anda oyuncu ölü gibi yere y›k›l›r, biz de çevre-
sinde bir halka olufltururduk.

“Huzur içinde yat,” derdi Askew.
“Huzur içinde yat,” diye yinelerdik.
Sonra Askew kap›y› yana çeker, ayd›nl›¤a do¤ru

t›rman›rd›k. En son Askew ç›kard›. Kap›y› eski yerine
iterek, ölüyü karanl›kta b›rak›rd›.
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