Lynn Harnett’e (her zamanki gibi)
ve okumaktan vazgeçmeyen herkese.

E¤er bunlar› okuyorsan, benim zaman›m›n üstünden
bin y›l falan geçmiﬂ olmal›. Çünkü buralarda hiç kimse
okumuyor art›k. Burgu varken neden zahmet etsinler
ki? Tüm görüntüleri ve coﬂkular› beyninin ta içine sok,
sonra da b›rak, y›ks›n ortal›¤›. Her türden zihin burgusu
var –KimKimleNerdeler, KurﬂunAtanlar, Seviﬂkenler,
ne yaﬂamak istersen. KurﬂunAtanlar ﬂiddet içeriyor,
KimKimleNerde burgular›ysa Eden’de yaﬂananlarla
ilgili. Seviﬂkenlere gelince, eh, onlar›n neyle ilgili oldu¤unu sen de kestirebilirsin. Burgunun her ﬂeyden iyi
oldu¤unu söylüyorlar. Ben bilemiyorum, çünkü a¤›r bir
rahats›zl›¤›m var, bu yüzden iletken i¤neler beni hasta
ediyor. ‹¤neyi beynime soktu¤um anda gerçekten kötü
nöbetler geçiriyorum, sonras›nda zihnim ak›tmaya dönüyor, ›ﬂ›klar sönüyor… Gösterinin sonu!
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Bana Spaz diyorlar. Enayi bir ad, ama umursam›yorum, art›k dert etmiyorum. ﬁu anda, söylediklerimi
basarak ç›kt›layan eski bir sesyazara konuﬂuyorum,
çünkü Bitirim Z›mbac›lar suçlar›n› ödetmek için Yhazan’› tekere çektiklerinde ben de oradayd›m. Onlar ne
gördülerse ben de gördüm, ne iﬂittilerse ben de iﬂittim
ve bu olay beynimi, nas›l desem, tepetaklak etti.
Z›mbac›lar, Yerleﬂ’in benim yaﬂad›¤›m bölgesinde
racon kesiyor, bu da demektir ki Do¤u’yla Boru aras›ndaki herkesi ve her ﬂeyi onlar yönetiyor. Bir milyon
kiﬂi, belki daha da çok. Burada kaç kiﬂinin yaﬂad›¤›n›
kimse bilmez, çünkü hiç kimse öyle yüksek say›lara
dek saymay› beceremez. Neden zahmet etsinler ki? Bilmen gereken tek ﬂey var: Burada yaﬂ›yorsan ya Z›mbac›lar’la iyi geçineceksin ya da ölsen daha iyi… Baﬂka
yolu yok, çünkü Yerleﬂ’in her yan› ya o çetenin elinde
ya da bu çetenin. Tek kaç›ﬂ yolu Eden olabilir; ama
geliﬂiklerden biri de¤ilsen, oraya giremezsin; üstelik
geneti¤in düzenlenip geliﬂtirildiysen, zaten oradan hiç
ayr›lmazd›n; bu yüzden Eden’i boﬂ ver.
Eskiden bir aile birimine ba¤l›yd›m, anal›¤›m,
babal›¤›m ve küçük k›z kardeﬂim Bean vard›; ama art›k
bitti. Neler oldu¤unu, nas›l bir haks›zl›k yap›ld›¤›n›
anlatmak istemiyorum. ﬁimdi olmaz. Bu konuda ne
denli az konuﬂursam o denli iyi, çünkü Yhazan’dan
ö¤rendi¤im bir ﬂey varsa o da ﬂu: Geride b›rakt›klar›na

bakarak yaﬂayamazs›n, yoksa ileriden bir ﬂey gelip sana
toslar.
‹ﬂte bu Yhazan denen diﬂidökük benim yaﬂam›m›
de¤iﬂtirdi –e¤er sen bunlar› okuyorsan dünyay› da de¤iﬂtirmiﬂ olabilir. Biz yaﬂl›lara diﬂidökük deriz; Yhazan
da öylesine bir eskidekaland› ki çenesindeki sakallar
kemik gibi beyazlaﬂm›ﬂ, diﬂlerinin ço¤u dökülmüﬂtü.
Derisi bile eskimiﬂ, y›pranm›ﬂ, incelmiﬂti; sanki adam›
kald›r›p ›ﬂ›¤a tutsan, arkas›n› görece¤ini san›rd›n.
Yhazan’› tan›mam ﬂöyle oldu: Z›mbac›lar beni onu
basmaya gönderdi. O zamanlar benim için giderilmesine az kalm›ﬂ herhangi bir diﬂidökükten baﬂka bir ﬂey
de¤ildi, neden ya¤malamayacakt›m ki onu?
‹ﬂte ben de tam bunu yapt›m.
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Yhazan’›n yaﬂad›¤› kutuy›¤›n› uzakta, Boru boyundaki
Kenar’dad›r. Boru ﬂimdi k›r›k, ama eskiden Yerleﬂ’e
milyarlarca litre su taﬂ›d›¤›n› söylüyorlar. ‹çmeden önce süzülüp kaynat›lmas› gerekmeyen, temiz, tatl› su…
Öyle temiz bir su ki içinde büzülüp pörsümeden yüzebilirsin. T›pk› eskidekalan gevelemelerinin ço¤u gibi,
bunun da uyduruk bir masal oldu¤unu düﬂünüyorum.
Bilmiyorsan söyleyeyim; eskidekalanlar, her ﬂeyin sözümona yolunda gitti¤i, herkesin varl›k içinde yaﬂad›¤›
zamanlardan, Büyük Sars›nt›’n›n öncesinden kalma
kiﬂilerdir.
Kendi hesab›ma, ben eski zamanlar›n var oldu¤undan bile kuﬂkuluyum. Bunlar insan›n kendini daha iyi
duyumsamak için, kendi kendine anlatt›¤› masallardan
baﬂka bir ﬂey de¤il. Hani, “Benim gerçek annem varl›kl›

bir geliﬂik, gerçek babamsa racon kesenlerin baﬂ›d›r,
günün birinde gelip beni kurtaracaklar ve hep birlikte
Eden’e gidip sonsuza dek mutlu yaﬂayaca¤›z,” diye
baﬂlayan öyküler var ya, onlar gibi. Yaa, ne demezsin!
Böyle ﬂeyler ancak KimKimleNerdelerde olur. Gerçek
yaﬂamda kimse imdad›na koﬂmaz.
Bana inan, biliyorum.
Her neyse, kutuy›¤›nlar›na gelelim. Kutuy›¤›nlar›
hiç kimseye ait de¤ildir. Kutulardan birine yeterince
uzun süre çöreklenirsen, san›r›m oraya ‘evim’ diyebilirsin –evden anlad›¤›n on kutu yüksekli¤inde, yüzerli
s›ralar durumundaki bir y›¤›n›n içinde, küçücük,
betondan bir bölmeyse… Söylediklerine göre, eski
zamanlarda yaﬂayanlar bu kutular› sahip olduklar›
ﬂeyleri saklamak için kullan›rlarm›ﬂ, ama art›k zavall›lardan baﬂka kimse saklanm›yor oralarda. Her türlü
süngüsüdüﬂükler, beyniburgulular ve Yhazan gibi
diﬂidökükler…
Kutular› görmeden önce kokusunu duyars›n, çünkü su düzene¤i yoktur; kutularda yaﬂayanlar, hayvanlar gibi topra¤› kullanmak zorundad›r. ‹ﬂin tuhaf›, ilk
bak›ﬂta orada kimse yaﬂam›yormuﬂ gibi görünür. Yak›n›nda, uzun zaman önce nedense çat›s› çöken ﬂu eski
sanayi deposu var. Bütün pasl› kiriﬂler ve öteberi ortal›¤a saç›lm›ﬂ, aya¤›na bir ﬂey tak›lmadan yürümeyi
olanaks›z k›lar. Yolumdan kaç›ﬂan s›çanlar›n c›z›rt›ya
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benzer seslerini duyuyordum; s›çanlar varsa yak›nlarda mutlaka insanlar da vard›r, ama neredeydiler?
Anlaﬂ›lan saklan›yorlard›. Ben yaklaﬂ›nca küçük,
çamura bulanm›ﬂ bir surat, döküntü öbe¤inin arkas›ndan bak›verdi, sonra biri ›sl›k çald› –bir uyar›– ve
gizlenmek üzere kaç›ﬂanlar›n sesleri duyuldu; sanki bir
ﬂeyden korkmuﬂ gibiydiler. Benden korkmuﬂ olmal›lar.
Benim Bitirim Z›mbac›lar’dan biri oldu¤umu, bask›na
ya da daha kötü bir ﬂey yapmaya geldi¤imi düﬂündüler;
asl›nda bu, aç›klamaktan pek hoﬂlanmasam da gerçe¤e
epeyce yak›nd›. Z›mbac›lar’›n resmi üyesi de¤ilim, ama
çetenin baﬂ› Billy Bizmo, nedense benden hoﬂlan›yor.
Aile birimimi yitirdi¤imi duyunca, “Spazml› velede yer
aç›n,” dedi –açt›lar.
‹ﬂte iﬂin özü bu, ben soymak için buraday›m. ‹nsanlar› soymak benim iﬂim. Hayatta kalmam›n yolu bu. Ya
Z›mbac›lar’a paylar›n› ödersin, yani eline her ne geçerse yar›s›n› onlar al›r ya da Z›mbac›lar art›k canl›lar
aras›nda yerin olmad›¤›na karar verir. Asl›nda bu her
ﬂeyi kolaylaﬂt›r›yor –kimi zaman, senden bile yoksul
insanlar› ya¤malad›¤›n için kendini kötü hissetsen de.
Ya soy ya öl. ‹ﬂin özeti bu. Dedikleri de zaten o: “Ya
Z›mbac› ol ya da cavla¤› çek!”
Her neyse, ﬂu küçük suratl›, kafas›n› döküntülerden
yine ç›kard› ve kocaman, korkulu gözlerle bana bakt›.
“Hey! K›p›rdama!” diye ba¤›rd›m, donup kald›.

Küçük surat, küçük bir o¤lana aitti. Belki beﬂ yaﬂ›nda vard› ama, yanaklar›ndaki kir en az bir milyon y›ll›kt›. Ona yak›ndan bakmak için e¤ildim, bir damla
gözyaﬂ› yana¤›ndaki pisli¤i yara yara akt›. Ufakl›¤›n
can›n› yakmam›ﬂt›m, henüz ya¤malam›ﬂ falan da de¤ildim, ama kendimi kötü hissettim.
“Hey,” dedim, “konuﬂabiliyor musun?”
Küçük Surat baﬂ›n› sallad›. ﬁimdi yanaklar›ndaki
kiri eriten iki damla gözyaﬂ› vard›.
Gerçekten nazikçe, usulca sordum: “Çoko ister misin? Bana Yhazan’›n kutusunu gösterirsen, sana çoko
veririm. Nerede oturdu¤unu biliyor musun?”
Cebimden çokoyu ç›kard›m, görsün diye paketini
açt›m, ama çocuk çok korkmuﬂ görünüyordu. Çokonun yar›s›n› k›r›p ona verdim. “Ye,” dedim. “Hadi ama,
seni öldürmez.” Çocuk ﬂöyle irkildi, iﬂte o zaman hiç
çoko yemedi¤ini, onun zehir olabilece¤ini düﬂündü¤ünü anlad›m. Çubuktan küçük bir parça daha k›rd›m,
a¤z›ma att›m, “Mmm, güzel,” dedim. Sonunda bir ›s›r›k ald› ve patlamas›n› bekledi. Tat a¤z›na yay›ld›¤›nda,
kadifemsi çikolata tad›, Küçük Surat a¤lamay› kesti.
“Sana güzeldir demiﬂtim,” dedim. “ﬁimdi, ﬂu Yhazan
denen acayip tipten n’aber? Onu nerede bulurum, h›?”
Küçük Surat beni kutuy›¤›n› s›ralar› aras›nda yürüttü. Hiçbir ﬂey söylemiyordu; tüm dikkatini a¤z›nda
kalan çokonun tad›n› ç›karmaya vermiﬂti, belki de
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