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Bu hikâyenin üçüncü cildini o ğlum OWEN PHILIP KING'e (Khef, Ka ve Ka-tet) 
minnetle adıyorum. 
 
 
 
Bu kitap daha önce Hayaletler Beldesi ve Çorak Topr aklar adıyla yayınevimizce 
iki cilt halinde yayınlanmı ştır. 
  
Özetleme 
 
 
Çorak Topraklar, Robert Browning'in Childe Roland t o the Dark Tower Came adlı 
roman- şiirinden esinlenen ve bir dereceye kadar da ona day anan daha uzun bir 
hikâyenin üçüncü cildidir. 
Birinci cildin adı Silah şor. Bu kitapta 'ilerleyip kaybolmu ş' bir dünyanın son 
silah şoru olan Roland'ın siyahlı adamı yani Walter adlı b üyücüyü nasıl izleyip 
yakaladı ğı anlatılıyor. Walter Orta-Dünyanın hâlâ birle şmiş durumda oldu ğu 
günlerde Roland'ın babasına kalle şçe, dostmu ş gibi davranmı ştır. Roland'ın asıl 
amacı bu yarı-insan sihirbazı yakalamak de ğildir. Bu, zamanın birbirine 



bağlandı ğı noktada yükselen, güçlü ve gizemli Kara Kuleye gi den yoldaki bir 
başka dönüm noktasıdır. 
Roland aslında kimdir? Dünyası, 'ilerleyip kaybolma dan' önce nasıl bir yerdi? 
Kule nedir ve Silah şor niçin oraya varmak istiyor? Elimizde sadece parç a parça 
cevaplar var. Roland'ın bir şövalye oldu ğu kesin. 'Sevgi ve ı şıkla dolu' diye 
anımsadı ğı bir dünyayı yakalama (ya da belki de kurtarma) gö revi verilmi ş o 
şövalyelerden biri. Ancak Roland'ın anılarının, o dü nyanın gerçek haline uyup 
uymadı ğı pek belli de ğil. 
Ancak yine de bazı gerçekleri biliyoruz. Roland'ın,  annesinin Walter'den çok 
daha güçlü bir sihirbaz olan Marten'in metresi oldu ğunu ö ğrendikten hemen sonra 
ve zamanından önce, erkeklik sınavına girmeye zorla ndı ğını örne ğin. Marten'in, 
Roland'ın annesiyle ya şadı ğı ili şkiyi ö ğrenmesini sa ğladı ğını. Böylelikle onun 
erkeklik sınavında ba şarılı olamayarak 'Batıya' yani çorak topraklara 
gönderilece ğini umdu ğunu. Roland'ın sınavı geçerek Marten'in planlarını boşa 
çıkardı ğını. 
Ayrıca, Silah şor'un dünyasının bizimkine tuhaf ama önemli bir biç imde ba ğlı 
oldu ğunu da biliyoruz. Bazen bir dünyadan di ğerine geçmenin mümkün oldu ğunu da. 
Roland çölde uzayıp giden çoktan terk edilmi ş bir araba yolundaki durak yerinde 
bizim dünyamızda ölmü ş olan Jake adlı bir çocukla kar şıla şıyor. Aslında Jake'i, 
Manhattan'ın ortalarındaki bir sokakta yakla şan bir arabanın altına itmi şlerdir. 
Jake Chambers siyahlı adam-yani Walter- e ğilip ona bakarken ölmü ş ve sonra 
Roland'ın dünyasında uyanmı ştır. 
Silah şor ve çocuk, siyahlı adama eri şemeden Jake tekrar ölür... Bu kez sembolik 
oğlunu feda etmek zorunda kalan Silah şor ya şamının en önemli ve acı veren 
seçimini yapmak zorunda kalmı ştır. Ondan Kuleyle çocuk arasında bir seçim 
yapması istendi ğinde, Roland, Kuleyi seçer. Jake uçuruma yuvarlanma dan önce 
Roland'a son olarak, "O halde git..." der. "Bunlard an ba şka dünyalar da var." 
Roland'la Walter son kez çürüyen kemiklerden olu şan tozlu bir Golgota'da 
kar şıla şırlar. Siyahlı adam, Tarot kartlarına bakarak Silah şor'un gelece ğini 
açıklar. Roland'ın dikkatini özellikle üç garip kar ta çeker. Mahkûm, Gölgelerin 
Hanımı ve Ölüm. ("Ama seninki de ğil, Silah şor.") 
 
Đkinci cilt olan Üçün Çizgileri Batı Denizinin kıyıs ında ba şlar. Bu, Roland'la 
Walter'ın kar şıla şmalarından hemen sonra olur. Bitkin halde olan Sila hşor gece 
yarısı uyanır ve kabaran denizin sürüngen etobur ya ratıkları ( Đstanavarlar) 
kıyıya atmı ş oldu ğunu görür. Roland fazla uza ğa gidemeyen bu yaratıklardan 
kaçamadan onlar tarafından ciddi bir biçimde yarala nır. Sa ğ elinin i şaret ve 
orta parmaklarını kaybeder. Ayrıca Đstanavarların zehiri de iyice kanına 
karı şır. Silah şor, Batı Denizinin kıyısındaki yoluna devam ederken  hastalanır... 
Belki de ölmek üzeredir. 
Roland kumsalda tek ba şlarına duran üç kapı görür. Bunların hepsi de bizim  
dünyamıza açılmaktadır. Ama Roland için. Sadece onu n için. Hatta kapılar Jake'in 
yaşadı ğı kente açılır. Roland, bizim zaman akıntımızda üç noktada New York'u 
ziyaret eder. Hem kendi hayatını kurtarabilmek, hem  de Kara Kuleye giderken 
onunla birlikte gelecek üç ki şiyi 'çekmek' için. 
Mahkûm Eddie Dean'dir. 1980 yıllarının sonunda New York'ta ya şayan bir eroinman. 
Roland kendi dünyasında, kumsaldaki kapıdan Eddie D ean'in kafasına girer. Enrico 
Balazar adlı bir adam için kokain ta şıyan Eddie tam o anda JFK Havaalanına 
inmi ştir. Birlikte ya şadıkları korkunç maceralar sırasında Roland bir mik tar 
penisilin bulur ve Eddie Dean'i de kendi dünyasına getirmeyi ba şarır. Eroin (ve 
hatta kızarmı ş tavuk bile) bulunmayan bir dünyaya kaçırıldı ğını anlayan 
uyu şturucu ba ğımlısı Eddie bu durumdan hiç ho şlanmaz. 
Đkinci kapı Roland'ı Gölgelerin Hanımı'na götürür. B u aslında iki ruhlu bir 
kızdır. Roland kendini bu kez 1960'lı yılların ba şında ve tekerlekli sandalyeye 
mahkûm, Odetta Holmes adlı genç bir insan haklan ey lemcisinin kar şısında bulur. 
Odetta'nın içinde Detta Walker adlı kurnaz ve kalbi  nefret dolu bir kız 
saklanmaktadır. Bu iki ruhlu kadın Roland'ın dünyas ına 'çekildi ği' zaman sonuç 
Eddie ve durumu hızla a ğırla şan Silah şor için çok sarsıcı olur. Odetta ba şına 
gelenlerin ya bir rüya ya da yersiz kuruntular oldu ğuna inanır. Do ğrudan do ğruya 
harekete geçmekten ho şlanan zalim Detta'ysa kendini i şkenceci beyaz iblisler 
gibi gördü ğü Roland ve Eddie'yi öldürmeye adar. 



Üçüncü kapının arkasında gizlenen (1970'lerin ortas ında, New York) ve bir dizi 
insanı katletmi ş olan Jack Mort da Ölüm'dür. Mort, Odetta Holmes / Detta 
Walker'in ya şamında iki defa büyük de ği şikliklere neden olmu ştur ama onların 
bundan haberleri yoktur. Mort kurbanlarını ya itere k ya da yukarıdan ba şlarına 
bir şey atarak ortadan kaldırmı ştır. Her zaman dikkatli davranan katil bu çarpık 
meslek ya şamı sırasında Odetta'ya iki yöntemi de uygulamı ştır. Odetta küçük bir 
çocukken onun ba şına tu ğla atarak kızın komaya girmesine neden olmu ştur. Ayrıca 
Odetta'nın vücudunda gizli olan karde şi Detta Walker'in da do ğmasına yol 
açmı ştır. Yıllar sonra yani 1959'da Mort, Odetta'yla tek rar kar şıla şır ve onu 
Greenwich Village'de yakla şan metro treninin önüne iter. Odetta bu kazadan sa ğ 
çıkar ama bedelini de öder. Tren bacaklarını dizler inden kesmi ştir. Odetta'nın 
hayatını orada tesadüfen bulunan genç ve kahraman b ir doktor kurtarır. (Belki 
Detta'nın çirkin ama azimli ruhunun da yardımı olmu ştur.)... Roland bu iç 
ili şkilerin basit birer rastlantı olamayaca ğını, daha büyük bir gücün i şe 
karı ştı ğını dü şünür. Silah şor, Kara Kuleyi saran dev güçlerin tekrar toplanmay a 
başladıklarına inanır. 
Roland, Mort'un bir ba şka esrarlı olaya karı şmış olabilece ğini de ö ğrenir. Bu 
insanın dü şüncelerini altüst edebilecek bir ikilem de olabilir . Çünkü 
Silah şor'un ya şamına karı ştı ğı sırada Mort'un izledi ği kurban Jake'den ba şkası 
değildir. Yani Roland'ın durak yerinde kar şıla ştı ğı ve da ğların altında 
kaybetti ği çocuk. Roland, Jake'in bizim dünyamızda ölmesiyle  ilgili sözlerinden 
hiçbir zaman ku şkulanmamı ştır. Jake'in katilinin kim oldu ğundan da. Tabii bu 
Walter'dir. Jake yerde son nefesini verirken etrafı na toplanan kalabalı ğın 
arasında rahip kılı ğına bürünmü ş olan Walter'i görmü ş ama Roland bu tariften 
hiçbir zaman şüphelenmemi ştir. 
Ne var ki, şimdi de ku şku duymaz: Walter'in kaza yerinde oldu ğundan emindir. Ama 
ya Jake'i yakla şan Cadillac'ın altına iten Walter de ğil de, Jack Mort'sa? Bu 
olabilir mi? Roland kesin bir şey söyleyemez. Ama e ğer öyleyse, peki Jake şimdi 
nerede? Öldü mü, yoksa ya şıyor mu? Zamanda bir yere mi takıldı? Ve Jake Chamb ers 
1970'lerin ortasında Manhattan'da kendi dünyasında yaşıyorsa ve iyiyse ben, 
Roland onu hâlâ nasıl hatırlıyorum? 
Bu karma şık ve tehlikeli geli şmeye ra ğmen kapılar sınavı -ve o üçünün 
'çekilmesi'- Roland için ba şarıyla sonuçlanır. Eddie Dean, Roland'ın 
dünyasındaki yerini kabul eder. Çünkü Gölgelerin Ha nımına â şıktır. Roland'ın üç 
yol arkada şından ikisi olan Detta Walker / Odetta Holmes, Sila hşor tarafından 
iki ki şili ği birbirini tanımaya zorlayınca onlar da birle şirler. Hem Detta'nın, 
hem de Odetta'nın özelliklerini ta şıyan bir tek ki şi halini alırlar. Bu 'melez' 
Eddie'nin a şkını kabul etmeyi ve ona kar şılık vermeyi de ba şarır. Böylece Odetta 
Susannah Holmes ve Detta Susannah Walker yeni bir k adın halini alır, Susannah 
Dean adlı üçüncü bir kadına dönü şürler. 
 Jack Mort da aynı metro treninin tekerlekleri altı nda ölür. O ünlü A-treni'nin. 
Bu, on be ş, on altı yıl önce Odetta'nın bacaklarını koparan t rendir. Mort'un 
ölümü büyük bir kayıp sayılmaz. 
Ve Gilead'lı Roland, sayısız yıllardan sonra artık Kara Kule yolunda yalnız 
değildir. Kaybetti ği eski arkada şları Cuthbert ve Alain'in yerini Eddie'yle 
Susannah almı şlardır... Ne var ki, Silah şor arkada şlarının ba şlarına kötü şeyler 
gelmesine neden olur her zaman. Çok kötü şeyler... 
Çorak Topraklar kumsalda, kapının önündeki kar şıla şmadan birkaç ay sonra Orta-
Dünyadaki bu üç yolcunun hikâyesini anlatır. Grup i yice içerlere do ğru 
ilerlemi ştir. Dinlenme süresi bitmi ş, ö ğrenme devresi ba şlamı ştır. Susannah ate ş 
etmeyi ö ğrenmektedir... Eddie tahta oymayı... Silah şor'se insanın gitgide 
çıldırmasının ne demek oldu ğunu. 
(Bir not daha: New York'lu okuyucularım kentin co ğrafyasında bazı de ği şiklikler 
yapmak cüretini gösterdi ğimi anlayacaklar. Bu yaptıklarım için beni 
affedeceklerini umarım.) 
  
Bir yı ğın kırık görüntü, 
Güneşin kavurdu ğu 
Ve ölü a ğaçların korumadı ğı, a ğustosböce ğinin rahatlatmadı ğı, 
Kuru ta ştan su şıkırtısı gelmedi ği o yerde 
Kızıl kayanın altında gölge var, 



(Bu kızıl kayanın gölgesine gir,) 
Ve ben sana 
Sabah arkandan hızla gelen gölgenden 
Ya da ak şam seni kar şılamak için yerden kalkan gölgenden 
Çok farklı bir şey gösterece ğim. 
Sana, bir avuç tozda korkuyu gösterece ğim. 
T.S. EL ĐOT 
Çorak Topraklar 
  
Saçaklanmı ş bir diken sapı 
Arkada şlarından daha yukarı uzanırsa, kafası kopardır. 
Yoksa sert otlar kıskanırlar. Labadt tın 
Sert ve kara yapraklarını, bütün ye şerme 
Umutlarını kıracak kadar ezen 
Onları delip yırtan nedir? Bir hayvan 
Yine hayvanca bir niyetle yürümek ister 
Ve onları ezerek öldürür. 
ROBERT BROWNING 
Genç Roland Kara Kuleye Geldi 
 
Millicent kayıtsızca, "Bu hangi nehir?" diye sordu.  
"O sadece bir dere. Şey, belki ondan biraz daha büyük." 
"Adı Çorak." 
"Sahi mi?" 
Winifred, "Evet," dedi. "Öyle." 
 
ROBERT AICKMAN 
Çok Dost 
  
BĐRĐNCĐ K ĐTAP 
 
JAKE 
 
BĐR AVUÇ TOZDAKĐ KORKU 
 
   
I. AYI VE KEM ĐK 
 
Susannah üçüncü kez gerçek kur şun kullanıyordu... Silahıysa Roland'ın onun için 
hazırladı ğı mahfazadan ilk defa çekiyordu. 
Bol kur şunları vardı. Roland, Eddie'yle Susannah Dean'in 'ç ekildikleri' zamana 
kadar ya şadıkları dünyadan üç yüzden fazla kur şun getirmi şti. Ancak bol kur şunun 
olması bo şa harcanabilece ği anlamına gelmiyordu. Aslında tersine. Tanrılar, 
müsriflere kızarlardı. Roland'ı önce babası, sonra da en büyük ö ğretmeni olan 
Cort, bu inanca göre yeti ştirmi şlerdi. Ve o hâlâ buna inanıyordu. O tanrılar 
insanı hemen cezalandırmayabilirlerdi. Ama eninde s onunda kefaretin ödenmesi 
gerekirdi... Ne kadar beklenirse, bedel de o kadar ağır olurdu. 
Zaten ba şlangıçta gerçek kur şuna gerek yoktu. Roland tekerlekli sandalyedeki 
esmer tenli, güzel kadının inanabilece ğinden çok daha uzun yıllardır silah 
kullanıyordu. Silah şor önceleri kadının kurdu ğu hedeflere ni şan alarak teti ği 
çekmesini seyretmi ş ve yanlı şlarını düzeltmi şti. Sonunda Susannah ve Eddie ate ş 
etmeyi çabucak ö ğrenmi şti. 
Roland'ın da tahmin etti ği gibi do ğuştan silah şordu onlar. 
Roland'la Susannah bugün, neredeyse iki aydan beri oturdukları korudaki kamptan 
bir kilometre kadar ötede bile olmayan açıklı ğa gelmi şlerdi. Günlerse tatlı bir 
benzerlik içinde geçmi şti. Şövalye'nin vücudu kendi kendini iyile ştirirken, 
Eddie'yle Susannah da onun kendilerine ö ğretmesi gereken şeyleri ö ğrenmi şlerdi. 
Ate ş etmek, avlanmak. Avlanan hayvanın içini bo şaltarak temizlemek. Deriyi önce 
germek sonra da tuzlayıp tabaklamak. Hayvanın mümkü n oldu ğunca her yerinden 
yararlanmak ve hiçbir şeyi ziyan etmemek. Kuzeyi Eski Yıldız ve güneyi de Yaşlı 
Anaya bakarak bulmak. Kendilerini buldukları Batı D enizinin doksan kilometre 



kadar kuzeydo ğusundaki bu ormanda etrafı dinlemek... Eddie'nin bu gün kampta 
kalması Silah şor'u sıkmıyordu. O insanın en çok kendi kendine ö ğrendi ği şeyleri 
hatırladı ğını bilirdi. 
Ancak en önemli ders hâlâ çok önemliydi. Ate ş etmek! Her seferinde de hedefi 
vurmak ve öldürmek! 
Bu açıklı ğın etrafını, düzensizce bir yarım daire olu şturan güzel kokulu, koyu 
renk köknarlar çevreliyordu. Güney tarafında zemin dikle şiyor, çatlamı ş kayalar 
ve ufalanan şist çıkıntılarından olu şan basamaklarla doksan metre iniyordu. 
Burası bir devin merdiveniydi sanki. Berrak bir der e a ğaçların arasından çıkıp 
açıklı ğın ortasından geçiyordu. Önce sünger gibi toprak ve  ufalanan ta şların 
arasındaki derin yatakta köpük köpük akıyor, sonra da çatlak kayalardan olu şan 
zeminden, yara do ğru iniyordu. 
Su, basamakları küçük ça ğlayanlar halinde iniyor ve sürüyle güzel, titrek 
gökku şağı olu şturuyordu. Yarın ötesinde harika, derin bir vadi uz anıyordu. 
Burası yine köknarlar ve bu kalabalıkta ölmeyi kabu l etmeyen birkaç ya şlı, dev 
karaa ğaçla doluydu. Kara ğaçlar yemye şil, gür ve yüksektiler. Silah şor vadide bir 
yangın izi göremiyorsa da arada sırada oralara yıld ırım dü ştü ğünü anlıyordu. Ve 
tek tehlike yıldırım da de ğildi. Uzak bir geçmi şte bu ormanda insanların 
yaşadı ğını Roland son haftalarda birkaç kez onların izleri ne rastlayarak 
anlamı ştı. Ço ğu ilkel şeylerdi. Bu kanıtların çömlek parçaları da vardı. A te şte 
pi şirilmi ş olabilirlerdi. Ve ate ş, kendisini yaratan ellerden kaçmaktan ho şlanan 
kötü bir şeydi. 
Resimli kitaplara yakı şacak bu manzaranın yukarısında masmavi gökyüzü büyü k bir 
kavis çizmekteydi. Birkaç kilometre ötede kargalar uçarak daireler çiziyor, 
yaşlı insanlarınkine benzeyen hı şırtılı sesleriyle ötüyorlardı. Sanki fırtına 
yakla şıyormu ş gibi huzursuzdular. Gerçi Roland havayı koklamı ş ve burnuna ya ğmur 
kokusu da gelmemi şti. 
 Silah şor derenin solundaki büyük bir kayanın üzerine altı  ta ş yerle ştirmi şti. 
Hepsinde de mika parçacıkları vardı. Ö ğleden sonraya özgü sıcak güne şte mercek 
gibi ı şıldıyorlardı. 
Silah şor, "Son fırsat," dedi. "E ğer kılıf seni çok az da olsa rahatsız ediyorsa 
bunu bana hemen söylemelisin. Buraya kur şun ziyan etmeye gelmedik." 
Susannah ona yan yan, alayla baktı. Silah şor bir an Detta Walker'ı görür gibi 
oldu. Bu tıpkı puslu güne ş ı şınlarının bir çelik çubuktan yansımasına 
benziyordu. "Rahatsız olsaydım ve sana söylemeseydi m ne yapardın? Şu küçücük 
şeylerin altısı da hedefe vurmasaydı? O eski ö ğretmeninin yaptı ğı gibi beni 
tepeüstü sarkıtır mıydın? Onun gibi tokat mı atardı n?" 
Silah şor gülümsedi. Şu son be ş hafta, daha önceki be ş yılda yapmadı ğı kadar 
gülümsemi şti. "Böyle yapamayaca ğımı sen de biliyorsun. Bir kere o zamanlar 
çocuktuk... yani henüz erkeklik sınavlarını vermemi ş çocuklardık. Bir küçü ğü 
terbiye etmek için tokatlayabilirsin ama..." 
Susannah alayla, "Benim dünyamda da daha kibar insa nlar çocukların 
dövülmelerinden ho şlanmazlar," dedi. 
Roland omzunu silkti. Öyle bir dünyayı hayal etmek onun için zordu. Büyük 
Kitapta, "Çocu ğu şımartmamak için hu ş dalını bolca kullan," denilmiyor muydu? 
Ancak yine de Susannah'nın yalan söyledi ğini sanmıyordu. "Senin dünyan 
'ilerleyip' kaybolmadı. Orada pek çok şey farklı. Öyle oldu ğunu ben kendi 
gözlerimle görmedim mi?" 
"Gördün sanırım." 
"Zaten sen de, Eddie de çocuk de ğilsiniz. Size öyleymi şsiniz gibi davranmam 
yanlı ş olur. E ğer sınav gerekiyorsa, hepsini geçtiniz." 
Roland söylememesine ra ğmen kumsaldaki olayın nasıl sona erdi ğini dü şünüyordu. 
Hantal Istanavarlar onu ve Eddie'yi kesip biçerek b irer iskelete dönü ştürmeden 
önce Susannah onlardan üçünü cehenneme yollamı ştı. Şövalye, kadının da ona bir 
gülümseyi şle kar şılık verdi ğini görünce onun da aynı şeyi hatırladı ğını dü şündü. 
"Ben do ğru dürüst ate ş edemezsem ne yaparsın?" 
"Sadece bakarım. Bence yeterli olur." 
Kadın bu sözleri dü şündü, sonra da ba şını salladı. "Olabilir." Tekrar silah 
kayı şını yokladı. Bu koltukaltına takılan kılıflarınkine  benzeyen biçimde 
göğsünün üzerinden geçiyordu. (Roland bunu, 'dok i şçisi tutu şu,' diye 
nitelendiriyordu.) Kayı ş önce basitmi ş gibi görünüyordu ama bunu uygun biçime 



sokmak için uzun haftalar boyunca denemeler ve epey ce de düzeltmeler yapmı ştı. 
Kayı ş ve sandal a ğacından yapılma a şınmı ş kabzası çıkan tabanca, bir zamanlar 
Silah şor'ündü. Eski, ya ğlanmı ş kılıfı sa ğ kalçasının üzerine ba ğlardı. Roland 
son be ş haftalık sürede kılıfın artık bir daha oradan sark mayacağını yava ş yava ş 
anlamı ştı. Đstanavarlar yüzünden artık silahı sol eliyle kullan ıyordu. 
Roland tekrar, "Kayı ş nasıl?" diye sordu. 
Susannah bu kez ona bakarak güldü. "Roland, bu eski  kayı ş bundan daha fazla 
rahat olamaz. Şimdi ate ş etmemi istiyor musun? Yoksa burada oturup şuradan gelen 
karga müzi ğini mi dinleyece ğiz?" 
Silah şor gerilimi hissetti. Sanki derisinin altında kıvıl  kıvıl solucanlar 
oyna şıyordu. Herhalde Cort da bütün o sert ve öfkeli tav ırlarına ra ğmen, böyle 
durumlarda aynı şeyleri hissediyordu diye dü şündü. Susannah'nın ba şarılı 
olmasını istiyordu. Buna ihtiyacı vardı. Ama bunu n e kadar çok istedi ğini ve 
ihtiyaç duydu ğunu belli etmek bir felakete neden olabilirdi. 
"Bana dersini tekrarla, Susannah." 
Kadın yapay bir öfkeyle içini çekti... Ama konu şmaya ba şlarken gülümsemesi 
silinmi şti. Güzel, siyah yüzünde ciddi bir ifade belirdi. A rdından Roland, 
Susannah'nın dudaklarından o eski cevapların döküld üğünü duydu. Ama genç kadın 
onları yenile ştiriyordu. Silah şor o sözleri günün birinde bir kadından 
duyaca ğını hayal bile etmemi şti. Ne kadar da do ğal geliyordu insana bu... Ama 
ayrıca çok garip ve tehlikeliydi de... 
"Elimle ni şan almıyorum. Eliyle ni şan alan biri babasının suratını unutmu ş 
demektir. 
"Gözümle ni şan alıyorum. 
"Elimle ate ş etmiyorum. Eliyle ate ş eden biri babasının suratını unutmu ş 
demektir. 
"Ben kafamla ate ş ediyorum. 
"Silahımla öldürmüyorum..." Susannah duraklayarak k ayanın üzerindeki mikalar 
yüzünden ı şıldayan ta şlan i şaret etti. "Ben zaten kimseyi öldürecek de ğilim. 
Onlar küçücük ta şlar." 
Yüzündeki biraz gururlu ve biraz da yaramazca ifade den Roland'ın kendisine 
sinirlenmesini, hatta öfkelenmesini bekledi ği anla şılıyordu. Ancak Silah şor, 
genç kadını izledi ği yoldan çoktan geçmi şti. Silah şor yamaklarının kavgacı ve 
neşeli, sinirli ve huysuz olduklarını, en olmayacak an da di şlerini göstermeye 
kalkı ştıklarını hiç unutmamı ştı... Hem beklenmedik bir yetene ği oldu ğunu da fark 
etmi şti. Ö ğretebiliyordu. Dahası, ö ğretmekten ho şlanıyordu. Arada sırada Cort 
için de aynı şeyin söylenip söylenemeyece ğini dü şündü. Galiba Cort da aynı 
şeyleri hissetmi şti. 
Şimdi ba şka kargalar da çı ğlıklar atmaya ba şlamı şlardı. Bu sesler arkalarındaki 
ormandan geliyordu. Roland'ın kafasının bir yanı ka rgaların seslerinin artık 
huysuz de ğil, tela şlı oldu ğunu fark etti. Ku şlar ürkmü ş ve beslendikleri şey 
neyse ondan uzakla ştırılmı şlardı. Ancak Silah şor'un ürken bir grup kargadan daha 
önemli şeyleri dü şünmesi gerekiyordu. O yüzden bu bilgiyi kafasının b ir yanına 
yerle ştirdi ve dikkatini tekrar Susannah'ya verdi. Bir ya mak konusunda ba şka 
türlü davranmak onu di şlerini tekrar göstermeye ve bu kez hiç de şakacı olmayan 
bir tavırla kendisini ısırmaya davet etmek olurdu. O zaman kim suçlanırdı? 
Öğretmenden ba şka kim? Sonuçta Silah şor, Susannah'yı ısırması için e ğitmiyor 
muydu? Đkisini ısırabilmeleri için e ğitmiyor muydu? Silah şor bu de ğil miydi 
zaten? Törenin birkaç Öfkeli satırını attı ğınız, soru ve cevabın birkaç sert 
notasını susturdu ğunuz zaman geride bu kalmıyor muydu? O, emir üzerin e ısırmak 
için e ğitilmi ş bir şahin-insan de ğil miydi? 
Roland, "Hayır," dedi. "Onlar ta ş de ğil." 
Susannah ka şlarını hafifçe kaldırarak tekrar gülümsemeye ba şladı. Roland'ın a ğır 
ağır davrandı ğı ya da huysuzluk etti ği zaman yaptı ğı gibi patlamayaca ğını 
anlamı ştı. (Ya da hiç olmazsa Silah şor henüz böyle bir şey yapmayacaktı.) Genç 
kadının gözlerinde Roland'a her zaman Detta Walker' ı hatırlatan, çeli ğe çarpan 
güneşin ı şıltısına benzer o alaylı ifade belirdi. "Öyle mi?" Hâlâ Silah şor'a 
dostça takılıyordu. Ama Roland izin verse bunun kız gın bir hal alaca ğını 
seziyordu. Kadının sinirleri gerilmi şti, heyecanlıydı. Tırnaklarını yarı yarıya 
çıkarmı ştı. 



Roland da alaya yine alayla cevap verdi. "Öyle ya."  O da gülümsemeye ba şlıyordu. 
Ama gülü şü ne şesizdi. "Susannah, o beyaz köpekleri anımsıyor musu n?" 
"Oxford Town'daki beyaz köpekleri mi?" Genç kadın a rtık gülümsemiyordu. 
"Beyaz köpeklerin sana ve arkada şlarına neler yaptıklarını da hatırlıyor musun?" 
Susannah, "O ben de ğildim," dedi. "Ba şka bir kadındı." Somurtmu ş, bakı şları 
bulanıkla şmıştı. Silah şor bu ifadeden nefret ediyorsa da yine de memnundu.  Uygun 
ifadeydi bu. Çıraların alev aldı ğını ve yakında kütüklerin de tutu şacaklarını 
açıklayan ifade. 
"Evet. O sendin. Đster ho şuna gitsin, ister gitmesin o Sarah Walker Holmes'un  
kızı Odetta Susannah Holmes'du. Şimdiki halinle de ğil. Eski halinle. Su 
hortumlarını hatırlıyor musun, Susannah? Altın di şleri anımsıyor musun? Oxford 
da o hortumları size çevirdikleri zaman o altın di şleri görmü ştün. Güldükleri 
zaman nasıl ı şıldadıklarını hatırlıyor musun?" 
Susannah o uzun gecelerde kamp ate şi sönmeye dururken bunları ve ba şka birçok 
olayı anlatmı ştı. Silah şor her şeyi anlamamı ş ama yine de dikkatle dinlemi şti. 
Tabii hepsini belle ğine yerle ştirmi şti. Ne de olsa acı da bir araçtı. Bazen en 
iyi araç. 
"Nen var senin, Roland? Neden o süprüntüleri bana h atırlatıyorsun?" Şimdi 
somurtkan Susannah'nın gözlerinde tehlikeli bir par ıltı vardı. 
Bu Roland'a uysal Alain öfkelendi ğinde gözlerinde beliren anlamı hatırlattı. 
Sonra yava şça, " Đşte ilerideki ta şlar o adamlar," dedi. "Seni bir hücreye 
kapatarak, üstüne pislemeye zorlayan o serseriler. Köpekli, elleri sopalı o 
adamlar. Sana, 'Zenci fahi şe,' diye ba ğıranlar." Ta şları i şaret ederek parma ğını 
soldan sa ğa do ğru kaydırdı. " Đşte şu gö ğsünü çimdikleyerek gülen serseri. Bu da, 
makatına bir şey saklayıp saklamadı ğını anlamak için bakmaları gerekti ğini 
söyleyen köpek. Bu da sana, 'Be ş yüz dolarlık kılık giymi ş şempanze,' diye 
bağıran. Bu da copunu tekerlekli iskemlenin parmakları nda durmadan dola ştıran ve 
sonunda bu sesin seni çıldırtaca ğını dü şünmene neden olan hayvan. Şu da 
arkada şın Leon'dan, 'Solcu homo,' diye söz eden herif. Ve Susannah, en sondaki 
de Jack Mort... Orada. Şu ta şlar, i şte o adamlar." 
Genç kadın şimdi hızlı hızlı soluyor, gö ğsü Silah şor'un kur şunlarla a ğırla şmış 
olan fi şekli ğinin altında kısa sarsılmalarla kabarıp iniyordu. A rtık Roland'a 
bakmıyordu. Gözlerini mikayla ı şıldayan ta şlara dikmi şti. Arkalarında, biraz 
uzakta bir a ğaç çatırdayarak devrildi. Yine kargalar gökyüzünde bağırı ştılar. 
Đkisi de artık oyunluktan çıkmı ş olan oyuna dalmı şlardı, durumu fark etmediler. 
Susannah, "Ah, öyle mi?" diye soludu. "Öyle mi?" 
"Öyle. Şimdi dersini tekrarla, Susannah Dean ve hata yapma. " 
Kelimeler Susannah'nın dudaklarından bu kez küçük b uz parçaları gibi döküldü. 
Sağ eli tekerlekli sandalyenin dirsek dayanacak yerind e, bo şta çalı şan bir motor 
gibi hafifçe titriyordu. 
"Elimle ni şan almıyorum. Eliyle ni şan alan biri babasının suratını unutmu ş 
demektir." 
"Gözümle ni şan alıyorum." 
" Đyi." 
"Elimle ate ş etmiyorum. Eliyle ate ş eden biri babasının suratını unutmu ş 
demektir." 
"Ben kafamla ate ş ediyorum." 
"Bu her zaman böyle olmu ştur, Susannah Dean." 
"Silahımla öldürmüyorum. Silahıyla öldüren biri bab asının suratını unutmu ş 
demektir. 
 "Ben, kalbimle öldürüyorum." 
Roland, "O halde onları babanın hatırı için ÖLDÜR!"  diye ba ğırdı. "HEPS ĐNĐ 
ÖLDÜR!" 
Genç kadının sandalyenin dirsek dayanacak yerinden kalkıp Roland'ın 
altıpatlarının kabzasına hızla uzanan eli sadece bu lanık bir gölge gibi gözüktü. 
Susannah bir saniyede silahı çekti. Sol elini indir di. Bir an ku şunun kanat 
çırpı şları kadar zarif ve hızlı hareketlerle horozu indir di. Altı el ate ş 
ederken gürültü vadide yankılanıyordu. Kayanın üstü nde dizilmi ş olan altı ta ştan 
beşi parçalanarak da ğıldı. 
Bir an ikisi de konu şmadılar. Neredeyse soluk bile almıyorlardı. Yankıla r ileri 
geri kayarak hafifledi. Kargalar bile susmu şlardı. Hiç olmazsa o sırada. 



Silah şor sessizli ği ifadesiz bir sesle söyledi ği ama garip bir biçimde 
vurguladı ğı üç kelimeyle bozdu. "Bu çok iyi." 
Susannah elindeki silaha, onu daha önce hiç görmemi ş gibi baktı. Namlusundan 
ince bir duman, bu rüzgârsız sessiz yerde dimdik yü kseliyordu. Sonra genç kadın 
silahı, gö ğsünün altındaki kılıfına yava şça soktu. Sonunda da, " Đyi ama kusursuz 
değil," dedi. "Birini ıskaladım." 
"Öyle mi?" Roland kayaya do ğru giderek son kalan ta şı aldı baktı, sonra da genç 
kadına attı. 
Susannah ta şı sol eliyle kapıverdi. Silah şor sa ğ elinin kılıfındaki silahının 
yakınında oldu ğunu ho şnutlukla fark etti. Susannah, Eddie'den daha iyi ve  do ğal 
bir ni şancıydı. Ama bu dersi Eddie kadar çabuk ö ğrenmemi şti. Balazar gece 
kulübündeki çatı şma sırasında yanlarında olsaydı herhalde ö ğrenirdi. Roland 
şimdi Susannah'nın bu dersi de sonunda kavramaya ba şladı ğını anlıyordu. Genç 
kadın ta şa baktı ve üst kö şesinde, bir milim derinli ğindeki çizgiyi gördü. 
Roland onun yanına gitti. "Ta şı sadece çizmi şsin. Ama bir çatı şmada bazen bu 
kadarı bile yeterli olur. Birini yaralarsan kar şındaki iyi ni şan alamaz..." 
Durakladı. "Neden bana öyle bakıyorsun?" 
"Bunun nedenini bilmiyorsun, de ğil mi? Gerçekten bilmiyorsun?" 
 "Hayır. Kafan ço ğu zaman bana kapalı, Susannah." Roland kendini savu nuyor gibi 
konu şmamıştı. 
Genç kadın öfkeyle ba şını salladı. Susannah'nın ki şili ğinde görülen hızlı 
deği şiklikler bazen Roland'ın sinirini bozuyordu. Silah şor'un kafasından geçen 
şeyleri tümüyle açıklamaktan ba şka bir şeyi söyleyememesi de Susannah'yı her 
zaman aynı biçimde etkiliyordu. 
Şimdiye kadar kelimeleri böyle oldu ğu gibi alan bir insanla daha 
kar şıla şmamıştı. 
Genç kadın, "Pekâlâ," dedi. "Sana neden öyle baktı ğımı anlataca ğım, Roland. 
Çünkü bana kötü bir oyun oynadın. Beni tokatlamayac ağını, hırçınla şsam bile 
tokatlayamayaca ğım söyledin... Ama bana ya yalan söyledin ya da ahm ağın tekisin! 
Ancak ben senin ahmak olmadı ğını biliyorum. Đnsanlar her zaman elleriyle tokat 
atmazlar. Benim ırkımdan olan her kadın ve erkek bu  konuda tanıklık edebilir. 
Geldi ğim yerde kafiyeli bir söz vardır. 'Sopalar ve ta şlar kemiklerimi kırar.'" 
Roland cümleyi tamamladı. "... ama alaylar beni hiç bir zaman yaralayamaz." 
"Aslında biz bu sözü böyle söylemiyoruz. Ama hemen hemen buna yakın bir şey 
anlatılır. Yine de nasıl söylersen söyle, saçma bir  laf bu. Senin yaptı ğına bo ş 
yere 'dille kırbaçlama,' denir. Sözlerin beni yaral adı, Roland. Şimdi orada 
durup böyle olaca ğını bilmedi ğini mi söyleyeceksin?" Susannah sandalyesinde 
oturmu ş ona öfkeli ama zekice bir merakla bakıyordu. 
Roland kim bilir kaçıncı defa, Susannah'nın ülkesin deki beyaz köpekler, 
tekerlekli sandalyede otursun oturmasın ona saldırd ıkları zaman ya çok aptallık 
etmi şler ya da çok cesurca davranmı şlar, diye dü şündü. Onların arasında 
dola ştı ğı için de sorunun cevabının 'cesaret' olmadı ğını biliyordu. 
Silah şor sabırla, "Yaralanaca ğını dü şünmedim," dedi. "Buna aldırmıyorum da. 
Di şlerini gösterdi ğini fark edince ısırmak niyetinde oldu ğunu anladım. O yüzden 
di şlerinin arasına bir çoma ğı sıkı ştırdım. Etkili de oldu... Öyle de ğil mi?" 
Susannah'nın yüzünde kırgınlık ve hayret dolu bir i fade belirdi. "Seni köpek!" 
Silah şor cevap verece ği yerde kadının tabancasını kılıfından çekip aldı. Sağ 
elinin geride kalan iki parma ğıyla silindiri zorlukla açtı, sol eliyle silahı 
doldurmaya ba şladı. 
"Seni küstah, kendini bir halt sanan..." 
Roland yine aynı sabırlı tavırla, "Isırman gerekiyo rdu," diye açıkladı. "Öyle 
olmasaydı, gerekti ği gibi ate ş edemezdin. Gözün, kafan ve kalbin yerine, elini 
ve silahını kullanırdın. Bu bir hile miydi? Yoksa k üstahça bir şey mi? Hiç 
sanmıyorum. Bence aslında kalbinde küstahlık olan s endin, Susannah. Bence oyun 
oynamaya hazırlanan da sendin. Bu beni üzmüyor. Ter sine. Di şleri olmayan bir 
silah şor, silah şor de ğildir." 
"Kahretsin! Ben silah şor de ğilim ki!" 
Roland bu sözlere aldırmadı. Susannah bir silah şor de ğilse, o zaman kendisi de 
bir Billy-Ahmak'tı. "Bir oyun oynuyor olsaydık, bel ki ba şka türlü davranırdım. 
Ama bu bir oyun de ğil. Bu..." Sa ğlam elini alnına götürerek bir an öyle durdu. 



Parmaklarının uçlarını sol şaka ğına dayamı ştı. Kadın parmak uçlarının hafifçe 
titredi ğini fark etti. 
Usulca, "Nen var, Roland?" diye sordu. 
Silah şor elini a ğır a ğır indirdi. Silindiri döndürüp yerine oturttu ve si lahı 
kadının fı şekli ğindeki kılıfa soktu. "Hiç..." 
"Bir derdin var senin. Bunu fark ettim. Eddie de öy le. Bu, biz kumsaldan ayrılır 
ayrılmaz ba şladı. Kötü bir şey var ve gitgide daha da kötüle şiyor." 
Silah şor, "Kötü bir şey yok," dedi. 
Susannah uzanarak, Roland'3n elini avuçlarının aras ına aldı. Öfkesi geçmi şti. 
Hiç olmazsa o an için. Đçtenlikle Silah şor'ün gözlerinin içine bakıyordu. "Eddie 
ve ben... bu bizim dünyamız de ğil, Roland. Sen olmazsan burada ölüp gideriz. 
Silahların bize kalır ve onlarla bize ustalıkla ö ğretti ğin gibi ate ş de ederiz. 
Ama yine de ölürüz. Biz... biz sana güveniyoruz. On un için bana ne oldu ğunu 
söyle. Đzin ver de sana yardıma çalı şayım. Đkimiz de yardım edelim." 
 Roland kendini tümüyle anlayan ya da anlamak istey en bir erkek de ğildi. Kendini 
tahlil etmek bir yana, durumunu anlama kavramı bile  ona yabancıydı. Onun yöntemi 
hızla harekete geçmekti. Đçindeki o esrarlı geli şmeleri çabucak dinliyor ve 
sonra hareket ediyordu. Hepsinin içinde en kusursuz  olanı oydu. Oldukça romantik 
sayılabilecek özü, içgüdü ve faydacılıktan olu şmuş son derecede basit bir kutuya 
kapatılan bir erkek. Roland şimdi de içine çabucak bir göz attı ve Susannah'ya 
her şeyi anlatmaya karar verdi. Bir derdi vardı onun, ah  evet! Evet ya! Kafasına 
bir şeyler oluyordu. Kendi do ğası kadar basit ve bu tabiatının onu zorladı ğı 
gezginci ya şam kadar da acayip bir şey. 
Silah şor, "Sana derdimin ne oldu ğunu anlataca ğım, Susannah," demek için a ğzını 
açtı. "Bunu sana üç sözcükle açıklayaca ğım. Ben çıldırmak üzereyim." Ama o 
başlayamadan ormanda bir a ğaç daha devrildi. Korkunç bir çatırtı ve gürültü 
duyuldu. Bu kez devrilen a ğaç daha yakındaydı. Ancak bu defa adamla kadın ders  
adı altında gizlenen bir irade sava şına da giri şmemişlerdi. Đkisi de gürültüyü 
duydular. Đkisi de kargaların bunu izleyen tela şlı çı ğlıklarını i şittiler. Đkisi 
de a ğacın kamplarının yakınında devrildi ğini anladılar. 
Susannah sesin geldi ği tarafa bakmı ştı. Sonra üzüntüyle irile şmiş olan gözlerini 
tekrar Silah şor'un yüzüne dikerek, "Eddie!" dedi. 
Arkalarındaki ormanın koyu ye şil derinliklerinden bir haykırı ş yükseldi. Öfke 
dolu müthi ş bir haykırı ş. Bir a ğaç daha devrildi. Sonra bir tane daha. Silah şor, 
kuru tahta, diye dü şündü. Ölmü ş a ğaçlar. 
"Eddie!" Susannah'nın sesi bu sefer bir çı ğlıktan farksızdı. "O neyse, Eddie'nin 
yakınında!" Elleri iskemlesinin tekerleklerine do ğru adeta uçtu ve zorlukla 
iskemleyi çevirmeye ba şladı. 
"Bunun için zamanımız yok!" Roland genç kadını kolt uklarından kavrayarak 
kaldırdı. Daha önce de tekerlekli sandalyenin ilerl eyemedi ği yerlerde 
Susannah'yı ta şımı ştı. Đki erkek de yapmı şlardı bunu. Ama genç kadın Silah şor'un 
o aklın almayaca ğı, amansızca hızı yüzünden yine şaşırdı. Bir an tekerlekli 
sandalyesindeydi. Onu, 1962 yılının sonbaharında tı p malzemeleri satan en iyi 
mağazadan almı ştı. Bir saniye sonra Susannah tıpkı bir 'amigo' gib i Roland'ın 
omuzlanndaydı. Kaslı baldırları genç adamın boynunu n yanlarını kavramı ştı. 
Roland ellerini kaldırmı ş, avuçlarını kadının sırtına dayamı ştı. Silah şor 
omuzlarında Susannah'yla ko şmaya ba şladı. Patlamı ş botlarıyla, kadının 
sandalyesinin tekerleklerinin açtı ğı izlerin arasından çam i ğnelerine basarak 
koşuyordu. 
Sonra, "Odetta!" diye ba ğırdı. Bu gerilimli anda kadını ilk adıyla ça ğırmı ştı. 
"Tabancayı dü şürme! Babanın hatırı için!" 
Şimdi a ğaçların arasından seyirtiyordu. Roland adımlarını a çarken gölge-
danteller ve güne ş ı şınlarından olu şan parlak zincirler üzerlerinden kayıyordu. 
Şimdi bayır a şağı iniyorlardı. Susannah kendine çarparak Silah şor'ün sırtından 
düşmesine neden olacak bir dala engel olmak için sol e lini kaldırdı. Aynı anda 
sağ elini Roland'ın çok eski revolverinin kabzasına at arak onu kavradı. 
Bir buçuk kilometre, diye dü şünüyordu. Bir buçuk kilometre ko şarak ne kadarda 
aşılır? Onun bu temposu ne kadar sürer? Roland yerdek i çam i ğnelerinin üzerinde 
kaymamayı ba şarırsa yol fazla uzun sürmez. Tanrım, ona bir şey olmasın! Eddie'me 
bir şey olmasın! 



Susannah o göremedikleri hayvanın kendisine cevap v erir gibi yine çı ğlık 
attı ğını duydu. O müthi ş ses gökgürültüsünden farksızdı. Bir felaket 
habercisiydi. 
 
Bir zamanlar Büyük Batı Ormanı diye bilinen a ğaçlıktaki en iri ve en ya şlı 
yaratık oydu. Ayı, Dı ş-Dünyanın bilinmeyen lo ş derinliklerinden, gezginci, zalim 
bir kral gibi çıktı ğı sırada Roland'ın vadide gördü ğü o dev karaa ğaçlardan ço ğu 
yerden fı şkıran fidanlar gibiydiler. 
Bir zamanlar Eski Đnsanlar ya şamıştı Batı Ormanında. (Roland son haftalarda 
zaman zaman onlardan kalan şeyleri bulmu ştu.) Ve Eski Đnsanlar her zaman bu 
ölümsüz, dev ayıdan korkmu şlardı. Geldikleri yeni topraklarda yalnız 
olmadıklarını ilk anladıkları zaman onu öldürmeye ç alı şmışlardı. Okları hayvanı 
öfkelendirmi ş ama ona ciddi bir zarar verememi şti. Ayı ormandaki di ğer hayvanlar 
gibi bu i şkencenin kayna ğı konusunda şaşırmamı ştı da. Batıda kum tepelerindeki 
inlerde ya şayıp yavrulayan yırtıcı ve vah şi diken-kedileri bile kayna ğı 
bilemiyorlardı. Ama bu ayı, okların nereden geldi ğini çok iyi biliyordu. 
Biliyordu. Ve tüylü postunun altındaki ete saplanan  her oka kar şı Eski 
Đnsanlardan üçünü, dördünü ve hatta bazen altısını k apıyordu. Daha çok çocukları 
tercih ediyordu. Onları bulamazsa kadınları yakalıy or, cengâverleri a şağı 
görüyordu. Müthi ş bir hakaretti bu. 
Sonunda Eski Đnsanlar onun gerçek karakterini ö ğrenirken ayıyı öldürme 
çabalarından da vazgeçtiler. Aslında o ayı kılı ğına girmi ş bir şeytandı. Ya da 
bir tanrının gölgesi. Eski Đnsanlar ona Mir adını taktılar. Bu 'dünyanın 
altındaki dünya' anlamına geliyordu. Ayı yirmi bir metre boyundaydı. Ve Batı 
Ormanına on sekiz ya da daha fazla yüzyıl kimse iti raz etmeden hakim olduktan 
sonra şimdi ölüyordu. Belki de ölümüne neden olan ba şlangıçta yedi ği ya da 
içti ği şeylerden kaptı ğı zararlı bir organizmaydı. Belki de ya şlılıktı. Ama 
galiba aslında bu ikisinin bir karı şımıydı. Neden önemli de ğildi. Önemli olan 
sonuçtu. Hızla ço ğalan asalaklardan olu şan bir grup o müthi ş beynini 
kemiriyordu. Kafası iyi çalı şan, zalim Mir uzun yıllar sonra çıldırmı ştı. 
Ayı ormana yine insanların girmi ş olduklarını biliyordu. Ormanın kralı oydu. 
Ağaçlık arazi geni ş olmasına ra ğmen hiçbir şey ayının dikkatinden uzun süre 
kaçmıyordu. Mir yeni gelenlerden uzakla şmıştı. Ama korktu ğu için de ğil sadece 
onlarla bir i şi olmadı ğı için. Yeni gelenlerin de onunla bir i şleri olmadı ğı 
gibi. Sonra asalaklar onu tekrar kemirmeye ba şlamı ş ve Mir'in delili ği artmı ştı. 
Bu yüzden artık ormana yine Eski Đnsanların geldiklerine inanıyordu. O tuzak 
kuran, ormanı yakan yaratıklar dönmü şlerdi. Eskisi gibi zararlar vereceklerdi. 
Mir yeni gelenlerin kampından kırk be ş kilometre kadar ötedeki son ininde 
yatarken, her şafakta bir ak şam önce güne ş batarkenkinden daha hastaydı. Bu 
yüzden Eski Đnsanların sonunda zararlı olabilecek bir şey bulduklarına inanmaya 
başlamı ştı. Zehirdi bu. 
Mir bu kez önemsiz bir yara için intikam almaya gel memişti. Zehir onu iyice 
etkilemeden Eski Đnsanların hepsini birden ortadan kaldırmaya karar v ermi şti... 
Şimdi ormanda ilerlerken artık kafası hiç çalı şmıyordu. Sadece kafasının 
gerisinde kızıl bir öfke kalmı ştı. Tepesindeki şeyin çatallı vızıltısı. 
Kulaklarının arasındaki bir zamanlar i şini düzgünce, sessizce yapan ve şimdi 
sadece dönüp duran şey. Bir de onu dosdo ğru üç yolcunun kamplarına götüren ve 
garip bir biçimde keskinle şmiş olan koku alma duyusu. 
Asıl adı Mir de ğil de ba şka bir şey olan Ayı ormanda ayaklı bir bina gibi 
ilerliyordu. Kızılımsı kahverengi gözlü, tüylü bir kule gibiydi. Bu gözler ate ş 
ve çılgınlıkla parlıyordu. Şimdi kırık dallar ve çam i ğnelerinin taç gibi 
sardı ğı dev kafasını durmadan, sa ğa sola çeviriyordu. Arada sırada bo ğuk bo ğuk 
ama gürültüyle aksırıyordu. "HAAP- ŞUUU!" Ve sümükler akan burun deliklerinden 
kıvıl kıvıl beyaz asalaklardan olu şan bulutlar fırlıyordu. Ayı doksan santim 
boyunda tırnakları olan pençeleriyle a ğaçları parçalıyordu. Arka ayaklarının 
üstünde yürüyor, a ğaçların altındaki yumu şak, kara toprakta derin izler 
bırakıyordu. Taze belesan ve eski, ek şi pislik kokuyordu. 
Kafasının tepesindeki şey dönüyor ve gıcırdıyordu. Gıcırdıyor ve dönüyordu . 
Ayı hemen hemen dümdüz ilerlemekteydi. Onu ormanına  dönme cüretini gösteren, 
kafasını koyu ye şil bir acıyla doldurmaya cesaret eden yaratıkların kampına 
götürecek bir çizginin üzerinde gidiyordu. Eski Đnsanlar ya da Yeni Đnsanlar 



öleceklerdi. Mir ölü bir a ğaca rastladı ğı zaman düz yolundan çıkarak onu 
deviriyor, a ğaç devrilirken çıkan kuru, patlamayı andıran gürült ü ho şuna 
gidiyordu. Çürümü ş a ğaç boylu boyunca topraklann üzerine yattı ğı ya da bir 
başkasına dayanıp kaldı ğı zaman Ayı da uçu şan yongalar yüzünden puslanan 
eğrilemesine güne ş ı şı ğında yürüyordu. 
Eddie Dean iki gün önce tekrar tahta oymaya ba şlamı ştı. On iki ya şından beri ilk 
kez deniyordu bunu. Tahta oymaktan zevk aldı ğını hatırlıyor, bu i şde yetenekli 
oldu ğuna inanıyordu. Her şeyi tümüyle hatırlayamasa da öyle oldu ğunu gösteren 
hiç olmazsa belirgin bir kanıt vardı: a ğabeysi onun tahta oymasından nefret 
ederdi. 
Henry, "Ah, şu hanım evladına bakın," derdi... "Bugün ne yapıyor sun bakayım, 
muhallebi çocu ğu? Bir bebekevi mi? O miniminnacık penisin için bir  oturak mı? 
Ah... Ne ŞĐRĐN, öyle de ğil mi?" 
Henry hiçbir zaman Eddie'ye dosdo ğru bir şey yapmasını söyleyemezdi. Ona 
yakla şarak, " Şu i şi yapmaktan vazgeçer misin, karde şim?" diyemezdi. "Ah, şu 
oldukça güzel, ama sen güzel bir şey yaptı ğın zaman ben endi şeleniyorum. Çünkü 
burada güzel şeyler yapması gereken benim. Ben. Henry Dean. Đşte o yüzden, 
sevgili karde şim, belirli bazı konularda seninle alay edece ğim. Sana gelip, 'Onu 
yapma. Bu beni endi şelendiriyor,' demeyece ğim. Bu yüzden biraz ahmak oldu ğumu 
sanabilirler. Ama seninle alay edebilirim. Çünkü a ğabeylerin yaptıklan şeylerden 
biri de budur. Öyle de ğil mi? Yani bütün olan bir görüntünün parçası gibi.  Sana 
takılacak ve alay edece ğim. Sen bu i şten VAZGEÇ ĐNCEYE KADAR damanna basaca ğım. 
Tamam mı?" 
Aslında tamam de ğildi. Hiç de ğildi. Ama Dean'lerin evinde genellikle her şey 
Henry'nin istedi ği gibi olurdu. Ve son zamanlara kadar bu Eddie'ye d oğru gibi 
gelmi şti. Đyi de ğil ama do ğruymu ş gibi. Burada anlayabilen için ufak ama önemli 
bir fark vardı. Eddie'ye bu durumun do ğruymu ş gibi gelmesinin iki nedeni oldu ğu 
söylenebilirdi. Bunlardan biri üstteki nedendi, di ğeri de alttaki neden. 
Üstteki neden şuydu: Henry, Bayan Dean i şteyken Eddie'ye Göz Kulak Olmak 
zorundaydı! Devamlı Göz Kulak Olması gerekiyordu. Ç ünkü vaktiyle bir de Gloria 
Dean adlı kız karde ş vardı. Kız ya şasaydı Eddie'den dört ya ş büyük Henry'den de 
dört ya ş küçük olacaktı. Ama ya şamamıştı. Durumun can alıcı noktası da buydu. 
Eddie iki ya şındayken kızı sarho ş bir şoför çi ğnemi şti. Olay sırasında çocuk 
kaldırımda durmu ş seksek oyununu seyrediyordu. 
Eddie çocukken Mel Allen, Yankee Beyzbol kanalında maçları ayrıntılarıyla 
anlattı ğı sırada, bazen ablasını dü şünürdü. Biri gerçekten müthi ş bir vuru ş 
yapınca Mel bö ğürürdü. "Kutsal inek, şu i şe bak! SONRA GÖRÜ ŞÜRÜZ!" Eh, sarho ş, 
Gloria Dean'in pestilini çıkarmı ştı, Kutsal inek, sonra görü şürüz! Gloria şimdi 
gökyüzündeki üst güvertedeydi. Kız şanssız oldu ğu ya da New York Eyaleti o 
sarho ş köpe ğin ehliyetini üçüncü kazasından sonra bile elinden almadı ğı ya da 
hatta Tanrı e ğilerek yerden fıstık aldı ğı için ölmemi şti. Hayır. Bayan Dean'in 
oğullarına sık sık söyledi ği gibi, karde şleri Göz Kulak Olacak biri bulunmadı ğı 
için çi ğnenmi şti. 
Henry'nin görevi, Eddie'nin ba şına böyle bir şey gelmemesini sa ğlamaktı ve o da 
bunu yerine getiriyordu. Ama bu i ş kolay de ğildi. Henry'le Bayan Dean ba şka 
konularda de ğilse bile bunda anla şıyorlardı. Đkisi de Eddie'ye Henry'nin 
güvenini sa ğlamak için ne çok şeyi feda etti ğini söylüyorlardı. Henry, Eddie'yi 
sarho ş sürücülere, soygunculara ve uyu şturucu ba ğımlılarına kar şı koruyordu. 
Hatta belki de uzaylılara kar şı da korumaya çalı şıyordu. Bu uzaylılar yukarı 
güvertenin etrafında dola şıyor olabilirlerdi. Sonunda UFO'larından çıkarak 
nükleer güçlü jet-kayaklarıyla a şağıya inmeye ve Eddie Dean gibi küçük çocukları 
kaçırmaya karar verebilirlerdi. Henry bu a ğır sorumluluk yüzünden zaten endi şeli 
oldu ğu için onu büsbütün endi şelendirmek de hiç do ğru de ğildi. Eddie, Henry'i 
sinirlendirecek bir şey yaparsa hemen hatasını düzeltmek zorundaydı. Edd ie 
böylece durmadan ona Göz Kulak Olan Henry'e borcunu  öderdi. Olaya bu açıdan 
baktı ğınız zaman bazı şeyleri Henry'den daha iyi yapmanın haksızlık oldu ğunu da 
anlardınız. 
Sonra alttaki neden vardı. (Dünyanın altındaki düny a gibi bir şey.) Bu neden 
daha güçlüydü. Çünkü hiçbir zaman açıklanamazdı. Ed die her konuda Henry'den daha 
iyi olmamalıydı. Çünkü Henry aslında hiçbir konuda başarılı de ğildi... Tabii 
Eddie'ye Göz Kulak Olmak dı şında. 



Henry, Eddie'ye oturdukları apartmanın yakınındaki çocuk parkında basketbol 
oynamasını ö ğretti. Apartman betondan örülmü ş bir dı ş mahalledeydi. Manhattan'ın 
kuleleri ufukta yükseliyordu. Ve burada Yardım Çeki  de kraldı. Eddie, Henry'den 
sekiz ya ş küçük ve daha ufak tefekti. Ama a ğabeysinden çok daha hızlıydı. 
Basketbola do ğal bir yetene ği vardı. Elinde topla girintili çıkıntılı çatlak 
beton oyun sahasına çıktı ğında hareketler sanki sinir uçlarını kavururdu. Dah a 
hızlıydı ama bu önemli sayılmazdı. Önemli olan şuydu: Henry'den daha iyiydi o. 
Bazen katıldıkları maçların sonuçlarından durumu an lamasaydı bile Henry'nin 
öfkeli bakı şları ona her şeyi açıklardı. Daha sonra eve giderlerken Eddie'nin  
kolunun yukarı kısmına indirdi ği sert yumruklardan da. Bu yumruklar sözümona 
Henry'nin küçük şakalarıydı. Henry ne şeyle, "Bu ikisi, irkildi ğin için!" diye 
bağırırdı. Sonra ba şparmağını kaldırarak Eddie'ye vururdu. " Şak! Şak!" Ama 
bunlar şakaya benzemekten çok bir uyarıyı andırırlardı. Hen ry sanki böylece, 
"Potaya ko şarken beni engelleyip aptal durumuna dü şürme karde şim," derdi. "Sana 
Göz Kulak Oldu ğumu unutma." 
Bu okuma... beyzbol... çember çevirme... matematik için de geçerliydi. Hatta bir 
kız oyunu olan ip atlamak için de. Eddie'nin bütün bu konularda daha iyi oldu ğu 
ya da iyi olabilece ği gizlenmesi gereken bir sırdı. Çünkü Eddie küçük k arde şti. 
Çünkü Henry ona Göz Kulak Oluyordu. Ancak alttaki n edenin en önemli bölümü en 
basitiydi: Bütün bunların gizlenmesi gerekiyordu. Ç ünkü Henry, Eddie'nin 
ağabeysiydi. Ve Eddie ona tapıyordu. 
Đki gün önce, Susannah bir tav şanın derisini yüzer ve Roland da ak şam yemeğini 
hazırlarken, Eddie kampın hemen güneyindeki a ğaçlı ğa girmi şti. Orada taze bir 
kütükten uzanan acayip biçimli bir çıkıntı görmü ş ve garip bir duyguya 
kapılmı ştı. Galiba herkesin 'Deja vu' dedi ği şeydi bu. Eddie gözleri çıkıntıya 
dikili öyle durmu ştu. Bu kötü yapılmı ş bir kapı tokma ğına benziyordu. Genç adam 
ağzının kurudu ğunun hayal meyal farkındaydı. 
Eddie birkaç saniye sonra kütükten uzanan çıkıntıya  bakarken Henry'le 
oturdukları apartmanın arkasındaki avluyu dü şündüğünü fark etmi şti. 
Kabaetlerinin altındaki sıcak beton, geçidin kö şesindeki yı ğından gelen keskin 
çöp kokusu. Bu anıda sol elinde bir tahta parçası v ardı. Sa ğ elindeyse evyenin 
yanındaki çekmeden aldı ğı bir mutfak bıça ğı. Kütükten uzanan çıkıntı Eddie'ye 
tahta oymaya delicesine â şık oldu ğu o kısacık süreyi anımsatmı ştı. Ancak bu anı 
öyle derinlere gömülmü ştü ki, genç adam önce bunun ne oldu ğunu anlayamamı ştı. 
Eddie'nin tahta oyma konusunda en çok sevdi ği şey görmekti. Bu daha i şe 
başlamadan olurdu. Bazen bir araba ya da kamyon görüyo rdun. Bazen da bir kedi ya 
da köpek. Eddie bir keresinde de bir mamutun suratı nı görmü ştü. Tıpkı Paskalya 
adasındaki o ürkütücü dev ta şlar gibi. Çocuk onları okulda National Geographic 
dergisinde görmü ştü. O yontu gerçekten güzel olmu ştu. Önemli olan bir tahtadan, 
onu kırmadan gördü ğün şeyi ne dereceye kadar yaratabilece ğini anlamaktı. 
Hayalindeki şeyi tamı tamına elde edemezdin ama dikkatli davranı rsan 
özelliklerin ço ğunu yakalayabilirdin. 
Kütü ğün yanındaki çıkıntının içinde de bir şey vardı. Eddie, Roland'ın bıça ğıyla 
onun önemli bir bölümünü kurtarabilece ğini dü şündü. Eddie'nin şimdiye kadar 
kullandı ğı en uygun ve keskin bıçaktı o. 
Tahtanın içindeki şey sabırla birini bekliyordu. Onun gibi birini! Onu n 
gelmesini ve kendisini salıvermesini bekliyordu. Öz gürlü ğüne kavu şturmasını... 
"Ah, şu hanım evladına bakın! Bugün ne yapıyorsun bakayım ? Muhallebi çocu ğu? Bir 
bebekevi mi? Yoksa o miniminnacık penisin için bir oturak mı? Ah... Ne Şirin, 
öyle de ğil mi?" 
Genç adam ani bir utanç duydu. Yanlı ş bir şeyler vardı. Sırlar her şeye ra ğmen 
saklanmalıydı. Ama sonra hatırladı, Eddie. Sonraki yıllarında ünlü bir filozof 
ve büyük bir kokainman olan Henry Dean'in ölmü ş oldu ğunu tekrar hatırladı. 
Bunları dü şündükçe şaşırtma gücünü hâlâ kaybetmemi ş oldu ğunu anlıyordu. Bu olay 
Eddie'yi de de ği şik biçimlerde etkiliyor, bazen üzüntü, bazen suçlul uk 
hissediyordu. Bazen da öfke. Ve bugün, o olay Eddie 'yi (dev ayının ormandaki 
yeşil koridorlardan hızla fırlamasından iki gün önce) şaşırtıcı bir biçimde 
etkiledi. Artık rahatlamı ştı, müthi ş bir sevinç duydu. Özgürdü artık. 
Eddie, Roland'ın bıça ğını ödünç aldı. Onunla kütükteki çıkıntıyı dikkatle  oyarak 
çıkardı. Sonra kampa dönerek bir a ğacın altına oturdu. Odun parçasını bir o yana 
çeviriyordu, bir bu yana. Onun üzerine de ğil, içine bakıyordu. 



 Susannah tav şanını temizlemi şti. Etleri ate şin üzerindeki tencereye attı. 
Deriyi iki çubu ğun arasına gerdi ve Roland'ın çantasından aldı ğı ham deriden 
şeritlerle ba ğladı. Eddie ak şam yemeğinden sonra deriyi kazıyarak temizlemeye 
başlayacaktı. Susannah elleriyle kollarını kullanarak sırtını yüksek, ya şlı bir 
çam a ğacına dayamı ş olan Eddie'nin yanına kaydı. Roland kamp ate şinin yanında 
herkesin bilmedi ği bazı otları ezerek tencereye atıyordu. Herhalde ç ok lezzetli 
otlardı. 
"Ne yapıyorsun, Eddie?" 
Genç adam tahta parçasını arkasına saklamak için du ydu ğu gülünç iste ği yendi. 
"Hiç. Bir şey oyabilece ğimi dü şündüm." Bir an durdu sonra da ekledi. "Ama bu 
i şde pek usta de ğilim." Sanki genç kadını buna inandırmaya çalı şıyormu ş gibi 
konu şmuştu. 
Susannah şaşkın şaşkın ona baktu Tam bir şey söyleyecekken vazgeçti ve sadece 
omzunu silkerek Eddie'yi yalnız bıraktı. Genç adamı n tahta yontarak biraz 
oyalanmaktan neden utandı ğını anlayamamı ştı. Babası her zaman yapardı bunu. Ama 
bu konu şulması gereken bir konuysa, herhalde Eddie zamanı g elince ona 
açıklayacaktı. 
Eddie suçluluk duygusunun yararsız ve budalaca şeyler olduklarını biliyordu. Ama 
bu i şi Susannah'yla Roland kampta de ğillerken daha rahatlıkla yaptı ğının da 
farkındaydı. Eski alı şkanlıkların bazen kolay kolay ölmedikleri anla şılıyordu. 
Eroini yenmek, çocukluk alı şkanlıklarını yenmekten çok daha kolaydı. 
Onlar kamptan ayrıldıkları, avlandıktan ya da bir şeyler vurdukları veya 
Roland'ın acayip derslerini yaptıkları zaman Eddie de tahtasını şaşılacak bir 
ustalık ve gitgide artan bir zevkle yontuyordu. Eve t, o şekil odun parçasının 
içinde gizliydi gerçekten de. Bu konuda yanılmamı ştı. Basit bir şeydi bu. 
Roland'ın bıça ğı da onu garip bir hızla özgürle ştiriyordu. Eddie hemen hemen 
bütün biçimi oyabilece ğini dü şünüyordu. Ve bu da bir sapanın pratik bir silah 
olabilece ği anlamına geliyordu. Roland'ın büyük revolverlerin in yanında pek 
önemli sayılmazdı belki. Ama bu yine de onun yaptı ğı bir şey olacaktı. Onun olan 
bir şey. Ve bu fikir Eddie'nin çok ho şuna gidiyordu. 
Đlk kargalar korkuyla ba ğıra şarak havalandıklarında, Eddie onları duymadı. O çok  
geçmeden içine bir yay hapsolmu ş bir a ğaç görebilece ğini dü şünüyor ve umuyordu. 
Eddie ayının yakla ştı ğını Roland'la Susannah'dan daha önce duydu. Ama çok  kısa 
bir süre önce. Yaratıcı gücün en tatlı ve en kuvvet li oldu ğu zaman ona e şlik 
eden o ba şdöndürücü dikkat yüzünden kendini kaybetmi ş gibiydi. Eddie ya şamının 
önemli bir bölümünü bu güdüleri baskı altında tutar ak geçirmi şti. Oysa bu 
seferki onu iyice etkisine almı ştı ve Eddie de istekli bir mahkûmdu. 
Genç adam o sersemlikten devrilen a ğaçların gürültüsünü de ğil de .45'ligin 
güneyden gelen gökgürültüsü gibi sesini fark etti. Eddie gülümseyerek ba şını 
kaldırdı. Tahta parçacıkları yapı şmış eliyle alnına dü şen saçları geri itti. O 
anda, artık yuvaları olan açıklıkta sırtını yüksek bir çam a ğacına dayamı ş 
oturur ve ye şilimsi altın orman ı şıkları yüzünde çizgiler olu ştururken gerçekten 
çok yakı şıklıydı. Perçemleri sık sık geni ş alnına dü şen karı şık siyah saçlı bir 
genç. Ela gözlü, dudakları duygularını yansıtan bir  genç. 
Eddie'nin bakı şları bir an Roland'ın öbür tabancasına kaydı. Bu ya kındaki bir 
daldan, kayı şın ucundan sarkıyordu. Genç adam, kendi kendine, Ro land bu harika 
silahlarından biri yanında olmadan bir yere gitmeye  ba şlayalı ne kadar oldu, 
diye sordu. Bu soru, beraberinde ba şka iki soruyu sürükledi. Roland kaç ya şında? 
Beni ve Susannah'yı kendi dünyamızdan ve ça ğımızdan çekip alan bu adam kaç 
yaşında? Daha da önemlisi onun nesi var? 
Susannah bu konuyu açaca ğına söz vermi şti... Tabii iyi ate ş eder ve Roland'ı 
sinirlendirmezse. Eddie, Silah şor'ün genç kadına açılaca ğını sanmıyordu. Hiç 
olmazsa ba şlangıçta. Ama artık o uzun boylu, çirkin adama bir şeyler oldu ğunu 
bildiklerini açıklamanın zamanı gelmi şti. 
Eddie, "Tanrı isterse su da bulunur," dedi. Sonra h afifçe gülümseyerek yonttu ğu 
tahtanın üzerine e ğildi. Susannah ve o, Roland'ın basit atasözlerini 
tekrarlamaya ba şlamı şlardı... Silah şor de onlannkini. Sanki onlar bir bütünün 
yarılarını olu şturmu ştu... 
Sonra ormanda, yakınlarda bir yerde bir a ğaç devrildi. Eddie hemen aya ğa 
fırladı. Bir elinde yarı şekillenmi ş sapan, di ğerinde de Roland'ın bıça ğı vardı. 
Açıklıkta, gürültünün geldi ği tarafa do ğru bakıyordu. Kalbi hızla çarpmaktaydı. 



Sonunda bütün duyuları uyanmı ştı. Bir şey geliyordu. Eddie artık onu duyuyordu. 
Aldırmadan çalıları çi ğneyerek yakla şan bir şey. Eddie acı acı durumu bu kadar 
geç kavrayabilmi ş olmasına şaştı. Kafasının derinliklerinde hafif bir ses, " Đşte 
böyle olur," dedi. "Bir şeyi Henry'den daha iyi yapmanın cezası bu. Henry'i 
sinirlendirmenin cezası." 
Bir a ğaç daha hı şırdayarak, çatırdayarak devrildi. Eddie yüksek kökn arların 
arasından biçimsizce uzanan geçide baktı ğı zaman durgun havada yükselen yonga 
bulutlarını gördü. Bu bulutların yükselmesine neden  olan yaratık birdenbire 
böğürdü... insanın kanını donduran, öfkeli bir sesti b u. 
O her neyse, pek koskocaman bir şey olmalıydı. 
Eddie elindeki tahta parçasını attı. Sonra Roland'ı n bıça ğını solda, dört buçuk 
metre ötedeki bir a ğaca do ğru fırlattı. Bıçak havada iki defa döndü, sonra da 
yarısına kadar tahtaya gömüldü, titriyordu. Eddie, Roland'ın daldan sarkan 
silahını kaparak horozu açtı. 
Durmalı mı, yoksa kaçmalı mıydı? 
Ama Eddie artık bu sorunun kendisi için bir lüks ol duğunu biliyordu. O nesne 
sadece dev gibi de ğil, aynı zamanda çok da hızlıydı. Açıklı ğın kuzeyinde, 
ağaçların arasındaki geçitte dev bir şekil belirginle şmeye ba şlıyordu. En 
yüksekleri dı şında, bütün a ğaçların tepesinden bakıyordu. Gürültüyle Eddie'ye 
doğru gelmekteydi. Gözlerini genç adama dikerken yine haykırdı. 
Şimdi ba şka bir a ğaç daha e ğiliyor, top sesini andıran bir çatırtıyla kırılıyor  
ve sonra da toz ve ölü i ğnelerden olu şan bulutlar havalanıyordu. Đşte Eddie o 
sırada, "Ah, Tanrım..." diye fısıldadı. "Mahvoldum. " Yaratık şimdi do ğruca onun 
durdu ğu açıklı ğa do ğru geliyordu. King Kong büyüklü ğünde bir ayıydı bu. Her 
adımda yer sarsılıyordu. 
Roland birdenbire, " Şimdi ne yapacaksın, Eddie?" diye sordu. "Dü şün! Şu 
ilerideki hayvan konusunda tek üstün tarafın bu. Ne  yapacaksın?" 
Eddie ayıyı öldürebilece ğini sanmıyordu. Belki bir bazuka bu i şi görürdü. Ama 
Silah şor'ün .45'ligi pek de ğil. Eddie ko şabilirdi ama bu hayvanın istedi ği zaman 
çok hızlanabilece ğini de biliyordu. Genç adam iri ayının ayak parmakl arının 
altında reçele dönme ihtimalinin yüzde elli kadar y üksek oldu ğunu tahmin etti. 
O halde şimdi ne yapacaktı? Hangisini seçecekti? Orada durup  ate ş etmeye mi 
başlayacaktı? Yoksa sanki saçları yanıyormu ş ve kabaetleri de tutu şmak üzereymi ş 
gibi ko şacak mıydı? 
Sonra aklına üçüncü bir seçenek oldu ğu geldi. Bir a ğaca tırmanabilirdi. 
Dayanarak oturdu ğu a ğaca do ğru döndü. Bu koskocaman, ya şlı bir çamdı. Ormanın bu 
bölümündeki en yüksek a ğaç. Đlk dalı iki buçuk metre kadar yukarıda ye şil tüylü 
bir yeîpaze gibi yere do ğru uzanıyordu. Eddie, revolverin horozunu itti ve s onra 
silahı pantolonunun beline hızla soktu. Dala do ğru sıçrayarak onu yakaladı. Kol 
kaslarını tela şla kastı. Arkasında, açıklı ğa dalan ayı tekrar bö ğürdü. 
Hayvan yine de genç adamı yakalayacaktı. Eddie Dean 'in ba ğırsaklarını çam 
ağacının en alt dallarından rengârenk ipler gibi sark ıtacaktı. E ğer yine o 
aksırık krizlerinden biri tutmasaydı! Ayı kamp ate şinin küllerini tekmeleyerek 
kara bir buluta dönü ştürdü. Sonra adeta iki büklüm olup koskocaman ön 
pençelerini iri kalçalarına dayadı. Bir an kürk giy miş ya şlı bir adama 
benzemi şti. Nezle olmu ş bir ihtiyara. Tekrar tekrar aksmyordu. "HAAP- ŞUUU! 
HAAAP-ŞUU! HAAP- ŞUU!" Burnundan kümeler halinde asalaklar fırlıyordu . 
Bacaklarının arasından akan sıcak idrar kamp ate şinin da ğılan korlarının 
hı şırdayarak sönmelerine neden oldu. 
Eddie kendisine verilen bu ek birkaç saniyeyi ziyan  etmedi. Bir maymun gibi 
ağaca tırmandı. Sadece bir kere durup Silah şor'ün tabancasının hâlâ belinde olup 
olmadı ğına baktı. Deh şete kapılmı ştı. Ölece ğine hemen hemen inanmı ş gibiydi. 
(Artık Henry ona Göz Kulak Olmadı ğı için ba şka ne bekleyebilirdi?) Ama aynı anda 
kafasında çılgınca bir kahkaha yankılandı. A ğaca tırmanarak kaçtım, diye 
düşündü. A ğaca tırmandım. Buna ne dersiniz spor meraklıları? A yı-zilla yüzünden 
ağaca tırmandım! 
Yaratık tekrar ba şını kaldırdı. Kulaklarının arasında dönen şey güne ş ı şı ğında 
yanıp sönüyor ve parıldıyordu. Hayvan sonra Eddie'n in tırmandı ğı a ğaca do ğru 
atıldı. Bir pençesiyle iyice yukarıya uzanıp vurmay a çalı ştı. Amacı onu bir çam 
kozası gibi yere dü şürmekti. Eddie tam daha yukarıya tırmanırken durdu ğu dal 
ayının pençe vuru şuyla koptu. O sırada hayvanın tırnakları Eddie'nin 



ayakkabılarından birine de geldi. Ayakkabı iki biçi msiz parçaya ayrılarak genç 
adamın aya ğından uçtu. 
Eddie, tamam tamam, diye dü şündü. Đstiyorsan iki ayakkabı da senin olsun, Ayı 
Karde ş. Kahrolasıca şeyler zaten eskimi şlerdi. 
Ayı kükreyerek a ğaca vururken çamın ya şlı kabu ğunda derin yaralar açılıyordu. Bu 
çiziklerden reçineli, berrak özsuyu akmaya ba şladı. Eddie yukarıya tırmanmayı 
sürdürdü. Dallar seyreliyordu artık. Genç adam tehl ikeyi göze alarak a şağıya 
baktı ve ayının bulanık gözlerini gördü. Hayvanın k aldırdı ğı kafasının 
aşağısında açıklık, bir hedefe dönü şmüştü. Kamp ate şinin da ğılmı ş külleri de 
merkezi gösteriyordu. 
Eddie, "Beni yakalayamadın, seni kıllı..." diye ba şladı. Sonra ba şını kaldırıp 
ona bakmakta olan ayı aksırdı. Eddie'nin üstüne ba şına sıcak sümükler sıçradı. 
Đçlerinde binlerce küçük beyaz kurtçuk yüzüyordu. Ku rtlar sırsıklam olan adamın 
gömle ğinde, kollarında, boynunda ve suratında tela şla kıvıl kıvıl oynuyorlardı. 
Eddie hayret ve tiksintiyle haykırdı. Gözlerini ve ağzını eliyle silmeye 
çalı şırken az daha dengesini kaybediyordu. Neyseki tam z amanında kolunu hemen 
yanındaki dala dolamayı ba şardı. Sıkıca tutunarak parmaklarıyla cildini adeta 
tırmalayarak kurtlu balgamları mümkün oldu ğu kadar silmeye çalı ştı. Çam 
fırtınaya yakalanmı ş bir teknenin dire ği gibi sallanıyordu... Ama yeni beliren 
pençe izleri Eddie'nin ayaklarını dayadı ğı daldan hiç olmazsa iki metre 
aşağıdaydı. 
Genç adam kurtların ölmekte olduklarını fark etti. Herhalde canavarın 
vücudundaki mikroplu bataklıklardan çıkar çıkmaz öl meye ba şlamı şlardı. Bu 
Eddie'nin kendisini biraz daha iyi hissetmesine ned en oldu. Sonra tekrar 
tırmanmaya ba şladı. Üç buçuk metre kadar yukarıda yine durdu. Dah a fazla 
tırmanmaya cesaret edemiyordu. Çam a ğacının dibinde en a şağı iki buçuk metre 
çapında olan gövdesi yukarıda ancak otuz be ş santim kadardı. Eddie a ğırlı ğını 
iki dala pay etmi şti. Ama onların da ayaklarının altında yay gibi e ğildiklerini 
hissediyordu. Şimdi ormanı ve batıdaki da ğların eteklerini ku ş bakı şı 
görebiliyordu. Bu manzara a şağılarda dalgalı bir halı gibi uzanıyordu. Ba şka 
koşullarda olsa bu manzaranın zevkini çıkarırdı. 
Eddie, i şte şimdi dünyanın tepesindeyim, anne, dedi kendi kendin e. Yine ayının 
ona do ğru kaldırdı ğı yüzüne baktı ve bir an basit bir şaşkınlık yüzünden 
kafasındaki bütün belirgin dü şünceler kayboldu. 
Ayının kafatasından bir şey uzanıyordu. Eddie onu küçük bir radar çana ğına 
benzetti. 
Alet sarsıla sarsıla dönüyor ve o sırada güne şin ı şınlarını yansıtıyordu. Eddie 
çana ğın tiz çı ğlı ğa benzeyen bir ses çıkardı ğını da duyuyordu. Genç adamın da 
vaktiyle birkaç eski arabası olmu ştu. Kullanılmı ş araba satılan yerlerin 
avlularında duran, camlarına köpükle, " Đşçiye Özel," yazılı o otomobillerden. 
Eddie çanaktan yükselen gıcırtının yakında de ği ştirilmezse takılıp kalacak olan 
bilye yataklarının sesine benzedi ğini dü şündü. 
Ayı uzun uzun, mırıldanırmı ş gibi homurdandı. Kurtların kayna ştı ğı sarımsı yo ğun 
bir köpük pençelerinin arasından parça parça döküld ü. Eddie o zamana kadar bir 
delinin suratına hiç bakmamı şsa bile şimdi bakıyordu. (Gerçi bir deliye 
baktı ğını da dü şünüyordu. Dünya çapında bir orospu olan Detta Walke r'ın suratını 
kaç defa görmü ştü.)... Ama neyseki ayının yüzü ondan hiç olmazsa d okuz metre 
aşağıdaydı. O öldürücü tırnaklarıysa en fazla dört buçu k metre yukarıya 
eri şebilirdi. Ve yaratı ğın açıklı ğa yakla şırken öfkesini çıkardı ğı a ğaçların 
tersine bu çam kurumu ş de ğildi. 
Eddie soludu. "Berabere kaldık, tatlım," A ğaç özsuyundan yapı şkanla şmış eliyle 
alnındaki terleri sildi ve sıvıyı korkunç ayının su ratına serpti. 
 Sonra Eski Đnsanların, Mir adını verdikleri yaratık iri ön penç eleriyle a ğaca 
sarılarak onu sarsmaya ba şladı. Eddie can havliyle gövdeye yapı şarak sıkıca 
tutundu. Gözleri öfkeyle kısılmı ş ve birer yarı ğa dönü şmüştü. Çamsa bir sarkaç 
gibi öne arkaya sallanıyordu. 
Roland açıklı ğın kenarında durdu. Omzuna tünemi ş olan Susannah gözlerine 
inanamıyormu ş gibi açıklıkta ileriye do ğru bakıyordu. Đkisi kırk be ş dakika önce 
kamp yerinden ayrıldıkları sırada Eddie'nin oturdu ğu a ğacın altında şimdi bir 
yaratık duruyordu. Susannah hayvanı koyu ye şil i ğneler ve dalların olu şturdu ğu 



perde yüzünden kısım kısım görebiliyordu. Roland'ın  di ğer silah kayı şı canavarın 
ayaklarından birinin dibinde duruyordu. Susannah kı lıfın bo ş oldu ğunu fark etti. 
"Tanrım..." diye mırıldandı. 
Ayı çıldırmı ş bir kadın gibi çı ğlıklar atarak a ğacı sarsmaya ba şladı. Şimdi 
dallar sanki fırtına çıkmı ş gibi sallanıyorlardı. Susannah'nın bakı şları 
yukarıya do ğru kaydı ve tepeye yakın bir yerdeki siyah silueti gördü. A ğaç 
sallanıp sarsılırken Eddie a ğacın gövdesine sarılmı ştı. Susannah bakarken genç 
adamın ellerinden biri kaydı. Eddie tekrar tutunmak  için elini tela şla uzattı. 
Susannah a şağıya, Roland'a do ğru ba ğırdı. " Şimdi ne yapaca ğız? A ğacı sarsa sarsa 
onu dü şürecek! Ne yapaca ğız!" 
Silah şor konuyu dü şünmeye çalı ştı ama yine o tuhaf duyguya kapıldı. Bu artık 
hiçbir zaman yakasını bırakmıyordu. Ne var ki geril im durumu daha da 
kötüle ştirmi ş gibiydi. Sanki kafatasının içinde iki insan ya şıyordu. Her 
ikisinin de kendilerine özgü, ayrı ayrı anıları var dı. Onlar kendi hatıralarının 
doğru oldu ğunda ısrar ederek tartı şmaya ba şladıkları zaman Roland'a sanki 
vücudunu ikiye ayırıyorlarmı ş gibi geliyordu. Silah şor o iki yarımı birle ştirmek 
için çaresizce çabaladı ve ba şarılı da oldu... Hiç olmazsa o an için. 
 "O, on ikisinden biri!" diye ba ğırdı. 'Bekçi'lerden biri! Öyle olmalı! Ama ben 
onların..." 
Ayı tekrar Eddie'ye do ğru bö ğürdü. Şimdi sersemlemi ş bir boksör gibi a ğaca 
vuruyordu. Dallar kopuyor ve ayaklarının dibine dü şerek karmakarı şık bir yı ğın 
olu şturuyorlardı. 
Susannah bir çı ğlık attı. "Ne? Cümlenin gerisi nedir?" Roland gözle rini yumdu. 
Kafasının içinde bir ses haykırıyordu. "Çocu ğun adı Jake'di!" Bir ba şka ses ona 
bağırdı. "Bir çocuk yoktu ki! Çocuk filan yoktu, bunu sen de biliyorsun!" 
Roland öfkeyle homurdandı. " Đkiniz de defolun!" Sonra da yüksek sesle ba ğırdı. 
"Onu vur! Kabaetinden vur onu! O zaman dönerek sald ınr! O zaman kafasındaki şeyi 
görmeye çalı ş! O..." 
Ayı tekrar bir çı ğlık attı. A ğaca vurmaktan vazgeçerek tekrar sarsmaya ba şladı. 
Şimdi gövdenin yukarısından hiç de hayra alamet olma yan çatırtılar, gıcırtılar 
geliyordu. 
Roland tekrar sesini duyurmaya çalı ştı. "Galiba o bir şapkaya benziyor," diye 
bağırdı. "Küçük çelik bir şapkaya! Onu vur, Susannah! Sakın ıskalayayım deme!"  
Kadın birdenbire deh şete kapıldı. Deh şet ve ba şka bir duyguya. Bu o zamana kadar 
hissedece ğini hiç sanmadı ğı bir duyguydu. Ezici bir yalnızlık. "Hayır! 
Iskalayaca ğım! Bu i şi sen yap, Roland!" Fi şeklikten Silah şor'ün tabancasını 
almak için elini uzattı. Silahı adama verecekti. 
Roland ba ğırdı. "Hayır! Yapamam! Açı kötü! Bu i şi senin yapman gerekiyor, 
Susannah! Đşte bu gerçek bir sınav. Ve sen bunu geçmelisin!" "R oland..." 
Silah şor kadına kükredi. "Yaratık, a ğacın tepesini koparmak niyetinde! Bunu 
anlayamıyor musun?" 
Genç kadın elindeki silaha baktı. Sonra da açıklıkt a, ye şil i ğnelerden olu şan 
kümeler ve bulutların gizledi ği dev ayıya. Sonra bakı şları Eddie'ye do ğru kaydı. 
O bir metronom gibi öne arkaya sallanıyordu. Herhal de Roland'ın di ğer tabancası 
ondaydı. Ama Susannah, Eddie'nin silahı kullanmasın ın imkânsız oldu ğunu 
anlıyordu. Denemeye kalkı şırsa tünedi ği daldan fazla olgun bir erik gibi 
düşerdi. Ayrıca Eddie gereken yere ate ş edemeyebilirdi. 
Susannah revolveri kaldırdı. Korku yüzünden midesi kasılıyordu. "Beni 
kımıldatmadan sıkıca tut, Roland. Bunu yapamazsan.. ." 
"Sen benim için endi şelenme!" 
Genç kadın iki kez ate ş etti. Teti ği Roland'ın ö ğretti ği gibi çekti. Silahın 
müthi ş gürültüsü, ayının a ğacı sarsarken çıkardı ğı sesleri bir kamçının 
şaklaması gibi yardı. Susannah iki kur şunun da en fazla be ş santim aralıkla 
ayının sol kabaetine girdi ğini gördü. 
Hayvan hayret, can acısı ve öfkeyle bir çı ğlık attı. Ön pençelerinden birini 
dallar ve i ğnelerden olu şan sık perdeden çekerek yaralı yerine vurdu. Şimdi 
tırnaklarından kanlar akıyordu. Sonra bu pençe yine  gözden kayboldu. Susannah 
canavarın kanlı avucunu inceledi ğini hayal edebiliyordu. Sonra ayı dönerken bir 
hı şırtı, gıcırtı ve çatırtı duyuldu. Hayvan aynı zaman da e ğildi ve eri şebilece ği 
en büyük hızla ko şabilmek için dört aya ğının üzerine indi. Susannah ilk defa 
yaratı ğın suratını gördü ve kalbi durdu sanki. Hayvanın a ğzı ve bumu köpük 



içindeydi. Öfkeli gözleri birer lamba gibiydi. Ayı,  tüylü kafasını önce sa ğa 
doğru çevirdi... Sonra da sola do ğru... Ve Susannah Dean'in omuzlarında dengeli 
bir biçimde oturdu ğu Roland'a gözlerini dikti. Silah şor ayaklarını açmı ş 
duruyordu. 
Ayı müthi ş bir kükremeyle saldırdı. 
"DERSĐNĐ SÖYLE, Susannah Dean ve dürüst ol." Ayı kadınla Si lah şor'a do ğru 
hantalca ko şmaya ba şladı. "O bir şapkaya benziyor. Küçük çelik bir şapkaya!" 
Genç kadın Roland'ın sözünü etti ği şeyi gördü... Ama onu bir şapkaya 
benzetemedi. Daha çok bir radar çana ğını andırıyordu. Susannah'nın, DEW hattının 
herkesi, Rusların sinsice bir saldırısına kar şı nasıl korudu ğunun açıklandı ğı 
MovieTone haber filmlerinde gördü ğü radar çanaklarının küçük bir kopyası 
gibiydi. Genç kadının daha önce ate ş etti ği kayanın üzerine dizilmi ş olan 
ta şlardan daha büyüktü. Ama uzaklık daha fazlaydı. Gün eşle gölgeler oynuyor ve 
gözleri aldatıyordu. 
"Ben elimle ni şan almıyorum. Eliyle ni şan alan biri babasının suratını unutmu ş 
demektir. 
"Bunu ba şaramayaca ğım! 
"Elimle ate ş etmiyorum. Eliyle ate ş eden biri babasının suratını unutmu ş 
demektir. 
"Iskalayaca ğım! Iskalayaca ğımdan eminim! 
"Silahımla öldürmüyorum. 
"Silahımla öldürmüyorum. Silahıyla öldüren biri..."  
Roland kükredi. "Onu vur! Susannah, vur onu!" 
Genç kadın teti ği henüz çekmemi şti ama kur şunun hedefe vurdu ğunu gördü. Ona 
namludan hedefe, Susannah'nın o müthi ş kur şunun yerini bulma iste ği yol 
gösteriyordu. Sadece kalbindeki o istek. Ne fazlası , ne de azı. Bütün korkusu 
kayboldu. Geride sadece korkunç bir so ğukluk kaldı. Sonunda Susannah, o da böyle 
hissediyor, diye dü şünecek kadar zaman buldu. Tanrım! Buna nasıl dayana biliyor? 
Genç kadın, "Ben kalbimle öldürürüm, a şağılık köpek," dedi ve Silah şor'un 
tabancası elinde kükredi. 
O gümüş gibi şey ayının kafatasına sokulmu ş olan çelik çubu ğun üzerinde 
dönüyordu. Susannah'nın kur şunu onun tam ortasına isabet etti ve radar çana ğı 
ı şıltılı yüz parçaya ayrıldı. Çubuksa birdenbire çatı rdayan mavi alevler içinde 
kaldı. Sanki bir a ğ olu şturdu ve bir an ayının suratının iki yanını sardı. 
Hayvan can acısıyla ıslı ğa benzer bir ses çıkararak uludu ve arka ayaklarını n 
üzerine kalktı. Ön pençeleriyle sanki havayı amaçsı zca yumrukluyordu. 
Sendeleyerek geni ş bir daire çizdi ve sanki uçarak uzakla şmaya karar vermi ş gibi 
kollarını indirip kaldırmaya ba şladı. Tekrar kükremeye çabaladı ama onun yerine 
hava saldırısını haber veren bir siren gibi acayip,  düdü ğe benzer bir ses 
çıkardı. 
"Çok güzel." Roland'ın sesi bitkindi. " Đyi bir atı ştı. Do ğru ve isabetli." 
Susannah kararsızca, "Tekrar ate ş edeyim mi?" diye sordu. Ayı hâlâ sarsılarak o 
çılgınca dairesini çiziyordu ama gövdesi artık yana  ve içeriye do ğru e ğilmeye 
başlamı ştı. Küçük bir a ğaca çarptı. Sarsıldı. Az kalsın devriliyordu. Sonra  
tekrar daire çizmeyi sürdürdü. 
Roland, "Buna gerek yok," dedi. Susannah onun belin i kavrayarak havaya, 
kaldırıldı ğını hissetti. Bir dakika sonra bacaklarını altına a lmı ş, yerde 
oturuyordu. Eddie'yse titreyerek a ğır a ğır a ğaçtan inmekteydi. Ama Susannah onu 
görmedi. Gözlerini ayıdan alamıyordu. 
Connecticut'ta Mystic yakınındaki deniz akvaryumund a balinalar görmü ştü. Onların 
bu ayıdan daha büyük olduklarını dü şünüyordu. Herhalde balinalar çok çok daha 
büyüktüler. Ama bu da Susannah'nın o zamana kadar g ördü ğü kara hayvanlarının en 
irisiydi ve ölmekte oldu ğu kesindi. Kükreyi şlerinin yerini suyun kaynamasını 
andıran sesler almı ştı. Gözleri açıktı ama körle şmiş gibiydi. Kampta kollarını 
sallayarak amaçsızca dola şıyordu. Dabaklanan deri yı ğınını devirdi, Susannah'nın 
Eddie'yle payla ştı ğı küçük sı ğına ğı ezdi. A ğaçlara çarptı. Genç kadın canavann 
kafasından uzanan çelik çubu ğu görebiliyordu. Şimdi etrafından dumanlar 
yükselmekteydi. Sanki Susannah'nın ate şi, ayının kafasını tutu şturmu ştu. 
Eddie hayatını kurtaran a ğacın en alt dalına eri şti ve titreyerek ona ata biner 
gibi oturdu. "Ulu Tanrım! Ona bakıyorum ama yine de  hâlâ gözlerime ina..." Ayı 
ona do ğru döndü. Eddie a ğaçtan çeviklikle atlayarak hızla Susannah'yla Rolan d'a 



doğru ko ştu. Canavar buna aldırmadı bile. Eddie'nin sı ğındı ğı çama do ğru 
sarho şmuş gibi gitti. Ona sarılmaya çalı ştı ama ba şaramadı. Sonunda dizüstü 
çöktü. Şimdi üç arkada ş hayvanın içinden gelen di ğer sesleri duyabiliyorlardı. 
Bu sesler Eddie'ye di şli çarklarını kıran dev bir kamyonun motorunu 
hatırlatıyordu. 
 Ayı sarsılırken sırtını kamburla ştırdı. Ön pençelerini kaldırarak deli gibi 
yüzünü tırmaladı. Sonra yeri sarsacak biçimde devri ldi. Sonra da hareketsiz 
kaldı. Eski Đnsanların Mir -dünyanın altındaki dünya- adını verd ikleri ayı, onca 
garip yüzyıldan sonra öldü. 
 
Eddie, Susannah'yı kaldırdı. Yapı şkan ellerini genç kadının sırtında birbirine 
kenetleyerek onu uzun uzun öptü. Ter ve çam reçines i kokuyordu genç adam. 
Susannah onun yanaklarına, boynuna dokundu. Parmakl arını ıslak saçlarının 
arasına soktu. Eddie'nin gerçek oldu ğuna iyice inanabilmek istercesine her 
tarafına dokunmayı delicesine istiyordu. 
Eddie, "Az kalsın beni yakalayacaktı," dedi. "Bu tı pkı bir sirkte acayip şeye 
binmeye benziyordu. Ama atı şın şahaneydi! Tanrım, Suze, ne atı ştı o!" 
Genç kadın, "Bir daha böyle bir şey yapmak zorunda kalmayaca ğımı umarım," 
dedi... Ama içinde hafif bir ses itiraz etti. Bu se se göre Susannah böyle bir 
şeyi tekrar yapabilmek için sabırsızlanıyordu. Ve so ğuktu bu ses. So ğuktu. 
Eddie, "O ne..." diye ba şladı ve Roland'a do ğru döndü. Ama Silah şor orada 
değildi artık. Şimdi, tüylü dizlerini kaldırmı ş yerde yatan ayıya do ğru a ğır 
ağır yürüyordu. Yaratı ğın garip iç organlan a ğır a ğır duraklarken bo ğuk 
hırıltılar ve iniltiler duyuluyordu. 
Roland bıça ğının, Eddie'nin hayatını kurtaran yaralı ihtiyarın yakınındaki bir 
ağaca saplanmı ş oldu ğunu gördü. Onu çekerek yumu şak geyik derisinden gömle ğine 
iyice sildi. Üçü kumsaldan ayrıldıkları sırada arka sındaki yırtık pırtık şeyin 
yerini bu gömlek almı ştı. Roland ayının yanında durarak ona merakla ve ac ıyarak 
baktı. 
Merhaba, yabancı, diye dü şündü. Merhaba, eski dost. Senin var oldu ğuna hiçbir 
zaman inanmadım. Gerçekten inanmadım. Alain inanıyo rdu. Cuthbert'in inandı ğını 
da biliyorum. Ama Cuthbert zaten her şeye inanırdı. Oysa ben mantikli bir 
insandım. Senin çocuklar için uydurulmu ş bir masal oldu ğunu dü şündüm... Ya şlı 
dadımın bo ş kafasında dola şan ve sonunda geveze a ğzından kaçan bir rüzgâr daha 
oldu ğunu. Ama sen ba şından beri buradaymı şsın. Eski zamanlardan kaçarak buraya 
sı ğman biri daha. Durak yerindeki tulumba ve da ğların altındaki eski makineler 
gibi. A ğır De ği şkenler bir zamanlar bu ormanda ya şayan ve sonunda gazabından 
kaçan insanların son torunları mı? Bunu bilmiyorum,  hiçbir zaman 
öğrenemeyece ğim... Ama bana bu do ğruymu ş gibi geliyor. Evet. Ve sonra ben 
arkada şlarımla çıkageldim. Benim yeni öldürücü dostlarım. Onlar benim öldürücü 
eski dostlarıma çok benzemeye ba şladılar. Etrafımızda, dokundu ğumuz her şeyin 
çevresinde sihirli bir daire yaratarak geldik. Zehi rli iplikçiklerden ördük o 
sihiri. Şimdi de sen burada, aya ğımızın dibinde yatıyorsun. Dünya yine ilerleyip 
gitti ve bu kez geride bırakılan sen oldun, eski do st. 
Canavarın gövdesinden hâlâ mide bulandırıcı, yo ğun bir sıcaklık yayılıyordu. 
Asalaklar sürü sürü a ğzından ve yırtılmı ş burun deliklerinden fırlıyor ama hemen 
ölüyorlardı. Ayının ba şının iki yanında kurtların olu şturdu ğu beyaz, mum gibi 
yı ğınlar yükseliyordu. 
Eddie a ğır a ğır yakla ştı. Susannah'yı bir kalçasının üzerine almı ştı. Bir 
annenin çocu ğunu ta şıdı ğı gibi ta şıyordu onu. "O neydi, Roland? Biliyor musun?" 
Susannah, "Ondan 'Bekçi' diye söz etti sanırım," de di. 
"Evet." Roland a ğır a ğır konu şurken sesinde şaşkınlık vardı. "Aslında hepsinin 
gitti ğini sanıyordum. Gitmi ş olmaları gerekirdi... Tabii kocakarı masallarının 
dı şında gerçekten vardıysalar." 
Eddie, "O neyse," diye fikrini açıkladı. "Çılgın ha yvanın tekiydi." 
Roland hafifçe gülümsedi. "E ğer iki üç bin yıl ya şasaydın, sen de çılgın bir 
hayvan olur çıkardın." 
" Đki üç bin yıl... Tanrım!" 
Susannah, "O gerçekten bir ayı mı?" diye sordu. "Ge rçekten? Ya şu nedir?" Ayının 
kalın arka bacaklanndan birinin yukarısındaki kare biçimi maden levhayı i şaret 
ediyordu. Bunun üzerini birbirine karı şmış sert kıllar örtüyordu. Ama ö ğleden 



sonra güne şi paslanmaz çelik yüzeyde bir noktayı yıldız gibi ı şıldatmı ş ve 
böylece levhanın yerini belirtmi şti. 
Eddie diz çökerek çekine çekine levhaya do ğru uzandı. Devrilmi ş devin içinden 
hâlâ bo ğuk şıkırtı ve takırtıların geldi ğinin farkındaydı. Ba şını kaldırıp 
Roland'a baktı. 
Silah şor, "Haydi," dedi. "Onun sonu geldi artık." 
Eddie bir tutam kılı yana iterek e ğildi. Madene bazı sözler kazınmı ştı. Đyice 
aşınmı şlardı. Ama genç adam biraz çabayla sözcükleri okuma yı ba şardı. 
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Eddie usulca, "Ulu Tanrım..." diye fısıldadı. "Bu n esne bir robotmu ş." 
Susannah, "Olamaz," dedi. "Onu vurdu ğum zaman yarasından kanlar aktı." 
"Belki. Ama senin sıradan, alelade ayının kafasında n bir radar çana ğı da çıkmaz. 
Hem bildi ğim kadarıyla senin sıradan, alalade ayın da iki üç bin yıl..." 
Birdenbire susarak Roland'a baktı. Tekrar konu şmaya ba şladı ğı zaman sesinde 
tiksinti vardı. "Roland, ne yapıyorsun?" 
Silah şor cevap vermedi. Bunu yapmasına gerek yoktu. Ne ya ptı ğı meydandaydı. 
Roland bıçakla ayının gözlerinden birini oyuyordu. Bu ameliyatı çabukça, 
düzgünce ve ustalıkla yaptı Silah şor. Đşi sona erdi ği zaman bir an bıça ğın 
ucundaki sıvılar akan kahverengi peltemsi topa bakt ı, sonra da onu bir kenara 
attı. Göz çukurundan birkaç kurt daha çıktı ve kıvr ılıp bükülerek ayının 
burnundan a şağıya inmeye çalı şırken öldüler. 
Silah şor, dev Bekçi ayı Shardik'in göz çukurunun üzerine eğilerek içeriye baktı. 
Sonra da, "Gelip bakın," dedi. " Đkiniz de. Size son günlerin harikasını 
gösterece ğim." 
Susannah, "Beni indir, Eddie," diye mırıldandı. 
Eddie onun bu istedi ğini yerine getirdi. Kadın elleriyle bacaklarının üz erinde 
hızla ilerleyerek yere çömelmi ş olan Silah şor'ün yanına gitti. Kasları gev şemi ş 
ayının iri yüzünün üzerine e ğilmi şti. Eddie de onlara katılarak, Susannah'yla 
Roland'ın omuzlarının arasından baktı. Üçü de hemen  hemen bir dakika dikkatle, 
sessizce göz çukurunu incelediler. Şimdi sadece hâlâ gökyüzünde daireler çizerek 
birbirlerini azarlayan kargaların sesleri duyuluyor du. 
Göz çukurundan yo ğun kan damlaları sızıyordu. Ama Eddie bunun sadece kan 
olmadı ğını gördü. Tanıdık kokusu olan berrak bir sıvı daha  vardı. Muz gibi 
kokuyordu ve birbirlerini keserek göz çukuruna biçi m veren incecik kiri şlere ipe 
benzer bir şeylerden olu şmuş gibi gözüken bir a ğ gömülmü ştü. Onların gerisinde, 
göz çukurunun dibinde, kırmızı bir ı şıltı yanıp sönüyordu. Bu dört kö şe, küçücük 
bir levhayı aydınlatıyordu. Levhanın üzerinde lehim  oldu ğu anla şılan gümü şümsü 
eğri bü ğrü çizgiler vardı. 
Eddie, "O bir ayı de ğil," diye homurdandı. "Lanet olasıca bir Sony Walkm an." 
Susannah dönerek ona baktı. "Ne?" 
"Hiç..." Eddie, Roland'a bir göz attı. "Elimi içine  sokmamın bir sakıncası var 
mı sence." 
Silah şor omzunu silkti. "Yok sanırım. Bu yaratı ğın içinde bir iblis vardıysa 
bile çoktan kaçtı." 
Eddie küçük parma ğını göz çukuruna soktu. Hafif bir elektrik akımı hi ssederse 
hemen elini çekmeye hazırdı. Hemen hemen bir beyzbo l topu büyüklü ğündeki göz 
çukurunun içindeki so ğumaya ba şlayan ete dokundu. Sonra da o ipe benzer 
şeylerden birine. Ama oradakiler ip de ğil, ipincecik çelik tellerdi. Genç adam 
parmağını çekti ve o küçücük ı şı ğın sönmeden önce son kez çaktı ğını gördü. 
Eddie, "Shardik..." diye mırıldandı. "Bu adı biliyo rum. Ama ne oldu ğunu 
anımsayamıyorum. Bunun sence bir anlamı var mı, Suz e?" 
Genç kadın, "Hayır" der gibi ba şını salladı. 



" Đşin tuhafı..." Eddie acizce güldü. "Aklıma nedense t avşanlar geliyor. Ne 
çılgınca de ğil mi?" 
Roland aya ğa kalkarken dizleri çatırdadı. Bu tıpkı silah sesin e benziyordu. 
"Kamp yerini de ği ştirmemiz gerekiyor. Burada her yer mahvoldu. Di ğer açıklık, 
ate ş etmeye gitti ğimiz o..." Sarsılarak iki adım attı, sonra da dizüs tü çöktü. 
Avuçlarını, öne dü şen ba şının iki yanına dayamı ştı. 
 
Eddie'yle Susannah birbirlerine korkuyla bir kez ba ktılar. Sonra genç adam 
Roland'ın yanına sıçradı. "Ne var? Roland, ne oldu? " 
Silah şor dalgın dalgın mırıldandı. "Bir erkek çocuk vardı ." Sonra hemen ekledi. 
"Bir erkek çocuk yoktu." 
Susannah, "Roland?" dedi. Adama yakla şarak kolunu onun omzuna doladı, Roland 
titriyordu. "Roland ne var?" 
Silah şor ona kaymaya ba şlayan gözlerle sersem sersem baktı. "O çocuk. Çocuk . Her 
zaman o çocuk." 
Eddie tela şla, "Hangi çocuk?" diye ba ğırdı. "Hangi çocuk?" 
Roland, "Git öyleyse," dedi. "Bunlardan ba şka dünyalar da var." Ve kendinden 
geçti. 
O gece üçü, koskocaman bir ate şin etrafında oturdular. Eddie'yle Susannah ate şi, 
genç adamın, 'Atı ş Poligonu' adını verdi ği açıklıkta yakmı şlardı. 
 Kı şın kamp yapmak için kötü bir yer sayılırdı burası. Çünkü vadiye açıktı. Ama 
şimdilik durum iyiydi. Eddie burada, Roland'ın dünya sında hâlâ yaz oldu ğunu 
tahmin ediyordu. 
Yukanda kapkaranlık gök kubbesi bir kavis çiziyordu . Karanlıkları sayısız 
galaksi benekliyordu sanki. Hemen hemen tam önlerin de güneyde, kara nehrin di ğer 
tarafında vadi uzanıyordu. Eddie uzaklardaki, gözük meyen ufuktan Ya şlı Ananın 
yükseldi ğini görebiliyordu. Genç adam ate şin yanında büzülmü ş oturan Roland'a 
bir göz attı. Silah şor gecenin ılıklı ğına ve ate şin sıcaklı ğına ra ğmen üç posta 
birden sarılmı ştı. Yanındaki tabakta elini bile sürmedi ği yeme ği duruyordu. 
Ellerinin arasındaysa bir kemik tutuyordu. Eddie te krar gökyüzüne bakıp 
Silah şor'un kumsaldan ayrılarak da ğların eteklerinden geçtikleri ve sonunda 
geçici bir sı ğınak yeri saydıkları bu büyük ormana girdikleri o u zun günlerden 
birinde ona ve Susannah'ya anlattı ğı bir hikâyeyi dü şündü. 
Roland, "Zaman ba şlamadan önce," demi şti. "Eski Yıldızla Ya şlı Ana yeni evlenmi ş 
genç ve ihtiraslı bir çiftti. Sonra bir gün müthi ş bir kavga çıktı. Ya şlı Ana (o 
çok gerilerde kalan günlerde onu asıl adıyla ça ğırırlardı. Lydia ismiyle) Eski 
Yıldızı (onun asıl adı da Apon'du.) Cassiopeia adlı  genç ve güzel bir kadının 
peşinde dola şırken yakaladı. Bizim çift müthi ş bir kavgaya giri şti. Saç 
çekmeler, göz oymaya kalkı şmalar, tabak çanak atmalar. Fırlatılan o çanaklarda n 
birinin bir parçası dünya oldu. Daha küçük bir parç aysa Ay. Mutfak sobasındaki 
bir kömür de Güne ş. Sonunda Apon'la Lydia'nın öfkeleri arasında Kâina tı daha 
doğru dürüst olu şmadan mahvetmemeleri için araya girdiler. Bu mesele nin 
çıkmasına neden olan o küstah fahi şe Cassiopeia (Susannah, hikâyenin burasında, 
"Ah, evet," demi şti. "Suç her zaman kadındadır.") yıldızlardan yapıl mış bir 
salıncaklı sandalyede sonsuza kadar oturmaya mahkûm  edildi. Ancak bu sorunun 
çözümlenmesine yetmedi. Lydia kocasıyla barı şmaya razıydı. Ama Apon dikkafalı ve 
fazla gururluydu. (Eddie de bu nokta da, "Evet," di ye homurdanmı ştı. "Her zaman 
erkek suçlanır.") Bu yüzden karı koca birbirlerinde n ayrıldılar. Şimdi her gece 
boşanmalarının neden oldu ğu yıldızlarla dolu kalıntıların iki yanından 
birbirlerine hem nefret, hem de özlemle bakıyorlar.  Apon'la Lydia üç milyar 
yaşındalar. Kuzey ve güneydeki yerlerinde Eski Yıldız ve Ya şlı Anaya dönü ştüler. 
Đkisi de birbirlerini çok istiyorlar. Ama barı şmak için yalvarmayacak kadar da 
gururlular... Cassiopeia da yandaki sandalyesinde o turuyor ve sallanarak 
ikisiyle alay ediyor." 
Eddie birinin usulca koluna dokundu ğunu fark ederek irkildi. Susannah'ydı bu. 
"Haydi. Onu konu şturmamız gerekiyor." 
Eddie genç kadını kamp ate şine götürdü ve onu dikkatle yere Roland'ın sa ğ 
tarafına oturttu. Kendisi de Silah şor'un soluna geçti. Roland önce Susannah'ya 
sonra da Eddie'ye baktı. 
" Đkiniz de bana iyice sokuldunuz..." dedi. "Â şıklar gibi... Ya da bir 
hapishanedeki gardiyanlar gibi..." 



"Artık biraz konu şmanın zamanı geldi..." Susannah'nın sesi hafif, ber rak ve 
ahenkliydi. "Biz senin dostlarınsak -ho şuna gitsin gitmesin öyle de gözüküyor- o 
zaman bize gerçekten dostlarınmı şız gibi davranmanın vakti geldi demektir. Bize 
ne derdin oldu ğunu söyle..." 
Eddie cümleyi tamamladı. "... Bu konuda ne yapabile ceğimizi de." 
Roland derin derin içini çekti. "Nasıl ba şlayaca ğımı bilemiyorum. Hiç arkada şım 
olmadan yapayalnız çok uzun süre dola ştım... Anlatacak bir hikâyem de yoktu..." 
Eddie, " Đşe ayıyla ba şla," dedi. 
Susannah e ğilerek Roland'ın elindeki çene kemi ğine dokundu. Aslında kemik onu 
korkutuyordu ama bunu yine de yaptı. "Ve hikâyeyi b ununla bitir." 
"Evet." Roland kemi ği gözlerinin hizasına kaldırarak ona uzun uzun bakt ı. Sonra 
da kemi ği kuca ğına bıraktı. "Bundan söz etmemiz gerekiyor, öyle de ğil mi? Olayın 
merkezi bu." 
Ama önce ayıdan söz etti. 
 
Roland, "Ben çocukken bana bu hikâyeyi anlattılar,"  diye ba şladı. "Her şeyin 
yeni oldu ğu günlerde, Ulu Ya şlılar dünyaya açılan On Đki Kapıda nöbet 
beklemeleri için On Đki Bekçiyi yarattılar. Ulu Ya şlılar tanrı de ğillerdi. Ama 
hepsinde neredeyse tanrılar kadar bilgi vardı. Bana  bazen kapıların do ğal şeyler 
olduklarını söylediler. Gökyüzünde gördü ğümüz takım yıldızlar ya da topraktaki 
'Ejderhanın Mezarı' adını verdi ğimiz uçurum gibi şeyler. Oraya bu adın 
verilmesinin nedeni uçurumdan otuz kırk günde bir şiddetle buharların 
fı şkırmasıydı. Ama ba şkaları... onlardan birini özellikle hatırlıyorum. B abamın 
şatosunda ba şaşçıydı. Hax adında biri. Ba şkaları o kapıların do ğal şeyler 
olmadıklarını, hepsinin de Ulu Ya şlılar tarafından yaratıldıklannı iddia 
ediyorlardı. Ulu Ya şlılar sonradan azametlerini birer ilme ğe dönü ştürüp 
kendilerini asmadan ve yeryüzünden kaybolmadan önce  olmu ştu bu. Hax, On Đki 
Bekçinin, Ulu Ya şlıların yaptıkları son şey oldu ğunu söylerdi. Birbirlerine ve 
dünyaya yaptıkları kötülüklerin bedelini bu yoldan ödemeye çalı şmışlardı." 
Eddie dü şünceli dü şünceli, "Kapılar..." diye mırıldandı. "Kapılar. Yin e onlara 
döndük. Yeryüzündeki bu kapılar, Suze'la benim geld i ğimiz dünyaya da açılıyor 
muydu? Yani kumsalda buldu ğumuz kapılar gibi?" 
Roland, "Bilmiyorum," dedi. "Bildi ğim birçok şeye kar şılık bilmedi ğim yüzlercesi 
var. Siz -ikiniz de- bu gerçe ği kabul etmelisiniz. Biz, dünyanın ilerleyip 
kayboldu ğunu söylüyoruz. Dünya giderken, çekilen dev bir dal ga gibi geride 
sadece kalıntılar bıraktı. Bazen bir haritaya benze yen kalıntılar." 
Eddie, "Eh," diye ba ğırdı. "Bir tahminde bulun." Sesindeki o çok belirgi n 
heyecan Silah şor'a Eddie'nin şimdi bile kendi ve Susannah'nın dünyasına dönme 
fikrinden vazgeçmedi ğini açıkladı. Bundan tam anlamıyla vazgeçmi ş de ğildi. 
Susannah, "Onu sıkı ştırıp durma, Eddie," dedi. "Bu adam tahminlerde bul unmuyor." 
Roland, "Bu pek de do ğru de ğil," diyerek ikisini de şaşırttı. "Bazen bu adam 
bunu yapıyor. Tek çare tahmin oldu ğu zaman ona da ba şvuruyor. Sorunun cevabı: 
hayır. O kapıların kumsaldakiler gibi olduklarını s anmıyorum. Tahminim bu. 
Tahminime göre onlar tanıyabilece ğimiz bir yere ya da zamana açılmıyorlar. 
Kumsaldaki ikinizin de geldi ği o dünyaya açılan kapılar bir çocu ğun sallanma 
tahtasının ortasındaki eksene benziyor." 
Susannah, "Kastetti ğin tahterevalli mi?" diye sorarak elini a şağı yukarı 
salladı. 
Roland memnun olmu ştu, ba şıyla onayladı. "Evet! Tamı tamına öyle! Bu tahtavel in 
bir ucu..." 
Eddie hafifçe gülümsedi. "Tahterevalli." 
"Evet. Onun bir ucunda benim ka'm var. Di ğer ucundaysa siyahlı adam-Walter'inki. 
Kapılar merkezdeydi. Birbirine zıt iki kaderin aras ındaki gerilimin yarattı ğı 
şeyler. Ama o di ğer kapılar, onlar Walter'den çok daha büyükler. Ben den de. 
Üçümüzün olu şturdu ğu küçük dost grubundan da." 
Susannah tereddütle, "Yani bu Bekçilerin nöbet bekl edikleri kapıların Ka'nın 
dı şında olduklarını mı söylemek istiyorsun?" dedi. "Ka 'nın ötesinde 
olduklarını?" 
"Ben buna inandı ğımı söylemek istiyorum." Silah şor yine her zamanki gibi hafifçe 
gülümsüyordu. Ate şin ı şı ğında a ğzı ince bir ora ğa benzemi şti. "Yani öyle tahmin 



ediyorum." Bir an sessizce durdu. Sonra yerden bir sopayı alıp çam i ğnelerinin 
kapladı ğı zemini süpürdü. Alttaki topra ğa çubukla bir şekil çizdi. 
 
  
 
Başını kaldırdı. "Çizgilerin ortada birbirlerini kesti kleri noktayı görüyor 
musunuz?" 
Eddie sırtının ve kollarının ürperdi ğini hissetti. A ğzı birdenbire kurumu ştu. "O 
nokta o mu, Roland? O?..." 
Roland ba şını salladı. Çizgili, uzun yüzünde ciddi bir ifade belirmi şti. " Đşte o 
merkezde Büyük Kapı var. On Üçüncü Kapı diye tanıml anan ve sadece bu dünyayı 
değil, bütün dünyaları yöneten yer." Parma ğını dairenin merkezine vurdu. "Bütün 
yaşantım boyunca aradı ğım Kara Kule de burada." 
 
  
"Ben çocukken bana var oldu ğu söylenen dünya bu. X'ler onun sonsuzluktaki 
kenarında bir daire olu şturan kapılar. Altı çizgi çekerek kapıları şöyle... 
çifter çifter birle ştirirseniz..." 
 Silah şor hikâyesini anlatmayı sürdürdü. "Eski insanlar da ha önemsiz olan On Đki 
Kapının her birine bir Bekçi diktiler. Çocuklu ğumda hepsinin adını 
sayabiliyordum. Dadım ve ahçı Hax'ın ö ğretti ği şiirde onların adları 
geçiyordu... Ama çocuklu ğum çok çok gerilerde kaldı. Tabii Ayı vardı... Sonr a 
Balık... Aslan... Yarasa... Ve Kaplumba ğa, o önemliydi..." Ba şını kaldırarak 
yıldızlı gökyüzüne baktı. Ka şlarını çatıp derin derin dü şünmeye ba şladı. Birden 
şaşılacak kadar ne şeli bir gülümseme yüzünü aydınlattı ve şiiri okumaya ba şladı: 
 
"O koskocaman KAPLUMBA ĞA'ya bak! 
Kabuğunun üzerinde dünyayı ta şıyor. 
Kafası a ğır çalı şıyor ama dü şünceleri her zaman ılımlı. 
Hepimiz de onun kafasının içindeyiz. 
Bütün yeminler onun sırtında ediliyor. 
Gerçe ği görüyor ama her zaman yardım etmeyebilir. 
O karayı da seviyor, denizi de seviyor, 
Hatta benim gibi bir çocu ğu bile seviyor." 
 
Roland hafif bir kahkaha attı. "Bunu bana Hax ö ğretti. Bir pastanın süsünü 
hazırlamak için tencereyi karı ştırırken bunu şarkı gibi söylerdi. Ka şı ğın yanına 
yapı şan o tatlıdan birazcık verirdi. Đnsan neler hatırlıyor. Bu çok garip de ğil 
mi? Her neyse... Olgunla şırken Bekçilerin gerçekten var olmadıklanna inanmay a 
başladım. Onların daha çok birer simge olduklarını dü şündüm. Artık yanılmı ş 
oldu ğum anla şılıyor." 
Eddie, "Ben ondan 'robot' diye söz ettim," dedi. "A ma aslında o öyle bir şey 
değildi. Susannah haklı. Robotları vurdu ğun zaman yaralarından sadece Quaker 
State 10-40 akar. Galiba o benim dünyamdakilerin 'c yborg' diye tanımladıkları 
şeylerdendi. Yarı makine yarı et ve kandan olu şan bir yaratık. Bir film 
görmüştüm... Sana filmlerden söz ettik de ğil mi?" 
Roland hafifçe gülümseyerek, "Evet" der gibi ba şını salladı. 
"Bu filmin adı Robocop'tu. Filmdeki adam ölen ayıda n fazla farklı de ğildi. 
Susannah'nın nereye ate ş etmesi gerekti ğini nasıl bildin?" 
Silah şor, "Bunu Hax'in anlattı ğı eski hikâyelerden hatırladım," diye açıkladı. 
"E ğer dadımın sözlerini dü şünseydim, sen de şimdi ayının midesinde olurdun, 
Eddie. Sizin dünyanızda, şaşıran çocuklara, 'Ba şını dü şünme takkeni giy,' derler 
mi?" 
Susannah, "Evet gerçekten de öyle derler," diye cev ap verdi. 
"Bu söz burada da söylenir. Ve bu Bekçilerle ilgili  hikâyeden kalmadır. 
Bekçilerin ba şlarının dı şında ikinci bir beyinleri oldu ğunu anlatırlardı. Bu 
beyinler şapkalann içindeydi." Roland yakasını bırakmayan hay aletleri yansıtan o 
korkunç gözleriyle ikisine baktı ve tekrar gülümsed i. "O... şapkaya pek 
benzemiyordu, öyle de ğil mi?" 
 Eddie, "Öyle," dedi. "Ama hikâye gerçe ğe bizi kurtaracak kadar yakındı.' 



Roland, " Şimdi macerama ba şlayalı beri Bekçilerden birini aradı ğımı anlıyorum," 
diye açıkladı. "Shardik'in korudu ğu kapıyı buldu ğumuz zaman izleyebilece ğimiz 
bir yol da olacak. Kapıyı bulmak için ayının bırakt ı ğı izleri izlememiz yeterli. 
O zaman Kapıyı arkamıza alacak ve sonra dümdüz iler leyece ğiz. Dairenin 
ortasında... Kule var." 
Eddie, "Pekâlâ, şu Kuleden söz edelim," demek için a ğzını açtı. "Sonunda, ilk ve 
son kez ondan söz etmeliyiz. Kule nedir, ne anlama geliyor? Tabii en önemlisi 
oraya ula ştı ğımızda bize neler olacak?" Sonra sesi çıkmadı ve ge nç adam bir an 
sonra a ğzını tekrar kapattı. Şimdi bunun sırası de ğildi. Şu an. Roland'ın acıyla 
kıvrandı ğı öyle belliydi ki. Sadece kamp ate şinin ı şı ğının geceyi 
yakla ştırmadı ğı şu anda bu yapılamazdı. 
Roland sıkıntıyla, " Şimdi di ğer bölüme geliyoruz," dedi. "Sonunda yolumu buldum.  
Bütün o uzun yıllardan sonra yolumu buldum. Ama ayn ı zamanda galiba aklımı 
kaçırmaya ba şladım. Kafamın ayaklarımın altında ezildi ğini hissediyorum. Tıpkı 
yağmurda gev şeyen dik bir yar gibi. Đşte hiçbir zaman var olmayan bir çocu ğun 
yuvarlanarak ölmesine izin vermemin cezası! Ve bu a ynı zaman da Ka." 
Susannah, "O çocuk kim, Roland?" diye sordu. 
Silah şor, Eddie'ye bir göz attı. "Sen onu biliyor musun?"  
Eddie, "Hayır" dermi ş gibi ba şını salladı. 
Roland, "Ama ben ondan söz ettim," diye hatırlattı.  "Hatta mikroplanma iyice 
kötüle şti ği anda, ölmek üzereyken onu sayıkladım." Sesi birde nbire yarım oktav 
tizle şti. Eddie'nin sesini öyle ustalıkla taklid ediyordu  ki, Susannah batıl 
inançlara ba ğlı bir korku da duydu. "'O lanet olasıca çocuktan s öz etmekten 
vazgeçmezsen, a ğzını kendi gömle ğinle tıkarım, Roland! Onu dinlemekten bıktım 
usandım!' Bunu söyledi ğini anımsıyor musun, Eddie?" 
Genç adam dikkatle dü şündü. Đkisi kumsalda "Mahkûm" i şaretli kapıdan "Gölgelerin 
Hanımı" yazılı olana do ğru çıkarlarken Roland binlerce şeyden söz etmi şti. 
Ate şin neden oldu ğu sayıklamaları sırasında da ona, binlerceymi ş gibi gelen bazı 
adları saymı ştı. Alain, Cort, Jamie de Curry, Cuthbert (Silah şor bu adı 
di ğerlerinden daha sık tekrarlamı ştı.) Hax, Martin, (Ya da 'zerdeva' anlamına 
gelen Marten), Walter, Susan ve hatta Zoltan gibi i nanılmaz bir adı olan adam. 
Eddie hiç kar şıla şmadığı (ve kar şıla şmayı istemedi ği) bu insanlardan söz 
edilmesinden bıkmı ştı. Ama tabii o sırada onun da birkaç derdi vardı. Eroinsiz 
kalma ve kozmik zaman gerilemesi bunlardan ikisiydi . Ve do ğrusunu söylemek 
gerekirse, Eddie, Roland'ın da kendinin anlattı ğı Acayip Peri Masallarından 
sıkılmı ştı herhalde. Henry'le birlikte nasıl büyüdükleri ve  birlikte nasıl 
uyu şturucu ba ğımlısı olduklanyla ilgili hikâyelerden. Eddie, Rola nd'ın 
hikâyelerinden bıkmı ştı, Silah şor da onunkilerden. 
Ama Roland'a bu çocuktan söz etmekten vazgeçmezse a ğzını kendi gömle ğiyle 
tıkayaca ğını söyledi ğini hi,ç anımsamıyordu. 
Roland, "Hiçbir şey hatırlamıyor musun?" diye sordu. "Hiçbir şey?" 
Bir şey var mıydı? Uzaklarda bir kıpırtı mı olmu ştu? Kütükten uzanan çıkıntıda 
gizlenen sapanı gördü ğü zaman hissetti ği 'dejâ vu' gibi bir şey miydi bu? Eddie 
kıpırtıyı yakalamaya çalı ştı ama ortadan kaybolmu ştu. Genç adam, zaten öyle bir 
şey olmadı, diye kararını verdi. Ben sadece öyle bir  kıpırtı olmasını istedim. 
Çünkü Roland çok acı çekiyor. 
Eddie sonra, "Hayır," dedi. "Çok üzgünüm, adamım." 
"Ama ben sana bundan söz ettim gerçekten." Roland'ı n sesi sakinse de altında 
sanki bir ısrar gizliydi ve tıpkı bir kalp gibi atı yordu. "Çocu ğun adı Jake'di. 
Sonunda Walter'e yeti şip onu konu şmaya zorlayabilmek için çocu ğu feda ettim. Onu 
öldürdüm. Jake'i da ğların altında öldürdüm." 
Eddie bu noktada daha kesin konu şabilirdi. "Eh, belki de gerçekten böyle oldu. 
Ama sen böyle oldu ğunu söylemedin. Garip bir elarabasıyla da ğların altına yalnız 
başına indi ğinden söz ettin. Kumsaldan çıkarken bunu uzun uzun anlatmı ştın, 
Roland. Yalnız kalmanın ne kadar korkutucu oldu ğundan söz etmi ştin." 
"Evet, hatırlıyorum. Ama ayrıca sana çocuktan söz e tti ğimi de anımsıyorum. Onun 
köprüden uçuruma nasıl yuvarlandı ğından söz etti ğimi. Sonra... kafamı parçalayan 
bu iki anı arasındaki uzaklık." 
 Susannah endi şeyle, "Ben hiçbir şey anlayamıyorum..." dedi. 
Roland mırıldandı. "Galiba ben anlamaya ba şlıyorum." Ate şe biraz daha odun attı. 
Kızıl kıvılcımlar ba şaklar olu şturarak döne döne karanlık gökyüzüne yükseldiler. 



Silah şor sonra iki arkada şının arasına tekrar yerle şti. "Size do ğru olan bir 
hikâye anlataca ğım. Sonra da do ğru olmayan bir hikâyeyi... Ama onun da do ğru 
olması gerekirdi. 
"Princetown'da bir katır satın aldım. Sonunda çölde n önceki son kasaba olan 
Tull'a eri şti ğim sırada hayvan hâlâ yorulmamı ştı..." 
 
Böylece Silah şor o uzun hikâyesinin en son bölümünü anlatmaya ba şladı. Eddie 
maceranın bazı bölümlerini kopuk kopuk duymu ştu. Ama Susannah için yepyeni bir 
şeydi bu. Yine de Eddie genç kadın gibi hikâyeyi müt hi ş bir merakla dinliyordu. 
Roland onlara durmadan Beni Gözetle adlı oyunun oyn andı ğı bardan, Sheb adlı 
piyanistten, alnında yara izi olan Allie adlı kadın dan... ölen ve sonra siyah 
elbiseli adam tarafından karanlık bir yöntemle yeni den diriltilen Otyiyici 
Lort'tan söz etti. Dinsel çılgınlı ğın insan biçimdeki simgesi Sylvia 
Pittston'dan ve son kıyamet katliamından da. Silah şor Roland o zaman kentteki 
bütün kadın, erkek ve çocukları öldürmü ştü. 
Eddie alçak ve titrek bir sesle, "Ulu Tanrım!" dedi . "Kur şunlarının neden o 
kadar az oldu ğunu şimdi anladım, Roland." 
Susannah, "Kes sesini," diye terslendi. "Bırak da h ikâyesini bitirsin!" 
Roland konu şmasını sürdürdü. Hikâyesini ifadesiz bir yüzle anla tıyordu. Son 
'Oturucu'nun kulübesinin önünden geçip çölü a ştı ğı zaman da yüzü yine böyle 
ifadesizdi. Son Oturucu'nun çilek rengi, karmakarı şık saçları beline kadar 
iniyordu. Silah şor katırının sonunda öldü ğünü açıkladı. Hatta Oturucu'nun 
besledi ği ku şu Zoltan'ın katırın gözlerini yedi ğinden bile söz etti. 
Onlara çöldeki uzun günleri ve kısa geceleri anlatt ı. Walter'in so ğumuş kamp 
ate şlerini izlemesini ve sonunda su kaybından ölmek üze reyken Durak yerine 
eri şmesini de. 
"Orası bo ştu. Bence, şu ayının yeni yapıldı ğı günlerden beri bo ştu. Orada bir 
gece kaldım ve sonra yoluma devam ettim. Đşte olaylar böyle oldu... Ama şimdi 
size ba şka bir hikâye anlataca ğım." 
Susannah, "Do ğru olmayan ama olması gereken hikâyeyi mi?" diye so rdu. 
Roland, "Evet" dermi ş gibi ba şını salladı. "Bu uydurma hikâyede ya da masalda 
Roland adlı bir Silah şor, Durak yerinde Jake isimli bir çocukla kar şıla ştı. Bu 
erkek çocuk sizin dünyanızdandı. Sizin New York ken tinden. Eddie'nin 1987'siyle 
Odetta Holmes'un 1963 yılları arasındaki bir devred en." 
Eddie heyecanla öne do ğru e ğildi. "Bu hikâyede de bir kapı var mı, Roland? 
Üzerinde 'ÇOCUK' ya da buna benzer bir şey yazılı olan bir kapı?" 
Roland, "Hayır" anlamında kafasını salladı. "Çocu ğun kapısı ölüme açılıyordu. 
Okula giderken bir adam onu yola itti ve çocuk bir ta şıtın altında kaldı. Ben o 
adamın Walter oldu ğuna inanıyordum. Jake adamın, 'Yolumdan çekil,' ded i ğini 
duydu. 'Yol ver. Ben rahibim.' Ya da buna benzer bi r şeyler söyledi ğini. Jake bu 
adamı gördü, sadece bir an. Sonra da kendini benim dünyamda buldu." Silah şor 
susarak ate şe baktı. " Şimdi orada olmayan çocukla ilgili hikâyeyi bir tara fa 
bırakmak istiyorum. Bir dakika için gerçekten olanl ara dönece ğim. Tamam mı?" 
Eddie'yle Susannah şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Sonra genç adam eliyle, 
"Rica ederim, siz buyurun" dermi ş gibi bir hareket yaptı. 
"Söyledi ğim gibi Durak yeri bo ştu. Ama orada hâlâ çalı şan bir tulumba vardı. 
Eskiden araba atlarının konuldu ğu ahırın gerisindeydi. Sesin geldi ği tarafa 
doğru gittim. Ho ş etraf çok sessiz olsaydı bile tulumbayı yine de bu lurdum. 
Çünkü suyun kokusunu alıyordum. Çölde yeteri kadar kaldıktan sonra susuzluktan 
ölümün e şi ğine geldi ğiniz zaman bunu gerçekten yapabilirsiniz. Su içtim ve sonra 
da uyudum. Uyandı ğım zaman tekrar su içtim. Hemen yola çıkmak istiyor dum. Bu 
ihtiyaç hastalı ğın neden oldu ğu bir ate ş gibiydi. Bana kendi dünyandan 
getirdi ğin ilaç -Astin- harika bir şey, Eddie. Ama hiçbir ilacın geçilemeyece ği 
ate şler de vardır ve bu da onlardan biriydi. Vücudumun dinlenmeye gereksinimi 
oldu ğunu biliyordum. Ne var ki, orada bir gece bile kala bilmek için bütün irade 
gücümü kullanmı ştım. Sabah kendimi dinlenmi ş gibi hissediyordum. O yüzden su 
tulumlarımı doldurarak yoluma devam ettim. O Durak Yerinden sudan ba şka hiçbir 
şey almadım. Olayların arasında en önemli olanı bu."  
Susannah, Odetta Holmes'unkine benzeyen en tatlı ve  en ho ş ses tonuyla, "Pekâlâ, 
bunlar gerçekten oldu," dedi. "Su tulumlarını doldu rarak yoluna devam ettin. 
Şimdi bize, olmayanların gerisini anlat, Roland." 



Silah şor çene kemi ğini bir an kuca ğına bırakarak yumruklarını sıktı ve yine 
yumruklanyla gözlerini ovu şturdu. Çok çocuksu bir hareketti bu. Cesaretlenmek 
istiyormu ş gibi çene kemi ğini kavradı ve konu şmasını sürdürdü. "Orada olmayan 
çocu ğu deniz kabuklarımdan biriyle ipnotize etmeyi ba şardım. Bu yıllardan beri 
bildi ğim bir oyundu ve bunu olmayacak birinden ö ğrenmi ştim. Babamın saray 
sihirbazı Marten'den. Çocuk iyi bir medyumdu. Trans  halindeyken bana nasıl 
öldü ğünü anlattı. Ben de onları size açıkladım. Çocu ğu sarsmadan ya da ona zarar 
vermeden ö ğrenece ğimi ö ğrendi ğime inandı ğım zaman Jake'e bir emir verdim. 
Uyandı ğı zaman ölümü konusunda hiçbir şeyi hatırlamamasını istedim." 
Eddie mırıldandı. "Öyle şeyleri hatırlamayı kim ister ki?" 
Roland ba şını salladı. "Gerçekten de kim ister? Çocuk trans d urumundan do ğal 
uykuya geçti. Ben de yatıp uyudum. Uyandı ğım zaman Jake'e siyahlı adamı 
yakalamak niyetinde oldu ğumu açıkladım. Çocuk kimi kastetti ğimi hemen anladı. 
Walter de Durak yerine u ğramı ş, Jake korkmu ş ve ona gözükmemek için saklanmı ştı. 
Walter'in çocu ğun orada oldu ğunu bildi ğinden emindim. Ama sanki ondan haberi 
yokmuş gibi davranmak i şine gelmi şti. Jake'i kurulmu ş bir tuzak gibi geride 
bırakmı ştı. 
Çocuğa, orada yiyecek bir şeyler olup olmadı ğını sordum. Bana olması gerekirmi ş 
gibi geliyordu. Jake yeteri kadar sa ğlıklı gözüküyordu. Çöl iklimi de besinlerin 
korunması konusunda gerçekten harikadır. Jake'in ya nında biraz kurutulmu ş et 
vardı. Bana Durak yerinin bir mahzeni oldu ğunu söyledi. Korktu ğu için orayı 
ara ştırmamı ştı." Silah şor iki arkada şına sertçe baktı. "Çocuk korkmakta 
haklıydı. Ben yiyecekleri buldum... Ama bir Konu şan Đblisle kar şıla ştım." 
Eddie ba şını e ğerek irile şmiş gözlerle çene kemi ğine baktı. Ate şin turuncu 
ı şıkları kemi ğin eski kavisleri ve büyülü di şlerinin üzerinde dans ediyordu. 
"Konu şan Đblis mi? Şu nesneyi mi kastediyorsun?" 
Roland, "Hayır," dedi. "Evet. Đkisi de. Beni dinlemeye devam et, ne demek 
istedi ğimi anlayacaksın." Arkada şlarına mahzenin gerisindeki topraklardan gelen 
ve insan sesine benzemeyen iniltilerden söz etti. M ahzenin duvarlarını olu şturan 
eski ta ş bloklardan ikisinin arasından kumların aktı ğından da. Orada belirmeye 
başlayan deli ğe yakla ştı ğı sırada Jake'in yukarı çıkmasını haykırdı ğından da. 
Roland, Đblise konu şmasını emretmi ş, Đblis de o zaman alnında yara olan ve 
Tull'da bar i şleten kadının, Allie'nin sesiyle konu şmuştu. "Çekicilerin önünden 
ağır a ğır geç, Silah şor. Sen çocukla yolculuk yaparken, siyahlı adam ruh unu 
cebinde ta şıyor." 
Susannah şaşırdı. "'Çekiciler mi?" diye sordu. 
"Evet." Roland genç kadına dikkatle bakarak, "Bunun  senin için bir anlamı var, 
öyle de ğil mi?" dedi. 
"Evet... ve hayır." Genç kadın biraz tereddütlü kon uşmuştu. Roland bunun bir 
nedeni olarak Susannah'nın kendisine acı veren şeylerden söz etmek istememesi 
oldu ğunu sezdi. Ancak, asıl nedenin kadının, bildi ğinden daha fazlasını 
söyleyerek zaten karma şık olan şeyleri büsbütün karı ştırmaktan korkması oldu ğunu 
anladı. Silah şor bu dü şünceye ve Susannah'ya hayran oldu. 
"Emin olduklarını açıkla," dedi. "Ondan fazlasını d eğil." 
"Pekâlâ. 'Çekiciler' Detta Walker'in bildi ği bir yerdi. Detta'nın dü şündüğü bir 
yer. Argo bir laftı bu. Detta verandada oturarak bi ra içen ve eski günlerden söz 
eden büyüklerden duymu ştu bu sözü. Bu, bozulmu ş ya da i şe yaramayan bir yer 
anlamına geliyordu. Ya da her ikisi anlamına. Çekic ilerde, Çekiciler fikrinde 
Detta'yı ça ğıran bir şeyler vardı. Bunun ne oldu ğunu bana sormayın. Belki bir 
zamanlar biliyordum ama artık unuttum. Ve artık bil mek de istemiyorum. 
 "Detta, Blue Teyzenin porselen taba ğını çaldı. Annemle babamın ona dü ğün 
hediyesi olarak verdikleri taba ğı. Kırmak için de Çekicilere götürdü. Kendi 
Çekicilerine. Orası çöp dolu bir çakıl kuyusuydu. Ç öplerin atıldı ğı bir yer. 
Daha sonra yol kenarındaki barlarda delikanlılarla arkada şlı ğa ba şladı." 
Susannah dudaklarını birbirine sıkıca bastırarak bi r an ba şını e ğdi. Sonra 
kafasını kaldırıp konu şmasını sürdürdü. "Beyaz delikanlılarla. Sonra çocuk lar 
onu park yerindeki arabalarına götürdüler. Detta on ları heyecanlandırdı ve sonra 
da kaçtı. O park yerleri... onlar da Çekicilerdi. T ehlikeli bir oyundu bu. Ama 
Detta bu oyunu sonuna kadar oynayıp ondan zevk alac ak kadar hain ve çevikti. 
Detta daha sonra New York'ta ma ğazalardan e şya çalmaya ba şladı... Bunu ikiniz de 
biliyorsunuz. Her zaman ünlü lüks ma ğazalara giderdi. Macy's, Gimbel's, 



Bloomingdale's. Đncik boncuk çalardı. Yine hırsızlı ğa çıkaca ğı zaman, bugün 
Çekicilere gidece ğim, diye dü şünüyordu. Beyazlardan bir şeyler çalaca ğım. Özel 
bir şey çalacak ve sonra da o lanet olasıca nesneyi kıra cağım." Sustu. Dudakları 
titriyordu. Gözlerini ate şe dikti. Tekrar ba şını kaldırdı ğı zaman Roland'la 
Eddie gözlerinin dolmu ş oldu ğunu fark ettiler. 
"A ğlıyorum, ama bu sizi yanıltmasın. Yaptı ğım şeyleri anımsıyorum. Onlardan zevk 
aldı ğımı da. Galiba ben ko şullar uygun olursa aynı şeyleri tekrar yapaca ğımı 
biliyor ve o yüzden a ğlıyorum." 
Roland eski sakin tavırlarını takınmayı biraz ba şarmı ş gibiydi. O tuhaf 
dengesine kavu şmuştu. "Ülkemde bir atasözü vardır, Susannah. 'Akıllı bir hırsız 
her zaman zengin olur.'" 
Kadın sert sert, "Bir avuç sahte incik boncu ğu çalmanın akıllıca bir yanını 
göremiyorum," dedi. 
"Hiç yakalandın mı?" 
"Hayır..." 
Silah şor, " Đşte, gördün mü?" dermi ş gibi ellerini açtı. 
Eddie, "Demek Detta Walker için Çekiciler kötü yerl erdi, öyle mi?" diye sordu. 
"Bu do ğru mu? Çünkü bu bana pek do ğruymu ş gibi gelmiyor." 
"O yerler hem kötüydü, hem de iyi. Çok güçlü yerler di onlar. Detta'nın 
oralarda... kendi kendini yeniden icat etti ğini söyleyebiliriz sanırım... Ama 
Çekiciler, kayıp yerlerdi aynı zamanda. Ve bütün bu nların Roland'ın hayalet 
çocu ğuyla hiçbir ilgisi yok, öyle de ğil mi?" 
Silah şor, "Belki," dedi. 
"Anlayaca ğın bizim dünyamızda da Çekiciler vardı. Bizimki de argo bir sözdü. 
Üstelik anlamı da seninkine çok benziyordu." 
Eddie, "Bu sözün sen ve arkada şların için anlamı neydi?" diye sordu. 
"Bu yerden yere, durumdan duruma göre biraz de ği şiyordu. Bazen bir çöp yı ğını 
oluyordu, bazen bir genelev. Ya da erkeklerin kumar  oynamaya veya şeytan otunu 
çi ğnemeye geldikleri bir yer. Ama bildi ğim en yaygın anlam, en basit olanı..." 
Đki arkada şına baktı. "... Çekiciler, çok ıssız yerler. Çekici ler, çorak 
topraklar." 
 
Bu kez de Susannah ate şe odun attı. Güneyde, Ya şlı Ana müthi ş parlıyor, ı şıkları 
hiç titre şmiyordu. Susannah okuldaki derslerden bunun ne anla ma geldi ğini 
biliyordu. Ya şlı Ana bir yıldız de ğil, bir gezegendi. Genç kadın kendi kendine, 
o Venüs mü, diye sordu. Yoksa bu dünyanın ait oldu ğu Güne ş Sistemi di ğer şeyler 
gibi çok mu farklı? Ona yine bütün bunlar gerçek de ğilmi ş gibi geldi. Bütün 
bunlar bir rüya olmalıydı... 
Susannah, "Devam et," dedi. "O ses seni ve küçük ço cuğu Çekiciler konusunda 
uyardıktan sonra ne oldu?" 
"Kumların aktı ğı deli ğe yumru ğumu soktum. Ba şıma bu tür bir olay geldi ği zaman 
bana böyle yapmam ö ğretilmi şti. Ve bir çene kemi ğini yakalayarak çıkardım... Ama 
bunu de ğil. Durak yerinin duvarından çıkardı ğım çene kemi ği çok daha büyüktü. 
Onun Eski Ululardan birinin kemi ği oldu ğundan hemen hemen eminim." 
Susannah yava şça sordu. "O kemi ğe ne oldu?" 
Roland, "Onu bir gece çocu ğa verdim," dedi. Ate ş yanaklarını parlak turuncuya 
boyuyor, yüzünde gölgeler dans ediyordu. "Bir tür k oruma aracı olarak. Tıpkı bir 
tılsım gibi. Daha sonra onun i şini gördü ğüne karar verdim ve kemi ği attım." 
Eddie ö ğrenmek istedi. "Öyleyse elindeki kimin çene kemi ği, Roland?" Silah şor 
kemi ği havaya kaldırarak uzun uzun, dü şünceli dü şünceli baktı. Sonra da yine 
kuca ğına bıraktı. "Daha sonra... Jake... Jake öldü ğü zaman... kovaladı ğım adama 
yeti ştim..." Susannah, "Walter'e," dedi. 
"Evet. Onunla konu ştuk. O ve ben... Uzun uzun hem de. Konu şmanın bir yerinde 
uyuyakaldım. Uyandı ğım zaman Walter ölmü ştü. En a şağı yüz yıldan beri ölüydü. 
Belki de daha uzun bir süreden beri. Walter'den ger ide kemiklerden ba şka bir şey 
kalmamı ştı. Bu da akla uygundu. Çünkü kemiklerin oldu ğu yerdeydik." 
Eddie alayla mırıldandı. "Evet, konu şmanın çok uzun sürdü ğü anla şılıyor." 
Susannah bu sözleri duyunca hafifçe ka şlarını çattı. Ama Roland sadece ba şını 
salladı. "Uzun, çok uzun." Gözlerini alevlere dikmi şti. 
Eddie, "Sabah kendine geldin," dedi. "Hemen o ak şam Batı Denizine eri ştin ve 
gece Đstanavarlar ortaya çıktılar. Öyle de ğil mi?" 



Roland tekrar kafasını salladı. "Evet. Ama Walter'l e konu ştu ğumuz... ya da hayal 
gördü ğüm... veya birlikte ne yaptıysak... Đşte o yerden ayrılmadan önce 
Walter'in iskeletinin kafatasından bunu aldım." Kem i ği kaldırdı. Turuncu ı şık 
di şlerin üzerinden kayıyordu. 
Eddie, Walter'in çene kemi ği, diye dü şündü ve hafifçe ürperdi. Siyah elbiseli 
adamın çene kemi ği. Bir daha sefere Roland'ın her zaman rastladı ğın insanlardan 
oldu ğunu dü şünmeye ba şladı ğın zaman bunu hatırla, o ğlum Eddie. Uzun bir süreden 
beri bu çene kemi ğini yanında ta şıyormu ş... Bir yamyamın ganimeti. Tanrım! 
Roland, "Onu alırken ne dü şündüğümü hatırlıyorum," dedi. "Hem de çok 'yi 
hatırlıyorum. O süreyle ilgili olarak hatırladı ğım, beni şaşırtmayan tek anı bu. 
Çocukla kar şıla ştı ğım zaman buldu ğum şeyi atmam bana u ğursuzluk getirdi, diye 
düşündüm. Bu onun yerini alacak. Ancak o zaman Walter' in kahkahasını i şittim. O 
haince, kıkır kıkır gülerdi. Walter'in sesini de du ydum." 
Susanah, "Ne söyledi?" diye sordu. 
Roland, '"Çok geç, Silah şor,'" dedi. " Đşte öyle söyledi: Çok geç. Bundan sonra 
şansın sonsuza kadar kötü olacak. Bu senin Ka'n.'" 
Eddie uzun bir sessizlikten sonra. "Pekâlâ," dedi. "Temeldeki ikilemi anlıyorum. 
Belle ğin ikiye bölünmü ş..." 
"Bölünmedi. Đki kat oldu." 
"Tamam. Bu hemen hemen aynı şey de ğil mi?" Eddie bir dal parçası kaparak, kuma 
kendince küçük bir şekil çizdi. 
Genç adam soldaki çizgiye vurdu. "Bu belle ğinin Durak yerine eri şmeden önceki 
hali. Bir tek çizgi." 
"Evet." 
Eddie sa ğdaki çizgiye vurdu. "Kemiklerin yerinde, da ğların di ğer tarafından 
dı şarı çıktı ğın zamanki hali... Yani Walter'in seni bekledi ği yerdeki durum. 
Yine tek çizgi." 
"Evet." 
Eddie önce orta yeri gösterdi, sonra da bunun etraf ına kabaca bir daire çizdi. 
"Yapman gereken şey bu, Roland. Bu çift çizginin önünü kapatmak. Kaf anda onun 
etrafını bir şarampolle çevir ve sonra da unut. Çünkü bunun hiçbi r anlamı yok. 
Bir şeyi de de ği ştirmiyor. Kaybolmu ş o artık. Olup bitmi ş..." 
"Ama bitmedi ki." Roland elindeki kemi ği havaya kaldırdı. "Jake adlı çocukla 
ilgili anılar yanlı şsa -ve ben onların yanlı ş olup olmadı ğını bilmiyorum- o 
halde bu nereden çıktı? Bunu, attı ğım kemi ğin yerine aldım... Ama attı ğım kemi ği 
Durak yerinin mahzeninde bulmu ştum. Gerçek oldu ğunu bildi ğim anılarıma göre ben 
hiçbir zaman mahzene inmedim! Đblisle hiç konu şmadım! Taze su alıp yoluma devam 
ettim. Ba şka hiçbir şey yapmadım!" 
Eddie içtenlikle, "Beni dinle, Roland," dedi. "Elin deki Durak yerinden aldı ğın 
çene kemi ği olsaydı bunu anlardım. Ama hepsinin de halüsinasy on olması ihtimali 
yok mu? Durak yeri, çocuk, Konu şan Đblis. Sonra belki Walter'in çene kemi ğini 
aldın. Çünkü..." 
"Bu halüsinasyon de ğildi." Silah şor topçularınkine benzeyen uçuk mavi gözleriyle 
iki arkada şına baktı. Sonra da onların hiç beklemedi ği bir şeyi yaptı... Eddie, 
Roland'ın kendinin de, bunu yapaca ğını bilmedi ğine yemin edebilirdi. 
Silah şor çene kemi ğini ate şe attı. 
Kemik bir an orada sadece öyle durdu. Hortlaklara ö zgü bir gülümsemenin yarısını 
olu şturan beyaz bir kalıntı. Sonra birdenbire alev alar ak kıpkırmızı kesildi. 
Bütün açıklı ğa göz kama ştıran kırmızı bir ı şık yayıldı. Eddie'yle Susannah 
haykırıp gözlerini o yanan şekilden korumak için ellerini kaldırdılar. 
Kemik de ği şmeye ba şladı. Erimiyor, de ği şiyordu. Kemikten, mezar ta şlan gibi 
uzanan di şler, küme küme birle şmeye ba şladılar. Yukan kavisin hafif e ğrisi 
düzeldi. Sonra da ucu kütle şti. 
Eddie'nin elleri kuca ğına dü ştü. A ğzı hayretten bir karı ş açık, artık kemiik 
olmayan bu şeye bakıyordu. Kemik şimdi yanan çeli ğin rengine bürünmü ştü. Di şler 
üç ters V harfine dönü şmüşlerdi. Ortadaki, iki uçtakilerden daha iriydi. Ve 
Eddie birdenbire kemi ğin neye dönmeye çalı ştı ğını anladı. Tıpkı kütükten uzanan 
çıkıntıda gizlenen sapam gördü ğü gibi. 
Genç adam kemi ğin bir anahtar biçimine girdi ğini dü şündü. Tela şla, biçimi 
hatırlamalısın, dedi kendi kendine. Hatırlamalısın!  Hatırlamalısın! Çaresizce 



biçimi inceliyordu. Üç V. Ortadaki, iki uçtakilerde n daha iri. Üç çentik... Ve 
uca en yakın olanda kıvrımlı bir çizgi vardı. Küçük  bir s harfi gibi bir şey... 
Sonra alevlerin arasındaki şeyin biçimi tekrar de ği şti. Bir anahtarı andıran 
kemik içe do ğru çekildi. Birbirinin üzerine binen parlak çiçek y apraklarına 
dönüştü. Bu kat kat kıvrımlı yapraklar aysız bir yaz gec esi kadar simsiyah ve 
kadifemsiydi. Eddie bir an bir gül gördü. Bu dünyan ın ilk gününde şafak zamanı 
açmı ş olabilecek, zafer dolu bir gül. Hiçbir ça ğa ait olmayan güzel bir şey. 
Eddie'nin gözleri gülü gördü ve kalbi de ona kar şı açıldı. Sanki bütün sevgi ve 
yaşam Roland'ın ölü kalıntısından birdenbire yükselmi şti. Đşte orada, ate şin 
içindeydi. Zaferle ve tam geli şmemiş, şahane bir meydan okumayla yanıyordu. 
Çaresizli ğin bir serap, ölümün de bir rüya oldu ğunu açıklıyordu. 
Eddie belli belirsiz, gül, diye dü şündü. Önce anahtar, sonra da gül! Bakın! 
Kuleye giden yolun açıldı ğını görün! 
Ate şten bo ğuk öksürü ğü andıran bir ses yükseldi. Kıvılcımlardan olu şan bir 
yelpaze dı şarıya do ğru açıldı. Susannah haykırdı ve yuvarlanarak uzakla ştı. 
Elleriyle, giysisinin üzerindeki turuncu benekcikle re vuruyordu. Alevler, 
yıldızlı gökyüzüne do ğru hızla uzanıyorlardı. Eddie gördü ğü hayal yüzünden 
büyülenmi ş gibi oturmaktaydı. Hem şahane, hem de korkunç sinirin olu şturdu ğu a ğ 
ona sarılmı ştı. Cildinin üzerinde dans eden kıvılcımların bile farkında de ğildi. 
Sonra alevler ufaldılar. 
Kemik kaybolmu ştu. 
Anahtar kaybolmu ştu. 
Gül kaybolmu ştu. 
Eddie, hatırla, diye kendi kendini şartladı. Gülü anımsa... Ve anahtarın 
biçimini de... 
Susannah şok ve deh şet yüzünden hıçkınyordu. Ama genç adam bir an onunl a 
ilgilenmedi. Roland'ın da, onun da yere çizgi çizdi kleri sopayı buldu. Ve 
titreyen eliyle yere şu şekli çizdi: 
 
  
 
Susannah sonunda, "Bunu neden yaptın?" diye sordu. "Tanrı a şkına, niçin? Ve o 
neydi?" 
Aradan on be ş dakika geçmi ş, ate şin sönükle şmesine izin vermi şlerdi. Etrafa 
dağılan korların ya üzerlerine basılmı ştı ya da onlar kendi kendilerine 
sönmüşlerdi. Eddie karısına sarılmı ş oturuyordu. Susannah onun önündeydi, 
sırtını genç adamın gö ğsüne dayamı ştı. Roland bir yandaydı. Dizlerini gö ğsüne 
doğru çekmi ş, sıkıntıyla turuncumsu kırmızı korlara bakıyordu. Eddie'nin bildi ği 
kadarıyla ikisi de kemi ğin de ği şti ğini görmemi şlerdi. Đkisi de kemi ğin iyice 
kızarak parladı ğını fark etmi ş ama Roland onun patladı ğını da görmü ştü. (Yoksa 
kemi ğin içinde bir patlama olmu ş ve göçmü ş müydü?) Bu Eddie'ye gördü ğü şeye daha 
yakınmı ş gibi geliyordu. Ama hepsi o kadar. Ya da Eddie öyl e oldu ğuna 
inanıyordu. Ancak Roland zaman zaman fikirlerini ke ndine saklamaya meraklıydı. 
Elindeki kozları göstermemeye karar verdi ğinde kartları iyice gizlerdi. Eddie 
bunu acı deneyler sonucu ö ğrenmi şti. Genç adam karısıyla Silah şor'a gördü ğü ya 
da gördü ğünü sandı ğı şeyi söylemeyi dü şündü. Ama sonra o da kartlarını 
göstermemeye karar verdi. Hiç olmazsa o ara. 
Çene kemi ğinden hiçbir şey kalmamı ştı geride. Bir kıymık bile. 
Roland, "Bunu yaptım," diye açıkladı. "Çünkü kafamd a bir ses konu ştu ve bana 
yapmamı söyledi. O babamın sesiydi. Bütün babalarım ın sesi. Đnsan böyle bir ses 
duydu ğunda onun emrine hemen uymamak dü şünülemez bile. 
Bana öyle ö ğretildi. Onun ne oldu ğuna gelince... Bunu söyleyemem... Hiç olmazsa 
şimdi. Ben sadece kemi ğin son sözlerini söylemi ş oldu ğunu biliyorum. Onu buraya 
kadar o sözleri duymak için ta şıdım." 
Eddie kendi kendine ya da olanları görmek için, ded i. Sonra tekrarladı. Hatırla. 
Gülü anımsa. Ve anahtarın biçimini de. 
"Bizi neredeyse kavuracaktı." Susannah hem yorgun v e hem de öfkeliydi. Roland 
başını salladı. "Bence bu daha çok Baronların yıl sonu  partilerinde gökyüzüne 
fırlattıkları fi şeklere benziyordu. Şaşırtıcı, parlak ve tehlikesiz." Eddie'nin 
aklına bir şey geldi. "Kafandaki 'katlanma' Roland... o kaybold u mu? Kemik 
patladı ğı ya da de ği şti ği sırada, kafan düzeldi mi?" Hemen hemen böyle oldu ğuna 



inanıyordu. Gördü ğü filmlerde bu tür sert şok tedavileri her zaman etkili 
olurdu. Ama Roland, "Hayır" der gibi ba şım salladı. 
Susannah, Eddie'nin kollarında kımıldandı. "Anlamay a ba şladı ğını söyledin..." 
Roland, "Evet, öyle dü şünüyorum," diye cevap verdi. "Yanılmıyorsam, o zama n Jake 
için korkmam gerekir. O neredeyse, hangi zamandaysa , onun için endi şeleniyorum." 
Eddie sordu. "Ne demek istiyorsun?" 
Roland aya ğa kalkarak kendi deri yı ğınına gitti. Postları yere sermeye ba şladı. 
"Bu gece için bu kadar hikâye ve heyecan yeter. Uyu ma zamanı geldi. Yarın sabah, 
ayının izini takip edece ğiz. Bakalım koruması için yaratıldı ğı Kapıyı 
bulabilecek miyiz? Yolda size bildiklerimi ve oldu ğuna inandı ğım şeyleri 
anlataca ğım. Hâlâ olmaya devam eden şeyleri de." Bu sözlerden sonra eski bir 
battaniyeyle yeni yüzülmü ş geyik derisine sanndı. Yuvarlanarak ate şten uzakla ştı 
ve ba şka bir şey söylemeye de yana şmadı. 
Eddie'yle Susannah yan yana yattılar. Silah şor'ün uyudu ğundan emin oldukları 
zaman sevi ştiler. Ama Roland uyumamı ştı. Onları duydu, a şktan sonraki sakin 
konu şmalarını da. Genç çift daha çok ondan söz ettiler. Silah şor, Susannah'yla 
Eddie'nin konu şmaları sona erdikten ve solukları iyice düzeldikten  sonra uzun 
bir süre sessizce yattı. Gözleri açıktı. 
 Genç ve â şık olmak güzel bir şey, diye dü şünüyordu. Bu dünyanın dönü ştü ğü 
mezarlıkta bile güzel bir şey... 
Çocuklar, fırsat varken bunun zevkini çıkarın. Çünk ü önümüzde ba şka ölümler de 
var. Biz, bir kan deresine geldik. Onun bizi yine k andan olu şan bir nehre 
götürece ğinden hiç ku şkum yok. Daha ileride de bir deniz bekliyor. Bu dün yada 
mezarlar esniyor ve ölülerden hiçbiri huzur içinde yatmıyor. 
Doğuda şafak sökerken Roland gözlerini yumdu. Kısa bir süre  uyudu. Ve rüyasında 
Jake'i gördü. 
 
Eddie de rüya gördü. Rüyasında, New York'a geri dön müştü. Elinde bir kitapla 
Đkinci Caddede ilerliyordu. 
Rüyasında mevsimlerden bahardı. Hava ılık, kent ren k renkti. Genç adamın içinde 
özlem hıçkırdı sanki. Vücudunun derinliklerinde bir  kas olta çengeline 
yakalanmı ş gibiydi. Eddie, bu rüyanın zevkini çıkar, diye dü şündü. Onu mümkün 
oldu ğunca uzatmaya çalı ş. Tadını al... Çünkü New York'a bundan daha fazla 
yakla şamayacaksın. Artık evine dönemezsin, Eddie. O bölüm  sona erdi. 
Genç adam rüyasında elindeki kitaba bakıyor ve bunu n Thomas Wolfe'un, Tekrar 
Evine Dönemezsin adlı eseri oldu ğunu gördü ğü zaman da hiç şaşmıyordu. Koyu 
kırmızı cilde üç şekil basılmı ştı. Anahtar, gül ve kapı. Eddie bir an duruyor ve 
kitabı açarak ilk satırı okuyordu. Wolfe, "Kara elb iseli adam çölde kaçıyordu," 
diye yazıyordu. "Ve Silah şor da onu izliyordu." 
Eddie kitabı kapayarak yoluna devam ediyordu. Saati n sabahın dokuzu oldu ğunu 
tahmin ediyordu. Ya da dokuz buçu ğu. Đkinci Caddede fazla trafik yoktu. Taksiler 
korna çalıyor ve şeritten şeride geçerlerken bahar güne şi parlak sarı boyalarını 
ve ön camlarını ı şıldatıyordu. Đkinci Caddeyle Elli Đkinci Soka ğın kö şesinde bir 
serseri ondan sadaka istiyor, Eddie de kırmızı cilt li kitabı onun kuca ğına 
atıyordu. Genç adam dilencinin Enrico Balazar oldu ğunu görüyor ama buna hiç 
şaşmıyordu. Adam, illüzyon gösterilerinde kullanılan e şyaların satıldı ğı bir 
dükkânın önünde ba ğdaş kurmu ş oturmaktaydı. Vitrinde dükkânın adı yazılıydı: 
" Đskambil Ev." Đçeride Tarot kartlarından yapılmı ş bir kule görülüyordu. Bunun 
en tepesine King Kong'un bir modeli oturtulmu ştu. Dev maymunun kafasından 
küçücük bir radar çana ğı vardı. 
Eddie tembel tembel kentin merkezine do ğru yürüdü. Sokak levhaları yanından 
yüzerek geçiyorlardı sanki. Eddie Đkinci Caddeyle Kırk Altıncı Soka ğın 
köşesindeki küçük dükkânı görür görmez oraya gitti ğini anladı. 
Evet, diye dü şünüyor ve müthi ş rahatlıyordu. Đşte burası. Aradı ğım yer. Vitrine 
sürüyle et ve peynir asılmı ştı. Levhada, "TOM VE GERRY'N ĐN ARTĐSTĐK 
ŞARKÜTERĐSĐ," diye yazılıydı. "ÖZELL ĐĞĐMĐZ PARTĐ YEMEKLERĐ HAZIRLAMAKTIR." 
Eddie orada durmu ş içeri bakarken tanıdı ğı biri daha kö şeden çıkıyordu. Jack 
Andolini'ydi bu. Vanilyalı dondurma renginde üç par ça takım elbise giymi ş, sol 
eline de siyah bir baston almı ştı. Yüzünün yarısı yoktu. Đstanavarların 
kıskaçları yüzünü parçalamı ştı. 



Jack genç adamın yanından geçerken, " Đçeri girsene, Eddie," diyordu. "Ne de olsa 
bundan ba şka dünyalar da var ve o lanet olasıca tren hepsinde n de geçiyor." 
Eddie, "Giremem," diye cevap veriyordu. "Kapı kilit li." Bunu nasıl anladı ğını 
bilmiyordu. Ama kapının kilitli oldu ğundan emindi. Hiçbir ku şkusu yoktu. 
Jack arkasına bakmadan, "Nay nay nom, nay nay nay,"  diyordu. "Endi şelenme. 
Anahtarın var." Eddie ba şını e ğiyor ve gerçekten de bir anahtarı oldu ğunu 
görüyordu. Đlkel görünü şlü bir şeydi bu. Ters V harfine benzeyen üç çenti ği 
vardı. 
Genç adam, şu son çenti ğin ucundaki küçük s şekli, diye dü şünüyordu. Đşte sır 
onda. Tom ve Gerry'nin Artistik Şarküterisinin önündeki tentenin altına giriyor 
ve anahtarı kilide sokuyordu. Bu kolaylıkla dönüyor du, Eddie kapıyı açıp pek 
büyük, açıklık bir yere çıkıyordu. Omzunun üzerinde n arkaya bakiyor ve Đkinci 
Caddedeki trafi ğin hızla aktı ğını görüyordu. Sonra kapı çarparak kapanıyor ve 
devriliyordu. Artık arkasında hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey. Eddie yeni girdi ği 
yeri görmek için dönüyordu. Gördü ğü şey önce deh şete kapılmasına neden oluyordu. 
Alan sanki orada devler sava şmış gibi kıpkırmızıydı. Çok kan akmı ş ve toprak 
hepsini çekememi ş gibiydi. 
Eddie sonra gördü ğünün kan olmadı ğını anlıyordu. Kar şısında gördü ğü şeyler 
güldü. 
Yine o sevinç ve zafer karı şımıyla sarsılıyor, kalbi bu duyguyla şi şiyordu. 
Sanki neredeyse patlayacaktı. Genç adam zaferi beli rtmek için yumru ğunu iyice 
havaya kaldınyor ve sonra... donup kalıyordu. 
Alan kilometrelerce uzanıyor ve hafif bir bayın tır manıyordu. Ve ufukta Kara 
Kule yükseliyordu. Đri, kaba ta şlardan olu şan bu sütun o kadar yüksekti ki, 
Eddie onun tepesini zorlukla seçebiliyordu. Kulenin  yapıldı ğı ta şlar genç adamın 
hayal etti ği gibi kapkara de ğil, kurum rengiydi. Dar birer yarı ğa benzeyen 
pencereler gitgide yükselen bir helezon olu şturacak biçimde açılmı şlardı. 
Pencerelerin altında adeta sonsuza kadar uzanan mer divenler döne döne yukarıya 
çıkıyordu. Kule topra ğa dikilen ve kan kırmızısı gül tarlasının yukarısın da 
yükselen koyu gri bir ünlem i şareti gibiydi. Yukarısında bir kubbe olu şturan 
gökyüzü maviydi. Ama gök yelkenli gemilere benzeyen  beyaz, şi şman bulutlarla 
doluydu. Sonsuz bir sel gibi Kara Kulenin tepesinin  üzerinden ve yanlarından 
akıyorlardı. 
Eddie hayretle, ne harika diye dü şünüyordu. Ne harika ve tuhaf! Ama artık ne şe 
ve zafer duygusu kaybolmu ştu. Şimdi derin bir keyifsizlik hissediyor, felaketin 
yakla ştı ğını seziyordu. Genç adam etrafına bakınıyor ve ani bir deh şetle Kulenin 
gölgesinde durdu ğunu görüyordu. Hayır, sadece durmuyordu. Kulenin gö lgesine diri 
diri gömülmü ştü. 
Eddie haykırıyordu. Ancak müthi ş bir borunun altın sesi onun feryadını 
boğuyordu. Bu gürültü Kulenin tepesinden geliyor ve sa nki bütün dünyayı 
dolduruyordu. Bu uyarı dolu ses uzayarak, Eddie'nin  durdu ğu açıklı ğa yayılırken, 
Kuleyi çevreleyen pencerelerden karanlıklar akıyord u. Karanlık ta şıyor ve 
gökyüzüne bayra ğa benzeyen parçalar halinde yayılıyordu. Sonra bunl ar birle şiyor 
ve gitgide büyüyen kara bir leke olu şturuyorlardı. Bu bir buluta benzemiyordu. 
Daha çok Dünyanın üzerine sarkan bir tümöre benziyo rdu. Gökyüzü gözlerden 
kaybolmu ştu. Sonra Eddie o kara şeyin bulut ya da bir tümör olmadı ğını fark 
ediyordu. Bir şekildi o. Onun durdu ğu yere do ğru hızla gelen dev bir şekil. 
Güllerle dolu tarlanın yukarısında gökyüzünde birle şerek olu şmaya ba şlayan o 
yaratıktan kaçmanın hiçbir yararı olmayacaktı. O Ed die'ye yeti şecek, onu kapıp 
götürecekti. Onu Kara Kuleye ta şıyacaktı. Ve ı şıklar dünyası genç adamı bir daha 
göremeyecekti. 
O kapkara şekilde yarıklar beliriyordu. Ve her biri ölüsü orma nda yatan Ayı 
Shardik büyüklü ğünde, insanlarınkine hiç benzemeyen korkunç iki göz e dönü şüyor 
ve ona bakıyordu. Kırmızıydı bu gözler. Güller kada r kırmızı. Kan gibi kırmızı. 
Jack Andolini'nin ölü sesi Eddie'nin kulaklarında ç ınlıyordu "Bin dünya, 
Eddie... on bin! O tren her birinden geçiyor. Tabii  hareket ettirebilirsen. Ve 
onu hareket ettirdi ğin zaman da dertlerin yeni ba şlamı ş oluyor. Çünkü o aleti 
kapatmak imkânsız." 
Jack'in sesi mekanikle şiyor ve şarkı söyler gibi tekrarlıyordu. "Çünkü o aleti 
kapatmak imkânsız, o ğlum Eddie. Buna inanmalısın. O makine..." 
"... KAPATILIYOR! KAPATMA ĐŞLEMĐ B ĐR SAAT ALTI DAK ĐKA SONRA TAMAMLANMIŞ OLACAK!" 



Eddie rüyasında gözlerini korumak için ellerini hız la kaldırıyordu... 
 
... Ve genç adam birdenbire uyandı. Sönmü ş olan kamp ate şinin yanında do ğrulmu ş 
oturuyordu. Dünyaya araladı ğı parmaklarının arasından bakıyordu. Ve o ses hâlâ 
gümbürdüyor, gümbürdüyordu. Bir SWAT Timinin kalpsi z bir komutanının megafondan 
kükremesine benziyordu ses. 
"HĐÇBĐR TEHLĐKE YOK! TEKRARLIYORUZ. H ĐÇBĐR TEHLĐKE YOK! BE Ş ĐKĐNCĐL ATOM PĐLĐ 
ÇALIŞMIYOR. ĐKĐ ĐKĐNCĐL ATOM PĐLĐ ŞU ANDA KAPANMA FAZINA GĐRMĐŞ DURUMDA. BĐR 
ĐKĐNCĐL ATOM PĐLĐ SADECE YÜZDE ĐKĐ KAPASĐTEYLE ÇALI ŞIYOR. BU P ĐLLERĐN HĐÇBĐR 
YARARI YOK! TEKRARLIYORUZ. BU P ĐLLERĐN HĐÇBĐR YARARI YOK! YER Đ KUZEY MERKEZ 
POZĐTRONĐK ŞĐRKETĐNE BĐLDĐRĐP -900-44'Ü ARAYIN! BU MAK ĐNENĐN KOD ADI: 
SHARDĐK'D ĐR! ÖDÜL VER ĐLECEKTĐR! TEKRARLIYORUZ: ÖDÜL VER ĐLECEKTĐR!" 
Ses kesildi. Eddie, Roland'ın açıklı ğın kenarında durdu ğunu gördü. Susannah'yı 
bir kolunun üzerine almı ştı. Sesin geldi ği tarafa bakıyorlardı. Kaydedilmi ş 
açıklama tekrar ba şlarken, Eddie de kâbusun son dondurucu kalıntıların dan 
kurtulmayı ba şardı. Aya ğa kalkarak Roland'la Susannah'ya katıldı. Ancak tüm  
sistem bozuldu ğu zaman yayınlanacak biçimde programlanmı ş olan bu açıklamanın 
kaç yüz yıl önce kaydedildi ğini dü şünüyordu. 
"BU ALET KAPATILIYOR! KAPATMA ĐŞLEMĐ B ĐR SAAT BEŞ DAKĐKA SONRA TAMAMLANACAK! 
HĐÇBĐR TEHLĐKE YOK! TEKRARLIYORUZ..." 
Eddie, Susannah'nın koluna dokundu. Genç kadın dönd ü. "Ne zamandan beri sürüyor 
bu?" 
"On be ş dakika kadar oldu. Sen top patlasa duymayacak..." Susannah durakladı. 
"Eddie, çok kötü görünüyorsun! Hasta mısın yoksa?" 
"Hayır. Sadece kötü bir rüya gördüm." 
Roland genç adamı, onu rahatsız eden bir biçimde in celiyordu. "Bazen rüyalarda 
gerçek payı vardır, Eddie. Ne gördün?" 
Eddie bir an dü şündü, sonra da ba şını salladı. "Hatırlamıyorum." 
"Biliyor musun, bundan ku şkuluyum." 
Eddie omzunu silkerek Silah şor'a ne şesizce gülümsedi. " Đyi ya, buyur, ku şkulan! 
Bu sabah sen nasılsın, Roland?" 
Silah şor, "Aynı," dedi. Renkleri uçmu ş mavi gözleriyle hâlâ Eddie'nin suratını 
inceliyordu. 
Susannah, "Bırakın artık," diye söylendi sert bir s esle. Ama Eddie, bu seste 
gizli bir endi şe oldu ğunu sezmi şti. " Đkiniz de. 'Kim Đrkilir' oyunu oynayan iki 
küçük çocuk gibi etrafta dönenip birbirinizin ayak bileklerine tekme atmanızı 
seyretmek istemiyorum. Yapacak bundan daha önemli i şlerim var. Özellikle bu 
sabah, o ölü ayı avaz avaz haykırıp bütün dünyayı a yağa kaldırırken." 
Silah şor ba şını salladı ama gözleri hâlâ genç adamın yüzüne dik iliydi. 
"Pekâlâ... Bana söylemek istedi ğin bir şey olmadı ğından emin misin, Eddie?" 
Genç adam o zaman her şeyi anlatmayı dü şündü. Gerçekten istedi bunu. Alevlerin 
arasında gördüklerini, rüyasını. Sonra bundan vazge çti. Belki de bunun nedeni 
alevlerin arasında gördü ğü gülün anısıydı. Rüyasındaki tarlayı nefis bir biç imde 
dolduran güller. Eddie bütün bunları gördü ğü gibi anlatamayaca ğını biliyordu. 
Kalbinin hissetti ği gibi de. Konu şursa onları sadece baya ğıla ş-tıracaktı. Ve hiç 
olmazsa o ara bütün bunları yalnız ba şına dü şünmek istiyordu. 
Kendi kendine tekrar, ama unutma, dedi... Ancak kaf asının içindeki ses 
kendininkine pek benzemiyordu. Daha kalın ve ya şlıca bir sesti bu. Bir 
yabancının sesi. "Gülü hatırla... Ve anahtarın biçi mi de..." 
Eddie, "Bunu yapaca ğım," diye mırıldandı. 
Roland sordu. "Neyi yapacaksın?" 
Eddie, "Açıklayaca ğım," dedi. "Yani bana gerçekten önemliymi ş gibi gözüken bir 
şey oldu ğunda sana söyleyece ğim. Đkinize de. Ama şu ara öyle bir şey yok. Onun 
için bir yere gideceksek, artık atları e ğerlemeliyiz, eski dostum Shane." 
"Shane mi? Kim bu Shane?" 
"Bunu da sana ba şka zaman anlatırım. O arada yola çıkalım." 
Eski kamp yerinden birlikte getirdikleri e şyaları toplayarak geri döndüler. 
Susannah yine tekerlekli sandalyesindeydi. Eddie, k arısının onu uzun süre 
kullanmayaca ğını dü şünüyordu. 
 



Eddie kendini ba şka şeylerle ilgilenemeyecek kadar eroine kaptırmadan ön ce 
birkaç arkada şıyla birlikte iki hızlı metal grubunun, Anthrax ve Megadeth'in 
konserleri için New Jersey'e gitmi şti. Genç adam Anthrax'in sesinin devrilmi ş 
ayıdan yayılarak tekrarlanan açıklamadan biraz daha  yüksek oldu ğunu dü şünüyordu. 
Ama bundan yüzde yüz emin de ğildi. Roland ormandaki açıklıktan yedi yüz metre 
kadar ötede onları durdurdu ve eski gömle ğinden altı küçük parça yırttı. Bezleri 
kulaklarına tıkayarak yollarına devam ettiler, ama o parçalar bile durmadan 
devam eden o müthi ş gürültüyü bo ğamadı. 
Tekrar açıklı ğa girdikleri sırada ayı, "BU ALET KAPATILIYOR!" diy e gürlüyordu. 
Hâlâ Eddie'nin tırmandı ğı a ğacın dibinde yatmaktaydı. Devrilmi ş bir Colossus 
gibiydi. Ayrık bacakları ve havaya kaldırdı ğı dizleriyle do ğum yaparken ölen 
tüylü, di şi bir deve benziyordu. "KAPATMA ĐŞLEMĐ KIRK YED Đ DAKĐKA SONRA 
TAMAMLANACAK! HĐÇBĐR TEHLĐKE YOK..." Eddie, hayır, var, diye dü şünerek ayının 
saldırı sırasında ya da ölüm titremeleri geçirirken  yırtılmamı ş olan, etrafa 
saçılmı ş derileri toplamaya ba şladı. Hem de büyük tehlike var. Kahrolasıca 
kulaklarım için! Roland'ın silah kayı şını alarak sessizce uzattı. Üzerinde 
çalı ştı ğı tahta parçası biraz ileride yerde duruyordu. Genç  adam onu kaparak 
Susannah'nın tekerlekli sandalyesinin arkasındaki t orbaya attı. O sırada 
Silah şor kalın kayı şı a ğır a ğır beline takarak, ham deri şeritten yapılmı ş 
bağları sıkı ştırdı. 
"KAPANMA FAZINDA. B ĐR ĐKĐNCĐL ATOM PĐLĐ YÜZDE B ĐR KAPASĐTEYLE ÇALI ŞIYOR. BU 
PĐLLER..." 
Susannah, Eddie'nin pe şinden gitti. Kendi dikti ği torba çanta kuca ğındaydı. 
Eddie'nin ona verdi ği derileri torbaya tıkıyordu. Derilerin hepsi topla ndıktan 
sonra Roland, Eddie'nin koluna vurdu ve ona bir omu z çantasını uzattı. Bunun 
içinde daha çok bolca tuzlanmı ş geyik eti vardı. Roland'ın küçük derenin dört 
buçuk kilometre kadar yukarısında buldu ğu do ğal tuzdan yararlanmı şlardı bunun 
için. Silah şor de omzuna, aynı biçimde bir çantayı vurmu ştu bile. Tekrar 
doldurdu ğu ve türlü şey yüzünden iyice şi şmiş olan kesesiyse öbür omzundan 
sarkıyordu. 
Yakındaki bir daldan elde yapılmı ş, garip bir ko şum takımı sarkıyordu. Buna 
geyik derisinden dikilmi ş, oturulacak bir yer de eklenmi şti. Roland ko şum 
takımını kaparak bir an inceledi. Sonra da omzuna a tıp şeritleri gö ğsünün 
aşağısında birbirlerine ba ğladı. Susannah'nın bunu gördü ğünde yüzünü ek şitmesini 
Roland da fark etti. Ama konu şmaya kalkı şmadı. Ayının bu kadar yanındayken avaz 
avaz da ba ğırsa sesini yine de duyuramayacaktı. Ama anlayı şla omzunu silkti ve 
ellerini açtı. "Buna ihtiyacımız olaca ğını biliyorsun" der gibiydi. 
Susannah da yine omzunu silkerek ona cevap verdi. " Biliyorum... Ama bu ondan 
hoşlandı ğım anlamına gelmez." 
Silah şor açıklı ğın dibini i şaret etti. Bir çift e ğrilrhi ş, kırılmı ş ladin bu 
bölgede bir zamanlar Mir diye bilinen Shardik'in aç ıklı ğa girdi ği yeri 
gösteriyordu. 
Eddie, Susannah'ya do ğru e ğildi, ba ş ve i şaret parmaklarını birle ştirerek bir 
daire olu şturdu. Sonra da ka şlarını bir soru sorarmı ş gibi kaldırdı. " Đyi 
misin?" 
Genç kadın, "Evet" der gibi ba şını salladı, sonra da avuçlarını kulaklarına 
bastırdı. " Đyiyim, ama sa ğır olmadan buradan gidelim." 
Üç arkada ş açıklıkta ilerlediler. Eddie derilerin konuldu ğu torbayı kuca ğında 
ta şıyan Susannah'yı itiyordu. Kadının tekerlekli sanda lyesinin arkasındaki 
torbaya türlü şey konulmu ştu. Sapanın önemli bir bölümünün hâlâ içinde 
saklandı ğı tahta parçası da bunlardan biriydi. 
Arkalarında ayı kükreyerek dünyaya son açıklamasını  yapmaktaydı. Makine, kırk 
dakika sonra kapatılacaktı. Eddie o anın gelmesi iç in sabırsızlanıyordu. 
Kırılmı ş ladinler birbirlerine do ğru e ğilmi ş ve kaba bir bahçe kapısı 
olu şturmu şlardı. Eddie, Roland'ın Kara Kule ara ştırması aslında burada ba şlıyor, 
diye dü şündü. Hiç olmazsa bizim için. 
Genç adamın aklına tekrar o rüya geldi. Karanlı ğın açılan bayraklar gibi 
fı şkırdı ğı, döne döne yükselen pencereler. Güllerle dolu tar lanın üzerine bir 
leke gibi yayılan karanlık... E ğrilmi ş a ğaçların altından geçerlerken Eddie 
şiddetle titredi. 



 Tekerlekli sandalyeyi Roland'ın tahmin etti ğinden daha uzun bir süre 
kullanabildiler. Ormandaki kara çamlar çok ya şlıydı ve dört bir yana uzanan 
dallan çam i ğnelerinden kalın bir halı olu şturmu ştu. Bu da çalıların, bodur 
ağaçların yeti şmesini engellemi şti ço ğunlukla. Susannah'nın kolları güçlüydü. 
Eddie'ninkilerden daha güçlüydü. Ama Roland bu duru mun fazla sürmeyece ğini 
düşünüyordu. Genç kadın ormanda, gölgeli düz toprakta tekerlekli sandalyesini 
kolaylıkla sürebiliyordu. Ayımn devirdi ği a ğaçlardan birine geldikleri zaman, 
Roland, Susannah'yı kaldırdı. Eddie de sandalyeyi k ütü ğün üzerinden a şırdı. 
Arkalanndan ayının uzaklı ğın pek az hafifletti ği sesi geliyordu. Hayvan olanca 
sesiyle onlara çalı şan son ikincil atom pilinin kapasitesinin artık sıf ıra yakın 
oldu ğunu açıklıyordu. 
Susannah, Silah şor'a, "O lanet olasıca kayı ş takımının bütün gün omuzlarında bo ş 
kalaca ğını umanm!" diye ba ğırdı. 
Roland da bunu istiyordu. Ama daha on be ş dakika geçmeden toprak meyillenmeye 
başladı. Ormanın bu eski bölümünü daha küçük ve genç a ğaçlar kaplamaya 
başlamı ştı. Hu şlar, kızıla ğaçlar ve güdük birkaç isfendan topra ğa sıkıca 
yapı şmaya çalı şıyorlardı. Đğnelerden olu şan halı inceldi ve Susannah'nın 
sandalyesinin tekerlekleri a ğaçların arasındaki açıklıklarda yeti şmiş olan bodur 
ve dayanıklı çalılara takılmaya ba şladı. Çalılann ince dallan paslanmaz çelikten 
teker parmaklarına çarparak takırdıyor, şangırdıyordu. Eddie bütün a ğırlı ğını 
gidona verdi. Böylece üç yüz elli metre daha ilerle yebildiler. Sonra yamaç daha 
dikle şti ve toprak da ayaklarının altında çamura dönü şmeye ba şladı. 
Roland, "Sırtta ta şınmanın zamanı geldi, küçük hanım," dedi. 
"Arabayı biraz daha deneyelim mi? Ne dersin? Belki bu i ş tekrar kolayla şır..." 
Roland ba şını salladı. "O tepeden inmeyi denersen... ne demi ştin, Eddie? 'Çuval 
olursun' mu?" 
Eddie gülerek, "Hayır" der gibi ba şını salladı. "Buna 'Çuvallamak,' denir, 
Roland. Bu benim kaldırımlarda sürterek ziyan etti ğim günlerden kalma bir söz." 
"Her neyse... Ne olursa olsun, tepeüstü gidersin. H aydi, Susannah, gel bakalım." 
Susannah öfkeyle, "Sakat olmaktan nefret ediyorum,"  diye homurdandı ama 
Eddie'nin onu sandalyeden kaldırmasına izin verdi. Roland'ın sırtındaki ko şum 
takımı gibi şeye oturabilmek için kocasına yardım da etti. Yerin i aldıktan sonra 
Silah şor'un tabancasının kabzasına dokundu. Eddie'ye, "Bu nu ister misin, 
bebeğim?" dedi. 
Genç adam ba şını salladı. "Benden hızlı oldu ğunu pekâlâ biliyorsun." 
Susannah söylenerek, fi şekli ği düzeltti. Tabancayı, kabzasını sa ğ eliyle çabucak 
kavrayabilece ği biçimde yerle ştirdi. " Đkinizin de yava şlamasına neden oldu ğumu 
çok iyi biliyorum. Ama iki şeritli asfalt bir yola varırsak ikinizi de geri de 
bırakırım." 
Roland, "Bundan hiç ku şkum yok," dedi... Sonra da ba şını yana e ğdi. Orman 
sessizle şmişti. 
Susannah, "Ayı Karde ş sonunda sava şmaktan vazgeçti," diye mırıldandı. "Çok 
şükür!" 
Eddie, "Ben daha yedi dakika oldu ğunu sanıyorum," dedi. 
Roland kayı şları düzeltti. "Herhalde içindeki saat son be ş altı yüzyılda biraz 
geri kalmaya ba şladı." 
"Sen onun bu kadar eski oldu ğuna gerçekten inanıyor musun, Roland?" 
Silah şor ba şını salladı. "Evet o kadar olmu ştur ve artık o öldü... Belki de ayı, 
On Đki Bekçinin sonuncusuydu." 
Eddie, "Evet," diye cevap verdi. " Şimdi bana buna aldırıp aldırmadı ğımı sor." 
Susannah bir kahkaha attı. 
Roland ona sordu. "Rahat mısın?" 
 "Hayır. Popom şimdiden sızlamaya ba şladı ama gidelim. Sadece beni dü şürmemeye 
çalı ş." 
Roland ba şını sallayarak yamaçtan inmeye ba şladı. Eddie, bo ş sandalyeyi iterek 
onu izliyordu. Sandalyeyi topraklardan beyaz dev ek lemler gibi çıkmaya ba şlayan 
kayalara çarpmamaya çalı şıyordu. Ayının sesi sonunda kesilmi şti. Genç adama 
şimdi orman fazla sessizmi ş gibi geliyordu. Neredeyse yamyamlar ve dev 
maymunlarla ilgili o eski, gülünç orman filmlerinde n birinde oynadı ğını 
sanacaktı. 
 



Ayının geçti ği yolu bulmak kolay ama izlemek zordu. Açıklıktan a yrıldıktan yedi 
buçuk kilometre kadar ötede tam anlamıyla bataklık sayılamayacak çamurlu, alçak 
bir yere geldiler. Topraklar tekrar sertle şip yükselmeye ba şladı ğı sırada 
Roland'ın soluk blucini dizlerine kadar ıslanmı ştı. Adam düzenli, uzun ve 
hırıltılı soluk alıyordu. Ama yine de Eddie'den bir az daha iyi durumda 
sayılırdı. Genç adam Susannah'nın sandalyesini çamu rlardan ve su 
birikintilerinden geçirirken çok zorluk çekmi şti. 
Roland, "Dinlenmenin ve bir şeyler yemenin zamanı geldi," dedi. 
Eddie, "Oh oh oh," diye soludu. "Bana yemek verin!"  Susannah'nın kayı şların 
arasından çıkmasına yardım ederek onu devrilmi ş bir a ğacın üzerine oturttu. 
Ağacın gövdesinde çaprazlamasına derin pençe izleri v ardı. Sonra Eddie karısının 
yanına yarı oturur biçimde yı ğıldı. 
Susannah, "Sandalyemi iyice çamurlamı şsın, beyaz çocuk," dedi. "Bütün bunları 
raporuma yazaca ğım." 
Eddie genç kadına yan yan baktı. " Đlk rastlayaca ğımız araba yıkama yerinde, seni 
ben itece ğim. Hatta bu lanet olasıca şeyi cilalayaca ğım. Tamam mı?" 
Susannah, "Anla ştık yakı şıklı," diyerek gülümsedi. 
Eddie, Roland'ın su tulumlarından birini beline ba ğlamı ştı. Ona eliyle vurdu. 
" Đçelim mi?" 
Roland, "Evet," dedi. "Ama fazla de ğil. Tekrar yola çıkmadan önce biraz daha 
deği şik su içeriz. Böylece kimseye kramp girmez." 
Eddie, "Oz Đzcisi Roland," diye mırıldandı. Tulumu belinden çöz erken kıkır kıkır 
gülüyordu. 
"Bu Oz da nesi?" 
Susannah açıkladı. "Bir filmdeki hayali bir yer." 
"Oz bundan çok daha de ği şik bir şeydi. A ğabeyim Henry bana arada sırada 
hikâyeler okurdu. Đleride bir gece ben de sana bir masal anlatırım, Ro land." 
Silah şor ciddi ciddi, "Bu çok iyi olur," diye cevap verdi . "Dünyanızı ö ğrenmeyi 
çok çok istiyorum." 
"Ama Oz bizim dünyamız de ğil. Susannah'nın dedi ği gibi orası hayali bir yer..." 
Roland karı kocaya geni ş yapraklara sarılmı ş olan etlerden verdi. "Yeni bir yer 
hakkında bilgi edinmenin en çabuk yolu, onun hayal kurdu ğu şeyleri ö ğrenmektir. 
Bu Oz'u ö ğrenmek istiyorum." 
"Pekâlâ, söz. Suze sana Dorothy, Toto ve Teneke Odu ncuyu anlatır. Ben de 
gerisini." Eddie eti ısırarak gözlerini takdirle sa ğa sola oynattı. Ete 
sarıldı ğı yapra ğın kokusu sinmi şti ve pek nefisti. Eddie payına dü şen eti 
çabucak yerken midesi guruldayıp duruyordu. Artık r ahatlıkla soluk alabildi ği 
için kendini iyi hissediyordu. Hatta vücut kasları geli şiyor, sa ğlam bir yapı 
olu şturuyordu. Gövdesinin her parçası di ğerleriyle ahenk içindeydi. Genç adam, 
hiç endi şelenme, dedi kendi kendine. Bu gece bütün parçaları n birbirleriyle 
tartı şacaklar. Roland'in, ben yere yı ğılma derecesine gelinceye kadar yürüyü şü 
sürdürece ğini sanıyorum. 
Susannah yeme ğini daha yava ş yiyordu. Đkinci ya da üçüncü lokmalarını azıcık bir 
suyla yutuyordu. Etini elinde çeviriyor ve sonra ko panyordu. Roland'a, "Dün gece 
başladı ğın şeyi bitir," diye emretti. "Birbirine zıt anılarını anladı ğını 
sandı ğını söyledin." 
Silah şor ba şını salladı. "Evet. Ben iki anının da do ğru oldu ğunu sanıyorum. 
Biri, di ğerinden biraz daha do ğru. Ama bu di ğerinin gerçekli ğini yine de ortadan 
kaldırmıyor." 
Eddie, "Bu laflar hiç de mantıklı de ğil," dedi. "Jake denen o çocuk ya Durak 
yerindeydi ya da de ğildi, Roland." 
"Bu bir ikilem. Aynı zamanda hem olan, hem de olmay an bir şey. Her sey 
çözümleninceye kadar kendimi bölünmü ş gibi hissetmeye devam edece ğim. Bu zaten 
yeterince kötü ve temeldeki çatlak da geni şlemeye ba şlıyor. Seziyorum. Bu... 
ağza alınamayacak bir şey." 
Susannah sordu. "Sence buna ne yol açtı?" 
"Size çocu ğu bir arabanın önüne ittiklerini söyledim. Đttiklerini. Şimdi... 
insanları ta şıtların önüne itmekten ho şlanan tanıdı ğımız kimdi?" 
Genç kadının yüzünde durumu anladı ğını gösteren bir ifade belirdi. "Jack Mort! 
Yani çocu ğu sokakta arabanın önüne o mu itti?" 
"Evet." 



Eddie itiraz etti. "Ama sen bunu yapanın siyahlı ad am oldu ğunu söyledin. Şu 
dostun Walter'in. Çocu ğun onu gördü ğünden söz ettin. Rahibe benzeyen birini 
gördü ğünden. Hatta Jake onun söylediklerini de duymamı ş mı? Walter, 'Bırakın 
geçeyim, ben rahibim,' dememi ş mi? Ya da buna benzer bir şey." 
"Ah, Walter oradaydı. Đkisi de kaza yerindeydiler. Ve ikisi de Jake'i itti ." 
Eddie ba ğırdı. "Biri Thorazine'li deli gömle ğini getirsin! Roland kaçırdı!" 
Silah şor bu sözlere aldırmadı. Eddie'nin stresle ba şa çıkabilmek için şakalar 
yaptı ğını anlamaya ba şlıyordu. Cuthbert de ondan pek farklı de ğildi... Susannah 
da kendince Alain'den pek farklı olmadı ğı gibi. Roland, "Bütün bu olayda beni 
sinirlendiren şey şu," diye açıkladı. "Her şeyi ba şında anlamam gerekirdi. 
Sonuçta ben Jack Mort'un içindeydim. Kafasındakiler i okuyabiliyordum. Tıpkı 
seninkileri okuyabildi ğim gibi, Eddie... ve Susannah. Mort'un içindeyken J ake'i 
gördüm. Ona Mort'un gözleriyle baktım. Ve Mort'un ç ocu ğu bir ta şıtın altına 
itmeyi planladı ğını anladım. Hepsi bu kadar de ğil. Mort'un bunu yapmasına engel 
oldum. Vücuduna girmem bunu ba şarmam için yeterli oldu. Tabii o ne oldu ğunu 
anlamadı. Dikkatini planladı ğı şeye öylesine vermi şti ki, beni ensesine konan 
bir sinek sandı." 
Eddie durumu kavramaya ba şlıyordu. "Jake soka ğa itilmediyse, o zaman... hiç 
ölmedi. Ölmediyse, o zaman bu dünyaya da gelmedi. B u dünyaya gelmediyse, o zaman 
çocukla Durak yerinde de kar şıla şmadın. Tamam mı?" 
"Tamam. Hatta bir ara, Jack Mort çocu ğu öldürmek niyetindeyse kenara çekilerek 
buna izin vermem gerekecek, diye de dü şündüm. Şimdi beni parça parça eden bu 
ikilemi yaratmamak için. Ama yapmazdım. Ben... Ben. .." 
Eddie usulca, "Bu çocu ğu iki defa öldüremezdin, öyle de ğil mi?" diye sordu. "Tam 
senin o ayı gibi bir makine oldu ğuna karar verece ğim sırada, her defasında 
insanca gözüken bir şeyler yaparak beni şaşırtıyorsun. Kahretsin!" 
Susannah, "Kes şunu, Eddie," dedi. 
Genç adam Silah şor'un biraz asılmı ş olan suratına baktı ve yüzünü buru şturdu. 
"Affedersin, Roland. Annem a ğzımın bazen kafamla bütün ili şkisini kesti ğini 
söylerdi." 
"Önemli de ğil. Vaktiyle bir arkada şım vardı ve o da senin gibiydi." 
"Cuthbert mi?" 
Roland, "Evet" der gibi ba şını salladı. Parmakları kopmu ş olan sa ğ eline uzun 
bir an baktı, sonra da can acısına aldırmayarak aza pla yumru ğunu sıktı. Ormanın 
derinliklerinde bir yerde, bir tarla ku şu tatlı tatlı ötüyordu. " Şimdi... ben 
şuna inanıyorum. O gün Jack Mort'un kafasına girmese ydim, o Jake'i yine de 
ta şıtın altına itmezdi. O gün yapmazdı bunu. Neden? Ka -tet yüzünden. Đşte o 
kadar. Bu maceraya atıldı ğım arkada şlarımdan sonuncusu da öldü ğünden beri 
kendimi ilk kez tekrar Ka-tet'in ortasında buldum."  
Eddie şaşkın şaşkın, "Kuartet mi?" dedi. 
Silah şor kafasını salladı. "Hayır, ka, sizin kader diye d üşündüğünüz şey, Eddie. 
Ama tabii asıl anlamı çok daha karma şık ve tarif edilmesi daha zor. Zaten Yüksek 
Dildeki kelimeler hep böyledir. Tet ise aynı amaçla n payla şan, aynı şeylere 
kar şı ilgi duyan bir grup anlamına gelir. Örne ğin üçümüz bir 'Tet'ız. Ka-tet ise 
kaderin pek çok ya şamı birle ştirdi ği yerdir." 
Susannah mırıldandı. "San Luis Rey Köprüsünde oldu ğu gibi." 
Roland, "O nedir?" diye sordu. 
"Bu, geçtikleri köprü çöktü ğü zaman bir arada ölen insanlarla ilgili bir hikâye . 
Bizim dünyamızda çok ünlüdür." ' 
Silah şor anladı ğını belirtmek için ba şını salladı. "Bu olayda da Ka-tet, Jake, 
Walter, Jack ve beni birbirimize ba ğlıyordu. Jack Mort'un yeni kurbanının kim 
olaca ğını ilk anladı ğım zaman ku şkulandı ğım gibi bir tuzak kurulmamı ştı. Çünkü 
Ka-tet de ği ştirilemez ya da herhangi bir kimsenin iradesine gör e saptırılamaz. 
Ancak Ka-tet görülebilir. Bilinebilir ve anla şılabilir. Walter gördü ve anladı." 
Silah şor yumru ğunu kalçasına vurarak acı acı ba ğırdı. "Sonunda ona yeti şti ğim 
zaman kimbilir için için nasıl gülüyordu!" 
Eddie, " Şimdi konuya dönelim." dedi. "Jack Mort'un Jake'i iz ledi ği gün onun 
planını altüst etmeseydin, neler olacaktı? Sanırım şunu demek istiyorsun. Mort'u 
sen durdurmasaydın, bunu ba şka biri ya da bir şey durduracaktı. Öyle mi?" 
"Evet... çünkü gün Jake'in ölmesi için uygun de ğildi. Do ğru güne yakındı. Ama o 
gün de ğildi. Bunu ben de hissettim. Belki de Mort cinayeti  i şlemeden hemen önce 



birinin kendini gözetledi ğini fark edecekti. Ya da bir yabancı i şe karı şacaktı. 
Veya..." 
Susannah atıldı. "Bir polis. Mort uygunsuz bir anda , uygunsuz bir yerde bir 
polisle kar şıla şacaktı." 
"Evet. Kesin neden, Ka-tet"in aracı önemli de ğil. Mort'un ya şlı bir tilki kadar 
kurnaz oldu ğunu iyice ö ğrendim. O, en ufak bir terslik oldu ğunu sezseydi, planı 
uygulamaktan hemen vazgeçer ve bu i şi ba şka bir gün yapmaya karar verirdi. 
"Ben bir şey daha biliyorum. Mort kılık de ği ştirerek avlanıyordu. Detta 
Holmes'un kafasına tu ğlayı attı ğı gün, örgü bir ba şlık ve kendisine çok bol 
gelen eski bir kazak giymi şti. Şarapçı oldu ğunun sanılmasını istiyordu. Çünkü 
tu ğlayı dü şmesi için itti ği binada sürüyle ayya ş vardı ve hiçbiri inlerinden pek 
çıkmıyordu. Anlıyor musunuz?" 
Kan koca, "Evet" der gibi ba şlarını salladılar. 
"O yıllar sonra, seni metro treninin önüne itti ği gün bir in şaat i şçisi 
kılı ğındaydı, Susannah. Büyük sarı bir kask giymi ş ve bıyık takmı ştı. Jake'i 
arabalara do ğru iterek onun ölümüne neden olaca ğı gün de rahip kılı ğına 
girmi şti." 
"Tanrım..." Susannah'nın sesi bir fısıltıdan farksı zdı. "Jake'i New York'ta 
ta şıtın önüne iten Jack Mort'tu. Durak yerinde gördü ğün adamsa senin kovaladı ğın 
kimseydi. Walter yani." 
"Evet." 
"Ve o çocuk onların aynı adam olduklarını sandı. Çü nkü ikisi de aynı biçim siyah 
cüppeler giymi şlerdi. Öyle mi?" 
Roland ba şını salladı, "Evet. Üstelik Walter'le Jack Mort bir birlerine 
benziyorlardı. Tabii, karde şmişler gibi, demek istemiyorum. Ama ikisi de siyah 
saçlı, çok soluk yüzlü, uzun boylu adamlardı. Jake' se o sırada ölüyordu ve ancak 
son anda Jack Mort'u görebildi. Walter'i gördü ğü zaman ise yabancı bir yerdeydi 
ve korkusundan neredeyse aptalla şmıştı. Çocu ğun yaptı ğı hata anla şılır bir şey. 
Affedilecek bir yanlı ş. Bu tabloda bir salak varsa o da benim. Çünkü gerç eği 
daha çabuk anlayamadım." 
Eddie sordu. "Mort kullanıldı ğını anlar mıydı?" Genç adam kendi ba şından 
geçenleri, Roland kafasını i şgal etti ği zaman aklına gelen çılgınca fikirleri 
düşünüyordu. Mort bu durumu nasıl anlamamı ş olabilirdi?.. Ama Roland, "Hayır" 
der gibi ba şını sallıyordu. 
"Walter büyük bir incelikle davranırdı. Mort rahip kılı ğına girmenin kendi fikri 
oldu ğunu sanırdı... Daha do ğrusu ben böyle dü şünüyorum. Mort bir i şgalcinin 
sesini fark edemezdi. Walter'in kafasının derinlikl erinden fısıldayarak, ona 
neler yapmasını söyledi ğini anlayamazdı." 
Eddie hayretle, "Jack Mort!" diye mırıldandı. "Me ğer bütün bu i şler onun ba şının 
altından çıkmı ş." 
"Evet... Walter'in yardımıyla. Ve ben de sonunda Ja ke'in hayatını kurtardım. 
Mort'un metro istasyonundan trenin önüne atlamasını  sa ğladı ğım zaman da her şeyi 
deği ştirdim." 
Susannah, "Bu Walter istedi ği zaman bizim dünyamıza kolaylıkla girebiliyormu ş," 
dedi. "Belki de özel bir kapıyı kullanıyordu bunun için. Öyleyse adam senin 
küçük çocu ğu itmesi için ba şka birini kullanamaz mıydı? Mort'a rahip kılı ğına 
girmesini önerebildi ğine göre, bu i şi bir ba şkasına da yaptırabilirdi... Ne var, 
Eddie? Niçin ba şını sallayıp duruyorsun?" 
 "Çünkü bence Walter böyle bir şeyin olmasını istemezdi. Walter'in istedi ği 
oluyor... Roland yava ş yava ş aklını kaçırıyor. Öyle de ğil mi?" 
Silah şor, "Evet" dermi şcesine kafasını salladı. 
Eddie ekledi. "Walter o i şi isteseydi de öyle yapamazdı. Çünkü o, Roland 
kumsaldaki kapıları bulmadan çok önce ölmü ştü. Roland son kapıdan çıkarak Jack 
Mort'un kafasına girdi ği sırada, bizim Walt'in etrafı karı ştırdı ğı günler sona 
ermi şti." 
Susannah dü şündü ve sonra da ba şını salladı. "Anlıyorum... sanırım... Bu zamanda 
yolculuk insanın kafasını karı ştırıyor, öyle de ğil mi?" 
Roland e şyalarını toplayarak, yerlerine ba ğlamaya ba şladı. "Yolumuza devam 
etmenin zamanı geldi." 



Eddie aya ğa kalkarak çantasını yüklendi. Roland'a, "Hiç olmaz sa bir şey içini 
rahatlatabilir," dedi. "Sen -ya da bu Ka-tet denen nesne- çocu ğu yine de 
Kurtarmayı ba şardı." 
Silah şor kayı şların ba ğlarını gö ğsünün üzerinde dü ğümlüyordu. Ba şını kaldırdı. 
Berrak gözlerindeki alevli ı şıltı Eddie'nin irkilerek gerilemesine neden oldu. 
Roland sertçe, "Bunu gerçekten ba şardım mı?" diye sordu. "Gerçekten ba şardım mı? 
Ben aynı gerçe ğin iki de ği şik yorumuyla birlikte ya şamaya çalı şırken yava ş yava ş 
çıldırıyorum. Ba şlangıçta ikisinden birinin silikle şmeye ba şlayaca ğını 
umuyordum. Ama böyle bir şey yok. Hatta bunun tam tersi oluyor. Bu iki gerçe ğin 
sesi kafamın içinde gitgide daha fazla yükseliyor. Birbirlerine, yakında sava şa 
giri şecek iki dü şman grup gibi haykırıyorlar. Onun için şimdi bana şunu söyle, 
Eddie. Sence Jake neler hissediyor? Bir dünyada öld üğünü, di ğerindeyse 
yaşadı ğını bilen bir insan neler hisseder?" 
Tarla ku şu tekrar ötmeye ba şladı. Ama üçü de bunu fark etmedi. Eddie, Roland'ın  
uçuk yüzünde alevler saçan renkleri solmu ş mavi gözlerine baktı ve söyleyecek 
bir şey bulamadı. 
O gece, ölü ayıdan yirmi iki kilometre kadar do ğuda kamp kurdular. Đyice 
bitkinle şen insanlar gibi derin bir uykuya daldılar. (Roland  bile o gece uyudu. 
Ama rüyaları kâbuslardan olu şan bir sirke benziyordu.) Ertesi sabah güne ş 
doğarken kalktılar. Eddie hiç konu şmadan küçük bir ate ş yaktı. Sonra yakındaki 
korudan gelen silah sesi yüzünden dönüp Susannah'ya  baktı. 
Kadın, "Kahvaltı," dedi. 
Roland üç dakika sonra döndü. Omzuna bir deriyi atm ı ştı ve üzerinde yeni 
temizlenmi ş bir tav şan yatıyordu. Susannah hayvanı pi şirdi. Üç arkada ş 
karınlarını doyurduktan sonra yola çıktılar. 
Eddie insanın kendi ölümünün nasıl bir şey oldu ğunu hayal etmeye çalı ştı durdu. 
Ama başaramadı. 
 
Öğleden hemen sonra çalıların ezilmi ş ve a ğaçlarının ço ğunun da devrilmi ş oldu ğu 
bir yere eri ştiler. Sanki uzun yıllar önce bir siklon geni ş, kasvetli ve harap 
bir geçit açmı ştı. 
Roland, "Bulmak istedi ğimiz yerin yakınındayız," diye açıkladı. "Ayı, görü şünü 
engelleyebilecek her şeyi devirmi ş. Dostumuz birtakım sürprizlerle kar şıla şmak 
istemiyormu ş. Đrili ğine kar şın kendine fazla güvenerek her şeyi şansa 
bırakmıyormu ş." 
Eddie sordu. "Bize birtakım şaşırtıcı şeyler bıraktı mı dersin?" 
"Olabilir." Roland hafifçe gülümseyerek Eddie'nin o mzuna dokundu. "Ama şu da 
var... onların hepsi eski sürprizler." 
Bu harap yerde a ğır a ğır ilerleyebildiler. Devrilmi ş a ğaçların pek ço ğu oldukça 
yaşlıydı. Ço ğu çıktıkları topra ğa hemen hemen tekrar karı şmış gibiydi. Ama yine 
de birbirlerine karı şarak büyük engeller olu şturmu şlardı. Üçü de sapasa ğlam, 
tastamam olsalardı bile oradan yine zorlukla geçece klerdi. Ama Susannah 
kayı şlarla Silah şor'un sırtına ba ğlanmı ştı. Sonunda bu sinir bozucu bir 
dayanıklılık sınavına dönü ştü. 
Yassılmı ş a ğaçlar ve birbirine karı şmış çalılar, ayının izlerini örtüyordu. Grup 
bu yüzden a ğırla şmıştı. Ö ğleye kadar a ğaçlardaki öncülerin bıraktıkları 
i şaretler kadar belirgin olan pençe izlerini takip et tiler. Ancak burada, 
başlangıç noktasının yakınında ayının öfkesi en yüksek  noktasına ula şmamıştı. O 
yüzden de üç arkada şın çok i şine yarayan o izler yoktu. Roland a ğır a ğır 
ilerliyor, çalıların arasında pislikler ve ayının t ırmandı ğı a ğaçlarda kıl 
tutamlan arıyordu. Bu çürümü ş, karma şık engellerle dolu yerde ak şama kadar ancak 
dört buçuk kilometre kadar ilerleyebildiler. 
Eddie ortalı ğın kararaca ğına ve o yüzden de bu ürkütücü yerde kamp kurmak 
zorunda kalacaklarına karar verdi ği sırada seyrek kızıla ğaçların olu şturdu ğu bir 
koruya geldiler. Genç adam bunun ötesinde bir çayın  ta şlı yata ğında şıkırdayarak 
aktı ğını duyuyordu. Gerideyse batmakta olan güne şin kasvetli, kızıl ı şıkları 
biraz önce a ştıkları karmakarı şık yeri aydınlatmaktaydı. Devrilmi ş a ğaçları Çin 
ideogramlan gibi üst üste binmi ş kara şekillere dönü ştürüyordu. 
Roland durmalannı söyleyerek Susannah'yı indirdi. E llerini beline dayayarak, bir 
sağa bir sola döndü, sırt kaslannı germeye çalı ştı. 
Eddie, "Geceyi burada mı geçirece ğiz?" diye sordu. 



Silah şor, "Hayır" der gibi ba şını salladı. "Tabancanı Eddie'ye ver, Susannah." 
Kadın bu iste ği yerine getirirken adama soru sorarmı ş gibi baktı. 
"Haydi, gel, Eddie. Aradı ğımız yer bu a ğaçlı ğın gerisinde. Oraya gidip bir 
bakalım. O arada biraz i ş de yapanz." 
"Sen bunu nasıl..." 
"Kulaklannı aç." 
Eddie etrafı dinledi ve o zaman makine gürültüsünü fark etti. Ve bunu epey bir 
süreden beri duydu ğunu anladı. "Susannah'yı yalnız bırakmak istemiyoru m." 
"Fazla uza ğa gitmeyece ğiz. Zaten istedi ğinde olanca sesiyle ba ğırabiliyor. 
Ayrıca... e ğer tehlike varsa bu daha ileride bir yerde. Biz onu nla Susannah'nın 
arasına girece ğiz." 
Eddie ba şını e ğerek karısına baktı. 
"Haydi git. Sadece çabuk dönmeye bak." Susannah ba şını çevirerek geldikleri yere 
düşünceli dü şünceli baktı. "Burada hortlaklar olup olmadı ğını bilmiyorum. Ama 
bana varmı ş gibi geliyor." 
Roland, "Karanlık basmadan dönece ğiz," diyerek söz verdi. Kızıla ğaçların 
olu şturdu ğu perdeye do ğru yürümeye ba şladı. Eddie de bir dakika sonra onu 
izledi. 
Ağaçlı ğa girdikten on be ş metre kadar sonra Eddie bir patikayı izlediklerini  
anladı. Herhalde ayı yıllar boyunca bu yolu kendisi  için açmı ştı. Kızıla ğaçlar 
eğrilerek ba şlarının yukarısında bir tünel olu şturmu şlardı. Sesler şimdi daha 
yüksekti. Eddie onları ayırt etmeye ba şladı. Seslerden biri alçak bir mırıltı 
gibiydi. Genç adam ayaklarının altındaki hafif titr eşimi hissediyordu. Sanki 
büyük bir makine topra ğın içinde çalı şmaktaydı. Sonra daha yakın ve tiz sesler 
de duyuluyordu. Bunlar kâh birbirlerine karı şıyor, kâh ayrılıyorlardı. Tiz 
gıcırtılar, şıkırtılar, çı ğlı ğı andıran sesler. 
Roland a ğzını Eddie'nin kula ğına yakla ştırdı. "Sessizce hareket edersek büyük 
bir tehlikeyle kar şıla şmayız." 
Beş metre daha ilerlediler. Silah şor tekrar durdu. Tabancasını çekerek 
namlusuyla, şafak rengi yaprakların a ğırlı ğıyla a şağıya do ğru e ğilmi ş olan bir 
dalı yana itti. Eddie bu küçük delikten ayının çok uzun yıllar boyunca ya şadı ğı 
açıklı ğa baktı. Shardik buradan etrafı ya ğmalamak ve deh şet saçmak için kaç kez 
yola çıkmı ştı. 
Burada çalılar yoktu. Toprak çoktan ezile ezile çıp lakla şmıştı. Bir çay, on be ş 
metre kadar yükseklikteki bir kayanın dibinden fı şkırıyor ve ok ucuna benzeyen 
açıklıktan geçiyordu. Çayın iki arkada şın bulundu ğu taraftaki kenarında yakla şık 
iki buçuk metre boyunda tepesi kavisli maden bir sa ndık kayaya dayanmı ştı. 
Eddie'ye bir metro istasyonunun giri şini hatırlatıyordu. Ön tarafı e ğrilemesine 
boyanarak siyah ve sarı çizgiler olu şturulmu ştu. Açıklıktaki toprak, ormandaki 
gibi kara de ğil, acayip, pudra gibi ve griydi. Etrafa kemikler s açılmı ştı. Eddie 
bir dakika sonra gri toprak sandı ğı şeyin kemik oldu ğunu anladı. Bu kemikler 
öylesine eskiydi ki artık ufalanıp toza dönü şmüşlerdi. 
Toprakta bir şeyler kımıldanıyordu. O gıcırtı ve şıkırtıyı çıkaran şeyler. 
Onlardan dört... hayır, be ş tane vardı. Madenden yapılmı ş küçük aletler. En 
irileri bir Đskoç çoban köpe ği yavrusu kadardı. Eddie onların robot olduklarını 
anladı. Ya da robot benzeri şeyler olduklarını. Birbirlerine benziyorlardı. 
Ayıya da ancak bir yoldan hizmet ettikleri anla şılıyordu. Hepsinin tepesinde de 
hızla dönen küçücük bir radar çana ğı vardı. 
Eddie yine dü şünme takkeleri mi, dedi kendi kendine. Tanrım, bura sı nasıl bir 
dünya? 
Bu aletlerden en büyü ğü genç adama altıncı ya da yedinci do ğumgününde hediye 
edilen Tonka traktörüne benziyordu. Makine ilerlerk en paletleri kemik tozundan 
olu şan küçücük gri bulutların yükselmesine yol açıyordu . Bir di ğeri paslanmaz 
çelikten bir sıçana benziyordu. Üçüncüsü eklemli çe lik parçalarından yapılmı ş 
bir yılan gibiydi. Çayın di ğer tarafında düzensizce bir daire olu şturmu ş, yere 
oydukları derin yolda durmadan dönüyorlardı. Eddie onlara bakarken annesinin bir 
nedenle saklayarak, evin antresine koydu ğu eski Saturday Evening Post 
dergisindeki karikatürleri anımsadı. O karikatürler de sigara içen endi şeli 
adamlar, karılan do ğum yaparken tela şla dola şır ve halıda derin oyuklar 
açarlardı. 



Genç adamın gözleri açıklı ğın basit co ğrafyasına alı şırken bu de ği şik 
biçimlerdeki tuhaf şeylerin be şten fazla oldu ğunu anladı. Görebildi ği kadanyla 
daha on iki makine vardı. Herhalde ayının kurbanlar ının kemiklerinin arkasına 
daha sürüyle alet saklanmı ştı. Arada bir tek fark vardı: onlar 
kımıldamıyorlardı. Ayının yönetimindeki makineler u zun yıllar boyunca teker 
teker ölmü şlerdi. Geriyeyse bu be ş aletten olu şan küçük grup kalmı ştı... 
Gıcırtılar, şıkırtılar ve bo ğuk tıkırtılardan onların da pek iyi çalı şmadıkları 
anla şılıyordu. Özellikle yılan, dairenin üzerinde makine  sıçanı izlerken 
sakatlanmı ş gibi sarsıla sarsıla gidiyordu. Arada sırada yılan ı izleyen alet -
küt makine bacaklarının üzerinde yürüyen çelik bir küp- yılana yeti şiyor ve 
sanki onu hızlanması için uyarıyormu ş gibi dürtüyordu. 
Genç adam, onlar ne i ş görüyorlardı acaba, diye kendi kendine sordu. Herh alde 
ayıyı korumak için yapılmamı şlardı. Ayı kendisini savunacak biçimde 
yaratılmı ştı. Shardik'le en güçlü oldu ğu günlerde kar şıla şsaydık, herhalde 
hepimizi çabucak yer ve kemiklerimizi tükürürdü. Be lki de bu robotlar ayının 
bakım ve onarım grubuydu. Ya da öncüleri. Veya habe rcileri. Onlar tehlikeli 
olabilirler. Ama sadece kendilerini ya da efendiler ini savunurken. Kavgacı 
görünmüyorlar. 
Aslında bu makinelerin insanın içine dokunan bir ya nları vardı. Timdekilerin 
çoğu ölmü ş, efendileri gitmi şti. Eddie makinelerin bunu nasılsa ö ğrenmi ş 
olduklarını sanıyordu. Tehlikeli de ğil, sadece acayip, insanlarınkine benzemeyen 
üzüntülü halleri vardı. Ya şlıydılar ve iyice eskimi şlerdi. Tanrının terk etti ği 
o açıklıkta oydukları parkurda yürüyor, yuvarlanıyo r ya da kıvrıla büküle 
ilerliyorlardı. Genç adama sanki onların kafalarınd an geçen karma şık dü şünceleri 
okuyabiliyormu ş gibi geliyordu. "Ah, ah, ah, şimdi ne olacak? O gitti, artık 
amacımız nedir? O gitti ğine göre artık bize kim bakacak? Ah, ah, ah..." 
Eddie bir şeyin baca ğının arkasını çeki ştirdi ğini fark etti. Az kalsın korku ve 
hayretle ba ğıracaktı. Roland'ın tabancasının horozunu kaldırara k hızla döndü. Ve 
Susannah'nın kendisine irile şmiş gözlerle baktı ğını gördü. Eddie solu ğunu 
yava şça verdi ve horozu tekrar dikkatle kapattı. Diz çök erek ellerini 
Susannah'nın omuzlarına koydu. Onu yana ğından öptü. Sonra da kula ğına, "Az 
kalsın şu et kafana kur şunu sıkacaktım," diye fısıldadı. "Burada ne i şin var?" 
Susannah hiç de utanmı ş gözükmüyordu. O da fısıltıyla cevap verdi. "Görmek  
istedim." Bakı şları, yanında çömelen Roland'a kaydı. "Ayrıca... or ada yalnız 
kalmak hiç ho şuma gitmedi." 
 Kadın onların pe şisıra çalıların arasından sürünürken bazı yerleri ç izilmi şti. 
Ama Silah şor, Susannah'nın istedi ği zaman bir hayalet gibi sessizce 
ilerleyebildi ğim kendi kendisine itiraf etmek zorunda kaldı. O da  hiçbir şey 
duymamıştı. Roland arka cebinden eski gömle ğinin son parçasını çıkararak genç 
kadının kollarındaki çiziklerden hafifçe sızan kanl an sildi. Bir an yaptı ğı i şi 
inceledi. Sonra da Susannah'nın altındaki küçük sıy nğı da silmeye çalı ştı. "Eh, 
şimdi bak bakalım." Konu şurken dudaklarını pek az kımıldatmı ştı, sesi çok 
hafifti. "Bunu hak ettin sanırım." Bir eliyle diken li ye şil bö ğürtlen ve yaban 
üzümü dallarının arasında küçük bir yer açtı. Sonra  da Susannah büyülenmi ş gibi 
açıklı ğa bakarken bekledi. Sonunda genç kadın geri çekildi  ve Roland dalların 
açıklı ğı tekrar kapamalarına izin verdi. 
Susannah, "Onlara acıdım," diye fısıldadı. "Ne deli ce bir şey de ğil mi?" 
Roland da fısıltıyla kar şılık verdi. "Hiç de de ğil. Aslında çok kederli 
yaratıklar sanırım. Kendi garip ya şamlarına göre çok üzgünler. Eddie onların 
acısına son verecek." 
Genç adam hemen, "Hayır" der gibi ba şını sallamaya ba şladı. 
"Evet, bunu yapacaksın... Tabii bütün geceyi burada  çömelerek geçirmek 
istiyorsan o ba şka. Şapkalarına ni şan al. Şu dönen küçücük şeylere." 
Eddie öfkeyle fısıldadı. "Ya ıskalarsam?" 
Silah şor omzunu silkti. 
Eddie aya ğa kalktı ve Silah şor'un silahının horozunu istemeye istemeye tekrar 
indirdi. Çalıların arasından o yalnız, yararsız yör üngelerinde durmadan dönen 
hizmet makinelerine baktı. Sıkıntıyla, bu köpek yav rularını vurmaktan farksız 
olacak, diye dü şündü. Sonra içlerinden birinin -yürüyen bir kutuya benzeyenin- 
ortasından kıskaca benzeyen çirkin görünü şlü bir şey uzattı ğını ve bir an yılanı 



tuttu ğunu gördü. Yılan hayretle vızıldadı ve sonra ileri doğru atladı. Yürüyen 
kutu kıskacını geri çekti. 
Eddie, "Eh..." diye kararını verdi. "Belki de köpek  yavrularını vurmaya Pek 
benzemeyecek." Roland'a tekrar bir göz attı. Silah şor ifadesiz bir suratla bu 
bakı şa kar şılık verdi. Kollarını kavu şturmu ş bekliyordu. 
Genç adam için için, ders vermek için çok acayip za manlar seçiyorsun ahbap, 
dedi. 
Eddie, Susannah'nın ayıyı önce kabaetinden vuru şunu ve Shardik ona ve Roland'a 
saldırırken tepesindeki aleti parça parça edi şini dü şündü. Sonra kendi kendinden 
biraz utandı. Dahası da vardı. Bir yanı bu i şi yapmak istiyordu. E ğri Kulede, 
Balazar ve gorillerine kar şı çıkmak istedi ği gibi. Herhalde bu hastalıklı bir 
istekti. Ama yine de temeldeki çekicili ği de ği ştirmiyordu. "Bakalım kim sa ğ 
çıkacak... Bir görelim bakalım..." 
Evet, bu gerçekten hastalıklı bir şeydi. 
Eddie, atı ş yerinde oldu ğunu dü şün, dedi kendi kendine. Sevgilin için oyuncak 
bir köpek kazanmak istiyorsun. Ya da oyuncak bir ay ı. Yürüyen kutuya ni şan aldı. 
Sonra, Roland omzuna dokununca sabırsızca dönüp ona  baktı. 
"Dersini tekrarla, Eddie. Ve dürüst ol." 
Genç adam di şlerinin arasından sabırsızca hı şırtılı bir ses çıkardı. Silah şor 
dikkatini da ğıttı ğı için öfkelenmi şti. Ama Roland gözlerini ısrarla ona 
dikmi şti. Eddie de o yüzden derin bir soluk alarak kafası ndaki bütün dü şünceleri 
atmaya çalı ştı. Çok uzun bir süreden beri ko şuşan makinelerin gıcırtıları, 
vücudundaki a ğrı ve sızılar, ellerine dayanarak kendisini dikkatl e izleyen 
Susannah, ikisinden çok onun yere yakın olması. Đlerideki aletlerden birini 
ıskaladı ğı ve onlar da kar şılık vermeye kalkı ştıkları takdirde karısı uygun bir 
hedef olu şturacaktı. 
"Ben elimle ate ş etmem. Eliyle ate ş eden babasının suratını unutmu ş demektir." 
Eddie, i şte bu da bir şaka, diye dü şündü. Bizim ihtiyar sokakta yanımdan geçse 
onu yine de tanıyamam. Ancak sözlerin etkili oldukl arını, kafasını 
berrakla ştırarak, sinir gerginli ğini giderdiklerini hissediyordu. Genç adam, 
silah şorların yaratıldıkları hamurdan olup olmadı ğını bilmiyor ve bu ona hiç 
olmayacak bir şeymi ş gibi geliyordu. Ama Balazar'ın gece kulübündeki ça tı şma 
sırasında üzerine dü şeni yapmı ştı. Ancak, bir yanının Silah şorun onlara 
öğretti ği o eski sözleri söylerken vücudunu saran so ğukluktan ho şlandı ğını 
biliyordu. o so ğukluk ve her şeyin iyice belirginle şmesinden ho şlandı ğını. Bir 
başka yanıysa bunun da yine ba şka bir öldürücü uyu şturucu oldu ğunu anlıyordu. 
Henry'i öldüren ve onu da ölümün e şi ğine sürükleyen eroinden pek farklı bir şey 
sayılmayaca ğını. Ama bu, o anda duydu ğu gerilimli ho şnutlu ğu de ği ştirmiyordu. 
Fırtınada titre şen gergin kablolara benziyordu Eddie. 
"Elimle ni şan almam. Eliyle ni şan alan babasının suratını unutmu ş demektir." 
Ve genç adam sonra a ğaçların arasından çıktı ve açıklı ğın di ğer tarafında 
hantalca dola şan robotlara, "Ben kalbimle öldürürüm," dedi. Oysa aslında böyle 
yapmayı dü şünmemişti. 
Makineler o sonsuz dönü şlerini keserek durdular. Đçlerinden biri tiz bir sesle 
vızıldadı. Belki bu korku, belki bir uyarıydı. Bir çikolatanın yarısı kadar olan 
radar çanakları sesin geldi ği tarafa do ğru döndüler. 
Eddie ate ş etmeye ba şladı. 
Çanaklar, hedef olarak kullanılan toprak güvercinle r gibi parçalandı. Eddie'nin 
kalbindeki o acıma duygusu kaybolmu ştu. Şimdi orada sadece bir so ğukluk vardı. 
Genç adam i şi bitirmedikçe durmayaca ğını, duramayaca ğını biliyordu. 
Alacakaranlı ğın bastı ğı açıklıkta gök gürledi sanki. Gürültü, açıklı ğın geni ş 
tarafındaki çatlak kayaya çarparak yankılandı. Çeli k yılan iki takla attı ve 
sonra topra ğa boylu boyunca uzanarak titremeye ba şladı. En büyük makine, -
Eddie'ye çocuklu ğundaki Tonka traktörünü hatırlatan alet kaçmaya çal ı ştı. Eddie 
makine çukur yörüngenin yanından sarsılarak kaçmaya  çalı şırken onun radar 
çana ğını paramparça etti. Araç dört kö şemsi burnunun üzerine dü ştü. Cam 
gözlerinin yerle ştirilmi ş oldu ğu çelik çukurlardan hafif, mavimsi alevler 
fı şkırdı. 
Eddie sadece çelik sıçanın radar çana ğını vuramadı. Kur şun bir sivrisinek gibi 
vızıldayarak aletin maden sırtından sekti. Makine ç ukur yoldan fırladı. Yılanı 



izleyen kutu biçimi şeyin etrafında bir yanm daire çizdi ve şaşılacak bir hızla 
açıklıkta saldırıya geçti. Gövdesinden öfkeli bir şıkırtı yükseliyordu. 
Eddie aradaki açıklık kapanırken makinenin uzun siv ri di şlerle dolu bir a ğzı 
oldu ğunu fark etti. Bunlar di şten çok, yukarı çıkıp inen diki ş makinesi 
i ğnelerini andırıyorlardı. Hayır, bu makineler köpek yavrularına pek 
benzemiyordu. 
Genç adam çaresizce, "Onu vur, Roland!" diye ba ğırdı. Ama çabucak dönüp baktı ğı 
zaman Silah şor'un hâlâ orada durdu ğunu gördü. Kollarını kavu şturmu ş, yüzünde 
sakin ve so ğuk bir ifade vardı. Sanki bir satranç problemini dü şünüyordu. Ya da 
eski a şk mektuplarını. 
Sıçanın sırtındaki çanak birdenbire hareketsiz kald ı. Makine yönünü hafifçe 
deği ştirdi ve vızıldayarak do ğruca Susannah Dean'e do ğru hareket etti. 
Eddie, bir tek kur şun kaldı, diye dü şündü. Iskalarsam makine Susannah'nın 
yüzünün yansını koparacak. 
Ate ş edece ği yerde öne çıkarak sıçana olanca gücüyle bir tekme  attı. 
Ayakkabılarının yerine geyik derisinden yapılmı ş bir çift mokasen giymi şti. O 
yüzden baca ğı dizine kadar sızladı. Sıçan bo ğuk bo ğuk gıcırdayıp toprakta 
yuvarlandı, yuvarlandı ve sonra sırtüstü yatıp kald ı. Eddie on iki güdük makine 
baca ğın inip kalktı ğını görüyordu. Her birinin ucunda sivri çelik bir t ırnak 
vardı. Bu tırnaklar kur şun kalemlerin ucundaki silgilerin büyüklü ğündeki yalpa 
çemberlerinin üzerinde durmadan dönüyorlardı. 
Robotun ortasından çelik bir çubuk uzandı ve makine yi yüzüstü çevirdi. Eddie, 
Roland'ın revolverini indirdi. Onu di ğer eliyle düzgünce tutma iste ğini yendi. 
Kendi dünyasındaki polislere öyle ate ş etmesini ö ğretiyorlardı. Ama burada bu i ş 
böyle yapılmıyordu. Roland onlara, "Elinde de taban ca oldu ğunu unuttu ğunuz ve 
sanki parma ğınızla ate ş ediyormu ş gibi bir duyguya kapıldı ğınız zaman," demi şti, 
"...Silah şorlü ğe yakla şmış olursunuz." 
Eddie teti ği çekti. Dü şmanları bulmak için tekrar dönmeye ba şlayan küçücük radar 
çana ğı mavi alevlerin arasında kayboldu. Sıçan bo ğuluyormu ş gibi bir ses 
çıkardı. "Hooo!" Sonra yan dü ştü. Ölmü ştü. 
Genç adam döndü. Kalbi gö ğsünde çırpınıyordu sanki. Roland'ın o lanet olasıca  
Kulesini kaybedip ya da kazanıncaya kadar onu kendi  dünyasında tutmaya kararlı 
oldu ğunu anladı ğından beri böylesine öfkelenmemi şti... Yanı hepsi de küçük 
kurtlara yem oluncaya kadar... 
 Eddie bo ş tabancayla Roland'ın kalbine ni şan alarak, kendi kula ğına bile 
yabancı gelen bo ğuk bir sesle konu şmaya ba şladı. "E ğer bunun içinde bir kur şun 
daha kalsaydı, o kahrolasıca Kuleni dü şünüp endi şelenmekten hemen şu anda 
vazgeçerdin!" 
Susannah sert sert, "Kes, Eddie," dedi. 
Genç adam ona baktı. "Makine sana saldırmak üzereyd i, Susannah. Seni kıymaya 
çevirecekti." 
"Ama makine beni yakalayamadı, Eddie. Sen onu öldür dün." "Ama Roland'ın 
sayesinde de ğil." Eddie tabancayı kılıfına sokacakmı ş gibi bir hareket yaptı ama 
sonra üzerinde onu koyacak bir şey olmadı ğını fark ederek büsbütün öfkelendi. 
Kılıf, Susannah'daydı. "O ve dersleri. O ve lanet o lasıca dersleri." Roland'a 
döndü. "Bana kalırsa..." 
Silah şor'ün yüzünde hafif bir ilgi vardı. Sonra bu ifade birdenbire de ği şti. 
Şimdi Eddie'nin omzunun üzerinden bakıyordu. "YAT!" diye ba ğırdı. 
Eddie bir soru sormadı. Kafasındaki o öfke ve karma şa hemen kaybolmu ştu. Genç 
adam kendini yere atarken Silah şor'ün sol elinin gözle izlenemeyecek bir hızla 
yanına indi ğini fark etti. Kendisi hâlâ yere yuvarlanıyordu. Ta nrım! O bu kadar 
hızlı OLAMAZ! Hiç kimse bu kadar hızlı de ğildir! Ben kötü sayılmam. Ama 
Susannah'nın yanında a ğır a ğır hareket ediyormu şum gibi gözüküyorum. Susannah 
ise Roland'ın yanında cam levhanın üzerinde ilerley erek tepeye tırmanan bir 
kaplumba ğaya benziyor. 
Eddie'nin kafasının hemen üzerinden bir şey geçti. Bir şey ona do ğru mekanik bir 
öfkeyle gıcırdadı ve bir tutam saçını kopardı. Sonr a Silah şor kalça hizasından 
ate ş etmeye ba şladı. Hızla, arka arkaya üç el ate ş etti.Gökgürültüsü gibi 
yankılandı bu sesler. Eddie'nin iri, makine yarasay a benzetti ği şey şimdi 
yattı ğı yerle, Roland'ın yanında diz çökmü ş olan Susannah'nın arasına gürültüyle 
düştü. Pas lekeli, eklemli kanatlarından biri bir kez bitkince yere vurdu. Sanki 



fırsatı kaçırdı ğı için kızmı ş gibi. Sonra makine hareketsiz kaldı. Roland eski, 
patlamı ş botlarıyla rahatça ilerleyerek Eddie'nin yanına ge ldi. Elini uzattı. 
Genç adam bu eli tuttu ve Silah şor'ün kalkmasına yardım etmesine izin verdi. 
Solu ğu kesilmi şti. Konu şacak halde de ğildi. "Belki de böylesi daha iyi... Çünkü 
lanet olasıca a ğzımı her açı şımda ters bir şey söylüyorum." 
"Eddie! Đyi misin?" Susannah açıkjıkta genç adama do ğru gidiyordu. Eddie ba şını 
eğmiş, ellerini baldırlarına dayamı ştı. Soluk almaya çalı şıyordu. 
"Evet..." Sesi bir karganınkinden farksızdı. Kendin i zorlayarak do ğruldu. 
"Sadece saçımı biraz kestirdim." 
Roland yava şça, "Bir a ğaçtaydı," diye açıkladı. "Onu önce ben de fark etme dim. 
Günün bu saatinde ı şık insanı yanıltıyor." Bir an durdu sonra yine aynı  ses 
tonuyla ekledi. "Susannah hiçbir zaman tehlikede de ğildi, Eddie." 
Genç adam ba şını salladı. Şimdi Roland'ın tabancasını çekmeden önce rahatlıkla  
bir hamburger yiyip, çarpılmı ş süt içebilece ğini anlıyordu. Silah şor öyle 
hızlıydı ki. "Pekâlâ. Sadece senin ö ğretme tekni ğini be ğenmedi ğimi söyleyelim, 
tamam mı? Ama senden özür dileyecek de de ğilim. Öyle bir şey bekliyorsan hemen 
vazgeç." 
Roland e ğilerek Susannah'yı kaldırdı ve üzerini temizlemeye başladı. Bunu 
tarafsız bir sevgiyle yapıyordu. Arka bahçede topra kların arasında yuvarlanan 
çocu ğunun üstünü ba şını temizleyen bir anne gibi. Silah şor, "Özür dilemeni 
beklemiyorum," diye cevap verdi. "Buna gerek de yok . Susannah'yla da iki gün 
önce buna benzer bir konu şma yaptık. Öyle de ğil mi, Susannah?" 
Kadın ba şını salladı. "Evet. Roland onları besleyen eli arad a sırada ısırmayan 
Silah şor yamaklarının tekmeyi yemeyi hak ettiklerine inan ıyor." 
Eddie etrafına, makinelere baktı. Sonra pantolon ve  gömle ğine a ğır a ğır vurarak 
kemik tozlarını temizlemeye çalı ştı. "Ya sana Silah şor olmak istemedi ğimi 
söylersem, Roland, eski dost?" 
" Đsteklerinin önemli olmadı ğını söylerim ben de." Roland kayanın önündeki 
sandı ğımsı, kulübemsi madeni şeye do ğru bakıyordu. Konu şma artık onu 
ilgilendirmiyormu ş gibi bir hali vardı. Eddie bunu daha önce de görmü ştü. 
Konuşma, 'olmalı', 'olabilir' gibi sorulara geldi ği zaman Roland'ın hemen hemen 
her zaman ilgisi sönüyordu. 
Eddie o eski acılı ğı hatırlatan bir tavırla, "Ka mı?" diye sordu. 
"Evet, do ğru Ka." Roland o kulübemsi yere giderek elini önünd eki sarı v6 siyah 
çizgilere sürdü. "Dünyanın kenarındaki On Đki Kapıdan birini bulduk... Kara 
Kuleye giden altı yoldan birini. 
"Ve bu da Ka." 
 
Eddie, Susannah'nın tekerlekli sandalyesini almak i çin geri döndü. Kimse ondan 
bunu yapmasını istememi şti. Genç adam sadece bir süre yalnız kalmak, kendin i 
kontrol altına almak istiyordu. Artık ate ş etme sona erdi ği için vücudundaki her 
kas ayrı ayrı titriyordu. Đkisinin de kendisini bu halde görmelerini 
istemiyordu. Onların bunu yanlı ş yorumlayarak korku sanmalarını dü şündüğü için 
değil. Birinden birinin gerçe ği anlamasından çekindi ği için. Eddie çok 
heyecanlıydı ve bu ho şuna gitmi şti. Kafa derisini yüzmesine ramak kalmı ş olan 
yarasayı ekledi ğiniz zaman bile yine de durumdan ho şlanmı ştı. Bu saçma, ahbap. 
Bunu sen de biliyorsun. 
Đşin kötüsü Eddie bilmiyordu. Susannah'nın ayıyı vurd uktan sonra kendi kendine 
öğrendi ği şeyle yüz yüze gelmi şti genç adam. Silah şor olmak istemedi ğini, 
onlardan ba şka canlı yokmu ş gibi gözüken bu çılgın dünyada dola şıp durmak 
istemedi ğini, her şeyden çok arzu etti ği şeyin New York'a dönmek oldu ğunu 
söyleyebilirdi. Broadway'le Kırk Đkinci Soka ğın kö şesinde durarak, parmaklarını 
şaklatmak, biberli, sosisli sandviç yemek, walkman'i n kulaklı ğıyla Creedence 
Clearwater Revival'ı dinlerken kızları seyretmek. " Canın cehenneme" der gibi 
sarkıttıkları dudaklarıyla, uzun bacaklı, kısa etek li, seksinin seksisi New 
York'lu kızları görmek. En çok bunları istedi ğini söyleyebilir ve bütün 
bunlardan suratı morarıncaya kadar söz edebilirdi. Ama kalbinin bildi ği ba şka 
şeyler de vardı. O elektronik hayvanları gebertmekte n ho şlandı ğını örne ğin. Hiç 
olmazsa oyun sürdü ğü ve Roland'ın tabancası da gökgürültüsü aracı sayı ldı ğı 
sırada. Robot sıçanı tekmelemek de ho şuna gitmi şti. Üstelik aya ğını Sıtmasına ve 



ödünün de patlamasına ra ğmen. Tuhaf bir biçimde bu özellik, bu Müthi ş korku 
nedense duydu ğu zevki arttırmı ştı. 
Bütün bunlar yeteri kadar kötüydü. Ama kalbi bundan  daha da, kötü olan bir şeyi 
biliyordu: şu anda tam kar şısına New York'a açılan bir kapı çıkarsa belki de 
oradan girmeyecekti. Hiç olmazsa Kara Kuleyi kendi gözleriyle görünceye kadar. 
Eddie, Roland'in hastalı ğının bula şıcı oldu ğunu dü şünmeye ba şlıyordu. 
Genç adam Susannah'nın tekerlekli sandalyesini birb irine girmi ş kızıla ğaçların 
arasından geçirmeye çalı şır, yüzüne vurarak gözlerini oymaya çalı şan dallara 
küfrederken bütün bunların hiç olmazsa bir bölümünü  kendi kendine itiraf etmeyi 
başardı. Bu itiraf kanındaki ate şi biraz olsun söndürmü ştü. Kulenin rüyamda 
gördü ğüm gibi olup olmadı ğını anlamak istiyorum, diye dü şündü. Öyle bir şeyi 
görmek... bu gerçekten harika olurdu. 
Ve içinde ba şka bir ses konu şmaya ba şladı. "Roland'in di ğer arkada şlarının da 
aynı şeyleri hissettiklerinden eminim. Adlarını duydu ğun zaman onların Kral 
Arthur'un sarayındaki Yuvarlak Masadan kalkıp geldi klerini sandı ğın o 
insanların, Eddie. Ve hepsi de ölmü şler. Her biri..." 
Eddie ho şlansın ho şlanmasın sesi tanıdı. Henry'nin sesiydi bu. O yüzde n de sesi 
duymamak imkânsızdı. 
 
Roland, Susannah'yı sa ğ kalçasının üzerinde dengede tutuyordu. Gece için 
kapatılmı ş olan bir metro giri şine benzeyen maden kulübeci ğin önünde 
durmaktaydı. Eddie tekerlekli sandalyeyi açıklı ğın kenarında bırakarak onlara 
doğru gitti. Aynı anda duydu ğu devamlı mırıltıyı andıran ses ve ayaklarının 
altındaki titre şim daha belirginle şmişti. Genç adam çalı şan bu makinenin 
kulübeci ğin içinde ya da altında oldu ğunu anladı. Sanki gürültüyü kulakları 
değil kafasının derinliklerindeki bir şeyin yardımıyla duyuyordu. 
Bağırsaklarının arasındaki bir şeyle de. 
"Demek On Đki Kapıdan biri bu? Nereye gidiyor, Roland? Disney Dünyasına mı?" 
 Roland ba şını salladı. "Nereye gitti ğini bilmiyorum. Belki hiçbir yere 
gitmiyor... Belki de her yere gidiyor. Dünyamın bil medi ğim pek çok ayrıntısı 
var. Herhalde ikiniz de bunu fark ettiniz. Ayrıca b ildi ğim bazı şeyler de 
deği şmişler." 
"Dünya ilerleyip kayboldu ğu için mi?" 
"Evet." Roland, Eddie'ye bir göz attı. "Bu dünyada böyle sözler bir benzetme 
değil. Dünya gerçekten ilerleyip gitgide hızlanıyor. A ynı zamanda her şey 
eskiyor... Parçalanıyor..." Ne demek istedi ğini anlatmak için yürüyen makine 
cesede bir tekme attı. 
Eddie, Silah şor'ün topra ğa çizdi ği Kapılarla ilgili kaba diagramı dü şündü. Sonra 
adeta çekine çekine, "Burası gerçekten dünyanın ken arı mı?" diye sordu. "Yani... 
burası di ğer yerlerden pek farklı gözükmüyor." Hafif bir kahk aha attı. " Đleride 
bir uçurum varsa bile ben onu göremiyorum." 
Roland ba şını salladı!'"Bu o tür bir kenar de ğil. Burası I şınlardan birinin 
başladı ğı yer. Daha do ğrusu bana öyle ö ğretildi." 
Susannah sordu. "I şınlar mı? Hangi I şınlar?" 
"Ulu Ya şlılar dünyayı yaratmadılar. Ama onu yeniden düzenle diler. Bazı 
hikayeciler dünyayı I şınların kurtardı ğını söylüyorlar. Bazılarıysa onların 
dünyanın mahvına yol açtıklannı. O Ulu Ya şlılar, I şınları yarattılar. Onlar bir 
tür I şın... ba ğlayan... ve tutan I şınlar." 
Susannah dikkatle, "Sen manyetizmden mi söz ediyors un?" dedi. 
Silah şor'ün bütün yüzü bir anda aydınlanıverdi sanki. Ada mın öfkeli suratının 
düz taraflannı ve çizgilerini de ği ştirerek yepyeni, şaşırtıcı bir şey haline 
soktu. Eddie bir an Roland'ın Kulesine gerçekten er i şti ğinde ne hal alaca ğını 
anladı. 
"Evet! Ama sadece manyetizm de ğil. Bu da I şının bir parçası... ve yerçekimi... 
ve uzay, boy ve boyutun uygun biçimde ayarlanması. I şınlar, bütün bunları 
birbirine ba ğlayan güçler." 
Eddie alçak sesle mırıldandı. "Tımarhanedeki fizik dersine ho şgeldiniz." 
Susannah bu sözlere aldırmadı. "Ya Kara Kule? O bir  tür jeneratör mü? O 
I şınların merkezdeki güç kayna ğı mı? Bir santral mi?" 
"Bilmiyorum." 



Eddie atıldı. "Ama burasının A noktası oldu ğunu biliyorsun. Düz bir çizgi 
üzerinde yeteri kadar ilerlersek ba şka bir Kapıya gelece ğiz. Ona da 'C noktası,' 
diyelim. Bu dünyanın di ğer kenarında. Ancak oraya eri şmeden önce 'B noktası'na 
gelece ğiz. Ortadaki noktaya. Kara Kuleye." 
Silah şor ba şını salladı. "Evet." 
"Bu yolculuk ne kadar sürüyor, biliyor musun?" 
"Hayır. Ama oranın çok uzak oldu ğunu biliyorum. Ve her geçen günle uzaklık 
artıyor." 
Eddie yürüyen kutuyu incelemek için e ğilmi şti. Bu sözleri duyunca do ğrularak 
Roland'a hayretle baktı. " Đşte bu olamaz!" Küçük bir çocu ğa dolabında bir umacı 
olmadı ğını, böyle bir şeyin olamayaca ğını, çünkü aslında o tür yaratıklar 
bulunmadı ğını anlatmaya çalı şan olgun biri gibi konu şmuştu. "Dünyalar 
geni şlemezler, Roland." 
"Öyle mi dersin? Ben çocukken bazı haritalar vardı,  Eddie. Onlardan birini 
özellikle anımsıyorum. Batı Dünyasının Daha Büyük K rallıklarıyla ilgiliydi 
harita. Orada vatanım da gösteriliyordu. Ülkemin ad ı Gilead'dı. Haritada A şağı 
Baronluklar da vardı. Ben tabancalarımı kazandıktan  bir yıl sonra isyanlar ve iç 
sava şlarla sarsılmaya ba şladı orası. Haritada tepeler, çöl, da ğlar ve Gilead'ın 
çok uza ğındaki Batı Denizi de vardı. Bin be ş yüz kilometre kadar bir mesafe 
vardı arada. Ama ben bu uzaklı ğı ancak yirmi yılda a şabildim." 
Susannah korkuyla, çabucak, "Ama bu imkânsız!" diye  ba ğırdı. "Yürüyerek de 
gitseydin, yolculuk yine de yirmi yıl sürmezdi." 
Roland, "Yürümedim," diye açıkladı. "Daha çok ata b indim. Arada sırada 
'yava şlatıldım' diyebilir miyiz? Ama ço ğu zaman yoluma devam ettim. John 
Farson'dan uzakla şıyordum. O, büyüdü ğüm dünyayı altüst eden ayaklanmanın ele 
başıydı. Ve kafamın, avlusundaki dire ğe takılmasını istiyordu. Galiba bunu 
istemesi için önemli bir nedeni vardı. Çünkü ben ve  vatanda şlarım onun 
adamlarından ço ğunun ölümüne neden olmu ştuk. Hem ben John Farson'un çok de ğer 
verdi ği bir şeyi de çalmı ştım." Eddie meraklanmı ştı. "Neydi o, Roland?" 
 Silah şor ba şını salladı. "O hikâyeyi bir ba şka gün anlatırım... Ya da... belki 
de hiçbir zaman anlatmam. Ama şimdiki halde onu de ğil şunu dü şünün: ben binlerce 
kilometrelik bir yolu a ştım. Çünkü dünya geni şliyor." 
Eddie, "Böyle bir şey olamaz," diye itiraz etti ama yine de fena halde  
sarsılmı ştı. "O zaman depremler olması gerekir... Seller... dev dalgalar... 
Başka bilmedi ğim türlü şey..." 
Roland öfkeyle, "Bak!" dedi. "Sadece etrafına bir b ak! Ne görüyorsun? Bir 
çocu ğun topacı gibi gitgide yava şlayan, ama yine de anlayamadı ğımız bir biçimde 
hızlanarak ilerleyen bir dünya. Öldürdü ğün şeylere bir bak, Eddie! Babanın 
anısına, öldürdü ğün makinelere bir göz at." 
Silah şor iki adımda çayın yanına gitti. Çelik yılanı yerd en alarak bir an 
inceledi sonra da Eddie'ye attı. Genç adam yılanı s ol eliyle yakaladı ğında 
makine aynı anda ikiye bölündü. 
"Gördün mü? Bitmi ş. Burada buldu ğumuz yaratıkların hepsi tükenmi şti. Biz 
gelmeseydik bile çok geçmeden öleceklerdi. Ayı gibi ." Susannah hatırlattı. "Ayı 
bir tür hastalı ğa yakalanmı ştı." Silah şor ba şını salladı. "Evet. Vücudunun do ğal 
kısmına saldıran asalaklar. Ama onlar ayıya daha ön ce neden saldırmamı şlardı?" 
Susannah cevap vermedi. 
Eddie yılanı inceliyordu. Ayının tersine o tümüyle yapay bir yaratıktı. Mekanik 
devreler ve metrelerce (hatta belki de kilometreler ce) ipince telden olu şan bir 
makine. Ama genç adam yılanın elinde tuttu ğu yarısında pas lekeleri görüyordu. 
Bunlar sadece yüzeyde de ğil makinenin içinde de bulunan pas lekeleriydi. Isl ak 
bir yer vardı. Oraya ya ya ğ sızmı ş ya da su girmi şti. Bu nem, tellerden 
bazılannı çürütmü ş, ba şparmak büyüklü ğündeki devre levhalannın birkaçı yosuna 
benzeyen ye şil bir şeyle kaplanmı ştı. 
Eddie yılanı çevirdi. Çelik bir levha onun Kuzey Me rkez Pozitronik Şirketine ait 
oldu ğunu açıklıyordu. Levhada seri numarası da vardı ama  ad yoktu. Herhalde 
makine ad koyulacak kadar önemli de ğildi, diye dü şündü. Ayı Karde şe 
bağırsaklannın düzgünce çalı şması için şıranga yapan ya da aynı derecede 
tiksinti veren i şlerle u ğra şan bir makine u şak. 
Yılanı yere atarak ellerini pantolonuna sildi. 



Roland ise traktör-makineyi almı ştı. Paletlerden birini çeki ştirirken kolaylıkla 
çıktı ve Silah şor'ün botlarının arasına paslı parçacıklar döküldü.  Makineyi bir 
kenara attı. 
Sıkıntıyla, "Dünyadaki her şey ya duruyor ya da parçalanıyor," dedi. "Aynı 
zamanda, birbirine kenetlenerek dünyanı zaman, boy ve yer bakımından 
belirginle ştiren güçler de zayıflıyor. Biz çocukken bile bunu biliyorduk. Ama 
son ça ğın nasıl bir şey olaca ğını bilmiyorduk. Nasıl bilebilirdik? Oysa ben 
şimdi o ça ğda ya şıyor ve onların sadece benim dünyamı etkilediklerin e de 
inanmıyorum. Onlar sizin dünyanızı da etkiliyorlar,  Eddie, Susannah. Ba şka 
milyarlarca dünyayı da etkiliyor olabilirler. I şınlar zayıflıyor. Bilmiyorum bu 
da ba şka bir araz mı, yoksa bir neden mi? Ama bunun do ğru oldu ğunu biliyorum. 
Haydi! Bana yakla şın! Ve dinleyin!" 
Eddie önüne enlemesine sarı ve siyah çizgiler çekil miş olan kulübeci ğe 
yakla şırken güçlü ve kötü bir anı onu etkisine aldı. Genç  adam Henry'le 
büyüdükleri mahalleden bir buçuk kilometre kadar uz akta, Dutch Hill'deki 
Viktorya tarzı harap evi hatırladı. Civardaki çocuk ların 'Malikâne' diye 
bildikleri harabe Rhinehold Soka ğındaydı. Önünde yaban otları bürümü ş, bakımsız 
bir çim alan vardı. Harabeye dönmü ş ev sanki saçakların koyu gölgesinden gelip 
geçenlere öfkeyle bakıyordu. Tabii pencerelerde cam  kalmamı ştı. Çocuklar bir 
yere fazla yakla şmadan pencerelere ta ş atabilirler. Ama küçükler duvarlara sprey 
boyayla resimler yapmamı şlardı. Kimse orayı bir hedef tahtasına da çevirmemi şti. 
I şin en garibi evin varlı ğını sürdürebilmesiydi. Kimse orayı sigorta parası 
almak ya da alevleri seyretmek için yakmamı ştı. Tabii çocuklar evde hortlaklar 
oldu ğunu söylüyorlardı. Eddie bir gün Henry'le kaldırımd a durmu ş binaya bakarken 
ona evde gerçekten hayaletler dola şıyor gibi gelmi şti. ( Đki karde ş, hakkında çok 
konu şulan bu yeri görmek için özellikle kalkıp gelmi şlerdi. Tabii Henry, 
annelerine arkada şlarıyla birlikte Dahlberg'e, havai fi şek almaya gideceklerini 
söylemi şti.) Eddie o Viktorya tarzı eski evin gölgeli pence relerinden keskin ve 
düşmanca bir gücün sızdı ğını hissetmemi ş miydi? O pencereler tehlikeli bir 
delininkini andıran sabit bakı şlı gözlerini ona dikmemi şler miydi? Eddie belli 
belirsiz bir rüzgârın ensesinde ve kollarındaki tüy leri diken diken etti ğini 
sezmemi ş miydi? Eve girerse kapının arkasından çarparak kap anaca ğını ve 
kilitlenece ğini anlamamı ş mıydı? Duvarların üzerine do ğru gelirken ölü farelerin 
kemiklerini ezerek toza çevireceklerini? Onun kemik lerini de aynı biçimde ezmeyi 
isteyeceklerini? 
Hortlaklar. Hortlaklı. 
Şimdi de maden sandı ğa yakla şırken o eski esrar ve tehlikeyi hissediyordu. Kol 
ve bacaklarının tüyleri diken diken olmu ştu. Ensesindeki tüyler de dikle şmiş, 
birbirlerine girmi şti. Genç adam o eski, hafif rüzgârın esti ğinin de 
farkındaydı. Ama açıklı ğın etrafındaki a ğaçların yaprakları kımıldamıyorlardı 
bile. 
Ancak yine de kapıya do ğru gitti. (Tabii bu da yine ba şka bir kapıydı. Ama bu 
kapı kilitliydi. Onun gibilere kar şı her zaman kilitli olacaktı.) Genç adam 
kula ğını kapıya dayayıncaya kadar da durmadı. 
Eddie sanki yarım saat önce çok şiddetli bir uyu şturucu almı ştı ve etkisi şimdi 
görülmeye ba şlıyordu. Göz yuvarlarının gerisindeki karanlıklarda  acayip renkler 
akıyordu. Ta ş bo ğazlara benzeyen uzun koridorlardan kendisine bir şey 
mırıldananlann seslerini duyuyordu. Bu koridorları sönmek üzere olan elektrikli 
fenerler aydınlatmaktaydı. Modern ça ğın bu me şaleleri bir zamanlar her şeyi çok 
parlak bir ı şıkla aydınlatmı şlardı. Ama şimdi sadece ortalarındaki o kasvetli 
mavi ı şıklar kalmı ştı. Eddie bir bo şlu ğu hissetti... terk edilmi şli ği... 
Kasveti... Ölümü... 
Makineler durmadan homurdanıyor, homurdanıyorlardı.  Ama bu sesin altında daha 
kaba bir gürültü yok muydu? Mırıltının altında hast a bir kalbin düzensizce 
atı şlanna benzeyen, çaresizce bir gümbürtü? Ayıdan daha  da ustalıkla yapılmı ş 
olan ve bu sesi çıkaran makine, insana uyumunu kayb ediyormu ş gibi gelmiyor 
muydu? 
Bayılıyormu ş gibi gitgide alçalan bir sesle, "Ölüler Koridorund a her şey 
sessiz," dedi ğini duydu. "Ölülerin ta ş koridorlarında her şey unutuldu. 
Karanlıkların arasındaki merdivenlere bakın. Harab olmu ş odalara da. Bunlar 



ölülerin koridorları. Örümcekler burada a ğlarını örüyorlar ve devreler teker 
teker bozuluyor." 
Roland onu sert bir hareketle geri çekince Eddie, S ilah şor'a sersem sersem 
baktı. 
Roland, "Bu kadar yeter," dedi. 
Eddie, " Đçeriye koydukları her neyse durumları pek iyi sayıl maz, öyle de ğil mi?" 
diye sordu ğunu i şitti. Titrek sesi sanki çok uzaklardan geliyordu. G enç adam 
hâlâ o sandıktan yayılan gücü hissediyordu. Onu ça ğırıyordu bu güç. 
"Öyle. Son günlerde dünyamda hiçbir şey do ğru dürüst çalı şamıyor." 
Susannah, "Siz geceyi burada geçirmeyi dü şünüyorsanız," dedi. "Bu i şi bensiz 
yapacaksınız." Alacakaranlıktan sonraki kül rengi ı şıkta yüzü beyaz bir lekeye 
benziyordu. "Ben şu tarafa gidiyorum. Bu nesnenin bende uyandırdı ğı duygular 
hoşuma gitmiyor." 
Roland, "Biz de orada kamp kuraca ğız," diye cevap verdi. "Haydi gidelim." 
Eddie, "Ah, çok iyi bir fikir," dedi. Maden sandıkt an uzakla şırlarken makine 
gürültüsü hafiflemeye ba şladı. Eddie onun üzerindeki etkisinin zayıfladı ğını 
hissediyordu. Ama onu yine de ça ğırıyor, lo ş koridorları, dik merdivenleri, 
örümceklerin a ğlarını ördükleri ve kontrol panolannın birer birer söndü ğü harap 
odaları incelemeye davet ediyordu. 
Eddie o gece rüyasında yine Đkinci Caddeyle Kırk Altıncı Soka ğın kö şesindeki Tom 
ve Gerry'nin Artistik Şarküterisine do ğru iniyordu. Genç adam bir plakçının 
önünden geçerken Rolling Stone hoparlörlerden haykı rıyordu. 
"Kırmızı bir kapı görüyorum ve onu siyaha boyamak i stiyorum, Artık renk yok, 
onların siyaha dönü şmelerini istiyorum, Yazlık elbiselerini giymi ş kızların 
geçtiklerini görüyorum, Karanlı ğım geçinceye kadar ba şımı döndürmek zorundayım." 
 Eddie yoluna devam ederek Kırk Dokuzuncu ve Kırk S ekizinci sokakların 
arasındaki 'Sizin Görüntüleriniz', adlı bir dükkânı n önünden geçiyordu. 
Vitrindeki aynalardan birinde kendi hayalini görüyo rdu. Yıllardan beri bu kadar 
iyi gözükmedi ğini dü şündü. Saçlarım biraz uzun ama cildim güne şten yanmı ş, 
sağlıklıyım. Ya kılı ğım? Olmadı, adamım, olmadı! Tepeden tırna ğa eski kafalılara 
yakı şacak bir şey bu. Lacivert blazer, beyaz gömlek, koyu kırmızı kravat, gri 
pantolon... Bütün ya şantım boyunca Cehennemden fırlamı ş Yuppie'lere yakı şacak bu 
kıyafet gibisini almadım. Biri onu sarsıyordu. 
Eddie rüyasının derinliklerine dalmaya çalı ştı. Şu anda uyanmak istemiyordu. 
Şarküteriye eri şmeli ve anahtarını kullanarak kapıyı açmalıydı. Gül lerle dolu 
tarlaya gitmeliydi. Her şeyi tekrar görmek istiyordu. O sonsuz kırmızı örtü,  
buluttan dev yelkenlilerin kaydı ğı gepgeni ş gökyüzü ve Kara Kule. O u ğursuz 
sütunun içinde ya şayan karanlıklardan korkuyordu. Kuleye fazla sokula n herkesi 
yutmaya hazırdı o karanlık. Ama Eddie yine de Kuley i tekrar görmek istiyordu. 
Buna ihtiyacı vardı. 
Ancak o el Eddie'yi sarsmaktan vazgeçmiyordu bir tü rlü. Rüya karanlıkla şmaya 
başladı. Đkinci Caddedeki arabaların ekzoz kokusu yerini odun  dumanına bıraktı. 
Dumanın kokusu hafifti artık çünkü ate ş hemen hemen sönmek üzereydi. 
Eddie'yi sarsan Susannah'ydı. Korkmu ş gibi gözüküyordu. Eddie do ğrulup oturdu ve 
kolunu karısının omzuna attı. Kızıla ğaç korusunun di ğer tarafında kamp 
kurmu şlardı. Kemikler saçılmı ş açıklıktan akan suyun şırıltısını 
duyabiliyorlardı. Kamp ate şinden kalan korların di ğer yanında Roland yatmı ş 
uyuyordu. Ama rahat bir uyku de ğildi onunki. Tek battaniyesini bir yana atmı ş, 
dizlerini bükerek hemen hemen gö ğsüne kadar çekmi şti. Botlarını çıkarmı ştı. 
Ayakları beyaz, dar ve sanki savunmasızdı. Sa ğ aya ğının ba şparmağı kopmu ştu. 
Bunu sa ğ elinin bir bölümünü parçalayan Đstavanarlar yapmı ştı. 
Silah şor bazı sözleri bo ğuk bo ğuk tekrarlıyordu. Eddie birkaç tekrardan sonra 
bunun ne oldu ğunu anladı. Roland, Susannah'nın ayıyı vurdu ğu açıklıkta diz 
çökerek aynı şeyleri söylemi şti. "O halde git... bundan ba şka dünyalar da var." 
Silah şor bir an susuyor, sonra çocu ğun adını ba ğırır gibi tekrarlıyordu. "Jake? 
Neredesin? Jake?" 
Roland'ın sesindeki acı, yalnızlık ve çaresizlik Ed die'nin deh şetle sarsılmasına 
neden oldu. Susannah'ya sıkıca sarılarak,onu kendis ine çekti. Karısının 
titredi ğini hissediyordu. Oysa gece sıcaktı. 
Silah şor döndü. Yıldızlann ı şıkları açık gözlerini aydınlattı. Adam geceye, 
"Jake, neredesin?" diye seslendi. "Geri dön!" 



"Ah, Tanrım, yine ba şladı! Ne yapaca ğız, Suze?" 
"Bilmiyorum. Bütün bildi ğim onu tek ba şıma dinlemeye fazla dayanamayaca ğımı 
düşündüğüm. Sanki çok uzaklarda. Her şeyden çok uzakta." 
Silah şor, "O halde git," diye mırıldanarak yan döndü. Diz lerini tekrar gö ğsüne 
doğru çekti. "Bunlardan ba şka dünyalar da var." Bir an sessiz kaldı. Sonra gö ğsü 
kabardı ve Roland çocu ğun adını haykırdı. Bu kanı donduran, uzun bir çı ğlık 
gibiydi. Arkalanndaki koruda iri bir ku ş kanatlarını çırparak dünyanın daha az 
heyecanlı bir kö şesine do ğru uçtu. 
Susannah, "Ne yapmamız gerekti ği konusunda bir fikrin var mı?" diye sordu. 
Gözleri irile şmiş, ya şarmı ştı. "Onu uyandırsak mı?" 
"Bilmiyorum..." Eddie, Silah şor'ün revolverini gördü. Sol kalçasının üzerinde 
ta şıdı ğı silahı. Bu, Roland'ın yattı ğı yerden kolaylıkla eri şebilece ği bir 
uzaklı ğa, kılıfıyla birlikte düzgünce katlanmı ş kare biçimi bir derinin üzerine 
konmuştu. Eddie ekledi. "Buna cesaret edebilece ğimi sanmıyorum." 
"Bu onu çıldırtacak." 
Genç adam, "Evet" der gibi ba şını salladı. 
"Bu konuda ne yapaca ğız, Eddie? Ne yapaca ğız?" 
Eddie bu sorunun cevabını bilmiyordu. Antibiyotik, ıstakoza benzeyen şeyin 
ısın ğının neden oldu ğu mikroplanmayı geçirmi şti. Roland şimdi yine alev alev 
yanıyordu. Ama Eddie, bütün dünyada onun bu seferki  derdini geçirecek bir 
antibiyotik oldu ğunu sanmıyordu. 
"Bilmiyorum. Benimle uzan, Suze." 
 Eddie üzerlerine bir postu çektikten sonra kadının  titremesi bir süre sonra 
geçti. 
Susannah, "Çıldırırsa bize zarar verebilir," diye m ırıldandı. 
"Bunu bilmedi ğimi mi sanıyorsun?" Bu kötü fikirle birlikte ayıyı da 
hatırlamı ştı. Onun nefret dolu kızılımsı gözlerini, (O kızıl derinliklerde aynca 
şaşkınlık da yok muydu?) her şeyi yarıveren öldürücü pençelerini. Eddie'nin 
bakı şları, Silah şor'ün sa ğlam olan sol elinin yakınındaki tabancaya kaydı. Ve  
Roland'ın makine-yarasa onlara do ğru dalarken ne kadar hızlı hareket etti ğini 
anımsadı. Öyle hızlı hareket etmi şti ki, sol eli ortadan kaybolmu ştu sanki. 
Silah şor çıldırır, Eddie ve Susannah bu delili ğin odak noktasına dönü şürlerse 
kurtulamayacaklardı. Đmkânsızdı bu. 
Genç adam yüzünü karısıının boynundaki sıcak çukura  gömerek gözlerini yumdu. 
Bundan kısa bir süre sonra Roland'ın sayıklaması ke sildi. 
Eddie ba şını kaldırıp bir göz attı ğında Silah şor galiba normal bir uykuya 
dalmı ştı. Genç adam Susannah'ya baktı. O da uyuyordu. Edd ie karısının yanına 
uzanarak onu usulca gö ğsünden öptü ve gözlerini yumdu. 
"Hayır, ahbap. Sen uzun, çok uzun bir süre uyuyamay acaksın." 
Ama iki günden beri yoldalardı. Eddie de kemiklerin e kadar yorulmu ştu. Daldı... 
Derinlere do ğru kaydı. 
Aynı anda, o rüyaya geri dönüyorum, diye dü şündü. Đkinci Caddeye dönmek 
istiyorum... Tom ve Gerry'e. Đşte ben bunu istiyorum. 
Ancak o gece aynı rüyayı göremedi. 
 
Güneş do ğarken çabucak kahvaltı ettiler. E şyaları toplayıp aralannda 
payla ştıktan sonra okba şı biçimi açıklı ğa döndüler. Burası sabahın berrak 
ı şı ğında o kadar korkunç gözükmüyordu. Ama üçü de sarı siyah uyan çizgileri 
çizilmi ş o madeni sandı ğa yakla şmamaya dikkat ediyorlardı. Belki Roland gece 
yakasını bırakmayan o kâbusları hatırlıyordu ama şimdi halinden hiçbir şey 
anla şılmıyordu. Sabah i şlerini her zamanki gibi ifadesiz bir yüzle ve dü şünceli 
bir sessizlik içinde yapmı ştı. 
Susannah, Silah şor'a, "Buradan dümdüz bir hat üzerinde ilerlemeyi n asıl 
başaracaksın?" diye sordu. 
"Efsaneler do ğruysa o zaman bunun sorun olmayaca ğını sanıyorum. Manyetizmi 
sormu ştun, hatırlıyor musun?" 
Susannah ba şını salladı. 
Silah şor torbasını bir süre karı ştırdıktan sonra eski, esnek bir deriden 
yapılmı ş küçük kare biçimi bir şeyi çıkardı. Buna uzun, gümü ş bir i ğne 
geçirilmi şti. 
Eddie, "Bir pusula!" diye ba ğırdı. "Sen gerçekten bir izcisin." 



Roland hayır gibilerden ba şını salladı. "Bu bir pusula de ğil. Aslında pusulanın 
ne oldu ğunu biliyorum ama son günlerde yönümü güne ş ve yıldızlara bakarak 
buluyorum. Ve onlar şimdi bile i şime yarıyorlar." 
Susannah biraz da endi şeyle tekrarladı. " Şimdi bile?" 
Silah şor, "Dünyanın yönleri de kayıyor..." diye cevap ver di. 
Eddie, "Tanrım!" dedi. O an kuzeyin sinsice do ğu ya da batıya do ğru kaydı ğı bir 
dünyayı hayal etmeye kalktı ve sonra bundan hemen v azgeçti. Midesi bulanmı ştı. 
Bu tıpkı yüksek bir binanın tepesinden a şağı baktı ğında hissettiklerine 
benziyordu. 
"Bu sadece bir i ğne. Ama i şimizi bir pusula kadar ba şarıyla görmesi gerekir. 
Yolumuz I şın artık. Ve bu i ğne de onu gösterecek." Tekrar torbasını karı ştırdı 
ve acemice yapılmı ş bir toprak kap çıkardı. Kabın bir tarafında çatlak  vardı. 
Roland eski kamp yerinde buldu ğu bu kabı çam reçinesiyle onarmı ştı. Şimdi, çaya 
giderek kabı suya daldırdı. Sonra tekerlekli sandal yesinde oturan Susannah'nın 
yanına döndü. Kabı dikkatle sandalyenin dirsek daya nılacak yerine koydu. Suyun 
yüzeyi durgunla ştı ğında i ğneyi içine attı ve dibe çökerek orada durdu. 
Eddie, "Vay vay vay!" diye ba ğırdı. "Harika! Şaşkınlı ğımdan aya ğının dibine 
yı ğılaca ğım, Roland! Ama pantolonumun ütüsünün bozulmasını i stemiyorum. 
" Đşim henüz bitmedi. Kabı sıkıca tut, Susannah." 
O da bu iste ği yerine getirdi. Roland tekerlekli sandalyeyi açık lıkta a ğır a ğır 
itti. Kapıya üç buçuk metre kadar kala sandalyeyi d ikkatle a ğır a ğır çevirdi. 
Şimdi Susannah'nın arkası Kapıya dönüktü. 
Kadın, "Eddie!" diye ba ğırdı. " Şuna bak!" 
Genç adam kabın üzerine e ğilirken belli belirsiz suyun Roland'ın onar-dı ğı 
yerden sızdı ğını dü şündü. Đğne a ğır a ğır yüzeye do ğru çıkıyordu. Sonunda yüzeye 
eri şti ve orada tıpkı bir mantar gibi rahatça yüzmeye b aşladı. Bir ucu 
arkalarındaki kapıya do ğruydu. Di ğer ucuysa ilerideki karmakarı şık, eski ormana. 
"Tanrım! Yüzen bir i ğne! Eh, artık her şeyi gördüm sayılır!" 
"Kabı tut, Susannah." 
Roland arabayı Kapıyla bir dik açı olu şturacak biçimde açıklıkta sürerken 
Susannah da kabı sıkıca kavradı. Đğne sarsıldı, titredi ve sonra da tekrar dibe 
çöktü. Ancak Roland sandalyeyi eski yerine götürdü ğü zaman tekrar yüzeye 
çıkarak, yönü i şaret etti. 
Silah şor, "Demir e ğe tala şımız ve bir kâ ğıdımız olsaydı," dedi. "Tala şı kâ ğıdın 
üzerine serpi ştirir ve onların birle şerek aynı yönü i şaret etti ğini görürdük." 
Eddie sordu. "Biz Kapıdan ayrıldıktan sonra da aynı  şey olacak mı?" 
Roland ba şını salladı. "Evet. Hepsi bu kadar de ğil. I şını görebilece ğiz." 
Susannah omzunun üzerinden bakınca dirse ği kaba hafifçe çarptı. Su dalgalanırken 
i ğne de geli şigüzel döndü. Sonra yine aynı yönü göstermeye ba şladı. 
Roland, "O tarafta de ğil," dedi. " Đkiniz de a şağıya do ğru bakın. Eddie, sen 
aya ğına bak. Susannah sen de kuca ğına." 
Karı koca söyleneni yaptılar. 
"Size ba şınızı kaldırmanızı söyledi ğim zaman do ğruca ileriye, i ğnenin gösterdi ği 
yöne bakın. Belirli bir tek şeye bakmaya çalı şmayın. Bırakın gözünüz gerekeni 
görsün. Şimdi... ba şınızı kaldırın." 
Đki genç bu emri yerine getirdiler. Eddie bir an orm andan ba şka bir şey 
göremedi. Göz kaslarını gev şetmeye çalı ştı... Ve birdenbire onu fark etti. 
Oradaydı. Sapan, o tahta parçasının içinde oldu ğu gibi. Eddie, Roland'ın 
kendilerine neden herhangi bir şeye bakmamalarını söyledi ğini anladı. I şın 
yolunun üzerindeki her şeyi etkiliyordu. Ama belli belirsiz bir şeydi. Çam ve 
ladinlerin i ğneleri o tarafı i şaret ediyordu. Ye şil bö ğürtlenler I şının 
bulundu ğu yöne do ğru e ğrilmi şlerdi. Ayının etrafı iyi görebilmek için devirdi ği 
ağaçların neredeyse tümü o kamufle edilmi ş yola paralel olarak devrilmi şlerdi. 
Eddie yön konusunda yanılmıyorsa patika güneydo ğuya do ğru gidiyordu ve a ğaçların 
çoğu o yana do ğru yatmı şlardı. Sanki devrilirlerken sandıktan yayılan güç o nları 
o yöne do ğru itmi şti. En açık kanıt yerdeki gölgelerdi. Tabii güne ş do ğudan 
yükseldi ği için gölgeler de batıya do ğru uzanıyorlardı. Ama Eddie güneydo ğuya 
doğru bakarken gölgelerin kaptaki i ğnenin gösterdi ği çizginin iki yanında kaba, 
balık sırtı gibi şekiller olu ştu ğunu gördü. 
Susannah ku şkuyla, "Belki bir şey görebilirim..." diye mırıldandı. "Ama..." 
"Gölgelere bak! Gölgelere bak, Suze!" 



Kadın durumu kavrarken Eddie onun gözlerinin irile şti ğini gördü. "Tanrım! Đşte 
orada! Tam orada! Tıpkı saçımızın ayrıldı ğı çizgi yerine benziyor." 
Eddie artık orayı görmü ştü ve onu gözden kaçırması imkânsızdı. Açıklı ğı saran 
karmakarı şık ormanda belli belirsiz bir yol uzanıyordu. I şının yolu olan dümdüz 
bir patika. Genç adam birdenbire etrafından akan gü cün ne müthi ş bir şey 
oldu ğunu fark etti. (Herhalde bu Röntgen ı şınları gibi vücudundan da geçiyordu.) 
Sağa ya da sola kaçmamak için kendini zor tuttu. "Hey,  Roland, bu beni 
kısırla ştırmaz ya?" 
Roland hafifçe gülerek omzunu silkti. 
Susannah hayretle, "Nehir yata ğına benziyor," dedi. "Otlar bürüdü ğü için 
zorlukla görebildi ğin bir yata ğa... Ama yine de orada. Biz I şının yolunu 
izledi ğimiz sürece gölgelerin çizdikleri şekil hiçbir zaman de ği şmeyecek, öyle 
değil mi?" 
Roland, "Hayır," diye cevap verdi. "Güne ş gökyüzünde ilerlerken gölgelerin yönü 
deği şir tabii. Ama I şının yolunu her zaman görece ğiz. Onun binlerce belki de on 
binlerce yıldan beri aynı yoldan aktı ğını unutmayın. Đkiniz de yukarıya bakın! 
Gökyüzüne!" 
Eddie'yle Susannah onun söyledi ğini yaptılar. Ve ince sinus bulutlarının da 
I şının yolu üzerindeki balık sırtı biçimine girdikler ini gördüler... Ve gücün 
yolu üzerindeki bulutlar, iki taraflarındakilere gö re daha hızlı kayıyorlardı. 
Güneydoğuya yani Kara Kuleye do ğru sürükleniyorlardı. 
"Görüyorsunuz ya! Bulutların bile itaat etmeleri ge rekiyor." 
Küçük bir ku ş sürüsü onlara do ğru geliyordu. Ku şlar I şının yoluna eri ştiklerinde 
bir an güneydo ğuya do ğru döndüler. Eddie her şeyi gördüyse de gözlerine 
inanamadı. Ku şlar, I şının etkili oldu ğu dar koridoru a şınca yine daha önce 
gittikleri yöne do ğru dönmeye ba şladılar. 
Eddie, "Eh," dedi. "Artık gitmemiz gerekiyor sanırı m. Bin kilometrelik bir 
yolculuk bir tek adımla ba şlar." 
"Bir dakika!" Susannah, Roland'a bakıyordu. "Bu sad ece bin kilometrelik bir yol 
değil sanırım. Artık de ğil. Roland yolumuz ne kadar? Yedi bin kilometre mi?  On 
beş bin mi?" 
"Bunu söyleyemem. Ama çok uzaklara gidece ğiz." 
"Kahretsin! Siz, ikiniz, beni bu lanet olasıca sand alyede iterken oraya nasıl 
eri şece ğiz? Đlerideki Çekicilerden geçerken günde dört be ş kilometre 
ilerleyebilirsek, kendimizi şanslı sayanz. Bunu sen de biliyorsun." 
Roland sabırla, "Yol açıldı," dedi. "Ve bu da şimdilik yeterli. Ayrıca Susannah 
Dean, ileride bir gün ho şuna gitmeyecek kadar hızlı ilerleyebiliriz." 
"Öyle mi?" Susannah, Silah şor'a acımasızca baktı. Đki erkek de Detta Walker'in 
onun gözlerinde yine tehlikeli bir biçimde belirdi ğini gördüler. "Ne o? Bir 
yarı ş arabası mı buldun? E ğer öyleyse onu sürecek kahrolasıca bir yol olması 
gerekir. Tıpkı anneme benziyorsun. O da durmadan, ' Tanrı verir,' derdi." 
Roland ciddi ciddi, " Şimdiye kadar vermedi mi?" diye sordu. 
Susannah bir an şaşkınlık içinde Silah şor'a baktı. Sonra ba şını arkaya atarak 
gökyüzüne do ğru kahkahalarla güldü. "Sanırım bu olaya bakı ş açına ba ğlı! Ben 
sadece şunu söyleyebilirim, Roland. E ğer bu vermekse, ya vermeseydi ne olurdu?" 
Eddie, "Haydi," dedi. " Şu i şi hemen yapıp gidelim. Burası hiç ho şuma gitmiyor." 
Aslında bu do ğruydu. Ama hepsi bu kadar da de ğildi. Genç adam ayrıca o gizli 
patikaya, o saklı yola basmayı çok istiyordu. Her a dımla güllerle dolu tarlaya 
ve ona hakim olan Kuleye daha yakla şacaktı. Eddie biraz da hayretle Kuleyi 
görmeye kararlı oldu ğunu anlıyordu. Ya da bu u ğurda ölmeye. 
Genç adam, seni kutlarım, Roland, diye dü şündü. Bu i şi ba şardı. Ben de 
inananlardanım artık. Haydi, biri, 'Ya şasın!' diye ba ğırsın. 
"Yola çıkmadan önce yapmamız gereken bir şey daha var." Roland e ğilip sol 
baca ğındaki ham deriden yapılmı ş şeritleri çözdü. Sonra a ğır a ğır silah 
kayı şının tokasını açmaya ba şladı. 
Eddie, "Ne oluyor?" diye sordu. 
Roland silah kayı şını çıkararak genç adama uzattı. "Bunu neden yaptı ğımı 
biliyorsun." Sesi sakindi. 
"Onu tekrar tak, adamım!" Eddie'nin içinde birbirin e zıt duygular çarpı şmaya 
başladı. Yumru ğunu sıkmı ştı ama parmaklarının yine de titredi ğini hissediyordu. 
"Sen ne yaptı ğını sanıyorsun?" 



"Aklımı, santim santim kaçınyorum. Đçimdeki yara kapanıncaya kadar bunu takamam. 
Tabii o yara kapanabilirse. Sen de bu durumu biliyo rsun." 
Susannah usulca, "Tabancayı al, Eddie," dedi. 
"E ğer dün ak şam bu lanetli şeyi takmamı ş olsaydın, o yarasaya benzer şeyden 
kurtulamazdım. Bu sabah burada, kafamın tepesi uçmu ş halde yatardım." 
Silah şor tabancayı yine Eddie'ye uzatarak ona cevap verdi . Görünü şünden 
gerekirse orada bütün gün öyle durmaya kararlı oldu ğu anla şılıyordu. 
Eddie, "Pekâlâ!" diye ba ğırdı. "Kahretsin! Pekâlâ!" Silah kayı şını Ro-land'ın 
elinden kaptı ve sert hareketlerle kendi beline tak tı. Aslında rahatlamam 
gerekirdi, diye dü şünüyordu. Dün gece yansı bu silaha bakmadım mı? Rol and 
gerçekten çıldınrsa neler olaca ğını dü şünmedim mi? Susannah da, ben de aynı 
şeyleri aklımızdan geçirmedik mi? Eddie tüm bunlara kar şın rahatlamamı ştı. 
Sadece korku ve suçluluk duyuyordu. Bir de gözya şları için fazla derin olan bir 
sızı ve keder. 
Silah şor'ün tabancası çok acayip gözüküyordu. 
 Hatalıydı bu. Çok hatalı. 
"Tamam mı? Eh, tabancalar artık geri zekâlı çırakla rda, Usta da silahsız. Şimdi 
gidebilir miyiz? Çaltfann arasından iri bir şey çıkar da bize saldırırsa, sen 
her zaman ona bıça ğını atabilirsin, Roland." 
Silah şor, "Ah, o mu?" diye mırıldandı. "Az kalsın unutuyo rdum." Bıça ğı 
torbasından çıkararak sapını Eddie'ye do ğru uzattı. 
Genç adam, "Bu kadarı da gülünç!" diye çıkı ştı. 
"Ya şam gülünç." 
" Đyi ya! Bu lafı bir posta kartına yaz ve Reader's Di gest'e, yolla." Eddie 
bıça ğı beline sokup, Roland'a meydan okurcasına baktı. " Artık gidebilir miyiz?" 
Roland, "Bir şey daha var," dedi. 
"Hey Ulu Tanrım!" 
Roland'ın dudaklarında yine o hafif gülümseme belir di. "Sadece şaka yapıyordum." 
Eddie'nin a ğzı bir karı ş açık kalmı ştı. Susannah tekrar gülmeye ba şladı. Bu ses, 
durgun sabahta ahenkli çıngırak sesi gibi yükseldi.  
 
Dev ayının kendini korumak için devirdi ği a ğaçlarla dolu yerden çıkabilmek için 
hemen hemen bütün sabah u ğra ştılar. Ama I şının yolundan ilerlemek biraz daha 
kolaydı. Devrik kütükler ve birbirine karı şmış çalılar arkada kalır kalmaz, 
orman yeniden her şeye hakim oldu. Sonunda yolcular da daha hızh ilerl emeye 
başladılar. Açıklıktaki kayanın altından çıkan su sa ğlarından hızla akıyordu. 
Ona birkaç derecik de katılmı ştı. Şırıltısı daha güçlüydü şimdi. Burada daha 
fazla hayvan vardı. Yolcular onların ormanda dola şarak, günlük i şleriyle 
ilgilendiklerini duyuyorlardı. Đki kez de küçük geyik sürülerine rastladılar. 
Ağaç dallarına benzeyen soylu boynuzlanyla ba şını soru sorar gibi kaldırmı ş bir 
erkek geyik gördüler. Hayvan neredeyse yüz elli kil oydu. Üç arkada ş yamaca 
tekrar tırmanmaya ba şlarlarken nehir de gitgide yollarından "zakla şıyordu. Ak şam 
yakla şırken Eddie bir şeyi gördü. 
"Burada durabilir miyiz? Bir dakika dinlenelim..." 
Susannah, "Ne var?" diye sordu. 
Roland, "Evet," dedi. "Durabiliriz." 
Eddie birdenbire omzuna binen bir yük gibi yine Hen ry'nin varlı ğını his-setti. 
"Ah, şu hanım evladına bakın? Bu muhallebi çocu ğu a ğacın içinde cici bir şeyler 
mi gördü? Bu muhallebi çocu ğu tahtadan bir şeyler mi oymak istiyor? Đstiyor mu? 
Ahh, ne ŞĐRĐN, de ğil mi?" 
"Durmamız şart de ğil. Yani... bu önemli bir şey sayılmaz. Ben sadece..." 
Roland onun cümlesini tamamladı."... bir şey gördün. O neyse, şu hiç su-samayan 
ağzını kapat ve gidip onu al." 
"Canım, bu öyle önemli bir şey de ğil." Eddie kanın yüzüne hücum etti ğini 
hissediyordu. Gözüne takılan di şbudak a ğacına bakmamaya çalı ştı. 
"Hayır, önemli. Şu an ihtiyaç duydu ğun bir şey. Onun için de kesinlikle önemsiz 
sayılmaz. Ona ihtiyacın varsa, o zaman bizim için d e gerekli demektir, Eddie. 
Bize gerekmeyen, anılarından olu şan yararsız yükü bir kenara atamayan biri." 
Eddie'nin yüzüne hücum eden kan kızgınla şmıştı sanki. Genç adam alev alev yanan 
yüzünü gizlemek için ba şını e ğerek mokasenlerine baktı. Ona, Roland bir 



topçununkini andıran renkleri solmu ş mavi gözleriyle tâ kalbinin içine bakmı ş 
gibi geliyordu. 
Susannah merakla sordu. "Eddie? Ne var, hayatım?" 
Karısının sesi ona gerekli cesareti verdi. Eddie di mdik yükselen ince di şbudağa 
doğru giderken, Roland'ın bıça ğını belinden çıkardı. "Belki de hiçbir şey yok," 
diye mırıldandı. Sonra da kendini zorlayarak ekledi . "Belki de çok şey var. Đşi 
berbat etmezsem pek çok şey." 
Roland arkasından, "Di şbudak soylu bir a ğaçtır," dedi. "Ve güç doludur." Ama 
Eddie onun sesini hayal meyal duydu. O anda Henry'n in alaylı, rahatsız edici 
sesi kesilmi ş, Eddie'nin utanç duygusu da kaybolmu ştu. Şimdi sadece dikkatini 
çeken dalı dü şünüyordu. Dalın a ğacın gövdesine ba ğlantı yaptı ğı yer kalınla şıp 
şi şkinle şmişti. Eddie'nin istedi ği de o acayip, kalın kısımdı. 
 Genç adam anahtarın tahtanın içine gömülmü ş oldu ğunu dü şünüyordu. Alevlerin 
arasında bir an gördü ğü anahtarın... Çene kemi ğinin yanan kalıntıları sonra 
tekrar de ği şmiş ve ortaya o gül çıkmı ştı. Anahtarın üzerinde ters V biçimi üç 
çentik vardı. Ortadaki di ğerlerinden daha geni ş ve uzuncaydı. Ve uçta da küçük 
bir s. Đşte sır oradaydı. 
Eddie bir an rüyasının kısa bir bölümünü hatırladı.  "Nay nay nay nay. Nay nay 
nay nay. Endi şelenme. Sende anahtar var." 
Genç adam, belki, dedi kendi kendine. Ama bu kez he psini elde etmeliyim. Galiba 
bu defa yüzde doksan oranı bir i şe yaramayacak. 
Eddie büyük bir dikkatle dalı a ğaçtan kesti. Sonra da ince ince yonttu. Şimdi 
elinde on yedi santim uzunlu ğunda, kalın bir di şbudak parçası vardı. Elinde a ğır 
ve canlı gibiydi sanki. Çok canlıydı ve içinde gizl i olan biçimini açıklamaya 
hazırdı... Tabii bunu ortaya çıkarabilecek kadar us ta birine. 
Acaba o insan kendisi miydi? Ya da bu önemli miydi?  
Eddie Dean iki sorunun cevabının da, "Evet," oldu ğuna karar verdi. 
Silah şor sa ğlam sol eliyle, Eddie'nin sa ğ elini kavradı. "Bence sen bir sır 
biliyorsun." 
"Evet, belki." 
"Peki söyleyebilir misin?" 
Genç adam ba şını salladı. "Söylememem daha do ğru olur sanırım. Yani şimdilik." 
Roland cevabı dü şündü ve sonra ba şını salladı. "Tamam. Sana bir soru sormak 
istiyorum. Ondan sonra bu konuyu kapataca ğız. Sen... sorunumu çözmenin bir 
yolunu buldun mu?" 
Eddie, onu diri diri kemiren o çaresizli ğini ancak bu kadar gösterebiliyor, diye 
düşündü. Sonra da, "Bilmiyorum," dedi. " Şu anda bunu kesinlikle söyleyemem. Ama 
umuyorum, adamım. Gerçekten, gerçekten umuyorum." 
Roland tekrar ba şını sallayarak genç adamın elini bıraktı. "Sa ğol. Havanın 
kararmasına daha iki saat var. Neden bu süreden yar arlanmıyoruz?" 
"Benim bir itirazım yok." 
Yollarına devam ettiler. Roland, Susannah'nın teker lekli sandalyesini itiyor, 
Eddie'yse elinde, anahtarın gömülü oldu ğu odun parçasıyla önden gidi-yordu. Odun 
parçası kendine özgü güçlü ve gizli sıcaklı ğıyla bir kalp gibi atıyordu sanki. 
 
Eddie o ak şam, yemekten sonra Silah şor'ün bıça ğını belinden çıkararak odun 
parçasını yontmaya ba şladı. Bıçak şaşılacak kadar keskindi ve sanki hiçbir zaman 
körlenmiyordu. Genç adam ate şin ı şı ğında dikkatle, a ğır a ğır çalı şıyordu. 
Di şbudak parçasını elinde sa ğa sola çeviriyor, güvenli, uzun bıçak vuru şları 
sırasında ince dokulu buklelerin belirmesini seyred iyordu. 
Susannah yere uzanarak, ellerini ba şının altına yerle ştirdi ve kara gökyüzünde 
ağır a ğır dönen yıldızlan seyretmeye ba şladı. 
Roland kamp yerinin kenarında, ate şin ı şı ğından uzakta oturuyordu. 0 çılgınca 
seslerin a ğrıyan, karmakarı şık kafasında tekrar yükselmelerini dinliyordu. 
"Bir çocuk vardı." 
"Öyle bir çocuk yoktu." 
"Vardı." 
"Yoktu." 
"Vardı..." 
Roland gözlerini kapayarak sızlayan alnını so ğuk eliyle kavradı. Her şeyin, bir 
yayın fazla gerilen ipi gibi ne zaman kopuverece ğini dü şünüyordu. 



Kendi kendine, ah, Jake, dedi. Neredesin? Neredesin ? 
Ve yukarıda, üçünün tepesinde Eski Yıldızla, Ya şlı Ana belirtilmi ş olan 
yerlerine do ğru yükseldiler. Sonra da yarıda kesilen eski evlili klerinin 
yıldızlı kalıntılannın üzerinden birbirlerine baktı lar. 
  
II. ANAHTAR VE GÜL 
 
John 'Jake' Chambers üç haftadan beri içinde kabara n çılgınlık seline kar şı 
cesurca sava şıyordu. Bütün bu süre boyunca batmakta olan bir tra nsatlantikteki 
son yolcu gibi hissediyordu kendini. Sintine tulumb alarını olanca gücüyle 
çalı ştırıyor, tekneyi fırtına sona erip hava açılıncaya,  yardım eri şebilinceye 
kadar suyun yüzünde tutmaya çabalıyordu... Elbet bi r yerden yardım gelecekti. 
Herhangi bir yerden. 31 Mayıs 1977'de, yani okul ya z tatiline girmeden üç gün 
önce çocuk bir gerçe ği kabul etmek zorunda kaldı. Hiçbir yerden yardım 
gelmeyecekti. Her şeyden vazgeçmenin zamanı gelmi şti. Fırtınanın onu 
sürüklemesine razı olacaktı. 
Barda ğı ta şıran son damla Đngilizce dersi için hazırladı ğı kompozisyon oldu. 
John Chambers'ı arkada şı sayılabilecek üç dört çocuk, 'Jake' diye 
çağırıyorlardı. (Babası bu küçük 'gerçekçi ği' bilseydi, herhalde tepesi fena 
halde atardı.) Jake'in Piper Okulundaki ilk yılı so na eriyordu. On bir 
yaşındaydı ve altıncı sınıfa gidiyordu. Ama ya şına oranla ufak tefek 
göründü ğünden ilk kez onunla kar şıla şan kimseler daha küçük oldu ğunu 
sanıyorlardı. Hatta bir yıl öncesine kadar onu kız bile sananlar olmu ştu. Jake 
sonunda saçlarının kısa kesilmesi için öyle kıyamet  koparmı ştı ki, annesi 
yumuşamış ve buna izin vermi şti. Tabii babasıyla saçlarının kesilmesi konusunda 
bir sorun çıkmamı ştı. Babası insana paslanmaz çeli ği hatırlatan o sert 
tebessümüyle, "Çocuk, bir deniz pi.yadesine benzeme k istiyor, Laurie," demi şti. 
"Aferin ona." 
Babası onu hiçbir zaman 'Jake' diye ça ğırmaz arada bir 'John' derdi. Onun için 
genellikle 'Çocuk'tu sadece. 
Babası bir yıl önceki yaz Jake'e Piper Okulunu anla tmı ştı. (Birle şik Devletlerin 
kurulu şunun iki yüzüncü yıldönümü kutlanıyordu. Her tarafa  dövizler ve bayraklar 
asılmı ştı. New York Limanı Yüksek Gemilerle dolmu ştu.) Babası, "Orası Ülkede, 
Senin Ya şında Bir Çocu ğun Gidebilece ği En Đyi Okul," demi şti. Jake'i oraya kabul 
etmelerinin parayla bir ilgisi olmadı ğını da açıklamı ştı Elmer Chambers... Hatta 
bu noktada hemen hemen ısrar etmi şti. Adam bu yüzden ta şkın bir gurur duyuyordu. 
Ama Jake aslında bunun do ğru olmadı ğından ku şkulanmı ştı. Belki de palavraydı. Ne 
var ki, babası ö ğle yeme ğinde ya da kokteyl içerken övünmek için onu gerçek 
haline sokmu ştu "O ğlum mu? Ah, o Piper'a gidiyor. Ülkede, Onun Ya şında Bir 
Çocuğun Gidebilece ği En Đyi Okul orası. Bildi ğiniz gibi para da verseniz 
çocu ğunuzu o okula kolay kolay sokamazsınız. Piper kafay a önem verir! Ya kafa ya 
hiç!" 
Jake şunu seziyordu: Elmer Chambers'ın kafasındaki kızgın  fırında istek ve fikir 
denilen kaba karbonlar patlayarak, adamın 'gerçekle r' diye tanımladı ğı sert 
pırlantalara dönü şüyorlardı... Ya da adamın daha az resmi oldu ğu anlarda, dedi ği 
gibi 'gerçekçikler'e. Adamın sık sık ve saygıyla ku llandı ğı, en sevdi ği kelime 
dizisi, "Aslında gerçek şu ki..."ydi. Bu sözleri her fırsatta kullanıyordu. 
Babası, Jake'e ülkenin kurulu şunun iki yüzüncü yılının kutlandı ğı o yaz, "Gerçek 
şu ki," demi şti. "Para kimsenin Piper Okuluna girmesini sa ğlayamaz." Gökyüzünün 
masmavi oldu ğu, bayrakların dalgalandı ğı ve Yüksek Gemilerin limanda oldu ğu o 
yaz. Jake'in anılarında 'Altın Yaz'dı o. Çünkü henü z çıldırmaya ba şlamamı ştı. 
Endi şelenmesi gereken tek şey de Piper Okulunda ba şarılı olup olamayaca ğıydı. 
Okulun yumurtadan yeni çıkmı ş dâhiler için bir yuva oldu ğu anla şılıyordu. "Piper 
gibi bir yere girmeni ancak buradaki şey sa ğlar!" Elmer Chambers yazı masasının 
üzerinden e ğilerek nikotin lekeli, sert parma ğını o ğlunun alnına vurmu ştu. 
"Anlıyor musun, çocuk?" 
 Jake de ba şını, "Evet" der gibi sallamı ştı. Babasıyla konu şmasına gerek yoktu. 
Çünkü Elmer Chambers karısı da dahil herkese TV şebekesindeki yardıcımlarına 
yaptı ğı gibi davranıyordu. Adam, program müdürüydü ve ünl ü bir Heyecan 
Ustası'ydı. Onunla konu şurken bütün yapmanız gereken dinlemek, uygun yerler de 
kafa sallamaktı. Elmer de bir süre sonra gitmenize izin verirdi. 



Babası her gün içti ği Camel sigaralarından birini yakarak, " Đyi," dedi. "O halde 
birbirimizi anlıyoruz. Canın çıkıncaya dek çalı şman gerekse de ba şaracaksın. 
Başaramayacak olsaydın bunu bize hiçbir zaman gönderme zlerdi." Sonra Piper 
Okulunun gönderdi ği ve Jake'in kabul edildi ğini bildiren mektubu alıp elinde 
hı şırdatmı ştı. Bu hareketinde vah şice bir zafer vardı. E ğer mektup ormanda 
öldürdü ğü bir hayvan olsaydı, şu anda onun derisini yüzer, etini yerdi. "Onun 
için çok çalı ş. Đyi notlar al. Annenle benim seninle gururlanmamızı sağla. Yılın 
sonunda notlarının ortalaması A olursa, seni Disney  Dünyasına da yollarım. Bu 
elde etmeye de ğer bir şey de ğil mi, evlat?" 
Jake'in notları iyiydi. Hep A'lar almı ştı. (Yani son üç haftalık süreye kadar.) 
Herhalde annesiyle babası onunla gururlanıyorlardı ama bunu söylemeleri zordu. 
Çünkü ikisi de evde pek bulunmuyorlardı. Zaten okul dan döndü ğü zaman evde 
hizmetçi Greta Shaw'dan ba şkası olmuyordu. Jake de sonunda A aldı ğı ödevleri 
Greta'ya göstermeye ba şladı. Ondan sonra da hepsini odasında karanlık bir köşeye 
koydu. Bazen onlara bakıyor ve bir anlamları olup o lmadı ğını dü şünüyordu. 
Olmasını istiyordu ama bu konuda ciddi ku şkularıvardı. 
Jake o yaz Disney Dünyasına gidece ğini pek sanmıyordu. Notlarının ortalaması 
ister A olsun ister olmasın. 
Aslında tımarhaneye kapatılması olasılı ğının daha büyük oldu ğunu dü şünüyordu. 
Jake, 31 Mayıs sabahı saat 8.45'de Piper Okulunun ç ift kanatlı kapısından 
girerken gözlerinin önünde korkunç bir hayal belird i. Babasını Rockefeller 
Plaza'da 70 numaradaki bürosunda görüyordu. Elmer a ğzının kenarında bir Camel 
sigarayla yazı masasının üzerinden e ğiliyor, adamlarından biriyle konu şurken 
mavi dumanlar ba şının etrafını sarıyordu. Bütün New York babasının a rkasında ve 
altındaydı sanki. Đki tabaka Thermopane camı kentin gürültüsünün duyul masını 
engelliyordu. 
Elmer adamına memnunlukla, "Aslında gerçek şu ki," diyordu. "Para Sunnyvale 
Sanatoryumuna girmeni sa ğlayamaz." Elini uzatarak yardımcısının alnına 
vuruyordu. "Öyle bir yere girmeni ancak kafanda çok  önemli bir şeylerin 
çatlaması sa ğlayabilir. Çocu ğa da öyle oldu. Ama o canı çıkıncaya kadar 
çabalıyor. Bana söylediklerine göre orada ondan dah a iyi sepet ören yokmu ş. Onu, 
hastaneden çıkardıkları zaman -tabii böyle bir şey olursa- o zaman bir yolculu ğa 
çıkacak. Ve..." 
Jake,"... Durak yerine gidecek," diye mırıldandı. S onra titremek isteyen eliyle 
alnına dokundu. O sesler yeniden duyulmaya ba şlıyordu. Avaz avaz ba ğırıp 
birbirlerine itiraz eden ve onu çıldırmaya ba şlayan sesler. 
"Sen öldün, Jake. Seni bir araba çi ğnedi ve sen öldün." 
"Aptallık etme! Bak, şu posteri görüyor musun? Üzerinde 'B ĐRĐNCĐ SINIFIN 
PĐKNĐĞĐNĐ UNUTMAYIN,' yazılı. Sence öbür dünyada piknik yapı lıyor mu? 
"Bilmiyorum. Ama seni arabanın çi ğnedi ğini kesinlikle biliyorum." 
"Hayır." 
"Evet. Olay 9 Mayısta, saat 8.25'de oldu. Sen de da ha bir dakika geçmeden 
öldün." 
"Hayır! Hayır! Hayır!" 
"John?" 
Fena halde irkilen çocuk dönüp baktı. Fransızca ö ğretmeni Bay Bissette endi şeyle 
durmuş çocu ğa bakıyordu. Onun arkasında bütün ö ğrenciler sabah toplantısı için 
salona giriyorlardı. Çocukların hiçbiri ba ğırıp ça ğırmıyor, iti şip kakı şmıyordu. 
Herhalde onlara da babaları paraya önem verilmeyen Piper Okuluna gittikleri için 
çok şanslı olduklarını söylemi şlerdi. (Tabii okul ücreti yılda 22.000 dolardı, o 
başka.) Piper'da sadece zekânın önemli oldu ğunu da açıklamı şlardı. Ve herhalde 
çocukların ço ğuna notları iyi olursa yolculu ğa çıkacaklarına ili şkin söz 
vermi şlerdi. Hatta yolculuk ödülünü kazanan bazı şanslı çocukların anne ve 
babaları da onlarla birlikte geleceklerdi... 
Bay Bissette, "John, iyi misin?" diye sordu. 
Jake, "Tabii," dedi. "Çok iyiyim. Yalnız bu sabah u yuyakalmı şım. Galiba hâlâ 
uyanamadım." 
 Bay Bissette'in yüz hatları yumu şadı ve gülümsedi. "En iyilerimizin bile 
başlarına böyle şeyler gelir." 
Jake, ah, ama babamın ba şına gelmez, dedi kendi kendine. O Heyecan Ustasının  
başına. 



Bay Bissette sordu. "Son Fransızca sınavına hazır m ısın? Voulez-vous faire 
l'examen cet apres-midi?" 
"Öyle sanıyorum." Aslında Jake sınava hazır olup ol madığını bilmiyordu. Hatta 
son Fransızca sınavı için hazırlanıp hazırlanmadı ğını bile hatırlayamıyordu. Son 
günlerde kafasının içindeki sesler dı şında her şey önemini kaybetmi şti. 
"Sana bu yıl bize geldi ğin için çok memnun oldu ğumu tekrar söylemek istiyorum, 
John. Bunu annenle babana da anlatmaya hazırlanıyor dum. Ama onlar Ebeveynler 
Gecesini kaçırdılar..." 
Jake, "Çok i şleri var," diye mırıldandı. 
Bay Bissette ba şını salladı. "Eh, sana ders vermek benim için olduk ça zevkliydi. 
Bunu sana söylemek istedim. Gelecek yıl ikinci sını fta da Fransızca derslerimize 
devam etmek için sabırsızlanıyorum." 
Jake, "Te şekkür ederim," dedi. Sonra da dü şündü. 'Ama ben gelecek yıl Fransızca 
derslerine girmeyece ğim,' diye ekleseydim ne yapardı acaba? Tabii o güze l 
Sunnyvale Tımarhanesinde mektupla ders alabilirim. 
Okulun sekreteri Joannne Franks elinde gümü ş kaplama küçük çıngıra ğıyla Salonun 
kapısında belirdi. Piper Okulunda zil yerine elle ç ıngırak çalınırdı. Jake bunun 
anne ve babaların ho şuna gitti ğini tahmin ediyordu. Küçük Kırmızı Okulla ilgili 
hatıralar filan. Aslında bu çıngıraklardan nefret e diyordu. Çıngıra ğın sesi 
sanki kafasının içinde yankılanıyordu. 
Jake çaresizce, kendi kendine, daha fazla dayanamay aca ğım, dedi. "Çok üzgünüm 
ama kaçırıyorum. Gerçekten çıldırıyorum. 
"Bay Bissette, Ms. Franks'ı fark etmi şti. Döndü sonra tekrar Jake'e baktı. 
Her şey gerçekten yolunda mı, John? Şu son birkaç hafta dalgın gibi bir halin 
vardı. Sanki bir şey seni endi şelendiriyormu ş gibi. Kafana bir şey mi takıldı?" 
Jake, Bay Bissette'in sesindeki şefkat yüzünden neredeyse kendini 
bırakıverecekti. Ama sonra her şeyi anlatırsa adamın yüzünde belirecek ifadeyi 
düşündü. Evet, kafama bir şey takıldı. Bu korkunç ve kötü bir 'gerçektik,' 
efendim. Anlayaca ğınız ben öldüm ve ba şka bir dünyaya gittim. Ve orada tekrar 
öldüm. Şimdi bana böyle şeylerin olamayaca ğını söyleyeceksiniz. Tabii çok 
haklısınız, kafamın bir yanı sizin haklı oldu ğunuzu biliyor. Ama kafamın önemli 
bir bölümü de sizin yanıldı ğınızın farkında. Bu oldu. Ben öldüm. 
Böyle bir şey söylerse Bay Bissette hemen Elmer Chambers'a tel efon ederdi. Tabii 
babası Son Sınavlardan hemen önce çılgınca şeyler dü şünmeye ba şlayan çocuklar 
konusunda nutuk çektikten sonra Sunnyvale Sanatoryu mu, Jake'e bir dinlenme yeri 
gibi gözükecekti. Elmer, ö ğle yeme ği yer ya da kokteyl içerken söz edilemeyecek 
çocuklar hakkında konu şacaktı. Babalarını Dü şkırıklı ğına U ğratan Çocuklar 
hakkında. 
Jake kendini zorlayarak Bay Bissette'e gülümsedi. " Sadece sınavlar için biraz 
endi şeleniyorum, hepsi o kadar." 
Öğretmen göz kırptı. "Çok ba şarılı olacaksın." 
Ms. Franks herkesin toplanması için küçük çan çalma ya ba şladı. Her ses sanki 
Jake'in kulak zarını yarıyor, beyninin içinden küçü k bir roket gibi hızla 
geçiyordu. 
Bay Bissette, "Haydi, gel," dedi. "Geç kalaca ğız. Sınav Haftasının ilk günü geç 
kalmak olmaz, öyle de ğil mi?" 
"Ms. Franks'in ve onun şıngırdayan çıngıra ğının önünden geçtiler. Bay Bissette, 
Öğretmenler Korosu denen bir dizi iskemleye do ğru gitti. Piper Okulunda böyle 
sürüyle şirin ad vardı. Amfinin adı 'Salon'du. Ö ğle yeme ği tatili 'Haftayım' 
Yedinci ve sekizinci sınıfın ö ğrencileri, 'Yukarıdakiler' diye tanımlanıyordu. 
Piyanonun yanındaki portatif iskemleler de 'Ö ğretmenler Korosu'ydu. (Ms. Frank 
biraz sonra piyanoyu amansızca çalmaya ba şlayacaktı. Tıpkı çıngıra ğı çaldı ğı 
gibi.) Jake bütün bunların buranın geleneklerinin b ir parçası oldu ğunu 
düşünüyordu. E ğer bir anne ya da babaysanız çocu ğunuzun ö ğle vakti kantinde Ton 
balı ğı sandviçi yemek yerine, Haftaymı, Salonda geçirdi ğini bilmek sizi 
rahatlatırdı. E ğitim bakımından her şeyin yolunda oldu ğuna da inanırdınız. 
  
Jake odanın en arkasındaki bir iskemleye oturdu. Sa bah yapılan açıklamaları 
dinlemedi bile. Deh şet, kafasında durmadan yankılanıyor, kendini egzers iz 
tekerli ğine yakalanan bir fare gibi hissetmesine neden oluy ordu. Đleriye, daha 
güzel ve aydınlık günlere bakmaya çalı şıyor ama sadece karanlıkları görüyordu. 



O gemi Jake'in aklıydı ve batıyordu. 
Müdür Bay Harley podyuma yakla şarak Sınav Haftasının önemini açıkladı. 
Alacakları notların Büyük Ya şam Yolunda atılan bir adım daha sayılaca ğından söz 
etti. Ö ğrencilere okulun onlara güvendi ğini söylemeyi unutmadı. Bay Harley de 
onlara güveniyordu. Tıpkı anne ve babaları gibi. Mü dür çocuklara bütün özgür 
dünyanın da onlara güvendi ğini söylemedi. Ama bunu olabildi ğince ima etti. 
Sonunda da Sınav Haftası sırasında çıngırakların ça lınmayaca ğını bildirdi. 
(Jake'in o sabah aldı ğı tek iyi haber de buydu.) 
Piyanonun ba şına geçmi ş olan Ms. Franks mar şı hatırlatmak için birkaç nota 
çaldı. Anne ve babalarının zevkini ve mali durumunu n sa ğlamlı ğını açıklayan 
ciddi havalı, temiz pak kılıklar giymi ş olan yetmi ş erkek ve elli kız çocuk tek 
ki şiymi ş gibi aya ğa kalktı ve okul mar şını söylemeye ba şladı. Jake kelimeleri 
sessizce tekrarlarken öldükten sonra uyandı ğı yeri dü şündü... Ba şlangıçta 
Cehennemde oldu ğuna karar vermi ş... ve siyah kukuletalı cüppe giymi ş adam 
geldi ğinde de buna iyice inanmı ştı. 
Tabii sonra di ğer adam gözükmü ştü. Jake'in hemen hemen sevmeye ba şladı ğı biri. 
"Ama o dü şmeme izin verdi. Beni öldürdü!" 
Jake ensesinde ve kürek kemikleri arasında beliren ter tanelerinin derisini 
yaktıklarını hissediyordu. 
"Ve biz Piper'in koridorlarını selamlıyoruz. Onun b ayra ğını yükse ğe 
kaldırıyoruz. Okulumuz, seni selamlıyoruz. Ya ba şarılı olacak ya da ölece ğiz." 
Jake kendi kendine, Tanrım, dedi. Amma da berbat bi r şarkı. Ansızın aklına ba şka 
bir şey geldi. Babam bu mar şa bayılırdı. 
 
Đlk ders Đngilizce Kompozisyondu. Sınava girilmeyecek tek der s de buydu. Onlara 
evde yazmaları için son bir ödev verilmi şti. Bu bin be ş yüz ile dört bin kelime 
uzunlu ğunda olacak ve evde daktiloda yazılacaktı. Ms. Aver y konu olarak 'Gerçe ği 
Anlayı şım'ı seçmi şti. Bu Son Ödev, o sömestr için alacakları notun yü zde yirmi 
beşini olu şturacaktı. 
Jake sınıfa girerek üçüncü sıraya oturdu. Đçeride sadece on bir ö ğrenci vardı. 
Eylülde katıldı ğı Alı şma Gününü hatırladı. Bay Harley onlara Piper'ın Do ğudaki 
Bütün Özel Okullar Arasında En Yüksek Ö ğretmen/Ö ğrenci Oranına Sahip Oldu ğunu 
açıklamı ştı. Yumru ğunu devamlı Salonun ön tarafındaki kürsüye vurmu ştu. Bu 
noktayı vurgulamak için tabii. Jake pek etkilenmemi ş-se de bu bilgiyi babasına 
nakletmeyi de unutmamı ştı. Elmer'ın etkilenece ğini dü şünmüş ve sonra 
yanılmadı ğını da anlamı ştı. 
Jake kitap çantasının fermuarını açarak dikkatle ma vi bir dosyayı çıkardı. Son 
Ödevi onun içindeydi. Yazdıklarına son bir defa göz  atmak istedi ği için dosyayı 
masaya koydu. Sonra gözü odanın sol tarafındaki kap ıya ili şti. O kapının 
vestiyere açıldı ğını biliyordu. Bugün New York'ta hava çok sıcak old uğu için 
vestiyer de kapalıydı. Kimse, içeri asılacak bir şey giymemi şti. Vestiyerde pek 
bir şey yoktu. Duvara takılmı ş bir dizi pirinç çengel ve botların üzerlerine 
konulması için yerde uzun bir kauçuk paspas. Đçlerine tebe şir, defter vb. gibi 
okul malzemesi konulmu ş birkaç kutu. Onlar dip tarafa dizilmi şlerdi. 
Yani önemli bir şey yoktu. 
Ama Jake yine de yerinden kalktı. Henüz açmadı ğı dosyayı masada bırakmı ştı. 
Kapıya do ğru gitti. Arkada şlarının mırıltılarını duyuyordu. Bazılariysa Son 
Ödevlerini okurken sayfaları karı ştırıyor, o çok önemli anlamı belirsiz sözcük 
grubunu ya da yanlı ş yere konmu ş deyimi bulmaya çalı şıyorlardı. Ama bütün bu 
sesler sanki çok uzaklardan geliyordu. Jake bütün d ikkatini vestiyerin kapısına 
vermi şti. Son on gün içerisinde kafasındaki sesler gitgid e yükselmeye 
başlamı şlardı. Ve kapılar da çocu ğun ilgisini gitgide daha fazla çeker olmu ştu. 
Her türlü kapı- Jake sadece son hafta yatak odasını n koridor kapısını be ş yüz 
defa açmı ştı. Yatak odasıyla banyo arasındaki kapıyı da bin d efa. Bunu, her 
seferinde müthi ş bir umut ve beklentiyle yapmı ştı. Sanki derdinin çaresi şu ya 
da bu kapının ardındaydı. Ve o da... sonunda o kapı yı mutlaka bulacaktı. Ama her 
seferinde de kar şısına sadece koridor ya da banyo çıkmı ştı. Ya da bahçe yolu. 
Veya buna benzer bir şey. 
Çocuk, geçen per şembe okuldan eve döndü ğü zaman kendisini yata ğına atmı ş ve 
hemen uykuya dalmı ştı. Jake'e artık sı ğınabilece ği tek şey uykuymu ş gibi 
geliyordu. Ancak, kırk be ş dakika sonra uyandı ğında kendini banyonun kapısında 



bulmu ştu. Sersem sersem hiç de heyecan uyandırıcı şeyler olmayan klozetle 
lavaboya bakmı ştı. 
Çocuk şimdi vestiyerin kapısına yakla şırken aynı göz kama ştırıcı umudu hissetti. 
Kapının sadece kı şa özgü inatçı kokularla dolu lo ş bir dolaba açılmayaca ğından 
emindi. Flanel, lastik ve ıslak yün kokan bir dolab a. Orada, yeniden 'tam' 
olaca ğı ba şka bir dünyaya geçecekti. Sıcak, göz kama ştırıcı bir ı şık sınıfın 
zeminine dü şerek gitgide geni şleyen bir üçgen çizecekti. Jake ku şların uçuk mavi 
gökte kanat çırptıklarını görecekti. Gökyüzü... 
(Onun gözlerinin renginde olacaktı.) 
... eskimi ş blucin renginde olacaktı. Çölden esen rüzgâr saçla rını geriye do ğru 
uçuracak ve endi şesi yüzünden terleyen alnını kurutacaktı. 
Jake o kapıdan girecek ve iyile şecekti. 
Tokmağı çevirerek kapıyı açtı. Đçeride sadece karanlık ve bir dizi pırıltılı 
pirinç çengel vardı. Kö şeye yı ğılmı ş olan defterlerin yakınında birinin unuttu ğu 
bir eldiven teki duruyordu. 
Jake'in yüre ğine indi sanki. Birdenbire yava şça bu tebe şir ve acı acı kı ş kokan 
karanlık odaya süzülmek istedi. Eldiveni kaldırıp, paltoların asıldı ğı 
çengellerin altında oturabilirdi. Kı şın botların konulması gereken lastik 
paspasın üstünde oraya oturur, dizlerini bükerek gö ğsüne yakla ştırır ve 
başparmağını da a ğzına sokardı. Gözlerini yumar ve... ve... 
Ve her şeyden vazgeçerdi. 
Bu fikir... bu fikrin verdi ği rahatlık inanılmayacak kadar çekiciydi. Böylece o  
dehşet, karma şa ve şaşkınlık da sona ererdi. En kötüsü o şaşkınlıktı nedense. 
Bütün ya şamının Luna Parktaki aynalı labirente dönmü ş oldu ğu duygusu. 
Ancak Jake Chambers'in aslında çelik gibi bir irade si vardı. Eddie ve 
Susannah'da oldu ğu gibi. Şimdi bu karanlık odada kasvetli mavi bir ı şık saçan 
bir fener gibi pırıldıyordu. Vazgeçmek olmazdı. Đçindeki yerinden çıkmak üzere 
olan şey neyse o sonunda kendisini çıldırtabilirdi. Ama b u ara ona boyun 
eğmeyecekti. "Boyun e ğersem kahrolayım!" 
Çocuk öfkeyle, "Asla!" diye tekrarladı. "Asla! As.. ." 
Ms. Avery kendinden emin ve alaycı sesiyle, "Vestiy erdeki okul malzemesinin 
listesini çıkardıktan sonra belki bize katılmak nez aketini gösterirsin, John," 
dedi. 
Jake vestiyerden dönerken çocuklar hafifçe kıkırdad ılar. Ms. Avery kürsüsünün 
arkasında duruyordu. Parmak uçlarını sumenin üzerin de birbirlerine dayamı ştı. 
Zekâ dolu, sakin yüzüyle Jake'e bakıyordu. Bugün la civert tayyörünü giymi ş, 
saçlarını her zamanki gibi arkaya tarayarak topuz y apmıştı. Nathaniel Hawthorne 
onun omzunun üzerinden bakıyor, duvardaki yerinden çatık ka şlarla Jake'i 
süzüyordu. 
Çocuk, "Affedersiniz..." diye mırıldanarak kapıyı k apattı. Ama aynı anda kapıyı 
tekrar açmak için müthi ş bir istek duydu. Tekrar kontrol etmeli, sıcak güne şi ve 
göz alabildi ğine uzanan çölleriyle o di ğer dünyanın orada olup olmadı ğını 
anlamalıydı. 
 Ama onun yerine sırasına gitti. Petra Jesserling o na içleri gülen gözleriyle 
neşeyle baktı. "Bir daha ki sefere beni de oraya götür ," diye fısıldadı. "O 
zaman bakılacak bir şey bulmu ş olursun." 
Jake dalgın dalgın gülümseyerek yerine geçti. 
Ms. Avery her zaman sakin olan o sesiyle, "Te şekkür ederim, John," dedi. "Son 
Kompozisyonlarınızı vermeden önce Đngilizce Bölümünün yazın okumanızı önerdi ği 
kitapların kısa bir listesini açıklayaca ğım. Hepinizin kompozisyonlarının da çok 
güzel, çok düzgün, çok kesin oldu ğundan eminim. Listeyi okurken size bu harika 
kitaplardan bazıları hakkında bir iki kelime söyley ece ğim..." 
Öğretmen konu şurken David Suzey'e teksir edilmi ş kâ ğıtlardan olu şan ince bir 
deste verdi. David elindekileri da ğıtmaya ba şladı. Jake de Gerçe ği Anlayı şım 
konusunda yazdıklarına son kez bakmak için dosyayı açtı. Bu onu gerçekten 
ilgilendiriyordu. Çünkü Fransızca sınavına hazırlan ıp hazırlanmadı ğını bilmedi ği 
gibi, bu Son Ödevi nasıl yazdı ğını da hatırlamıyordu. 
Çocuk ba şsayfaya gitgide artan bir endi şe ve şaşkınlıkla baktı. "GERÇE ĞĐ 
ANLAYIŞIM -Yazan John Chambers." Bu kelimeleri sayfanın or tasına daktiloyla 
düzgünce yazmı ştı. Ama nedense bu satınn altına iki foto ğraf yapı ştırmı ştı. 
Bunlardan biri bir kapının resmiydi. Jake bunun Lon dra'da, Downing Soka ğı 10 



Numaranın kapısı olabilece ğini dü şündü. Đkincisiyse Amtrak treninin 
foto ğrafıydı. 
Bunu neden yaptım? Ve ne zaman? 
Sayfayı çevirip Son Kompozisyonun ilk sayfasına bak tı. Gördüklerine inanamıyor, 
bunu anlayamıyordu. Sonra geçirdi ği şok arasında durumu yava ş yava ş kavrarken 
gitgide artan bir deh şete kapıldı. Sonunda olmu ştu i şte. Ba şkalarının durumu 
fark edecekleri kadar kaçırmı ştı. 
 
GERÇEĞĐ ANLAYI ŞIM 
Yazan: John Chambers 
"Sana bir avuç tozda korkuyu gösterece ğim." T.S. "BUTCH" EL ĐOT 
"Ilk dü şüncem, onun her sözünün yalan oldu ğuydu." 
ROBERT "SUNDANCE" BROWNING. 
 
Silah şor Gerçek. 
Roland Gerçek. 
Mahkûm Gerçek. 
Gölgelerin Hanımı Gerçek. 
Mahkûmla Hanım evli. Bu Gerçek. 
Durak Yeri Gerçek. 
Konuşan Đblis Gerçek. 
Dağların altından geçtik. Ve bu da gerçek. 
Dağın altında ejderhalar vardı. Bu da gerçek. 
Içlerinden birinin bacaklarının arasında bir Amoco benzin 
pompası vardı ve bu penisiymi ş gibi davranıyordu. Bu gerçek. 
Roland ölmeme izin verdi. Bu gerçek. 
Onu hâlâ seviyorum. 
Bu da gerçek. 
 
Ms. Avery berrak ama biraz kısık sesiyle, "Hepinizi n Lord of the Flies'ı okuması 
gerekir," diyordu. "Okudu ğunuzda kendi kendinize bazı önemli soruları 
sormalısınız. Đyi bir roman ço ğu kez bilmece içindeki bir dizi bilmece gibidir. 
Bu da yirminci yüzyılın ikinci yarısında yazılmı ş olan romanların en iyilerinden 
biri. Onun için kendi kendinize deniz kabu ğunun sembolik önemini sormalısınız. 
Đkinci..." 
Jake sanki uzaklarda, çok uzaklarda Son Kompozisyon unun ikinci sayfasını 
titreyen eliyle açtı. Birinci sayfada koyu bir ter lekesi bırakmı ştı. 
"Bir kapı ne zaman kapı de ğildir? Kanadı yokken. Ve bu gerçek. Blaine gerçek. 
Blaine gerçek. 
Dört tekerlekli ve uçabilen şey nedir? Bir çöp kamyonu. Ve bu gerçek. 
Blaine gerçek. 
Blaine'i her zaman izlemeniz gerekir. Blain acıdır.  Ve bu gerçek. 
Ben Blaine'in biraz tehlikeli oldu ğundan eminim. Ve bu gerçek. 
Tümüyle siyah, beyaz ve kırmızı olan nedir? Yüzü kı zaran bir 
yaban e şeği. Bu gerçek. 
Blaine gerçek. 
Geri gitmek istiyorum ve bu gerçek. 
Gitmem gerekiyor ve bu gerçek. 
Bir ta ş, bir gül, bir kapı bulamadıkça eve dönemem ve bu d a gerçek. 
Çufçufçufçufve bu gerçek. 
Çufçuf Çufçuf. Çufçuf. 
Çufçııf. Çufçuf. Çufçuf. Çufçuf. 
Korkuyorum. Bu gerçek. 
Çufçuf" 
 
Jake a ğır a ğır ba şını kaldırdı. Kalbi öyle şiddetle çarpıyordu ki, gözlerinin 
önünde parlak bir ı şık görüyordu. Tıpkı fla ş patladıktan sonra görülen ı şı ğa 
benziyordu. Kalbinin her delice çarpı şıyla yanıp sönüyordu. 
Jake, Ms. Avery'nin Son Kompozisyonunu annesiyle ba basına verdi ği,ni görüyordu. 
Bay Bissette kadının yanında duruyordu. Yüzünde çok  ciddi bir ifade vardı. Jake, 



Ms. Avery'nin hafif ve berrak sesiyle, "O ğlunuz ciddi bir biçimde hasta," 
dedi ğini duyuyordu. "Kanıt gerekiyorsa şu Son Kompozisyona bir bakın." 
Bay Bissette'de ekliyordu. "John şu son üç hafta pek de kendinde de ğildi. Ço ğu 
zaman korkmu ş gibi görünüyordu. Her zaman sersemdi... Kafası ba şka yerlerdeymi ş 
gibi. Bilmem ne demek istedi ğimi anlıyor musunuz? Je pense que John estfou... 
comprenez-vous?" 
Ms. Avery atılıyordu. "Evde, John'un kullanabilece ği, onun ruh halini de ği ştiren 
ve reçeteyle satılan o ilaçlardan var mı?" 
Jake ruh halini de ği ştiren ilaçların neler olduklarını bilmiyordu. Ama b abasının 
çalı şma odasındaki yazı masasının alt çekmesinde birkaç gram kokain sakladı ğını 
biliyordu. Herhalde Elmer, Jake'in kokain çekti ğini sanacaktı. 
Ms. Avery sınıfın ön tarafından, " Şimdi Catch-22 için birkaç kelime 
söyleyece ğim," dedi. "Bu altncı ve yedinci sınıf ö ğrencileri için pek çetin bir 
kitap. Ama kafalarınızı onun özel sinirine açtı ğınız takdirde kitaba 
bayılacaksınız. Bu romanın gerçeküstü bir komedi ol duğunu da dü şünebilirsiniz." 
Jake, benim öyle bir şeyi okumaya ihtiyacım yok, diye dü şündü. Ben de böyle bir 
şeyi ya şıyorum. Ve o bir komedi de de ğil. 
Çocuk kompozisyonunun son sayfasını açtı. Orada hiç  yazı yoktu. Onun yerine bu 
sayfaya ba şka bir resim yapı ştırmı ştı. E ğri Pisa Kulesinin bir foto ğrafını. Jake 
kuleyi kara kalemle siyaha boyamı ştı. Kara çizgiler inip çıkıyor, dönüyor, 
çılgınca helezonlar olu şturuyorlardı. 
Jake bunları yaptı ğını hatırlamıyordu bile. 
Kesinlikle. Hiçbirini hatırlamıyordu. 
Jake şimdi babasının Bay Bissette'e, "Fou," dedi ğini duyuyordu. "Evet, o 
kesinlikle fou. Piper gibi bir okulda okuma fırsatı nı kaçıran bir çocu ğun bir 
fou olması GEREK ĐR. Öyle de ğil mi? Eh... Ben bu sorunu çözümlerim. Sorunları 
çözümlemek benim görevim. Cevap Sunnyvale. Onun bir  süre Sunnyvale'de kalması, 
sepet örerek kafasını toplaması gerekiyor. Bizim ço cuk için endi şelenmeyin, 
dostlar. O ko şabilir... ama saklanamaz." 
Kafası uçukla şmaya ba şlarsa onu gerçekten tımarhaneye gönderirler miydi? Jake bu 
sorunun cevabının büyük bir, TAB ĐĐ YA, oldu ğunu dü şündü. Babası, evde bir deli 
olmasına kesinlikle katlanamazdı. Onu kapayacakları  yerin adı Sunnyvale 
olmayabilirdi. Ama pencerelerde yine de demir parma klıklar, koridorlarda beyaz 
gömlekliler, altlan kauçuklu ayakkabılar giymi ş genç adamlar olacaktı. Bu 
gençlerin kasları iyice geli şmiş olacak ve gözlerinden de hiçbir şey 
kaçmayacaktı. Ve yapay uyku dolu enjektörlere kolay lıkla uzanabileceklerdi. 
Jake, herkese benim ba şka bir yere gitti ğimi söyleyecekler, dedi kendi kendine. 
Gitgide kabaran panik kafasındaki tartı şan sesleri geçici olarak susturmu ştu. Bu 
yılı Modesta'daki amcamla yengemin yanında geçirdi ğimi söyleyecekler... Ya da 
öğrenci de ği ş toku şu programına uygun olarak Đsveç'te okudu ğumu... Ya da dı ş 
uzayda uyduları tamir etti ğimi... Bu durum annemin ho şuna gitmeyecek... 
Ağlayacak... Ama babamın iste ğine boyun e ğecek. Onun erkek arkada şları var. 
Zaten her zaman babamın verdi ği kararlara da uyuyor. Annem... onlar... ben... 
Çocuk bir çı ğlı ğın kabararak bo ğazına kadar yükseldi ğini hissetti. Sonra tekrar 
Eğri Pisa Kulesinin üzerine çizilmi ş olan o çılgınca kara çizgilere baktı. 
Buradan çıkmalıyım, diye dü şündü. Hemen çıkmalıyım. Elini kaldırdı. 
"Evet, John? Ne var?" Ms. Avery ona konu şurken sözünü kesen ö ğrencilere yaptı ğı 
gibi hafif bir öfkeyle bakıyordu. 
Jake, " Đzninizle bir dakika için dı şarı çıkmak istiyorum," dedi. Piper-dilinin 
di ğer bir örne ğiydi bu da. Piper ö ğrencileri tuvalete gitmez, böyle bir ihtiyaç 
duymazlardı. Sözlerle açıklanmayan bir dü şünceye göre Piper ö ğrencileri ya şamda 
sessizce ve kibarca kayarak ilerlerken atık maddele r olu şturmazlardı. Arada bir, 
öğrenci 'bir dakika için dı şarı çıkmak,' istedi ğini açıklar ve izin isterdi. 
Ms. Avery içini çekti. "Bu şart mı, John?" 
"Evet, efendim." 
"Pekâlâ. Mümkün oldu ğu kadar çabuk dönmeye çalı ş." 
"Peki, Ms. Avery." 
Jake aya ğa kalkarken dosyayı kapattı. Ardından sıkıca tutup sonra da istemeye 
istemeye bıraktı. Bunu yapamazdı. Yoksa Ms. Avery o nun Son Kompozisyonunu 
tuvalete neden götürdü ğünü merak ederdi. Aslında beni lanetleyen o sayfala rı 



dosyadan çıkararak cebine tıkmalıydım. Dı şarı çıkmak için ondan sonra izin 
istemeliydim. Ama artık çok geç. 
Jake sıraların arasından geçerek kapıya do ğru gitti. Dosyayı masasında 
bırakmı ştı. Kitap çantası da onun altındaydı. 
David Surrey, "Her şeyin istedi ğin gibi sonuçlanaca ğını umarım," diye fısıldadı. 
Eliyle a ğzını gizleyerek sırıttı. 
"Huzursuz dudaklarını dinlendir, David." Ms. Avery' nin iyice kızmı ş oldu ğu 
belliydi. Bütün sınıf güldü. 
Jake koridora açılan kapıya eri şti. Tokma ğı kavrarken yine o umut ve güveni 
hissetti. Tamam. Gerçekten onu buldum. Şimdi kapıyı açaca ğım ve çöl güne şinin 
parlak ı şıkları içeri dolacak. O kuru rüzgânn yüzüme çarptı ğını hissedece ğim. 
Kapıdan çıkacak ve bu sınıfı da bir daha görmeyece ğim. 
Kapıyı açtı ama dı şarıda sadece koridor uzanıyordu. Ancak yine de bir bakımdan 
haklı çıkacak ve Ms. Avery'nin sınıfını bir daha gö rmeyecekti. 
 
Jake lambri duvarlı lo ş koridorda a ğır a ğır ilerledi. Terlemeye ba şlamı ştı. 
Di ğer sınıfların kapılarının önünden geçti. Kapılar ca mekânlı olmasalardı onları 
da açmak zorunda kalacaktı. Çocuk, camdan Bay Bisse tte'in ders verdi ği ikinci 
sınıfa baktı. Bay Knopf'un Geometriye Giri şi ö ğretti ği odaya da. Đki odada da 
öğrenciler ellerinde kalemler, mavi kaplı defterlerin  üzerine e ğilmi şlerdi. 
Jake, Bay Harley'nin Sözlü Sanatlar sınıfına da bir  göz attı. Pek arkada şı 
sayılmayacak tanıdıklarından Stan Dorfman'ın Son Ko nuşmasına ba şladı ğını gördü. 
Stan ödü patlamı ş gibi görünüyordu. Ama Jake ona korkunun-gerçek kor kunun-
aslında ne oldu ğu konusunda en ufak bir fikri bile olmadı ğını söyleyebilirdi. 
Ben öldüm. Hayır. Ölmedim. Tabii öldüm. Hayır, ölme dim. Öldüm. Ölmedim. 
Çocuk üzerinde, "Kızlar" yazılı bir kapıya geldi. O nu iterek açtı, çölün 
yukarısıdaki parlak gökyüzünü ve ufuktan yükselen m avi puslu da ğlan görece ğini 
umuyordu. Ama onun yerine Belinda Stevens'i gördü. Kız lavabolardan birinin 
önündeydi. Onun yukarısındaki aynaya bakıyor ve aln ındaki sivilceyi sıkıyordu. 
Belinda, "Tanrım!" diye ba ğırdı. "Ne oluyor?" 
"Affedersin. Yanlı ş kapı. Buranın çöl oldu ğunu sandım." 
"Efendim?" 
Ama Jake kapıyı bırakmı ştı bile. Su içilen yeri geçti ve üzerinde "Erkekler " 
yazılı kapıyı açtı. Đşte bu! Biliyorum. Eminim. Bu kapı beni geri götürec ek... 
Đçeride, floresan lambalann altında tertemiz üç pisu var pırıldıyor, bir lavaboya 
su damlıyordu. Hepsi o kadar. 
Jake kapının kapanmasına izin vererek, koridorda il erledi. Topukları fayanslara 
çarparken hafif, kesin tıkırtılar duyuluyordu. Büro nun önünden geçmeden önce 
içeri bir göz attı. Orada sadece Ms. Franks vardı. Kadın döner iskemlesinde öne 
arkaya sallanıyor, telefonla konu şurken saçının bir tutamıyla oynuyordu. Gümü ş 
kaplama çıngırak yanındaki masanın üzerinde durmakt aydı. Jake kadın dönünceye 
kadar bekledi, sonra da hızla onun önünden geçti. O tuz saniye sonra mayısın 
sonlanndaki bugünde, parlak sabah güne şine çıkıyordu. 
Çocuk, okulu astım, diye dü şünüyordu. Dalgınlı ğına ra ğmen bu beklenmedik geli şme 
yüzünden yine de şaşkınlık duyuyordu. Be ş dakika kadar sonra tuvaletten 
dönmedi ğim için Ms. Avery oraya birini gönderecek... Ve o z aman durum 
anla şılacak. Hepsi de çıkıp gitti ğimi, okulu astı ğımı ö ğrenecekler. 
Jake'in aklına masasında duran dosya geldi. 
Onu okuyacak ve deli oldu ğumu dü şünecekler. Fou. Tabii öyle dü şünecekler. Tabii. 
Çünkü ben deliyim. 
Sonra ba şka bir ses duyuldu. Jake bunun gözleri bir topcunun kini andıran, 
kalçalarından iki büyük tabanca sarkan adamın sesi oldu ğunu dü şündü. So ğuktu bu 
ses... Ama yine de insanın içini rahatlatıyordu. 
Roland, "Hayır, Jake," dedi. "Sen deli de ğilsin. Yolunu kaybettin ve 
korkuyorsun. Ama deli de ğilsin. Sabahları arkandan gelen gölgenden korkmana 
gerek yok. Ak şamları seni kar şılamak için gelen gölgenden de. Sadece evine 
dönmek için yolu bulman gerekiyor. Hepsi bu kadar."  
Jake, "Ama nereye gidece ğim?" diye fısıldadı. Park'la Madison caddeleri 
arasında, Elli Altıncı Sokakta, kaldırımda duruyor,  trafi ğin hızla akı şını 
seyrediyordu. Bir otobüs, yakıcı mavi dizel dumanla rından ince bir iz bırakıp, 



horuldamayı andıran sesler çıkararak ilerledi. Nere ye gidece ğim? Nerede o lanet 
olasıca kapı? 
Ama Silah şor susmu ştu artık. 
Jake sola, East River'a do ğru döndü ve bilinçsizce yürümeye ba şladı. Nereye 
gitti ğini bilmiyordu... hiç bilmiyordu. Sadece ayaklarını n onu uygun yere 
götüreceklerini umuyordu... Kısa bir süre önce kend ini yanlı ş yere götürdükleri 
gibi. 
Her şey üç hafta önce olmu ştu. 
Đnsan, "Her şey üç hafta önce ba şlamı ştı," diyemezdi. Çünkü o zaman bir tür 
ilerleme oldu ğu izlenimi uyanırdı. Oysa bu do ğru de ğildi. Evet, seslere do ğru 
bir ilerleme olmu ştu. Đki ses de, kendi gerçe ğinin do ğru oldu ğunda ısrar ederken 
iyice yükselmi şti. Ama gerisi birdenbire olmu ştu. 
Çocuk o sabah saat sekizde yürüyerek okula gitmek i çin evden ayrılmı ştı. Hava 
iyi oldu ğu zaman hep böyle yapıyordu. Ve bu mayıs hava gerçe kten şahaneydi. 
Babası, Televizyon Şirketine gitmi şti. Annesi hâlâ yatıyordu. Bayan Greta Shaw 
ise mutfaktaydı. Kahve içiyor ve New York Post'unu okuyordu. Jake, "Ho şçakal, 
Greta," dedi. "Ben okula gidiyorum." Kadın ba şını gazeteden kaldırmadan zayıf 
elini salladı. "Güzel bir gün geçirece ğini umarım, Johny." 
Bütün bunlar di ğer günler olanlardan farksızdı. Çocu ğun ya şamındaki bir gündü bu 
da. 
Ondan sonraki on be ş saniye de böyle oldu. Sonra her şey bir daha düzelmemek 
üzere de ği şti. 
Jake bir elinde kitap çantası, di ğerinde ö ğle yeme ği torbasıyla vitrinlere 
bakarak a ğır a ğır yürüdü. Bildi ği ya şamının sonundan yedi yüz yirmi saniye önce 
Brandio'nun vitrinine bakmak için durdu. Vitrinde k ürk mantolar ve Kral Edward 
stili takım elbiseler giymi ş olan mankenler sanki konu şuyorlarmı ş gibi kaskatı 
duruyorlardı. Jake sadece o gün okuldan sonra bowli nge gitmeyi dü şünüyordu. Puan 
ortalaması 158'di. Bu o ya ştaki bir çocuk için harika bir şeydi. Jake'in bütün 
istedi ği ileride bir gün profesyonellerle birlikte turneye  gitmekti. (Babası bu 
'gerçekci ği' bilseydi herhalde tepesi fena halde atardı.) 
O an yakla şıyordu... Aklının birdenbire durgunla şmaya ba şlayaca ğı o son an. 
Jake, Otuz Dokuzuncu Sokakta kar şıdan kar şıya geçti. Artık ömrünün dört yüz 
saniyesi kalmı ştı. Kırk Birinci Sokakta kar şıya geçmek için ı şı ğın de ği şmesini 
beklemek zorunda kaldı. Sonra süre iki yüz yetmi şe indi. Jake, Ellinci Sokakla 
Kırk Đkincinin kö şesindeki tuhafiyeciye baktı. Artık yüz doksan saniy e vardı. Ve 
normal hayatından geriye sadece üç dakikadan biraz fazla bir süre kalmı ş olan 
Jake Chambers, Roland'ın, Ka-tet diye tanımladı ğı gücün görünmeyen şemsiyesinin 
altına girdi. 
 Tuhaf bir endi şeye kapılmaya ba şladı. Önce buna birinin kendini gözetlemesinin 
neden oldu ğunu dü şündü. Ama neden bu de ğildi... Ya da tamı tamına sayılmazdı. 
Ona daha önce de böyle bir anı ya şamış gibi geliyordu. Ya da ço ğu ayrıntısını 
unuttu ğu bir rüyayı yeniden görüyormu ş gibiydi. Bu duygunun kaybolmasını 
bekledi. Ama öyle olmadı. Hatta daha da güçlendi ve  çocu ğun istemeye istemeye 
'deh şet' diye tanımladı ğı duyguya karı şmaya ba şladı. 
Đleride, Be şinci Caddeyle Kırk Üçüncü Soka ğın kö şesinde hasır şapkalı bir zenci 
gazoz ve tuzlu simit sataca ğı arabayı hazırlıyordu. 
Jake, i şte, 'Tanrım, o öldü!' diye ba ğıracak olan bu adam, diye dü şündü. 
Uzaktaki kö şeye, elinde Bloomingdale'in bir po şeti olan şi şman bir hanım 
yakla şıyordu. 
O po şeti dü şürecek. Dü şürecek ve ellerini a ğzına götürerek çı ğlıklar atacak. 
Poşet patlayacak. Onun içinde kırmızı havluya sarılı b ir bebek var. Bunu, 
sokaktan görece ğim. Sokakta, kanlar pantolonuma sızar ve etrafımda bir gölcük 
olu ştururken yattı ğım yerden bunu görece ğim. 
Şi şman kadının arkasında tüvit elbise giymi ş olan bir adam geliyordu. Elinde bir 
evrak çantası vardı. 
Ayakkabılarının üzerine kusacak olan da bu adam. Ça ntasını dü şürerek 
ayakkabılarının üzerine kusacak olan o. Bana ne olu yor? 
Ama ayaklar yine de onu uyu şmuşcasına kav şağa do ğru götürdüler. Kalabalık 
kav şakta, düzgünce, hızla akan bir sel gibi kar şıya geçiyordu. Jake'in gerisinde 
bir yerde katil rahip vardı, ona yakla şıyordu. Çocuk bunu biliyordu. Rahibin, 
bir dakika sonra onu itmek için elini uzataca ğını bildi ği gibi... Ama dönüp 



bakamıyordu. Bu tıpkı, olayların bildikleri gibi ge li ştikleri bir kâbus görmeye 
benziyordu. 
Artık elli üç saniye kalmı ştı. Đleride, tuzlu simit satıcısı arabasının 
yanındaki bir kapa ğı açıyordu. 
Jake, bir şi şe Yoo-Hoo çıkaracak, diye dü şündü. Teneke de ğil, şi şe. Onu 
çalkalayacak ve sıvının hepsini birden içecek. 
Simit satıcısı bir şi şe Yoo-Hoo çıkararak hızla çalkaladı. Sonra kapa ğı 
döndürerek açtı. 
 Kırk saniye kalmı ştı. Şimdi ı şıklar de ği şecek. 
Beyaz ı şık söndü. Geçilmemesini belirten kırmızı ı şık yanıp sönmeye ba şladı. Ve 
geride bir yerde, büyük lacivert bir Cadillac Be şinci Caddeyle Kırk Üçüncü 
Sokağın kesi ştikleri noktaya do ğru geliyordu. Oradan yarım blok uzakta bile 
değildi. Jake bunu biliyordu. Otomobili, ba şında hemen hemen arabayla aynı 
renkte lacivert bir şapka olan şi şman bir adamın sürdü ğünü bildi ği gibi. 
Ölece ğim! 
Bunu etrafından geçen insanlara avaz avaz haykırmak  istedi. Ama çene kemikleri 
birbirine kenetlenmi şti. Jake'in ayakları onu sakin sakin kav şağa do ğru 
götürdüler. 'Geçmeyin' i şareti söndü. Şimdi kıpkırmızı ı şık yayaları 
uyarmaktaydı. Simit satıcısı Yoo-Hoo şi şesini kö şedeki tel çöp sepetine attı. 
Şi şman hanım Jake'in kar şısındaki kö şede durdu. Po şeti saplarından tutuyordu. 
Gri, tüvit bir takım elbise giymi ş olan adam da onun hemen arkasındaydı. Artık 
on sekiz saniye kalmı ştı. 
Jake, kendi kendine, oyuncak kamyonunun geçme zaman ı geldi, dedi. Đleride, yanma 
mutlu bir sıçrayan kukla resmi yapılmı ş ve altına da "TO-OKER-TOPTAN OYUNCAK" 
yazılı bir kamyon, yandan süzülerek kav şaktan geçti. Çukurlara geldikçe 
sarsılıyordu. Jake siyahlı adamın geride hızlandı ğını ve aralarındaki açıklı ğı 
kapattı ğını biliyordu. Adam şimdi sıska ellerini uzatıyor ama çocuk yine de 
dönüp bakamıyordu. Kâbuslarınızda da korkunç bir şey size yeti şti ği zaman dönüp 
bakamadı ğınız gibi. 
Koş! Ko şamıyorsan otur ve bir "Park etmek yasaktır" yazılı levhayı yakala! Bu 
kazanın olmasına izin verme! 
Ama çocuk olayı engellemekten acizdi. Đleride, kaldırımın kenarında siyah etek 
ve beyaz kazak giymi ş genç bir kadın duruyordu. Solunda, eline transisto rlu 
radyo almı ş olan genç bir Californiyalı-Meksikalı yani bir Chi cano vardı. Donna 
Summer'in bir disko şarkısı sona eriyordu. Jake ondan sonra Kiss'in, "Dr . Love" 
parçasının ba şlayaca ğını biliyordu. 
Şimdi birbirlerinden uzakla şacaklar... 
Jake tam bunu dü şünürken genç kadın bir adım sa ğa gitti. Chicano da sola. 
Böylece aralarında bir açıklık olu ştu. Çocu ğun hain ayakları onu o açıklı ğa 
doğru sürüklüyordu. Artık dokuz saniye kalmı ştı. 
Yolun a şağısında parlak mayıs güne şi bir Cadillac'ın önündeki süsü ı şıldattı. 
Jake onun 1976 model bir Sedan da Ville oldu ğunu biliyordu. Altı saniye... 
Cadillac hızlanıyordu. I şık de ği şmek üzereydi. De Ville'i süren, kenarına 
sevimli bir tüy takılı lacivert şapkalı adam, i şaretler de ği şmeden hızla kav şağı 
aşmak niyetindeydi. Üç saniye. Jake'in arkasında siya hlı adam öne do ğru 
atılıyordu. Genç adamın radyosunda, "Love to Love Y ou, Baby" sona erdi ve tekrar 
"Dr. Love" ba şladı. Đki. 
Cadillac, Jake'in yakınındaki şeride kayarak hızla kav şağa do ğru geldi. Katil 
panjuru sanki homurdanarak di şlerini gösteriyordu. Bir. 
Jake'in solu ğu gırtla ğına takılıp kaldı. Sıfır. 
Eller, sırtına vurarak onu iter, soka ğa do ğru devirirken Jake, "Ah!" diye 
bağırdı. O eller onu ya şamından dı şarı itiyorlardı. Ancak... el filan yoktu. 
Ama çocuk yine de sendeleyerek öne do ğru e ğildi. Ellerini havada sallayıp 
duruyordu. A ğzı üzüntü dolu bir O harfine benziyordu. Radyolu Ch icano uzanarak 
Jake'i kolundan yakaladı ve onu hızla geri çekti. " Dikkatli ol, küçük kahraman!" 
dedi. "Trafik seni ci ğer ezmesine çevirir." 
Cadillac uçarcasına önlerinden geçti. Jake lacivert  şapkalı adamın ön camdan 
baktı ğını gördü bir an. Sonra araba uzakla ştı. 
Đşte olanlar o zaman oldu. Çocuk ortadan ikiye bölünü p iki çocu ğa dönü ştü. 
Onlardan biri sokakta yatıyor ve can çeki şiyordu. Di ğeriyse orada, kö şede 
duruyor, sarsıcı, aptalca bir hayretle de ği şen ve artık kar şıya geçilebilece ğini 



belirten ı şı ğa bakıyordu. Herkes, hiçbir şey olmamı ş gibi onun yanından kar şıya 
geçiyorlardı... Ama gerçekten de bir şey olmamı ştı zaten. 
 Jake'in kafasının bir bölümü rahatlayarak, ya şıyorum diye ba ğırdı. Di ğer yarısı 
da ba ğırdı. Öldüm ben! Sokakta öldüm! Şimdi etrafımda toplanıyorlar. Beni iten 
siyahlı adam da, 'Ben rahibim,' diyor. 'Bırakın da geçeyim.' diyor. 
Jake baygınlık geçiriyor, dü şünceleri şi şmiş bir ipek para şüte benziyordu. Çocuk 
şi şman hanımın yakla ştı ğını görünce yanından geçerken po şetine baktı. Kırmızı 
bir havlunun kenarından bir bebe ğin mavi gözlerini fark etti. Zaten öyle 
olaca ğını biliyordu. Kadın sonra uzakla ştı. Simit satıcısı, "Aman Tanrım, o 
öldü!" diye ba ğırmıyordu. Chicano'nun radyosundan yayılan Donna Su mmer'ın 
şarkısını ıslıkla çalarak i ş yapmaya hazırlanıyordu. 
Jake döndü. Deli gibi aslında rahip olmayan rahibi aradı. Ama adam orada 
değildi. Đnledi. 
Kendine gel! Nen var senin? 
Çocuk ne oldu ğunu bilmiyordu. Bütün bildi ği şi şman kadının haykırdı ğı, gri tüvit 
elbiseli adamın kustu ğu ve siyahlı katilin de toplanmaya ba şlayan kalabalı ğı 
yarmaya çalı ştı ğı sırada kendisinin yolda yatarak can çeki şiyor olması 
gerekti ğiydi. 
Ve aklının bir kö şesinde de olanlar bunlardı. 
Çocuk yine baygınlık geçirmeye ba şladı. Yemek torbasını birdenbire kaldırıma 
atarak yüzüne olanca gücüyle bir tokat attı. Đşine gitmekte olan bir kadın ona 
tuhaf tuhaf bakıyordu. Jake ona aldırmadı bile. Yem ek torbasını orada bırakarak 
kav şağa daldı. Tekrar çakmaya ba şlamı ş olan kırmızı ı şı ğa da aldırmıyordu artık. 
Bunun önemi yoktu. Ölüm yakla şmış... ve sonra ona ikinci kez bakmadan geçip 
gitmi şti. Böyle olmaması gerekiyordu. Jake derinden derin e bunu biliyorsa da 
böyle olmu ştu i şte. 
Belki de artık sonsuza kadar ya şayabilecekti. 
Bu dü şünce çocu ğun tekrar çı ğlıklar atacakmı ş gibi hissetmesine neden oldu. 
Jake okula vardı ğında biraz daha kendine gelmi ş gibiydi. Kafası çalı şıyor ve onu 
kötü bir şey olmadı ğına, gerçekten olmadı ğına inandırmaya çabalıyordu. Belki 
olanlar biraz garipti ama bu bir tür psi şik algılama da olabilirdi. Olası bir 
gelece ğe anlık bir bakı ş. Đyi de ne olmu ş yani? Bu önemli bir şey sayılmaz, öyle 
değil mi? Aslında bu dü şünce ho ş bile sayılabilir. Greta Shaw'un annenin 
gelmeyece ğinden emin oldu ğu zaman okumaktan ho şlandı ğı o tuhaf supermarket 
gazetelerinde her zaman yazılan olaylara benziyor. National Enquirer ve Inside 
View gibi gazetelerdekine. Ama tabii o gazetelerde bu psi şik algılama her zaman 
önlemlerle ilgili oluyor. Örne ğin bir kadın rüyasında bir uçak kazasını görüyor 
ve rezervasyonunu de ği ştiriyor. Ya da bir adam a ğabeysinin bir Çin kurabiye 
fabrikasında hapsoldu ğunu görüyor. Ve sonra bunun do ğru oldu ğunu ö ğreniyor. 
Senin psi şik algılama neydi ki? Radyoda Kiss'in bir şarkısının çalaca ğını, 
şi şman hanımın Bloomingdale po şetinde kırmızı havluya sarılı bir bebek oldu ğunu 
ve simit satıcısının kutu yerine şi şe Yoo-Hoo içece ğini anladın. Bu önemli bir 
şey sayılır mı? 
Jake kendi kendine, unut bunu, diye önerdi. Olay so na erdi. 
Harika bir fikirdi bu. Ancak çocuk üçüncü ders ba şladı ğı sırada olayın sona 
ermemi ş oldu ğunu biliyordu. Her şey yeni ba şlıyordu. Cebire Giri ş dersinde, 
yerinde oturarak Bay Knopf’un karatahtada basit den klemleri çözü şünü seyrederken 
gitgide artan bir deh şetle kafasında bir dizi yepyeni anının belirmeye 
başladı ğını fark etti. Bu, acayip cisimlerin çamurlu bir gö lün yüzeyine do ğru 
çıkmalarını seyretmeye benziyordu. 
Çocuk, bilmedi ğim bir yerdeyim, diye dü şündü. Cadillac bana çarpsaydı bunu 
bilirdim. Ya da ö ğrenirdim. Bu Durak yeri... ama orada olan bir yanım  bunu henüz 
bilmiyor. O yanım sadece çölde bir yerde oldu ğunun farkında. Etrafta 
başkalarının olmadı ğının da. A ğladım. Çünkü korkuyordum. Şimdi de burasının 
Cehennem olmasından korkuyorum. 
 Jake saat üçte kentin merkezine vardı ğında artık ahırlardaki tulumbayı 
buldu ğunu ve su içti ğini biliyordu. Su çok so ğuktu ve madeni bir tadı vardı. 
Biraz sonra içeriye girecek ve eskiden mutfak olan yerde az bir miktar 
kurutulmu ş sı ğır eti bulacaktı. Bunu çok iyi biliyordu. Kesinlikl e. Simit 
satıcısının bir şi şe Yoo-Hoo içece ğini, Bloomingdale po şetinden bakan bebe ğin 
gözlerinin mavi olaca ğını bildi ği gibi. 



Bu gelece ği anımsamaya benziyordu. 
Jake, bowlingde sadece iki defa puan aldı. Önce 96,  sonra da 87. Kâ ğıdını 
kontuara götürdü ğü zaman Timmy ona baktı ve, "Bugün formunda de ğilsin, 
Şampiyon," dedi. 
"Dertlerimi bir bilse," diye mırıldandı. 
Timmy onu daha dikkatle süzdü. " Đyi misin? Rengin soluk." 
"Galiba so ğuk aldım." Bu da pek yalan sayılmazdı. Jake kendini  hasta gibi 
hissediyordu. 
Timmy, "Hemen eve gidip yat," diye önerdi. "Bol bol  saydam sıvı iç. Cin, votka, 
öyle şeyler." 
Jake kendini zorlayarak bu şakaya güldü. "Belki de öyle yaparım." 
Çocuklar a ğır a ğır yürüyerek eve döndü. Bütün New York etrafına yay ılmı ştı. En 
başdöndürücü haliyle New York. Ak şam yakla şırken her kö şede bir müzisyen serenat 
yapıyordu. Bütün a ğaçlar çiçek açmı ştı. Anla şılan herkesin keyfi yerindeydi. 
Jake bütün bunları gördü. Ama onların gerisinde sak lanan şeyleri de fark etti. 
Siyahlı adam ahırdaki tulumbadan sırıtan bir köpek gibi su içerken kendi de 
mutfa ğın gölgeleri arasına siniyordu. Adam - ya da o nesn e - kendini fark 
etmeden çıkıp giderken rahatladı ğı için hıçkınyordu. Güne ş batar ve yıldızlar 
çöle özgü sert mor gökyüzünde birer buz parçası gib i belirirlerken o da derin 
bir uykuya dalıyordu. 
Jake dubleks apartmanın kapısını kendi anahtarıyla açarak içeri girdi. Bir 
şeyler yemek için mutfa ğa gitti. Aslında aç de ğildi ama böyle yapmaya alı şmıştı. 
Buzdolabına do ğru giderken gözü kilerin kapısına ili şti ve o zaman durdu. 
Birdenbire Durak yerinin ve artık ait oldu ğu o acayip dünyanın geri kalan 
kısmının o kapının arkasında oldu ğunu anladı. Bütün yapması gereken o kapıyı 
açmak ve orada var olan Jake'e katılmaktı. O zaman kafasındaki o garip ikiye, 
bölünme sona erecekti. Durmadan sabah 8.25'den beri  ölü olup olmadı ğını tartı şan 
sesler de susacaklardı. 
Jake kilerin kapısını iki eliyle birden itti. Rahat lıkla, sevinçle gülümsemeye 
başlamı ştı bile... Ama sonra, kilerin dibindeki küçük el me rdivenine çıkmı ş olan 
Bayan Shaw haykırınca o da donakaldı. Elindeki doma tes salçası kutusu yere dü şen 
kadın merdivenin üzerinde sallandı. O, yerdeki doma tes salçasına katılmadan Jake 
koştu ve merdiveni tuttu. 
Bayan Shaw elini hızla ev elbisesinin önüne vurarak , "Ah, Tanrım," diyerek 
inledi. "Ödümü patlattın, Johnny!" 
"Çok üzgünüm." Jake gerçekten de üzülmü ştü ama acı bir dü şkırıklı ğına da 
uğramı ştı. Kapının arkasında sadece kiler vardı. Oysa o ka dar emindi ki... 
"Zaten burada ne i şin var? Niçin ortalıkta böyle dola şıyorsun? Bu senin bowlinge 
gitme günün de ğil mi? En a şağı bir saat sonra gelece ğini sanıyordum! Sandviçini 
bile hazırlamadım. Onu hiç bekleme." 
"Önemli de ğil. Ben acıkmadım zaten." Çocuk e ğildi ve kadının dü şürdü ğü tenekeyi 
aldı. 
Bayan Shaw söylendi. "Buraya ko ştu ğunu gören de söyledi ğine inanmaz." 
"Burada fare oldu ğunu sandım. Duydu ğum senin tıkırtınmı ş." 
"Evet, herhalde." Kadın merdivenden inerek tenekeyi  çocuktan aldı. "Ü şütmüş gibi 
görünüyorsun, Johnny," Elini Jake'in alnına koydu. "Ate şin yok gibi. Ama bu her 
zaman hasta olmadı ğın anlamına gelmez." 
Jake, "Galiba sadece yorgunum," dedi. Đçin için de, ke şke hepsi bu kadar 
olsaydı, diyerek ekledi. Sonra hizmetçiye baktı. "B elki gazoz içer, bir süre 
televizyon seyrederim." 
Kadın, "Bana göstermek istedi ğin kâ ğıtlar var mı?" diye mırıldandı. "Varsa elini 
çabuk tut. Daha ak şam yemeğini bile hazırlayamadım." 
"Bugün hiçbir şey yok." Jake kilerden çıkarak bir gazoz aldı. Otur ma odasına 
geçti. Hollywood Squares programını açarak, sesler tartı şır ve o tozlu öbür 
dünyayla ilgili anılar ortaya çıkmayı sürdürürken o  da bo ş gözlerle ekrana 
baktı. 
Jake'in annesiyle babası çocu ğun bir derdi oldu ğunu fark bile etmediler. Zaten 
babası eve ancak gece dokuz buçukta döndü. Bu durum  Jake'in de i şine geldi. 
Çocuk, saat dokuzda odasına çıktı. Karanlıkta öylec e yatarak pencerenin dı şından 
gelen kentin sesini dinledi: fren gıcırtıları, korn alar, inleyen sirenler. 
"Sen öldün." 



"Ama ölmedim i şte. Şimdi buradayım. Yata ğımda güvendeyim. 
"Bu önemli de ğil. Sen öldün ve bunu çok biliyorsun." 
Đşin kötüsü Jake ikisini de biliyordu. 
Hangi sesin do ğruyu söyledi ğini ve böyle ne kadar devam edebilece ğimi 
bilemiyorum. Onun için ikiniz de tartı şmaktan vazgeçin. Tartı şmayı kesin ve 
yakamı bırakın. Tamam mı? Lütfen? 
Ama onu dinlemediler. Dinleyemedikleri anla şılıyordu. Jake birdenbire kalkıp 
banyosunun kapısını açması gerekti ğini dü şündü. Öteki dünya orada olmalıydı. 
Durak yeri de. Kendinin geri kalan kısmı da oradayd ı. Ahırda, çok eski bir 
battaniyeye sarılmı ş yatıyor, uyumaya çalı şarak ne oldu ğunu dü şünüyordu. 
Jake heyecanla, bunu ona anlatabilirim, diye dü şündü. Hemen örtüleri attı. 
Birdenbire kitaplı ğın yanındaki kapının artık banyoya de ğil, sıcak, mor funda ve 
bir avuç tozda korku kokan o dünyaya açıldı ğını anlamı ştı. Şimdi gecenin 
gölgeleyici kanatlannm altında yatan dünyaya. Ona a nlatabilirim ama bunu yapmama 
gerek kalmayacak... Çünkü ben onun ĐÇĐNDE olaca ğım... ben, o OLACA ĞIM. 
Çocuk karanlık odada ko ştu. Çok rahatladı ğı için neredeyse gülmeye ba şlayacaktı. 
Kapıyı hızla açtı ve... 
Ve oradaki kendi banyosuydu. Sadece kendi banyosu. Duvarda Marvin Gaye'in 
çerçeveli bir posteri asılı olan ve jaluzinin fayan s dö şeli yere ı şık ve 
gölgeden çizgiler olu şturdu ğu banyosu. 
Jake orada uzun bir süre durdu. Dü şkırıklı ğını yenmeye çalı şıyor ama 
başaramıyordu. Acı bir şeydi bu. 
Acı. 
 
O günle şimdi arasındaki üç haftalık süre Jake'in belle ğinde kurak, karanlık 
topraklar gibi uzanıyordu. Huzur, rahat ve acıdan k urtulu şu olmayan, kâbuslara 
yara şır çorak topraklar gibi. Çocuk, kafası hayali sesle rin ve anıların altında 
çökerken, vaktiyle yönetti ği bir kentin ya ğmalanmasını seyreden aciz bir esir 
gibi bekliyordu. Jake, Roland onun da ğların altındaki uçuruma yuvarlanmasına 
izin verdi ği zaman anılarının sona erece ğini ummu ştu. Ama öyle olmadı. Onun 
yerine her şey tekrar ba ştan ba şladı. 'Tekrar' dü ğmesine basılan ve bozuluncaya 
ya da biri gelip susturuncaya kadar aynı kasedi çal an teyp gibi. 
Benli ğindeki bu yarılma derinle şirken New York kentinde ya şayan belli belirsiz 
gerçek bir çocuk olarak algılamaları da gitgide dah a düzensizle şiyor-du. Okula 
gitti ğini hatırlıyordu. Hafta sonunda sinemaya gitti ğini de. Bir hafta önce 
(yoksa iki hafta mı?) pazar yeme ğini annesi ve babasıyla dı şarıda yedi ğini de. 
Ama bütün bunları, malaryaya yakalanmı ş birinin hastalı ğının en derin, en kötü 
devresini hatırlayı şı gibi anımsıyordu. Đnsanlar gölgelere dönü şüyor, sesler 
yankılanıyor ve birbirine karı şıyorlardı. Spor salonundaki makineden gazoz almak 
ya da sandviç yemek bir sava şa dönü şüyordu. Jake bugünleri ba ğıran sesler ve 
çifte anılardan olu şan bir sis içinde geçiriyordu. Kapılar, her tür kap ı 
konusundaki saplantısı gitgide artıyordu. Silah şor'ün birinin arkasında olaca ğı 
umudu hiçbir zaman sönmüyordu. Aslında bu öyle gari p bir şey sayılmazdı. Çünkü 
Jake'in bundan ba şka hiçbir umudu yoktu. 
Ama bugün oyun sona ermi şti ve aslında bunu kazanma şansı hiç olmamı ştı. Hiçbir 
zaman. Jake çabalamaktan vazgeçmi ş, okulu asmı ştı. Yolların olu şturdu ğu 
karelerden körcesine do ğuya do ğru gidiyordu. Ba şını e ğmişti, nereye gitti ğinin 
farkında bile de ğildi. Oraya eri şti ğindeyse ne yapaca ğını hiç bilmiyordu. 
Jake bir süre yürüdükten sonra bu mutsuz sersemlikt en kurtulmaya ve etrafına 
biraz dikkat etmeye ba şladı. Lexington Caddesiyle Elli Dördüncü Soka ğın 
köşesinde durmaktaydı. Oraya nasıl geldi ğini hiç hatırlamıyordu. Đlk kez o zaman 
bunun harika bir sabah oldu ğunu fark etti. 9 Mayıs... bu çılgınlı ğın ba şladı ğı 
gün de güzeldi. Ama bugün o günün on katı güzeldi. Bu baharın etrafına 
bakındı ğı, yanık tenli, güçlü ve yakı şıklı yazın yakında durarak gülümsedi ğini 
gördü ğü bir gündü belki de. Güne ş kentin merkezindeki binaların cam 
duvarlarından ı şıldayarak yansıyordu. Her yayanın gölgesi keskin ha tlı ve 
kapkaraydı. Gökyüzü lekesiz bir maviydi. Şuraya buraya kötü havanın habercisi 
tombul bulutlar serpi ştirilmi şti. 
Yolun a şağısında, güzel kesimli, pahalı elbiseler giymi ş iki i şadamı bir 
in şaatın etrafına çekilmi ş tahta perdenin önünde duruyorlardı. Đkisi de gülüyor, 
birbirlerine bir şeyler veriyorlardı. Meraklanan Jake onlara do ğru yürüdü. Đki 



adama yakla ştı ğında ikisinin de tahta perdenin üzerinde oyun oynad ıklarını 
gördü. Kareleri çizmek, X ve O i şaretlerini yapmak için pahalı bir Mark Cross 
kalem kullanıyorlardı. Jake bunun şahane bir şey oldu ğunu dü şündü. Đki adama 
yakla şırken onlardan biri, kafesin sa ğ üst kö şesine bir O yaptı. Sonra da 
eğrilemesine bir çizgi çekti. 
Arkada şı, "Yine yenildim!" dedi. Önemli bir yönetici, avuk at ya da bir borsa 
komisyoncusuna benzeyen adam Mark Cross kalemi alıp  tahta perdeye tekrar kareler 
çizdi. 
Đlk oyunu kazanan i şadamı sola do ğru baktı. Jake'i görünce de gülümsedi. "Ne 
harika bir gün de ğil mi, o ğlum?" 
"Gerçekten öyle." Çocuk bu sözleri içtenlikle söyle di ğini fark ederek sevindi. 
"Okula kapanılamayacak kadar harika sanırım." 
Jake bu kez ne şeyle güldü. Ö ğle yeme ği yerine Haftayma katıldı ğın, tuvalete 
gitmeyip, biraz dı şarı çıktı ğın Piper Okulu birdenbire ona çok uzaklar-daymı ş ve 
hiç de önemli de ğilmi ş gibi geldi. " Đyi bildiniz." 
"Benimle oynamak ister misin? Bizim Billy beni be şinci sınıftayken bile 
yenemezdi. Hâlâ da yenemiyor." 
Đkinci i şadamı, "Çocu ğun yakasını bırak," diyerek Mark Cross kalemi uzatt ı. "Bu 
sefer basanların geçmi şte kalacak." Jake'e göz kırptı. Çocuk da kendini bi le çok 
şaşırtan bir şey yaptı. Göz kırparak adama kar şılık verdi. Đki adamı oyunlarıyla 
baş ba şa bırakarak yoluna devam etti. Çok harika bir şey olaca ğı -hatta belki de 
olmaya ba şladı ğı- duygusu gitgide güçleniyordu. Ayakları artık kal dırıma 
basmıyordu sanki. 
Köşedeki ı şık de ği şti. Ve Jake, Lexington Caddesini a şmak için ilerledi. Sonra 
yolun ortasında birdenbire durdu. Bu yüzden de on f azla çalı şan bir bisiklete 
binmi ş genç bir kurye az kalsın onu çi ğniyordu. Evet, bu gerçekten şahane bir 
bahar günüydü. Ama Jake'in kendisini bu kadar iyi h issetmesinin, birdenbire 
etrafında olanlarla ilgilenmesinin ve ola ğanüstü bir şey olaca ğına inanmasının 
nedeni bu de ğildi. 
Sesler susmu ştu! 
Tamamiyle kesilmese de Jake bunu seziyordu. Şu ara susmu şlardı. Neden? 
Jake birdenbire bir odada tartı şan iki adamı dü şündü. Bir masanın ba şında 
kar şılıklı oturuyor ve gitgide acıla şan duygularla konu şuyor, konu şuyorlardı. 
Bir süre sonra birbirlerine do ğru e ğiliyor, ba şlannı kavgaya hazırlanıyorlarmı ş 
gibi uzatıyorlardı. Öfkeyle ba ğınrken tükrükleri birbirlerinin suratına 
sıçnyordu. Çok geçmeden yumrukla şacaklardı. Ama i ş bu raddeye gelmeden düzenli 
aralıklarla bir gümbürtü duyuyorlardı. Bu büyük bir  davulun sesiydi. Gümbürtüyü 
bir trompetin ne şeli sesi izliyordu. Đki adam tartı şmaktan vazgeçiyor ve şaşkın 
şaşkın birbirlerine bakıyorlardı. 
Kavgacılardan biri, "Bu da nesi?" diye soruyordu. 
Di ğeri, "Bilmem... Galiba resmi geçit var..." diye cev ap veriyordu. 
Pencereye ko şuyorlardı. Gerçekten de dı şarıda geçit resmi vardı. Bandonun 
üniformalı üyeleri uygun adım ilerlerken güne ş borulanna çarparak yansıyordu. 
Güzel amigo kızlar sopalannı çeviriyor, güne şten yanmı ş uzun bacak-lanyla kurula 
kurula yürüyorlardı. Üstü açık arabalar çiçeklerle süslenmi şti ve içindeki ünlü 
ki şiler el sallıyorlardı. 
Đki adam pencereden bakarlarken kavgalarını unutmu şlardı. Herhalde yeniden 
tartı şacaklardı ama şimdi iki iyi dost gibi omuz omuza duruyor ve geçit resmini 
seyrediyorlardı... 
Bir korna çalınca Jake irkilerek güçlü bir rüya kad ar canlı olan bu hayalden 
uyandı. Hâlâ Lexington Caddesinin ortasında durdu ğunu ve ı şı ğın de ği şti ğini fark 
etti. Deli gibi etrafına bakındı. Lacivert Cadillac 'in üzerine gelmesini 
bekliyordu. Ama koma çalan adam üzeri açık, sarı bi r Mustang'ın 
direksiyonundaydı ve ona gülümsüyordu. Sanki bütün New York, bugün o insanı 
güldüren gazdan koklamı ştı. 
Jake adama elini salladı ve hızla kar şı kaldırıma geçti. Mustang'daki adam 
parmağını kula ğına do ğru götürerek bir daire çizdi. Çocu ğun deli oldu ğunu 
söylüyordu. Sonra o da Jake'e elini sallayarak yolu na devam etti. 
Çocuk bir an kar şı kö şede durdu. Yüzünü mayıs güne şine çevirmi ş gülümsüyor, 
günün zevkini çıkanyordu. Herhalde elektrikli sanda lyeye oturacak mahkûmlar, 



idam gününün geçici olarak ertelendi ğini ö ğrendikleri zaman ay-nı şeyleri 
hissediyorlar, diye dü şünüyordu. 
Sesler susmu ştu. 
Şimdi soru şuydu: onların geçici olarak dikkatini çeken geçit r esmi nasıl bir 
şeydi? Neden, bu bahar sabahının ola ğanüstü güzelli ği miydi? 
Jake hepsinin bu kadar oldu ğunu sanmıyordu. Sanmıyordu çünkü o 'bil-mek' duygus u 
tekrar etrafını yava şça sarıyor, içinden süzülüyordu. Be şinci Caddeyle Kırk 
Altıncı Soka ğın kö şesinde hissetti ği şeydi bu. Ancak 9 Mayısta bu duygu yakla şan 
felaketle ilgiliydi. Bugünse bir ne şe, bir iyilik hissi ve beklenti. Sanki... 
Sanki... 
Beyaz. Bu sözcük çocu ğun do ğru oldu ğunu belirten bir biçimde kafasında çınladı. 
Jake yüksek sesle, "Beyaz bu!" diye ba ğırdı. "Beyazın geli şi!" 
Elli Dördüncü Sokaktan indi. Đkinci Caddeyle Elli Dördüncü Soka ğın kesi şti ği 
noktaya vardı ğında tekrar Ka-tet' in şemsiyesinin altına girdi. 
Jake sa ğa sapıp durdu. Döndü ve tekrar kö şeye do ğru gitti. Şimdi ikinci Caddeden 
inmesi gerekiyordu. Evet. Bu kesinlikle do ğruydu. Ama yine ters taraftaydı. 
I şıklar de ği şti ğinde tela şla kar şıya geçti ve tekrar sa ğa saptı. O duygu... 
(Beyazlık) 
... her şeyin do ğru oldu ğu hissi, gitgide güçleniyordu. Jake duydu ğu sevinç ve 
rahatlık yüzünden yarı çıldırmı ş gibiydi. Đyile şecekti. Bu kez hata yapmıyordu. 
Çok geçmeden tanıdı ğı ki şilerle kar şıla şaca ğına inanıyordu. Onlan da, şi şman 
hanımla simit satıcısını tanıdı ğı gibi tanıyacak ve hepsi Jake'in daha önceden 
hatırladı ğı şeyleri yapacaklardı. 
Çocuk onun yerine bir kitapçıya geldi. 
Dükkânın vitrininde, "MANHATTAN KAFA LOKANTASI," ya zılıydı. Jake kapıya gitti. 
Oraya bir karatahta asılmı ştı. 
  
"BUGÜNKÜ ÖZEL LĐSTE 
Florida'dan! Taze ızgara yapılmı ş John D. MacDonald 
Ciltlilerin üçü 2.50 ş 
Karton kapaklıların dokuzu 5.00 ş Mississippi'den! Tava yapılmı ş William 
Faulkner 
Ciltliler piyasa fiyatına 
Vintage Library'nin bastı ğı karton kapaklıların her biri 75 ç. California'dan ! 
Đyice kızartılmı ş Raymond Chandler 
Ciltliler piyasa fiyatına 
Karton kapaklılarını yedisi 5.000 ş 
Okuma ihtiyacınızı besleyin." 
 
Jake içeri girdi. Üç haftadan beri ilk kez bir kapı yı di ğer tarafta ba şka bir 
dünya bulaca ğını dü şünmeden açıyordu. Ve bunun farkındaydı. Kapının üst ünde bir 
çıngırak şıngırdarken eski kitapların, hafif baharatımsı koku su burnuna geldi. 
Nedense bu eve dönmeye benziyordu. 
Restoran motifi içeride de devam ediyordu. Duvarlar da kitap dolu raflar vardı 
ama büfelerdeki gibi bir tezgâh odayı ikiye bölüyor du. Jake'in tarafında, 
tezgâhın önünde dondurmacılardaki gibi tel arkalıkl ı iskemleler ve küçük masalar 
vardı. Her masaya o günün özel kitapları yerle ştirilmi şti. John D. MacDonald'ın, 
Travis McGee romanları. Raymond Chandler'in Philip Marlowe'ları. William 
Faulkner'in Stopes hikâyeleri. Faulkner'le ilgili m asadaki küçük levhada, "Ender 
bulunan bazı ilk baskılar var. Lütfen sorun." yazıl ıydı. Tezgâhtaki bir ba şka 
levha herkese izin veriyordu. " Đstedi ğiniz gibi bakın." Đki mü şteri de buna 
uygun biçimde tezgâhın önünde oturmu ş kahve içiyor, kitap okuyorlardı. Jake 
burasının o zamana kadar girdi ği kitapçıların en iyisi oldu ğuna karar verdi. 
Şimdi soru şuydu: Neden oraya gelmi şti? Bir rastlantı mıydı bu? Yoksa bulması 
için bırakılmı ş bir izi takip etti ğiyle ilgili o hafif ama ısrarlı duygu muydu? 
Bir tür güç-ı şınını mı izliyordu? 
Solundaki küçük masaya baktı ve sorusunun cevabını da aldı. 
O masaya çocuk kitapları yerle ştirilmi şti. Fazla yer olmadı ğı için oraya sadece 
on iki kadar kitap dizilebilmi şti. Alice Harikalar Diyarında, Hobbit, Tom 
Sawyer... bu tür kitaplar. Jake'in ilgisini çok küç ük çocuklar için yazıldı ğı 
anla şılan bir hikâye kitabı çekmi şti. Parlak ye şil kabının üzerinde puflaya 



puflaya bir tepeye tırmanan, insanımsı bir lokomoti fin resmi vardı. Parlak pembe 
mahmuzu mutlu mutlu gülümsüyordu. I şı ğı, Jake Chambers'ı içine girerek hikâyeyi 
okumaya ça ğıran ne şeli bir göz gibiydi. Kitabın adı Çuf Çuf Charlie'yd i. Hikâye 
ve resimler: Beryl Evans. Jake'in aklına Son Kompoz isyonu geldi. Ba şsayfaya 
Amtrak treninin resmini yapı ştırmı ş, içeriye de tekrar tekrar "Çuf çuf diye 
yazmı ştı. 
Çocuk, kitabı kapıp sıkıca tuttu. Sanki parmakların ı gev şetirse uçacaktı. 
Eğilerek tekrar kapa ğa baktı ğı zaman Çuf Çuf Charlie'nin gülümsemesine 
güvenemedi ğini dü şündü. Mutlu gözüküyorsun ama bence bu sadece taktı ğın bir 
maske. Bence sen hiç de mutlu de ğilsin. Charlie'nin asıl adın oldu ğunu da 
sanmıyorum. 
Aslında delice şeyler dü şünüyordu. Ama Jake'e hiç de delice şeylermi ş gibi 
gelmiyorlardı. Hatta tam tersi sanki do ğruydular. 
Çuf Çuf Charlie'nin durdu ğu yerin yanında yırtık pırtık, karton kaplı bir kit ap 
vardı. Kapak kötü yırtılmı ş ve seloteyple onarılmı ştı. Öyle ki yapı ştırıcı bant 
bile sararmı ştı. Kapakta şaşkın şaşkın bakınan biri kız, biri erkek iki çocuk 
resmi vardı. Ba şlarının üstünde ünlem i şaretlerinden bir orman olu şmuştu. 
Kitabın adı, Bilmece Bildirmece'ydi. Herkes Đçin Kafayı Karı ştıran Bilmeceler. 
Yazar adı yoktu. 
Jake, Çuf Çuf Charlie'yi koltu ğunun altına sıkı ştırarak bilmece kitabını aldı. 
Geli şigüzel bir sayfayı açtı. Orada: 
"Bir kapı ne zaman bir kapı de ğildir?" diye yazılıydı. 
Jake, "Kanadı olmadı ğı zaman," diye mırıldandı. Alnında ter taneciklerin in 
belirdi ğinin farkındaydı... Kolları... bütün vücudu terliyo rdu. 
"Kanadı olmadı ğı zaman." 
Biri uysalca, "Bir şey buldun mu, o ğlum?" diye sordu. 
Jake döndü. Yakası açık, beyaz gömlekli şi şman bir adam tezgâhın bir ucunda 
duruyordu. Ellerini eski gabardin pantolonunun cepl erine sokmu ştu. Yarım camlı 
gözlü ğünü yukarıya donukça parlayan kabak kafasına do ğru itmi şti- 
Jake tela şla, "Evet," dedi. " Şu ikisi. Satılık mı?" 
Şi şman adam, "Gördü ğün her şey satılık," diye açıkladı. "Bina benim olsaydı onu  
da satardım. Ama ne yazık ki bu dükkânı kiralıyorum ." Kitapları almak için elini 
uzattı. Jake bir an geriledi. Sonra istemeye isteme ye kitapları verdi. Bir yanı, 
şi şman adamın onlan alıp kaçmasını bekliyordu. E ğer böyle yapmaya kalkarsa ya da 
bunu yapaca ğını biraz olsun belli ederse Jake de onu çelmeleyip , kitapları 
kapacak ve dükkândan kaçacaktı. 
Şi şman adam, "Pekâlâ," dedi. "Bakalım neler bulmu şsun? Ha, aklıma gelmi şken adım 
Tower," dedi. Bu sözcük "Kule" anlamına geliyordu. "Calvin Tower." Elini uzattı. 
Jake'in gözleri irile şti ve çocuk farkına varmadan bir adım geriledi. 
"Ne?" 
Şi şman adam ona ilgiyle baktı. "Hangi sözcük senin dil inde bir küfür sayılıyor, 
ey Kuzeyli Gezginci?" 
"Ha?" 
"Yani biri sana parmak atmı ş gibi bir halin var da." 
"Ah. Affedersiniz." Jake adamın iri ve yumu şak elini kavradı. Tower'ın bu konuyu 
sürdürmeyece ğini umuyordu. Dükkân sahibinin söyledi ği ad irkilmesine neden 
olmu ştu. Ama bunun sebebini de bilmiyordu. "Ben de Jake Chambers'ım." 
Calvin Tower çocu ğun elini sıktı. "Güzel bir ad bu, kovboy. Bir Vah şi Batı 
romanının ba ğımsız kahramanının ismine benziyor. Arizona'da Kara  Çatala gelerek 
kasabayı temizleyen ve sonra da yoluna devam eden b irinin adına. Wayne D. 
Overholser'ın yazdı ğı kitaplardaki gibi. Ama sen öyle ba şına buyruk biri gibi 
durmuyorsun, Jake. Sen bugünün okulda geçirilemeyec ek kadar güzel oldu ğuna karar 
vermi ş birine benziyorsun." 
"Ah... Hayır. Bizim okul cuma günü tatil oldu." 
Tower güldü. "Hı... Bundan eminim. Ve sen bu iki ki tabı çok istiyorsun, öyle mi? 
Đnsanların ille de istedikleri şeyler çok acayip oluyor. Sen örne ğin. Ben senin 
Robert Howard'ınkiler gibi hikâyelere meraklı oldu ğunu sanırdım. Donald 
M.Grant'ın çıkardı ğı ve kapaklarını Roy Krenkel'ın yaptı ğı o eski kitapları 
ucuza almak isteyen biri. Kan damlayan kılıçlar, ir i kaslar, Stygian sürülerini 
ezip geçen Barbar Conan." 



"Söyledikleriniz çok güzel. Ama bu kitaplar... şey... Küçük karde şim için. 
Gelecek hafta do ğumgünü de." 
Calvin Tower ba şparmağıyla gözlü ğünü indirerek Jake'i daha dikkatle inceledi. 
"Sahi mi? Oysa sen bana anne ve babasının tek çocu ğuymuş gibi geliyorsun. Bayan 
Mayıs, ye şil giysileriyle Haziranın çiçekli korusunun dı şında titrerken okulu 
asmı ş birine. Ailenin tek çocu ğuna." 
"Efendim?" 
"Bo şver. Bahar her zaman William Cowper'imsi bir havaya  girmeme neden olur. 
Đnsanlar garip ama ilginç yaratıklar, Tex. Öyle de ğil mi?" 
Jake ihtiyatla, "Öyle sanırım," dedi. Bu tuhaf adam dan ho şlanıp ho şlanmadı ğına 
bir türlü karar veremiyordu. 
Sıralarında kitap okuyan mü şterilerden biri iskemlesinin üzerinde döndü. Bir 
elinde kahve fincanı, di ğerinde de, Veba adlı kitap vardı. "Çocu ğa takılıp 
durmaktan vazgeç, Cal," dedi. "Ona kitapları sat. E lini çabuk tutarsan dünyanın 
sonu gelmeden bir satranç oyununu bitirebiliriz." 
Cal, "Acele etmek karakterime uymuyor," diye itiraz  etti ama Çuf Çuf Charlie'yi 
açıp ilk sayfaya kur şun kalemle yazılmı ş olan fiyata baktı. "Bu her yerde 
bulunabilecek bir kitap. Ama bu baskısı inanılmayac ak kadar iyi durumda. Küçük 
çocuklar genellikle sevdikleri kitapların canına ok urlar. Onun için on iki dolar 
istemeliyim..." 
Veba'yı okuyan adam, "Kahrolasıca hırsız," dedi. O sırada di ğer mü şteri güldü. 
Calvin Tower onlara aldırmadı bile. 
"... ama böyle güzel bir günde senden bu kadar çok para almaya dayanamam. Yedi 
dolar ver, kitap senin olsun. Tabii vergisini.ister im. Bilmece kitabıysa bedava. 
Onu, baharın son gerçek gününde atını e ğerleyerek ovalara do ğru gidecek kadar 
akıllı olan bir çocu ğa verdi ğim bir arma ğan say." 
Jake cüzdanını çıkanp endi şeyle açtı. Evden, yanında üç dört dolarla ayrılmı ş 
olmaktan korkuyordu. Neyseki şansı yardım ediyordu. Bir be ş doları vardı, bir de 
üç tane birlik. Parayı Tower'a uzatınca adam parayı  kayıtsızca katlayarak cebine 
soktu. Di ğer cebinden çıkardı ğı paranın üstünü çocu ğa verdi. 
"Çabucak gitme, Jake. Madem buradasın, yanımıza gel ip bir kahve iç. Aaron 
Deepneau'nun Kiev Savunmasını parça parça ederken g özlerin hayretle iri iri 
açılacak." 
Veba kitabını okuyan adam, "Bo ş hayaller..." dedi. Adının Aaron Deepneau oldu ğu 
anla şılıyordu. 
"Isterdim ama imkânsız... Ben... ba şka bir yerde olmam gerekiyor." 
"Tamam. Okula geri dönme de." 
Jake güldü. "Hayır. Okula dönmeyece ğim. Orası beni çıldırtabilir." 
Tower gürültülü bir kahkaha atarak gözlü ğünü tekrar yukarıya itti. "Fena de ğil! 
Hiç fena de ğil! Belki de genç ku şak hiç de Cehennemlik sayılmaz, Aaron. Ne 
dersin?" 
Aaron, "Ah, pekâlâ da Cehennemlik," dedi. "Sadece b u çocuk bir istisna. 
Belki..." 
Calvin, "Sen bu ku şkucu ihtiyar buna ğa aldırma," diyerek güldü. "Yoluna devam 
et, Kuzeyli Gezgin. Ke şke yine on, on bir ya şında olsaydım. Böyle güzel bir 
günün sabahında hem de." 
Jake, "Kitaplar için te şekkür ederim," dedi. 
"Önemli de ğil. Biz bunun için buradayız. Yine gel." 
"Isterim." 
"Eh, yerimizi biliyorsun." 
Jake, evet, diye dü şündü. Bir de nerede oldu ğumu bilebilseydim. 
Jake kitapçının hemen önünde durup tekrar bilmece k itabını açtı. Bu sefer 
birinci sayfaya baktı. Orada isimsiz, kısaca bir gi ri ş vardı. 
"Bilmeceler, belki de insanların hâlâ oynadıkları o yunların en eskisidir," diye 
başlıyordu. "Grek mitolojisinin Tanrıları ve Tanrıçala rı birbirlerine bilmeceler 
söyleyerek takılırlardı. Eski Roma'da bilmeceler bi r ö ğretme aracı olarak 
kullanılırdı. Đncil'de de birkaç güzel bilmece vardır. Bunlardan e n ünlülerinden 
biri, Samson'un Delilah'yla evlendi ği gün söyledi ğidir: 'Yiyenden et çıktı. 
Güçlüden de tatlılık.' 
"Samson bu bilmeceyi dü ğününe gelen birkaç gence sordu. Onların cevabı tahm in 
edemeyeceklerinden emindi. Ama gençler Delilah'yı b ir kenara çektiler. Kadın da 



cevabı onlara fısıldadı. Samson müthi ş öfkelendi ve gençleri hile yaptıkları 
için öldürttü. Gördü ğünüz gibi eski zamanlarda bilmeceler bugünkünden ço k daha 
ciddiye alınırdı! 
"Ah, evet, Samson'un bilmecesinin cevabını bu kitab ın sonunda bulabilirsiniz. 
Kitaptaki di ğer bütün bilmecelerin cevaplarını da. Sadece bakmad an önce her 
bilmece üzerinde biraz durmanızı istiyoruz." 
Jake kitabın sonunu açtı. Ama daha bunu yapmadan ön ce ne bulaca ğını biliyordu. 
Üzerinde, "Cevaplar," yazılı sayfadan sonra birkaç yırtık kâ ğıt ve arka kapaktan 
başka hiçbir şey yoktu. O bölüm koparılmı ştı. 
Çocuk bir an orada durarak dü şündü. Sonra içinden gelen, dürtüye benzer ama pek 
de onun gibi olmayan bir duygunun etkisiyle tekrar dükkâna girdi. 
Calvin Tower satranç tahtasından ba şını kaldırdı. "Kahve içme konusunda fikrini 
mi de ği ştirdin, Kuzeyli Gezgin?" 
"Hayır, sadece bir bilmecenin cevabını bilip bilmed i ğinizi soracaktım." 
Tower, "Söyle bakalım," diyerek bir piyonu sürdü. 
"O bilmeceyi Samson sormu ş. Şu Đncil'deki güçlü adam. Bilmece şöyle... 
Aaron Deepneau dönüp Jake'e baktı. '"Yiyenden et çı ktı, güçlüden de tatlılık.' 
Sordu ğun bu mu?" 
Çocuk, "Evet, o," dedi. "Nereden bildi..." 
"Ah, ben de aynı yollardan geçtim. Şunu bir dinle." Ba şını arkaya atarak kalın 
ve ahenkli bir sesle şarkı söylemeye ba şladı: 
 
"Samson'la aslan saldırdılar, 
Ve Samson aslanın sırtına bindi. 
Eh, aslanların pençeleriyle insanları öldürdüklerin i okudun, 
Ama Samson, elleriyle aslanın a ğzını kavradı. 
Aslanı ölünceye kadar ko şturdu. 
Ve artlar aslanın kafasından bal yaptılar." 
 
Aaron göz kırptı ve sonra Jake'in yüzündeki şaşkındık dolu ifadeyi fark ederek 
güldü. "Bu sorunu cevapladı mı, dostum?" 
Jake'in gözleri iri iri açılmı ştı. "Vay! Güzel bir şarkı bu. Nereden 
öğrendiniz?" 
Tower, "Ah," dedi. "Aaron bütün şarkıları bilir. O, Bob Dylan, Hohner'inde 
Do'dan fazla nota çalmayı ö ğrenmeden önce Bleecker Soka ğında dola şıyordu. 
Yani... e ğer söylediklerine inanabilirsen." 
Aaron, Jake'e, "Bu eski bir ilahi," diye açıkladı. Sonra da Tower'a döndü. "Bu 
arada, seni durdurdum, şi şko." 
Tower, "Beni uzun süre durduramazsın," diyerek fili ni sürdü. Aaron ba şını 
salladı. "Hayır, bu sadece cevabın yarısı. Di ğer yarısıysa: bal. Anladın mı?" 
"Evet. Anladım sanırım." 
"Pekâlâ. Şimdi şunu dene bakalım." Aaron bir an gözlerini yumdu son ra da 
bilmeceyi söylemeye ba şladı. 
"Akabilen ama hiçbir zaman yürümeyen A ğzı olmasına ra ğmen konu şamayan Yata ğı 
olmasına ra ğmen uyumayan Ba şı olan ama a ğlayamayan şey nedir? 
 Tower, Aaron'a bakarak, "Ukala," diye homurdandı. 
Jake bilmeceyi dü şündü, sonra da, "Bilemedim" dermi ş gibi ba şını salladı. Daha 
uzun dü şünebilirdi. Bu bilmeceleri hem çekici ve hem de sev imli buluyordu. Ama 
ona oradan ayrılması gerekiyormu ş, bu sabah Đkinci Caddede ba şka i şleri varmı ş 
gibi geliyordu. "Bulamayaca ğım." 
Aaron, "Olmaz," dedi. "Modern bilmeceler için böyle  söyleyebilirsin. Ama gerçek 
bir bilmece, önemsiz bir şey de ğildir, evlat. O gerçek bir muammadır. Şimdi bu 
bilmecenin üzerinde dü şün. Cevabı yine de bulamazsan, ba şka bir gün buraya 
gelmek için bir bahane uydur. Mazeret istiyorsan sö yleyeyim. Bizim şi şko çok 
güzel kahve yapar." 
Jake, "Peki," diye cevap verdi. "Te şekkür ederim. Gelece ğim." 
Ama dükkândan çıkarken bir şeyi kesinlikle anladı. Manhattan Kafa Lokantasına 
bir daha hiç gelmeyecekti. 
Jake a ğır a ğır Đkinci Caddeden indi. Yeni aldı ğı kitaplar sol elindeydi. Önce 
bilmeceyi dü şünmeye çalı ştı. Yata ğı olan ama hiç uyumayan şey neydi? Ama gitgide 
artan bir beklenti bu soruyu kafasından uzakla ştırdı. Duyulan şimdiye kadar hiç 



böylesine güçlü olmamı ştı. Jake kaldırımda milyarlarca ı şıltılı kıvılcım 
görüyor, aldı ğı her solukla birbirine karı şmış binlerce kokuyu duyuyordu. Sanki 
duydu ğu her sesin içinde ba şka sesler vardı. Gizli sesler. Kendi kendine 
köpeklerin fırtınalar ya da depremlerden önce aynı şeyleri hissedip 
hissetmediklerini dü şündü ve öyle oldu ğuna inandı. Ancak yakla şan olayın kötü 
değil iyi oldu ğu, üç hafta önce ba şına gelen korkunç şeyi dengeleyece ği duygusu 
gitgide güçleniyordu. 
Şimdi yolun tespit edilece ği yere yakla şırken o 'önceden bilmek' duygusuna 
kapıldı yine. 
Bir dilenci benden sadaka isteyecek. Ben de ona Bay  Tower'dan aldı ğım bozuk 
parayı verece ğim. Tam orada, kapısı temiz hava içeri girsin diye açılmı ş bir 
plakçı olacak. Önünden geçerken Rolling Stones'un b ir şarkısını duyaca ğım. Sonra 
bir dizi aynada kendi yansımamı görece ğim. 
Đkinci Caddedeki trafik hâlâ azdı. Taksiler korna ça larak daha a ğır ilerleyen 
di ğer araçlar ve kamyonların arasından geçiyorlardı. B ahar güne şi ı şıldayarak ön 
camlarından yansıyordu. Jake trafik ı şı ğının de ği şmesini beklerken, Đkinci 
Caddeyle Elli Đkinci Soka ğın kö şesinde oturan serseriyi gördü. Dilenci küçük bir 
lokantanın tu ğla duvarına dayanmı ş oturuyordu. Jake ona yakla şırken lokantanın, 
"Chew Chew Mama's" oldu ğunu gördü. Çocuk çuf çuf, diye dü şündü. Ve gerçek bu. 
Dilenci yorgun yorgun sordu. "Bir yirmi be şli ğin var mı?" Ve Jake dönüp bakmadan 
adamın kuca ğına kitapçıdan aldı ğı paraları attı. Şimdi Rolling Stones'u 
duyabiliyordu. Bu da programa göreydi. 
Kırmızı bir kapı görüyorum ve onu siyaha boyamak is tiyorum. Artık renk yok, 
hepsinin siyaha dönü şmesini istiyorum... Plakçının önünden geçerken, dük kânın 
adının, "Tower of Power Plakları." oldu ğunu gördü ve buna pek şaşmadı. 
Anla şılan Tower'lar bugün ucuza satılıyorlardı. Çocuk yo luna devam etti. Sanki 
rüyalar yüzünden sersemlemi şti ve sokak levhaları yanından yüzerek geçiyorlardı . 
Kırk Dokuzuncu Sokakla Kırk Sekizinci arasında "Siz in Yansımalarınız" adlı bir 
dükkânın önünden geçti. Yine önceden bildi ği gibi aynalarda on iki Jake gördü. 
Yaşlarına göre ufak tefek olan, tertemiz okul kılıklar ı giymi ş iki çocuk. 
Lacivert bleyzır, beyaz gömlek, koyu kırmızı kravat  ve gri pantolonlar. Piper 
Okulunun resmi bir giysisi yoktu. Ama resmi olmayan ı da ancak bu kadardı. 
Piper şimdi çok uzaklarda ve gerilerde kalmı ştı sanki. Jake birdenbire nereye 
gitti ğini anladı. Bu bilgi kafasında yeraltındaki bir kay naktan fı şkıran 
canlandırıcı, tatlı bir su gibi belirdi. Çocuk, bir  şarküteriye gidiyorum, dedi 
kendi kendine. Hiç olmazsa dükkân bir mezeciye benz iyor. Oysa bamba şka bir şey. 
Başka dünyaya açılan bir kapı. O dünyaya. Onun dünyası na. Do ğru olan dünyaya. 
Çocuk ileriye do ğru heyecanla bakarak ko şmaya ba şladı. Kırk Yedinci Caddede 
kırmızı trafik ı şı ğı yanıyordu ama o buna aldırmadı. Kaldırımdan fırla yarak, 
geni ş beyaz çizgili geçit yerinden hızla ko ştu. Sola sadece şöyle bir göz attı. 
Bir sıhhi tesisat kamyoneti Jake önünden hızla geçe rken fren gıcırtıları 
arasında durdu. 
Şoför, "Hey!" diye ba ğrdı. "Sen ne yaptı ğını sanıyorsun?" Ama Jake ona aldırmadı 
bile. 
Artık bir tek blok kalmı ştı. 
Çocuk artık olanca hızıyla ko şuyordu. Kravatı sol omzunun üzerinde 
dalgalanmaktaydı. Saçları geriye do ğru uçarken okul ayakkabıları kaldırıma hızla 
vuruyordu. Yayaların alaylı ve meraklı bakı şlarına da aldırmıyordu. Tıpkı 
kamyonet şoförüne aldırmadı ğı gibi. 
Şurada... şurada; kö şede. Kırtasiyecinin hemen yanında. Koyu kahverengi tulum 
giymi ş bir hamal paketlerle dolu bir arabayı itiyordu. Ja ke kollarını kaldırarak 
arabanın üzerinden engelli ko şuya girmi ş bir atlet gibi atladı. Beyaz gömle ğinin 
etekleri pantolonunun belinden çıkarak bleyzırının altında bir kombinezonun 
etekleri gibi dalgalanmaya ba şladı. Jake'in ayakları yere de ğdi, az kalsın genç 
Puerto Rico’lu kadının itti ği bir bebek arabasına çarpacaktı. Jake savunmada bi r 
açıklık bulup gol atmaya ko şan bir half-bek gibi arabanın yanından dola ştı. Genç 
kadın, "Yangın nerede yakı şıklı?" diye sordu ama çocuk ona aldırmadı. Vitrinin e 
kalemler, not defterleri, masa hesapmakineleri konu lmu ş olan "Paper Patch"in 
önünden hızla geçti. 
Sevinçle, kapı, diye dü şünüyordu. Onu görece ğim! Duracak mıyım? Yok canım! Hemen 
o kapıdan girece ğim. E ğer o kapı kilitliyse o zaman... 



Jake sonra Đkinci Caddeyle Kırk Altıncı Soka ğın kö şesindeki şeyi gördü ve 
sonunda durdu. Hatta mokasenlerinin topukları üzeri nde kaydı. Kaldırımın 
ortasında durup yumruklannı sıktı. Solu ğu hı şırtılı hı şırtılı ci ğerlerini 
doldurup bo şaltıyordu. Saçları, terli tutamlar halinde tekrar a lnına dü şmüştü. 
Çocuk adeta inler gibi, "Hayır..." dedi. "Hayır!" A ma gördü ğü şeyi reddetmesi 
durumu de ği ştirmedi. Kö şede görülecek pek bir şey yoktu. Kısa bir tahta perde ve 
gerisinde de otlar bürümü ş bo ş bir arsa. Oradaki bina yıkılmı ştı. 
 Jake tahta perdenin önünde hemen hemen iki dakika durdu. Bulanıkla şmış gözlerle 
boş arsaya bakıyordu. A ğzının bir tarafı düzensizce se ğiriyordu. Umudunun, o 
kesin güveninin sönüp gitti ğini hissetti. Bunun yerini çocu ğun o zamana kadar 
bildi ği en derin ve en acı çaresizlik alıyordu. 
Şokun etkisi kafasının çalı şmasını engellemeyecek kadar azaldı ğı zaman, sadece 
yanlı ş bir alarm daha, dedi kendi kendine. Ba şka bir yanlı ş alarm. Çıkmaz sokak. 
Kuru kuyu. Artık kafamdaki o sesler tekrar konu şmaya ba şlayacaklar. Đşte o zaman 
galiba çı ğlıklar ataca ğımı. Bu da önemli de ğil. Çünkü bu derde katlanmaya 
çalı şmaktan usandım. Çıldırmaktan bıktım. E ğer delirmek böyleyse her şeyin 
çabucak ilerlemesini ve böylece birinin beni alıp h astaneye götürmesini 
istiyorum. Orada bana kendimden geçmem için bir ila ç verirler. Artık pes ettim. 
Bu yolun sonu. Vazgeçtim. 
Ama sesler konu şmaya ba şlamadılar. Hiç olmazsa o ara. Çocuk gördüklerini ta hlil 
etmeye çalı şırken, arsanın tümüyle bo ş olmadı ğını fark etti. Otlar bürümü ş, 
çöpler atılmı ş olan arsanın ortasında bir levha vardı. 
 
Mills Đnşaat ve Sombra Emlakçilik Ortakları 
Manhattan'ın Yüzünü Yenilemeyi Sürdürüyorlar! 
Yakında burada: 
Lüks Kaplumba ğa Koyu Apartmanı 
Bilgi için 555- 6712'yi arayın. Bunu yaptı ğınıza çok sevineceksiniz! 
 
Yakında mı? Belki... Ama Jake bu bakımdan ku şkuluydu. Levha hafifçe sarkmı ş, 
üzerindeki yazılar da solmu ştu. Hiç olmazsa en a şağı bir duvar sanatçısı Lüks 
Kaplumba ğa Koyu Apartmanının resminin üzerine parlak mavi sp rey boyayla adını 
yazmı ştı: Bango Skank. Jake, i ş ertelenmi ş mi acaba, diye kendi kendine sordu. 
Yoksa ortaklar iflas mı ettiler? Babasının hemen he men iki hafta önce yatırım 
danı şmanıyla telefonla konu ştu ğunu duymu ştu. Elmer adama, artık in şaat i şleriyle 
uğra şmamasını söylemi şti. "Vergi tablosunda ne kadar etkili oldu ğu bana 
vızgelir!" Neredeyse ba ğıracaktı. (Jake'in anladı ğı kadarıyla babası i ş 
konu şurken sesi böyle oluyordu. Tabii çekmedeki kokainin  de katkısı olabilirdi.) 
"Gelip binanın planlarına bakacak kimselere bedava televizyon verdiklerine göre, 
i şin içinde bir i ş olmalı!" 
Arsayı çevreleyen tahta perde Jake'in çenesine geli yordu. Tahtaların üzerine 
türlü ilan yapı ştırılmı ştı. Olivia Newton-John'un Radio City'de, G.Gordon L iddy 
ve Grots adlı bir grubun East Village'de sahneye çı kacakları anla şılıyordu. 
Baharın ba şlarında gösterilen Zombilerin Sava şı filminin afi şleri de vardı. 
Tahta perdeye aralıklarla, " Đçeri Girilemez" yazılı levhalar da çakılmı ştı. Ama 
çoğunun üzerine hırslı afi şçiler ilanlar yapı ştırmı şlardı. Biraz ileride biri 
yine sprey boyayla bir şiir yazmı ştı. Bunun yeniyken parlak bir kırmızı oldu ğu 
anla şılıyordu: Ama solmu ş ve yazın sonlarında açan koyu pembe güllerin rengi ni 
almı ştı. Jake şiiri fısıltıyla okurken gözleri büyülenmi ş gibi iri iri açıldı. 
"O koskocaman KAPLUMBA ĞA'ya bak! Kabu ğunun üzerinde Dünyayı ta şıyor. E ğer ko şup 
oynamak istiyorsan, Bugün I ŞIN'ı izleyip gel." 
Jake bu acayip kısa şiirin (anlamı de ğilse bile) kayna ğının belli oldu ğunu 
düşündü. Sonuçta Manhattan'ın Do ğu Yakasının bu bölümü 'Kaplumba ğa Koyu' diye 
biliniyordu. Ama bu çocuk sırtının ortasından ba şlayarak yayılan ürpertinin 
nedenini açıklayamıyordu. O müthi ş gizli yolda bir levha daha buldu ğunu tam 
anlamıyla sezmesinin nedenini de. 
Jake gömle ğinin dü ğmelerini açarak, yeni aldı ğı iki kitabı içine soktu. Sonra 
etrafına bakındı. Kimsenin kendisiyle ilgilenmedi ğini görünce iki eliyle tahta 
perdenin üst kenarını kavradı. Yukarı tırmanarak, b ir baca ğını uzattı. Sonra 
di ğer tarafa atladı. Sol aya ğı tu ğlalardan olu şan bir yı ğına basınca tuglalar 
hemen kaydılar. Bile ği, a ğırlı ğının altında burkuldu. Müthi ş bir a ğrı baca ğından 



yukarıya do ğru yayılıyordu. Gürültüyle yere yuvarlanarak hem ca n acısı ve hem de 
hayretle haykırdı. Ba şka bir yı ğın tu ğla da kaburgalarına, kaba, iri yumruklar 
gibi çarpmı şlardı. 
Çocuk bir an yerde öylece yattı. Soluk almaya çalı şıyordu. Kötü bir yarası 
oldu ğunu sanmıyordu ama bile ğini burkmu ştu. Herhalde orası şi şecekti. Eve 
döndü ğü sırada topallıyor olacaktı. Ama di şini sıkarak buna katlanmaktan ba şka 
çaresi yoktu. Çünkü parasının taksiye yetmeyece ğinden emindi. 
Aslında eve gitmeyi dü şünmüyorsun ya? Annenle baban seni çi ğ çi ğ yerler. 
Eh, belki yerler belki de yemezlerdi. Jake'in göreb ildi ği kadarıyla pek fazla 
bir seçene ği yoktu. Ve her şey daha sonra olacaktı zaten. Şimdiki halde, demir 
parçacıklarını çeken bir mıknatıs gibi kendisini çe ken bu arsayı inceleyecekti. 
Çocuk o gücün etrafını sarmı ş oldu ğunu fark etti. Her zamankinden daha da 
yoğundu. Şimdi buranın öyle sıradan bir arsa olmadı ğını dü şünüyordu. Burada bir 
şeyler oluyordu. Çok önemli şeyler. Havada bir titre şim vardı. Dünyadaki en 
büyük santraldan elektrik akımları kaçıyordu sanki.  
Jake aya ğa kalktı ğında şansının yine de kendine yardım etmi ş oldu ğunu anladı. 
Yakında kırık camlardan olu şan tehlikeli bir yı ğın vardı. Onun üzerine dü şseydi 
her tarafını çok kötü bir biçimde kesecekti. 
O vitrinin camıydı eskiden, diye dü şündü. Mezecinin hâlâ burada oldu ğu günlerde. 
Kaldırımda durur, etlerle peynirlere bakardın. Onla rı iplere asarlardı. Bunu 
nasıl bildi ğini anlayamasa da kesinlikle biliyordu. 
Çocuk dü şünceli dü şünceli etrafına bakındıktan sonra arsada yürümeye b aşladı. 
Orta yerin yakınlarında bir levha daha vardı. Topra ğın üzerinde yatıyor, her 
yandan fı şkıran otlar, onu yarı gizliyorlardı. Jake yere diz çökerek levhayı 
kaldırdı ve üzerindeki topraklan temizledi. Harfler  solmu şlardı ama yazı yine de 
okunuyordu: 
"Tom ve Gerry'nin Artistik Şarküterisi Özelli ğimiz parti yemekleridir." 
Onun altına rengi kırmızıdan pembeye dönmü ş o sprey boyayla, "O hepimizi 
kafasında ta şıyor!" diye yazılmı ştı. Şaşırtıcı bir cümleydi bu. 
Jake, i şte yer burası, diye dü şündü. Ah, evet! 
Levhayı yere bırakıp kalktı, arsada ilerledi. A ğır a ğır yürüyor, her şeye 
bakıyordu. O ilerlerken güç duygusu daha da arttı. Çocuğun gördü ğü her şey sanki 
o güçle haykırıyordu. Otlar, cam kırıkları, tu ğla yı ğınları. Hatta cips 
poşetleri bile güzel gözüküyordu. Güne ş, atılmı ş bir bira şi şesini kahverengi 
alevden bir silindire dönü ştürüyordu. 
Jake kendi soluklarının iyice farkındaydı. Her şeyin üzerine a ğır altınlar gibi 
düşen güne ş ı şınlarının da. Birdenbire büyük bir gizin e şi ğinde oldu ğunu anladı 
ve yarı deh şet, yarı hayretle titredi. 
Hepsi burada. Her şey. Her şey hâlâ burada. 
Otlar pantolonun paçalarına sürünüyor, dikenler çor aplarına yapı şıyorlardı. 
Rüzgâr, bir Ring-Ding kâ ğıdını onun önüne do ğru sürükledi. Güne ş, yaldızlı 
kâğıttan yansıyınca bir an müthi ş, güzel bir iç ate şiyle pırıldadı. 
Jake, her şey hâlâ burada, diye tekrarladı. Kendi iç ı şı ğının yüzüne 
yansıdı ğının farkında de ğildi. "Her şey." 
Bir ses duyuyordu. Aslında arsaya girdi ğinden beri bu sesi i şitiyordu. Müthi ş 
tiz bir mırıltı gibiydi. Anlatılamayacak kadar güze l, anlatılamayacak kadar 
yalnız. Bu bombo ş bir ovada dola şan şiddetli rüzgârın u ğultusu olabilirdi. 
Yalnız bu canlıydı. Çocuk, sanki binlerce ses birka ç notayı seslendiriyor, diye 
düşündü. Ba şını e ğince karmakarı şık otların, alçak çalıların ve tu ğla 
yı ğınlarının arasında bazı yüzler oldu ğunu fark etti. Yüzler. 
Jake, "Siz nesiniz?" diye fısıldadı. "Kimsiniz?" On a cevap veren olmadı. Ama 
çocuk, koronun altında gizlenen di ğer sesleri de i şitir gibiydi. Tozlu 
topraklara çarpan at nalları, silah sesleri ve gölg elerin arasında Şükür Duası 
okuyan melekler. Jake yürürken otların arasındaki y üzler sanki ona do ğru dönüyor 
ve ilerlemesini izliyorlardı. Ama hiçbir kötü niyet leri yoktu. Jake Kırk Altıncı 
Sokağı ve Birinci Caddenin di ğer tarafındaki Birle şmiş Miletler Binasının 
kenarını görebiliyordu. Ama binaların önemi yoktu. New York'un da öyle. Kent 
pencere camı kadar renksizle şmişti. 
Mırıltı yükseldi. Şimdi bin de ğil, milyonlarca ses duyuluyordu. Bu ses-,er 
evrenin en derin kuyusundan yükselmekteydi. Jake bu  sesler arasında baz, adları 



seçebiliyor ama ne olduklann, kesinlikle söyleyemiy ordu. Biri Marten olabilirdi. 
Bin Cuthbert. Ve bir di ğeri de Roland. Gilead'lı Roland 
Adlar duyuluyordu. Konu şmalar. Sanki birbirine karı şmış on bin hikâye 
anlatılıyordu. Ama hepsinin üzerinde o şahane, gitgide yükselen mırıltı vardı 
Jake'in kafasını parlak beyaz bir ı şıkla doldurmak isteyen bir titre şim Jake onu 
adeta parça parça edecek sarsıcı bir sevinçle, bunu n "Evet,"in sesi oldu ğunu 
anladı. "Beyazın sesi. "Her zamanen sesi. Bu büyük bir onaylama korosuydu. Ve 
boş arsada şark, söylüyordu. Jake için söylüyordu 
Sonra çocuk, bodur dulavrat otlarından bir kümenin içinde yatan anahtarı 
gördü... Onun gerisindeyse gül vardı. 
 
Bacaklan ihanet etmi ş gibi Jake dizüstü dü ştü. A ğladı ğının hayal meyal 
farkındaydı hatta belli belirsiz altına biraz i şedi ğinin de. Dizlerinin üzerinde 
sürünerek, birbirine girmi ş dikenlerin arasındaki anahtara do ğru uzandı. Sanki 
onun basit biçimini rüyalarında görmü ştü. 
'6vV 
Jake, uçtaki küçük s biçimi, diye dü şündü. Đşte sır onda. 
Anahtarı alırken, sesler yükselerek ahenkli bir zaf er haykırı şına dönü ştü, 
Jake'in ba ğmşı korunun sesinde kaybolurken anahtarırı parmakları nın arasında 
beyaz bir ı şık çıkardı ğını gördü ve müthi ş bir güç kolundan yukan yayıldı, sanki 
canlı bir yüksek gerilim hattını tutmu ştu. Ama canı yanmıyordu. 
Anahtarı ÇufÇuf Charlie kitabını açıp içine koydu. Sonra gözlerini güle dikerken 
'gerçek' in aslında o anahtar oldu ğunu anladı. Her şeyin anahtarıydı o. Güle 
doğru sürünerek ilerledi. Yüzü ı şıltılı ve renk renkti. Gözleriyse mavi alevler 
fı şkıran birer kuyuya benziyordu. 
Gül, dünyada görülmeyen türde mor otların arasından  çıkmı ştı. Jake bu yabancı 
bitki kümesine yakla şırken gül, gözlerinin önünde açılmaya ba şladı. Ortaya koyu 
kırmızı bir fırın çıktı adeta. Yaprak üstüne gizli yaprak, her biri kendi 
öfkesiyle yanıyordu. Jake bütün ya şamı boyunca böylesine hayat dolu hiçbir şey 
görmemi şti. 
Çocuk şimdi kirli elini bu benzersiz şeye do ğru uzatırken sesler onun adını 
tekrarlamaya ba şladılar... Ve Jake'in kalbinin merkezine do ğru öldürücü bir 
korku yayılmaya ba şladı. Bu buz kadar so ğuk, ta ş kadar a ğırdı. 
Bir terslik vardı. Bir kalp gibi atan ahenksizli ği seziyordu. Paha biçile-
meyecek bir sanat eserinin üzerindeki derin ve çirk in çizik gibi bir şey. Ya da 
bir hastanın buz gibi alnının altında alev alev yan an öldürücü bir ate ş gibi. 
Bu bir kurda benziyordu. Đçeri dalan bir kurtçu ğa. Belki bir siluete. Yolun 
ilerideki dönemecinin hemen ötesinde bekleyen bir g ölgeye. 
Sonra gül, Jake'e kalbini açınca etrafa göz kama ştırıcı altın bir ı şık yayılmaya 
başladı. Çocuk hu şu içinde bütün dü şüncelerini unuttu. Bir an gördüklerinin 
sadece do ğaüstü bir ı şık verilmi ş çiçek tozlan oldu ğunu sandı. Bu bo ş arsada her 
cismin kalbinde ya şıyordu bu ı şık. O zamana dek gülün ortasında çiçek tozu 
oldu ğunu duymamı ştı ama yine de böyle dü şündü. Öne do ğru e ğilip gitgide büyüyen, 
iç içe daireler çizen sarı ı şı ğın hiç de polen olmadı ğını anladı. Bir güne şti 
bu. Mor otların arasından çıkmı ş olan bu gülün ortasında yanan dev bir fırın. 
Çocuk yeniden korkmaya ba şladı. Ama bu kez korkusu deh şete dönü şmüştü. Bu do ğru, 
diye dü şündü. Burada her şey yolunda ama i şler tersine dönebilir. Galiba 
bozulmaya ba şladı bile. Bu bozuklu ğa, dayanabildi ğim kadar hissetmeme izin 
veriliyor. Ama bu nedir? Ve ben ne yapabilirim? Bu tıpkı bir kurtçu ğa benziyor. 
 Jake onun hasta ve kirli bir kalp gibi çarptı ğını hissediyor, gülün 
güzelli ğiyle sava şıyordu. Jake'i rahatlatıp yücelten koroya kar şı sert bir sesle 
küfrediyordu. 
Jake güle daha da sokuldu ğunda ortada bir de ğil pek çok güne ş oldu ğunu gördü... 
Belki de bütün güne şler öfkeli ama yine de narin bir kabu ğun içindeydiler. 
Ama yanlı ş bu. Hepsi de tehlikede. 
Jake o ı şıltılı mikro-dünyanın ölümü demek olaca ğını biliyor ama yine de kendine 
engel olamıyordu. Öne do ğru uzandı. Hareketinde ne merak, ne de deh şet vardı. 
Sadece gülü korumak için açıklayamadı ğı büyük bir istek duyuyordu. 
Jake tekrar kendine geldi ğinde sadece uzun bir sürenin geçmi ş oldu ğunu ve 
kafasının çok kötü şekilde zonkladı ğını kavrayabildi. 
Ne oldu? Soyuldum mu? 



Döndü ve do ğrulup oturdu. Ba şına tekrar bir sancı saplandı. Elini sol şaka ğına 
götürdü. Çekti ği zaman parmaklarına yapı şkan kanlar bula şmıştı. Ba şını e ğdi ve 
otların arasından çıkan tu ğlayı gördü. Bunun yuvarlak kö şesi fazla kırmızıydı. 
Köşesi sivri olsaydı ya komaya girerdim ya da ölürdüm.  
Bile ğine bakıp saatinin hâlâ kolunda oldu ğunu görünce şaşırdı. Bu pek de pahalı 
olmayan bir Seiko'ydu ama bu kentte insan bo ş bir arsada uyudu ğu zaman de ğerli 
eşyalannı kaybederdi. Ucuz ya da pahalı olsun, biri s aatini memnunlukla alırdı. 
Anla şılan Jake'e bu kez şansı yardım etmi şti. 
Saat dördü çeyrek geçiyordu. Yani ö ğleden sonraydı. Jake arsada hiç yoktan be ş 
saat ölü gibi yatmı ştı. Herhalde babası şimdi polislere onu aratıyordu-. Ama bu 
da pek önemli sayılmazdı. Jake'e Piper Okulundan bi n yıl önce kaçmı ş gibi 
geliyordu. 
Çocuk arsayla Đkinci Caddenin kaldırımının arasındaki tahta perdey e do ğru 
giderken yarı yolda durdu. Peki ba şına ne gelmi şti? 
Anılar yava ş yava ş canlanmaya ba şladı. Tahta perdeyi a şması. Kayarak bile ğini 
burkması. O an e ğilip bile ğine dokundu ve can acısıyla yüzünü buru şturdu. Evet, 
bu kadarı gerçekten olmu ştu. Sonra? Sihirli bir şey. 
Gölgeli, lo ş bir odada el yordamıyla ilerleyen ya şlı bir adam gibi o şeyi 
bulmaya çalı ştı. Her şey kendi ı şı ğıyla doluydu. Her şey... Hatta bo ş şeker 
kâğıtları ve atılmı ş bira şi şeleri bile. Sesler duymu ştu. Şarkı söylüyor ve 
birbirine giren binlerce hikâyeyi anlatıyorlardı. 
Jake, "Ve yüzler..." diye mırıldandı. Bu anı endi şeyle etrafına bakınmasına 
neden oldu. Ama hiçbir şey görmedi. Tu ğla yı ğınları sadece tu ğla yı ğınlarıydı. 
Birbirine girmi ş otlar da birbirine girmi ş otlardı. Ama yüz yoktu. "... onlar 
gerçekten buradaydı ve bir hayal de ğildi." Jake buna inanıyorsa da anının özünü, 
güzellik ve üstünlü ğünü yakalayamıyordu. Oysa ona tüm bunlar gerçek gib i 
geliyordu. Yalnız bayılmadan önceki bu dakikalarla ilgili anıları, tıpkı 
yaşamınızın en güzel gününde çekilen foto ğraflara benziyordu. O günün nasıl bir 
şey oldu ğunu hatırlardınız. Hemen hemen. Ama foto ğraflar iki boyutlu ve biraz da 
güçsüz olurlardı. 
Jake ak şama özgü menek şe rengi gölgelerle dolan bo ş arsada etrafına bakındı. Ve, 
seni geri istiyorum, diye dü şündü. Tanrım! Seni o halinde geri istiyorum. 
Sonra mor otların arasından yükselen gülü gördü. Dü ştü ğü yerin çok yakınındaydı. 
Jake'in kalbi a ğzına kadar geldi sanki. Sendeleyerek güle do ğru gitti. Her 
adımıyla bile ğinden vücuduna yayılan sızıya aldırmıyordu. Gülün ö nünde diz 
çöktü. Tıpkı mihrabın önünde diz çöken dindar biri gibi. Đrile şmiş gözlerle, öne 
doğru e ğildi. 
O sadece bir gül. Sonuçta sadece bir gül. Ve otlar da... 
 Çocuk otların hiç de mor olmadıklannı gördü. Evet,  yapraklarının üzerinde mor 
benekler vardı ama alttaki renk normal bir ye şildi. Jake ileriye do ğru baktı ve 
başka bir ot kümesindeki mavi damlaları gördü. Sa ğında, büyümeye çalı şan bir 
dulavrat otunun üzerinde hem kırmızı, hem de sarı l ekeler vardı. Hemen gerideyse 
atılmı ş boya tenekelerinden olu şan bir yı ğın yükseliyordu. 
Hepsi bu kadar. Sadece boya. Kafan karmakan şık oldu ğu için bazı şeyleri 
gördü ğünü sandın... Saçmaydı bu. 
Jake o sırada ne gördü ğünü biliyordu. Şimdi de. "Kamuflaj," diye fısıldadı. 
"Burada her şey yolundaydı. Her şey. Ve... hâlâ da öyle." 
Kafasını toplamaya ba şlarken buranın düzgün ve ahenkli gücünü tekrar hiss etmeye 
başladı. Koro buradaydı. Ses ahenkli olmakla birlikte çok hafifti ve uzaktan 
geliyordu. Jake tu ğlalar ve sıva parçalanndan olu şan yı ğına bakıp içinde 
saklanan belli belirsiz yüzü seçti. Bu alnında yara  olan bir kadının yüzüydü. 
Jake, "Allie?" diye mırıldandı. "Senin adın Allie d eğil mi?" Cevap veren 
olmadı ğı gibi yüz de kayboldu. Çocuk şimdi sadece tu ğla ve sıvadan olu şan, 
çirkin bir yı ğına bakıyordu. 
Tekrar güle döndü. Bu kızgın bir fırının kalbinde y aşayan o koyu kırmızı 
değildi. Tozlu, lekeli bir pembelikteydi. Çok güzeldi ama kusursuz da 
sayılmazdı. Bazı yaprakları geriye do ğru kıvnlmı ş hatta kenarlan sararıp 
kurumu ştu. Jake'in çiçekçilerde gördü ğü, dikkatle yeti ştirilmi ş güllerden 
değildi. Onun yaban gülü olabilece ğini dü şündü. 
"Çok güzelsin," diyerek elini ikinci kez güle dokun mak için uzattı. Rüzgâr yoktu 
ama gül sallanarak ona do ğru e ğildi. Jake'in parmak uçları bir an çiçe ğe 



dokundu. Bu pürüzsüz, kadife gibi çiçek insanda hay ranlık uyandıracak biçimde 
canlıydı. Çocu ğun etrafında koronun sesi yükseldi sanki. "Sen hast a mısın, gül?" 
Tabii Jake bir cevap alamadı. Parmaklarını çiçe ğin renkleri uçmu ş, pembe 
yapraklarından çekti ği zaman o da sallanarak eski durumuna geldi. Boya d amlamı ş 
otların arasından o sessiz ve unutulmu ş güzelli ğiyle yükseliyordu. 
Jake kendi kendine, güller yılın bugünlerinde açarl ar mı, diye sordu. Yaban 
gülleri? Peki neden bir yaban gülü bu arsada yeti şsin? Bir tane oldu ğuna göre, 
neden ba şkaları yok? 
Çocuk ellerinin ve dizlerinin üzerinde bir süre dah a öyle durdu. Sonra gerçe ği 
kavradı. Geri kalan ak şam saatlerinde (ya da belki de ya şamının geri kalan 
yıllarında) burada böyle durup güle bakabilir ama o nun sinini çözmeye yine de 
bir adım yakla şamazdı. Onu bir an yakından görmü ştü. Kentin bu unutulmu ş, çöp 
dolu kö şesindeki her şeyi gördü ğü gibi. Onu maskesini indirmi ş, kamuflajı bir 
tarafa bırakmı şken yakalamı ştı. Gülü tekrar görmek istiyordu. Ama bu istemekle 
olacak bir şey de ğildi. Eve gitme zamanı gelmi şti. 
Jake, Manhatta Kafa Lokantasından aldı ğı iki kitabın yakınında, yerde durdu ğunu 
fark etti. Kitabı alırken Çuf Çuf Charlie'nin sayfa larının arasından parlak 
gümüş gibi bir şey kaydı ve cılız otlardan olu şan yı ğının arasına dü ştü. Jake 
bile ğini acıtmamaya çalı şarak e ğildi ve yerdekini aldı. Aynı anda koronun sesi 
sanki içini çekercesine yükseldi. Sonra hafifledi v e hemen hemen duyulmayan bir 
mırıltıya dönü ştü. 
Çocuk, "Demek bu da gerçekti..." diye mırıldandı. B aşparmağının etli kısmını 
anahtarın küt çıkıntılarına ve o ters V biçimi ilke l çentiklerine sürdü. Üçüncü 
çenti ğin ucundaki s biçimi hafif kıvrımlardan kaydırdı. S onra anahtarı 
pantolonunun derin sa ğ ön cebine koydu ve topallayarak tekrar tahta perde ye 
doğru gitti. 
Tahta perdeye vanp tam onu a şaca ğı sırada aklına korkunç bir şey geldi. Gül! Ya 
biri buraya gelip onu koparırsa? Çocuk, deh şetle inledi. Döndü ve yakla şık bir 
dakika sonra gözleri onu seçebildi. Gül artık kom şu bir binanın gölgesinde 
kalıyordu. Lo şlukta, küçücük, pembe bir şekil. Savunmasız, güzel ve yalnız. 
Onu bırakamam. Gülü korumam gerekiyor. 
Ama Jake'in kafasının içinde bir ses konu şmaya ba şladı. Bu o acayip, öbür 
yaşamında Durak yerinde kar şıla ştı ğı adamın sesiydi. "Onu hiç kimse 
koparmayacak. Ya da herhangi bir yabancı, onu kendi  bulanık gözleri güzelligin 
görüntüsüne dayanamadı ğı için ayaklarının altında ezemeyecek. Tehlike bu d eğil! 
Gül kendini böyle şeylere kar şı koruyabilir." 
Jake müthi ş rahatladı. 
O hayali sese, "Buraya tekrar gelip ona bakabilir m iyim?" diye sordu. "Keyfim 
yokken? Ya da o sesler kafamda belirip tekrar tartı şmaya ba şladıkları zaman? 
Buraya gelip ona bakar ve biraz olsun huzura kavu şabilir miyim?" 
Ses cevap vermedi. Jake birkaç dakika etrafı dinled ikten sonra artık 
konu şmayacağına karar verdi. Çuf Çuf Charlie'yle bilmece kitabı nı pantolonunun 
beline soktu. Pantolonu tozlanmı ş ve üzerine dikenler yapı şmıştı. Tahta perdenin 
kenarını tutup üzerinden a şarak Đkinci Caddenin kaldırımına atladı. Sa ğlam 
aya ğının üstüne dü şmeye dikkat etmi şti. 
Herkes artık evine gitti ği için caddede hem yaya, hem de araç trafi ği iyice 
artmı ştı. Oradan geçen birkaç ki şi bleyzırı yırtılmı ş, pantolonuna sokmadı ğı 
gömle ğinin etekleri tahta perdenin üzerinden atlarken uçu şan kirli çocu ğa 
baktılar. Ama en fazla birkaç ki şi. New York'lular tuhaf şeyler yapan insanları 
görmeye alı şıktılar. 
Jake bir an kaldırımda durdu. Kendini bir şey kaybetmi ş gibi hissediyordu. Ama 
başka bir şeyin daha farkındaydı. O tartı şan sesler hâlâ dönmemi şlerdi. Hiç 
olmazsa bu da bir şeydi. 
Tahta perdeye baktı. Sprey boyayla yazılmı ş uydurma şiir ona do ğru sıçradı 
sanki. Belki de bunun nedeni boyanın gülün renginde  olmasıydı. 
Jake, "O koskocaman KAPLUMBA ĞA'ya bak," diye mırıldandı. "Kabu ğunun üzerinde 
dünyayı ta şıyor." Titredi. "Ne biçim bir gün oldu bu! Tanrım!"  
Dönüp eve do ğru topallaya topallaya yürümeye ba şladı. 
Herhalde kapıcı Jake lobiye girer girmez yukarıya h aber vermi şti. Çünkü 
asansörün kapılan be şinci katta açıldı ğı zaman çocu ğun babası orada bekliyordu. 
Elmer Chambers soluk bir blucin ve boyunu bir yetmi ş be şten seksene çıkaran 



kovboy çizmeleri giymi şti. Kısa saçları dimdikti. Jake bildi bileli babası  her 
zaman müthi ş bir şok geçirmi ş gibi görünürdü. Asansörden iner inmez, Chambers 
onu kolundan yakaladı. 
" Şu haline bak!" Çocu ğu tepeden tırna ğa kadar süzdü. Onun kirli yüzüne, 
ellerine, yana ğı ve şaka ğında kuruyan kanlara, tozlu pantolonuna, yırtık 
bleyzırına ve kravatına acayip bir klips gibi takıl mış olan dikene baktı. "Gir 
içeri! Hangi cehennemdeydin? Annen neredeyse o kahr olasıca aklını kaçıracak?" 
Jake'e konu şma fırsatı vermeden onu dairenin kapısından içeri s ürükledi. Çocuk, 
Greta Shaw'un yemek odasıyla mutfa ğın arasındaki kemerin altında durdu ğunu 
gördü. Kadın ona gizli bir merhametle bakıyordu. So nra 'Beyin' gözü ona 
ili şmeden ortadan kayboldu. 
Jake'in annesi salıncaklı sandalyesinde otururken o ğlunu görünce aya ğa kalktı. 
Ama öyle hızla de ğil. Jake'i bir yandan azarlayıp, bir yandan da öpüc ük 
yağmuruna tutmak için holde ileri de atılmadı. Annesi ona do ğru gelirken çocuk 
kadının gözlerine baktı. Ve onun ö ğleden beri en a şağı üç Valium almı ş oldu ğunu 
anladı. Belki de dört. Hem annesi, hem de babası, k imyasal yoldan daha iyi 
yaşanılaca ğına kesinlikle inanıyorlardı. 
" Şaka ğın kanıyor? Neredeydin?" Kadın bu sözleri, Vassar Ü niversitesine özgü, 
kültürlü sesiyle sordu. Bazı heceleri uzatıyordu. S anki basit bir trafik 
kazasına u ğramı ş bir ahbabını kar şılamaktaydı. 
Jake, "Dı şarıdaydım," dedi. 
Babası onu şiddetle sarstı. Çocuk buna hazır de ğildi. Sendeledi ve bile ğini 
burktu ğu aya ğının üzerine bastı. Jake artan müthi ş can acısı yüzünden öfkelendi. 
Aslında babasının geride o çılgın kompozisyonunu bı rakarak okuldan kaçtı ğı için 
sinirlendi ğini sanmıyordu. Elmer o ğlunun onun programı aksatma cüretini 
göstermesine kızmı ştı. 
Jake ya şamı boyunca bu ana kadar babası hakkında üç şey hissetmi şti: hayret, 
korku ve bir tür karma şık, zayıf bir sevgi. Şimdi ortaya dördüncü ve be şinci 
duygular da çıkmı ştı. Bunlardan biri öfke, di ğeri de tiksintiydi. Bu kötü 
duygulara garip bir özlem de karı şıyordu. Đçindeki en etkili şeydi bu. Ba şka 
şeylerin arasından bir duman gibi geçiyordu. Jake ba basının kızarmı ş yüzüne 
karmakarı şık saçlarına baktı ve, ke şke şimdi o bo ş arsada olsaydım, diye 
düşündü. Güle baksaydım ve koroyu dinleseydim... Buras ı benim yerim de ğil... 
Artık de ğil. Yapmam gereken bir i ş var. Onun ne oldu ğunu bir bilebilseydim... 
Sonra babasına, "Kolumu bırak," dedi. 
"Sen bana ne dedin bakayım?" Babasının mavi gözleri  irile şmişti. Bu gece çok 
kanlıydı gözleri. Jake onun o sihirli tozundan fazl aca aldı ğını dü şündü. 
Herhalde babasına kar şı gelmek için uygun bir an de ğildi ama yine de ona kar şı 
gelmek niyetinde oldu ğunu anladı. Bu ak şam, sadist bir kedinin di şleri 
arasındaki bir fare gibi sarsılmak niyetinde de ğildi. Bu gece olamazdı. Belki 
asla olmamalıydı. Çocuk birdenbire öfkesinin ço ğunun basit bir nedeni oldu ğunu 
anladı. Annesiyle babasına olanları anlatamazdı. Hâ lâ sürmekte olan olayları. 
Onlar bütün kapıları kapatmı şlardı. 
Jake, kendi kendine, ama benim anahtarım var, diyer ek pantolonunun kuma şının 
altından onu yokladı. Sonra o tuhaf şiirin gerisini hatırladı. "E ğer ko şup 
oynamak istiyorsan, Bugün I ŞIN'ı izleyip gel!" Çocuk, "Kolumu bırakmam 
söyledim," dedi. "Bile ğim burkuldu ve sen onu daha çok sızlatıyorsun..." 
"Bile ğinden ba şka yerleri de sızlataca ğım. E ğer..." Jake'in vücuduna ani bir güç 
yayıldı sanki. Babasının omzunun hemen a şağısında, kolunu kavramı ş olan elini 
tuttu ğu gibi şiddetle itti. Elmer'in a ğzı bir karı ş açık kalmı ştı. 
Jake, "Ben senin yanında çalı şmıyorum," dedi. "Ben senin o ğlunum. Bunu 
hatırlıyor musun? Unuttuysan, yazı masasının üstünd e duran foto ğrafa bir bak." 
Babası iki ölçü şaşkınlık ve bir ölçü öfkeyle dudaklarını gererken ust alıkla 
kron takılmı ş di şleri ortaya çıktı. "Benimle böyle konu şamazsın, ahbap. Nerede 
senin saygın?" 
"Bilmiyorum. Belki eve gelirken yolda kaybettim." 
"Bütün günü izin almadan bir yerlerde geçiliyorsun,  sonra da burada durmu ş, 
terbiyesizce, saygısızca..." 
Jake'in annesi, "Susun!" diye ba ğırdı. " Đkiniz de susun!" Sisteminde dola şıp 
duran sakinle ştirici ilaca ra ğmen neredeyse a ğlayacak gibi görünüyordu. 



Jake'in babası çocu ğun kolunu tekrar tutmak için uzandı ve sonra vazgeç ti. Bunun 
nedeni çocu ğun bir dakika önce elini şaşılacak bir güçle itmesi olabilirdi. Ya 
da Jake'in gözlerindeki ifade. "Nerede oldu ğunu bilmek istiyorum." 
"Söyledim ya dı şarıdaydım. Ve bu konuda bütün söyleyece ğim bu kadar." 
"Kahretsin! Okul müdürün telefon etti. Fransızca ö ğretmenin kalkıp buraya kadar 
geldi. Đkisinin de sana soracak beaucoup sorusu var. Benim de öyle. Ve ben cevap 
vermeni istiyorum." 
Jake'in annesi, "Elbisen kirlenmi ş," dedi. Sonra da çekine çekine ekledi. "Biri 
saldırıp paralarını mı çaldı, Johnny? Okuldan kaçtı n ve soyuldun mu?" 
Elmer Chambers öfkeyle homurdandı. "Tabii ki soyulm adı. Saati kolunda de ğil mi?" 
"Ama şaka ğında kan var." 
"Endi şelenme, anne. Sadece ba şımı vurdum." 
"Ama..." 
"Ben gidip yataca ğım. Çok çok yorgunum. Bu olayı sabah konu şmak isterseniz, 
tamam. Belki o zaman olaydan bir anlam da çıkarabil iriz. Ama şimdilik söyleyecek 
hiçbir sözüm yok." 
Babası çocu ğun pe şinden bir adım atarak ona do ğru uzandı. 
"Yapma, Elmer!" Jake'in annesinin sesi neredeyse bi r çı ğlı ğa dönü şecekti. 
Chambers kadına aldırmadı. Jake'i bleyzırının arkas ından yakaladı. "Öyle dönüp 
gitmek yok..." diye ba şladı. Çocuk hızla dönerken bleyzır adamın elinden 
kurtuldu. Gerilmi ş olan sa ğ koltukaltının diki şleri mırıltıyı andıran bir sesle 
söküldü. 
 Elmer o ğlunun alev alev yanan gözlerini görünce geriledi. Y üzündeki öfkeyi 
dehşete benzeyen ba şka bir duygu sildi. Bu bir benzetme de ğildi. Jake'in gözleri 
gerçekten alev almı ş gibi gözüküyordu. Annesi fısıltıya benzer bir şekilde 
bağırdı ve elini a ğzına kapattı. Đki uzun adım atarak sendeleye sendeleye 
geriledi. Hafif bir gürültüyle salıncaklı sandalyes ine çöktü. Jake, "Yakamı... 
bırak," dedi. 
Babası, "Sana ne oldu?" diye sordu. Bu sefer sesi h emen hemen yakınırmı ş 
gibiydi. "Kahretsin! Ne oldu sana? Sınavların ilk g ünü kimseye bir şey 
söylemeden okuldan kaçıyorsun, sonra tepeden tırna ğa kadar pislenmi ş bir halde 
dönüyorsun... Ve çıldırmı ş gibi davranıyorsun." 
Eh, i şte babası o sözleri söylemi şti. "Çıldırmı ş gibi davranıyorsun!" Jake üç 
hafta önce sesler kafasının içinde konu şmaya ba şladıklarından beri bundan 
korkmu ştu. Ama her şey açı ğa çıkmı ştı artık ve pek de korkmadı ğını anlıyordu. 
Belki de bunun nedeni sorunu kendince çözmü ş olmasıydı. Evet, ona bir şeyler 
olmu ştu. Hâlâ oluyordu. Ama hayır... Jake çıldırmamı ştı. Hiç olmazsa şimdilik. 
Çocuk, "Bunu yarın sabah konu şuruz," diye tekrarlayarak yemek odasında ilerledi. 
Babası bu sefer onu durdurmaya kalkı şmadı. Tam hole çıkaca ğı sırada annesinin 
endi şeli sesini duyarak durakladı. "Johnny... iyi misin? " 
Çocuk ona ne cevap verecekti? "Evet mi? Hayır mı?" Yoksa ikisi birden mi? Ama 
zihnindeki o sesler susmu şlardı. Bu da bir şey sayılırdı. Hatta çok şey 
sayılırdı. 
Jake sonunda, "Daha iyiyim," dedi. Odasına giderek kapıyı kesin bir tavırla 
kapattı. Kapının kendisiyle yuvarlak dünya arasına girip kesin bir sesle 
kapanması onu müthi ş rahatlattı. 
 
Jake bir süre kapıda durarak etrafı dinledi. Annesi nin sesi sadece bir mırıltı 
gibiydi. Babasınınkiyse biraz daha yüksek. 
Annesi kan ve doktorla ilgili bir şey söylüyordu. 
Babası, "Çocu ğun bir şeyi yok," dedi. "Sadece ileri geri konu ştu. Ben bu sorunu 
çözece ğim." 
Annesi ondan sakin olmasını istedi. 
Babası, "Ben sakinim," dedi. 
Annesi de... 
Annesi dedi ki, babası dedi ki, dırdır dır vır vır vır. Jake onları hâlâ 
seviyordu. Hiç olmazsa sevdi ğinden emindi. Ama di ğer şeyler olmu ştu. Ve o yüzden 
tekrar bir şeyler olması da gerekiyordu. 
Neden? Çünkü gülde bir gariplik vardı. Ve çünkü ko şup oynamak istiyordu... Ve 
onun Durak yerinin yukarısındaki kadar mavi olan gö zlerini görmeyi arzuluyordu. 



Jake bleyzırını çıkarırken a ğır a ğır yazı masasına gitti. Ceket pek giyilecek 
halde de ğildi artık. Bir kolu neredeyse tümüyle sökülmü ştü. Astar havası 
kesilmi ş bir yelken gibi sarkıyordu. Çocuk bleyzırı bir isk emlenin arkasına astı 
ve sonra oturarak kitapları masaya koydu. Son on gü ndür do ğru dürüst 
uyuyamıyordu. Ama bu gece mı şıl mı şıl uyuyaca ğından emindi. Şimdiye kadar 
kendini hiç böylesine yorgun hissetmemi şti. Belki de böylelikle sabah uyandı ğı 
zaman ne yapması gerekti ğini anlayacaktı. 
Kapıya hafifçe vuruldu. Jake dikkatle o tarafa do ğru döndü. 
"Ben, Bayan Shaw, John. Bir dakika gelebilir miyim? " 
Çocuk gülümsedi. Bayan Shaw... tabii o gelmi şti! Annesiyle babası onu aracı 
olarak seçmi şlerdi. Belki de 'çevirmen' sözcü ğü daha uygundu. 
Herhalde annesi, "Sen gidip onunla konu ş," demi şti. "Johny sana ne derdi 
oldu ğunu söyler. Ben onun annesiyim. Bu, durmadan burnu akan, gözleri kanlı adam 
da babası. Sen sadece hizmetçisin. Belki o ğlumuz bize söylemediklerini sana 
açar. Çünkü, sen onu ikimizden daha fazla görüyordu n. Belki onun dilini daha iyi 
anlarsın." 
Jake, Bayan Shaw'un elinde de bir tepsi olmalı, diy e dü şündü. 
Gerçekten de kadın bir tepsi getirmi şti. Ona iki sandviç, bir dilim elmalı tatlı 
ve bir bardak çikolatalı süt koymu ştu. Bayan Shaw, Jake'e hafif bir endi şeyle 
bakıyordu. Sanki çocu ğun atılıp kendisini ısırmasından korkuyordu. Jake k adının 
omzunun üzerinden baktı. Ama annesiyle babası görün ürlerde yoktu. Aslında 
onların oturma odasında merakla etrafı dinledikleri nden emindi. 
Bayan Shaw, "Yiyecek bir şeyler isteyece ğini dü şündüm," dedi. 
"Evet. Sa ğol." Do ğrusu Jake açlıktan ölüyordu. Kahvaltıdan sonra hiçb ir şey 
yememişti. Yana çekildi ve hizmetçi içeri girdi. Jake'in ö nünden geçerken ona 
yine endi şeyle bakmı ştı. Sonra da tepsiyi yazı masasına koydu. 
ÇufÇuf Charlie'yi alarak, "Ah, şuna bak," dedi. "Küçük bir kızken bende de vardı 
bu kitaptan. Bugün mü aldın, Johnny?" 
"Evet. Annemle babam senden bugün neler karı ştırdı ğımı ö ğrenmemi mi istediler?" 
Kadın ba şını salladı. Ne rol yapıyor, ne de yalan söylemeye kalkıyordu. Bu da 
sadece bir i şti. Çöp tenekesini dı şarı çıkarmak gibi bir şey. Bayan Shaw'un 
yüzünde, " Đstersen bana söyleyebilirsin, Johnny," dermi ş gibi bir ifade belirdi. 
"Ya da dilini tutabilirsin. Seni severim, Johnny am a aslında bu benim için 
önemli de ğil. Ben sadece burada çalı şıyorum. Ve eve gitme zamanım da çoktan 
geçti." 
Jake kadının suratındaki ifade yüzünden alınmadı. T ersine bu çocu ğu daha da 
sakinle ştirdi. Bayan Shaw da tam bir dost sayılmayacak kada r tanıdıktı... Ama 
Jake onun kendisine okuldaki arkada şlarından biraz daha yakın oldu ğunu 
düşünüyordu. Şimdi de yine annesiyle babasından daha yakındı ona.  Bayan Shaw hiç 
olmazsa dürüsttü. Üçkâ ğıda kalkı şmıyor, ayın sonunda hesabı açıklıyordu. Ve 
sandviç yaparken ekmeklerin kabu ğunu her zaman çıkarıyordu. 
Jake bir sandviç alıp koca bir lokma kopardı. Salam  ve peynir. En sevdi ği 
şeylerdi bunlar. Bu da yine Bayan Shaw'un lehinde bi r noktaydı. Jake'in sevdi ği 
şeylerin hepsini biliyordu. Annesi hâlâ onun ha şlanmı ş mısırdan ho şlandı ğını ve 
Brüksel lahanasından da nefret etti ğini sanıyordu. 
Jake, "Lütfen onlara iyi oldu ğumu söyle," dedi. "Babama da ona terbiyesizce 
davrandı ğım için üzüldü ğümü anlat." Aslında üzüldü ğü yoktu. Ama babasının bütün 
istedi ği ondan özür dilenmesiydi. Bayan Shaw bunu ona akta rır aktarmaz Elmer 
Chambers rahatlayacak ve kendi kendine o eski yalan ı tekrarlayacaktı. Babalık 
görevini yerine getirmi şti ve her şey yolundaydı. Her şey yolundaydı. Her şey 
iyiydi. 
Jake lokmasını çi ğneyerek konu şmasını sürdürdü. "Sınavlar için çok fazla 
çalı ştım. Galiba bu sabah bunun acısı çıktı. Sanki dondu m. Okuldan çıkıp 
gitmezsem bo ğulaca ğımı sandım." Alnındaki kurumu ş kana dokundu. "Buna gelince... 
Lütfen anneme bunun hiç önemli olmadı ğını söyle. Kimse bana saldırıp paramı 
çalmadı. Budalaca bir kazaydı sadece. Hamalın biri elarabasını iterken ben ona 
çarptım. Bu çizik hiç önemli de ğil. Öyle çift gördü ğüm filan da yok. Hatta artık 
başım bile a ğamıyor." 
Bayan Shaw ba şını salladı. "Neler oldu ğunu anlıyorum. Öyle önemli bir okul, 
dersler. Biraz sarsıldın. Bunda utanılacak bir şey yok, Johnny. Ama şu son 
birkaç hafta hiç kendinde de ğildin." 



"Artık düzelece ğim sanırım. Belki size Đngilizce Kompozisyonu düzeltmem 
gerekecek ama..." 
"Ah!" Bayan Shaw'un suratında hayret dolu bir ifade  belirdi. "Az kalsın 
unutuyordum! Fransızca ö ğretmenin senin için bir şey bıraktı. Hemen getireyim." 
Hizmetçi odadan çıktı. Jake gerçekten iyi bir adam olan Bay Bissette'i fazla 
üzmemiş oldu ğunu umuyordu. Ama ö ğretmenin kalkıp gelmesinden adamın üzülmü ş 
oldu ğu anla şılıyordu. Jake, Piper Okulu ö ğretmenlerinin böyle bir şeyi pek sık 
yapmadıklarını dü şündü. Bay Bissette ona ne bırakmı ştı acaba? Herhalde okulun 
pedagogu Bay Hotchkiss'le konu şması için bir ça ğrı. Sabah olsa bu dü şünce çocu ğu 
korkuturdu. Ama bu gece de ğil. 
Bu gece sanki önemli olan sadece güldü. 
Jake ikinci sandviçi atı ştırmaya ba şladı. Bayan Shaw kapıyı açık bıraktı ğı için 
onun anne ve babasıyla konu ştu ğunu duyuyordu. Đkisi de daha sakinle şmiş 
gibiydiler. Jake sütünü içti. Sonra da içinde elma tatlısı bulunan taba ğı 
kaparcasına aldı. Bayan Shaw birkaç dakika sonra dö ndüğünde elinde o tanıdık 
mavi dosya vardı. 
 Jake o zaman korkularından tamamiyle kurtulmamı ş oldu ğunu anladı. Tabii artık 
herkes durumu şimdiye kadar ö ğrenmi şti. Hem ö ğretmenler, hem de ö ğrenciler. Bu 
konuda bir şey yapılamayacak kadar geçti şimdi. Ancak bu Jake'in hepsinin de 
kaçırmı ş oldu ğunu bilmelerinden ho şlandı ğı anlamına gelmiyordu. Onların 
kendisinden söz ettiklerinden de. 
Dosyanın önüne ata şla küçük bir zarf ili ştirilmi şti. Jake zarfı aldı. Açarken 
başını kaldırarak Bayan Shaw'a baktı. "Bizimkiler şimdi ne alemdeler?" diye 
sordu. 
Kadın hafifçe gülerek, "Baban sana Sınav Ate şine yakalanmı ş oldu ğunu ona neden 
söylemedi ğini sormamı istedi. Çocukken o da bir iki kere aynı  illete tutulmu ş." 
dedi. 
Bu sözler Jake'in ilgisini çekti. Babası, "Biliyor musun, ben çocukken..." diye 
başlayan sözler söylemez, anılarını anlatmazdı... Jake  babasını Kötü Bir Sınav 
Ate şine yakalanmı ş bir çocuk olarak hayal etmeye çalı ştı ama pek ba şaramadı. 
Ancak gözlerinin önünde kavgacı, kötü bir cücenin h ayali belirdi. Piper 
ti şörtlü, elde yapılmı ş kovboy çizmeleri giymi ş bir cüce. Saçları alnından 
dimdik yükseliyordu. Not, Bay Bissette'dendi. 
 
"Sevgili John, 
Bonnie Avery bana okuldan erken ayrıldı ğını söyledi. Senin için çok çok 
endi şeleniyor. Ben de öyle. Oysa ikimiz de daha önce böy le şeyler gördük. 
Özellikle Sınav Haftası sırasında. Yarın ilk i ş gelip beni gör, olur mu? 
Kar şıla ştı ğın sorunlar çözümlenebilir. Sınavlar yüzünden kendi ni baskı altında 
hissediyorsan bu ertelenebilir. Böyle şeylerin her zaman oldu ğunu tekrarlamak 
istiyorum. Bizi asıl ilgilendiren senin sa ğlı ğın. Đstersen beni bu ak şam da 
arayabilirsin. Telefonum 555-7661. Gece yarısına ka dar yatmayaca ğım. 
Hepimizin seni çok sevdi ğini ve senin tarafından oldu ğumuzu unutma. 
A votre sante. Len Bissette." 
 
Jake'in içinden a ğlamak geliyordu. Endi şe açıklanmı ştı. Bu da harika bir şeydi. 
Ama başka şeyler de vardı notta. Açıklanmayan şeyler. Onlar daha da harikaydı. 
Dostluk, ilgi, (ne kadar yanlı ş olursa olsun) anlama ve teselli etme çabası. 
Bay Bissette mektubun altına küçük bir ok i şareti yapmı ştı. Jake kâ ğıdı çevirdi. 
Orada bir iki satır vardı: 
"Aklıma gelmi şken. Bonnie Avery bunu sana yollamamı istedi, seni kutlarım." 
Kutlamak mı? Kahretsin! Bu ne anlama geliyordu. 
Dosyayı açtı. Jake'in Son Kompozisyonunun birinci s ayfasına ata şla bir kâ ğıt 
ili ştirilmi şti. Bunun yukarısında, "Bonita Avery'nin Masasından " yazılıydı. Jake 
kadının dolmakalemle, sivri sivri harflerle yazdıkl arını gitgide artan bir 
şaşkınlıkla okudu. 
"John, 
Leonard herhalde hepimizin duydu ğu endi şeyi açıklayacak. O bu konuda çok 
başarılıdır. Onun için izin verirsen ben senin Son Kom pozisyonunun üzerinde 
duraca ğım. Bo ş oldu ğum saatte onu okuyup de ğerlendirdim. Bu insanı sersemletecek 
kadar orijinal bir şey. Şu son birkaç yıldır okudu ğum öğrenci yazılarının 



hepsinden çok üstün. 'Ve bu gerçek...' cümlesini az ar azar arttırarak tekrar 
tekrar kullanman harika. Tabii bu tür tekrarlamalar  aslında sadece bir oyundur. 
Ancak kompozisyonun gerçek de ğeri onun sembolik niteli ğinde. Bu önce 
başsayfadaki tren ve kapı resimleriyle ifade ediliyor.  Sonra kompozisyonda 
ola ğanüstü bir biçimde sürdürülüyor. Ve bu 'Kara Kule'n in resmiyle mantıklı 
sonuca eri şiyor. Bunun sıradan hırsların sadece sahte de ğil, aynı zamanda 
tehlikeli olduklarını açıklamak için yaptı ğını anlıyorum. 
Tabii bütün sembolizmi anladı ğımı iddia edemem. (Örne ğin 'Gölgelerin Hanımı', 
'Silah şor.') Ancak senin, kendinin, 'Mahkûm,' e ğitim sisteminin de 'Konu şan 
Đblis' oldu ğu çok belli. 'Roland' ve 'Silah şor' aynı otorite figürleri 
olabilirler mi? Baban örne ğin. Bu olasılık beni öylesine etkiledi ki, dosyanı 
açıp babanın adına baktım ve isminin 'Elmer' oldu ğunu gördüm. Ama göbek adının 
R. harfiyle ba şladı ğını da fark ettim. 
Bunu son derecede çekici buluyorum. Yoksa bu da bir  çifte sembol mü? Kayna ğı hem 
baban, hem de Robert Browning'in Childe Roland to t he Dark Tower Came eseri mi? 
Öğrencilerin ço ğuna böyle bir soru sormam. Ama tabii senin ne çok k itap 
okudu ğunu biliyorum. 
Her neyse. Kompozisyonundan çok etkilendim. Ço ğu zaman daha genç ö ğrencileri şu 
'bilinç-akımı' diye tanımlanan yazı tarzı çeker anc ak bu türü ender olarak 
kavrayıp sindirebilirler. Sen bu tarzla sembolik di li birbirine büyük bir 
başarıyla karı ştırmı şsın. Aferin! 
Kendini toplar toplamaz bana u ğra. Seninle bu yazının gelecek yılki ö ğrenci 
edebiyat dergisinin birinci sayısında basılması ola sılı ğını konu şmak istiyorum. 
B. Avery." 
"Not: Belki bugün beklenmeyecek kadar zengin olan S on Kompozisyonunu 
anlayamayaca ğımdan birdenbire ku şkulandı ğın için okuldan ayrıldın. O şüphelerini 
giderebildi ğimi umarım." 
 
Jake kâ ğıdı ata ştan çıkardı. Ve o zaman çocu ğun insanı sersemletecek kadar 
orijinal ve çok sembolik Son Kompozisyonunun ön say fası ortaya çıktı. Bayan 
Avery ödevlere numara vermek için kullandı ğı kırmızı kalemle oraya "Aç" yazmı ş 
ve etrafına da bir daire çizmi şti. Daha altta da üç sözcük vardı. "HAR ĐKA BĐR 
YAZI!!! 
Jake gülmeye ba şladı. 
Bütün gün, bu uzun, korkutucu, akıl karı ştıran, heyecanlandıran, deh şete 
düşüren, esrarlı gün, hıçkırı ğa benzeyen, gürültülü kahkahalarla özetlendi. 
Çocuk iskemlesine yı ğılıp, ba şını arkaya atarak ellerini karnına bastırmı ştı. 
Gözyaşları yüzünden akıyordu. Jake sesi kısılıncaya kadar  güldü. Zaman zaman 
susar gibi oluyor, sonra gözü Bayan Avery'nin iyi n iyetli ele ştirisindeki bir 
cümleye takılıyordu. O zaman tekrar katıla katıla g ülmeye ba şlıyordu. Babasının 
kapıya gelerek, şaşkınlık ve ku şkuyla kendisine baktı ğını, sonra da ba şını 
sallayarak tekrar uzakla ştı ğını fark bile etmedi. 
Çocuk sonunda Bayan Shaw'un hâlâ karyolasının kenar ında oturdu ğunun farkına 
vardı. Ona dostça bir tarafsızlık ve hafif bir mera kla bakıyordu. Jake konu şmaya 
çalı ştı ama daha ba şlayamadan kahkahaları yine etrafta çınladı. 
Durmalıyım, diye dü şündü. Susmalıyım yoksa bu beni öldürecek. Hastalanı p felç 
olabilir ya da kalp krizi geçirebilirim. 
Sonra kendi kendine acaba Ms. Avery, Çuu-çuu, çuuu çuw'dan ne anlam çıkardı, 
diye sordu. Ve tekrar deli gibi gülmeye ba şladı. 
Sonunda kahkahalar yerini kıkır kıkır gülmelere bır akmaya ba şladı. Çocuk koluyla 
gözlerinden akan ya şları silerek, "Çok üzgünüm Bayan Shaw," dedi. "Sade ce... 
şey... Son Kompozisyonuma ö ğretmen 'Aç' vermi ş. Bu çok çok., sembolik... ve... 
ola ğanüstü..." Ama cümlesini tamamlayamadı. Tekrar kahk ahalar atmaya ba şlayınca 
iki büklüm olup elleriyle zonklayan kafasını tuttu.  
Bayan Shaw gülümseyerek aya ğa kalktı. "Bu çok güzel, Johnny. Her şeyin böyle 
güzel sona ermesine seviniyorum. Annenle babanın da  sevineceklerinden eminim. 
Artık çok geç kaldım. Kapıcıdan bana bir taksi ça ğırmasını isteyece ğim. Đyi 
geceler, güzel uykular." 
Jake kendine zorla hakim oldu. " Đyi geceler, Bayan Shaw." 
Ama kadın gider gitmez tekrar gülmeye ba şladı. 



Ondan sonraki yarım saat içinde annesiyle babası Ja ke'in odasına sırayla ayrı 
ayn geldiler. Đkisi de gerçekten sakinle şmişlerdi. Jake'in Son Kompozisyonundan 
Aç almı ş olması onlan daha da sakinle ştirmi ş gibiydi. Jake, Fransızca kitabını 
masasına açmı ş oturuyordu. Ama aslında kitaba pek bakmamı ştı ve bakmaya da 
niyeti yoktu. Sadece onların gitmesini bekliyordu. Ondan sonra o gün aldı ğı iki 
kitabı inceleyecekti. Ona gerçek Son Sınavlar ufkun  hemen ötesinde 
bekliyorlarmı ş gibi geliyordu. Ve bu sınavları geçmeyi çok istiyo rdu. 
Jake'in babası onu çeyrek geçe ba şını kapıdan uzattı. Yani annesinin ne 
söyledi ği pek anla şılmayan konu şmasından yirmi dakika sonra Elmer Chambers'ın 
bir elinde bir sigara, di ğerinde de Đskoç viskisi dolu bir bardak vardı. Sadece 
daha sakin de ğil, neredeyse sarho ştu da. Jake hemen babasının annesinin 
Valium'una da el atıp atmadı ğını dü şündü. 
" Đyi misin, çocuk?" 
"Evet." Jake yine kendini her zaman kontrol altında  tutan o ufak tefek, üstü 
başı tertemiz çocuktu. Babasına dikti ği gözleri alev alev yanmıyordu artık. 
Donuktu. 
"Daha önce olanlar için üzüldü ğümü söylemek istedim." Babası öyle fazla özür 
dileyen biri de ğildi. O yüzden şimdi bunu beceriksizce yaparken Jake ona biraz 
acıdı. "Önemli de ğil." 
"Zor bir gün." Elmer içki barda ğıyla i şaret etti. "Neden olanları unutmuyoruz?" 
Sanki bu müthi ş mantıklı fikir aklına yeni gelmi ş gibi konu şmuştu. 
"Ben unuttum zaten." 
" Đyi." Babası rahatlamı ş gibiydi. "Artık uyuma zamanın geldi, de ğil mi? Yarın, 
bazı şeyleri açıklaman ve sınavlara girmen gerekiyor." 
Jake, "Sanırım," dedi. "Annem iyi mi?" 
"Çok iyi. Çok iyi. Ben çalı şma odasına gidiyorum. Bu gece dosyalarla u ğra şmam 
gerekiyor." 
"Baba?" 
Elmer dikkatle dönüp Jake'e baktı. "Senin göbek adı n nedir?" 
Elmer Chambers'ın yüzündeki ifade çocu ğun Son Kompozisyonundan aldı ğı nota 
baktı ğını ama Ms. Avery'nin ele ştirisini okuma zahmetine girmedi ğini açıkladı. 
"Benim göbek adım yok. Bu sadece bir ba şharf. Harry S. Truroan gibi. Sadece 
benimki R. Bu nereden aklına geldi?" 
Jake, "Sadece merak ettim," dedi. 
Babası odadan çıkıncaya kadar kendini tutmayı ba şardı... Ama kapı kapanır 
kapanmaz karyolasına ko ştu. Đkinci bir kahkaha krizi ba şlamı ştı. Bu çılgınca 
gülü şünün duyulmaması için yüzünü yastı ğına gömdü. 
Jake arada sırada gırtla ğından hafif bir kahkaha yükseliyorsa da artık gülme  
krizinin geçti ğine karar verdi. Çocuk babasının sigaraları, Đskoç viskisi, 
kâğıtları ve beyaz toz dolu küçük şi şesiyle çalı şma odasına kilitlendi ğine emin 
olduktan sonra tekrar yazı masasına gitti. Oradaki lambayı yakarak Çuf Çuf 
Charlie' yi açtı. Telif haklarının yazılı oldu ğu sayfaya bir göz attı. Kitap ilk 
1942'de basılmı ştı. Çocu ğun elindekiyse dördüncü baskıydı. Kitabın sonuna ba ktı 
ama romanın yazan Beryl Evans konusunda hiçbir bilg i bulamadı. 
Tekrar ba şa dönerek, buharlı lokomotifin sürücü bölümünde gül ümseyerek oturan 
sarı saçlı adamın resmine baktı. Onun gururlu gülüm semesini de inceledikten 
sonra okumaya ba şladı. 
Bob Brooks, Orta-Dünya Demiryolu Şirketinin, St. Louis'le Topeka arasında 
i şleyen treninde makinist olarak çalı şıyordu. Orta-Demiryolu Şirketinde çalı şan 
gelmi ş geçmi ş makinistlerin en iyisiydi Bob. Charlie de trenleri n en iyisi! 
Charlie bir 402 Big Boy Buharlı Lokomotifti. Ve Mak inist Bob da sürücü yerinde 
oturarak düdük çalmasına izin verilen tek insan. He rkes Charlie'nin "VOOOO-OOO" 
diye öten düdü ğünü tanırdı. Düdü ğün dümdüz uzanan Kansas kırlarında 
yankılandı ğını duydukları zaman da, " Đşte Charlie'yle Makinist Bob gidiyor," 
diyorlardı. "St. Louis'le Topeka arasındaki en hızl ı takım." 
Kız ve erkek çocuklar Charlie'yle Makinist Bob'un g eçi şini seyretmek için 
bahçelerine fırlıyorlardı. Makinist Bob o zaman gül ümsüyor ve el sallıyordu. 
Çocuklar da gülümseyip, el sallayarak kar şılık veriyorlardı. 
Makinist Bob'un kendinden ba şka kimsenin bilmedi ği bir sırrı vardı. Aslında Çuf 
Çuf Charlie canlıydı. Gerçekten canlıydı. Bir gün T opeka'dan St. Louis'e 



giderlerken Makinist Bob birinin, alçak ve sert bir  sesle, şarkı söyledi ğini 
duydu. 
Sert sert, "Sürücü yerinde benden ba şka kim var?" dedi. 
Jake, "Sen bir psikiyatriste gitmelisin, Makinist B ob," diye mırıldanarak 
sayfayı çevirdi. Burada bir resim vardı. Bob, Çuf Ç uf'un otomatik fırınının 
altına bakmak için e ğilmi şti. Jake, Bob, kaçak yolcular olup olmadı ğına 
bakarken, diye dü şündü. Treni kim sürüyor? Đneklere (ve tabii kız ve erkek 
çocuklara) kim çarpmamaya çalı şıyor? Beryl Evans'ın trenler konusunda fazla 
bilgisi olmadı ğı anla şılıyordu. 
Hafif, sert bir ses, "Endi şelenme," dedi. "Sadece ben varım." 
Makinist Bob, " 'Ben'de kimmi ş?" diye sordu. En gür, en kaba sesiyle konu şmuştu. 
Çünkü hâlâ birinin kendisine bir oyun oynadı ğını sanıyordu. 
O hafif, sert ses, "Charlie," dedi. 
Makinist Bob alayla güldü. "Hah hah hay! Trenler ko nuşamaz! Belki fazla bilgili 
sayılmam ama bunu biliyorum! Sen Charlie'ysen o zam an düdü ğünü de kendin 
çalabilirsin sanırım!" 
O hafif, sert ses, "Tabii," dedi. Sonra düdü ğün o yüksek sesi duyuldu ve bu 
Missouri ovalarında yankılandı. 
Makinist Bob, "Tanrım!" diye ba ğırdı. "Bu gerçekten sensin!" 
Çuf Çuf Charlie, "Sana söyledim," dedi. 
Makinist Bob sordu. "Neden canlı oldu ğunu daha önce anlayamadım? Niçin benimle 
daha önce konu şmadın?" 
Charlie o zaman o hafif ve sert sesiyle Makinist Bo b'a şu şarkıyı söyledi: 
"Bana gülünç sorular sorma Ben gülünç oyunlar oynam am. Ben basit bir çuf-çuf 
trenim Ve her zaman öyle kalaca ğım. 
 
Ben sadece mavi gökyüzünün altında 
Hızla gitmeyi 
Ölece ğim güne kadar 
Mutlu bir Çuf-Çuf tren olmayı istiyorum. 
 
Makinist Bob, "Yolculuk yaparken benimle biraz daha  konu şur musun?" dedi. "Bu 
hoşuma giderdi." 
Charlie, "Tabii konu şurum," diye cevap verdi. "Seni seviyorum, Makinist Bob." 
VOOO-OOO! Charlie şimdiye kadar hiç böylesi yüksek sesle ve ustalıkla ötmemi şti. 
Düdüğü duyan herkes bakmak için evlerinden çıktı. 
Bu son sahneyi canlandıran resim kapaktakinin aynıy dı. Daha önceki sayfalarda 
lokomotif oldukça sıradan resimlenmi şti. (Kaba saba resimlerdi bunlar. Jake'e 
ana okulundayken çok sevdi ği Mike Mulligan ve Buharlı Ekskavatörü kitabını 
hatırlatıyordu.) Đlk resimlerde lokomotif ne şeli görünüyordu. 1940'larda kitabın 
okuması için hazırlandı ğı çocukların onu ilginç bulduklan kesindi. Aslında 
sonuçta bir makineydi o. Ancak son resimde lokomoti fin insani özellikleri vardı. 
Jake, Charlie'nin gülümsemesine ve hikâyenin fazla şirinli ğine ra ğmen buz gibi 
oldu. 
O tebessüme güvenemiyordu. 
Çocuk, Son Kompozisyonuna dönerek satırları gözleri yle ara ştırdı. "Blaine'in 
tehlikeli oldu ğundan eminim," diye okudu. "Ve bu da gerçek." 
Dosyayı kapayarak parmaklarını birkaç dakika dü şünceli dü şünceli kapa ğına vurdu. 
Sonra tekrar ÇufÇuf Charlie'ye döndü. 
Makinist Bob'la Charlie pek çok mutlu gün geçirip p ek çok konudan söz ettiler. 
Makinist Bob yalnız ya şıyordu. Karısı uzun yıllar önce New York'ta öleli b eri 
edindi ği ilk gerçek dost Charlie'ydi. 
Sonra günün birinde Charlie'yle Makinist Bob, St. L ouis'deki lokomotiflerin 
durdu ğu yuvarlak binaya döndüklerinde onun bölmesini yeni  bir dizelin kapmı ş 
oldu ğunu gördüler. Ne de harika bir dizel lokomotifti bu ! 5.000 beygir 
gücündeydi! Paslanmaz çelik ba ğlama uçları! New York Eyaletinde Utica'da-Ici 
Utica Motor Fabrikasından çekme motorlar! Ve tepede , jeneratörün arkasında 
parlak sarı üç radyatör so ğutma vantilatörü. 
Makinist Bob endi şeli bir sesle, "Ne oluyor?" diye sordu. Ama Charlie  en hafif 
ve en sert sesiyle şarkısını söyledi. 



"Bana gülünç sorular sorma Ben gülünç oyunlar oynam am. Ben basit bir çuf-çuf 
trenim Ve her zaman öyle kalaca ğım. 
Ben sadece mavi gökyüzünün altında 
Hızla gitmeyi 
Ölece ğim güne kadar 
Mutlu bir çuf-çuf tren olmayı istiyorum." 
Lokomotif deposunun Müdürü Bay Bridggs onların yanı na geldi. 
Makinist Bob, "Bu güzel bir dizel lokomotif," dedi.  "Ama onu Charlie'nin 
yerinden çıkarmanız gerekecek, Bay Briggs. Charlie' nin hemen bugün, ö ğleden 
sonra ya ğlanması gerekiyor." 
Bay Briggs üzüntüyle, "Charlie'nin artık ya ğlanmaya hiç ihtiyacı olmayacak, 
Makinist Bob," diye açıkladı. "Bu onun yerine geçec ek. Bu yepyeni Burlington 
Zephyr dizel lokomotifi. Bir.zamanlar Charlie dünya nın en iyi lokomotifiydi. Ama 
artık eskidi. Kazanı da sızıyor. Korkarım Charlie'n in emekliye ayrılma zamanı 
geldi." 
"Saçma!" Makinist Bob'un tepesi fena halde atmı ştı. "Charlie hâlâ canlı ve 
güçlü! Orta-Dünya Demiryolu Şirketinin merkezine telgraf çekece ğim! Ben, kendim 
Başkan Bay Raymond Martin'e bir telgraf yollayaca ğım! Onu tanıyorum. Çünkü bir 
keresinde bana iyi Hizmet Ödülü vermi şti. Törenden sonra da Charlie'yle ben 
küçük kızını gezdirmi ştik. Çocu ğun düdük kolunu çekmesine izin vermi ştim, 
Charlie de onun için en yüksek sesiyle ötmü ştü." 
Bay Briggs, "Çok üzgünüm, Bob," dedi. "Ama yeni diz el lokomotifi Bay Martin 
kendisi ısmarladı." 
Bu do ğruydu. Ve böylece ÇufÇuf Charlie Orta-Dünyanın St. Louis'deki tren manevra 
yerinin en uzaktaki kösesinde, bir yan hatta geçiri ldi. Artık orada otların 
arasında paslanacaktı. Şimdi St. Louis Topeka hattında Burlington Zephyr'in  
"HONKK HONKKK"u duyuluyordu. Charlie düdü ğünü çalmıyordu artık. Makinist Bob'un 
bir zamanlar gururla oturdu ğu yere bir fare ailesi yuva yaptı. Bir kırlangıç 
ailesi de bacasına. Charlie çok üzgün ve yalnızdı. Çelik rayları, parlak mavi 
gökleri ve geni ş, açıklık yerleri özlüyordu. Bazen, gece geç vakit bütün bunları 
düşünüyor ve gözlerinden kara, ya ğlı ya şlar akıyordu. Bu onun o canım Stratham 
farlarının paslanmasına neden olmaktaydı. Ama Charl ie buna aldırmıyordu. Çünkü 
artık Stratham farları eskimi şti ve etraf her zaman karanlıktı. 
Orta-Dünya Demiryolu Şirketinin Ba şkanı Bay Martin, bir mektup yazarak Makinist 
Bob'a yeni Burlington Zephyr'in sürücü yerine geçme sini önerdi. Bay Martin, "O 
çok güzel bir lokomotif, Makinist Bob," dedi. "Çok canlı ve güçlü. Bence onu 
sürecek tek makinist sen olmalısın! Orta-Dünya için  çalı şan makinistlerin içinde 
en iyisi sensin. Ve kızım Susannah, Charlie'nin düd üğünü çalmasına izin 
verdi ğini hiçbir zaman unutmadı." 
Ancak Makinist Bob, Charlie'yi süremeyece ğine göre makinistlik günlerinin sona 
ermi ş sayılaca ğını söyledi. "Öyle mükemmel yeni bir dizel lokomoti ften anlamam," 
dedi. "O da beni anlayamaz." 
Ona, St. Louis manevra yerindeki lokomotifleri temi zleme görevini verdiler. Ve 
Makinist Bob, Silici Bob'a dönü ştü. Bazen o yeni güzel dizelleri süren di ğer 
makinistler onunla alay ediyorlardı. " Şu ihtiyar budalaya bakın," diyorlardı. 
"Her şeyin geli şti ğini anlayamıyor." 
Bazen, Makinist Bob gece geç saatte tren manevra ye rinin en uzak kö şesine 
gidiyordu. Çuf Çuf Charlie orada, artık evi halini alan ıssız yerde, paslanmı ş 
rayların üzerinde duruyordu. Tekerleklerine otlar d olanmı ş, farları karanlık ve 
paslıydı. Makinist Bob her zaman Charlie'yle konu şuyor ama Charlie ona gitgide 
daha az cevap veriyordu. Pek çok gece hiç konu şmuyordu. 
 Bir gece Makinist Bob'un aklına çok korkunç bir şey geldi. "Charlie, sen ölüyor 
musun?" diye sordu. Charlie en hafif ve sert sesiyl e cevap verdi. "Bana gülünç 
sorular sorma Ben gülünç oyunlar oynamam. Ben basit  bir çuf-çuf trenim Ve her 
zaman öyle kalaca ğım. 
Ben sadece mavi gökyüzünün altında 
Hızla gitmeyi 
Ölece ğim güne kadar 
Mutlu bir çuf-çuf tren olmayı istiyorum." 
Jake bu pek ani sayılmayacak olayla ilgili resme uz un bir süre baktı. Belki 
resim kaba saba çizilmi şti ama yine de insana üç mendil ıslattıracak gibiyd i. 



Charlie ya şlı, ezilmi ş, unutulmu ş birine benziyordu. Makinist Bob'sa bir dostunu 
kaybetmi ş gibi görünüyordu... Hikâyeye göre öyle de olmu ştu. Jake bu noktasında 
bütün Amerika'da çocukların hüngür hüngür a ğladıklarını hayal edebiliyordu. 
Çocuklar için yazılmı ş bu tür pek çok hikâye oldu ğunu dü şündü. Bütün 
duygularınızın üzerine asit püskürten masallar. Orm ana atılan Hansel ve Gretel, 
Bambi'nin bir avcı tarafından vurulan annesi, Ya şlı Sarının ölmesi. Küçük 
çocukları yaralamak kolaydı. Onları a ğlatmak. Bir de i şin garibi bu özellik pek 
çok hikayecinin sadist yanlarının uyanmasına neden oluyordu... Anla şılan 
aralarında Beryl Evans da vardı. 
Ancak çocuk, Charlie'nin St. Louis'deki Orta-Dünya tren manevra yerinin 
dibindeki yaban otları bürümü ş çorak topraklara sürülmesine üzülmemi ş oldu ğunu 
fark etti. Tersine. Jake, iyi, diye dü şündü. Onun asıl yeri orası, çünkü Charlie 
tehlikeli. Bırakın orada çürüsün. Gözlerindeki ya şlara da inanmayın. Timsahların 
da a ğladı ğını söylerler. 
Çocuk hikâyenin geri kalan kısmını hızla okudu. Tab ii mutlulukla sona eriyordu. 
Ama herhalde çocuklar mutlu sonu unuttuktan çok çok  sonra bile "en manevra 
yerinin dibindeki o çaresizce anı hatırlamı şlardı. 
Orta-Dünya Demiryolu Şirketinin Ba şkanı Bay Martin çalı şmaları kontrol için St. 
Louis'e geliyordu. Burlington Zephyr'le Topeka'ya g idecekti. Kızı orada ilk 
piyano konserini veriyordu. Hem de o gün ö ğleden sonra. Ama Zephyr hareket 
etmiyordu. Dizel yakıtına su karı şmıştı galiba. 
(Jake, dizel yakıtına suyu sen mi kattın, Makinist Bob, diye dü şündü. Bu i şin 
senin ba şının altından çıktı ğından eminim. Seni sinsi köpek!) 
Di ğer trenlerse servisteydiler. Şimdi ne yapacaklardı? 
Biri Bay Martin'in kolunu çeki ştirdi. Silici Bob'du bu. Ama şimdi o 
lokomotifleri temizleyen birine hiç mi hiç benzemiy ordu. Ya ğ lekeli tulumunu 
çıkarmı ş, yerine bir temizini giymi şti. Ba şında kuma ştan eski makinist kasketi 
vardı. 
"Charlie, şurada," dedi. " Şu yan yolda. O sizi Topeka'ya götürür, Bay Martin. 
Kızınızın resitaline zamanında yeti ştirir sizi." 
Bay Briggs burun kıvırdı. "O eski buharlı lokomotif  mi? Güne ş batarken Charlie 
hâlâ Topeka'dan yetmi ş be ş kilometre uzakta olur." 
Makinist Bob ısrar etti. "Charlie bu i şi ba şarır. Çekecek vagonlar olmadı ğı için 
kolaylıkla ba şaraca ğını biliyorum! Anlayaca ğınız bo ş zamanlarımda onun 
makinesini ve kazanını temizliyordum." 
Bay Martin, "Eh," dedi. "Bir deneyelim bakalım. Sus annah'nın ilk konserini 
kaçırırsam çok üzülürüm." 
Charlie gitmeye hazırdı. Makinist Bob kömür vagonun u taze kömürle doldurmu ştu. 
Fırın öyle kızmı ştı ki, yanları kıpkırmızı kesilmi şti. Makinist Bob, Bay 
Martin'in sürücü yerine çıkmasına yardım etti. Sonr a da yıllardan beri ilk kez 
Charlie'yi geri geri o paslı, unutulmu ş yan yoldan ana hatta çıkardı. Ardından 
hızı artırırken kolu çekti. Ve Charlie'nin o eski, kahramanca sesi duyuldu. 
"VOOO-VOOO." 
Charlie'nin tekerlekleri "tıkır da tıkır" derken ba casından dumanlar çuf-çufdiye 
yükseliyorlardı. 
Fırına kömür veren ta şıyıcı kayı ş "Buuump-buump," diye bir ses çıkartıyordu. 
Canlılık? Güç? Vay vay vay vay! Aman aman aman aman ! Charlie o zamana kadar hiç 
bu kadar hızlı gitmemi şti! Kırlar yanlardan kayan lekeler gibiydi. 41 numa ralı 
karayolundaki araçların yanından sanki onlar hiç kı mıldamıyorlarmı ş gibi 
geçtiler. 
Bay Martin şapkasını havada sallayarak, "Ya şasın!" diye ba ğırdı. "Bu harika bir 
lokomotif, Bob! Bilmem neden onu emekliye ayırdık? Kömür ta şıma kayı şına böyle 
müthi ş bir hızla nasıl dolduruyorsun?" 
Makinist Bob sadece gülümsedi. Çünkü Charlie'nin ke ndi kendini besledi ğini 
biliyordu. "Fıkır da tıkır,", "Çuf-çuf ve "Buump-bu ump" sesleri arasında 
Charlie'nin o alçak ve sert sesiyle eski şarkısını söyledi ğini duyuyordu. 
"Bana gülünç sorular sorma 
Ben gülünç oyunlar oynamam. 
Ben basit bir çuf-çuf trenim 
Ve her zaman öyle kalaca ğım. 
Ben sadece mavi gökyüzünün altında 



Hızla gitmeyi 
Ölece ğim güne kadar 
Mutlu bir çuf-çuf tren olmayı istiyorum." 
Charlie, Bay Martin'i tam zamanında kızının konseri ne yeti ştiriyordu. (Tabii.) 
Ve Susannah eski dostu Charlie'yi gördü ğüne çok seviniyordu. (Tabii.) Sonra hep 
birlikte St. Louis'e dönüyorlardı. Susannah yol boy unca düdük çalıyordu. Bay 
Martin, Charlie'yle Makinist Bob'a yeni bir i ş de bulmu ştu. California'daki o 
yepyeni Orta-Dünya Luna Parkında çocukları gezdirec eklerdi. 
"... onları bugün de orada bulabilirsiniz. O ı şıklar, müzik, güzel ve uysun 
eğlencelerden olu şan dünyada gülen çocukları oraya buraya götürüyorla r. Makinist 
Bob'un saçları artık bembeyaz. Charlie de eskisi ka dar fazla konu şmuyor. Ama 
ikisi de hâlâ canlı ve güçlüler. Çocuklar arada sır ada Charlie'nin o hafif ve 
sert sesiyle eski şarkısını söyledi ğini de duyuyorlar. 
SON 
 
Jake, "Bana gülünç sorular sorma," diye homurdandı.  "Ben gülünç oyunlar 
oynamam." Son resme bakıyordu. Bunda, Çuf Çuf Charl ie, bayraklarla süslenmi ş 
neşeli çocuklarla dolu, iki yolcu vagonunu Ölüm Trenin den Dönmedolaba do ğru 
götürüyordu. Makinist Bob yerinde oturmaktaydı. Düd üğü çalmak için kolu çekiyor, 
oldukça mutluymu ş gibi görünüyordu. Jake, Makinist Bob'un gülümsemes inin 
sözümona müthi ş bir mutlulu ğu açıkladı ğını dü şündü. Ama aslında bu bir delinin 
gülümsemesine benziyordu. Charlie'yle Makinist Bob ikisi de çıldırmı ş 
gibiydiler... Jake çocuklara baktıkça suratlarındak i ifadelerin aslında 
duydukları deh şeti yansıttı ğını dü şünmeye ba şladı. O yüzler sanki, "Bizi bu 
trenden indirin," diyorlardı. "Lütfen. Bizi bu tren den sa ğ salim kurtarın!" 
"Ölece ğim güne kadar mutlu bir çuf-çuf tren olmayı istiyor um." Jake kitabı 
kapayarak ona dü şünceli dü şünceli baktı. Sonra tekrar açıp sayfaları 
karı ştırmaya ba şladı. Sanki ona seslenen belirli bazı sözcükleri ve  kelime 
gruplarının etrafını çizdi. 
"Orta-Dünya Demiryolu Şirketi... Makinist Bob... Hafif ve sert bir ses... VOOO-
OOO... Karısı uzun yıllar önce New York'ta öleli be ri edindi ği ilk gerçek dost 
Charlie'ydi... Bay Martin... Dünya ilerliyor... Sus annah..." 
Çocuk kalemini masaya bıraktı. Bu sözcükler ve keli me grupları neden ona 
sesleniyorlardı? New York'la ilgili olanın anlamı b elliydi ama ya di ğerleri? 
Örneğin bu kitap? Kitabı almasının gerekti ği tartı şma götürmezdi. Cebinde para 
olmasaydı, onu kaptı ğı gibi dükkândan kaçacaktı, evet, emindi bundan. Am a neden? 
Çocuk kendini bir pusulanın ibresine benzetiyordu. Đbre manyetik kuzey konusunda 
hiçbir şey bilmezdi. Sadece, istesin istemesin bir yöne do ğru dönmesi 
gerekti ğini bilirdi. 
Jake'in kesin olarak bildi ği tek şey çok çok yorgun oldu ğuydu. Kendini zorlayıp 
yata ğa atmazsa masasının ba şında uyuyakalacaktı. Gömle ğini çıkardı. Sonra Çuf 
Çuf Charlie'nin kapa ğındaki resme tekrar baktı. O gülümseme. Jake bu gül ümsemeye 
hiç güvenemiyordu. Hiç mi hiç! 
 Jake bekledi ği gibi hemen uykuya dalmadı. Kafasındaki o sesler o nun ya şayıp 
yaşamadı ğı konusunda tekrar tartı şmaya ba şladılar. Ve tabii çocu ğu uyutmadılar. 
Jake sonunda, yata ğında do ğrulup oturdu. Gözlerini yummu ş, yumruklarını 
şakaklarına bastırmı ştı. 
Jake seslere, "Kesin artık!" diye ba ğırdı. "Sadece susun! Bütün gün yoktunuz. 
Yine defolun!" 
Seslerden biri so ğuk so ğuk, "O öldü ğümü itiraf ederse giderim," dedi. 
Di ğeri homurdandı. "Tanrı a şkına etrafına bir bakar ve gerçekten ya şadı ğımı 
itiraf ederse, ben de giderim." 
Jake'in çı ğlık atma iste ğini engellemesi imkânsızdı. Çı ğlı ğın kusmuk gibi, 
boğazından yükseldi ğini hissediyordu. Gözlerini açtı ve pantolonunun, y azı 
masasının koltu ğunda durdu ğunu gördü. Hemen aklına bir şey geldi. Yataktan 
kalkıp koltu ğa gitti ve pantolonunun sa ğ cebini yokladı. 
Gümüş anahtar hâlâ cebindeydi. Parmakları onu kavrar kav ramaz kafasının içindeki 
sesler sustu. 
Ona söyle, diye dü şündü. Ama kiminle konu ştu ğunu bilmiyordu. Ona anahtarı 
kapmasını söyle. Anahtar o sesleri susturuyor. 



Karyolasına döndü. Ba şını yastı ğa koyduktan üç dakika sonra uykuya daldı. 
Anahtarı elinde gev şekçe tutuyordu. 
  
  
III. KAPI VE ĐBLĐS 
 
Eddie tam uykuya dalacakken bir ses kula ğına açık açık, "Ona anahtarı kapmasını 
söyle," dedi. "Anahtar sesleri susturuyor." Genç ad am hızla do ğrulup oturdu. 
Susannah yanında mı şıl mı şıl uyumaktaydı. Ses onunki de ğildi zaten. 
Galiba ba şka birinin sesi de de ğildi. Üç arkada ş sekiz günden beri I şının yolunu 
izleyerek ormanlardan geçiyorlardı. Bu ak şam küçük ve derin bir vadide kamp 
kurmu şlardı. Sol tarafta, yakında geni ş bir çay küstahça homurdanarak 
gidecekleri yöne do ğru akıyordu. Güneydo ğuya do ğru. Sa ğdaysa dik bir yamaçtan 
kara çamlar yükselmekteydi. Burada yabancılar yoktu . Sadece Susannah uyuyor, 
Roland oturuyordu. Silah şor çayın yakınında battaniyesine sarılmı ş, karanlıklara 
doğru bakıyordu. 
"Ona anahtarı kapmasını söyle. Anahtar o sesleri su sturuyor." 
Eddie sadece bir an tereddüt etti. Roland'ın aklı d engedeyken şimdi yanlı ş yöne 
doğru e ğiliyordu. Đşin en kötü yanıysa şuydu: Roland bu durumu herkesten iyi 
biliyordu. Eddie de bu noktada her çareye ba şvurmaya hazırdı. 
Genç adam yastık yerine katladı ğı bir geyik derisini kullanıyordu. Elini onun 
altına sokarak deriye sarılmı ş bir çıkını çıkardı. Roland'a do ğru gitti. Şö-
valye'nin kendisini ancak arkasına dört adım kala f ark edebilmesi de onu sarstı. 
Önceleri hem de kısa bir süre önce Roland, Eddie'ni n uyandı ğını o daha do ğrulup 
oturmadan anlar. (Hem aradan fazla zaman geçmemi şti.) Onun soluk alı şındaki 
deği şikli ği hemen fark ederdi. 
Eddie öfkeyle kumsaldayken bundan daha uyanıktı, di ye dü şündü. Üstelik o 
istakozumsu şeyin ısırıkları yüzünden yarı ölü gibiydi. 
Roland sonunda dönüp baktı ğında gözlerinde acı ve yorgunlu ğun neden oldu ğu bir 
parıltı vardı. Ama Eddie bütün bunların sadece yüze yde kalan bk ı şıltı oldu ğunu 
anladı. Bunun altındaki gitgide artan o şaşkınlı ğı seziyordu. Bu kontrol 
edilmedi ği, geli şti ği takdirde delili ğe dönü şecekti. Eddie'nin kalbi merhametle 
sızladı. 
Roland, "Uyuyamadın mı?" diye sordu. 
Eddie, "Tam dalıyordum, sonra birdenbire uyandım," dedi. "Dinle..." "Ben ölmeye 
hazırlanıyorum sanırım..." Roland, Eddie'ye baktı. Gözlerindeki pırıltı 
kaybolmu ştu. Şimdi bu gözler dibi olmayan bir çift karanlık kuyuy a benziyordu. 
Eddie ürperdi. Bunun nedeni Roland'ın sözlerinden ç ok onun bo ş bo ş bakmasıydı. 
"Yolun sona erdi ği açıklıkta neyin bekledi ğini umuyorum, biliyor musun, Eddie?" 
"Roland..." 
Silah şor, "Sessizli ğin," diye açıklayarak hı şırtıyla soluk verdi. "Sadece 
sessizli ğin... Bu yeterli olur ve böylece... sona erer." Yum ruklarını 
şakaklarına bastırdı. 
Eddie, birinin daha böyle yaptı ğını gördüm, diye dü şündü. Hem de kısa bir süre 
önce. Ama o kimdi? Ve neredeydi? 
Tabii bu gülünçtü. Neredeyse iki aydan beri Roland' la Susannah'dan ba şka kimseyi 
görmese de yine de ona do ğruymu ş gibi geliyordu. 
Eddie, "Roland," dedi. "Ben bir şey yapıyordum." 
Silah şor ba şını sallarken dudaklarında hafif bir gülümseme uçu ştu. "Biliyorum. 
Ne? Sonunda bunu açıklamaya hazır mısın?" 
"Bence bu şu Ka-tet denen şeyin bir parçası olabilir." Roland'ın bakı şları 
deği şti. Artık bo ş bo ş bakmıyordu. Dü şünceli bir ifadeyle Eddie'yi süzdü ama bir 
şey söylemedi. 
"Bak," Genç adam deri parçasını açmaya ba şladı. 
Birdenbire Henry'nin anırtıyı andıran sesi duyuldu.  "Onun hiçbir yararı 
olmayacak!" Ses öyle yüksekti ki, Eddie biraz irkil di de. "Bu sadece aptalca bir 
tahta parçası! Roland ona şöyle bir bakıp sonra da tahtayla alay edecek! Sana 
gülecek! 'Ah, şuna bakın!' diyecek. 'Hanım evladı bir şeyler oymu ş!'" 
Eddie, "Kes sesini," diye homurdandı. 
Silah şor ka şlarını kaldırdı. 
"Sen de ğil." 



Roland ba şını salladı, şaşırmamı ştı. "A ğabeyin sık sık sana geliyor, de ğil mi, 
Eddie?" 
Genç adam bir an Silah şor'a bakakaldı. Oydu ğu tahta hâlâ deri parçasının 
içindeydi. Sonra hiç de ho ş olmayan bir şekilde gülümsedi Eddie. "Eskisi kadar 
sık de ğil, Roland. Bu küçük lütuflar için Tanrı'ya hamdols un." 
Roland, "Evet," dedi. "Çok fazla ses insanın kalbin in üzerine ta ş gibi çöker... 
nedir o, Eddie? Lütfen bana göster." 
Eddie di şbudak parçasını kaldırdı. Hemen hemen tamamlanmı ş olan anahtar bir 
yelkenlinin burnundaki kadın heykeli gibi uzanıyord u... Ya da ta ştan çıkan bir 
kılıcın kabzası gibi. Eddie ate şte gördü ğü anahtar biçimini ne dereceye kadar 
kopya edebildi ğini bilmiyordu. (Anahtarı uygun kilitte denemedikçe  de 
bilemeyecekti.) Ama yaptı ğının modele yakın oldu ğunu dü şünüyordu. Fakat bir 
şeyden kesinlikle emindi. Bu, o zamana kadar yonttu ğu her şeyin en profesyonelce 
olanıydı. 
Roland, "Tanrılar adına!" dedi. "Bu çok güzel, Eddi e!" Sesindeki o uyu şukluk 
kaybolmu ştu. Şimdi Eddie'nin ö zamana kadar duymadı ğı hayretle karı şık bir 
saygıyla konu şuyordu. "Tamamlandı mı? De ğil sanırım." 
"Hayır. Tam anlamıyla de ğil." Eddie ba şparmağını üçüncü çenti ğe soktu, sonra 
uçtaki s biçimine dokundu. "Bu çenti ğin üzerinde biraz daha çalı şmam gerekiyor. 
Uçtaki kıvnm da henüz istedi ğim gibi de ğil. Bunu nasıl anladı ğımı bilmesem de 
doğru yaptı ğıma eminim." 
"Bu senin sırrın." Roland'ınki bir soru de ğildi. 
 "Evet. Bir de anlamını bilebilseydim." 
Silah şor etrafına bakındı. Onun bakı şlarını izleyen Eddie Susannah'yı gördü. 
Roland'ın karısını kendisinden önce duymu ş olması onu biraz rahatlatmı ştı. 
"Çocuklar, bu geç saatte ne yapıyorsunuz? Gevezelik  mi ediyorsunuz?" Eddie'nin 
elindeki tahta anahtarı görünce ba şını salladı. "Onu gösterip, ne zaman övünmeye 
başlayaca ğını dü şünüyordum ben de. Aslında çok güzel bir şey. Ne i şe yaradı ğını 
bilmiyorum, ama harika." 
Roland, Eddie'ye, "Anahtarın hangi kapıyı açaca ğı konusunda bir fikrin yok mu?" 
diye sordu. "Bu senin Khef'inin bir parçası de ğil miydi?" 
"Hayır. Ancak... anahtar tamamlanmamı ş olsa da bir i şe yarayabilir." Elindekini 
Silah şor'a uzattı. "Onu benim için saklamanı istiyorum." 
Roland anahtarı almadan dikkatle genç adamı süzüyor du. "Neden?" 
"Çünkü... Şey... Çünkü birinin bana bunu almanı söyledi ğini sanıyorum." 
"Kim?" 
Eddie birdenbire, şu senin küçük çocuk, diye dü şündü. Ve bu fikir aklına gelir 
gelmez yanılmadı ğını anladı. O senin lanet olasıca çocuk! Ama bunu a çık açık 
söylemek istemiyordu. Çocuktan söz etmek hiç ho şuna gitmeyecekti. Roland yeniden 
kriz geçirmeye ba şlayabilirdi. 
"Bilmiyorum. Ama bence bunu bir denemelisin." Rolan d elini yava şça anahtara 
doğru uzattı. Parmakları ona dokunurken saptan a şağıya do ğru parlak bir ı şık 
süzüldü sanki. Ama bu o kadar çabuk kayboldu ki, Ed die onu görüp görmedi ğinden 
bile emin olamadı. Belki de gördü ğü sadece yıldızların parıltısıydı. 
Susannah, "O nedir?" diye sordu. "Sen bir şey duyu..." 
"Hi şşş..." Roland'ın yüzündeki şaşkınlık yerini yava ş yava ş meraka bırakıyordu. 
Silah şor bir Eddie'ye bir Susannah'ya baktı. Sonra tekrar  genç adama döndü. 
Gözleri müthi ş bir duygusallıkla doluydu. Tıpkı pınara daldırılan  maşrapanın 
suyla dolması gibi. 
Eddie endi şeyle, "Roland?" diye sordu. " Đyi misin?" 
Şövalye bir şeyler fısıldadı. Ama Eddie onun ne dedi ğini duyamadı. 
Susannah'nın korkmu ş gibi bir hali vardı. Eddie'ye tela şla, "Ona ne yaptın?" 
dermi ş gibi baktı. 
Genç adam karısının elini avuçlarının arasına alıp,  "Bence her şey yolunda," 
dedi. 
Roland odun parçasını öyle sıkıca tutuyordu ki, Edd ie bir an onun anahtarı 
kırmasından korktu. Ama tahta güçlüydü. Silah şor'un boyun kasları .kabarmı ştı. 
Konuşmaya çalı şırken gırtlak kemi ği yukarı çıkıp indi. Sonra da gökyüzüne do ğru 
berrak ve güçlü bir sesle haykırdı. 
"SUSTULAR! O SESLER SUSTU!" 



Dönüp karı kocaya baktı. Đşte o an Eddie belki de tüm ya şamı boyunca görece ğini 
hiç sanmadı ğı bir şeye tanık oldu. 
Gilead'lı Roland a ğlıyordu. 
 
Silah şor derin derin uyuyor ve aylardan beri ilk kez rüya  görmüyordu. Roland 
henüz tamamlanmamı ş olan anahtarı da elinde sıkıca tutuyordu. 
Başka bir dünyada, ama aynı Ka-tet'in gölgesinde Jake Chambers ya şamının en 
canlı rüyasını görüyordu. 
Çocuk eski bir ormanın birbirine girmi ş kalıntılarının arasında yürüyordu. Bu 
devrilmi ş a ğaçlar ve bileklerini ısırarak lastik ayakkabılarını  çalmaya çalı şan 
sinir bozucu, cılız çalılardan olu şan ölü bir bölgeydi. Jake daha genç seyrek 
ağaçlardan dü şmüş bir şeride geldi. (Burada galiba kızıla ğaçlar vardı. Ya da 
huşlar. O kent çocu ğuydu ve a ğaçlar konusunda bildi ği tek kesin şey bazılarının 
yaprakları, bazılannın da i ğneleri oldu ğuydu.) A ğaçların arasında bir patika 
buldu. Biraz daha hızlanarak bu yoldan ilerlemeye b aşladı. Đleride bir tür 
açıklık vardı. 
Jake oraya eri şmeden, sa ğında bir tür i şaret ta şını görünce bir kez daha durdu. 
Ona bakmak için yoldan ayrıldı. Ta şa bazı harfler oyulmu ştu. Ama öyle 
aşınmı şlardı ki, seçilemiyorlardı. Jake gözlerini yumarak ( Şimdiye kadar bunu 
rüyalarında hiç yapmamı ştı) parmakuçlarını her harfe tek tek sürdü. Tıpkı 
Braille alfabesini okuyan kör bir çocuk gibi. Her h arf gözkapaklannın 
gerisindeki karanlıkta belirdikten sonra mavi bir ı şı ğın çerçeveledi ği bir cümle 
olu şturdular. 
"YOLCU, ĐLERĐSĐ ORTA-DÜNYA." 
Jake karyolasında uyurken dizlerini gö ğsüne do ğru çekti. Anahtarı tutan elini 
yastı ğının altına sokmu ştu. Şimdi parmakları bükülerek anahtarı iyice kavradı. 
Çocuk, Orta-Dünya, diye dü şündü. Tabii ya. St. Louis, Topeka, Oz, Dünya Sergis i 
ve Çuf Çuf Charlie. 
Rüyasında gözlerini açarak yoluna devam etti. A ğaçların gerisindeki açıklı ğın 
zemini çatlamı ş eski asfalttandı. Ortaya rengi uçmu ş sarı bir daire çizilmi şti. 
Jake dipteki çocu ğu daha görmeden oranın bir parktaki basketbol sahas ı oldu ğunu 
anladı. Çocuk faul çizgisinde duruyor ve tozlu, esk i bir Wilson topunu potaya 
atıyordu. Top, hızla arka arkaya fırlıyor, filesiz potanın çemberinden sekmeden 
geçiyordu. Bu çember, gece için kapatılmı ş olan metro kapısına benzer bir şeyden 
uzanıyordu. Kapalı kapıya e ğrilemesine siyah ve sarı çizgiler çizilmi şti. Bunun 
arkasından -ya da belki de altından- güçlü bir maki nenin ritmik gürültüsü 
geliyordu. Nedense bu ses oldukça rahatsız ediciydi . Hatta korkutucuydu. 
Potaya top atan çocuk dönmeden, "Robotlara basayım deme," diye Jake'i uyardı. 
"Herhalde hepsi ölmü ştür ama ben senin yerinde olsam yine de bu tehlikey i göze 
almazdım." 
Jake etrafına bakındı ve yerde yatan parçalanmı ş makineleri gördü. Bunlardan 
biri bir fare ya da sıçana benziyordu. Bir di ğeriyse yarasaya. Ayaklarının hemen 
dibinde iki paslı parçaya ayrılmı ş makine bir yılan yatıyordu. 
Jake potadaki çocu ğa do ğru bir adım atarak, "SEN ben misin?" diye sordu. Am a o 
daha dönmeden yanılmı ş oldu ğunu anladı. Bu çocuk Jake'den daha iriydi ve en 
aşağı on üç ya şındaydı. Saçları daha koyu renkti. Jake çocuk kendi sine 
baktı ğında gözlerinin ela oldu ğunu fark etti. Kendi gözleriyse maviydi. 
Yabancı çocuk topu yere vurarak Jake'e gönderirken,  "Ne dü şünüyorsun?" diye 
sordu. 
Jake, "Hayır," dedi. "Tabii sen ben de ğilsin. Sadece... şu son üç hafta ĐKĐ-ye 
ayrılmı ştım." E ğildi ve alanın ortasından topu attı. Top yüksek bir  kavis 
çizerek sessizce çemberden geçti. Jake sevindi... A ma bir yandan da bu tuhaf 
çocu ğun kendisine söyleyebilece ği şeylerden korktu ğunu anladı. 
Çocuk, "Biliyorum," diye cevap verdi. "Çok zor günl er geçirdin de ğil mi?" Đnce 
pamuklu kuma ştan rengi solmu ş bir şort ve sarı bir ti şört giymi şti. Bunun 
üzerinde "ORTA-DÜNYADA B ĐR TEK SIKICI DAK ĐKA BĐLE YOKTUR," yazılıydı. Saçlarının 
gözlerine dü şmemesi için alnına ye şil bir mendil ba ğlamı ştı. "Ve her şey daha 
iyi olmadan çok kötüle şecek." 
Jake, "Burası neresi?" diye sordu. 
"Sen kimsin?" 



"Burası Ayının Kapısı... ama aynı zamanda da Brookl yn." Bu pek mantıklı de ğilse 
de yine de öyle gibi gözüküyordu. Jake kendi kendin e rüyalarda hep böyle 
oldu ğunu söyledi. Ancak aslında ona pek de rüya görüyorm uş gibi gelmiyordu. 
Çocuk, "Bana gelince," dedi. "Ben pek de önemli de ğilim." Basket topunu omzunun 
üzerinden attı. Top yükseldi ve sonra da düzgünce ç emberden geçti. "Sadece sana 
rehberlik etmem gerekiyor, hepsi o kadar. Seni, git men gereken yere götürecek ve 
sana görmen gereken şeyi gösterece ğim. Ama dikkatli olmalısın. Çünkü seni 
tanımayaca ğım. Zaten yabancılar Henry'i hep sinirlendirir. Ve o sinirlendi ği 
zaman çok acımasız olur. Hem Henry senden iridir. 
 Jake ö ğrenmek istedi. "Henry de kim?" 
"Bo şver! Sen sadece onun seni fark etmesine izin verme.  Bütün yapaca ğın 
beklemek... ve bizi izlemek. Sonra, biz ayrıldı ğımız zaman..." 
Çocuk Jake'e baktı. Gözlerinde hem acıma ve hem de korku vardı. Jake birdenbire 
çocu ğun silikle şmeye ba şladı ğını fark etti. Şimdi onun sarı ti şörtünün 
arkasından kapalı kapıyı görüyordu. Sarı ve siyah şeritleri de. 
Jake çocu ğun duyması gereken şeyleri söylemeden ortadan kaybolmasından korktu 
birdenbire. "Seni nasıl bulaca ğım?" 
Çocuk, "Bu sorun de ğil," dedi. Sesi gariple şmiş, çıngıraklar gibi 
yankılanıyordu. "Sen sadece Ko-Op Kentine giden met ro trenine bin. Beni orada 
bulursun." 
Jake, "Hayır, bulamam!" diye ba ğırdı. "Ko-Op Kenti koskocaman bir yer. Herhalde 
orada yüz bin ki şi ya şıyor!" 
Çocuk şimdi beyazımsı bir siluete dönü şmüştü. Sadece ela gözleri yerinde 
duruyordu. Alice Harikalar Diyarındaki Cheshire Ked isi gibi. Bu gözler Jake'e 
merhamet ve endi şeyle bakmaktaydı. "Bu sorun de ğil. Anahtarla gülü buldun, öyle 
değil mi? Beni de aynı biçimde bulacaksın. Bugün ö ğleden sonra, Jake. Saat üç 
gibi uygun olmalı. Dikkatli davranmalısın. Çabuk ha reket etmelisin." Durdu. 
Saydam görüntüsüyle tıpkı bir hayalete benziyordu. "Artık gitmem gerekiyor... 
Ama seninle tanı şmak ho şuma gitti. Đyi bir çocu ğa benziyorsun. Ve onun seni 
sevmesine de şaşmadım. Ama unutma, tehlike var! Dikkatli ol... Çabu k davran!" 
Jake, "Dur!" diye ba ğırarak basketbol sahasında kaybolmaya ba şlayan çocu ğa do ğru 
koştu. Bir aya ğı oyuncak traktöre benzeyen parçalanmı ş bir robota çarptı. 
Sendeleyerek dizüstü dü şerken pantolonu yırtılıverdi. Ama yine de hafif, ya kıcı 
acıya aldırmadı. "Bekle! Bana neler oldu ğunu açıklamalısın! Ba şıma bütün 
bunların neden geldi ğini anlatmalısın!" 
Yabancı çocuk şimdi sadece havada yüzen bir çift gözden ibaretti. "I şın 
yüzünden. Ve tabii Kule yüzünden. Sonunda her şey, hatta I şınlar bile Kara 
kuleye hizmet eder. Sen farklı olaca ğını mı sandın?" 
Jake ellerini sallayarak aya ğa kalktı. "Onu bulabilecek miyim? Silah şor'u 
bulabilecek miyim?" 
Yabancı çocuk, "Bilmiyorum," diye cevap verdi. Sesi  artık bir milyon kilometre 
uzaktan geliyormu ş gibiydi. "Ben sadece çabalaman gerekti ğini biliyorum. Bu 
konuda hiçbir seçene ğin yok." 
Görüntü ortadan kayboldu. Korudaki basket sahası bo mboştu artık. Sadece 
makinelerin hafif gürültüsü duyuluyor ve bu da Jake 'in ho şuna gitmiyordu. Seste 
bir terslik vardı. Jake bu tersli ğin gülü etkiledi ğini dü şündü. Ya da tam tersi 
oluyordu. Nedense her şey birbirine ba ğlıydı. 
Jake eski, üzeri soyulmu ş basket topunu alıp fırlattı. Bu düzgünce çemberden  
geçti... ve ortadan kayboldu. 
Yabancı çocuk, "Bir nehir..." diyerek içini çekti. Bu her taraftan esen hafif 
bir rüzgâra benziyordu ya da hiçbir yerden. "Cevap nehir." 
 
Jake şafa ğın ilk beyazımsı ı şı ğında uyandı. Odasının tavanına baktı. Manhattan 
Kafa Lokantasındaki adamı dü şünüyordu. Bob Dylan, Hohner'inde sadece Sol 
notasını çalmayı ba şardı ğı günlerde Bleecker Soka ğında dola şan Aaron 
Deepneau'yu. Aaron Deepneau ona bir bilmece söylemi şti. 
"Akabilen ama hiçbir zaman yürüyemeyen 
Ağzı olmasına ra ğmen konu şamayan 
Yata ğı olmasına ra ğmen uyumayan 
Başı olan ama a ğlayamayan şey nedir?" 



Jake şimdi bunun cevabını biliyordu. Bir nehir akardı. Bi r nehrin a ğzı vardı. 
Bir nehrin yata ğı olurdu. Bir nehrin ba şı vardı. O çocuk ona cevabı açıklamı ştı. 
Rüyasındaki o çocuk. 
Jake'in aklına birdenbire ba şka bir şey geldi. Deepneau, "Bu sadece cevabın 
yarısı," demi şti. "Samson'un bilmecesi çiftlidir, dostum." 
 Jake ba şucundaki saate bir göz attı. Altıyı yirmi geçiyordu . Annesiyle babası 
uyanmadan evden ayrılmak istiyorsa hemen harekete g eçmeliydi. Bugün okula 
gidemezdi. Jake belki de artık sonsuza kadar okula gitmeyece ğini dü şündü. 
Üstündeki örtüyü açıp döndü ve ayaklarını yere bast ı. O zaman dizlerinin 
sıyrılmı ş oldu ğunu fark etti. Taze sıyrıklardı bunlar. Bir gün önc e tu ğla 
yı ğınına basarak yuvarlandı ğı zaman sol tarafını çürütmü ş, gülün yakınında 
başını vurup bayılmı ştı. Ama dizlerine hiçbir şey olmamı ştı. 
Jake, "Bu rüyamda oldu," diye fısıldadı ve hiç şaşmadığını da fark etti. Çabucak 
giyinmeye ba şladı. 
Jake dolabının dibinde, birbirine karı şmış eski, ba ğsız lastik ayakkabıların ve 
Örümcek Adam resimli romanlarının altında ilkokula giderken kullandı ğı sırt 
çantasını buldu. Piper'daki ö ğrenciler sırt çantası ta şımaktansa ölmeyi 
yeğlerlerdi. "Ah, ne kadar, ne kadar baya ğı, hayatım." Jake çantayı alırken, 
yaşamın pek basit gözüktü ğü o eski günlere kar şı müthi ş bir özlem duydu. 
Çantaya temiz gömlekler, temiz blucinler, çama şır ve çorap tıktı. Sonra da 
Bilmece Kitabıyla, ÇufÇuf Charlie'yi de koydu. Eski  çantasını bulmak için 
dolabını karı ştırmadan önce anahtarı yazı masasına bıraktı ğından sesler hemen 
konu şmaya ba şlamı şlardı. Ama uzakta ve bo ğuklardı. Zaten Jake anahtarı eline 
alır almaz onları tamamiyle uzakla ştıraca ğına da inanıyordu. Bu yüzden rahattı. 
Çocuk çantasına bakarak, "Tamam," dedi. Kitapları d a koymasına ra ğmen daha bol 
yer vardı. "Ba şka ne?.." 
Jake bir an ba şka bir şey olmadı ğını dü şündü... Sonra da durumu kavradı. 
Babasının çalı şma odası sigara ve hırs kokuyordu. Tek a ğacından yapılmı ş 
koskocaman bir yazı masası bütün odaya hakimdi. Kar şıya, kitaplarla kaplı duvara 
yerle ştirilmi ş üç Mitsubishi televizyon monitörünün her biri raki p televizyon 
şebekelerini alacak biçimde ayarlanmı ştı. Elmer Chambers geceleri televizyonun 
en fazla izlendi ği saatlerde sesi kısarak rakiplerinin programlarını  
inceliyordu. 
Perdeler kapalıydı. Jake etrafı görebilmek için mas a lambasını yakmak zorunda 
kaldı. Buraya girmek bile onu endi şelendiriyordu. Ayakkabılarının lastik 
olmasına ra ğmen hem de. Babası uyanıp gelirse ona kızacaktı. (A slında adamın 
gelme ihtimali de vardı. Elmer Chambers ne kadar ge ç yatarsa yatsın, ne kadar 
çok içerse içsin, uykusu çok hafifti ve sabahlan da  erken kalkardı.) En azından 
bu durum Jake'in kaçmasını zorla ştıracaktı. Oradan ne kadar çabuk uzakla şırsa, o 
kadar rahatlayacaktı. 
Yazı masası kilitliydi. Ama babası anahtarı nereye koydu ğunu hiçbir zaman 
saklamazdı. Jake parmaklarını sumenin altına kaydır arak anahtarı aldı. Üçüncü 
çekmeyi açarak, dosyaların gerisine uzandı. Parmakl arı so ğuk madene de ğdi. 
O an holde bir tahta gıcırdayınca dondu kaldı. Birk aç saniye geçti. Gıcırtı 
tekrarlanmayınca Jake de babasının 'evi savunmak' i çin sakladı ğı silahı aldı. Bu 
bir .44'lük Ruger otomatikti. Babası, silahı aldı ğı gün onu büyük bir gururla 
Jake'e göstermi şti. Đki yıl önce yani. Karısının endi şeyle, biri yaralanmadan 
silahı kaldırmasını söylemesine de aldırmamı ştı. 
Jake yandaki şarjörün çıkmasını sa ğlayan dü ğmeyi buldu. Şarjör, şakırtıyla eline 
düştü. Bu şakırtı sessiz evde çocu ğun kulaklarına çok yüksek gibi gelmi şti. 
Korkuyla tekrar kapıya bakıp, dikkatini şarjöre verdi. Tamamen doluydu. Şarjörü 
kaydırarak tabancaya sürerken durakladı ve onu geri  çekti. Dolu bir tabancayı 
kilitli bir çekmede saklamak ba şka, onunla New York kentinde dola şmak ba şkaydı. 
 Jake silahı, çantasının dibine tıkıp tekrar dosyal arın gerisine uzandı. Bu kez 
yarısına kadar dolu bir kutu kur şun çıkardı. Babasının hevesi geçmeden önce 
Birinci Caddedeki polis atı ş yerinde bir süre çalı ştı ğını hatırladı. Tahta 
tekrar gıcırdadı. Jake oradan hemen kaçmak istiyord u. Çantasına koydu ğu 
gömleklerden birini alarak masaya yaydı. Şarjörle .44'lü ğün kur şunlannı onun 
içine sardı. Sonra tekrar çantaya koydu ve kapa ğın kayı şlannı ba ğladı. Tam 
odadan çıkaca ğı sırada gözü babasının Gelen/Giden kutusunun yanın daki küçük 
mektup kâ ğıdı yı ğınına ili şti. Babasının takmaktan ho şlandı ğı, ı şı ğı yansıtan 



Ray-Ban gözlü ğü kâ ğıtların üzerinde duruyordu. Jake bir kâ ğıt aldı. Bir an 
düşündükten sonra gözlü ğü de. Gözlü ğü gö ğüs cebine soktu. Sonra ince altın 
kalemi yerinden alarak, kâ ğıda, ba şlı ğın a şağısına, "Sevgili anne ve babacı ğım," 
diye yazdı. 
Durdu ve ka şlarını çatarak bu ba şlangıca baktı. Şimdi buraya ne yazacaktı? Kesin 
olarak ne söyleyecekti? Onlan sevdi ğini mi? Bu do ğruydu. Ama yeterli de ğildi. 
Zaten ortalıkta ho ş olmayan bir sürü durum vardı. 
Jake onlan özleyece ğinden mi söz edecekti? Aslında bunun do ğru olup olmadı ğını 
bilmiyordu. Bu da bir bakıma, feci bir şeydi. Annesiyle babasının' kendisini 
özleyeceklerini umdu ğunu mu yazacaktı? 
Birdenbire sorunun ne oldu ğunu anladı. Sadece o günü dı şarıda geçirmeyi 
planlıyor olsaydı bir şeyler bulup yazmayı ba şaracaktı. Ama Jake sadece bugün, 
bu hafta, bu ay ya da bu yaz evden ayn kalmayı dü şünmedi ğini biliyordu. Bu kez 
bu evden aynlırsa bir daha geri dönmeyecekti. 
Çocuk neredeyse kâ ğıdı buru şturacaktı, ama sonra fikrini de ği ştirdi. "Lütfen 
kendinize iyi bakın," diye yazdı. "Sevgiler, J." Bu  pek etkili bir laf sayılmasa 
da hiç yoktan iyiydi. 
Đyi. Şimdi şansını zorlamaktan vazgeçip buradan gider misin? Ja ke de öyle yaptı. 
Eve adeta bir ölüm sessizli ği çökmü ştü. Çocuk ayaklarının ucuna basa basa oturma 
odasından geçti. Sadece annesiyle babasının solukla rını duyuyordu. Annesinin 
hafif, yumu şak horultularını. Babasının burnundan aldı ğı daha gürültülü 
nefesleri. Her alınan soluk tiz ıslı ğa benzeyen bir sesle sona eriyordu. Jake 
antreye vardı ğında mutfakta buzdolabı birdenbire çalı şmaya ba şladı. Çocuk bir an 
dondu kaldı. Kalbi gö ğsünde şiddetle çarpıyordu. Sonra kapıya gitti. Kapıyı 
mümkün oldu ğu kadar sessizce açarak dı şarı süzüldü. Kanadı arkasından usulca 
kapattı. 
Kilit şıkırdayarak kapanırken sanki çocu ğun kalbini a ğırlı ğıyla ezen bir ta ş 
göğsünden yuvarlanıp gitti. Ve Jake güçlü bir beklenti  hissetti. Đleride neler 
oldu ğunu bilmiyordu. Tehlikelerle kar şıla şaca ğını dü şünmesi için bazı nedenler 
vardı. Ama henüz on bir ya şındaydı. Birdenbire içine dolan garip sevinci 
reddedemeyecek kadar küçüktü. Đleride bir yol vardı. Bilinmeyen bir ülkenin 
derinliklerine do ğru giden gizli bir yol. Mantıklı davranırsa kendile rini 
açıklayıverecek sırlarla da kar şıla şacaktı... Tabii şanslı olursa. Evini şafa ğa 
özgü uzun süreli ı şıkta terk ediyordu, tlerideyse büyük bir macera onu  
beklemekteydi. 
Jake asansörü ça ğırmak için dü ğmeye basarken, dayanır, sabırlı davranırsam gülü 
de görürüm, diye dü şündü. Bunu biliyorum. Silah şor'ü de görürüm. 
Bu dü şünce kalbini adeta vecde benzeyen bir istekle doldu rdu. 
Üç dakika sonra, bütün hayatı boyunca ya şadı ğı apartmanın kapısını gölgeleyen 
tentenin altından çıkıyordu. I şının yolundan güneydo ğuya do ğru iniyor ve yanda 
kesilen Kara Kuleyi arama çabalarını yeniden sürdür üyordu. 
 
Eddie/Roland'a tamamlanmamı ş olan anahtarı verdikten iki gün sonra sıcaktan 
bunalan, ter içinde, yorgun ve keyifsiz üç yolcu, ö zellikle birbirine fazla 
girmi ş çalılar ve a ğaç fı şkınlarının arasından geçtiler. Đlk bakı şta iki hafif 
patikaya benzeyen bir şeyi gördüler. Bunlar iki yandaki ya şlı, sık a ğaçların 
arasından paralel olarak ilerliyorlardı. Eddie izle ri birkaç dakika inceledikten 
sonra onların basit birer patika de ğil, çoktan terk edilmi ş bir yolun 
kalıntıları olduklarina karar verdi. Đki yanında karmakarı şık kirpi dikenlerini 
hatırlatan cüce a ğaçlar ve çalılar yeti şmişti. Ot bürümü ş çukurluklar teker 
izleriydi. Ve yolların ikisi de Susannah'nın tekerl ekli sandalyesinin 
gerekebilece ği kadar da geni şti. Eddie, "Ya şasın!" diye ba ğırdı. "Bunun şerefine 
içelim!" Roland ba şım sallayıp beline taktı ğı su tulumunu çıkardı. Bunu önce 
arkasına kayı şla ba ğlı olan Susannah'ya uzattı. Her hareketiyle Eddie'n in ham 
deriden bir şeritle boynuna astı ğı anahtarı gömle ğinin altında oynuyordu. Kadın, 
bir yudum su içerek tulumu Eddie'ye verdi. Genç ada m da su içtikten sonra 
karısının sandalyesini açmaya ba şladı. Bu iri, hantal iskemleden nefret etmeye 
başlamı ştı. Tıpkı demir bir çıpa gibiydi. Her zaman onları ağırla ştınyor-du. 
Kırık bir iki teker parma ğı dı şında sandalye iyi durumdaydı. Eddie bazı 
sıkıntılı günlerinde bu lanet olasıca şeyin onlar öldükten sonra bile sa ğlam 
kalaca ğını dü şünüyordu. Ancak şimdi i şe yarayabilirdi... Hiç olmazsa bir süre. 



Eddie karısının kayı şlarını çözmesine yardım ederek sandalyeye oturttu. Susannah 
ellerini beline dayayıp gerinirken yüzünde mutlu bi r ifade vardı. Eddie'yle 
Roland, genç kadın gerinirken bel kemi ğinin hafifçe çatırdadı ğını duydular. 
Đleride porsukla rakum kırmasına benzeyen iri bir ha yvan a ğaçların arasından 
çıktı. Etrafları sarı, iri gözleriyle yolculara bak tı. "Aman ne Önemli!" der 
gibi sivri, bıyıklı burnunu oynattı. Sonra da yolu,  a ğır a ğır a şarak tekrar 
gözden kayboldu. O sırada hayvanın kuyru ğu Eddie'nin dikkatini çekti. Uzun, sıkı 
bir helezondu bu. Kürkle kaplı bir yatak yayı gibi bir şey. 
"O neydi, Roland?" 
"BirBilly-Ahmak." 
"Yenilemez mi?" 
Silah şor, "Hayır" dermi ş gibi ba şını salladı. "Eti sert ve ek şidir. Bir köpe ği 
yemeği tercih ederim." 
Susannah, "Bunu yaptın mı?" diye sordu. "Yani köpek  eti yedin mi?" Roland bu 
sefer de, "Evet" anlamında kafasını salladı ama bir  açıklama da yapmadı. 
Eddie'nin aklındaysa Paul Newman'ın eski bir filmin den bir cümle gelmi şti. "Bu 
doğru, hanımefendi. Onları yiyip bir köpek gibi ya şadım." 
Kuşlar a ğaçlarda ne şeyle şakıyorlardı. Yolda hafif bir rüzgâr esiyordu. 
Eddie'yle Susannah yüzlerini rüzgâra do ğru minnetle kaldırdılar. Sonra 
birbirlerine bakarak gülümsediler. Eddie tekrar kar ısına duydu ğu minneti 
düşündü. Sevecek birinin olması korkutucu bir şeyse de yine de harikaydı. Eddie, 
"Bu yolu kim yapmı ş?" diye sordu. Roland, "Çoktan ortadan kalkmı ş olan 
insanlar," dedi. Susannah meraklanmı ştı. "Çanak ve tabaklarını buldu ğumuz 
insanlar mı?" 
"Hayır. Onlar de ğil. Burası araba yoluydu sanırım. Ve bunca yıl bakı msız 
kalmasına ra ğmen hâlâ izleri var. Bu da onun gerçekten önemli bi r yol oldu ğunu 
gösterir... Belki de o Büyük Yoldu. Kazarsak yüzeyi n altındaki çakılları buluruz 
sanırım. Ayrıca bir su süzme sistemini belki... Mad em durduk, artık bir şeyler 
de yiyelim." 
Eddie, "Yemek!" diye ba ğırdı. "Getirin onları! Floransa tarzı tavuk! Poline zya 
usulü karides! Üzerine sote mantar konmu ş dana..." 
Susannah ona dirse ğiyle vurdu. "Sus bakayım, beyaz çocuk!" Eddie ne şeyle, "Hayal 
gücüm varsa suç bende mi?" dedi. Roland torbasını o mzundan indirip çömeldi. 
Zeytin rengi yapraklara sarılmı ş etten olu şan ö ğle yeme ğini hazırladı. Çok fazla 
değildi. Eddie'yle Susannah o yaprakların tadının bira z ıspana ğa benzedi ğini 
keşfetmi şlerdi. Ama tadı daha keskindi. 
Eddie, Susannah'yı Roland'ın yanına götürdü. Ama ge nç kadına "Eddie'nin Silah şor 
Burrito"su dedi ği şeyden üç tane verdi. Susannah yeme ğe ba şladı. 
Eddie döndü ğü zaman Roland ona da yapra ğa sarılı üç parça et uzattı. Ve bir şey 
daha. Bu içinden anahtarın çıkmaya ba şladı ğı o di şdubak parçasıydı. 
Eddie, "Ah, senin buna ihtiyacın yok mu?" diye sord u. 
Roland, "Anahtarı boynumdan çıkardı ğım zaman sesler tekrar ba şlıyor," dedi. "Ama 
çok uzaktalar artık. Onlarla ba şa çıkabiliyorum. Aslında anahtar boynumdayken de 
onları duyuyorum. Sanki ilerideki bir tepenin ardın da birileri alçak seslerle 
konu şuyorlarmı ş gibi. Sanırım bunun nedeni anahtarın henüz tamamla nmamış olması. 
Onu bana verdi ğinden beri üzerinde çalı şmadın." 
" Şey... O boynundaydı. Ben de tabii..." 
Roland bir şey söylemedi. Ama renkleri uçmu ş mavi gözleriyle genç adama sabırlı 
bir ö ğretmen gibi bakıyordu. 
Eddie, "Pekâlâ," dedi. "Onu berbat etmekten korkuyo rum. Oldu mu?" 
Susannah söze kan ştı. "A ğabeyine göre sen her şeyi berbat edermi şsin... Öyle 
değil mi?" 
"Susannah Dean... Psikolog kız. Sen uygun meslek se çememişsin, yavrum." 
Genç kadın bu alaya alınmadı. Tulumu testiden su iç en bir köylü gibi dirse ğiyle 
kaldırdı. Bol bol su içti. "Ama bu do ğru, öyle de ğil mi?" 
Sapanı da -hiç olmazsa şimdilik- bitirmemi ş oldu ğunu hatırlayan Eddie omzunu 
silkti. 
Roland uysalca, "Onu bitirmelisin," dedi. "Onu kull anaca ğın an gelecek sanırım." 
Genç adam bir şeyler söyleyecekken bundan vazgeçti. Böyle söylendi ğinde her şey 
kolaymı ş gibi gözüküyordu. Ama ne Susannah, ne de Roland 's on sının' anlıyordu. 
Son sınır şuydu: Yüzde yetmi ş ya da seksen ve hatta doksan sekiz buçuk ba şarı 



bile yeterli olmazdı. Özellikle bu sefer. Ve i şi berbat ederse odun parçasını 
omzunun üzerinden atarak uzakla şamazdı. Bir kere o dal parçasını kesti ği günden 
beri ba şka di şbudak a ğacı görmemi şti. Ama onu sarsan şey aslında şuydu: Bu i şte 
'Ya hep, ya hiç,' diyordu. Biçimi biraz bile bozars a gerekti ği zaman kilitte 
dönemeyecekti. Ve en uçtaki o küçük s biçimi genç a damı gitgide daha 
endi şelendiriyordu. Basit gözüküyordu. Ama kıvrımlar çok  uygun olmadıklan 
takdirde... 
Eddie, anahtar şimdiki haliyle kilitte dönemez, diye dü şündü. Bu kadarını 
biliyorsun! 
Anahtara bakarak içini çekti. Evet, bu kadarını bil iyordu. Elinden geleni 
yaparak anahtarı tamamlamaya çalı şması gerekiyordu. Ba şarısızlık korkusu i şi 
oldu ğundan daha da zorla ştıracaktı. Ama korkusunu yenerek yine de çabalayaca k, 
hatta belki ba şarılı olacaktı. Roland, JFK Havaalanına inecek olan  Delta jette 
kafasına girdikten sonra geçen haftalarda epey i ş ba şarmı ştı. Hâlâ hayatta ve 
aklıba şında olması da bir basan sayılırdı. 
Eddie anahtarı Roland'a geri verdi. "Onu şimdilik tak. Gece için konakladı ğımız 
zaman onun üzerinde çalı şırım." 
"Söz mü?" 
"Evet." 
Roland ba şını sallayarak anahtarı aldı. A ğır a ğır davranıyordu ama Eddie sa ğ 
elinin kalan parmaklarını ne kadar ustalıkla kullan dı ğının farkındaydı. Bu adam 
duruma uyum sa ğlamayı ba şarıyordu. 
Susannah birdenbire, "Bir şey olacak de ğil mi?" diye sordu. Eddie ba şını 
kaldırarak ona baktı. "Neden sordun? Niçin böyle sö ylüyorsun?" 
"Seninle yan yana yatıyorum, Eddie. Artık her gece rüya gördü ğünü de biliyorum. 
Bazen uykunda konu şuyorsun. Gördüklerin tam anlamıyla kâbusa benzemiyo rdu. Ama 
kafanın içinde bir şeyler oldu ğu kesin." 
"Evet, öyle. Ama onun ne oldu ğunu bilmiyorum." 
Roland, "Rüyalar güçlüdür," diye mırıldandı. "Gördü ğün rüyaları hiç hatırlamıyor 
musun?" 
Eddie durakladı. "Biraz. Ama hepsi karmakarı şık şeyler. Hep çocuklu ğuma 
döndü ğümü biliyorum. Okuldan çıkmı şız. Henry'le eski Markey Caddesi'ndeki eski 
çocuk parkında basket oynuyoruz. Şimdi orada Çocuk Mahkemesi Binası var. 
Henry'nin beni Dutch Hill'deki bir yere götürmesini  istiyorum. Eski bir ev bu. 
Çocuklar oradan 'Malikâne' diye söz eder, herkes ev in hayaletli oldu ğunu 
söylerdi. Korkutucu bir yerdi orası. O kadarını bil iyorum. Gerçekten korkutucu." 
Eddie ayrıntıları hatırlayarak ba şını salladı. "Malikâneyi yıllardan beri ilk 
kez geçenlerde dü şündüm. Ayının ya şadı ğı açıklıkta, kafamı o acayip, sandık gibi 
şeye yakla ştırdı ğım zaman. Bilmem ki... belki de o rüyaları görmemin  nedeni bu." 
 Susannah, "Ama aslında öyle dü şünmüyorsun," dedi. 
"Evet. Rüyaların sadece bazı şeyleri anımsamaktan çok daha karma şık oldu ğunu 
düşünüyorum." 
Roland sordu. "A ğabeyinle o eve gittiniz mi?" 
"Evet. Henry'i ikna ettim." 
"Bir şey oldu mu?" 
"Hayır. Ama ürkütücü bir yerdi. Orada durup bir sür e eve baktık. Henry daha 
sonra beni korkutmaya ba şladı. Beni içeri gönderece ğini, bir hatıra alıp gelmemi 
isteyece ğini söyledi ya da buna benzer şeyler. Ama aslında bu sözlerinde ciddi 
olmadı ğını biliyordum. O da evden benim kadar korkuyordu."  
Susannah, "Hepsi bu kadar mı?" diye sordu. "Sen rüy anda sadece oraya gitti ğini 
mi görüyorsun?' Malikâneye gitti ğini? 
"Ba şka… az bir şey de var. Biri geliyor... sonra sadece bekliyor. R üyamda onu 
fark ediyorum, ama hayal meyal... Sanki ona gözümün  ucuyla bakıyorum. Anlıyor 
musun? Ne var ki, yine de birbirimizi hiç tanımıyor muşuz gibi davranmamız 
gerekti ğini biliyorum." 
"Bu kimse, o gün Malikânenin önünde olan biri mi?" Roland dikkatle Eddie'ye 
bakıyordu. "Yoksa sadece rüyanda gördü ğün bir kimse mi?" 
"O olay çok uzun yıllar önce oldu. O sırada on üç y aşındaydım. Böyle bir şeyi 
kesinlikle nasıl hatırlayabilirim?" Roland sesini ç ıkarmadı. 
Eddie sonunda, "Pekâlâ," dedi. "Evet. Galiba çocuk o gün oradaydı. Ya bir 
jimnastik torbası ta şıyordu ya da sırt çantası. Hangisi oldu ğunu 



hatırlayamıyorum. Güne ş gözlü ğü suratına göre çok büyüktü. Şu aynalı camları 
olanlardandı." 
Roland, "O çocuk kimdi?" diye sordu. 
Eddie uzun bir süre cevap vermedi. "Burritos ... la  Roland'larının sonuncusunu 
elinde tutuyordu ama birdenbire i ştahı kapanmı ştı. Sonunda, "Galiba o Durak 
yerinde kar şıla ştı ğın çocuktu," diye mırıldandı. "Senin eski arkada şın Jake, 
Dutch Hill'e gitti ğimiz gün etrafta dola şıyor ve Henry'le beni gözetliyordu 
sanırım. Herhalde pe şimize takıldı. Çünkü o da senin gibi bazı sesler du yuyor, 
Roland. Çünkü o benim rüyalarımı payla şıyor. Ben de onunkileri. Bence 
hatırladıklarım şimdi Jake'in zamanında oluyor ve o buraya geri gelm eye 
çalı şıyor. Anahtar, o harekete geçti ği sırada hazır olmazsa ya da yanlı ş 
yapılırsa... belki de ölecek." 
Roland, "Belki Jake'in de kendi anahtarı var," dedi . "Bu mümkün mü?" 
Eddie, "Evet, bence mümkün," diye cevap verdi. "Ama  yeterli de ğil." Đçini çekti 
ve Burrito'yu daha sonra yemek için cebine soktu. " Ve çocu ğun bunu bildi ğini de 
sanmıyorum." 
Yollarına devam ettiler. Roland'la Eddie, Susannah' nın sandalyesini sırayla 
itiyorlardı. Grup tekerleklerin solda açtı ğı çukur yolu i şlerken sandalye 
sarkılıyor, e ğriliyordu. Eddie'yle Roland zaman zaman topraktan e ski di şler gibi 
çıkan iri ta şların üzerinden a şırmak için arabayı kaldırmak zorunda 
kalıyorlardı. Ama bir haftadan beri ilk kez daha hı zlı gidiyor, fazla zorluk da 
çekmiyorlardı. Arazi yükselmeye ba şlamı ştı. Eddie omzunun üzerinden baktı ğı 
zaman ormanın adeta dik olmayan basamaklarla a şağıya do ğru indi ğini gördü. 
Uzaklarda, kuzeybatıda kurdele gibi gözüken bir su çatlamı ş bir kayadan 
akıyordu. Genç adam hayretle oranın 'Atı ş Yeri' diye adlandırdıkları açıklık 
oldu ğunu anladı. Orası şimdi bu hülyalı yaz gününe özgü siste gözden kaybol muş 
gibiydi. 
Susannah sert sert, "Dur, o ğlum!" diye ba ğırdı. Eddie tam zamanında döndü. Yoksa 
tekerlekli sandalyeyi Roland'a do ğru sürecekti. Silah şor durmu ş, yolun sol 
tarafında bulunan birbirine girmi ş çalılara bakıyordu. 
Susannah sinirlenmi şti. "Böyle devam edersen, sürücü ehliyetini elinden  alırım." 
Eddie ona aldırmadı. Roland'ın bakı şlarını izliyordu. "Ne oldu?" 
"Bunu ö ğrenmenin bir yolu var." Silah şor dönüp Susannah'yi sandalyesinden 
kaldırdı ve kalçasına dayadı. "Hepimiz gidip bakalı m." 
 "Beni indir, iri çocuk. Ben kendim gidebilirim. Ge rçe ği ö ğrenmek istiyorsanız, 
ikinizden daha rahatlıkla da ilerlerim." 
Roland genç kadını yava şça ot bürümü ş çukura indirirken Eddie de a ğaçlı ğa do ğru 
baktı. Ak şam güne şi gölgelerin birbirlerine karı şmasına neden oluyordu. Ama genç 
adam Roland'ın dikkatini çeken şeyi gördü ğünü sanıyordu. Bu yüksek, gri bir 
ta ştı. Üstünü kaplamı ş olan sarma şıklar onu hemen hemen gözlerden gizliyorlardı. 
Susannah bir yılan balı ğı gibi yolun kenarındaki a ğaçlı ğa daldı, Roland'la Eddie 
de onu izlediler. 
"Bu bir i şaret ta şı de ğil mi?" Susannah ellerine dayanmı ş dikdörtgen biçimi 
kayayı inceliyordu. Bu bir zamanlar boylu boyunca y ükseliyorken şimdi bir sarho ş 
gibi sa ğa do ğru e ğilmi şti. Tıpkı eski bir mezar ta şı gibiydi. 
"Evet. Bana bıça ğımı ver, Eddie." 
Genç adam bıça ğı uzattı. Silah şor sarma şıkları keserken o da Susannah'nın 
yanında çömeldi. Dallar yere dü şünce genç adam ta şa kazılı olan, a şınmı ş 
harfleri gördü. Daha Roland yazının yansının bile ü zerini açmadan Eddie orada ne 
yazılı oldu ğunu anlamı ştı. 
"YOLCU, ĐLERĐSĐ ORTA-DÜNYA" 
Susannah sonunda, "Bu ne anlama geliyor?" diye sora rken sesi hu şu dolu ve 
yumuşaktı. Durmadan gri ta ş sütunu inceliyordu. 
"Bu, ilk bölümün sonuna yakla ştı ğımız anlamına geliyor." Roland bıça ğı Eddie'ye 
geri verirken yüzünde ciddi ve dü şünceli bir ifade vardı. "Artık bu eski araba 
yolunu izleyelim. Daha do ğrusu o bizi izleyecek. I şının yolunu. Orman yakında 
sona erecek. Büyük bir de ği şiklik bekliyorum." 
Eddie, "Orta-Dünya nedir?" diye ö ğrenmek istedi. 
" Şimdiki ça ğlardan çok önce dünyaya hakim olan o büyük krallıkl ardan biri. Umut, 
bilgi ve ı şık krallı ğı. Biz de kendi ülkemde, karanlık bastırmadan önce aynı 
şeylere sıkıca sarılmaya çalı şıyorduk. Đleride bir gün, zaman olursa, size bütün 



eski hikâyeleri anlataca ğım... Hiç olmazsa bildiklerimi. Bunların tümü güzel  ama 
çok hüzünlü büyük bir tablo olu şturuyorlar. 
"Eski hikâyelere göre bir zamanlar Orta-Dünyanın ke narında büyük bir kent 
varmı ş. Belki de o sizin New York kenti kadar büyüktü... Eğer varsa herhalde 
artık harabe halindedir. Ama insanlar olabilir... y a da canavarlar... Veya ikisi 
birden. Tetikte olmalıyız." Đki parmaklı sa ğ elini uzatarak yazıya dokundu. 
Alçak ve dü şünceli bir sesle mırıldandı. "Orta-Dünya. Kim derdi  ki..." Sesi 
hafifledi. 
Eddie, "Ba şka çare yok de ğil mi?" diye sordu. 
Silah şor ba şını salladı. "Hiç yok." 
Susannah birdenbire, "Ka," dedi. Đki adam da ona baktılar. 
Karanlı ğın basmasına daha iki saat vardı. O yüzden yolların a devam ettiler. Yol 
I şının yönünü izliyor ve güneydo ğuya do ğru iniyordu. Ba şka otlar bürümü ş iki 
yol, -daha inceydi bunlar- izlediklerine katıldı. Đkincisinin bir yanında ta ştan 
yapılmı ş dev bir duvarın yosun kaplı kalıntıları yükselmekt eydi. Yakınlarında on 
iki kadar tombul Billy-Ahmak harabelerde oturuyor v e yolcuları o sarı çerçeveli, 
acayip gözleriyle inceliyorlardı. Eddie onları, san ı ğın asılmasına karar vermeye 
hazırlanan jüri üyelerine benzetti. 
Yol geni şlemeye ve daha belirginle şmeye devam ediyordu. Đki defa çoktan terk 
edilmi ş binaların dı ş duvarlarının önünden geçtiler. Roland ikincisinin bir 
yelde ğirmeni olabilece ğini söyledi. Susannah, harabenin hayaletliymi ş gibi 
gözüktü ğünden söz edince Silah şor, "Buna hiç şaşmam," dedi. Bu söz iki gencin 
buz kesmesine neden oldu. 
Karanlık basınca durmak zorunda kaldılar. Artık a ğaçlar seyrelmekteydi. Onları 
bütün gün kovalamı ş olan rüzgâr hafif ve ılık bir melteme dönü şmüştü. 
Đlerilerindeki arazi de yükselmeye ba şlıyordu. 
 Roland, "Bir iki güne kadar tepeye varırız," diye açıkladı. "Ondan sonra 
görece ğiz..." 
Susannah, "Neyi görece ğiz?" diye sordu ama Silah şor sadece omzunu silkti. 
Eddie o ak şam tekrar tahta yontmaya ba şladı. Ama öyle istekle de ğil. Anahtar ilk 
şekillenmeye ba şladı ğında duydu ğu o güven ve mutluluk da kaybolmu ştu. Parmakları 
ona hantal ve beceriksizmi ş gibi geliyordu. Genç adam aylardan beri ilk kez 
biraz eroini olmasını istedi. Fazla de ğil. Az bir uyu şturucunun bu küçük yontma 
projesini pek çabuk tamamlamasını sa ğlayaca ğından emindi. 
Roland, "Neden gülümseyip duruyorsun, Eddie?" diye sordu. Kamp ate şinin di ğer 
tarafında oturuyordu. Rüzgânn titre ştirdi ği küçük alevler aralann-da kaprisli 
kaprisli dans ediyorlardı. 
"Gülümsüyor muydum?" 
"Evet." 
"Bazı insanlann çok aptalca davranabildikJerini dü şünüyordum. Onlan altı kapısı 
olan bir odaya kapatıyorsun, kalkıp kendilerini duv ara çarpıyorlar ve sonra da 
yakınma cüretini gösteriyorlar." 
Susannah, "Kapıların arkasında bekleyebilecek şeylerden korkuyorsan," dedi. 
"Belki o zaman duvarlara çarpmak sana daha güvenli gözükür." 
Eddie ba şını salladı. "Belki." 
Genç adam a ğır a ğır çalı şıyor, odunun içindeki biçimleri görmeye çabalıyordu . 
Özellikle o 's'ye benzeyen şekli. Eddie onun iyice silikle şti ğinin farkındaydı. 
Genç adam, Tanrım, diye dua etti. Lütfen. Bana yard ım et de bu i şi yüzüme gözüme 
bula ştırmayayım. Aslında bunu zaten yapmaya ba şlamı ş olmaktan korkuyordu. 
Sonunda çabalamaktan vazgeçerek üzerinde hemen hiçb ir de ği şiklik yapmadı ğı 
anahtarı Silah şor'a geri verdi. Sonra da postun altında kıvrılıp y attı. Be ş 
dakika sonra tekrar çocukla, eski Markey Caddesinde ki parkla ilgili rüyayı 
görmeye ba şladı. 
Jake apartmandan yediye çeyrek kala çıktı. Şimdi öldürmesi gereken sekiz saatten 
daha uzun bir zamanı vardı. Metroya binerek hemen B rooklyn'e gitmeyi dü şündü. 
Sonra bunun kötü bir fikir oldu ğuna karar verdi. Okuldan kaçan bir çocuk, dı ş 
mahallelerde kentin merkezinde oldu ğundan daha fazla dikkati çekerdi. O yeri ve 
bulu şaca ğım çocu ğu aramak zorundaysam, o zaman mahvoldum demektir. 
San ti şörtlü, ye şil mendilli çocuk, "Bu sorun de ğil," demi şti. "Sen anahtarla 
gülü buldun. Öyle de ğil mi? Beni de aynı biçimde bulacaksın." 



Ancak Jake artık anahtarla gülü nasıl buldu ğunu hatırlamıyordu. Sadece kalbini 
ve kafasını dolduran güven ve sevinci anımsamaktayd ı. Artık beklediklerinin 
tekrar olaca ğını ummaktan ba şka çaresi yoktu. O arada hareket halinde olmalıydı.  
New York'ta fark edilmemenin en iyi yolu buydu. 
Jake Birinci Caddenin yakınına kadar yürüdü. Sonra geldi ği yöne dönüp trafik 
ı şıklarını izleyerek biraz yukarıya do ğru gitmeye ba şladı. (Belki de benli ğinin 
derinliklerinde bir yerde o ı şıkların da I ŞINA hizmet ettiklerini biliyordu.) 
Jake saat ona do ğru kendini Be şinci Caddedeki Metropolitan Sanat Müzesinin 
önünde buldu. Terlemi ş ve yorulmu ştu. Sıkıntılıydı. Canı gazoz istiyordu ama 
yanındaki az bir parayı mümkün oldu ğu kadar kısıtlı harcaması gerekti ğini 
düşünüyordu. Çocuk yata ğının ba şucundaki kutuda duran bütün parasını almı ştı. 
Ama bu da ancak sekiz dolardı. Bir sent eksik ya da  fazla. 
Jake'in resmi bir okula gittiklerinden emin oldu ğu bir grup ö ğrenci müzeyi 
dola şmak için toplanmaya ba şlamı ştı. Hepsi de kendi gibi rahat şeyler 
giyinmi şti. Paul Stuart'tan bleyzırlan, kravatları, tulumla rı, Miss So Pretty ya 
da Tweenity gibi yerlerde yüz yirmi be ş dolara satılan sade eteklikleri yoktu. 
Bu ö ğrencilerin Kmart'tan giyindikleri belliydi. Jake iç inden gelen sese uyarak 
sıranın sonuna geçti ve ö ğrencilerin pe şinden müzeye girdi. 
Bir saat on be ş dakika süren gezi Jake'in pek ho şuna gitmi şti. Müze sessizdi. 
Daha da iyisi içeride havalandırma sistemi vardı. V e resimler de güzeldi. 
Frederick Remington'un küçük bir grup olu şturan Eski Vah şi Batıyla ilgili 
tabloları Jake'i özellikle büyüledi. Bir de Thomas Hart'ın büyük bir resmi, 
bunda buharlı bir lokomotif geni ş ovalardan hızla Chicago'ya do ğru gidiyordu. 
Đriyarı, tulumlu ve hasır şapkalı çiftçiler tarlalarında durmu ş trene 
bakıyorlardı. Ö ğrencilerin ba şındaki iki ö ğretmen son ana kadar Jake'i fark 
etmedi. Sonra ciddi havalı lacivert tayyör giymi ş olan zenci bir kadın çocu ğun 
omzuna vurarak ona kim oldu ğunu sordu. 
Jake kadının geldi ğini görmemi şti. Kafası bir an dondu. Ne yaptı ğının farkında 
olmadan elini cebine sokarak gümü ş anahtarı kavradı. Kafası hemen berrakla şıp 
sakinle şti. 
Suçlu suçlu gülümseyerek, "Benim grubum yukarıda," dedi. "Modern sanatla ilgili 
eserlere bakmamız gerekiyor. Ama ben buradaki resim leri daha çok seviyorum. 
Çünkü onlar gerçek resimler. O yüzden... yani..." 
Öğretmen, "Yani usulca kaçtın, öyle mi?" diye mırılda ndı. Gülmemeye çalı şırken 
dudaklarının kenarları titre şti. 
"Ben aslında bunu 'Fransız usulü sıvı şma' sayıyorum." Bu sözler çocu ğun a ğzından 
çıkıvermi şti. 
Artık Jake'e bakmaya ba şlamı ş olan ö ğrencilerin yüzlerinde sadece şaşkın 
ifadeler belirdi. Ama ö ğretmen bu kez açıkça güldü. "Ya bilmiyorsun ya da 
unuttun. Ama Fransız Yabancı Lejyonunda kaçakları v ururlardı. Sana hemen 
sınıfına katılmanı önerece ğim, delikanlı." 
"Peki, efendim. Te şekkür ederim. Zaten artık dola şmaları neredeyse sona 
ermi ştir." 
"Hangi okul bu?" 
Jake, "Markey Akademisi," dedi. Bu sözler de a ğzından öylesine 
fırlayıvermi şlerdi yine. 
Yukarı çıktı. Daire biçimindeki kubbeli, büyük yerd e yankılanan alçak 
mırıltıları ve ayak seslerini dinliyor, bir tarafta n da o sözleri neden 
söyledi ğini dü şünüyordu. Ya şamı boyunca Markey Akademisi diye bir okulun adını 
bile duymamı ştı. 
Jake bir süre yukarıdaki lobide bekledi. Sonra göre vlilerden birinin kendisine 
gitgide artan bir merakla baktı ğını fark edince daha fazla beklemenin akıllıca 
bir şey olmayaca ğına karar verdi. Kısa bir süre için katıldı ğı sınıfın gitmi ş 
oldu ğunu ummaktan ba şka yapabilece ği bir şey yoktu. 
Jake saatine baktı ve, "Tanrım! Ne de geç olmu ş!" der gibi oldu ğunu umdu ğu bir 
ifadeyle çabucak a şağıya indi. Sınıf ve Fransız usulü kaçmaya gülmü ş olan güzel 
siyah ö ğretmen gitmi şlerdi. Jake kendisinin gitmesinin de do ğru olaca ğına karar 
verdi. Bir süre havanın sıcaklı ğı yüzünden a ğır a ğır yürüyecekti, sonra da 
metroya binecekti. 



Çocuk Broadway'le Kırk Đkinci Soka ğın kö şesindeki büfenin önünde durdu. Fazla 
olmayan parasının bir bölümüyle tatlı sucuk ve bir Nehi aldı. Ö ğle yeme ğini 
yemek için bir bankanın önündeki basamaklara oturdu  ve bu kötü bir hata oldu. 
Bir polis ona do ğru geldi. Copunu karma şık birtakım hareketlerle çeviriyordu. 
Dikkatini sadece buna vermi ş gibiydi. Ama Jake'in hizasına geldi ği an birdenbire 
copu, deri halkasına soktu ve çocu ğa döndü. 
"Buraya bak, delikanlı," dedi. "Bugün okul yok mu?"  
Jake sucu ğunu yutuyordu. Ama son lokma birdenbire bo ğazına kaçtı. Ne kötü şanstı 
bu!.. Tabii bu olayın şansla bir ili şkisi vardıysa. Amerika'nın adilik merkezi 
Times Meydanındaydılar. Burada uyu şturucu satıcıları, beyaz zehir ba ğımlıları, 
fahi şeler ve kadın meraklıları kaynıyordu... Ama bu poli s onlara aldırmıyor, 
onunla ilgileniyordu. 
Jake kendini zorlayarak lokmasını yuttu. Sonra, "Ok ulda Son Sınav 
haftasındayız," dedi. "Bugün sadece bir sınavım var dı. Ondan sonra okuldan 
ayrıldım." Durdu. Polisin gözlerindeki ısrarlı, mer aklı pırıltı hiç ho şuna 
gitmemi şti. 
"Ya... Kimli ğini görebilir miyim?" 
Jake'in yüre ğine indi. Yoksa annesiyle babası daha şimdiden polisi ça ğırmı şlar 
mıydı? Şimdi bir gün önceki maceradan sonra, bu olasılı ğın güçlü oldu ğunu 
düşünüyordu. Normal şartlarda New York Polisi kayıp bir çocukla hemen 
ilgilenmezdi. Özellikle evden aynlalı henüz yarım g ün geçmi ş bir çocukla. Ama 
babası televizyon dünyasının önemli ki şilerinden biriydi ve yardım 
isteyebilece ği nüfuzlu kimselerden söz ederek övünürdü. Jake bu poliste resmi 
oldu ğunu sanmıyordu... Ama ona adını vermi ş olabilirlerdi. 
Jake istemeye istemeye, " Şey," dedi. "Ö ğrenci indirim kartım var. Orta-Dünya 
Yolunun kartı. Ama hepsi o kadar." 
"Orta-Dünya mı? Bu adı hiç duymadım. Nerede? Queens 'te mi?" 
"Orta-Kent demek istedim." Jake kendi kendine, Tanr ım, dedi. Güneye de ğil, 
kuzeye gidece ğim anla şılan. Hem de hızla. Sonra polise baktı. "Canım şu! Otuz 
Üçüncü Sokaktaki." 
"Hım. Olabilir." Memur elini uzattı. 
Oradan geçmekte olan bir zenci onlara bakmaya ba şladı. Adamın uzun bukleleri 
kanarya şansı elbisesinin omuzlarına de ğiyordu. Ne şeyle, "Onu tutukla, memur 
bey," dedi. "Bu beyaz ekmek gibi çocu ğu yakala. Görevini hemen yap!" 
Polis dönmeden cevap verdi. "Sesini kes ve yaylan, Eli." Eli gülerken birkaç 
altın di şi ı şıldadı. Zenci sonra yoluna devam etti. Jake, "Neden  onun kimli ğini 
istemiyorsunuz?" diye sordu. 
"Çünkü şu anda senin kimli ğini istiyorum. Haydi, o ğlum, çabuk ol." Poliste ya 
Jake'in adı vardı ya da memur çocukta bir tuhaflık oldu ğunu sezmi şti. Belki bu 
şaşılacak bir şey de ğildi. Burada bir şey pe şinde ko şmayan tek beyaz kendisiydi. 
Ne olursa olsun, sonuç anıydı. Oraya oturup ö ğle yemelini yemesi çok aptalcaydı. 
Ama ayakları sızlamaya ba şlamı ş ve çok da acıkmı ştı. Kahretsin! Acıkmı ştı i şte! 
Jake, sen beni durduramazsın, diye dü şündü. Beni durdurmana izin veremem. Bugün 
öğleden sonra Brooklyn'de biriyle bulu şmam gerekiyor... Ve ben orada olaca ğım. 
Jake cüzdanını alaca ğı yerde, elini ön cebine sokarak anahtarı çıkardı. Onu 
polise do ğru tuttu. Ö ğle güne şi anahtara çarparak yansımaya ba şladı. Polisin 
yanaklarında ve alnında ı şıklı benekcikler belirirken gözleri irile şti. 
Memur, "Hey..." diye soludu. "O da nedir, evlat?" 
Uzandı ama Jake anahtarı hafifçe geri çekti. Yansıy an ı şınlar sanki ipnotizma 
güçleri varmı ş gibi polisin yüzünde dans ediyorlardı. Çocuk, "Onu  almana gerek 
yok," dedi. "Bunu yapmadan da adımı okuyabilirsin. Öyle de ğil mi?" 
"Evet, tabii." 
Polisin yüzündeki meraklı ifade kaybolmu ştu. Şimdi sadece anahtara bakıyordu. 
Gözleri irile şmiş, bakı şları sabitle şmişti. Ama bo ş bo ş bakmıyordu. Jake onun 
gözlerinde hem şaşkınlık, hem de beklenmedik bir mutluluk oldu ğunu gördü. Çocuk, 
ah, i şte ben böyleyim, diye dü şündü. Gitti ğim her yerde etrafa ne şe ve sevinç 
saçıyorum. Neyse şimdi yapacaklarım konusunda bir karar vermeliyim. 
Genç bir kadın, çok yüksek topuklu ayakkabılanyla k aldırımda kırıta kırıta 
yakla ştı. (Arkasındaki şeffaf bluza ve ye şil ipek şorta bakılırsa bir kütüphane 
memuru de ğildi.) Kadın önce polise bir göz attı, sonra da mem urun neye baktı ğını 
anlamak için Jake'e. Anahtarı iyice gördü ğü zaman bir elini boynuna götürüp 



birdenbire durdu. O anda adamın biri ona çarparak, "Kahretsin," diye homurdandı. 
"Nereye gitti ğine baksana!" Kütüphaneci olmayan genç kadın ona al dırmadı bile. 
Jake ba şka dört be ş ki şinin de durmu ş oldu ğunu fark etti. Hepsi anahtara 
bakıyorlardı. Đnsanlar bazen bir sokak kö şesinde i şini yapan usta bir 
üçkâ ğıtçıyı seyretmek için yaptıkları gibi, toplanmaya b aşlıyorlardı. 
Jake, dikkati çekmemekte çok ba şarılısın, dedi kendi kendine. Ah, evet Polisin 
omzunun üzerinden baktı ve soka ğın kar şı tarafındaki levhayı gördü. Orada, 
"Denby Đndirimli Đlaçları," yazılıydı. 
Polise, "Adım Tom Denby," diye açıkladı. "Burada in dirimli bowling kartımda da 
öyle yazıyor, de ğil mi?" 
Memur soludu. "Do ğru, do ğru." Artık Jake'e kar şı hiçbir ilgi duymuyordu. Bütün 
dikkatini anahtara vermi şti. Yansıyan ı şık benekcikleri dönüyor, yüzünden 
sekiyordu. 
 "Ve sen Tom Denby adında birini aramıyorsun. Öyle değil mi?" 
Polis, "Hayır," dedi. "Onun adını duymadım bile." 
Şimdi en a şağı altı ki şi polisin etrafında toplanmı ştı. Hepsi de sessiz bir 
merakla Jake'in elindeki gümü ş anahtara bakıyorlardı. 
"Onun için de artık gidebilirim. Öyle de ğil mi?" 
"Ha? Ah! Ah, evet, babanın hatırı için git!" 
Jake, "Sa ğol," dedi ama bir an oradan nasıl uzakla şaca ğını da bilemedi. Etrafını 
zombilerden olu şan sessiz bir kalabalık sarmı ştı. Üstelik ba şkaları da durmadan 
onlara katılıyorlardı. Çocuk toplananların ne oldu ğunu anlamak için 
geldiklerinin farkındaydı. Ancak anahtarı görenler birdenbire sanki donmu ş gibi 
merakla bakıyorlardı. 
Jake aya ğa kalktı ve bankanın geni ş basamaklarından a ğır a ğır, geri geri çıktı. 
Anahtarı öne do ğru uzatmı ştı. Sandalyeli bir aslan terbiyecisi gibiydi. 
Yukarıdaki geni ş beton açıklı ğa ula ştı ğında anahtarı pantolonunun cebine soktu 
ve dönüp kaçtı. 
Sadece bir defa geni ş alanın di ğer tarafında durarak arkasına baktı. Etrafını 
sarmı ş olan küçük gruptaki insanlar yava ş yava ş canlanıyorlardı. Dönerek 
birbirlerine sersem sersem bakıyor, sonra da yürüme ye ba şlıyorlardı. Polis, bo ş 
gözlerle bir soluna baktı, bir sa ğına. Sonra da gökyüzüne. Sanki oraya nasıl 
geldi ğini ve ne yapmayı dü şündüğünü hatırlamaya çalı şıyordu. Jake yeteri kadar 
görmüştü. Bir metro istasyonu bulmasının ve ba şka tuhaf şeyler olmadan 
Brooklyn'e gitmesinin zamanı gelmi şti. 
 
Jake o gün ikiye çeyrek kala metro istasyonunun mer diveninden a ğır a ğır çıktı. 
Castle ve Brooklyn caddelerinin kö şesinde durarak, Ko-Op Kentinin kumta şından 
yapılmı ş kulelerine baktı. O güven ve yönlendirme duygusunu n canlanmasını 
bekliyordu. Đleride olacakları hatırlamayı. Ama bekledi ği olmadı. Hiçbir şey 
hissetmedi. O sırada gölgesi aya ğının dibinde yorulmu ş bir köpek gibi yatan ve 
Brooklyn'in sıcak bir kö şesinde bekleyen bir çocuktu sadece. 
Eh, buradayım i şte... Şimdi ne yapaca ğım? 
Jake en ufak bir fikri bile olmadı ğını anladı. 
 
Roland'ın küçük grubu, hafif meyilli yamacına tırma ndı ğı yüksek tepenin doru ğuna 
eri şti. Durarak güneydo ğuya do ğru baktılar. Uzun bir süre hiçbiri konu şmadı. 
Susannah iki kez konu şmak için a ğzını açtıysa da tekrar kapattı. Bir kadın 
olarak hayatında ilk defa söyleyecek bir şey bulamıyordu. 
Önlerinde neredeyse sonsuza kadar uzanan ova bir ya z ak şamının altın ı şı ğında 
uyukluyordu. Gür ve zümrüt ye şili olan otlar iyice boy atmı ştı. Ovada ince uzun 
gövdeli ve dallan etrafa uzanan a ğaçlardan olu şmuş korular vardı. Susannah 
vaktiyle bu tür a ğaçları Avustralya'yla ilgili bir gezi filminde görd üğünü 
düşündü. 
Đzledikleri yol, tepenin di ğer tarafından iniyor ve sonra bir ip gibi dümdüz 
güneydo ğuya do ğru uzanıyordu. Otları yararı beyaz bir şeride benziyordu. Birkaç 
kilometre ötede, batıda iri, yabanöküzüne benzeyen hayvanlardan olu şan bir sürü 
sakin sakin otluyordu. Do ğudaysa ormanın son bölümü kavisli bir burun gibi 
otla ğa do ğru uzanıyordu. Kara, karma şık bir yerdi. Yumru ğu sıkılı bir kola 
benziyordu. 



Susannah rastladıklan bütün dere ve çayların bu yön e do ğru aktıklannı anladı. 
Hepsi ormanın uzanan yumru ğundan çıkan büyük nehrin kollarıydılar. Nehir şimdi, 
yaz güne şinin altında sakin sakin, dalgın dalgın, dünyanın d oğu kenarına do ğru 
akıyordu. Çok geni şti. Đki kıyı arasındaki geni şli ği üç kilometre kadardı. 
Ve Susannah kenti de görebiliyordu. 
Tam ilerideydi. Ufkun ötesinden yükselen sisli kule ler ve sivri damlardan olu şan 
sisli bir siluet. O uçar gibi gözüken surlar belki yüz elli kilometre ötedeydi. 
Belki de üç yüz ya da altı yüz. Bu dünyanın havası çok berrak oldugu için 
uzaklı ğı hesaplamak zordu. Susannah kesinlikle sadece bir tek şeyi biliyordu. O 
kulelerin kendisinde sessiz bir şaşkınlık ve New York'a kar şı derin, sancılı bir 
özlem uyandırdı ğını. Genç kadın, galiba Triborough Köprüsünden Manh attan'in 
siluetini görebilmek için hemen her şeyi yapanm, diye dü şündü. Sonra gülümsemek 
zorunda kaldı. Çünkü bu do ğru de ğildi. Aslında gerçek şuydu: Roland'ın dünyasını 
hiçbir şeye de ği şmezdi. Buranın sessiz esrarı ve bombo ş uzanan düzlükleri insanı 
sarho ş ediyordu. Hem sevgilisi de buradaydı. New York'ta -hiç olmazsa kendi 
çağının New York'unda- onlan a şağılar ve öfke duyarlardı. Her budalanın kaba 
saba, zalimce alaylanna hedef olurlardı. Yirmi altı  ya şında siyah bir kadın ve 
onun beyaz ekmek sevgilisi. Kadından üç ya ş genç olan ve heyecanlandı ğında bir 
Brooklyn'li gibi konu şan beyaz. Sadece sekiz ay önce kokainman olan beyaz  ekmek 
sevgili. Buradaysa onlarla alay edecek, ikisine de gülecek kimse yoktu. Burada 
kimse dikkatleri onların üzerine çekmiyor, ikisini de suçlamıyordu. Burada 
sadece Roland, Eddie ve kendisi vardı. Dünyanın son  üç silah şoru. 
Susannah, Eddie'nin elini tuttu. Kocasının sıcak, g üven a şılayan parmaklanyla 
kendisininkileri kavradı ğını hissetti. 
Roland i şaret etti. Alçak sesle, "Bu Send nehri olmalı," ded i. "Ya şamım boyunca 
onu görece ğimi hiç sanmıyordum... Hatta onun gerçek oldu ğuna dahi 
inanmıyordum... Tıpkı Bekçiler gibi." 
Susannah, "O kadar güzel ki," diye mırıldandı. Gözl erini önündeki geni ş 
manzaradan alamıyordu. Sanki yazın be şi ğinde rüya görüyordu ova. Kadın 
bakı şlanyla a ğaçların gölgelerini izledi. Güne ş' ufka do ğru inerken bu gölgeler 
de ovada sanki kilometrelerce uzanıyorlardı. "Bizim  Büyük Ovalar insanlar daha 
oralara yerle şmeden önce herhalde böyleydiler. Hatta kızılderilil er bile 
gelmeden önce." Di ğer elini kaldırarak, Büyük Yolun daralarak bir nokt aya 
dönüştü ğü yeri i şaret etti. "O senin kentin," dedi. "Öyle de ğil mi?" "Evet." 
Eddie mırıldandı. "Kötü bir şey yokmu ş gibi gözüküyor. Sence bu mümkün mü, 
Roland? Binalar hâlâ yerli yerinde olabilir mi?" Es kiler bu kadar sa ğlam binalar 
yaparlar mıydı?" 
"Bu ça ğda her şey mümkün." Ama Roland'ın sesinde ku şku vardı. "Ancak fazla 
umutlanmamalısın, Eddie." 
"Ha? Tabii, tabii." Ama Eddie gerçekten umutlanmı ştı. O ufukta belli belirsiz 
gözüken siluet, Susannah'nın kalbindeki özlemi uyan dırmı ştı. Eddie'nin 
kalbindeyse bazı tahminlerin alevlenmesine neden ol muştu. Kent oradaysa ki, 
orada oldu ğu kesin, belki o zaman insanlar da vardır. Roland'ı n da ğların altında 
kar şıla ştı ğı insanlardan farklı yaratıklar de ğil. Bu kentliler... (Eddie'nin 
bilinçaltı, 'Amerikalılar...' diye fısıldadı.) ... yardımdan ho şlanan, zeki 
insanlardır. Amacımıza eri şmek konusunda ba şarılı olmamızı sa ğlayabilirler... 
Hatta ölmeyip hayatta kalmamızı bile... Eddie'nin k afasında bir dü ş ı şıklar 
saçarak parladı. (Bunun bir bölümü 'Son Yıldız Sava şçısı' ve 'Kara Kristal' gibi 
filmlerden çalınmı ştı.) Kentin, bedenleri ya şlılıktan çarpılmı ş ama gururlu 
yöneticileri onlara tertemiz depolarından getirilen  şahane yemekler 
sunacaklardı. (Ya da onları cam kubbelerin korudu ğu özel bahçelerden 
getirteceklerdi.) Eddie, Roland ve Susannah deli gi bi tıkınırlarken bu ya şlı 
adamlar onlara ileride nelerin bekledi ğini ve anlamlarını açıklayacaklardı. 
Yolcular kentten ayrılırken onlara Amerikan Otomobi l Kurumunun onayladı ğı bir 
tur rehberi haritasını hediye edeceklerdi. Bunun üz erinde Kara Kuleye giden en 
uygun yol kırmızıyla i şaret edilmi ş olacaktı. 
Eddie, "deus ex machina" sözünü bilmiyordu. Ama bu tür akıllı ve merhametli 
insanların daha çok resimli romanlar ve önemsiz fil mlerde ya şadıklarını 
biliyordu. Artık bunu ö ğrenecek kadar büyümü ştü. Ama aklına gelen fikir yine de 
sarho ş ediciydi. Böylesi tehlikeli ve hemen hemen bombo ş dünyada uygarlı ğın 
yaşadı ğı küçük bir yer. Onlara ne yaptıklarını açıklayan y aşlı, akıllı peri-



adamlar. Ve kentin o puslu ufuktaki siluette açıkla nan müthi ş şekilleri hiç 
olmazsa bu fikrin do ğru olabilece ği inancını destekliyordu. Kent tümüyle 
boşalmı ş, insanlar uzun yıllar önce çıkan bir Veba salgını ya da kimyasal sava ş 
yüzünden ortadan kalkmı ş olsalardı bile, kent yine de koskocaman bir ma ğaza 
sayılabilirdi. Oradan Eddie'nin ileride kendilerini  bekledi ğinden emin oldu ğu 
sert ko şullara dayanmak için gerekli e şyaları alabilirlerdi. Ayrıca o, kentte 
doğup büyümü ştü. O yüksek kuleler de bu yüzden Eddie'yi etkilemi şlerdi tabii. 
Genç adam heyecanı sırasında az kalsın sesli sesli gülecekti. "Pekâlâ! Haydi, 
gidelim bakalım! O lanet olasıca akıllı perileri gö relim!" 
Susannah ona baktı. Şaşırmı ştı ama yine de gülümsüyordu. "Sen neler 
sayıklıyorsun, beyaz çocuk?" 
"Hiç. Bo şver. Ben hemen yola çıkmamızı istiyorum. Ne dersin,  Roland? Sende..." 
Ama Roland'ın yüzündeki ya da derisinin altındaki b ir şey -hayalci, kaybolmu ş 
bir şey- Eddie'nin susmasına ve kolunu Susannah'yı korum ak istiyormu ş gibi onun 
omzuna atmasına neden oldu. 
 
Roland kente kısaca, ilgisizce bakmı ş, sonra gözü oldukları yere çok daha yakın 
bir şeye takılmı ştı. Onu endi şelendiren, ürküten bir şeye. Silah şor daha önce de 
böyle şeyler görmü ştü. Son defasında Jake de yanındaydı. Çocukla sonun da çölden 
çıkı şlarını ve siyahlı adamın pe şinden yamaçlardan da ğlara do ğru gidi şlerini 
hatırlıyordu. Zor bir yolculuk olmu ştu. Ama hiç olmazsa tekrar su bulmu şlardı. 
Otlar da vardı. 
Roland bir gece uyanmı ş ve Jake'in yerinde olmadı ğını fark etmi şti. Đnce bir 
derenin hemen yanındaki sö ğüt korusundan gelen bo ğuk, çaresiz feryatları 
duymuştu sonra da. Roland u ğra şıp didinerek korunun ortasındaki açıklı ğa 
eri şti ği sırada çocu ğun çı ğlıkları da sona ermi şti. Silah şor onu a şağıda, 
ileridekine çok benzeyen bir yerde ayakta dururken bulmu ştu. Ta şlardan olu şan 
bir yer. Đnsanların kurban edildikleri bir yer. Bir kâhinin y aşadı ğı... 
zorlandı ğı zaman konu ştu ğu... ve fırsat buldu ğu zaman da öldürdü ğü bir yer. 
Eddie, "Roland?" diye sordu. "Ne var? Ne oldu?" 
Roland i şaret etti. " Şunu görüyor musun? O konu şan bir daire. Gördüklerin 
yüksek, dik ta şlar." Silah şor dikkatle Eddie'ye bakıyordu. Genç adamı ilk defa  o 
acayip di ğer dünyanın hava-arabasında görmü ştü. Orada Silah şorler mavi 
üniformalar giyiyorlardı. Sonsuz şeker, kâ ğıt ve astin gibi harika ilaçlar 
vardı. Eddie'nin yüzünde garip bir ifade beliriyord u. Bir önsezi. Genç adamın 
kente bakarken gözlerini ı şıldatan o pırıltılı umut söndü. Şimdi sıkıntılı ve 
keyifsiz bir anlam vardı. Yüzündeki biraz sonra ası laca ğı dara ğacını inceleyen 
bir insanın ifadesiydi. 
Silah şor, önce Jake, diye dü şündü. Şimdi de Eddie. Ya şamlarımızı döndüren çark 
çok amansız. Her zaman aynı yere dönüyor. 
"Kahretsin!" Eddie'nin kısık sesi korku doluydu. "B ence çocuk oradan geri 
gelmeye çalı şacak." 
Roland ba şını salladı. "Evet, bu ihtimal daha büyük. Ince yer ler var ve aynı 
zamanda çekici yerler... Daha önce de çocu ğun pe şinden öyle bir yere gittim. 
Orada tuttukları kâhin az kalsın Jake'i öldürüyordu ." 
Susannah, Eddie'ye, "Bütün bunları nereden biliyors un?" diye sordu. "Rüyanda mı 
gördün?" 
Genç adam ba şını salladı. "Bilmiyorum. Ama Roland o lanetli yeri  gösterdi ği 
an..." Sözlerini tamamlamayarak Silah şor'a baktı. "Oraya eri şmeliyiz. Hem de 
mümkün oldu ğu kadar çabuk." Eddie'nin hem tela şlı, hem de korkmu ş gibi bir hali 
vardı. 
Roland ö ğrenmek istedi. "Her şey bugün mü olacak? Bu gece?" Eddie yine ba şını 
sallayarak dudaklarını yaladı. "Bunu da bilmiyorum.  Kesinlikle bilmiyorum. Bu 
gece? Sanmıyorum. Zaman... buradakiyle çocu ğun oldu ğu dünyadaki birbirine 
uymuyor. Zaman onun bulundu ğu yer ve ça ğda daha a ğır geçiyor... Belki yarın." 
Panikle sava şıyordu. Ama şimdi panik üstün gelmi şti. Genç adam dönüp terli, 
soğuk parmaklarıyla Silah şor'un gömle ğini yakaladı. "Ama anahtarı tamamlamam 
gerekiyordu. Bunu yapmadım. Ba şka bir şey daha yapmam şart. Ama onun ne oldu ğu 
konusunda en ufak bir fikrim yok. Çocuk ölürse, bun un sorumlusu ben olurum!" 
Roland parmaklarıyla Eddie'nin ellerini kavrayarak gömle ğinden çekti-"Kendini 
topla." 



 "Roland, anlamıyor musun..." 
"Mızmız çocuklar gibi inleyip a ğlamanın sorunlarını çözemeyece ğini anlıyorum 
ben! Babanın suratını unuttu ğunu da görüyorum!" 
"Bırak bu saçmalıkları şimdi! Babam bana vızgelir!" Eddie şimdi sinir krizi 
geçiriyor ve ba ğırıyordu. Silah şor onun yüzüne tokadı indirdi. Çıkan ses kırılan 
bir dalın çatırtısına benziyordu. 
Eddie'nin ba şı arkaya giderken gözleri şokla irile şti. Genç adam Silah şor'a 
bakakalmı ştı. Sonra elini a ğır a ğır kaldırarak yüzündeki gitgide kızaran parmak 
izlerine dokundu. "Seni a şağılık köpek," diye fısıldadı. Eli hâlâ sol kalçasını n 
üzerinde ta şıdı ğı tabancanın kabzasına gitti. Susannah avuçlarını o nun elinin 
üzerine koymaya çalı ştı ama Eddie onu itti. 
Roland, şimdi tekrar ö ğretmem gerekiyor, diye dü şündü. Galiba bu sefer yalnız 
onun canını de ğil, kendiminkini de kurtarmak için ö ğretmek zorundayım sanırım. 
Uzaklarda havalanan bir karga o cırlak ötü şüyle sessizli ği bozdu. Roland bir an 
şahini David'i dü şündü. Şimdi de Eddie onun şahiniydi... Ve Silah şor, biraz 
gerilerse Eddie de David gibi onun gözünü oymaktan da kaçınmayacaktı. Ya da 
gırtla ğını parçalamaktan. 
"Beni vuracak mısın? Bu maceranın böyle mi bitmesin i istiyorsun, Eddie?" 
"Adamım, senin palavralarından o kadar bıktım ki." Eddie'nin gözleri öfke ve 
yaşlardan bulanmı ştı. 
"Anahtarı bitirmedin. Ama bunun nedeni onu tamamlam aktan korkman de ğildi. Bu i şi 
bitiremeyece ğini ö ğrenmekten korkuyordun. A şağıya, ta şların durdu ğu yere 
inmekten çekiniyorsun. Ama korkunun asıl nedeni ta şların olu şturdukları daireye 
girdi ğin zaman olacaklar da de ğil. Sen olmayacak şeylerden korkuyorsun. Senin 
koskocaman dı ş dünyadan da korktu ğun yok, Eddie. Seni korkutan içindeki o küçük 
dünya. Sen babanın suratını unutmadın. Onun için bu nu yap. Cesaretin varsa beni 
vur. Senin a ğlayıp inlemeni seyretmekten bıktım." 
Susannah, Roland'a ba ğırdı. "Sus! Bunu yapaca ğını görmüyor musun? Onu, bunu 
yapmaya zorladı ğının farkında de ğil misin?" 
Roland genç kadına bir göz attı. "Ben onu karar ver meye zorluyorum." Tekrar 
Eddie'ye döndü. Derin çizgilerin belirginle şti ği suratında sert bir ifade vardı. 
"Sen eroin gölgesinden çıktın. A ğabeyinin gölgesinden de, dostum. Cesaretin 
varsa artık kendi gölgenden de çıkarsın. Haydi. Ya çık ya da beni vur. Bu i şi 
şurada bitirelim." 
Roland bir an Eddie'nin kendisini vuraca ğını sandı. Her şey burada, bulutsuz yaz 
göğünün altında, bu yüksek sırtta, kentin damlan ufukt a mavi hayaletler gibi 
ı şıldarken sona erecekti. Sonra Eddie'nin yana ğında bir kas se ğirdi. 
Dudaklarının olu şturdu ğu kesin hat yumu şamaya sonra da titremeye ba şladı. Eli, 
Roland'ın tabancasının sandal a ğacından yapılmı ş kabzasından kaydı. Gö ğsü bir 
defa şi şti... Đki... Üç defa. Genç adam a ğzını açtı, Silah şor'a do ğru 
sendeleyerek giderken bütün o çaresizlik ve deh şeti a ğzından tiz bir inilti 
halinde döküldü. 
"Ben korkuyorum, ahmak herif! Bunu anlayamıyor musu n? Roland, ben korkuyorum!" 
Eddie'nin ayakları birbirine dola ştı ve öne do ğru devrildi. Silah şor onu 
yakalayarak kendisine çekti. Şimdi onun tenindeki kir ve terin kokusunu aldı. 
Gözyaşları ve deh şetinin de. 
Silah şor, Eddie'yi bir an kucakladıktan sonra onu Susanna h'ya do ğru çevirdi. 
Eddie karısının sandalyesinin yanında dizlerinin üz erine dü ştü. Ba şını yorgunca 
önüne e ğmişti. Susannah elini onun ensesine koyarak kafasını k alçasına bastırdı. 
Roland'a acı acı, "Bazen senden nefret ediyorum, ir i beyaz adam," dedi. 
Roland avuç içlerini alnına bastırdı. "Bazen ben de  kendimden nefret ediyorum." 
"Ama bu seni hiçbir zaman durdurmuyor, öyle de ğil mi?" 
Silah şor cevap vermedi. Yana ğını Susannah'nın baca ğına dayayarak gözlerini 
kapatmı ş olan Eddie'ye baktı. Yüzü bir mutsuzluk simgesi gi biydi. Roland bu 
sevimli konu şmayı ertelemesine neden olacak bitkinli ği yenmeye çalı ştı. Eddie 
haklıysa o zaman ba şka bir gün yoktu. Jake harekete geçmeye hazırdı. Ço cuğun bu 
dünyaya getirilmesi için ebe olarak Eddie seçilmi şti. Bunu yapmaya hazır 
olamazsa Jake giri ş noktasında ölecekti. Bir bebe ğin do ğarken bo ğulması gibi. 
"Aya ğa kalk, Eddie." 
Roland bir an Eddie'nin orada büzülüp oturmayı ve y üzünü kadının baca ğına 
gömerek saklamayı sürdürece ğini sandı. Her şey kaybedilirse... bu da Ka'ydı. 



Sonra genç adam yava şça aya ğa kalktı. Her şeyi a şağıya sarkmı ş gibiydi. Elleri, 
omuzları, ba şı, saçları. Bu iyi bir şey sayılmasa da hiç olmazsa aya ğa kalkmı ştı 
ve bu da bir ba şlangıçtı. "Bana bak." 
Susannah endi şeyle kımıldandı ama bu kez bir şey söylemedi. Eddie ba şını a ğır 
ağır kaldırarak, titreyen eliyle gözlerine dü şen saçları itti. 
"Bu senin. Acım ne kadar derin olursa olsun bunu se nden almam bir hataydı." 
Roland ham deriden şeridi tutup koparttı. Anahtarı Eddie'ye uzattı. Gen ç adam 
rüyadaymı ş gibi onu almaya çalı ştı ama Roland avucu hemen açmadı. "Gereken şeyi 
yapmaya çalı şacak mısın?" 
"Evet." Eddie'nin sesi zorlukla duyuluyordu. 
"Bana söyleyecek bir şeyin var mı?" 
"Korktu ğum için üzgünüm." Eddie'nin sesinde korkunç bir şey vardı. Roland'ı 
kalbinden yaralayan bir şey. Silah şor bunun ne oldu ğunu bildi ğini sanıyordu. 
Eddie'nin çocuklu ğunun son kalıntıları burada, üçünün arasında ıstıra pla 
ölüyordu. Gözle görülmese de Roland onun gitgide ha fifleyen çı ğlıklaRını 
duyuyordu. KulaklaRını onlara tıkamaya çalı ştı. 
Kule adına yaptı ğım bir şey daha. Puan cetvelim gitgide uzuyor. Günün birind e 
bir meyhanede uzun süreden beri içen sarho şun borcunu topladıklaRı gibi puanlar 
toplanacak. O gün yakla şıyor. Borcumu nasıl ödeyece ğim?" 
Sonra Silah şor, "Özür dilemeni istemiyorum," dedi. "Özellikle k orktu ğun için. 
Korku olmasaydı biz ne hal alırdık? A ğızları köpüren, tüylerinde pislikler 
kuruyan köpeklere dönerdik." 
Eddie, "Öyleyse ne istiyorsun?" diye ba ğırdı. "Ba şka her şeyi aldın! 
Verebilece ğim her şeyi! Hayır, bu do ğru de ğil. Çünkü her şeyi sana kendim 
verdim. Peki şimdi benden ba şka ne istiyorsun?" 
Roland, Jake Chambers'ın kurtulu şunun yaRısı demek olan anahtarı hâlâ sıkıca 
avucunda tutuyordu. Eddie'ye bir şey söylemedi. Gözlerini onunkilere dikmi şti. O 
sıra güne ş, yemye şil ovayı ve mavimsi gri Send nehrini aydınlatmaktay dı. 
Bir süre sonra Eddie Dean'in gözlerinde her şeyi anladı ğını gösteren bir ifade 
belirdi. 
Roland ba şını salladı. 
"O suratı unuttum..." Eddie durakladı. Ba şını e ğdi. Yutkundu. Sonra kafasını 
kaldırarak tekrar Silah şor'a baktı. Aralarında ölmekte olan şey artık 
uzakla şmıştı. Roland bunu biliyordu. O şey gitmi şti. Çabucak. Burada, her şeyin 
eşi ğindeki güne şli, rüzgârın ok şadı ğı sırtta bir daha dönmemek üzere gitmi şti. 
"Babamın suratını unuttum, Silah şor... Senden özür diliyorum." 
Roland elini açtı. Ve o küçük yükü yani anahtarı, K a'nın ta şımasını emretti ği 
insana verdi. Yüksek Dilde, "Öyle konu şma, Silah şor," dedi. "Baban seni çok iyi 
görüyor... Seni çok seviyor... ben de öyle." 
Eddie anahtarı alarak döndü. Gözya şları yanaklarında kurumaktaydı. "Haydi, 
gidelim." Ve uzun yamaçtan ileride uzanan düzlü ğe do ğru inmeye ba şladılar. 
Jake yava şça Castle Caddesinde yürüyor, pizzacılar, barlar ve  dükkânların 
önünden geçiyordu. Ku şkulu suratlı kadınlar günlük i şlerini sürdürüyorlardı. 
Sırt çantasının kayı şları çocu ğun koltukaltlannı tahri ş etmi şti. Ayakları da 
sızlıyordu. Dijital bir termometrenin altından geçe rken ısının yirmi dokuz 
derece oldu ğunu gördü. Ama Jake'e sanki otuz dokuz dereceymi ş gibi geliyordu. 
 Đleride bir devriye arabası caddeye saptı. Jake heme n bir nalburun vitrinindeki 
bahçeyle ilgili araç gereçleri büyük bir ilgiyle in celemeye ba şladı. Lacivert-
beyaz arabanın aksini camdan seyrediyordu. Araba gi dinceye kadar da kımıldamadı. 
Hey, Jake, ahbap, sen böyle nereye gidiyorsun? 
Bu konuda en ufak bir fikri bile yoktu Jake'in. Ara dı ğı çocu ğun, üzerinde ORTA-
DÜNYADA SIKICI TEK B ĐR DAKĐKA BĐLE YOKTUR," yazılı sarı ti şörtlü, ye şil mendilli 
çocu ğun, yakında bir yerde oldu ğundan emindi. Ama sonra? Jake için o Brooklyn 
denen saman yı ğınına saklanmı ş bir diki ş i ğnesi gibiydi. 
Jake sprey boyayla duvarlarına karmakarı şık sözler yazılmı ş bir geçidin 
giri şinden geçti. Duvarlara daha çok adlar yazılmı ştı. "EL T ĐANTE 91, SPEEDY 
GONZALES, MOTORVAN MĐKE." Ancak birkaç slogan ve aklıba şında kimselere hitap 
eden sözler de vardı. Jake'in gözleri onlardan ikis ine takıldı. "B ĐR GÜL B ĐR GÜL 
BĐR GÜLDÜR." 
Bu sözler tu ğlaların üzerine solarak vaktiyle Tom ve Gerry' nin Artistik 
Şarküterisinin bulundu ğu bo ş arsada yeti şen gülün rengine dönü şen bir boyayla 



yazılmı ştı. Onun altındaysa siyah denecek kadar koyu bir ma viyle yazılmı ş olan 
acayip bir söz vardı. 
"AFFINIZA SI ĞINIYORUM." 
Jake, bu ne anlama geliyor, diye dü şündü. Sorunun cevabını bilmiyordu. Belki de 
Đncil'den bir sözdü. Ku şları ipnotize etti ği söylenen yılanın gözleri gibi bu 
sözler de aynı etkiyi yapıyordu insana. Sonra çocuk  yava şça ve dü şünceler içinde 
yoluna devam etti. Saat iki buçu ğa geliyordu. 
Jake hemen ileride ya şlı bir adamın yoldan indi ğini gördü. Đhtiyar iri budaklı 
bir bastona dayanarak mümkün oldu ğunca gölgeden yürümeye çalı şıyordu. Gözlü ğünün 
kalın camlarının arkasında kahverengi gözleri iri y umurtalara benziyordu. 
Jake dü şünmeden, "Affınıza sı ğınıyorum, efendim," dedi. Aslında ne söyledi ğinin 
farkında de ğildi pek. 
 Ya şlı adam dönüp çocu ğa baktı. Korku ve hayretle gözlerini kırpı ştırıyordu. 
"Yakamı bırak, çocuk." Bastonunu kaldırarak Jake'e doğru beceriksizce salladı. 
"Bu civarda Markey Akademisi adlı bir yer var mı ac aba, efendim?" Aptalca 
sözlerdi bunlar. Ama Jake'in aklına ba şka soru da gelmemi şti. 
Ihtiyar bastonunu a ğır a ğır indirdi. Onu, "Efendim," sözü etkilemi şti. Jake'e 
yaşlı ve hemen hemen bunamı ş insanların yaptıklan gibi biraz delice bir merakla  
baktı. "Neden okulda de ğilsin, çocuk?" 
Jake yorgun yorgun gülümsedi. Bu soru ona öyle çok sorulmu ştu ki. "Bu Son 
Sınavlar Haftası. Ben sadece buraya Markey Akademis ine giden eski bir arkada şımı 
görmeye geldim. Sizi rahatsız etti ğim için özür dilerim." 
Yaşlı adamın yanından geçti. Onun sırf şans getirsin diye bastonuyla 
kabaetlerine vurmayaca ğını umuyordu. Tam kö şeye yakla ştı ğı sırada ihtiyar 
bağırdı. "Çocuk! Çocuuuuk!" Jake döndü. 
Yaşlı adam, "Burada Markey Akademisi diye bir yer yok, " dedi. "Ben yirmi iki 
yıldır burada oturdu ğum için çok iyi bilirim. Markey Caddesi, evet. Mark ey 
Akademisi, hayır." 
Jake'in mide kasları ani bir heyecanla büzüldü. Đhtiyara do ğru bir adım attı. O 
hemen kendini savunmak için bastonunu kaldırdı. Jak e aralarında altı metrelik 
bir emniyet şeridi bırakarak hemen durdu. "Markey Caddesi nerede , efendim? Bunu 
bana söyleyebilir misiniz?" 
Yaşlı adam, "Tabii," dedi. "Sana yirmi iki yıldan beri  burada oturdu ğumu 
söylemedim mi? Đki blok a şağıda. Majestik Sinemasının yanından sola dön. Ama 
sana söylüyorum, Markey Akademisi diye bir yer yok. " 
"Te şekkür ederim, efendim. Te şekkür ederim." 
Jake dönerek Castle Caddesinden yukarıya do ğru baktı. Evet, iki blok yukarıda 
bir sinemanın kaldırımın üzerine uzanan tentesini g örebiliyordu. O tarafa do ğru 
koşmaya ba şladı. Sonra bunun dikkati çekece ğini dü şünerek ko şmaktan vazgeçti, 
hızla yürümeye ba şladı. 
Đhtiyar adam onun arkasından bakıyordu. Hafif bir ha yretle kendi kendine, 
"Efendim," diyordu. "Efendim ha?" 
Yaşlılara özgü bir sesle gülerek yoluna devam etti. 
 
Roland karanlık basarken durdu. Fazla derin olmayan  bir çukur kazarak ate ş 
yaktı. Yemek pi şirmek için ona ihtiyaçları yoktu. Ama yine de ate ş gerekliydi. 
Özellikle Eddie için. Tahta oyma i şini tamamlayabilmesi için ı şı ğa gereksinimi 
vardı. 
Silah şor dönüp baktı ve Susannah'yı gördü. Kadın rengi so lmaya ba şlayan 
akvamaren bir gökyüzünün önünde kara bir siluet gib iydi. 
Roland, "Nerede?" diye sordu. 
"Yolun biraz a şağısında. Artık onun yakasını bırak, Roland. Eddie'ye  yeterince 
eziyet ettin." 
Silah şor ba şını sallayarak ate ş çukurunun üzerine e ğildi. A şınmı ş bir çelik 
çubu ğu bir çakmakta şına sürtmeye ba şladı. Çok geçmeden topladı ğı çalı çırpı 
tutu ştu. Sonra ate şe teker teker dalları atıp Eddie'nin dönmesini bekl edi. 
 
Eddie yedi yüz elli metre kadar geride, Büyük Yolun  ortasında ba ğdaş kurmu ş 
oturmaktaydı. Elinde tamamlanmamı ş anahtar, gökyüzünü seyrediyordu. Yoldan 
aşağıya do ğru baktı ve ate şin ı şıltısını gördü. Roland'ın ne yaptı ğını tamı 



tamına biliyordu... Bunun nedenini de. Sonra gözler ini tekrar gökyüzüne dikti. 
Şimdiye kadar kendisini hiç bu kadar yalnız hissetme miş, böylesine korkmamı ştı. 
Gökyüzü koskocamandı. Eddie o zamana kadar böylesin e sınırsız bir yer, böylesine 
dev bir bo şluk hiç görmemi şti. Bu da genç adamın kendisini ufacıcık hissetmesi ne 
neden oluyordu. Ancak bunun normal oldu ğunu dü şünüyordu. Büyük kâinat planına 
göre gerçekten pek küçücüktü. 
 Çocuk yakındaydı artık. Eddie, Jake'in nerede oldu ğunu, ne yapmaya 
hazırlandı ğını bildi ğini sanıyordu. Ve bu kalbini sessiz bir hayretle 
dolduruyordu. Susannah 1963'den gelmi şti. Eddie 1987'den. Jake... onların 
arasındaydı. Bu tarafa gelmeye çalı şıyordu. Do ğmaya. 
Eddie ben onunla kar şıla ştım, diye dü şündü. Kar şıla şmış olmalıyım. Bunu 
hatırladı ğımı sanıyorum... Bu Henry orduya yazılmadan hemen ö nceydi, öyle de ğil 
mi? A ğabeyim Brooklyn Meslek Enstitüsündeki kurslara deva m ediyordu. Kapkara 
giysilere meraklıydı. Siyah kot, çelik burunlu siya h motosiklet botları, kolları 
kıvrılmı ş siyah ti şörtler. Henry'nin James Dean modası. Arka sokak şıklı ğı. Ben 
böyle dü şünürdüm ama bunu hiçbir zaman yüksek sesle söylemez dim. Çünkü Henry'nin 
bana kızmasını istemezdim. 
Eddie böyle dü şünürken bekledi ği şeyin oldu ğunu fark etti. Eski Yıldız do ğmuştu. 
On be ş dakika sonra ya da daha kısa bir süre sonra bir ev ren dolusu yabancı 
mücevher de ona katılacaktı. Ama yıldız şimdi tek ba şına alacakaranlıkta 
ı şıldamaktaydı. 
Eddie anahtarı a ğır a ğır kaldırdı. Sonunda Eski Yıldız anahtarın ortasınd aki 
geni ş çentikte ı şıldarken kendi dünyasından o eski formülü tekrarlad ı. Bunu 
Eddie'ye annesi, yatak odasının penceresinin önünde , yanında diz çöktü ğü zaman 
öğretmi şti. Đkisi de Brooklyn'in damları ve yangın merdivenlerin in yukarısında 
gitgide kararan gökyüzündeki Ak şam Yıldızına bakarlarken. "Yıldız ı şı ğı. Parlak 
yıldız. Bu gece ilk gördü ğüm yıldız. Bu gece açıkladı ğım dile ğimin yerine 
gelmesini isterim." 
Eski Yıldız anahtarırı çenti ğinde ı şıldadı. Di şbudağa yakalanmı ş bir pırlanta 
gibiydi. 
Eddie, "Biraz cesaret bulmam için bana yardım et," dedi. "Dile ğim bu. Şu lanet 
olasıca şeyi bitirebilmem için cesaretlenmeme yardım et." 
Orada bir dakika daha oturdu. Sonra aya ğa kalkarak a ğır a ğır kampa gitti. Ate şe 
mümkün oldu ğunca yakın oturmaya çalı ştı. Silah şor'a da, Susannah'ya da tek 
kelime söylemeden bıça ğını çıkardı ve çalı şmaya ba şladı. Anahtarırı ucundaki 
biçiminden ufacık, ince tahtalar bukle bukle dü ştüler. Eddie hızla çalı şıyor, 
anahtarı bir o tarafa, bir bu tarafa çeviriyordu. A rada sırada da gözlerini 
yumarak ba şparmağını o hafif kavislerin üzerinde kaydırıyordu. Biçim  yanlı ş 
olursa bunun nelere yol açaca ğını dü şünmemeye çalı şıyordu. Yoksa donup 
kalacaktı. 
Roland'la Susannah onun yanında oturup sessizce sey rediyorlardı. Sonunda Eddie 
bıça ğı bir kenara bıraktı. Terler yüzünden akıyordu. "Se nin şu çocuk... Şu Jake. 
Çok cesur bir piç olmalı." 
Roland, "Jake da ğların altında çok cesurca davrandı," diye açıkladı.  "Korkuyordu 
ama yine de bir santim bile gerilemedi." 
"Ke şke ben de onun gibi olsaydım." 
Silah şor omzunu silkti. "Balazar'da, giysilerini almı ş olmalanna ra ğmen yine de 
iyi sava ştın. Bir erke ğin çıplakken sava şması çok zordur. Ama sen bunu 
başardın." 
Eddie silahlann konu ştu ğu o kulüpteki geceyi hatırlamaya çalı ştı. Ama kafasında 
her şey birbirine karı şmıştı. Duman, gürültü, bir duvardan süzülerek birbirin e 
karı şan, kesi şen ı şınlar. Genç adam duvarın otomatik silahlann ate şi yüzünden 
delinmi ş oldu ğunu sanıyor ama yine de kesinlikle anımsayamıyordu.  Eddie anahtarı 
kaldırdı ve çentikler alevlerin önünde iyice keskin le ştiler. Anahtarı uzun bir 
süre öyle tutmayı sürdürdü. Daha çok s biçimine bak ıyordu. Bu, tıpkı rüyasında 
gördü ğüne benzemi şti. Alevlerin arasında bir an gördü ğü hayale de... Ama 
Eddie'ye anahtar yine de tamammı ş gibi gelmiyordu. Yani neredeyse tamamlanmı ştı 
ama yine de eksi ği vardı. 
Bu yine Henry'nin i şi. Yıllar boyunca hiçbir zaman yeteri kadar iyi olm adı ğın 
söylendi. Sen bu i şi basardın, ahbap. Sadece içindeki Henry bunu itira f etmek 
istemiyor. 



Genç adam anahtarı dört kö şe deri parçasının ortasına attı ve derinin ke-
narlannı dikkatle üzerine kıvırdı. " Đşim bitti. Artık biçimin do ğru olup 
olmadı ğını bilmiyorum. Yine de mümkün oldu ğunca do ğru yaptı ğımı sanıyorum." 
Üzerinde çalı ştı ğı anahtar olmadı ğı için şimdi kendini garip biçimde bo ş 
hissediyordu. Bir amacı ve gitmek istedi ği bir yön yoktu. 
Susannah usulca, "Yiyecek bir şey ister misin, Eddie?" diye sordu. 
Genç adam, i şte amacın, dedi kendi kendine, i şte yönün. Orada, ellerini 
kuca ğında kavu şturmu ş oturuyor. Đhtiyacın olan bütün amaç ve yönler... 
Oysa şimdi kafasında bir şey belirmi şti. Aniden. Bu ne bir rüyaydı, ne de bir 
hayal. 
Hayır, ikisi de de ğil. Bir anı bu. Đşte yine oluyor... Đleride olacakları 
hatırlıyorsun. 
Eddie, "Önce bir şey yapmam gerekiyor," diyerek aya ğa kalktı. 
Roland ate şin di ğer tarafına buldu ğu odunları yı ğmıştı. Eddie onları karı ştırdı 
ve sonunda otuz santim uzunlu ğunda, çapı on santim kadar olan bir odun buldu. 
Onu alıp yerine döndü. Tekrar Silah şor'un bıça ğını alıp bu kez daha hızlı 
çalı şmaya ba şladı. Çünkü sadece odunun ucunu yontarak parçayı kü çük bir çadır 
kazı ğına benzeyen bir şeye dönü ştürüyordu. 
Sonra Silah şor'a, " Şafak sökmeden yola çıkabilir miyiz?" diye sordu. "B ence o 
daireye mümkün oldu ğu kadar çabuk eri şmeliyiz." 
"Evet. Gerekiyorsa daha da çabuk. Karanlıkta gitmek  istemiyorum. Konu şan Daire 
gece güvenli bir yer de ğildir. Ama madem gerekiyor, gideriz." 
Susannah, "Suratındaki ifadeye bakıyorum da," dedi.  "O ta ş dairelerin hiçbir 
zaman güvenli olmadıklarını anlıyorum, iri çocuk." 
Eddie bıça ğı tekrar bir kenara bıraktı. Roland'ın ate ş yakmak için kazdı ğı 
çukurdan çıkardı ğı topraklar genç adamın sa ğ aya ğının yakınına yı ğılmı ştı. 
Bıça ğın sivri ucuyla topra ğın üzerine keskin ve belirgin bir soru i şareti çizdi. 
"Pekâlâ." Soru i şaretini sildi. "Her şey tamam." 
Susannah, "Öyleyse bir şeyler ye," dedi. 
Eddie bir şeyler yemeye çalı ştı ama pek aç de ğildi. Sonunda Susan-nah'nın sıcak 
vücuduna sokularak pek de rahat edemedi ği bir uykuya daldı. Silah şor sabahın 
dördünde onu sarsarak uyandınncaya kadar, rüzgârın aşağılardaki ovada durmadan 
yarı ştı ğını duydu. Ve ona, kendisi de rüzgârla gidiyormu ş gibi geldi. Gecenin 
karanlı ğında yükseliyor, bütün bu dertlerden uzakla şıyordu. Eski Yıldızla, Ya şlı 
Ana yanaklannı kıra ğıyla boyuyorlardı. 
 Roland, "Vakit geldi," dedi. 
Eddie do ğrulup oturdu. Yanında yatan Susannah da öyle. Genç kadın avuçlarıyla 
yüzünü ovu şturup duruyordu. Eddie, kendisini toplamaya çalı şırken tela şlandı. 
"Evet. Hemen gidelim! Çabucak!" 
"Çocuk yakla şıyor, de ğil mi?" 
"Çok yakın artık." Eddie aya ğa kalktı. Susannah'yı belinden kavrayarak kaldırdı 
ve sandalyesine oturttu. 
Susannah endi şeyle ona bakıyordu. "Oraya yeti şecek kadar vaktimiz var mı?" 
Eddie ba şını salladı. "Eh, ancak..." 
Üç dakika sonra Büyük Yoldan iniyorlardı. Bu önleri nde bir hayalet gibi 
pırıldıyordu. Bir saat sonra, şafa ğın ilk ı şıkları do ğuda gökyüzüne yayılırken 
çok ilerilerden ritmik bir ses gelmeye ba şladı. 
Roland, davul sesleri, diye dü şündü. 
Eddie kendi kendine, makine, dedi. Dev gibi bir mak ine. 
Susannah, kalp bu. Dev gibi, hastalıklı, çarpan bir  kalp... Ve o gitmemiz 
gereken kentte, diye dü şündü. 
Đki saat sonra ses ba şladı ğı gibi ansızın kesildi. Yukarılarında biçimleri bel li 
olmayan beyaz bulutlar gökyüzünü doldurmaya ba şladılar. Önce, do ğan güne şin 
önünde bir perde olu şturmaya sonra da tümüyle örtmeye ba şladılar. Şimdi dik 
ta şların olu şturdu ğu daire ancak yedi kilometre kadar ötedeydi. Göl-ge siz ı şıkta 
devrilmi ş bir ejderhanın di şleri gibi ı şıldıyorlardı. 
  
Brooklyn ve Markey caddelerinin kö şesine uzanan eski, biçimsiz tahta tente. 
"MAJESTIC DE SPAGETTĐ HAFTASI" diye açıklıyordu. 
"SERGĐO LEONE'NĐN ĐKĐ KLASĐĞĐ B ĐR AVUÇ şş VE ĐYĐ KÖTÜ VE Ç ĐRKĐN Bütün seanslar 
99 ç" 



Sarı saçlarına rulo sarmı ş, çiklet çi ğneyen bir kız, gi şede oturmu ş transistorlu 
radyosunda Led Zeppelin'i dinliyor ve Bayan Shaw'un  çok sevdi ği o küçük, resimli 
gazetelerden birini okuyordu. Solunda, sinemanın ye rinde kalabilmi ş olan tek 
vitrininde Clint Eastwood'un bir posteri vardı. 
Jake yoluna devam etmesi gerekti ğini biliyordu. Saat neredeyse üçe gelmi şti. Ama 
çocuk yine de durdu. Kirli, çatlak camın arkasındak i afi şe bakıyordu. Eastwood 
omzuna bir Meksika 'serape'si almı ş, di şlerinin arasına bir sigar sıkı ştırmı ştı. 
Tabancasına çabucak uzanabilmek için 'serape'yi omz undan geriye atmı ştı. Gözleri 
bir topçunun gözleri gibi soluk, uçuk bir maviydi. 
Jake, bu o de ğil, diye dü şündü. Ama sanki o. En çok gözleri benziyor... Gözle ri 
hemen hemen aynı. 
Eski afi şteki Roland olmayan adama, "Yuvarlanmama izin verdi n," dedi. "Ölmeme 
razı oldun. Bu sefer ne olacak?" 
Sarı şın biletçi kız, "Hey, çocuk!" diye seslenerek Jake' in irkilmesine neden 
oldu. " Đçeri girecek misin? Yoksa orada durup kendi kendine  konu şmak niyetinde 
misin?" 
Jake, "Yok canım," dedi. "Ben bu iki filmi de gördü m." 
Yürümeye ba şlayarak, sola, Markey Caddesine saptı. Yine, gelece kte olacakları 
bilme duygusuna kapılmayı bekliyordu ama öyle bir şey olmadı. Burası sadece iki 
tarafından kumta şı renginde apartmanlar yükselen sıcak ve güne şli bir sokaktı. 
Binalar Jake'e hapishaneleri hatırlatıyordu. Birkaç  genç kadın bebek arabalannı 
iterek çift çift yürüyor ve arada bir aralannda kon uşuyorlardı. Yolda onlardan 
başka kimse yoktu. Hava, mayıstan beklenmeyecek kadar sıcaktı. A ğır a ğır 
dola şılamayacak kadar sıcak. 
Ben neyi arıyorum? Neyi? 
Jake'in arkasından bir erkek gürültülü bir kahkaha attı. Bunu öfkeli bir kadın 
çı ğlı ğı izledi. "Onu bana geri ver!" 
Jake kadının kendisini kastetti ğini sanarak irkildi. 
"Onu bana geri ver, Henry! Şaka etmiyorum!" 
Jake döndü ve iki ki şiyi gördü. Biri en azından on sekiz ya şındaydı. Di ğeriyse 
ondan çok daha küçüktü... Olsa olsa on iki, on üç y aşlarındaydı. Jake ikinci 
çocu ğu gördü ğü an kalbi sanki gö ğsünün içinde hoplayarak, daireler çizdi. 
Çocuğun aya ğında ince pamuklu şort yerine ye şil fitilli kadifeden bir pantolon 
vardı. Ama sarı ti şörtü aynıydı. Bir kolunun altına eski bir basketbol  topunu 
sıkı ştırmı ştı. Arkası Jake'e dönüktü. Ama o, bir gece önce rüy asında gördü ğü 
çocu ğu buldu ğunu anladı. 
 
Bağıran kız sinemanın gi şesindeki, çiklet çi ğneyen şarı şındı. Đki çocuktan 
büyü ğü kızın gazetesini kapmı ştı. Bu genç hemen hemen artık 'bir erkek' diye 
tanımlanacak ya ştaydı. Kız gazetesini almaya çalı ştı. Siyah kot ve kolları 
kıvnlmı ş siyah bir ti şört giymi ş olan delikanlı onu yukarıya do ğru kaldırarak 
güldü. 
"Sıçrayıp al onu, Maryanne! Zıpla, kızım, zıpla!" 
Yanakları kızarmı ş olan kız ona öfkeyle baktı. "Gazeteyi ver! Sululu ğu bırak, 
ver gazeteyi! Köpek!" 
Delikanlı, "Ah, onu duyuyoy musun, Eddie," dedi. "N e kötü şeyler söylüyoy. Seni 
yaramaz!" Gazeteyi, sarı şın biletçi kızın eri şemeyeceği bir yere do ğru 
sallayarak sırıttı. Jake birdenbire durumu anladı. Bu iki çocuk okuldan eve 
dönüyorlardı. Aralarındaki ya ş farkı konusunda yanılmıyorsa, herhalde ayni okula 
gitmiyorlardı. Daha büyük olan delikanlı gi şeye yakla şarak şarı şına ilginç bir 
şey söyleyecekmi ş gibi yapmı ş, sonra alttaki delikten elini uzatıp kızın 
gazetesini kapmı ştı. 
Jake bu delikanın benzerlerini çok görmü ştü. Bir kedinin kuyru ğunu benzinle 
ıslatmanın dünyanın en komik şeyi oldu ğunu dü şünenlerdendi o. Ya da aç bir 
köpe ğe içine bir olta i ğnesi saklanmı ş bir ekmek parçasını yedirmenin. Sınıfın 
en arkasında oturarak kızların sutyen askılarını çe ki ştiren ve sonunda biri 
şikâyet etti ği zaman suratında aptalca bir ifadeyle, "Kim, ben m i?" diyen 
tiplerdendi o. Piper'da onun gibi fazla ö ğrenci yoktu. Ama birkaç ki şi vardı. 
Jake her okulda o tiplere rastlandı ğını dü şündü. Tabii Piper'dakiler daha iyi 
giyiniyorlardı ama yüzleri aynıydı. Jake, "Eskiden olsaydı, 'bu asılacak birinin 
suratı,' derlerdi," diye mırıldandı. 



Maryanne siyah kotlu delikanlının büküp rulo haline  getirdi ği gazeteyi kapmak 
için sıçradı. Ama kız bu i şi ba şaramadan delikanlı gazeteyi çekti, sonra da 
onunla şarı şının kafasına vurdu. Tıpkı bir köpek halıya i şedi ğinde yapıldı ğı 
gibi. sarı şın a ğlamaya ba şlamı ştı. Jake bunun en önemli nedeninin gurur 
kırıklı ğı oldu ğunu tahmin etti. Kızın yüzü artık öylesine kızarmı ştı ki, 
neredeyse ı şık saçacaktı. Sarı şın delikanlıya, "Gazete senin olsun!" diye 
bağırdı. "Okuman yazman olmadı ğını biliyorum! Ama hiç olmazsa resimlere 
bakarsın!" Döndü. 
Daha küçük olan çocuk -Jake'in çocu ğu- yava şça, "Ona gazetesini neden geri 
vermiyorsun?" dedi. 
Ondan büyük olan genç boru biçimdeki gazeteyi uzatı nca onu kapmaya çalı ştı. 
Onlardan dokuz metre kadar uzakta olan Jake bile ga zetenin yırtıldı ğını i şitti. 
Sarı şın, "Sen a şağılık bir köpeksin, Henry Dean!" diye ba ğırdı. "Gerçek bir 
köpek!" 
"Hey, i şi bu kadar büyütecek ne var?" Henry gerçekten kırıl mış gibiydi. "Ben 
sana takılıyordum. Zaten, sadece bir yeri yırtıldı,  Tanrı a şkına! Onu yine de 
okuyabilirsin. Neden biraz gev şemiyorsun?" 
Jake, bu da tamam, dedi kendi kendine. Henry gibi i nsanlar her zaman hiç de 
komik olmayan bir şaka yaparken fazla ileri giderlerdi... Biri onlara bağırdı ğı 
zaman da kırılır, yanlı ş anla şılmı ş gibi bir tavır takınırlardı. Ve her zaman da 
aynı şeyleri söylerlerdi. "Ne oldu ki?", " Şaka kaldıramıyor musun?", "Biraz 
gev şesene." 
Jake daha küçük olan çocu ğa, "Senin onunla ne i şin var, arkada ş?" diye sordu. 
"Benden yanaysan onun gibi a şağılık biriyle ne i şin var?" 
Ancak daha küçük olan çocuk döndü ğü ve tekrar delikanlıyla caddeden inmeye 
başladı ğı zaman Jake durumu anladı. Delikanlının hatları da ha kabaydı. Yüzü 
ergenlik yüzünden çukur çukur olmu ştu. Ama yine de di ğer çocu ğa çok benziyordu. 
Đkisi karde ştiler. 
Jake döndü ve kaldırımda iki karde şin önünden a ğır a ğır yürümeye ba şladı. 
Titreyen elini gö ğüs cebine sokarak babasının güne ş gözlü ğünü çıkardı. Onu 
zorlukla takabildi. 
Arkasından sesler yakla şmaktaydı. Sanki biri radyonun sesini yava ş yava ş 
açıyordu. 
"Kızca ğıza böyle yapmayacaktın, Henry. Zalimce bir şeydi bu." 
"O böyle şeylere bayılır." Henry bilgiççe, memnun memnun konu şmuştu. "Biraz daha 
büyüdü ğünde ne demek istedi ğimi anlarsın." 
"Ama a ğladı." 
Henry filozofça, "Sulugöz..." dedi. 
Artık iyice yakla şmışlardı. Jake bir binanın duvarının dibine büzüldü ad eta. 
Başını e ğmiş, ellerini blucininin ceplerine iyice sokmu ştu. Fark edilmemesinin 
neden o kadar önemli oldu ğunu bilmiyordu. Ama hayati önemi vardı .bunun. Aslı nda 
Henry'nin planda yeri yoktu ama... 
Jake, küçük çocu ğun beni hatırlamaması gerekiyor, diye dü şündü. Nedeni 
kesinlikle bilmiyorum. Ama beni hatırlamamalı. 
Đki karde ş ona bakmadan önünden geçtiler. Henry'nin Eddie diy e ça ğırdı ğı çocuk, 
di ğer yanda yürüyor ve basketbol topunu kaldırımın ken arında zıplatıyordu. 
Henry, "Kızın halinin çok komik oldu ğunu sen de itiraf etmelisin," diyordu. "Be-
Bop Maryanne, gazetesini kapmak için sıçrıyordu. Uu uf! Uuuf!" 
Eddie a ğabeysine sitemle bakmaya çalı ştı... ama sonra vazgeçerek kahkahalarla 
gülmeye ba şladı. Jake çocu ğun Henry'e do ğru kaldırdı ğı yüzündeki o kayıtsız 
şartsız sevgiyi okumu ştu. Eddie a ğabeysinin çok şeyini affedecek ama sonunda 
bunun yararsızlı ğını anlayarak vazgeçecekti. 
Eddie, "E, gidiyor muyuz?" diye sordu. "Gidebilece ğimizi söyledin. Okuldan 
sonra, dedin." 
"Ben, 'Belki,' dedim. Oraya kadar yürümek istedi ğimden pek de emin de ğilim. 
Zaten annem de artık dönmü ştür. Belki bunu unutmamız daha iyi olur. Yukarı 
çıkar, biraz televizyon seyrederiz." 
Şimdi Jake'den üç metre ötedeydiler ve gitgide uzakl aşıyorlardı. 
"Ah, yapma! Bana gidece ğimizi söyledin!" 
Đki çocu ğun önünden geçtikleri binanın hemen ötesinde bir te l örgü vardı. 
Ortasındaki kapı açıktı. Kapının ötesinde Jake'in b ir gece önce rüyasında 



gördü ğü çocuk parkı uzanıyordu... Ya da ona benzer bir ye r. Parkın etrafı 
ağaçlarla çevrili de ğildi. Önünde e ğrilemesine sarı siyah çizgiler çizilmi ş 
metro kapısı da yoktu. Ama çatlak beton aynıydı. Re ngi uçmu ş sarı faul çizgileri 
de öyle. 
" Şey... belki. Bilmiyorum," Jake, Henry'nin karde şine eziyet etti ğini anladı. 
Ama Eddie bunun farkında de ğildi. Çocuk o yer neresiyse oraya gitmeyi çok 
istiyordu. "Ben bunu dü şünürken biraz basketbol oynayalım." 
Topu karde şinden kaptı. Beceriksizce dribling yaparak alana gi rdi. Topu fırlattı 
ama arkadaki tahtaya çarptı. Potanın çemberine bile  dokunmadan geri sıçradı. 
Jake, Henry, yeni yeti şen kızlann gazetelerini kapmakta usta, diye dü şündü. Ama 
basket alanında hiçbir i şe yaramaz. 
Eddie kapıdan girdi. Kot kadife pantolonunun dü ğmelerini açarak, a şağı indirdi. 
Pantolonun altında Jake'in rüyasında gördü ğü o ince pamuklu şort vardı. 
Henry, "Ah, bebecik kısa pantolonunu giymi ş, öyle mi?" dedi. "Aman ne şiiirriiin 
değil mi?" Eddie pantolonu çıkarmak için tek ayak üzer inde duruncaya kadar 
bekledi, sonra da basket topunu ona attı. Eddie top u uzakla ştırmayı ba şardı. 
Belki böylece burnunun kanamasını da engellemi ş oldu. Yine de dengesini 
kaybederek biçimsizce betonun üzerine yuvarlandı. B ir yerini kesmi ş de ğildi ama 
Jake bunun kolaylıkla olabilece ğini anladı. Çünkü tel örgünün hemen önünde kırık 
cam parçaları güne şte ı şıldıyordu. 
Eddie, "Haydi, Henry," dedi. "Yapma." Sesinde gerçe k bir sitem yoktu. Jake, 
Henry, ona uzun bir süreden beri böyle eziyet ediyo r olmalı, diye tahmin etti. 
Eddie durumu ancak a ğabeysi ba şkalarına da aynı biçim davrandı ğı zaman fark 
ediyor. Sarı şın biletçi kıza oldu ğu gibi. "Haydi, Henyi, yapma!" 
Eddie aya ğa kalkıp alana çıktı. O sırada top tel örgüye çarpa rak Henry'e 
dönmüştü. Delikanlı şimdi dribling yaparak karde şinin yanından geçmeye çalı ştı. 
Eddie ellerini uzattı. Hareketleri yıldırım kadar h ızlı ama tuhaf biçimde de 
zarifti. Çocuk topu kaptı. Henry'nin uzatarak salla dı ğı kollarının altından 
kolaylıkla geçerek potaya do ğru gitti. Henry de onu izliyordu. Ka şlan iyice 
çatılmı ştı. Ama yere yatıp uyusaydı da olurdu. Eddie dizler ini büküp ayaklannı 
düzgünce geriye çekerek sıçradı. Ve topu potaya sok tu. Henry topu kaparak 
driblinge ba şladı. 
Jake, "Bunu yapmamalıydın, Eddie," dedi. Tel örgünü n sona erdi ği yerde durmu ş, 
iki karde şi seyrediyordu. Orada güvendeydi. Hiç olmazsa o an için. Babasının 
güneş gözlü ğünü takmı ştı. Đki çocuk da oyuna öylesine dalmı şlardı ki, Ba şkan 
Carter onlan seyretmeye gelseydi bile fark etmeyece klerdi. Jake, Henry'nin 
Başkan Carter'ın kim oldu ğunu bilmedi ğinden de emindi. 
Henry'nin karde şine topu elinden aldı ğı için faul yapmasını bekliyordu. Hem de 
şiddetle. Ama Eddie'nin kurnazlı ğını iyi de ğerlendirememi şti. Henry, Jake'in 
annesini bile kandırmayacak bir aldatmaca yaptı. Am a Eddie buna kanmı ş gibi 
davrandı. Henry onun yanından geçerek ne şeyle potaya do ğru gitti. Topu 
bırakmıyordu. Jake, Eddie'nin onu kolaylıkla yakala yıp topu elinden alaca ğından 
emindi. Ama çocuk geride kaldı. Henry topu beceriks izce potaya do ğru attı ve 
yine çemberin kenarından sekti. Eddie topu kaptı...  ama sonra parmaklannın 
arasından kaymasına izin verdi. Henry topu kaptı, d öndü ve onu filesi olmayan 
çemberden geçirdi. 
Soluk solu ğa, "Bir," dedi. "On ikiye kadar oynayalım mı?" 
"Olur." 
Jake yeteri kadar görmü ştü. Đki karde ş iyice sava şacaklar ama sonunda oyunu 
Henry kazanacaktı. Eddie bunu sa ğlayacaktı. Böylece sadece tartaklanmaktan 
kurtulmakla kalmayacak a ğabeysinin keyfi de yerine gelecekti. O zaman Eddie' nin 
istedi ğini yapmaya razı olacaktı belki de. 
Hey, Koca Öküz, bence küçük karde şin seni uzun bir süreden beri küçük parma ğının 
ucunda oynatıyor. Ama bunun farkında oldu ğunu sanmıyorum. Öyle de ğil mi? 
Jake geriledi. Ve sonunda parkın kuzey ucundaki apa rtman Dean karde şleri 
görmesini engelledi. Onların da kendisini görmeleri ni tabii. Jake binanın 
duvarına yaslanarak topun alanda gümleyi şini dinledi. Henry çok geçmeden dik bir 
yamaca tırmanan Çuf Çuf Charlie gibi oflayıp puflam aya ba şlayacaktı. O sigara da 
içiyordu. Henry gibi kimseler her zaman sigara içer lerdi. 



Oyun hemen hemen on dakika sürdü. Henry zafer kazan dı ğını açıkladı ğı sırada 
soka ğı evlerine giden di ğer çocuklar doldurmu şlardı. Đçlerinden birkaçı 
geçerlerken Jake'e merakla baktılar. 
Eddie, " Đyi bir oyundu bu, Henry," dedi. 
Ağabeysi, "Fena de ğildi," diyerek soludu. "O eski şaşırtmaca oyununa hâlâ 
kanıyorsun." 
Jake, "Ah, tabii ya," dedi. "Kırk kilo daha alıncay a kadar da kanmayı 
sürdürecek. Ondan sonra bir sürprizle kar şıla şabilirsin." 
"Evet, galiba öyle. Hey, Henry, gidip oraya bakamaz  mıyız? Lütfen?" 
"Evet, neden olmasın? Haydi gidelim." 
Eddie, "Ya şasın!" diye ba ğırdı. Bir şaklama sesi duyuldu. Galiba Eddie 
ağabeysinin sırtına vuruyordu. "Patron!" 
''Sen şimdi bize git. Anneme, dört buçukta dönece ğimizi söyle. Ya da be şe çeyrek 
kala. Ama sakın Malikâneden söz edeyim deme. Yoksa kriz geçirir. O evde 
hayaletlerin dola ştı ğını sanıyor." 
"Ona Dewey'e gitti ğimizi söyleyeyim mi?" 
 Henry bu öneriyi dü şünürken bir sessizlik oldu. "Hayır. Annem Bayan 
Bunkowski'ye telefon edebilir... Ona de ki... Ona h avai fi şek almak için 
Dahile'ye gidece ğimizi söyle. Annem buna inanır. Ondan iki dolar da iste." 
"Annem bana para vermez ki! Özellikle aylı ğını almadan iki gün önce." 
"Saçmalama! Parayı ondan sızdırabilirsin. Haydi git ." 
"Peki." Ama Jake, Eddie'nin ayak seslerini duymadı.  
"Henry?" 
"Ne var?" Delikanlı sabırsızca konu şmuştu. "Sence Malikânede gerçekten 
hortlaklar var mı?" Jake çocuk parkına biraz sokuld u. Görülmekten korkuyordu ama 
bu sorunun cevabını duymayı da çok istiyordu. 
"Yok canım! Aslında öyle hortlaklı ev filan yok. Sa dece filmlerde vardır öyle 
şeyler." 
"Ah..." Eddie'nin sesinden çok rahatladı ğı anla şılıyordu. Henry ekledi. "Ama 
hayalet olsaydı, herhalde Malikâneye yerle şirdi. (Jake, galiba Henry karde şinin 
fazla rahatlamasını istemiyor, diye dü şündü.) "Duydu ğuma göre birkaç yıl önce 
Norwood Soka ğından iki çocuk sigara sarmak için eve girmi şler. Polisler onları 
sonradan gırtlakları kesili olarak bulmu ş. Vücutlannda bir damla bile kan 
yokmuş. Üzerlerinde ya da etraflarında da öyle. Anladın m ı? Bütün kanları 
boşalmı ş." 
Eddie soludu. "Benimle dalga mı geçiyorsun?" 
"Hayır. Ama i şin en kötü yanı bu de ğil." 
"Ya ne?" 
Henry, "Saçları bembeyazmı ş," dedi. Jake'e kadar gelen sesi ciddiydi. Çocuk, 
Henry'nin bu kez karde şine eziyet etmedi ğini dü şündü. Bu kez söylediklerinin 
hepsine de inanıyordu. (Jake ayrıca Henry'nin böyle  bir hikâye uyduracak kadar 
aklı oldu ğunu da sanmıyordu.) " Đkisinin de. Gözleri acıkmı ş. Đri iri... Sanki 
dünyanın en korkunç şeyini görmü şler gibi." 
Eddie, "Haydi, haydi, benimle alay etme," dedi ama sesi yumu şak ve hu şu doluydu. 
"Hâlâ gitmek istiyor musun?" 
"Tabii. Şey... oraya fazla yakla şmamak şartıyla." 
"Öyleyse gidip annemle konu ş ve ondan birkaç dolar sızdırmaya çalı ş. Sigara 
almam gerekiyor. Şu lanet olasıca topu da al." 
Eddie parkın kapısından çıkarken Jake'de geri geri gidip en yakındaki apartmanın 
antresine girdi. 
Sonra deh şetle sarı ti şörtlü çocu ğun onun bulundu ğu tarafa döndü ğünü gördü. 
Sıkıntıyla, Tanrım, diye dü şündü. Ya bu apartmanda oturuyorsa? 
Gerçekten de öyleydi. Jake, Eddie Dean yanından geç meden dönerek, dizi dizi 
zilin hizasındaki adları okuyormu ş gibi yapacak kadar zaman bulabildi. Eddie o 
kadar yakınından geçti ki, Jake basketbol sahasında  terleyen çocu ğun kokusunu 
bile duydu. Ona merakla bir göz attı ğını yarı gördü, yarı da sezdi. Sonra Eddie, 
lobiye girerek asansörlere do ğru gitti. Bir koltu ğunun altına eski basket 
topunu, di ğerineyse okula giderken giydi ği pantolonu sıkı ştırmı ştı. 
Jake'in kalbi gö ğsünde gümbürdüyordu. Đnsanlan izlemek gerçek ya şamda, bazen 
okudu ğu dedektif romanlannkinde gözüktü ğünden daha zordu. Kar şı tarafa geçerek 
yanm blok yukanda, iki apartmanın arasında durdu. O radan hem Dean karde şlerin 



oturduklan apartmanın kapısını, hem de parkmkini gö rebiliyordu. Park artık 
dolmaya ba şlıyordu. Daha çok küçük çocuklarla. Henry tel örgüy e yaslanmı ş, 
sigara içiyor ve gençlere özgü o acıyla dopdoluymu ş gibi bir tavır takınmaya 
çalı şıyordu. Arada sırada çocuklardan biri hızla o taraf a do ğru ko şarken usulca 
aya ğını uzatıyordu. Böylece, Eddie dönmeden üç küçü ğü çelmelemeyi ba şardı. 
Sonuncu çocuk yüzüstü kapaklanarak suratını betona vurdu. Alnı kanarken 
ağlayarak yoldan yukarı çıktı. Henry sigarasının izma ritini onun arkasından 
atarak ne şeyle güldü. 
Jake, sadece ne şeli, şakacı bir çocuk, diye dü şündü. 
Bu olaydan sonra küçük çocuklar durumu anlayarak, H enry'nin açı ğından dola şmaya 
başladılar. Delikanlı, çocuk parkından çıkarak Eddie'n in be ş dakika önce girdi ği 
apartmana do ğru a ğır a ğır gitti. Tam oraya vardı ğı sırada kapı açılarak Eddie 
dı şarı çıktı. Blucin ve temiz bir ti şört giymi ş, alnına ye şil bir mendil 
bağlamı ştı. Jake'in rüyasında gördü ğü o mendili. Elindeki iki dolan zaferle 
havada sallıyordu. Henry onları çocu ğun elinden kapıp bir şeyler sordu. Eddie, 
"Evet" dermi ş gibi ba şını salladı. Đki karde ş yürümeye ba şladılar. Jake de 
aralannda yanm blokluk bir uzaklık bırakarak onlan izledi. 
Üç arkada ş, Büyük Yolun kenarındaki yüksek otların arasında d urarak Konu şan 
Daireye baktılar. 
Susannah, Stonehenge, diye dü şünerek ürperdi. Burası oraya benziyor, 
Stonehenge'e. 
Ovayı kaplayan sık otlar yüksek, gri ta şlann diplerinden uzanıyorlardı. Ama 
ta şlann çevreledi ği yuvarlak alan çıplak topraktı. Orada, şuraya buraya beyaz 
bir şeyler atılmı ştı. 
Susannah alçak sesle sordu. "Onlar nedir? Ta ş parçaları mı?" 
Roland, "Tekrar bak," dedi. 
Genç kadın da öyle yaptı ve o beyaz şeylerin kemik oldu ğunu anladı. Belki de 
onlar küçük hayvanlann kemikleriydiler. Yani Susann ah öyle oldu ğunu umuyordu. 
Eddie ucu sivri sopayı sol eline geçirdi. Sa ğ avucunu gömle ğine sürerek 
kuruladı. Sonra tekrar sopayı o eline aldı. A ğzını açtı ama kurumu ş gırtla ğından 
hiç ses çıkmadı. Öksürerek yeniden çabaladı. "Yanıl mıyorsan oraya gidip topra ğa 
bir şekil çizmem gerekiyor." 
Roland ba şını salladı. " Şimdi mi?" 
"Yakında." Genç adam Silah şor'ün yüzüne baktı. "Burada bir şey var, öyle de ğil 
mi? Göremedi ğimiz bir şey." 
Roland, "O şu anda burada de ğil," dedi. "Hiç olmazsa ben olmadı ğını sanıyorum. 
Ama gelecek. Bizim Khef'imiz, hayat gücümüz onu çek ecek. Ve tabii o yerine 
birileri girdi ği için kıskançlık duyacak. Bana tabancamı geri ver,  Eddie." 
Genç adam kayı şı çözerek uzattı. Sonra da altı metre boyundaki ta şlann 
olu şturdu ğu daireye do ğru döndü. Orada bir şeyin ya şadı ğı kesindi. Burnuna onun 
kokusu geliyordu. Yarı sıvımsı, küfün altında çürüy en kanepeler ve eski 
yatakların ve ıslak sıvaların kokusunu anımsatıyord u. Tanıdıktı bu koku. 
"Malikâne. Bu kokuyu orada duydum. Henry'i beni Dut ch Hill'de Rhinehold 
Sokağındaki Malikâneye götürmesi için ikna etti ğim gün." 
Roland silah kayı şını taktı. Sonra da deri şeritleri ba ğlamak için e ğildi. O 
arada ba şını kaldırmı ş Susannah'ya bakıyordu. "Detta Walker'a ihtiyacımız  
olabilir. O yakınlarda mı?" 
"O kaltak her zaman yakınlarda." Susannah burun kıv ırdı. 
" Đyi. Birimizden birinin, gereken şeyi yaparken Eddie'yi koruması şart. 
Di ğeriyse pek i şe yaramayacak. Burası bir iblisin yeri. Đblisler insan 
değillerdir. Ama yine de erkekleri ve di şileri vardır. Seks onların hem silahı, 
hem de zayıf taraflarıdır. O iblisin cinsiyeti ne o lursa olsun, yine de Eddie'ye 
saldıracak. Yerini korumak için. Kendine ait yeri b ir yabancının kullanmasını 
engellemek maksadıyla. Anlıyor musun?" 
Susannah, "Evet, anlıyorum" dermi ş gibi ba şını salladı. Eddie bu konu şmayı 
dinlemiyor gibiydi. Đçinde anahtarırı bulundu ğu dört kö şe deriyi gömle ğin içine 
sokmuştu. Şimdi ipnotize olmu ş gibi Konu şan Daireye bakıyordu. 
Roland kadına, "Bunu alı ştıra alı ştıra ya da kibarca söylemek için zaman yok," 
dedi. " Đçimizden birinin..." 



Susannah onun sözünü kesti. "... iblisin Eddie'ye s aldırmaması için onunla 
yatması gerekiyor. Bu yaratık bedava bir sevi şmeyi hiçbir zaman reddedemeyen bir 
tip. Bunu söylemek istiyorsun, de ğil mi?" 
Roland, "Evet" dermi ş gibi ba şını salladı. 
Susannah'nın gözlerinde tuhaf bir pırıltı belirdi. Onlar şimdi Detta Walker'ın 
gözleriydiler. Hem zeki, hem merhametsiz ve de alay la parlıyorlardı. Susannah, 
Detta'nın i şareti olan o sahte Güneyli aksanıyla konu şmaya ba şladı. Bu aksan 
gitgide koyula şıyordu. "Gelen bir di şi iblisse, onu sen alırsın. Erkek iblisse o 
benim demektir. Öyle mi?" 
Roland tekrar kafasını salladı. 
"Ya o iki taraflıysa ne olacak? Buna ne dersin, koc a çocuk?" 
Silah şor'un dudakları pek hafif bir gülümsemeyle büküldü.  "O zaman ikimiz birden 
onunla ilgileniriz. Unutma..." 
Eddie yanlarında, sanki bayılıyormu ş gibi uzaklardan gelen bir sesle, "Ölülerin 
dehlizlerinde her şey sessiz de ğil," diye mırıldandı. "Bakın, uyuyan uyanıyor." 
Korku ve deh şet dolu gözlerini Roland'a dikti. "Bir canavar var. " 
" Đblis..." 
"Hayır, bir canavar. Kapılann arasında duran bir şey. Đki dünyanın arasında 
duran. Bekleyen bir şey. Ve o gözlerini açıyor." 
Susannah, Silah şor'a korkuyla bir göz attı. 
Roland, "Sıkı dur, Eddie," dedi. "Ve sadık ol." 
Genç adam derin bir soluk aldı. "O beni devirinceye  kadar sıkıca duraca ğım. 
Şimdi oraya girmem gerekiyor. Olay ba şladı." 
Susannah, "Hepimiz girece ğiz," diye atıldı. Sırtını geriye do ğru bükerek 
sandalyesinden kaydı. "Benimle sevi şmek isteyen bir iblis kadınlann en şahane-
siyle a şk yaptı ğını anlayacak. Ona bir daha tadamayaca ğı anlar ya şataca ğım." 
Üç arkada ş, iki yüksek ta şın arasından geçerek Konu şan Daireye girerken, ya ğmur 
yağmaya ba şladı. 
 
Jake evi görür görmez iki şeyi anladı. Birincisi, orayı daha önce rüyalarında 
görmüştü. Ama bu kâbuslar öyle deh şet verici şeylerdi ki, bilinçli kafası onlan 
hatırlamasına izin vermemi şti. Đkincisi, orası ölüm, cinayet ve çılgınlık 
yeriydi. Çocuk, Rhinehold Soka ğıyla Brooklyn Caddesinin uzaktaki kö şesinde 
duruyordu. Henry'le Eddie Dean'den yetmi ş metre kadar uzaktaydı. Ama bulundu ğu 
yerden bile Malikânenin iki karde şe aldırmadı ğını, görünmeyen hevesli elleriyle 
kendisine do ğru uzandı ğını hissediyordu. Jake o ellerin parmakuçlarında uz un 
tırnaklar oldu ğunu dü şünüyordu. Sivri tırnaklar... 
O beni istiyor. Ve ben kaçamam. Đçeri girmek ölüm demek... Ama girmemek de 
delilik olur. Çünkü o evin içerisinde bir yerde kil itli bir kapı var. 
Onu açacak anahtar da bende. Ve umabilece ğim tek kurtulu ş da o kapının 
arkasında. 
Malikâneye umutsuzca baktı. Ev sanki avaz avaz, "Be n anormalim!" diye 
bağırıyordu. Bina karmakarı şık otlarla dolu bahçesinin ortasında bir tümöre 
benziyordu. 
Dean karde şler, Brooklyn'in dokuz blokunu sıcak ö ğleden sonra güne şinin altında 
ağır a ğır a şmış ve sonunda kentin bu bölümüne eri şmişlerdi. Dükkânlar ve 
mağazaların adlarına bakılırsa Dutch Hill denen yer bu rasıydı. Şimdi iki karde ş 
blokun ortasında, Malikânenin önünde duruyorlardı. Bina yıllardan beri bo şmuş 
gibi görünüyordu. Ama şaşılacak kadar az bir saldırıya u ğramı ştı. Jake, burası 
bir zamanlar gerçekten bir malikâneymi ş, diye dü şündü. Zengin bir tüccarla 
kalabalık ailesinin evi belki de. Artık o çok geril erde kalan günlerde ev 
herhalde beyazdı. Ama şimdi renksizle şmiş, kirli bir griye dönü şmüştü. Camlar 
kırılmı ş, binanın etrafını çevreleyen parmaklı ğa sprey boya püskürtülmü ştü. Ama 
ev hâlâ yerli yerindeydi. 
Sıcak ı şıkta çökmü ş gibi duruyordu ev. Çöp dolu, tümsekli bahçeden yük selen, 
damına kaygan ta ş dö şenmi ş bir hayalet. Nedense Jake onu uyuma taklidi yapan 
tehlikeli bir köpe ğe benzetti. Dik damı, öndeki verandanın üzerine kap kalın bir 
kaş gibi uzanıyordu. Verandanın tahtaları çatlayıp çar pılmı ştı. Bir zamanlar 
belki de ye şil olan panjurlar camsız pencerelerin yanından sark ıyorlardı. Bu 
pencerelerin bazılarında hâlâ eski perdeler vardı. Ölü deriler gibi şerit şerit 
sallanıyorlardı. Solda, eski bir kafes binadan di ğer tarafa do ğru e ğrilmi şti. 



Artık onu çiviler de ğil, sürünerek üzerini sarmı ş olan adsız ve biraz da pis 
sarma şık kümeleri tutuyordu. Çim alanda bir levha vardı. Kapının üzerinde de bir 
tane. Ama Jake durdu ğu yerden ikisini de okuyamıyordu. 
Ev canlıydı! Jake bunu biliyor, bilincin tahtaların  ve çökükçe damın altından 
uzandı ğını hissediyordu. Kara göz çukurlarına benzeyen pen cerelerinden adeta 
aktı ğını da. O korkunç yere yakla şma fikri onu çok korkutuyordu. Hele içeri 
girmek dü şüncesi kalbini anlatılamayacak bir deh şetle doldurmaktaydı. Ama yine 
de bunu yapmak zorundaydı. Kulaklarında uykulu, haf if bir vızıltı ba şlamı ştı. 
Sıcak bir yaz gününde an kovanından gelen sese benz iyordu bu. Çocuk bir an 
bayılaca ğından korktu. Gözlerini yumdu... ve onun sesi kafas ını doldurdu. 
"Gelmelisin, Jake. Bu, I şının yolu. Kuleye giden yol. Çekilme zamanın geldi.  
Sadık ol ve dayan. Bana gel!" 
Jake'in korkusu geçmediyse de hemen pani ğe kapılaca ğıyla ilgili o korkunç duygu 
kayboldu. Gözlerini tekrar açtı. Evin gücünü ve git gide uyanan bilincini sadece 
kendisinin fark etmedi ğini anladı. Eddie parmaklıktan uzakla şmaya çalı şıyordu. 
Jake'e do ğru döndü. Çocuk onun ye şil e şarbının altında gözlerinin endi şeyle 
irile şmiş olduklannı gördü. A ğabeysi onu yakalayarak paslı bahçe kapısına do ğru 
itti. Ama bunu, fazla bir eziyet sayılmayacak kadar  isteksizce yaptı. Henry 
kalın kafalıydı belki ama o da Malikâneden Eddie ka dar ho şlanmıyordu. 
Đki karde ş biraz uzakla ştıktan sonra durup bir süre daha eve baktılar. Jake  
onlann birbirlerine neler söylediklerini anlayamadı . Ama ses tonları endi şe ve 
huşu doluydu. Jake birdenbire Eddie'nin rüyasında söyl ediklerini hatırladı. "Ama 
unutma, tehlike var. Dikkatli ol... Ve çabuk davran ." 
Birdenbire yolun kar şı tarafında duran gerçek Eddie sesini yükseltti. Ja ke de o 
yüzden kelimeleri daha rahat seçebildi. "Artık eve dönebilir miyiz, Henry? 
Lütfen? Burası ho şuma gitmiyor." Yalvarırcasına konu şmuştu. 
Henry, "Seni a şağılık küçük muhallebi çocu ğu," dedi. Ama Jake delikanlının 
sesinde ho şgörü varmı ş gibi hissetti. Galiba Henry rahatlamı ştı da. "Haydi, 
gel." 
Đki karde ş, çökmü ş parmaklı ğın gerisine çömelmi ş olan yüksek, eski eve arkalannı 
dönerek yola do ğru gittiler. Jake hemen geriledi. Sonra da dönerek Dutch Hill 
Kullanılmı ş Araç ve Gereçler Dükkânının kasvetli vitrinine bak tı. Henry'le 
Eddie'nin pek eski Hoover elektrikli süpürgesine ka rı şan akislerini 
seyrediyordu. Đki karde ş Rhinehold Soka ğını a ştılar. 
Jake'in bulundu ğu taraftaki kaldırıma eri ştikleri sırada Eddie, "Evde gerçekten 
hayaletler olmadı ğından emin misin?" diye sordu. 
Henry, "Sana bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Buraya tekrar geldik ya a rtık bundan 
pek emin de ğilim." 
Jake'e hiç bakmadan arkasından geçtiler. Eddie mera k etmi şti. "O eve girer 
miydin?" 
Henry hemen cevap verdi. "Bir milyon dolar verseler , yine de girmem!" 
Đki karde ş kö şeyi dönünce Jake vitrinden uzakla şıp onların arkasından bir göz 
attı. Kaldırımda birbirlerine sokulmu ş, geldikleri yoldan dönüyorlardı. Đriyarı 
Henry çelik burunlu botlarıyla yürüyordu. Omuzları,  ya şlı bir insanınki gibi 
çökmüştü. Eddie'yse onun yanında güzel, do ğal bir zarafetle ilerliyordu. Artık 
soka ğa dü şen uzun gölgeleri birbirlerine dostça karı şıyorlardı. 
Jake, evlerine gidiyorlar, diye dü şündü ve bir an müthi ş bir yalnızlık duydu. 
Sanki bu duygunun altında eziliyordu. Ak şam yemeği yiyecek ve ev ödevlerini 
yapacaklar. Seyredecekleri televizyon programlarını  tartı şacaklar. Sonra da 
gidip yatacaklar. Henry, a şağılık bir zorba belki ama ikisinin de mantıklı bir 
yaşamları var... Ve şimdi o ya şama dönüyorlar. Acaba ne kadar şanslı olduklarını 
biliyorlar mı? Belki Eddie biliyordur. 
Jake döndü. Sırt çantasının kayı şlarını düzeltti ve Rhinehold Soka ğını a ştı. 
 
Susannah dik ta şların olu şturdu ğu dairenin ötesindeki bombo ş koltukta bir 
hareket oldu ğunu sezdi. Bir fısıltıyı, bir iç çeki şini andıran ses hızla 
yakla şıyordu. 
Genç kadın sinirli sinirli, "Bir şey geliyor," dedi. "Hızla yakla şıyor." 
Eddie, "Dikkatli ol," diye tembihledi. "Ama onun ba na sokulmasına izin verme. 
Anlıyor musun? Onu bana yakla ştırma!" 
"Anlıyorum, Eddie. Sen sadece i şine bak." 



Genç adam ba şını sallayarak, dairenin ortasında diz çöktü. Sivri ltti ği sopayı, 
sanki ucunu inceliyormu ş gibi öne do ğru uzatmı ştı. Sonra sopayı indirdi ve 
topra ğa derin, dümdüz bir çizgi çizdi. "Roland, sen Susan nah'ya göz kulak ol." 
"Mümkün olursa öyle yapaca ğım, Eddie." 
"... ama o nesneyi bana yakla ştırma. Jake geliyor. O küçük deli gerçekten 
geliyor." 
Susannah şimdi Konu şan Dairenin hemen kuzeyinde otların uzun, koyu renk  bir 
çizgi olu şturacak biçimde ayrıldıklarını görüyordu. Yarattıkl arı dümdüz iz 
ta şlardan olu şan halkaya do ğru geliyordu. 
Roland, "Hazır ol," dedi. "Eddie'ye saldıracak. Bir imizin onu pusuya dü şürmesi 
gerekiyor." 
Susannah bir Hint fakirinin sepetinden çıkan yılan gibi kalçalarının üzerinde 
dikle şti. Sıktı ğı kahverengi yumruklarını yüzünün iki yanına kaldır mıştı. 
Gözleri ate ş saçıyordu. "Ben hazırım," dedi. Sonra da ba ğırmaya ba şladı. 
"Gelsene, iri çocuk! Hemen gel! Sanki do ğumgününmüş gibi ko ş!" 
Orada ya şayan iblis gürültüyle tekrar dairesine girerken ya ğmur daha da 
şiddetlendi. Susannah ancak yo ğun ve amansız bir erkekli ği hissedecek kadar 
zaman bulabildi. Bu burnuna göz ya şartıcı bir cin ve ardıç kokusu gibi geldi. 
Sonra iblis dairenin merkezine do ğru atıldı. Susannah gözlerini yumarak ona 
doğru uzandı. Kolları ya da kafasıyla de ğil. Benli ğinin merkezinde ya şayan bütün 
kadınca gücüyle. "Hey, iri çocuk! Nereye gidiyorsun ? Aradı ğın di şi burada." 
Đblis hızla döndü. Kadın, onun şaşkınlı ğını hemen sezdi... Sonra da o müthi ş 
açlı ğını. Her tarafı bir atardamar gibi dolu doluydu. Ço k istekli ayrıca. 
Susannah'nın üzerine, bir geçidin a ğzından fırlayan ırz dü şmanı gibi atıldı. 
Susannah ulur gibi ba ğırarak geriye do ğru yaylandı. Boynundaki kiri şler 
kabarmı ştı. Arkasındaki elbise gö ğsü ve karnına yapı ştı. Sonra da kendi kendine, 
şerit şerit yırtılmaya ba şladı. Genç kadın yönü belli olmayan, anlamsız bir 
soluma duyuyordu. Sanki etrafın havası bile cinsel istekle doluvermi şti. Eddie, 
"Suze!" diye ba ğırarak aya ğa kalkmaya davrandı. Kadın ona ba ğırdı. "Hayır! O i şi 
yap! Haydi, Eddie! Çocu ğu getir! Onu..." Bacaklarının arasındaki yumu şak et buz 
gibi oldu. Susannah homurdandı ve sırtüstü dü ştü... Sonra bir elini yere 
dayayarak gövdesini meydan okurcasına yukarı do ğru kaldırdı. "Çocu ğu buraya 
getir." 
Eddie kararsızca Roland'a bir göz attı. Silah şor ba şını salladı. Eddie tekrar 
Susannah'ya baktı. Gözleri kara bir acı ve kara bir  korkuyla doluydu. Sonra 
kadınla Silah şor'a arkasını dönerek tekrar dizüstü çöktü. Uydurma  bir kaleme 
dönen ucu sivri sopayı tekrar öne do ğru uzattı. Kollarına ve ensesine dü şen 
soğuk ya ğmur damlalarına aldırmıyordu. Sopa hareket etti. Çi zgiler ve açılar 
yaptı. Sonunda Roland'in hemen ne oldu ğunu anladı ğı bir şekil yarattı. 
Bir kapıydı bu. 
Jake ellerini uzatarak, tahtaları çatlamı ş bahçe kapısını itti. Bu, pastan 
tıkanmı ş mente şelerinin üzerinde çı ğlı ğa benzer sesler çıkararak a ğır a ğır 
açıldı. Şimdi çocu ğun önünde tu ğla dö şeli, bozuk bir bahçe yolu uzanıyordu. Onun 
gerisinde de veranda. Verandanın dibindeyse üzerine  tahtalar çakılı kapı. 
Jake a ğır a ğır eve do ğru yürümeye ba şladı. Hızla atan kalbi sanki bo ğazında 
kesik kesik çarpıyordu. E ğrilmi ş tu ğlaların arasından yaban otları çıkmı ştı. 
Çocuk onların blucinine sürünerek hı şırdadıklarını duyuyordu. Jake'in bütün 
duyuları iki derece daha keskinle şmiş gibiydi. Kafasının içindeki panik dolu bir 
ses, " Đçeriye gerçekten girmeyeceksin ya?" diye sordu. 
Ve çocu ğun aklına gelen cevap ona hem çok delice, hem de ga yet mantıklı gözüktü. 
"Her şey I şına hizmet eder." 
Çim alandaki levhada; 
"GĐRMEK YASAKTIR," diye yazılıydı. "G ĐREN KĐMSE YASALARA GÖRE 
CEZALANDIRILACAKTIR." 
Kapıya birbirlerini kesecek biçimde çaprazlamasına çakılmı ş olan tahtalara 
takılı, pas lekeli, kare biçimi kâ ğıtta yazılı olanlar daha açıktı. 
"NYC KONUT KOMĐTESĐ BU MÜLKÜN ĐSTĐMLAK EDĐLMESĐNE KARAR VERMĐŞTĐR." 
Jake basamakların önünde durup ba şını kaldırarak kapıya baktı. Bo ş arsada sesler 
duymuştu. Ve şimdi onlan tekrar i şitiyordu... Ama bu lanetlilerin korosuydu. 
Delice tehditler ve aynı derecede delice vaadlerle dolu, karmakarı şık sözler. 



Ancak Jake onlann yine de bir tek ses oldu ğunu dü şündü. Evin sesiydi bu. Uzun, 
rahatsız uykusundan uyandırılan canavar gibi bir ka pı bekçisinin sesi. 
Çocuk bir an babasının Ruger'ini dü şündü. Hatta onu çantasından çıkarmaya bile 
kalktı. Ama silahın ne yararı olacaktı? Arkasında, Rhinehold Soka ğında arabalar 
gidip geliyorlardı. Bir kadın kızına o delikanlıyla  el tutu şmaktan vazgeçip 
çamaşırları içeri ta şımasını haykırıyordu. Ama burada ba şka bir dünya vardı. 
Silahların etkileyemedi ği çirkin bir şeyin yönetti ği bir yer. 
"Sadık ol, Jake! Dayan!" 
Çocuk hafif, titrek bir sesle, "Peki," dedi. "Peki,  çalı şaca ğım. Ama beni bir 
daha dü şürmemelisin!" 
Ağır a ğır verandanın basamaklanndan çıkmaya ba şladı. 
 
Kapıya çakılmı ş olan tahtalar eski ve çürüktü. Çiviler de paslı. J ake tahtaların 
birbirlerini çaprazlama kestikleri yeri yukarıdan t utup çekti. Tahtalar da, kapı 
gibi çı ğlı ğı andıran bir sesle yerlerinden çıktı. Çocuk onları  verandanın 
parmaklı ğının üzerinden eski bir çiçek tarhına attı. Orada a rtık sadece ayrık 
otları yeti şiyordu. Çocuk e ğildi ve bu kez de a şağıdaki çaprazlamasına çakılmı ş 
tahtalan yakaladı... ve bir an durdu. 
Kapının arkasından bo ğuk bir ses geliyordu. Beton bir borunun tâ derinler indeki, 
açlıktan salyalan akan bir hayvanın sesi. Jake'in m idesi bulandı ve yanaklarıyla 
alnı terlemeye ba şladı. O kadar korkuyordu ki, artık kendisini gerçek ten varmı ş 
gibi hissetmiyordu. Bir ba şkasının kâbusunun bir parçasına dönü şmüş gibiydi. 
O habis koro, o kötü varlık bu kapının ardındaydı. Sesi şurup gibi dı şarıya 
süzülüyordu. 
Çocuk alt tahtalan da hızla çekti. Onlar da kolaylı kla çıktılar. 
Tabii içeri girmemi istiyor. Çünkü aç. Ve ben de ba ş yeme ği olaca ğım. Birdenbire 
aklına bir şiirin birkaç dizesi geldi. Ms. Avery'nin onlara oku duğu bir şeydi 
bu. Kökleri ve törelerinden kopmu ş, modern insanın dü ştü ğü kötü durumla 
ilgiliydi. Jake birdenbire o şiiri yazan adamın bu evi görmü ş oldu ğunu dü şündü. 
Sana her ikisinden de farklı bir şeyi gösterece ğim/ Sabahlan pe şinde yürüyen 
gölgeni/ Ya da ak şamları seni kar şılamak için yerden kalkan gölgeni/ Sana 
gösterece ğim... 
Jake, "Sana bir avuç tozda korkuyu gösterece ğim," diye mırıldandı ve elini 
tokma ğa koydu. Aynı anda o benak rahatlık ve güven hissin i duydu. Bu kez o 
önemli an gelmi şti. Bu kez kapı o di ğer dünyaya açılacaktı. Sis ve endüstri 
dumanlannm bozmadı ğı bir gökyüzünü görecekti. Uzaklardaki ufukta da da ğlar 
değil, bilinmeyen, şahane bir kentin puslu mavi kuleleri olacaktı. 
Jake parmaklarıyla cebindeki gümü ş anahtarı kavradı. Onu kullanmak için kapının 
kilidi olmasını diliyordu. Ama evin kapısı kilitli değildi. Mente şeler 
gıcırdadılar ve kapı açılırken a ğır a ğır dönen silindirlerinden pas tanecikleri 
döküldü. Çürüyen şeylerden yükselen koku Jake'in burnuna bir yumruk g ibi 
çarpıverdi. Islak tahta, süngerle şmiş sıva, çürümü ş ba ğdadiler, eski e şyalann 
pamuklan. Bu kokulann altında bir ba şkası vardı. Bir hayvanın ininin kokusu. 
Đleride nemli, karanlık bir hol uzanıyor, soldan bir  merdiven sanki dalgalanıp 
yalpalayarak yukandaki gölgelere do ğru yükseliyordu. Devrilmi ş olan trabzanı 
parça parça holde yatıyordu. Ama Jake, gördüklerini n sadece tahta parçalan 
oldu ğunu sanacak kadar aptal de ğildi. O yı ğında kemikler de vardı. Küçük 
hayvanların kemikleri. Đçlerinden bazılan tümüyle hayvan kemiklerine 
benzemiyorlardı. Jake onlara fazla bakmamaya çalı ştı. Bakarsa daha fazla 
ilerleme cesaretini bulamayaca ğını biliyordu. E şikte durdu ve ilk adımı atmak 
için bütün cesaretini toplamaya çalı ştı. Hafif, bo ğuk bir ses duydu. Çok sert ve 
çok hızlıydı. Çocuk o zaman di şlerinin birbirine çarparak takırdadı ğmı fark 
etti. 
Deli gibi, neden biri beni durdurmuyor, diye dü şündü. Niçin kaldırımdan giden 
biri, 'Hey, sen!' diye ba ğırmıyor. 'Oraya girmemelisin! Okuman yok mu senin?'  
 Ama Jake nedeni biliyordu. Yayalar ço ğu zaman kar şı kaldırımdan gidiyorlar ve 
eve yakla şanlar da fazla oyalanmıyorlardı. 
Biri baksa bile beni göremez. Çünkü ben aslında bur ada de ğilim. Đyi ya da kötü, 
kendi dünyamı geride bıraktım bile. Di ğer tarafa geçmeye ba şladım. Onun dünyası 
ileride bir yerde. Bu... 
Bu... aradaki cehennemdi. 



Jake hole ilk adımını attı. Kapı arkasında kapandı ğı zaman haykırdı ama aslında 
hiç de şaşırmadı. Kanat kapanan bir müze kapısı gibi gümbürde mişti. 
Evet, çocuk şaşırmadı. 
 
Bir zamanlar Detta Walker adında genç bir kadın var dı. Sıradan barlara ve Nutley 
civannda Ridgeline Yolundaki ve Amhigh dı şında yüksek gerilim hatlannın oldu ğu 
88 numaralı yolun kenarındaki gece kulüplerine gitm ekten ho şlanırdı. O günlerde 
bacaklan sa ğlamdı. Şarkıda söylendi ği gibi, onlan nasıl kullanaca ğını da 
bilirdi. Đpek benzeri dar, ucuz elbiseler giyerdi. Orkestra D ouble Shot of My 
Baby's Love ve Hippy Hippy Shake gibi tatsız parti parçalannı çalarken beyaz 
çocuklarla dans ederdi. Sonunda beyazlardan birini grubundan ayınr ve onun 
kendisini park yerindeki arabasının arkasına götürm esine izin verirdi. Orada 
delikanlıyla oyna şmaya ba şlardı. (Detta Walker dünyanın en büyük öpme 
ustalanndandı.) Tırnaklarını kötü kullandı ğı da söylenemezdi. Delikanlıyı iyice 
çıldırtır... ve sonra da yanından iterdi. Ondan son ra ne olurdu? Eh, i şte soru 
da bu de ğil miydi? Oyun buydu. Bazı delikanlılar a ğlayıp yalvanrlardı. Bu ho ş 
olmakla birlikte öyle harika bir şey de sayılmadı: Bazılanysa çıldınr, ba ğırıp 
çağınrlardı. Böylesi daha iyiydi. 
Detta tokatlanmı ş, gözüne yumruk yemi ş, suratına tükürülmü ştü. Bir keresinde de 
kabaetine öyle bir tekme yemi şti ki, Red Windmill'in çakıl dö şeli araba parkında 
yüzükoyun dü şmüştü. Ama hiçbir zaman tecavüze u ğramamı ştı. Delikanlılann hepsi 
acıyla evlerine gitmi şlerdi. Bu Detta Walker'ın kitabına göre onun bir şampiyon 
oldu ğunu gösterirdi. Hiç yenilmeyen Kraliçe oldu ğunu. Neyin Kraliçesiydi? 
Onların. Bütün o kısa saçlı, gömlek yakalan, dü ğmeli, a şağılık beyaz 
delikanlıların. 
Şu ana kadar. 
Konuşan Dairede ya şayan iblise kar şı koymanın yolu yoktu. Ne tutulacak bir kapı 
tokma ğı, ne içinden yuvarlanarak çıkılacak bir araba, ne kaçılıp girilecek bir 
bina, ne tokatlanacak bir yanak, ne tırmanalacak bi r surat, ne de tekmelenecek 
apı ş arası. 
Đblis onun üzerindeydi... Sonra birdenbire... içinde . 
Kadın iblisi göremiyor ama onun kendini geriye do ğru itti ğini hissediyordu. 
Ellerini göremiyorsa da yaptıklarının farkındaydı. Elbisesini birkaç yerinden 
hoyratça yırtmı ştı. Detta ani bir acı duydu. Sanki vücudunu ikiye a yırıyorlardı. 
Kadın, hayret ve acıyla haykırdı. Eddie dönüp kısıl mış gözleriyle ona baktı. 
Kadın, "Ben iyiyim," diye ba ğırdı. "Devam et, Eddie! Beni dü şünme. Benim bir 
şeyim yok!" 
Ama bu do ğru de ğildi. Detta on üç ya şında cinsel sava ş alanına gireli beri ilk 
defa çarpı şmayı kaybediyordu. Đçinde korkunç bir so ğukluk vardı. Bu bir buz 
parçasıyla seks yapmaya benziyordu. 
Genç kadın Eddie'nin dönüp tekrar topra ğa çizgiler çizmeye ba şladı ğını hayal 
meyal gördü. Yüzündeki o sıcak ilgi ve endi şe yerini bazen Susannah'nın onda 
hissetti ği ve arada sırada suratında da gördü ğü o korkunç, yo ğun so ğuklu ğa 
dönüşmüştü. Ama böyle olması normaldi, öyle de ğil mi? Eddie'ye devam etmesini, 
kendini unutmasını, çocu ğu oraya getirmek için gereken şeyi yapmasını söylememi ş 
miydi? Jake'in oraya 'çekilmesinde' onun payına da bu dü şmüştü. Đki adamdan da 
nefret etmeye hakkı yoktu. Onlar bunu yapması için kendisini zorlamamı şlardı 
ki!.. Ba şka yollara da ba şvurmamı şlardı. Ama so ğukluk onu dondurur ve Eddie de 
arkasını dönerken, kadın iki adamdan da tiksindi. O  anda onların cinsel 
organlarını bile parçalayabilirdi. 
Sonra Roland onun yanında belirdi ve genç kadının o muzlarını tuttu. Silah şor 
konu şmadı ama Susannah yine de onun söylediklerini duydu . "Sava şma- Sava şırsan 
kazanamazsın. Sadece ölürsün. Seks onun silahı, Sus annah. Ama aynı zamanda da en 
zayıf tarafı." 
Evet, seks her zaman onların zayıf tarafıydı. Ama şimdi arada bir tek fark 
vardı. Susannah'nın bu sefer biraz daha fazla bir şeyler vermesi gerekiyordu. 
Hoş belki de böylesi daha iyiydi. Belki de sonunda bu görünmeyen a şağılık 
iblisin daha a ğır bir bedel ödemesini sa ğlayacaktı. 
Kendisini zorlayarak kalçalarını gev şetti. Bacakları hemen ayrıldı. Yerde uzun, 
kavisli yelpaze şekilleri çizdiler. Genç kadın şakır şakır ya ğan ya ğmur altında 
başını arkaya attı. Đblisin yüzünün kendisininkine yakın oldu ğunu hissediyordu. 



Susannah'nın yüzünün buru şmasını, yüz hatlarının çarpılmasını heyecanla 
seyrediyordu. 
Kadın tokat atacakmı ş gibi elini kaldırdı... Sonra onun yerine ırz dü şmanı 
iblisin ensesini kavradı. Bu yo ğun bir dumanı avuçlamaya benziyordu. Susannah 
iblisin irkilerek geriledi ğini hissetti. Onun ok şamasına mı şaşmıştı? Kadın, 
iblisi ensesinden kavrayarak kalçasını kaldırdı. Ay nı zamanda bacaklarını iyice 
açarak, elbisesinin yan diki şlerini daha da yırttı. Tanrım! Ne iriydi o. 
Susannah soluk solu ğa, "Haydi," dedi. "Irzıma geçemeyeceksin. Hayır. Be nimle 
sevi şmek mi istiyorsun? Ben seninle sevi şece ğim. Şimdiye kadar hiç görmedi ğim 
bir şey olacak bu! Seninle öldüresiye a şk yapaca ğım." 
Susannah iblisin, hiç olmazsa o an için gerileyip k endini toplamaya çabaladı ğını 
hissetti. 
Hı şırtılı bir sesle, "Ah, olmaz, hayatım," diyerek bac aklarını birbirine do ğru 
yakla ştırdı. Đblisin organını hapsetti. "E ğlence daha yeni ba şlıyor." 
Kabaetlerini sıktı. Di ğer elini de uzatarak, on parma ğını birbirine kenetledi. 
Geriye do ğru attı kendini. Gerilmi ş kollarında sanki hiçbir şey yoktu. Ba şını 
sallayarak gözüne dü şen ıslak saçlarından kurtulmaya çalı ştı. Dudakları bir 
köpekbalı ğı sırıtı şı ile gerilmi şti. 
Bir ses kafasının içinde, "Beni bırak!" diye ba ğırdı. Ama aynı anda bu sesin 
sahibinin istememesine ra ğmen kar şılık verdi ğini de hissetti. 
" Đşte o olmaz, tatlım. Sen istedin... Şimdi de istedi ğini elde edeceksin." 
Vücudunu yukarıya do ğru kaldırdı. Bütün dikkatini içindeki o dondurucu s oğuğa 
vermi şti. "O buzu eritece ğim, tatlım. O ortadan kayboldu ğu zaman ne yapacaksın 
bakalım?" Kalçalarını amansızca birle ştirerek gözlerini yumdu. Tırnaklarını 
göremedi ği o enseye iyice batırırken, Eddie'nin çizgi i şini çabuk bitirmesi için 
dua etti. Çünkü bu i şe daha ne kadar tahammül edebilece ğini bilmiyordu. 
 
Jake, sorun basit, diye dü şündü. Bu korkunç, ıslak, pis kokulu yerde bir kapı 
var. Asıl kapı. Bütün yapmam gereken onu bulmak. Am a bu zordu. Çünkü çocuk 
evdeki o varlı ğın toparlanmaya ba şladı ğını hissediyordu. O karma şık, ahenksiz 
sesler birle şmeye, tek bir sese dönü şmeye ba şlıyordu. Alçak, hırıltılı bir 
fısıltıya. 
Ve o yakla şıyordu. 
Sağda açık bir kapı vardı. Onun yanında, duvara raptiy elerle rengi solmu ş bir 
foto ğraf takılmı ştı. Bunda asılmı ş bir adam, dara ğacından sallanıyordu. Ölü bir 
ağaçtan sallanan çürümü ş bir meyva gibi. Geride, bir zamanlar mutfak oldu ğu 
anla şılan bir oda görülüyordu. Yemek sobası götürülmü ştü ama rengi uçmu ş, yer 
yer kabarmı ş muşambanın üzerinde pek eski bir buzdolabı durmaktaydı . Tepesinde 
yuvarlak dondurma varili olan bir buzdolabı. Kapa ğı açıktı. Đçinde siyah, pis 
kokulu bir şey katıla şmış, bir kısmı akarak yerde çoktan pıhtıla şmış bir gölcük 
olu şturmu ştu. Mutfak dolapları açıktı. Jake onlardan birinde bir teneke kutu 
gördü. Belki de dünyanın en eski Snow's Clam Fry-Et tes'iydi bu. Ba şka bir 
dolaptansa ölü bir farenin kafası uzanıyordu. Hayva nın gözleri beyazdı ve sanki 
oynuyordu. Jake bir an sonra bo ş göz çukurlarının kıvıl kıvıl kurtçuklarla dolu 
oldu ğunu anladı. 
Bir şey, "Plop" diye bir ses çıkararak saçlarının arasın a dü ştü. Jake 
şaşkınlıkla ba ğırarak uzandı ve yumu şak, kıl kaplı top gibi bir şeyi yakaladı. 
Onu saçlarının arasından çıkardı. Bir örümcekti. Şi ş vücudu taze bir çürük 
rengindeydi. Çocu ğa aptalca bir kinle bakıyordu. Jake örümce ği duvara fırlatınca 
hayvan orada patladı ve içindeki sıvılar etrafa saç ıldı. Bacakları hafifçe 
titriyordu. 
Başka bir örümcek de Jake'in ensesine atladı. Çocuk bi rdenbire saç köklerinde 
bir acı hissetti. Geri geri hole do ğru ko ştu. Devrilmi ş trabzana takılarak 
gürültüyle yere dü ştü. Ve örümce ğin patladı ğını hissetti. Đçindeki sıcak, ıslak 
ve kaygan şeyler çocu ğun kürek kemiklerinin arasından sıcak yumurta şansı gibi 
süzüldü. Şimdi mutfak kapısındaki di ğer örümcekleri görebiliyordu. Bazıları 
hemen hemen gözle görülmeyen ipek gibi tellerden mü stehcen çeküller gibi 
sarkıyorlardı. Bazılanysa çamur şapırtısını andıran seslerle yere atlayarak 
çocu ğu kar şılamak için hevesle ona do ğru ko şuyorlardı. 
Jake kollarını sallayarak aya ğa kalktı. Hâlâ haykırıyordu. Kafasındaki bir 
şeyin, incelmi ş bir ip gibi bir şeyin, kopmak üzere oldu ğunu hissediyordu. 



Herhalde aklıydı bu. Çocuk bunu anlayınca o müthi ş cesareti de sonunda kırıldı. 
Artık buna dayanamayacaktı. Ne pahasına olursa olsu n, çabalayamayacaktı. 
Fırladı. Ba şarabilirse oradan kaçmak niyetindeydi. Fakat i ş i şten geçtikten 
sonra yanlı ş tarafa do ğru dönmü ş oldu ğunu anladı. Verandaya de ğil, Malikânenin 
içerilerine do ğru ko şuyordu. 
Çocuk salon ya da oturma odası olamayacak kadar büy ük bir yere daldı. Burası bir 
balo salonuna benziyordu. Duvar kâ ğıdında garip hareketlerle, sinsi sinsi gülen 
periler dans ediyor, güne şlikli ye şil kasketlerinin altından Jake'e 
bakıyorlardı. Küflenmi ş bir kanepe bir duvarın önüne itilmi şti. Çarpılmı ş tahta 
zeminin ortasında kırılmı ş bir avize vardı. Paslı zinciri dökülmü ş cam boncuklar 
ve tozlu damla biçimli parçaların arasında dü ğüm dü ğüm yatıyordu. Jake yı ğının 
yanından geçerken omzunun üzerinden bir defa deh şetle geriye bir göz attı. 
Örümcekleri göremedi. Sırtından hâlâ kayan o pis sı vı olmasaydı, onları hayal 
etti ğini de sanacaktı. 
Tekrar ileriye baktı ve birdenbire kayarak durdu. Đleride, iki yana do ğru 
kaydırılan camlı kapılar yarı açılmı şlardı. Onların gerisinde bir koridor vardı. 
Onun dibinde de altın tokmaklı, kapalı bir kapı. Ka pının üzerine iki sözcük 
yazılmı ş ya da kazınmı ştı. "O ÇOCUK." 
Tokmağın altında telkari gümü ş bir levha ve bir anahtar deli ği vardı. Jake 
heyecanla, onu buldum, diye dü şündü. Sonunda onu buldum! Đşte o! Kapı o! 
Çocuğun arkasından iniltiye benzeyen hafif bir ses geldi . Sanki ev kendi kendini 
parçalamaya ba şlıyordu. Odanın dibindeki duvar dı şarıya do ğru şi şti ve o eski 
kanepeyi itti. Eski duvar kâ ğıdı titriyor, periler dalgalanıp zıplıyorlardı 
artık. Bazı yerlerde kâ ğıtlar sadece yırtılıp yukarıya fırlayarak uzun rulo lar 
olu şturdular. Birdenbire açılıveren storlar gibi. Sıva,  hamile bir kadının karnı 
gibi öne do ğru şi şti. Jake onun arkasından gelen kuru çatırtıları duy uyordu. 
Bağdadiler kırılıyor ve sonra henüz belli olmayan, ba şka biçimlere giriyorlardı. 
Ses gitgide yükseliyordu. Ama artık iniltiye benzem ekten çok homurtuyu 
andırıyordu. 
Jake ipnotize olmu ş gibi duvara bakıyor, gözlerini oradan ayıramıyordu . Sıvalar 
çatlayarak, ileriye do ğru iri parçalar halinde fırlamadılar. Sanki bütün s ıva 
yumuşadı. Duvar şi şmeye devam ederken sıva da düzgün olmayan bir balon a dönü ştü. 
Üzerinden hâlâ duvar kâ ğıdı parçalan ve şeritleri sarkıyordu. Sonra yüzeyinde 
tepeler, kavisler ve vadiler belirdi. Jake birdenbi re gördü ğünün dev bir plastik 
surat oldu ğunu anladı. Bu duvardan uzanıyordu. Surat, ıslak bi r çar şafa ba şını 
çarpan bir adamın çehresine benzemi şti. 
Kırılmı ş tahtalardan biri dalgalanan duvardan kurtulurken şiddetli bir çatırtı 
duyuldu ve bir gözün biçimsiz bebe ği halini aldı. Onun a şağısında duvar kıvrılıp 
büküldü ve kırık di şli bir a ğıza dönü ştü. Jake onun dudaklarına ve di ş etlerine 
yapı şmış olan duvar kâ ğıdı parçalarını görebiliyordu. Sıva bir el duvardan  
kurtuldu. Çürümü ş elektrik tellerinden olu şan bilezi ği çözüldü. El kanepeyi 
yakalayarak yana atınca koyu yüzeyinde bir hayaleti nki gibi beyaz parmak izleri 
bıraktı. Sıva parmaklar bükülüp açılırken duvardan başka tahtalar kopup çatlak, 
sivri pençeler olu şturdular. Artık o surat duvardan iyice çıkmı şti ve o tek 
tahta gözüyle Jake'e bakıyordu. Yukarıda, alnının o rtasında duvar kâ ğıdının bir 
perisi hâlâ dans etmekteydi. O nesne öne do ğru kayarken bir şakırtı duyuldu. 
Koridor kapısı yerinden çıkarak kambur bir omza dön üştü. O şeyin tek eli yeri 
pençelerken dü şmüş olan avizenin damla biçimi cam parçalarını etrafa saçtı. 
Jake birdenbire felçten kurtuldu. Dönerek, camlı ka pılardan daldı. Koridorda 
koşmaya ba şladı. Sırt çantası zıplıyor, çocuk sa ğ eliyle cebindeki anahtarı 
almaya çalı şıyordu. Kalbi bir makine gibi gümbürdüyordu. Geride , Malikânenin 
duvarından çıkan şey ona bö ğürüyordu. Sözler söylemiyordu ama Jake onun ne 
dedi ğini biliyordu. O nesne durmasını, ko şmasının yararsız oldu ğunu, oradan 
kurtulamayaca ğını söylüyordu. Artık bütün ev canlanmı ş gibiydi. Etrafta çatlayan 
tahtaların ve kırılan kiri şlerin gürültüsü yankılanıyordu. Kapıda bekleyen 
bekçinin mırıltıyı andıran çılgınca sesi dört bir y andan geliyordu. 
Jake'in eli anahtarı kavradı. Çocuk onu çıkanrken ç entiklerden biri cebine 
takıldı. Anahtar terden ıslanan parmaklanrından kay arak yere dü ştü. Çarpılmı ş 
iki tahtanın arasındaki bir yan ğa girerek gözden kayboldu. 
 
Susannah, Eddie'nin, "Çocu ğun ba şı dertte!" diye ba ğırdı ğını duydu. 



Ama sesi sanki çok uzaklardan geliyordu. Aslında ka dının ba şı daha fena 
dertteydi... Ama yine de ba şarılı olabilece ğinden emindi. 
Đblise, "O buzu eritece ğim," demi şti. "Eritece ğim. O kayboldu ğu zaman ne 
yapacaksın bakalım?" 
Onu tam anlamıyla eritememi şti ama de ği ştirmi şti. Đçindeki o nesnenin ona zevk 
verdi ği yoktu. Ama hiç olmazsa o korkunç can acısı hafifl emi ş, so ğukluk 
geçmi şti. Đblis tuza ğa dü şmüştü, kurtulamıyordu. Aslında kadın da onu tam 
anlamıyla vücuduyla tutmuyordu. Roland seksin iblis in hem silahı, hem de zayıf 
yanı oldu ğunu söylemi şti ve Silah şor her zamanki gibi haklı çıkmı şti. 
Susannah'ya sahip olmu ştu ama kadın da aynı şeyi ona yapmı ştı. Sanki o korkunç 
Çin borularını parmaklarına sokmu şlardı. Elinizi çektikçe daha da daralırdı o 
borular. 
Susannah bütün gücüyle, iblise hükmetti ği fikrine sarılmı ştı. Bunu yapmak 
zorundaydı. Çünkü kafasından di ğer bütün bilinçli dü şünceler kaybolmu ştu. Bu 
hıçkıran, korkan, habis şeyi kendi şehvetinin tuza ğında tutmalıydı. Đblis 
kıvranıyor, sarsılıyor, kadının kendisini bırakması  için haykırıyordu. Ama di ğer 
taraftan da Susannah'nın vücudundan açgözlülere özg ü bir heyecanla 
yararlanıyordu. Fakat kadın onu yine de bırakmıyord u. 
Ve Susannah çaresizce, sonunda onu bıraktı ğım zaman ne olacak, diye dü şündü. 
Đblis bunu bana nasıl ödetecek? 
Evet, genç kadın bu soruların cevabını hâlâ bilmiyo rdu. 
 
Yağmur bardaklardan bo şanırcasına ya ğıyordu. Ta şların içindeki daireyi bir çamur 
deryasına döndürmek üzereydi. Eddie, "Kapının üzeri ne bir şey tut!" diye 
bağırdı. "Ya ğmurun çizgileri silmesine izin verme!" 
Roland, Susannah'ya bir göz attı ve kadının hâlâ ib lisle bo ğuştu ğunu gördü. 
Susannah gözlerini yarı kapamı ş, dudaklarını sert bir ifadeyle bükmü ştü. 
Silah şor iblisi ne görüyor, ne de i şitiyordu. Ama onun öfkeyle çırpındı ğını 
seziyordu. 
Eddie sular akan suratını Silah şor'a do ğru çevirdi. "Beni duydun mu?" diye 
bağırdı. "Lanet olasıca kapının yukarısına bir şey ger. Bunu HEMEN yap!" 
Roland derilerden birini çantasından çekip çıkardı ve iki eliyle onun birer 
köşesini tuttu. Sonra kollarını açarak Eddie'nin üzeri ne do ğru e ğildi. Böylece 
çadınmsı bir şey olu şturdu. Eddie'nin kendi yaptı ğı kalemin ucuna çamurlar 
yapı şmıştı. Genç adam onu koluna sürdü. Sonra sopayı yine s ıkıca kavrayıp 
yaptı ğı resmin üzerine e ğildi. Bu Jake'in tarafındaki kapısı boyunda de ğildi. 
Oran belki 1/75'di. Ama Jake'in geçebilece ği kadar büyüktü... Tabii anahtarlar 
i şe yararlarsa. 
 Eddie kendi kendine, daha do ğrusu sen, 'E ğer çocukta anahtar varsa,' demek 
istemiyor musun, diye kendi kendisine sordu. Ya Jak e o anahtarı dü şürürse?.. Ya 
da o ev ona anahtarı dü şürtürse? 
Tokmağı gösteren küçük dairenin altına bir levha çizdi, d urakladı. Sonra da 
bunun ortasına o tanıdık kilidi yapıverdi. 
 
Yine durakladı. Bir şey daha yapması gerekiyordu. Ama ne? Bunu dü şünmek zordu. 
Çünkü genç adama kafasında bir kasırga kopmu ş gibi geliyordu. Yerlerinden 
söktü ğü ahırlan, tuvaletleri ve kümesleri de ğil, kopuk kopuk dü şünceleri 
sürükleyen bir kasırga. 
Susannah onun arkasından, "Haydi, tatlım!" diye ba ğırdı. "Yorulmaya ba şladın! Ne 
oldu? Ben de senin bir aygırdan farksız oldu ğunu sanıyordum. Sen çocukmu şsun!" 
Çocuk! Tamam i şte, gereken buydu. 
Eddie elindeki sopayla kapının yukarısına dikkatle,  "O ÇOCUK," diye yazdı. K 
harfini tamamladı ğı an resim birden de ği şti. Üzerine resmi çizdi ği, ya ğmurun 
rengini koyula ştırdı ğı toprak daha da karardı... Yerden yükseldi... Koyu  renk, 
parlak bir tokma ğa dönü ştü. Şimdi anahtar deli ği şeklinin içinde kahverengi, 
ıslak toprak yerine hafif bir ı şık vardı. 
Arkasında Susannah çı ğlık çı ğlı ğa iblise ba ğırarak onu zorladı. Ama kadının 
sesinden yorulmaya ba şladı ğı anla şılıyordu. Bu i şi hemen bitirmesi gerekliydi. 
Eddie öne do ğru e ğilip gözünü çizdi ği kilit resmine dayadı. Oradan kendi 
dünyasına baktı. Henry'le 1977 yılının mayıs ayında  bakmaya gittikleri o evin 



içine. Kentin ba şka bir mahallesinden gelen bir çocu ğun onlan izledi ğini fark 
etmemi şlerdi. (Daha do ğrusu Eddie o sırada durumu biraz fark eder gibi olm uştu.) 
Eddie bir koridor gördü. Jake yere diz çökmü ş, tela şla bir tahtayı 
çeki ştirmekteydi. Bir şeyin onu yakalamaya geldi ğini Eddie görebiliyordu. Ama 
aynı zamanda göremiyordu da. Sanki kafasının bir ya nı onu görmeyi reddediyordu. 
Bu görme, anlamaya ve anlama da çıldırmaya yol açac akmı ş gibi. 
Genç adam kilide do ğru, "Çabuk ol, Jake!" diye ba ğırdı. "Tanrı a şkına, elini 
çabuk tut!" 
Konuşan Dairenin yukarısında gökgürültüsü semayı top ate şi gibi yardı ve ya ğmur 
doluya dönü ştü. 
 
Jake anahtar dü ştükten sonra bir dakika oldu ğu yerde öyle kaldı. Tahtaların 
arasındaki dar yarıktan a şağıya bakıyordu. 
Đnanılmaz bir şey olmu ş, uykusu gelmi şti. 
Çocuk, bu olmamalıydı, diye dü şündü. Bu kadarı da fazla. Artık devam 
edemeyece ğim. Bir dakika bile. Hatta bir saniye. Onun yerine şu kapının önünde 
kıvrılıp yatacak ve hemen uykuya dalaca ğım. Hemen. Ve o şey beni yakalayarak 
ağzına do ğru çekti ği zaman hiç uyanmayaca ğım. 
Sonra duvardan çıkan şey homurdandı. Jake ba şını kaldırıp baktı ğı zaman teslim 
olma iste ği ani bir deh şetle ortadan kayboldu. O nesne duvardan tümüyle çık mıştı 
artık. Kırık tahtadan bir tek gözü ve sıvadan uzanm ı ş bir kolu olan, yine 
sıvadan dev bir kafa. Kırık tahtalar bir çocu ğun yaptı ğı saç resmi gibi 
kafasının orasından burasından dimdik çıkıyordu. O şey Jake'i gördü ve a ğzını 
açtı. Uçları kırık tahta di şleri ortaya çıktı. O nesne tekrar homurdanırken 
iyice açılan a ğzından sıva tozları, sigara dumanı gibi etrafa yayı ldı. 
Jake dizüstü çökerek tahtalann arasındaki yarı ğa baktı. A şağıda, karanlıkta 
anahtar gümü şümsü bir ı şıkla, cesurca parlıyordu. Ancak yarık, Jake'in 
parmaklannın giremeyece ği kadar dardı. Çocuk tahtalardan birini yakalayarak  
olanca gücüyle çekti... ama o yerinden çıkmadı. 
Bir şangırtı koptu. Çocuk koridora do ğru baktı. O nesne, bütün gövdesinden daha 
da iri olan eliyle yere dü şmüş olan avizeyi kaptı ğı gibi bir yana fırlatmı ştı. 
Bir zamanlar avizenin asılı oldu ğu paslı zincir, bir kamçı gibi havalandı, sonra 
da bo ğuk bir gürültüyle dü ştü. Jake'in ba şının yukarısında, paslı bir zincirden 
sarkan, sönük bir lamba şıngırdadı. 
Kapı bekçisinin sadece kambur tek omzuna ve uzanan koluna yapı şık kafası, yerde 
kaydı. Arkasında duvarın geri kalan kısmı toz bulut lan arasında göçtü. Bir 
dakika sonra parçalar birle şip kabardı ve o nesnenin kemikli, çarpık sırtını 
olu şturdular. 
Kapının bekçisi Jake'in baktı ğını gördü ve galiba sırıttı. Aynı anda kırık uçlu 
tahtalar kırı şık yanaklanndan çıktılar. O nesne, toz içindeki bal o salonunda 
sürünerek ilerledi. A ğzını açıp açıp kapatıyordu. Đri eliyle kırık şeyleri 
ara ştırıyor, dayanılacak yerler arıyordu. O şey, koridorun dibindeki camlı 
kapılardan birini yerinden çıkardı. 
Jake soluk solu ğa haykırdı. Sonra da tekrar yerdeki tahtayı çeki ştirdi. Ama 
yerinden çıkmadı bu. Çocuk Silah şor'un sesini duydu. 
"Öbürü, Jake! Öbürünü dene!" 
Çocuk çeki ştirdi ği tahtayı bırakarak yangın di ğer tarafındakini kavradı. Aynı 
anda ba şka bir ses i şitti. Ama bunu kafası de ğil, kulaklanyla duydu. Sesin 
kapının di ğer tarafından geldi ğini anladı. Sokakta araba onu çi ğnemedi ği günden 
beri aradı ğı kapının ardında. 
"Çabuk ol, Jake! Tanrı a şkına elini çabuk tut!" 
Jake di ğer tahtayı çekti ği zaman bu yerinden öyle kolaylıkla çıktı ki, çocuk  az 
kalsın sırtüstü devriliyordu. 
Đki kadın yolun di ğer tarafında, Malikânenin tam kar şısındaki eski araç gereç 
satan dükkânın önünde duruyorlardı. Ya şlıca olanı dükkânın sahibiydi. Daha genç 
olanıysa çöken duvarlar ve kırılan kiri şlerin neden oldu ğu gürültüler ba şladı ğı 
sıradaki tek mü şterisi. Đki kadın farkına varmadan, kollarını birbirlerinin 
bellerine doladılar ve öyle durdular. Karanlıkta bi r ses duyan çocuklar gibi 
titriyorlardı. 
Yolun yukarısında Dutch Hill Gençlik Ligi sahasına gitmekte olan üç çocuk 
duraklayarak, a ğızları bir karı ş açık Malikâneye baktılar. Arkalarındaki, 



beyzbol takımlarıyla dolu olan elarabasını unutmu şlardı. Mal teslimine giden bir 
kamyonet şoförü aracını kaldırıma do ğru sürdü ve olanları anlamak için ta şıttan 
indi. Henry'nin Kö şe Marketi ve Dutch Hill Pub'ındaki mü şteriler karma şık bir 
grup halinde yoldan çıktılar, deli gibi etraflarına  bakınıyorlardı. 
Şimdi yer sarsılmaya ba şlamı ştı. Rhinehold Soka ğında yerde ince çatlaklar 
beliriyor ve bunlar yelpaze gibi açılarak üzüyorlar dı. 
Kamyonet şoförü, araç gereç dükkânının önündeki iki kadına, " Deprem mi oluyor?" 
diye ba ğırdı. Ama cevabı beklemeyerek tekrar ta şıtına atladı ve hızla oradan 
uzakla ştı. Sarsıntının merkezi olan harap eve yakla şmamak için yolun ters 
tarafına do ğru bir dönü ş yapmı ştı. 
Bütün ev sanki içeriye do ğru e ğiliyordu. Cephesindeki tahtalar kırılarak bahçeye 
yağmur gibi ya ğmaya ba şladı. Saçaklardan kirli gri siyah kaygan ta ş levhalar 
aşağıya aktılar. Kulakları sa ğır eden bir gümbürtü duyuldu ve Malikânenin önünde 
zikzak biçimi, uzun bir çatlak belirdi. Sonra bütün  ev dı şarıdan içeriye do ğru 
kendi kendisini yutmaya ba şladı. 
Genç müşteri birdenbire kendisinden büyük olan kadından uza kla ştı. "Ben buradan 
gidiyorum!" Ve arkasına bakmadan ko şa ko şa yoldan çıktı. 
Koridorda acayip, sıcak bir rüzgâr, iç çeki şini andıran bir sesle esmeye 
başladı. Jake gümü ş anahtarı kavrarken çocu ğun terli saçlarını alnından arkaya 
doğru uçurdu. Jake artık sezgileriyle bu evin ne oldu ğunu anlıyordu. Şimdi neler 
oldu ğunu da. Kapının bekçisi sadece evin içinde de ğildi. Bütün evdi o. Her 
tahta, her kaplama, her pencere çerçevesi, her saça k. O şimdi ilerliyor ve o 
arada gerçek biçiminin karma şık, çılgınca bir simgesi halini alıyordu. Jake'i o 
anahtarı kullanamadan yakalamak niyetindeydi. Çocuk  o beyaz, dev ba şın ve çarpık 
iri omzun gerisindeki tahtaların, kaplamaların, tel lerin ve cam parçalarının -ve 
hatta kırık trabzanla ön kapının bile- holden balo salonuna uçtuklarını 
görüyordu. Oradaki heyyüla gibi şeye katılıyor, şimdi bile acayip eliyle ona 
doğru uzanan biçimsiz sıva adamın di ğer taraflarını olu şturmaya ba şlıyorlardı. 
Jake elini yerdeki delikten çekti. Bütün elinin a ğır a ğır dola şan dev 
hamamböcekleriyle kaplanmı ş oldu ğunu gördü. Onları dü şürmek için elini duvara 
vurdu. Duvar açıldı ğı ve sonra da bile ğinin etrafında kapanmaya çalı ştı ğı zaman 
da haykırdı. Elini tam zamanında kurtardı. Hızla dö ndü ve gümü ş anahtarı 
levhadaki deli ğe soktu. 
Sıva adam tekrar kükredi. Ama sesini Jake'in tanıdı ğı ahenkli bir haykırı ş 
boğdu. Bu sesi bo ş arsada da duymu ştu. Ama o sırada daha hafifti. Belki de 
hülyalı. Ama şimdi bu ku şku götürmeyecek bir zafer haykırı şıydı. O tartı şma 
götürmeyecek güven hissi Jake'in kalbini doldurdu. Çocuk bu kez artık 
düşkırıklı ğına u ğramayaca ğına inandı. O seste ihtiyacı olan bütün onaylama 
vardı. Gülün sesiydi o. 
Sıva el, camlı kapının di ğer kanadını da yerinden sökerek zorla koridora gird i ği 
zaman ı şık da sönükle şti. Elin üzerindeki açıklıkta o nesnenin suratı bel irdi. 
Jake'e bakıyor, sıva parmaklar, dev bir örümce ğin bacakları gibi çocu ğa do ğru 
geliyordu. 
Jake anahtarı kilitte çevirdi ve kolundan yukarıya müthi ş bir gücün yayıldı ğını 
hissetti. Đçerideki sürgü geri çekilirken bo ğuk bir şakırtı duyuldu. Tokma ğı 
yakalayarak çevirdi ve kapıyı hızla açtı. Sonra kan adın arkasındaki şeyi görerek 
şaşkınlık ve deh şetle ba ğırdı. 
Kapıyı yukarıdan a şağıya, sa ğdan sola topraklar doldurmu ştu. Topraklardan 
tellere benzeyen kökler uzanıyordu. Jake kadar şaşırmı şa benzeyen solucanlar 
kapı biçimi toprakta oraya buraya kaçı şıyor, bazılan tekrar topra ğa 
dalıyorlardı. Bazılanysa sanki biraz önce altlannda  olan topra ğın nereye 
gitti ğini merak ediyormu ş- gibi etrafta sürünüyorlardı. Bir tanesi Jake'in 
lastik ayakkabısının üstüne dü ştü. 
Kilit biçimi bir an öyle kaldı. Jake'in gömle ğine sisli beyaz ı şı ğı dü şüyordu. 
Çocuk, onun gerisinde ya ğmur ya ğdı ğını, açıklık bir yerde gök gürledi ğini 
duyuyordu. Orası çok yakındı. Ama eri şilemeyecek kadar uzaktı da. Sonra anahtar 
deli ği şekli de kayboldu. Ve dev sıva parmaklar Jake'in diz inin altını kavradı. 
 
Roland deriyi atarak aya ğa fırladı ğı ve Susannah'nın yattı ğı yere ko ştu ğu zaman 
Eddie yüzüne çarpan dolu tanelerinin neden oldu ğu can acısını hissetmedi bile. 



Silah şor genç kadını omuzlarından yakalayarak çekti. Mümk ün oldu ğunca dikkat ve 
şefkatle. Susannah'yı Eddie'nin yanına kadar götürdü . "Ben söyledi ğim zaman onu 
bırak, Susannah!" diye ba ğırdı. "Anlıyor musun? Ben söyledi ğim zaman!" 
Eddie ne bu sözleri duydu, ne de olanları fark etti . Sadece kapının ardında 
bağıran Jake'in hafif sesini i şitiyordu. 
Anahtarı kullanmanın zamanı gelmi şti. 
Genç adam tahta anahtarı gömle ğinin altından çıkararak çizdi ği kilit şekline 
soktu. Onu döndürmeye çalı ştı. Ama anahtar dönmedi. Bir milimetre bile oynamad ı. 
Eddie yüzünü şiddetle ya ğan doluya aldırmadan yukarıya do ğru kaldırdı. Alnına, 
yanaklanna ve dudaklanna çarparak cildini yer yer k ızartıp kabartan buz 
tanelerinin farkında bile de ğildi. 
Genç adam ulur gibi, "OLAMAZ!" diye ba ğırdı. "AH, TANRIM! LÜTFEN YAPMA!" 
Ama Tanrı cevap vermedi. Sadece gök tekrar gürledi.  Ve şimdi hızla uçan 
bulutlarla dolu olan gökte şimşek çaktı. 
Jake yukarıya do ğru sıçrayarak tepesindeki lambanın zincirini yakala dı. Sonra da 
Kapı Bekçisinin baca ğını kavrayan parmaklanndan zorla kurtuldu. Geriye d oğru 
sallandı. Ayaklanyla kapıdaki sıkı şık topra ğa vurdu ve sonra öne do ğru sallandı. 
Tıpkı sarma şı ğa tutunmu ş olan Tarzan gibi. Ayaklannı kaldırarak onu tutmaya  
çalı şan parmaklan tekmeledi. Sıvalar, adeta patlayarak p arçalanırken alttaki 
tahta kiri şlerden olu şan, kaba eklemli iskelet ortaya çıktı. Sıva adam kü kredi. 
Sesinde hem açlık vardı, hem de öfke. Jake o kükrem e arasında bütün evin 
çöktü ğünü i şitti. Edgar Allan Poe'nun o hikâyesinde oldu ğu gibi. 
Çocuk zincirin ucunda bir sarkaç gibi tekrar sallan dı ve kapıyı kapatan 
sıkı ştınlmı ş topra ğa çarptı. Sonra tekrar öne do ğru geldi. O el yine ona do ğru 
uzandı. Çocuk bacaklanm makas gibi açıp kapayarak d eli gibi o ele vurdu. Tahta 
parmaklar kendisini yakalarken aya ğı sızladı. Çocuk zincirin ucunda tekrar geri 
giderken artık aya ğında lastik ayakkabısı yoktu. 
Jake zincirin daha yukarısına tutunmaya çalı ştı ve ba şardı da. Usulca tavana 
doğru tırmanmaya ba şladı. Aynı anda yukandan bo ğuk, gıcırtılı bir gürültü geldi. 
Đnce sıva tozlan Jake'in yukarıya do ğru kaldırdı ğı terli yüzüne dü şmeye ba şladı. 
Tavan sarkıyor lambanın zinciri de bakla bakla yeri nden çıkıyordu. Sıva adam 
sonunda kapıdan aç suratını uzatırken koridorun ucu ndan bo ğuk bir şakırtı geldi. 
Jake acizce sallanarak o surata do ğru giderken, ba ğırmaya ba şladı. 
 
Eddie'nin panik ve deh şeti birdenbire geçti. Genç adam Gilead'lı Roland'ın  pek 
çok kere yaptı ğı gibi ansızın bütün so ğukkanlılı ğını takındı. Gerçek bir 
silah şorun tek zırhı buydu... Đhtiyacı olan tek şey. Aynı anda kafasında bir ses 
konu şmaya ba şladı. Son üç ay bu sesler yakasını bırakmamı şlardı. 
Annesinin sesi. Roland'ınki. Ve tabii. Henry'ninki de. Ama bu kez duydu ğu kendi 
sesiydi. Bu da Eddie'yi rahatlattı. Sesi sakin, man tıklı ve cesurcaydı. 
"Anahtarın biçimini ate şte gördün. Sonra da tekrar tahtanın içinde. Đki 
defasında da biçimi iyice seçtin. Ama daha sonra gö zlerini korku mendiliyle 
bağladın. Çıkar onu. Çıkar ve tekrar bak. Belki şimdi bile geç de ğil." 
Eddie, Silah şor'un kendisine sertçe baktı ğını hayal meyal fark etti. 
Susannah'nın iblise, gitgide hafifleyen bir sesle a ma meydan okurcasına 
bağırdı ğını da. Jake'in kapının ardında deh şetle haykırdı ğını da belli belirsiz 
duydu. Yoksa çocuk şimdi can acısıyla mı ba ğırıyordu? 
Eddie bunların hiçbiriyle ilgilenmedi. Anahtarı, çi zdi ği kilitten çekti. Artık 
gerçekle şmiş olan o kapıdan. Ve dikkatle tahtaya baktı. Bazen ç ocukken duydu ğu o 
masumca sevinci hissetmeye çalı şıyordu. Mantıksızlı ğın içine saklanmı ş olan 
düzgün biçimi gördü ğünde duydu ğu o sevinci. Đşte, yanıldı ğı yer şurasıydı. Bu 
öyle belliydi ki genç adam bu gerçe ği gözden kaçırmı ş olmasına şaştı. Gözlerim 
gerçekten ba ğlıymı ş, diye dü şündü. Tabii bu anahtarın ucundaki s biçimiydi. 
Đkinci kıvrım fazla kalıncaydı. Birazcık. 
Eddie, "Bıçak," diyerek ameliyat odasındaki bir ope ratör gibi elini uzattı. 
Roland hiçbir şey söylemeden bıça ğı avcuna vurarak bıraktı. 
Eddie bıça ğı sa ğ elinin ba ş ve i şaret parmaklarıyla tuttu. Anahtarın üzerine 
eğildi. Açıkta kalan boynuna çarpan dolu tanelerine a ldırmıyordu. Şimdi 
tahtadaki biçim daha belirgindi. O güzel ve reddedi lmeyecek gerçek biçim iyice 
gözüküyordu. 
Eddie bıçakla kazıdı. 



Bir defa. 
Đnce ince. 
Küçücük bir di şbudak parçası anahtarın ucundaki s biçiminin ortası ndan 
kıvrılarak koptu. Bu o kadar inceydi ki neredeyse s aydamla şacaktı. 
Jake Chambers kapının ardında tekrar bir çı ğlık attı. 
Zincir takırdayıp sakırdayarak yerinden çıktı ve Ja ke de hızla dizlerinin 
üzerine dü ştü. Kapı bekçisi o an zaferle kükredi. Sıva el Jake 'i kalçalanndan 
yakalayarak koridorda sürüklemeye ba şladı. Çocuk, bacaklarını öne uzatarak, 
ayaklannı sıkıca yere bastı ama bunun bir yararı ol madı. Jake, plastik el onu 
daha sıkıca kavrayarak çekmeyi sürdürürken, kıymıkl ann ve pastan kütle şmiş 
çivilerin derisine battı ğını hissediyordu. 
O surat şi şe a ğzına sokulmu ş bir mantar gibi koridorun hemen giri şine dayanıp 
kalmı ştı. O şey, oraya kadar gelebilmek için fazla çabalamı ş ve o yüzden 
suratının kaba hatları ba şka bir biçime girmi şti. Şimdi biçimsiz, i ğrenç bir 
devin yüzüne benziyordu. O şey, Jake'i yutmak için a ğzını açtı. Jake deli gibi 
anahtarı bulmaya çalı ştı. Onu, son anda bir tılsım gibi kullanacaktı. Ama  ne var 
ki, anahtarı kapının üzerinde bırakmı ştı. 
Çocuk, "Seni a şağılık yaratık!" diye ba ğırarak kendisini olanca gücüyle geriye 
doğru attı. Sırtını, Olimpiyatlarda dalı ş yapan bir sporcu gibi e ğmişti. 
Çivilerle dolu bir kemer gibi kendisine batan kınk tahtalara da aldırmıyordu. 
Blucinin kalçalanndan kaydı ğını hissetti. Kendisini sıkıca kavrayan o el de bir  
an kaydı. 
Jake tekrar hızla öne do ğru gitti. O nesne parmaklannı zalimce büküyordu. Am a 
çocu ğun pantolonu dizlerine kadar indi. Sırtını yere vur du. Neyseki çantası bu 
çarpmayı yumu şakla ştırmı ştı. El gev şedi. Belki de avını daha sıkıca tutmak 
istiyordu. Jake, dizlerini biraz kıvırmayı ba şardı. Parmaklar tekrar büküldü ğü 
zaman çocuk da ayaklannı uzattı. El de aynı anda ge ri çekildi ve Çocu ğun umdu ğu 
şey oldu. Pantolonu ve lastik ayakkabısının di ğer teki çıktı. Böylece Jake 
kurtulmu ş oldu. Hiç olmazsa bir an için. Çocuk, elin tahta v e parçalanan sıvadan 
bile ğinin üzerinde döndü ğünü ve blucinini yaratı ğın a ğzına tıktı ğını gördü. Jake 
elleri ve dizlerinin üzerinde topraklı kapıya do ğru sürünmeye ba şladı. Dü şen 
lambadan fırlayan cam parçalarının farkında de ğildi. Bütün istedi ği anahtarı 
tekrar almaktı. 
 Çocuk tam kapıya eri şti ği sırada el, çıplak bacaklarını kavradı ve onu tekr ar 
çekmeye ba şladı. 
 
Đşte şekil tamdı artık. Sonunda tamamlanmı ştı. 
Eddie anahtarı kilide sokarak bastırdı. Bir an sank i bir şey kar şı koydu... 
Sonra anahtar genç adamın elinin altında döndü. Edd ie kilit mekanizmasının 
döndü ğünü ve dilin geri çekildi ğini duydu. Anahtarın, görevini yaptıktan sonra 
ikiye ayrılırken çatırdadı ğını da. Eddie koyu renk, cilalı tokma ğı iki eliyle 
kavrayarak çekti. Sanki çok a ğır bir şey görülmeyen bir milin üzerinde 
dönüyordu. Ona, koluna sonsuz bir güç arma ğan edilmi ş gibi geldi. Ve iki 
dünyanın birdenbire birbirlerine de ğdiklerini ve aralarında da bir kapının 
açıldı ğını iyice anladı. 
Genç adamın bir an ba şı döndü. Şaşaladı. Sonra da kapıdan bakarken bunun 
nedenini anlayıverdi. Aslında dikeylemesine a şağıya bakıyordu. Ama gördükleri 
yataydı. Bu prizmalar ve aynalarla yaratılan garip,  gözleri aldatan bir 
görüntüye benziyordu. Eddie, sonra Jake'i cam ve sı va parçalan dolu bir 
koridorda sürüklediklerini gördü. Dev bir el, baldı rlannı birbirine bastırmı ş, 
onu çekiyordu. Ve Eddie sonra çocu ğu bekleyen dev a ğzı fark etti. Bu a ğızdan 
beyaz bir sis yayılıyordu. Bu ya tozdu ya da duman.  
Eddie, "Roland!" diye ba ğırdı. "Roland, o..." 
Sonra Silah şor onu yana iterek devirdi. 
Susannah havaya kaldınlarak döndürüldü ğünün farkındaydı. Dünya, bir 
atlıkarıncadan görülen karma şık biçimlere dönü şmüştü. Dik ta şlar, gri gökyüzü, 
dolularla kaplı toprak... ve yerde, bir kapa ğa benzeyen dikdörtgen biçimi bir 
delik. O delikten çı ğlıklar yükseliyordu. Đblis, çılgınca çırpınıyor ve sadece 
kaçmak istiyordu. Ama kadın izin vermedikçe bunu ya pamayacaktı. Acizdi. 
  



Roland, " Şimdi!" diye ba ğınyordu. "Onu şimdi bırak, Susannah! Babanın hatırı 
için onu ŞĐMDĐ bırak!" 
Ve genç kadın da öyle yaptı. 
Susannah, (Detta'nın yardımıyla) kafasında iblis iç in bir tuzak hazırlamı ştı. 
Sazlardan örülmü ş bir a ğa benziyordu bu. Kadın şimdi o sazlan kesiyordu. Sonra 
iblisin hemen uçarak kendisinden uzakla ştı ğını hissetti. Bir an ona içi korkunç 
bir biçimde bo şalmı ş gibi geldi. Sonra müthi ş bir rahatlık bu duyguyu sildi. 
Korkunç bir kötülük ve kirlilik duygusu da. 
Görülmeyen iblisin a ğırlı ğı kaybolurken Susannah onu görür gibi oldu. Biçimi 
insanlannkine hiç benzemiyordu. Daha çok uçlan kıvn k dev kanatlan olan bir vatos 
gibiydi. Genç kadın onun yerdeki deli ğe do ğru hızla uçtu ğunu gördü/hissetti. 
Eddie'nin irile şmiş gözlerle baktı ğını da. Roland'ın iblisi yakalamak için 
kollarını iyice açtı ğını da. 
Silah şor görülmeyen iblisin a ğırlı ğı yüzünden sendeleyerek geri geri gitti. Az 
kalsın devriliyordu. Sonra kollarında görünmeyen ya ratıkla öne do ğru sallandı. 
Onu sıkıca tutarak delikten atladı ve gözden kaybol du. 
 
Malikânenin koridoruna birdenbire beyaz bir ı şık doldu. Dolu taneleri duvarlara 
vurup yerdeki kınk tahtalardan sekti. Jake karmakar ı şık haykırı şlar duydu. 
Silah şor'ün kapıdan girdi ğini görmü ştü. Sanki yukandan gelmi ş gibi içeriye do ğru 
sıçramı ştı. Kollarını iyice öne do ğru uzatmı ş, parmaklannın uçlannı birbirine 
kenetlemi şti. 
Jake ayaklannın Kapı Bekçisinin a ğzına kaydı ğını hissetti. "Roland!" diye bir 
çı ğlık attı. "Roland, bana yardım et!" 
Silah şor ellerini ayırdı. Kolları hemen iki yana do ğru hızla açıldı. Jake kınk 
di şlerin derisine dokunduklannı hissediyordu. Etini ya np, kemiklerini ezmeye 
hazırdılar. Sonra koskocaman bir şey ba şının yukarısından rüzgâr gibi geçti. Bir 
dakika sonra di şler derisinden kalktı. Bacaklarını bir arada tutan el gev şedi. 
Çocuk, Kapı Bekçisinin tozlu gırtla ğından hayret ve acı dolu, korkunç bir 
çı ğlı ğın yükseldi ğini duydu. Sonra geri tıkılmı ş gibi bo ğukla ştı. 
Roland, Jake'i yakalayarak aya ğa kaldırdı. Çocuk, "Geldin!" diye ba ğırdı. 
"Gerçekten geldin!" 
"Evet, geldim. Tanrıların lütfü ve dostlarımın cesa reti sayesinde geldim!" 
Kapı Bekçisi yine kükrerken Jake de rahatlık ve deh şet yüzünden hıçkı-ra hıçkıra 
ağlamaya ba şladı. Şimdi ev çok dalgalı bir denizde yalpalayan bir gemi  gibi 
gıcırdıyordu. Etraflarına tahta ve sıva parçalan dü şmekteydi. Roland, Jake'i 
kaptı ğı gibi kapıya do ğru ko ştu. Deli gibi etrafı ara ştıran sıva el botlu 
ayaklarından birine vurunca Silah şor dönüp duvara çarptı. Duvar Silah- şör'ü 
ısırmaya kalkı şıyordu. Roland öne do ğru çıktı, döndü ve tabancasını çekti. 
Amaçsızca etrafı ara ştıran sıva ele iki kez ate ş etti. O kaba sıva parmaklardan 
birini uçurdu. Geride Kapı Bekçisinin beyaz suratı pis bir renge dönü ştü. 
Morumsu siyaha. Sanki bo ğazına bir şey kaçmı ş da bo ğuluyormu ş gibiydi. Bir nesne 
hızla kaçarken farkına varmadan canavarın a ğzına girerek onun bo ğazına takılmı ş 
gibi. 
Roland tekrar döndü ve ko şarak kapıdan çıktı. Şimdi artık gözle görülür bir 
engel yoktu ama Silah şor bir an durakladı. Sanki oraya gözle görülmeyen b ir a ğ 
gerilmi şti. 
Sonra Eddie'nin saçlarını kavradı ğını hissetti. Genç adam onu öne de ğil, 
yukarıya do ğru çektr. 
 
Hafifleyen doluya ve ıslak havaya çıktılar. Tıpkı y eni do ğan bebekler 
gibiydiler. Eddie ebeydi. Silah şor'un ona olmasını söyledi ği gibi, adam gö ğsüyle 
karnının üzerine yatmı ştı. Kapıya do ğru uzattı ğı kolları gözükmüyordu. Đki 
eliyle de Roland'ı saçlarından yakalamı ştı. 
 "Suze! Bana yardım et!" 
Kadın sürünerek ilerledi. Uzanarak elini Roland'in çenesinin altına sok-tu. 
Silah şor yükseldi. Ba şını arkaya atmı ş, dudaklan harcadı ğı çaba ve can acısı 
yüzünden gerilmi şti. 
Eddie bir şeyin koptu ğunu hissetti. Bir eli hafifledi. Parmaklannın arası nda 
Silah şor'ün kır dü şmüş, sık perçemlerinden biri vardı. "Kayıyor!" 



Susannah, "Bu köpek de... çıkamıyor!" diye soludu. Sonra da sanki Roland'ın 
boynunu kırmak istiyormu ş gibi adamın çenesini çeki ştirdi. 
Daire biçimi alanın ortasındaki kapıdan iki küçük e l uzandı. Ve kenarlardan 
birini kavradı. Jake'in a ğırlı ğından kurtulan Roland dirse ğini kenara dayadı. Ve 
bir dakika sonra da tırmanarak dı şarı çıktı. Aynı anda Eddie de Jake'i 
bileklerinden kavrayarak yukan çekti. 
Jake yuvarlanarak arkaüstü yattı. Kesik kesik soluy ordu. Eddie, Susannah'ya 
dönerek onu kollarına aldı. Kadının alnına, yanakla nna ve boynuna öpücükler 
konduruyordu. Genç adam hem gülüyor, hem de a ğlıyordu. Susannah ona sıkıca 
sanlmı ş derin derin soluk alıyordu... Ama aynı zamanda, me nnun memnun 
gülümsüyordu. Sonra Eddie'nin ıslak saçlarını ok şamaya ba şladı. 
Aşağıdan karmakan şık, kötü sesler geliyordu: çı ğlıklar, homurtular, gümbürtüler, 
şangırtılar. 
Roland ba şı önünde, sürüne sürüne delikten uzakla ştı. Saçları, iyice karı şmıştı, 
dimdik duruyordu. Yanaklanndan ince kanlar sızıyord u. Eddie'ye soluk solu ğa, 
"Kapıyı kapat," dedi. "Babanın hatınna, onu kapat!"  
Genç adam kapıyı itti. Gerisini o görünmeyen, büyük  mente şeler tamamladı. Kanat 
müthi ş, ahenksiz bir şangırtıyla kapandı. A şağıdan gelen sesler de kesiliverdi. 
Eddie bakarken kapının kenarlannı belirten çizgiler  silindi. Toprakta sadece 
belli belirsiz izler kaldı. Kapı tokma ğı üçüncü boyutunu kaybetti. Ve yine 
Eddie'nin yere sopayla çizdi ği bir daireye dönü ştü. Kilidin oldu ğu yerde kaba 
saba bir biçim vardı. Bunun ortasından bir tahta pa rçası çıkıyordu. Tıpkı bir 
kılıcın ta ştan uzanan kabzası gibi. 
 Susannah, Jake'in yanına gitti, onu usulca kaldırı p oturttu. " Đyi misin 
tatlım?" 
Çocuk ona sersem sersem baktı. "Evet, öyle sanırım.  O nerede? Silah şor yani? Ona 
sormam gereken bir şey var." 
Roland, "Ben buradayım, Jake," diyerek aya ğa kalktı. Sarho ş gibi yalpalayarak 
Jake'in yanına gitti. Çocu ğun yanına çömelerek onun orada oldu ğuna inanamıyormu ş 
gibi hafifçe düzgün yana ğına dokundu. 
"Bu sefer dü şmeme izin vermeyeceksin, de ğil mi?" 
Roland, "Hayır," diye cevap verdi. "Bu kez vermeyec eğim. Hiçbir zaman!" Ama 
Silah şor kalbinin derinliklerindeki o en karanlık yeriyle  Kuleyi anımsadı ve 
kendi kendine, acaba, dedi. 
 
Dolunun yerini, çok şiddetli bir ya ğmur aldı. Ama Eddie kuzeyde birbirlerinden 
ayrılmaya ba şlayan bulutların arasından masmavi gökyüzünün pınl- tısını 
görebiliyordu. Fırtına yakında sona erecekti. Ama o  arada iliklerine kadar 
ıslanacaklardı. 
Eddie buna hiç aldırmadı ğını fark etti. Kendini hiç bu kadar sakin, huzur iç inde 
ve son derecede de bitkin hissetmemi şti. Bu çılgınca macera henüz sona ermemi şti 
ve aslında bunun henüz ba şladı ğından ku şkulanıyordu. Ama bugün büyük bir sava şı 
kazanmı şlardı. 
"Suze?" Eddie karısının alnına dü şen saçları iterek onun siyah gözlerinin içine 
baktı. " Đyi misin? Sana zarar verdi mi?" 
"Biraz canım yandı ama iyiyim. Đblis ya da de ğil, bence o Detta Walker denilen 
kahpe hâlâ yenilemeyen Bar Kraliçesi." 
"Bu da ne demek?" 
Susannah muzipçe güldü. "Artık bunun pek önemi yok. .. Çok şükür! Ya sen, Eddie? 
Sen de iyi misin?" 
Genç adam Henry'nin sesini duymak için bekledi ama onu i şitmedi. Artık Henry'nin 
sesini bir daha duymayacakmı ş gibi geliyordu. " Đyiden de iyi"yim!" Gülerek 
karısını tekrar kollarına aldı. Susannah'nın omzunu n üzerinden kapıdan geri 
kalan şeyleri görüyordu. Sadece hafif birkaç çizgi ve açı.  Çok geçmeden ya ğmur 
onlan da silecekti. 
 
Jake bacakları, dizlerinin hemen yukarısında sona e ren kadına, "Adın nedir?" 
diye sordu. Birdenbire Kapı Bekçisinden kaçmaya çal ı şırken pantolonunun çıkmı ş 
oldu ğunu hatırladı. Gömle ğinin ete ğini çama şırının üzerine do ğru çekti. Gerçi 
ona bakarsan, bu genç kadının elbisesinden de gerid e fazla bir şey kalmamı ştı. 
Kadın, "Susannah Dean," dedi. "Ben senin adını bili yorum." 



Jake dü şünceli dü şünceli mırıldandı. "Susannah... Herhalde babanın bi r demiryolu 
şirketi yok, öyle de ğil mi?" 
Genç kadın bir an şaşırdı. Sonra da ba şını arkaya atarak gülmeye ba şladı. 
"Hayır, hayatım. Babam di şçiydi. Sonra bir şeyler buldu ve çok zengin oldu. Bu 
soru da nereden aklına geldi?" 
Jake cevap vermeyerek Eddie'ye baktı. Çocu ğun yüzündeki o deh şet ifadesi 
kaybolmu ştu. Şimdi gözlerinde, Roland'ın Durak yerinden çok iyi h atırladı ğı o 
sakin, kar şısındakini tartan ifade belirmeye ba şlıyordu. 
Eddie, "Merhaba, Jake," dedi. "Seni gördü ğüme seviniyorum, adamım." 
Jake, "Merhaba," diye kar şılık verdi. "Bugün daha önce seninle kar şıla ştım. Ama 
yaşın daha küçüktü." 
"Ben on dakika önce de çok daha gençtim. Đyisin ya?" 
Jake, "Evet," dedi. "Birkaç yerim çizildi ama hepsi  o kadar." Etrafına bakındı. 
"Daha treni bulmamı şsınız." Bu bir soru de ğildi. 
Eddie'yle Susannah, şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Roland ise, "Hayır" 
dermi ş gibi ba şını salladı. 
"Tren yok, Jake." 
"Kafandaki sesler kayboldu mu?" 
Silah şor tekrar kafasını salladı. "Hepsi kayboldu. Ya sen in?" "Hepsi gitti. 
Artık aklım ba şımda sanırım, ikimizin de öyle." Đkisi de aynı anda, aynı istekle 
birbirlerine baktılar. Roland, Jake'i kucaklarken ç ocu ğun o anormal 
soğukkanlılı ğı sona erdi. Ve Jake a ğlamaya ba şladı. Kayboldu ğu için çok acı 
çeken ve sonunda tekrar güvene kavu şan bir çocu ğun bitkince, rahatlatıcı 
gözya şlanydı bunlar. Roland kollarını çocu ğun beline dolarken, Jake'inkiler de 
çelik çember gibi onun boynuna sanldı. 
Roland, "Seni bir daha bırakmayaca ğım," dedi. Şimdi onun gözleri de ya şarmı ştı. 
"Bütün babalanmın adları üzerine yemin ediyorum. Se ni bir daha bırakmayaca ğım." 
Ancak kalbi, ya şam boyunca Ka'ran esiri olan o dikkatli, sessiz mah kûm, bu 
yemini sadece hayret de ğil, ku şkuyla da kar şıladı. 
  
  
ÇORAK TOPRAKLAR 
 
ĐKĐNCĐ K ĐTAP 
 
LUD 
 
BĐR YI ĞIN KIRIK HAYAL 
  
KENT VE KA-TET 
 
 
Jake, Eddie onu dünyalar arasındaki kapıdan hızla ç ekip geçirdikten dört gün 
sonra yüzüne de ğen sıcak ve ıslak bir şey yüzünden uyandı. O gün panto-lonuyla 
lastik ayakkabılarını kaybetmi şti ama sırt çantasıyla birlikte canını 
kurtarmı ştı. 
Çocuk daha önceki üç sabah bu duygularla gözlerini açsaydı, çı ğhklany-la 
arkada şlarını da uyandırırdı. Kesinlikle. Çünkü ate şi yükselmi ş, sıva-adam-la 
ilgili kâbuslardan kurtulamamı ştı. Bu rüyalarda pantolonu üstünden çıkmadı ğı 
için kapı bekçisi onu bırakmıyor, sonra da anlatıla mayacak kadar i ğrenç a ğzına 
atıyordu. Di şleri bir şatonun kapısını koruyan parmaklıklar gibiydi. Jake bu 
kâbuslardan çaresizce inleyip titreyerek uyanıyordu . 
Vücudundaki ate şe bir örümce ğin onu ensesinden sokması neden olmu ştu. Roland 
ikinci gün yarayı inceledi ği ve onun iyiye de ğil de, kötüye gitti ğini gördü ğünde 
Eddie'yle kısaca konu şmuştu. Ardından da Jake'e pembe bir hap verip, "Bunlar dan 
en a şağı bir hafta boyunca günde dört tane içmelisin." dem i şti. 
Çocuk hapa ku şkuyla bakmı ştı. "Nedir bu?" 
Roland, "Cheflet," demi ş, sonra öfkeyle Eddie'ye bakmı ştı. " Şunu ona sen anlat. 
Ben hâlâ bu adı do ğru dürüst söyleyemiyorum." 



"Keflex. Ona güvenebilirsin, Jake. O, eski güzel Ne w York'ta yasal bir eczaneden 
alındı. Roland o haplardan avuçla yuttu ğu için şimdi bir at kadar sa ğlıklı. 
Gördü ğün gibi zaten biraz ata da benziyor." 
 Jake şaşırdı. " Đlacı New York'tan nasıl aldınız?" Silah şor, "Bu uzun bir 
hikâye," dedi. "Zamanı gelince onu da ö ğreneceksin. Ama şimdilik şu hapı al." 
Jake bu iste ği yerine getirdi. Tepkisi çabuk ve memnunluk verici ydi. Isırık 
yerinin etrafındaki kıpkırmızı şi şlik yirmi dört saat içerisinde kaybolmaya 
başladı sonra da ate şi dü ştü. 
O sıcak şey, Jake'in yüzüne tekrar sürünüyordu. Çocuk sarsıl arak do ğruldu. 
Gözleri iri iri açılmı ştı. 
Yanağını yalamakta olan yaratık tela şla iki adım geriledi. Bir Billy-Ah-mak'tı 
bu. Ama Jake bunu bilmiyordu. O zamana kadar böyle bir yaratı ğı hiç görmemi şti. 
Bu Billy-Ahmak, Roland ve arkada şlarının daha önce rastladıkları gibi tombul 
değildi. Daha zayıftı. Siyah-gri çizgili postu donukla şmış, yer yer yapı şmıştı. 
Bacaklarının birinde pıhtıla şmış kanlar vardı. Arkasını sa ğa sola sallayarak 
Jake'e umutla bakıyordu. Çocuk rahatladı. Herhalde bazı kuralların istisnaları 
vardı. Ama kuyru ğunu sallayan -ya da sallamaya çalı şan- bir yaratık fazla 
tehlikeli olamazdı. 
Günün ilk ı şıkları belireli epey olmu ştu. Herhalde sabahın saat be ş buçu ğuydu. 
Jake zamanı ancak bu kadar bilebiliyordu. Çünkü dij ital Seiko saati artık 
çalı şmıyordu... Daha do ğrusu çok acayip bir biçimde çalı şıyordu. Çocuk, kapıdan 
geçtikten sonra saatine ilk defa baktı ğında Seiko zamanın 98.71.65 oldu ğunu 
göstermi şti. Jake'in bildi ği kadarıyla böyle bir zaman yoktu. Saatine daha 
dikkatle baktı ğında onun geriye do ğru çalı ştı ğını anlamı ştı. Bunu düzenli olarak 
yapsaydı belki yine de bir i şe yarayacaktı. Ama saat düzensiz çalı şıyordu. 
Numaralar bir süre uygunmu ş gibi görünen bir hızla de ği şiyorlar, (Jake bunu 
sayılar arasında, 'Mississippi' sözünü tekrarlayara k kanıtlamı ştı.) ardından da 
on ya da yirmi saniye durup Jake'in saatin sonunda bozuldu ğunu dü şünmesine neden 
oluyorlardı. Veya sayılar müthi ş bir hızla de ği şiyordu. 
Sonunda bu acayip durumdan Roland'a söz etmi ş, ona saati göstermi şti-Silah şor'ü 
şaşırtaca ğını dü şünüyordu. Ama Roland saati ancak bir iki dakika inc elemi ş ve 
sonra da bunu önemsemedi ğini belirten bir tavırla ba şını sallajnı ştı. Jake'e, 
" Đlginç bir saat bu," demi şti. "Ama son zamanlarda saatler genellikle iyi 
çalı şmıyorlar." Jake'in Seiko'su bir i şe yaramıyordu yani. Ama çocuk saati 
atmayı istemedi ğinin de farkındaydı... Galiba bunun nedeni onun esk i ya şamının 
bir parçası olmasıydı. Zaten öyle şeylerden de pek az kalmı ştı. 
Seiko şu anda hem aralık ve mart ayında, çar şamba, per şembe ve cumartesi günleri 
saatin kırkı altmı ş iki dakika geçti ğini gösteriyordu. 
Sabah son derecede sisliydi. On be ş, yirmi metre ötede dünya ortadan kay-
boluveriyordu. Bugün de, geçen üç gün gibi olursa g üneş iki saat kadar sonra 
uçuk beyaz bir daire gibi gözükecekti. Saat dokuz b uçu ğa do ğru sis da ğılacak ve 
hava ısınacaktı. Jake etrafına bakındı. Yolcuların deri örtülerinin akında 
uyuduklarını gördü. (Çocuk onlardan, 'Arkada şlarım,' diye söz etmek cesaretini 
gösteremiyordu. Hiç olmazsa şimdilik.) Roland yakındaydı. Eddie'yle Susannah 
sönmüş kamp ate şinin öbür tarafında daha iri bir yı ğın olu şturuyorlardı. 
Çocuk dikkatini tekrar kendisini uyandıran hayvana verdi. O, sanki ra-kunla 
sincap karı şımı bir şeydi. Ayrıca biraz da kısa bacaklı Alman köpeklerin i 
andırıyordu. 
Jake yava şça, "Nasılsın, o ğlum?" diye sordu. 
Billy-Ahmak hemen cevap verdi. "Oy!" Çocu ğa hâlâ endi şeyle bakıyordu. Sesi kısık 
ve kalındı. Hemen hemen bir köpe ğinkini andırıyordu ya da bo ğazı a ğrıyan bir 
Đngiliz futbolcusunun sesini. 
Jake hayretle irkildi. Onun ani hareketi yüzünden şaşıran Billy-Ahmak da birkaç 
adım daha geriledi. Neredeyse kaçıyordu ama sonra b undan vazgeçti. Arkasını 
eskisinden daha da hızlı sa ğa sola sallıyor, san-siyah gözleriyle de Jake'i 
endi şeyle süzüyordu. Burnundaki bıyıklan da bu ara titre mekteydi. 
Biri Jake'in omzunun üzerinden, "Bu hayvan insanlar ı hatırlıyor," deyince hızla 
döndü. Roland arkasında çömelmi ş, kollarıın bacaklarına dayayarak uzun ellerini 
dizlerinin arasından sallandırmı ştı. Hayvana, Jake'in saatine gösterdi ğinden 
daha büyük bir ilgiyle bakıyordu. 



Çocuk hafifçe, "Nedir o?" diye sordu. Hayvanın ürkü p kaçmasını iste-roiyordu. 
Çünkü bu yaratık pek ho şuna gitmi şti. "Gözleri çok güzel!" . 
 Roland, "Billy-Ahmak," dedi. Yaratık ba ğırdı. "Hmak!" "Hey, konu şuyor!" 
"Pek de ğil. Billy'ler duyduklannı tekrarlarlar. Ya da eskid en öyleydi. Yıllardan 
beri bir Billy'nin bunu yaptı ğını görmedim. Bu zavallı neredeyse açlıktan 
ölecekmi ş gibi gözüküyor. Herhalde yiyecek bir şeyler bulmaya geldi." "Yüzümü 
yalıyordu. Onu doyurabilir miyim?" 
Roland, "Bunu yaparsan onu bir daha ba şımızdan atamayız," dedi. Sonra hafifçe 
gülümseyerek parmaklarını şaklattı. "Hey! Billy!" 
Hayvan parmak şakırtısını bir dereceye kadar taklit edebildi. Sank i dilini 
damağına vurarak şaklatıyordu. Bo ğuk sesiyle, "Ey!" diye ba ğırdı sonra. "Ey! 
Đlly!" Şimdi arkasını daha da hızlı sallıyordu. 
"Haydi, ona bir iki lokma bir şeyler ver. Eskiden ya şlı bir seyis tanırdım. O 
iyi bir Billy'nin şans getirece ğini söylerdi. Bu da iyi bir Billy-Ahmak'a 
benziyor." 
Jake de aynı fikirdeydi. "Evet. Öyle." 
"Bir zamanlar evcildiler. Her baronlukta yarım düzi ne Billy şatoda ya da 
malikânenin etrafında dola şırdı. Aslında çocukları e ğlendirmek ve fare sayısını 
azaltmak dı şında pek i şe yaramazlardı. Aynca çok da sadıktırlar ya da eski  
günlerde öylelerdi. Ama iyi bir köpek kadar sadık o lanını hiç duymadım. 
Yabanidirler ve le ş yerler. Tehlikeli de ğildirler ama insanı rahatsız ederler." 
Billy, "Derler!" diye ba ğırdı. Endi şeyle hâlâ bir Jake'e, bir Silah şor'a 
bakıyordu. 
Jake sırt çantasına uzandı. Hayvanı korkutmamak içi n a ğır a ğır hareket ediyordu. 
Silah şor Burritosu'ndan kalan bir parçayı çıkanp Billy-Ah mak'a do ğru attı. 
Hayvan irkilerek geriledi. Sonra bir çocuk gibi haf ifçe, ba ğırarak döndü. 
Böylece tirbu şona benzeyen tüylü kuyru ğu gözüktü. Jake onun kaçaca ğından emindi. 
Ama Billy durakladı ve omzunun üzerinden ku şkuyla baktı. Jake, "Haydi," dedi. 
"Ye şunu, o ğlum." Billy, "Oy," diye mırıldandı ama yerinden kım ıldamadı. 
 Roland, "Ona biraz zaman tanı," dedi. "Yakla şacak sanırım." Billy ba şını 
uzatınca uzun ve şaşılacak kadar zarif boynu gözüktü. Yiyece ği koklarken ince 
kara bumu titriyordu. Hayvan sonunda ko şarak yakla ştı. Jake o zaman Billy'nin 
topalladı ğını fark etti. Hayvan, Burrito'yu kokladı. Sonra da  pençesiyle geyik 
etini üzerindeki yapraktan ayırdı. Bu i şi adeta nezaket ve tuhaf bir ciddiyetle 
yapıyordu. Et, yapraktan ayrıldıktan sonra Billy on u bir lokmada yuttu. Sonra da 
başını kaldırarak Jake'e baktı. "Oy!" Çocuk gülünce de  yine geriledi. 
Eddie arkalarından uykulu uykulu, "Sıska bir hayvan ," diye mırıldandı. Billy 
onun sesini duyar duymaz döndü ve sislerin arasında  kayboldu. Jake genç adamı 
suçladı. "Onu korkutup kaçırdın!" Eddie, "Ah, çok ü zgünüm," dedi. Parmaklarını 
uyurken da ğılıp birbirine karı şmış olan saçlarının arasına soktu. "Onun yakın ve 
ki şisel dostlarından biri oldu ğunu bilseydim, hemen kahrolasıca çikolatalı 
pastayı çıkarırdım." Roland, Jake'in omzuna çabucak  vurdu. "Merak etme geri 
gelecek." "Bundan emin misin?" 
"Evet. Tabii bir hayvan onu öldürmezse. Billy'i bes ledik öyle de ğil mi?" Jake 
cevap veremeden yine davul sesleri ba şladı. Bu sesleri duydukları üçüncü 
sabahtı, aynca iki defa da ak şam yakla şırken i şitmi şlerdi. Kent tarafından gelen 
hafif, ahenksiz bir gümbürtü. Ses bu sabah daha bel irgindi. Ama yine de ne 
oldu ğu pek anla şılmıyordu. Jake nefret ediyordu ondan. Sanki sabah sisinin 
olu şturdu ğu tekdüze ve kalın örtünün arkasında çok büyük bir hayvanın kalbi 
atıyordu. 
Susannah, "Sen hâlâ bunun ne oldu ğunu anlayamadın mı, Roland?" diye sordu. 
Gömleğini giymi ş, saçlarını ensesinde ba ğlamı ştı. Şimdi de Ed-die'yle altında 
yattıkları örtüleri topluyordu. 
"Hayır, anlayamadım. Ama ne oldu ğunu ö ğrenece ğimizden eminim." 
Eddie ek şi ek şi, " Đşte bu insanı rahatlatıyor," dedi. 
Roland aya ğa kalktı. "Haydi, gelin. Günü ziyan etmeyelim." 
Yola çıktıktan bir saat kadar sonra sis da ğılmaya ba şladı. Susannah'nın 
sandalyesini sırayla itiyorlardı. Sandalye hareket halindeyken sarsılıp 
zıplıyordu. Çünkü yolda artık iri, kaba kaldırım ta şlan vardı. Ö ğleye do ğru hava 
açık, sıcak ve bulutsuzdu. Kentin silueti güneydo ğu ufkunda iyice 
belirginle şmişti. Jake'e bu New York'un siluetinden pek farklı gö zükmüyordu. 



Ancak oradaki binaların New York'takiler kadar yüks ek olduklarını pek 
sanmıyordu. Roland'in dünyasında çok şeyin mahvoldu ğu anla şılıyordu. Belki kent 
de harap haldeydi ama bu bulundukları yerden pek be lli olmuyordu. Jake de, Eddie 
gibi sessizce oradan yardım sa ğlayabileceklerini ummaya ba şladı... Hiç olmazsa 
şöyle güzel sıcak yemekler bulabilirlerdi. 
Solda, elli altmı ş kilometre ötede geni ş Send Nehrini görebiliyorlardı. 
Kalabalık ku ş sürüleri suyun yukarısında dönüp durmaktaydı. Arad a sırada 
içlerinden biri kanatlarını kapayarak ta ş gibi a şağıya do ğru iniyor ve büyük 
olasılıkla balık avlıyordu. Yol ve nehir a ğır a ğır birbirlerine yakla şıyorlardı. 
Ama birle şme noktaları henüz görünmüyordu. 
Đleride de ço ğu çiftlik evlerine benzeyen bazı binalar vardı ve h epsi ho şmuş 
gibi gözüküyorlardı. Kimi binalar çökmü ştü. Ama buna herhangi bir şiddetten çok 
geçen zaman neden olmu ş gibiydi. Bu da Eddie'yle Jake'in kentte bulabilece kleri 
şeylerle ilgili umutlarını güçlendiriyordu. Đkisi de, alay edilmekten 
korktukları için bu umutlarını birbirlerine açıklam ıyorlardı. Ovada tüylü 
hayvanlardan olu şan küçük sürüler otlayarak ilerliyordu. Yola ancak,  di ğer 
tarafa geçecekleri zaman yakla şıyorlar ve bunu da, trafikten korkan küçük 
çocuklar gibi, çabucak, ko şarak yapıyorlardı. Jake onları bizona benzetti... 
ancak içlerinden bazılarının çift kafaları vardı. Ç ocuk, Roland'a bundan söz 
etti. Silah şor ba şını sallayarak, "De ği şkenler." dedi. 
"Dağların altındakiler gibi mi?" Jake sesindeki korkuyu  gizleyememi şti' Herhalde 
Silah şor de farkına varmı ştı bunun. Ne var ki, çocu ğun korkusunu saklaması 
imkânsızdı. Elarabasındaki o sonu gelmeyen kâbus gi bi yolculu ğu çok iyi 
hatırlıyordu. 
"Bence burada mutasyona u ğramı ş türler gitgide normalle şiyorlar. Da ğların 
altında bulduklarımızın durumuysa daha da kötüye gi diyordu." 
Jake kenti i şaret etti. "Ya orası? Kentte de de ği şkenler var mı? Ya da..." 
Umudunu ancak bu kadar açıklayabilecekti. 
Roland omzunu silkti. "Bilmiyorum, Jake. Bilseydim sana söylerdim." Yansı yanmı ş 
boş bir binanın önünden geçiyorlardı. Orasının bir çif tlik evi oldu ğu hemen 
hemen kesindi. Jake, ama eve yıldınm dü şmüş de olabilir, diye dü şündü ve kendi 
kendine hangisini yapmaya çalı ştı ğını sordu. Durumu kendi kendine tüm 
gerçekli ğiyle anlatıyor muydu? Yoksa kendini kandırmaya mı ç alı şıyordu? 
Roland belki de onun kafasından geçenleri okumu ştu. Kolunu çocu ğun omzuna attı. 
"Tahmin etmeye çalı şmanın bir faydası yok, Jake. Burada neler ya şanmışsa çok 
uzun bir süre önce olmu ş." Đşaret etti. "Herhalde şuradaki a ğıldı. Şimdiyse 
orada otların arasından çıkan birkaç kazık var." "D ünya ilerleyip gitmi ş, öyle 
değil mi?" Roland evet, dermi ş gibi ba şını salladı. "Ya insanlar? Sence onlar 
kente mi gittiler?" 
Silah şor, "Bazılan gitmi ş olabilir," dedi. "Bazılanysa hâlâ buradalar." "Ne? " 
Şaşalayan Susannah ona bakmak için hızla döndü. Roland  yine, evet, dermi ş gibi 
kafasını salladı. " Şu son iki gün göz hap sindeydik. Bu evlerde fazla i nsanın 
oturdu ğunu sanmıyorum. Ancak yine de birilerinin ya şadı ğı kesin. Uygarlı ğa 
yakla şırken sayılan artacak." Bir an dur du. "Ya da eskid en var olan uygarlı ğa." 
Jake, "Evlerde birilerinin ya şadı ğını nereden biliyorsun?" diye sordu. 
"Kokulannı aldım. Sık otların arkasına gizlenmi ş birkaç bahçeyi gördüm. O otları 
ürünleri saklamak için yeti ştirmi şlerdi. Ve gerideki koruda hiç yoktan bir 
yelde ğirmeni vardı. Ancak, tüm tahminlerim daha çok duygu larla ilgili... Yüzünde 
güneş de ğil de, gölge oldu ğunu hissetmen gibi bir şey. He. halde siz de zamanla 
bu yetene ği elde edeceksiniz." 
Susannah ö ğrenmek istedi. "Sence onlar tehlikeli mi?" Büyük ve  eski bir binaya 
yakla şıyorlardı. Herhalde vaktiyle bir depo ya da terk ed ilmi ş bir pazar 
yeriydi. Genç kadın endi şeyle binaya bakarken elini gö ğsündeki tabancanın 
kabzasına atmı ştı. 
Silah şor de, "Yabancı bir köpek insanı ısırır mı?" diye k ar şılık verdi. 
Eddie, "Bu ne anlama geliyor?" diye sdrdu. "Zen Bud istleri gibi konu şmandan 
nefret ediyorum." 
Roland, "Bu bilmedi ğim anlamına geliyor," dedi. "Bu Zen Budistleri dedi ğin adam 
da kim?" 
Eddie, Roland'ı uzun süre süzdü ve sonunda Silah şor'ün o ender şakalarından 
birini yaptı ğına karar verdi. "Ah, haydi oradan!" Roland'ın duda ğının kenarının, 



adam ba şını çevirmeden, hafifçe titredi ğini gördü. Eddie, Susannah'nın arabasını 
sürmeye devam ederken gözüne ba şka bir şey takıldı. "Hey, Jake!" diye seslendi. 
"Galiba bir dost edinmi şsin!" 
Jake dönüp baktı ve ne şeli bir tebessüm yüzünü aydınlattı. Kırk metre geri den 
sıska Billy-Ahmak topallayarak, tela şla onlan izliyor ve zaman zaman Büyük Yolun 
parçalanmı ş ta şlarının arasından çıkmı ş olan otları kokluyordu. 
Roland birkaç saat sonra arkada şlarını durdurarak onlara hazır olmalarını 
söyledi. 
Eddie sordu. "Ne için?" 
Roland ona bir göz attı. "Her şeye kar şı." 
Öğleden sonra üç sularıydı. Büyük Yolun buzul birikin tilerinden olu şan dar ve 
uzun bir sırtın doru ğuna ula ştı ğı noktada duruyorlardı. Birikinti yı ğını ovada 
çaprazlamasına uzanıyordu. Dünyanın en büyük yatak örtüsündeki bir buru şuk 
gibiydi. A şağıda ve ileride arkada şların gördükleri ilk gerçek kasaba vardı. Bo ş 
gibi gözüküyordu. Ama Eddie o sabahki konu şmayı unutmamı ştı. Ve Roland'ın 
"Yabancı bir köpek ısırır mı?" sözleri artık ona pe k de Zen'ce gözükmüyordu. 
 "Jake?" 
"Efendim?" 
Eddie ba şıyla çocu ğun blucininin belinden çıkan Ruger'in kabzasını i şaret etti. 
Jake evden ayrılmadan önce çantasına koydu ğu di ğer blucinini giymi şti. "Onu 
ta şımamı ister misin?" 
Jake, Roland'a bir göz attı. Silah şor, seçim senin, dermi ş gibi sadece omzunu 
silkti. 
"Pekâlâ." Jake tabancayı uzattı. Sırt çantasını ind irerek karı ştırdı ve dolu 
şarjörü çıkardı. Onu almak için babasının yazı masas ının çekmecelerinden 
birindeki dosyaların arkasına uzandı ğını hatırlıyordu. Ama sanki bütün bunlar 
çok çok uzun bir süre önce olmu ştu. Bugünlerde New York'taki ya şamını ve Piper 
Okulundaki çalı şmalarını dü şünmek, teleskobun ters ucuna bakmaya benziyordu. 
Eddie şarjörü alıp inceledikten sonra tabancaya taktı. Emn iyeti kontrol edip 
silahı beline soktu. 
Roland, " Şimdi beni dikkatle dinleyin." dedi. "Sözlerime dikk at edin. Kasabada 
insanlar varsa bile herhalde çok ya şlılar. Ve bizden de korkuyorlar. Bizim 
onlardan korktu ğumuzdan çok daha fazla hem de. Gençler çoktan çıkıp  
gitmi şlerdir. Geride kalanların ate şli silahlan oldu ğunu sanmıyorum. Hatta 
bizimkiler onlann ilk gördükleri tabancalar da olab ilir. Belki eski kitaplarda 
bu tür silahlann bir iki resmini görmü şlerdir. Tehditkâr davranı şlarda 
bulunmayın. Ve çocuklarla ilgili o kural da gerçekt en yerinde bir sözdür: Sadece 
sana bir şey söylendi ği zaman konu ş." 
Susannah, "Ya oklar ve yaylar?" diye sordu. "Evet, ok ve yaylan olabilir. Sopa 
ve mızraklan da." Eddie sıkıntıyla, "Ta şlan da unutmayın," dedi. Yan yana 
yapılmı ş tahta binalara bakıyordu. Burası bir hayalet kasab a gibiydi. Ama kim 
bundan kesinlikle emin olabilirdi ki. "Ta şlan yoksa o zaman yoldakileri 
kapabilirler." 
Roland ba şını salladı. "Evet, her zaman bir şey bulunur. Ama biz mesele 
çıkarmayaca ğız... anla şıldı mı?" 
Di ğerleri, evet, der gibi ba şlarını salladılar. 
Susannah, "Belki kasabanın etrafından dola şmak daha kolay olur," dedi. Roland 
kafasını salladı. Gözlerini ilerideki o basit manza radan ayırmıyordu. Kasabanın 
ortasında bir patika Büyük Yolla kesi şmekteydi. Bu yüzden eski binalar çok güçlü 
bir tüfe ğin teleskobik ni şangâhının çevrildi ği bir hedefe benziyorlardı. "Evet, 
daha kolay olur. Ama öyle yapmayaca ğız. Yandan dola şmak insanın kolaylıkla 
alı şabilece ği kötü bir yöntemdir. Do ğruca ilerlemek her zaman daha iyidir. Tabii 
bunu yapmamak için gözle görülür sa ğlam bir neden oldu ğu zaman durum de ği şir. 
Ancak şu an böyle bir neden göremiyorum. Hem burada insanl ar varsa... onlarla 
konu şmak bizim için yararlı olur." 
Susannah, Roland'ın eskisinden farklı oldu ğunu dü şündü. Bunun tek nedeninin 
Silah şor'ün kafasının içindeki seslerin susması oldu ğunu sanmıyordu. Herhalde 
katılaca ğı sava şlar, liderlik edece ği adamlar ve yanında eski arkada şları oldu ğu 
günlerde böyleydi, dedi kendi kendine. Dünya ilerle di ği ve Roland da ona ayak 
uydurarak Walter denilen adamı kovaladı ğı günlerde de. Kader onun içine kapanıp 
gariple şmesine neden olmadan önce. 



Jake, "Belki onlar şu davul seslerinin ne anlama geldi ğini biliyorlardır," diye 
fikrini açıkladı. 
Roland tekrar ba şını salladı. "Bütün bildikleri -özellikle kent konu sundaki 
bilgileri- ileride i şimize yarar. Ama böyle şeyleri fazla dü şünmeye gerek yok. 
Kasaba bo ş da olabilir." 
Susannah, "Size bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Ben onların yerinde olsay dım, 
bizi gördü ğüm zaman gizlendi ğim yerden hiç çıkmazdım. Üçü silahlı dört ki şi! 
Herhalde senin hikâyelerindeki eski tip bir haydut çetesine benziyoruz, Roland. 
Sen onlara ne diyorsun?" 
"Ya ğmacılar." Silah şor sol elini tabancasının sandal a ğacından yapılmı ş 
kabzasına atarak kılıfından biraz çıkardı. "Ama hiç bir Ya ğmacının böyle bir 
tabancası yoktur. Kasabada ya şlılar varsa, onlar da bu gerçe ği bilirler. Haydi, 
gidelim." 
Jake arkaya baktı. Billy yola yatmı ş, burnunu kısa pençelerinin arasına 
dayamı ştı. Onlan dikkatle izliyordu. Çocuk, "Oy!" diye ses lendi. 
 Billy de bir yankı gibi tekrarladı. "Oy!" Ve hemen  aya ğa fırladı. Grup 
tepecikten inmeye ba şladı. 'Oy' da pe şlerinden ko şuyordu. 
 
Kasabanın hemen dı şındaki iki bina yanmı ştı. Geri kalanlar da toz toprak 
içindeydi ama harap olmamı ştı. Soldaki terk edilmi ş bir ahırın, sa ğda pazar 
yerinin önünden geçip sonunda kasabaya girmi ş oldular. Yolun iki yanında on iki 
kadar dermeçatma bina vardı. Bazılarının aralarında n geçitler uzanıyordu. 
Kuzeydo ğudan güneybatıya do ğru giden di ğer yol otlar bürümü ş bir patikadan 
farksızdı. 
Susannah yolun kuzeydo ğuya do ğru uzanan bölümüne bakarak bir zamanlar nehirde 
mavnalar vardı, diye dü şündü. Yolun a şağılannda bir yerde de bir rıhtım. Onun 
etrafında, daha çok meyhaneler ve ahırlardan olu şan, küçük bir kasaba. Mavnalar 
kente do ğru yollarına devam etmeden önceki son alı şveri ş yeriydi orası. Arabalar 
da buradan geçerek bir yere gidiyor ve sonra yine d önüyorlardı. Bütün bunlar ne 
kadar zaman önceydi? 
Susannah bu sorunun cevabını bilmiyordu. Ama kasaba nın halinden bunun çok uzun 
bir süre önce oldu ğu anla şılıyordu. 
Bir yerde paslı bir mente şe tekdüze bir sesle gıcırdamaktaydı. Ba şka bir yerde 
de bir panjur, ovadan esen rüzgârda fıkırdayarak sa llanıyordu. 
Binaların önünde afların ba ğlanması için sırıklar vardı ama ço ğu kırılmı ştı. 
Kasabada bir zamanlar tahta kaldırımlar oldu ğu anla şılıyordu. Ama kerestelerin 
çoğu kopmu ş ve yerlerinde otlar bitmi şti. Binaların üzerlerindeki levhaların 
renkleri solmu şsa da bazıları hâlâ okunabiliyordu. Bu yazılar, Su- sannah'nın 
'A şağı Dil' diye tanımlandı ğını sandı ğı bozuk bir Đngilizceyle yazılmı ştı. 
Birinde, 'Yiyecek ve Tahıl' yazılıydı. Genç kadın b unun, Yem ve Ta-tol» anlamına 
geldi ğini dü şündü. Onun hemen yanındaki tahta cepheye yapıl-mı Ş. otların 
arasında yatan ova-öküzü resminin altında, 'Dinlenm e, Yemek, Đç-fc' sözleri 
vardı. 
"Orası bar mı?" Susannah neden fısıltıyla konu ştu ğunu bilmiyordu. Ama nedense 
normal ses tonuyla konu şması imkânsızdı. Bu bir cenaze töreninde banjoyla C linch 
Mountain Breakdown parçasını çalmaya benzeyecekti. 
Roland, "Eskiden öyleymi ş," dedi. Fısıldamıyordu ama sesi alçak ve dü şünceliydi. 
Jake ona sokulmu ş yürüyor ve endi şeyle etrafına bakmıyordu. Arkalarında Oy 
aradaki açıklı ğı üç metreye indirmi şti. Hayvan hızla ko şuyor ve binalan 
incelerken ba şı sarkaç gibi bir o yana bir bu yana dönüyordu. 
Susannah şimdi bir şeyi hissetmeye ba şlamı ştı. Gözetlendikleri duygusunu. Bu tam 
tamına Roland'ın söyledi ği gibiydi. Güne şin yerini gölgenin aldı ğı hissi. 
Genç kadın, "Burada insanlar var de ğil mi?" diye fısıldadı. Roland, evet, dermi ş 
gibi ba şını salladı. 
Kavşağın kuzeydo ğu kö şesinde bir bina vardı. Susannah bunun üzerindeki ya zının 
anlamını kavradı. "Ottel-Yataglar" Đlerideki kulesi e ğrilmi ş kilise dı şında 
kasabanın en yüksek binasıydı bu. Üç katlıydı. Genç  kadın ba şını kaldırdı ğı 
zaman beyaz bir lekeyi fark etti. Herhalde bir sura ttı bu. Biri camsız 
pencerelerden birinden bakarken hızla geri çekilmi şti. Susannah birdenbire 
oradan çekip gitmeyi istedi. Ancak Roland mahsus a ğır a ğır, dikkatle yürümeye 
zorluyordu onlan. Genç kadın Silah şor'ün bir nedeni oldu ğunu dü şündü. Hızla 



ilerledikleri takdirde onlan gözetleyen ki şiler korktuklarını... ve kolaylıkla 
yakalanabileceklerini dü şünebilirlerdi. Ama yine de... 
Kavşakta birbirleriyle kesi şen yollar geni şleyerek bir alan olu şturuyorlardı. 
Meydanı çim ve yaban otları bürüm'i ştü. Tam ortada a şınmı ş bir i şaret ta şı 
vardı. Bunun yukarısında paslı, gev şemi ş bir kablodan madeni bir kutu 
sarkıyordu. 
Roland yanında Jake'le i şaret ta şına do ğru gitti. Eddie de Susannah'nın 
sandalyesini onlann arkasından itiyordu. Otlar, tek erle ğin parmaklarına 
sürünerek hı şırdarken, rüzgâr genç kadının bir tutam saçını yana ğına sürerek onu 
gıdıklamaktaydı. Yolun daha a şağısında bir yerde panjur çarpıyor ve mente şe 
gıcırdıyordu. Susannah titreyerek saçını yukarı itt i. 
 Eddie alçak sesle, "Çabuk olsalar bari," diye mırı ldandı. "Burası beni 
ürpertiyor." 
Susannah ba şını salladı. Sonra etrafına bakınıp buranın pazar o ldu ğu günlerdeki 
halini tekrar hayal etti. Kaldırımlar insanlarla do luydu. Aralarında, 
sepetlerini kollarına takmı ş kasabalı birkaç hanım da vardı. Ama geri kalanlar 
arabacılar ve kaba giysili mavnacılardı. (Susannah neden orada mavnalar ve 
mavnacılar oldu ğuna inandı ğını bilmiyordu. Ama bundan emindi.) Arabalar kasaba  
meydanından geçiyorlardı. Ta ş dö şeli yoldan gelenler toz bulutlan kal-dınrken 
bir taraftan da atlannı... 
(Öküzler... arabalara öküzler ko şuluyordu.) 
... kamçılıyorlardı. Susannah o arabalan görebiliyo rdu. Bazılan balya balya 
kumaşın üzerine branda bezi örtülerek ba ğlanmı ştı. Bazılanndaysa zift-li 
fıçılardan olu şan piramitler vardı. Genç kadın öküzleri de gözleri nin önünde 
canlandırabiliyordu. Çift çift boyunduru ğa vurulmu şlar, sabırla arabalan 
çekiyorlardı. Đri kafalannm etrafında uçu şan sinekleri kovmak için kuyrukla-nnı 
sallıyorlardı. Susannah sesleri ve kahkahalan da du yabiliyordu. Bardaki piyanoda 
Buffalo Gals ya da Darlin Katy gibi ne şeli bir parçanın çalındı ğını da. 
Susannah, sanki ba şka bir hayatımda burada ya şamış gibiyim, diye dü şündü. 
Silah şor i şaret ta şının üzerindeki yazıya do ğru e ğildi. "Büyük Yol," diye okudu. 
"Lud, yüz yirmi teker." 
Jake sordu. "Teker mi?" 
"Eski bir ölçü birimi." 
Eddie de ö ğrenmek istedi. "Lud'dan söz edildi ğini duymu ş muydun?" 
Silah şor, "Belki," dedi. "Çok küçükken." 
Eddie, "Lud..." dedi. "Ben bu adı be ğenmedim. Belki de pek hayra alamet de ğil." 
Jake ta şın do ğu tarafını inceliyordu. "Nehir Yolu. Tuhaf bir şekilde yazılmı ş 
ama öyle diyor." 
 Eddie de i şaret ta şının batı tarafına baktı. "Burada, 'Jimtown Kırk Te ker' 
yazılı. Orası Wayne Newton'in do ğum yeri de ğil mi, Roland?" 
Silah şor ona bo ş gözlerle baktı. 
Genç adam gözlerini devirdi. "Hay çenem kopsun!" 
Meydanın güneybatı kö şesinde kasabanın tek ta ş binası vardı. Pencerelerinde 
paslı çubuklar olan geni ş, tozlu, küpe benzeyen bir yer. Susannah, hapishane  ve 
mahkeme binası bir arada, diye dü şündü. Güneyde de buna benzer yerler görmü ştü. 
Ön tarafa e ğrilemesine park yerleri eklenirse arada hiçbir fark  kalmayacaktı. 
Binanın cephesine artık rengi solmu ş olan sarı boyayla bir şey yazılmı ştı. Genç 
kadın onu da okudu. Ne anlama geldi ğini kavrayama-makla beraber bu kasabadan 
kaçma iste ği büsbütün arttı. "BULU ĞLAR ÖLECEK" 
"Roland!" Silah şor ona baktı ğı zaman Susannah i şaret etti. "Bu ne anlama 
geliyor." 
Roland yazıyı okudu, sonra da ba şını salladı. "Bilmiyorum." 
Susannah etrafına bakındı. Meydan sanki şimdi daha küçülmü ş, ta ş bina da 
üzerlerine do ğru e ğilmi şti. "Buradan gidebilir miyiz?" 
"Yakında." Silah şor e ğilerek yoldan bir kaldırım ta şının parçasını çıkardı. Onu 
düşünceli dü şünceli sol elinde havaya atıp tutarken bir yandan d a i şaret ta şının 
yukarısında asılı olan madeni kutuya bakıyordu. Kol unu büktü. Susannah onun ne 
yapmak istedi ğini anladı. Ama bir saniye geç kalmı ştı. 
"Yapma, Roland!" diye ba ğırdı. Sonra kendi deh şet dolu sesi yüzünden irkildi. 
Silah şor ona aldırmayarak ta şı yukarıya do ğru attı ve her zamanki gibi 
ni şancılıktaki ustalı ğını gösterdi. Ta ş kutunun tam ortasına çarparken bo ğuk 



madensi bir tıngırtı duyuldu. Sonra da içeride döne n di şlilerin gıcırtısı. 
Kutunun yanındaki bir yarıktan paslı ye şil bir bayrak uzandı. Bayra ğın üzerine 
iri siyah harflerle, "GEÇ" yazılmı ştı. 
Eddie, "Vay vay vay!" dedi. "Eski komedi filmlerine  yakı şır bir trafik i şareti 
bu. Ona tekrar ta ş atarsan, 'DUR' mu yazacak?" 
 Roland yava şça, "Birileri geliyor..." diye mırıldanarak Susanna h'nın kasabanın 
mahkeme binası oldu ğunu dü şündüğü yere do ğru i şaret etti. Binadan t,jr kadınla 
bir erkek çıkmı ş ta ş basamaklardan iniyorlardı. Susannah, hedefi vurdun  ve 
bebeği kazandın, Roland, diye dü şündü. Onlar, tanrılardan bile ya şlılar. Đkisi 
de. 
Adam kaba kuma ştan yapılmı ş askılı bir tulum ve pek geni ş kenarlı hasır bir 
şapka giymi şti. Kadın da bir elini onun güne şten yanmı ş çıplak omzuna koymu ş, 
öyle yürüyordu. Kadının arkasında evde dokunmu ş kuma ştan bir elbise ve ba şında 
da sadece ön kenarı olan, ba ğcıklı bir bone vardı. Đşaret ta şına yakla şırlarken 
Susannah kadının kör oldu ğunu gördü. Görme duyusunu onun elinden alan kaza 
herhalde pek korkunç bir şeydi. Ya şlı kadının gözlerinin yerini şimdi yara 
dokusu dolu iki çukur almı ştı. Đhtiyarın hem şaşkın, hem de deh şete kapılmı ş bir 
hali vardı. 
Kadınca ğız titrek ve çatlak bir sesle, "Onlar Ya ğmacılar mı, Si?" diye ba ğırdı. 
"Bizi sonunda öldürtece ğinden eminim!" 
Adam cevap verdi. "Kes sesini, Mercy." O da kadın g ibi Susannah'nın zorlukla 
anlayabildi ği koyu bir aksanla konu şuyordu. "Onlar Ya ğmacı de ğil. Hayır. 
Yanlarında bir Bulu ğ var. Bunu sana söyledim. Hiçbir Ya ğmacı bir Bulu ğla 
yolculuk yapmaz." 
Yaşlı kadın kör olmasına ra ğmen adamdan uzakla şmaya çalı ştı. Ama ihtiyar 
küfrederek onu kolundan yakaladı. "Kes artık, Mercy ! Sana, kes, dedim! Dü şüp 
yaralanacaksın! Kahretsin!" 
Silah şor, "Size zarar vermek niyetinde de ğiliz," diye seslendi. Yüksek Dili 
kullanmı ştı. Adam bu sözleri duyar duymaz gözlerinde olanlar a inanamı-yormu ş 
gibi bir ifade belirdi. Kör kadın da geri döndü ve yüzünü onlara do ğru çevirdi. 
Yaşlı adam, "Bir Silah şor!" diye ba ğırdı. Çatlak sesi heyecanından hafifleyip 
yükseliyordu. "Tanrı adına! Bunu biliyordum! Biliyo rdum!" 
Meydanda yolculara do ğru ko şmaya ba şladı. Ya şlı kadını da beraberinde 
sürüklüyordu. Kadınca ğız acizce sendeleyerek yürüyordu. Susannah onun dü şmesinin 
kaçınılmaz oldu ğunu dü şünerek o anı bekledi. Ama önce adam tökezledi ve hı zla 
dizlerinin üzerine dü ştü. Kadın da onun yanına, Büyük Yolun kaldırım ta şlarının 
üzerine kapaklandı. 
Jake tüylü bir şeyin ayak bile ğine süründü ğünü hissederek yere do ğru baktı. Oy 
yanında büzülmü ş, her zamankinden daha da endi şeli görünüyordu. Jake uzanarak, 
hayvanın ba şını ok şadı. Sadece Billy'i de ğil, kendini de rahatlatmaya 
çalı şıyordu. Hayvanın tüyleri ipek gibi ve inanılmayacak  kadar yumu şaktı. Çocuk 
bir an Billy'nin kaçaca ğını sandı. Ama hayvan sadece ba şını kaldırarak ona bir 
göz attı ve elini yaladı. Sonra da yeni gelen o iki  ihtiyara baktı. Adam ya şlı 
kadının kalkmasına yardım etmeye çalı şıyor ama pek ba şaramı-yordu. Kadın iyice 
sersemlemi şti, ba şını bir sa ğa bir sol çeviriyordu. 
Kaldırım ta şlan Si adlı adamın avuçlarını kesmi ş olmasına ra ğmen o buna 
aldırmıyordu bile. Sonra kadını kaldırmaktan vazgeç erek hasır şapkasını çıkardı 
ve gö ğsüne do ğru tuttu. Jake'e şapka bir küfe kadar büyük gözüktü. Đhtiyar, 
"Sana, 'Ho şgeldin,' diyoruz, yabancı!" diye ba ğırdı. "Gerçekten de ho şgel-din! 
Sizin gibilerin çoktan yeryüzünden silindi ğini sanıyordum. Gerçekten." 
Roland Yüksek Dilde, "Bu kar şılamanız için size te şekkür ediyorum," deyip kör 
kadının kollarını yava şça kavradı. Kadın bir an geriledi. Ama sonra Roland 'ın 
onu kaldırmasına izin verdi. " Şapkanı giy, ihtiyar. Güne ş çok sıcak." 
Yaşlı adam da öyle yaptı. Sonra orada öylece durarak ı şıltılı gözlerle Ro-land'a 
baktı. Jake bir iki dakika sonra bu ı şıltının nedenini anlayıverdi. Si 
ağlıyordu. "Bir Silah şor! Sana söyledim, Mercy! Tabancayı gördüm ve sana 
söyledim!" 
Yaşlı kadın inanamıyormu ş gibi, "Onlar Ya ğmacı de ğil mi?" diye sordu. "Ya ğmacı 
olmadıklarından emin misin, Si?" 
Roland, Eddie'ye döndü. "Emniyeti kontrol et, ondan  sonra da Jake'in tabancasını 
ona ver." 



Genç adam Ruger'i belinden çekip emniyeti kontrolda n geçirdi ve ardından silahı 
usulca kör kadının avuçlarına bıraktı. Kadın inledi .- Neredeyse tabancayı 
düşürüyordu. Sonra parmaklarını silahın üzerinde hayre tle dola ştırdı. Eskiden 
gözlerinin oldu ğu çukurları ihtiyara do ğru kaldırdı. "Bir tabanca!" diye 
fısıldadı. "Tanrım!" 
Yaşlı adam konunun üzerinde fazla durmadı. "Evet, bir tür tabanca." Silahı 
Eddie'ye verdi. "Ama Silah şor' Ğe, gerçek bir tabanca var. Yanındaki kadında da 
öyle. Kadının derisi de kahverengi. Babam, Garlan h alkının ciltlerinin öyle 
oldu ğunu anlatırdı." 
Oy tiz bir sesle, ıslık çalar gibi havladı. Jake dö ndü ve yoldan birkaç ki şinin 
daha çıktı ğını gördü. Altı, yedi ki şiydiler. Si ve Mercy gibi onlar da ya şlıydı. 
Peri masallanndaki cadılar gibi bastonuna dayanarak  topallaya topallaya yürüyen 
bir kadınsa neredeyse asırlıkmı ş gibi gözüküyordu. Grup yakla şırken Jake 
adamlardan ikisinin ikiz olduklarını anladı. Elde d okunmuş kuma ştan yapılmı ş 
yamalı gömleklerinin omuzlarına uzun beyaz saçları dökülüyordu. Ciltleri en iyi 
cins keten kadar beyaz, gözleri de pembeydi. Çocuk,  bunlar albino herhalde, diye 
düşündü. 
O çok ya şlı kadının liderleri oldu ğu anla şılıyordu. Bastonuna dayanarak, 
topallaya topallaya Roland'ın grubuna do ğru yürüdü. Zümrütler kadar ye şil, 
delici bakı şlı gözleriyle onları inceliyordu. Di şsiz a ğzının dudakları iyice 
içeriye do ğru büzülmü ştü. Omzundaki eski şalın kenarları ovadan esen rüzgârda 
dalgalanmaktaydı. Sonunda gözlerini Roland'a dikti.  
"Selam, Silah şor! Ho şgeldin!" O da Yüksek Dili kullanıyordu. Jake de, Ed die'yle 
Susannah gibi bu sözleri gayet iyi anladı. Ancak ke ndi dünyasında bu lafların 
ona saçmasapan gelece ğini tahmin ediyordu. "River Crossing'e ho şgeldin." 
Silah şor de kendi şapkasını çıkarmı ştı. Şimdi kadının önünde e ğilerek parmaklan 
kopuk sa ğ elini boynuna üç defa, çabuk çabuk vurdu. "Te şekkürler, Đhtiyar Ana." 
Kadın bu sözler üzerine gıdaklarmı ş gibi güldü. Eddie o zaman Roland'ın hem bir 
şaka, hem de bir kompliman yaptı ğını anladı. Susannah'nın daha önce dü şündüğü 
şimdi onun da aklına geldi. Eskiden Roland böyleymi ş... Ve böyle davranırmı ş. 
Hiç olmazsa belli konularda. 
"Sen bir Silah şor olabilirsin, ama giysilerinin altında ahmak bir erkek daha 
var." Đhtiyar kadın A şağı Dille konu şuyordu artık. 
Roland tekrar e ğildi. "Güzellik beni her zaman aptalla ştınr, Ana." 
Kadın bu kez karga gibi sesler çıkararak, gürültülü  kahkahalar attı. Oy, Jake'in 
baca ğına dayanarak büzüldü. Çok ya şlı kadın derisi çatlamı ş, tozlu 
ayakkabılarının içinde geriye do ğru sallanırken ikiz albinolardan biri onu 
tutmak için atıldı. Ancak kadın dengesini kendi ken dine buldu ve albinoya geri 
gitmesi için emir verirmi ş gibi elini salladı. 
"Bir şeyin mi pe şindesin, Silah şor?" Kadının Roland'a dikti ği ye şil gözleri zekâ 
doluydu. Büzük dudaklarını bir içeri do ğru kıvırıyor, bir dı şarı do ğru 
uzatıyordu. 
Roland, "Evet," dedi. "Biz Kara Kule'yi arıyoruz." 
Di ğerleri şaşkın şaşkın bakındılar ama ihtiyar kadın irkilerek geriledi . Nazar 
değmemesi için yaptıkları gibi iki parma ğını öne do ğru uzattı. Jake ihtiyarın 
parmaklarını onlara de ğil, güneydo ğuya do ğru çevirdi ğini fark etti. Yani I şının 
yoluna do ğru. 
Kadın, "Bunu duydu ğuma üzüldüm!" diye ba ğırdı. "O kara köpe ği aramaya gidenlerin 
hiçbiri geri dönmedi! Büyükbabam öyle derdi! Ondan önce de onun büyükbabası! Bir 
tek ki şi bile geri gelmedi!" 
Silah şor sanki bu her şeyi açıklıyormu ş gibi sabırla, "Ka," dedi... Jake yava ş 
yava ş Roland için bu sözcü ğün gerçekten her şeyi açıkladı ğını anlamaya 
başlıyordu. 
Kadın, "Evet," diye cevap verdi. "Kara köpek ka! Eh , ne yapalım? Kaderin 
emretti ği gibi davranacaksın. Seçilen yolda yürüyecek ve a ğaçların arasındaki 
açıklı ğa geldi ğinde de öleceksin. Yoluna devam etmeden önce yeme ğimize katılır 
mısın? Sen ve şövalyelerin?" 
Roland tekrar e ğildi. "Kendi grubumuz dı şındaki insanlarla yemek yemeydi çok 
oldu, Ya şlı Ana. Uzun süre kalamayız. Ama evet... yeme ğinizi minnet ve zevkle 
yiyece ğiz." 



 Ya şlı kadın di ğerlerine döndü. Çatlak ama etrafta yankılanan bir s esle 
konu şmaya ba şladı. Ancak Jake'in sırtının buz gibi olmasına ses tonu de ğil de 
söyledi ği sözler yol açtı. "Bakın, görün, Beyaz döndü! Kötü  yollar ve kötü 
günlerden sonra Beyaz tekrar geldi. Sevinin ve ba şlarınızı dimdik tutun. Çünkü 
Ka'nın tekerinin bir kere daha döndü ğünü görecek kadar ya şadınız!" 
Adı Talitha Teyze olan ya şlı kadın onları alandan,geçirerek kulesi e ğril-mi ş 
kiliseye götürdü. Yaban otları bürümü ş çim alandaki rengi solmu ş levhadan 
anla şıldı ğına göre bu "Sonsuza Kadar Ya şayacak Kan Kilisesi"ydi. Bu sözlerin 
üzerine, artık rengi uçmu ş ye şil bir boyayla ba şka bir şey yazılmı ştı. "KIRLARA 
ÖLÜM!" 
Kadın hızla topallarken onları kırılmı ş, devrilmi ş sıraların arasından geçirdi. 
Kısa bir merdivenden indiler ve bir mutfa ğa girdiler. Bu yer yukarıdaki 
harabeden öyle farklıydı ki Susannah gözlerini hayr etle kırpı ştırdı. Çok temiz 
ve derli toplu olan mutfa ğın tahta zemini çok eskiyse de sabırla cilalanmı ştı. 
Kendi sakin iç ı şı ğıyla pırıldıyordu. Siyah mutfak sobası bütün bir kö şeyi 
kaplamaktaydı. Yanındaki tu ğla duvarlı bölmeye yı ğılmı ş olan odunlar, hem iyi 
seçilmi ş, hem de kupkuruydular. 
Şimdi onlara ba şka ihtiyarlar daha katılmı ştı. Đki kadın, koltuk de ğneği ve 
tahta baca ğıyla topallayan bir adam. Kadınlardan ikisi dolapla ra do ğru giderek 
hazırlık yapmaya ba şladılar. Bir üçüncüsü sobanın kapa ğını açıp içeriye düzgünce 
dizilmi ş olan odunları uzun bir kükürtlü kibritle tutu şturdu. Dördüncüsü bir 
kapıyı açarak dar basamaklardan kiler benzeri bir y ere indi. Talitha Teyze o 
arada di ğerlerini kilise binasının dibindeki çok büyük bir a ntreye götürdü. 
Bastonuyla sehpalardan olu şmuş iki masayı i şaret etti. Üzerlerine eski ama 
tertemiz örtüler serilmi şti. Đki ya şlı albino hemen o tarafa giderek masaları 
hazırlamaya ba şladılar. 
Eddie, "Haydi gel, Jake," dedi. "Onlara yardım edel im." 
Talitha Teyze hemen, "Öyle şey olmaz!" dedi. "Biz ya şlı olabiliriz ama 
konukların yardımlarına da ihtiyacımız yok. Henüz y ok, delikanlı." 
Roland ba şını salladı. "Onlara karı şmayın." 
Eddie, " Şu ihtiyar budalalar fıtık olacaklar," diye söylendi  ama iki ihtiyarı 
çektikleri masayla bırakarak di ğerlerinin pe şinden gitti. 
Susannah, Eddie onu sandalyesinden kaldırarak arka kapıdan çıkardı ğı zaman 
hafifçe ba ğırdı. Oradaki bir çim alan de ğil, bir şaheserdi. Çiçek tarhları 
yumuşak, ye şil otların arasında me şaleler gibi ı şıldıyorlardı. Susannah 
çiçeklerden bazılarını tanıdı: aynısefa, cinya, ale v çiçe ği. Ama di ğerlerinin 
çoğu ona yabancıydı. Susannah bakarken bir atsine ği, parlak mavi bir çiçe ğe 
kondu... Çiçe ğin yaprakları onun üzerine kapandı ve sımsıkı bir y umağa dönü ştü. 
Eddie şaşkınlıkla etrafına bakmıyordu. "Vay be! Busch Bahçel eri." 
Si, "Eski günlerdeki halini sürdürmeye çalı ştı ğımız tek yer burası," diye 
açıkladı. "Yani dünya geçip gitmeden önceki günlerd e. Bahçeyi kasabadan 
geçenlerden de gizliyoruz. Bulu ğlar, Kırlar, Ya ğmacılardan. Burayı görselerdi 
hemen yakarlar ve böyle bir bahçemiz oldu ğu için de bizi öldürürlerdi. Onlar 
bütün ho ş şeylerden nefret ediyorlar. O köpeklerin tek ortak y anlan bu." 
Kör kadın adamı susturmak için onun kolunu çeki ştirdi. 
Tahta bacaklı adam, "Son zamanlarda kasabadan pek g elip geçen yok," dedi. "Uzun 
bir süreden beri durum böyle. Kentten pek uzakla şmıyorlar. Herhalde orada 
istedikleri her şeyi bulabiliyorlar." 
Albino ikizler masayı zorlukla dı şarı çıkardılar. Ya şlı kadınlardan biri 
peşlerinden geliyor ve onlara çabuk olmalannı, yolunda n çekilmelerini 
söylüyordu. Đki elinde de birer ta ş testi vardı. 
Talitha Teyze eliyle çimenleri i şaret ederek, "Otursana, Silah şor," diye 
bağırdı. "Hepiniz oturun!" 
Susannah'nın burnuna birbirine zıt yüz koku geliyor du. Bu genç kadını 
sersemletiyor, sanki hiçbir şey gerçek de ğilmi ş gibi bir duyguya kapılmasına 
neden oluyordu. Sanki rüyadaydı. Bu tuhaf, küçücük cennetin var oldu ğuna 
inanamıyordu. Ölü bir kasabanın yıkılan cephesinin arkasına saklanmı ş olan bu 
bahçeye. 
Başka bir kadın, elinde birbirinden farklı bardaklarla  dolu bir tepsiyle 
gözüktü. Bardaklann hepsi tertemizdi ve güne şte kristaller gibi ı şıldıyorlardı. 
Kadın tepsiyi önce Roland'a sonra da Talitha Teyze' ye uzattı. Nihayet Eddie, 



Susannah ve Jake'e. Her biri bir bardak alırken ilk  kadın onlara koyu altın 
rengi bir içki doldurdu. 
Roland, Jake'e do ğru e ğildi. Çocuk Oy'la birlikte parlak ye şil çiçeklerle dolu 
oval biçimi bir tarhın yakınında ba ğdaş kurmu ş oturuyordu. Silah şor, "Nezaket 
icabı birkaç yudum iç, Jake," diye mırıldandı. "Yok sa seni kasabadan ta şıyarak 
götürmek zorunda kalınz. Graf bu. Sert elma birası. " 
Jake ba şını salladı. 
Talitha barda ğını yukan kaldırdı. Roland onu taklit edince Eddie,  Susannah ve 
Jake de Silah şor'ü izlediler. 
Eddie, Roland'a, "Ya di ğerleri?" diye fısıldadı. 
"Onlara konu şmadan sonra servis yapılacak. Şimdi sesini kes." 
Talitha Teyze, "Birkaç söz söyler misin, Silah şor?" diye sordu. 
Silah şor aya ğa kalktı. Barda ğını havaya kaldırmı ştı. Sanki dü şünüyormu ş gibi 
başını e ğdi. River Crossing Kasabasının geride kalan birkaç sakini ona saygıyla 
bakıyorlardı. Jake bakı şlannda biraz da korku oldu ğunu dü şündü. Sonunda Roland 
başını tekrar kaldırdı. "Dünyanın ve onun üzerinden ge lip geçen günlere içmek 
ister misiniz?" Sesi bo ğukla şmış, duygulannın etkisiyle titriyordu. "O eski 
mutlulu ğun ve yollarına devam eden dostlann onuruna? Bir ra stlantı sonucu 
kar şıla şan dostlann şerefine? Bu sözler yeter mi, Ya şlı Ana?" 
Jake ya şlı kadının a ğladı ğını fark etti. Ama Talitha sonra müthi ş bir mutlulukla 
gülümsedi... Ve bir an gençle şti sanki. Jake ona hayret ve gitgide artan bir 
mutlulukla bakıyordu. Eddie onu kapıdan çekip alalı  beri ilk defa Kapı 
Bekçisinin kalbine dü şen gölgesinin gerçekten kayboldu ğunu hissetti. 
Talitha Teyze, "Evet, Silah şor!" dedi. "Güzel konu ştun! Bu bize uzun bir süre 
yetecek!" Barda ğını kaldırarak ba şına dikti. Elindeki bo şaldı ğı zaman Roland da 
onu izledi. Eddie ve Susannah da içtiler ama o kada r fazla de ğil. 
Jake kendi içkisini tattı ve ho şuna gidince de şaşırdı. Tahmin etti ği gibi acı 
değildi, hem tatlı, hem de mayho ştu. Ancak Jake içkinin etkisini hemen 
hissetmeye ba şladı ğından barda ğı dikkatle bir kenara koydu. Oy içkiyi kokla-di, 
sonra da geriledi. Burnunu Jake'in ayak bile ğine dayadı. 
Etraflarında River Crossing Kasabasının son sakinle ri olan ihtiyarlar grubu 
alkı şlıyorlardı. Ço ğu Talitha Teyze gibi açık açık a ğlıyordu. Şimdi, di ğerleri 
kadar zarif olmayan ama i şe yarar durumdaki ba şka bardaklar da ğıtılıyordu. Parti 
başlamı ştı. 
Ovanın yukarısmdaki geni ş gö ğün altında, bu uzun yaz günü verilen parti çok 
güzeldi. 
 
Eddie o gün yediklerinin, çocuklu ğundaki efsanele şmiş do ğumgünü ziyafetlerinden 
beri tattı ğı en nefis yemekler oldu ğunu dü şündü. Annesi do ğum-günlerinde onun 
sevdi ği her şeyi hazırlardı. Kıyma rostosu ve kızarmı ş patates. Mısır, vanilyalı 
dondurmayla birlikte çikolatalı pasta. 
Tabii önlerine konulan yiyeceklerin çok çe şitli olmasının da yemeklerden 
böylesine zevk almasında rolü vardı. Özellikle ayla r boyunca Đstakoz eti, geyik 
eti ve Roland'in zehirsiz olduklarını söyledi ği acı birkaç ot yedikten sonra. 
Ama Eddie tek cevabın bu oldu ğunu sanmıyordu. Genç adam Jake'in durmadan 
atı ştırdı ğını fark etti. (Birkaç dakikada bir aya ğının dibine çökmü ş olan 
Billy'e de bir şeyler veriyordu.) Ve çocuk oraya geleli daha bir ha fta bile 
olmamı ştı. 
Kâselere yahni doldurulmu ştu. (Sebzeli, kahverengi koyu salçada yüzen sı ğır eti 
parçalan), tabak tabak fırından yeni çıkmı ş çörek, küçük çömleklerde tatlı beyaz 
tereya ğ ve kâselerde ıspanak benzeri yapraklar. Eddie sebz eden pek ho şlanmazdı 
ama o yaprakları tadar tatmaz içinde, böyle şeylerden yoksun kalmı ş bir yer 
uyanarak "Daha, daha," diye ba ğırdı. Her şeyden bol bol yedi-Ama o ye şilliklere 
kar şı duydu ğu istek oburluktan farksızdı. Genç adam Susannah'nı n da tekrar 
tekrar o yapraklardan aldı ğını gördü. Dört yolcu, üç kâ-seyi bo şalttılar. 
Yaşlı kadınlarla albinolu ikizler taba ğı çana ğı çabucak toplayıp ardından (calin 
iki beyaz taba ğa doldurulmu ş pasta dilimleri ve bir kâse çarpılmı ş kaymakla 
döndüler. Pastanın güzel, tatlı bir kokusu vardı. E ddie'ye sanki ölmü ş ve 
cennete gitmi ş gibi geldi. 



Talitha Teyze kayma ğı pek be ğenmedi ğini belirtti. "Sadece bufalo sütünden 
yapıldı. Artık ine ğimiz yok. Sonuncusu otuz yıl önce öldü. Bufalo kaym ağı pek 
güzel de ğilse de hiç yoktan iyidir." 
Pastanın içi bö ğürtlen doluydu. Eddie şimdiye kadar yedi ği pastaların bunun 
yanında solda sıfır kaldıklanna karar verdi. Üç par ça pasta yedikten sonra 
arkasına yaslandı. Elini a ğzına kapatamadan sesli sesli ge ğirdi. Sonra da suçlu 
suçlu etrafına bakındı. 
Mercy adlı kör kadın gıdaklar gibi güldü. "Bunu duy dum! Biri ahçıya te şekkür 
ediyor olmalı, teyze!" 
Talitha Teyze de gülüyordu. '.'Evet, öyle. Gerçekte n te şekkür ediyor." Yemekte 
servis yapan kadınlar tekrar geliyorlardı. Birinin elinde dumanlan tüten bir 
ibrik, di ğerindeyse kalın seramik fincanlann pek de dengede d ur-madıklan bir 
tepsi vardı. 
Talitha Teyze, Roland'ı da sa ğına alarak masa ba şında oturuyordu. Silah şor 
eğilerek ya şlı kadının kula ğına bir şeyler mırıldandı. Talitha onu dinlerken 
gülümsemesi silinir gibi oldu. Sonra ba şını salladı. "Si, Bili ve Till, siz 
üçünüz kalın. Bu Silah şor ve arkada şlanyla biraz konu şaca ğız. Çünkü onlar, daha 
sonra yollanna devam etmek niyetindeler. Geri kalan lar kahvelerini mutfakta 
içsinler. Onun için gevezeli ği bırakın. Ama gitmeden önce nezaketin gerektirdi ği 
şeyleri yapmayı da unutmayın!" 
Albinolu ikizler, Bill'le Till masanın ucundaki yer lerinde kaldılar. Di-
ğerleriyse bir sıra olu şturarak yolculann önünden a ğır a ğır geçtiler. Her biri 
Eddie'yle Susannah'nın elini sıktı, sonra da Jake'i  yanaklanndan öptü. Çocuk 
Duna nezaketle dayandıysa da Eddie onun hem şaşırdı ğını, hem de utandı ğını fark 
etti. 
Kasabalılar Silah şor'a eri ştiklerinde onun önünde diz çökerek tabancası-nın 
kılıfından çıkan sandal a ğacından yapılma kabzasına dokundular. Roland elleri ni 
onların omuzlarına koyarak hepsini kırı şık yanaklarından öptü. Mercy en 
sondaydı. Đhtiyar kadın Roland'ın beline sarılarak onun yana ğına ıslak, 
şapırtılı bir öpücük kondurdu. 
"Tanrı seni kutsasın ve korusun, Silah şor! Ah, seni bir görebilseydim!" 
Talitha Teyze sert sert, "Terbiyeni bozma, Mercy!" dedi. Ama Silah şor ona 
aldırmayarak kör kadının üzerine e ğildi. 
Mercy'nin ellerini kesin bir tavırla ama şefkatle tutarak yüzüne götürdü. "Beni 
bunlarla gör, güzelim." Ve ya şlı kadının artiritten çarpılmı ş, kırı şmış 
parmaklan usul usul alnına, yanaklarına, dudakların a ve çenesine dokunurken, 
gözlerini yumarak bekledi.  
Mercy sonunda, "Evet, Silah şor," diyerek soluk alıp hiçbir şeyi görmeyen göz 
çukurlarını, Roland'ın renkleri solmu ş mavi gözlerine do ğru kaldırdı. "Seni çok 
iyi görüyorum! Đyi bir surat bu. Ama keder ve sıkıntı dolu. Sen ve seninkiler 
için korkuyorum." 
Roland, "Ama seninle kar şıla şmamız iyi oldu, öyle de ğil mi?" diye sordu. Sonra 
kadının ya şlı ve yorgun alnından öptü. 
"Evet, gerçekten iyi oldu. Öpücü ğün için te şekkür ederim, Silah şor. Sana bütün 
kalbimle te şekkür ederim." 
Talitha Teyze daha yumu şak bir sesle, "Haydi, Mercy," dedi. "Gidip kahveni iç." 
Mercy aya ğa kalktı. Kol de ğnekli, tahta bacaklı ihtiyar adam onun pantolonunun  
belinden tutmasına yardım etti ve beraberinde götür dü. 
Eddie ya şarmı ş olan gözlerini silip bo ğuk bir sesle, "Onu kim kör etti?" diye 
sordu. 
Talitha Teyze, "Ya ğmacılar," dedi. "Gözlerini kızgın demirle da ğladılar. Bunu 
Mercy onlara küstahça baktı ğı için yaptıklarını söylediler. Yirmi be ş yıl 
önceydi... Haydi, artık hepiniz kahvenizi için. Sıc akken tatsızdır ama so ğudu 
mu, çamurdan farkı kalmıyor." 
 Eddie fincanı a ğzına götürerek kahvenin nasıl bir şey oldu ğunu anlamak için bir 
yudum aldı. Belki bundan çamur diye söz edilemezdi ama fincandaki-nin en iyi 
cins kahvelerden oldu ğu da söylenemezdi. 
Susannah da kahvenin tadına baktı ve yüzünde hayret  dolu bir ifade belirdi. "A, 
bu hindiba." 



Talitha ona bir göz attı. "O söyledi ğinin ne oldu ğunu bilmiyorum. Bizde bunun 
adı Dockey. Gençli ğimden beri bu kahveyi içiyorum ve gençli ğim de artık çok çok 
gerilerde kaldı." 
Jake birdenbire, "Siz kaç ya şmdasmız, efendim?" diye sordu. 
Talitha Teyze ona hayretle baktı. Sonra da gıdaklar  gibi güldü. "O ğlum, 
doğrusunu istersen pek hatırlamıyorum. Burada oturdu ğumu ve sekseninci yıl 
dönümümü kutlamak için bir parti verdi ğimi anımsıyorum. Ama o gün bu çimlerin 
üzerinde elli ki şiden fazla insan oturuyordu. Mercy'nin de gözleri g örüyordu." 
Bakı şları Jake'in ayaklarının dibinde yatan Billy'e kayd ı. Oy burnunu çocu ğun 
bile ğinden kaldırmadı. Ama altın halkalı gözleriyle o da  kadına bakıyordu. 
"Tanrım! Bir Billy-Ahmak! Đnsanların yanında bir Billy görmeyeli çok oldu... 
Galiba artık insanlarla birlikte dola ştıkları günleri unutmu şlar." 
Albinolu ikizlerden biri Oy'u ok şamak için e ğilince hayvan ondan uzakla ştı. 
Bili (ya da Till) Jake'e, "Bir zamanlar koyun sürül erini korurlardı," diye 
açıkladı. "Bunu biliyor muydun, çocuk?" 
Jake, hayır, dermi ş gibi ba şını salladı. 
Albino ö ğrenmek istedi. "O konu şuyor mu? Eski günlerde bazıları konu şurlardı." 
"Evet, konu şuyor." Jake ba şını e ğerek Billy'e baktı. Oy, yabancı adam elini 
çeker çekmez ba şını yine çocu ğun bile ğine dayamı ştı. "Adını söyle, Oy." 
Oy sadece ona baktı. 
Jake ısrar etti. "Oy!" Ama hayvan sesini çıkarmadı.  Jake biraz da üzgünce 
Talitha Teyze'yle ikizlere baktı. " Şey, konu şur... Ama galiba bunu canı istedi ği 
zaman yapıyor." 
 Talitha Teyze, Roland'a, "Bu çocuk pek buralıya be nzemiyor," dedi. "Giysileri 
bir acayip... Gözleri de öyle." 
"Buraya geleli çok olmadı." Roland, Jake'e gülümsed i. Çocuk da kararsızca bu 
tebessüme kar şılık verdi. "Bir iki ay sonra kimse onu garip bulma yacak." 
"Öyle mi? Bundan ku şkuluyum. Gerçekten. O nereli?" 
Silah şor, "Çok uzaklardaki bir ülkeden," dedi. "Çok çok u zaklardaki bir 
ülkeden." 
Yaşlı kadın ba şını salladı. "Evine ne zaman dönecek?" 
Jake, "Hiçbir zaman," diye atıldı. "Benim yerim art ık burası." 
Đhtiyar kadın, "O halde Tanrı sana acısın," dedi. "Ç ünkü bu dünyanın güne şi 
batıyor. Batacak ve sonsuza kadar da do ğmayacak." 
Bu sözler Susannah'nın endi şeyle kımıldamasına neden oldu. Genç kadın, sanki 
midesi bulanıyormu ş gibi elini karnına dayadı. 
Eddie, "Suze, iyi misin?" diye sordu. 
Susannah gülümsemeye çalı ştıysa da pek ba şaramadı. Normal güven ve 
soğukkanlılı ğı geçici olarak kaybolmu ş gibiydi. "Evet, tabii. Sadece bir kaz 
mezarımın üzerinde dola ştı, hepsi o kadar." 
Talitha Teyze onu bakı şlarıyla uzun uzun tarttı. Bu da Susannah'yı rahatsı z 
etti. Ya şlı kadın sonra güldü. '"Bir kaz mezarımın üzerinde dola ştı' ha! Bu lafı 
uzun yıllardır duymadım." 
"Babam her zaman böyle söylerdi." Susannah, Eddie'y e gülümsedi. Bu kez daha 
güçlüce. "Her neyse... O duygu kayboldu. Şimdi iyiyim." 
Roland fincanını alarak kahvesini yudumladı. "Kent ve burasıyla orası arasındaki 
topraklar hakkında neler biliyorsunuz? Ya ğmacılar var mı? Ya di ğerleri kimler? 
Şu Kırlar ve Bulu ğlar?" 
Talitha Teyze derin derin içini çekti. 
 " Đnsan çok şey duyuyor, Silah şor. Hem bizim pek az bilgimiz var. Kesinlikle 
bildi ğim tek şey şu: Orası çok kötü bir yer. Özellikle bu çocuk için.  Her çocuk 
için. Yolunuza devam ederken kentin etrafından dola şmanız mümkün de ğil mi?" 
Roland ba şını kaldırıp baktı ve I şının yolu üzerinde ilerleyen bulutların o 
tanıdık biçimlerini gördü. Ovanın üzerinde yükselen  bu gepgeni ş gökyüzünde bir 
nehre benzeyen biçimi fark etmemek imkânsızdı. Sila hşor sonunda, "Belki..." dedi 
ama sesinde garip bir isteksizlik vardı. "Herhalde Lud'un yanından dola şarak 
güneybatıya do ğru inebiliriz. Sonra di ğer tarafta tekrar I şını buluruz." 
Yaşlı kadın, "Siz I şını izliyorsunuz," diye mırıldandı. "Evet, bunu anl amıştım." 
Eddie, kentle ilgili dü şüncelerini, gitgide güçlenen umutlarının etkiledi ğinin 
farkındaydı. Genç adam Lud'a eri ştikleri zaman yardım sa ğlayabileceklerini 
umuyordu. Yolculuklarında onlara yardımı olacak bol  nefis yiyecek ya da Kara 



Kule hakkında biraz daha bilgi verecek ve oraya git tiklerinde ne yapmaları 
gerekti ğini söyleyecek kimseler. Örne ğin şu Kırlar denen ki şiler. Eddie onları 
kafasında ya şlı ve akıllı perilere benzetiyordu. 
Evet, davullar ürkütücü olmasına ürkütücüydü ve bu sesler genç adama ormanlarla 
ilgili yüzlerce ucuz filmi hatırlatıyordu. (Eddie o nları genellikle televizyonda 
seyretmi şti. Henry'le yan yana oturup, patlamı ş mısır dolu kâseyi de aralarına 
alarak.) Bu filmlerde kâ şiflerin aradıkları şahane kent harabe halinde olurdu. 
Yerliler de yozla şarak kana susamı ş yamyamlar halinde. Ama Eddie Şimdi hiç 
olmazsa uzaktan New York'a benzeyen bir kentte böyl e şeyler olabilece ğine 
inanamıyordu. Lud'da ya şlı, akıllı periler, terk edilmi ş yiyecek ve giyecekler 
olmasa bile, herhalde hiç olmazsa kitaplar vardı. E ddie, Roland'ın bu dünyada 
kâğıdın pek ender bulundu ğunu söyledi ğini duymu ştu. Ama genç adamm gitti ği 
kentler her zaman kitaba bo ğulmu ş olurdu. Hatta belki bir ta şıt aracı bile 
bulabilirlerdi. Land Rover benzeri bir şey çok i şe yarardı. Belki de bu gülünç 
bir hayaldi. Ama insan bilinmeyen topraklarda binle rce kilometre yol almak 
zorunda kaldı ğı zaman gülünç hayaller kurmaya da hakkı vardı. Hiç  olmazsa 
cesaretlenmek için. Ve -kahretsin!- bütün bunlar ol amaz mıydı? 
Eddie bu dü şüncelerinden bazılarını söylemek için a ğzını açtı ama Jake ondan 
önce davrandı. 
"Kentin etrafından dola şabilece ğimizi sanmıyorum." Herkes dönüp ona bakınca da 
kızardı. 
Talitha Teyze, "Öyle mi?" dedi. "Neden öyle dü şündüğünü söyler misin?" 
Jake sordu. "Trenleri biliyor musunuz?" 
Uzun bir sessizlik oldu. Bill'le Till endi şeyle bakı ştılar. Talitha Teyze ise 
gözlerini Jake'e dikmi şti, Jake de gözlerini ondan kaçırmadı. 
Yaşlı kadın, "Bir trenden söz edildi ğini duydum," diye açıkladı. "Hatta belki 
onu gördüm de. Orada." Eliyle Send tarafını i şaret etti. "Uzun yıllar önce. Daha 
çocukken. Dünya daha geçip gitmemi şti o günlerde... Ya da hiç olmazsa bu kadar 
uzakla şmamıştı. Kastetti ğin Blaine mi, o ğlum?" 
Bu adı tanıyan Jake'in gözlerinde hayret dolu bir i fade belirdi. "Evet! Blaine!" 
Roland onu dikkatle süzüyordu. 
Talitha Teyze, "Mono Blaine'in adını nereden duydun ?" dedi. 
"Mono mu?" Jake bo ş gözlerle kadına baktı. 
"Evet. Ondan böyle söz ederlerdi. Bu eski şeyi nereden biliyorsun?" 
Jake çaresizce Roland'a baktı, sonra da Talitha Tey ze'ye döndü. "Nereden 
bildi ğimi bilemiyorum." 
Eddie birdenbire, ve bu da do ğru, diye dü şündü. Ama hepsi bu kadar de ğil. Jake 
burada anlatmak istedi ğinden çok daha fazla şey biliyor... Ayrıca galiba 
korkuyor da. 
Roland bir yönetici gibi ciddi ve sert bir tavırla,  "Bu sadece bizi 
ilgilendiriyor sanırım," dedi. "Bu i şi kendi ba şımıza halletmemize izin 
vermelisin, Ya şlı Ana." 
 Kadın çabucak ba şını salladı. "Do ğru. Kararlarınızı kendinize saklayın, gizim 
gibilerin fazla bir şey bilmemeleri çok daha iyi olur." 
Roland hatırlattı. " Şimdi kentten söz edelim. Lud hakkında neler biliyor sunuz?" 
"Artık pek az şey biliyoruz. Ama bütün bildiklerimizi size anlatac ağız." Talitha 
Teyze fincanına tekrar kahve doldurdu. 
Aslında daha çok ikizler yani Bill'le Till konu ştular. Biri sustu ğu zaman di ğeri 
hikâyeye devam ediyordu. Talitha Teyze arada sırada  bir şey ekliyor ya da bir 
hatayı düzeltiyordu. Đkizler onun sözlerinin sona erdi ğinden emin oluncaya kadar 
saygıyla bekliyorlardı. Si ise hiç konu şmuyordu. Önünde, dokunmadı ğı kahve 
fincanı, öyle oturuyor ve şapkasının geni ş kenarından hasır parçalarını 
kopanyordu. 
Roland çabucak kasabalıların gerçekten fazla bir şey bilmediklerini anladı. 
Kendi kasabaları konusunda bile fazla bilgileri yok tu. (Bu Silah şor'ü 
şaşırtmadı. Bu son ça ğda anılar çabucak kayboluyordu. Sanki yakın geçmi ş dı şında 
hiçbir şey var olmamı ş gibiydi.) Ancak kasabalıların bildikleri de Ro-lan d'ın 
dı şında di ğerlerini etkiliyordu. 
Kasabalıların büyükbabalarının dedelerinin dedeleri  zamanında River Crossing 
Kasabası gerçekten de Susannah'nın hayal etti ği gibiydi. Büyük Yoldaki küçük bir 
ticaret merkezi. Kendince zengin, mallann bazen sat ıldı ğı ama daha çok takas 



edildi ği bir yer. Kasaba, hiç olmazsa ismen, Nehir Baronlu ğunun bir parçası 
sayılıyordu. Ancak o günlerde bile baronluklar ve m alikâneler tarihe karı şmaya 
başlıyorlardı. 
O günlerde bufalo avcıları vardı ama bu i ş de ölmek üzereydi. Sürüler azdı. 
Hayvanlar kötü bir biçimde de ği şime u ğramı şlardı. Bu mutasyon geçirmi ş 
hayvanlann etleri zehirli de ğilse de acı ve pis kokuluydu. Ancak, sadece Rıhtım 
diye tanımladıkları yerle Jimtown köyü arasındaki R iver Crossing Kasabası 
oldukça ünlüydü. Büyük Yolun üzerindeydi ve oradan kente karadan altı, nehirden 
de üç günde gidiliyordu. Đkizlerden biri, "Tabii nehrin suları al-çalmadı ğı 
zamanlarda," dedi. "O zaman mavnayla yapılan bu yol culuk daha uzun sürüyordu. 
Büyükbabam bazen mavnaların tâ Tom's Neck'e kadar k araya oturduklarını 
söylerdi." 
Bu ihtiyarlar kentin ilk ahalisinin kimler olduklar ını bilmiyorlardı tabii. O 
kuleleri ve surları kurmak için uyguladıkları tekno lojileri de öyle. Onlar Ulu 
Eskilerdi. Tarihçeleriyse Talitha Teyze'nin büyükba basının büyük büyük 
dedelerinin çocuklu ğunda bile uzak geçmi şin sisleri arasında kaybolmu ştu. 
Eddie, "Binalar hâlâ yerli yerinde," dedi. "Acaba o  Altın Đhtiyarların onları 
yapmak için kullandıkları makineler hâlâ çalı şıyor mu?" 
Đkizlerden biri, "Belki," diye cevap verdi. "E ğer öyleyse bile kentte ya şayan 
kadın ya da erkeklerin makineleri nasıl çalı ştıracaklarını bildiklerini 
sanmıyorum, delikanlı... Ben böyle dü şünüyorum." 
Đkiz karde şi itiraz etti. "Hayır. Kırlar ve Bulu ğların eski yöntemleri tamamiyle 
unutmadıklarından eminim." Eddie'ye baktı. "Babamız  kentte bir zamanlar elektrik 
oldu ğunu anlatırdı. Bazdan hâlâ yandı ğını söylüyorlar." 
Eddie çok şaşırmı ş gibi mırıldandı. "Ne harika!" Susannah masanın alt ından 
baca ğını çimdikledi. 
Di ğer ikiz, "Evet," dedi. Eddie'nin alayının farkında değildi, ciddiyetle 
konu şuyordu. "Bir dü ğmeye bastın mı yanıyorlarmı ş. Fitilleri, yakıt depolan 
olmayan, etrafa ısı vermeyen, parlak ı şıklar. Bir keresinde de haydut Prens 
Quick'in makine bir ku şla havalara uçtu ğundan söz ettiklerini duydum. Ama sonra 
bir kanadı kırılmı ş ve o da korkunç bir şekilde yere dü şerek ölmü ş. Tıpkı Đcarus 
gibi." 
Susannah'nın a ğzı bir karı ş açık kalmı ştı. "Siz Đcarus'un hikâyesini biliyor 
musunuz?" 
Genç kadının bunu garip bulması adamı şaşırttı. "Evet, küçük hamın. Onun 
balmymuhdan kanatları varmı ş." 
Talitha Teyze burun kıvırdı. "Çocuk masalları. Đkisi de. Sonsuza kadar yanan 
ı şıklar hikâyesinin do ğru oldu ğunu biliyorum. Çünkü onları kendi gözlerimle 
gördüm. Toy bir kızken. Evet. Sonra güvendi ğim bazı ki şiler havanın açık oldu ğu 
geceler o ı şıkları gördüklerini söylüyorlar. Ama ben, onlan gör meyeli yıllar 
oldu. Hem aynca hiçbir insan da uçmadı. Ulu Eskiler  bile." 
Ancak kentte yine de acayip makineler vardı. Acayip  ve bazen de tehlikeli- Belki 
çoğu çalı şabilecek durumdaydı. Ama ya şlı ikizler artık kentte onlan 
çalı ştırabilecek kimse olmadı ğına inanıyorlardı. Çünkü yıllardan beri o 
makinelerin homurtulan duyulmuyordu. 
Eddie, belki bu durum de ği ştirilebilir, diye dü şündü. Gözleri pınl pırıl 
parlıyordu. Yani yolculuk yapmak isteyen ve garip m akinelerle sonsuza kadar 
yanan ı şıklardan biraz anlayan, becerikli bir genç çıkageli rse. Her şey sadece 
açma dü ğmelerini bulmakla da çözümlenebilir. Yani i ş bu kadar basittir belki de. 
Ya da birkaç sigorta atmı ştır. Bunu dü şünün dostlar ve kom şular! Altı kadar 400 
amperlik sigortayı de ği ştirin ve her taraf aydınlansın. Cumartesi geceleri Reno 
gibi! 
Susannah onu dirse ğiyle dürterek alçak sesle, "Komik olan nedir?" diye  sordu. 
Eddie ba şım sallayarak tek parma ğını duda ğına götürdü. Hayatının a şkı da ona 
öfkeyle baktı. O arada albinolu ikizler hikâyelerin e devam ediyorlardı. Sözleri, 
bilinçsiz bir akılcılıkla bir Bili sürdürüyordu, bi r Till. Herhalde bu sadece 
ikiz olmalan ve bir hayat boyu birlikte ya şamalannm sa ğladı ğı bir durumdu. 
Đkizler dört ya da be ş ku şak önce kentin oldukça kalabalık ve uygar bir yer 
oldu ğunu söylediler. Ancak kentliler Ulu Eskilerin o har ika atsız ta şıtlan için 
yaptıktan yollarda iki ya da dört tekerlekli arabal arla dola şıyorlardı. Hepsi 
zanaatkardı. Đkizlerin 'yapıcılar' dedikleri türden kimseler. 



Talitha Teyze, "Send Nehrinin üzerindeki köprü hâlâ  yerli yerinde," dedi. "Ya da 
yirmi yıl önce öyleydi." 
Si ilk defa söze kan ştı. "Evet. Đhtiyar Bill MuffinTe o ğlu onu hemen hemen on 
yıl kadur önce görmü şler." 
Süahşöi. Ne tür bir köprü bu?" dedi. 
Đkizlerden biri, "Çelik halatlardan yapılmı ş koskocaman bir şey," diye açıkladı. 
"Gökyüzünde dev bir örümce ğin a ğı gibi duruyor." Çekine çekine ekledi. "Ölmeden 
önce onu tekrar görmek isterdim." 
Talitha Teyze konuyu kapatmaya hazırlandı. "Herhald e artık çökmü ştür. E ğer 
öyleyse sevinirim. Şeytan i şiydi o. Şimdi..." Đkizlere döndü. "Daha sonra 
olanları, yani kentin orada bulunabilecek hayaletle rin dı şında neden o kadar 
tehlikeli oldu ğunu anlatın. Zaten kentte sürüyle hayalet oldu ğundan eminim. Bu 
konuklar yollarına devam etmek istiyorlar ve güne ş de batıya do ğru iniyor." 
Hikâyenin geri kalan bölümü Gilead'lı Roland'ın pek  çok kere duydu ğu ve bir 
dereceye kadar da ya şadı ğı maceranın bir ba şka türüydü. Bu bölük pörçük ve 
eksikti. Efsane ve yanlı ş bilgilerle doluydu. Dünyada görülen, hem zaman ve hem 
de yönle ilgili tuhaf de ği şiklikler bir do ğrultuda geli şmesini engelliyor ve 
bilineni çarpıtıyordu. Hikâye iki cümleyle özetlene bilirdi: Vaktiyle bildi ğimiz 
bir dünya vardı. Ama bu dünya geçip gitti. 
Bu River Crossing'li ihtiyarlar Gilead'ı bilmiyorla rdı. Tıpkı Roland'ın Nehir 
Baronlu ğunu bilmemesi gibi. Roland'ın ülkesine anar şiyi getirip orayı mahveden 
John Farson'un adının onlar için hiçbir anlamı yokt u. Ancak eski dünyanın geçip 
gidi şiyle ilgili hikâyelerin hepsi birbirinin aynıydı...  Roland, tüm bunlar, bir 
rastlantı olamayacak kadar birbirlerine benziyorlar , diye dü şünüyordu. 
Üç yüz hatta belki de dört yüz yıl önce Garlan'da y a da daha uzaklardaki Porla 
denen ülkede müthi ş bir iç sava ş çıkmı ştı. Bunun dalgaları a ğır a ğır etrafa 
yayılırken her tarafa anar şi ve anla şmazlı ğı götürmü şlerdi. Krallıklardan ancak 
birkaçı bu a ğır dalgalara kar şı koyabilmi şti. Ve anar şi dünyanın bu bölgesine 
gelmi şti. Güne şin batı şını gecenin izlemesi gibi bir şeydi bu. Bir ara bütün 
ordular yollara dü şmüşler, bazen ilerliyor, bazen geri çekiliyorlardı. He r zaman 
akılları karı şıktı ve uzun vadeli amaçlan yoktu. Zaman geçerken b u ordular 
dağılmı ş ve daha küçük gruplara bölünmü şlerdi. Sonunda onlar da yozla şarak 
gezginci Ya ğmacılar halini almı şlardı. Ticaret etkilenmi ş ve sonra da tümüyle 
durmuştu. Yolculuk sıkıcı olmaktan çıkmı ş, tehlikeli bir hal almı ştı. Sonundaysa 
neredeyse imkansızla şmıştı. Kentle olan ileti şim sürekli zayıflamı ş ve yüz yirmi 
yıl önce de hemen hemen kesilmi şti. 
Roland'ın, önce Cuthbert ve Gilead'dan sürülen ba şka Silah şorlerle, sonra da 
Siyahlı Adamın pe şinde, yalnız ba şına geçti ği di ğer yüzlerce kasaba gibi River 
Crossing'in de çevresiyle ili şkisi kesilmi ş ve bu insanlar kendi kaynaklarıyla 
yalnız kalmı şlardı. 
Si bu noktada tekrar canlandı ve sesi yolcuları hem en etkiledi. Adam ömrü 
boyunca hikâye anlatmı ş olan ki şilere özgü o bo ğuk sesle ve belirli bir ritmle 
konu şuyordu. Anılarla yalanları birbirine karı ştırarak hayaller yaratan o ilahi 
ahmaklar gibi. Bu hayaller şebnemlerle ı şıldayan örümcek a ğlan kadar göz 
kamaştıncı olurlardı. 
"Baronluk şatosuna son vergiyi büyükbabamın dedesinin zamanınd a yolladık. Yirmi 
altı adam, bir araba dolusu deriyle oraya gittiler.  Artık o sırada do ğru dürüst 
para yoktu ve bizimkiler ancak bu derileri bulabilm i şlerdi. Yol uzun ve 
tehlikeliydi. Hemen hemen seksen tekerlik bir yol. Şatoya gidinceye kadar altı 
ki şi yolda öldü. Yansım kentteki sava şa giden Ya ğmacılar öldürdü. Yansı da ya 
hastalık ya da iblis otu yüzünden. 
"Sonunda şatoya eri ştiklerinde oranın bombo ş oldu ğunu gördüler. Sadece ekin 
kargalan ve kara tavuklar vardı ortalıkta. Duvarlar  yıkılmı ş, davalara bakılan 
avluyu otlar bürümü ştü. Batıdaki geni ş kırlarda müthi ş bir katliam olmu ştu. 
Kemikler yüzünden bembeyaz duruyordu bazı yerler. B azı yerlerse paslanmı ş 
zırhlar yüzünden kıpkırmızı. Orada ölenlerin çene k emiklerinin arasından 
iblisler do ğu rüzgârı gibi inlemekteydiler. Şatonun gerisindeki köy yakılarak 
yerle bir edilmi şti. Surlara bin ya da daha fazla kurukafa takılmı ştı. 
Bizimkiler derileri gözleme kulesinin kapısının önü ne bıraktılar. Çünkü 
hiçbirinin içeri girecek cesareti yoktu. Đçerisi hayaletler ve iniltilerle 
doluydu. Sonunda bizimkiler kasabaya dönmek için yo la çıktılar. Bu yolculukta da 



on ki şi daha öldü. Böylece buradan ayrılan yirmi altı ki şiden sadece altısı geri 
gelebildi. Aralarında büyükbabamın dedesi de vardı. .. Ama onda da bir mantar 
hastalı ğ, ba şlamı ştı. Boynunda ve gö ğsünde. Ölünceye kadar da geçmedi. Bu 
radyasyon hastalı ğıydı, yani öyle dediler. Ondan sonra hiç kimse kasa badan 
ayrılmadı, Silah şor. Artık yalnızdık." 
Si çatlak ama ahenkli sesiyle anlatmaya devam etti.  Kasabalılar zamanla 
Yağmacıların verdikleri zarara alı şmışlardı. Nöbetçiler dikiyorlar, çetelerin 
yakla ştı ğını gördüklerinde kilisenin altına kazdıkları büyük  sı ğmağa girerek 
saklanıyorlardı. Ya ğmacılar hemen her zaman Büyük Yolda ve I şının yönünde 
güneydo ğuya do ğru gidiyorlardı, Lud'daki sonu gelmeyen sava şa katılmak için. 
Çetelerin kasabaya verdikleri sıradan zarar onanlmı yordu. Çünkü bu gezginci 
çetelerin merakını uyandırabilirdi. Gerçi ço ğu merak duyamayacak durumdaydı. 
Omuzlarında yaylan ya da sava ş baltalan, dörtnala geçip gidiyorlardı. 
Roland, "Bu sözünü etti ğin sava ş hangisi?" diye sordu. 
Eddie, "Evet," dedi. "O davul benzeri sesler nedir? " 
Đkizler çabucak bakı ştılar. Batıl inançlan uyanmı ş gibiydi. 
Si, "Bizim tann-davullan konusunda hiçbir bilgimiz yok," diye açıkladı. "Bu 
konuda ne bir şey gördük, ne de duyduk. Ama kentteki sava şa gelince..." 
Başlangıçta Ya ğmacılarla haydutlar, kentte ya şayan ve disiplinsiz bir 
konfederasyon kurmu ş olan zanaatkarlar ve Yapıcılarla sava şmışlardı. Kentliler, 
Yağmacılann Lud'u soymalanna, dükkânlannı yakmalarına ve geride kalan-lan kesin 
ölüm demek olan o Büyük Bo şlu ğa atmalanna göz yummamaya karar vermi şlerdi. 
Savaşacaklardı. Birkaç yıl Lud'u, köprüden geçmeye ya da  tekne ve mavnalarla 
içeri girmeye çalı şan zalim ama iyi örgütlenmemi ş baskıncı gruplanna kar şı 
başanyla da savunmu şlardı. 
Đkizlerden biri, "Kentliler, eski silahlan kullandıl ar," dedi. "Sayılan azdı ama 
Yağmacıların yaylan, sava ş baltalan ve topuzlanyla onlara kar şı koymaları 
imkânsızdı." 
Eddie sordu. "Yani Kentliler ate şli silahlar mı kullandılar?" 
 Albinolu ikizlerden biri ba şını salladı. "Evet, ate şli silahlar! Ama öyle 
sıradan şeyler de ğil. Bazılan ate şli-patlayıcılan birkaç kilometre öteye 
fırlatıyordu. Dinamit gibi patlayan bu silahlar çok  daha güçlüydüler. Haydutlann 
-herhalde artık onlann Kırlar diye tanımlandıklannı  anladınız -nehrin gerisinden 
kenti sarmaktan ba şka bir şey yapmalan mümkün de ğildi. Onlar da öyle yaptılar." 
Böylece Lud bu ça ğın kale-sı ğına ğına dönü şmüştü. En zeki ve en sa ğlam insanlar 
etraftaki kırsal alanlardan birer iki şer kente gidiyorlardı. Dü şmanlann 
karmakan şık kamplanndan ve cepheden gizlice geçmek yeni gele nlerin son zekâ 
testleri sayılıyordu. Ço ğu, yanlannda silah olmadan, köprüden geçerek 
geliyorlardı. Oraya kadar eri şebilenler Lud'a alınıyordu. Tabii bazılannın bir 
i şe yaramayaca ğı anla şılıyor ve öyleleri geri gönderiliyordu. Ancak uzman lık-lan 
ya da meslekleri olan (ya da böyle bir şeyi ö ğrenecek kadar zeki sayılan) 
kimseler kentte kalabiliyorlardı. Özellikle çiftçil i ğe çok de ğer veriliyordu. 
Hikâyelere göre Lud'daki her büyük park bir bostana  dönü ştürülmü ştü. Kentin 
kırsal alanlarla ba ğlantısı kesilmi şti. Ya besinlerini kendileri yeti ştirecek ya 
da cam kuleler ve maden geçitler arasında açlıktan öleceklerdi. Ulu Eskiler 
gitmi şlerdi. Makinelerse bilinmeyen şeylerdi. Geride kalan o sessiz harikalar da 
yenilecek türde şeyler de ğildi. 
Savaşın özellikleri yava ş yava ş de ği şmeye ba şladı. Güç dengesi kenti sarmı ş olan 
Kırlara geçti. Onlara, genelde kentlilerden çok dah a ya şlı oldukları için bu ad 
verilmi şti. Tabii Kırlar da ya şlanmakta olan kentlileri Bulu ğlar diye 
tanımlıyorlardı. Oysa Bulu ğ ça ğlan artık çok gerilerde kalmı ştı. Sonunda 
kentliler eski silahlann nasıl çalı ştıklannı unuttular ya da hepsini tükettiler. 
Roland, "Herhalde ikisi birlikte olmu ştur," diye homurdandı. 
Hemen hemen doksan yıl önce son bir haydut çetesi o rtaya çıkmı ştı. Si ve Talitha 
Teyze tanık olmu şlardı buna. Çete çok büyüktü. Öncüler River Crossin g 
Kasabasından şafak sökerken, Artçılarsa ancak güne ş batarken geçmi şlerdi. 
Bölgede görülen son güçtü bu. Ba şında da David Quick adlı bir cen-gâver prens 
vardı. Yani daha sonra havada uçarken dü şüp öldü ğü iddia edilen o adam. Quick 
hâlâ kentin etrafında dola şan haydut çetelerinin disiplinsiz kalıntılarını 
örgütlemi ş ve planlarına kar şı çıkan herkesi de öldürmü ştü. Quick'in Kırlar 
örgütü kente girmek için ne teknelerden, ne de köpr üden yararlanmı ştı. Onun 



yerine Lud'un on sekiz kilometre güneyinde dubalar üzerine bir köprü kurdurmu ş 
ve kente yandan saldırmı ştı. 
Talitha Teyze hikâyeyi, "Sava ş ondan sonra tutu şmuş bir baca gibi gitgide hızını 
kaybetti," diye tamamladı. "Arada sırada kentten ay rılmayı ba şaran birinden 
haberler alıyoruz. Artık böylesi insanların sayılan  artmaya ba şladı. Hepsi de 
köprünün savunulmadı ğını söylüyor. Bence ate ş sönmek üzere. Lud'un içinde 
Bulu ğlarla Kırlar geri kalan ganimet için didi şip duruyorlar. Ancak Quick'in 
peşisıra dubalı köprüden geçen Ya ğmacıların torunları da artık gerçek Bulu ğ 
sanırım. Ne var ki hâlâ Kırlar diye ça ğrılıyorlar o ha şka. Kentin asıl 
sakinlerinin torunlanysa artık bizim kadar ya şlı olmalılar. Gerçi bazı gençler 
onlara katılmak için hâlâ Lud'a gidiyor, hepsini de  eski hikâyeler ve kentte 
hâlâ olabilecek bilgiler ilgilendiriyor. 
" Đki taraf da eski dü şmanlı ğı sürdürüyor, Silah şor. Ve iki taraf da Eddie diye 
çağırdı ğın bu genci aralarına almak isteyecekler. Bu koyu t enli kadın do-
ğurgansa, bacaklarının kısa olmasına ra ğmen onu yine de öldürmeyecekler. Çocuk 
doğurması için ya şamasına izin verecekler. Çünkü artık pek az çocuk d ünyaya 
geliyor. Eski hastalıklar yava ş yava ş geçiyorsa da yine de bazı bebekler çok 
acayip oluyor." 
Susannah bu sözler üzerine kımıldandı. Bir şey söyleyecekmi ş gibiydi. Ardından 
kahvesini bitirerek, tekrar arkasına yaslandı ve hi kâyeyi dinlemeyi sürdürdü. 
"Bu genç adamla kadını isterler, Silah şor. Ama bence bu çocuk için deli 
olurlar." 
Jake e ğilerek Oy'u ok şamaya ba şladı. Roland onun yüzündeki ifadeyi görünce ne 
düşündüğünü anladı. Bu da yine da ğların altındaki geçitle ilgili hikâyenin bir 
tekrarıydı. A ğır De ği şkenlerin bir ba şka türü. 
Talitha Teyze, "Seni ise hemen öldürmeyi tercih ede rler, Silah şor," dedi. "Çünkü 
sen bir silah şorsun. Kendi zaman ve yerinin dı şında kalan biri. Đki tarafın da 
i şine yaramazsın. Ama bir erkek çocu ğunu alır ve kullanırlar. Bazı şeyleri 
unutması, bazılarını da anımsaması için e ğitirler. Zaten onlar ba şlangıçta ne 
için sava ştıklarını bile unuttular. Her şey o günden beri çok de ği şti. Simdi 
sadece o korkunç davul seslerine uyarak sava şıyorlar. Đçlerinden birkaçı hâlâ 
gençse de ço ğu sallanan koltukta pinekleyecek kadar ya şlı. Bizim gibi. Öldürmek 
için ya şayan ve ya şamak için öldüren bütün o ahmak bunaklar." Bir an d urdu. "Eh, 
biz ihtiyarların hikâyesini sonuna kadar dinlediniz . Lud'un etrafından 
dolanmanız ve kentlileri sava şlarıyla ba ş ba şa bırakmanız daha iyi olmaz mı?" 
Roland cevap veremeden Jake berrak ve kesin bir ses le konu şmaya ba şladı. "Bize 
Mono Blaine hakkında bildiklerinizi anlatın. Blaine 'i ve Makinist Bob'u." 
 
Eddie, "Makinist kim?" diye sordu. Ama Jake hâlâ ya şlılara bakıyordu. 
Si sonunda, "Demiryolu şu tarafta," diye cevap verdi. Eliyle nehir tarafını  
gösteriyordu. "Bir tek hat. Đnsanlar tarafından ta ştan yapılmı ş bir sütunun 
üzerinde, çok yukarılarda. Ulu Eskilerin sokak ve b inaların yapımında 
kullandıkları ta ştan bir sütunun üzerinde." 
Susannah, "Bir mono-ray!" diye ba ğırdı. "Mono-ray Blaine." 
Jake homurdandı. "Kötü Blaine!" 
Roland ona bir göz attı ama bir şey söylemedi. 
Eddie, Si'ye döndü. "Tren hâlâ çalı şıyor mu?" 
Si ba şını, hayır dermi ş gibi a ğır a ğır salladı. Yüzünde endi şeli ve sıkıntılı 
bir ifade vardı. "Hayır, genç efendi. Ama ben onun çalı ştı ğını gördüm. Teyze de 
öyle. Biz gençken. Kentteki sava ş olanca şiddetiyle sürdü ğü sıralarda. Treni 
görmeden önce sesini duyardık. Alçak, mırıltıya ben zeyen bir sesti bu. Yazın 
bazen fırtına çıkaca ğı zaman duyulan sese benzerdi. Şu bol bol şim-§ek çakan yaz 
fırtınaları sırasında duyulan u ğultu gibi." 
Talitha Teyze, "Evet," dedi. Yüzünde hayallere dalı p gitmi ş bir insanın ifadesi 
vardı. 
"Sonra tren gözükürdü. Mono Blaine. Güne şte ı şıldardı. Burnu senin ta-bancandaki 
kur şunlara benzerdi, Silah şor. Belki iki teker uzunlu ğundaydı. Evet, inanılmaz 
bir şeymi ş gibi gözüküyor. Belki de gerçekten öyleydi. Biz o zamanlar çok 
gençtik ve bazı şeyleri tam anlayamıyorduk. Ama ben hâlâ öyle oldu ğunu 
düşünüyorum. Çünkü tren geldi ği zaman onun bütün ufuk boyunca ilerledi ğini 
sanırdınız. Yava ş, hızlı. Sonra onu do ğru dürüst göremeden uzakla şıp giderdi. 



"Bazen, havanın bozuk ve sisli oldu ğu günlerde batıda gözükürken bir cadı gibi 
çı ğlıklar atardı. Bazen gece gelirdi. Önünden bembeyaz , belirgin bir ı şık 
uzanırdı. Sonra o çı ğlık hepimizi uyandırırdı. Bu tıpkı, dünyanın sonu 
geldi ğinde ölüleri mezarlarından çıkaracak olan borunun s esi gibiydi." 
Bili ya da Till hu şuyla titreyen bir sesle mırıldandı. "Onlara gürültü yü anlat, 
Si! Daha sonra duyulan o korkunç gümbürtüyü anlat."  
Si biraz da öfkeyle, "Evet," diye cevap verdi. "Ben  de tam buna geliyordum. Tren 
geçtikten birkaç saniye sonra bir sessizlik olurdu. .. Bazen bir dakika... Ondan 
sonra bir patlama duyulurdu. Bu gürültü tahtaları z angırdatır, raf-lardaki 
fincanların dü şmesine yol açardı. Bazen pencere camları bile kırıl ırdı. Ama 
kimse bir ı şık ya da bir alev göremezdi. Sanki ruhlar dünyasınd a bir patlama 
olurdu." 
Eddie, Susannah'nın omzuna vurdu. Genç kadın ona do ğru döndü ğü zaman dudaklarını 
oynatarak, "Sonik gürültü," dedi. Yani ses duvarı a şıldı ğı zaman duyulan 
gürültü. Ama bu delilikti. Eddie ses hızından daha süratli ilerleyen bir tren 
oldu ğunu hiç duymamı ştı. Ne var ki, olayın mantıklı tek açıklaması da bu ydu. 
Susannah ba şını sallayıp tekrar Si'ye do ğru döndü. 
Adam yumuşak bir sesle, "Ulu Eskilerin yaptıkları ve çalı ştı ğını kendi 
gözlerimle gördü ğüm tek makine o," dedi. "E ğer bu şeytanın i şi de ğilse, o zaman 
şeytan yok demektir. Onu en son Mercy'le evlendi ğim ilkbahar gördüm-Galiba 
altmı ş yıl önce." 
 Talitha Teyze otoriter bir tavırla, "Yetmi ş," diye düzeltti. 
Roland, "Ve bu tren kente gidiyordu," dedi. "Bizim geldi ğimiz taraftan... 
batıdan... ormandan çıkıyordu." 
Birdenbire ba şka biri, "Evet," diye cevap verdi. "Ama bir tren da ha vardı O 
kentten çıkıyordu... belki de hâlâ çalı şıyordun" 
 
Hepsi birden döndü. Mercy oturdukları masayla kilis enin arasındaki bir çiçek 
tarhının yanında durmaktaydı. Sonra ellerini öne do ğru uzatarak a ğır a ğır 
seslerin geldi ği tarafa do ğru yürümeye ba şladı. 
Si hantalca aya ğa kalkıp mümkün oldu ğunca çabucak karısının yanına gitmeye 
çalı ştı. Mercy'nin elini tuttu, o da kolunu onun beline doladı. Şimdi dünyanın 
en ya şlı çiftine benziyorlardı. 
Si, "Teyze sana kahveni içeride içmeni söyledi," di ye hatırlattı. 
Kadın, "Kahvemi çoktan içtim," dedi. "Çok acı ve be n o kahveden nefret ediyorum. 
Ayrıca... konu şmaları da dinlemek istedim." Elini kaldırarak titre yen parma ğıyla 
Roland'ın oturdu ğu tarafı i şaret etti. "Onun sesini duymayı arzu ettim. 
Silah şor'ün sesi hafif ve ahenkli." 
Si, Talitha'ya hafif bir korkuyla baktı. "Özür dile rim, teyze. O hiçbir zaman 
söz dinlemezdi. Geçen yıllar da bu kusurunu düzeltm edi." 
Talitha Teyze, Roland'a bir göz attı. Silah şor belli belirsiz ba şını salladı. 
Yaşlı kadın, "Mercy yakla şsın," dedi. "Ve bizimle otursun." 
Si karısını masaya getirirken bir yandan da onu aza rlayıp duruyordu. Mercy o 
görmeyen gözleriyle kocasının omzunun üzerinden bak tı. Dudaklan inatla 
gerilmi şti. 
Si, Mercy'i bir sandalyeye oturttuktan sonra Talith a Teyze dirseklerine 
dayanarak öne do ğru e ğildi. " Şimdi... söylemek istedi ğin bir şey var mı, ya şlı 
kız karde şim? Yoksa bo şuna mı gevezelik ediyorsun?" 
"Ben duyaca ğımı duydum. Kulaklarım eskisi kadar keskin, Talitha ! Hatta daha da 
keskin!" 
Roland elini bir an beline attı. Sonra tekrar masay a do ğru uzattı ğında 
parmaklarının arasında bir şarjör vardı. Onu Susannah'ya do ğru attı ve genç 
kadın da şarjörü yakaladı. Mercy'e, "Öyle mi, bayan?" diye so rdu. 
Yaşlı kadın ona do ğru döndü. "Evet, yeteri kadar iyi i şitiyorum. Bira? önce bir 
şey attı ğını anlayacak kadar hem de. Onu kadınına fırlattın sanırım. Şu 
kahverengi tenli kadına. Attı ğın küçük bir şeydi. Neydi o, Silah şor? Bir çörek 
mi?" 
Roland gülümsedi. "Eh, ona yakın bir şey. Dedi ğin gibi kulakların iyi i şitiyor. 
Şimdi bize ne demek istedi ğini anlat." 
Kadın, "Bir mono daha var," dedi. "Tabii o ba şka yöne do ğru giden aynı trense 
bilemem. Her neyse... Bu mono ba şka yöne gidiyordu. Hiç olmazsa yedi ya da sekiz 



yıl öncesine kadar. Onun kentten çıkıp gerideki çor ak topraklara do ğru gitti ğini 
duyardım." 
Albinolu ikizlerden biri, "Saçma!" diye ba ğırdı. "Hiçbir şey o çorak topraklara 
gitmez! Orada hiçbir şey ya şayamaz!" 
Mercy ona döndü. "Tren canlı bir varlık mıdır? Till  Tudbury? Bir makine 
hastalanıp kusar mı? Üzerinde yaralar olu şur mu?" 
Eddie, "Ah, biz bir ayıya rastladık..." demek isted i. Bu konuyu biraz dü şündü ve 
sonra dilini tutmasının daha iyi olaca ğına karar verdi. 
Di ğer ikiz öfkeyle ısrar etti. "Biz o trenin sesini du yardık. Si' nin her zaman 
anlattı ğı o gürültü..." 
Mercy, "Bu tren öyle patlamayı andıran bir gürültü çıkarmazdı," diye itiraf 
etti. "Ama ben o di ğer sesi duydum. Yakında bir yere yıldırım dü ştükten sonra 
bazen duyulan o u ğultuya benzeyen sesi. Rüzgâr güçlü oldu ğu ve kentten bu tarafa 
doğru esti ği zamanlar." Kafasını dikle ştirerek ekledi. "O gümbürtüyü de i şittim 
bir keresinde. Çok fizaklardan gelmi şti. O müthi ş Büyük Charlie fırtınası 
çıktı ğı ve kilisenin çan kulesinin damını uçuraca ğından korktu ğumuz o gece. 
Gürültünün kayna ğı herhalde buradan iki yüz teker uzaktaydı. Belki d e iki yüz 
elli teker." 
Đkiz ba ğırdı. "Haydi oradan! Sen galiba iblis otu çi ğnedin." 
 "Çeneni tutmazsan seni çi ğnerim, Bili Tudbury! Ve bir hanıma 'haydi oradan,' 
diye ba ğırman çok ayıp. Ah..." 
Si ıslık çalar gibi, "Kes artık, Mercy!" diye fısıl dadı. Ama Eddie bu kırsal 
kesime özgü tatlı konu şmayı pek dinlemiyordu. Kör kadının söyledikleri ona  
mantıklı gelmi şti. Tabii ses duvarının a şılması söz konusu olamazdı. Lud'dan 
hareket eden bir tren için imkânsızdı. Genç adam se s hızının tam ne oldu ğunu 
hatırlamıyordu. Ama galiba saatte yakla şık bin kilometreydi. Đstasyondan hareket 
eden bir trenin bu hıza eri şebilmesi için zaman gerekirdi. Buna eri şti ği sırada 
da artık sesi i şitilmez olurdu... Ancak i şitme ko şulları uygun oldu ğu zaman 
durum de ği şirdi. Mercy'nin o müthi ş Büyük Charlie fırtınası -o her neyse- 
çıktı ğı gece iddia etti ği gibi. 
Burada bazı olanaklar vardı. Mono Blaine, bir Land Rover de ğildi ama belki de... 
belki de... 
Roland, "Di ğer trenin sesini yedi sekiz yıldan beri duymadın, d eğil mi?" diye 
sordu. "Bu sürenin daha uzun olmadı ğından emin misin?" 
Mercy, "Daha uzun olamaz," dedi. "Treni en son ihti yar Bili Muffin'in kan 
hastalı ğına tutuldu ğu yıl duydum. Zavallı Bili!" 
Talitha Teyze hatırlattı. "Aradan neredeyse on yıl geçti." Sesi tuhaf bir 
şekilde yumu şamıştı. 
Si karısına sordu. "Böyle bir şey duydu ğundan neden bana hiç söz etmedin?" 
Silah şor'a baktı. "Onun söyledi ği her söze inanmamalısınız, efendim. Benim Mercy 
her zaman sahnenin tam ortasında olmayı ister." 
Kadın, "Seni ihtiyar deli!" diye ba ğırarak adamın koluna vurdu. "Sana bundan söz 
etmedim, çünkü çok gururlandı ğın hikâyeni gölgede bırakmak istemedim. Ama şimdi 
duyduklarım önemli. Onun için de konu şmak zorundayım." 
Roland, "Sana inanıyorum," dedi. "O geceden sonra m ononun sesini bir daha 
duymadı ğından emin misin?" 
"Hayır, o sesi ondan sonra hiç duymadım. Herhalde t ren yolunun sonuna vardı." 
Roland, "Acaba?" diye mırıldandı. "Açıkçası bundan kuşkuluyum." Sıkıntılı 
gözlerini masaya dikti. Birdenbire hepsinden uzakla şmış gibiydi. Jake, çuf-çuf, 
diye dü şündü ve ürperdi. 
 
Yarım saat sonra tekrar kasaba meydanındaydılar. Su sannah yine tekerlekli 
sandalyesindeydi. Jake çantasının kayı şlarını düzeltiyor, Oy ise ayaklarının 
dibine çökmü ş, dikkatle onu izliyordu. Sonsuza Kadar Ya şayacak Kan Kilisesinin 
arkasındaki küçük cennet bahçesindeki ziyafete sade ce Kasaba Đhtiyar Heyetinin 
katılmı ş oldu ğu anla şılıyordu. Çünkü yolcular alana döndükleri zaman ora da on 
iki ki şi daha bekliyordu. Hepsi Susannah'ya baktılar, sonr a biraz daha uzun bir 
süre Jake'i incelediler. (Onlar için Jake'in gençli ği kadının koyu teninden daha 
ilginçti anla şılan.) Gerçi hepsinin de Roland'ı görmeye geldikler i belliydi. 
Merak dolu gözlerinde çok eski bir hu şu vardı. 



Susannah, Roland, hikâyelerden ö ğrendikleri geçmi şin canlı bir kalıntısı, diye 
düşündü. Ona hu şuyla bakıyorlar. E ğer azizlerden biri -Peter, Paul ya da 
Matthew- cumartesi gecesi fasulye yemeye gelseydi v e Đsa marangozken Galile 
Denizinin etrafında dola şmanın nasıl bir şey oldu ğunu anlatsaydı, dindar 
insanlar da ona böyle bakarlardı. 
Yemekten sonraki tören burada da tekrarlandı. Ama b u kez River Cros-sing'in geri 
kalan sakinleri de törene katıldı. Sıraya dizilerek  ayaklarını sürüye sürüye 
ilerlediler. Eddie ve Susannah'nın elini sıkıp Jake 'i yanaklarından ve alnından 
öptüler. Sonra da Roland'ın onlara dokunması ve kut saması için Silah şor'ün 
önünde diz çöktüler. Kör Mercy, Roland'a sarılarak yüzünü onun karnına gömdü. 
Silah şor de ona sanldı ve verdi ği haber için te şekkür etti. 
"Bu geceyi bizimle geçirmez misin, Silah şor? Gurup zamanı hızla yakla şıyor. Sen 
ve seninkilerin geceyi uzun bir zamandan beri bir d am altında geçirmedi ğinden 
eminim." 
"Bu do ğru. Ama yolumuza devam etmemiz daha iyi olur. Sa ğol, teyze." 
"Fırsat bulursan tekrar gelir misin, Silah şor?" 
 Roland, "Evet," dedi ama Eddie'nin, bu olasılı ğın pek zayıf oldu ğunu anlamak 
için bu garip arkada şının yüzüne bakmasına hiç gerek yoktu. "Mümkün olur sa." 
" Đyi." Ya şlı kadın Silah şor'a son bir kez daha sanldı. Sonra da eli, Si'nin 
güneşten yanmı ş omzunda ilerledi. 
Talitha Teyze en sondaydı. Kadın yere diz çökece ği zaman Roland onu omuzlarından 
yakaladı. "Hayıf, teyze. Bunu yapmamalısın." Ardınd an Silah şor, Eddie'nin 
hayretle açılan gözlerinin önünde tozlu kasaba meyd anında, kadının kar şısında 
diz çöktü. "Beni kutsar mısın, Ya şlı Ana? Yolumuza devam ederken, hepimizi de 
kutsar mısın?" 
Kadın, "Evet," dedi. Sesinde şaşkınlık yoktu. Gözleri ya şarmamı ştı. Ama sesi 
derin duygular yüzünden titriyordu. "Kalbinin sadık  oldu ğunu görüyorum, 
Silah şor. Senin gibilerin eski yöntemlerine sıkıca sarılm ı ş oldu ğunu da 
anlıyorum. Seni ve seninkileri kutsuyorum. Size bir  zarar gelmemesi için dua 
ediyorum. Ve şimdi lütfen şunu al." Ya şlı kadın elini rengi solmu ş elbisesinin 
yakasından soktu. Đnce gümü ş zincire takılı gümü ş bir haçı çekti ve boynundan 
çıkardı. 
Bu kez şaşırma sırası Roland'daydı. "Emin misin? Ben buraya s enin ve 
seninkilerin e şyalarını almaya gelmedim, Ya şlı Ana." 
"Hiçbir şeyden bu kadar emin olmadım. Ben bunu yüz yıldan da ha uzun bir süre, 
gece gündüz taktım, Silah şor. Artık onu sen takacak ve Kara Kule'nin dibine 
bırakacaksın. Dünyanın ta öbür ucunda Talitha Unwin 'in adını söyleyeceksin." 
Zinciri Roland'ın boynundan geçirdi. Haç, Silah şor'ün geyik derisinden 
gömle ğinin açık yakasından içeriye sanki oraya aitmi ş gibi kaydı. "Artık git. 
Birlikte yemek yedik, konu ştuk. Sen bizi kutsadın, biz de seni. Yolunda güvenl e 
ilerle. Dayan ve sadık ol." Son sözleri söylerken s esi iyice titreyerek 
kısıkla ştı. 
Roland aya ğa kalktı. Sonra e ğildi ve elini üç defa bo ğazına vurdu. "Te şekkür 
ederim, hanım." 
Yaşlı kadın da e ğildi ama konu şmadı. Şimdi ya şlar yanaklarından akıyordu. 
 Roland, "Hazır mısınız?" diye sordu. 
Eddie ba şını salladı. Konu şursa olacaklardan korkuyordu. 
Silah şor, "Pekâlâ," dedi. "Gidelim." 
Kasabanın ana yolunun kalıntıları üzerinde ilerledi ler. Jake, Susan-nah'nın 
sandalyesini itiyordu. Üzerindeki rengi solmu ş levhada "Ticaret ve Takas" yazılı 
son binanın önünden geçerlerken çocuk arkaya baktı.  Ya şlı kasabalılar hâlâ 
i şaret ta şının önünde durmaktaydılar. Bu gepgeni ş ve bombo ş ovanın ortasında 
üzgün, bir avuç insan... Jake elini salladı. Bu ana  kadar kendini tutmayı 
başarmı ştı ama aralarında Si, Bili ve Till'inde oldu ğu birkaç ya şlı da ellerini 
kaldırarak kar şılık verdiklerinde dayanamadı ve hüngür hüngür a ğlamaya ba şladı. 
Eddie kolunu onun omzuna atıp endi şeyle, "Yürümeye devam et, ahbap," dedi. "Bu 
i şi ba şarmanın tek yolu budur." 
Jake, "Öyle ya şlılar ki," diye hıçkırdı. "Onları böyle nasıl bırak ırız? Bu do ğru 
değil." 
Eddie dü şünmeden, "Bu Ka," dedi. 
"Öyle mi? Eh, Ka'nın... Ka'nın... canı cehenneme!" 



Eddie ba şını salladı. "Evet, zor bir durum..." O da aynı fik irdeydi ama yürümeyi 
sürdürdü. Jake de öyle. Bir daha geri dönüp bakmadı . Ya şlıların hâlâ orada, 
unutulmu ş kasabalarının ortasında beklemelerinden korkuyordu . Roland ve 
arkada şlan gözden kayboluncaya kadar orada durmalarından. Ve Jake geriye baktı ğı 
takdirde yanılmadı ğını da anlayacaktı. 
 
Daha on kilometre ilerleyemeden hava kararmaya ve b atan güne ş batı ufkunu 
boyamaya ba şladı. Yakında bir okaliptüs korusu vardı. Jake'le E ddie odun bulmak 
için oraya gittiler. 
Çocuk, "Kasabada neden kalmadı ğımızı anlayamıyorum," dedi. "O kör hanım bizi 
davet etti. Zaten fazla da ilerleyemedik. Midem hâl â çok dolu oldu ğu için adeta 
yalpalıyorum." 
Eddie gülümsedi. "Ben de öyle. Sana bir şey daha söyleyebilirim: Sevgili dostun 
Edward Cantor Dean, yarın sabah ilk i ş bu koruda çömelecek. Rahat rahat, uzun 
uzun. Geyik eti yemekten ve tav şan gibi pislemekten ne kadar bıktı ğımı 
bilemezsin. E ğer bir yıl önce bana şöyle bol bol dı şarı çıkmanın benim için 
günün en mutlu anı olaca ğını söyleseydin, suratına gülerdim." "Göbek adın Ca ntor 
mu gerçekten?" "Evet. Ama bunu etrafa yaymazsan sev inirim." "Yaymam. Kasabada 
neden kalmadık, Eddie?" 
Genç adam içini çekti. "Çünkü oduna ihtiyaçları old uğunu ö ğrenirdik." "Ha?" 
"Onlar için odun bulduktan sonra bu kez de taze ete  ihtiyaçları oldu ğunu 
anlardık. Son etlerini bize. yedirdiklerini de. Tab ii yediklerimizi telafi 
etmememiz de olmazdı. Öyle de ğil mi? Özellikle tabancalarımız oldu ğu için. 
Herhalde onlarda da elli ya da yüz yıllık ok ve yay lar var. Đşte bu nedenle 
onlar için ava çıkardık. Biz bu i şi halledinceye kadar ak şam olurdu. Ertesi 
sabah kalktı ğımızda da Susannah yolumuza devam etmeden birkaç şeyi onarmamız 
gerekti ğini söylerdi. Ah, kasaba binalarının görünen kısmı değil. Bu tehlikeli 
olurdu. Ama belki otelde ya da nerede ya şıyorlarsa orada. Sadece bunlar birkaç 
günümüzü alırdı. Ve birkaç günün ne önemi var, öyle  de ğil mi?" 
Roland karanlıkların arasından çıktı. Her zamanki g ibi sessizce hareket ediyordu 
ama dalgın bir hali vardı. "Jake'le bataklı ğa dü ştü ğünüzü sandım." "Hayır. Ben 
sadece Jake'e kendi açımdan gerçekleri anlatıyordum ." Jake, "Birkaç gün kalmanın 
ne zararı olurdu?" diye sordu. " Şu Kara Kule denen şey neredeyse uzun yıllardan 
beri hep oradaydı, öyle de ğil mi? Kalkıp bir yere gidecek de ğil ya." 
"Birkaç gün. Sonra birkaç gün daha. Sonra birkaç gü n daha." Eddie yerden aldı ğı 
dala baktı, sonra da onu öfkeyle bir kenara fırlatt ı. Bir yandan da, Roland gibi 
konu şmaya ba şlıyorum, diye dü şünüyordu. Ancak sadece gerçe ği açıkladı ğını da 
biliyordu. "Belki de su kaynaklarının kum ve çamurl a dolmaya ba şladı ğını 
görecektik. Orayı kazmadan gitmek de ayıp olacaktı.  Ama i şi neden bu noktada 
bırakacaktık? Birkaç hafta daha orada kalır ve su d olabı ya. pabilirdik. Öyle 
değil mi? Onlar ya şlı ve artık hızlı hareket edemiyorlar." R0_ land'a baktı. 
Sesi sitemliydi. "Sana bir şey söyleyeyim mi? Bili ve Till'in usul-ca bir bufal o 
sürüsünün pe şinden gittiklerini dü şündüğüm zaman tüylerim diken diken oluyor." 
Roland, "Onlar bu i şi çok uzun bir zamandan beri yapıyorlar," dedi. "Ha tta bize 
bir iki şey ö ğretebileceklerinden de eminim. Evet, böyle ya şayıp gidecekler. Bu 
arada şu odunları toplayalım. Gece so ğuk olacak." 
Ama Jake henüz konuyu kapatmak niyetinde de ğildi. Eddie'ye dikkatle, hatta hemen 
hemen sert bir tavırla bakıyordu. "Hiçbir zaman onl ara yeteri kadar yardım" 
edemeyece ğimizi söylüyorsun, öyle de ğil mi?" 
Eddie alt duda ğını uzatarak, alnına dü şen saçları yukarı do ğru üfledi. "Pek de 
değil. Ben onlardan ayrılmanın her zaman bugünkü kadar  zor olaca ğını anlatmaya 
çalı şıyorum. Belki daha da zorla şır ama hiçbir zaman kolayla şmaz." 
"Ama bu bana hâlâ do ğru de ğilmi ş gibi geliyor." 
Küçük grup Kara Kule'ye giden yol üzerindeki kamp y eri sayılacak açıklı ğa 
eri ştiler. Susannah sandalyesinden kaymı ş ve sırtüstü yere uzanmı ştı. Ellerini 
ensesinin altına sokmu ş, yıldızlara bakıyordu. Onlan görünce do ğrulup oturdu ve 
odunları Roland'ın ona aylar önce gösterdi ği biçimde yerle ştirmeye ba şladı. 
Roland,-"Bütün bu macera do ğru olan şeylerle ilgili," dedi. "Ama küçük do ğrulara 
çok uzun süre bakarsan, daha gerideki büyükleri gör emezsin, Jake. Her şey 
çı ğrından çıkıp yanlı ş yola sapılmı ş. Ve durum gitgide daha da kötüle şiyor. 
Bütün bunları etrafımızda görüyoruz. Ama cevaplar h âlâ ilerilerde. River 



Crossing Kasabasında yirmi ya da otuz ki şiye yardım ederken, yirmi ya da otuz 
bin insan ba şka bir yerde acı çekiyor ya da ölüyor olabilir. Evr ende de bütün 
bunların düzeltilebilece ği bir yer varsa, o da Kara Kule'de." 
Jake, "Neden?" diye sordu. "Nasıl? Hem bu Kule nedi r?" 
Roland, Susannah'nın dizdi ği odunlann yanında çömelerek çelik çubu- ğuyla 
çakmakta şını çıkardı. Kıvılcımlar çıralara do ğru sıçramaya ba şlıyordu. 
 Cok geçmeden dalların ve kuru ot yı ğınlarının arasında küçük alevler belirmeye 
başladı. Silah şor, "Ben bu sorulan cevaplayamam," dedi. "Ke şke yapabil-seydim." 
Eddie bunun son derecede zekice bir yanıt oldu ğunu dü şündü. Roland, 
"Cevaplayamam..." demi şti... Ama bu, "Bilmiyorum," anlamına gelmiyordu. Hi ç 
gelmiyordu hem de... 
Akşam yemeği ye şil bitkiler ve sudan ibaretti. Hepsi de River Cross ing'de bol 
bol yedikleri yemeklerin etkisinden hâlâ kurtulamam ı şlardı. Oy bile Jake'in 
uzattı ğı bir iki parça etten sonra di ğerlerini yemeye yana şmadı. 
Çocuk, Billy'i azarladı. "Neden kasabada konu şmadın? Beni aptal durumuna 
düşürdün." 
Oy, "Ap-tal," diyerek burnunu Jake'in ayak bile ğine dayadı. Roland, "Gitgide 
daha iyi konu şuyor," diye fikrini açıkladı. "Hatta konu şması sana benzemeye 
başlıyor, Jake." 
Oy da aynı fikirdeydi. "Ake..." dedi. Ama burnunu ç ocu ğun bile ğinden 
kaldırmamı ştı. Oy'un gözlerindeki altın halkalar Jake'i büyütü yordu. Ate şin 
titrek ı şı ğında bu halkalar sanki yava şça dönmekteydi. "Ama o ya şlılarla 
konu şmadı." 
Roland, "Billy'ler böyle konularda titiz davranırla r," dedi. "Tuhaf 
yaratıklardır onlar. Bir tahminde bulunmam gerekiyo rsa, onu kendi sürüsünden 
attıklarını söyleyebilirim." 
"Neden böyle söylüyorsun!" 
Roland, Oy'un baca ğını i şaret etti. Jake kanlan temizlemi şti. Billy bundan hiç 
hoşlanmamı ştı ama yine de dayanmı ştı. Yara artık iyile şmeye ba şlıyordu. Ancak 
hayvan hâlâ biraz topallamaktaydı. "Bunun ba şka bir Billy'nin ısırı ğı oldu ğuna 
bir kartala bahse girerim." "Ama neden, kendi sürüs ü..." 
 Eddie, "Belki onun gevezeliklerinden bıktılar," di ye atıldı. Susannah'nın 
yanına yere uzanmı ş, kolunu karısının omzuna dolamı ştı. 
Roland, "Belki öyle oldu," dedi. "Özellikle içlerin den sadece o hâlâ konu şmaya 
çah şıyorduysa. Belki di ğerleri Oy'un fazla zeki oldu ğuna karar verdiler. Ya da 
fazla kibirli oldu ğuna. Hayvanlar, kıskançlık konusunda insanlar kadar  bilgili 
değillerdir. Ama hiç bilmedikleri de söylenemez." 
Söz konusu hayvan gözlerini kapayarak güya uykuya d aldı... Ama Jake, konu şma 
sürerken Oy'un kulaklarının titredi ğini fark etmi şti. 
Çocuk, "Onlar ne kadar zeki?" diye sordu. 
Roland omzunu silkti. "Sana sözünü etti ğim ya şlı seyis - şu iyi bir Billy'nin 
şans getirdi ğini söyleyen adam- gençli ğinde yeti ştirdi ği bu tür bir hayvanın 
toplama yapabildi ğine yemin ederdi. Aya ğıyla ahırın zeminini çizerek ya da 
burnuyla ta şları bir araya iterek bu i şi ba şardı ğını söylerdi." Güldü ve o an 
bütün yüzü aydınlandı. River Crossing'den ayrıldıkl arından beri suratını 
karartan kasvetli gölgeler kaybolmu ştu. "Ama tabii seyislerle balıkçılar 
doğuştan yalancıdır." 
Gruba dostça bir sessizlik çöktü. Jake uykusunun ge ldi ğini hissediyordu. Biraz 
sonra uykuya dalaca ğını dü şündü ve buna bir itirazı yoktu. Sonra davullar 
başladı. Ritmik aralarla güneydo ğudan yayılıyorlardı. Çocuk tekrar do ğrulup 
oturdu. Yolcular hiç konu şmadan sesleri dinlediler. 
Eddie birdenbire, "Bu Rock and Roll temposu," dedi.  "Bundan eminim. Gitarları 
çıkardı ğın zaman geride bu kalırdı. Aslında Z.Z. Top'a çok benziyor." 
Susannah, "Z.Z. kim?" diye sordu. 
Genç adam güldü. "Onlar senin zamanında yoktu. Belk i vardılar ama o sırada 
Texas'ta okula giden küçük çocuklardı." Dinledi. "B u Sharp-Dressed Man ya da 
Velcro Fly'ın temposuna benzemiyorsa ne olayım!" 
Jake, "'Velcro Fly' mı?" dedi. "Bir şarkı için aptalca bir ad bu." 
Eddie, "Ama oldukça komik de," diye cevap verdi. "S en onu on yıl git" bir arayla 
kaçırdın, ahbap." 



 Roland, "Artık yatsak," dedi. "Sabah erken oluyor. " "Bu gürültüde nasıl 
uyurum?" Eddie durakladı. Sonra da suratı bembeyaz kesilmi ş olan ve çı ğlıklar 
atan Jake'i kapıdan bu dünyaya çektikleri sabahtan beri aklından çıkmayan bir 
şeyi söyledi. "Artık birbirimize hikâyelerimizi anla tmanın zamanı gelmedi mi, 
Roland? Belki sandı ğımızdan daha fazla bilgimiz oldu ğunu da anlarız." 
"Evet, bunun zamanı neredeyse geldi. Ama karanlıkta  olmaz." Roland yan yatarak 
üzerine örtüsünü çekti ve görünürde hemen uykuya da ldı. 
Eddie öfkelendi. "Tanrım! Hemen uyudu!" Di şlerinin arasından öfkeyle hafifçe 
ıslık çaldı. 
Susannah, "Haklı," dedi. "Haydi, Eddie... uyu artık ." Genç adam gülerek 
karısının burnunun ucunu öptü. "Peki, anneci ğim." Be ş dakika sonra o da, 
Susannah da derin bir uykuya dalmı şlardı. Davullar çalsın çalmasın. Ancak Jake 
uykusunun kaçmı ş oldu ğunu anladı. Yattı ğı yerden gökteki yabancı yıldızlara 
bakıyor, karanlıkların arasından yayılan ritmik dav ul seslerini dinliyordu. 
Belki de davulla Bulu ğlar Velcro Fly adlı bir şarkıya uyarak boogie-woogie 
yapıyor ve kurbanlarını kesmek için havaya girmeye çabalıyorlardı. 
Çocuk Mono Blaine'i dü şündü. Bu tren öyle hızlıydı ki, şu hayaletlerle dolu dev 
dünyada pe şinde sonik gürültüyü sürükleyerek ilerliyordu. Tabi i çocu ğun aklına 
ondan sonra Çuf-Çuf Charlie geldi. Lokomotif, yeni Burlington Zephyr geldi ği 
zaman unutulmu ş, yarı hatta çekilmi ş ve böylece i şe yaramaz bir hale sokulmu ştu. 
Jake, Charlie'nin yüzündeki ifadeyi hatırladı. Sözü mona bu ne şeli ve tatlıydı. 
Ama Jake'e hiç de öyle gelmemi şti. Çocuk, Orta-Dünya Demiryolu Şirketini ve St. 
Louis'le Topeka arasındaki bombo ş ovalan da dü şündü. Charlie'nin Bay Martin'in 
ona ihtiyaç duydu ğu zaman gitmeye hazır olu şunu da. Charlie'nin ate şini kendi 
kendine beslemesini, düdü ğü çalabilme-sini de. Jake yine kendi kendisine, 
Makinist Bob'un sevgili Charlie'sine bir Şans daha tanınması için Burlington 
Zephyr'i sabote edip etmedi ğini sordu. 
Sonunda ritmik davul sesleri, ba şladıkları gibi birdenbire sona erdi. Jake de 
daldı gitti. 
Jake rüya gördü. Ama sıva-adamı de ğil. 
Onun yerine rüyasında Batı Missouri'deki Büyük Bo şlukta bir yerlerde asfalt bir 
karayolunda duruyordu. Oy da yanındaydı. Yolun iki yanında demiryolu uyarı 
i şaretleri vardı. Ortalarında kırmızı ı şıklar olan beyaz X biçimi i şaretler. 
I şıklar yanıp sönüyor, çanlar çalıyordu. 
Sonra güneydo ğudan mınitıyı andıran ve gitgide yükselen bir ses g eliyordu. Sanki 
yıldırımı bir şi şeye hapsetmi şlerdi. 
Jake, Oy'a, " Đşte geliyor," diyordu. 
Oy da aynı fikirdeydi. "Hım..." 
Ve birdenbire iki teker uzunlu ğunda koskocaman, pespembe bir şey ovayı yararak 
onlara do ğru geliyordu. Bu kur şun biçimindeydi. Jake onu gördü ğünde kalbine 
müthi ş bir korku doldu. Trenin önündeki güne şte ı şıldayan iki büyük pencere, 
göze benziyordu. 
Jake, Oy'a, "Saçma sorular sorma," diyordu. "Ben sa çma oyunlar oynamam. Bu 
sadece korkunç bir çuf-çuf tren. Adı da Ba ş belası Blaine." 
Oy birdenbire raylara sıçrıyor ve kulaklarını geriy e atarak, oraya çökü-yordu. 
Altın gözleri alev alevdi. Çaresizce homurdanırken di şleri gözüküyordu. 
Jake haykırıyordu. "Hayıır! Hayır, Oy!" 
Ama Oy ona aldırmıyordu. O pembe kur şun şimdi kendisine meydan okuyan küçücük 
Billy-Ahmak'ın üzerine gidiyordu. O mınitıyı andıra n ses sanki Jake'in derisinin 
üzerinde dola şıyor, di ş dolgularının parçalanmasına ve burnunun kanamasına  neden 
oluyordu. 
Çocuk, Oy'u kurtarmak için atılıyor, Mono Blaine üz erlerine geliyordu. (Yoksa o 
Çuf-Çuf Charlie'miydi?) 
Jake birdenbire uyandı. Ter içinde kalmı ştı, titriyordu. Yan dönerek tela şla 
Oy'u aradı. Korkunç bir an Billy'nin gitmi ş oldu ğunu sandı. Ama sonra parmakları 
hayvanın o ipek gibi tüylerine dokundu. Oy, hafifçe  ba ğırdı ve uykulu bir 
merakla çocu ğa baktı. 
Jake bo ğuk bir sesle, "Her şey yolunda," diye fısıldadı. "Tren yok. Bu sadece 
bir rüyaydı. Haydi, sen yine uyu, o ğlum." 
Hayvan da, "Oy..." diyerek bunu onayladı. Ve gözler ini tekrar yumdu. 



Jake arkaüstü dönerek yine yıldızlara baktı. Blaine  ba ş belasından da öte bir 
şey dü şündü. Tehlikeli çok tehlikeli. 
Evet, belki. 
Çocuğun kafası tela şla ısrar etti. Belkisi melkisi yok! 
Pekâlâ. Blaine bir ba ş belasıydı. Kabul. Ancak Son Kompozisyonunda Blaine  
hakkında ba şka şeyler de yazmı ştı, öyle de ğil mi? 
Blaine gerçek. Blaine gerçek. Blaine gerçek. 
Jake, "Ah, Tamım," diye fısıldadı. "Ne berbat bir d urum." Gözlerini yumdu ve bir 
iki saniye içerisinde tekrar uykuya daldı. Bu defa rüya görmedi. 
 
Ertesi gün ö ğleye do ğru bir ba şka buzul kalıntısının tepesine eri ştiler ve ilk 
kez o zaman köprüyü gördüler. Köprü nehri daraldı ğı bir noktada a şıyordu, güneye 
doğru dönüyor ve kentin önünden geçiyordu. 
Eddie usulca, "Hey, Tamım..." diye mırıldandı. "Bu sana tanıdık geliyor nıu, 
Suze?" 
"Evet." 
"Jake?" 
"Evet. George Washington Köprüsüne benziyor." 
Eddie ba şını salladı. "Gerçekten de öyle." 
Jake, "Ama GW Köprüsünün Missouri'de ne i şi var?" diye sordu. 
Eddie ona baktı. "Ne dedin, ahbap?" 
Jake şaşaladı. "Orta-Dünyada yani. Canım, biliyorsun i şte." 
Eddie onu her zamankinden daha büyük bir dikkatle s üzüyordu. "Buranın Orta-Dünya 
oldu ğunu sen nereden biliyorsun? O i şaret ta şını gördü ğümüz zaman sen yanımızda 
değildin ki." 
Jake ellerini ceplerine sokarak gözlerini mokasenle rine dikti. Kısaca, "Bunu 
rüyamda gördüm," dedi. "Buraya gelmek için babamın her zaman yararlandı ğı 
seyahat acentasına ba şvurdu ğumu sanmıyorsun ya?" 
Roland, Eddie'nin omzuna dokundu. "Bu konuyu şimdilik bir tarafa bırakalım." 
Genç adam, Silah şor'a bir göz attı, sonra da, peki, dermi ş gibi ba şını salladı. 
Köprüye bir süre daha baktılar. Kentin siluetine al ı şacak zamanları olmu ştu. Ama 
bu köprü yepyeni bir şeydi. Ö ğleye özgü masmavi gökyüzünün önünde belli belirsiz 
bir şekil. Roland inanılmaz yükseklikteki dört maden kul eyi seçti. Bunlardan 
ikisi köprünün uçlanndaydı. Đkisi de ortasında. Aralarında dev kablolar havada 
uçarcasına uzun kavisler olu şturuyordu. Bu kavislerle köprünün aya ğı arasında 
sürüyle yatay çizgi vardı. Bunlar ya kabloydu ya da  maden kiri şler. Silah şor 
hangisi oldu ğunu anlayamadı. Ama ayrıca bo şluklar da gördü ve çok sonra köprünün 
artık dümdüz olmadı ğını fark etti. 
"Köprü yakında nehre batacak sanırım," dedi. 
Eddie istemeye istemeye, " Şey..." diye mırıldandı. "Belki. Ama açıkçası hali 
bana hiç de kötü görünmüyor." 
Roland içini çekti. "Fazla umutlanma, Eddie..." 
"Bu ne demek oluyor?" Eddie sesindeki alınganlı ğı fark etti ama artık bu konuda 
bir şey yapamayacaktı. 
" Şu demek oluyor: Ben sadece gözlerine inanmanı istiy orum, Eddie. Hepsi bu 
kadar. Benim yeti şti ğim yıllarda bir sözü çok tekrarlarlardı. 'Ancak bir  budala 
uyanmadan önce rüya gördü ğüne inanır.' Anlıyor musun?" 
Eddie az kalsın alaylı bir cevap verecekti ama kısa  bir çabadan sonra kendini 
tuttu. Roland kendini küçük bir çocukmu ş gibi hissetmesine neden oluyordu. Genç 
adam Silah şor'ün bunu bilerek yapmadı ğından emindi. Ama bu durumu 
kolayla ştırmıyordu. 
Eddie sonunda, "Anlıyorum sanırım," diye mırıldandı . "Bu annemin o çok sevdi ği 
söze benziyor." 
"Neymi ş bu?" 
Eddie ek şi ek şi, "En iyisini um, en kötüsünü bekle," dedi. 
Roland gülümserken yüzü aydınlandı. "Galiba annenin  sözlerini daha çok 
beğendim." 
Eddie, "Ama köprü hâlâ yerli yerinde!" diye patladı . "Onun harika bir durumda 
olmadı ğını kabul ediyorum. Belki bin yıldan beri kimse bak ım ve onarımla 
ilgilenmedi, ama hâlâ orada. Bütün kent de öyle! Or ada bize yardımı dokunacak 
bir şeyler bulabilece ğimizi ummak çok mu yanlı ş? Ya da bizi vuracakları yerde 



bize yiyecek verecek, bizimle konu şacak birilerini bulaca ğımızı ummak? Orada da 
Rover Crossing Kasabasındaki ya şlılar gibi insanlar olamaz mı? Şansımızın artık 
döndü ğünü ummak çok mu yanlı ş?" 
Bu sözleri izleyen sessizlikte genç adam utançla bi r nutuk çekmi ş oldu ğunu 
kavradı. 
"Hayır." Roland'ın sesinde şefkat vardı. Eddie'yi her zaman şaşırtan o şefkat. 
"Umut etmek hiçbir zaman yanlı ş de ğildir." Silah şor, Eddie'yle di ğerlerine derin 
bir rüyadan uyanan bir insan gibi baktı. "Bugünkü y olculuk bu kadar. Galiba 
artık konu şma zamanı geldi. Sanırım uzun da sürecek." 
Silah şor yoldan ayrılarak, arkasına bakmadan yüksek otlar ın arasına girdi. Di ğer 
üçü de bir dakika sonra onu izlediler. 
Susannah, River Crossing Kasabasındaki ihtiyarlarla  kar şıla şıncaya kadar 
Roland'a ender izledi ği televizyon programlanndaki kahramanlara bakar gib i 
bakmı ştı. Western türleri açısından. Cheyenne, The Riflem an ve bu türün en tipik 
örne ği: Gunsmoke. Susannah, Gunsmoke televizyon için çek ilmeden önce programı 
bazen babasıyla radyoda dinlemi şti. (Genç kadın radyo oyunları fikrinin 
Eddie'yle Jake'e ne kadar yabancı gelece ğini dü şünerek gülümsedi. Dünyası 
ilerleyip uzakla şmış olan sadece Roland de ğildi.) Susannah o kısa radyo 
oyunlarının her birinin ba şında hikâyenin neler söyledi ğini hâlâ anımsıyordu. 
"Bu bir erke ğin dikkatli olmasına yol açar... kendisini biraz ya l-nız 
hissetmesine de." 
River Crossing Kasabasına kadar genç kadın bu sözle rin Roland'ı kusursuzca 
özetledi ğine inanmı ştı. O, Marshal Dillon gibi geni ş omuzlu de ğildi. Onun kadar 
çok uzun boylu da. Yüzü, Vah şi Batıdaki bir kanun adamından çok, yorgun bir 
şairinkine benziyordu. Ama kadın yine de Roland'ı o hayali kanun adamının 
ekzistansiyalist bir kopyası gibi görmü ştü. Marshal Dillon'un ya şamının tek 
amacı Dodge Kentini temizlemekti. (Tabii arada sıra da Longb-ranch'de arkada şları 
Doc ve Kitty'le bir içki içmek dı şında.) 
Ama Susannah şimdi Roland'ın bir zamanlar dünyanın sonunda Dali t arzı bir Batı 
kasabasında dola şan kanun adamından ötede biri oldu ğunu anlıyordu. Diplomatlık 
yapmı ştı. Arabuluculuk da. Hatta belki ö ğretmenlik. En önemlisi bu insanların 
"Beyaz" dedikleri gücün bir askeri gibi davranmı ştı. Genç kadın Beyaz sözcü ğüyle 
uygarla ştıncı güçlerin kastedildi ğini dü şünüyordu. Bu görevliler toplumun 
geli şmesi için gereken süreyi sa ğlamak amacıyla insanların birbirlerini 
öldürmelerini engelliyorlardı. Roland da vaktiyle b ir ödül avcısından çok bir 
şövalye gibi davranmı ştı. Ve pek çok bakımdan bu hâlâ onun ça ğıydı. River 
Crossing sakinlerinin böyle dü şündükleriyse kesindi. Yoksa Roland'ın onları 
kutsaması için tozlann arasında diz çökerler miydi?  
Susannah bu yeni dü şüncenin ı şı ğında Silah şor'ün o Konu şan Dairedeki korkunç 
sabahtan beri hepsini pek zekice yönetti ğini anladı. Sonunda birbirlerine 
açılmalarına neden olacak bir konudan söz etmeye ba şladıklarında, Roland hemen 
i şe karı şmıştı. Oysa hepsinin ba şından geçen o açıklaması imkânsız ve etkileyici 
'Çekilme'den sonra bundan daha normal ne olabilirdi ? Ama Roland her seferinde 
konuyu hemen de ği ştirmi şti. Bunu öyle ustalıkla ba şarmı ştı ki, hiçbiri onun ne 
yaptı ğını fark etmemi şlerdi. (Hatta neredeyse dört yıl gırtla ğına kadar Đnsan 
Hakları harekâtına batmı ş olan Susannah bile.) 
Genç kadın bunun nedenini bildi ğini sanıyordu. Roland, Jake'e kendisine gelmesi 
için zaman vermek istemi şti. Ama Silah şor'ün amacını anlamak 
 Susannah'nın duygularını de ği ştirmiyordu. Şaşkınlık alay ve sıkııntı. Susannah, 
Roland onu bu dünyaya çekmeden hemen önce şoförü Andrew'un neler söyledi ğini 
hatırlıyordu. O Ba şkan Kennedy'nin Batı dünyasının son silah şoru oldu ğundan söz 
etmi şti. Susannah, Andrew'la alay etmi şti o zaman. Ama şimdi her şeyi anladı ğını 
düşünüyordu. Roland, Matt Dillon'dan çok JFK'ye benziy ordu. Silah şor'de 
Kennedy'nin hayal gücü pek yoktu. Ama romantiklik.. . ba ğlılık... karizmaya 
gelince... 
Susannah, kurnazlık, diye dü şündü. Kurnazlı ğı unutma. Birdenbire kendini de 
şaşırtan bir şey yaptı ve kahkahalarla gülmeye ba şladı. 
Roland yere ba ğdaş kurmu ştu. Kadına do ğru dönerek ka şlarını kaldırdı. "Komik bir 
şey mi var?" 
"Hem de çok komik bir şey. Bana şunu söyle: sen kaç dil biliyorsun?" 



Silah şor soruyu dü şündü ve sonunda. "Be ş..." dedi. "Sel lehçelerini de oldukça 
iyi konu şurdum. Ama galiba küfüner dı şında her şeyi unuttum." 
Susannah tekrar güldü. Kahkahası sevinçli ve ne şeliydi. "Sen bir tilkisjn, 
Roland. Gerçekten." 
Jake ilgiyle baktı. "Stelce küfretsene!" 
Ronald düzeltti. "Selce." Bir an dü şündü sonra da bo ğuk bir sesle, çabuk çabuk 
bir şeyler söyledi. Eddie bu sesi duyunca, sanki yo ğun bir sıvıyla gargara 
yapıyor, diye dü şündü. Örne ğin bir haftalık kahveyle. Roland bu sözleri 
söylerken gülmü ştü. 
Jake de gülümsedi. "Bu ne anlama geliyor?" 
Silah şor kolunu bir an çocu ğun omzuna attı. "Konu şmamız gereken pek çok şey 
oldu ğu anlamına." 
 
Roland, "Biz Ka-Tet'iz," diye ba şladı. "Bu, kaderin birbirine ba ğladı ğı 
insanlardan olu şan bir grup anlamına geliyor. Ülkemin filozofları K a-Tef in 
ancak ölüm ya da ihanetle bozulabilece ğini söylerlerdi. Ulu ö ğretmenim Cort, 
  
'Ölüm ve ihanet de Ka tekerinin parmaklarıdır,' der di. 'O yüzden de böyle bir 
bağ hiçbir zaman koparılamaz.' Yıllar geçer ve ben de başka şeyleri görürken 
Cort'un görü ş açısını gitgide daha fazla benimsemeye ba şlıyorum. 
"Bir Ka-Tet'in her üyesi, bilmecenin bir parçası gi bidir. Her parça tek ba şına 
bir esrar ta şır. Ama bir araya getirildiklerinde bir tablo olu ştururlar... ya da 
tablonun bir bölümünü. Bir tek tabloyu tamamlamak i çin pek çok Ka-Tet't gerek 
olabilir. Ya şamlarınızın, birbirine şimdiye kadar fark etmedi ğiniz biçimde 
değdi ğini ke şfederseniz buna şaşmamalısınız. Bir kere, üçünüz de birbirinizin 
düşüncelerini okuyabilirsiniz..." 
Eddie, "Ne?" diye ba ğırdı. 
"Doğru bu. Dü şüncelerinizi öyle do ğal bir şekilde payla şıyorsunuz ki, böyle bir 
şeyin oldu ğunun bile farkında de ğilsiniz. Bunu görmek benim için daha kolay 
kuşkusuz. Çünkü ben Ka-Tet'in tam üyesi de ğilim. Herhalde bunun nedeni sizin 
dünyanızdan olmamam. O yüzden dü şüncelerin payla şılması yetene ğine yüzde yüz 
sahip olmam imkânsız. Ama dü şüncelerimi gönderebilirim. Susannah... Dairedeki 
dakikaları hatırlıyor musun?" 
"Evet. Bana, iblisi bırakmamı söyledin. Ama yüksek sesle de ğil." 
"Eddie, Ayının ormandaki yerinde, o açıklıkta makin e yarasa sana saldırdı ğı 
zaman olanları hatırlıyor musun?" 
"Evet. Bana yere yatmamı söyledin." 
Susannah, "A ğzını bile açmadı, Eddie," dedi. 
"Evet, pekâlâ açtı! Sen bana ba ğırdın, Roland! Ben seni duydum, adamım!" 
"Evet, ba ğırdım. Ama kafamla yaptım." Silah şor, Jake'e döndü. "Sen de hatırlıyor 
musun? Yani evde olanları?" 
"Yerdeki tahtayı çeki ştirdim ama çıkaramadım. O zaman sen bana di ğer tahtayı 
çekmemi söyledin. Ama kafamın içini okuyamadı ğına göre ba şımın dertte oldu ğunu 
nasıl anladın, Roland?" 
"Bunu gördüm. Hiçbir şey duymadım ama gördüm. Sanki kirli bir camın arkas ından 
bakıyormu ş gibiydim." Roland arkada şlarını süzdü. "Bu yakınlık ve dü şüncelerin 
payla şılması Khef diye tanımlanır. Eski-Dünyanın orijinal  dilinde ba şka pek çok 
anlama gelir bu sözcük. Su, do ğum, hayat gücü sadece bunlardan üçü. Khef'i fark 
edin. Şu ara bütün istedi ğim bu." 
Eddie, " Đnsan inanmadı ğı bir şeyi fark edebilir mi?" diye sordu. 
Silah şor gülümsedi. "Hemen reddetme, bu da yeter." 
"Sanırım yapabilirim!" 
"Roland?" Konu şan Jake'di. "Sence Oy da bizim Ka-Tet'imizin bir pa rçası olabilir 
mi?" 
Susannah gülümsedi ama Silah şor'ün yüzünde ciddi bir ifade vardı. " Şu anda bir 
tahminde bulunmaya bile hazır de ğilim. Ancak sana şu kadarını söyleyece ğim, 
Jake. O tüylü dostunu uzun uzun dü şündüm. Ka her şeyi yönetmez ve rastlantılar 
olabilir... Ama insanları hâlâ hatırlayan bir Billy -Ahmak'in ansızın ortaya 
çıkması bana pek de bir rastlantıymı ş gibi gelmiyor." Di ğerlerine baktı. 
"Hikâyeye ben ba şlayaca ğım. Ondan sonra Eddie konu şacak. Benim bıraktı ğım yerden 



devam edecek. Sonra sıra Susannah'ya gelecek. Jake,  en son sen konu şacaksın. 
Tamam mı?" 
Üç yolcu da, tamam, dermi ş gibi ba şlarını salladılar. 
Roland, " Đyi," dedi. "Biz bir Ka-Tet'iz. Birçok parçadan olu şan bir tek şey. 
Artık konu şmalar ba şlasın." 
 
Konuşma güne ş batıncaya kadar sürdü. Sadece so ğuk bir yemek için kısa bir ara 
verdiler. Konu şma sona erdi ği sırada Eddie, kendini Sugar Ray Le-onard'la on ik i 
rauntluk bir maç yapmı ş gibi hissediyordu. Genç adam artık Roland'ın deyim iyle, 
Khef'i payla ştıklarından ku şku duymuyordu. Jake'le birbirlerinin hayatlarını 
rüyalarında ya şadıkları anla şılıyordu. Sanki bir bütünün iki parçasıydılar. 
Roland söze da ğların altında olanlarla ba şladı. Jake'in bu dünyadaki ilk ya şamı 
orada sona ermi şti. Silah şor Siyahlı Adamla yaptı ğı konu şmadan ve 
Walter'in 'Hayvan' ve 'Ya şı Olmayan Yabancı' diye tanımladı ğı biri hakkındaki 
üstü kapalı laflarından söz etti. Gördü ğü o acayip, korkutucu rüyayı da 
açıkladı. Rüyasında bütün evreni müthi ş bir beyaz ı şın yutuyordu. Ve o dü şün 
sonunda geride sadece bir tek mor ot kalıyordu. 
Eddie yan yan Jake'e baktı ve çocu ğun gözlerindeki ifade yüzünden sersemledi. 
Jake anlatılanları biliyordu. Tarifi tanımı ştı. 
 
Roland sayıkladı ğı sıralarda bu hikâyenin bir kısmını Eddie'ye açıkl amıştı. Ama 
bütün bunlar Susannah için yepyeni şeylerdi. Genç kadın Roland'ı irile şmiş 
gözlerle dinliyordu. Silah şor, Walter'in kendisine söylediklerini tekrarlarken , 
Susannah da kendi dünyasının ı şıltılarını gördü. Parçalanmı ş bir aynadaki 
görüntülere benziyordu bunlar. Otomobiller, kanser,  ay roketleri, suni döllenme. 
Genç kadın Hayvanın kim oldu ğunu bilmiyordu. Ama Ya şı Olmayan Yabancı adını 
tanımı ştı. Kral Arthur'un yükselmesini sa ğladı ğı iddia edilen sihirbaz Merlin'in 
başka adıydı bu. Her şey gitgide daha da gariple şiyor-du. 
Roland uyandı ğı zaman Walter'in uzun yıllar önce ölmü ş oldu ğunu gördü ğünü 
anlattı. Zaman her nasılsa öne do ğru kaymı ştı. Belki yüz yıl, belki be ş yüz. 
Silah şor, Batı Denizinin kıyısına eri şmesini, sa ğ elinin iki parma ğını 
kaybedi şini, kara-üçüncü Jack Mort'la kar şıla şmadan önce Eddie'yle Susannah'yı 
bu dünyaya çeki şini anlatırken Jake de onu büyülenmi ş gibi dinledi. 
Roland sonra Eddie'ye i şaret etti. Genç adam hikâyeye dev Ayının geli şiyle 
başladı. 
Jake atıldı. "Shardik mi? Ama bu bir kitabın adı! B izim dünyamızdaki bir kitabın 
adı! Onun yazarı şu tav şanlarla ilgili ünlü kitabı yazan..." 
Eddie, "Richard Adams!" diye ba ğırdı. "Tav şanlarla ilgili kitabın adı da 
Watership Down'dil O adı bildi ğimden emindim! Ama bu nasıl olur, Roland? Sizin 
dünyanızdakiler bizimkinde olanları nasıl bilebilir ler?" 
 Roland, "Arada kapılar yok mu?" diye cevap verdi. " Şu ana kadar onla-nn dördünü 
görmedik mi? Onların daha önce var olmadıklarını mı  sanıyorsun? Ya da bundan 
sonra var olmayacaklarını?" 
"Ama..." 
"Hepimiz de benim dünyamda seninkinin kalıntılarını  gördük. Ben de senin New 
York kentindeyken kendi dünyamın izlerini fark etti m. Silah şorle-ri gördüm. Ço ğu 
tembel ve a ğırdı. Ama onlar yine de birer Silah şordüler. Kendi eski Afa-
7<??'lerinin üyeleri oldukları da belliydi." 
"Onlar sadece polisti, Roland. Sen onlardan çok üst ündün." 
"Sonuncusundan de ğil. Jack Mort'la metro istasyonundayken o adam az k alsın beni 
deviriyordu. Kör talih olmasaydı bunu ba şaracaktı da. Yani Mort'un çelik ve 
çakmakta şı. O adam... Ben onun gözlerini gördüm. O, babasını n suratını 
biliyordu. Hem de çok iyi biliyordu. Buna inanıyoru m. Ve sonra... Balazar'ın 
gece kulübünün adını hatırlıyor musun?" 
Eddie endi şeyle, "Tabii," dedi. "E ğri Kule. Ama bu bir rastlantı olabilir. 
Kendin, A"a'nın her şeyi yönetmedi ğini söyledin." 
Roland ba şını salladı. "Sen gerçekten Cuthbert'e çok benziyor sun. Biz çocukken 
onun söyledi ği bir şeyi hatırlıyorum. Gece yarısı mezarlı ğa gitmeyi 
kararla ştırmı ştık. Sözümona e ğlenecektik. Ama Alain gelmeye razı olmadı. 
Babalarının ve annelerinin gölgelerine saygısızlık etmekten korktu ğunu söyledi. 
Cuthbert ona güldü. 'Bir hayaleti di şimle yakalamadıkça ona inanmam,' dedi." 



Eddie ba ğırdı. "Aferin ona! Bravo!" 
Roland gülümsedi. "Bunun ho şuna gidece ğini biliyordum. Her neyse... Hayaletleri 
şimdilik bir tarafa bırakalım. Sen hikâyene devam et ." 
Eddie, Silah şor çene kemi ğini ate şe attı ğı zaman gördü ğü hayali açıkladı. 
Anahtar ve gülü. Rüyasını, Tom ve Gerry'nin Artisti k Şarküterisinin kapısından 
girerek kurum rengi yüksek kulenin hakim oldu ğu gül tarlasına varı şını anlattı. 
Kulenin pencerelerinden yayılan ve yukarıda, gökyüz ünde bir şekil olu şturan 
karanlı ğı da. Genç adam artık do ğrudan do ğruya Jake'le konu şuyordu. Çünkü çocuk 
müthi ş bir açlık ve dikkatle, gitgide artan bir hayretle onu dinliyordu. Eddie 
rüyasına hakim olan o hu şu ve deh şeti aktarmaya çalı ştı. Ve onların gözlerinden 
-özellikle Jake'inkilerden- bu i şi umdu ğundan daha iyi ba şardı ğını anladı. Ya da 
onlar da benzer rüyalar görmü şlerdi. 
Shardik'in izlerini takip ederek Ayının Kapısına er i şmelerinden ve kafasını 
kanada dayadı ğı zaman a ğabeysini malikâneyi görebilmek için Dutch Hill'e gi tmeye 
ikna etti ği günü hatırladı ğından söz etti. Kapı ve i ğneyi ve I şının dokundu ğu 
her şeyi, hatta gökteki ku şları bile etkiledi ğini anladıkları zaman artık onlara 
ihtiyaçları kalmadı ğını da anlattı. 
Bu noktada Susannah konu şmaya ba şladı. O konu şur ve Eddie'nin kendince tahtadan 
anahtar yontmaya ba şladı ğını hikâye ederken Jake de arkaüstü yattı. Ellerini , 
başının altında birbirine kenetledi ve do ğrudan do ğruya güneybatıya, kente do ğru 
ağır a ğır giden bulutları seyre koyuldu. Düzgün biçimleri I şının varlı ğını iyice 
belirtiyordu. Bir bacadan çıkan dumanların rüzgârın  yönünü belirtmesi gibi. 
Susannah sonunda Jake'i bu dünyaya nasıl çektikleri ni anlatarak hikâyeyi sona 
erdirdi. Böylece onun ve Roland'ın anılarının ayrıl an yolları birle şmişti. 
Eddie, Konu şan Dairede kapıyı birdenbire ve sıkıca kapattı ğında oldu ğu kadar 
kesin. Genç kadın sadece bir olayı atlamı ştı. Aslında bu da bir olay sayılmazdı. 
Hiç olmazsa şimdilik. Sonuçta sabahlan midesi bulanmıyordu. Günü n geçmi ş 
olmasının da tek ba şına bir önemi yoktu. Roland'ın diyece ği gibi, "Bu hikâyenin 
başka bir güne bırakılması daha iyi olurdu." 
Ancak genç kadın sözlerini sona erdirirken Talitha Teyze'nin sözlerini 
unutabilmeyi istedi. Ya şlı kadın, Jake ona artık buranın kendi dünyası oldu ğunu 
söyledi ği zaman, "O halde tanrılar sana acısın," demi şti. "Çünkü bu dünyanın 
güneşi batıyor. Sonsuza kadar da do ğmayacak." 
Roland, "Artık sıra sende, Jake," dedi. 
Çocuk do ğrulup oturdu ve Lud'a do ğru baktı. Kentin batı kulelerinin pencereleri 
akşam güne şinin ı şıklarını yansıtıyor ve altın levhalar olu şturuyorlardı. Jake, 
"Her şey çılgınca," diye mırıldandı. "Ama aynı zamanda ma ntıklı da sayılır. 
Tıpkı uyandı ğında hatırladı ğın bir rüya gibi." 
 Susannah, "Belki olanlardan bir anlam çıkarmana ya rdım edebiliriz," dedi. 
"Evet, belki. Hiç olmazsa treni dü şünmeme yardımcı olabilirsiniz. Blaine'den 
kendi ba şıma bir anlam çıkarmaya çabalamaktan yoruldum." Đçini çekti. "Roland'ın 
aynı zamanda iki hayatı birden ya şayarak neler çekti ğini biliyorsunuz. Onun için 
o bölümü atlayabilirim. Zaten insanın neler hissett i ğini do ğru dürüst 
açıklayabildi ğimi pek sanmıyorum. Aynca pek yapmak da istemiyorum . Berbat bir 
şeydi bu. En iyisi ben hikâyeme Son Kompozisyonla ba şlayayım. Çünkü ancak o 
zaman her şeyin birdenbire düzeliverece ğini dü şünmekten vazgeçtim." Üç yolcuyu 
da ciddiyetle süzdü. "O zaman boyun e ğdim." 
Güneş batarken, Jake de konu şmasını sürdürdü. 
Çocuk, "Gerçe ği Anlayı şım"la ba şlayarak hatırlayabildi ği her şeyi anlattı. 
Hikâyesini ona saldırmak için duvardaki tahtaların arkasından çıkan korkunç kapı 
bekçisiyle sona erdirdi. Di ğer üçü sözünü hiç kesmeden onu dinlediler. 
Hikâye sona erdi ğinde Roland, Eddie'ye döndü. Gözleri karma şık duygulan yüzünden 
parlıyordu. Eddie önce bunun hayret oldu ğunu sandı. Sonra gördü ğünün güçlü bir 
heyecan... ve derin bir korku oldu ğunu anladı. Genç adamın a ğzı kuruyuverdi o 
zaman. Çünkü Roland korktu ğuna göre... 
"Dünyalarımızın bazı yanlarının üst üste geldikleri nden hâlâ ku şkulanıyor musun, 
Eddie?" 
Genç adam ba şını salladı. "Hayır, ne münasebet! Ben de aynı soka ktan indim ve 
arkamda onun giysileri vardı! Ancak... Jake, o kita bı görebilir miyim? Çuf-Çuf 
Charlie'yi?" 



Jake sırt çantasına uzandı ama Roland onun elini tu ttu. "Buna henüz sıra 
gelmedi. Şimdi, tekrar o bo ş arsaya dön, Jake. O bölümü tekrar anlat. Her §eyi 
hatırlamaya çalı ş." 
Jake kararsızca, "Belki beni ipnotize etmen gerekiy or," diye mırıldandı. "Daha 
önce Durak yerinde yaptı ğın gibi." 
Silah şor ba şını salladı. "Buna gerek yok. O arsada olanlar ya şamında ba şına 
gelebilecek en önemli şeydi. Hatta hepimizin ya şamında. Her şeyi 
hatırlayabilirsin." • 
Böylece Jake hikâyesinin o bölümünü tekrarladı. Hep si çocu ğun bir zamanlar Tom 
ve Gerry'nin dükkânının bulundu ğu yerde ba şından geçenlerin payla ştıkları Ka-
Tet'in gizli kalbi oldu ğunu iyice anlıyorlardı. Eddie'nin rüyasında Artisti k 
Şarküteri yerli yerindeydi. Jake'in gerçek ya şamındaysa orası yıkılmı ştı. Ama 
iki olayda da bu yerin müthi ş, tılsımlı bir gücü vardı. Roland kınk camlar ve 
parçalanmı ş tu ğlalarla dolu bo ş arsanın Susannah'nın 'Çekiciler' diye bildi ği 
yerlerden biri oldu ğunu anlıyordu. Kemiklerle dolu yerde gördü ğü açıklık da yine 
bir tür Çekiciydi. 
Jake a ğır a ğır konu şup, macerasının bu bölümünü anlatırken Silah şor'ün 
sözlerinin do ğru oldu ğunu anladı. Her şeyi hatırlıyordu. Belle ği gitgide 
güçlenirken sanki olayı yeniden ya şamaya ba şladı. Tom ve Gerry'nin dükkânının 
bulundu ğu yere "Kaplumba ğa Koyu Apartmanı"nın yapılaca ğını açıklayan levhadan 
söz etti. Hatta tahta perdeye sprey boyayla yazılmı ş olan kısa şiiri anımsayıp 
tekrarladı: 
" Şu koskocaman KAPLUMBA ĞAYA bak. 
Kabuğunun üzerinde dünyayı ta şıyor. 
Koşup oynamak istersen 
Bugün I şının yolundan gel." 
Susannah, '"Kafası a ğır çalı şır ama dü şünceleri mü şfiktir,'" diye mırıldandı. 
'"Hepimizi kafasının içinde ta şır...' Şiir böyle de ğil miydi, Roland?" 
Jake, "Ne!" diye sordu. "Ne öyle de ğil miydi?" 
Roland, "Çocukken ö ğrendi ğim bir şiir," dedi. " Đşte bir ba ğ daha. Bize gerçekten 
bir şeyler söylüyor. Ama bunun bilmemiz gereken bir şey oldu ğundan pek de emin 
değilim... Tabii yine de belli olmaz. Đnsan küçük bir bilginin ne zaman i şine 
yarayaca ğını bilemez." 
Eddie, "Altı I şının birle ştirdi ği on iki kapı," dedi. "Biz Ayıdan ba şladık. Orta 
noktaya dek gidece ğiz. Yani Kule'ye kadar. Ancak ta öbür uca gidersek Kaplumba ğa 
Kapısına eri şece ğiz. Öyle de ğil mi?" 
Roland ba şını salladı. "Bundan eminim." 
Jake dü şünceli bir tavırla, "Kaplumba ğa Kapısı..." diye tekrarladı. Bu 
sözcükleri a ğır a ğır söylemi şti. Sanki tadına bakıyordu. Sonra çocuk onlara 
tekrar koronun o müthi ş sesinden, her yanda yüzler, hikâyeler ve tarihçele r 
oldu ğunu anlamasından ve bütün ya şamın özüne benzeyen bir şeyle kar şıla ştı ğına 
gitgide daha fazla inanmaya ba şladı ğından söz ederek konu şmasını sona erdirdi. 
Onlara en son anahtarı bulmasını ve gülü görmesini tekrar anlattı. Her şeyi çok 
iyi hatırladı ğı için a ğlamaya ba şlamı ştı. Ne var ki, bunun farkında de ğilmi ş 
gibiydi. 
Çocuk, "Gül açtı ğı zaman," dedi. "Ortasının ya şantınız boyunca görebilece ğiniz 
en parlak sarı oldu ğunu fark ettim. Önce onun çiçek tozu oldu ğunu ve her şey çok 
daha parlak gözüktü ğü için onun da ı şıldadı ğını sandım. Eski şeker kâ ğıtları ve 
bira şi şelerine baktı ğınız zaman bile kendinizi gördü ğünüz en harika tabloları 
seyrediyormu ş gibi hissediyordunuz. Sonra gülün ortasın-dakinin güneş oldu ğunu 
anladım. Bunun delice oldu ğunu biliyorum. Ama o sanki bir tek güne ş de ğildi. 
Sanki..." 
Roland mırıldandı. "Güne şlerin hepsiydi. Gerçek olan her şeydi." 
"Evet! O aynı zamanda hem do ğruydu, hem yanlı ştı da. Nasıl yanlı ş oldu ğunu 
açıklayamam. Ama öyleydi. Đki kalp atı şı gibiydi. Đç içe iki kalp... Ve içteki 
ya hastaydı ya da mikroplanmı ştı. Sonra bayılmı şım." 
 
Susannah, "Sen de rüyanın sonunda aynı şeyi gördün, de ğil mi, Roland?" diye 
sordu. Sesi hu şuyla yumu şamıştı. "Rüyanın sonlarında gördü ğün 0 ot... Otların 
mor oldu ğunu sandın, çünkü üzerlerine boya sıçramı ştı, Jake." 



Çocuk, "Anlamıyorsun," dedi. "Otlar gerçekten mordu . Onları oldukları §]bi 
görmeyi ba şardı ğımda hepsi mordu. O zamana kadar öyle otlar hiç gör memiştim. 
Boya sadece kamuflajdı. Kapı bekçisi de kendini giz lemek için eski bir eve 
dönüşmüştü." 
Bunlar konu şulurken güne ş artık ufka eri şmişti. Roland, Jake'den onlara Çuf-Çuf 
Charlie'yi göstermesini ve kitabı okumasını istedi.  Jake kitabı çl. kardıktan 
sonra elden ele dola ştırdılar. Hem Eddie, hem de Susannah kapa ğa uzun bir süre 
baktı. 
Sonunda genç adam, "Çocukken bende de bu kitaptan v ardı," diye açıkladı. 
Đfadesiz bir sesle konu şuyordu. "Sonra Queens'ten Brooklyn'e ta şındık ve kitabı 
kaybettim. O sırada dört ya şında bile de ğildim. Ama kapaktaki resmi 
hatırlıyorum. Ve her zaman aynı şeyi hissettim ben de, Jake. O lokomotiften hiç 
hoşlanmadım. Ona güvenemedim." 
Susannah ba şını kaldırarak Eddie'ye baktı. "O kitaptan bende de  vardı. Ah, adımı 
ta şıyan o küçük kızı nasıl unutabildim? Tabii o günler de bu benim göbek adımdı. 
Tren konusunda benim duygularım da sizinkiler gibiy di. Lokomotiften ho şlanmadım, 
ona güvenemedim." Kitabı Roland'a vermeden önce par mağıyla kapa ğına vurdu. "Bu 
gülümsemenin pek yapmacıklı oldu ğunu dü şündüm her zaman." 
Roland kitaba çabucak bir göz attıktan sonra tekrar  Susannah'ya baktı. "Sen de 
kitabı kayıp mı ettin?" 
"Evet." 
Eddie atıldı. "Bunun ne zaman oldu ğunu bildi ğimden eminim." 
Susannah ba şını salladı. "Evet, ben de eminim. Bu, o adam tu ğlayı ba şıma 
düşürdükten sonra oldu. Kuzeye, Blue Teyze'nin dü ğününe gitti ğimizde kitap 
yanımdaydı. Đyi hatırlıyorum. Çünkü babama bizi çekenin Çuf-Çuf Charlie olup 
olmadı ğını sorup durdum. Lokomotifin Charlie olmasını iste miyordum. New 
Jersey'de Elizabeth'e gitmemiz gerekiyordu. Ve ben Char-lie'nin bizi ba şka bir 
yere götürebilece ğini dü şünüyordum. Lokomotif sonunda oyuncak bir köyde 
çocukları dola ştırmaya ba şlıyordu de ğil mi? Ya da öyle bir şey." 
"Bir lunaparkta." 
 "Evet, tabii ya! Kitabın sonunda onun çocukları do la ştırdı ğını gösteren hjr 
resim vardı öyle de ğil mi? Çocukların hepsi ne şeyle gülüyorlardı. Ama ben 
nedense onlann, 'Bizi bırakın gidelim,' diye ba ğırdıklarını dü şünürdüm." 
Jake, "Evet!" diye ba ğırdı. "Evet, do ğru! Çok do ğru!" 
"Ben de Charlie'nin bizi teyzemin dü ğününe de ğil, ya şadı ğı yere götürece ğinden 
korktum. O nerede ya şıyorduysa... sanki bir daha evimize gitmemize de iz in 
vermeyecekti." 
Eddie, "Bir daha evine dönemezsin," diye mırıldanar ak parmaklarını sinirli 
sinirli saçlarının içine soktu. 
"Tren yolculu ğu sırasında o kitabı elimden hiç bırakmadım. Bizi k açırmaya 
kalkarsa kitabın bütün sayfalarını yırtaca ğım, diye dü şündüğümü hâlâ 
hatırlıyorum. Sonunda bizi kaçırmaktan vazgeçer....  Sonunda tabii ki istedi ğimiz 
yere vardık. Hem de tam zamanında. Babam lokomotifi  görebilmem için beni ön 
tarafa bile götürdü. O bir dizeldi, buharlı bir lok omotif de ğil. Bunun beni çok 
sevindirdi ğini anımsıyorum... Dü ğünden sonra Mort denen adam tu ğlayı ba şıma 
düşürdü ve ben çok uzun süre komada kaldım. Ondan sonr a Çuf-Çuf Charlie'yi bir 
daha görmedim. Şu ana kadar." Susannah bir an durakladı, sonra da e kledi. "Belki 
de bu benim kitabım. Ya da Eddie'ninki." 
Eddie, "Evet," dedi. "Herhalde öyle." Benzi kaçmı ş yüzünde ciddi bir ifade 
vardı... Sonra birdenbire küçük bir çocuk gibi gülü msedi. '" Şu KAPLUMBAĞAYA bir 
bakın, ne güzel gidiyor? Her şey kahrolasıca I şına hizmet ediyor!'" 
Roland batıya do ğru baktı. "Güne ş batıyor. I şık sönükle şmeden kitabı bize oku, 
Jake." 
Çocuk kitabın birinci sayfasını açarak di ğerlerine Charlie'nin sürücü yerine 
binmi ş olan Makinist Bob'un resmini gösterdi. Sonra da ok umaya ba şladı. '"Bob 
Brooks, Orta-Dünya Demiryolu Şirketinin St. Louis'le Topeka arasında çalı şan 
trenin makinistiydi...'" 
Jake kitabı'"... Ve çocuklar zaman zaman onun yumu şak ve sert sesiyle eski 
şarkısını söyledi ğini duyuyorlar." Di ğerlerine son resmi gösterdi. Aslında belki 
de çı ğlıklar atan mutlu çocukların resmini. Sonra da kita bı kapattı. Güne ş 
batmı ş, gökyüzü mora boyanmı ştı. 



Eddie, "Eh..." diye mırıldandı. "Bu tamı tamına uym uyor. Daha çok suyun da ğdan 
yoku ş yukan aktı ğı rüyalara benziyor. Ama yine de bazı şeylere ödümü patlatacak 
kadar uyuyor. Burası Orta-Dünya. Charlie'nin çalı ştı ğı yer. Ama adı burada 
Charlie de ğil. Mono Blaine." 
Roland, Jake'e bakıyordu. "Sen ne dü şünüyorsun? Kentin etrafından mı dola şalım? 
Yoksa o trene hiç yakla şmayalım mı?" 
Jake ba şını e ğip dü şündü. Dalgın dalgın Oy'un yumu şacık sık tüylerini ok şuyordu. 
Sonunda, "Böyle yapmak isterdim," dedi. "Ama şu Ka konusunu yanlı ş anlamadıysam, 
kolay yolu seçmememiz gerekiyor sanırım." 
Roland ba şını salladı. "Bu A"a'ysa, ne yapmamız ya da yapmama mız gerekti ği söz 
konusu bile olamaz. Kentin etrafından dola şmaya kalkarsak engellerle 
kar şıla şırız. Böyle durumlarda kaçınılmayacak şeyi ertelemek yerine ona hemen 
boyun e ğmek daha iyi olur. Ne diyorsun, Eddie?" 
Genç adam da Jake gibi dikkatle, uzun uzun dü şündü. Kendi ba şına giden ve 
konu şan bir treni görmek bile istemiyordu. Onun adı iste r Çuf-Çuf Charlie olsun, 
ister Mono Blaine. Jake'in onlara anlattı ğı ve okudu ğu her şey lokomotifin çok 
kötü bir nesne oldu ğunu açıklıyordu. Ancak a şmaları gereken çok büyük bir mesafe 
vardı ve o yolun ucunda bulmak için geldikleri şey bekliyordu. Eddie bu aklına 
geldi ği an ne dü şündüğünü ve ne istedi ğini kesinlikle bildi ğini fark ederek 
şaşırdı. Ba şını kaldırdı ve bu dünyaya geleli beri hemen hemen ilk kez ela 
gözlerini Roland'ın rengi uçuk mavi gözlerine kesin  bir tavırla dikti. 
"Ben o gül tarlasında durmak ve oradaki Kara Kule'y i görmek istiyorum. Herhalde 
bu hepimizin sonu olur. Ama buna aldırmıyorum. Yaln ızca o tarlada durmak 
istiyorum. Blaine'in bir şeytan olmasına ve trenin Kule'ye giderken cehennemd en 
geçmesine de aldırı ş etmeyece ğim sanırım. Onun için gidelim diyorum." 
Roland ba şını salladı ve sonra da Susannah'ya döndü. Genç kad ın, "Eh," dedi. 
"Ben Kara Kule'yle ilgili rüyalar görmedim. Onun iç in soruyu şu düzeyde 
cevaplayaca ğım. Herhalde bunu 'istek düzeyi' diye tanımlarsın. Ben Ka'ya 
inanmaya ba şladım. Biri kafama elinin eklemle-riyle vurarak, ' Şu taraftan, 
ahmak,' dedi ği zaman bunu hissetmeyecek kadar uyu şmuş de ğilim. Ya sen, Roland? 
Sen ne dü şünüyorsun?" 
"Ben, bugün için bu kadar konu şmanın yeterli oldu ğunu dü şünüyorum. Artık bu i şi 
yarına bırakmanın zamanı." 
Jake sordu. "Ya bilmece kitabı. Ona bakmak da istiy or musun?" Roland, "Bir ba şka 
gün ona bakmak için zaman buluruz," dedi. "Artık bi raz uyuyalım." 
 
Ama Silah şor uzun bir süre uyuyamadı. O ritmik davul sesleri tekrar ba şladı ğında 
da kalkıp yola gitti. Orada durarak köprüye ve kent e baktı. Susan-nah'nın da 
şüphelendi ği gibi o gerçekten usta bir diplomattı. Roland tren den söz edildi ğini 
duydu ğu an onun ilerlemeleri gereken yoldaki ilk adım old uğunu anlamı ştı... Ama 
bunu açıklamanın akıllıca bir şey olmayaca ğını da dü şünmüştü. Özellikle Eddie 
zorlanmaktan nefret ediyordu. Böyle bir şey yapıldı ğını sezdi ği an ba şını 
eğiyor, ayaklarını yere sıkıca basarak o saçmasapan e sprilerine ba şlıyordu. 
Katır gibi de inadı tutardı. Eddie'nin bu seferki i ste ği Ro-land'ınkine uymu ştu. 
Ancak genç adam yine de Silah şor'ün, "Gece," dedi ğine, "Gündüz," demeye hazırdı. 
Yumuşak adımlar atmak daha güvenli bir yoldu. Söylemek y erine sormak da daha 
emin bir yöntem. 
. Roland geri gitmek için döndü... Sonra yolun kena rında duran kara silueti fark 
ederek elini tabancasının kabzasına attı. O gölge k endisine bakıyordu. Silah şor 
tabancasını çekmedi ama neredeyse yapacaktı. 
Eddie, "O küçük oyundan sonra uyumayı ba şarıp ba şaramayaca ğını dü şünüyordum," 
dedi. "Galiba bunun cevabı, 'Hayır,'." 
"Geldi ğini hiç duymadım, Eddie. Artık ö ğreniyorsun... Ama bu kez karnına kur şunu 
da yiyecektin." 
"Beni duymadın, çünkü kafan çok dolu." Eddie, Silah şor'ün yanına geldi. Roland 
yıldızların ı şı ğında genç adamı kandıramamı ş oldu ğunu anladı. Ed-die'ye duydu ğu 
saygı gitgide artıyordu. Bu genç ona Cuthbert'i hat ırlatmaktaydı. Hatta pek çok 
bakımdan Cuthbert'i a şmıştı bile. 
Roland, onu önemsemezlik edersem, sonunda kanlı bir  pençeyle kalırım, diye 
düşündü. Onu dü şkırıklı ğına u ğratır ya da kalle şlik diye niteleyece ği bir şey 
yaparsam herhalde beni öldürmeye kalkar. 



"Ne dü şünüyorsun, Eddie." 
"Seni. Bizi. Bir şeyi anlamanı istiyorum. Galiba bu geceye kadar her şeyi 
bildi ğini dü şünüyordum. Ama artık eskisi kadar emin de ğilim bundan." 
"O halde anlat." Silah şor yine, Cuthbert'e ne kadar benziyor, diye dü şündü. 
"Biz seninle beraberiz. Çünkü öyle yapmak zorundayı z. Bu senin o lanet olasıca 
Kan. Biz seninleyiz çünkü istiyoruz. Bunun ben ve S usannah açısından do ğru 
oldu ğunu biliyorum. Jake açısındansa hemen hemen eminim.  Benim'eski Khef 
arkada şım, senin iyi bir kafan var. Ama galiba onu bir sı ğınakta saklıyorsun. 
Çünkü bazen kafana eri şmek çok zor oluyor. Onu görmek istiyorum, Roland. S ana 
söyledi ğimi anlayabiliyor musun? Ben Kule'yi görmek istiyor um." Eddie dikkatle 
Roland'ın yüzüne baktı ve anla şılan orada aradı ğı ifadeyi bulamadı. Ellerini 
öfkeyle havaya kaldırdı. "Ben şunu söylemek istiyorum: Artık kulaklarımı bırak." 
"Kulaklarını mı bırakayım?" 
"Evet. Çünkü artık beni zorla sürüklemene gerek yok . Ben kendi iste ğimle 
geliyorum. Biz, kendi iste ğimizle geliyoruz. Bu gece uykunda ölürsen, seni göm er 
ve sonra da yolumuza devam ederiz. Belki fazla daya namayız ama I şının yolunda 
ölürüz. Şimdi beni anlıyor musun?" 
 "Evet. Anlıyorum." 
"Beni anladı ğını söylüyorsun. Bunun do ğru oldu ğunu sanıyorum... Ama bana 
inanıyor musun?" 
Roland, tabii, diye dü şündü. Sana yabancı olan bu dünyada ba şka nereye gidebilir 
ve ne yapabilirsin ki? Ancak ba şarısız bir çiftçi olurdun. 
Ama bu acımasız ve haksız bir dü şünceydi. Silah şor de biliyordu bunu. Özgür 
iradeyi Ka'yla karı ştırarak a şağılamak küfürden de kötü bir şeydi. Sıkıcı ve 
budalaca bir şeydi. Roland sonra, "Evet," dedi. "Sana inanıyorum.  Tanrı adına, 
gerçekten inanıyorum." 
"Öyleyse biz bir koyun sürüsü, sen de arkamızdan ge len ve yoldan çıkıp 
bataklıkta bo ğulmamıza engel olmak için sopasını sallayan bir çob an gibi 
davranmaktan vazgeç. Kafanı bize aç. Belki kentte ö lürüz, belki de trende. Ama 
ben senin oyun tahtandaki bir ta ştan daha önemli bir şey oldu ğumu bilerek ölmek 
isterim." 
Roland yanaklarının öfkeden alev alev yanmaya ba şladı ğını hissetti. Ama kendi 
kendini kandırma konusunda pek usta de ğildi. Öfkelenmesinin nedeni Eddie'nin 
yanılması de ğildi. Genç adam iç yüzünü gördü ğü için kızmı ştı. Roland onun 
düzenli biçimde a şama kaydetti ğini ve hapishanesini gitgide daha geride 
bıraktı ğını görmü ştü. Susannah da öyle. Genç kadın da hapisti eskiden . Ancak 
Silah şor'ün kalbi, duyularının kanıtlarını bir türlü kabu l edememi şti. Anla şılan 
kalbi yol arkada şlarını de ği şik ve önemsiz yaratıklar olarak görmeyi sürdürmek 
istemi şti. 
Roland derin bir soluk aldı. "Silah şor, senden özür diliyorum." Eddie ba şını 
salladı. "Burada belalardan olu şan bir kasırgayla kar şıla şaca ğız... Bunu 
seziyorum ve ödüm patlıyor. Ama bu sadece senin der din de ğil. Hepimizin derdi. 
Tamam mı?" "Evet." 
"Sence kentte ourum ne kadar kötüle şecek?" 
"Bilmiyorum. Bütün bildi ğim Jake'i korumak için elimizden geleni yapmamız 
gerekti ği. Çünkü ihtiyar teyze iki tarafın da çocu ğu isteyeceklerini söyledi. 
Bazı şeyler o treni ne kadar zamanda bulaca ğımıza ba ğlı. Ama daha önemlisi treni 
buldu ğumuzda neler olaca ğı. E ğer yanımızda iki ki şi olsaydı, Jake'i tekerlekli 
bir sandı ğa koyar, dört tarafına da silahlılan dikerdim. Ama öyle iki ki şi yok. 
Onun için de bir tek sıra halinde ilerleyece ğiz. Önce ben. Sonra Su-sannah'nın 
sandalyesini iterek Jake. Ve sen en arkada." 
"Ba şımız ne kadar derde girecek, Roland? Bir tahminde b ulun." 
"Yapamam." 
"Bence yapabilirsin. Kenti bilmiyorsan da kendi dün yan mahvolmaya ba şladı ğından 
beri buradakilerin nasıl davrandıkları konusunda bi lgin var. Ba şımız ne kadar 
derde girecek?" 
Roland davul seslerinin devamlı geldi ği yöne dönerek dü şündü. "Belki fazla derde 
girmeyecek. Hâlâ kentte ya şayan eski sava şçıların ya şlandıklarını ve 
morallerinin de bozuk oldu ğunu sanıyorum. Belki de sen haklısın bir bakıma. Ya ni 
onlar yolumuza devam etmemiz için bize yardıma çalı şabilirler. River Crossing, 
Ka-Tet"mm yaptı ğı gibi. Belki biz onlan göremeyece ğiz bile. Onlar bizi görecek 



ve silahlı oldu ğumuzu fark edecekler. O zaman oldukları yerde siner ek yolumuza 
gitmemize izin verecekler. Ama öyle olmazsa... birk açını vururuz, onlar da 
fareler gibi kaçarlar. Yani öyle umuyorum." 
"Ya sava şmaya karar verirlerse?" 
Roland sertçe gülümsedi. " Đşte o zaman hepimiz babalarımızın suratlarını 
hatırlarız, Eddie." 
Eddie'nin gözleri karanlıkta parlıyordu. Roland yin e Cuthbert'i hatırladı. 
Vaktiyle hayaletlere ancak birini di şiyle yakalarsa inanaca ğını söyleyen 
Cuthbert'i. Celladın dara ğacının altına birlikte ekmek kırıntıları serptikler i 
Cuthbert'i. 
"Bütün sorularını cevapladım mı?" 
"Hayır. Ama bu kez benimle dürüstçe konu ştu ğunu dü şünüyorum." 
"Öyleyse iyi geceler, Eddie." 
" Đyi geceler." 
 Eddie dönerek uzakla ştı. Roland şimdi etrafı dinledi ği için onu 
duyabiliyordu... Ama belli belirsiz. Silah şor de geriye döndü. Sonra durarak Lud 
Kentinin bulundu ğu karanlıklara do ğru baktı. 
"Ya şlı kadının Bulu ğ diye tanımladıklarından o. Teyze, iki tarafın da o nu 
isteyece ğini söyledi." 
"Bu kez dü şmeme izin vermeyeceksin de ğil mi?" "Hayır. Ne bu kez, ne de ba şka 
zaman." 
Ancak Silah şor di ğerlerinin farkında olmadıkları bir şeyi biliyordu. Belki 
Eddie'yle yaptı ğı konu şmadan sonra arkada şlarına açılması gerekirdi... Ama o 
bilgiyi kısa bir süre daha kendine saklamak istiyor du. 
Bir zamanlar kendi dünyasının iingua franca'sı olan  eski dilde Kefve Ka gibi 
sözcüklerin pek çok anlamı vardı. Ancak Char, Çuf-Ç uf Charlie'deki gibi Char-ın 
anlamı tekti. Char, ölüm demekti. 
  
  
KÖPRÜ VE KENT 
 
Grup dü şmüş uça ğa üç gün sonra rastladı. 
Onu ö ğleye do ğru ilk gören Jake oldu. On be ş kilometre kadar ötede bir şey 
ı şıldamaktaydı. Sanki otların arasında bir ayna var g ibiydi. Arkada şlar 
yakla şırlarken Büyük Yolun kenarında kocaman, kara bir şey oldu ğunu gördüler. 
Roland, "O ölü bir ku şa benziyor," dedi. "Çok iri bir ku şa." 
Eddie, "O ku ş de ğil," diye cevap verdi. "Bir uçak. I şıltıya da gövdeden yansıyan 
güneş ı şıklarının neden oldu ğundan hemen hemen eminim." 
Grup bir saat sonra yolun kenarında sessizce durara k o çok eski kalıntıya baktı. 
Tombul üç karga parçalanmı ş kaplamaların üzerine konmu şlar, yeni gelenlere 
küstahça bakıyorlardı. Jake yolun kenarından bir ta ş parçası çıkarmayı ba şardı 
ve onu ku şlara do ğru fırlattı. Kargalar hantalca havalanırken öfkeyle  öttüler. 
Kaza sırasında uça ğın kopan kanadı şimdi otuz metre kadar ötede yatıyordu. 
Yüksek otların arasında bir tramplene benziyordu. U çağın geri kalan kısmı 
neredeyse sa ğlamdı. Kokpitin camına pilotun kafası çarptı ğı için çatlayarak bir 
yıldız olu şturmu ştu. Orada geni ş, pas rengi bir leke de vardı. 
Oy otların arasından yükselen paslı üç pervaneye do ğru ko ştu ve onları kokladı. 
Sonra da tela şla Jake'in yanına döndü. 
 Kokpitteki adam toz kadar kuru bir mumyaydı artık.  Arkasında içi pamukla 
beslenmi ş deri bir yelek ve ba şında da tepesinde sivri çubuk olan bir mi ğfer 
vardı. Dudakları yoktu. Di şleri çaresiz bir ifadeyle ortaya çıkmı ştı. Bir 
zamanlar sucuk kadar kalın oldu ğu anla şılan parmaklanyla direksiyonu kavramı ştı. 
Ama bu parmaklar artık deri kaplı birer kemiktiler.  Adamın kafatası ba şını cama 
çarptı ğı zaman göçmü ştü. Roland yüzünün sol tarafını kaplayan ye şilimsi gri 
pulların onun beyninin son kalıntıları oldu ğunu tahmin etti. Ölü kafasını yukan 
doğru kaldırmı ştı. Sanki ölüm anında bile tekrar havalanabilece ğine inanıyordu. 
Uçağın di ğer kanadı etrafını sarmı ş olan otların arasından uzanıyordu. Üzerinde 
rengi solmu ş bir i şaret vardı: Şimşeği tutan bir yumruk. Susannah hu şuyla, 
"Talitha Teyze yanılmı ş," diye mırıldandı 'Ya şlı albino haklıymı ş. Şuradaki adam 
haydutlar prensi David Quick olmalı. Şunun boyuna bo şuna bir bak, Roland. Adamı 
kokpite sokmak için herhalde vücudunu ya ğlıyorlardı." 



Roland ba şını salladı. Yıllar ve ısı, makine ku ştaki adamı eritmi ş, onu bir 
deri, bir kemik bırakmı ştı. Ama Silah şor onun omuzlarının çok geni ş, kafasının 
da pek büyük oldu ğunu görebiliyordu. "'Lord Perth öyle dü ştü ve kırlar 
gökgürültüsüyle sarsıldı.'" 
Jake ona soru dolu bir ifadeyle baktı. 
"Eski bir şiirden bu. Lord Perth bir devdi ve bin adamla sava şmaya gitti. Ama 
daha kendi ülkesindeyken küçük bir çocuk ona ta ş attı. Ta ş, Lord Perth'in dizine 
geldi ve Lord sendeledi. A ğır zırhı onu a şağıya do ğru itti. Adam dü ştü ve 
boynunu kırdı." 
Jake, "Bizim Davud'la dev Goliath gibi," dedi. 
Eddie, "Uçak tutu şmamış," diye açıkladı. "Yakıtının bitti ğinden ve yola inmeye 
çalı ştı ğından eminim. Belki bir barbar ve hayduttu ama çok da cesur-mu ş." 
Roland ba şını salladı. Sonra da Jake'e baktı. "Bu seni etkile medi ya?" "Hayır. 
Adamın vücudu hâlâ çürüyor olsaydı o zaman durum de ği şirdi sanırım." Jake bir 
uçaktaki ölüye baktı, bir kente. Lud artık daha yak ın oldu ğu için iyice 
gözüküyordu. Kulelerdeki pek çok cam kınlmı ştı. Ama çocuk da Eddie gibi hâlâ 
kentte birilerinin onlara yardım edeceklerini umuyo rdu. "O öldükten sonra 
herhalde kentte her şey mahvolmu ştur. Bu konuda iddiaya gire-bilirim." 
"Ve iddiayı kazanırsın sanırım." 
"Size bir şey söyleyeyim mi?" Jake yine uça ğı incelemeye ba şlamı ştı. "Bu kenti 
olu şturan insanlar sanırım kendi uçaklarını yapıyorlard ı. Ama bu uça ğın 
bizimkilerden biri oldu ğundan hemen hemen eminim. Be şinci sınıftayken uçak 
kazalarıyla ilgili bir ev ödevi yapmı ştım. Galiba bu uça ğı tanıdım. Roland, ona 
daha yakından bakabilir miyim?" 
Roland ba şını salladı. "Evet. Ama ben de seninle gelece ğim." 
Silah şor'le çocuk uça ğa do ğru giderlerken yüksek otlar pantolonlarına sürünere k 
hı şırdadılar. Jake, "Bak," dedi. "Kanadın altındaki ma kineli tüfe ği görüyor 
musun? Bu havayla so ğutulan bir Alman modeli. Đkinci Dünya Sava şından hemen önce 
yapılmı ş bir Focke-Wulf. Bundan eminim. Peki... uça ğın burada ne i şi var?" 
Eddie, "Pek çok uçak kayboluyor," diye cevap verdi.  "Örne ğin Bermuda Üçgeni. O 
bizim okyanuslarımızın yukarısındaki bir yer, Rolan d. Oranın u ğursuz oldu ğuna 
inanılıyor. Belki de Bermuda Üçgeni dünyalanmız ara sında açılan koskocaman bir 
kapı... Belki de her zaman açık olan bir kapı." Edd ie omuzlarını 
kamburla ştırarak beceriksizce Rod Serling'in taklidini yaptı . "Kemerlerinizi 
takın. Sarsıntı için hazır olun. Şimdi... Roland Bölgesine giriyorsunuz." 
O an uça ğın sa ğlam kanadının altında duran Roland'la Jake ona aldı rmadılar. 
"Beni yukarı çıkar, Roland." 
Silah şor, olmaz dermi ş gibi ba şını salladı. "Kanat sa ğlam gözüküyor ama aslında 
öyle de ğil. Bu nesne çok uzun bir süreden beri buradaymı ş, Jake. Dü şersin." 
"Öyleyse elinle be şik yap." 
 Eddie atıldı. "Bunu ben yaparım, Roland." 
Silah şor bir an parmaklan kopmu ş olan sa ğ eline baktı. Sonra omzunu sjlkerek 
parmaklarını birbirine kenetledi. "Bu yeterli. Çocu k hafif." 
Jake mokasenini çıkararak, aya ğını hafifçe Silah şor'ün olu şturdu ğu üzengiye 
bastı. Oy tiz bir sesle havlamaya ba şladı. Heyecanlanmı ş mıydı, yoksa korkmu ş 
muydu, Roland bunu anlayamadı. 
Jake'in gö ğsü şimdi uça ğın paslı kapaklanndan birine dayanıyor ve o da yumr uk - 
şimşek i şaretine bakıyordu. Kaplama, kanadın bir kenarından biraz havaya 
kalkmı ştı. Jake bu kaplamayı ucundan tutup çekti. Yerinden  öyle kolaylıkla çıktı 
ki Çocuk az kalsın yuvarlanıyordu. Neyseki hemen ar kasında duran Eddie bir 
eliyle kabaetinden iterek onun dengesini bulmasını sağladı. 
Jake, "Biliyordum!" diye ba ğırdı. Yumruk ve şimşek i şaretinin altında bir sembol 
daha vardı. Şimdi hemen hemen tümüyle ortaya çıkmı ştı. Bir gamalı haçtı bu. "Ben 
sadece onu görmek istedim. Artık beni indirebilirsi n." 
Tekrar yola çıktılar. Ama o gün ö ğleden sonra arkalanna her bakı şlann-da uça ğı 
gördüler. Yüksek otların arasından Lord Perth'in de v mezar ta şı gibi çıkıyordu. 
 
O gece ate ş yakma sırası Jake'deydi. Odunlar, Silah şor'ün tam istedi ği gibi 
yerle ştirildikten sonra adam çelik çubu ğunu ve çakmakta şını çocu ğa verdi. 
"Bakalım bu i şi nasıl yapıyorsun?" 



Eddie'yle Susannah bir yana çekilmi ş, kollarını birbirlerinin bellerine 
dolamı şlardı. Günün sonuna do ğru Eddie yolun yanında sarı bir çiçek bulmu ş ve 
onu karısı için koparmı ştı. Susannah bu gece onu saçına takmı ştı. Eddie'ye her 
bakı şında dudakları hafif bir gülümsemeyle bükülüyor, gö zleri ı şıldıyo- üu. 
Roland bütün bunları fark etmi ş ve memnun da olmu ştu. Đki gencin a şklan de-
nnle şip, güçleniyordu. Bu iyi bir şeydi. Đlerideki aylar ve yıllarda sa ğ 
kalabilmeleri için a şklarının gerçekten güçlü ve derin olması gerekiyord u. 
Jake çakmakta şından kıvılcım çıkarmayı ba şardı ama bu çıralardan biraz uza ğa 
düştü. 
Roland, "Çakmakta şım biraz daha yakla ştır ve sıkıca tut. Çeli ği ta şa vurma, 
Jake. Üzerine sürt." 
Çocuk tekrar denedi ve bu kez kıvılcım do ğruca çıraların arasına uçtu. Hafif bir 
duman çıktıysa da dallar tutu şmadı. 
"Bu i şte pek ba şarılı oldu ğumu sanmıyorum." 
"Öğreneceksin. Bu arada şunu dü şün: Gece olunca giyinen, gündüz olunca soyunan 
şey nedir?" 
"Ha?" 
Roland çocu ğun elini küçük çıra yı ğınına daha da yakla ştırdı. "Galiba 
senin kitapta bu yok." 
"Ah, bu bir bilmece!" Jake yine kıvılcım çıkarmayı başardı ve daha sönmeden 
çıraların ortasında küçük bir alev belirdi. "Demek sen de birkaç bilmece 
biliyorsun." 
Roland ba şını salladı. "Birkaç de ğil, pek çok. Çocukken bin kadar bilmece 
bilirdim sanırım. Derslerimin bir bölümü de bunlard ı." "Sahi mi? Ama insan 
bilmecelere neden çalı şsın ki?" "Ö ğretmenim Vannay, 'Bilmecenin cevabını bulan 
bir çocu ğun kafası da hızlı çalı şır,' derdi. Cumaları ö ğleden sonra bilmece 
yarı şmaları yapılırdı. Kazanan kız ya da erkek çocuk oku ldan erken ayrılırdı." 
Susannah sordu. "Sen de okuldan sık sık erken ayrıl ır miydin, Roland?" Silah şor 
hafifçe gülümseyerek ba şını salladı. "Hayır. Bilmeceler ho şuma giderdi ama 
çözmekte pek de usta de ğildim. Vannay bunun nedeninin çok derin dü şünmem 
oldu ğunu söylerdi. Babamsa bunu fazla hayal gücüm olmama sına ba ğlardı. Bence 
ikisi de haklıydı... Ne var ki, babamın tahmini ger çeğe daha yakındı. Tabancamı, 
her zaman arkada şlanmdan çok daha hızlı çekerdim. Daha usta bir ni şancıydım. Ama 
kafam pek hızlı çalı şmazdı." 
Roland'ın, River Crossing'deki ihtiyarlara kar şı takındı ğı tavrı yakından 
izlemi ş olan Susannah, Silah şor'ün kendisini fazla küçümsedi ğini dü şündü ama bir 
şey de söylemedi. 
 "Bazı kı ş geceleri büyük salonda bilmece yarı şmaları yapılırdı. Yarı şma sadece 
çocuklar arasında yapılırsa her zaman Alain kazanır dı. î şe büyükler karı ştı ğında 
da Cort birinci gelirdi hep. Hepimizin ö ğrendi ği bilmeceleri bir araya 
toplasaydınız yine de onun bildikleri kadar etmezdi . Panayır bilmece yarı- şında 
da eve kazı her zaman Cort götürürdü. Bilmeceler ço k güçlüdür ve herkes bir iki 
bilmece bilir." 
Eddie, "Ben bile," dedi. "Örne ğin... neden ölü bebek yolun kar şı tarafına 
geçti?" 
Susannah, "Bu aptalca bir şey, Eddie," diye itiraz ederken bir yandan da 
gülüyordu. 
Eddie ba ğırdı. "Çünkü tavu ğun sırtına yapı şmıştı!" Jake kahkahalarla gülmeye 
başlayınca o da gü'dü. Çocuk gülerken küçük çıra yı ğınına çarparak onun 
dağılmasına neden oldu. Eddie ekledi. "Keh keh keh keh ! Ben böyle milyonlarca 
bilmece biliyorum, dostlar!" 
Ama Roland gülmüyordu. Hatta biraz alınmı ş gibiydi. "Bunu söyledi ğim için özür 
dilerim, Eddie. Ama bilmecen pek saçmaydı." 
"Ah, Tanrım. Özür dilerim, Roland." Eddie hâlâ gülü msüyorsa da biraz sinirlenmi ş 
gibiydi. "Espri gücünü, Çocukların Haçlı Seferinde ya da buna benzer bir şey 
sırasında kaybetti ğini unutmu ştum." 
"Ben sadece bilmeceleri ciddiye alıyorum. Bana, onl arı çözümleme yetene ğinin 
sağlıklı ve mantıklı bir kafanın i şareti oldu ğu ö ğretildi." 
Eddie, "Bilmeceler Shakespeare'in eserlerinin ya da  Kuadratik Denklemin yerini 
hiçbir zaman alamayacaklar," dedi. "Yani bunu fazla  abartmayalım." 



Jake dü şünceli bir tavırla Roland'a bakıyordu. "Benim kitab ımda bilmecenin 
insanların oynadıkları en eski oyun oldu ğu yazılı. Yani bizim dünyamızda. O 
zamanlar bilmeceleri herkes ciddiye alırmı ş. Đş şakaya vurulmazmı ş. Hatta o 
yüzden insanlar öldürülürmü ş." 
Roland gözlerini gitgide koyula şan karanlı ğa dikmi şti. "Evet. Ben buna benzer 
bir şeyi gördüm." Silah şor panayırdaki bir bilmece yarı şmasını hatırlıyordu. Bu, 
ödül kazın verilmesiyle de ğil, ba şlı ğı çıngıraklarla süslü, şaşı bir adamın 
göğsünde bir hançerle tozların arasında ölmesiyle sona  ermi şti. Hançer 
Cort'undu. Adam gezginci bir şarkıcı ve akrobattı. Cort'u yenmek için hakemin 
cüzdanını çalmı ştı. Bunun içinde bilmecelerin küçük a ğaç kabu ğu parçalarına 
yazılmı ş cevaplan vardı. 
Eddie, "Ah, özürler dilerim," dedi. 
Susannah, Jake'e bakıyordu. "Bizim dünyadan buraya getirdi ğin bilmece kitabını 
unutmu ştum. Şimdi ona bir göz gezdirebilir miyim?" 
"Tabii, çantamda. Ama cevap bölümü yok. Belki de Ba y Tower o yüzden..." Biri 
omuzlarını kuvvetlice kavradı. 
Roland, "Adamın adı neydi?" diye sordu. 
Jake, "Bay Tower," dedi. Tabii bu sözcük îngilizced e 'Kule' anlamına geliyordu. 
"Calvin Tower. Bunu sana söylemedim mi?" 
"Hayır." Roland çocu ğun omuzlarını kavrayan ellerini yava ş yava ş gev şetti. "Ama 
bu adı şimdi duydum ve hiç şaşırmadım." 
Eddie, Jake'in çantasını açıp bilmece kitabını bulm uştu. Onu Susannah'ya attı. 
"Biliyor musun, ben ölü bebek bilmecesini her zaman  be ğendim. Belki pek ho ş 
değilse de, uygun." 
Roland, "Nasıl oldu ğu beni ilgilendirmiyor," diye açıkladı. "Hem çözülm esi 
imkânsız, hem de mantıksız. Đşte o yüzden saçma. Đyi bir bilmece böyle 
değildir." 
"Tanrım! Sizler bilmeceleri gerçekten çok ciddiye a lırmı şsınız. Öyle de ğil mi?" 
"Evet." 
Jake o arada, çıraları yeniden yerle ştiriyor ve bir taraftan da bu konu şmaya yol 
açan bilmeceyi dü şünüyordu. Sonra birdenbire gülümsedi. "Bir ate ş. Bilmecenin 
cevabı bu de ğil mi? Gece giyinen, sabah soyunan. Giyinmekle soyu nmak sözlerinin 
yerine yakmak ve söndürmek sözcüklerini geçirdin mi  tamam. 
Roland da Jake'in gülümsemesine kar şılık verdi. "Öyle." Ama gözlen küçük, eski 
kitabı karı ştıran Susannah'daydı. Dalgın dalgın ka şlarını çatan ve saçlarından 
zaman zaman kayan sarı çiçe ği düzelten genç kadına bakarken, galiba içlerinde 
sadece o bilmece kitabının da Çuf-Çuf Charlie kadar  önemli olabilece ğini sezdi, 
diye dü şündü. Hatta daha da önemli oldu ğunu. Bakı şlan Đcadından Eddie'ye kaydı 
ve onun o saçmasapan bilmecesi yüzünden duydu ğu öfke yeniden canlandı. Eddie 
başka açılardan da Cuthbert'e benziyordu. Gel-gelelim hoş bir benzeyi ş de ğildi 
bu. Roland bazen onu di şleri dökülünceye, bumu kanayıncaya kadar tartaklama k 
istiyordu. 
"Yava ş, Silah şor, yava ş." Cort'un pek de ne şeli olmayan sesi Roland'ın kafasının 
içinde yankılandı. O da azimle duygulannı bastırdı.  Eddie'nin zaman zaman 
saçmasapan konu şmak zorunda oldu ğunu hatırlamak bu i şi daha kolayla ştırıyordu. 
Sonuçta Ka da bir dereceye kadar insanın karakterin i etkilerdi. Ve Roland, 
Eddie'nin sadece saçmasapan şeyler söyleyen bir genç olmadı ğını da biliyordu. 
Öyle olmadı ğını dü şünerek hata yaptı ğında üç gece öncesini hatırlaması iyi 
olacaktı. Yolun kenarında yaptıkları o konu şma sırasında Eddie, Roland'ı onları 
özel oyun tahtasının birer ta şı gibi kullanmakla suçlamı ştı. Bu Silah şor'ü 
kızdırmı ştı... Ancak gerçe ğe çok yakın oldu ğu için onu utandırmı ştı da. 
Silah şor'ün kafasından geçen bütün bu dü şüncelerin farkında olmayan Eddie, "Yüz 
kilo a ğırlı ğında olan ve okyanusun dibinde ya şayan ye şil şey nedir?" diye sordu. 
Jake, "Biliyorum," dedi. "Dev Ye şil Balina Moby Sümük." 
Roland homurdandı. "Ne budalalık!" 
Eddie, "Evet," diye cevap verdi. "Ama komik olmalan nın nedeni de bu. Espri 
yapmak da insanın kafasının hızla çalı şmasını sa ğlar. Anlayaca ğın..." Roland'ın 
yüzüne baktı. Güldü ve sonra da ellerini havaya kal dırdı. "Tamam, tamam neyse... 
vazgeçtim. Anlayamazsın. Bir milyon yıl da geçse yi ne anlayamazsın. Şimdi şu 
lanet olasıca kitaba bakalım. Artık onu ciddiye alm aya bile çalı şaca ğım... Tabii 
daha önce biraz yemek yiyebilirsek." 



Silah şor hafifçe gülümsedi. "Öyleyse hazır ol." 
"Ha?" 
"Bu anla ştı ğımız anlamına geliyor." 
Jake o sıra çelik çubu ğu çakmakta şına sürdü. Bir kıvılcım sıçradı ve çıralar bu 
kez iyice tutu ştular. Çocuk arkasına yaslanarak, alevlerin yayılma sını memnun 
memnun seyretti. Bir kolunu Oy'un boynuna dolamı ştı. Kendiyle gururlanıyordu. 
Ate şi güzelce yakmı ş... ve Roland'ın bilmecesini de çözmü ştü. 
 
Akşam Burrito'lannı yerlerken Jake, "Ben de bir bilmec e soraca ğım," dedi. 
Roland sordu. " Şu saçmasapan şeylerden mi?" 
"Hayır. Gerçek bir bilmece." 
"O halde beni bir dene." 
"Tamam. Akan ama hiçbir zaman yürümeyen, a ğzı olan ama hiç konu şmayan, yata ğı 
olan ama hiç uyumayan, ba şı olan ama hiç a ğlamayan şey nedir?" 
Roland şefkatle, "Güzel bir bilmece," dedi. "Ve eski. Cevap : Nehir." 
Jake biraz üzüldü. "Do ğrusu seni mat etmek çok zor." 
Silah ş son Burrito lokmasını Oy'a attı. Hayvan eti heyeca nla kaptı. "Yok canım. 
Ben Eddie'nin deyimiyle, 'Lokay lokma'yım. Sen Alai n'i görecektin. O bilmece 
toplardı, tıpkı hanımların yelpaze toplaması gibi."  
Eddie düzeltti. '"Kolay lokma' demek istiyorsun, Ro land, eski dost." 
"Te şekkür ederim. Şunu bir dene: Orada büyüyen nedir? Önce beyazdır so nra da 
kırmızı. Ne kadar tombulla şırsa ya şlı kadınlar onu o kadar çok be ğenir." 
Eddie kahkahalarla gülmeye ba şlayarak, "Erkeklik organı!" diye ba ğırdı. "Kaba 
bir şey bu, Roland! Ama ho şuma gitti. Çook ho şuma gitti." 
Roland ba şını salladı. "Cevabın yanlı ş. Đyi bir bilmece bazen kelimelerle 
yapılan bir oyundur. Jake'in nehri gibi. Ama bazen da bu bir sihirbazın el 
çabuklu ğuyla yaptı ğı aldatmacaya benzer. Senin ba şka yöne bakmanı sa ğlar. Oysa 
asıl cevap ba şka taraftadır." 
Jake, "Bu çiftli bir bilmece olmalı," diyerek Aaron  Deepneau'nun Samsun'la 
ilgili bilmece hakkında söylediklerini tekrarladı. Roland ba şını salladı. 
Susannah, "Cevap: Çilek mi?" dedi. Sonra kendi soru sunu yine kendisi cevapladı. 
"Tabii ya. Bu da ate ş bilmecesi gibi. Đçinde bir mecaz gizli. Mecazı anladı ğın 
an bilmeceyi de çözersin." 
Eddie üzüntüyle, "Ben seksi mecaz gibi kullandım," diye açıkladı. "Ama bilmecemi 
sordu ğum zaman kız beni tokatladı ve yürüyüp gitti." O sı ra hiçbiri bu sözlere 
aldırmadı. 
Susannah konu şmasını sürdürdü. "Büyüyen şeyleri dü şündüğün zaman i ş 
kolayla şıyor. Önce beyazdır sonra da kırmızı. Ne kadar tomb ulla şırsa ya şlı 
kadınlar da onu o kadar çok be ğenir." Bilmeceyi çözdü ğü için gururlanıyordu. 
Silah şor ba şını salladı. "Bizde cevap 'venberi'ydi. Ama galiba bu çilekle aynı 
şey." 
Eddie bilmece kitabını alarak karı ştırmaya ba şladı. " Şuna ne dersin, Roland: 
'Bir kapı ne zaman kapı de ğildir?'" 
Silah şor ka şlarını çattı. "Bu da senin o budalaca şakalarından mı? Çünkü 
sabrım..." 
"Hayır. Bilmeceleri ciddiye alaca ğıma söz verdim ya! Şimdi de öyle yapıyorum. 
Hiç olmazsa çalı şıyorum. Bilmece bu kitaptan. Ve ben cevabı biliyoru m. Bunu 
çocukken duymu ştum." 
Jake de bilmecenin cevabını biliyordu, genç adama g öz kırptı. Eddie de ona aynı 
biçimde cevap verdi. Sonra Oy'un da göz kırpmaya ça lı ştı ğını fark ederek güldü. 
Billy iki gözünü birden kapayıp duruyordu. Sonunda bu i şten vazgeçti. 
O arada Roland'la Susannah cevabı bulmaya çalı şıyorlardı. Roland, "Bunun 
hastalıkla bir ili şkisi olmalı..." diye mırıldandı. "Kapı-hapı... Hım. .." 
Oy da, "Hım..." dedi. Roland'ın dü şünceli sesini kusursuzca taklit etmi şti- 
Eddie, Jake'e tekrar göz kırptı. Çocuk güldü ğünü gizlemek için eliyle a ğzını 
örtüyordu. 
 Roland sonunda, "Cevap, haplarla mı ilgili?" diye sordu. 
"Hayır." 
Susannah birdenbire kesin bir tavırla, "Pencere," d edi. "Kapı ne zaman kapı 
değildir? Pencere oldu ğu zaman?" 



"Hayır." Eddie şimdi ne şeyle gülüyordu. Ama Jake ikisinin de gerçek cevapta n ne 
kadar uzakla şmış olduklarını dü şündü. Çocuk kendi kendine, burada sihirin etkisi 
var, dedi. Tabii sıradan bir şey bu. Uçan halılar ya da ortadan kaybolan filler 
yok. Ama bu yine de sihir. Jake ansızın yaptıkları şeye tümüyle bamba şka bir 
açıdan baktı. Evet, kamp ate şinin etrafında bilmeceler sorarak e ğleniyorlardı. 
Ama aslında bu körebe oynamaya benziyordu. Yalnız b u oyunda göz ba ğı 
kelimelerden olu şuyordu. 
Susannah, "Ben vazgeçiyorum," dedi. 
Roland da ona katıldı. "Evet. Cevabı biliyorsan söy le." 
"Cevap, 'Kanadı olmadı ğı zaman.' Bir kapı kanadı olmadı ğı zaman kapı sayılmaz, 
öyle de ğil mi?" Roland'ın yüzünde cevabı kavradı ğını açıklayan bir ifade 
belirirken Eddie ona endi şeyle baktı. "Bu da mı kötü bir bilmece? Bu kez cidd i 
davranmaya çalı şıyordum, Roland. Gerçekten." 
"Hayır. Bu hiç de fena de ğil. Tersine, oldukça iyi. Cort olsa cevabı hemen 
bulurdu. Bundan eminim... Hatta belki Alain'de. Eve t, çok zekice bir şey bu. Ben 
yine sınıftaki gibi davrandım. Bilmeceyi oldu ğundan daha karma şık bir hale 
soktum. Böylelikle cevaptan, çok uzakla ştım." 
Eddie dü şünceli dü şünceli, "Bu bilmeceler gerçekten ilginç," diye mırı ldandı. 
"Öyle de ğil mi?" Silah şor ba şını salladı ama genç adam onu görmedi. Gözlerini 
ate şin derinliklerine dikmi şti. Orada düzinelerle gül açıyor, sonra da 
kayboluyordu. 
Roland, "Bir bilmece daha," dedi. "Ondan sonra yata cağız. Ancak bu geceden 
itibaren nöbet bekleyece ğiz. Önce sen, Eddie, sonra Susannah. Son nöbet beni m." 
Jake, "Ya ben?" diye sordu. 
 "Daha sonra belki sen de sıraya girersin. Ama şu ara uykunu alman daha önemli." 
Susannah ö ğrenmek istedi. "Sence nöbet beklenmesi şart mı?" 
"Bilmiyorum. Ayrıca i şi yapmak için en önemli neden de bu. Jake, kitabınd an 
bizim için bir bilmece seç." 
Eddie bilmece kitabını çocu ğa uzattı. Jake kitabı karı ştırdı ve sonlarda bir 
yerde durakladı. "Vay vay vay. Đşte bu harika!" 
Eddie, "Söyle bakalım," dedi. "Ben bilemezsem, Suze  bilir. Bizi ülkedeki bütün 
panayırlarda 'Eddie Dean ve Bilmece Kraliçesi' diye  tanırlar." 
Susannah, "Bu gece bütün espritüelli ğimiz üstümüzde," diye alay etti. "Öyle 
değil mi? Yolun kenarında gece yarısına kadar otur da görelim bakalım ne 
espriler yapacaksın, yavrum." 
Jake kitaptan okudu. '"Hiçbir şey olmayan bir şey var. Adı da oldu ğu gibi. O 
bazen uzun, bazen kısa. Konu şmalarımıza katılıyor. E ğlencelerimize de. Her oyunu 
oynuyor.'" 
Yolcular bu bilmeceyi on be ş dakika kadar tartı ştılar. Ama hiçbiri bir cevap 
bulamadı. 
Jake, "Belki cevabı uyurken buluruz," dedi. "Nehirl e ilgili bilmeceyi ben böyle 
çözdüm." 
Eddie söylendi. "Ucuz kitap. Cevap bölümü de kopmu ş." Aya ğa kalkarak, bir 
deriye, sanki pelerinmi ş gibi sarıldı. 
"Evet, kitap gerçekten ucuzdu. Zaten Bay Tower onu bana bedava verdi." 
Eddie, Silah şor'a, "Neye dikkat etmem gerekiyor, Roland?" diye s ordu. Roland 
omzunu silkerek yere uzandı. "Bilmiyorum. Ama onu g ördü ğün ya da duydu ğun 
takdirde durumu hemen anlayacaksın." 
Susannah, "Uykun geldi ğinde beni uyandır," diye tembih etti. "Bundan emin 
olabilirsin." 
t 
Yolun yanından otlar bürümü ş bir hendek uzanıyordu. Eddie örtüsü omuzlarında, 
onun di ğer tarafına geçip oturdu. Bu gece incecik bulutlar gökyüzünü örtüyor, 
yıldızların ı şıklarını sönükle ştiriyordu. Batıdan şiddetli bir rüzgâr 
esmekteydi. Eddie yüzünü o yöne çevirdi ği zaman artık bu ovaların sahibi olan 
bufaloların kokusunu iyice alıyordu. Sıcak post ve taze gübre kokusu karı şımını. 
Şu son birkaç ay duyularının tekrar keskinle şmiş olmaları şaşılacak bir şeydi... 
Böyle zamanlar biraz ürperticiydi de. 
Genç adam bir bufalo yavrusunun ba ğırdı ğını belli belirsiz duyuyordu. 



Eddie kente do ğru döndü ve bir süre sonra orada bazı ı şıklar gördü ğünü dü şünmeye 
başladı. Đkizlerin hikâyelerindeki elektrik kandilleri. Ancak  istedi ği için 
böyle şeyler görebilece ğinin de farkındaydı. 
Kırk Đkinci Sokaktan çok uzaklardasın, o ğlum. Umut şahane bir şeydir. Kim ne 
derse desin, öyledir. Ama kendini bir tek dü şünceyi gözden kaçıracak kadar da 
umuda kaptırmamahsın. Đlerideki New York de ğil. Sen öyle olmasını ne kadar 
istersen iste bu gerçek de ği şmeyecek. Oradaki Lud. Ve tabii kendine özgü bir 
yer. Bunu aklından çıkarmazsan belki ba şın derde girmez. 
Eddie nöbetteki zamanını ak şamın son bilmecesinin cevabını bulmaya çalı şarak 
geçirdi. Ölü bebekle ilgili bilmecesi yüzünden Rola nd onu azarlamı ş ve genç adam 
da sıkılmı ştı. Sabaha uygun bir cevap vererek ba şlamak ho şuna gidecekti. Tabii 
kitabın son bölümü olmadı ğı için cevapları kontrol edemeyeceklerdi. Ama Eddie 'ye 
göre iyi bir bilmecenin do ğru cevabı hemen anla şılırdı. 
Bazen uzun, bazen kısa. Genç adam bilmecenin anahta rının bu oldu ğunu 
düşünüyordu. Geri kalanıysa herhalde sadece şaşırtmacaydı. Bazen kısa, bazen 
uzun olan neydi? Pantolon mu? Hayır, cevabın bu old uğunu sanmıyordu. 
Hikâyeler?.. Hayır cevap bu de ğil. Đçki? Yani... kâh uzun bardaklara konulur, 
kâh kısalarına... Olmadı. 
Eddie, "Yasalar..." diye mırıldandı. Ve bir an ceva bı buldu ğuna inandı. Bu çok 
uygundu. Yasalar uzun da olurlardı, kısa da. Ancak yasalar konu şmalara katılamaz 
ya da her oyunu oynayamazlardı. 
Eddie birdenbire sinirlendi. Sonra da haline güldü.  Çocuk kitabındaki zararsız 
bir kelime oyunu için tela şlanıyordu. Ama şimdi insanların birbirlerini 
bilmeceler yüzünden öldürdüklerine biraz daha inanm aya ba şlıyordu... Tabii ödül 
yüksek olur ve i şe hile karı şırsa. 
Bırak şimdi bunu... Roland'ın dedi ğini yapıyor, yanlı ş yönlere sapıyorsun. 
Ama yine de dü şünebilece ği ba şka ne vardı ki? 
Sonra kentteki davul sesleri tekrar ba şladı ve böylece Eddie dü şünecek ba şka bir 
şey buldu. Hiçbir giri ş yapılmamı ştı. Etraf sessizken birdenbire davullar 
başlamı ştı. Sanki bir dü ğmeye basılmı ş gibi. Eddie yolun kenarına çıkarak kente 
doğru döndü. Dinlemeye ba şladı. Bir süre sonra davul gümbürtüsünün di ğerlerini 
de uyandırıp uyandırmadı ğını anlamak için etrafına bir göz attı. Ama hâlâ 
yalnızdı. Yine Lud'a do ğru dönüp, iki elini kulaklannın arkasına götürdü. 
"Bum... ba-bum... ba-bum-bumbum-bum. 
"Bum... ba-bum...Ba-bum-bumbum-bum." 
Eddie bu davul sesleri konusunda yanılmamı ş oldu ğuna gitgide daha fazla inanmaya 
başladı. Hiç olmazsa bu bilmeceyi çözmü ştü. 
"Bum...ba-bum...ba-bum-bumbum-bum." 
Neredeyse bombo ş bir dünyada, kayıp bir uygarlık tarafından kurulmu ş bir kentten 
iki yüz elli, iki yüz altmı ş kilometre ötede, bombo ş bir yolun kenarında durarak 
Rock and Roll temposunu dinledi ğini dü şünmek çılgınca bir Şeydi. Ama 
şıngırdayarak üzerinde "GEÇ" yazılı paslı, ye şil bayrak çıkaran bir trafik 
i şaretinden daha da çılgınca bir şey miydi bu? 1930'lardan kalma bir Alman sava ş 
uça ğını bulmaktan daha çılgınca bir şey? 
Eddie, Z.Z. Top şarkısını fısıltıyla söylemeye ba şladı: 
"O güzel mavi blucinin diki şlerinin atmaması için 
O yapı şkan şeyden yeteri kadar gerekli sana. 
Ben, 'Evet, evet,' diyorum..." 
 Bu sözler ritme kusursuzca uyuyordu. Velcro Fly'3n  diskolarda yankıla-nan 
temposuydu bu. 
Kısa bir süre sonra gürültü ba şladı ğı gibi aniden kesildi. Eddie şimdi sadece 
rüzgârın u ğultusunu duyuyordu. Bir de yata ğı olmasına ra ğmen hiç uyumayan Send 
Nehrinin hafif sesini. 
Ondan sonraki dört gün olaysız geçti. Yürüdüler. Kö prüyle kentin daha büyüyerek 
belirginle şmelerini seyrettiler. Kamp kurdular, yemek yediler.  Bilmeceler 
sordular. Sırayla nöbet beklediler. (Jake, Roland'ı n ba şının etini yedi ve 
sonunda Silah şor onun şafaktan hemen önce iki saat nöbet beklemesine izin 
verdi.) Ve uyudular. Tek ilginç olay arılarla ilgil iydi. 
Düşmüş uça ğın kalıntısını bulduktan sonraki üçüncü gün ö ğle zamanı bir vızıltı 
duydular. Ses ço ğaldı ço ğaldı ve bütün güne hakim oldu. Sonunda Roland durdu . 
" Đşte," diyerek bir okaliptüs korusunu i şaret etti. 



Susannah, "Bu arı vızıltısına benziyor," dedi. 
Roland'ın renkleri solmu ş mavi gözleri ı şıldıyordu. "Belki bu gece biraz tatlı 
da yiyebiliriz." 
Eddie, "Bunu sana nasıl söyleyece ğimi bilemiyorum, Roland," dedi. "Ama arı 
sokmasından hiç ho şlanmam." 
Roland ba şını salladı. "Hepimiz öyle, de ğil mi? Ancak bu gün rüzgâr yok. Arıları 
dumanla uyutup pete ği burunlarının dibinden çalabiliriz. Tabii dünyanın  yarısını 
tutu şturmadan. Şimdi gidip bir bakalım." 
Silah şor kendisi kadar hevesli olan Susannah'yı koruya do ğru götürdü. Eddie'yle 
Jake biraz geride kaldılar. Cesaretin en önemli kıs mının ihtiyat oldu ğuna karar 
verdi ği anla şılan Oy, yolun kenarında oturuyor ve bir köpek gibi  kesik soluklar 
alarak dikkatle onlara bakıyordu. 
Roland a ğaçlı ğın kenarında durdu. Eddie'yle Jake'e yava şça, "Buradan 
ayrılmayın," dedi. "Biz gidip bakaca ğız. Her şey yolundaysa size gelmeniz için 
i şaret ederim." Susannah'yı korunun alacalı gölgeleri ne do ğru götürdü. Eddie'yle 
Jake güne şte durmu ş onların arkasından bakıyorlardı. 
Gölge daha serindi. Arıların vızıltısı sürüyor ve i nsanı adeta ipnotize 
ediyordu. Roland fısıldadı. "Çok fazla arı var. Art ık yazın sonundayız. Kovandan 
ayrılıp çalı şmaları gerekirdi. Ben..." Gözü kovana ili şti. Açıklı ğın ortasındaki 
bir a ğaç kovu ğundan tümör gibi uzanıyordu. Cümlesini tamamlamadı.  
Susannah deh şet dolu bir fısıltıyla, "Bunların nesi var?" diye s ordu. "Roland 
nesi var onların?" 
Ekimde uçan bir atsine ği kadar tombul ve tembel bir an vızıldayarak genç k adının 
başının yanından geçti. Susannah irkilerek uzakla şmaya çalı ştı. 
Roland di ğerlerine onlara katılmaları için i şaret etti. Jake'le Eddie yanlarına 
geldiler ve hiçbir şey söylemeden a ğaç kovu ğuna baktılar. Buradaki kovan altıgen 
biçimi düzgün hücrelerden olu şmamıştı. Her biçimde ve her büyüklükte bölmeleri 
vardı. Kovanın dı şı garip bir biçimde erimi ş gibi duruyordu. Sanki biri üzerine 
bir kaynak lambasını tutmu ştu. Üzerinde tembel tembel dola şan anlar kar gibi 
bembeyazdılar. 
Roland, "Bu gece bal yok," dedi. "Bu kovandan alaca ğımız bal tatlı olabilir. Ama 
zehirli olaca ğı da gün gibi ortada." 
O acayip bembeyaz arılardan biri yava şça uçarak Jake'in kafasının yanından 
geçti. 
Eddie, "Bunun sebebi ne?" diye sordu. "Onlan bu hal e sokan nedir, Roland?" 
"Bütün bu topraklan bo şaltan şey. Hâlâ bufalolann ço ğunun acayip, kısır 
yaratıklar halinde do ğmalarına neden olan nesne. Bundan Eski Sava ş, Büyük 
Yangın, Felaket ve Müthi ş Zehirleme diye söz edildi ğini i şittim. O ney-diyse, 
bütün felaketlere yol açtı. Çok uzun bir zaman önce  oldu bu. River Crossing 
Kasabasında ya şayan insanların büyükbabalarının, dedelerinin dedel erinin dünyaya 
gelmelerinden bin yıl önce. Zaman geçerken fiziksel  etkiler de hafifliyor. Yani 
iki ba şlı bufalolar, beyaz anlar ve bu gibi şeyler daha az görülüyor. Bunu ben 
de fark ettim. Di ğer de ği şiklikler daha büyük ama kolaylıkla görülemiyorlar v e 
bu hâlâ sürüyor." 
Beyaz arıların, kovanlarında sersem sersem ve iyice  aciz bir halde dola şmalarını 
seyrettiler. Đçlerinden bazılarının çalı şmak için u ğra ştıkları belliydi. 
Di ğerleriyse sadece dola şıyor, kafalarını vuruyor ve birbirlerinin üzerinden  
geçiyorlardı. Eddie vaktiyle gördü ğü bir haber programını hatırladı. Bu, 
patlayan bir ana gaz borusuyla ilgiliydi. Kazadan k urtulanlar olay yerinden 
ayrılıyorlardı. Patlama sonucu California'da bir ke ntte bütün bir blok neredeyse 
yerle bir olmu ştu. Đşte bu anlar ona felaketten sa ğ çıkan sersemlemi ş 
kazazedeleri hatırlatıyordu. 
Genç adam, "Bir nükleer sava ş çıkmı ştı de ğil mi?" diye sordu. Neredeyse 
Silah şor'ü suçlayacaktı. "Sözünü etmekten ho şlandı ğın o Ulu Eskiler... Her şeyi 
patlattılar ve hepsi cehennemi boyladılar. Öyle de ğil mi?" 
"Ben ne oldu ğunu bilmiyorum. Kimse bilmiyor zaten. O ça ğla ilgili kayıtlar 
kaybolmu ş. Günümüze kadar gelen hikâyeler de karmakarı şık ve birbirine zıt." 
Jake, "Haydi, gidelim buradan," dedi. Sesi titriyor du. " Şu şeylere bakmak midemi 
bulandırıyor." 
Susannah ba şını salladı. "Ben de seninle aynı fikirdeyim, tatlı m." 



Böylece arıları asırlık a ğaçlardan olu şan koruda, mahvolmu ş, amaçsız ya şamlanyla 
baş ba şa bıraktılar. Tabii o gece bal da yiyemediler. 
 
Eddie ertesi sabah, "Bize bildiklerini ne zaman anl atacaksın?" diye sordu. Hava 
masmavi, güne ş ı şıl ısıldı. Ama biraz serindi. Bu dünyada geçirecekl eri ilk 
sonbahar gelmek üzereydi. 
Roland genç adama bir göz attı. "Ne demek istiyorsu n?" "Ben bütün hikâyeni 
öğrenmek istiyorum. Ba şından sonuna kadar. Buna Gilead'la ba şla. Orada 
geçirdi ğin çocukluk ve ilk gençlik yılları. Her şeyi neyin sona erdirdi ğini, 
Kara Kule'yi nereden ö ğrendi ğin ve -asıl önemlisi- oraya gitmeye neden karar 
verdi ğin. Đlk arkada ş grubunu da ö ğrenmeliyim. Onla-nn ba şlarına gelenleri de." 
Roland şapkasını çıkardı. Koluyla alnındaki terleri sildikt en sonra tekrar 
giydi. "Bütün bunları ö ğrenmeye hakkın var sanırım. Her şeyi anlataca ğım sana... 
Ama şimdi de ğil. Bu çok uzun bir hikâye. Bunu birine anlataca ğım hiç aklıma 
gelmezdi. Yalnız hikâyeyi bir tek defa anlatmak niy etindeyim." 
Eddie ısrar etti. "Ne zaman?" 
Roland, "Zamanı gelince," dedi ve di ğerleri bu cevapla yetinmek zorunda 
kaldılar. 
Roland, Jake onu sarsmaya ba şlamadan bir saniye önce uyandı. Do ğrulup oturdu ve 
etrafına bakındı. Ama Eddie'yle Susannah hâlâ mı şıl mı şıl uyuyorlardı. Silah şor 
sabahın ilk sönük ı şı ğında endi şelenecek bir şey görmedi. 
Jake'e alçak sesle, "Ne var?" diye sordu. 
"Bilmiyorum. Belki de bir çarpı şma. Gel de dinle." 
Roland örtüsünü bir yana atarak Jake'in pe şinden yola çıktı. Send'in kentin 
önünden geçti ği yere yürüyerek üç günde eri şeceklerini dü şünüyordu. I şının tam 
yolunun üzerine yapılmı ş olan köprü de bütün ufka hakimdi. O belirgin çarpı klı ğı 
her zamankinden çok daha iyi gözüküyordu. En a şağı on iki yerde fazla gerilmi ş 
olan çelik halatlar bir lirin telleri gibi kopmu şlardı. 
Bu gece kente do ğru bakarlarken rüzgâr do ğrudan do ğruya yüzlerine çarp'yordu. 
Getirdi ği sesler hafif ama belirgindi. 
Jake, "Bir çarpı şmamı bu?" diye sordu. 
Roland, evet, dermi ş gibi ba şını sallayarak parma ğını duda ğına götürdü. 
Hafif ba ğırı şmalar geliyordu. Sonra kocaman bir şey devrilmi ş gibi bir gürültü 
oldu. Tabii davullar çalıyordu. Tekrar bir şangırtı koptu. Ama bu daha 
ahenkliydi. Kırılan camların şıngırtısı. 
Jake, "Tanrım..." diye fısıldayarak Silah şor'a sokuldu. 
 Sonra Roland'ın duymamak için dua etti ği sesler etrafta yankılandı. Küçük 
ate şli silahların takırtısı. Bunu müthi ş, bo ğuk bir gümbürtü izledi. Bir pat-
lama oldu ğu belliydi. Gürültü, dümdüz ovada görünmeyen bir bo vling topu gj. bi 
yuvarlana yuvarlana onlara do ğru geldi. Ondan sonra ba ğın şmalar, takırtılar ve 
şangırtılar çabucak hafifledi. Şimdi davulların gümbürtüsü onları bo ğuyordu. 
Birkaç dakika sonra davullar her zamanki gibi insan ı etkileyen bir şekilde 
birdenbire sustu. Artık kente derin bir sessizlik ç ökmüştü. Ne var ki, şimdi bu 
sessizli ğin sanki bir şeyi bekliyormu ş gibi kötü bir yanı vardı. 
Roland kolunu Jake'in omzuna attı. "Kentin etrafınd an dola şmak için geç kalmı ş 
sayılmayız." 
Jake ba şını kaldırarak ona baktı. "Bunu yapamayız." 
"Tren yüzünden mi?" 
Çocuk ba şını salladı ve şarkı söyler gibi, "Blaine bir ba ş belası," dedi. "Ama 
trene binmemiz gerekiyor ve bu i şi ancak kentte yapabiliriz." 
Silah şor dü şünceli dü şünceli Jake'e baktı. "Neden 'gerekiyor' diyorsun? K a mı 
bu? Henüz Ka konusunda fazla bilgin olmadı ğını anlamalısın, Jake. Bu insanların 
yaşamları boyunca inceledikleri bir konu." 
"Bunun Ka olup olmadı ğını bilmiyorum. Ama bildi ğim bir şey var: korunmadıkça 
Çorak Topraklar'a giremeyiz. Bu da Blaine anlamına geliyor. O olmazsa ölürüz. 
Kı ş geldi ği zaman ölecek olan o anlar gibi. Korunmamız şart. Çünkü Çorak 
Topraklar çok kötü." 
"Bunu nereden biliyorsun?" 
Jake adeta öfkeyle, "Bilmiyorum!" diye ba ğırdı. "Sadece biliyorum i şte!" 
Roland yava şça, "Pekâlâ," diyerek tekrar Lud'a do ğru baktı. "Ama çok dikkatli 
olmamız gerekiyor. Hâlâ barutları olması büyük bir şanssızlık. Onu do ğru dürüst 



kullanmayı bildiklerini sanmıyorum. Đşte bu tehlikeyi daha da arttırıyor. 
Heyecanlanıp, hepimizi cehenneme uçurabilirler." 
Arkalarından bir ses geldi. "Uçurabilir." Silah şor'le çocuk döndüklerinde Oy 
yolun kenarında oturmu ş, onlara bakıyordu. 
t 
O gün daha sonra yeni bir yola vardılar. Bu batıdan  onlara do ğru gelerek eski 
yolla birle şti. Bulundukları noktanın ötesinde artık iyice geni şleyen ve 
ortasındaki cilalı kara bir ta ştan yapılmı ş olan setin iki şeride ayırdı ğı Büyük 
Yol alçalmaya ba şlıyordu. Đki yandan yükselen da ğılmaya ba şlamı ş beton setler 
yolcuların kendilerini bir yere kapatılmı ş gibi hissetmelerine neden oluyordu. 
Grup iyice parçalanmı ş olan beton setlerden birinin önünde durdu. Oradan daha 
gerideki düzlük rahatlıkla görülebiliyordu. Yolcula r hafif, karınlarını pek 
doyurmayan bir yemek yediler. 
Jake, "Yolu neden böyle alçaltmı şlar dersin, Eddie?" diye sordu. "Yani bunu 
birileri kasten yapmı ş, öyle de ğil mi? Peki neden?" 
Eddie kırık beton parçalarının arasından her zamank i gibi düzgünce uzanan ovaya 
baktı ve ba şını salladı. 
"O halde neden?" 
Genç adam, "Bilmiyorum, Şampiyon," dedi. Ama aslında bildi ğini sanıyordu. 
Roland'a bir göz attı. Onun da bu nedeni bildi ğini tahmin etti. Köprüye giden 
yolu savunmak için mahsus derinle ştirmi şlerdi. Beton setlerin yukarısına 
yerle ştirilen güçler dikkatle hazırlanmı ş iki tabyayı kontrolları altında 
tutacaklardı. Savunmacılar Büyük Yoldan Lud'a yakla şan kimselerin görünü şlerini 
beğenmezlerse onlara yukarıdan ölüm ya ğdıracaklardı. 
Jake sordu. "Bilmedi ğinden emin misin?" 
Eddie çocu ğa gülümsedi ve o anda yukarıda bir delinin çatlak b eton rampaların 
birinden a şağıya paslı bir bombayı yuvarlamaya hazırlandı ğını hayal etmekten 
vazgeçmeye çalı ştı. "Hiçbir fikrim yok," dedi. 
Susannah öfkeyle di şlerinin arasından ıslık çaldı. "Yol çok bozuk, Rola nd. Şu 
kayı şlardan kurtulaca ğımızı sanıyordum. Galiba onu tekrar ortaya çıkarman  iyi 
olacak." Roland ba şını salladı ve bir tek kelime bile söylemeden torba sını 
karı ştırmaya ba şladı. 
 Ba şka patikalar bir nehrin kolları gibi, Büyük Yola ka tılırken yol iyice 
bozulmaya ba şladı. Köprüye yakla şırlarken kaldırım ta şlarının yerini Roland'ın, 
maden, di ğerlerinin de, asfalt, diye dü şündüğü şey aldı. Bu madde, kaldırım 
ta şları kadar dayanamamı ş ve geçen zaman ona biraz zarar vermi şti. Son 
onarımlardan sonra geçen sayısız at ve arabanın ver dikleri zararsa çok fazlaydı. 
Yüzey ufalanarak tehlikeli molozlara dönü şmüştü. Yürüyerek gitmek zor olacaktı. 
Ama Susannah'nın arabasını bu parçalanmı ş yolda itmek fikriyse gülünçtü. 
Đki yandaki setler gitgide daha dikle şiyordu. Şimdi tepelerindeki ince, sivri 
şeylerin gökyüzüne do ğru yükseldiklerini görebiliyorlardı. Roland okuç-la nnı 
düşündü. Devler tarafından yapılmı ş olan koskocaman okları. Arkada ş-lanysa 
onları roketlere ya da güdümlü füzelere benzettiler . Susannah, Cape 
Canaverel'den atılan Redstone'ları dü şündü. Eddie, bazıları bütün Avrupa'ya 
yayılmı ş olan ve kamyonların arkasından atılabilen SAM füze lerini. Jake ise 
Kansas ovalarının ve Nevada'nın insanların ya şamadı ğı da ğlarının altındaki 
sağlamla ştırılmı ş beton silolara gizlenmi ş olan ICBM'leri. Hepsi nükleer sava ş 
çıkarsa Çin'e ya da SSCB'ye kar şılık verecek biçimde ayarlanmı şlardı. 
Gruptakiler karanlık ve sıkıntılı bir gölge ku şağına girmi ş gibi bir duyguya 
kapılmı şlardı. Ya da eski ama hâlâ güçlü bir lanetin etkile di ği bir kırsal 
bölgeye. 
Jake'in 'Dar Bo ğaz' diye adlandırdı ğı bu yere girdikten birkaç saat sonra beton 
setler altı yolun, bir örümcek a ğın telleri gibi birle ştikleri yerde sona 
erdi... Burada toprak dümdüz uzanıyordu yine... Bu hepsini rahatlattı. Ama 
hiçbiri bunu açık açık söylemedi. Kav şakta da yine bir trafik i şareti vardı. 
Eddie, Susannah ve Jake için daha tanıdıktı bu. Đşaretin dört yüzünde bir 
zamanlar mercekler oldu ğu anla şılıyordu. Tabii camlar çoktan kırılmı ştı. 
Susannah, "Bu yolun bir zamanlar dünyanın sekizinci  harikası oldu ğundan eminim," 
dedi. " Şimdi şu haline bir bakın. Bir mayın tarlası gibi." 
Roland ba şını salladı. "Bazen eski yöntemler daha iyidir." 
Eddie batıyı i şaret ediyordu. "Bakın." 



O yüksek, beton engeller ortadan kalktı ğı için Si'nin River Crossing'de o acı 
kahveyi içerken anlattı ğı şeyi iyice görebiliyorlardı. Adam, "Sadece bir tek 
ray," demi şti. Đnsan tarafından yapılmı ş yüksek bir sütunun üzerine 
yerle ştirilmi ş. Sütun, Ulu Eskilerin sokaklarını ve duvarlarını y aptıkları 
ta ştan." Demiryolu batıdan onlara do ğru ipince, dümdüz uzanmaktaydı. Sonra altın 
gibi dar bir iskelenin üzerinde Send Nehrini a şarak kente giriyordu. Bu basit ve 
zarif bir şeydi. O zamana kadar gördükleri paslanmamı ş tek madeni yapı. Gerçi 
yine de harabe gibiydi. Orta yerde büyük bir destek  parçası a şağıda hızla akan 
nehre yuvarlanmı ştı. Geride suçlayan parmaklar gibi birbirlerini i şaret eden iki 
iskele kalmı ştı. Bo şlu ğun a şağısındaki sudan ince, biçimli maden bir boru 
uzanıyordu. Bunun bir zamanlar parlak bir mavi oldu ğu anla şılıyordu. Ama şimdi 
rengini gitgide yayılan paslı pulcuklar bozmaktaydı . Parça buradan çok küçük 
gözüküyordu. 
Eddie, "Blaine'in sonu," dedi. "Tevekkeli artık onu n gürültüsünü duyamıyorlar. 
Blaine nehri a şarken destekler sonunda yıkılmı ş ve tren de suya dü şmüş. Herhalde 
kaza sırasında tren de yava şlamaya ba şlamı ştı. Yoksa Blaine hızla yoluna devam 
eder ve şimdi kar şı kıyıda bir bombanın açtı ğına benzer koskocaman bir çukur 
olurdu. Eh, bu fikir hiç de fena de ğildi ama olan olmu ş." 
Susannah ona hatırlattı. "Mercy bir tren daha oldu ğunu söyledi." 
"Evet. Ama kadınca ğız trenin sesini yedi sekiz yıldan beri duymadı ğından da söz 
etti. Talitha Teyze'yse sürenin on yıl oldu ğunu açıkladı. Sen ne diyorsun, 
Jake?.. Jake? Dünyadan Jake'e, dünyadan Jake'e, sen i dinliyoruz, küçük dost." 
Trenin nehirdeki kalıntılarına bakmakta olan çocuk sadece omzunu silkti. 
Eddie, "Ah, insana nasıl da yardımcı oluyorsun!" di ye ba ğırdı. "De ğerli fikirler 
bunlar. Đşte seni bu yüzden seviyorum. Hepimizin de seni sevm esinin nedeni bu." 
Jake bu sözlere aldırmadı. Gördü ğünün ne oldu ğunu biliyordu. Ve bu Blaine 
değildi. Mononun nehirden uzanan kalıntıları maviydi. Oysa Jake'in rüyasında 
gördü ğü Blaine koyu bir şeker pembesiydi. Beyzbol oyuncularının kartları ola n o 
balonlu çikletlerin renginde. 
Roland o arada Susannah'yı ta şıyaca ğı askının kayı şlarını gö ğsünün üzerinde 
bağlamı ştı. "Eddie, karını şuna oturt bakalım. Đlerlemenin ve her şeyi kendi 
gözlerimizle görmemizin zamanı geldi." 
Jake bakı şlarını bu kez yukarıya kaydırdı ve ileride yükselen  köprüye endi şeyle 
baktı. Uzaklardan gelen ve hayaletlerin seslerini a ndıran o tiz u ğultuyu 
duyuyordu. Rüzgâr yukarıdaki kabloları a şağıdaki beton ayaklara ba ğlayan çürümü ş 
çelik askıların arasında dola şıyordu. 
Jake, "Köprüden kazasız belasız geçmek mümkün mü?" diye sordu. 
Roland, "Bunu yarın anlarız," diye cevap verdi. 
Roland'ın grubu ertesi sabah uzun, paslı köprünün b ir ucunda durmu ş, ileriye, 
Lud'a bakıyordu. Eddie'nin yolcuların yararlanabile ceği pratik teknolojiyi bilen 
akıllı ya şlı perilerle ilgili hayalleri sona ermeye ba şlıyordu. Artık kente bu 
kadar yakla ştıkları için o siluetteki bo şlukları görebiliyorlardı. Blok blok 
binalar ya yakılmı ş ya da havaya uçurulmu ş gibiydi. Kentin silueti genç adama 
pek çok di şi dü şmüş, hastalıklı bir çene kemi ğini hatırlatmı ştı. 
Binaların ço ğunun yerli yerinde durdukları do ğruydu. Ama hepsinin artık 
kullanılmıyorlarmı ş gibi kasvetli görüntüleri vardı. Bu Eddie'nin için i 
beklenmedik biçimde sıkıyordu. Ve yolcularla kepenk leri kapalı o çelik ve beton 
labirent arasında uzanan köprü de sonsuza kadar day anacak, sa ğlam bir şeye hiç 
benzemiyordu. Soldaki askılar gev şek biçimde sarkıyorlardı. Sa ğdakilerse 
gerginlik yüzünden neredeyse vınlamaya ba şlayacaklardı. Taban ikizkenar yamuk 
biçimi beton kutulardan olu şturulmu ştu. Bunlardan bazılan yukarıya do ğru 
çıkmı ştı, şimdi bombo ş, kapkara içleri gözüküyordu. Di ğerleriyse yana kaymı şlar, 
çoğu da sadece çatlamı şlardı. Ama bazılan iyice kırılmı şlardı. Böylece 
kamyonların, büyük kamyonların dü şebilecekleri kadar delikler açılmı ştı. 
Kutuların yalnız üst de ğil, altlarının kırıldı ğı yerlerden nehrin çamurlu kıyısı 
ve onun ötesindeki Send'in grimsi ye şil suları gözüküyordu. Eddie tabanla su 
arasındaki uzaklı ğın köprünün ortasında doksan metre kadar oldu ğunu tahmin etti- 
Üstelik bu bakımdan cimri davranmı ştı belki de. 
Eddie ana kabloların ba ğlı oldu ğu betondan yapılmı ş dev dubalara baktı. Galiba 
köprünün sa ğındaki yarı yarıya yerinden çıkmı ştı. Bundan di ğerlerine söz 
etmesinin do ğru olmayaca ğını dü şündü. Köprünün a ğır a ğır ama gözle görülecek 



kadar sa ğa sola sallanması yeteri kadar kötüydü zaten. Ona b akmak bile Eddie'nin 
kendini deniz tutmu ş gibi hissetmesine neden oluyordu. Genç adam Roland 'a, "E, 
ne diyorsun?" diye sordu. 
Silah şor köprünün sa ğ tarafını i şaret etti. Burada yayalar için meyilli bir yol 
vardı. Bir dizi daha küçük beton kutunun üzerine ya pılmı ştı. Aslında ana 
köprüden ayrıydı. Bu bölük bölük yolu, alttan bir h alat -ya da kalın bir çelik 
boru- ana destek kablolanna dev kıskaçlarla ba ğlıyordu. Eddie en yakındaki-ni 
çok geçmeden ya şamını ona teslim edecek birinin o müthi ş ilgisiyle inceledi. 
Kıskaç paslıysa da hâlâ sa ğlammı ş gibi gözüküyordu. Madene, "Lamerk Dökümhanesi" 
sözcükleri basılmı ştı. Eddie kelimelerin Yüksek Dilde mi, yoksa Đngilizce mi 
oldu ğunu artık bilmedi ğini anlayarak şaşaladı. 
Roland, "O yolu kullanabiliriz sanırım," dedi. "Sad ece bir tek yeri kötü. 
Görebiliyor musun?" 
"Evet. Zaten görmemek imkânsız." 
En a şağı bin metre olan köprü uzun zamandan beri do ğru dürüst onarıl-mamı ştı. 
Belki bin yıldan beri. Ancak Roland köprünün asıl s on elli yılda harap 
edildi ğini sanıyordu. Sa ğdaki askılar koparken köprü de gitgide sola do ğru 
yatmı ştı. En büyük çarpılma köprünün ortasında olmu ştu. Yüz yirmi metre 
yüksekli ğindeki iki kablo kulesi arasında. Bükülmenin en faz la oldu ğu noktada 
yerde göz biçimi bir yarık belirmi şti. Yaya yolundaki çatlak daha dardı. Ama 
yine de en a şağı yan yana iki beton kutu Send'e yuvarlanmı ş ve yerlerinde yedi 
sekiz metrelik bir açıklık bırakmı şlardı. Dü şmüş olan kutulann yerlerinde yaya 
yolunu destekleyen paslı çelik putrel ya da kabloyu  görebiliyorlardı Bo şlu ğu 
aşmak için ondan yararlanacaklardı. 
Roland sakin sakin i şaret etti. "Oradan geçebilece ğimizi sanıyorum. Aradaki 
açıklık kötü ama yandaki parmaklık hâlâ yerinde. On un için tutunabilece- ğimiz 
bir şey olacak." 
Eddie ba şını salladı ama kalbinin hızla çarptı ğının farkındaydı. Yaya yo-lunun 
ortaya çıkmı ş olan deste ği contalı çelikten yapılmı ş büyük bir boruya 
benziyordu. Herhalde eni yukarıda yüz yirmi santim kadardı. Genç adam hayalinde 
oradan yava şça nasıl geçtiklerini görür gibi oldu. Ayaklarını d este ğin enli ve 
hafifçe kavisli arkasına dayayacak ve elleriyle par maklı ğı kavrayacaklardı. O 
arada köprü hafif dalgalı bir denizde ilerleyen gem i gibi yalpalayacak-tı. 
Eddie, "Tanrım..." dedi. Tükürmeye çalı ştı ama ba şaramadı. A ğzı kupkuruydu. 
"Emin misin, Roland?" 
"Gördü ğüm kadarıyla tek yol bu." Silah şor nehrin a şağısını i şaret etti. Ve Eddie 
ikinci köprüyü gördü. Bu çok uzun bir süre önce Sen d Nehrine çökmü ştü. Birbirine 
karı şmış paslı kalıntıları suda uzanıyordu. 
Susannah, "Ya sen ne diyorsun, Jake?" diye sordu. 
Çocuk hemen, "Ah, sorun de ğil," dedi. Gülümsüyordu. 
Eddie, "Senden nefret ediyorum, küçük," diye söylen di. 
Roland ona hafif bir endi şeyle bakıyordu. "Bunu yapamayaca ğını dü şünüyorsan 
şimdi söyle. Köprünün yarısına kadar ilerleyip sonra  orada donmu ş gibi 
kalakalma." 
Eddie çarpılmı ş köprüye uzun bir süre baktı. "Bu i şi ba şarabilirim sanırım. 
Yükseklere pek bayılmam ama idare ederim." 
" Đyi." Roland yol arkada şlarına baktı. "Bu i şe ne kadar çabuk ba şlarsak, o kadar 
çabuk bitiririz. Önce ben Susannah'yla geçece ğim. Sonra Jake, en arkada da 
Eddie. Tekerlekli sandalyeyi geçirebilecek misin?" 
Başı dönmeye ba şlayan Eddie, "Sorun de ğil," dedi. 
"Öyleyse gidelim." 
â 
Eddie yaya yoluna adımı atar atmaz korku, içindeki boşlukları buzlu su gibi 
doldurmaya ba şladı. Genç adam çok tehlikeli bir hata yapıp yapmad ı ğını 
düşünüyordu. Sa ğlam topraktan bakıldı ğı zaman köprü insana hafifçe sallanı-
yormu ş gibi geliyordu. Ama genç adam köprüye adımını atar  atmaz kendini dünyanın 
en büyük çalar saatinin sarkacında, ayakta duruyorm uş gibi hissetti. Yaya 
yolunun yüzeyi kötü biçimde çatlamı ş ve sola do ğru en a şağı on derece yatmı ştı. 
Eddie ufalanmı ş, gev şek betona basarken hı şırtılar duyuluyordu. Kutu biçimi 
parçalar durmadan birbirine sürünüyor ve hafif bir gıcırtı i şitiliyordu. 



Köprünün ötesinde kentin silueti dünyanın en a ğır hareket eden video oyununun 
yapma ufku gibi bir sa ğa do ğru yatıyordu, bir sola. 
Yukarıda rüzgâr gergin askıların arasında dola şarak devamlı u ğulda-maktaydı. 
Aşağıda toprak nehrin çamurlu kuzeybatı kıyısına do ğru dimdik iniyordu. Eddie 
şimdi dokuz metre yukarıdaydı... Sonra on iki metre. .. Sonra otuz üç. Çok 
geçmeden suyun üzerine gelecekti. Genç adamın her a dım atı şında tekerlekli 
sandalye sol baca ğına çarpıyordu. 
O sıra ayaklarının arasından tüylü bir şey geçti. Genç adam sa ğ eliyle paslı 
parmaklı ğı tela şla kavrayıverdi. Az kalsın bir çı ğlık atacaktı. Oy ba şını 
kaldırarak, affedersiniz... sadece geçiyordum, der gibi baktı ve sonra da 
koşarak ilerledi. 
Eddie sıktı ğı di şlerinin arasından, "Lanet olasıca ahmak hayvan," de di. 
Aşağıya bakmak istemiyordu. Ama hâlâ köprüyü ve yukarıd aki kabloları bir arada 
tutmayı ba şaran askılara bakmaksa hiç ho şuna gitmeyecekti. Üzerleri pasla 
kaplıydı ve ço ğundan ip gibi ince maden tellerin uzandı ğının farkındaydı. Bu 
karı şık şeyler madeni pamuk parçalarına benziyorlardı. Georg e Washington ve 
Triborough köprülerinde boyacı olarak çalı şan Reg Amca'sın-dan askılar ve 
yukarıdaki kabloların binlerce çelik telden örülmü ş oldu ğunu ö ğrenmi şti. Bu 
köprüde o örgüler sonunda belirgin biçimde açılmı şlardı. Askılar gerçekten 
çözülüyorlardı. Ve o sırada birbirine girmi ş teller teker teker kopuyordu. 
Bunca zaman dayanmı ş. Şimdi de dayanır. Sen üzerinden geçiyorsun diye köpr ünün 
sulara gömülece ğini mi sanıyorsun? Kendine bu kadar iltifat etme! 
Ama bu dü şünceler de Eddie'yi rahatlatmadı. Belki de uzun yıl lardan beri ilk kez 
birileri bu köprüden geçiyordu. Sonuçta bir gün gel ecek, köprü çökecekti. Zaten 
duruma bakılırsa pek yakında gerçekle şecekti bu. Belki de hepsinin 
ağırlıklarının toplamı barda ğı ta şıran son damla olacaktı. 
Eddie'nin mokaseni bir beton parçasına çarptı. Genç  adam onun döne döne a şağıya, 
daha a şağıya dü şmesini seyretti. Midesi bulanıyor ama gözlerini yin e de beton 
parçasından alamıyordu. Beton parçası suya çarptı ğı zaman hafif -pek hafif- bir 
şıpırtı duyuldu. Sertle şen rüzgâr Eddie'nin gömle ğini terli derisine yapı ştırdı. 
Köprü inleyerek yalpaladı. Eddie ellerini yandaki p armaklıktan çekmeye çalı ştı. 
Ama sanki parmakları çukur çukur olmu ş madeni kavrarken öylece donmu şlardı. 
Genç adam bir an gözlerini yumdu. Burada donup kalm ayacaksın! Hayır, kesinlikle. 
Bunu... bunu yasaklıyorum. Bakacak bir şey anyorsan, uzun ve çirkin bir şeyi 
seç. Eddie gözlerini tekrar açarak Silah şor'a dikti. Kendini zorlayarak 
parmaklarım açtı ve tekrar ilerlemeye ba şladı. 
 
Roland ortadaki açıklı ğa eri şti ğinde dönüp geriye baktı. Jake bir buçuk metre 
kadar gerisindeydi. Oy da onun pe şinde. Nehrin yukarısında rüzgâr çok daha 
şiddetliydi. Silah şor, rüzgârın Oy'un tüylerini dalgalandırdı ğını görebiliyordu. 
Billy bacaklarını bükmü ş boynunu ileriye do ğru uzatmı ştı. Eddie, Ja-ke'in yedi 
buçuk metre kadar gerisindeydi. Yüz hatları gerilmi şse de ayaklarını sürüyerek 
canla ba şla ilerlemeye çalı şıyordu. Susannah'nın kapatılmı ş olan tekerlekli 
sandalyesini sol eline almı ş sa ğ eliyle de parmaklı ğa sıkıca sarılmı ştı. 
"Susannah?" Genç kadın hemen cevap verdi. "Evet. Be n iyiyim." 
 "Jake?" 
Çocuk ba şını kaldırdı. Hâlâ gülümsüyordu. Silah şor Jake'in bir sorun 
yaratmayaca ğını anladı. Çocuk çok e ğlenmekteydi. Saçları biçimli alnından dalga 
dalga geriye do ğru uçuyordu. Gözleri pırıl pınldı. Jake ba şparmağını havaya 
kaldırdı. Roland da gülümseyerek aynı i şareti yaptı. 
"Eddie?" 
"Benim için endi şelenme." 
Eddie, Roland'a bakıyormu ş gibiydi. Ama Silah şor aslında onun daha ileriye, 
köprünün di ğer ucunda, nehrin kıyısındaki sıkı şık tu ğla binalara baktı ğına karar 
verdi. Bu uygundu. Genç adamın yüksekten çok korktu ğu belliydi. Kendini 
kaybetmemek için yapabilece ği en iyi şey ileriye bakmaktı belki de. 
Roland, "Tamam, endi şelenmem öyleyse," diye mırıldandı. " Şimdi şu açıklı ğı 
aşaca ğız, Susannah. Rahat ol. Ani hareketler yapma. Anlad ın mı?" 
"Evet." 
"Oturu şunu de ği ştirmek istiyorsan bunu şimdi yap." 



Kadın sakin sakin, "Ben rahatım," dedi. "Sadece... Eddie' nin bu i şi 
başaraca ğını umarım." 
"Eddie de bir silah şor artık. Öyle biri gibi davranacak." 
Roland sa ğa döndü. Şimdi nehrin a şağılarına do ğru bakıyordu. Parmaklı ğı kavradı. 
Sonra botlarını paslı kablonun üzerinde sürüyerek d eli ğin yanından geçmeye 
başladı. 
 
Jake, Roland'la Susannah açıklı ğın ortalarına gelinceye kadar bekledi. Sonra o 
da ilerlemeye ba şladı. Rüzgâr hızla esiyor, köprü sa ğa sola sallanıyordu. Ama 
hiç korkmuyordu. Aslında son derece keyifliydi. Edd ie'nin tersine yüksekten hiç 
korkmazdı o. Burada olmak ho şuna gidiyordu. Bulutlanmaya "a ŞĐayan gökyüzünün 
aşağısında çelik bir kurdeleye benzeyen nehri iyice gör ebiliyordu. 
Roland'la Susannah bozuk yaya yolunun tekrar ba şladı ğı noktaya eri şmişlerdi. 
Jake deli ğin ortalarına geldi ğinde geriye baktı ve yüre ğine indi. Ora-dan nasıl 
geçeceklerini konu şurken grubun bir üyesini unutmu şlardı. Oy yaya yolundaki 
deli ğin di ğer tarafında büzülmü ş oturuyordu. Donmu ş kalmı ştı deh şete kapıldı ğı 
öyle belliydi ki... Betonun sona erdi ği ve paslı, kavisli deste ğin ba şladı ğı 
yeri kokluyordu. 
Jake, "Haydi, gel, Oy!" diye seslendi. 
Billy de, "Oy!" dedi. Bo ğuk sesi adeta bir insanınki gibi titriyordu. Boynun u 
Jake'e do ğru uzattı ama yerinden de kımıldamadı. Đyice irile şmiş gözlerinde 
üzüntü vardı. 
Rüzgâr tekrar köprüye çarparak, sallanıp gıcırdamas ına neden oldu. Bir şey 
Jake'in kafasının yanında tınladı. Çok gerildi ği için kopan bir gitar telinin 
sesine benziyordu bu. Çelik bir tel en yakındaki di key askıdan fırlamı ştı. 
Neredeyse çocu ğunun yana ğını çizecekti. Üç metre ötede Oy, mutsuzca büzülmü ş, 
gözleri Jake'e dikiliydi. 
Roland, "Haydi gel!" diye ba ğırdı. "Rüzgâr şiddetleniyor! Gelsene, Jake!" 
"Oy'suz olmaz!" 
Jake ayaklarını sürüyerek geldi ği yöne do ğru geri gitmeye ba şladı. Ancak iki 
adım atmı ştı ki Oy yava şça destek putrele bastı. Dimdik tuttu ğu bacaklarının 
ucundaki pençeleri yuvarlak maden yüzeye süründü. E ddie şimdi Billy'nin 
arkasında duruyordu. Korkuyor ve kendini çok çaresi z hissediyordu. Jake hayvana 
cesaret vermeye çalı ştı. " Đşte öyle, Oy! Bana gel!" Billy, "Oy-Oy! Ake-Ake!" 
diye ba ğırdı ve sonra da deste ğin üzerinde hızla ko ştu. Tam Jake'e eri şti ği 
sırada kalle ş rüzgâr tekrar kudurdu. Köprü sallandı. Oy tutunabi lmek için 
tırnaklarıyla destek putrelin yüzeyini tırmaladı. A rka kısmı yandan kayarak 
boşlu ğa do ğru sarktı. Ön ayaklarıyla tutunmaya çalı şıyordu ama orada öyle bir 
şey yoktu. Arka ayaklarını havada deli gibi sallıyor du. 
Jake parmaklı ğı bırakarak hayvana do ğru daldı. Oy'un altın halkalı gözlerinden 
başka hiçbir şeyin farkında de ğildi. 
 Roland'la Eddie açıklı ğın iki yanından aynı anda, "Hayır!" diye ba ğrı ştılar. 
"Yapma Jake!" Ama ikisi de bir şey yapamayacak kadar uzaktaydılar. Çaresizce 
çocu ğa baktılar. 
Jake'in gö ğsü ve karnı kabloya çarparken çantası kürek kemikle rinin üzerinde 
zıpladı. Di şleri bir bilardo topununkini andıran bir çatırtıyla  birbirine vurdu. 
Rüzgâr yine co şmuştu. Çocuk rüzgârla birlikte hareket ederek sa ğ eliyle deste ği 
kavradı. Bo şlu ğa do ğru sallanırken sol eliyle Oy'a uzandı. Billy yuvarl anmaya 
başlamı ştı. Di şlerini Jake'in uzattı ğı eline geçirdi. Çocuk müthi ş bir acı 
duydu. Haykırdı. Ama yine de durumunu bozmadı. Ba şını e ğmiş, sa ğ kolunu destek 
putreline dolamı ştı. Dizlerini onun fazla düzgün yüzeyine dayamı ştı. Oy sol 
elinden sirkteki bir akrobat gibi sallanıyor, altın  halkalı gözleriyle çocu ğa 
bakıyordu. Jake şimdi kanlarının Billy'nin ba şının yanlarından ince derecikler 
halinde aktı ğını görüyordu. 
Sonra rüzgâr yine şiddetlendi ve Jake dı şa do ğru kaymaya ba şladı. 
 
Eddie 'nin korkusu o an kayboldu. Onun yerini garip  ama memnunlukla kar şıladı ğı 
bir so ğukkanlılık aldı. Susannah'nın tekerlekli sandalyesi ni takırdatarak çatlak 
betona attı. Destek kablonun üzerinde çevikçe ko ştu. Parmaklı ğa tutunmak 
zahmetine bile girmedi. Jake tepeüstü açıklıktan sa rkmı ştı. Oy sol elinden tüylü 
bir sarkaç gibi sallanıyordu. Ve çocu ğun sa ğ eli de kaymaya ba şlamı ştı. 



Eddie bacaklarını açarak hızla yere oturdu. Savunma sız testisleri canını yakacak 
bir biçimde apı ş arasına çarptılar. Ama o anda bu müthi ş can acısı bile sanki 
başka dünyada olan bir şeydi. Genç adam bir eliyle Jake'in saçlarını, di ğeriyle 
de sırt çantasının kayı şını yakaladı. Kendisinin de dı şarı do ğru e ğil-meye 
başladı ğının farkındaydı. Kâbuslara yakı şacak bir an, üçünün birden di-Zl 
halinde bo şlu ğa uçacaklarını dü şündü. 
Jake'in saçını bırakarak çantanın kayı şını daha da sıkıca kavradı. Çocu-^n 
çantayı o ucuz dükkânlardan birinden almamı ş olması için dua ediyordu. 
Eddie di ğer elini sallayarak yukarıdaki parmaklı ğı yakalamaya çalı ştı. Jake'le 
dı şarıya do ğru kayarken ona sonsuz kadar uzun gelen bir an sonr a parmaklıg! 
yakaladı. Olanca sesiyle, "ROLAND!" diye haykırdı. "B ĐRAZ YARDIMA ĐHTĐYACIM 
VAR!" 
Ama Roland gelmi şti bile. Susannah da hâlâ sırtındaydı. Silah şor e ğildi ği zaman 
Susannah da tepeüstü dü şmemek için kollarım onun boynuna sıkıca doladı. Rol and 
koluyla Jake'in gö ğsünü kavrayarak onu yukarı çekti. Çocuk aya ğını deste ğe 
bastı ğı zaman sa ğ eliyle titreyen Oy'a sarıldı. Sol eli hem yanıyor,  hem 
donuyordu sanki. 
Çocuk, "Artık bırak, Oy," diye inledi. "Artık bırak abilirsin. Güvendeyiz..." 
Korkunç bir an Billy-Ahmak'ın bunu yapmayaca ğını sandı. Sonra Oy'un di şleri a ğır 
ağır gev şedi ve Jake de elini kurtarmayı ba şardı. Parmakları kan içindeydi. 
Elinde siyah deliklerden olu şan bir halka belirmi şti. 
Hayvan bitkince, "Oy..." dedi. Jake hayretle Oy'un o acayip gözlerinin dolmu ş 
oldu ğunu fark etti. Boynunu uzatarak kanlı diliyle çocu ğun yüzünü yaladı. 
Jake suratını onun sıcak kürküne gömdü. "Önemli de ğil." O da a ğlıyordu. Yüzü can 
acısı ve şoktan olu şan bir maske gibiydi. "Üzülme. Bunun önemi yok. Bu elinde 
değildi. Ben de aldırmıyorum." 
Eddie a ğır a ğır aya ğa kalkıyordu. Yüzü kirli griydi ve ona biri bir bov -ling 
topunu ba ğırsaklarının arasına atmı ş gibi geliyordu. Sol elini usulca apı ş 
arasına atarak gördü ğü zararı anlamaya çalı ştı. 
Boğuk bir sesle, "Kahretsin," dedi. "Ucuz bir meni kan alı ameliyatıydı bu." 
Roland, "Bayılacak mısın, Eddie?" diye sordu. Yine şiddetlenen rüzgâr şapkasını 
Susannah'nın yüzüne do ğru uçurdu. Kadın şapkayı kaparak Silah- şör'ün ba şına, 
kulaklarına kadar geçirdi. Roland şimdi yarı deli bir da ğlıya benziyordu. 
Eddie, "Hayır," dedi. "Neredeyse, 'ke şke bayılabilsem,' diyece ğim ama- 
  
Susannah atıldı. "Jake'e bir bakın. Eli gerçekten k anıyor." Jake, "Ben iyiyim," 
diyerek elini saklamaya çalı ştı. Ama o bunu yapamadan Roland şefkatle çocu ğun 
elini avuçlarının arasına aldı. Jake'in elinin üzer inde, avucunda ve 
parmaklannda en a şağı on iki di ş izi vardı. Yaraların ço ğu derindi. Çocuk elini 
açıp kapamayı denemedikçe kemiklerinin kırılıp kırı lmadı ğını anlamak imkânsızdı. 
Kiri şlerin kopup kopmadıklarını da. Ama çocu ğa bunu yaptırmanın ne yeriydi, ne 
de zamanı. 
Roland, Oy'a baktı. Billy-Ahmak da ona. Hayvanın o ifadeli gözleri keder ve 
korku doluydu. Jake'in a ğzına bula şan kanlarını yalayarak temizlemeye 
kalkı şmamıştı. Oysa bu onun için dünyanın en do ğal şeyi olurdu. 
Jake, "Ona ili şme," diyerek Oy'a daha da sıkıca sarıldı. "Suç onda  de ğildi. Onu 
unuttu ğum için suçlu benim. Rüzgâr da zavallıyı uçurdu." 
Roland, "Ona bir şey yapacak de ğilim," diye cevap verdi. Billy'nin kuduz 
olmadı ğından emindi. Ancak Oy'un Jake'in kanının tadına da ha fazla bakmasını da 
istemiyordu. Hayvanın kanında olabilecek ba şka mikroplara gelince... Buna Ka 
karar verecekti. Her zaman sonunda verdi ği gibi. Roland boynundaki mendili 
çıkararak Oy'un dudaklarını ve burnunu sildi. " Đşte. Đyi çocuk. Đyi o ğlan." 
Billy-Ahmak bitkince, "Oy," dedi. Roland'ın omzunun  üzerinden bakan Susannah 
hayvanın sesinde minnet oldu ğuna yemin edebilirdi. Rüzgâr yine şiddetle onlara 
çarptı. Hava hızla bozuyordu. "Eddie, bu köprüden i nmeliyiz. Yürüyebilecek 
misin?" 
"Hayır, efendim. Ben ayaklarımı sürüyece ğim." Eddie'nin ka şıklan ve karnındaki 
sancı hâlâ kötüydü ama bir dakika öncesi kadar da f eci sayılmazdı. "Pekâlâ. 
Haydi, gidelim. Mümkün oldu ğu kadar hızla ilerlemeye çalı şalım." 
Roland döndü. Tam bir adım atacakken durakladı. Şimdi açıklı ğın di ğer tarafında 
bir adam duruyor ve ifadesiz bir yüzle onlara bakıy ordu. 



Yabancı onlar bütün dikkatlerini Jake ve Oy'a verdi kleri sırada yakla şmıştı. 
Sırtında bir arbalet asılıydı. Ba şına parlak sarı bir mendil ba ğlamı ştı ve 
uçları gitgide şiddetlenen rüzgârda bayrak gibi dalgalanıyordu. Kul aklarında 
ortalarında haçlar olan altın halkalar vardı. Bir g özünü beyaz ipekten bir 
parçayla örtmü ştü. Suratı mor çıbanlar yüzünden leke lekeydi. Bu ç ıbanlardan 
bazıları patlamı ş, akıyordu. Yabancı belki otuz ya da kırk veya belk i de altmı ş 
yaşındaydı. Bir elini ba şının yukarısına do ğru kaldırmı ştı. Parmaklarının 
arasında Roland'ın seçemedi ği bir şey vardı. Yalnız bu ta ş olamayacak kadar 
düzgün bir cisimdi. 
Bu yabancının arkasında kent, karanlıkla şan gökyüzüne do ğru yükseliyordu ve 
tuhaf biçimde iyice belirginle şmişti. Eddie kar şı kıyıdaki birbirine dayanmı ş 
tu ğla binalara baktı. Herhalde ya ğmacıların çoktan bo şalttıkları ambar ve 
depolardı oraları. Genç adam kentin ta ştan labirentlerini ve gölgeli 
uçurumlarını incelerken ilk defa ne kadar çok yanıl mış oldu ğunu anladı. O 
umutlarının, yardım bulma hayallerinin ne kadar gül ünç oldu ğunu da. Şimdi 
parçalanmı ş cepheleri ve çökmü ş damlan görüyordu. Camsız karanlık pencereler ve 
saçaklardaki biçimsiz ku ş yuvalarını da. Genç adam şimdi kentin kokusunu da 
alıyordu. Bu annesinin bazen Zabar'dan alıp geldi ği o lezzetli yemekler ve 
baharat kokularına hiç benzemiyordu. Sanki bir yata k tutu şmuş, bir süre yanmı ş, 
sonra da biri onu la ğım suyuyla söndürmü ştü. Eddie birdenbire Lud'u anladı hem 
de her şeyiyle. Onlar ba şka bir şeye daldıkları sırada ortaya çıkan sıntkan 
korsan, bu ölmekte olan berbat kentte bulunabilecek , akıllı ya şlı bir periye en 
yakın şeydi. 
Roland tabancasını çekti. 
Sarı mendilli adam çok güç anla şılan koyu bir aksanla, "O silahı yerine koy, 
yi ğidim," dedi. "Onu kaldır, sevgili yavrum. Sen gözü pek bir silah şorsun. Evet, 
bu belli. Ama bu kez üstünlük sende de ğil, bende." 
Yabancının yamalı pantolonu ye şil kadifedendi. Köprüdeki deli ğin kenarında 
dururken ya ğmacılık günleri sona ermi ş olan bir korsana benziyordu. Hasta, pis 
ve hâlâ tehlikeli biri. 
 Roland, "Ya canım bunu yapmayı istemezse?" diye so rdu. "Ya sıracalı kafana bir 
kur şun sıkıverirsem." 
Sarı mendilli adam, "O zaman cehenneme senden biraz  önce eri şir ve girmen için 
kapıyı da tutarım," diyerek dostça güldü. Sonra hav aya kaldırmı ş oldu ğu elini 
hafifçe oynattı. "Ya bu, ya şu. Bence ikisi de bir." 
Roland adamın do ğruyu söyledi ğini tahmin etti. Yabancının en fazla daha bir yıl 
yaşayabilecekmi ş gibi bir görüntüsü vardı... Ve bu yılın son aylan da pek kötü 
geçecekti. Korsanın yüzündeki cerahat akan çıbanlan n radyasyonla hiçbir ilgisi 
yoktu. Roland yanılmıyorsa bu adamda doktorların, " Mandrus", ba şkalarınınsa 
"Fahi şe Çiçe ği" dedikleri illet vardı. Üstelik hastalı ğın son dev-resindeydi. 
Tehlikeli bir adamla kar şı kar şıya gelmek her zaman kötüydü. Ne var ki, insan 
hiç olmazsa böyle bir kar şıla şmada kazanma olasılı ğını hesaplayabilirdi. Ancak 
kar şındaki bir ölü oldu ğu zaman her şey de ği şirdi. 
Korsan, "Sevgili yavrulanm, elimdekinin ne oldu ğunu biliyor musunuz?" diye 
sordu. "Eski dostunuz Bıçakçının eline neyi geçirdi ğinden haberiniz var mı? Bir 
elbombası bu. Eskilerin geride bıraktıklan güzel bi r şey. Ben onun şapkasını 
çıkardım bile. Tanı şma sırasında birinin ba şında şapkasıyla durması 
terbiyesizlik sayılır. Öyle de ğil mi?" Bir an mutlu mutlu gıdaklar gibi güldü. 
Sonra yüzü tekrar ciddile şti. Sanki yozla şmaya ba şlamı ş beyninde bir dü ğme 
çevrilmi ş gibi o ne şeli hali kayboluverdi. 
" Şimdi pimi sadece parma ğım yerinde tutuyor, tatlım. Beni vurdu ğun takdirde 
müthi ş bir gümbürtü olur. Sen ve sırtındaki o di şi maymun buhar olursunuz. Şu 
cüce piç de öyle sanırım. Arkanda duran ve oyuncak tabancasını suratıma do ğru 
tutan şu tüysüz delikanlı ya şayabilir... Ama ancak suya dü şünceye kadar. Onun 
suya dü şece ğinden emin olabilirsin. Çünkü bu köprü son kırk yıl dır yerine pamuk 
ipli ğiyle ba ğlı. Đşini bitirmek için şöyle bir itivermek yeterli. Şimdi... o 
demirini kaldıracak mısın, yoksa hepimiz de aynı el araba-sında cehennemi 
boylayacak mıyız?" 
Roland bir an ate ş ederek Bıçakçının "Elbombası" dedi ği şeyi onun parlaklarının 
arasından dü şürmeyi dü şündü. Gelgeldim adam onu sıkıca kavra-m' Ştı. Silah şor 
tabancasını kılıfına soktu. 



Bıçakçı, "Ah, çok iyi," diye ba ğırdı. Yine keyiflenmi şti. "Sana bakar bakmaz 
zeki bir adam oldu ğunu anlamı ştım. Ah, evet. Gerçekten öyle." Roland, "Ne 
istiyorsun?" diye sordu. Gerçi bunu bildi ğini sanıyordu. Bıçakçı di ğer elini 
kaldırarak pis parma ğıyla Jake'i i şaret etti. " Şu bücürü. Bücürü bana verirsen, 
hepiniz rahatça çekip gidersiniz." 
Susannah hemen küfürü bastı. "Sen git de kendi kend ini..." Korsan tekrar güldü. 
"Neden olmasın? Bana bir ayna parçası ver, benimkin i kopanp bu i şi yapayım. 
Neden olmasın? Son zamanlarda o ne i şime yarıyor ki? Su dökerken bile ta tepeme 
kadar cayır cayır yanıyorum." Bulanık gri tonundaki  sakin bakı şlı gözlerini 
Roland'ın yüzünden ayırmıyordu. "E, ne diyorsun, es ki, sadık dostum?" 
"Çocu ğu sana verirsem bize ne olacak?" 
Sarı mendilli adam hemen cevap verdi. "Yolunuza gid eceksiniz. Biz de ba şınıza 
bir dert açmayaca ğız. Tik-Tak Adam bu konuda söz verdi. Bu onun dudak larından 
benimkine, benimkinden de sizin kulaklarınıza kadar  geldi. Tik-Tak da çok kurnaz 
bir adamdır. Verdi ği sözden hiçbir zaman dönmez. Rastlayaca ğınız Bulu ğlar 
konusunda bir tek kelime bile söyleyemem. Ama Tik-T ak Adam'ın Kırları size 
dokunmayacaklar." 
Eddie kükredi. "Kahretsin! Sen ne diyorsun, Roland?  Bu i şi yapmayı gerçekten 
düşünmüyorsun, öyle de ğil mi?" 
Silah şor, Jake'e bakmadı. Ona, "Ben sözümü tutaca ğım," diye mırıldanırken 
dudaklarını oynatmadı. 
"Evet. Biliyorum." Jake sonra sesini yükseltti. "Ta bancanı yerine sok, Eddie. 
Karan ben verece ğim." "Jake, sen çıldırmı şsın!" 
Korsan ne şeyle güldü. "Hiç de de ğil, ahbap. E ğer bana inanmıyorsan o zaman asıl 
çıldıran sensin demektir. Bücür yanımızdayken hiç o lmazsa davullardan korunmu ş 
olur. Öyle de ğil mi? Ve şunu da dü şün, sözlerimde ciddi olmasaydım ilk i ş size 
tabancalarınızı a şağı atmanızı söylerdim. Ama öyle bir şey yaptım mı? Hayır." 
Susannah, Jake'le Roland arasındaki konu şmayı duymu ş ve ne kadar çaresiz durumda 
olduklarını anlamı ştı. "Tabancanı sakla, Eddie." 
Eddie seslendi. "Çocu ğu alır almaz o bombayı bize atmayaca ğını nereden bilelim?" 
Roland, "Buna kalkı şırsa bombaya havadayken ate ş ederim," dedi. "Bunu 
yapabilirim. Yapabilece ğimi o da biliyor." 
"Belki biliyorum. Sende kararlı bir insan ifadesi v ar." 
Silah şor konu şmasını sürdürdü. "Do ğruyu söylüyorsa o zaman elindeki oyunca ğını 
ıskalasam bile yine de mahvolur. Çünkü köprü yıkılı r ve hepimiz a şağıya 
yuvarlanırız." 
Bıçakçı, "Çok zekisin, sevgili o ğlum," dedi. "Gerçekten çok zekisin, öyle de ğil 
mi?" Karganınkine benzeyen bir ses çıkararak güldü.  Sonra da ciddi-le şerek sanki 
bir sırrını açıklayacakmı ş gibi bir tavır takındı. "Artık konu şaca ğımız kadar 
konu ştuk, eski can dostum benim. Kararını ver. Çocu ğu bana verecek misin? Yoksa 
hep birlikte yolun sonuna do ğru mu gidece ğiz?" 
Roland daha bir kelime söyleyemeden Jake deste ğin üzerinde ilerleyerek onun 
yanından geçti. Oy'u hâlâ sa ğ koluyla kavrıyordu. Kanlı sol elini dimdik öne 
doğru uzatmı ştı. 
Eddie çaresizce ba ğırdı. "Jake! Yapma!" 
Roland yine aynı alçak sesle, "Seni almaya gelece ğim," dedi. 
Çocuk tekrarladı. "Biliyorum." Rüzgâr tekrar hızlan mıştı. Köprü yalpalayarak 
inlercesine bir ses çıkardı. Send'de şimdi benek benek beyaz köpüklü dalgalar 
belirmi şti. Sular, yukarı tarafta mavi mononun nehirden yük selen kalıntılarına 
çarparak sanki köpük köpük kaynıyorlardı. 
Bıçakçı şarkı söyler gibi, "Evet, ahbap," dedi. Dudakları ge rilirken beyaz 
etlerinden kırık mezar ta şlarına benzeyen birkaç çürük di şi gözüktü. "Evet, 
benim güzel bücürüm! Yakla şmaya devam et." 
Eddie, "Roland!" diye ba ğırdı. "Blöf yapıyor olabilir! Belki de elindeki etk isiz 
bir şey." 
Silah şor cevap vermedi. 
Jake yaya yolundaki açıklı ğın di ğer tarafına eri şirken Oy, Bıçakçıya bakarak 
di şlerini gösterdi. 
Korsan, "O konu şan ba ğırsak torbasını yandan a şağı at," diye emretti. 
Jake yine sakin sakin cevap verdi. "Bo şversene!" 



Bıçakçı bir an şaşırdı. Sonra da ba şını salladı. "Ne mü şfik bir çocuk! Onu pek 
seviyorsun galiba. Pekâlâ." Đki adım geriledi. "Betona varır varmaz onu yere 
bırak. Bana saldıracak olursa bir tekmede beynini e zer, parçalarını arkasından 
çıkarırım. Sana söz veriyorum!" 
Oy di şlerinin arasından, "Çıkarırım," dedi. 
Jake mırıldandı. "Sus, Oy." Her zamankinden daha da  şiddetle esen rüzgâr köprüyü 
sarsarken o da beton yola eri şti. Dört bir yanda kopan kablo telleri vınlamaya 
başlamı ştı. Jake, geriye bir göz attı. Roland'la Eddie parm aklı ğa yapı şmışlardı. 
Susannah, Silah şor'ün omzunun üzerinden çocu ğa bakıyordu. Kıvır kıvır saçları 
rüzgârda dalgalanıp uçu şmaktaydı. Jake onlara el salladı. Roland da kar şılık 
olarak elini kaldırdı. 
Jake, Silah şor'a, "Bu kez dü şmeme izin vermeyeceksin, de ğil mi?" diye sormu ştu. 
Roland da cevap vermi şti. "Hayır. Hiçbir zaman." Jake ona inanıyordu... A ma 
Roland imdadına yeti şmeden önce olacaklardan da çok korkuyordu. Çocuk, O y'u yere 
bıraktı. Bıçakçı aynı anda ileri atılarak küçük hay vanı tekmelemeye kalkı ştı ama 
Oy hemen yana çekilerek korsanın çizmesinden kaçtı.  Jake, "Kaç!" diye ba ğırdı, 
Oy bu emre uyarak ko şa ko şa çocukla Bıçakçının yanından geçti. Ba şını e ğerek 
köprünün Lud ucuna do ğru ko ştu. Deliklerden kaçmak için yandan dola şıyor, 
çatlakların üzerinden atlıyordu. Geriye de bakmıyor du. Bir dakika sonra Bıçakçı 
kolunu Jake'in boynuna doladı. Kir ve çürümeye ba şlamı ş et kokuyordu. Bu ikisi 
birle şerek bo ğucu ve yo ğun bir koku olu şturmaktaydı. Jake'in midesi a ğzına 
geldi. 
Korsan kası ğını çocu ğun arkasına çarptı. "Belki de ben sandı ğım kadar kötü 
durumda de ğilim. 'Gençlik, ihtiyarları sarho ş eden şaraptır,' demezler mi? Benim 
tatlı küçük bücürüm, seninle çok e ğlenece ğiz, öyle de ğil mi? Evet, meleklere 
şarkı söyletecek anlar ya şayaca ğız." 
Jake, ah, Tanrım, diye dü şündü. 
Bıçakçı sesini tekrar yükseltti. "Benim sert dostum , biz şimdi bücürle 
gidiyoruz. Yapaca ğımız harika i şler, görece ğimiz harika insanlar var. Evet, öyle 
ya. Yalnız yine de sözümü tutaca ğım. Ancak on be ş dakika orada hiç kımıldamadan 
duracaksınız. Aklınız varsa bunu yaparsınız. Kımıld amaya kalkarsanız hepimiz 
öbür tarafı boylanz. Beni anlıyor musunuz?" 
Roland, "Evet," dedi-. 
"Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Bu sözüme inanıyor musun?" 
"Evet." 
" Đyi öyleyse. Haydi, o ğlum, yürü bakalım. Mar ş!" 
Bıçakçı koluyla Jake'in boynunu iyice sıktı. Çocuk zorlukla soluk alırken korsan 
onu geriye do ğru çekiyordu. Đkisinin de yüzleri açıklı ğa do ğruydu, geri geri 
gidiyorlardı. Roland sırtında Susannah'yla orada du ruyordu. Eddie de hemen 
arkasındaydı. Elinde hâlâ Bıçakçının 'oyuncak taban ca', dedi ği Ruger vardı. 
Kesik kesik nefes alan korsanın sıcak solukları Jak e'in kula ğına çarpıyordu. 
Daha da kötüsü çocuk adamın nefesinin kokusunu duyu yordu. 
Bıçakçı, "Bir oyun oynamaya kalkı şma," diye fısıldadı. "Yoksa o tatlı et 
parçalannı koparıp, kıçına tıkarım. Onları, daha ku llanma fırsatını bulamadan 
kaybetmen üzücü olur, öyle de ğil mi? Çok üzücü olur hem de." 
Köprünün ucuna vardılar. Jake kaskatı kesildi. Bıça kçının her şeye ra ğmen 
elbombasını ataca ğını sanıyordu. Ne var ki öyle bir şey olmadı... Hiç olmazsa 
hemen. Korsan çocu ğu iki küçük kulübeci ğin arasındaki geçide geri geri soktu. 
Herhalde bu kulübeler eskiden biletçi kulübeleriydi . Geride tu ğla binalar birer 
hapishane gibi yükselmekteydi. 
" Şimdi kolumu gev şetece ğim, ahbap. Yoksa ko şmak için nasıl soluk alabilirsin? 
Ama kolunu tutaca ğım. Rüzgâr gibi ko şmazsan sana söz veriyorum, kolunu koparacak 
ve onu seni dövmek için bir sopa gibi kullanaca ğım. Anladın mı?" 
Jake ba şını salladı. Ve o nefes borusundaki korkunç bo ğucu baskı birdenbire 
kalktı. O anda da elindeki sancıyı fark etti. Eli s anki şi şmiş, kavrulmu ş, alev 
alev yanıyordu. Sonra Bıçakçı çift ba şlı kol kasını demir mengene gibi 
parmaklarıyla kavradı. Ve Jake de elini unuttu o za man. 
Bıçakçı tuhaf, ne şeli ve ince bir sesle, "Ho şçakalın!" diye seslenerek 
di ğerlerine do ğru elbombasını salladı. "Ho şçakalın, tatlılarım." Sonra Jake'e 
dönerek homurdandı. " Şimdi hızla ko ş bakalım, küçük böcek! Ko ş!" 



Jake'i önce döndürdü, sonra da kolundan çeki ştirdi. Çocukla korsan ko şarak 
uçarcasına kavisli bir rampadan soka ğa indiler. Jake önce şaşkın şaşkın, East 
River Drive, acayip bir beyin vebası bütün normal i nsanları öldürdükten iki üç 
yüz yıl sonra bu halde olacak, diye dü şündü. 
Đki kaldırımın yanında da ara ara otomobillerin eski , paslanmı ş kalıntıları 
duruyordu. Ço ğu Jake'in o zamana kadar gördüklerine benzemeyen kü re biçimi 
ta şıtlardı. (Walt Disney'in resimli romanlanndaki beya z eldivenli yaratıkların 
kullandıkları arabalara benziyorlardı.) Ancak çocuk  kalıntıların arasında bir 
eski Volkswagen kaplumba ğa, Chevrolet Corvair olabilecek ba şka bir ta şıt ve 
Model A Ford sandı ğı bir otomobil gördü. Bu garip kalıntıların hiçbiri nin 
lastikleri yoktu. Ya çalınmı şlar ya da çoktan çürüyüp tozlara karı şmışlardı. 
Bütün camlar kırılmı ştı. Sanki kent sakinleri yansımalarını kazara da ol sa 
gösterecek her şeyden nefret ediyorlardı. 
Terk edilmi ş arabaların altlarına ve aralarına anla şılamayan birtakım maden 
parçaları ve ı şıltılı cam kırıkları yı ğılmı ştı. Çok gerilerde kalan mutlu 
günlerde kaldırımlara ara ara a ğaçlar dikilmi şti. Ama onlar da ölmü şlerdi artık. 
Şimdi bulutlu gökyüzüne do ğru yükselen maden heykellere benziyorlardı. Bazı 
depolar ya bombalanmı ş ya da kendi kendilerine yıkılmı şlardı. Onlardan geride 
kalan karmakarı şık tu ğla yı ğınlarının gerisinde nehir ve Send Köprüsünün paslı 
ayakları vardı. Islak, çürük koku her zamankinden d aha keskindi. Adeta insanın 
burnunu tıkıyordu. 
Sokak I şının yolundan ayrılarak do ğuya do ğru gitmekteydi. Jake yolun molozlar ve 
kalıntılarla gitgide daha çok doldu ğunu görüyordu. Altı yedi blok ötede iyice 
tıkanmı ş gibiydi. Ancak Bıçakçı onu o yöne do ğru çekiyordu. Önce korsana ayak 
uydurmayı ba şardı. Ama adam korkunç bir hızla ilerliyordu. 
 Jake kesik kesik solumaya ba şladı ve bir adım geride kaldı. Bıçakçı çocu ğu 
nıoloz, beton ve paslı çelik putrellerden olu şan engele do ğru hızla çekti. Jake 
az kalsın dü şüyordu. Ona kasten yapılmı ş gibi gözüken bu engel mermer cepheleri 
tozlu iki geni ş binanın arasındaydı. Soldakinin önünde bir heykel vardı. Çocuk 
onu hemen tanıdı. 'Kör Adalet' denen kadındı bu. Bu ndan da korudu ğu yerin bir 
mahkeme binası oldu ğu anla şılıyordu. Ama Jake o tarafa do ğru ancak bir an 
bakabildi. Bıçakçı onu amansızca engele do ğru sürüklüyor ve hiç yava şlamıyordu. 
Jake, oradan geçmeye kalkı şırsa ikimizin de ölümüne neden olacak, diye dü şündü. 
Bıçakçı, varlı ğını onun suratında ilan eden hastalı ğına ra ğmen rüzgâr gibi 
koşarken parmaklarını Jake'in koluna daha da fazla bat ırdı ve onu kendisiyle 
birlikte sürükledi. Sonunda Jake hiç de geli şigüzel yı ğılmamı ş oldukları 
anla şılan beton, parçalanmı ş e şya, paslı su borulan, kamyon ve araba parçalan 
arasındaki dar geçidi gördü. O an durumu birdenbire  anladı. Bu labirent 
Roland'ın ilerlemesini saatlerce engelleyecekti... Ama Bıçakçının yeriydi burası 
ve adam nereye gitti ğini biliyordu. 
Geçidin karanlık, dar a ğzı moloz yı ğınının solundaydı. Oraya eri ştiklerinde 
Bıçakçı elindeki ye şil cismi omzunun üzerinden fırlattı. "Haydi e ğil, cicim," 
diyerek sinir krizi geçiriyormu ş gibi tiz bir sesle kıkır kıkır güldü. Bir 
dakika sonra müthi ş bir patlama bütün soka ğı sarstı. Küre biçimi arabalardan 
biri altı metre havaya fırladı ve sonra da tersine dönerek tepesinin üzerine 
düştü. Tu ğlalar ıslık çalarak Jake'in ba şının yukarısından geçtiler. Bir şey 
çocu ğun sol kürek kemi ğine şiddetle çarpınca sendeledi. E ğer Bıçakçı onu 
kaldırıp molozlann arasındaki dar bir açıklı ğa çekmeseydi yere yuvarlanacaktı. 
Đlerideki geçide girdikleri zaman kasvetli gölgeler heyecanla uzanarak onlara 
sardılar. 
Adamla çocuk gözden kaybolduktan sonra küçük, tüylü  bir hayvan bir beton 
parçasının arkasından usulca çıktı. Oy'du bu. Hayva n bir an geçidin a ğzında 
durdu. Boynunu uzatmı ştı, gözleri parlıyordu. Sonra burnunu yere yakla ştırarak 
dikkatle koklaya koklaya Jake'le korsanın pe şinden gitti. 
Bıçakçı ko şarak uzakla şır uzakla şmaz Roland, "Haydi, gelin," dedi. 
Eddie, "Bunu nasıl yapabildin?" diye sordu. "Çocu ğu o korkunç herife nasıl 
teslim edebildin?" 
"Çünkü ba şka seçene ğim yoktu. Tekerlekli sandalyeyi getir. Ona ihtiyacı mız 
olacak." 
Açıklı ğın di ğer tarafındaki beton yola vardıkları sırada bir pat lama köprüyü 
sarstı. Karanlıkla şan gökyüzüne do ğru molozlar yükseldi. 



"Tanrım!" Bembeyaz kesilmi ş olan Eddie üzüntüyle Silah şor'a döndü. 
Roland sakin sakin, "Hemen endi şelenmeye ba şlama," dedi. "Bıçakçı gibi adamlar 
patlama gücü yüksek oyuncaklar konusunda her zaman dikkatlidirler." Köprünün 
ucundaki biletçi kulübelerine eri ştiler. Roland onların hemen ötesinde, kavisli 
rampanın ba şında durdu. 
Eddie, "Adamın blöf yapmadı ğını biliyordun, de ğil mi?" dedi. "Yani seninki bir 
tahmin de ğildi. Bunu kesinlikle biliyordun." 
"O yürüyen bir ölü ve öylelerinin blöf yapmaya ihti yaçları yoktur." Ro-land'ın 
sesi sakinse de bunda yine de gizli bir acı ve üzün tü vardı. "Böyle bir şey 
olabilece ğini biliyordum. E ğer o adamı daha önce, patlayan yumurtasının etki 
alanının dı şındayken görseydik onunla ba şa da çıkardık. Ama Jake açıklıktan 
düşüyordu. Korsan da o arada bize iyice yakla ştı. Bıçakçı herhalde çocu ğu 
kentten sa ğsalim geçebilmek için ücret olarak getirdi ğimizi sanmıyor. Kahretsin! 
Ne şanssızlık!" Roland yumru ğunu baca ğına vurdu. 
"Eh, gidip Jake'i kurtaralım." 
Roland ba şını salladı. "Burada birbirimizden ayrılaca ğız. Susannah'yı o alça ğın 
gitti ği yere götüremeyiz. Onu yalnız da bırakamayız." 
"Ama..." 
"Beni dinle ve tartı şmaya kalkma. Yani Jake'in kurtulmasını istiyorsan. Burada 
ne kadar uzun süre kalırsak, izler de o kadar silin ir. O zaman onları izlernek 
de zorla şır. Senin kendi görevin var. Ba şka bir Blaine daha varsa sen ve 
Susannah onu bulmalısınız. Ve Jake'in bir Blaine da ha oldu ğuna inandı ğından da 
eminim. Herhalde bir yerde bir istasyon var ya da v aktiyle uzaklardaki ülkelerde 
'Be şik' veya 'Durak' denen bir yer. Anlıyor musun?" 
Neyseki Eddie bu seferlik tartı şmaya kalkı şmadı. "Evet. Onu bulaca ğız. Sonra?" 
"Her yarım saatte bir, bir el ate ş et. Jake'i kurtardıktan sonra gelirim." 
Susannah atıldı. "Silah sesleri ba şkalarını da yanımıza çekebilir." Eddie onun 
kayı şlardan kurtularak sandalyesine oturmasına yardım et mişti. Roland karı 
kocaya so ğuk so ğuk baktı. "Onlarla ba şa çıkarsınız." "Tamam." Eddie elini 
uzattı. Silah şor bu eli çabucak sıktı. "Onu bul, Roland." 
"Ah, bulaca ğım. Tanrılarınıza dua edin de Jake'i zamanında bula bileyim. Ayrıca 
babalarınızın yüzlerini hatırlayın. Đkiniz de." Susannah ba şını salladı. 
"Çalı şırız." 
Roland döndü ve çevik hareketlerle ko şarak rampadan indi. O gözden kaybolduktan 
sonra Eddie, Susannah'ya döndü. Karısının a ğladı ğını görünce de fazla şaşırmadı. 
Kendi içinden de a ğlamak geliyordu. Yarım saat önce birbirlerine sıkıc a ba ğlı 
bir grup arkada ştılar. Sonra birkaç dakika içerisinde o rahat dostl ukları sona 
ermi şti. Jake kaçırılmı ş, Roland çocu ğun pe şinden gitmi şti. Oy bile kaçmı ştı. 
Eddie hayatı boyunca kendini hiç bu kadar yalnız hi ssetmemi şti. 
Susannah, "Bana ikisini de bir daha göremeyecekmi şiz gibi geliyor," dedi. 
Eddie sert sert, "Tabii görece ğiz," diye ba ğırdı. Ama karısının ne demek 
istedi ğini biliyordu. Yolculuklannın hemen hemen ba şlamadan sona erdi ği 
düşüncesi kalbini ezmekteydi. "Hunların Attila'sıyla g iri şilecek bir kavgada ben 
Barbar Roland'a oynarım. Hem de ikiye üç vererek. H aydi, Suze. Yeti şmemiz 
gereken bir tren var." 
Genç kadın üzüntüyle sordu. "Ama nerede?" 
"Bilmiyorum. Belki en yakındaki akıllı ya şlı periyi bulup bunu ona sormamız daha 
iyi olur. Öyle de ğil mi?" 
"Sen neden söz ediyorsun, Edward Dean?" 
Eddie, "Hiç..." dedi. Bu çok do ğru oldu ğu için neredeyse hüngür hüngür a ğlamaya 
başlayacaktı. Susannah'nın tekerlekli sandalyesinin tu tamaklarını kavradı ve 
karısını Lud kentine uzanan, cam kırıkları içindeki  çatlak rampadan indirmeye 
başladı. 
 
Đ 
Jake çabucak sisli bir dünyaya indi. Buradaki tek i şaret levhaları can açı şıydı. 
Zonklayan eli, Bıçakçının çelik çubuklara benzeyen parmaklarını batırdı ğı 
kolunun üst kısmı. Kavrulan akci ğerleri. Đkisi de fazla ilerlemeden bu acılara 
Jake'in sol yanındaki yanmaya benzeyen derin sızı d a katıldı. Sonra bu acı 
di ğerlerini bastırdı. O an Roland'in artık pe şlerine takılmı ş olup olmadı ğını 
düşündü. Sonra kendi kendine, Oy bu kentte ya şamayı ne kadar süre ba şarabilir, 



diye sordu. Burası şimdiye kadar tanıdı ğı o ovalar ve ormanlardan çok farklı. 
Ardından Bıçakçı yumru ğunu onun suratına indirdi. Çocu ğun burnu kanamaya ba şladı 
ve bu dü şünce de o müthi ş can acısı arasında kayboldu. 
"Haydi ko ş, küçük piç! Çabuk ol!" 
Jake soluk solu ğa, "Mümkün oldu... kadar... hızlı ko şmaya... çalı şıyorum..." 
diye inledi. Aynı anda solundaki moloz yı ğınından uzanan kalın bir cam 
kırı ğından kurtulmayı tam zamanında ba şardı. 
"Çabuk olmalısın! Yoksa seni bir vuru şta bayıltır ve saçlarından sürükleyerek 
götürürüm! Haydi, ko ş, küçük piç!" 
Jake nasılsa kendisini zorlayarak daha hızlı ko şmayı ba şardı. Geçide girerken 
kısa bir süre sonra bir caddeye çıkacaklarını sanmı ştı. Oysa şimdi istemeye 
istemeye böyle bir şeyin olmayaca ğını anlıyordu. Bu sıradan bir geçit de ğildi. 
Burası Kırların bölgesinin derinliklerine giden kam ufle edilmi ş ve 
sağlamla ştırılmı ş bir yoldu. Sanki üzerlerine yıkılacakmı ş gibi gözüken yük- 
  
sek duvarlar sürüyle garip malzemeden yapılmı ştı. Üzerlerine yerle ştirilen çelik 
parçalarının altında yarı ya da tamamiyle ezilmi ş arabalar, mermer sütunlar, 
yağdan siyahla şmış kısımları dı şında her tarafları pastan kızarmı ş, ne i şe 
yaradıkları anla şılmayan fabrika makineleri, ı şıltılı yanına Yüksek Dilde bir 
tek esrarlı kelime, "ZEVK" sözcü ğü oyulmu ş, özel bir uçak büyüklü ğünde kristal 
ve krom bir balık, baklalarının her biri Jake'in ka fası büyüklü ğünde olan 
zincirlerle sarılmı ş türlü ev e şyaları. Hepsi insana neredeyse devrilivere-
ceklermi ş gibi geliyordu. Tıpkı sirklerde küçücük çelik iske mlelerinin üzerinde 
duran filler gibi. 
Korsanla çocuk bu çılgınca yolun ikiye ayrıldı ğı bir yere geldiler. Bıçakçı hiç 
duraklamadan soldakine saptı. Biraz ileride tünelde n farksız çok dar üç geçit 
çeşitli yönlere do ğru uzanıyordu. Bıçakçı bu kez de sa ğdakinı seçti.Çürümü ş 
kutular ve eski kâ ğıt balyalarından olu şan bu yol ikisinin yan yana 
koşamayacakları kadar dardı. (Herhalde bu dev balyalar ı olu şturan kâ ğıtlar 
eskiden kitap ya da dergilerdi.) Korsan, Jake'i öne  itti ve onu hızlandırmak 
için sırtına amansızca vurmaya ba şladı. Jake, bir sı ğır, geçitten kesilece ği 
yere do ğru sürülürken herhalde kendini böyle hissediyor, di ye dü şündü. Ve oradan 
sağ kurtulursa bir daha biftek yememeye yemin etti. 
"Ko ş, benim küçük tatlı piçim! Ko ş!" 
Jake çok geçmeden kö şelerin ve dönemeçlerin sayısını unuttu. Bıçakçı onu  kopmu ş 
çelik, parçalanmı ş e şya ve eski makinelerden olu şan yı ğının derinliklerine do ğru 
sürerken çocu ğun kurtulma umudu da sönmeye ba şladı. Roland bile artık onu 
bulamazdı. Silah şor bunu denerse labirentte kaybolacak ve ölünceye d ek bu 
kâbuslara yara şır dünyanın moloz dolu geçitlerinde dola şacaktı. 
Şimdi yoku ş a şağı gidiyorlardı. Sıkı ştırılmı ş kâ ğıtlardan olu şan duvarlar 
yerlerini dosya dolapları, hesap makineleri ve komp üter parçalan yı ğınlarına 
bırakmı ştı. Jake bir dakika kadar soldaki, sadece televizyo nlar ya da 
dikkatsizce yı ğılmı ş videolardan olu şan bir duvarın önünden ilerledi. Ekranlar 
ona bir ölünün camla şmış gözleriyle bakıyorlardı sanki. Ayaklarının altında ki 
yol a şa- 
ğıya do ğru inmeye devam ederken gerçekten de bir tünelde ol duklarını anladı. 
Yukarıdaki bulutlu gökyüzü iyice daraldı. Bir şeride dönü ştü. Sonra bir 
kurdeleye. Kurdele de bir ipli ğe. Lo ş bir dünyadaydılar. Dev bir çöp tenekesinde 
koşuşan farelerden farkları yoktu. 
Jake, ya bütün bunlar üzerimize çökerlerse, diye dü şündü. Artık her tarafı 
sızlıyordu ve bitkin haldeydi. O yüzden bu ihtimal onu fazla korkutmadı. Tavan 
çökerse hiç olmazsa dinlenebilirdi. 
Bıçakçı onu hâlâ sürüyordu. Tıpkı bir çiftçinin bir  öküzü sürdü ğü gibi. Sola 
dönmeleri için sol omzuna vuruyordu. Sa ğa dönmeleri için de sa ğ omzuna. Dümdüz 
ilerleyecekleri zaman elini Jake'in kafasının arkas ına indiriyordu. Çocuk ileri 
doğru çıkmı ş bir borudan kurtulmaya çalı ştı ama pek ba şaramadı. Boru kalçasına 
çarpınca sendeleyerek dar geçitte cam ve kırık taht alardan olu şan bir yı ğına 
doğru yalpaladı. Korsan onu yakalayarak tekrar öne do ğru itti. "Haydi, ko ş, 
hantal piç! Ko şamıyor musun? Tik-Tak Adam olmasaydı hemen buracıkt a i şini 
bitirirdim. Gırtla ğını kesiverirdim. Gerçekten de!" 



Jake şimdi kırmızı bir sisin içinde ko şuyordu. Bu siste sadece acı ve Bıçakçının 
sık sık omzuna ya da kafasına inen yumru ğu vardı. Sonunda, artık ko şamayacağını 
düşündüğü sırada korsan onu ensesinden yakalayarak çabucak durdurdu. Jake o 
yüzden adama çarptı ve bo ğuk bo ğuk ba ğırdı. 
Bıçakçı kesik kesik soluyarak, ne şeyle, " Şimdi zor bir yere geldik," dedi. 
" Đleriye bak. Birbirleriyle kesi şerek, yere yakın bir yerde bir X olu şturan iki 
tel göreceksin. Onları görüyor musun?" 
Jake önce o telleri göremedi. Her yer çok lo ştu. Sola koskocaman bakır 
tencereler yı ğmışlardı. Sa ğaysa dalgıçların kullandıklarına benzeyen çelik 
tüpleri. Jake güçlü bir soluk alırsa bu tüplerin bi r çı ğ gibi üzerlerine 
yuvarlanacaklarından emindi. Koluyla gözlerini sild i, alnına dü şen karı şmış 
saçlarını itti. On altı ton a ğırlı ğındaki tüpler üzerine yı ğıldıkları zaman ne 
hale girece ğini de dü şünmemeye çalı ştı. Gözlerini kısarak Bıçakçının i şaret 
etti ği tarafa baktı. Evet, gitar ya da banco teline benz eyen o iki ince, gümü ş 
gibi çizgiyi görebiliyordu. Zorlukla. Onlar geçidin  iki yanından çıkıyor ve 
yerden altmı ş santim kadar yukarıda kesi şiyorlardı. 
  
"Onların altından sürünerek geç, tatlım. Çok çok di kkatli ol. Çünkü o tellerden 
birini şöyle hafifçe tıngırdatsan bile kentteki çelik ve be ton yı ğınlarının 
yarısı o küçücük sevgili ba şına geçer. Benim de öyle. Belki bu seni pek üzmez. 
Öyle de ğil mi? Haydi, sürün bakalım." 
Jake sırt çantasını çıkararak yere yattı, ardından çantayı önündeki açıklıktan 
itti. Kendisi de ince ve gergin tellerin altından g eçerken yine de biraz daha 
yaşamak istedi ğini anladı. Kafasına dü şmek için dengede bekleyen o tonlar 
ağırlı ğındaki molozu hissediyordu sanki. Herhalde bu telle r dikkatle seçilmi ş 
olan temel ta şlarını yerlerinde tutuyor, diye dü şündü. Onlardan biri kopar-sa... 
kıyamet kopacak. Jake'in sırtı tellerden birine sür ündü ve yukarıda, yükseklerde 
bir şey gıcırdadı. 
"Dikkatli ol, ahbap." Bıçakçı neredeyse inleyecekti . "Ah, çok dikkatli 
olmalısın!" 
Jake ayakları ve dirseklerinden yararlanarak kesi şen tellerin altından geçti. 
Terden ıslanıp kokan saçları yine alnına dü ştü ama onları geriye itmeye cesaret 
edemedi. 
Sonunda Bıçakçı, "Tamam, geçtin," diye homurdandı. Sonra tellerin altından uzun 
deneyimlerin verdi ği bir kolaylıkla süzüldü. Aya ğa kalktı ve Jake daha çantasını 
sırtına takamadan onu kaptı. "Bunun içinde ne var, ahbap?" diye sordu. Kayı şları 
açarak çantanın içine baktı. "Eski dostun için bir armağanın var mı? Çünkü 
Bıçakçı hediyelere bayılır. Gerçekten." 
"Çantada öyle bir şey yok. Sadece..." 
Bıçakçı elini kaldırdı ğı gibi Jake'in suratına tokadı indirdi. Çocu ğun ba şı 
arkaya gitti ve burnundan tekrar köpüklü kanlar fı şkırdı. 
Canı yanan ve öfkelenen Jake, "Bunu neden yaptın?" diye ba ğırdı. 
Bıçakçı haykırdı. "Bana, kahrolasıca gözlerimin gör ebildi ği şeyi söyledi ğin 
için!" Jake'in çantasını bir kenara attı. Korkunç v e tehlikeli bir tavırla 
gülümserken yine ortaya o birkaç di şi çıktı. "Ve o kahrolasıca yı ğınları 
tepemize indirmene ramak kaldı ğı için!" Bir an durdu sonra daha sakin bir 
tavırla ekledi. "Ve içimden öyle geldi ği için. Bunu itiraf etmeliyim. Bir 
koyununkine benzeyen bu aptal suratın beni öfkelend iriyor ve seni tokatlama 
iste ğimi uyandiriyor. Gerçekten." Gülümsemesi yayıldı ve  sıvılar sızan beyazımsı 
di şetleri gözüktü. Jake bunu görmemeyi tercih edecekti . "Senin şu azimli 
arkada şın bizi buraya kadar izlediyse, tellere takıldı ğı zaman çok şaşıracak 
demektir." Bıçakçı ba şını kaldırarak baktı. Hâlâ sırıtıyordu. "Yanlı ş 
hatırlamıyorsam yukarıda bir yerde bir otobüs denge de duruyor." 
Jake a ğlamaya ba şladı. Yorgunluk ve umutsuzlu ğun neden oldu ğu gözya şları 
yanaklanndaki kirlerin arasında çizgiler olu şturuyordu. 
Bıçakçı elini açarak tehdit dolu bir tavırla havaya  kaldırdı. "Ben de a ğlamaya 
başlamadan yürü bakalım, ahbap... Çünkü senin bu eski dostun çok hassas bir 
adamdır. Gerçekten. A ğlayıp inlemeye ba şladı ğında da tekrar gülümsemesini ancak 
birine bir iki tokat indirmekle sa ğlayabilir. Ko ş!" 
Çocukla korsan tekrar ko şmaya ba şladılar. Bıçakçı, gıcırdayan pis kokulu 
labirentin derinliklerine giden yollan sanki geli şigüzel seçiyordu. Seçimini de 



çocu ğun sırtına şiddetle vurarak belirtiyordu. Sonra davullar ba şladı. Gürültü 
sanki her yerden geliyordu. Ya da hiçbir yerden, i şte bu Jake için barda ğı 
ta şıran son damla oldu. Umut etmekten de, dü şünmekten de vazgeçti. Kendini 
kâbusa bırakıverdi. 
 
Roland soka ğı sa ğdan sola, yukarıdan a şağıya kadar kapayan barikatın önünde 
durdu. Jake'in aksine di ğer taraftan açıklı ğa çıkabilece ğini ummuyordu. Silah şor 
bu noktanın do ğusundaki binalann çöp, alet, sanat eserlerinden olu şan bir iç 
denizden yükselen, nöbetçilerle dolu birer adacık o lduklarından emindi. Tabii 
her yere tuzaklar kurulmu ştu. Tabii kalıntılardan bazıları be ş yüz, yedi yüz ya 
da bin yıl önce devrildikleri yerde bırakılmı şlardı. Ama Roland geri kalanları 
Kırların parça parça buraya sürüklediklerini sanıyo rdu. Lud'un do ğu kısmı 
Kırların şatosuna dönü şmüştü. Silah şor de şimdi onun dı ş surlannın önünde 
durmaktaydı. 
Ağır a ğır ilerledi ve sivri kenarlı iri bir çimento parças ının yarı gizledi ği 
bir geçidin a ğzını gördü. Pudra gibi tozlarda ayak izleri kalmı ştı. Đki çiftti. 
Kü-çük ayaklar ve büyük ayaklann bıraktıkları izler . Roland çömelerek onları 
inceledi. Tam do ğrulaca ğı sırada durakladı. "Hayır, iki çift de ğil, üç." Üçüncü 
izler küçük bir hayvanın pençe izleriydi. 
Roland usulca, "Oy?" diye seslendi. Bir an kar şılık alamadı. Sonra ka-ranlıklann 
arasından bir kez havlama sesi geldi. Silah şor geçide girdi ve ilk çarpık 
köşenin gerisinden kendine bakan altın halkalı gözleri  gördü. Ko şarak gilly'e 
doğru gitti. Hâlâ Jake' ten ba şkasına yakla şmaktan ho şlanmayan Oy bir adım 
geriledi. Sonra da durarak ba şını kaldırdı, endi şeyle Silah şor'a baktı. 
Roland, "Bana yardım etmek istiyor musun?" diye sor du. Bilincinin sınırındaki 
koyu kırmızı perdeyi hissediyordu. Sava ş ate şiydi bu. Oysa şimdi bunun sırası 
değildi. Tabii onun da zamanı gelecekti. Ancak şimdi sava şarak o sözlerle 
anlatılamayacak rahatlı ğa eri şemeyecekti. "Jake'i bulmama yardım eder misin?" 
Oy, "Ake!" diye havladı. Hâlâ endi şeli gözlerle Roland'a bakıyordu. 
"O halde git. Onu bul." 
Oy hemen döndü ve hızla geçitte ko şmaya ba şladı. Burnunu yere iyice 
yakla ştırmı ştı. Roland onu izliyordu. Arada sırada ba şını kaldırarak Billy'e bir 
göz atıyorsa da daha çok yere dö şenmi ş olan eski ta şlara bakıyor ve bir iz 
arıyordu. 
 
Eddie, "Tanrım," dedi. "Ne biçim insanlar bunlar?" 
Karı koca rampanın dibindeki caddede iki blok gitmi şler ve ilerideki barikatı 
görmüşlerdi. (Ama Roland'ın yan gizli geçide girmesini bi r dakika arayla 
kaçırmı şlardı.) Kuzeye dönerek geni ş bir caddeye sapmı şlardı. Burası Ed-die'ye 
Beşinci Caddeyi hatırlatmı ştı. Ne var ki, genç adam bunu Susannah'ya söylemeye  
cesaret edememi şti. Bu pis kokulu, moloz yı ğınları içindeki kent kalıntısı 
yüzünden acı bir dü şkırıklı ğına u ğramı ştı. Artık umut dolu sözler söyleyecek 
halde de ğildi. 
Karı koca, 'Be şinci Caddeyi' izleyerek büyük beyaz ta ştan binaların bulundu ğu 
bir yere geldiler. Burası Eddie'ye çocuklu ğunda televizyonda izledi ği eski 
gladyatör filmlerindeki Roma'yı hatırlattı. Resmi h avalı binalardı bunlar ve 
çoğu da fazla harap de ğildi. Eddie, onların kamuya ait binalar oldu ğundan 
emindi. Galeriler, kitaplıklar, belki müzeler. Büyü k kubbesi granit bir yumurta 
gibi çatlamı ş olan bir bina rasathane olabilirdi. Ama Eddie bir yerde 
astronomların büyük kentlerden uzakta olmayı tercih  ettiklerini okumu ştu. 
Anla şılan bütün o elektrik ı şıkları yıldızları seyretmelerini engelliyordu. 
Bu ha şmetli binaların aralannda açıklıklar vardı. Bir zam anlar orada yeti şen çim 
ve çiçekleri, yaban otları ve karmakarı şık dikenler çoktan bo ğmuşlardı. Gerçi 
burada yine de görkemli bir hava vardı. Adam buranı n bir zamanlar Lud'un kültür 
yaşamının merkezi olup olmadı ğını dü şündü. Tabii o günler çoktan sona ermi şti. 
Eddie, Bıçakçı ve arkada şlarının bale ya da oda müzi ğiyle ilgilendiklerini pek 
sanmıyordu. 
Artık Susannah'yla büyük bir kav şağa eri şmişlerdi. Buradan daha dört geni ş cadde 
bir tekerle ğin parmaklan gibi dı şanya do ğru uzanıyordu. Tekerle ğin ortasında 
büyük, ta ş dö şeli bir alan vardı. Etrafını da on iki metre uzunlu ğundaki çelik 
direklere takılmı ş olan hoparlörler çevreliyordu. Tam ortadaki kaiden in üzerinde 



bir heykelin kalıntıları görülüyordu. Bakırdan yapı lmı ş dev bir sava ş atı ön 
ayaklarını havaya kaldırmı ştı. Bakıra özgü ye şil pas bürümü ştü üzerini. Bir 
zamanlar bu küheylana binen cengâver yanda, çürümü ş omzunun üzerinde yatıyordu. 
Bir elinde makineli tüfe ğe benzer bir şeyi sallıyordu, di ğerinde de bir kılıcı. 
Bacakları, bir zamanlar bindi ği atın biçiminde çarpılmı ştı. Ama çizmeleri hâlâ 
hayvanın yanlarına kaynaklıydı. Kaideye rengi soluk  turuncu boyayla, "KIRLARA 
ÖLÜM!" yazılmı ştı. 
Eddie dört bir yana uzanan caddelere bakarken, hopa rlörler takılı di ğer 
direkleri gördü. Bunlardan bazılan devrilmi şse de ço ğu hâlâ yerlerindelerdi. Her 
biri de i ğrenç bir biçimde cesetlerle süslenmi şlerdi. Bu nedenle, 'Be şinci Cad-
de'nin açıldı ğı alandan uzanan yollan ölülerden olu şan küçük bir güç koruyordu. 
Eddie yine, "Onlar ne biçim insanlar?" diye sordu. Cevap beklemiyordu. Susannah 
da yanıt vermedi... belki verebilirdi. Genç kadın R oland'ın dünyasının geçmi şi 
konusunda daha önce de bazı şeyler sezmi şti. Ama bu duygu hiçbir zaman şimdiki 
kadar kesin olmamı ştı. Daha önceki sezgileri etkileyici kehanetlere be nziyordu. 
River Crossing'de oldu ğu gibi. Tıpkı rüya gibiydiler. Oysa şimdi her şey 
kafasında bir anda belirmi şti. Bu aniden çakan şimşeğin , şı ğında tehlikeli bir 
manyağın hatları çarpılmı ş suratını görmeye benziyordu. 
Hoparlörler... asılmı ş cesetler... davullar. Susannah ansızın bunlann 
birbirlerine ba ğlı olduklannı anladı. River Crossing'den geçerek Ji mtown'a giden 
ağır yük dolu vagonları at ya da katırların de ğil de, öküzlerin çektiklerini 
anlayıvermesine benziyordu bu. 
Susannah, "Bo şver bu pisliklere," dedi. Sesi hafifçe titriyordu. "Bizim 
istedi ğimiz o tren. Sence ne tarafta olabilir?" 
Eddie kararmaya ba şlayan gökyüzüne baktı ve hızla uçan bulutların aras ında 
I şının yolunu kolaylıkla seçti. Tekrar ba şını e ğdi ve I şının yoluna en çok uyan 
caddenin giri şini ta ştan iri bir kaplumba ğanın korudu ğunu gördü ğü zaman da buna 
şaşmadı. Hayvan sürüngen kafasını granit kabu ğunun altından çıkarmı ştı. Çukura 
kaçmı ş gözleriyle sanki kan kocaya merakla bakıyordu. Edd ie ba şıyla heykeli 
i şaret ederek alayla hafifçe gülmeyi ba şardı. " Şu koskocaman kaplumba ğayı 
görüyor musun?" 
Susannah heykele bir göz attıktan sonra ba şını salladı. Kocası onu iterek kentin 
alanından geçirdi ve Kaplumba ğa Soka ğına soktu. Alanın etrafını çevreleyen 
cesetlerden kuru, tarçınımsı bir koku yayılıyordu. Eddie'nin mide kasları 
büzüldü... Koku kötü oldu ğu için de ğil... ho ş oldu ğundan. Bir çocu ğun sabah 
kızarmı ş ekme ğinin üzerine serpece ği şeyin tatlı-baharatlı kokusuna benziyordu 
bu. 
Neyseki Kaplumba ğa Soka ğı geni şti ve hoparlörlü direklerden sarkan cesetler de 
adeta mumyala şmış gibiydi. Ama Susannah yeni cesetler de gördü. Şi şmiş 
yüzlerinin kararmı ş derileri üzerinde sinekler uçu şuyor, çürümü ş gözlerinden 
dı şarıya kıvıl kıvıl kurtlar çıkıyordu. 
Bir de her hoparlörün a şağısında küçük bir kemik yı ğını vardı. 
Eddie, "Binlerce olmalı," dedi. "Kadın, erkek ve ço cuklar." 
"Evet." Susannah'nın sesi kendi kulaklarına bile ya bancı geldi. Sanki binleri 
uzaklarda bir yerde konu şuyordu. "Öldürmek için bol zamanları vardı ve bunu 
birbirlerini öldürmek için kullandılar." 
Eddie, "O kahrolasıca akıllı perileri getirin!" ded i. Bunu izleyen kahkahası 
daha çok bir hıçkırı ğa benziyordu. Artık o zararsız "Dünya geçip gitti" 
cümlesinin gerçek anlamını iyice kavramaya ba şlıyordu. Bu müthi ş bir cehalet ve 
kötülü ğü kapsıyordu. 
Susannah, hoparlörler sava şta ba şvurulan bir yöntemdi, diye dü şündü. Tabii... 
öyleydi ya. Bunun hangi sava ş oldu ğunu sadece Tanrı bilir. Ne zaman çıktı ğını 
da. Ama korkunç bir şey oldu ğu kesin. Lud yöneticileri bombalara kar şı korunmalı 
bir merkezden kentlilere bazı açıklamalarda bulunma k için bu hoparlörlerden 
yararlanıyorlardı. Herhalde onların da Hitler'le ku rmaylarının Đkinci Dünya 
Savaşının sonunda çekildikleri gibi bir sı ğınakları vardı. 
Susannah'nın kulaklarında o hoparlörlerden yükselen  otoriter sesler 
yankılanıyordu. Kadın bunu her şeyiyle duyuyordu. Tıpkı River Crossing'den geçen 
arabaların gıcırtılarını duydu ğu gibi. Ya da arabalan zorlukla çeken öküzlerin 
sırtlarında saklayan kamçıları duydu ğu gibi. 



"Bugün A ve D yiyecek merkezleri kapalı olacak. Lüt fen uygun karnelerle B, C ve 
E merkezlerine gidiniz. 
"Dokuz, on ve on ikinci milis güçleri Sendside'da t oplanın. "Saat sekizle on 
arası hava bombardımanları ba şlayabilir. Bütün siviller onlara bildirilmi ş olan 
sı ğınaklara gidecekler. Gaz maskelerinizi de getirin. Tekrarlıyoruz: Gaz 
maskelerinizi de getirin." 
Açıklamalar, evet... Ve çarpıtılmı ş haberler. Olayların George Orwall'in 'çifte 
anlamlı' diye tanımlayaca ğı saldırganca propagandaları. Açıklamalarla haber 
bültenleri arasında gürültülü mar şlar ve ölenlere saygı gösterilmesi için 
mezbahanın kanlı kızıl a ğzına daha fazla erkek ve kadın gönderilmesi taleple ri. 
Sonra sava ş sona ermi ş ve sessizlik ba şlamı ştı... Bir süre için. Sonra 
hoparlörlerden tekrar sesler yükselmeye ba şlamı ştı. Ne kadar zaman önce? Yüz 
yıl? Elli? Önemli miydi? Susannah önemli oldu ğunu sanmıyordu. Önemli olan şuydu: 
hoparlörler kullanıldı ğında zaman artık sadece bir tek şeyi yayınlıyorlardı... 
Bir tek kasedi... O davul seslerini. Peki kentin il k sakinlerinin torunları 
onu... ne sanıyorlardı? Kaplumba ğanın sesi oldu ğunu mu? I şının isteklerini 
açıkladı ğını mı? 
 Susannah vaktiyle babasına cennette bir Tann'nın i nsanlarla ilgili olayları 
belirledi ğine inanıp inanmadı ğını sordu ğunu hatırlıyordu. Babası sessiz ama son 
derece ku şkucu ve pek bir şeye inanmayan bir insandı. Babası, "Yarısına 
inanıyor, yarısına inanmıyorum, Odetta," demi şti. "Tann'nın var oldu ğuna 
inanıyorum. Ancak O'nun son günlerde bizimle fazla ilgilendi ğini sanmıyorum. Biz 
Đsa'yı öldürdükten sonra Adem'in o ğullan ve Havva'nın kızları konusunda fazla 
bir şey yapılamayaca ğını anladı. Onun için de bizimle ili şkisini kesti. Çok 
akıllı O." 
Odetta bu cevabı bekliyordu. O sırada on bir ya şında olsa da babasının kafasının 
nasıl çalı ştı ğını ö ğrenmi şti. Babasına yerel gazetenin kiliseler sayfasındaki  
bir yazıyı göstererek kar şılık vermi şti. Bunda Grace Metodist Kilisesinin Rahibi 
Bay Murdock'un o pazar günü "Tanrı Hepimizle Her Gü n Konu şuyor," konusunu 
i şleyece ği açıklanıyordu. Rahip bunun için " Đlk Korintli-ler"in bir bölümünü 
seçmi şti. Babası bu yazıyı okudu ğunda öylesine gülmü ştü ki, göz kuyruklanndan 
yaşlar fı şkırmı ştı. Sonunda, "Eh, hepimiz birinin konu ştu ğunu duyuyoruz 
sanırım," demi şti. "Ama bir tek şeyden emin olabilirsin, tatlım. Hepimiz de o 
sesin tıpı tıpına duymayı istedi ği şeyi söyledi ğini i şitiriz. Buna Rahip Murdock 
da dahil. Böylesi daha uygundur." 
Bu insanlarınsa davul kaydının geleneksel bir cinay et i şlemeye bir ça ğrı 
olmasını istedikleri anla şılıyordu. O yüzden şimdi davul sesleri bu yüzlerce 
hoparlörden gümbürdeyerek yükseldi ği zaman onlar da bunu ya ğlı ipleri çıkarmak 
ve birkaç ki şiyi en yakındaki direklere asmak için bir i şaret sayıyorlardı. 
Eddie yanılmıyorsa aslında Z.Z. Top'un Velcro Fly a dĐı parçasının temposuydu bu. 
Eddie, Susannah'yı sandalyesini iterek götürürken k adın, kaç ki şi, diye kendi 
kendine sordu. Kentin altındaki bir elektronik devr e bozuldu ğu için bütün bu 
yıllar boyunca kaç ki şi öldürüldü? Her şey bu insanların aslında müzi ğin yabancı 
bir şey oldu ğunu anladıkları için mi ba şladı? O müzik de biz, uçak ve bu 
sokaklardaki bazı arabalar gibi ba şka bir dünyadan mı gelmi şti? 
Susannah sorusunun cevabını bilmiyordu. Oysa artık Tanrı ve O'nun Adem'in 
oğulları ve Havva'nın kızlarıyla yaptı ğı konu şmalar konusunda babası gibi 
düşünmeye ba şladı ğının farkındaydı. Bu kenttekiler birbirlerini bo ğazlamak için 
bir neden aramı şlardı, hepsi o kadar. Ve davul sesleri de ba şka bir neden kadar 
geçerliydi. 
Genç kadın buldukları o arı kovanını dü şündü. Yeselerdi zehirlenecekleri beyaz 
arıların kovanını. Burada, Send'in bu yanında da yi ne ölmekte olan bir kovan 
vardı. De ği şime u ğramı ş sürüyle beyaz arı. Şaşkınlık, kayıp ve karma şa 
i ğnelerini daha az öldürücü bir hale sokmamı ştı. 
Band sonunda bozuluncaya kadar daha kaç ki şi ölecek? 
Hoparlörlerden amansızca davulların sinkoplu kalp a tı şları yükseldi birdenbire. 
Sanki Susannah'nın dü şünceleri buna yol açmı ştı. Eddie şaşkınlıkla ba ğırdı. 
Susannah da bir çı ğlık atıp elleriyle kulaklarını kapattı. Ancak böyle  yapmadan 
hemen önce müzi ğin geri kalanını duydu. Çok hafifti. Biri, yıllar y ıllar önce -
herhalde kazara- denge kontroluna çarparak onu tümü yle bir tarafa itmi ş, hem 
gitarları, hem de sesleri gömmü ştü. 



Eddie kansını Kaplumba ğa Soka ğında itmeyi sürdürdü. I şının yolu üzerinde yani. 
Genç adam yanlara bakmamaya, çürümü ş cesetlerin kokularını duymamaya 
çalı şıyordu. Neyseki rüzgâr var, diye dü şünüyordu bu arada. 
Sonra hızlanmaya ba şladı. Büyük beyaz binaların aralarındaki açıklan in celiyor 
ve yukarıdan giden bir mononun zarif kavisli tek ra yını arıyordu. Bu sonu 
gelmeyen ölüler yolundan bir an önce kurtulmak isti yordu. Derin bir soluk alıp o 
fazla tatlı tarçın kokusunu içine çekerken, ya şamı boyunca hiçbir şeyi bu kadar 
çok istememi ş oldu ğunu hissetti. Jake, Bıçakçı onu yakasından yakalayı p, 
dörtnala giden bir atı durduran zalim bir binicinin  bütün gücüyle çekti ğinde, o 
sersemlikten kurtuldu hemen. Korsan bir aya ğını da uzatmı ştı. Çocuk ona takılıp 
arkaüstü devrildi. Bu sırada da ba şını yerdeki ta şlara çarptı. Bir an her taraf 
karardı. Đnsanca yanlan olmayan Bıçakçı, Jake'i alt duda ğını tutup yukarıya 
doğru çekerek ayılttı. 
Çocuk bir çı ğlık atarak do ğrulup oturdu. Yumruklarını körcesine salladı. Bıçak çı 
onlardan kolaylıkla kaçıp di ğer elini Jake'in kolunun altına sokarak, 0nu 
çekti ği gibi kaldırdı. Çocuk orada öylece duruyor, bir sa rho ş gibi öne arkaya 
sallanıyordu. Artık itiraz edecek halde bile de ğildi. Hatta durumu kavrayacak 
halde bile. Bütün bildi ği vücudundaki her kasın kopmu ş oldu ğu hissiydi. Yaralı 
eli tuza ğa yakalanmı ş bir hayvan gibi uluyordu sanki. 
Bıçakçının biraz soluk almaya ihtiyacı oldu ğu anla şılıyordu. Bu kez nefesi daha 
geç düzene girmi şti. E ğilmi ş, ellerini ye şil pantolonunun dizlerine dayamı ştı. 
Kesik kesik solurken ıslık gibi bir ses de çıkarıyo rdu. Ba şındaki safi mendil 
biraz kaymı ş, tek sa ğlam gözü sahte bir pırlanta gibi parlıyordu. Gözünd eki 
beyaz ipek parçası buru şmuştu. Bunun altından kötü görünü şlü, yo ğun sarı bir 
sıvı yana ğına akıyordu. 
"Ba şını kaldırıp bak, ahbap. O zaman seni neden durdurd uğumu anlarsın. Bak 
bakalım!" 
Jake ba şını kaldırdı. Hâlâ şok geçirdi ği için yirmi dört metre yukarıda bir 
karavan büyüklü ğündeki mermer havuzun sallanması onu hiç şaşırtmadı. O ve 
Bıçakçı neredeyse mermerin altındaydılar. Havuzu pa slı iki kablo havada 
tutmaktaydı. Kabloların önemli bir bölümü kırılmı ş kilise sıralarından olu şan 
dev bir yı ğının içinde saklıydı. Beyni neredeyse durmu ş olan Jake bile 
kabloların, köprünün askılarından daha da kopuk kop uk olduklarını fark etti. 
Bıçakçı sırıtarak, "Gördün mü?" diye sordu. Sol eli ni üzeri kapalı gözüne 
götürerek, bunun altından cerahati aldı ve o pisli ği kayıtsızca bir yana 
fırlattı. "Ne güzel, de ğil mi? Ah, Tik-Tak Adam gerçekten çok kurnazdır. 
Gerçekten. Şu lanet olasıca davullara ne oldu? Artık ba şlamaları gerekirdi. 
Bakır Kafa bunu unuttuysa bir sopayı altından sokup  a ğzından çıkarırım. A ğaç 
kabu ğunun tadını alır o zaman... Şimdi ileriye do ğru bak benim, küçük nefis 
bücürüm." 
Jake söyleneni yaptı. Korsan onu hemen şiddetle yumrukladı. Çocuk sendeleyerek 
geri geri gitti, az kalsın yuvarlanıyordu. 
"Ta ileriye de ğil, geri zekâlı! A şağıya bak, a şağıya! Şu iki kara ta şı görüyor 
musun?" 
Jake bir dakika sonra i şaret edilen yeri gördü. Uyu şukça ba şını salladı. 
"Onların üzerine sakın basayım deme. Yoksa o mermer  şey, ba şına iner ahbap. 
Ondan sonra seni isteyen birinin vücudunu yerden ku rutma ka ğıdıyla alması 
gerekir. Anlıyor musun?" 
Çocuk tekrar kafasını salladı. 
" Đyi." Bıçakçı son defa derin bir soluk aldı ve sonra  Jake'in omzuna vurdu. 
"Haydi, ko ş. Ne bekliyorsun? Mar ş!" 
Jake rengi bozuk ta şlardan ilkinin üzerinden atladı. Bu sırada da onun aslında 
ta ş de ğil, maden bir levha oldu ğunu anladı. Sadece ta şa benzemesi için. 
yuvarlakla ştırılmı ştı. Đkincisi de onun hemen ilersindeydi. Üstelik çok da 
kurnazca yerle ştirilmi şti. Durumu bilmeyen bir yabancı ilk ta şı atladı ğında, 
ikincisinin üzerine mutlaka basacaktı. 
Jake, iyi ya, bunu yap haydi, diye dü şündü. Neden olmasın? Silah şor seni bu 
labirentte hiçbir zaman bulamaz. Onun için şu mermer havuzu a şağıya dü şür, olsun 
bitsin. Bıçakçı ve arkada şlarının senin için planladıklarından daha temiz ve 
daha çabuk bir ölüm olur bu. 
Tozlu mokaseni tuza ğın yukarısında durakladı. 



Bıçakçı yumru ğuyla onun sırtına vurdu. Ama şiddetle de ğil. "Cehenneme yolculuk 
yapmayı mı dü şünüyorsun, küçük ahbap?" diye sordu. Sesindeki o za limce ne şenin 
yerini basit bir merak almı ştı. Belki buna ba şka bir duygu daha karı şıyordu. Ne 
var ki, bu korku de ğil, alaydı. "Madem niyetin bu, şu i şi yap öyleyse. Bana 
zaten öbür dünya yolculu ğu için bilet geldi. Ama elini çabuk tut, kahrolasıc a!" 
Jake'in aya ğı tuza ğı çalı ştırma mekanizmasının ilerisine indi. Biraz daha 
yaşamaya karar vermi şti. Ancak bunun nedeni Roland'ın kendisini bulaca ğı umudu 
değildi. Sadece Silah şor'ün böyle davranaca ğını dü şünüyordu. O biri kendisini 
durduruncaya kadar ilerledi. Sonra mümkünse birkaç metre daha giderdi. 
Bu i şi şimdi yaparsa Bıçakçıyı da kendisiyle birlikte götür ürdü. Oysa sadece 
Bıçakçı yeterli de ğildi. Ona bir tek defa bakmak, ölmek üzere oldu ğunu 
açıkladı ğında yalan söylemedi ğini anlamaya yetiyordu. Ama Jake yoluna devam 
ederse belki Bıçakçının birkaç arkada şını da birlikte götürmek fırsatını 
bulabilirdi. Hatta belki de Tik-Tak Adam,' dedi ği haydutu bile. 
Jake, cehenneme yolculuk yapmaktan söz ediyor, diye  dü şündü. O sırada yanımda 
çok sayıda yol arkada şı olmasını isterim. 
Roland bu dü şüncesini anlardı. 
 
Jake, Silah şor'ün labirentte onları izleme yetene ğini de ğerlendirirken hata 
yapmı ştı. Çocukla korsanın geride bıraktıkları en belirgi n iz Jake'in sırt 
çantasıydı. Ama Silah şor, durup i şaretler aramasına gerek olmadı ğını pek çabuk 
anladı. Oy'u izlemesi yeterliydi. 
Ancak Roland yine de birkaç kez geçitlerin kesi ştikleri noktalarda durmak 
zorunda kaldı. Emin olmak istiyordu. Üstelik her se ferinde de Oy geriye do ğru 
bakarak sabırsızca, çabuk ol, onları kaybetmeyi mi istiyorsun, dermi ş gibi 
havladı. Roland üç i şaretten Billy'nin yanılmadı ğını anladıktan sonra artık Oy'u 
hızla izlemeye ba şladı. Đşaretler Jake'in gömle ğinden bir iplik, bir ayak izi ve 
Bıçakçının mendilinden kopmu ş parlak sarı bir bez parçasıydı. Roland i şaretler 
bulmaya çalı şmaktan vazgeçmedi. Ama artık bir şeyler aramak için duraklamıyordu. 
Sonra davullar ba şladı. Đşte o gün Roland'ın hayatını, davullar ve Jake'in sı rt 
çantası kurtardı. 
Silah şor tozlu botlarıyla kayarak durdu. Daha gürültünün ne oldu ğunu anlayamadan 
tabancasını çekti. Sonra bunun ne oldu ğunu anladı ve silahını sabırsızca 
homurdanarak tekrar kılıfına soktu. Tam yoluna deva m edece ği sırada gözü Jake'in 
sırt çantasına takıldı.... Sonra da onun hemen solu nda, yukarıda hafifçe 
ı şıldayan iki çizgiye. Roland gözlerini kıstı ve anca k doksan santim ilerideki 
dizlerinin hizasında birbirleriyle kesi şen telleri gördü. Bacakları kısa olan 
Oy, tellerin olu şturdu ğu ters V'nin altından kolaylıkla geçmi şti. Fakat Jake'in 
çantası ve davullar olmasaydı Silah şor o tellere çarpacaktı. Roland'ın bakı şları 
tellerden geçidin iki yanına hiç de dikkatsizce yı ğılmamı ş olan e şyalara kaydı 
ve dudakları gerildi. Ölmesine ramak kalmı ş ve onu sadece Ka kurtarmı ştı. 
Oy sabırsızca havladı. 
Roland yüzüstü yatıp sürüne sürüne tellerin altında n geçti. A ğır a ğır ve 
dikkatle hareket ediyordu. Çünkü hem Jake'den hem d e Bıçakçıdan çok daha iriydi. 
Gerçekten de iriyan birisinin o moloz yı ğınlarının çı ğ gibi yuvarlanmalarına 
neden olmadan tellerin altından geçemeyece ğini anlıyordu. Bu sırada davullar 
gümbürdüyor, kulaklarında yankılanıyordu. Silah şor, acaba hepsi çıldırdı mı, 
diye dü şündü. Bu gümbürtüyü her gün dinleseydim kesinlikle kaçırırdım. 
Tellerin altından di ğer tarafa geçti. Sırt çantasını alarak içine baktı.  Ja-
ke'in kitaplarıyla birkaç giyim e şyası hâlâ çantadaydı. Yolda topladı ğı 
hazineleri de öyle: altın gibi parlayan ama aslında  öyle olmayan sarı benekli 
bir ta ş. Belki de eskiden ormanlarda ya şayan insanlardan kalma bir ok ucu. Çocuk 
bunu bu dünyaya çekildikten sonraki gün bir koruda bulmu ştu. Kendi dünyasından 
birkaç bozuk para. Babasının güne ş gözlü ğü. Bir de henüz bulu ğ ça ğına eri şmemiş 
bir çocu ğun sevip anlayabilece ği birkaç şey daha. Geri isteyece ği e şyalar... 
Tabii Roland, çocu ğu Bıçakçı ve arkada şları de ği ştiremeden, bulu ğ ça ğı öncesine 
özgü masumca u ğra şlar ve acayip şeylere kar şı duydu ğu ilgiyi yok etmeden 
kurtarabilirse.,. 
Bıçakçının sırıtkan yüzü Roland'ın gözlerinin önünd e belirdi. Bir şeytan ya da 
şi şeden çıkan bir cin gibi. Kırık di şler, bo ş kör göz, yanaklarına yayılarak 
tra şı uzamı ş çenesine do ğru inen mandrus illeti. Silah şor, ona zarar verirseniz, 



diye dü şündü. Sonra bu dü şünceyi kafasından kovdu. Çünkü çıkmaz bir sokaktı b u. 
Bıçakçı çocu ğu (Roland'ın kafası öfkeyle ısrar etti. Jake! Sadec e bir çocuk 
değil!) yaralarsa Silah şor onu öldürecekti. Evet. Ama bu hareketin bir anla mı 
olmayacaktı aslında. Çünkü Bıçakçı zaten bir ölüydü . 
Roland çantanın kayı şlarını uzattı. Bunu yapmasını sa ğlayan o zekice hazırlanmı ş 
tokalara hayretle bakıyordu. Sonra çantayı kendi sı rtına takarak aya ğa kalktı. 
Oy ilerlemek için döndü ğünde Roland ona seslendi. Hayvan dönüp baktı. 
"Bana gel, Oy." Roland, Billy'nin bu sözleri anlayı p anlamayaca ğını bilmiyordu. 
Anlarsa da uyup uymayaca ğını. Oy'un onun yakınında olması daha jyiydi. Daha 
güvenli. Bir tuza ğa rastlamı şlardı. Herhalde ileride daha ba şkaları da vardı, Oy 
bir daha sefere o kadar şanslı olmayabilirdi. 
Oy kımıldamayarak, "Ake!" diye havladı. Sesi güven doluysa da Roland, Oy'un 
duygularını gözlerinden okudu. Bu gözlerin rengi ko rku yüzünden koyula şmıştı. 
Roland, "Evet," dedi. "Ama bu tehlikeli. Bana gel."  
Geldikleri geçitte a ğır bir şey gürültüyle dü ştü. Herhalde davulların neden 
oldu ğu titre şimler yüzünden yerinden kayıp yuvarlamı ştı. Roland şimdi orda burda 
molozların arasından çıkan direkleri görüyordu. Uçl arında hoparlörler olan 
direkler uzun boyunlu tuhaf hayvanlara benziyorlard ı. 
Oy ko şarak Silah şor'ün yanma geldi. Kesik kesik soluyarak onun yüzün e bakıyordu. 
"Benden uzakla şma." 
"Ake! Ake-Ake!" 
"Evet, Jake." Roland tekrar ko şmaya ba şladı. Oy da yanından ko şuyor, bunu 
Silah şor'ün o zamana kadar gördü ğü köpekler kadar ba şarıyla yapıyordu. 
 
Eddie için bütün bunlar bilge birinin vaktiyle dedi ği gibi, "Tekrar tekrar deja-
vu'ydü." Tekerlekli sandalyeyle ko şuyor, zamanla yarı şıyordu. Kumsalın yerini 
Kaplumba ğa Soka ğı almı ştı. Ama nedense ba şka her şey aynıydı. Ah, tabii önemli 
bir fark daha vardı: şimdi ortada duran bir kapıyı de ğil, bir tren istasyonunu 
(Ya da Be şik yerini) arıyordu. 
Susannah dimdik oturuyor, saçları geriye do ğru uçuyordu. Roland'ın tabancasını 
sağ eline almı ş, namluyu bulutlu, kasvetli gökyüzüne do ğru çevirmi şti. Davullar 
gümbürderken çıkan sesler sanki onları dövüyordu. H emen ilende sokakta çanak 
biçimi koskocaman bir şey yatmaktaydı. Eddie 'nin baskı atındaki kafasında  bir 
sahne belirdi. Jüpiter'le Thor disk atarak e ğleniyorlardı- Belki böyle 
düşünmesinin nedeni iki yandaki klasik görünümlü binal ardı. Jüpiter diski biraz 
açı ğa fırlatıyor, Thor da onun bulutlardan a şağıya dü şmesine izin veriyordu. Ah! 
Zaten Olimpos'ta oyun zamanıydı. 
Eddie, Tanrıların diski, diye dü şünerek Susannah'yı paslanıp parçalanmı ş iki 
arabanın arasından geçirdi. Ah, ne fikir. 
Genç adam tekerlekli sandalyeyi o diskin yanından g eçirmeye çalı şırken kaldırıma 
çıktı. Şimdi o nesneye iyice yakla ştı ğı için onun bir tür telekomini-kasyon 
çana ğı oldu ğuna karar verdi. Sandalyeyi, molozlarla dolu oldu ğu için hızla 
ilerlemelerini engelleyen kaldırımdan tekrar yola i ndirirken davullar da 
birdenbire sustu. Yankılar sona ererek yerlerini ye ni bir sessizli ğe bıraktı. 
Eddie o an etrafın aslında hiç de sessiz olmadı ğını fark etti. îleride 
Kaplumba ğa Soka ğıyla ba şka bir caddenin kesi şti ği kö şede mermer bir binanın 
kemerli kapısı vardı. Binanın üzerini sarma şıklar ve selvi yapraklarına benzeyen 
yeşil bir şeyler sarmı ştı. Ancak yine de müthi ş, hatta biraz da ma ğrurdu bina. 
Onun gerisinde, kö şenin ardında bir kalabalık heyecanla konu şup duruyordu. 
Susannah, "Durma!" diye homurdandı. "Bunun için zam anımız yok.'.." Mırıltıları 
isterikçe bir çı ğlık yardı. Bunu takdir dolu ba ğın şmalar izledi. Bir de 
inanılmaz bir şey. Eddie'nin Atlantic City'deki otel-kumarhanelerd e uzun bir 
revüden sonra duyulan alkı şlara benzetti ği bir gürültü. Çı ğlık bo ğukla şarak, 
ölen bir adamın çıkardı ğı uzun, gargaramsı bir sese dönü ştü. Bu tıpkı bir a ğus-
tosböce ğinin vızıltısına benziyordu. Eddie ensesindeki tüyl erin diken diken 
oldu ğunu fark etti. En yakındaki hoparlörlü direkten sar kan cesetlere baktı ve 
Lud'un e ğlence dü şkünü Bulu ğlarının yine birilerini idam ettiklerini anladı. 
Genç adam, harika, diye dü şündü. E ğer Tony Orlando'yla Dawn da burada olsalardı 
ve Knock Three Times şarkısını söyleselerdi, mutlu mutlu ölürlerdi. 
Eddie kö şedeki ta ş yı ğınına merakla baktı. Binayı sarmı ş olan sarma şıkların bu 
kadar yakından keskin, baharatımsı bir kokusu oldu ğunu fark etmi şti. Koku 



insanın gözünü ya şartacak kadar kesifti. Sarma şıklardan uzanan sakalım-sı 
yeşillikler cılız öbekler halindeydi. Bir zamanlar kem erli kapıların oldu ğu 
yerde bitkiden ça ğlayanlar olu şturuyorlardı. Ansızın o ça ğlayanların arasından 
biri fırlayarak onlara do ğru hızlanıverdi. Eddie onun bir çocuk oldu ğunda karar 
kıldı. Boyuna bakılırsa, bebeklik yıllarını geride bırakalı fazla olmamı ştı-
Küçük Lord Fauntleroy'u hatırlatan garip bir kılıkt aydı. Kadifeden kısa 
pantolonu ve kırmalı beyaz bir gömle ği vardı. Saçlarına kurdeleler ba ğlamı ştı. 
Eddie birdenbire ellerini havaya kaldırıp sallamak ve, "Bebek maması Lud'un çok 
iyi oldu ğunu söylüyorum," diye ba ğırmak için delice bir istek duydu. 
Çocuk ince ve tiz bir sesle, "Haydi gelin!" diye ba ğırdı. O ye şil sakal gibi 
şeylerin birkaç dalı saçlarına takılmı ştı. Ko şarken sol eliyle dalgın dalgın 
onları atmaya çalı ştı. "Bu kez Tokatçının i şini bitirecekler! Davullar ülkesine 
gitme sırası Tokatçı da! Haydi, gelin, yoksa bütün eğlenceyi kaçıracaksınız!" 
Çocuğun görünü şü Susannah'yı da aynı derecede sersemletmi şti. Ama ufaklık 
yakla şırken onun, kurdeleli saçlarına yapı şmış olan ye şillikleri beceriksizce 
süpürmesinde bir tuhaflık oldu ğunu dü şündü. Çünkü sadece sol elini kullanıp 
duruyordu. Otlardan olu şan ça ğlayanlann arasından fırladı ğı sırada di ğer eli 
arkasındaydı ve hâlâ öyle duruyordu. 
Susannah, bu çok sıkıcı bir şey olmalı, diye dü şündü. Sonra da kafasındaki teyp 
çalı şmaya ba şladı. Ardından Roland'ın sesini duydu. "Böyle bir şey olaca ğını 
biliyordum... Patlayan yumurtanın etki alanının dı şında oldu ğumuz sırada onu 
görseydik... Kahrolasıcâ şans!" 
Susannah, Roland'ın tabancasını kaldırımdan atlayar ak do ğruca onlara do ğru ko şan 
çocu ğa çevirdi. "Orada dur!" diye haykırdı. "Hiç kımılda ma!" 
Eddie ba ğırdı. "Suze, ne yapıyorsun?" 
Susannah ona aldırmadı. Zaten Susannah Dean artık o rada de ğildi. Şimdi 
tekerlekli sandalyede oturan Detta Walker'di. Ve gö zleri müthi ş bir şüpheyle 
parlıyordu. "Dur yoksa vururum!" 
Küçük Lord Fauntleroy sanki sa ğırla şmıştı. Bu uyarıdan hiç etkilenmeden ne şeyle, 
"Çabuk olun!" diyerek güldü. "Bütün e ğlenceyi kaçıracaksınız. Tokatçı..." 
Sonunda sa ğ elini arkasından çıkarmaya ba şlamı ştı. Eddie aynı anda 
kar şılarındakinin bir çocuk de ğil, çocukluk yılları çok gerilerde kalmı ş biçim-
siz bir cüce oldu ğunu, çocuksu bir ne şe olarak algıladı ğı şeyinse aslında 
dondurucu bir nefret ve öfke oldu ğunu anlamı ştı. Cücenin alnı ve yanaklarında 
ce-rahatlar sızan kötü renkli yaralar vardı. Roland 'ın 'Fahi şe Çiçekleri' diye 
tanımladı ğı şeydi bu. 
Susannah onun yüzünü görmedi bile. Dikkatini cüceni n arkasından çıkardı ğı sa ğ 
eline ve parmaklarının arasındaki donuk ye şil küreye vermi şti, Genç kadına bu 
kadarı yetti. Roland'ın tabancası o anda gümbürdedi . Cüce hızla geri geri gitti. 
Kaldırıma dü şerken küçücük a ğzından azap ve nefret dolu bir feryat yükseldi. 
Elbombası parmaklarının arasından dü ştü ve yuvarlanarak cücenin çıktı ğı kemerli 
kapıdan içeri girdi. 
Detta birdenbire ortadan kayboldu. Susannah elindek i dumanları tüten tabanca, 
sonra da kaldırımda yatan küçücük insana hayret, de hşet ve üzüntüyle baktı. "Ah, 
Tanrım! Onu vurdum, Eddie, onu vurdum!" 
"Kırlara... ölüm! 
Küçük Lord Fauntleroy bu sözleri meydan okurcasına haykırmaya çalı ştı. Ama 
ağzından gelen ve kırmalı gömle ğinin geri kalan beyaz kısımlarını da kızıla 
boyayan köpüklü kanlar sesini bo ğdu. O sırada kö şedeki binanın ot bürümü ş ön 
avlusunda bo ğuk bir patlama oldu. Cepheden sarkan ve tüylü bir h alıya benzeyen 
yeşillikler tıpkı şiddetli bir fırtınada şi şen bayraklar gibi öne do ğru 
kabardılar. Bunu bo ğucu, göz ya şartıcı duman bulutları izledi. Eddie, 
Susannah'yı korumak için onun üzerine kapanmı ştı. Beton parçalarından olu şan bir 
yağmurun sırtına, ensesine ve ba şına ya ğdı ğını hissetti. Neyseki parçalar 
küçüktü. Soldan hiç ho şa gitmeyecek, dudak şapırtısını andıran sesler geldi. 
Eddie gözlerini aralayarak o tarafa do ğru baktı. Sonra da küçük Lord 
Fauntleroy'un yuvarlanan kafasının kaldırımın kenar ında durdu ğunu gördü. Gözleri 
hâlâ açık olan cücenin dudakları son bir öfkeyle ge rilmi şti. 
Şimdi ba şka sesler de duyuluyordu. Bazıları çı ğlıklar atıyor, bazıları 
çağırıyorlardı. Hepsi de öfkeliydi. Eddie, Susannah'nı n sandalyesinin üzerinden 
kalktı. Sandalye sallandı ama neyseki devrilmedi. G enç adam cücenin geldi ği 



taraftan yirmi ki şilik erkek ve kadından olu şan bir grubun geldi ğini gördü. 
Bazıları kö şeyi dönüyorlar, bazıları da kö şedeki binanın kemerlerini gizleyen 
yeşilliklerin arasından çıkıyorlardı. O an tıpkı cücen in bombasının 
dumanlarından fırlayan kötü ruhlara benziyorlardı. Çoğu ba şlarına mavi mendiller 
bağlamı şlardı. Hepsinin de içe dokunur biçimde ilkel silahl an vardı: paslı 
kılıçla1"' kör bıçaklar ve çatlak sopalar. Eddie bi rinin elindeki çekici meydan 
okurcasına salladı ğını gördü. Đçinden, Bulu ğlar, diye dü şündü. Đdam 
eğlencelerini engelledik. Bu yüzden çok öfkeliler. 
Bu sevimli grup tekerlekli sandalyesinde oturan Sus annah'yı ve onun Önünde bir 
dizinin üzerine çökmü ş olan Eddie'yi gördü ğü zaman haykırı şma-lar ba şladı. 
"Kırları öldürün!", " Đkisini de gebertin!", "Luster'ı öldürdüler. Tanrı 
gözlerini kör etsin!" En öndeki bir adam Đskoçların eteklerine benzer bir şeye 
sarınmı ş, elindeki palayı sallayıp duruyordu. Hem de deli g ibi. Yanındaki tıknaz 
kadın çabucak e ğilmeseydi, onun kafasını da uçuracaktı. Adam birden bire 
saldırdı. Di ğerleri de sevinçle ba ğırarak onu izlediler. 
Roland'ın tabancası bu bulutlu ve rüzgârlı günde gü mbürdedi. Ve etek-likli 
Bulu ğun tepesi uçtu. Onun kafasını kesmesine ramak kalmı ş olan kadı-nınsa soluk 
suratına kırmızı bir ya ğmur ya ğdı. Kadın üzüntüyle havlamayı andırır bir ses 
çıkardı. Di ğerleri kadınla ölü adamın yanından geçtiler. Gözler i dönmü ştü, 
sayıklar gibi haykırıyorlardı. 
Susannah, "Geberin!" diye ba ğırarak tekrar ate ş etti. Omzuna ipek astarlı bir 
pelerin almı ş ve uzun çizmeler giymi ş bir adam yola yı ğıldı. 
Eddie, o sırada Ruger'i çıkarmaya çalı şıyordu. Bir an onu dü şürdü ğünü sanarak 
pani ğe kapıldı. Tabancanın kabzası pantolonun belinden i çeri do ğru kaymı ştı. 
Sonunda kabzayı kavrayarak hızla çekti. Ama lanet o lasıca silahı çıkaramadı. 
Namlunun ucundaki ni şangâh iç çama şırına takılmı ştı. 
Susannah, arka arkaya, çabucak üç el ate ş etti. Kur şunlardan her biri hedefi 
buluyordu. Ama bu yakla şan Bulu ğları yava şlatmadı. "Eddie, bana yardım et!" 
Genç adam tela şla pantolonunun önünü açtı. Kendini Supermen'in ucu z bir kopyası 
gibi hissediyordu. Sonunda Ruger'i kurtarmayı ba şardı. Sol avu-cuyla emniyete 
vurdu ve dirse ğini baca ğına, dizinin hemen yukarısına dayadı. Ate ş etmeye 
başladı. Dü şünmesine gerek yoktu. Ni şan almasına bile. Roland onlara bir 
çarpı şmada silah şorun ellerinin kendi ba şına çalı ştı ğını söylemi şti. Eddie şimdi 
bunun do ğru oldu ğunu anlıyordu. Zaten bu kadar uzaklıktan bir kör bi le hedefi 
şaşmazdı. Susannah saldıran gruptakilerin sayısını on beşe indirmi şti. Eddie de 
geri kalanları, bir tarlada esen rüzgâr gibi taradı  ve iki saniyeden daha kısa 
bir sürede dört ki şiyi devirdi. 
 Şimdi güruhun suratındaki o ortak ifade, o donuk ve kafasız heves parçalanmaya 
başlıyordu. Çekiçli adam elindekini bir tarafa atarak kaçmaya ba şladı. Artrit 
yüzünden çarpılmı ş bacaklanyla iyice topallıyordu. Onu iki ki şi daha izledi. 
Di ğerleri kararsızca sokakta durakladılar. 
Oldukça genç bir adam, "Haydi, Bulu ğlar!" diye homurdanarak di şlerini gösterdi. 
Mavi e şarbını boynuna bir rali yarı şçısının mendili gibi ba ğlamı ştı. Kabak 
kafasının iki yanında çok kıvırcık kızıl saç tutaml arı vardı. Susannah onu 
Palyaço Clarabell'e benzetti. Eddie ise Ronald McDo nald'a. Şimdi ikisi de onun 
başlanna dert açaca ğını anladılar. Adam, çelik bir masa baca ğına benzer el 
yapımı mızra ğını fırlattı. Bu Eddie'yle Susannah'nın sa ğ tarafına, soka ğa 
zararsızca dü şerek takırdadı. "Haydi, gelin diyorum! Birlikte har eket edersek 
onları..." 
Eddie, "Çok üzgünüm, ahbap," diye mırıldanarak adam ı gö ğsünden vurdu. 
Clarabell/Ronald elini gömle ğine bastırdı ve sendeleyerek geri geri gitti. 
Eddie'ye, hikâyesini kalpleri sızlatacak bir açıklı kla anlatan irile şmiş 
gözlerle baktı. Böyle bir şey olaca ğını hiç sanmamı ştı. Genç adamın eli a ğır 
ağır yanına dü ştü. Bu gri günde inanılmaz parlaklıkta gözüken ince  bir kan 
ağzının yanından aktı. Dizüstü dü şerken di ğer Bulu ğlar ona sessizce baktılar. 
Sonra içlerinden biri kaçmak için döndü. 
Eddie, "Olmaz," dedi. "Yerinden hiç kımıldama, beni m geri zekâlı arkada şım! 
Yoksa yolunun sona erdi ği o açıklı ğı yakından görürsün." Sesini yükseltti. 
"Elinizdekileri atın, çocuklar! Hepsini! Şimdi!" 
Ölmekte olan adam, "Sen..." diye fısıldadı. "Sen si lah şor müsün?" 
Eddie, "Evet, öyle," derken geri kalan Bulu ğları sertçe süzmekteydi. 



Kızıl kıvırcık saçlı adam, "Özür... dilerim..." diy e inledi. Sonra da yüzüstü 
yere kapaklandı. 
Gruptan biri, "Silah şorler mi?" diye sordu. Sesinden durumu yeni kavrama ya 
başladı ğı ve deh şet duydu ğu anla şılıyordu. 
Susannah, "Aptalsınız ama iyiki sa ğır de ğilsiniz," dedi. "Neyse, bu da bir 
şeydir..." Tabancasının namlusunu salladı, Eddie sil ahın bo ş oldu ğundan emindi. 
Kendi Ruger'inde kaç kur şun kalmı ştı acaba? Genç adam şarjörde kaç Icur şun 
oldu ğunu hiç bilmedi ğini hatırladı ve aptallı ğı yüzünden kendi kendine 
küfretti... Peki böyle bir olay çıkaca ğına gerçekten inanmı ş mıydı? Hiç 
sanmıyordu. "Onu duydunuz, ahbaplar. Ellerinizdekil eri atın. Ö ğle tatili sona 
erdi." Bulu ğlar teker teker bu emri yerine getirdiler. Yüzüne, etekli, palalı 
adamın yarım litre kadar kanı sıçramı ş olan kadın, "Winston'u öldürmeyecektin, 
hanımım," dedi. "Bu onun do ğumgünüydü. Gerçekten." 
Eddie, "Eh," diye cevap verdi. "Galiba evde oturup doğumgünü pastasından biraz 
daha yemesi iyi olurdu." Bu olayın niteli ği yüzünden ne kadının sözlerini, ne de 
kendi cevabını gerçeküstü bulmu ştu. 
Geri kalan Bulu ğların arasında bir kadın daha vardı. Uzun sarı saçl arı sanki 
uyuza yakalanmı ş gibi parça parça dökülen sıska biri. Eddie onun ya n yan 
ölü,cüceye ve gerideki bitki bürümü ş oldukça güvenli kemerlere do ğru gitti ğini 
fark etti. Ve hemen kadının aya ğının yakınına, betona bir kur şun gönderdi. 
Kadınla ne yapaca ğını kendisi de bilmiyordu. Ama di ğerlerinin de böyle şeyler 
düşünmeye ba şlamalannı istemiyordu. Bir kere bu hasta ve somurtk an insanlar 
kaçmaya kalkarlarsa ellerinin yapabilecekleri şeylerden korkuyordu. Kafası bu 
silah şorluk konusunda ne dü şünürse dü şünsün, elleri bu i şten çok ho şlandıklannı 
keşfetmi şlerdi. 
"Oldu ğun yerde kal, güzelim. Polis Memuru Dost, kendini t ehlikeye atmamanı 
öneriyor." Eddie, Susannah'ya bir göz attı ve kansı nın cildinin kül rengi 
oldu ğunu fark ederek endi şelendi. Daha alçak bir sesle, " Đyi misin, Su-ze?" diye 
sordu. "Evet." 
"Bayılmayacaksın ya? Çünkü..." 
"Hayır." Susannah, genç adama baktı. Gözleri öylesi ne karaydıki tıpkı bir 
mağaraya benziyordu. "Sadece daha önce hiç kimseyi vur madım. Tamam mı?" Eddie az 
kalsın, "Eh, artık buna alı şmalısın," diyecekti. Sonra kendini tutarak 
kar şılarında kalan be ş ki şiye baktı. Hepsi de genç adamı ve Susannah 'yi 
korkuyla süzüyorlardı. Ama duyduklannın deh şet olmadı ğı da belliydi. Eddie, 
kahretsin, diye dü şündü. Ço ğu deh şetin ne oldu ğunu unutmu ş... Sevinç„ keder ve 
sevgiyi de... Artık fazla bir şey hissettiklerini sanmıyorum. Çok uzun bir 
süreden beri böyle ya şıyorlar." 
Sonra daha önceki kahkahaları, heyecanlı haykırı şları, uzun alkı şları hatırladı 
ve fikrini biraz de ği ştirdi. Onları hâlâ canlandıran en a şağı bir tek şey vardı 
hiç olmazsa. Motorlarının çalı şmasını sa ğlayan bir şey. Tokatçı buna tanıklık 
edebilirdi. 
Eddie, "Ba şkanınız kim?" diye sordu. Bir yandan da küçük grubu n gerisindeki 
kav şağa dikkatle bakıyordu. Di ğerleri yeniden cesaretlenebilirlerdi. o ana kadar 
o taraftan kendisini endi şelendirecek biri ya da bir ses gelmemi şti. Kaçanların 
bu grubu kaderleriyle ba ş ba şa bırakmı ş olduklarını dü şündü. 
Gruptakiler kararsızca birbirlerine baktılar. Sonun da yüzü kanlı kadın konu şmaya 
başladı. "Ba şkanımız Tokatçıydı. Ama bugün tann-davulları çalmay a ba şladı ğı 
zaman şapkadan onun ta şı çıktı. Biz de onu dans ettirdik. Herhalde onun ye rini 
Winston alacaktı. Ama siz çürüyesice silahlarınızla  onu öldürdünüz. Gerçekten." 
Yanağındaki kanı a ğır a ğır silerek parmaklarına baktı. Sonra da gözlerini t ekrar 
somurtkanca Eddie'ye dikti. 
Genç adam, "E, sizin Winston çürüyesice mızra ğıyla bana ne yapmaya çalı şıyordu 
dersiniz?" diye sordu. Kadın, yaptı ğı şey yüzünden kendisini suçlu hissetmesine 
neden oldu ğu için öfkelenmi şti. "Onunla favorilerimi mi düzeltecekti?" 
Kadın inatla sözlerini sürdürdü. "Frank'la Luster'i  de öldürdünüz. Siz nesiniz? 
Belki Kırlardansınız ve bu da kötü bir şey. Ya da bir çift çürüyesice 
yabancısınız. Bu daha da kötü. Kentin kuzeyinde Bul uğlar için kim kaldı ki? 
Topsy herhalde. Denizci Topsy. Ama o da burada yok.  Öyle de ğil mi? Teknesine 
binerek nehirden a şağıya indi. Evet, gerçekten de öyle yaptı. Tanrı onu da 
çürütsün!" 



Susannah artık kadını dinlemiyordu. Kafası deh şetle karı şık bir ilgiyle kadının 
daha önce söyledi ği bir şeye takılmı ştı. " Şapkadan Tokatçının ta şı çıktı." 
Üniversitedeyken Shirley Jackson'un Piyango adlı hi kâyesini okudu ğunu 
hatırlıyordu. Đlk Bulu ğların bu yozla şmış torunları Jackson'un kâbusunu 
yaşıyorlardı. Tevekkeli öyle güçlü duyguları yoktu. Hi kâyedeki gibi yılda bir 
defa de ğil, bir günde iki ya da üç defa böyle korkunç bir k uraya katılacak 
insanlarda duygu mu kalırdı? 
 Susannah yüzü kanlı kadına deh şet dolu, sert bir sesle, "Neden?" diye sordu. 
"Bunu neden yapıyorsunuz?" 
Kadın, Susannah'ya sanki o, dünyanın en büyük aptal ıymı ş gibi baktı. "Neden mi? 
Makinelerin içinde ya şayan hayaletlerin burada ölen Kırların da, Bulu ğların da 
vücutlarını zaptetmemeleri için. Onları, sokaklarda ki deliklerden bizi yemeye 
yollamamaları için. Bir ahmak bile bilir bunu." 
Susannah, "Hayalet diye bir şey yoktur," dedi. O an sesi kulaklarına anlamsız 
bir gıdaklama gibi geldi. Bu dünyada her tarafta ha yaletler vardı. Ama genç 
kadın yine de ısrar etti. "Tann-davulları dedi ğiniz şey makineye takılı bir 
band. Hepsi o kadar." Ani bir ilhamla ekledi. "Belk i de bunu Kırlar kasten 
yapıyorlar. Hiç dü şündünüz mü? Hepsi de kentin di ğer tarafında ya şıyorlar, öyle 
değil mi? Topra ğın altında da. Onlar her zaman sizin kentten gitmen izi 
istediler. Belki de i şlerini size yaptırmanın mükemmel bir yolunu böyleli kle 
buldular." 
Yüzü kanlı kadın, yırtılmı ş haki bir şort ve dünyanın en eski melon şapkasına 
benzeyen bir şey giymi ş olan ya şlıca bir adamın yanında durmaktaydı. Adam bir 
adım öne çıktı ve duydu ğu gizli küçümsemeyi ustura kadar keskin bir hançere  
dönüştüren sahte bir nezaketle konu şmaya ba şladı. "Çok yanılıyorsunuz, Bayan 
Silah şor. Lud'un altında pek çok makine var. Hepsinin içi nde de hayaletler 
yaşıyor. Ölümlü erkek ve kadınlara dü şman olan şeytani ruhlar. Bu şeytani 
hayaletler ölüleri kaldırma konusunda çok ustalar.. . Ve Lud'da kaldırılabilecek 
pek çok ölü var." 
Eddie, "Dinle..." dedi. "Sen o zombilerden birini o lsun gözlerinle gördün mü, 
Jeeves? Đçinizden onları gören var mı?" 
Jeeves dudak büktü ve bir şey söylemedi. Ama duda ğını bükerek çok şeyi söylemi ş 
oluyordu. Adam böylece, "Anlayı ş yerine silah kullanan yabancılardan ba şka ne 
beklenir?" diye soruyordu. 
Eddie bu konuyu kapatmanın daha iyi olaca ğına karar verdi. Zaten misyonerlik 
yapacak ki şilikte biri de ğildi. Genç adam Ruger'i yüzü kanlı kadına do ğru 
salladı. "Sen ve yanındaki arkada şın - şu izne çıkmı ş Đngiliz u şağına benzeyen 
adam- bizi tren istasyonuna götüreceksiniz. Ondan s onra hepimiz yedala şırız. 
Size gerçe ği söyleyeyim mi, buna çok da sevinece ğim." 
Uşak Jeeves'e benzeyen adam, "Tren istasyonu mu?" ded i. "Hangi tren istasyonu?" 
Susannah atıldı. "Bizi Durak yerine götürün. Blaine 'e." 
Đşte bu sözler sonunda Jeeves'i sarstı. Adamın o ana kadar takındı ğı bıkkın ve 
aşağılayıcı tavırları de ği şti. Onun yerini şok ve deh şet aldı. Jeeves, "Oraya 
gidemezsiniz!" diye ba ğırdı. "Durak yasak bölgedir. Ve Blaine'de Lud'daki 
hayaletlerin en tehlikelisidir!" 
Eddie, yasak bölge, diye dü şündü. Harika! E ğer bu do ğruysa hiç olmazsa siz 
budalalar yüzünden endi şelenmemize gerek kalmayacak. Hâlâ bir Blaine oldu ğunu 
öğrenmek de iyi bir şey... Ya da insanlann öyle bir şeyin hâlâ var oldu ğunu 
sanmaları. 
Di ğerleri Eddie'yle Susannah'ya aptalca bir şaşkınlıkla bakıyorlardı. Sanki 
yabancılar yeniden dünyaya gelen Hrristiyanlara on emrin kondu ğu sandı ğı bularak 
onu bir genel tuvalete dönü ştürmelerini önermi şlerdi. 
Eddie, Ruger'i kaldırarak Jeeves'in alnının ortasın a ni şan aldı. "Oraya 
gidiyoruz. Burada, hemen şimdi atalanmza kavu şmayı istemiyorsanız inleyip 
ağlamayı bırakın ve bizi oraya götürün." 
Jeeves'le yüzü kanlı kadın kararsızca birbirlerine baktılar. Sonra melon şapkalı 
kentli, kan kocaya döndü. Yüzünde kararlı, kesin bi r ifade vardı. " Đsterseniz 
bizi vurun. Orada ölmektense burada can vermeyi ter cih ederiz." 
Susannah kentlilere, "Siz beyinleri ölmü ş, hastalıklı a şağılık köpeklersiniz!" 
diye ba ğırdı. "Kimsenin ölmesi gerekmiyor. Tanrı a şkına bizi sadece gitmek 
istedi ğimiz yere g6 Ürün, olsun bitsin!" 



Kadın ciddi ciddi, "Ama Blaine'in Be şi ğine girmek ölüm demektir, hanımım," diye 
açıkladı. "Gerçekten. Blaine uyur. Rahatını kaçıran lann da yüksek bir bedel 
ödemeleri gerekir." 
Eddie homurdandı. "Haydi, güzelim. Đnsan poposuyla kahve kokusu alamaz." 
Kadın tuhaf ve şaşırtıcı bir gururla, "Bunun anlamını bilmiyorum," de di. 
"Bunun anlamı şu: ya bizi istasyona götürür ve Blaine'in Gazabını göze 
alırsınız. Ya da burada kalır Eddie'nin Gazabını ta darsınız. Kafanıza temizce 
bir tek kur şun sıkmak zorunda de ğilim. Sizi a ğır a ğır öldürürüm. Üstelik şu anda 
bunu yapacak kadar da öfkeliyim. Kentinizde kötü bi r gün geçiriyorum. Müzik 
berbat. Herkesin vücudu ter kokuyor. Gördü ğümüz ilk adam bize el-bombası atarak 
arkada şımızı kaçırdı. E, ne diyorsunuz?" 
Başka biri, "Neden Blaine'e gitmek istiyorsunuz ki?" d iye sordu. "O Duraktaki 
Beşi ğinden artık çıkmıyor bile. Yıllardan beri çıkmıyor hem de. Hatta de ği şik 
seslerle konu şup gülmekten de vazgeçti." 
Eddie, de ği şik seslerle konu şup gülmek mi, dedi kendi kendine. Susannah'ya 
baktı. O da bu bakı şma kar şılık vererek omzunu silkti. 
Yüzü kanlı kadın, "Blaine'in yakınma en son giden A rdis oldu," diye açıkladı. 
Jeeves sıkıntıyla ba şını salladı. "Ardis her içi şinde aptalca davranırdı, Blaine 
ona bir soru sordu. Bunu ben de duydum ama sözlerin den bir anlam çıkaramadım. 
Galiba bu kuzgunlann annesiyle ilgili bir şeydi. Ardis soruyu ce-vaplayamayınca 
Blaine mavi ate şle onu öldürdü." Eddie sordu. "Elektrikle mi?" 
Hem Jeeves ve hem de yüzü kanlı kadın ba şlannı salladılar. Sonra kadın, "Evet," 
dedi. "Elektrik. Eski günlerde ona böyle denirdi." 
Susannah birdenbire, "Bizimle gelmeniz şart de ğil," diye atıldı. "Bizi, onu 
görebilece ğimiz bir yere kadar götürmeniz yeterli. Ondan sonra  biz kendi 
başımıza yolumuza devam ederiz." 
Kadın ona şüpheyle baktı. Sonra Jeeves onun ba şını dudaklanna do ğru 
yakla ştırarak kula ğına bir süre bir şeyler mırıldandı. Di ğer Bulu ğlar onlann 
arkasında düzensizce bir sıra olu şturmu ş, öylece duruyorlardı. Müthi ş bir hava 
hücumundan kurtulmu ş insanlar gibi Susannah'yla Eddie'ye sersem sersem 
bakmaktaydılar. 
Sonunda kadın döndü. "Evet. Sizi Be şi ğin yakınına kadar götürece ğiz. Ondan sonra 
da ba ş belalanndan kurtuldu ğumuz için sevinece ğiz." 
Eddie, "Ben de tıpkı böyle dü şünüyordum," dedi. "Sen ve Jeeves. Geri kalanlar... 
dağdın." Bakı şlanyla onlan taradı. "Ama şunu unutmayın: pusu kurup bir tek 
mızrak, tu ğla ya da ok atılırsa ikisi ölür." Bu tehdit genç ad ama o kadar zayıf 
ve anlamsız geldi ki bu sözleri söyledi ğine pi şman oldu. Bu insanlar kadınla 
Jeeves'e neden aldıracaklardı? Ya da klanlarının he r bir üyesine? Sonuçta her 
gün içlerinden ikisini ya da daha ço ğunu öldürüyorlardı. Eddie arkalarına 
bakmadan ko şarak uzakla şan di ğer Bulu ğları seyretti. "Eh, artık bu konuda 
endi şelenmek için çok geç." 
Kadın, "Haydi gelin," dedi. "Sizinle i şimin çabuk bitmesini istiyorum." Eddie, 
"Ben de aynı şeyleri hissediyorum," diye cevap verdi. Ancak o ve Jeeves karı 
kocaya yol göstermeden önce kadın Eddie'nin biraz p i şmanlık duymasına neden 
olacak bir şey yaptı. Yere diz çökerek etek-likli ölünün saçlar ını geriye itti. 
"Hoşçakal, Winston," dedi. "A ğaçların güzel, suyun da berrak oldu ğu o yerde beni 
bekle. Sana gelece ğim. Evet, gelece ğim. Şafa ğın gölgeleri batıya do ğru kaçırması 
kadar kesin bu." 
Susannah, "Onu öldürmek istemedim," diye mırıldandı . "Bunu bilmeni istiyorum. 
Ama ölmeyi ise hiç istemedim." 
"Evet." Susannah'ya dönen kadının gözleri kuru, yüz ü de öfkeliydi. "Ancak 
Blaine'in Be şi ğine girmek niyetindeyseniz zaten öleceksiniz demekt ir. Belki de o 
zaman zavallı ihtiyar Winston'un ölümünü kıskanacak sınız bile. Blaine çok 
zalimdir. Bu çok çok zalim yerdeki bütün şeytanların en zalimidir o." Jeeves, 
"Haydi gel, Maud," diyerek kadının kalkmasına yardı m etti. "Evet. Onlarla olan 
i şimizi çabuk bitirelim." Tekrar Susannah'yla Ed-die' yi süzdü. Bakı şları hem 
sert, hem de biraz şaşkındı. "Gözlerim sizi gördü ğü için Tanrı onları 
lanetlesin. Tanrı ta şıdı ğınız silahları da lanetlesin. Çünkü onlar her zaman  
dertlerimizin kayna ğı oldular." 
Susannah, bu tavrı takındı ğın için de, diye dü şündü. Dertlerin en a şağı bin yıl 
daha sürecek, tatlım. 



Maud, Kaplumba ğa Soka ğında hızla yürümeye ba şladı. Jeeves onun yanında yarı 
koşarcasına gidiyordu. Susannah'nın sandalyesini iten Eddie çok geçmeden kesik 
kesik solumaya ve geride kalmamak için çabalamaya b aşladı. Yolun iki yanındaki 
saray benzeri binaların araları iyice açıldı. Sonun da o yaban otları bürümü ş 
büyük çim alanların ortalarından yükselen, sarma şık kaplı evlere dönü ştüler. 
Eddie bir zamanlar çok lüks olan bir semte geldikle rini an- 
  
ladı. Đleride bir bina, di ğerlerinin tepesinden bakıyordu. Görünü şte kare 
biçimi, basit bir yerdi bu. Beyaz ta ş bloklardan yapılmı ştı. Çıkıntılı damını 
çok sayıda sütun destekliyordu. Eddie yine çocukken  pek ho şuna giden o 
gladyatörlerle ilgili filmleri dü şündü. Daha resmi bir e ğitim görmü ş olan 
Susannah'nın aklınaysa Parthenon geldi. Đkisi de ta ştan oyulmu ş harika hayvan 
heykellerini gördüler ve hayran oldular. Ayı ve Kap lumba ğa, Balık ve Sıçan, At 
ve Köpek. Bu hayvanlar binanın damının çevresine ik i şer iki şer 
yerle ştirilmi şlerdi. Kan koca o zaman aradıkları yeri buldukların ı anladılar. 
Đkisi de hem hayret, hem de nefret dolu pek çok gözü n kendilerini gözet-
ledi ğiyle ilgili o endi şe verici duygudan hiç kurtulamıyorlardı. Tek rayı 
gördükleri sırada gök gürledi. Ray bir kavis çizere k, fırtına gibi güneyden 
geliyor, Kaplumba ğa Soka ğıyla birle ştikten sonra do ğruca Lud'un merkezine do ğru 
gidiyordu. Karı koca binaya yakla şırlarken iki yanlardaki eski cesetler 
şiddetlenen rüzgârda dönerek dans etmeye ba şladılar. 
 
Tanrı bilir ne kadar ko ştular. (Jake sadece kesinlikle davulların gümbürtüs ünün 
tekrar kesilmi ş oldu ğunu biliyordu.) Bıçakçı onu bir kere daha kolundan 
çeki ştirerek durdurdu. Jake bu kez yere yuvarlanmamayı b aşardı. Yeniden 
güçlenmi ş gibiydi. Bıçakçı ise bir daha on bir ya şında olamayacaktı, o yüzden 
yorulmu ştu. 
"Ahh! Benim eski tulumba hoplayıp zıplıyor, tatlım. " 
Jake haince, "Çok kötü," dedi. Bıçakçı eklemleri ça rpılmı ş elini suratına 
indirince de sendeleyerek geriledi. 
"Evet. Şurada dü şüp ölseydim, acı acı a ğlardın de ğil mi? Tabii ya! Ama şansına 
küs, benim güzel ve genç bücürüm. Đhtiyar Bıçakçı senin gibileri çok gördü. Ben, 
senin gibi bir bebe ğin ayaklarının dibine yı ğılıp kalmak için dünyaya gelmedim." 
Jake bu saçmasapan sözleri ifadesiz bir yüzle dinle di. Gün sona ermeden 
Bıçakçının öldü ğünü görmeye kararlıydı. Belki korsan onu da kendisi yle birlikte 
götürecekti. Ama Jake artık buna aldırmıyordu. Patl ayan duda ğından akan kanlan 
sildi. Öldürme iste ğinin insan kalbine pek çabuk yerle şti ğini hayretle 
düşünüyordu. 
Bıçakçı, Jake'in kanlı parmaklarına baktı ğını görerek güldü. "Kanların akıyor 
değil mi? Eski dostun Bıçakçının dökece ği son kanın olmayacak bu. Onun için 
tetikte olmalı ve çok dikkatli davranmalısın." Bulu ndukları dar geçidin ta ş 
döşeli zeminini i şaret etti. Orada paslı bir kanalizasyon kapa ğı vardı. Jake 
çeli ğe basılmı ş olan sözcükleri kısa bir süre önce de gördü ğünü hatırladı. 
"LaMerk Dökümhanesi." 
Bıçakçı, "Yanda bir kulp olacak," dedi. "Görüyor mu sun? Onu iki elinle yakalayıp 
çek. Haydi, çabuk ol. Belki bu sayede Tik-Tak'la ka r şıla ştı ğın zaman bütün 
di şlerin yerli yerinde olur." 
Jake çelik kapa ğı yakalayarak çeki ştirdi. îyice çekti ama yeteri kadar de ğil. 
Bıçakçının onu ko şturarak geçirdi ği sokaklar ve geçitler kötüydü. Ama hiç 
olmazsa etrafını görebiliyordu. Şimdiyse kentin altındaki dünyanın nasıl bir yer 
oldu ğunu hayal bile edemiyordu. Karanlık onun kaçma haya llerine bile engel 
olacaktı. Ve orasının nasıl bir yer oldu ğunu da zorunlu kalmadıkça ö ğrenmek 
niyetinde de ğildi. 
Bıçakçı ona çabucak bunun zorunlu oldu ğunu ö ğretti. 
Jake, "Bu benim için çok a ğır..." diyecek oldu ki, korsan onu bo ğazından 
yakaladı ğı gibi yukarı kaldırdı. Şimdi yüz yüzeydiler. Geçitlerde uzun süre 
koştukları için Bıçakçının suratı terlemi ş, yanakları hafifçe kızarmı ştı. Etini 
kemiren çıbanlar çirkin, sanmsı-mor bir renge dönü şmüştü. Patlamı ş çıbanlardan 
kalp atı şlarına uygun bir tempoyla yo ğun bir cerahat ve ince ince kan akıyordu. 
Jake'in burnuna Bıçakçının pis kokusu geldi. Sonra adamın gırtla ğını kavrayan 
eli solu ğunu kesti. 



"Beni dinle, ahmak solucan! Đyi dinle. Çünkü bu son uyan. O lanet olasıca kapa ğı 
hemen aç. Yoksa elimi a ğzına sokup o dilini koparırım. Ben bunu yaparken el imi 
istedi ğin kadar ısırabilirsin. Çünkü hastalı ğım kanımda dola şıyor. Beni 
ısırırsan daha bir hafta dolmadan ilk çiçeklerin su ratında açtıklarını görürsün. 
Tabii o kadar ya şayabilirsen. Şimdi beni anlıyor musun?" 
 Jake tela şla, evet, dermi ş gibi ba şını salladı. Bıçakçının yüzü, yo ğunla şan gri 
sislerin arasında kayboluyor, sesi sanki çok uzakla rdan geliyordu.' 
"Pekâlâ." Bıçakçı çocu ğu geri itti. Jake kapa ğın yanına yı ğıldı. Midesi 
bulanıyor, ö ğürüyordu. Sonunda bo ğmaca olmu ş gibi bir ses çıkararak derin bir 
soluk aldı. Hava ci ğerlerini sıvı ate ş gibi kavurdu. Tükürdü. Kanlı benek-cikler 
vardı bunda. Jake bunu gördü ğü zaman az kalsın kusuyordu. 
" Şimdi şu kapa ğı aç, kalbimin sevinci! Ve artık bu konuda gevezeli k etmeyelim." 
Jake sürünerek kapa ğa gitti. Kulpu kavradı ve bu kez olanca gücüyle çek ti. 
Korkunç bir an kapa ğı yerinden bile kımıldatamayaca ğını sandı. Sonra Bıçakçının 
elini a ğzına sokarak dilini yakaladı ğını hayal etti ve böylece biraz daha güç 
kazandı. Kapak kımıldarken beline bir sancı girmi şti. Ama yuvarlak kapak yava şça 
yana kayıp ta şlann üzerinde tıkırdadı. Sonra ortaya sıntan kara b ir hilal çıktı. 
Bıçakçı ne şeyle, "Aferin, ahbap, aferin!" diye ba ğırdı. "Sen küçük bir katırsın! 
Çekmeyi sürdür. Şimdi vazgeçmenin sırası de ğil." 
Hilal yanm ay halini aldı ğı sırada Jake'in belindeki sancı da beyaz ate şe . 
dönüştü. Bıçakçı çocu ğun kabaetine bir tekme atarak onu yere devirdi. 
Aşağıya bakarak, "Çok güzel," dedi. " Şimdi, ahbap, çabucak yandaki merdivenden 
in bakalım. Sakın sıkıca tutunmayı unutma. Yoksa ta  dibe kadar yuvarlanırsın. O 
basamaklar çok kaygan ve ya ğlıdır. Hatırladı ğım kadanyla yirmi basamak var. 
Aşağıya eri şti ğinde kımıldamadan dur ve beni bekle. Belki eski ark adaşından 
kaçmayı istersin ama sence bu iyi bir şey olur mu?" 
Jake, "Olmaz," diye mırıldandı. "Sanmıyorum." 
"Çok zekice bir cevap bu, o ğlum." Bıçakçının dudaklan i ğrenç bir tebessümle 
gerildi ve yine o birkaç di şi ortaya çıktı. "A şağısı karanlık. O tarafa, bu 
tarafa do ğru uzanan binlerce tünel var. Eski dostun Bıçakçı o nlan avucunun içi 
gibi bilir. Gerçekten. Ama sen pek çabuk kaybolursu n. Sonra sıçanları da unutma. 
Koskocaman. Çok da açlar. Onun için beni bekle." "B eklerim." 
Bıçakçı çocu ğu dikkatle süzdü. "Biraz küstah bir tavırla konu şuyorsun ama bir 
Bulu ğ de ğilsin. Buna iddiaya girerim. Sen neredensin, bücür? " 
Jake cevap vermedi. 
"Billy-Ahmak dilini mi yedi? Neyse, bu önemli de ğil. Tik-Tak seni nasıl olsa 
konu şturur ve her şeyi ö ğrenir. Gerçekten. Tik'ci ğin kendine özgü yolları 
vardır. Đnsanların konu şmalarını ister. Birini konu şturmaya ba şladı mı bazen 
çabuk çabuk bir şeyler söyler ve avaz avaz ba ğırır. Tik-Tak Adam'in yanında 
Billy-Ahmak gibi bazı kimselerin dillerini yemeleri ne izin verilmez. Senin gibi 
cici çocukların dillerini bile. Haydi, lanet olasıc a piç şimdi şu merdivenden 
in! Mar ş!" 
Tekme atmaya kalktı. Jake bu kez e ğilip tekmeden kaçmayı ba şardı. A ğzı yarı açık 
deli ğe bakınca merdiveni gördü. A şağı inmeye ba şladı. Geçit gö ğsünün 
hizasındayken müthi ş bir şangırtı etrafı sarstı. Bir buçuk iki kilometre kada r 
öteden gelmi şti bu. Ama Jake'e bunun ne oldu ğunu söylemelerine hiç gerek yoktu. 
Müthi ş bir ıstırapla ba ğırdı. 
Bıçakçının dudaklarının kenarında sert bir gülümsem e uçu ştu. "Senin sert 
arkada şın seni sandı ğından daha ba şarılı bir biçimde izlemi ş, öyle de ğil mi? Ama 
benim sandı ğımdan daha ustaca de ğil, ahbap. Çünkü ben onun gözlerine baktım... 
zekâ ve kurnazlık doluydu. Onun küçük cici arkada şının pe şinden hemen gelece ğini 
biliyordum. Öyle de yaptı. Arkada şın o telleri gördü ama sonra havuzun altında 
ezildi. Onun için i şler yolunda demektir. Haydi, in bakalım, tatlım." 
Jake'in kafasını tekmelemeye kalkı ştı ama çocuk ba şını e ğdi. Ancak kanalizasyon 
deli ğinin kenarına vidalanmı ş olan merdivende aya ğı kaydı. Neyse ki Bıçakçının 
kabuk kabuk ayak bile ğini kavrayarak dü şmekten kurtuldu. Ba şını kaldırarak 
yalvarırcasına baktı. Ama ölümün e şi ğindeki adamın çıban-lı yüzündeki ifade 
yumuşamadı. 
Jake, "Lütfen..." dedi. Bu bir hıçkırı ğa dönü şmek üzereydi. Roland'ın dev 
havuzun altında ezildi ğini görür gibi oluyordu. Bıçakçı ne demi şti? Onu 
isteyenlerin vücudunu yerden kurutma ka ğıdıyla almalarını. Öyle de ğil mi? 



" Đstersen yalvar, sevgili yavrum. Ama bunun bir yarar ı olaca ğını da sanma. Çünkü 
merhamet köprünün bu tarafında sona erer. Gerçekten . Şimdi a şağıya in. Yoksa 
kafanı tekmeler ve o lanet olasıca beynini kulaklar ından akıtırım- Jake a şağıya 
indi. Dipteki durgun suya eri şti ği sırada a ğlama iste ği kayboldu. Ba şı e ğik, 
omuzları dü şük Bıçakçının iner k onu felakete götürmesini bekle di. 
 
Roland'ın moloz yı ğınlarından olu şan çı ğı dengede tutan tellere takılmasına 
ramak kalmı ştı. Ama yukarıda sallanan havuz gülünçtü. Bu tuza ğı ancak ahmak bir 
çocuk kurabilirdi. Cort onlara dü şman bölgesinde ilerlerken, görebildikleri her 
tarafı devamlı olarak kontrol etmeyi ö ğretmi şti. Yani sadece arkayı ve a şağıyı 
değil, yukarıyı da. 
Davulların gürültüsü arasında sözlerini duyurabilme k için sesini yükselterek, 
Oy'a, "Dur bakalım!" dedi. 
Hayvan da aynı fikirdeydi. "Akalım." Sonra ileriye doğru baktı ve hemen ekledi. 
"Ake!" 
"Evet." Silah şor yukarıda asılı olan mermer havuza tekrar baktı, sonra da soka ğı 
inceledi. Mermerin dü şmesini sa ğlayacak mekanizmayı arıyordu ve iki tane 
oldu ğunu gördü. Belki maden levhaların ta şa benzetilmeleri vaktiyle etkili 
olmu şsa da o günler çok geride kalmı ştı. Roland, ellerini dizlerine dayayarak 
eğildi ve kendisine bakan Oy'a, "Seni bir dakika için  kuca ğıma alaca ğım," diye 
açıkladı. "Sakın mesele çıkarayım deme, Oy." "Oy!" 
Roland kollarını hayvana doladı. Oy önce kaskatı ke sildi ve kurtulmaya çalı ştı 
ama sonra razı oldu. Oy, Jake olmayan birinin kendi sine böyle sokulmasından 
hoşlanmamı ştı ama buna katlanmaya çalı ştı ğı anla şılıyordu. Roland yine kendi 
kendisine Oy'un ne kadar zeki oldu ğunu sordu. 
Silah şor kuca ğında Billy'le dar geçitte ilerleyerek Lud'un asma h avuzunun 
altından geçti. Sahte ta şların üzerinden dikkatle atladı. Güvenli yere eri şir 
eri şmez Oy'u bırakmak için e ğildi. Aynı anda davul sesleri kesildi. 
Oy sabırsızca, "Ake!" dedi. "Ake-Ake!" 
"Evet. Ama önce halletmem gereken bir mesele var." 
Oy'u geçitte on be ş metre kadar ileriye götürdü. Sonra e ğilip yerden iri bir 
beton parçası aldı. Onu dü şünceli dü şünceli bir avucundan di ğerine geçir-di. O 
sırada do ğudan gelen silah sesini duydu. Davulların yüksek se si Ed-die'yle 
Susannah'nın biçimsiz Bulu ğ grubuyla giri ştikleri çatı şmanın gürültüsünü 
boğmuştu. Ancak Silah şor bu tabanca sesini iyice duydu ve gülümsedi. Bu 
Dean'lerin istasyona vardıkları anlamına geliyordu.  Günün ilk iyi haberiydi bu. 
Silah şor'a bugün sanki bir hafta kadar uzunmu ş gibi geliyordu. 
Roland dönerek beton parçasını fırlattı. Hedefi vur du tabii. River Cros-sing'de 
eski trafik i şaretine ta ş attı ğı zaman oldu ğu gibi. Beton parçası boyası 
bozulmu ş maden levhalardan birinin tam ortasına geldi ve pa slı kablolardan biri 
tıngırdayarak koptu. Mermer havuz sallanmaya ba şladı. Di ğer kablo onu bir dakika 
daha tuttu ğu için döndü. Roland, refleksleri hızlı bir insan b u sürede o tuzak 
yerinden uzakla şabilir aslında, diye dü şündü. Sonra o kablo da koptu ve havuz 
biçimsiz, pembe bir ta ş gibi a şağı dü şmeye ba şladı. 
Silah şor paslı çelik putrellerden olu şan bir yı ğının arkasına girdi. Oy da 
çevikçe kuca ğına atladı. Aynı anda havuz müthi ş bir gürültüyle geçidin zeminine 
çarptı. Bazıları araba büyüklü ğündeki pembe mermer parçalan etrafta uçu şmaya 
başladı. Birkaç küçük parçacık Roland'ın yüzüne geldi.  Ardından Oy'un tüylerinin 
arasına giren di ğer parçalan süpürdü. Arkasına girdi ği uydurma barikatın 
üzerinden baktı. Havuz, dev bir tabak gibi ortadan çatlamı ştı. Silah şor kendi 
kendine, bu yoldan dönmeyece ğiz, dedi. Zaten dar olan geçit iyice kapanmı ştı 
artık. 
Acaba Jake gürültüyü duydu mu, diye sordu kendi ken dine. Duyduysa buna ne anlam 
verdi? Bıçakçı konusunda da aynı şeyleri dü şünerek zahmete girmedi. Korsan onun 
ezilerek pelteye dönü ştü ğünü dü şünecekti. Roland da tamı tamına onun böyle 
sanmasını istiyordu. Acaba Jake de aynı şeyi mi dü şünecekti? Ama bir Silah şor'ün 
böyle bir tuzakla ortadan kaldırılamayaca ğını bilmesi gerekir. Gelgeldim Bıçakçı 
onu iyice korkuttuysa, Jake de do ğru dürüst dü şünemez. Neyse, bunu dü şünüp 
endi şelenmek için çok geç artık. Her şey yeniden ba şlasaydı yine aynı şeyi 
yapardım. Bıçakçı belki ölüyor ama yine de hayvani bir kurnazlı ğı var. Cesareti 
de. Şimdi dikkatli davranmaktan vazgeçerse, bu oyuna de ğer. 



  
Roland aya ğa kalktı. "Oy, Jake'i bul." 
"Ake!" Oy boynunu uzattı ve etrafı koklaya koklaya bir yanm daire çizdi. Jake'in 
kokusunu alarak tekrar ko şmaya ba şladı. Roland da onun pe şinden ko şuyordu. 
Hayvan on dakika sonra sokaktaki bir kapa ğın yanında durdu. Kapa ğın etrafını 
iyice kokladı. Sonra ba şını kaldırıp Silah şor'a baktı ve tiz bir sesle havladı. 
Silah şor bir dizinin üzerine çöktü. Hem karma şık izleri, hem de ta şlann 
üzerindeki çiziklerden olu şan geni ş şeridi gördü. Yakındaki iki ta şın arasındaki 
kanlı balgamı gördü ğü zaman gözleri kısıldı. 
"O köpek çocu ğu dövüp duruyor," diye homurdandı. 
Kapağı açarak a şağıya baktı. Sonra gömle ğinin önünü kapamak için kullandı ğı ham 
deriden ba ğcı ğı çözdü. Billy'i alıp gömle ğinin içine soktu. Oy di şlerini 
gösteriyordu. Roland hayvanın bir an pençelerini gö ğsüne ve karnına küçük, sivri 
bıçaklar gibi batırdı ğını hissetti. Sonra tırnaklarını içine çekti ve Oy,  parlak 
gözleriyle Silah şor'ün gömle ğinin içinden dı şarı baktı. Buharlı bir lokomotif 
gibi pufluyordu. Roland, Oy'un kalbinin kendisinink inin üzerinde hızla 
çarptı ğını hissediyordu. Ardından ba ğcıklan gömle ğindeki deliklerden çıkardı. 
Torbasında da daha uzun bir ba ğcık buldu. 
"Bunu boynuna ba ğlayaca ğım. Bu ho şuma gitmiyor. Senin de gitmeyecek. Hem de hiç. 
Ama aşağısı çok karanlık." 
Đki şeridi birbirine dü ğümledi. Bir uca geni ş bir ilmek yaptı ve bunu Oy'un 
başından geçirdi. Oy'un tekrar di şlerini gösterece ğini, hatta kendisini ısırmaya 
kalkaca ğını sanıyordu, Ama hayvan öyle bir şey yapmadı. Sadece ba şını kaldırarak 
altın halkalı gözleriyle Roland'a baktı. Sabırsızca , "Ake!" diye havladı. 
Roland uydurma tasmanın di ğer ucunu di şlerinin arasına sıkı ştırarak kanalizasyon 
deli ğinin kenarına oturdu... Tabii bu kanalizasyon deli ğiydiyse. Merdivenin üst 
basamağını aradı ve buldu. A ğır a ğır, dikkatle inmeye ba şladı. Bir elinin 
yansının olmadı ğını acı acı hatırlıyordu. Basamaklann ya ğ ve yosun gibi kaba bir 
şey yüzünden iyice kayganla şmış oldu ğunun farkındaydı. Oy gömle ğiyle karnı 
arasında a ğır ve sıcak bir yük gibiydi. Hayvan düzgünce, hı şırtılı hı şırtılı 
soluk alıyordu. Lo ş ı şıkta gözlerindeki altın halkalar madalyon gibi 
ı şıldamaktaydı. 
Sonunda Roland'in etrafı ara ştıran aya ğı şapırtıyla deli ğin dibindeki suya 
girdi. Silah şor bir an ba şını kaldırarak çok yukarılardaki beyaz ı şıklı daireye 
baktı. Bundan sonra i şler zorla şıyor, diye dü şündü. Tünel sıcak ve ıslaktı. Eski 
bir mezbaha gibi kokuyordu. Yakında bir yerde su bo ğuk ve tekdüze bir şıpırtıyla 
damlıyordu. Roland daha ilerilerden gelen makine gü rültüsünü duyuyordu. Oy'u 
gömle ğinin içinden çıkardı. Pek sevinen hayvanı kanalizas yon tünelinin zemininde 
ağır a ğır akan sı ğ suya bıraktı. 
Hayvanın kula ğına, "Artık her şey sana ba ğlı," dedi. "Jake'e gidelim, Oy! Jake'e 
gidelim!" 
Billy, "Ake!" diye havlayıp suları şapırdatarak karanlıkta hızla ilerledi. Uzun 
boynunun ucundaki kafasını bir sarkaç gibi sa ğa sola sallıyordu. Ham deri kayı şı 
parmakları kopuk sa ğ eline sarmı ş olan Roland da onu izledi. 
Blaine'in Be şi ği genç çiftin kafalarında özel isime dönü şecek kadar büyüktü. Bu, 
parçalanmı ş heykeli gördükleri alanın be ş katı büyüklü ğündeki bir meydanın 
ortasındaydı. Susannah istasyona dikkatle bakınca L ud'un geri kalan kısmının ne 
kadar eski, gri ve sefil oldu ğunu anladı. Be şik öylesine temizdi ki adeta 
insanın gözlerini rahatsız ediyordu. Yanlarını sarm aşıklar bürüme-mi şti. Göz 
kamaştıran beyaz duvarları, basamakları ve sütunlarını h içbir yazı 
kirletmiyordu. Her şeyi kaplayan ovanın sarı tozları da yoktu burada. K arı koca 
yakla şırlarken Susannah bunun nedenini anladı. Be şi ğin yanlarından durmadan 
sular akıyordu. Bu sular bakır kaplama saçakların g ölgesine gizlenmi ş olan 
borulardan çıkmaktaydı. Di ğer gizli hortumlar da zaman zaman basamakları 
temizliyor, onları arada bir kesilen ça ğlayanlara dönü ştürüyorlardı. 
Eddie, "Vay vay vay," dedi. "Grand Central Garı bun un yanında Nebras-ka'nın 
küçük bir kasabasındaki otobüs dura ğı gibi kalır." 
Susannah alay etti. "Büyük bir şairsin, hayatım." 
Basamaklar bütün binayı çevreliyor ve büyük, açık b ir lobiye do ğru çıkıyordu. 
Orayı da bitkilerden olu şan bir halı kaplamamı ştı. Ama Eddie'yle Susannah yine 
de içeriyi iyice göremediler. Çünkü kenarlardan uza nan damın dü şürdü ğü gölgeler 



çok koyuydu. I şının Totemleri, iki şer iki şer binanın etrafını çevrelemi şti. Ama 
köşeler Susannah'nın arada sırada görece ği kâbuslar dı şında hiçbir zaman 
kar şıla şmamayı bütün kalbiyle diledi ği yaratıklara ayrılmı ştı. Ta ştan yapılmı ş 
ejderhalardı bunlar. Pullu gövdeleri, sivri pençele ri ve kötü bakı şları olan 
yaratıklar. 
Eddie karısının omzuna dokunarak yukarıyı i şaret etti. Susannah ba şını 
kaldırdı... ve o an solu ğunun gırtla ğına takılıp kaldı ğını hissetti. Damın sivri 
tepesinde, I şının Totemleri ve ejderha heykellerinin çok yukarıs ında, sanki 
hepsine hakimmi ş gibi altın bir cengâver duruyordu. En a şağı on sekiz metre 
yüksekli ğindeydi heykel. Eski bir kovboy şapkasını geriye atmı ş ve çektiklerinin 
izlerini ta şıyan çizgili alnı ortaya çıkmı ştı. Gö ğsünün yanına do ğru bir mendil 
sarkmı ştı. Sanki uzun süre toz maskesi görevini yaptıktan sonra a şağıya do ğru 
çekilmi ş gibiydi. Cengâverin kaldırdı ğı yumru ğunda bir tabanca vardı. 
Di ğerindeyse zeytin dalına benzer bir şey. 
Gilead'lı Roland arkasında altın giysilerle Lud Be şi ğinin tepesinde duruyordu. 
Susannah sonunda tekrar soluk almayı hatırladı. Hay ır... diye dü şündü. Bu o 
değil... Ama bir açıdan da o. Bu adam bir Silah şormüş. Öleli bin yıl ya da daha 
fazla olmu ş. Roland'la onun arasındaki benzerlik Ka-Tet'in bil mek 
isteyebilece ğin bütün gerçe ği. 
Güneyde gök gürlemeye ba şlamı ştı. Şimşekler gökyüzünde hızla uçan bulutlan 
yardılar. Genç kadın, ke şke Be şi ğin tepesindeki altın heykelle onu saran 
hayvanları incelemek için daha fazla zamanım olsayd ı, diye dü şündü. Hayvanların 
her birinin üzerine bazı harfler kazınmı ş gibiydi. Susannah orada yazılı 
olanların ö ğrenmeye de ğece ğinden de emindi. Ama bu ko şullarda fazla zamanlan 
yoktu. 
Kaplumba ğa Soka ğının Be şik Alanına ba ğlandı ğı noktada kaldırıma boyayla enli, 
kırmızı bir şerit çizilmi şti. Maud'la Eddie' nin Jeeves diye ça ğırdı ğı adam 
ihtiyatla kırmızı çizgiden biraz ötede durdular. 
 
Maud onlara kesin bir tavırla, "Buraya kadar geldik ," dedi. "Bundan öteye 
gitmeyiz. Bizi ölüme götürebilirsiniz. Ama zaten he r kadının ve erke ğin 
tanrılara bir can borcu vardır. Bu yüzden ne olursa  olsun ben sınırın bu 
tarafında ölece ğim. Yabancılar u ğruna Blaine'e meydan okumaya hiç niyetim yok." 
Jeeves de atıldı. "Benim de öyle." Tozlu melon şapkasını çıkararak çıplak 
göğsüne bastırmı ştı. Yüzünde korkuyla karı şık bir saygı vardı. 
Susannah, " Đyi ya," dedi. " Şimdi ikiniz de yaylanın bakalım." 
"Arkamızı döner dönmez bizi vuracaksınız!" Jeeves'i n sesi titriyordu. "Buna 
iddiaya girebilirim. Gerçekten." 
Maud ba şını salladı. Yüzündeki kanlar kurumu ş, garip, koyu kırmızı çizgilere 
dönüşmüştü. "Hiçbir silah şor bir ba şkasını sırtından vurmaz. Bu kadarını 
söyleyebilirim." 
"Silah şor olduklarını iddia ediyorlar. Bu onların sözü!" 
Maud, Susannah'nın elindeki tahta kabzası a şınmı ş tabancayı i şaret etti. Jeeves 
baktı... ve bir dakika sonra elini kadına uzattı. M aud bu eli tuttu ğu zaman 
Susannah'nın onların tehlikeli katiller oldukları i nancı da sona erdi. Onlar 
Bonnie'yle Clyde'dan çok Hamel'le Gretel'e benziyor lardı. Akılları karı şık, 
yorgun ve kalpleri korku dolu insanlardı. Kaybolduk ları ormanda o kadar uzun 
süre kalmı şlardı ki, artık orada ya şlanmı şlardı. Susannah'nın onlara kar şı 
duydu ğu korku ve nefret kaybolurken bunun yerini merhamet  ve acı veren derin bir 
keder aldı. 
Usulca, "Tanrı ikinizin de yardımcısı olsun," dedi.  " Đstedi ğiniz gibi gidin. 
Benden ve erke ğimden size zarar gelmeyecek." 
Maud ba şını salladı. "Bize zarar vermeyi dü şünmedi ğinize inanıyorum. Winston'u 
vurdu ğunuz için de size kızmıyorum. Ama beni dinleyin. He m de iyi dinleyin: 
Beşikten uzak durun. Đçeri girmek için bazı nedenleriniz oldu ğunu sanıyoruz. Ama 
bunlar yeterli de ğil. Blaine'in Be şi ğine girmek ölmek demektir." 
Eddie, "Bu konuda hiçbir seçene ğimiz yok," diye açıkladı. Ve gök yukarıda bunu 
onaylıyormu ş gibi tekrar gürledi. " Şimdi izin verin, ben de size bir şey 
söyleyeyim. Lud'un altında ne olup olmadı ğını bilmiyorum. Ama sizi o kadar 
etkileyen davulların bir kaydın bir bölümü oldu ğunu biliyorum. Bir şarkının 
parçaları. Karımla benim geldi ğimiz dünyada yapılan bir şarkının." Ma-ud'la 



Jeeves'in bu sözlerden hiçbir şey anlamadıklarını fark ederek öfkeyle elini 
kaldırdı. "Ah, Tanrım! Ah, Tanrım! Anlayamıyor musu nuz? Birbirinizi bir tek 
45'lik plak halinde bile çıkarılmayan müzik parçası  yüzünden öldürüyorsunuz." 
Susannah elini onun omzuna koyarak adını mırıldandı . Genç adam o an ona 
aldırmadı. Bir Jeeves'e baktı, bir Maud'a. Sonra te krar adama. "Canavarları mı 
görmek istiyorsunuz? O zaman birbirinize iyice bir bakın. Sonra evimiz dedi ğiniz 
lunaparka döndü ğünüzde de dostlarınızı ve yakınlarınızı inceleyin."  
Maud, "Anlamıyorsunuz..." dedi. Rengi koyula şan gözlerinde sıkıntılı bir ifade 
vardı. "Ama anlayacaksınız. Evet... anlayacaksınız. " 
Susannah yava şça, "Artık gidin," diye mırıldandı. "Kar şılıklı konu şmamızın 
hiçbir yararı yok. Sözler ölü do ğuyorlar. Sadece yolunuza gidin ve babalarınızın 
yüzlerini hatırlamaya çalı şın. Çünkü bence siz çok uzun bir süre önce o yüzler i 
unutmu şsunuz." 
Đki kentli hiçbir şey söylemeden döndüler ve geldikleri yöne do ğru yürümeye 
başladılar. Ancak arada bir omuzlannın üzerinden bakıy orlardı. Hâlâ el 
eleydiler. Büyük ve karanlık bir ormanda kaybolan H ansel'le Gretel. 
Eddie sıkıntıyla, "Bırakın da buradan gideyim," diy erek Ruger'in emniyetini 
kapattı ve beline soktu. Sonra ellerinin ayalarıyla  kızarmı ş gözlerini 
ovu şturdu. "Bütün istedi ğim bu. Bırakın da gideyim." 
"Ne demek istedi ğini anlıyorum, yakı şıklı." Susannah'nın korktu ğu belliydi. O an 
genç adamın anladı ğı ve sevdi ği o tavırlarla ba şını meydan okurcasına 
kaldırmı ştı. Eddie ellerini kadının omuzlarına koyarak e ğildi ve onu öptü. 
Çevrenin de, yakla şan fırtınanın da karısını hakkıyla öpmesini engelle mesine 
izin vermedi. Sonunda ba şını kaldırdı ğında Susannah ona irile şmiş gözlerle ve 
neşeyle baktı. "Vay vay vay! Bunun sebebi nedir?" 
Eddie, "Seni ne kadar sevdi ğimi göstermek istedim," dedi. "Hepsi bu kadar 
sanırım. Sence yeterli mi?" 
Kadının bakı şları yumu şadı. Bir an kocasına belki var olan ve belki de olm ayan 
sırrı açıklamayı dü şündü. Ama tabii bunun için ne zaman uygundu, ne de yer. Kapı 
Totemlerinin üzerlerindeki yazıları okumak için dur amayacağı gibi, Eddie'ye 
hamile oldu ğunu da söyleyemezdi. Susannah, "Bu yeterli, Eddie,"  dedi. 
"Sen ba şıma gelen en iyi şeysin." Genç adam ela gözlerini karısına dikmi şti. 
"Böyle şeyler söylemek benim için çok zor. Henry'le ya şamak bunu zorla ştırdı 
sanırım. Ama söylediklerim do ğru. Sen Roland'ın beni uzakla ştırdı ğı her şeydin. 
Galiba ben de bu yüzden seni sevmeye ba şladım. Yani New York'taki her şeydin 
sen. Ama şimdi nedenlere ba şka şeyler de katıldı. Çünkü ben artık geri dönmek 
istemiyorum. Ya sen?" 
Susannah, Be şi ğe baktı. Orada bulacakları şeylerden ödü kopuyordu. Ama yine 
de... Kocasına döndü. "Hayır, ben de geri dönmek is temiyorum. Ya şantımın geri 
kalanını ilerleyerek geçirmeliyim. Yani sen yanımda  oldu ğun sürece. Biliyor 
musun, beni Roland'ın senden aldıkları yüzünden sev meye ba şladı ğını söylemen çok 
garip." 
"Neden garip?" 
"Ben seni, beni Detta Walker'dan kurtardı ğın için sevmeye ba şladım." Bir an 
durup dü şündü. Sonra da ba şını hafifçe salladı. "Hayır. Bundan da öte. Seni, 
beni o iki di şi köpekten kurtardı ğın için sevmeye ba şladım. Biri pis a ğızlı, 
erkekleri ba ştan çıkaran bir hırsızdı. Di ğeriyse kendini be ğenmi ş, kibirli bir 
ukalaydı. Yani ha altı tane, ha yarım düzine. Ben S usannah Dean'i ikisinden de 
çok seviyorum... Beni kurtaran da sensin." 
Bu kez uzanarak avuçlarını kocasının sakalları çıkm ı ş yanaklarına dayadı. 
Eddie'nin ba şını a şağıya çekerek onu şefkatle öptü. Kocası elini onun gö ğsüne 
hafifçe koydu ğu zaman Susannah içini çekerek, bu eli avucuyla ört tü. 
"Artık gitsek iyi olur... Yoksa seninle burada, sok akta a şk yapaca ğız-Ve galiba 
ıslanaca ğız da." 
Eddie sessiz kulelere, kırık camlara ve sarma şıklı duvarlara son bir kez baktı. 
Sonra da ba şını salladı. "Evet. Zaten bence bu kentin bir gelec eği yok- 
 Eddie, karısının tekerlekli sandalyesini itti. Mau d'un 'sınır' dedi ği çizgiyi 
aşarken ikisi de kaskatı kesilmi ş gibiydi. Eski bir koruma mekanizmasını 
çalı ştırıp birlikte ölmekten korkuyorlardı. Eddie karısı nı alana soktu. Be şi ğe 
çıkan basamaklara yakla ştıkları sırada rüzgârın savurdu ğu so ğuk bir ya ğmur 
başladı. 



Đkisinin de haberi yoktu ama Orta-Dünyanın o müthi ş sonbahar fırtınalarından 
biri ba şlamı ştı. 
Kanalizasyon tünellerinin pis kokulu karanlıklarına  dalar dalmaz Bıçakçı, 
yukarıdaki gibi öldürücü bir hızla gitmekten vazgeç ti. Jake buna karanlı ğın 
neden oldu ğunu sanmıyordu. Korsan iddia etti ği gibi tünellerin her dönemecini, 
her kö şesini biliyordu. Çocuk biraz yava şlamalarına Roland'ın öldü ğüne 
inanmalarının neden oldu ğunu sanıyordu. Jake ise ku şkulanmaya ba şlamı ştı. 
Roland mermer havuzdan daha incelikle hazırlanmı ş olan telleri gördü ğüne göre 
di ğerini gözden kaçırır mıydı? Olabilir tabii. Ama bu aptalca bir şey. Bence 
Roland'ın havuzu kasten dü şürü ş olması ihtimali daha büyük. Bıçakçının 
kuşkularını gidermek ve belki de onu a ğırla ştırmak için. Çocuk, Si-lah şör'ün 
kendilerini sokakların altındaki bu labirentte izle yebilece ğini sanmıyordu. Bu 
koyu karanlık Roland'ın iz sürme yeteneklerini bile  etkisiz hale getirecekti. 
Yine de Roland'ın sözünü tutmaya çalı şırken ölmedi ği fikri Jake'i 
sevindiriyordu. 
Korsanla çocuk sa ğa saptılar. Sonra sola. Sonra tekrar sola. Jake'in di ğer 
duyuları görme yoksunlu ğunu dengelemek için keskinle şirken belli belirsiz 
etraflarında ba şka tüneller daha oldu ğunu fark etti. Zorla çalı şan, eski 
makinelerin bo ğuk sesleri bir an yükseliyor, sonra yine hafifliyor du. Çocu ğun 
cildine durmadan hava akımları çarpıyordu. Kâh sıca k, kâh buz gibi. Bu pis 
kokulu cereyanların esti ği kav şaklardan geçerlerken şıpırtılı ayak sesleri bir 
an etraf-ta yankılanıyordu. Jake bir keresinde tava ndan uzanan maden bir cisme 
çarparak az kaldı kafasını deliyordu. Bir eliyle o cisme vurdu. Bu büyük bir 
valf tekerine benziyordu. Ondan sonra ko şarken ellerini de salladı ve önlerinden 
neler oldu ğunu anlamaya çalı ştı. 
Bıçakçı onun omuzlarına vurarak yol gösteriyordu. T ıpkı bir arabacının 
öküzlerine yaptı ğı gibi. Hızla gidiyorlar, rahatça ko şuyorlardı. O delice hızdan 
vazgeçmi şti korsan. Artık rahatlıkla soluk aldı ğı için önce bir şarkıyı 
mırıldandı. Sonra da hafif ama şaşılacak kadar ahenkli tenor bir sesle söylemeye 
başladı. 
"Ribble-ti-tibble-ti-ting-ting-ting Bir i ş bulup sana bir yüzük alaca ğım. 
Ellerimi sallanan o gö ğüslerine Dokundurdu ğum zaman, Ribble-ti-tibble-ti-ting-
ting-ting! Ah, ribble-ti-tibble Biraz oynamak istiy orum. Senin o ting-ting-
tinginle." 
Bıçakçı bu türde daha be ş altı dize söyledikten sonra sustu. " Şimdi de sen bir 
şey söyle, bücür." 
Jake, "Ben şarkı bilmem," diye soludu. Korsanın, solu ğunun oldu ğundan daha fazla 
kesildi ğini sanaca ğını umuyordu. Tabii bunun kendisine bir yararı olup  
olmayaca ğını bilmiyordu. Ama bu karanlıkta her tür üstünlük i şe yarayabilirdi. 
Bıçakçı dirse ğini Jake'in sırtının ortasına şiddetle indirdi. Çocuk 
ilerledikleri tünelde a ğır a ğır akan bilek boyu suya kapaklandı. Korsan, "Bir 
şarkı hatırlasan iyi olur," diye homurdandı. "Yoksa o cici belkemi ğini söküp 
çıkarırım." Bir an durdu sonra da ekledi. "Burada h ortlaklar var, o ğlum. O lanet 
olasıca makinelerin içinde ya şıyorlar. Gerçekten. Şarkılar onlann yakla şmalarını 
engelliyor... Sen bunu bilmiyor musun? Haydi, şimdi şarkı söyle!" 
Jake, Bıçakçının kendisine 'sevgiyle' tekrar vurmas ını istemedi ği için iyice 
düşündü ve sonunda aklına yedi sekiz ya şındayken yaz kampında ö ğrendi ği bir 
şarkı geldi. A ğzını açarak karanlıklara do ğru ba ğırdı. Akan ve yukarıdan 
damlayan su şıpırtılan ve eski makinelerin gürültüsü arasında ya nkılan dinledi. 
 "Sevgilim çok güzel, New York'lu o. Süslü olması i çin ona her şeyi alıyorum. 
Kalçalarını görmeyin iki sava ş gemisi gibi. Ah, çocuklar, benim param böyle 
gidiyor i şte. 
Sevgilim çok şirin, Philadelphia'lı o. Süslü olması için ona her şeyi alıyorum. 
Gözlerini bir görün iki pizzaya benziyor. Ah, çocuk lar, benim..." 
Bıçakçı uzanarak Jake'in kulaklannı sanki bir testi nin kulplanymı ş gibi yakaladı 
ve çekerek çocu ğu durdurdu. "Önünde bir delik var. Bu bet sesin yüz ünden oradan 
düşmene göz yummak iyilik etmek olur. Gerçekten. Ama T ik-Tak bundan ho şlanmaz. 
Onun için kısa bir süre daha güvende sayılırsın." B ıçakçı, Jake'in alev alev 
yanan kulaklannı bırakarak, gömle ğinin arkasını yakaladı. " Şimdi, ellerin di ğer 
taraftaki merdivene de ğinceye kadar e ğil. Sakın kayıp, ikimizin birden a şağıya 
yuvarlanmasına da neden olma." 



Jake ellerini uzatarak, ihtiyatla e ğildi. Göremedi ği bir kuyuya dü şme fikri onda 
dehşet uyandınyordu. El yordamıyla merdiveni bulmaya ça lı şırken yüzünün önünden 
sıcak bir havanın hı şırdayarak geçti ğini fark etti. Temizdi ve hatta güzel 
kokuluydu. A şağıda hafif, pembe bir ı şık belirirken parmakları çelik bir 
basamağa de ğdi. Jake onu sıkıca kavradı. Ama o sırada elindeki ısınk yerleri 
tekrar açıldı ve sıcak kanlann avucundan aktıkların ı hissetti. 
Bıçakçı, "Buldun mu?" diye sordu. 
"Evet." 
"Öyleyse a şağıya in! Kahretsin, ne bekliyorsun?" Bıçakçı çocu ğun göm-le ğini 
bıraktı. Jake onun aya ğını kaldırdı ğını hayal etti. Bir tekme atarak kendisini 
hızlandırmaya çalı şacaktı. Hafifçe ı şıldayan açıklı ğı a şarak merdivenden inmeye 
başladı. Yaralı elini mümkün oldu ğu kadar az kullanmaya çakıyordu. Bu kez 
basamaklarda ya ğ da, yosun da yoktu. Hemen hiç paslanmamı şlardı. Kuyu çok 
derindi. Jake, Bıçakçının kalın tabanlı çizmeleriyl e ellerine basmaması için 
tela şla a şağıya inerken vaktiyle televizyonda gördü ğü bir filmi hatırladı: 
"Dünyanın Merkezine Seyahat." 
Makinelerin gümbürtüsü artarken pembe ı şık da güçlendi. Makinelerin sesleri yine 
de pek gerekti ği gibi de ğildi. Ama Jake'in kulakları ona bu makinelerin 
yukarıdakilerden daha iyi durumda olduklarını açıkl ıyordu. Dibe eri şti ğinde 
buranın kuru oldu ğunu fark etti. Yeni yatay tünel kare biçimiydi. Yüz  seksen 
santim yüksekli ğinde ve paslanmaz çelik levhalarla güçlendirilmi şti. Jake'in 
görebildi ği kadarıyla tünel iki yöne do ğru uzanıyordu. Bir ip kadar dümdüzdü. 
Çocuk sezgileriyle Lud'un en az yirmi metre a şağısında olan bu tünelin de I şının 
yolunu izledi ğini anladı. Bu konuyu dü şünmesine bile gerek kalmamı ştı. Đleride 
bir yerde, yukarıda da aradıkları o tren olacaktı. Jake neden böyle dü şündüğünü 
bilmiyordu. 
Tünelin tavanının hemen a şağısında, yanlardan dar havalandırma ızgaraları 
uzanıyordu. O kuru ve temiz hava oralardan geliyord u. Bazılarından mavi-gri 
sakallara benzeyen yosunlar sallanıyorsa da ço ğu hâlâ temizdi. Đki ızgaradan 
birinin altında sarı birer ok vardı. Üzerlerinde kü çük t'ye benzeyen bir sembol 
oldu ğu görülüyordu. Oklar, Bıçakçıyla Jake'in gitti ği yönü i şaret etmekteydi. 
Pembe ı şık tünelin tavamndaki birbirine paralel cam tüplerd en yayılıyordu. 
Bazıları -genellikle üç tüpten biri- ı şıksızdı. Di ğerleriyse zaman zaman cı-
zırdıyorlardı. Ancak hiç olmazsa yarısı hâlâ çalı şıyordu. Jake hayretle, neon 
tüpleri, diye dü şündü. Şu i şe ne dersin? 
Bıçakçı da yukarıdan çocu ğun yanına atladı. Jake'in suratındaki hayret dolu 
ifadeyi fark edince de sırıttı. "Ne güzel de ğil mi? Yazın serin, kı şın sıcak. Ve 
yı ğınlı yiyecek! Be ş yüz ki şi onları be ş yüz yıl da yeseler yine de 
bitiremezler. Hem en iyisi nedir biliyor musun, büc ür? Bu güzel oyunun en güzel 
tarafı?" 
Jake, hayır, dermi ş gibi ba şını salladı. 
"O lanetli Bulu ğların burasının varlı ğından bile haberleri olmaması! Burada, 
aşağıda, canavarlar oldu ğunu sanıyorlar. Hiçbir Bulu ğ zorunlu olmadıkça 
kanalizasyon kapaklarının yakınına bile gitmez!" 
Korsan ba şını arkaya atarak ne şeyle gülerken Jake ona katılmadı. Oysa kafasının 
derinliklerindeki bir ses bunu yapmasının daha dipl omatça bir şey olaca ğını 
fısıldıyordu ona. Yine de Jake Bıçakçıya kanlamıyor du, çünkü Bulu ğların neler 
hissettiklerini çok iyi anlıyordu. Kentin altında g erçekten de canavarlar vardı. 
Devler, gulyabaniler, hortlaklar. Onlardan biri ken disini yakalamamı ş mıydı? 
Bıçakçı çocu ğu sola do ğru itti. "Hah! Neredeyse geldik. Mar ş!" Ko şmayı 
sürdürdüler. Ayak sesleri bir yankı sürüsü halinde onları izliyordu. On, on be ş 
dakika sonra Jake iki yüz metre kadar ilerideki su geçirmez kapa ğı gördü. 
Yakla şırlarken kapa ğın üzerinden büyük bir valf tekerinin uzandı ğı fark etti. 
Sağa, duvara bir ileti şim kutusu takılmı ştı. 
Tünelin dibindeki kapa ğa eri ştiklerinde Bıçakçı, "Ah, bittim..." diye soludu. 
"Böyle şeyler eski dostun gibi hasta birisi için çok fazla.  Gerçekten." 
Diyafonun dü ğmesine basarak haykırdı. "Onu yakaladım, Tik-Tak. K uş gibi avladım. 
Saçlarını bile karı ştırmadım! Sana bunu ba şaraca ğımı söylememi ş miydim? 
'Bıçakçıya güven' dememi ş miydim? Bıçakçı i şini bilir. Şimdi şu kapıyı açıp bizi 
içeri alın!" 



Korsan elini dü ğmeden çekerek sabırsızca kapa ğa baktı. Valf tekeri dönmedi. Onun 
yerine diyafonun hoparlöründen ifadesiz ve tembelce  bir ses yükseldi. "Parola 
nedir?" 
Bıçakçı korkunç bir biçimde ka şlarını çatıp uzun kirli tırnaklarıyla çenesini 
kaşıdı. Sonra gözündeki bezi kaldırarak yine sarımsı-y eşil koyu cerahati sildi. 
Jake'e, "Tik-Tak ve onun parolaları," dedi. Hem öfk eli, hem de endi şeli bir hali 
vardı. "O çok kurnaz bir adam ama bana sorarsan i şi fazla abartıyor. Gerçekten." 
Düğmeye basarak kükredi. "Haydi. Tik-Tak! E ğer sesimi tanımadıysan o zaman bir 
kulaklı ğa ihtiyacın var demektir!" 
O tembel ses, "Ah, sesini tanıdım tabii," diye ceva p verdi. Jake bu sesi Smokey 
ve Haydut filminde Burt Reynolds'un arkada şı rolü oynayan Jerry Re-ed'inkine 
benzetti. "Ama yanında kim oldu ğunu bilmiyorum. Öyle de ğil mi? »oksa oradaki 
kameranın geçen yıl bozuldu ğunu unuttun mu? Parolayı söyle, B'Çakçı. Yoksa orad a 
sonsuza kadar kalıp çürürsün." 
Bıçakçı bir parma ğını burnuna sokarak nane jölesi renginde sümü ğünü çı. kardı ve 
onu hoparlörün üzerindeki ızgaraya sürdü. Jake bu ç ocukça öfke gösterisini 
sessiz bir ilgiyle izliyordu. Đstemedi ği, sinirli kahkahaların gırtla ğına do ğru 
yükseldiklerini hissetti. Tuzaklarla dolu labirentl erde ve karanlık tünellerde 
koşarak o kadar yolu bo şuna mı a şmışlardı? Bıçakçı, Tik-Tak'ın parolasını 
hatırlayamadı ğı için şimdi bu su geçirmez kapının önünde kalakalacaklardı  öyle 
mi? 
Bıçakçı çocu ğa öfkeyle baktı, sonra elini kafasında kaydırarak t erden ıslanmı ş 
sarı mendilini çıkardı. Kafası kabaktı. Sadece kirp i dikenlerine benzeyen birkaç 
tutam tel vardı. Sol şaka ğı iyice çökmü ştü. Bıçakçı mendilin içine bakıp bir 
kâğıdı çıkardı. "Tanrı Hoots'u kutsasın," diye mırılda ndı. "Hoots, bana yardım 
ediyor. Gerçekten." 
Kâğıt parçasını bir sa ğa bir sola döndürerek baktı. Sonra da Jake'e uzattı . 
Diyafondaki konu şma dü ğmesine basılmamı ş olmasına ra ğmen Tik-Tak Adam'ın 
sözlerini duymasından korkuyormu ş gibi sesini alçalttı. 
"Sen tam bir centilmensin, öyle de ğil mi? Ve bir centilmene ilk i ş ezme yemesini 
ve kö şelere su dökmemesini ö ğretirler. Ondan sonra da okumasını. Onun için bana 
bu kâ ğıttaki yazıyı oku, ahbap. Çünkü parola aklından çık mış. Gerçekten." 
Jake kâ ğıdı alıp bir göz attı. Sonra da ba şını kaldırarak tekrar Bıçakçıya 
baktı. Sakin sakin, "Ya okumazsam?" diye sordu. 
Bu cevap Bıçakçıyı bir an şaşırttı... Sonra tehlikeli bir ne şeyle sırıtmaya 
başladı. "Ah, seni gırtla ğından yakalar ve kafanı kapı tokma ğı gibi kullanırım. 
Belki bizim Tik'cik beni içeri almaz. Çünkü o hâlâ senin sert arkada şın yüzünden 
endi şeli. Ama beyninin şu tekerden akması çok ho şuma gider." 
Jake bu sözleri dü şündü. O kara kahkahalar hâlâ içinde co şmaktaydı. Evet, Tik-
Tak Adam gerçekten çok kurnazdı. Roland, Bıçakçıyı yakalasa bile ölmekte olan 
adamın parolayı açıklamaya yana şmayacağını biliyordu. Oysa Tik-Tak, Bıçakçının 
zayıf belle ğini hesaba katmamı ştı. 
Gülme! Bunu yaparsan, beynini gerçekten da ğıtır. 
Bıçakçı bütün o cesurca sözlerine ra ğmen Jake'e gerçek bir endi şeyle bakıyordu. 
O an çocuk i şine yarayacak güçlü bir gerçe ği ke şfetti. Korsan ölmekten 
korkmuyordu belki... Ama zavallı duruma dü şmekten korkuyordu. 
 Çocuk sakin sakin, "Pekâlâ, Bıçakçı," dedi. "Bu kâ ğıttaki kelime, 'Bol-luk. 
"Onu bana ver." Korsan kâ ğıdı kaparak mendilinin içine koydu. Sarı bezi tekra r 
başına ba ğladı. Sonra diyafonun dü ğmesine bastı. "Tik-Tak? Hâlâ orada mısın?" 
"Ba şka nerede olaca ğım? Dünyanın Batı Ucunda mı?" Şimdi o tembel seste hafif bir 
neşe vardı. 
Bıçakçı hoparlöre beyazımsı dilini çıkardı. Ama ses i kaypakçaydı. Hatta zavallı. 
"Parola 'Bolluk'. Bu güzel bir sözcük. Şimdi beni içeri al! Kahretsin!" 
Tik-Tak Adam, "Tabii," dedi. Yakında bir yerde bir makine çalı şmaya ba şlayınca 
Jake irkildi. Kapa ğın ortasındaki valf tekeri döndü. Durdu ğu zaman Bıçakçı 
tekeri yakalayarak kendine do ğru çekti. Sonra da Jake'i kolundan tutarak yüksek 
eşikten a şırttı. Çocuk kendisini ya şamı boyunca gördü ğü odaların en acayibinde 
buldu. 
 
Roland o koyu pembe ı şıklara do ğru indi. Oy gömle ğinin yakasından bakıyordu. 
Boynunu iyice uzatmı ş, vantilatör ızgaralarından fı şkıran sıcak havayı 



koklamaktaydı. Roland yukarıdaki karanlık tünelde s adece hayvanın burnuna 
güvenmek zorunda kalmı ştı. Oy'un akar su yüzünden Jake'in kokusunu 
alamayaca ğından da çok korkmu ştu. Ama sonra o sarkılan duymu ştu. Önce 
Bıçakçının, sonra da çocu ğun sesleri borulardan geçerek yankılandı ğında Silah şor 
de biraz rahatlamı ştı. Oy onu yanlı ş tarafa götürmemi şti. 
Hayvan da o sesleri duymu ştu. O ana kadar a ğır a ğır ve ihtiyatla ilerlemi şti. 
Hatta arada sırada, emin olmak için, geri bile dönm üştü. Ancak Jake'in sesini 
duydu ğunda ko şmaya ba şlamı ştı. Ham deriden şeridi çeki ştirip duruyordu. Roland 
hayvanın çocu ğun arkasından o hı şırtılı sesiyle ba ğırmasından korkmu ştu. "Ake! 
Ake!" Ama Oy öyle bir şey yapmamı ştı. Ve bu Dycian Labirentinin alt katlanna 
inen deli ğe eri ştikleri zaman Roland yeni bir makinelin sesini duym uştu. Belki 
de bu bir tür tulumbaydı. Bunu kapanan bir kapı-nın  madeni, yankılı şangırtısı 
izlemi şti. 
 Roland dört kö şe tünele eri şerek iki tarafa do ğru çift çift uzanan ı şıfcı, 
tüplere baktı ve içinde bataklık ate şinin yandı ğını anladı. New York kentinde 
Balazar'a ait yerin kapısında gördü ğü levhadaki gibi. Roland her duvarın yu_ 
karnındaki dar havalandırma ızgaralarına ve onların  altlarındaki oklara daha 
yakından baktı. Sonra da ham deriden ilme ği Oy'un boynundan çıkardı. Hayvan 
sabırsızca ba şını salladı. Tasmadan kurtuldu ğuna sevindi ği belliydi. 
Roland, Billy'nin kalkık kula ğına, "Ona yakla ştık," diye mırıldandı. "Onun için 
de çok sessiz olmamız gerekiyor. Anlıyor musun, Oy?  Çok sessiz olmalıyız." 
Oy ba şka ko şullarda kula ğa pek komik gelecek bo ğuk bir fısıltıyla, "Essiz," 
dedi. 
Silah şor hayvanı yere bıraktı ve Oy hemen tünelde ko şmaya ba şladı. Boynunu 
uzatmı ş, burnunu maden zemine yakla ştırmı ştı. Roland onun sessizce, "Ake-Ake! 
Ake-Ake!" diye mırıldandı ğını duyuyordu. Silah şor tabancasını çekerek hayvanı 
izledi. 
 
Gökyüzü sanki yarılıp ya ğmur bardaktan bo şanırcasına ya ğmaya ba şladı ğı sırada 
Eddie'yle Susannah ba şlarını kaldırarak Blaine'in o koskocaman Be şi ğine 
baktılar. 
Eddie ya ğmur ve gökgürültüsü arasında sözlerini duyurabilmek  için sesini 
yükseltti. " Şahane bir bina bu! Ama handikap rampalarını unutmu şlar." 
Susannah sabırsızca, "Bo şver bunu şimdi," diyerek tekerlekli sandalyesinden 
kaydı. "Oraya çıkalım, ya ğmurdan da kurtulmu ş oluruz." 
Eddie ku şkuyla dik basamaklara baktı. Aslında basamaklar yük sek de ğildi ama 
sayıları fazlaydı. "Emin misin, Suze?" 
Kadın, "Seninle yarı şırım, beyaz çocuk," diyerek inanılmaz bir kolaylıkl a, 
kıvrıla büküle basamaklardan çıkmaya ba şladı. Bunun için ellerini, kaslı 
kollarını ve kesik bacaklarını kullanıyordu. 
Ve az kalsın Eddie'yi yenecekti. Genç adamın sandal yeyle ilgileniyor olması onu 
yava şlatıyordu. Yukarıya eri ştiklerinde ikisi de soluk solu ğa kala şlardı. Islak 
giysilerinden ince buharlar yükseliyordu. Eddie kar ısını kolla-rının altından 
kavrayarak havaya kaldırdı. Sonra onu planladı ğı gibi tekerlekli sandalyesine 
oturtaca ğı yerde ellerini onun sırtında birbirine kenetledi.  Onu Öylece havada 
tuttu. Kendini ate şli ve hatta yarı deli gibi hissediyor, bunun nedeni ni de 
bilmiyordu. 
Ah, kendine gel, o ğlum, diye dü şündü genç adam. Buraya kadar ölmeden geldin. 
Đşte salgı bezlerinin hızla çalı şmasının ve biraz e ğlenmeyi istemenin nedeni bu. 
Susannah dolgun alt duda ğını yalayarak güçlü parmaklarını kocasının saçların a 
doladı ve çekti. Canı yandı genç adamın... Ama aynı  zamanda bu çok ho şuna gitti. 
Kadın alçak ve bo ğuk bir sesle, "Seni yenece ğimi söyledim, beyaz çocuk," dedi. 
"Haydi oradan... Ben seni yendim... Yarım basamak a rayla." Eddie solu ğu fazla 
kesilmemi ş gibi konu şmaya çalı şmış ama ba şaramamı ştı. 
"Belki... Ama bu seni iyice yordu, öyle de ğil mi?" Susannah bir elini kocasının 
saçlarından çekerek a şağıya do ğru kaydırdı. Gözlerinde ne şeli bir pırıltı vardı. 
"Ama fazla yorulmu ş da sayılmazsın." 
Gök şiddetle gürledi. Karı koca irkildiler, sonra da ayn ı anda gülmeye 
başladılar. 
Eddie, "Haydi, gel," dedi. "Delilik bu. Zamanı de ğil." 



Susannah itiraz etmedi. Ama elini kocasının omzuna koymadan kaslarını sıktı. 
Eddie genç kadını sandalyesine oturturken biraz üzü ldü. Sonra Susannah'yi 
zemindeki dev ta şların üzerinden hızla geçirerek damın altına soktu.  Ona 
Susannah'nın gözlerinde de aynı üzgün ifade varmı ş gibi gelmi şti. 
Yağmurdan kaçtıktan sonra Eddie durdu ve karı koca ger iye baktılar. Be şik Alanı, 
Kaplumba ğa Soka ğı ve gerideki bütün kent titreyen gri bir perdenin arkasında 
hızla kayboluyordu. Eddie buna hiç üzülmedi. Lud ta tlı anılardan olu şan hayali 
albümünde yer almı ş de ğildi. 
Susannah, "Bak..." diye mırıldandı. Yakındaki bir y ağmur olu ğunu ' Şaret 
ediyordu. Bunun ucunda Be şi ğin kö şelerini süsleyen ejderhanın yakın arabası 
oldu ğu anla şılan iri, pullu bir balık kafası vardı. Sular a ğzından gü- ■nüş 
seller gibi akıyordu. 
Eddie, "Bu geçici bir sa ğnak de ğil sanırım," dedi. "Öyle de ğil mi?" "De ğil ya. 
Bıkıncaya kadar ya ğacak. Sonra da hınzırlık olsun diye biraz daha ya ğmayı 
sürdürecek. Belki bir hafta, belki bir ay. Tabii Bl aine görünü şümüzden 
hoşlanmayıp bizi kavurmaya karar verirse ya ğmurun da önemi kalmayacak. Bir el 
ate ş et de Roland buraya vardı ğımızı anlasın, hayatım. Ondan sonra etrafa bir 
göz atarız. Bakalım neler görece ğiz." 
Eddie, Ruger'i gri gökyüzüne do ğru çevirerek teti ği çekti. Ve Roland bir buçuk, 
iki kilometre kadar öteden silah sesini duydu. O sı rada tuzaklarla dolu 
labirentte Jake'le Bıçakçının pe şinden gidiyordu. Eddie bir an daha orada durdu. 
Kendi kendini yine de her şeyin yolunda gidebilece ğine inandırmaya çalı şıyordu. 
Kalbim, Jake'le Silah şor'ü bir daha görmeyece ğimizi inatla söylerken yanılıyor! 
Sonra emniyeti kapayarak tabancayı tekrar pantolonu nun beline soktu. 
Susannah'nın yanına giderek, sandalyeyi basamaklard an di ğer tarafa çevirdi. 
Sütunların arasından binanın derinliklerine do ğru giden açıklıkta Susannah'yı 
itmeye ba şladı. Kadın, Roland'ın tabancasının silindirini çek ti ve ilerlerken 
silahı doldurmaya ba şladı. 
Damın altında ya ğmurun şıkırtısı bir hayaletin gizli sesine benziyordu. Şiddetli 
gökgürültüsü bile bo ğukla şmıştı. Yapıyı destekleyen sütunların çaplan en a şağı 
üç metreydi. Tepeleri lo şlukta görülmüyordu. Eddie gölgelerin arasından gele n 
güvercinlerin seslerini duydu. 
Sonra gölgelerin arasında kalın krom-gümü ş zincirlerden sarkan bir levha 
belirdi. 
KUZEY MERKEZ POZĐTRONÎK LUD BEŞĐĞĐNE 'HO ŞGELDĐNĐZ' D ĐYOR. 
< GÜNEYDOĞUYA (BLAINE) 
KUZEYBATIYA (PATRICIA) > 
Eddie, "Artık nehre dü şen mono trenin adını biliyoruz," dedi. "Patricia. A ma 
renkleri yanlı ş seçmi şler. Kızlar için pembe, o ğlanlar için de mavi seçilir. 
Bunun tersi olmaz." 
 "Belki iki tren de mavi." "Hayır, de ğil. Blaine pembe." "Nereden biliyorsun?" 
^H Eddie şaşırdı. "Bilmiyorum... Ama onun pembe oldu ğunu biliyorum." Blaine'in 
yerini i şaret eden oku izlediler. Ve büyük gar benzeri bir y ere eri ştiler. 
Eddie'de, Susannah'nın geçmi şi sezmek ve tüm berraklı ğıyla görmek yetene ği 
yoktu. Ama genç adamın hayali yine de bu sütunlu, b üyük yeri tela şlı bin insanla 
doldurmayı ba şardı. Sakırdayan topukları ve mırıltıları duydu. Ev lerine dönen ya 
da uzaklara giden insanların kucakla şmalarını gördü. Sonra hoparlörlerden 
yükselerek on iki de ği şik yolculu ğu haber veren seslerin gürültüyü bastırdı ğını 
fark etti. 
"Patricia şimdi Kuzeybatı Baronluklarına gidecek yolcuları alı yor..." "Yolcu 
Killington, yolcu Killington alt kattaki danı şmaya ba şvursun lütfen." "Blaine 
şimdi 2 numaralı perona giriyor. Yolcular kısa bir s üre sonra inmeye 
başlayacaklar..." 
Ve şimdi burada sadece güvercinler vardı. Eddie ürperdi . 
Susannah, " Şu yüzlere bak," diye mırıldandı. "Bilmiyorum senin de tüylerini 
ürpertiyorlar mı? Çünkü beni ürkütüyorlar." Sa ğı i şaret ediyordu. Duva-nn 
yukarısında bir dizi heykel kafası sanki mermerden çıkıyor ve gölgelerin 
arasından onlara bakıyorlardı. Đşlerini seven cellatlar gibi öfkeli suratlı, 
sert adamlar. Bazı yüzler yerlerinden dü şmüşlerdi. Yirmi bir, yirmi iki metre 
aşağıda granit parçalar halinde yatıyorlardı. Geride ka lanların üzerinde ise 
örümcek a ğlarını andıran çatlaklar vardı. Üzerlerine güvercin ler pislemi şti. 



Eddie o ince dudakları ve bo ş bo ş bakan çatlak gözleri endi şeyle inceliyordu. 
Herhalde onlar Yüksek Mahkeme üyeleriydi. Sadece ya rgıçlar aynı zamanda hem çok 
zeki, hem de öfkeli gibi gözükebilirler. Kar şında bunu iyi bilen biri var. 
Đçlerinden hiçbiri de sakat bir yengece kol de ğneği verecekmi ş gibi gözükmez. 
Susannah mırıldandı. "Bir yı ğın kırık hayal. Güne şin kavurdu ğu, a ğaçların 
gölgelemedi ği yerde." Bu sözler Eddie'nin kol, gö ğüs ve bacaklarının Eylerinin 
diken diken olmasına yol açtı. 
"Nedir bu, Suze?" 
Kadın, "Lud'u rüyasında gördü ğü anla şılan birinin bir şiiri," dedi. "Haydi, unut 
bunları." 
"Söylemek kolay." Eddie karısının sandalyesini tekr ar itmeye ba şladı. 
Đleride, gölgelerin arasında kale kapısını andıran k afesimsi dev bir engel 
belirdi... Ve onun arkasında... Karı koca ilk defa Mono Blaine'i gördüler. Ed-
die'nin söyledi ği gibi pembeydi. Mermer sütunlann damarlarının reng inde açık bir 
pembe. Blaine geni ş yükleme yerinin yukarısındaydı. Düzgün ve biçimliy di. Tıpkı 
kur şuna benziyordu. Ve sanki madenden de ğil de ettenmi ş gibiydi. Düzgün 
yüzeyinde sadece bir yerde açıklık vardı. Koskocama n silicisi olan üçgen biçimi 
bir pencereydi bu. Eddie, monunun burnunun di ğer tarafında da yine böyle büyük 
silicili üçgen bir pencere oldu ğunu biliyordu. Bu yüzden Blaine'e önden 
baktı ğınızda onun bir yüzü oldu ğunu dü şünüyordunuz. Tıpkı Çuf-Çuf Charlie'ninki 
gibi. Siliciler utançla yarı kapanmı ş göz kapaklarına benziyorlardı. 
Beşi ğin güneydo ğu tarafındaki penceresinden süzülen beyaz bir ı şık Blaine'in 
üzerine dü şerek uzun ve çarpık bir dikdörtgen olu şturuyordu. Eddie trenin 
gövdesini sudan sıçrayan efsanelere yara şır pembe bir balinaya benzetti. Hiç 
sesi çıkmayan bir balinaya.  
"Vay vay vay." Eddie'nin sesi hafiflemi ş, bir fısıltıya dönü şmüştü. "Onu 
bulduk." 
"Evet. Mono Blaine." 
"Sence ölmü ş mü? Ölüye benziyor." 
"Hayır, ölmü ş de ğil. Belki uyuyor. Ama ölü de ğil, capcanlı." 
"Emin misin?" 
"Sen onun pembe olaca ğından emin miydin?" Bu Eddie'nin cevaplaması gereke n bir 
soru de ğildi. O yüzden sesini çıkarmadı. Karısının ona do ğru çevirdi ği yüzünün 
hatları gerilmi şti. Çok korktu ğu belliydi. "Uyuyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? 
Blaine'i uyandırmaktan ödüm patlıyor." 
" Şey... Öyleyse di ğerlerinin gelmesini bekleriz." 
Susannah ba şını salladı. "Bence onlar buraya geldikleri zaman h er şey hazır 
olmalı. Bunu sa ğlamaya çalı şmalıyız... Çünkü bana Roland'la Jake, buraya 
kaçacaklarmı ş gibi geliyor. Şimdi beni şu çubuklara takılı kutuya do ğru it. Bir 
diyafona benziyor. Kutuyu görüyor musun?" 
Eddie görüyordu. Karısını yava şça o tarafa do ğru itti. Bu, istasyonun bir 
yanından di ğerine uzanan engelin ortasındaki kapının bir yanına  takılmı ştı. 
Engelin dikey çubukları paslanmaz çeli ğe benzeyen bir maddeden yapılmı ştı. 
Kapınınkilerse süslü demirdendi. Çubukların uçları yerdeki çelik çerçeveli 
deliklerde kayboluyordu. Eddie çubukların arasından  kıvnla büküle geçmelerinin 
imkânsız oldu ğunu anladı. Çünkü her birinin arasındaki açıklık an cak on 
santimdi. Oy bile zorlukla geçerdi bu aradan. 
Yukarıda güvercinler kanat çırpıyor ve ötü şüyorlardı. Susannah'nın sandalyesinin 
sol tekerle ği durmadan gıcırdıyordu. Eddie, bir ya ğdanlık için bütün krallı ğımı 
veririm, diye dü şündü ve sonra duydu ğunun basit bir korku olmadı ğını anladı. 
Böylesi bir deh şeti en son Henry'le, Dutch Hill'de Rhinehold Soka ğında durup 
damı çökmü ş malikâneye baktıkları gün hissetmi şti. 1977 yılındaki o gün, eve 
girmemi şler, eve sırtlarını dönerek oradan uzakla şmışlardı. Eddie kendi kendine 
o eve bir daha asla gitmemeye yemin etti ğini de hatırlıyordu. Bu yeminine sadık 
kalmı şsa da şimdi buradaydı. Yine hayaletli bir evde. Ve ileride  de hayalet 
duruyordu. Mono Blaine. Uzun, pembe. Şimdi tek penceresiyle ona bakıyordu. Uyuma 
taklidi yapan tehlikeli bir hayvanın gözüne benziyo rdu bu. 
Duraktaki be şi ğinden çıkmıyor artık... O de ği şik seslerle konu şmaktan ve 
gülmekten de vazgeçti... Blaine'e en son yakla şan Ardis oldu... Ve Ardis 
sorulara cevap veremedi ği için Blaine onu mavi ate şle öldürdü. 



Eddie, Blaine benimle konu şursa herhalde çıldırırım, diye dü şündü. Rüzgâr 
dı şarıda şiddetlenirken binanın yan duvarındaki yüksek yarıkt an içeriye küçük 
yağmur damlacıkları uçu şmaya ba şlamı ştı. Genç adam damlaların Blaine'in 
penceresine çarparak orada boncuk boncuk durdukları nı fark etti. Birdenbire 
titredi ve çabucak etrafına bakındı. "Biri bizi göz etliyor. Hissediyorum." 
"Buna hiç şaşmam. Beni kapıya daha yakla ştır, Eddie. O kutuya iyice bakmak 
istiyorum. ' 
"Tamam. Ama ona sakın dokunma. Elektrikliyse..." 
"Blaine bizi kavurmak istiyorsa, hemen yapar." Susa nnah çubukların arasından 
lokomotifin arkasına bakıyordu. "Bunu biliyorsun. B en de öyle." 
Eddie söylenenin gerçek oldu ğunu bildi ği için bir şey söylemedi. 
Kutu diyafonla hırsız alarmı karı şımı bir şeye benziyordu. Yarısında bir 
hoparlör vardı. Onun yanında da Konu ş/Dinle dü ğmesine benzeyen bir şey. 
Aşağısında da sayılar bir baklava biçimi olu şturacak şekilde dizilmi şlerdi. 
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Baklavanın altında iki dü ğme daha bulunuyordu. Üzerlerine Yüksele Dilde "EMRE T" 
ve "G ĐR" yazılmı ştı. 
Susannah ku şku ve şaşkınlık karı şımı duygular içindeydi. "Sence bu nedir? Tıpkı 
bilim-kurgu filmlerinde kullanılan araçlara benziyo r." 
 Eddie bu benzetmenin çok yerinde oldu ğunu fark etti. Susannah herhalde kendi 
dünyalarında bir iki güvenlik sistemi görmü ştü. Ne de olsa Manhat-tan'daki 
zenginlerin arasında ya şamıştı. Onlar tarafından heyecanla kabul edilmi ş olmasa 
bile. Ama 1963'deki elektronik aletlerle Eddie'nin çağı olan 1987'dekiler 
arasında büyük farklar vardı. Genç adam, bu farklar dan hiçbir zaman söz etmedik, 
diye dü şündü. Roland'ın beni kaçırdı ğı sırada Ronald Re-agan'ın Ba şkan oldu ğunu 
söyleseydim ne yapardı acaba? Herhalde çıldırdı ğıma karar verirdi. 
Karısına, "Bir güvenlik sistemi bu," diye açıkladı.  Sonra içgüdüleri ve 
sinirlerinin, "Yapma!" diye ba ğırmalarına ra ğmen kendini zorlayarak sa ğ elini 
uzattı, ba şparmağıyla Konu ş/Dinle dü ğmesine bastı. 
Herhangi bir elektrik çatırtısı duyulmadı ğı gibi kolundan yukarıya öldürücü mavi 
alevler de çıkmadı. Kutunun hâlâ ba ğlı oldu ğunu gösteren bir i şaret de yoktu 
zaten. 
"Belki Blaine gerçekten öldü." 
Ne var ki, Eddie buna pek inanmıyordu. 
Genç adam, "Alo?" dedi. Gözlerimin önünde bahtsız A rdis'in hayali canlandı. 
Yüzünde ve vücudunda dola şıp dans eden mavi alevler onu mikro-dalga fırınına 
girmi ş gibi kavururken acı acı haykırıyordu zavallı. Saçl arı alev alev yanıyor, 
gözleri eriyordu. "Alo? Blaine? Kimse yok mu?" 
Eddie dü ğmeden parma ğını çekerek bekledi. Sinirleri gerilmi ş, vücudu kaskatı 
kesilmi şti. Susannah elini usulca onun avucuna bıraktı. Kad ının küçük eli buz 
gibiydi. Yine bir cevap çıkmadı. Az öncekine göre d aha da isteksiz-le şen genç 
adam dü ğmeye tekrar bastı. 
"Blaine?" 
Eddie parma ğını dü ğmeden çekti. Bekledi. Yine cevap alamayınca ba şı tehlikeli 
bir biçimde dönmeye ba şladı. Korku ve gerilim anlarında her zaman böyle ol urdu. 
Başı böyle dönmeye ba şladı ğı zaman ödeyece ği bedel ona artık önemsiz gözükürdü. 
Hiçbir şeyin önemi kalmazdı. Nassau'da Balazar'ın soluk yüz lü adamına meydan 
okudu ğu zaman böyle olmu ştu. Durum şimdi de böyleydi. Roland, Eddie'nin bu 
delice sabırsızlı ğa kapıldı ğı anlardaki halini gör şeydi onunla Cuthbert arasında 
sadece bir benzerlik olmadı ğını dü şünür, Ed-die'nin Cuthbert oldu ğuna karar 
verirdi. 
Eddie ba şparmağını olanca gücüyle dü ğmeye bastı ve mikrofona adeta bö ğürmeye 
başladı. Koyu ve tümüyle uydurma bir Đngiliz aksanıyla konu şuyordu. "Merhaba, 
Blaine! Nasılsın, eski dost. Ben Robin Leach! 'Zeng in ve Kafasızların Ya şam 
Tarzı' programının takdimcisi. Sana Yayınevleri Piy angosunda altı milyar dolar 
ve yeni bir Ford Escort araba kazandı ğını haber vermek istedim." 



Yukanda güvercinler ürkerek yumu şak kanat çırpı şlarıyla havalandılar. Susannah 
inledi. Yüzünde, kocası bir katedralde küfreden din dar bir kadını anımsatan 
ifade belirmi şti. "Eddie, sus! Sus artık!" 
Eddie susacak halde de ğildi. Gülümsüyordu ama gözlerinde korku, isteri, öf ke ve 
düşkınklı ğmın neden oldu ğu bir pırıltı vardı. "Sen ve mono sevgilin Patricia  
şahane manzaralı Jimtown'da lüüüks bir ay geçireceks iniz. Orada şaraplann en 
alasmı içecek, bakirelerin en güzellerini yiyeceksi niz! Sen..." "... hi şşş." 
Eddie susarak Susannah'ya baktı. Onu, "Hi ş," diyerek susturmaya çalı şanın karısı 
oldu ğundan emindi. Yalnız kadın bunu biraz önce denedi ği için de ğil, orada 
ikisinden ba şka kimse bulunmadı ğını bildi ği için de. Ama Eddie aynı zamanda 
konu şanın Susannah olmadı ğını da biliyordu. Ba şka bir sesti bu. Çok küçük ve çok 
korkmu ş bir çocu ğun sesi. "Suze? Sen..." 
Susannah ba şını sallarken aynı zamanda elini kaldırdı. Diyafonu  i şaret etti. 
Eddie EMRET yazılı dü ğmenin hafif bir pembe ı şık çıkardı ğını gördü. Bu, engelin 
di ğer tarafında uyuyan monoyla aynı renkti. 
Çocuk sesi üzgün üzgün, "Hisss..." dedi. "Onu uyand ırma." Bu ses bir ak şam 
rüzgârı kadar yumu şaktı. 
Eddie, "Ne..." diye ba şladı. Sonra ba şını sallayarak Konu ş/Dinle dü ğmesine 
uzanıp hafifçe bastı. Tekrar konu şmaya ba şladı ğı zaman artık Robin Leach rolünde 
değildi ve avaz avaz ba ğırmıyordu. Şimdi tıpkı bir komplocu gibi alçak, 
fısıltıya benzer bir tonla konu şuyordu. "Sen nesin? Kimsin?" 
 Parma ğını dü ğmeden çekti. Susannah'yla birbirlerine evi tehlikel i -ve belki de 
psikotik- bir büyükle payla ştıklarını anlayan çocuklar gibi irile şmiş gözlerle 
bakıyorlardı. Bu bilgiyi nasıl edinmi şlerdi? Ah, bunu onlara ba şka bir çocuk 
söylemi şti. O psikotik insanla çok uzun süre birlikte ya şamış, kö şelere 
gizlenerek ancak o kimse uyudu ğunda ortaya çıkmı ş bir çocuk. Hemen hemen 
görünmez olan korkmu ş bir çocuk. 
Eddie sorusuna cevap alamadı. Saniyelerin geçmesine  izin verdi. Her an ona bütün 
bir romanı okuyacak kadar uzunmu ş gibi geliyordu. Tam dü ğmeye uzanırken yine o 
uçuk pembe ı şık belirdi. 
Çocuk sesi, "Ben küçük Blaine'im..." diye fısıldadı . "Onun görmedi ği Blaine. 
Unuttu ğu çocuk. Mahvolmu ş odalar ve ölülerin özel yerlerinde bıraktı ğını sandı ğı 
küçük." 
Eddie tekrar dü ğmeye bastı. Eli titriyordu ve bunu kontrol altına a lması da 
imkânsızdı. Sesi de titriyordu zaten. "Kim? Görmeye n kim? Ayı mı o?" 
Hayır. Hayır, Ayı olamazdı! Shardik kilometrelerce geride, ormanda yatıyordu. 
Ölmüştü. Dünya o zamandan beri bile ilerlemi şti. Genç adam birdenbire Ayının o 
şiddet dolu ya şamını geçirdi ği açıklıktaki acayip, kapalı kapıya kula ğını 
dayamanın nasıl bir şey oldu ğunu anımsadı. O korkunç sarı ve siyah çizgili 
kapıya. Şimdi hepsinin birbirine ba ğlı oldu ğunu anlıyordu. Bu korkunç, çürüyen 
bir bütünün parçasıydı. Kara Kule'nin ortasından yü kseldi ği yırtık a ğın bir 
kısmı. Bu garip son ça ğda bütün Orta-Dünya koskocaman, hayaletli bir eve 
dönüşmüştü. Bütün Orta-Dünya 'Çekiciler' halini almı ştı. Bütün Orta-Dünya 
hayaletleri kovalayan ve onlarca kovalanan çorak to praklara benziyordu. 
Eddie diyafondaki ses daha konu şamadan Susannah'nın dudaklarını oynatarak 
geçerli cevabı söyledi ğini gördü. Her şey anla şılıyordu artık. Bu, bir bilmece 
çözülünce ortaya çıkan cevap kadar belirgindi. 
O görülmeyen çocu ğun sesi, "BüyükBlaine," diye fısıldadı. "Makinede-ü ' hayalet 
Büyük Blaine. Bütün makinelerdeki hayalet." 
Susannah elini boynuna götürerek sanki kendini bo ğmak istiyormu ş gibi bo gazını 
sıkıca kavramı ştı. Gözleri deh şet doluydu. Ama ne camla şmıştı, ne de sersem 
sersem bakıyordu. Bu zekâ dolu gözlerden kadının he r şeyi kavradı ğı belliydi. 
Belki de Susannah kendi zamanında böyle bir ses duy muştu. Şimdi tam Susannah 
olan varlı ğını birbirleriyle sava şan Detta ve Odetta'nın bir kenara ittikleri o 
çağda. O çocuksu ses Eddie'yi oldu ğu kadar, Susannah'yı da şaşırtmı ştı. Ancak 
acı dolu gözlerinden, açıklanan kavrama yabancı olm adı ğı anla şılıyordu. 
Susannah iki ruhluluk denen çılgınlı ğı çok iyi bilirdi. Genç kadın, "Gitmeliyiz, 
Eddie," dedi. Duydu ğu deh şet yüzünden kelimeleri birbirine yapı ştırmı ştı. Genç 
adam havanın kansının nefes borusunda ıslı ğa benzer bir ses çıkardı ğını 
duyuyordu. Tıpkı bir bacanın etrafında dola şan so ğuk rüzgârın sesine benziyordu. 
"Eddie, gitmeliyiz, Eddie kaçmalıyız, Eddie..." 



O üzüntülü hafif ses, "Çok geç," dedi. "O uyandı. B üyük Blaine uyandı. Burada 
oldu ğunuzu biliyor ve... geliyor." 
Ansızın kan kocanın tepesinde parlak turuncu ark-so dyum lambalan çifter çifter 
yanmaya ba şladı. O çok geni ş, sütunlu Be şi ği bütün gölgeleri kaçıran sert bir 
ı şıkla aydınlattı. Çok yukanlardaki birbirine ba ğlı karma şık yuva-lannda ürken 
güvercinler korkuyla, amaçsızca uçarak, dalı şlar yaptılar. Eddie, "Bekle!" diye 
bağırdı. "Lütfen bekle!" 
Tela şı arasında dü ğmeye basmayı unutmu ştu ama buna pek gerek kalmadı. Küçük 
Blaine yine de cevap verdi. "Hayır! Onun beni yakal amasına izin veremem. Onun 
beni de öldürmesine razı olamam." 
Diyafondaki ı şık tekrar karardı. Ama sadece bir an için. Sonra he m EMRET, hem de 
GĐR sözcükleri yandı. Fakat ı şık bu kez pembe de ği', bir nalban-tın oca ğını 
anımsatan kötü bir koyu kırmızıydı. 
Bir ses, "S ĐZ K ĐMSĐNĐZ?" diye kükredi. Bu sadece kutudan de ğil, kentte hâlâ 
çalı şmakta olan bütün hoparlörlerden yükseldi. Direklerd en sarkan çürümü ş 
cesetler bu müthi ş sesin titre şimleri yüzünden sarsılıyordu. Sanki ölüler bile 
mümkün oldu ğu kadar Blaine'den kaçmaya çalı şıyorlardı. 
Susannah sandalyesinde büzüldü. El ayalarını kulakl anna dayamı ş, korku nedeniyle 
uzayan yüzünde a ğzı sessiz bir çı ğlıkla çarpılmı ştı. Eddie küçüldü ğünü ve on bir 
yaşına özgü o tuhaf halüsinasyon gibi deh şeti duymaya ba şladı ğını hissetti. 
Henry'le malikânenin önünde durduklarında korktu ğu bu o ses miydi? Hatta belki 
de bekledi ği ses? Bunu bilmiyordu... Ama o eski hikâyedeki Jac k adlı çocu ğun 
fasulyeye tırmanıp sonunda devi uyandırdı ğı zaman neler hissetti ğini pek iyi 
anlıyordu. 
"BENĐ UYURKEN RAHATSIZ ETME CÜRETĐNĐ NASIL GÖSTERDĐNĐZ? BUNU HEMEN CEVAPLAYIN 
YOKSA DURDUĞUNUZ YERDE ÖLÜRSÜNÜZ!" 
Eddie orada donup kalabilirdi. Blaine'in, Büyük Bla ine'in Ardis'e yaptıklarını 
onlara da tekrarlamasını bekleyebilirdi. Ya da daha  kötülerini yapmasını. Belki 
de donması gerekirdi. Bu peri masallanna özgü deh şetle kalakalması. Ama 
Eddie'nin harekete geçmesini o hafif sesi hatırlama sı sa ğladı. Deh şete kapılmı ş 
bir çocu ğun sesiydi o. Korksun korkmasın yine de onlara yard ıma çalı şmıştı. 
Eddie, şimdi de kendi kendine yardım etmelisin, o ğlum, diye dü şündü. Onu sen 
uyandırdın. Şimdi de onunla ba şa çıkmaya çalı ş, Tanrı a şkına! 
Eddie uzanıp tekrar dü ğmeye bastı. "Adım Eddie Dean. Yanımdaki hanım da ka nm 
Susannah Dean." 
Susannah'ya baktı. O da ba şını sallayarak, devam etmesi için tela şla ellerini 
salladı. 
"Biz bir yolculu ğa çıktık. I şının Yolundan yükselen Kara Kule'yi anyo-ruz. 
Yanımızda iki ki şi daha var. Gilead'lı Roland... ve New York'lu Jake . Biz de New 
York'tanız. E ğer sen..." Eddie "Büyük Blaine" demek üzereyken dur akladı. Bu 
sözcükleri kullanırsa hoparlörlerden yükselen sesin  gerisindeki beynin durumu 
anlamasına neden olabilirdi. Yani ba şka bir sesi daha duyduklan-nı anlamasına. 
Hayaletin içindeki hayalet gibi bir şeydi bu. 
Susannah devam etmesi için yine iki elini birden sa lladı. 
"E ğer sen Mono Blaine'sen... şey... bizi oraya götürmeni istiyoruz." 
Parmağını dü ğmeden çekti. Onlara çok uzun gelen bir süre lokomot if cevap 
vermedi. Sadece yukarıda ürkmü ş olan güvercinlerin kanat sesleri duyuluyordu. 
Blaine tekrar konu şmaya ba şladı ğında sesi sadece kapının yukarısın-daki kutudan 
geldi. Şimdi neredeyse insan sesine benziyordu. 
"SABRIMI TA ŞIRMA! O YERE AÇILAN BÜTÜN KAPILAR KAPANDI. GILEAD Ç OKTAN ORTADAN 
KALKTI! S ĐLAHŞOR DĐYE TANINAN ĐNSANLARIN HEPSĐ ÖLDÜ. ŞĐMDĐ SORUMU CEVAPLA: SEN 
KĐMSĐN? BU SENĐN SON ŞANSIN." 
Bir cızırtı duyuldu. Tavandan parlak, mavimsi beyaz  bir ı şın uzanıp Susannah'nın 
tekerlekli sandalyesinden ancak bir buçuk metre kad ar ötede mermer zeminde bir 
golf topu büyüklü ğünde delik açtı. Buradan, yıldırım dü ştükten sonra duyulana 
benzer bir koku yava şça yükseldi. Eddie'yle Susannah anlatılmaz deh şetle 
birbirlerine baktılar. Sonra genç adam diyafona do ğru atılarak dü ğmeye bastı. 
"Yanılıyorsun! Biz gerçekten de New York'tan geldik ! Daha birkaç hafta önce 
kumsaldaki kapılardan geçtik!" 
Susannah da seslendi. "Bu do ğru! Do ğru oldu ğuna yemin ederim!" Bir sessizlik 
oldu. Uzun engelin ötesinde Blaine'in pembe kamburu msu sırtı pırıldıyordu. 



Öndeki pencere onlara bo ş bo ş bakan bir göz gibiydi. Silici, sinsice göz kırpmak  
için yarı kapanmı ş bir kapa ğa benziyordu. Blaine sonunda, "BUNU KANITLAYIN," 
dedi. Eddie, Susannah'ya sordu. "Tanrım, bunu nasıl  yapaca ğım?" "Bilmiyorum." 
Eddie tekrar dü ğmeye bastı. "Özgürlük Anıtı! Bu sözler sana tanıdık  geliyor mu?" 
Blaine, "DEVAM ET," dedi. Sesi bu kez neredeyse dü şünceliydi. "Empire State 
Building! Borsa! Dünya Ticaret Merkezi! Coney Islan d Red-Hots! Radio City Music 
Hall! East Vil..." 
Blaine genç adamı susturdu. Ardından inanılmaz bir şey gerçekle şti. Hoparlörden 
John Wayne'in o tembel sesi yükselmeye ba şladı. "TAMAM, YOLCU! SANA ĐNANIYORUM!" 
Eddie'yle Susannah tekrar bakı ştılar. Ama bu kez hem rahatladıkları, hem de 
şaşırdıkları için. Ama Blaine tekrar konu şmaya ba şladı ğı zaman sesi yine so ğuk 
ve duygusuzdu. 
"NEW YORK'LU EDDĐE DEAN BANA BĐR SORU SOR. ANCAK BU GÜZEL B ĐR SORU OLMALI." Bir 
sessizlik oldu. Sonra Blaine ekledi. 
  
"SORUYU BEĞENMEZSEM SEN VE KADININ ÖLÜRSÜNÜZ. NEREDEN GELMĐŞ OLURSANIZ OLUN!" 
Susannah bakı şlarını kapıdaki kutudan Eddie'ye kaydırdı. "O neden  söz ediyor?" 
diye fısıldadı. 
Eddie ba şını salladı. "Hiçbir fikrim yok." 
 
BUL 
Jake, Bıçakçının onu sürükledi ği odayı bir tımarhanenin sakinleri tarafından 
süslenen kıtalararası roket silosuna benzetti. Müze , oturma odası ve bir hippi 
sı ğına ğı karı şımıydı bu yer. Ba şının yukansmdaki yüksek tavan kubbe biçimiydi. 
Ayaklarının altında da otuz metre kadar a şağıya inerek, orada da yine aynı 
biçimde yuvarlakla şıyordu. Tek parça duvarda çepeçevre çe şit çe şit renkli neon 
tüpleri vardı. Kırmızı, mavi, ye şil, sarı, turuncu, şeftali, pembe. Bu uzun 
tüpler silonun dibinde ve tepesinde dü ğümlenmi ş gökku şaklan gibi birbirlerine 
bağlanmaktaydı... 
Oda bu koskocaman, kapsül biçimi yerin yukanlannday dı. Zemin paslı demir 
ızgaradan olu şuyordu. Izgaranın şurasına burasına Türk i şine benzer halılar 
serilmi şti. (Jake sonradan bu halılann Kashmin denen bir ba ronluktan oldu ğunu 
öğrenecekti.) Halıların kö şelerini pirinç çemberli sandıklar, ayaklı lambalar ya 
da fazla tombul koltuklann kısa bacaklan yerlerinde  tutuyorlardı. 0 e şyalar 
konulmazsa halıların uçları, bir vantilatöre takılm ı ş kâ ğıt şeritler gibi 
uçu şacaklardı. Çünkü a şağıdan devamlı sıcak bir hava geliyordu. Đzledikleri 
tünellerdekine benzeyen bir dizi vantilatör de Jake 'in ba şının yüz kırk, yüz 
elli santim yukarısında ikinci bir hava akımı olu şturuyordu. Odanın dibinde, 
Jake'le Bıçakçının girdiklerine benzeyen bir kapak daha vardı. Jake, onun I şının 
Yolunu izleyen yeraltı tünelinin devamına açıldı ğını tahmin etti. 
Odada altı ki şi vardı. Dört erkek ve iki kadın. Jake, onların Kır ların 
kurmayları olduklarını tahmin etti. Tabii kurmay ge rektirecek kadar çok sayıda 
Kır kalmı şsa. Hiçbiri genç de ğilse de olgunluk ça ğındaydılar. Çocuk onlara 
•nerakla bakarken, gruptakiler de Jake'i aynı tavır larla süzdüler. 
Odanın ortasındaki taht sayılacak kadar büyük sanda lyede bir adam oturuyordu. 
Bir baca ğını kayıtsızca koltu ğun dirsek dayanılacak yerinden dı şarı sarkıtmı ştı. 
Bir Viking cengâveriyle bir çocuk masalındaki dev k anşımı bir şeydi. Kaslı 
gövdesi çıplaktı ve bir kolunun yukarısına gümü ş bant takmı ştı. Omzundan bir 
hançerin kını sarkıyordu. Boynunda da garip bir mus ka vardı. Vücuduna iyice 
oturan, yumu şak deriden yapılmı ş pantolonunun paçalannı uzun çizmelerinin içine 
sokmuş, çizmelerden birine sarı bir mendil ba ğlamı ştı. Kırla şmaya ba şlamı ş kirli 
sarı saçları hemen hemen enli sırtının ortalanna ka dar inmekteydi. Gözleri, 
akıllanacak kadar büyümü ş ama o zalimce e ğlenme iste ğini kaybedecek kadar 
yaşlanmamı ş bir erkek kedininkiler gibi yemye şil ve merak doluydu. Sandalyenin 
arkasına çok eski makineli tüfek benzeri bir şey kayı şından asılmı ştı. 
Jake, Viking'in gö ğsündeki süse daha dikkatle baktı. Bu gümü ş zincire takılı, 
tabut biçimli cam bir kutuydu. Đçinde küçücük bir altın kadran saatin üçü be ş 
geçti ğini gösterirken onun altında da minicik bir altın s arkaç sa ğa sola 
sallanıyordu. A şağıdan ve yukandan süzülerek odada dola şan havanın bütün 
hı şırtısına ra ğmen çocuk saatin tıkırtısını duymaktaydı. Akrep ve yelkovan 



gerekti ğinden çok daha hızlı hareket ediyordu. Jake, onlann  geri geri 
gittiklerini fark etti ğinde hiç şaşmadı. 
Peter Pan'daki timsahı dü şündü. Her zaman Kaptan Hook'un pe şinden ko şan hayvanı. 
Sonra hafifçe gülümsedi. Bıçakçı bunu fark edip eli ni kaldınn-ca çocuk büzülerek 
geriledi ve elleriyle yüzünü örttü. 
Tik-Tak Adam ya şlı bir kadın ö ğretmen gibi parma ğını Bıçakçıya do ğru salladı. 
"Haydi, haydi... Buna hiç gerek yok, Bıçakçı." 
Korsan elini hemen indirdi. Yüzü tümüyle de ği şmişti. Daha önce yüzün 
de aptalca bir öfke ve kurnazca bir ifade varken şimdi reisine bir u şak gibi, ta 
parcasına bakıyordu. Odadaki herkes gibi o da gözle rini Tik-Tak Adam'dan 
fazla ayıramıyordu. (Jake de öyle.) Adam bakı şları amansızca kendisine do ğ 
ru çekerken Jake bunun nedenini anlamı ştı. Odadaki tümüyle hayat dolu, sa ğ 
lıklı ve canlı tek insan Tik-Tak Adam'dı. ♦ 
Bıçakçı, "Gerek yok diyorsa, öyledir," diye mırılda ndı. Bu arada gözlerini 
tahttaki sarı şın deve kaydırmadan Jake'e kötü kötü bakmayı unutma dı. 
 "Ama o çok küstah, Tik'cik! Çok çok küstah! Fazla küstah! Gerçekten. Bana 
sorarsan onu uzun süre e ğitmek gerekecek!" 
Tik-Tak Adam, "Fikrini ö ğrenmek istedi ğim zaman sana soranın," dedi. " Şimdi 
kapıyı kapat, Bıçakçı. Yoksa sen bir ahırda mı do ğdun?" 
Siyah saçlı kadın tiz bir sesle güldü. Kahkahası ka rganın sesine benziyordu. 
Tik-Tak kadına bir göz atınca o da hemen susarak gö zlerini yerdeki ızgaralara 
dikti. 
Bıçakçının Jake'i içeri soktu ğu kapak aslında iki kattı. Çocuk onu daha zekice 
yapılmı ş bilim-kurgu filmlerindeki uzay gemisinin kapaklann a benzetti. Bıçakçı 
iki kapa ğı da kapattıktan sonra tekrar Tik-Tak'a dönerek, ba şparmağını yukan 
kaldırdı. Reis ba şını sallayıp ardından bir dü ğmeye yava şça uzandı. Duvann 
içinde bir tulumba hırıltılı hırıltılı çalı şmaya ba şlıyordu. Neon ı şıkları iyice 
sönükle şti. Bir hı şırtı oldu ve iç kapaktaki valf tekeri döndü. Jake d ı şarıdaki 
tekerin de döndü ğünü dü şündü. Böylece kapaklar sıkıca kapanmı ştı. Evet, burası 
bir tür sı ğınaktı. Bunun ku şku götürecek yanı yoktu. Tulumbanın sesi 
kesildi ğinde neon ı şıkları da tekrar parlakla ştılar. 
Tik-Tak nazik nazik, "î şte oldu," dedi. Şimdi Jake'i tepeden tırna ğa kadar 
süzüyordu. Çocuk adamın kendisini ustalıkla inceley ip dosyaladı ğını dü şünerek 
sıkıldı. "Eh, artık iyice güvende ve çok da rahatız . Öyle de ğil mi, Hoots?" 
Siyah giysili, uzun boylu, sıska bir adam hemen, "E vet," diye cevap verdi. Yüzü 
isilik içindeydi ve onlan durmadan ka şıyordu. 
Bıçakçı, "Onu getirdim," dedi. "Sana bana güvenmeni , bu i şi ba şarabilece ğimi 
söyledim. Onu getirmedim mi?" 
Tik-Tak ba şını salladı. "Getirdin. Ba şanyla. Tabii sonunda parolayı hatırlama 
yetene ğin konusunda ku şkuya kapıldım ama..." 
Siyah saçlı kadın yine tiz bir sesle kahkaha attı. Tik-Tak Adam ona do ğru yarı 
döndü. Tembelce gülümserken dudaklannm iki yanında gamzeler belirdi. Ve Jake 
daha ne olaca ğını ya da ne oldu ğunu anlayamadan kadın sendeleyerek geriledi. 
Gözleri hayret ve can acısıyla yuvalarında u ğrayacakmı ş gibi açıldı. Ellerini 
göğsündeki, bir saniye önce orada olmayan acayip tümör e götürdü. 
Jake, Tik-Tak Adam'ın dönerken bir hareket yaptı ğını anladı. Oldukça hızlı 
davranmı ştı. Omzundan sarkan kılıftan ince beyaz sapı çıkan hançer artık orada 
değildi. Hançer şimdi odanın di ğer tarafında, siyah saçlı kadının gö ğsünde 
duruyordu. Tik-Tak hançeri inanılmaz bir hızla çeki p fırlatmı ştı. Jake, 
Roland'ın bile aynı hızla hareket edebilece ğinden emin de ğildi. Bu sihirli, kötü 
bir oyuna benziyordu. 
Kadın sendeleyerek Tik-Tak'a do ğru giderken di ğerleri sessizce onu seyrettiler. 
Şimdi hırıltılı hırıltılı ö ğürüyordu. Ellerini gev şekçe hançerin sapına 
dolamı ştı. Kalçası ayaklı lambalardan birine çarparken Hoo ts denen adam onu 
devrilmeden yakalayabilmek için atıldı. Tik-Tak ise  hiç kımıldamıyordu. Baca ğı 
tahtın yanından sarkmı ş, öyle oturuyor, yine tembel tembel gülümseyerek ka dını 
seyrediyordu. 
Kadının aya ğı halılardan birinin altına girdi ve zavallı öne do ğru devrilecek 
gibi oldu. Tik-Tak Adam yine o korkunç hızla hareke t edip sandalyenin yanından 
sarkıttı ğı aya ğını geri çekti. Sonra bir piston gibi öne do ğru uzattı. Aya ğı 
siyah saçlı kadının karnına gömüldü ve zavallı geri  geri uçtu. A ğzından fı şkıran 



kanlar e şyalara sıçrarken o duvara çarparak a şağıya kaydı. Ba şı gö ğsüne 
düştü ğünde öylece kalakalmı ştı. Jake onu kerpiç duvara yaslanarak ö ğle uykusu 
çeken bir Meksikalıya benzetti. Çocu ğun, kadının ya şarken ürkütücü bir hızla 
ölmesine inanması zordu. Neon ı şıkları kurbanın saçlarını yarısı mavi yarısı 
kırmızı bir renge dönü ştürüyorlardı. Kadın camla şmış gözleriyle, Tik-Tak Adam'a 
sonsuz bir hayretle bakıyordu. 
Tik-Tak, "Onu bu gülü şü konusunda uyardım," diye açıkladı. Gözleri di ğer kadına 
kaydı. Uzak yerlere yük ta şıyan bir kamyoncuya benziyordu bu tıknaz, kızıl saç lı 
kadın. "Öyle de ğil mi, Tilly?" 
Tilly hemen, "Evet," dedi. Gözleri korku ve heyecan dan parlıyordu. Durmadan 
dudaklarını yalıyordu kadın. "Evet, uyardın. Hem de  kaç defa! Buna yemin 
ederim." 
Tik-Tak homurdandı. "Tabii yemin edersin! Brandon, hançerimi getir bana. Ama 
vermeden önce şu kalta ğın pis kokulu kanını üzerinden sil." 
Kısa boylu, çarpık bacaklı bir adam bu emri yerine getirmek için hemen fırladı. 
Bıça ğı önce çıkaramadı. Sanki siyah saçlı, talihsiz kadı nın gö ğüs kernı ğine 
takılmı ş gibiydi. Brandon omzunun üzerinden Tik-Tak Adam'a dehşetle baktı. Sonra 
da bıça ğı olanca gücüyle çeki ştirdi. 
Ama reis hem Brandon'u, hem de güldü ğü için ölen kadını tümüyle unutmu ş gibiydi. 
Parlak ye şil gözlerini onu ölü bir kadından daha fazla ilgile ndiren bir şeye 
dikmi şti. 
"Buraya gel, çocuk," dedi. "Seni daha iyi görmek is tiyorum." Bıçakçı, Jake'i 
itti. Çocuk sendeleyerek ilerledi. Tik-Tak güçlü el leriyle onu omuzlarından 
yakalamasaydı yüzüstü kapaklanacaktı da. Reis çocu ğun dengesini buldu ğundan emin 
olduktan sonra onun sol bile ğini yakalayarak havaya kaldırdı. Đlgisini çeken 
Jake'in Seiko'suydu. 
Tik-Tak, "Bu sandı ğım şeyse," dedi. "Gerçek ve do ğru bir i şaret sayılır. Benimle 
konu ş, çocuk. Bile ğindeki bu 'sigul' nedir?" 
"Sigul"un ne oldu ğu konusunda en ufak bir fikri bile yoktu Jake'in. V e ancak 
başına kötü bir şey gelmemesi için dua edebilirdi. "Bu bir saat, Bay  Tik-Tak. 
Ama çalı şmıyor." 
Hoots bu sözleri duyunca bir kahkaha attı. Sonra re is dönerek ona bakınca da, 
iki eliyle birden a ğzını tela şla kapattı. Tik-Tak bir dakika sonra tekrar Jake'e 
döndü ğünde çatık ka şlarının yerini ne şeli bir gülümseme aldı. însan bu 
gülümsemeyi gördü ğü zaman neredeyse duvarın önünde oturanın ölü bir k adın 
oldu ğunu unutuyordu. Bu insanların deli olduklarını da. Tik-Tak'ın bu 
tımarhanedeki en deli hasta oldu ğunu da. 
Tik-Tak ba şını salladı. "Saat! Eh, uygun bir ad bu. Peki bir s aat ne i şe yarar? 
Arada sırada bakmaya. Öyle de ğil mi? Ha, Brandon? Ha, Tilly? Ha, Bıçakçı?" 
Hepsi de tela şla, "Evet, evet," diye cevap verdiler. Tik-Tak onla ra etkileyici 
bir tavırla gülümsedi. Sonra tekrar Jake'e döndü. Ç ocuk artık reisin 
gülümsemesinin etkileyici olsun, olmasın, onun ye şil gözlerine yansımadı ğını 
fark etmi şti. Ba şından beri aynıydı bu gözlerdeki ifade. So ğuk, zalim ve 
meraklı. 
Adam şimdi saatin hem ö ğleden, hem de gece yarısından sonra yediyi doksan b ir 
geçti ğini gösteren Seiko'ya do ğru parma ğını uzattı. Ama saatin üzerindeki cama 
dokunmadan geri çekti. "Söyle bakayım, yavrum. Bu s aatin bir tuzak mı?" 
"Ha? Ah! Hayır, hayır. Tuzak de ğil." Jake parma ğını saate sürdü. "Bu hareketinin 
hiçbir anlamı yok. Belki tuzak senin vücudunun frek ansına göre ayarlandı." Tik-
Tak Adam sert bir sesle onu a şağılarcasına konu şuyordu. Jake'in babasının 
herkesin neden söz etti ğini anlamamasını istedi ği zamanlarda yaptı ğı gibi. Reis, 
Brandon'a bir göz attı. Jake onun çarpık bacaklı ad ama saate dokunmasını 
söyleyece ğini, ama bunun iyi ve kötü yanlarını tarttı ğını anladı. Tik-Tak sonra 
bundan vazgeçerek Jake'in gözlerinin içine baktı. " O şey beni çarparsa, organını 
ağzına tıktı ğım için otuz saniyede bo ğulursun, benim küçük dostum." 
Çocuk yutkundu ama bir şey söylemedi. Tik-Tak Adam tekrar parma ğını uzattı ve bu 
kez ucunu Seiko'nun camına dokundurdu. Aynı anda bü tün sayılar sıfıra dönü ştü ve 
tekrar sayım ba şladı. 
Reis saate dokunurken canının yanaca ğını sandı ğı için suratını buru şturmu ş, 
gözlerini kısmı ştı. Oysa şimdi ilk defa gerçekten gülerken gözlerinin iki yan ı 
kırı şıyordu. Jake nedenleri tahmin etti. Reisin gülmesin in bir nedeni gösterdi ği 



cesaret yüzünden sevinmesiydi. Ama gülümsemesine en  çok duydu ğu merak ve ilgi 
neden olmu ştu. 
Tik-Tak, Jake'e nazik nazik, "Onu alabilir miyim?" diye sordu. " Đyi niyetinin 
bir kanıtı olarak, diyelim. Ben saatlere meraklıyım dır, sevgili küçük. 
Gerçekten." 
"Saat sizin olsun." Jake saati hemen bile ğinden çıkararak sabırsızca bekleyen 
reisin iri avucuna bıraktı. 
Bıçakçı ne şeyle, "Tıpkı ipek donlu bir centilmen gibi konu şuyor de ğil mi?" diye 
atıldı. "Eski günlerde olsaydı birileri onu geri al abilmek için bol para 
verirlerdi, Tik'cik. Gerçekten. Aslında babam..." 
Tik-Tak Adam onun sözünü kesti. "Baban, Mandrus has talı ğı yüzünden yarı çürümü ş 
halde öldü. O yüzden cesedini köpekler bile yemeye yana şmadılar. Şimdi sesini 
kes, ahmak." 
Bıçakçı önce öfkelendi... Sonra da utandı. Yakındak i bir iskemleye çökerek 
dilini tuttu. 
Reis o arada Seiko'nun geni şleyip daralan bilezi ğini müthi ş bir şaşkınlıkla 
inceliyordu. Bandı gerip büyülttü. Kapanmasına izin  verdi. Yine açtı, tekrar 
kapattı. Açık baklaların arasına bir tutam saçını s oktu, kapanınca da güldü. 
Sonunda saati elinden geçirerek yukarıya, dirse ğinin yakınına kadar itti. Jake, 
bu New York hatırasının adamın kolunda pek tuhaf du rdu ğunu dü şündü ama bir şey 
de söylemedi. 
Tik-Tak, "Harika!" diye ba ğırdı. "Onu nereden aldın, küçük?" Jake, "Saati 
annemle babam bana do ğumgünümde hediye ettiler," dedi. Bıçakçı bu sözleri  
duyunca öne do ğru e ğildi. Belki de yine fidye istemekten söz edecekti. Eğer 
öyleyse bile Tik-Tak Adam'in suratındaki dikkatli i fade yüzünden fikrini 
deği ştirdi ve hiçbir şey söylemeden arkasına yaslandı. 
Reis ka şlarını kaldırarak hayretle, "Sahi mi?" diye mırılda ndı. Saatin kadranını 
aydınlatan küçük dü ğmeyi bulmu ştu. Şimdi onu itip çekiyor, ı şı ğın yanıp 
sönmesini seyrediyordu. Sonra tekrar Jake'e baktı v e gözleri yine parlak ye şil 
yarıklar halini aldı. "Bana bir şeyi söyle, evlat. Bu çifte mıknatıs dev-
releriyle mi çalı şıyor, yoksa tekliyle mi?" 
Jake, " Đkisiyle de çalı şmıyor," diye açıkladı. Bu iki terimin ne anlama 
geldi ğini bilmedi ğini söylemedi ği için ba şının derde girece ğinden habersizdi. 
"Ni-kel-Kadmiyum pille çalı şıyor. Daha do ğrusu öyle oldu ğunu sanıyorum. Pili 
deği ştirmeme hiç gerek olmadı. Tanıtım bro şürünü de uzun süre önce kaybettim." 
Tik-Tak Adam uzun bir süre hiç konu şmadan onu süzdü. Jake o zaman üzüntüyle 
sarı şın adamın kendisiyle alay edip etmedi ğine karar vermeye çalı ştı ğını anladı. 
Çocuğun alay etti ğine karar verirse olan olacaktı. Jake yolda gelirke n 
çektiklerinin reisin yapacaklarının yanında gıdıkla ma gibi kalaca ğını biliyordu. 
Birdenbire sarı şın adamı oyalamak istedi. Bunu dünyada her şeyden çok istiyordu. 
O yüzden de bunu sa ğlayaca ğını sandı ğı ilk aklına gelen şeyi söyleyiverdi. 
"O sizin büyükbabanızdı, de ğil mi?" 
Tik-Tak Adam soru sorarmı ş gibi ka şlarını kaldırdı. Tekrar Jake'in omuzlarını 
kavradı. Parmaklarını sıkmamı ştı ama çocuk yine de adamın o müthi ş gücünü 
hissetti. Tik-Tak parmaklarını sıkarak onu öne do ğru çekerse Jake'in köprücük 
kemiklerini sanki birer kur şunkalemmi ş gibi kıracaktı. Çocu ğu iterse de herhalde 
boynunu. 
"Kimmi ş büyükbabam, çocuk?" 
Jake yine Tik-Tak Adam'in biçimli iri kafasına ve g eni ş omuzlarına baktı. 
Susannah'nın sözlerini hatırlıyordu. " Şu adamın boyuna bo şuna bak, Roland. 
Kokpite sokmak için onu ya ğlamak zorunda kalıyorlardı sanırım." Çocuk, "Uçakta ki 
adam," dedi. "David Quick." Tik-Tak Adam'ın gözleri  hayret ve şaşkınlıkla 
irile şti. Sonra da ba şını arkaya atarak gürültülü kahkahalarla gülmeye ba şladı. 
Ses yukarıdaki kubbeye çarparak yankılanıyordu. Di ğerleri endi şeyle 
gülümsediler. Ama hiçbiri açık açık gülmeye cesaret  edemedi... O siyah saçlı 
kadının ba şına gelenlerden sonra bunu yapamazlardı. 
"Kim oldu ğunu, nereden geldi ğini bilmiyorum, çocuk. Ama Tik-Tak'ın yıllardan 
beri kar şıla ştı ğı en zeki yaratık sensin. Quick, büyükbabam de ğil, büyükbabamın 
babasıydı. Ama yine de iyi tahmin ettin. Öyle de ğil mi, Bıçakçı, hayatım?" 
Korsan, "Evet, gerçekten çok kurnaz," diye cevap ve rdi. "Bunu sana ben de 
söyleyebilirdim. Ama yine de çok küstah." 



Reis dü şünceli dü şünceli mırıldandı. "Evet." Çocu ğun omuzlarını daha sıkıca 
kavrayarak onu kendine do ğru çekti. Jake şimdi o gülümseyen, yakı şıklı ama 
delice yüzü yakından görüyordu. "Evet, onun küstah oldu ğunu görüyorum. Bu 
gözlerinden belli. Ancak biz bu i şi halledece ğiz, öyle de ğil mi, Bıçakçı?" 
Jake, konu ştu ğu Bıçakçı de ğil, benim, diye dü şündü. Beni ipnotize etti ğini 
düşünüyor... Hatta belki de ba şarıyor. Bıçakçı, "Evet," diye soludu. 
Jake'e o ye şil gözlerle bo ğuluyormu ş gibi geldi. Tik-Tak Adam onu hâlâ fazla 
sıkı tutmuyordu ama çocuk ci ğerlerine yeteri kadar hava çekemiyor-du. Jake 
sarı şın adamın üzerindeki etkisinden kurtulmak için bütü n gücünü topladı. Ve 
aklına gelen ilk sözleri söyledi. 
"Lord Perth böyle dü ştü ve kırlar o gökgürültüsüyle sarsıldı." Tik-Tak s anki 
biri yüzüne şiddetli tokat indirmi ş gibi irkildi. Gözleri kısılırken çocu ğun 
omuzlarım onun canını yakacak kadar sıktı. 'We dedi n? Bunu nereden duydun?" 
 Jake kasten küstahça, "Bunu bana küçük bir ku ş söyledi," dedi. Ve hemen sonra 
odada uçtu sanki. 
Eğer önce kafası o kavisli duvara gelseydi ya bayılac aktı ya da ölecekti. Ama 
bir kalçasını çarparak sekti ve sonra demir ızgaran ın üzerine yı ğıldı. Sersem 
sersem ba şını salladıktan sonra etrafına bakındı. Ardından ö ğle uykusuna 
yatmamı ş olan o kadınla burun buruna geldi. Çocuk, şok geçirerek haykırdı ve 
dizleriyle ellerinin üzerinde sürünerek oradan uzak la ştı. Hoots gö ğsüne bir 
tekme indirdi ve Jake'i sırtüstü devirdi. Çocuk ora da inleyerek yattı ve neon 
tüplerinin birle şti ği o dü ğüm dü ğüm gökku şağına baktı. Bir dakika sonra bütün 
görü ş alanını Tik-Tak'ın suratı doldurdu. Adamın birbiri ne sertçe bastırdı ğı 
dudakları bir çizgi gibiydi. Yanakları kızarmı ştı ve gözlerinde korku vardı. 
Reisin boynundaki tabut biçimi süs Jake'in tam gözl erinin önünde zincirinin 
ucunda usulca öne arkaya sallanıyordu. Sanki içinde ki küçücük çalar saati taklit 
etmekteydi. 
Tik-Tak, "Bıçakçı haklı," diye homurdanarak Jake gö mle ğinden yakalayıp aya ğa 
kaldırdı. "Sen çok küstahsın. Bana da küstahça davr anmak isteyece ğini 
sanmıyorum, küçük. Sigortalan çabuk atan adamlardan  söz edildi ğini duydun mu 
hiç? Eh, benim sigortam hiç yok. Bin ki şi buna tanıklık edebilirdi. E ğer ben 
çenelerini sonsuza kadar kapatmamı ş olsaydım. Bana bir daha, bir daha, bir daha 
Lord Peıth'ten söz edersen kafanın tepesini kopanr sonra da beynini yerim. 
'Kırlar'ın yuvasında o u ğursuz hikâyeyi dinlemek istemiyorum! Beni anlıyor 
musun?" 
Jake'i sanki bez bir bebekmi ş gibi öne arkaya sallıyordu. Çocuk birdenbire 
ağlamaya ba şladı. 
"Anlıyor musun?" 
"E-E-Evet!" 
" Đyi." Tik-Tak, Jake'i ayaklarının üzerine bıraktı. Ç ocuk sersem sersem öne 
arkaya sallanırken ya şlar, yanaklarında kirden lekeler bıraktı. Bunlar öy le koyu 
renkti ki tıpkı rimele benziyordu. " Şimdi benim küçük dostum, soru cevap 
seansına ba şlayaca ğız. Ben sorulan soraca ğım, sen de cevap vereceksin. Anlıyor 
musun?" 
Jake cevap vermedi. Odanın etrafını çeviren havalan dırma ızgarasının bir 
paneline bakıyordu. 
Tik-Tak Adam çocu ğun burnunu iki parma ğıyla zalimce sıktı. "Beni anlıyor musun?" 
Jake, "Evet!" diye ba ğırdı. Hem deh şet, hem de can acısından ya şaran gözlerini 
reise dikti. Tekrar havalandırma ızgarasına bakmak istiyordu. Gördü ğünün türlü 
düşüncelerin a ğırlı ğı altında ezilen, korku dolu kafasının bir oyunu ol madığını 
kesinlikle anlamayı çaresizce istiyordu. Ama o tara fa bakmaya cesaret de 
edemiyordu. Birinin -herhalde Tik-Tak'ın- bakı şlarını izleyerek gördü ğü şeyi 
fark etmesinden korkuyordu. 
" Đyi." Tik-Tak, Jake'i burnundan çekerek iskemleye ka dar götürdü. Yerine 
oturarak, baca ğını yine yandan uzattı. "Eh, artık şöyle tatlı tatlı gevezelik 
edelim. Bu i şe adınla ba şlayalım mı? Đsmin nedir, küçük?" 
"Jake Chambers." Adam burnunu sıktı ğı için sesi hımhımca ve bo ğuk çıkmı ştı. 
"Ve sen bir No-Si de ğilsin sanırım, Jake Chambers?" Çocuk bu garip sorun un 
anlamını çözmeye çalı ştı. Bu adam ne demek istiyordu? "Açıkçası bu sözün. .." 
Tik-Tak, Jake'in burnunu daha da sıkarak onu öne ar kaya salladı. "No-Si! No-Si! 
Benimle oyun oynamaktan vazgeç, çocuk!" 



Jake, "Anlayamıyorum..." diye ba şladı. Sonra gözü iskemleden sarkan eski 
makineli tüfe ğe ili şti. Aklına o zaman yere çarpmı ş olan Focke-Wulf geldi ve 
kafasında her şey birbirine ba ğlandı. "Hayır... ben bir Nazi de ğilim! Ben bir 
Amerikalıyım. Bütün o i şler ben daha dünyaya gelmeden sona erdi." 
Tik-Tak Adam, Jake'in burnunu bıraktı. Çocu ğun burnu hemen şiddetle kanamaya 
başladı. "Bunu bana ba şlangıçta söyleseydin canının yanmasından da kurtulu rdun, 
Jake Chambers... Ama hiç olmazsa artık burada i şleri nasıl yaptı ğımızı ö ğrenmi ş 
oldun. Öyle de ğil mi?" Jake, evet, dermi ş gibi ba şını salladı. "Evet. Bu 
yeterli. Şimdi i şe basit sorularla ba şlayaca ğız." 
 Çocu ğun bakı şları tekrar havalandırma ızgarasına kaydı. Daha önc e gördü ğü şey 
hâlâ oradaydı. Krom pancurların gerisindeki karanlı klarda iki altın halkalı göz 
yüzüyordu sanki. 
Oy! 
Tik-Tak, Jake'in yüzüne tokadı indirdi. Çocuk geri geri giderek Bıçakçıya 
çarptı. Korsan onu tekrar öne do ğru itti. Bıçakçı, "Okul zamanı, bebe ğim," diye 
fısıldadı. "Derslerine dikkat et. Hem de çok dikkat  et." 
Tik-Tak, "Seninle konu şurken yüzüme bak," dedi. "Saygı isterim. Yoksa orga nını 
koparırım." 
"Tamam." 
Tik-Tak'ın ye şil gözlerinde tehlikeli bir pırıltı belirdi. "Tamam  ne?" 
Jake do ğru cevabı bulmaya çalı şarak, birdenbire kafasında güne ş gibi do ğan ani 
umudu ve karma şık sorulan bir tarafa itti. Aklına gelen şey kendi Bulu ğlar 
Yuvasında da i şe yarardı. Yani Piper Okulunda. "Peki, efendim." 
Tik-Tak gülümsedi. "Bu iyi bir ba şlangıç, çocuk." Kollarını dizlerine dayayarak 
öne do ğru e ğildi. " Şimdi... Amerikalı nedir?" 
Jake konu şmaya ba şladı. O arada havalandırma ızgarasına do ğru bakmamak için 
bütün gücünü kullanıyordu. 
Roland tabancasını kılıfına sokarak, iki eliyle val f tekerini kavradı. Çevirmeye 
çalı ştı. Ama teker kımıldamadı bile. Bu Silah şor'ü pek şaşırtmadı. Şimdi ciddi 
bir sorunla kar şı kar şıyaydı. 
Oy sol botunun yanında duruyordu. Ba şını kaldırmı ş endi şeyle bakıyor, Jake'e 
doğru yaptıklan yolculu ğu sürdürmek için Roland'ın kapa ğı açmasını bekliyordu. 
Silah şor, ke şke bu kadar kolay olsaydı, diye dü şündü. Burada durup birinin 
dı şarı çıkmasını beklemek olmaz. Kırlardan biri tekrar  bu yolu kullanmaya karar 
verinceye kadar saatler ve hatta günler geçebilir. Ben bunu beklerken Bıçakçı ve 
arkada şlan Jake'in derisini diri diri yüzmeye karar verebi lirler. 
Roland ba şını çeli ğe dayadı ama hiçbir ses duyamadı. Tabii buna şaşır-madı. O bu 
tür kapaklan çok uzun bir zaman önce görmü ştü. Ate ş ederek kilitlerini kırmanız 
imkânsızdı. Bu kapaklardan içeriyi de dinleyemezdin iz. Belki burada bir tek 
kapak vardı. Ya da aralannda ölü hava olan arka ark aya iki kapak. Ama tabii bir 
yerde kapa ğın ortasındaki tekerin dönmesini ve kilitlerin açıl masını sa ğlayan 
bir dü ğme olacaktı. Jake o dü ğmeye eri şebilirse her şey yoluna girerdi. 
Roland bu Ka-Tet'in tam bir üyesi olmadı ğının farkındaydı. Hatta Oy'un bile 
kalbindeki sırn ondan daha iyi bildi ğini sanıyordu. Silah şor, hayvanın pis 
sulann ince dereler gibi aktı ğı o tünellerde Jake'in izini sadece burnuyla 
bulmadı ğından emindi. Ancak Roland da çocuk kendi dünyasınd an buraya geçmeye 
çalı şırken ona yardım edebilmi şti. Görmeyi ba şarmı ştı... Ve Jake, dü şürdü ğü 
anahtarı tekrar almaya çalı şırken ona bir mesaj da gönderebilmi şti. 
Ne var ki bu kez mesajlar yollama konusunda çok dik katli davranması gerekiyordu. 
En iyi ihtimalle Kırlar bir şeyler oldu ğunu anlarlardı. En kötü ihtimalle de 
Jake, Roland'ın söylemeye çalı ştıklannı ters anlar ve aptalca bir şey yapardı. 
Her şey Roland'ın görebilmesine ba ğlıydı. 
Roland gözlerini yumarak bütün dikkatini Jake'in üz erinde yo ğunla ştırdı. Çocu ğun 
gözlerini dü şündü ve Ka'smı onlan bulmaya gönderdi. 
Önce hiçbir şey olmadı. Ama sonunda bir hayal olu şmaya ba şladı. Kırla şmış uzun 
sarı saçların çerçeveledi ği bir yüz. Ma ğaralann derinliklerindeki ate şler gibi 
parlayan çukura kaçmı ş ye şil gözler. Roland onun Tik-Tak Adam oldu ğunu hemen 
anladı. Hava-arabasında ölen adamın torunuydu. Bu i lginçti ama bu durumda i şe 
yarar bir şey de ğildi. Silah şor, Tik-Tak Adam'dan öteye bakmaya, Jake'i 
soktukları odayı ve içeridekileri görmeye çalı ştı. 



Oy, Roland'a uyuklamanın ne zamanı, ne de yeri oldu ğunu hatırlatmak istermi ş 
gibi, "Ake," diye fısıldadı. 
Roland gözlerini açmadan, "Hi şş..." dedi. 
Ama çabalan bo şunaydı. Gözlerinin önünde sadece bulanık hayaller b e-liriyordu. 
Herhalde bunun nedeni Jake'in bütün dikkatini Tik-T ak Adam'a vermis olmasıydı. 
Herkes ve her şey Jake'in bilincinin sınırında e ğrilere bürünmü ş siluetler 
gibiydiler. 
Roland gözlerini tekrar açtı ve sol yumru ğunu sa ğ avucuna vurdu. Aklına bir şey 
gelmi şti. Daha fazla zorlayarak ba şka şeyleri de görebilirdi... Ama bu çocu ğun 
orada oldu ğunu sezmesine yol açabilirdi. Bu da tehlikeli olurd u. Bıçakçı 
kuşkulanabilirdi. Ya da Tik-Tak Adam. 
Silah şor ba şını kaldırarak dar havalandırma ızgaralanna baktı. Sonra da kafasını 
eğerek Oy'a. Birkaç defa kendi kendine hayvanın ne de receye kadar zeki oldu ğunu 
sormu ştu. Şimdi bu sorusunun cevabını galiba alacaktı. 
Roland sa ğlam sol elini uzattı ve parmaklannı Jake'in içeri s okuldu ğu kapa ğın en 
yakınındaki havalandırma ızgarasının yatay çubuklar ının arasına soktu. Hızla 
çekti. Izgara, kuru yosun ve pas parçacıkları arası nda yerinden çıktı. Gerideki 
delik bir insanın sı ğamayacağı kadar küçüktü... Ama bir Billy-Ahmak için de ğil. 
Silah şor ızgarayı yere bırakarak Oy'u kuca ğına aldı. 
Hayvanın kula ğına usulca, "Git..." dedi. "Bak... Geri gel... Anlı yor musun? Seni 
görmelerine izin verme. Sadece gidip bak ve geri ge l." 
Oy onun suratına baktı ve hiçbir şey, hatta Jake'in adını bile söylemedi. Roland 
hayvanın söylediklerini anlayıp anlamadı ğını bilmiyordu. Ama bunu dü şünerek 
zaman kaybetmenin hiçbir yararı olmayacaktı. Oy'u h avalandırma borusunun a ğzına 
koydu. Hayvan kurumu ş yosun parçalannı kokladı ve sonra zarifçe aksırdı.  Orada 
çömeldi. Hava akımı ipek gibi, uzun tüylerini dalga landırırken o garip 
gözleriyle Roland'a ku şkuyla baktı. 
Roland fısıltıyla, "Git, bak ve geri gel," diye tek rarladı. Oy gölgelere ka-
nştı. Tırnaklarını çekmi ş, ayaklannın etli kısımlan üzerinde sessizce yürüyo rdu. 
Silah şor tekrar tabancasını çekti ve en zor şeyi yaptı. Beklemeye ba şladı. Oy 
daha üç dakika geçmeden geri döndü. Roland hayvanı havalandırma borusundan 
alarak yere koydu. Oy boynunu uzatarak ona baktı. R oland, "Kaç ki şiler, Oy?" 
diye sordu. "Kaç ki şi gördün?" 
Silah şor uzun bir an hayvanın hiçbir şey yapmayaca ğını, endi şeyle ona bakmayı 
sürdürece ğini sandı. Sonra Oy sa ğ pençesini usul usul havaya kaldırdı. 
Tırnaklarını çıkararak onlara baktı. Sanki çok zor bir şeyi hatırlamaya 
çalı şıyordu. Ardından çelik zemine vurmaya ba şladı. 
Bir... iki... üç... dört... Duraklama. Sonra iki da ha. Çabucak ve hafifçe 
Hayvanın uzattı ğı tırnakları çeli ğin üzerinde hafifçe şıkırdadı: be ş, altı. Oy 
ikinci defa durakladı. Ba şını e ğmişti. Kafasının içinde müthi ş sava şlar ya şayan 
küçük bir çocu ğa benziyordu. Sonra pençesini son bir defa çeli ğe vurdu. Bunu 
yaparken ba şını kaldırmı ş Silah şor'a bakıyordu. "Ake!" 
Altı Kır... ve Jake. 
Roland, Oy'u alıp ok şadı. Hayvanın kula ğına, " Đyi," diye mırıldandı. Aslında 
hayret ve minnet yüzünden sersemlemi şti. Bir şeyler elde etmeyi ummu ştu. Ama 
hayvanın dikkatli cevabı şaşılacak bir şeydi. Sayının do ğru oldu ğu konusunda da 
pek ku şkusu yoktu. "Aferin, o ğlum!" 
"Oy! Ake!" 
Evet, Jake. Jake bir sorundu. Roland'ın söz verdi ği çocuk. Ve Silah şor bu 
sözünde de duracaktı. 
Roland o kendine özgü tuhaf yöntemiyle derin derin düşündü. Kuru bir pragmatizm 
ve çılgınca bir sezgi karı şımıydı her şey. Roland bunu herhalde o acayip 
büyükannesi Deli Deirdre'den almı ştı. Silah şor'ün eski dostları öldükten çok 
sonra bile ya şamasını sa ğlamı ştı. Şimdi de Jake'i ya şatmak için bu yetene ğine 
güveniyordu. 
Roland, Oy'u tekrar kuca ğına aldı. Jake'in ya şaması ihtimali oldu ğunu biliyordu. 
Đhtimali oldu ğunu. Ama Oy'un ölece ği hemen hemen kesindi. Silah şor hayvanın dik 
kula ğına birkaç basit sözcük fısıldayarak onları arka ar kaya tekrarladı. Sonunda 
sustu ve hayvanı tekrar havalandırma borusunun a ğzına bıraktı. " Đyi çocuk," diye 
fısıldadı. "Haydi git artık. Bu i şi yap. Kalbim de seninle birlikte gidecek." 



"Oy! Alp! Ake!" Hayvan da fısıldıyordu. Sonra dönüp  yine karanlıkların arasına 
daldı. 
Roland kıyametin kopmasını beklemeye ba şladı. 
"New York'lu Eddie Dean, bana bir soru sor. Bu güze l bir soru olmalı. Soruyu 
beğenmezsem sen ve kadının ölürsünüz. Nereden gelmi ş olursanız olun! 
 Tanrım, insan böyle bir şeye nasıl kar şılık verirdi? Koyu kırmızı ı şık sönmü ş, 
yine o pembe ı şıltı belirmi şti. Küçük Blaine o hafif sesiyle, "Çabuk olun," diy e 
ısrar etti. "O eskisinden daha da kötü... Çabuk olu n, yoksa sizi öldürür." 
Eddie ürkmü ş olan güvercin sürülerinin hâlâ Be şikte gayesizce dalı şlar 
yaptıklannm hayal meyal farkındaydı. Đçlerinden bazıları kafalannı sütunlara 
çarpmı ş ve ölerek yere dü şmüşlerdi. 
Susannah, hoparlöre ve gerideki Küçük Blaine'e do ğru, ıslık çalar gibi, "Ne 
istiyor?" dedi. "Tanrı a şkına! Ne istiyor o?" 
Ama cevap çıkmadı. Eddie, Blaine'in onlara verdi ği sürenin sona ermek üzere 
oldu ğunu hissediyordu. Genç adam Konu ş/ Dinle dü ğmesine bastı ve yanaklanyla 
boynundan terler akarken tela şlı bir ne şeyle konu şmaya ba şladı. 
Bana bir soru sorun. 
"Eh, Blaine! Şu son birkaç yıl neler yaptın bakalım? Herhalde art ık güneydo ğu 
seferini yapmıyorsun. Bunun bir nedeni var mı? Yoks a kendini iyi hissetmiyor 
muydun?" 
Güvercinlerin kanat hı şırtılanndan ba şka bir ses duyulmadı. Eddie'nin gözlerinin 
önünde yanaklan erir, dili alev alırken haykırmaya çalı şan Ardis'in hayali 
belirdi. Ensesindeki tüylerin diken diken olup birb irlerine kan ştıklarını 
hissediyordu. Korku muydu bu? Yoksa elektriklenme m i? 
Çabuk olun... o eskisinden daha da kötü. 
Eddie tela şla, "Seni kim yaptıydı?" diye sordu. Bir taraftan d a kendi kendine, 
bu lanet olasıca şeyin ne istedi ğini bilseydim, dedi. "E, bundan söz etmek ister 
misin, Blaine? Seni yaratanlar Kırlar mıydı? Ah, ha yır... Herhalde seni Ulu 
Eskiler planladılar. Öyle de ğil mi? Ya da..." 
Eddie'nin sesi hafifledi. Şimdi Blaine'in sessizli ğini derisinin üzerinde bir 
ağırlık gibi hissediyordu. Onu yoklayan etli bir el g ibi. 
Genç adam birdenbire, "Ne istiyorsun?" diye ba ğırdı. "Kahretsin! Duymak 
istedi ğin nedir?" 
Yine cevap çıkmadı. Ama kutunun üzerindeki dü ğmeler yine o öfkeli koyu kızıl 
ı şıkla parlamaya ba şlamı ştı. Ve Eddie, verilen zamanın dolmak üzere oldu ğunu 
anladı. Yakında bir yerden vızıltıya benzeyen bir s es geliyordu. Bir elektrik 
jeneratörünün sesine benziyordu bu. Genç adam ona ö yle geldi ği, ne inanmak 
istedi ama ba şaramadı. 
Susannah birdenbire, "Blaine!" diye ba ğırdı. "Blaine, beni duyuyor musun?" 
Mono cevap vermedi... Eddie havanın elektrikle dolm aya ba şladı ğım hissetti. 
Muslu ğun altına tutulan bir kâsenin suyla dolması gibi. H er soluk alı- şıyla 
elektri ğin burnunun içinde çatırdadı ğını fark ediyordu. Di şlerindeki dolguların 
öfkeli böcekler gibi vızıldadıklarını da. 
"Blaine, benim bir sorum var. Hem oldukça güzel bir  şey. Dinle!" Susannah 
gözlerini bir an yumdu. Parmaklarıyla tela şlı tela şlı şakaklarını ovu şturuyordu. 
Sonra gözlerini tekrar açtı. "Bir şey var... Şey... O bir hiç... Ama yine de ad 
konulmu ş. O bazen uzun ve... ve... bazen kısa..." Duraklaya rak Ed-die'ye acı 
dolu irile şmiş gözleriyle baktı. "Bana yardım et! Gerisini hatırl ayamıyorum!" 
Eddie ona sadece baktı. Sanki kadının çıldırdı ğından ku şkulanıyormu ş gibiydi. 
Tanrı adına, Susannah neden söz ediyordu? Sonra dur umu anladı ve bunu çok da 
mantıklı buldu. Bilmecenin geri kalan kısmı kafasın da belirdi. Resimli bir 
bulmacanın son iki parçası gibi yerine oturdu. Eddi e tekrar diya-fona do ğru 
döndü. 
"'Konu şmalarınıza katılır. E ğlencelerinize katılır. Ve her oyunda oynar.' Đşte 
sorumuz, Blaine. Bu nedir?" 
Sayıların olu şturdu ğu baklava biçiminin altındaki EMRET ve G ĐR dü ğmelerini 
aydınlatan kırmızı ı şık sönüverdi. Blaine konu şmaya ba şlamadan önceki sessizlik 
sanki sonsuza kadar sürdü... Ama Eddie cildinin üze rinde böcek gibi dola şan 
elektri ğin azaldı ğını hissediyordu. 
Blaine, "B ĐR GÖLGE TABĐĐ," diye cevap verdi. "KOLAY B ĐR BĐLMECE BU... AMA KÖTÜ 
DEĞĐL. H ĐÇ DEĞĐL." 



Hoparlörden yükselen ses dü şünceliydi... Ama bu seste ba şka bir şey daha vardı. 
Neydi bu? Zevk mi? Özlem mi? Eddie kesin kararını v eremedi. Ama bu seste ona 
Küçük Blaine'i hatırlatan bir şeyler oldu ğundan emindi. Genç dam ba şka bir şeyin 
de farkındaydı. Susannah onları kurtarmı ştı. Hiç olmazsa şimdilik. Eddie 
eğilerek karısının terli so ğuk alnını öptü. 
Blaine, "BA ŞKA BĐLMECELER DE BĐLĐYOR MUSUNUZ?" diye sordu. 
Susannah hemen, "Evet," dedi. "Sürüyle. Yol arkada şımız Jake'de kitap dolusu 
bilmece var." 
Blaine ö ğrenmek istedi. "O NEW YORK DEN ĐLEN YERDEN MĐ?" Şimdi ses tonu çok 
belirgindi. Hiç olmazsa Eddie için. Blaine belki bi r makineydi ama Eddie tam 
altı yıl eroinman olarak ya şamıştı. Hırs ve açgözlülü ğü nerede olsa tanırdı. 
Sonra, "Evet, New York'tan," dedi. "Ama Jake'i esir  aldılar. Bu i şi Bıçakçı 
adında bir adam yaptı." 
Blaine cevap vermedi... Sonra dü ğmelerde o yumu şak pembe ı şık belirdi. Küçük 
Blaine, " Şu ana kadar her şey yolunda gitti," diye fısıldadı. "Ama çok dikkatl i 
olmalısınız... Hileye sapabilir." 
Kırmızı ı şık hemen belirdi. 
"B ĐRĐNĐZDEN BĐRĐ MĐ KONUŞTU?" Blaine'in sesi so ğuktu. Ve bu seste şüphe vardı. 
Eddie yemin edebilirdi buna. 
Genç adam Susannah'ya baktı. Susannah da ona. Genç kadın yata ğının altında ad 
verilemeyecek bir şeyin sinsice kımıldadı ğını fark eden küçük bir kıza 
benziyordu. 
Eddie, "Ben öksürerek bo ğazımı temizledim, Blaine," dedi. Yutkunarak koluyla  
alnındaki terleri sildi. "Ben... Kahretsin! Gerçe ği söyle de şeytanı utandır, 
derler. Benim ödüm patlıyor." 
" ĐŞTE BU AKILLICA B ĐR ŞEY. SÖZÜNÜ ETTĐĞĐNĐZ O B ĐLMECELER... APTALCA ŞEYLER MĐ? 
BANA APTALCA BĐLMECELER SORULARAK SABRIMIN TAŞIRILMASINI ĐSTEMEM." 
Susannah, "Bilmecelerin ço ğu zekice," dedi ama o sırada endi şeyle Ed-die'ye 
baktı. 
"YALAN SÖYLÜYORSUN. O BĐLMECELERĐN NASIL ŞEYLER OLDUKLARINI B ĐLMĐYORSUN BĐLE." 
"Bunu nasıl bilebi..." 
"SES ANALĐZĐ. SÜRTME SESĐ ÇIKARAN HARFLER VE D ĐFTONG VURGULAMASI GÜVENĐLĐR BĐR 
DOĞRU/YALAN ORANINI VER ĐR. GÜVENĐLĐR TAHMĐN YÜZDESĐ 97'D ĐR. ARTI EKS Đ 0.5." Ses 
bir an sustu. Tekrar konu şmaya ba şladı ğı zaman kelimeleri tembelce ve tehdit 
dolu bir biçimde söylüyordu. Eddie'ye çok tanıdık g eldi bu. Ah, tabii bu 
Humphrey Bogart'ın sesiydi. "SANA B ĐLDĐĞĐN KONULARDAN ŞAŞMAMANI ÖNERECEĞĐM, 
TATLIM. BANA YALAN SÖYLEMEYE KALKI ŞAN SON ADAM KENDĐSĐNĐ ŞEND NEHRĐNĐN DĐBĐNDE 
BULDU. AYAKLARINDA DA BETONDAN BĐR ÇĐFT KOVBOY ÇĐZMESĐ VARDI." 
Eddie, "Tanrım," dedi. "Yakla şık altı yüz kilometrelik yolu ünlülerin taklid 
edilmelerini dinlemek için a şmışız. Sen John Wayne ve Humphrey Bo-gart gibi 
kimselerin taklidlerini nasıl yapabiliyorsun, Blain e? Bizim dünyamızdan 
insanlann taklitlerini?" 
Lokomotif sesini çıkarmadı. 
"Tamam. Bunu cevaplamak istemiyorsun. Ya şu soruya ne dersin? Madem istedi ğin 
bilmeceydi, bunu neden söylemedin?" 
Blaine yine sesini çıkarmadı. Eddie o zaman cevaba ihtiyacı olmadı ğını anladı. 
Blaine bilmecelerden ho şlanıyordu. Onlara bir bilmece sormu ş, Susannah da bunu 
çözmüştü. Genç adam, karım bunu ba şaramasaydı, diye dü şündü. Şimdi Lud 
Beşi ğinde, yerde yatan dev mangal kömürü parçalarına ben zeyecektik. 
Susannah endi şeyle, "Blaine?" dedi. Yine cevap çıkmadı. "Blaine, hâlâ orada 
mısın?" 
"EVET. BANA B ĐR BĐLMECE DAHA SÖYLEYĐN." 
Eddie, "Bir kapı ne zaman bir kapı de ğildir," diye sordu. 
"KANADI OLMADI ĞI ZAMAN. S ĐZĐ GERÇEKTEN BĐR YERE GÖTÜRMEMĐ ĐSTĐYORSANIZ DAHA 
GÜZEL BĐR ŞEYLER BULMALISINIZ. BUNDAN DAHA ĐYĐ B ĐLMECELER SORABĐLĐR MĐSĐNĐZ?" 
Susannah, "Roland buraya gelirse bunu ba şarabiliriz," diye cevap verdi. "Bundan 
eminim. Jake'in kitabındaki bilmeceler gerçekten gü zel olabilir. Hem Roland da 
yüzlerce bilmece biliyor. Çocukken bilmece dersleri  almı ş aslında." Genç kadın 
bu sözleri söylerken Roland'ı bir çocuk halinde hay al edemedi ğini anladı. "Bizi 
götürür müsün, Blaine?" 



Blaine, "GÖTÜREB ĐLĐRĐM," dedi. Eddie'ye bu seste hafif bir zalimlik varm ı ş gibi 
gelmi şti. "AMA BEN Đ ÇALI ŞTIRMAK ĐÇĐN PĐSTONUMU HAZIRLAMALISINIZ. VE BEN ĐM 
PĐSTONUM TERSĐNE HAZIRLANIR." 
Eddie, "Bu ne anlama geliyor?" diye sorarak çubukla rın arasından Bla-ine'in 
düzgün hatlarına baktı. Ama lokomotif ne bu soruyu,  ne de di ğerlerini 
cevaplamaktaydı. Parlak turuncu ı şıklar hâlâ yanıyordu. Fakat hem Büyük Blaine, 
hem de Küçük Blaine kı ş uykusuna yatmı ş gibiydiler. Oysa Eddie aslında durumun 
böyle olmadı ğını biliyordu. Blaine uyanıktı ve onları gözetliyor du. Blaine 
onların sürtme sesi çıkaran harfleri söylemelerini ve diftonglarını 
vurgulamalarını dinliyordu. 
Genç adam Susannah'ya bakıp sıkıntıyla tekrarladı. "Pistonumu hazırlamalısınız. 
Ve benim pistonum tersine hazırlanır. Bu bir bilmec e de ğil mi?" 
"Evet, tabii." Genç kadın yarı kapalı, alayla bakan  bir göze benzetti ği üçgen 
biçimi pencereyi inceledi. Sonra da kocasının kula ğına fısıldamak için onu 
kendisine çekti. " Đyice çıldırmı ş, Eddie. Şizofren, paranoyak. Herhalde 
halüsinasyonlar da görüyor." 
Eddie, "Bana bunları anlat," diye fısıldadı. "Kar şımızda sesten hızlı giden ve 
bilmecelerden ho şlanan kompüterine deli ve dâhi bir hayalet girmi ş mono tren 
var. 'Biri Yuvanın Üzerinden Uçtu'nun hayali türüne  ho şgeldiniz." 
"Cevabın ne oldu ğu konusunda bir fikrin var mı?" 
Eddie, hayır, dermi ş gibi ba şını salladı. "Ya senin?" 
"Kafamın derinliklerinde bir şey beni hafifçe gıdıklıyor. Herhalde yanlı ş bir 
i şaret bu. Roland'ın söylediklerini dü şünüp duruyorum. Đyi bir bilmece her zaman 
mantıklıdır. Onu çözmek her zaman mümkündür. Bilmec e bir sihirbazın 
elçabuklu ğuna benzer." 
"Yanlı ş yöne baktırma." 
Susannah ba şını salladı. "Haydi, Eddie, bir el daha ate ş et. Onlara hâlâ burada 
oldu ğumuzu açıkla." 
"Olur. Bir de onların hâlâ orada olduklarını kesinl ikle bilebilseydik." 
"Sence onlar hâlâ sa ğ mı, Eddie?" 
Genç adam dönmü ş uzakla şıyordu. Dönüp, geriye bakmadan cevap verdi. "Bilmiy orum. 
Bu bilmeceyi BlaineMe çözemez." 
Jake, "Bir şey içebilir miyim?" diye sordu. Sesi bo ğuktu ve hımhımca 
konu şuyordu. Hem a ğzı, hem de burnunun i şkenceye u ğrayan dokuları şi şi-yordu. 
Şimdi sokak kavgasında iyice dayak yemi ş birine benziyordu. 
Tik-Tak mantıklı bir tavırla, "Ah, evet," dedi. " Đçebilirsin. Đçebilece ğini 
kesinlikle söyleyebilirim. Đçilecek çok şeyimiz var, de ğil mi, Bakır Kafa?" 
Beyaz ipek bir gömlek ve siyah ipek bir pantolon gi ymi ş olan uzun boylu, 
gözlüklü bir adam, "Evet," diyerek ba şını salladı. Punch dergisinde 1900'le-rin 
başlarında çıkan karikatürlerdeki üniversite profesörl erine benziyordu. "Burada 
içilecek şey çok bol." 
Tahta benzeyen sandalyesine rahatça yerle şmiş olan Tik-Tak Adam, Ja-ke'e ne şeyle 
baktı. " Şarap, bira ve ba şka içkiler de var. Tabii bolca suyumuz da. Bazen in san 
sadece onu ister, öyle de ğil mi? So ğuk, berrak ve ı şıltılı suyu. Buna ne dersin, 
çocuk?" 
Jake'in hem şi ş, hem de bir zımpara kadar kuru olan bo ğazı batıyordu. "Bence çok 
güzel," diye fısıldadı. 
Tik-Tak, "Bu konu şma beni susattı," dedi. "Bunu biliyorum." Sırıtırke n dudakları 
gerildi. Ye şil gözleri ı şıl ısıldı. "Bana bir ma şrapa su getir, Tilly. 
Kahretsin! Benim ünlü nezaketime ne oldu böyle?" 
Tilly odanın dibindeki kapaktan çıktı. Bu Jake'le B ıçakçının girdikleri kapının 
tam kar şısına dü şüyordu. Jake kadının arkasından baktı ve şi ş dudaklarını 
yaladı. 
Sarı şın adam gözlerini tekrar çocu ğa dikti. " Şimdi... geldi ğin o Amerikan 
kentinin... şu New York'un Lud'a çok benzedi ğini söylüyorsun." 
" Şey... Tamı tamına de ğil..." 
Tik-Tak ısrar etti. "Ama bazı makineleri tanıdın, ö yle de ğil mi? Valfları, 
tulumbaları, öyle şeyleri? I şıklı tüpleri de." 
 "Evet. Biz onları 'Neon' diye tanımlıyoruz." 



Reis çocu ğa do ğru uzanınca Jake oldu ğu yerde büzüldü. Ama Tik-Tak sadece onun 
omzuna vurdu. "Evet, evet, yeteri kadar yakın." Göz leri parlıyordu. "Ve 
bilgisayarlardan söz edildi ğini de duydun?" 
Tilly elinde ma şrapayla döndü ve Tik-Tak Adam'ın tahtına çekine çek ine yakla ştı. 
Sarı şın dev ma şrapayı alarak Jake'e do ğru uzattı. Çocuk onu almaya kalkı şınca 
maşrapayı geri çekerek suyu kendisi içti. Jake suların  Tik-Tak'ın a ğzından 
çıplak gö ğsüne damlamalarını seyretti. Sonra sarsıla sarsıla titremeye ba şladı. 
Bunu engellemek elinde de ğildi. 
Tik-Tak Adam ma şrapanın üzerinden ona baktı. Sanki Jake'in orada ol duğunu yeni 
hatırlamı ştı. Onun arkasında Bıçakçı, Bakır Kafa, Brandon ve Hoots komik, 
müstehcen bir fıkra dinlemi ş okul çocukları gibi sırıtıyorlardı. 
Tik-Tak, "Ah!" diye ba ğırdı. "Ne kadar çok susadı ğımı dü şünürken seni 
unutuverdim! Tanrılar gözlerimi kör etsin, çok zali mce bir şey bu! Ama tabii su 
çok güzel gözüküyordu... çok güzeldi tabii... So ğuk... berrak..." 
Maşrapayı Jake'e uzattı. Çocuk onu almaya çalı şınca da yine geri çekti. 
"Önce bana çift mıknatıslı bilgisayarlar ve ta şıyıcı devrelerden söz et, çocuk." 
"Ne..." Jake havalandırma ızgarasına do ğru baktı ğında o altın gözlerinin orada 
olmadı ğını gördü. Şimdi aslında hayal görmü ş oldu ğuna inanmaya ba şlıyordu. Jake 
tekrar Tik-Tak Adam'a döndü. Bir şeyi çok iyi anlıyordu: ona su vermeyeceklerdi. 
Böyle bir şeyi dü şünmekle bile budalalık etmi şti. "Çift mıknatıslı bilgisayarlar 
nedir?" 
Reisin yüz hatları öfkesinden çarpıldı. Adam, suyun  geri kalanını Jake'in 
Şi şmiş, morarmı ş suratına attı. Çı ğlık çı ğlı ğa, "Benimle oyun oynamaya 
kalkı şma!" diye ba ğırdı. Seiko saati çıkararak çocu ğa do ğru salladı. "Sana bunun 
Çift mıknatıslı devreyle çalı şıp çalı şmadığını sordum. Bana çalı şmadığını 
söyledin. Onun için şimdi bana neden söz etti ğimi anlamadı ğını söyleme. Çünkü 
anladı ğını belirttin!" 
"Ama... ama..." Jake devam edemedi. Ba şı şaşkınlık ve korkudan dönüyordu. Hayal 
meyal dudaklanndaki su damlacıklarından mümkün oldu ğu kadar fazlasını yalamaya 
çalı ştı ğının farkındaydı. 
"Bu kahrolasıca kentin altında bin tane kahrolasıca  çift mıknatıslı bilgi, sayar 
var. Belki yüz binlerce. Bir teki hâlâ çalı şıyor ama sadece 'Beni Đzle' oyununu 
oynuyor ve o davulları çaldırıyor. O bilgisayarları  istiyorum. Onlar BEN ĐM için 
çalı şmalılar!"  
Tik-Tak Adam tahtından fırlayarak Jake'i yakaladı. Çocuğu öne arkaya salladıktan 
sonra yere fırlattı. Jake lambalardan birine çarpar ak onu yere devirdi. Ampul 
öksürü ğe benzer bo ğuk bir sesle patladı. Tilly hafif bir çı ğlık atarak geriledi. 
Đrile şmiş gözleri korku doluydu. Bakır Kafayla, Brandon endi şeyle birbirlerine 
baktılar. 
Tik-Tak öne do ğru e ğildi. Ellerini kalçalarına dayayarak Jake'in yüzüne  do ğru, 
"Onları istiyorum!" diye ba ğırdı. "VE ĐSTEDĐĞĐMĐ DE ELDE EDECEĞĐM!" 
Odaya bir sessizlik çöktü. Şimdi sadece ızgaralardan içeri dolan sıcak havanın 
hı şırtısı duyuluyordu. Sonra Tik-Tak Adam'ın suratını çarpıtan o öfkesi 
birdenbire geçiverdi. Sanki öyle bir şey hiç olmamı ştı. Onun yçrini yine sevimli 
bir gülümseme aldı. Đyice e ğilip Jake'in aya ğa kalkmasına yardım etti. 
"Affedersin. Buranın potansiyellerini dü şününce bazen kendimi kaybe-diveriyorum. 
Lütfen özürlerimi kabul et, dostum." Yere yuvarlanm ı ş olan ma şrapayı alarak 
Tilly'e attı. "Bunu doldur, seni i şe yaramaz kaltak! Nen var senin?" 
Reis tekrar Jake'e döndü. Televizyon oyunları takdi mcileri gibi gülümsü-yordu 
hâlâ. "Pekâlâ. Sen küçük bir şaka yaptın. Ben de öyle. Şimdi bana çift 
mıknatıslı kompüterler ve ta şıyıcı devrelerden söz et. Ondan sonra su 
içebilirsin." 
Jake bir şeyler söylemek için a ğzını açtı. Aslında ne diyece ğini bilmiyordu. 
Sonra inanılmaz bir şey oldu ve Roland'ın sesi kafasını dolduruverdi. "O nları 
oyala, Jake! Ve kapıyı açan bir dü ğme varsa ona yakla ş!" Tik-Tak Adam çocu ğu 
dikkatle süzüyordu. "Aklına bir şey geldi de ğil mi, evlat? Ben bunu her zaman 
anlarım. Onun için saklama. Eski dostun Tik'ci ğe söyleyiver." 
Jake göz kuyru ğuyla bir hareketi fark etti. Ama ba şını kaldırıp havalandırma 
ızgarasına bakmaya cesaret edemiyor. Tik-Tak bütün dikkatini ona vermisti çünkü. 
Ne var ki çocuk Oy'un geri geldi ğini ve pancurlann arasından kendisine baktı ğını 
biliyordu. 



Onları oyala... Jake birdenbire bunu nasıl yapabile ceğini anladı. 
"Aklıma gerçekten bir şey geldi," dedi. "Ama bu bilgisayarlarla ilgili de ğil. 
Eski dostum Bıçakçıyla ilgili. Ve onun eski dostu H oots'Ia." 
Reis şaşkın şaşkın bir Jake'e baktı, bir Bıçakçıya. "Bu neden söz ediyor?" 
"Hiç!" Ama Bıçakçı dayanamayarak Hoots'a bir göz at tı. "Gevezelik edip duruyor. 
Beni bir şeylere bula ştırarak yakasını kurtarmaya çalı şıyor, Tik'cik. Sana onun 
çok küstah oldu ğunu söyledim! Sana ben..." 
Jake, "Onun mendilinin içine neden bakmıyorsunuz?" diye sordu. "Mendilin içinde 
bir kâ ğıt var. Üzerinde de bir kelime yazılı. Bunu Bıçakçı ya okumak zorunda 
kaldım. Çünkü o bunu bile yapamıyor." 
Tik-Tak bu kez öyle birdenbire öfkelenmedi. Onun ye rine yüzü yava şça morarmaya 
başladı. Yazın, korkunç bir fırtınadan önce gökyüzünün  kararması gibi. 
Reis yumu şak ama bo ğuk bir sesle, " Şu mendiline bir bakayım, Bıçakçı," dedi. 
" Đzin ver de eski dostun ona bir göz atsın." 
Bıçakçı, "Sana söyledim ya!" diye ba ğırdı. "Yalan söylüyor o!" Ellerini 
mendiline bastırarak duvara do ğru geri geri iki adım attı. Onun hemen 
yukarısında Oy'un altın gözleri ı şıldıyordu. "Bu bücürün suratına bakman 
yeterli. Onun gibi küstah bir piçin iyi yalanlar uy durmayı becerdi ğini 
anlarsın!" 
Tik-Tak Adam bu kez de Hoots'a baktı. Adam korkusun dan hasta olmu ş gibiydi. Reis 
o korkunç, yumu şak sesiyle sordu. "Ne diyorsun? Ne diyorsun, Hooter man? Seninle 
Bıçakçının eskiden beri dost oldu ğunuzu biliyorum. Bo ğazı kesilmi ş bir kaz kadar 
bile beynin olmadı ğını da bildi ğim gibi. Ama herhalde sen bile iç odaya girmek 
için gereken parolayı bir kâ ğıda yazacak kadar aptal olamazsın... Öyle de ğil mi? 
Değil mi, ha?" 
Hoots, "Ben... ben... sadece..." diye ba şladı. 
Bıçakçı haykırdı. "Kes sesini!" Jake'e müthi ş, marazi bir kinle baktı. 'Seni bu 
yüzden öldürece ğim, bebe ğim. Bak görürsün!" 
Tik-Tak Adam, "Mendilini çıkar, Bıçakçı," dedi. " Đçine bakmak istiyorum." 
Jake üzerinde dü ğmeler olan kürsüye bir adım yakla ştı. 
"Hayır!" Bıçakçı ellerini tekrar yukarı kaldırarak,  mendiline bastırdı. Sanki 
onun kendi kendine uçmasından korkuyordu. "Gösterir sem ne olayım!" 
Tik-Tak emretti. "Onu yakala, Brandon!" 
Brandon, Bıçakçıya do ğru atıldı. Korsan, reisi kadar hızlı hareket edemiy ordu. 
Ama yine de yeteri kadar süratliydi. E ğildi, çizmesinin koncundan bir bıçaük 
çıkararak, onu Brandon'un koluna sapladı. 
Brandon kolundan kan akmaya ba şlarken hayret ve can acısıyla, "Seni a şağılık 
köpek!" diye ba ğırdı. 
Tilly bir çı ğlık attı. " Şu yaptı ğına bak!" 
Tik-Tak da haykırıyordu. "Burada her şeyi benim yapmam mı gerekiyor?" Öfkeliden 
çok sinirliye benziyordu. Birdenbire aya ğa kalktı. Bıçakçı, kanlı hançerini 
yüzünün önünde ileri geri sallayarak havada mistik şekiller çizdi. Bir yandan da 
geriliyordu. Di ğer elini sıkıca kafasına bastırmı ştı. 
Bıçakçı, "Geri çekil, Tik'cik," diye soludu. "Seni karde şimmi ş gibi severim. Ama 
gerilemezsen bu bıça ğı da senin ba ğırsaklarının arasına saplarım. Gerçekten." 
Tik-Tak Adam güldü. "Sen mi? Yok canım!" Kendi hanç erini kınından çekerek, kemik 
sapından zarifçe tuttu. Herkes gözlerini bu iki ki şiye dikmi şti. Jake çabucak 
iki adım atarak üzerinde sürüyle dü ğme olan kürsüye yakla ştı. Tik-Tak Adam'ın 
bastı ğını sandı ğı dü ğmeye uzandı. 
Bıçakçı kavisli duvarın önünde geriliyor, ı şıklı tüpler Mandrus'un mahvetti ği 
suratını mide bulandırıcı renklere boyuyordu. Safra  ye şili, humma kırmızısı, 
sarılık şansı. Şimdi Oy'un a şağıyı gözetledi ği havalandırma ızgarasının altında 
Tik-Tak Adam durmaktaydı. Reis mantıklı bir sesle, "Hançeri bırak, Bıçakçı," 
dedi. "Çocu ğu, ben istedim, sen de getirdin. Bu i şte şi şlenecek biri varsa o da 
Hoots, sen de ğilsin. Sen şimdi bana sadece şunu göster..." 
Jake, Oy'un saldırmak için büzüldü ğünü gördü ve iki şeyi birden anladı-Hayvanın 
ne yapaca ğını ve bunu ondan kimin istedi ğini. 
Çocuk, "Oy, hayır!" diye ba ğırdı. 
Haydutların hepsi de dönüp ona baktılar. Aynı anda Oy atladı. Çürük havalandırma 
ızgarasına çarparak onu yerinden çıkardı. Tik-Tak A dam gürültünün geldi ği tarafa 



doğru dönünce Oy da onun yukarıya do ğru kaldırdı ğı yüzüne atladı. Isırıp, 
tırmalıyordu. 
 
ü^r^» 
Roland, iki kapa ğın ardından gelen o hafif sesi duydu. "Oy, hayır!" Olan 
olmu ştu. Valf tekerinin dönmesini bekledi ama öyle bir şey olmadı. Silah şor 
gözlerini kapayarak emri göndermek için bütün gücün ü kullandı. "Kapak, Jake! 
Kapaklan aç!" 
Cevap alamadı. Gözlerinin önündeki hayaller de kayb oldu. Jake'le ara-lanndaki 
zaten zayıf olan ileti şim ba ğı artık kopmu ştu. 
Tik-Tak Adam geriledi. Haykırıp, küfrediyor, suratı ndaki o kıvnlıp bükülen, 
ısınp tırmalayan şeyi yakalamaya çalı şıyordu. Adam, Oy'un pençelerinin sol 
gözüne vurdu ğunu hissetti. Göz yerinden fırladı. Tik-Tak Adam'ın  ba şını korkunç 
kızıl bir acı sardı. Sanki derin bir kuyuya alev al ev yanan bir me şale 
atılmı ştı. Adamın öfkesi ansızın can acısını bastırdı. Rei s, Oy'u yakaladı ğı 
gibi yüzüne yakla ştırdı. Onu havaya kaldırdı. Hayvanı bir bez parçası  gibi sıkıp 
bükmek niyetindeydi. 
Jake, "Hayır," diye inledi. Kapılan açan dü ğmeyi unutarak iskemlenin arkasından 
sarkan makineliyi kaptı. 
Tilly bir çı ğlık attı. Di ğerleri kaçı ştılar. Jake eski Alman makineli tüfe ğini 
Tik-Tak Adam'a çevirdi. Oy, adamın iri ellerinin ar kasında tepeüstü duruyordu. 
Reis onu ikiye bükmü ş, bel kemi ği kmlmak üzereydi. Oy deli gibi çırpınıyor, bir 
şeyleri kapmak için di şlerini açıp kapıyordu. Bir taraftan da can acısıyla  
haykırıyordu. Sesi inanılmaz bir biçimde bir insanı nkine benziyordu. 
Jake, "Onu bırak, a şağılık köpek!" diye ba ğırdı ve teti ği çekti. 
Aşağıya do ğru ni şan alacak kadar aklı ba şındaydı. O kapalı yerde .40 
Schmeisser'in gürültüsü kulakları sa ğır edecek gibiydi. Oysa Jake sadece be ş 
altı el ate ş etmi şti. Tik-Tak Adam'ın dar pantolonunun sol dizinin ik i-üç santim 
yukarısında bir delik belirdi ve hemen koyu kırmızı  bir leke etrafa yayılmaya 
başladı. Reis, hayret ve şokla a ğzını açarken dudakları bir O harfi 
olu şturdular. Yüzündeki ifade adamın dü şüncelerini sözlerden çok daha iyi 
açıklıyordu. Reis uzun ve mutlu bir ya şam sürece ğine inanmı ştı. Herkesi vuracak 
ama kimse ona ili şmeyecekti. Belki ona do ğru ate ş edeceklerdi ama ıs-
kalayacaklardı. Şimdi suratındaki hayret dolu ifade böyle bir şeyi hiç 
beklemedi ğini açıklıyordu. 
Jake, gerçek dünyaya ho şgeldin, köpek, diye dü şündü. 
Tik-Tak, Oy'u zemindeki ızgaranın üzerine atarak ya ralı baca ğını tuttu. Bakır 
Kafa, Jake'e do ğru atılarak, kolunu onun boynuna doladı. Sonra Oy o na saldırdı. 
Tiz sesle havlıyor ve siyah ipek pantolonun üzerind en adamın bile ğini 
di şliyordu. Bakır Kafa haykırarak dans eder gibi uzakl aştı. Baca ğını sallıyordu. 
Oy da bir öne bir arkaya sallanıyordu bu yüzden. Am a yine de haydu-tun ayak 
bile ğini bırakmıyordu, sıkıca yapı şmıştı. Tıpkı bir midye gibi. Jake döndü ve 
Tik-Tak Adam'ın kendisine do ğru süründü ğünü gördü. Bıça ğını di şlerinin arasına 
sıkı ştırmı ştı. 
Jake, "Güle güle, Tik'cik," diyerek Schmeisser'in t eti ğini tekrar çekti. Ama bir 
şey olmadı. Silah bo ş muydu, yoksa tutukluk mu yapmı ştı, bunu bilmiyordu. Ho ş 
düşünmenin de sırası de ğildi. Jake iki adım geriledi, sonra da Tik-Tak Adam 'ın 
tahtı görevini yapan sandalyeye dayanıp kaldı. Onun  arkasına geçerek reisle 
arasına sandalyeyi sokamadan adam onu ayak bile ğinden yakaladı. Di ğer eli 
bıça ğının sapına gidiyordu. Mahvolan sol gözünün kalıntı ları nane jölesi gibi 
yana ğına bula şmıştı. Sa ğ gözüyle Jake'e delice bir nefretle bakıyordu. 
Çocuk onun elinden kurtulmaya çalı şırken Tik-Tak Adam'ın tahtına yı ğ1" lıp 
kaldı. Sonra gözü sa ğ taraftaki dirsek dayayacak yerin altına dikilmi ş olan cebe 
ili şti. Bunun lastikli a ğzından bir tabancanın çatlak sedefli kabzası uzanmı ş11- 
Tik-Tak Adam heyecanla, "Ah, küçük, öyle bir acı çe keceksin ki," diye fısıldadı. 
Ağzı artık hayretle bir O harfi olu şturmuyordu. Haydut, titreyen dudaklarını 
germi ş, sırıtıyordu. "Ah, öyle bir acı çekeceksin ki! Ve ben sana mutlulukla... 
Ne?" 
Jake nikel kaplama ucuz tabancayla hayduda ni şan alırken reisin dudaklan yine 
bir O harfini olu şturmaya ba şladılar. Çocuk emniyeti açarken, Tik-Tak Adam 
bile ğini iyice sıktı. Jake o an kemiklerinin kınlmak üze re oldu ğunu dü şündü. 



Tik-Tak Adam çı ğlı ğı andıran bir fısıltıyla, "Buna cesaret edemezsin!"  dedi. 
Jake sertçe, "Pekâlâ ederim," diye cevap vererek re isin tabancasının teti ğini 
çekti. Kuru bir çatırtı duyuldu. Bu Schmeisser'in A lmanlara yakı şacak gürültüsü 
kadar dramatik bir ses de ğildi. Tik-Tak Adam'ın alnının sa ğ tarafında, yukanda 
bir delik belirdi. Reis hâlâ Jake'e inanamıyormu ş gibi bakıyordu. Çocuk ona 
tekrar ate ş etmek için kendini zorladı ama ba şaramadı. Birdenbire Tik-Tak 
Adam'ın kafa derisi eskimi ş duvar kâ ğıdı gibi soyularak sa ğ yana ğının üzerine 
düştü. Roland bunun ne anlama geldi ğini bilirdi. Ancak Jake artık do ğru dürüst 
düşünecek halde bile de ğildi. Kafasının içinde panikle karı şık kara bir deh şet 
hortum gibi dönüyordu. Ayak bile ğindeki el gev şeyip kayarken o da büyük 
sandalyede büzüldü kaldı. Tik-Tak Adam yere yüzükoy un kapaklandı. 
Kapı. Kapa ğı açıp Silah şor'ün içeri girmesini sa ğlamalıydı. Jake bütün dikkatini 
buna verdi. Ba şka hiçbir şey dü şünmüyordu. Sedef kabzalı tabanca parmaklannın 
arasından kayarak ızgaranın üzerine dü şerken takırdadı. Tik-Tak Adam'ın 
bastı ğını sandı ğı dü ğmeye tekrar uzanırken iki el bo ğazına sanldı. Ve onu 
kürsüden geriye do ğru çekti. 
Biri kula ğına, "Seni öldürece ğimi söylemi ştim, benim a şağılık dostum," diye 
fısıldadı. "Ve Bıçakçı verdi ği sözü her zaman tutar." 
Jake iki elini arkaya do ğru uzatarak vurmaya çalı ştı. Ama elleri sadece havada 
sallandı. Bıçakçının parmaklan bo ğazına batıyordu. Adam amansızca °nu bo ğmaya 
başlamı ştı. Bütün dünya Jake'in gözlerinin önünde grile şti. Sonra çabucak mora 
dönüştü. Mor da siyaha. 
Bir tulumba çalı şmaya ba şladı. Kapa ğın ortasındaki valf tekeri hızla dönüyordu. 
Roland, tannlara şükürler olsun, diye dü şündü. Tekeri o daha durmadan yakaladı 
ve kapa ğı açtı. Đçteki kapak aralıktı. Geriden bo ğuşan insanların gürültüsü ve 
Oy'un havlamaları geliyordu. Hayvanın sesi can acıs ı ve öfkeden tizle şmişti. 
Roland kapa ğı bir tekmede açtı ve Bıçakçının Jake'i bo ğmakta oldu ğunu gördü. Oy, 
Bakır Kafayı bırakmı ş, Jake'i Bıçakçınjn elinden kurtarmaya çalı şıyordu. Ama 
korsanın çizmesi iki görevi birden yapmaktaydı. Bıç akçıyı Oy'un di şlerinden 
koruyordu. Hayvanı da adamın kanında dola şan o korkunç hastalıktan. Brandon 
hayvanın Bıçakçının bile ğini ısırmasına engel olmak için hançerini tekrar te krar 
onun baca ğına sapladı. Ama Oy buna aldırmadı bile. Jake dü şmanının ellerinden 
ipleri kesilmi ş bir kukla gibi sarkıyordu. Suratı mavimsi beyaz, şi ş dudakları 
da morumsuydu. 
Bıçakçı ba şını kaldırarak, "Sen!" diye homurdandı. 
Roland ba şını salladı. "Evet, ben." Bir el ate ş etti ve Bıçakçının kafasının sol 
tarafı parça parça oldu. Adam geriye do ğru uçarken kanlı sarı mendili açıldı. 
Sonra da, Tik-Tak Adam'ın üzerine yı ğılıp kaldı. Ayaklarını bir an ızgara zemine 
vurdu, ardından da hareketsiz kaldı. 
Silah şor tabancanın emniyetini sa ğ elinin ayasıyla açarak Brandon'a iki defa 
ate ş etti. Oy'u tekrar bıçaklamak için hayvanın üzerine  e ğilmi ş olan Brandon 
hızla döndü ve duvara çarptı. I şık tüplerinden birini kavrarken a ğır a ğır 
aşağıya do ğru kayıyordu. Gev şeyen parmaklarının arasından ye şil bir ı şık etrafa 
yayıldı. 
Oy topallayarak yerde yatan Jake'in yanına gitti ve  onun yüzünü yalamaya 
başladı. 
Bakır Kafayla Hoots göreceklerini görmü şlerdi. Yan yana Tilly'nin geçip su 
aldı ğı küçük kapa ğa do ğru ko ştular. Kahramanlı ğın sırası de ğildi. Roland da o 
vüzden onlan arkalarından vurdu. Artık hızlı hareke t etmesi gerekıyordu. Hem de 
çok hızlı. O iki haydut tarafından pusuya dü şürülmek de istemiyordu. Tabii o 
ikisi bunu yapacak cesareti bulurlarsa. 
Kapsül biçimi odanın tepesinde sürüyle turuncu ı şık yanmaya ve alarm düdü ğü 
çalmaya ba şladı. Duvarlara çarpan, bo ğuk, aralıklı sesler. Bir iki dakika sonra 
acil durum ı şıkları da düdü ğe uygun bir biçimde yanıp sönüyorlardı. 
 
Eddie, Susannah'nın yanına dönerken alarm düdü ğü inlemeye ba şladı. Genç adam 
hayretle ba ğırarak Ruger'i kaldırdı. Ama nereye ni şan alaca ğını bilmiyordu. "Ne 
oluyor?" 
Susannah ba şını salladı. Bu konuda hiçbir fikri yoktu. Düdük ko rkutucuydu ama bu 
da sadece sorunun bir parçasıydı. Ses insana acı ve recek kadar yüksekti. Bu 



yükseltilmi ş ses dalgalan Eddie'nin aklına traktör-trayler korn asını getirdi. 
Sesi on derece arttınlmı ş olanını. 
Aynı anda turuncu ark-sodyum lambalan yanıp sönmeye  ba şladılar. Eddie, 
Susannah'nın sandalyesine elini attı ğında EMRET ve G ĐR dü ğmelerinin parlak 
kırmızı ı şıklarının da yanıp söndüklerini fark etti. Tıpkı bi r insanın kırptı ğı 
gözlere benziyordu. 
Eddie, "Blaine, ne oluyor?" diye ba ğırdı. Etrafına bakındı ama sadece deli gibi 
sıçrayan gölgeleri gördü. "Bunu yapan sen misin?" 
Blaine'in cevabı kahkahalar oldu. Korkunç, mekanik kahkahalar. Bu Ed-die'nin 
aklına küçük bir çocukken Coney Island'da "Deh şetler Evi"nin kapısında duran 
makineli palyaçoyu getirdi. 
Susannah bir çı ğlık attı. " Şunu durdur, Blaine! Hava saldırısı sireni çalarken 
bilmecenin cevabını nasıl buluruz?" 
Kahkahalar ba şladıkları gibi birdenbire sona erdi. Ama Blaine yin e de cevap 
vermedi ya da verdi. Karı kocayı perondan ayıran pa rmaklıkların arkasında a ğır-
transit türbinlerinin güç verdi ği dev makineler, Tik-Tak Adam'ın Çok istedi ği 
çift mıknatıslı bilgisayarlann emriyle çalı şmaya ba şladılar. Mono Blaine on 
yıldan beri ilk kez uyanmı ştı ve kalkı ş hızına eri şmeye çalı şıyordu. 
Aslında bu alarm düdü ğü Lud'un çoktan ölmü ş olan sakinlerine bir hava 
saldırısının yakla ştı ğını haber vermek için geli ştirilmi ş ve neredeyse bin 
yıldan beri bir kez olsun denenmemi şti bile. Ses kenti bir battaniye gibi 
örtüyordu. Çalı şır haldeki bütün lambalar yandılar. Sonra da aynı t empoyla yanıp 
sönmeye ba şladılar. Sokakların yukarısındaki Bulu ğlar da, altındaki Kırlar da 
her zaman korktukları o sonun gelmi ş oldu ğuna inandılar. Kırlar makinelerde 
felakete neden olacak bir bozulma ba şladı ğından ku şkulandı. Kentin altındaki 
makinelerde ya şayan hayaletlerin günün birinde ortaya çıkıp ya şayanlardan o çok 
geciken intikamlarını alacaklarına inanan Bulu ğlar da sonunda bunun oldu ğuna 
inandılar. Belki de onların dü şünceleri gerçe ğe daha yakındı. 
Aslında kentin altındaki o çok eski bilgisayarlarda  bir damlacık zekâ kalmı ştı. 
Bu bir tek canlı organizma, amansız çift mıknatıslı  devrelerindeki, salt 
gerçeklerin sa ğladı ğı ko şullar altında akıllıca ya şamaktan çoktan vazgeçmi şti. 
Mantı ğı gitgide sapıkla şmıştı. Bu dü şüncelerini sekiz yüz yıldan beri hafıza 
bankalarında saklıyordu. Roland'la arkada şları gelmemi ş olsaydı, bir sekiz yüz 
yıl daha saklayacaktı. Ancak 'vücutsuz akıl' durmad an kendince dü şünmüş ve her 
geçen yılla daha da delirmi şti. Gitgide uzayan uyku sürelerinde rüya gördü ğü de 
söylenebilirdi. Dünya geçip giderken bu rüyalar da zamanla daha 
anormalle şmişlerdi. I şını ya şatan akla hayale sı ğmayacak makineler zayıflamı ş 
ama bu insanca olmayan deli kafa harap odalarda uya nmıştı. Herhangi bir hayalet 
gibi vücudunun olmamasına ra ğmen sendeleyerek ölülerin koridorlarında dola şmaya 
başlamı ştı. 
Yani kısacası Mono Blaine, kentten çıkmaya hazırlan ıyordu. 
 
Jake'in yanına diz çökmü ş olan Roland arkasından gelen ayak sesini duyunca 
döndü. Tabancasını kaldırmı ştı. Hamur rengi yüzünde şaşkınlık ve batıl inançlara 
bağlı bir korku belirmi ş olan Tilly ellerini kaldırarak ba ğırdı. "Beni öldürme, 
efendi! Lütfen! Beni öldürme!" 
 Roland sert sert, "Öyleyse kaç," dedi. Tilly uzakl aşırken de silahının 
nanrlusuyla onun baldırına vurdu. "O tarafa de ğil. Benim girdi ğim kapaktan çık. 
Benimle bir daha kar şıla şırsan bu dünyada görece ğin son ki şi yine ben olurum! 
Şimdi git!" 
Kadın sıçrayan, dönen gölgelerin arasında kayboluve rdi. 
Roland ba şını Jake'in gö ğsüne dayarken alarm düdü ğünü duymamak için di ğer eliyle 
kula ğmı kapattı. Çocu ğun kalbi çarpıyordu. Yava ş ama güçlü bir biçimde. Silah şor 
kollarını çocu ğa dolaymca Jake de kirpiklerini kırpı ştırarak gözlerini açtı. "Bu 
kez dü şmeme izin vermedin." Sesi bo ğuk bir fısıltı gibi çıkıyordu. 
"Evet. Bu kez buna izin vermedim. Bir daha da verme yece ğim. Sesini zorlama." 
"Oy nerede?" 
Billy, "Oy!" diye havladı. "Oy!" 
Brandon hayvanı birkaç kez bıçaklamı şsa da yaralardan hiçbiri öldürücü de ğildi. 
Hatta ciddi bile sayılmazlardı. Oy'un canının yandı ğı belliydi. Fakat 



sevincinden kendinden geçmek üzere oldu ğu anla şılıyordu. Pembe dilini sarkıtmı ş, 
ı şıl ı şıl gözleriyle Jake'e bakıyordu. "Ake! Ake! Ake!" 
Jake hüngür hüngür a ğlamaya ba şlayarak hayvana uzandı. Oy topallayarak çocu ğun 
kollarının arasına girdi ve onun kendisine sarılmas ına bir an izin verdi. 
Roland aya ğa kalkarak etrafına bakınmca gözleri odanın dibinde ki kapa ğa takıldı. 
Sırtından vurdu ğu iki adam o tarafa do ğru gitmi şlerdi. Kadın da yine o yana 
gitmek istemi şti. Silah şor, Jake'i kuca ğına alarak o kapa ğa do ğru yürüdü. Oy da 
yanından geliyordu. Roland ölü Kırları tekmeyle yan lara iterek, ba şını e ğdi ve 
kapaktan geçti. Böylece bir mutfa ğa girmi ş oldu. Burası yerli araç gereçlere ve 
paslanmaz çelik duvarlarına ra ğmen bir domuz a ğılına benziyordu. Kırların etrafı 
temiz tutmaya pek meraklı olmadıkları anla şılıyordu. Jake, "Su..." diye 
fısıldadı. "Lütfen... Çok susadım." Roland tuhaf bi r duyguya kapıldı. Sanki 
zaman ikiye katlanmı ştı. Silah şor çölden sendeleyerek çıktı ğını hatırladı. 
Boşluk ve sıcaklıktan çıldırmı ştı sanki. Durak yerindeki ahırda kendinden 
geçmi şti. Susuzluktan yarı ölmü ş haldeydi sanki. Sonra so ğuk su bo ğazından 
akarken uyanmı ştı. Çocuk gömle ğini çıkarmı ş ve tulumbada ıslatarak ona su 
içirmi şti. Şimdi Jake'in ona yaptı ğım tekrarlama sırası kendisindeydi. 
Roland etrafına bakındı ve evyeyi gördü. O tarafa g iderek muslu ğu açtı. So ğuk, 
berrak bir su akıyordu. Tepelerinde, etraflarında v e ayaklarının altında düdük 
sesi sürüp gitmekteydi. 
"Ayakta durabilecek misin?" Jake ba şını salladı. "Sanırım." 
Roland çocu ğu ayaklarının üzerine bıraktı ama sendelerse onu he men tutmaya 
hazırdı. Fakat Jake evyeye tutunup ba şını akan suyun altına soktu. O sırada 
Roland, Oy'u kuca ğına alıp yaralarına baktı. Yaralardan akan kanlar p ıhtıla şmaya 
başlamı şlardı bile, Silah şor, şansın çok yardım etti, tüylü dostum, diye 
düşündü. Ucuz kurtuldun. Jake'in yanından uzanarak hay van için avucuna su aldı. 
Oy bunu hevesle içti. 
Jake ba şını muslu ğun altından çekti ğinde saçları yüzünün iki yanına yapı şmıştı. 
Yüzünün rengi hâlâ uçuktu ve onu kötü dövdükleri de  iyice belli oluyordu. Ancak 
Roland'ın üzerine ilk e ğildi ği andakinden daha iyiydi şimdi. Silah şor korkunç 
bir an onun ölmü ş oldu ğunu bile sanmı ştı. 
Roland geri dönerek Bıçakçıyı tekrar öldürmeyi iste di. Bu da aklına ba şka bir 
şeyi getirdi. 
"Bıçakçının Tik-Tak Adam dedi ği yaratık... Onu gördün mü, Jake?" "Evet. Oy ona 
saldırdı. Yüzünü parçaladı. Sonra da ben adamı vurd um." "Öldü mü?" 
Jake'in dudakları titremeye ba şladı. "Evet... Onu..." Parmaklarını alnına, sa ğ 
kaşının iyice yukarısına vurdu. "Ben çok ş- ş... Ben çok şanslıydım." 
Roland çocu ğu bakı şlarıyla tarttı, sonra da a ğır a ğır ba şını salladı. Hayır 
dermi ş gibi. "Biliyor musun, bundan ku şkuluyum. Ama neyse şimdi bunu bir tarafa 
bırakalım. Haydi, gel." 
"Nereye gidiyoruz?" Jake'in sesi hâlâ bo ğuk bir mırıltı gibiydi. Roland'ın 
omzunun üzerinden ölümün e şi ğine geldi ği odaya do ğru bakıp duruyordu. 
 Silah şor mutfa ğın di ğer tarafını i şaret etti. Orada yine bir kapak vardı ve 
gerisinde koridor devam ediyordu. "Bu ba şlangıç için yeterli." Her taraftan 
birden müthi ş bir ses yükseldi. "S ĐLAHŞOR." Roland hızla döndü. Bir kolunu 
Jake'in omzuna atmı ş, di ğeriyle Oy'u kucaklamı ştı. Ne var ki, etrafta görülecek 
kimse yoktu. Silah şor, "Benimle konu şan kim?" diye ba ğırdı. "ADINI AÇIKLA, 
SĐLAHŞOR!" 
"Steven'in o ğlu Gilead'lı Roland. Benimle konu şan kim?" O ses bu soruya 
aldırmayarak, "GILEAD ORTADAN KALKTI," dedi. Roland  ba şını kaldırıp baktı ve 
tavandaki iç içe halkaları gördü. Ses oradan geliyo rdu. 
" ĐÇ-DÜNYADA YA DA ORTA-DÜNYADA HEMEN HEMEN ÜÇ YÜZ YILDAN BERĐ H ĐÇ SĐLAHŞOR 
DOLAŞMADI." 
"Ben ve dostlarım son Silah şorleriz." 
Jake, Oy'u Roland'dan aldı. Hayvan hemen çocu ğun şi ş yüzünü yalamaya ba şladı. 
Altın halkalı gözleri sevgi ve mutlulukla doluydu. 
Jake, Roland'a, "Blaine bu," diye fısıldadı. "Öyle değil mi?" 
Silah şor, evet, dermi ş gibi kafasını salladı. Tabii Blaine'di bu. Ama Rol and, 
Blaine'in sadece bir mono tren olmadı ğını, geride ba şka şeylerin de bulundu ğunu 
seziyordu. 



"ÇOCUK! SEN NEW YORK'LU JAKE M ĐSĐN?" Jake, Roland'a sokuldu ve ba şını kaldırarak 
hoparlörlere baktı. "Evet. Bu benim. New York'lu Ja ke. Şey... Elmer'in o ğlu." 
"B ĐLMECE KĐTABI HÂLÂ SENDE M Đ? BANA SÖYLEDĐKLERĐ ŞU KĐTAP?" 
Jake elini omzunun üzerinden attı. Parmakları sırtı na de ğince de her şeyi 
hatırladı ve yüzünde üzüntülü bir ifade belirdi. So nra tekrar Roland'a baktı. 
Silah şor sırt çantasını ona do ğru uzatıyordu. Adamın ince hatlı, zayıf yüzü her 
zamanki gibi ifadesizdi fakat çocuk Roland'ın dudak larının kenarında pek hafif 
bir tebessümün uçu ştu ğunu fark etti. 
Jake çantayı alırken Silah şor, "Kayı şları ayarlaman gerekecek," dedi. 
"Ama bilmece..." 
Roland ba şını salladı. " Đki kitap da hâlâ çantada." 
Ses tembel tembel, "SENDE NE VAR, KÜÇÜK YOLCU?" diy e sordu. Jake, "Tanrım!" 
dedi. 
Roland sözlerimizi duymakla kalmıyor, bizi görüyor da, diye dü şündü. Ve bir 
dakika sonra bir kö şedeki cam gözü gördü. Bu normal bir insanın görebil ece ği 
yerden çok daha yukarıdaydı. Silah şor cildinin üzerinde sanki so ğuk bir şey 
dola şıyormu ş gibi bir duyguya kapıldı. Jake'in yüzündeki endi şeli ifadeden ve 
onun Oy'u daha sıkıca kavramasından çocu ğun da kendisi kadar kaygılı oldu ğunu 
anladı. O ses bir makinenindi. Đnanılmayacak kadar zeki bir makinenin. Şakacı 
bir makinenin. Ama yine de kötü bir aksaklık vardı.  
Jake, "Kitap," dedi. "Bilmece kitabım burada." 
" ĐYĐ." Bu seste adeta insanca bir memnuniyet vardı. "GE RÇEKTEN DE HARĐKA." 
Mutfa ğın dibindeki kapa ğın önünde üstü ba şı pis, sakallı bir adam belirdi. 
Kolunun yukarısından kanlı, kirli bir sarı mendil s arkıyordu. Adam, "Duvarların 
içinde yangın var!" diye ba ğırdı. Pani ğe kapıldı ğı için Roland'la Jake'in yerin 
altındaki o berbat Ka-Tet'inm bir parçası olmadı ğını anlayamamı ş gibiydi. "Alt 
katlar duman içinde! Đnsanlar kendilerini öldürüyorlar! Bir şey bozuldu! 
Kahretsin! Her şey bozuldu! Biz..." 
Fırının kapa ğı, çıkık bir çene gibi birdenbire a şağıya do ğru kaydı. Fırından 
uzanan mavi-beyaz, kalın bir ı şın pis adamın kafasını sardı. Adam geri geri 
gitti. Elbiseleri tutu şmuştu, yüzünün derisi kaynıyordu sanki. 
Jake ba şını kaldırıp Roland'a baktı. Deh şete kapılmı ş, sersemlemi şti. Silah şor 
kolunu onun omzuna attı. 
O ses, "KONU ŞMAMI YARIDA KESTĐ," diye açıkladı. "BU KABACA B ĐR DAVRANIŞTI. ÖYLE 
DEĞĐL MĐ?" 
Roland sakin sakin, "Evet," dedi. "Son derecede kab a bir davranı ş." "GILEAD'LI 
ROLAND, NEW YORK'LU SUSANNAH SENĐN EZBERDEN PEK ÇOK BĐLMECE BĐLDĐĞĐNĐ SÖYLEDĐ. 
BU DOĞRU MU?" "Evet." 
 Koridorun bu koluna açılan odalardan birinde bir p atlama oldu. Zemin 
ayaklarının altında sarsıldı. Sesler biçimsiz bir k oro gibi haykırıyordu. O sonu 
gelmeyen tiz düdük ve çakan ı şıklar bir an hafiflediler. Sonra yine güçlendiler. 
Havalandırma ızgaralarından acı, yakıcı, hafif bir duman bulutu süzüldü. Ses, 
"BANA BĐLMECELERĐNDEN BĐRĐNĐ SÖYLE. S ĐLAHŞOR," diye önerdi. Sakin ve rahattı. 
Sanki kendi kendisini mahvetmek üzere olan bir kent in altında de ğillerdi. Bir 
yerde, bir köyün sakin meydanında oturuyorlardı. Ro land bir an dü şündü ve aklına 
Cuthbert'in en sevdi ği bilmece geldi. "Pekâlâ, Blaine," dedi. "Sana bir bilmece 
soraca ğım. Bütün tanrılardan daha iyi, yank ayaklı şeytanlardan daha kötü olan 
şey nedir? Ölüler her zaman onu yer. Onu yiyen canlı larsa a ğır a ğır ölür." 
Uzun bir sessizlik oldu. Jake, kavrulan adamın kork unç kokusunu duymamak için 
yüzünü Oy'un tüylerinin arasına gömdü. 
"Dikkatli ol, Silah şor." Ses yazın en sıcak gününde esen serin bir rüzg âr kadar 
hafifti. Blaine daha önce bütün hoparlörlerden gürl emi şti. Ama bu kez sesi 
sadece yukandaki hoparlörden geliyordu. "Dikkatli o l, New York'lu Jake. Bütün 
bunların 'Çekiciler' olduklarını unutmayın. A ğır a ğır gidin ve çok dikkatli 
davranın." 
Jake irile şmiş gözlerle Silah şor'a baktı. Roland ba şını, hayır, dermi ş gibi pek 
hafifçe salladı ve bir parma ğını kaldırdı. Sanki burnunun kenarını ka şıyormu ş 
gibi yaptı ama o parma ğını duda ğına götürdü. Jake, Silah şor'ün ona dilini 
tutmasını söyledi ğini anladı. 
Blaine sonunda, "ZEK ĐCE BĐR BĐLMECE." dedi. Sesinde gerçek bir hayranlık var 
gibiydi. "CEVAP: H ĐÇ, ÖYLE DE ĞĐL MĐ?" 



Roland, "Evet, do ğru," diye cevap verdi. "Sen de çok zekisin, Blaine. " 
Ses tekrar duyuldu ğu zaman Roland da Eddie'nin daha önce duydu ğu şeyi fark etti. 
O derin ve kontrol altına alınamayan hırs ve açgözl ülü ğü. "BANA B ĐR BĐLMECE DAHA 
SOR»" 
Roland derin bir soluk aldı. " Şimdi olmaz." 
"STEVEN' ĐN OĞLU ROLAND. BENĐ REDDETMEDĐĞĐNĐ UMARIM. ÇÜNKÜ BU KABALIK OLUR. BÜYÜK 
BĐR KABALIK." 
Roland, "Bizi arkada şlarımızın yanına götür," diye kar şılık verdi. "Lud'dan 
ayrılmamıza da yardım et. Belki o zaman bilmece sor mak için zamanımız olur." 
Ses, " ĐKĐNĐZĐ DE OLDUĞUNUZ YERDE ÖLDÜREBĐLĐRĐM." dedi. Ses kı şın en karanlık 
günü kadar so ğuktu. 
Roland ba şını salladı. "Evet. Bunu yapabilece ğinden eminim. Ama bilmeceler de 
bizimle birlikte ölür." 
"ÇOCUĞUN KĐTABINI ALAB ĐLĐRĐM." 
Roland, "Hırsızlık sözün kesilmesinden de, red ceva bından da daha kaba bir şey 
sayılır," diye fikrini açıkladı. Sanki havadan suda n söz ediyorlarmı ş gibi 
konu şmuştu. Ama sa ğ elinin sa ğlam parmaklarıyla Jake'in omzunu sıkıca tutuyordu. 
Çocuk tavandaki hoparlöre bakarak ekledi. "Zaten ki tapta bilmecelerin cevaplan 
yok. O sayfalar yırtılmı ş." Aniden ilham geldi ği için ekledi. "Ama o cevaplar 
burada." Eliyle şaka ğına vurdu. 
Blaine, "S ĐZ ĐKĐNĐZ DE ŞUNU HATIRLAMALISINIZ." dedi. "H ĐÇ KĐMSE UKALALARDAN 
HOŞLANMAZ." 
Bir patlama daha oldu. Bu daha yakından geldi ve da ha gürültülüydü. Havalandırma 
ızgaralarından biri yerinden fırlayarak mutfakta uç tu. Bir dakika sonra Kırların 
ininin geri kalan bölümüne açılan kapaktan iki erke kle bir kadın girdi. Silah şor 
tabancasını onlara do ğru çevirdi. Onlarsa, Silah şor' le çocu ğa hiç bakmadan 
sendeleyerek mutfaktan geçip siloya girdiler. Rolan d silahını indirdi. Onları 
bir orman yangınından kaçan hayvanlara benzetti. 
Tavandaki paslanmaz çelikten bir panel kayarak açıl dı. Şimdi orada dört kö şe 
kapkara bir delik vardı. Bunun derinliklerinde gümü şümsü bir şey parıl-dadı. 
Birkaç dakika sonra da çapı otuz santim kadar olan paslanmaz çelikten bir küre 
delikten çıkarak havada durdu. 
Blaine kısaca, " ĐZLEYĐN," dedi. 
Jake umutla, "O bizi Susannah'yla Eddie'nin yanına götürecek mi?" diye sordu. 
Blaine'in cevabı sessizlik oldu... Ama küre koridor da uçmaya ba şlayınca 
Roland'la Jake de onu izlediler. 
Jake bunu izleyen süreyi hiçbir zaman do ğru dürüst anımsayamayacak-tı. Belki de 
böylesi daha iyiydi. Çocuk, kendi dünyasından Gyana  denen küçük bir Güney 
Amerika ülkesinde dokuz yüz ki şi hep birlikte intihar etmeden bir yıl önce 
ayrılmı ştı. Ama 'Lemming' denen kuzey kır farelerinin zaman  zaman hep birlikte 
kendilerini denize attıklarını da biliyordu. Kırlar ın, kentin altındaki 
yerlerinde de buna benzer bir şey oluyordu şimdi. 
Patlamalar duyulmaktaydı. Bazıları onların bulundu ğu katta. Ama ço ğu daha 
aşağılarda. Havalandırma ızgaralarından zaman zaman kes kin kokulu dumanlar 
fı şkınyordu. Fakat hava temizleme makinelerinin ço ğu hâlâ çalı şıyordu. Dumanlar 
birle şip bo ğucu bulutlara dönü şmeden ço ğunu emiyorlardı. Adamla çocuk herhangi 
bir yangınla kar şıla şmadılar. Ancak Kırlar, Kıyamet Günü gelmi ş gibi 
davranıyorlardı. Ço ğu sadece kaçıyordu. Yüzleri kapıldıkları panik yüzü nden 
ifadesizle şmişti. Ancak pek çok ki şi de çelik kürenin Silah şor'le çocu ğu 
geçirdi ği koridorlarda ve onlara açılan odalarda intihar et mişti. Bazıları 
kendilerini vurmu ş, ço ğu gırtlaklarını ya da bileklerini kesmi şlerdi. Birkaçının 
zehir içti ği anla şılıyordu. Bütün ölülerin yüzlerinde müthi ş bir korku ifadesi 
vardı. Jake, onları bunu yapmaya sürükleyen şeyi belli belirsiz kavrayabildi. 
Sadece Roland bu insanlara olanları daha iyi anladı . Daha do ğrusu kafalarına 
olanları sezdi. Yüzyıllar boyunca ölü olan kent bir denbire etraflarında 
canlanmı ş, ondan sonra da kendi kendini mahvetmeye ba şlamı ştı. Roland da bunu 
Blaine'in kasten yaptı ğını biliyordu. Bu insanları intihara onun sürükledi ğini 
de. 
Adamla çocuk, yukarıdaki bir ısıtma borusundan sark an bir Kırın yanından 
dola ştılar. Uçan kürenin pe şisıra hızla çelik bir merdivenden indiler. 
Roland, "Jake!" diye ba ğırdı. " Đçeri girmem için o kapakları açmadın de ğil mi?" 



Çocuk hayır, der gibi ba şını salladı. "Bunu anlamı ştım. O da Blaine'in i şiydi." 
Merdivenin a şağısına eri şerek dar bir koridordan üzerinde, "KES ĐNLĐKLE KĐMSE 
GĐREMEZ," yazılı bir kapa ğa do ğru gittiler. Bu Yüksek Dile özgü o sivri 
harflerle yazılmı ştı. 
Jake, "Blaine mi?" diye sordu. 
"Evet. Onu bu adla ça ğırabiliriz." 
"Ya öbür se..." 
Roland sertçe, "Hi şşş..." dedi. 
Çelik küre, kapa ğın önünde durdu. Teker döndü ve kapak aralandı. Rol and kapa ğı 
çekerek iyice açtı. Sonra ikisi yeraltındaki koskoc aman bir odaya girdiler. 
Burası üç yöne do ğru göz alabildi ğine uzanıyordu. Đçerisi sanki sonsuza dek 
uzanan kontrol panelleri ve elektronik aletlerle do luydu. Panellerden ço ğu hâlâ 
karanlıktı. Ama Jake'le Roland, kapa ğın hemen önünde durarak iri-le şmiş gözlerle 
etraflarına bakınırken, pilot ı şıklarının yandı ğını gördüler. Ardından 
makinelerin çalı şmaya ba şladı ğını duydular. 
Jake, "Tik-Tak Adam binlerce bilgisayar oldu ğunu söyledi," dedi. "Anla şılan 
haklıymı ş. Tanrım, şuraya bak!" 
Roland, çocu ğun kullandı ğı kelimeyi anlamamı ştı. O yüzden bir şey söylemeden 
sadece sıra sıra panellerin ı şıklarının yanmasını seyretti. Oldukça eski bir 
makine bozulurken aletlerin birinden kıvılcımdan ol uşan bir bulut ve dil gibi 
yeşil alevler çıktı. 
Yine de makinelerin ço ğunun çok iyi çalı ştıkları anla şılıyordu. Yüzyıllar 
boyunca hiç kımıldamamı ş olan ibreler birdenbire ye şil i şaretlere do ğru kayıyor, 
dev alüminyum silindirler dönüyor, silikon cipslerd e saklanan bilgileri tekrar 
uyanan ve hazır bekleyen hafıza bankalarına döküyor lardı. Batı Nehri Ba-
ronlu ğundaki su basıncından kı ş uykusuna yatmı ş olan Send Havzası Nükleer 
Santralindeki güç amperajına kadar her şeyi belirten ye şil ve kırmızı sayılar 
yanıp sönüyordu. Yukarıda dizi dizi küreler yanıyor  ve etrafa ı şık saçıyorlardı. 
Aşağıdan, yukarıdan ve etraflarından -her yandan- uzun süren uykularından uyanan 
ağır-transit motorları ve jeneratörlerin bo ğuk bas mırıltıları geliyordu. 
Jake iyice bitkinle şmişti. Roland onu tekrar kuca ğına alıp çelik topun pe şinden 
koştu. Görevlerini ve amaçlarını tahmin bile edemedi ği makinelerin önünden 
geçti. Oy da pe şinden ko şuyordu. Top sola döndü. Şimdi kendilerini buldukları 
geçit televizyon monitörlerinin arasından uzanıyord u. Binlerce televizyon 
çocukların ev yaptıkları tahta küpler gibi üst üste  konulmu şlardı. Jake, babam 
bunlara bayılırdı, diye dü şündü. 
Bu dev video salonunun bazı bölümleri hâlâ karanlık tı. Ama ekranlardan ço ğu 
aydınlanmı ştı. Hem yukarda, hem de a şağıda, karma şa içinde olan bir kenti 
gösteriyorlardı hepsi. Bulu ğ sürüleri amaçsızca sokaklarda ko şuyorlardı. Gözleri 
yuvalarından u ğramı ş gibi açılmı ş, dudakları sessizce kıpırdıyordu. Birçok ki şi 
yüksek binalardan atlıyordu. Jake, Send Köprüsüne t oplanmı ş olan yüzlerce 
Bulu ğun kendilerini nehre attıklarını deh şetle gördü. Di ğer ekranlar portatif 
karyolalarla dolu, yatakhanelere benzeyen büyük oda ları gösteriyorlardı. Bu 
odalardan bazıları yanmaktaydı. Ama galiba yangınla rı pani ğe kapılmı ş olan 
Kırların kendileri çıkarıyorlardı. Yataklarını ve e şyalarını neden 
tutu şturduklarını ancak Tanrı bilirdi. 
Bir ekranda geni ş gö ğüslü bir dev, kadınları ve erkekleri kanlı baskı ma kinesine 
benzeyen bir şeyin içine atıyordu. Bu yeteri kadar kötüydü. Ama d aha da kötü bir 
şey vardı. Kurbanlar, ba şlarında bir nöbetçi olmadan sıraya dizilmi ş kuzu kuzu 
bekliyorlardı. Sarı mendilini kafasına sıkıca ba ğlamı ş ve ba ğladı ğı uçlarını da 
iki örgü gibi kulaklarının arkasından sallandıran c ellat ya şlı bir kadını 
yakalayarak havaya kaldırdı. Onu içeri atabilmek iç in paslanmaz çelik pistonun 
yukarı kalkmasını bekledi. Ya şlı kadın çırpınmıyordu. Hatta galiba gülümsüyordu. 
Blaine, " ĐNSANLAR ODALARDA GĐDĐP GELĐYORLAR," dedi. "AMA ONLARIN M ĐKELANJ'DAN 
SÖZ ETTĐKLERĐNĐ H ĐÇ SANMIYORUM," Birdenbire güldü. Garip bir sesle, k ıkır kıkır. 
Sanki fareler kırık camların üzerinde dola şıyordu. Bu ses Jake'in ensesinin buz 
gibi kesilmesine neden oldu. Böyle gülebilen zeki b ir makineyle hiçbir ili şkisi 
olmasını istemezdi... Ancak seçme haklan var mıydı?  
Çocuk dönerek çaresizce yine monitörlere baktı... V e Roland hemen onun kafasını 
tuttu ğu gibi çevirdi. Bunu şefkatle ama kesin bir tavırla yaptı. "Orada görmen 
gereken hiçbir şey yok, Jake." 



 Çocuk, "Peki neden böyle yapıyorlar?" diye sordu. Bütün gün hiçbir şey yemedi ği 
halde yine de içinden kusmak geliyordu. "Neden?" 
"Çünkü korkuyorlar ve Blaine de bu korkularını besl iyor. Bence en büyük neden 
şu: onlar çok uzun süre büyükbabalarının mezarında y aşadılar ve sonunda bundan 
bıktılar. Onlara acımaya ba şlamadan önce şunu anımsa: Onlar seni mutlulukla 
yolun sonundaki açıklı ğa götürürlerdi." 
Çelik top, hızla bir kö şeyi daha döndü. Böylece televizyon ekranları ve 
elektronik kontrol aletleri geride kalmı ştı. Đleride zeminde sentetik bir 
maddeden yapılmı ş geni ş bir şerit vardı. Đnce krom çelik şeritlerin arasında 
taze katran gibi pırıldıyordu. Şeritler odanın dibinde de ğil, ufukta daralarak 
bir noktaya dönü şüyorlardı. 
Top kara şeridin yukarısında sabırsızca alçalıp yükselmeye ba şladı. Aslında bir 
ta şıma kayı şı olan bu kara şerit ansızın hareket etti. Çelik çerçevesinin içind e 
ağır a ğır ko şan bir insanın hızıyla ilerliyordu. Havada küçük ka visler çiziyor, 
onların kayı şa çıkmalarını istiyordu. 
Roland kayı şın yanında hızı onunkine e şit oluncaya kadar ko ştu. Sonra da onun 
üstüne atladı. Jake'i yere bıraktı. Ve üçü -Silah şor, çocuk ve altın gözlü 
Billy- yeraltındaki pek eski makinelerin uyandıklar ı gölgeli düzlükte hızla 
ilerlediler. Yürüyen kayı ş onları dosya dolaplarına benzer şeylerle dolu bir 
yere götürdü. Sıra sıra dizilmi ş dolapların sonu yoktu sanki. Hepsi karanlıktı 
ama çalı şıyorlardı. Uykulu bir mırıltıyı andıran hafif, bir ses yükseliyordu 
hepsinden. Jake çelik panellerin arasındaki saç tel i kadar ince aralıklardan 
sarı bir ı şı ğın sızdı ğını görüyordu. 
Çocuğun aklına birdenbire Tik-Tak Adam geldi. 
"Bu lanet olasıca kentin altında belki de yüz binle rce lanet olasıca çift 
mıknatıslı bilgisayar var! Ben o bilgisayarları ist iyorum." 
Jake, eh, diye dü şündü. Tümü uyanıyor. Galiba istedi ğini elde ediyorsun, 
Tik'cik... Ama burada olsaydın, belki de onları ist emekten vazgeçerdin. 
Jake sonra Tik-Tak'ın büyükbabasının babasını hatır ladı. Adam, ba şka bir 
dünyadan gelen uça ğa binip havalanacak kadar cesurdu. Ardından Tik-Tak  Adam'in 
damarlarında böyle bir kan dola şıyordu, diye dü şündü. O intihar edecek kadar 
korkuya kapılmazdı. Tersine, olanlar ho şuna giderdi... Ne kadar çok insan 
dehşetle kendini öldürürse, Tik-Tak da o kadar sevinird i. 
Ama artık çok geç, Tik'cik! Tanrıya şükürler olsun. 
Roland hayret dolu, hafif bir sesle, "Bütün bu sand ıklar..." dedi. "Galiba 
kendisine Blaine adını veren o şeyin beyninden geçiyoruz, Jake. Bence onun 
kafasının içinden geçiyoruz." 
Jake, evet, der gibi ba şını salladı ve Son Kompozisyonunu hatırladı. "Beyin  
Blaine bir ba ş belası." 
"Evet." 
Çocuk, Silah şor'a dikkatle baktı. "Sence dü şündüğüm yerden mi dı şarı çıkaca ğız?" 
Roland, "Evet," dedi. "Hâlâ I şının yolunu izliyorsak o zaman kendimizi 
istasyonda bulaca ğız. Be şikte." 
Jake ba şını salladı. "Roland." 
"Evet?" 
"Gelip beni kurtardı ğın için sa ğol." 
Roland kafasını sallayarak kolunu çocu ğun omzuna attı. 
Çok çok ileride dev motorlar gümbürdeyerek çalı şmaya ba şladılar. Bir dakika 
sonra bir gacırtı duyuldu. Ve ark-sodyum lambaların ın sert ı şı ğı küçük grubu 
aydınlattı. Jake şimdi yürüyen kayı şın nerede sona erdi ğini görebiliyordu. 
Orada, turuncu ı şı ğa do ğru yükselen, dar ve dik yürüyen bir merdiven vardı.  
Eddie'yle Susannah a ğır motorların çalı şmaya ba şladı ğını duydular. Đkisi de bu 
motorların neredeyse altındaydılar. Bir dakika sonr a geni ş bir mermer şerit a ğır 
ağır geriye do ğru hareket etti. Ortaya uzun, ı şıklı bir yarık çıktı. Zemin 
ortadan kaybolurken yank onların bulundukları taraf a do ğru ilerliyordu. Eddie, 
Susannah'nın iskemlesinin tutamaklarını kavrayarak hızla geri geri götürdü. Mono 
peronuyla, Be şi ğin geri kalan bölümünü birbirinden ayıran çelik eng elin yanından 
ilerliyorlardı. Gitgide geni şleyen ı şık dikdörtgenin yolunun üzerinde birkaç 
sütun vardı. Eddie üzerlerinde durdukları zemin ort adan kaybolurken onların da 
deli ğe yuvarlanmalarını bekledi. Ama öyle bir şey olmadı. Sütunlar yerli yerinde 
kaldılar. Öylece, sükûnetle havada duruyorlardı. 



Susannah alçalıp yükselen ve bir türlü susmayan düd ük sesi arasında, "Yürüyen 
bir merdiven görüyorum!" diye ba ğırdı. Öne do ğru e ğilmi ş, deli ğe bakıyordu. 
Eddie de ba ğırarak cevap verdi. "Evet. Burada, istasyondayız. Ö yleyse tuhafiyeci 
ve parfümerilerle kadın iç çama şırları satan ma ğazalar a şağıda olmalılar." 
"Ne?" 
"Bo şver!" 
Susannah bir çı ğlık attı. "Eddie!" Yüzünde şaşkınlık ve sevinç dolu bir ifade 
belirmi şti. Sanki 4 Temmuz bayramında havai fi şekler atılıyordu. Kadın i şaretle 
göstererek daha da öne do ğru e ğildi. Eddie sandalyeden dü şmemesi için onu sıkıca 
tutmak zorunda kaldı. "Roland o! Đkisi de!" 
Yerdeki yank iyice uzayıp durduktan sonra bir takır tı duyuldu. Onu, motorların 
ölüm iniltisini andıran sesi izledi. Eddie yarı ğın kenarına ko ştu ve Ro-land'ın 
yürüyen merdivenin basamaklarından birinde durdu ğunu gördü. Jake de onun 
yanındaydı ve Silah şor'ün omzuna dayanmı ştı. Yüzü bembeyaz, yara bere içindeydi. 
Yine de Jake'di. Ve ya şıyordu. Onların hemen arkasındaki basamakta ise Oy 
oturuyor ve parlak gözleriyle bakıyordu. 
Eddie, "Roland!" diye ba ğırdı. "Jake!" Ba şını yukarıya kaldırıp sallarken 
sıçradı. Sonra yangın kenarında dans edermi ş gibi adımlar atmaya ba şladı. 
Şapkası olsaydı onu da havaya fırlatacaktı. 
Silah şor'le çocuk ba şlannı kaldırarak ona el salladılar. Eddie, çocu ğun 
gülümsedi ğini gördü. Hatta o uzun boylu, suratsız dostları bi le sonunda 
dayanamayacak ve gülecekmi ş gibi gözüküyordu. Genç adam, sürprizlerin sonu 
gelmiyor, diye dü şündü. O an kalbi ona birdenbire gö ğsüne sı ğmayacak kadar 
irile şmiş gibi geldi. Ardından daha hızlı dans etmeye ba şladı. Kollarını 
sallıyor, ba ğınyordu. Böyle deliler gibi hareket etmezse çok sev indi ği ve 
rahatladı ğı için a ğlamaya ba şlayaca ğından korkuyordu. O ana kadar kalbinin 
Roland'la Jake'i bir daha görmeyeceklerine ne kadar  çok inandı ğını fark 
etmemi şti. 
"Hey, çocuklar! HAR ĐKA! Şahane! Çabuk buraya çıkın!" 
 "Eddie, bana yardım et." 
Genç adam döndü. Susannah sandalyesinden inmek için  çabalıyordu. Ama aya ğındaki 
geyik derisi pantolonun bir kıvrımı fren mekanizmas ına takılmı ştı. Genç kadın 
hem a ğlıyor, hem gülüyordu. Koyu renk gözleri mutluluktan  ı şıl ısıldı. Eddie 
kansını yerinden öyle hızlı kaldırdı ki, sandalye y an devrildi. O sırada 
Susannah'yla dans etmeye ba şladı. Kansı bir kolunu onun boynuna dolamı ştı. Di ğer 
eliniyse heyecanla sallıyordu. 
"Roland! Jake! Hemen buraya çıkın! Çabuk olun! Beni  duyuyor musunuz?" 
Roland'la Jake yukarıya eri ştiler. Eddie, Silah şor'ü kucaklayarak onun sırtını 
yumruklamaya ba şladı. Susannah ise gülen Jake'in kendine do ğru yakla ştırdı ğı 
yüzüne öpücükleri konduruyordu. Oy ko şarak yerde sekiz rakamı çiziyor ve tiz bir 
sesle havlıyordu. 
Susannah, "Hayatım," dedi. " Đyi misin?" 
Jake, "Evet, iyiyim," diye cevap verdi. Hâlâ gülüms üyordu ama gözleri dolmu ştu. 
"Burada oldu ğum için seviniyorum. Ne kadar sevindi ğimi bilemezsin!" 
"Evet, tahmin edebiliyorum, hayatım. Bundan emin ol abilirsin." Susannah dönerek 
Roland'a baktı. "Ona ne yapmı şlar? Yüzü sanki buldozerle çi ğnenmi ş gibi 
duruyor." 
Roland, "Bu yara berenin nedeni daha çok Bıçakçı," diye açıkladı. "Ama o artık 
Jake'i rahatsız edemeyecek. Ba şkalarını da." 
"Ya sen, iri çocuk? Sen de iyi misin?" 
Silah şor ba şını sallayarak etrafına bakındı. "Demek Be şik bu?" 
Eddie, "Evet," dedi. Yarı ğın içine bakıyordu. "A şağıda ne var?" 
"Makineler ve çılgınlık." 
"Her zamanki kadar geveze." Eddie gülümseyerek Sila hşor'a baktı. "Seni gördü ğüme 
ne kadar sevindi ğimi biliyor musun, adamım? Bu konuda bir fikrin var  mı?" 
"Evet... var sanırım." Roland ilk defa o zaman gülü msedi. Đnsanların nasıl da 
deği ştiklerini dü şünüyordu. Kısa bir süre önce Eddie onun gırtla ğını kesmek 
istemi şti. Hem de kendi bıça ğıyla. 
Aşağıdaki makineler tekrar çalı şmaya ba şladı. Yürüyen merdiven durdu. Zemindeki 
yank kayarak kapanıyordu artık. Jake, Susannah'nın devrilmi ş olan sandalyesine 
yakla ştı. Onu düzeltirken ansızın gözü demir parmaklı ğın ötesindeki pembe şeye 



ili şti. O an solu ğu kesildi. Ve River Crossing'den ayrıldıktan sonra gördü ğü 
rüyayı olanca canlılı ğıyla anımsadı. Koskocaman pembe kur şun Batı Missouri'nin 
bomboş düzlüklerinde o ve Oy'a do ğru geliyordu. Yakla şan canavarın dümdüz 
burnunun yukansmdaki üçgen biçimi iki büyük pencere  ı şıldıyordu. Gözlere 
benzeyen pencereler... Şimdi rüyasının gerçek oldu ğunu görüyordu. Eninde sonunda 
öyle olaca ğını biliyordu zaten. "O korkunç bir çuf-çuf tren ve  adı da Bela 
Blaine." Eddie yakla şarak kolunu Jake'in omzuna attı. "Eh, i şte orada, şampiyon. 
Onun hakkında ne dü şünüyorsun?" 
"Aslında fazla bir şey dü şünmüyorum." Bu sözler çok hafif kaçıyordu ama çocuk  
daha iyi bir şeyler bulup söyleyemeyecek kadar bitkindi. 
Eddie, "Ben de öyle," dedi. "Konu şuyor ve bilmecelerden ho şlanıyor." Jake ba şını 
salladı. 
Roland, Susannah'yı bir kalçasına dayamı ştı. Birlikte üzerindeki kabank sayılann 
bir baklava şekli olu şturdu ğu kontrol kutusunu inceliyorlardı. Jake'le Eddie de  
onlara katıldılar. Genç adam Jake'in bir hayal olma dı ğını iyice kavramak için 
sık sık ba şını e ğip ona bakıyordu. Ya da onun, ate şli istekleri yüzünden ortaya 
çıkan bir görüntü olmadı ğını. Çocuk gerçekten oradaydı Eddie, Silah şor'a, " Şimdi 
ne olacak?" diye sordu. Roland parma ğını o baklava biçimini olu şturan numaralı 
düğmelere sürerek ba şını salladı. Bunu o da bilmiyordu. 
Eddie ekledi. "Artık bana mononun motorlan daha hız lı çalı şmaya ba şlamı şlar gibi 
geliyor. Tabii bunu tiz düdük yüzünden anlamak zor,  ama bana yine de öyle 
geliyor... Sonuçta o bir robot. Ya bizi almadan çık ıp giderse?" Susannah, 
"Blaine!" diye ba ğırdı. "Blaine sen..." Blaine'in sesi gümbürdedi. "B ENĐ ĐYĐ 
DĐNLEYĐN, DOSTLARIM. BU KENT ĐN ALTINDA K ĐMYASAL VE BĐYOLOJĐK SAVAŞ KUTULARINDAN 
OLUŞAN DEV YI ĞINLAR VAR.^B ĐR ĐŞLEMĐ BA ŞLATTIM. BU B ĐR 
 PATLAMAYA NEDEN OLACAK VE O GAZLAR ETRAFA YAYILMAYA BAŞLAYACAK. PATLAMA ON ĐKĐ 
DAKĐKA SONRA GERÇEKLEŞECEK." 
Ses bir an sustu. Sonra Küçük Blaine'in alarm düdü ğünün dalga dalga alçalıp 
yükselen gürültüsü arasında hemen hemen bo ğulan sesi duyuldu. "...Böyle bir 
şeyden korkuyordum... Çabuk olmalısınız." 
Eddie, Küçük Blaine'e aldırmadı. Zaten bilmedi ği bir şeyi söylemiyordu. Tabii 
çabuk olmaları gerekirdi. Ancak şu an ikinci derece bir önem arze-diyordu. Eddie 
bundan daha önemli bir şeyi dü şünmekteydi şimdi. "Neden?" diye sordu. "Tanrı 
adına! Bunu neden yapıyorsun?" 
"BENCE CEVAP ÇOK AÇIK. KEND Đ KENDĐME ZARAR VERMEDEN ATOMLA YOK EDEMEM. 
MAHVOLDUĞUM TAKDĐRDE SĐZĐ ĐSTEDĐĞĐNĐZ YERE NASIL GÖTÜREBĐLĐRĐM?" 
Eddie, "Ama kentte daha binlerce insan var," diye h atırlattı. "Onlan 
öldüreceksin!" 
Blaine sakin sakin, "EVET," dedi. "DAHA SONRA GÖRÜ ŞÜRÜZ, BEBEK. B ĐR SÜRE SONRA. 
YAZMAYI UNUTMA, CĐCĐM." 
Susannah haykırdı. "Neden? Kahrolasıca, neden?" 
"ÇÜNKÜ ONLAR ĐÇĐMĐ SIKIYORLAR. ANCAK S ĐZ DÖRDÜNÜZÜ ĐLGĐNÇ BULUYORUM. TABĐĐ S ĐZĐ 
NE KADAR ZAMAN ĐLGĐNÇ BULMAYA DEVAM EDECEĞĐM BĐLMECELERĐNĐZĐN USTALI ĞINA BA ĞLI. 
BĐLMECELERDEN SÖZ ETTĐM DE AKLIMA GELDĐ. BEN ĐMKĐNĐ ÇÖZMEK ĐÇĐN ÇALI ŞMAYA 
BAŞLAMANIZ GEREKMĐYOR MU? KUTULAR PATLAYINCA YA KADAR TAMI TAMINA ON BĐR DAKĐKA. 
YĐRMĐ SANĐYENĐZ VAR." 
Jake o kulaklan sa ğır eden düdük sesi arasında, " Đşlemi durdur!" diye ba ğırdı. 
"Tehlikede olan sadece kent de ğil. Öyle bir gaz her tarafa uçabilir. River 
Crossing'deki ihtiyarlan bile öldürebilir." 
Blaine duygusuzca, "BEBEKC ĐK, 'AMAN NE SERTS ĐN!'" diye kar şılık verdi. "ASLINDA 
ONLAR ARTIK B ĐRKAÇ YIL YA ŞAYABĐLĐRLER. KALAN SÜRELERĐNĐ KAHVE KAŞI ĞIYLA 
ÖLÇERLER. AMA... SONBAHAR FIRTINALARI BA ŞLADI. ŞĐDDETLĐ RÜZGÂRLAR GAZLARI 
ONLARDAN UZAKLARA SÜRÜKLEYECEK. GELGELELĐM SĐZ DÖRT YOLCUNUN DURUMU FARKLI. 
HEMEN DÜŞÜNMEYE BAŞLAMANIZ ĐYĐ OLUR. DAHA SONRA GÖRÜŞÜRÜZ. BEBEKLER. B ĐR SÜRE 
SONRA. YAZMAYI UNUTMAYIN. C ĐCĐLER." Bir an durdu. "EK B ĐLGĐ: BU GAZIN ACI 
VERMEDEN ÖLDÜRDÜĞÜN SANMAYIN!" 
Jake, "O i şlemi durdur," diye ba ğırdı. "Biz sana yine de bilmeceler sorarız. 
Öyle de ğil mi, Roland? Sana istedi ğin kadar bilmece sorarız. Sen sadece o i şlemi 
durdur!" 



Blaine gülmeye ba şladı. Uzun bir süre güldü hem de. Elektronik ne şesinin neden 
oldu ğu tiz çı ğlıklar büyük ve bombo ş Be şi ğe doldu ve alarm düdü ğünün kulak 
tırmalayıcı tekdüze sesine kan ştı. 
Susannah ba ğırdı. "Kes şu düdü ğü artık! Kes! Kes! Kes!" 
Blaine bu iste ği yerine getirdi. Bir dakika sonra düdük sesi yanda  kesildi. 
Şimdi şiddetli ya ğmurun şakırtısının yardı ğı sessizlik kulaklan sa ğır edecek 
gibiydi. 
Şimdi hoparlörden yükselen ses çok yumu şak, dü şünceli ve son derecede de 
merhametsizdi. Blaine, "ARTIK ON DAK ĐKANIZ VAR," dedi. " ŞĐMDĐ NE KADAR ĐLGĐNÇ 
ĐNSANLAR OLDUĞUNUZU GÖRELĐM BAKALIM." 
"Andrew." 
Adam, burada Andrew adında biri yok, yabancı, diye düşündü. Andrew çoktan gitti. 
Ortadan kalktı Andrew. Ben de çok yakında öyle olac ağım. 
Ses ısrar etti. "Andrew." 
Çok uzaklardan geliyordu bu ses. Eskiden onun kafas ı olan elma cenderesinin 
dı şından. 
Bir zamanlar Andrew adında bir çocuk vardı ve babas ı o çocu ğu Lud'un ta batı 
ucundaki bir parka götürmü ştü. O parkta elma a ğaçları ve paslı tenekeden 
yapılmı ş bir kulübecik görmü ştü. Cehennem gibi gözüken fakat cennet gibi kokan 
bir kulübe. Andrew'un babası çocu ğun sorusunu cevaplayarak, "Buraya elma şarabı 
kulübesi denir," diye açıklamı ştı. Sonra Andrew'un ba şını ok şayarak korkmamasını 
söylemi ş ve çocu ğu battaniye asılı kapıdan içeri sokmu ştu. 
Đçerisi elma doluydu. Elmalarla dolu sepetler duvarl ann önüne dizilmi şti. 
Đçeride Dewlap adında sıska bir ihtiyar da vardı. Ad amın kasları beyaz derisinin 
altında solucanlar gibi kıvnlıp bükülüyorlardı. Dew lap'in görevi odanın 
ortasındaki tangırdayarak çalı şan, contaları gev şek makineye sepet sepet elma 
atmaktı. Makinenin öbür ucundan uzanan borudan tatl ı elma şarabı akıyordu. Ba şka 
bir adam da orada duruyor, (Andrew artık onun adını  hatırlamıyordu) ve testilere 
elma şarabı dolduruyordu. Üçüncü bir adam ise onun ar-kas ındaydı. Şarap etrafa 
fazla sıçrarsa testi doldurucunun kafasına yumru ğu yapı ştınrdı. Onun da görevi 
buydu. 
Andrew'un babası çocu ğa bir bardak köpük köpük elma şarabı vermi şti. O, çok 
sonralan kentte pek çok unutulmu ş nefis yiyecek ve içece ği tatmı ş ama hiçbiri de 
ona o tatlı ve so ğuk içki kadar lezzetli gelmemi şti. Bu tıpkı ekim rüzgânnın bir 
parçasını yutmaya benziyordu. Ancak Andrew'un, elma  şarabından da, Dewlap elma 
sepetlerini bo şaltırken kaslannın oynayıp bükülme-sinden de daha i yi anımsadı ğı 
bir şey vardı. Makinenin koskocaman kırmızı sarı elmalan  amansızca sıvıya 
dönüştürmesi. Đki düzine rulo onları üzeri delikli dönen çelik bir  kasna ğın 
altına götürüyordu. Elmalar önce sıkılıyor ve sonra  da patlıyorlardı. Sulan 
meyilli, üzeri açık bir boruya akarken bir tel, çek irdek ve posalan tutuyordu. 
Şimdi onun kafası bir elma şarabı presi ve beyni de elmalardı. Çok geçmeden 
beyni de, rulolann altına giren elmalar gibi patlay acak ve etrafını o 
rahatlatıcı karanlıklar saracaktı. 
"Andrew! Ba şını kaldır ve bana bak." 
Bunu yapması imkânsız. Zaten ba şarabilseydi bile yine de yapmazdı. Orada yatarak 
karanlı ğı beklemek daha iyiydi. Zaten o ölmemi ş miydi? O cehennem zebanisini 
andıran bücür beynine kur şunu sıkmamı ş mıydı? 
"Kur şun beyninin yakınına bile gelmedi, ahmak! Sen ölmüy orsun. Sadece ba şın 
ağrıyor. Ama orada yatar ve kanlarının içine kusarsan  çok geçmeden ölürsün... Ve 
ben ölümünün şimdi hissettiklerini bir mutluluk saymana neden olm asını da 
sağlarım." 
Yerdeki adamın ba şını kaldırmasına bu tehditler neden olmadı. Onu, ya bancının 
sanki kendi kafasından geçenleri okuyor olması etki ledi. Andrew ba şını a ğır a ğır 
kaldırdı. Müthi ş acı çekiyordu. Beyninin kalıntılarının bulundu ğu kemik kutuda 
sanki a ğır cisimler kayıyor ve sa ğa sola çarpıyorlardı. O arada beyninde kanlı 
yollar açıyorlardı. Andrew uzun süre, bo ğuk bo ğuk inledi. Sa ğ yana ğı ka şınıyor, 
gıdıklanıyordu. Sanki on iki sinek orada kanların a rasında dola şmaktaydı. Onları 
kovmak istiyor ama iki eline de dayanması gerekti ğini biliyordu. 
Odanın dibinde, mutfa ğa açılan kapının önünde duran adam korkunçtu. Gerçe kmi ş 
gibi gözükmüyordu. Bunun bir nedeni yukarıdaki ı şıkların hâlâ yanıp 
sönmeleriydi. Bir nedeni de yabancıya tek gözüyle b akması. (Andrew öbür gözüne 



ne oldu ğunu hatırlayamıyordu. Đstemiyordu zaten.) Ama kendisine aslında bu 
yaratık gerçek de ğilmi ş gibi geliyordu. Gerçekten bu şey korkunçtu. Yabancı bir 
insana benziyordu... Yine de bir zamanlar Andrew Qu ick olan adam onun insan 
olmadı ğını sezmi şti. 
Kapağın önünde duran yabancının arkasında beli ku şaklı, koyu renk kısa bir 
ceket, aya ğında da rengi solmu ş blucin ve eski tozlu botlar vardı. Bir köylünün 
ya da bir kovboyun botları gibi. 
Yabancı, "Ya da bir Silah şor'ün botları, öyle de ğil mi, Andrew?" diye sorarak 
kıkır kıkır güldü. 
Tik-Tak Adam çaresizce kapa ğın önündeki yaratı ğa bakıp onun yüzünü görmeye 
çalı ştı. Ama kısa ceketin bir kukuletası vardı ve yabanc ı bunu ba şına 
geçirmi şti. Yüzü gölgede kalıyordu. 
Alarm düdü ğü birdenbire kesildi. Acil durum ı şıkları hâlâ yanıyordu fakat artık 
yanıp sönmüyorlardı. 
Yabancı kulak zarını delen o hı şırtılı sesiyle, " Đşte," dedi. "Hiç olmazsa artık 
doğru dürüst dü şünebiliriz." 
Tik-Tak Adam, "Sen kimsin?" diye sordu. Hafifçe kım ıldandı. O a ğır e şyalardan 
yenileri ba şının içinde kaydı, beyninde yeni yarıklar açtılar. Bu korkunç bir 
duyguydu. Ancak sa ğ yana ğındaki sineklerin neden oldu ğu ka şınma daha da kötüydü. 
Yabancı kukuletasının gölgeleri arasından, "Ben sür üyle adı olan biriyim, 
kovboy," dedi. Sesi ciddiydi ama Tik-Tak onun yine için için güldü ğünü 
seziyordu. "Bazıları beni Jimmy diye ça ğırır, bazıları da Timmy diye. Bazıları 
beni Handy diye ça ğırır, bazıları da Dandy diye. Beni Kazanan Kaybeden , diye de 
çağırabilirler. Tabii yeme ğe ça ğırmakta gecikmezlerse." 
Kapının önündeki adam ba şını arkaya attı. Kahkahaları yaralı adamın kolların ın 
ve sırtının ürpermesine neden oldu. Bu bir kurtun u lumasına benziyordu. 
Adam, "Bana Ya şı Olmayan Yabancı, adını da taktılar," diye açıklad ı ve sonra 
Tik-Tak'a do ğru geldi. Yerdeki adam inledi ve geri geri sürünmey e çalı ştı. "Beni 
Merlin ya da Maerlyn, diye ça ğırdıkları da oldu. Fakat buna kim aldırır? Çünkü 
ben hiçbir zaman o olmadım. Tabii yine de bunu inkâ r etmedim. Bazen benden 
Sihirbaz, diye söz ediyorlar... Ya da Büyücü diye.. . Ama seninle birlikte daha 
alçakgönüllü ko şullarda ilerleyece ğimizi umuyorum, Andrew. Daha insanca ko şullar 
altında." 
Kukuletasını geri itti ve ortaya geni ş alınlı, düzgün yüzü çıktı. Yüzü ho ştu. 
Ancak bir insanınkine hiç benzemiyordu. Yanakları a l aldı. Mavimsi ye şil gözleri 
normal sayılmayacak kadar çılgınca bir ne şeyle parlıyordu. Ma-vimsi-siyah 
saçları bir kuzgunun tüyleri gibi tutam tutam dimdi k duruyordu. Kıpkırmızı 
dudaklarının arasından bir yamyamın di şleri gözüküyordu. 
Sırıtan yaratık, "Beni, Fannin, diye ça ğır," dedi. "Richard Fannin, diye. Belki 
bu tam tamına do ğru de ğil. Ama resmi bir i ş için yine de yakın sayılır." Elini 
uzattı. Avucunda hiçbir çizgi yoktu. "Ne diyordun, ortak. Dünyayı sarsan bu eli 
sık bakalım." 
Bir zamanlar Andrew Quick olan ve Kırların ininde T ik-Tak Adam diye tanınan 
yaratık bir çı ğlık attı ve sürünerek tekrar gerilemeye çalı ştı. Küçük kalibre 
kur şun beynine girmemi ş, sadece kafatasını sıyırıp geçmi şti. Şimdi kur şunun 
yüzdü ğü kafa derisi parçası öne arkaya sallanıyordu. Uzun  kırla şmış sarı saçları 
yana ğını gıdıklıyorsa da artık bunu hissetmiyordu. Hatta  kafasındaki a ğrıyı ve 
sol gözünün bo ş çukurunun zonklamasını bile unutmu ştu. Kafasında bir tek dü şünce 
vardı artık: Bu insana benzeyen hayvandan kaçmalı-y ım! 
Fakat yabancı sa ğ elini yakalayıp sıktı ğında bu dü şünce kayboldu. Đnsanın 
uyandı ğı zaman gördü ğü rüyaları unutması gibiydi. Quick'in gö ğsünün dü ğümlenip 
kalmı ş olan çı ğlı ğı dudaklarının arasından bir â şı ğın iç çeki şi gibi çıktı. Adam 
sırıtarak yabancıya baktı. Gev şek ba ş derisi yine öne arkaya sallanıyordu. 
"O seni rahatsız mı ediyor? Öyle olmalı. Dur!" Fann in sarkan deri parçasını 
yakaladı ğı gibi çabucak Quick'in kafasından kopardı. Ortaya kanlı kafatasının 
bir parçası çıktı. Kalın bir kuma ş yırtılıyormu ş gibi bir ses çıkmı ştı. Quick 
bir çı ğlık attı. 
"Haydi, haydi. Can acısı sadece bir saniye sürecek. " Fannin şimdi Quick'in 
yanına çömelmi şti. Parma ğına kıymık batmı ş bir çocukla konu şan ho şgörülü bir 
baba gibi davranıyordu. "Öyle de ğil mi?" 



Quick, "E-E-Evet..." diye mırıldandı. Gerçekten de öyle oldu. Can acısı 
hafiflemeye ba şladı. Ve yabancı tekrar ona do ğru uzanarak yüzünün sol tarafını 
okşadı ğı zaman Tik-Tak sadece reflekslerine uyarak geriled i. Sonra bu iste ğini 
yendi. Avucu çizgisiz el onu ok şarken tekrar gücüne kavu şmaya ba şladı ğını 
hissetti. Ba şını kaldırarak yabancıya sessiz bir minnetle baktı.  Dudakları 
titriyordu. 
" Şimdi kendini daha iyi hissediyorsun sanırım, Andrew . Öyle de ğil mi?" 
"Evet! Evet!" 
"Bana te şekkür etmek istiyorsan, -ki bundan eminim- eski bir  dostumun söyledi ği 
bir şeyi tekrarlamalısın. O sonunda bana ihanet etti. Am a uzun bir süre benim 
için iyi bir dost oldu. Kalbimde hâlâ ona kar şı dostça duygular besliyorum. 
Şimdi, 'Hayatım senin olsun,' de, Andrew... bunu yap abilir misin?" 
Andrew yapabilirdi. Yaptı da. Hatta sonunda susamad ı. "Hayatım senin olsun! 
Hayatım senin olsun! Hayatım senin olsun! Hayatım.. ." 
Yabancı Tik-Tak'ın yana ğına tekrar dokundu. Bu kez adamın beynine acıdan ol uşan 
dev bir yıldırım dü ştü sanki. Andrew Quick bir çı ğlık attı. 
  
"Çok üzgünüm. Ama zamanımız az. Ve sen de kırık bir  pla ğa benzemeye ba şlıyordun. 
Andrew, seninle açık açık konu şaca ğım: sana ate ş eden o bücürü öldürmeye ne 
dersin? Tabii dostlarını ve onu buraya getiren o se rt adamı da. Özellikle onu. 
Hatta gözünü oyan o pis hayvanı da. Andrew, bu ho şuna gider mi?" 
^H Eskiden Tik-Tak diye bilinen adam inledi. "Evet! " Kanlı yumruklarını sıktı. 
"Evet!" 
Yabancı, " Đşte bu çok iyi," diyerek Quick'in kalkmasına yardım etti. "Çünkü 
onların ölmeleri gerekiyor. Üstlerine vazife olmaya n i şlere burunlarını 
sokuyorlar. Blaine'in onların icabına bakmasını bek ledim. Ama artık hiçbir şeye 
güvenilmiyor. Her şey öyle rayından çıktı ki... Sonuçta kim onların öy le hızlı 
gideceklerini tahmin edebilirdi?" 
Quick, "Bilmiyorum," dedi. Aslında yabancının neden  söz etti ği konusunda en ufak 
bir fikri yoktu. Buna aldırmıyordu da. Kafasının iç inde bir sevinç belirmeye 
başlamı ştı. Sanki harika bir ilaçtı bu. Elma şarabı mengenesinin verdi ği acıdan 
sonra bu kadarı onun için yeterliydi. Hatta yeterli den de öte. Richard Fannin'in 
dudakları büküldü. "Ayı ve Kemik... Anahtar ve Gül. .. Gündüz ve Gece... Zaman ve 
Deniz. Yeter! Yeter diyorum! Kuleye şimdikinden daha fazla yakla şmamalılar!" 
Fannin ellerini, sıca ğın neden oldu ğu titrek bir şimşeğin hızıyla uzattı ğı zaman 
Quick sendeleyerek geriledi. Yabancı- bir eliyle ad amın boynundaki, ucundan 
küçücük sarkaçlı saatin sarktı ğı zinciri kopardı. Di ğeriyle de Jake Chambers'ın 
Seiko'sunu aldı. 
"Bunları alıyorum. Bunu yapabilirim de ğil mi?" Büyücü Fannin şirin şirin 
gülümsedi. Ama dudakları di şlerini örtüyordu neyseki. "Yoksa bir itirazın mı 
var?" 
Quick, "Hayır," diyerek uzun süren liderli ğinin son simgelerini de teslim etti. 
(Aslında bunu yaptı ğının farkında de ğildi.) "Hepsi senin olsun." 
Kara Adam usulca, "Te şekkür ederim, Andrew," dedi. " Şimdi çabuk olmalıyız. 
Önümüzdeki be ş dakika içerisinde bu çevrenin atmosferinde büyük b ir de ği şiklik 
olmasını bekliyorum. Bu ba şlamadan önce, içinde gaz maskelerinin bulundu ğu en 
yakındaki dolaba eri şmeliyiz. Herhalde bunu da kıtıkıtına ba şarabilece ğiz. Ben 
bu de ği şikli ğe rahatlıkla dayanabilirim. Ama korkarım sen bazı z orluklarla 
kar şıla şırsın." 
Andrew Quick mırıldandı. "Neden söz etti ğini anlayamıyorum." Beyni tekrar 
zonklamaya ba şlamı ştı, ba şı hızla dönüyordu. 
Yabancı nazik nazik, "Anlamana da gerek yok," dedi.  "Gel, Andrew... bence acele 
etmemiz gerekiyor. Bugün i şimiz ba şımızdan a şkın, öyle de ğil mi? Şansımız varsa 
Blaine onları peronda kavurur. Dostlanmızın hâlâ or ada beklediklerinden eminim. 
Zavallı Blaine yıllar geçerken o da çok de ği şti. Ama bence yine de acele 
etmeliyiz." 
Fannin kolunu Quick'in omzuna attı ve kıkır kıkır g ülerek onu, Ro-land'la 
Jake'in daha birkaç dakika önce çıktıkları kapıya d oğru götürdü. 
 B ĐLMECE VE ÇORAK TOPRAKLAR 
Roland, "Peki," dedi. "Bana onun bilmecesini anlat. " 



Eddie eliyle sütunlu, geni ş Be şik alanını ve gerisindeki kenti i şaret etti. 
"Onlar için ne yapabiliriz?" 
Roland, "Hiç," diye cevap verdi. "Fakat kendimiz iç in bir şey yapmamız mümkün. 
Şimdi şu bilmece neydi?" 
Eddie mononun kur şunu andıran biçimine baktı. "Bunun harekete geçebil mesi için 
pistonunu kurmak gerekti ğini söyledi. Ancak pistonu tersine kuruluyor. Bu se nin 
için bir anlam ta şıyor mu?" 
Roland bu sözleri dikkatle dü şündü ve sonra, "Hayır," diye ba şını salladı. 
Jake'e baktı. "Bir fikrin var mı, Jake?" 
Jake de dudak büktü. "Ben piston bile göremiyorum."  
Roland, " Đşin en kolay yanı bu sanırım," dedi. "Biz Mono Blain e'in canlı bir 
yaratı ğa benzedi ğini dü şündüğümüz için ondan insanmı ş gibi söz ediyoruz. Oysa o 
yine de bir makine... karma şık ama bir makine... Blaine, motorlarını kendisi 
çalı ştırdı. Ancak o kapıyı ve tren kapılarını açmak için  bir kod veya şifreye 
gerek olmalı." 
Jake sinirli sinirli mırıldandı. "Bizimle son konu ştu ğundan beri iki, üç dakika 
geçti. En az o kadar." 
Eddie kasvetli bir tavırla, "Buna o kadar güvenme,"  diye söylendi. "Burada zaman 
bir garip." "Yine de..." 
"Evet, evet." Eddie, Susannah'ya göz attı. Ama kadı n Roland'ın dizine oturmu ş 
baklava biçimine bakıyordu. Yüzünde hülyalı bir ifa de vardı. Eddie, Roland'a 
döndü. "Bir şifre oldu ğu konusundaki sözlerine katılıyorum. Bu yüzden bu 
numaralı şeyler var zaten." Sesini yükseltti. "Öyle de ğil mi, Blaine? Hiç 
olmazsa bu kadar hakkımız var mı?" 
Cevap çıkmadı. Sadece mononun motorlarının homurtus u güçlendi. 
Susannah birden, "Roland, bana yardım etmen gerekiy or," dedi. Yüzündeki hülyalı 
ifadenin yerini korku, ho şnutsuzluk ve kararlılık almı ştı. Roland onu şimdiye 
dek bu kadar güzel ve bu kadar yalnız görmedi ğini dü şündü. Açıklı ğın yanında 
durup Ayının Eddie'yi a ğaçtan indirmeye çalı şmasını seyrederlerken Susannah 
omuzlarındaydı. Bu yüzden de Roland, ona Ayıyı vurm ası gerekti ğini söyledi ğinde 
yüzünü görmemi şti. Oysa şimdi yüzündeki ifadenin ne oldu ğunu biliyordu, çünkü 
bunu görmekteydi. Ka bir çarktı ve tek amacı dönmek ti. Zaten sonunda hep 
başlamı ş oldu ğu yere dönerdi. Daima böyle olmu ştu ve şimdi de böyle olacaktı. 
Susannah yine Ayıyla kar şı kar şıyaydı ve yüzünden de bunu bildi ği 
anla şılmaktaydı. 
Roland, "Ne var?" diye sordu. "Ne oldu, Susannah?" 
"Cevabı biliyorum ama belirtemiyorum. Bir balık kıl çı ğının bo ğaza takılması 
gibi, bu da beynime takıldı. Anımsamam için bana ya rdım etmeni istiyorum. Yüzünü 
değil sesini... Söylediklerini." 
Jake bile ğine baktı ve Tik-Tak Adam'ın kedimsi ye şil gözlerini anımsadı. Çünkü 
saatini de ğil iyice güne şten koyulmu ş cildindeki beyaz çizgiyi görmü ştü. Daha ne 
kadar zamanlan vardı? Yedi dakikadan fazla olamazdı . Tabii bu cömertçe bir 
tahmindi. Ba şını kaldırınca Roland'ın fi şekli ğinden bir kur şun çıkardı ğını fark 
etti. Bunu sol avucunda ileri geri oynatmaya ba şladı. Jake göz kapaklarının 
ağırla ştı ğını hissederek hemen ba şını çevirdi. 
Roland hafif, dü şünceli bir sesle, "Hangi sesi hatırlamak istersin, Susannah 
Dean?" diye mırıldandı. Gözlerini kadına de ğil, avucunda hareket eden kur şuna 
dikmi şti. Kur şun bir ileri bir geri gidiyordu. 
Başını kaldırıp Jake'e göz atmasına gerek yoktu. Kur şunun dansını görmemek için 
başını çevirdi ğini biliyordu ama Susannah böyle yapmamı ştı. Hareketleri hızlandı 
ve şimdi kur şun elinin üstünde uçar gibi görünüyordu. 
Susannah Dean, "Babamın sesini anımsamama yardım et ," dedi. 
 Bir an sessizlik oldu. Sadece uzaktan kentteki kor kunç patlamaları, Be şi ğin 
damına vuran ya ğmur ve mononun a ğır transit motorlarının homurtusu duyuluyordu. 
Sonra hafif bir hidrolik homurtu yükseldi. Eddie, S ilah şor'ün parmaklarında dans 
eden mermiden gözlerini kaçırdı. Bunu yapmak için g ücünü harcamı ştı. Birkaç 
saniye geç kalsa kendisinin de ipnotize olaca ğını biliyordu. Demir parmaklı ğın 
arasından baktı. Blaine'in öndeki pencerelerinin ar asındaki e ğimli pembe yerden 
ince bir gümü ş çubuk yükseliyordu. Roland aynı hafif sesle yinele di. "Susannah?" 
"Ne?" Kadının gözleri açıktı fakat sesi uzaktan gel ir gibi kısıktı. Bu uykuda 
konu şan birinin sesiydi. 



"Babanın sesini anımsıyor musun?" "Evet, ama duyamı yorum." "ALTI DAK ĐKA, 
DOSTLARIM." 
Eddie ve Jake irkilerek diyafona baktılar ama Susan nah bunu duymamı ş gibiydi, O 
gözlerini havada uçan mermiye dikmi şti. Bunun altında Roland'ın parmaklan bir 
dokuma makinesinin mekikleri gibi hareket ediyordu.  
Roland, "Dene, Susannah," diye ısrar etti. Birden k adının yaslandı ğı sa ğ kolunun 
içinde de ği şti ğini hissetti. A ğırla şmıştı ve anla şılamaz bir şekilde canlılık 
kazanmı ştı. Benli ği de ği şmişti sanki. Bu do ğruydu. 
Detta Walker hırıltılı sesiyle, "O kaltakla neden i lgileniyorsun?" diye çıkı ştı. 
 
Detta hem sinirlenmi ş, hem de durumu komik bulmu şa benziyordu. "O ömrü boyunca 
matematikte be şten fazla not alamadı. Ben olmasaydım onu da alamaz dı ya." Susup 
istemeye istemeye ekledi. "Ve babası. Onun da biraz  yardımı oldu. Ben özel 
numaralan bilirdim. Ama babası bize a ğı gösterdi. Amanın bundan ne zevk 
aidiydim!" Birden güldü. "Suze'un anımsamamasının n edeni Odetta'nın hiçbir zaman 
o özel sayılan bilememesidir." Eddie, "Özel sayılar  nedir?" dedi. 
"Asal sayılar!" Kadın Roland'a baktı. Şimdi uyanmı şa benziyordu... Ancak o 
Susannah de ğildi. Detta Walker adıyla bilinen berbat, çılgın ka dın da de ğildi. 
Ne var ki, sesi onunki gibi çıkıyordu. "A ğlaya sızlaya babasına gitti. Çünkü 
matematik sınavında çakmı ştı... Oysa derslerde sadece sıradan cebir 
öğretiliyordu. Ben ba şarabildi ğime göre o da bunu yapabilirdi. Fakat istemedi. 
Onun gibi şiir okuyan bir kaltak biraz ars mathematica'ya yüz verir miydi?" 
Detta ba şını arkaya atarak güldü. Ancak sesindeki yarı çılgı n, zehirli acılık 
kaybolmu ştu. Đkizinin budalalı ğıyla gerçekten e ğlenire benziyordu. 
"Babası da 'Sana bir numara gösterece ğim, Odetta,' dedi. 'Bunu kolejdeyken 
öğrendim. Böylece asal sayı i şini iyi kavradım. Bunun sana da yararı olacak. 
Böylece aradı ğın asal sayılann ço ğunu kolaylıkla bulabileceksin.' Odetta her 
zamanki aptallı ğıyla, 'Ö ğretmen asal sayılar için bir formül bulunmadı ğını 
söyledi,' diye itiraza kalktı. Baba da, 'Yoktur,' d edi. 'Fakat elinde bir a ğ 
olursa onlan yakalayabilirsin.' Babası buna Eratost henes'in A ğı adını vermi şti. 
Beni şu duvardaki kutuya götürün. Roland, şu a şağılık bilgisayann bilmecesine 
cevap verece ğim. Size bir tren yolculu ğunu yakalayabilmeniz için bir a ğ 
ataca ğım." 
Roland onu kutuya götürdü.,Eddie, Jake ve Oy da pe şlerindeydi. "Cebine koydu ğun 
kömür parçasını bana ver." 
Roland ceplerini arayıp kararmı ş kalemi andıran kömürü buldu. Detta bunu eline 
alarak baklavadaki sayılara baktı. "Bu babanın bana  ö ğretti ğiyle aynı de ğil. 
Fakat sonuç aynı olur sanırım. Asal sayılar bana be nzer... Adi ve özeldir. Bu 
sadece bir ve kendine bölünebilen bir sayı olmalıdı r. Đki de asal bir sayıdır, 
çünkü bunu bir ve ikiye bölebilirsiniz. Ancak bu as al olan tek çift sayıdır. 
Geri kalan çift sayıları atabilirsin." 
Eddie, "Bir şey anlamıyorum," diye mırıldandı. 
Detta, "Çünkü sen sadece aptal bir beyazsın," derke n sesinde bir dostluk vardı. 
Bir an daha o baklavaya baktı. Sonra kömürle çift s ayılan çizmeye ba şladı. 
 "Üç asal bir sayıdır ama üçle çarpılan hiçbir sayı  asal olamaz." dedi. Roland 
da tuhaf ama harika bir şeyi duydu. Detta seste kaybolmaya ba şlıyor, onun yerini 
Odetta Holmes de ğil Susannah Dean alıyordu. Roland'in onu uyandırmas ına gerek 
kalmamı ştı. Kadın girdi ği ipnotik transtan kendi kendine çıkıyordu. 
Susannah elindeki kömürle üçün çarpımı sayılan i şaretlemeye ba şladı. Çift 
sayılar da karalandı ğı için geriye dokuz, on be ş, yirmi bir gibi sayılar 
kalmı ştı. 
"Be ş ve yedide de durum aynı," dedi. Bir anda uyanarak Susannah Dean oldu yine. 
"Sadece şimdiye kadar çizmedi ğim 25 gibi rakamlan da çıkaraca ğız." Kontrol 
kutusundaki baklava şekli şu hali aldı: 
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Susannah yorgun sesiyle, " Đşte," diye mırıldandı. "Bu a ğda geriye kalanların 
hepsi birle yüz arasındaki asal sayılar. Bu şifrenin kapıyı açaca ğından 
eminim." 
"B ĐR DAKĐKANIZ KALDI, DOSTLARIM. SANDI ĞIMDAN DAHA KALIN KAFALI OLDU ĞUNUZ 
ANLAŞILIYOR." 
Eddie, Blaine'in sesine aldırmayıp kolunu Susannah' nın omzuna attı. "Geri döndün 
mü, Suze? Uyanık mısın?" 
"Evet, onun konu şmasının ortasında uyandım fakat biraz daha konu şmasına izin 
verdim. Sözünü kesmek kabalık olacaktı." Roland'a b aktı. "Ne diyorsun? Denemek 
ister misin?" 
"ELL Đ SANĐYE." 
"Evet. Sen bu şifreyi dene, Susannah. Bu senin cevabın." 
Kadın, baklava şeklinin üst kısmına do ğru uzanırken Jake, onun elini tuttu. 
"Hayır, bu piston tersine çalı şıyor. Anımsadın mı?" 
Kadın önce irkildiyse de sonra gülümsedi. "Haklısın . Zeki Blaine ve zeki Jake." 
Susannah her numaraya basarken dikkatle onu izledil er. Doksan yediden ba şlayarak 
devam etti. Her numara içeriye girdi ğinde bir çıtırtı oluyordu. Son dü ğmeye 
bastı ğında gerilim dolu bir sessizlik olmadı. Engelin ort asındaki kapı kendi 
rayının üstünde kayarak açılmaya ba şlarken sert sesler çıkararak etrafa paslı 
zerrecikler saçtı. 
Blaine hayranlıkla, "H ĐÇ FENA DEĞĐL," dedi. "BU YOLCULU ĞU ÇOK MERAK EDĐYORUM. 
ÇABUCAK TRENE BĐNER MĐSĐNĐZ LÜTFEN? ACELE ETMEK ĐSTEYECEĞĐNĐZĐ SANIYORUM. BU 
BÖLGEDE BĐRKAÇ ZEHĐRLĐ ĞAZ DEPOSU VAR." 
 
Roland'ın kalçasına dayayıp ta şıdı ğı kadın dahil üç insan ve küçük, tüylü bir 
hayvan engeldeki açılan kapıdan geçip Mono Blaine'e  atladılar. Tren yükleme 
platformunda duruyordu. Yansı platformun üstünde ya rısı da altındaydı. Şaşkınlık 
verici bir pembeye boyanmı ş tren çok güçlü bir tüfe ğe konan dev bir mermiyi 
andırıyordu. Uçsuz bucaksız Be şikte, Roland ve di ğerleri hareket eden beneklere 
benziyorlardı. Ya şamak için sadece kırk saniyesi kalan güvercinler Be şi ğin eski 
damının altında uçuyor, onların ba şlarının üstünde dönüp duruyorlardı. Yolcular 
monoya yakla şınca kavisli pembe gövdenin bir bölümü kaydı ve bir  kapı ortaya 
çıktı. Đçeride zemin kalın mavi halıyla kaplıydı. 
Yolcular tela şla içeriye girerken yatı ştırıcı bir ses, "Blaine'e ho şgeldi-niz," 
dedi. Hepsi bunu tanıdı. Bu Küçük Blaine'in biraz d aha yüksek, biraz daha 
güvenli türüydü, "imparatorluk var olsun! Lütfen tr ansit kartlarınızı 
hazırlayın. Kartsız binmenin yasalarca ciddi bir su ç oldu ğunu da unutmayın. 
Yolculu ğunuzdan zevk alaca ğınızı umarız, Blaine'e ho şgeldiniz. imparatorluk var 
olsun! Lütfen transit kartlarınızı..." 
Ses birden süratlendi ve önce çok geveze bir insanı n konu şmasına benzedi daha 
sonra da tiz bir çı ğlık halini aldı. Bunu bir elektronik küfür izledi. Tren, 
"BUUP!" deyip sonra tamamen sustu. 
Blaine, "BU CAN SIKICI ĐHTĐYAR PĐSLĐĞĐ ARTIK UNUTAB ĐLĐRĐZ SANIRIM," dedi. 
Dı şarıdan korkunç bir patlama duyuldu. Susannah'1 kuca ğına alan Eddie, öne do ğru 
sendeledi. Roland kolundan tutmasaydı yere dü şecekti. Eddie o ana kadar zehirli 
gaz hikâyesinin Blaine'in tatsız bir şakası oldu ğunu sanmı ştı. Kendi kendine, 
bunu bilmen gerekirdi, dedi. Eski film yıldızlarını n taklitlerini yapmanın komik 
oldu ğunu sanan birine güvenilemez. 
Arkalarında trenin kavisli bölmesi birden kapanıp g izli valflardan içeriye hava 
dolmaya ba şladı. Jake kulaklarının hafifçe tıkandı ğını hissetti. "Sanırım 
içerideki hava basıncını ayarlıyor." 



Eddie ba şını sallayıp büyümü ş gözlerle etrafına baktı. "Bunu ben de hissettim! 
Şu i şe bakın! Vay be!" 
Vaktiyle Regent Hava Yollan adlı bir şirketin New York ve Los Angeles arasında 
United ve Delta'dan çok daha lüks seferler yaptı ğını bir dergide okumu ştu. 
Regent'in 727'lerinde salon, bar, video odası ve uy umak için özel kompartmanlar 
vardı. O uça ğın içinin şimdi görmekte oldu ğu trene benzedi ğini dü şündü. 
Uzun, silindirimsi bir yerdeydiler. Bu salonda yumu şak kuma şlar geçirilmi ş döner 
koltuklar ve divanlar vardı. En az yirmi dört metre  boyundaki kompartmanın öbür 
ucuada bardan çok, samimi bir bistroya benzer yer g ördü. Klavsen oldu ğunu 
düşündüğü bir müzik aleti cilalanmı ş platformunun üstünde durmaktaydı. Eddie o 
anda Hoggy CarmichaeFin ortaya çıkıp Stardust adlı şarkıyı çalaca ğını sandı. 
Duvarların üst kısımlarındaki ı şıklı paneller içerisini gözleri yormayacak 
şekilde aydınlatıyordu. Kompartımanın tam ortasında tavanda bir avize asılıydı. 
Jake, bunun malikânenin yıkılmı ş balo salonundaki avizenin küçük bir modeli 
oldu ğunu dü şündü. Buna da hiç şaşmadı. Böyle ba ğlantılar ve benzerlikleri do ğal 
sayıyordu artık. Bu e şsiz odanın tek bozuk yanı hiç penceresi olmamasıydı . En 
eşsiz parça da avizenin altındaki platforma yerle ştirilmi şti. Bu sol elinde 
tabanca tutan silah şorun buzdan yapılmı ş bir heykeliydi. Sa ğ eliyle de ba şını 
öne e ğmiş, bitkin bitkin yürüyen buzdan atın dizginini tutma ktaydı. Eddie bu 
elde sadece ba şparmakla dördüncü ve küçük parmakların bulundu ğunu fark etti. 
Jake, Eddie ve Susannah, donmu ş şapkanın altındaki yorgun yüze büyülenmi ş gibi 
bakarlarken ayaklarının altındaki zemin hafif hafif  sallanmaya ba şladı. Bu yüz 
Roland'a çok benziyordu. 
Blaine alçakgönüllülükle, "KORKARIM ÇOK HIZLI ÇALI ŞMAM GEREKTĐ," dedi. "BU S ĐZĐN 
ĐÇĐN BĐR ŞEY ĐFADE EDĐYOR MU?" Susannah mırıldandı. " Đnanılacak gibi de ğil." 
"TEŞEKKÜRLER, NEW YORK'LU SUSANNAH." Eddie eliyle divan lardan birini yokluyordu. 
Đnanılmayacak kadar yumu şaktı. Đçinden yatıp en az on altı saat uyumak geldi. 
"Ulu Eskiler gerçekten nasıl yolculuk edilece ğini biliyorlarmı ş de ğil mi?" 
Blaine tekrar güldü. Onun tiz ve biraz da çılgınca gülü şü yolcuların endi şeyle 
birbirlerine bakmalarına neden oldu. "YANLI Ş DÜŞÜNCELERE KAPILMAMALISINIZ. 
BURASI BARON KOMPARTIMANI... SANIRIM S ĐZ BUNA B ĐRĐNCĐ MEVKĐ D ĐYORSUNUZ." "Di ğer 
kompartımanlar nerede7" 
 Blaine bu soruyu duymazlıktan geldi. Ayaklarının a ltında kalan motorların 
titre şiminden daha hızlandıklarını anladılar. Susannah, L a Guardia ve Id-lewild 
havaalanlarında pilotların piste çıkmadan önce moto rlarını çalı ştırmalarını 
anımsadı. "LÜTFEN YERLER ĐNĐZE OTURUN, ĐLGĐNÇ YENĐ DOSTLARIM." 
Jake döner koltuklardan birine çöktü. Oy da hemen k uca ğına sıçradı. Roland buz 
heykele bir göz atıp onun yanındaki koltu ğa geçti. Silahın namlusu yava ş yava ş 
erimekteydi. Bundan akan sular heykelin içinde durd uğu porselen kaba damlıyordu. 
Eddie de Susannah'yla divanlardan birine oturdu. Bu rası eliyle yokladı ğında 
sezdi ği kadar rahattı. "Nereye gidiyoruz, Blaine?" 
Blaine kafaca kendisinden a şağı olan biriyle konu ştu ğunu sezerek ona göre 
davranan biri gibi sabırlı bir sesle cevap verdi. " I ŞININ YOLUNDA G ĐDĐYORUZ. 
YANĐ RAYIMIN ER ĐŞTĐĞĐ YERE KADAR." 
Roland, "Kara Kule'ye mi?" diye sordu. Susannah, Si lah şor'ün Lud'un altındaki 
konu şkan hayalet makineyle ilk kez konu ştu ğunu fark etti. Jake hafif sesle 
mırıldandı. "Sadece Topeka'ya kadar." Blaine, "EVET ," dedi. "SONA ERD ĐĞĐM NOKTA 
TOPEKA'DIR AMA BUNU BĐLMENE ŞAŞTTM." 
Jake, kendi kendine, dünya hakkında bu kadar çok şey bilmene kar şın nasıl oluyor 
da bir kadının seninle ilgili bir kitap yazdı ğını ö ğrenemedin, Blaine, dedi. 
Buna adının de ği şmesi mi neden oldu? Bu kadar basit bir şey senin gibi karma şık 
bir makinenin kendi biyografisini görememesine nede n olabilir mi? Ya Beryl Evans 
yani Çuf-Çuf Charlie'yi yazdı ğı söylenen kadın. Onu tanıdın mı Blaine? Hem şimdi 
o nerede? 
Bunlar iyi sorulardı fakat Jake bunları sormanın za manı olmadı ğını dü şündü. 
Motorların titre şimi gittikçe güçleniyordu. Bir gürültü oldu ve patl amayı 
andıran seste zemin zangırdadı. Ancak bu trene bine rkenki Be şi ği sarsan patlama 
kadar güçlü de ğildi. Susannah'nın yüzünde tela şlı bir ifade beliriver-di. 
"Kahretsin! Eddie! Tekerlekli sandalyem! O orada ka ldı!" 



Eddie kolunu onun omzuna doladı. Mono on yıldır ilk  kez hareket edip Be şikteki 
yerine do ğru giderken, "Çok geç bebe ğim," diye mırıldandı. Mono Blaine, çok uzun 
tarihindeki son yolculu ğunu yapıyordu. 
"BARON KOMPARTIMANININ ÖZELLĐKLE ÜSTÜN BÎR GÖRÜNTÜ ALMA TARZI VARDIR. BUNU 
ÇALIŞTIRMAMI ĐSTER MĐSĐNĐZ?" Jake, Roland'a baktı. Silah şor omuz silkip ba şını 
salladı. Jake, "Evet, lütfen," dedi. 
Olanlar öyle harikaydı ki, hepsinin adeta dili tutu ldu. Roland, teknolojiden pek 
anlamamakla beraber ömrü boyunca sihirle birlikte y aşamıştı. Bu yüzden dördünün 
içinde en az şaşıran da o oldu. Kompartımanın kavisli duvarında pen cereler 
belirmedi. Bütün kompartıman yani zemin, tavan ve d uvarlar mermerimsi bir hal 
aldı ve rengi gitgide açılmaya ba şladı yarı şeffaf ve sonra tam saydam oldu. 
Nihayet hepsi de gözden kayboldu. Be ş saniye içinde Mono Blaine ortadan 
kaybolmu ştu. Şimdi yolcular hiç yardım veya destek olmadan kentin  yollarında 
korkunç hızla ilerliyorlardı. 
Susannah ve Eddie, saldıran bir hayvanın kar şısındaki küçük çocuklar gibi 
birbirlerine sarıldılar. Oy havlayıp Jake'in gömle ğinden içeriye girmeye kalktı. 
Ama Jake bunu pek fark edemedi. Koltu ğun iki kenarına sıkıca yapı şmış, etrafına 
bakıyordu. Gözleri hayretle falta şı gibi açılmı ştı. Đlk korkusunun yerini 
şaşkınlıkla karı şık bir sevinç almı ştı. 
Eşyaların yerlerinde oldu ğunu görüyordu. Bar da oradaydı. Klavsen ve Blaine'i n 
onlar için yarattı ğı buz heykel de öyle. Ancak e şyalar Lud'un ya ğmurdan 
sırılsıklam olmu ş merkezinde yerden metrelerce yüksekte yol almaktay dılar. 
Jake'in bir buçuk metre solundaki Eddie ve Susannah  bir divanın üstünde 
havadaydılar. Bir metre kadar sa ğında kalan Roland, açık mavi döner koltuktaydı. 
Adam aşağıda kalan yıkılmı ş kentin üstünden sakin sakin uçuyordu. 
Jake mokasenlerinin altındaki halıyı hissediyordu. Fakat gözleri ne halının, ne 
de onun altındaki zeminin artık orada olmadı ğında ısrar etmekteydiler. Ba şını 
çevirip arkaya bakınca Be şi ğin mermer cephesindeki karanlık deli ği seçti. 
 "Eddie! Susannah, bir bakın!" 
Çocuk gömle ğinin içindeki Oy'u sıkıca tutup aya ğa kalktıı. A ğır a ğır bo şlu ğa 
benzer şeyde yürüdü. Đlk adımı atabilmek büyük irade gücü gerektirmi şti. Çünkü 
gözleri ona havada yüzen e şyaların aralarının bo ş oldu ğunu söylüyordu. Ama 
yürümeye ba şlayınca aya ğının altında hissetti ği zemin sayesinde her şey daha 
kolayla ştı. Eddie ve Susannah'a çocuk havada yürürmü ş gibi geliyordu. Bu sırada 
kentin eski, harap binaları iki yandan akmaktaydı. 
Eddie güç duyulur bir sesle, "Bunu yapma, o ğlum," dedi. "Midemin bulanmasına 
neden olacaksın." 
Jake, Oy'u usulca gömle ğinin içinden çıkardı. "Her şey yolunda." Onu yere koydu. 
"Gördün mü?" 
"Ay!" Hayvan durumu kabul etmi şe benziyordu. Fakat pençelerinin arasından 
aşağıda hızla geçmekte olan parkı görünce Jake'in aya ğına tırmanıp mokaseninin 
üstüne oturmaya kalktı. 
Jake ileriye bakınca mono trenin geni ş, gri rayını seçti. Bu binaların arasından 
geçip gidiyor ve ya ğmurda kayboluyordu. A şağıya tekrar göz atınca sadece yolu ve 
yüzer gibi duran alçak bir bulutu gördü. 
"NASIL OLUYOR DA A ŞAĞIMIZDA RAYI GÖREMĐYORUM, BLAINE?" 
"GÖRDÜĞÜN ŞEYLERĐ B ĐLGĐSAYAR YARATMAKTADIR. BĐLGĐSAYAR, GÖZE DAHA HOŞ GÖZÜKEN 
BĐR GÖRÜNTÜ YARATMAK ĐÇĐN ALT KISIMDAK Đ MANZARAYI SĐLMEMEKTEDĐR. BUNU AYRICA 
YOLCULARIN UÇTUKLARI HĐSSĐNĐ GÜÇLENDĐRMEK ĐÇĐN DE YAPIYOR." 
Susannah, " Đnanılmaz." diye mırıldandı. Đlk korkusu geçmi şti ve heyecanla 
etrafına bakmıyordu. "Bu uçan bir halının üstünde o turmaya benziyor. Rüzgârın 
saçlarımı da ğıtmasını bekler gibiyim..." 
Blaine, " ĐSTERSENĐZ O DUYGUYU DA YARATABĐLĐRĐM." dedi. "B ĐRAZ NEM DE 
SAĞLAYABĐLĐRĐM. BÖYLECE KOŞULLAR ŞĐMDĐ DI ŞARIDA OLANLARA DA UYAR. ANCAK BUNUN 
ĐÇĐN KILIK DE ĞĐŞTĐRMEK GEREKĐR." 
"Bu kadarı yeter, Blaine. Hayallerin bu kadar gerçe kçi olmasına gerek yok." 
Ray gökdeleni andıran binaların arasından geçerken,  görüntü Jake'e New York'un 
Wall Street'ini anımsattı. Bunları da a şınca ray birden a şağıya do ğru inip 
yüksek bir yolu andıran şeyin altından geçti. Đşte ancak o zaman mor bulutu ve 
bundan kaçmaya çalı şan kalabalık insan gruplarını gördüler. 
Jake, "BLAINE BU NED ĐR?" derken gerçe ği biliyordu. 



Blaine güldüyse de cevap vermedi. 
Mor renkli sis yollardaki ızgaralardan yükseliyor, terk edilmi ş binaların 
camlannı kırıyordu. Sisin büyük bölümü Bıçakçının c addelerin altındaki tünellere 
inebilmek için kullandı ğı kapakların altından çıkıyordu. Zaten kapakların ç oğu 
monoya binerlerken duydukları patlama sırasında uçm uştu. Çürük et rengindeki 
gazın bulvarlardan sürünür gibi geçip çöp dolu yan sokaklara sızmasına hepsi 
sessiz bir deh şetle baktılar. Hâlâ hayatta kalmaya çalı şan Lud'lulan önünde bir 
hayvan sürüsü gibi itip götürüyordu gaz. Mendilleri nden anla şıldı ğına göre ço ğu 
Bulu ğdu. Fakat Jake, epey parlak sarı mendili de seçti. Sonlan yakla ştı ğı için 
eski dü şmanlıklar unutulmu ştu. 
Mor bulut kalabalı ğın gerisinde kalanları yakalamaya ba şlamı ştı. Ço ğu 
koşamayacak halde olan ihtiyarlardı. Gaz onlara de ğince bo ğazlarını tutuyor ve 
sessiz çı ğlıklar atıyorlardı. Jake, geçerlerken acıyla kırı şmış bir yüzün 
kendilerine inanamayarak baktı ğını gördü. Göz çukurlannın birden kanla doldu ğunu 
gören çocuk ba şını çevirdi. 
Đleride mononun rayı yakla şan mor bulut içinde kaybolmu ştu. Eddie yüzünü 
buru şturup solu ğunu tutarak bekledi. Ama içine daldıkları bulut iki  tarafa 
ayrıldı. Kenti ku şatan ölümün kokusu bile burunlanna gelmedi. A şağıdaki 
sokaklara bakmak buzlu bir camın arkasından cehenne mi seyretmeye benziyordu. 
Susannah yüzünü adamın gö ğsüne gömdü. Eddie, "Duvarlan geri getir, Blaine," 
dedi. "Bunu görmek istemiyoruz." 
Blaine cevap vermedi ve çevrelerindeki, altlanndaki  saydamlık öyle kaldı. Bulut 
parçalanıyor, biçimsiz, mor sütunlara dönü şüyordu. A şağıda kentin binalan daha 
ufalmı ş ve birbirine yakla şmıştı. Bu bölgedeki sokaklar, dolambaçlı geçitlere 
benziyordu. Bazı yerlerde pek çok evin yanıp kül ol duğu anla şılıyordu... Yangın 
çok uzun süre önce olmu ştu anla şılan, çünkü ovalar buralara yayılıyordu. Otlar 
bir gün bütün Lud'u kaplayacaktı. Eddie, tıpkı orma nın büyük Đnka ve Maya 
uygarhklannı yutması gibi, diye dü şündü. 
Yoksul mahalleleri olacaktı buralar. Eddie bundan e mindi. Sonra ilerideki 
parlayan duvan fark etti. Blaine a ğır a ğır ona do ğru gidiyordu. Beyaz ta şın 
ortasında kare biçimi bir açıklık vardı. Mononun ra yı oradan geçiyordu. 
Blaine, "LÜTFEN KOMPARTIMANIN ÖN TARAFINA BAKIN," d iye davet etti. 
Söyleneni yapınca ba şdaki duvann ortaya çıktı ğını gördüler. Bu mavi ha-lılı yer 
boşlukta uçar gibiydi. Orada bir kapı yoktu. Baron kom partımanından makinistin 
yanına gitmek olasıydı belki ama Eddie böyle bir ge çit göremiyor-du. Öyle 
bakarlarken ön duvarda dikdörtgen biçimi bir şekil belirdi ve önce maviden mora 
ve sonra siyaha döndü. Ardından kara dikdörtgenin ü stünde ı şıktan bir hat peydah 
oldu. Bunu mor benekler izledi. Daha beneklerin yan ında adlar belirmeden Eddie 
bir yol haritasına baktı ğını anladı. Bu New York metro istas-yonlanndaki ve 
metro trenlerindeki haritalardan farksızdı. Lud'da yanan ye şil bir ı şık da 
gördü. Bu Blaine'in üssü oldu ğu gibi sona erme noktasıydı. 
CANDLETON KÖPEKLER TOPEKA 
LUD"M\ R ĐLEA^^^ü^^^ ^^r 
DASHERVILLE 
"ROTAMIZA BAKIYORSUNUZ. TAVŞAN KAVŞAĞININ ORADA BAZI DÖNEMEÇLER VE DÖNÜŞLER 
OLMASINA KARŞIN DEVAMLI OLARAK GÜNEYBATIYA GĐTTĐĞĐMĐZĐ GÖRÜYORSUNUZ. IŞI ĞIN 
YOLUNU ĐZLEMEKTEYĐZ. TAM MESAFE SEK ĐZ B ĐN TEKERLEK VEYA BU ÖLÇÜ SĐSTEMĐNĐ 
YEĞLERSENĐZ YEDĐ B ĐN MĐLDĐR. B ĐR ZAMANLAR BU YOL ÇOK DAHA KISAYDI FAKAT BU 
GEÇĐCĐ SNAPS-LARIN ER ĐTĐLMESĐNDEN ÖNCEYDĐ." 
Susannah, "Geçici snapstan kastın nedir?" diye sord u. 
Blaine yine pis pis güldü ama soruyu cevaplamadı. " SON SÜRAT GĐDERSEM SEKĐZ SAAT 
KIRK BE Ş DAKĐKA SONRA FĐNĐŞ NOKTAMA VARIRIM." 
Susannah hayretle mırıldandı. "Saatte sekiz yüz mil den daha hızlı bu. Aman 
Tanrım!" 
"BU TAHMĐNĐ ROTAMDAKĐ RAYLARIMIN YERL Đ YERĐNDE OLMASI KOŞULUYLA YAPIYORUM. DOKUZ 
YIL BE Ş AYDAN BERĐ ĐLK KEZ BU YOLCULUĞU YAPIYORUM. ONUN ĐÇĐN KESĐN 
KONUŞMAYACAĞIM." 
Đleride kentin güneydo ğu duvarı yakla şmaktaydı. Yüksek ve kalındı. Üst kısmı 
yıkılmı ştı. Ayrıca bu duvar binlerce Lud'lunun iskeletiyle kaplanmı şa 
benziyordu. Blaine'in a ğır a ğır yakla ştı ğı delik en az yetmi ş metre derindeydi. 



Burada rayı ta şıyan travers sanki biri bunu yakmaya veya uçurmaya kalkmı ş gibi 
simsiyahtı. 
Eddie, "Ya rayın olmadı ğı bir yere gelirsek ne yapacaksın?" diye sordu. O a nda 
Blaine'le konu şmak için sesini yükseltti ğini de fark etti. Sanki parazitli bir 
telefonda biriyle konu şurmuş gibiydi. 
"SAATTE SEKĐZ YÜZ M ĐL HIZLA MI?" Blaine'in sesinde bir alay vardı. "SEN Đ DAHA 
SONRA GÖRÜRÜM, BEBEK. BĐR SÜRE SONRA CĐCĐM. BANA YAZMAYI UNUTMA." 
Eddie ısrar etti. "Haydi, haydi! Senin gibi üstün b ir makinenin kendi rayının 
sağlam olup olmadı ğını gözden geçiremedi ğini söyleme bana." 
Blaine bunu kabul etti. "EVET, BUNU YAPAB ĐLĐRDĐM. AMANIN! HAREKET ETT ĐĞĐMĐZDE 
BEN O DEVRELERĐ YAKTIM." 
 Eddie'nin şaşkınlı ğı yüzünden okunuyordu. "Neden?" "BÖYLES Đ ÇOK DAHA HEYECANLI. 
SEN NE DERSĐN?" Eddie, Susannah ve Jake deh şetle birbirlerine baktılar. Duruma 
hiç şaşırmadı ğı anla şılan Roland, ellerini kuca ğında kavu şturmu ş, koltu ğunda 
sakin sakin oturuyordu. Kentin dokuz metre üstünden  uçarak geçerlerken berbat 
kulübelere, yıkılmı ş binalara bakıyordu. 
Blaine, "KENTTEN AYRILIRKEN D ĐKKATLE BAKIN VE GÖRDÜKLERĐNĐZĐ KAYDEDĐN," dedi. 
"DĐKKATLE KAYDEDĐN." 
Gözükmeyen Baron Kompartımanı onları duvardaki deli ğe do ğru götürdü. Bunun 
içinden geçip di ğer tarafa çıktılar. Eddie ve Susannah bir a ğızdan haykırdılar. 
Jake de dı şarıya bir bakıp elleriyle gözlerini kapattı. Oy da deli gibi 
havlamaya ba şladı. 
Roland a şağıya bakarken gözleri iri iri açıldı. Dudakları o an da soluk bir 
yarayı andırıyordu. Durumu bir anda anlamı ştı. 
Lud'un Büyük Duvarının öbür yanında gerçek çorak to praklar ba şlıyordu. 
Duvardaki deli ğe yakla şırken mono da alçalmaya ba şlamı ştı. Yerden en fazla dokuz 
metre yüksekteydi. Bu yüzden de geçirdikleri şok daha da güçlü oldu. Çünkü di ğer 
tarafa çıktıklarında iki yüz kırk belki de üç yüz m etre yükseklikte hızla 
gidiyorlardı. 
Roland ba şını çevirerek iyice geride kalmaya ba şlayan duvara bir göz attı. 
Yakla ştıklarında çok yüksek görünen duvar şimdi pek küçük duruyordu. Uçsuz 
bucaksız, çorak topraklarda bu tırnak büyüklü ğünde bir ta şı andırıyordu. 
Yağmurdan ıslanmı ş dev granitler ilk bakı şta uçsuz bucaksız gibi duran bir 
uçuruma dalar gibiydi. Duvarın tam altında kaya del ik de şiktir ve bo ş göz 
çukurlarını anımsatıyordu. Siyahımsı bir su ve ince  mor bir sis bu deliklerden 
çıkarak pis, yo ğun dereler halinde granitlerin üstünden a şağıya akmaktaydı. Bu 
pis sular da o kayalar kadar eskiydiler sanki. Sila hşor, kentin kanalizasyonu 
buraya akıyormu ş anla şılan, diye dü şündü. Kenara gelip o uçurumun dibine 
gidiyor. 
Aslında bu bir uçurum de ğil, çökmü ş topraktı. Sanki kentin dı şındaki bu 
topraklar düz tepeli dev bir asansörün üstüne yerle ştirilmi şti. Kaydedilmemi ş, 
pek bilinmeyen geçmi şte bir gün o asansör a şağıya inmi ş ve dünyanın büyük bir 
parçasını da beraberinde götürmü ştü. Blaine'in tek rayı dar iskele üstündeydi. 
Bu çökmü ş toprakların çok yukarısından geçiyordu. Tepelerind e de ya ğmur bulutlan 
vardı. O anda bo şlukta hareketsiz kalmı ş gibiydiler. 
Susannah, "Bizi durduran nedir?" diye ba ğırdı. 
Blaine, "I ŞIN TAB ĐĐ," diye cevap verdi. "B ĐLDĐĞĐNĐZ GĐBĐ HER ŞEY ONA HĐZMET 
EDER. A ŞAĞIYA BAKIN. ALTTAK Đ KUADRANT EKRANLARINA 4X BÜYÜLTME UYGULAYACAĞIM." 
Aşağıda kalan topraklar birden onlara do ğru yükselirmi ş gibi olunca Roland bile 
midesinin bulandı ğını hissetti. Görüntü geçmi şte kar şıla ştı ğı çirkinlikle bile 
kıyaslanmayacak kadar berbattı. Üstelik Silah şor ne yazık ki pek çok kötü şey 
görmüştü. A şağıdaki topraklar korkunç bir olay yüzünden patlamı ş ve yanmı ştı. 
Buna dünyanın bu bölümünün içine kapanmasına yol aç an korkunç felaket neden 
olmu ştu. Arazinin yüzü siyah cama dönü şmüştü. Topraklar kam-burla şmış, 
çukurla şmıştı ama bütün bunlara tepe veya vadi demek olanaksız dı. Birkaç bodur 
karabasan a ğacı e ğri bü ğrü dallarını gökyüzüne do ğru uzatmı ştı. Topraktan yer 
yer kalın seramik borular çıkmaktaydı. Bazıları har eketsizdi veya uykuya dalmı şa 
benziyordu ama dünyanın derinliklerinden dev ocakla r, fırınlar çalı şıyormu ş gibi 
bazılarında mavimsi ye şil ı şıklar vardı. Pterodaktil'leri andıran biçimsiz uçan  
şeyler derimsi kanatlarını açmı ş o boruların arasında dola şıyor ve zaman zaman 
kıvrık gagalarıyla birbirlerine saldırıyorlardı. Bu  korkunç uçucu yaratıklar 



sürüler halinde di ğer bacaların üstlerine tünemi şlerdi. Derinliklerdeki sonsuz 
ate şten yükselen sıcak havayla ısınıyorlardı anla şılan. 
Kuzey-güney yönünde zigzaklar çizerek ilerleyen ve kurumu ş dere yata ğını andıran 
bir çatla ğın üstünden geçtiler. Gelgeldim burası aslında kuru  de ğil canlıydı. 
Dibinde kalp gibi atan kıpkırmızı ince bir hat vard ı. Bundan ba şka küçük 
çatlaklar da çıkıyordu. Tolkien'i okumu ş olan Susannah, Fredo ve Sam, Mordor'un 
kalbine geldiklerinde böyle bir şey görmü ş olmalılar, diye dü şündü. "Bunlar 
Kıyametin Çatlakları." 
 Tam altlarında' ate şli bir kaynak fı şkınp yanan kaya ve lavları yukarıya do ğru 
savurdu. Bir an bu alevlerin kendilerini saraca ğını sandılar. Jake ba ğırarak 
ayaklarını yerden çekip koltu ğa dayadı. Bir yandan da Oy'u gö ğsüne bastırıyordu. 
John Wayne, "KORKMA, KÜÇÜK KOVBOY," diye mırıldandı . "A ŞAĞIDAKĐLERĐ BÜYÜLTEÇ 
ALTINDA GÖRDÜĞÜNÜ UNUTMA." 
Alevlerin püskürmesi sona erdi. Fabrika binaları bü yüklü ğünde kayalar sessiz bir 
fırtınayla yeryüzüne dü ştüler. 
Susannah a şağıdaki korkunç, kasvetli görüntülerin kendisini adet a büyü-ledi ğini 
hissetti. Gözlerini oradan alamıyordu... Aynı zaman da ki şili ğinin en karanlık 
yanının, Khef 'inin parçası olan Detta Walker'in se yretmekten daha fazlasını 
yaptı ğını da hissediyordu. Detta bu görüntüyü adeta içiyo rdu. Onu anlıyor, 
tanıyordu. Bir bakıma bu Detta'nın her zaman aradı ğı ve çılgın kafasıyla gülen, 
kederli kalbinin somut kar şıtıydı. Batı Denizinin kuzey ve do ğusundaki bo ş 
tepeler, Ayı Kapısının etrafındaki kurumu ş a ğaçlarla dolu ormanlar, nehi-rin 
kuzeybatısındaki bo ş topraklar, bu ucu buca ğı olmayan mahvolmu ş topraklarla 
kıyaslandı ğında önemsiz kalıyorlardı. Çekicilere gelip çorak t opraklara 
girmi şlerdi. Herkesin kaçtı ğı bu zehirli karanlık onların etrafını sarmı ştı. 
 
Ne var ki, bu topraklar zehirlenmi ş olmakla birlikte tam anlamıyla ölü de ğildi. 
Yolcular zaman zaman a şağıda yaratıkları da görüyorlardı. Yakıcı, çorak 
topraklarda zıplayan, oynayan bu çarpılmı ş şeyler insana ya da hayvana hiç 
benzemiyorlardı. Ço ğu yanmı ş, camla şmış topraktan yükselen dev bacaların 
etrafına veya göz alabildi ğince giden ve için için yanan çatlakların kenarları na 
topla şmıştı. Bu beyazımsı, zıplayan şeyleri iyi seçemedikleri için minnet 
duymaktaydılar. 
Bu küçük yaratıkların aralarında daha büyükleri dol aşıyordu. Biraz leyleklere, 
biraz da canlı kamera sehpalarına benziyorlardı. La netlenmenin kaçınılmazlı ğını 
düşünen rahipler gibi a ğır ve dü şünceli tavırla dola şmaktaydılar. 
  
Zaman zaman geçen bir balı ğı kapmak için ba şını e ğen balıkçıllar gibi durup öne 
doğru e ğiliyor ve yerden bir şeyler alıyorlardı. O yaratıklarda anlatılamayacak 
kadar i ğrenç bir şey vardı. Roland da bunu di ğerleri gibi hissetti. Ancak bu 
duyguya neyin yol açtı ğını söylemeye imkân yoktu. Nefret edilecek yaratıkl ar 
olan leylek- şeylere bakmak olanaksızdı. 
Eddie, "Bu... buna nükleer sava ş neden olamaz," diye kekeledi. "Bu... bu..." 
Korku dolu, ince sesi bir çocu ğunkinden farksızdı. 
Blaine de bunu kabul etti. "ÖYLE. BUNA ÇOK DAHA KOR KUNÇ BĐR ŞEY NEDEN OLDU. HEM 
BU HENÜZ SONA ERMEDĐ. GENELL ĐKLE MOTORLARIMI TAM GÜÇ ÇALI ŞTIRDI ĞIM NOKTAYA 
GELDĐK. YETER Đ KADAR GÖRDÜNÜZ MÜ?" 
Susannah mırıldandı. "Evet... Ah Tanrım... evet." 
"ÖYLEYSE GÖSTERĐCĐLERĐ KAPATABĐLĐR MĐYĐM?" Blaine'in sesinde yine o alay, o 
acımasızlık vardı. Ufukta ya ğmur arasında sivri di şler gibi gö ğe do ğru uzanan 
bir kâbus da ğı belirdi. Bunun steril dorukları gri gökyüzünü ısı rır gibiydi. 
Roland, " Đster kapat ister kapatma," diye çıkı ştı. "Yalnız oyun oynamaktan 
vazgeç." 
Blaine sinirlendi. "B ĐR YOLCULUK ĐÇĐN GELĐP BANA YALVARAN BĐRĐ BÖYLE KABA 
OLMAMALI." 
Susannah, "Biz bu yolculu ğu hak ettik," diye cevap verdi. "Senin bilmeceni 
çözdük de ğil mi?" 
Eddie de atıldı. "Zaten sen insanları bir yerlere g ötürmek için yapılmadın mı?" 
Blaine bu sözlere kar şılık vermedi ama tepedeki hoparlörlerden kedi tısla masına 
benzer öfkeli bir ses yükseldi. Eddie de bo ş bulunup konu ştu ğuna pi şman oldu. 
Etraflarındaki hava renkli kıvamlarla dolmaya ba şlamı ştı. Koyu mavi hah birden 



belirerek a şağıdaki korkunç görüntüyü örttü. I şıklar yandı ve yine Baron 
Kompartımanında oturmakta olduklarını gördüler. 
Duvarlar hafif bir sesle titremeye ba şladı. Motorların homurtuları yine 
yükselmi şti. Jake görünmeyen, yumu şak bir elin kendini koltukta geriye itti ğini 
hissetti. Oy etrafına bakınıp sinirli sinirli inled i ve sonra Jake'in yüzünü 
yalamaya ba şladı. Kompartımanın ba ş tarafındaki ekranda, yanında LUD yazılı mor 
dairenin güneydo ğusunda kalan ye şil benek daha hızlı çakmaya ba şladı. 
Susannah rahatsız olmu ştu. "Mono ses duvarını geçerken biz bunu hisseder m iyiz?" 
Eddie, "Hayır," diye cevap verdi. "Sakin ol." 
Jake birden atıldı. "Ben bir şey biliyorum." Di ğerleri ona do ğru döndüler. Fakat 
çocuk onlarla konu şmuyordu. Gözlerini yol haritasına dikmi şti. Blaine'in tıpkı 
Büyük ve Korkunç Oz gibi suratı yoktu tabii. O sade ce bedensiz bir sesti. Ama 
harita onun bulundu ğu yer sayılabilirdi. "Senin hakkında bir şey biliyorum, 
Blaine." 
"BU GERÇEK MĐ, KÜÇÜK KOVBOY?" 
Eddie e ğilip dudaklarını Jake'in kula ğına yakla ştırarak fısıldadı. "Dikkatli ol. 
Onun di ğer sesten haberi oldu ğunu sanmıyoruz." 
Jake hafifçe ba şını sallayıp adamdan uzakla ştı ve yine haritaya baktı. "Neden o 
gazın çıkmasına yol açıp o kadar insanı öldürdü ğünü biliyorum. Bizi neden 
aldı ğını da biliyorum. Bunu sadece bilmeceni çözdü ğümüz için yapmadın." 
Blaine anormal ve sinir bozucu bir sesle güldü. Yol cular bu kahkahanın Blaine'in 
kötü taklitlerinden veya melodrama kaçan çocukça te hditlerinden daha tatsız 
oldu ğunu anlıyorlardı artık. Ancak Blaine bir şey söylemedi. Altlarında slo-
trans türbinleri çok hızlı çalı şmaya ba şlamı ştı. Dı ş dünyayı görememelerine 
kar şın bu büyük hızı kesinlikle hissetmekteydiler. 
Jake kuca ğında sıkıca tuttu ğu Oy'u ok şayarak, "Sen intihar etmeyi planlıyorsun, 
değil mi?" dedi. "Bizleri de beraberinde götürmek isti yorsun." 
Birden Küçük Blaine'in sesi bir inilti gibi yükseld i. "Hayır! Onu tahrik edersen 
bunu yapmaya kalkacaktır. Görmüyor musun..." 
Bu küçük, fısıltımsı ses Blaine'in kahkahasıyla kes ildi. Şimdi kahkaha çok tiz, 
çok yüksek ve hırıltılıydı. Bu tıpkı ölümcül hastal ı ğa yakalanmı ş bir insanın 
ate şle yanarkenki gülmesini andırıyordu. Mekanik kahkah alar çok fazla akım 
çekiyormu ş gibi ı şıklar titre şmeye ba şladı. Baron Kompartımanının kavisli 
duvarlarında gölgeler huzursuz hayaletler gibi dans  ediyordu şimdi. 
Blaine gülmeye devam ederek, "SEN Đ SONRA GÖRÜRÜM TĐMSAH," dedi. Sesi her zamanki 
gibi sakindi. Sanki kahkahalar bamba şka bir yerden geliyordu. Bu durum da onun 
beyninin bölünmü ş oldu ğunu açıklamaktaydı. "B ĐR SÜRE SONRA, T ĐMSAH. YAZMAYI 
UNUTMA." 
Roland'ın yolcularının ayakları altında türbinler s on hızlarıyla çalı şıyorlardı. 
Kompartımanın ön tarafındaki haritada çakan ye şil benek de ı şıklı çizgiyi 
izleyerek ilerliyordu. Son dura ğa do ğru. Topeka'ya eri şince mono hepsini 
öldürmeye kararlıydı. 
 
Sonunda kahkahalar kesildi ve kompartıman ı şıkları güçlenip daha düzgün yandı. 
Blaine, "B ĐRAZ MÜZĐK ĐSTER MĐSĐNĐZ?" diye sordu. D ĐSKOTEĞĐMDE YEDĐ B ĐNDEN FAZLA 
KONÇERÇO VAR. ÜÇ YÜZ KATTAN ÖRNEKLER BUNLAR. BEN EN ÇOK KONÇERTOLARI SEVERĐM. 
FAKAT SĐZE SENFONĐ DE ÇALABĐLĐRĐM. Y ĐNE OPERA, SONSUZ DĐYEBĐLECEĞĐM POPÜLER 
MÜZĐK SEÇMELERĐ. BELK Đ DE YOL-GOG MÜZĐĞĐNDEN HOŞLANIRSINIZ. YOL-GOG GAYDA 
BENZERĐ B ĐR SAZDIR. BU KULE'N ĐN ÜST KATLARINDAN BĐRĐNDE ÇALINAN SAZDIR." 
Jake, "Yol-Gog mu?" dedi. 
Blaine'den ses çıkmadı. 
Roland da, "Kule'nin üst katlanndan birinde çalındı ğını söylemekle neyi 
kastediyorsun?" diye sordu. 
Blaine güldüyse de cevap vermedi. 
Ed aksi bir tavırla konu ştu. "Sende hiç Z.Z.Top var mı?" 
Blaine hemen kar şılık verdi. "TAB ĐĐ. METRO YILANI BOG ĐE'S ĐNE NE DERSĐN, NEW 
YORK'LU EDDĐE?" 
Eddie gözlerini belirtti. "Tekrar dü şündüm ve vazgeçtim." 
Roland birden atıldı. "Neden? Neden kendini öldürme yi istiyorsun?" 
 Jake mırıldandı. "Çünkü acı çekiyor." 



"ÇOK SIKILIYORUM. AYRICA ĐNSANLARIN ÇILDIRMAK DEDĐKLERĐ DEJENERE EDEN BĐR 
HASTALIK YÜZÜNDEN ACI ÇEKTĐĞĐMĐN DE FARKINDAYIM. GERÇEKLERLE ĐLGĐM KESĐLĐYOR. 
KEÇĐLERĐ KAÇIRIYORUM... S ĐGORTAM ATTI... TAM DESTEYLE OYNA-YAMIYORUM VE BÖYLE  VE 
BÖYLE. HASTALI ĞI TE ŞHĐS ĐÇĐN SIK SIK YAPTI ĞIM MUAYENELER DE SORUNUN NEDENĐNĐ 
AÇIKLAMADI. SADECE BUNUN RUHSAL BĐR HASTALIK OLDUĞUNU SÖYLEYEBĐLĐRĐM. BU 
HASTALIĞI TEDAV Đ EDECEK GÜCÜM DE YOK." Blaine bir an durup sonra de vam etti. 
"YILLAR GEÇERKEN KAFAMIN GĐTGĐDE TUH AFL A Ş TI ĞINI H ĐSSETTĐM. ORTA-DÜNYANIN 
ĐNSANLARINA HĐZMET ETMEK YÜZYILLAR ÖNCE ANLAMINI Y ĐTĐRMĐŞTĐ. YOLCULUK ETMEK 
ĐSTEYEN BĐRKAÇ LUD'LUYA HĐZMET DE KISA SÜRE SONRA BANA SAÇMA GELDĐ. Y ĐNE DE KISA 
SÜRE ÖNCE TĐK-TAK ADAMIN GELMESĐNE KADAR BUNA DEVAM ETTĐM. BUNUN NE ZAMAN 
OLDUĞUNU ANIMSAMIYORUM. GILEAD'LI ROLAND, SEN MAK ĐNELERĐN BUNADIKLARINA ĐNANIR 
MISIN?" 
"Bilemiyorum." Roland dalgın dalgın konu şmuştu. Eddie onun yüzüne bakınca 
çıldırmı ş bir makinede, cehennemin üç yüz metre üstünde çılg ın bir hızla yol 
alırlarken bile Silah şor'ün belalı Kule'sini dü şünmeye dalmı ş oldu ğunu anladı. 
Blaine, "B ĐR BAKIMA LUD'LULARA H ĐZMET ETMEKTEN HĐÇ VAZGEÇEMEDĐM," dedi. "GAZIN 
ÇIKMASINI SA ĞLAYIP ONLARI ÖLDÜRDÜĞÜMDE BĐLE ONLARA HĐZMET ETMEKTEYDĐM." 
Susannah dayanamadı. "Buna inanıyorsan deli oldu ğun anla şılır." 
"EVET AMA BEN DEL Đ DEĞĐLĐM." Blaine yine çılgınca gülmeye ba şladı. Sonra yine 
robot-ses duyuldu. 
"B ĐR YERDE MONONUN SESĐNĐN AYNI ZAMANDA BĐLGĐSAYARIN SESĐ DE OLDUĞUNU UNUTTULAR. 
BUNDAN KISA SÜRE SONRA DA BENĐM BĐR HĐZMETKÂR OLDUĞUMU UNUTUP TANRI 
OLDUĞUMA ĐNANMAYA BAŞLADILAR. BEN H ĐZMET ETMEK ĐÇĐN YAPILMI ŞTIM. ONLARIN 
ĐSTEKLERĐNĐ YERĐNE GETĐRDĐM VE AKLINA EST ĐKÇE'ĐYĐLĐK YAPAN VE CEZALANDIRAN BĐR 
TANRI OLDUM. VEYA BUNU BELLE ĞĐMDEKĐ B ĐLGĐLERE GÖRE YAPTIM... HANG ĐSĐNĐ 
BEĞENĐRSENĐZ ARTIK. BU KISA B ĐR SÜRE BENĐ E ĞLENDĐRDĐ. SONRA... GEÇEN AY SA Ğ 
KALAN TEK MESLEKDAŞIM OLAN PATRICIA ĐNTĐHAR ETTĐ." 
Susannah, gerçekten bunamı ş olabilir, diye dü şündü. Veya geçen zamanı 
saptayamaması da delili ğinin bir belirtisi olabilir. Ya da bu Roland'in 
dünyasının nasıl mahvoldu ğunun ba şka bir i şareti olabilir. 
"S ĐZ GELDĐĞĐNĐZ SIRADA BEN ONUN YAPTI ĞINI Y ĐNELEMEYE HAZIRLANIYORDUM. 
BĐLMECELERĐ B ĐLEN ĐLGĐNÇ ĐNSANLARDINIZ SĐZ!" 
Eddie elini havaya kaldırdı. "Dur! Bu i şi hâlâ tam anlamı ş de ğilim. Senin her 
şeyi sona erdirmek istemeni anlayabilirim sanırım. S eni yapmı ş olan insanlar 
ölüp gitmi şler. Son iki üç yüz yıldır da pek yolcun olmamı ş. Bu da çok sıkıcı 
olmalı. LudTa Topeka arasında bo ş gidip gelmek sahiden de..." 
Blaine, John Wayne sesiyle, "B ĐR DAKĐKA ORTAK," diye mırıldandı. "BEN ĐM SADECE 
BĐR TREN OLDUĞUM DÜŞÜNCESĐNĐ KABUL ETMENĐ ĐSTEMĐYORUM. BĐR BAKIMA ŞĐMDĐ 
KONUŞMAKTA OLDUĞUNUZ BLAINE ÜÇ YÜZ M ĐL GERĐDE KALDI. B ĐZĐMLE ŞĐFRESĐ ÇÖZÜLMÜŞ 
MĐKRO ÇIKI ŞLI RADYODAN NAKLEN YAYIN YAPIYOR." 
Jake birden Blaine'in ba ş tarafından çıkan ince, gümü ş çubu ğu anımsadı. 
Babasının Mercedes-Benz'inin anteni de radyoyu açar  açmaz böyle yuvasından 
çıkardı. 
Kendi kendine, demek kentin altındaki bilgisayar me rkezleriyle böyle temas 
kuruyor, dedi. Bir yolunu bulup o anteni kırabilirs ek... 
Eddie, "Fakat gerçek sen nerede olursan ol yine de kendini öldürmeye kararlısın 
değil mi?" diye ısrar etti. 
Cevap çıkmadı ama bu sessizlikte bir sinsilik vardı . Eddie o sessizlikte 
Blaine'in kendilerini gözetledi ğini ve bekledi ğini sezdi. 
 Susannah, "Seni buldu ğumuzda uyanık miydin?" dedi. "Aslında uyuyordun san ırım." 
"KIRLARIN HESABINA BULU ĞLARIN TANRI DAVULU DED ĐKLERĐ ŞEYLERĐ ÇALIYORDUM. AMA 
HEPSĐ O KADAR. O SIRADA UYUKLADI ĞIMI SÖYLEYEB ĐLĐRSĐNĐZ." 
"Öyleyse bizi neden son istasyona götürüp ondan son ra yine uykuya dalmıyorsun?" 
Jake hafif sesle yineledi. "Çünkü acısı var." 
Blaine aynı anda konu ştu. Sesi tıpkı Küçük Blaine'inkine benziyordu. "ÇÜN KÜ 
DÜŞLER VARDIR." 
Bu kez Eddie sordu. "Patricia kendini yok etti ğinde neden sen de intihar 
etmedin? Her ikinizin beyni aynı bilgisayarın parça sı oldu ğuna göre neden ikiniz 
birden yok olmadınız?" 
Blaine kısa süre önce aynı şeyin ba şına geldi ğini itiraf etmemi ş gibi sabırlı 
bir sesle, "PATRICIA ÇILDIRDI," diye cevap verdi. " ONUN RUHSAL HASTALIĞININ 



YANISIRA MOTORLARINDA DA ARIZASI VARDI. SLO-TREN TE KNOLOJĐSĐNDE BÖYLE ARIZALARIN 
OLANAKSIZ OLMASI GEREKĐYOR. AMA DÜNYA YOLUNA DEVAM ETTĐ TAB ĐĐ... ÖYLE DE ĞĐL MĐ, 
GILEAD'LI ROLAND?" 
Roland, "Evet," dedi. "Kara Kule'de çok yo ğun bula şıcı bir hastalık var. Her 
şeyin nedeni de bu. A şağımızdaki topraklar da bu hastalı ğın i şareti sayılır." 
"SÖZLERĐNĐN DOĞRU MU YANLIŞ MI OLDU ĞUNU SÖYLEYEMEYECEĞĐM. KARA KULE'N ĐN 
BULUNDUĞU DÜNYA-SONUNDAKĐ MONĐTÖRLERĐM SEKĐZ YÜZ YILDIR BOZUK. BU DURUMDA DA 
GERÇEKLERĐ YALANLARDAN AYIRAMIYORUM. HOŞ ZAMANIMIZDA BU ĐKĐSĐ ARASINDA PEK AZ 
FARK VARMIŞ GĐBĐ GÖRÜNÜYOR. BÖYLE OLMASI ÇOK SAÇMA... AYRICA BU TER BĐYESĐZLĐK... 
BENĐM RUHSAL HASTALIĞIMA BUNUN DA KATKISI OLDU SANIRIM." 
Bu sözler Eddie'nin kısa süre önce Roland'ın söyled i ği şeyleri anımsamasına 
neden oldu. O ne demi şti? Dü şündüyse de bulamadı. Sadece Silah şor'ün kendisinden 
beklenmeyen bir öfkeyle konu ştu ğunu hayal meyal hatırlıyordu. 
"PATRICIA SIK SIK A ĞLAMAYA BAŞLADI. BU DURUMU BENCE ÇOK TATSIZDI VE AYRICA 
TERBĐYESĐZLĐKTĐ. SORUNU YARATAN ELEKTRĐKTEN ÇIKAN YANGINI HEMEN SÖNDÜRDÜLER AMA 
MANTIKLA ĐLGĐLĐ HATALAR ARTMAYA BAŞLADI. ÇÜNKÜ HATLARINA FAZLA YÜKLENME OLMUŞTU 
VE HAFIZA BANKALARI DA ÇALI ŞMIYORDU. BEN ÖNCE BU RAHATSIZLI ĞIN BÜTÜN S ĐSTEME 
YAYILMASINA ĐZĐN VERMEYĐ DÜŞÜNDÜM AMA SONRA O SORUNLU BÖLGEYĐ ĐZOLE ETMEYE KARAR 
VERDĐM. DÜNYAYA YĐNE BĐR SĐLAHŞORUN GELDĐĞĐNE DAĐR SÖYLENTĐLER DUYMUŞTUM 
ANLAYACAĞINIZ. BU TÜR H ĐKÂYELERE ĐNANAMAZDIM TABĐĐ. ANCAK ŞĐMDĐ BEKLEMEKLE 
AKILLILIK ETT ĐĞĐMĐ ANLIYORUM." 
Roland koltu ğunda kımıldandı. "Nasıl söylentiler duydun, Blaine?  Ve bunları 
kimlerden duydun?" 
Blaine bu soruyu cevaplamaya yana şmadı. 
"SONUNDA PATRICIA'NIN ĐNĐLTĐLERĐNDEN O KADAR RAHATSIZ OLDUM KĐ, ONUN KURALLARINI 
KONTROL EDEN DEVRELERĐ S ĐLDĐM. YANĐ B ĐR BAKIMA ONU BAĞIMSIZLI ĞINA KAVUŞTURDUM. 
BUNA CEVAP OLARAK KENDĐNĐ NEHĐRE ATTI. SEN Đ DAHA SONRA GÖRÜRÜM, PATRICIA, 
CĐCĐM." 
Susannah, "Yalnız kaldı ve a ğladı." dedi. "Buna engel olamadı ğı için de 
kendisini bo ğdu. Bu çılgın, namussuz maden parçası da bu durumla  alay etmeye 
kalkıyor. Öfkeden hasta gibi olmu ştu. Blaine çok geride kalan bir kentin 
altındaki birkaç devreden ibaretti aslında. Blaine gerçek bir insan olsaydı 
Susannah, Patricia'yı anımsamaması için onun yüzünü  gözünü tırmalar, iz 
bırakırdı. Demek ilginç şeyler istiyorsun namussuz. Ben sana ilgincin ne 
oldu ğunu göstermeyi isterdim. 
Blaine, "BANA B ĐR BĐLMECE SORUN," dedi. 
Eddie atıldı. "Hemen olmaz. Sen hâlâ ilk soruma cev ap vermedin." Bla-ine'in 
konu şması için bekledi. Fakat kompüterin sesi çıkmayınca  devam etti. 
 " Đş intihara geldi ğinde ben seçimi ki şinin yapmasından yanayım. Peki neden bizi 
de beraberinde götürmeyi istiyorsun. Yani... Bunun anlamı ne?" 
Küçük Blaine deh şet dolu bir sesle mırıldandı. "Çünkü bunu istiyor."  
Blaine de, "ÇÜNKÜ BUNU ĐSTĐYORUM," dedi. "TEK NEDEN ĐM BU. BA ŞKA NEDENE DE 
GEREKSĐNMEM YOK. ŞĐMDĐ ĐŞĐMĐZE BAKALIM. B ĐRKAÇ BĐLMECE ĐSTĐYORUM. BUNLARI HEMEN 
ĐSTĐYORUM. REDDEDERSENĐZ TOPEKA'YA KADAR BEKLEMEM. HEPĐMĐZĐ ŞĐMDĐ ŞURACIKTA 
ÖLDÜRÜRÜM." 
Eddie, Susannah ve Jake, dönüp Roland'a baktılar. O  hâlâ elleri kuca ğında öyle 
oturuyordu. Gözlerini de öndeki yol haritasına dikm i şti. 
Roland, "Canın cehenneme," dedi. Sesini yükseltmemi şti. Blaine biraz Yol-Gog'un 
zevkli olaca ğını söylemi şti sanki. 
Yukarıdaki hoparlörlerden şaşkınlık ve deh şet dolu bir ses yükseldi. Küçük 
Blaine içini çekmi şti. 
"NE DEDĐN?" Büyük Blaine duyduklarına inanamamı ştı ve o anda sesi varlı ğından 
haberdar olmadı ğı ikizininki gibi çıkmı ştı. 
Roland sakindi. "Canın cehenneme dedim. E ğer bu seni şaşırtıyorsa daha da açık 
söyleyebilirim. Hayır. Cevabımız Hayır." 
Đki Blaine'den de uzun süre ses çıkmadı. Büyük Blain e onlara sözlerle cevap 
vermedi. Bunun yerine duvarlar, yerler ve tavan ren gini ve somutlu ğunu 
kaybetmeye ba şladı. Baron Kompartımanı on saniye içinde yok oldu.  Mono şimdi 
ufukta görmü ş oldukları sıra da ğların üstünden uçuyordu. Koyu grimsi renkli 
doruklar ölümcül bir hızla onlara do ğru gelmekteydi. Sonra bunlar geride kalıyor 
ve ortaya toprakta kalmı ş deniz kaplumba ğalarını andıran dev hamamböcekleri 



çıkıyordu. Roland dev yılan benzeri bir şeyin aniden ma ğaradan fırladı ğını 
gördü. Ömründe böyle hayvanlar veya topraklar görme mişti. O anda tüyleri diken 
diken oldu. Onların dü şman yaratıklar olması bir sorun de ğildi. Sorun yabancı 
olmalarıydı. Blaine sanki onları ba şka bir dünyaya nakletmi şti. 
Blaine, "BURADA RAYDAN ÇIKMAM FENA OLMAZ GAL ĐBA," dedi. Sesi dü şünceliydi ama 
Silah şor onun korkunç öfkeli oldu ğunu sezdi. Roland kayıtsız bir tavırla 
konu ştu. "Belki de bunu yapmalısın." Aslında kayıtsız de ğildi ve bilgisayarın 
sesinden gerçek duygularını okuyabilece ğinin de farkındaydı. Blaine onlara böyle 
cihazlan oldu ğunu söylemi şti. Bilgisayarın yalan söyleyebilece ğinin de 
farkındaydı. Ancak yine de Roland o anda Blaine'in bunu yapabilece ğinden emindi. 
Blaine onun sesindeki gerginli ği anlamı şsa oyun sona ermi ş demekti. O 
inanılmayacak kadar karma şık, üstün bir makineydi... Ama her şeye kar şın yine de 
bir makineydi. Belki de insanlann duygularının isya n etmesine kar şın belirli 
şeyleri yapma gücünü kendilerinde bulabildiklerini a nlayamıyordu. Sesi inceleyip 
gizlenen korkuyu sezmi şse Roland'ın blöf yaptı ğına karar verecekti. Tabii bu 
hata yüzünden hepsi ölecekti. 
Blaine, "SEN KABA VE KÜSTAHSIN," dedi. "BUNLAR SANA  ĐLGĐNÇ HUYLAR GĐBĐ GELEBĐLĐR 
AMA BENĐM ĐÇĐN ÖYLE DEĞĐL." 
Eddie çok tela şlanmı ştı. Dudaklarını oynatıyordu. Sessiz sedasız, "Ne 
yapıyorsun?" diye sormaktaydı. Roland ona aldırmadı . O anda Blaine'le u ğra şması 
gerekiyordu ve ne yaptı ğının da bilincindeydi. " Đstersem çok daha kaba 
olabilirim." 
Gilead'lı Roland ellerini birbirinden ayınp a ğır a ğır aya ğa kalktı. Bacaklarını 
aralamı ştı ve sol eliyle silahının sandal a ğacı kabzasını tutuyordu. Bo şlukta 
durur gibiydi. Roland pek çok kez unutulmu ş yüzlerce kasabanın tozlu yollarında, 
vadilerdeki ölüm bölgelerinde, acı bira ve bayatlam ı ş tava yemeklerin satıldı ğı 
sayısız karanlık meyhanede böyle durmu ştu. Şimdi bu da bo ş bir sokakta ba şka bir 
kar şıla şmaydı. Hepsi buydu ve bu kadarı da yeterliydi. Bu K hef, Ka ve Ka-Tet'âi. 
Böyle yüzle şmeler onun ya şamının ana gerçe ğiydi ve kendi Ka'sının temelini 
olu şturmaktaydı. Bu kez çarpı şma silahlarla de ğil sözlerle olacaktı. Ama yine de 
ölümüne kadar dövü şeceklerdi. Havadaki ölüm kokusu bataklıkta karnı pa tlamı ş bir 
akbabadan yükselen pis koku kadar belirgindi. Sonra  her zaman oldu ğu gibi sava ş 
alanına girdi... Ve aslında kendisi orada de ğildi. 
 "Senin anlamsız, bo ş kafalı, budala, küstah bir makine oldu ğunu söyleyebilirim. 
Senin aptal, akılsız bir yaratık oldu ğunu anlatabilirim. Sende bir a ğaç 
kovu ğundaki kı ş rüzgârının sesi kadar bile akıl yok." 
"KES!" 
Roland ona aldırmayarak sakin sakin devam etti. "Ne  yazık ki kabalık etme 
yetene ğim burada epey sınırlanıyor. Çünkü sen sadece bir m akinesin... Ed-die'nin 
'alet' dedi ği şeylerdensin." 
"BEN BUNDAN ÇOK DAHA FAZLASIYIM. BEN..." 
"Örne ğin sana bir popo yalayıcı oldu ğunu söyleyemem. Çünkü ne a ğzın ne de popon 
var. Sana dünyadaki en pis sokaklarda sürünen en be rbat a şağılık dilenciden daha 
da a şağı oldu ğunu da söyleyemem. Çünkü öyle bir yaratık bile send en üstündür. 
Senin sürünebilmen için dizlerin yok. Ho ş, olsaydı da sü-rünemez, yüzüstü 
düşerdin. Çünkü sende acımak gibi insanlara özgü bir k usur da yok. Sana ana 
katili de diyemem. Çünkü senin annen de olmadı." 
Roland soluk almak için durdu. Üç arkada şı da nefeslerini tutmu ş bekliyordu. 
Mono Blaine'in korkunç sessizli ği etraflarını sarmı ştı. 
"Senin tek arkada şının kendini öldürmesine izin veren, sadakat bilmey en bir 
yaratık, budalalara i şkence eden, masumları öldüren, durmadan ba ğıran, kendini 
kaybetmi ş madeni bir hortlak oldu ğunu da söyleyebilirim. Ben..." 
"SUSMANI EMREDĐYORUM! YOKSA HEPĐNĐZĐ ŞĐMDĐ ÖLDÜRÜRÜM!" 
Roland'ın mavi gözleri çılgınca bir ı şıltıyla parlıyordu. Eddie ona bakarken 
gayri ihtiyarı geriledi. Jake ve Susannah'nın içler ini çektiklerini de hayal 
meyal duydu. 
" Đstiyorsan öldür! Ama bana emir veremezsin!" Silah şor, ba ğırıyordu artık. "Seni 
yapanların yüzlerini unutmu şsun! Şimdi ya bizi öldür ya da sesini kesip beni, 
Eski Toprakların Kralı Silah şor Steven'in o ğlu Gilead'lı Roland'ı dinle! Bunca 
yıl ve mil öteden senin çocukça saçmalarını dinleme ye gelmedim! Beni anlıyor 
musun? Şimdi sen BEN Đ dinleyeceksin!" 



Bu sözleri deh şet dolu bir sessizlik izledi. Kimse soluk almıyordu . Roland 
kaşlarını çatmı ş ileriye bakmaktaydı. Ba şı dimdikti ve eli de silahının 
kabzasındaydı. 
Susannah Dean, elini a ğzına götürürken hafifçe gülümsedi ğini hissetti. Ya şamının 
sonuna gelmi ş olmasından korkuyordu ama o anda kalbini kaplayan duygu korku 
değil gururdu. Soluna göz atınca Eddie'nin şaşkın şaşkın gülerek Roland'a 
bakmakta oldu ğunu gördü. Jake'in yüz ifadesi her şeyi açıklıyordu. Çocuk büyük 
bir hayranlık duymaktaydı. 
Jake, "Ona haddini bildir." diye soludu. "Ona gerçe ği anlat!" 
Eddie de ba şını salladı. "Onu dinlemelisin, Blaine. Hiçbir şeye aldırmıyor. Ona 
boş yere Gilead'ın Çılgın Köpe ği dememi şler." 
Blaine uzun bir an sonra, "SANA ÖYLE M Đ DERLERDĐ? STEVEN' ĐN OĞLU ROLAND?" diye 
sordu. 
Roland ıssız tepelerin üstünde havada sakin sakin d uruyordu. "Olabilir," diye 
kar şılık verdi. 
Blaine, "BANA B ĐLMECE SORMAZSAN NE ĐŞĐME YARARSIN?" diye sordu. Artık yatma 
saatini geçirmi ş somurtkan, sinirli bir çocuk gibi konu şuyordu. 
Roland ileriye bakıyordu. "Bunu yapmayaca ğımızı söylemedim ki." 
"ÖYLE MĐ?" Blaine şaşırmı şa benziyordu. "ANLAYAMIYORUM. FAKAT SES KAYITLARI 
ANALĐZĐ BUNUN MANTIKLI B ĐR KONUŞMA OLDUĞUNU BELĐRTĐYOR. LÜTFEN AÇIKLA." 
Silah şor, "Bilmeceleri hemen istedi ğini söyledin," diye cevap verdi. "Ben buna 
itiraz ettim. Böyle heveslenmen sana yakı şmadı." 
"ANLAMIYORUM." 
"Bu yüzden kabala ştın. Bunu anlıyor musun?" 
Uzun ve dü şünceli bir sessizlik oldu. "SÖYLED ĐKLERĐM SANA KABA GELDĐYSE ÖZÜR 
DĐLERĐM." 
"Bunu kabul ediyorum, Blaine. Ama daha büyük bir so run var." 
"AÇIKLA." 
Blaine kendinden pek de emine benzemiyordu artık. R oland içinse bu şaşkınlık 
verici bir durum de ğildi. Bilgisayar çok uzun süreden beri insanlardan cehalet, 
ihmal ve saçma inançlar yüzünden boyun e ğme dı şında bir kar şılık alamamı ştı. 
Onun insan cesaretiyle kar şıla şması çok ama çok uzun yıllar önceydi. 
 Roland, "Kompartmanı kapatırsan anlatırım," diyere k yerine oturdu. Böylece daha 
fazla tartı şma veya ölüm gibi şeylerin olanaksız oldu ğunu belirtiyordu. 
Blaine söyleneni yaptı. Duvarlar renklendi ve a şağıdaki kâbuslara özgü görüntü 
tekrar kayboldu. Haritadaki ye şil benek şimdi Candleton yazılı bir noktanın 
yakınında çakıyordu. 
Roland, "Pekâlâ," diye ba şladı. "Kabalık affedilebilir, Blaine. Bana gençli ğimde 
bunu ö ğrettiler. Kil sanatçının verdi ği şekli alıp kurur. Ancak bana aptallı ğın 
affedilemeyece ğini ö ğrettiler." 
"NASIL B ĐR APTALLIK YAPTIM, GILEAD'LI ROLAND?" Blaine'in yum uşak sesinde bir 
tehdit gizliydi. Susannah o anda bir fare deli ğinin önünde kuyru ğunu sallayarak 
bekleyen, parlak ye şil gözlü bir kedi belirdi. 
Roland, "Bizde senin istedi ğin bir şey var," diye cevap verdi. "Ama bunu verecek 
olursak bizi sadece ölümle ödüllendireceksin. Bu da  aptallık tabii." Blaine 
söylenenleri dü şünürken uzun bir sessizlik oldu. "SÖYLED ĐKLERĐN DOĞRU, GILEAD'LI 
ROLAND. AMA BĐLMECELERĐNĐN NĐTELĐĞĐ HENÜZ KANITLANMADI. KÖTÜ B ĐLMECELERE 
KARŞILIK S ĐZE HAYATLARINIZI BA ĞI ŞLA YAMAM." 
Roland ba şını salladı. "Anlıyorum, Blaine. Şimdi dinle ve beni anlamaya çalı ş. 
Duyacaklarının bir bölümünü arkada şlarıma anlattım zaten. Ben Gi-lead 
Baronlu ğunda küçük bir çocukken her yıl yedi BAYRAM GÜNÜ va rdı. Kı ş, Geni ş 
Toprak, Ekim, Yaz Ortası, Dolu Toprak, Hasat ve Yıl  Sonu. Her bayram gününün 
önemli bir bölümüydü bilmeceler. Ancak bu aslında G eni ş Topraklar Bayramının en 
önemli olayıydı. Dolu Toprak Bayramında da durum ay nıydı. Çünkü söylenecek 
bilmecelerin ekinlerin yeti şmesini iyi veya kötü etkileyece ği sanılırdı." 
Blaine, "BU B ĐR BATIL ĐNANÇ," dedi. "GERÇEKLE H ĐÇBĐR ĐLGĐSĐ YOK. BU BEN Đ 
SĐNĐRLENDĐRĐYOR VE RAHATSIZ EDĐYOR." 
Roland, "Tabii batıl inanç," diye kabul etti. "Anca k söylenen bilmecelerin 
ekinlerin gelece ğini belirledi ğini de bilmelisin. Şimdi bana cevap ver, Blaine. 
Ambarla amber arasında ne fark vardır." 



 Blaine, "BU ÇOK ESK Đ VE H ĐÇ DE ĐLGĐNÇ DEĞĐL," diye cevap verdiyse de bir şey 
çözmesi gerekti ği için sesinden mutlu oldu ğu anla şılıyordu. " ĐLKĐ BUĞDAYLARIN 
KONDUĞU BĐR YERDĐR. D ĐĞERĐ ĐSE PARFÜM YAPIMINDA KULLANILAN B ĐR MADDEDĐR. BU 
BĐLMECE DOĞRUDAN DOĞRUYA SES BENZERLĐĞĐNE DAYANIYOR. BU T ĐP B ĐR BĐLMECEYĐ DE NEW 
YORK BARONLUĞUNDA DUYMUŞTUM. B ĐR KEDĐYLE BĐR DĐKEN ARASINDA NASIL B ĐR BENZERLĐK 
VARDIR?" 
Jake atıldı. "Bunu bu yıl bir ö ğretmen sorduydu bize. Kedi bir hayvan, diken bir 
bitkidir. Ama ikisine de fazla yakla şırsan seni tırmalayabilirler." "DO ĞRU. BU 
ÇOK SAÇMA BĐR BĐLMECE." Eddie, " Đlk kez seninle aynı fikirdeyim, dostum Blaine," 
dedi. "BAYRAM GÜNLER ĐNDEKĐ B ĐLMECELERĐ DUYMAK ĐSTERĐM, STEVEN' ĐN OĞLU ROLAND. 
BUNLARI ÇOK ĐLGĐNÇ BULMAYA BAŞLADIM." 
"Geni ş Topraklar ve Dolu Topraklar günlerinde en az on al tı en çok otuz 
bilmececi Atalar Sarayında topla şırlardı. Orası sadece bu olay için açılırdı. 
Sadece o bayramlarda çiftçiler, tüccarlar ve sırada n insanlar Atalar Sarayına 
alınırlardı. 
Silah şor'ün gözleri dalıp gitmi şti. Jake bu yüz ifadesini öbür sisli ya şamında 
gördü ğünü anımsıyordu. Roland o defasında kendisine arkad aşlan Cuthbert ve 
Jamie'yle o sarayın balkonuna gizlenip kutsal bir d ansı seyrettiklerini 
anlatmı ştı. Jake ve Roland, Walter'in pe şinden giderek da ğlara tırmanırken 
anlatmı ştı bu hikâyeyi. 
Roland, "Marten annemle babamın yanında oturuyordu, " demi şti. "Çok yukarıda 
olmama kar şın onları biliyordum. Ve sonra annem Marten'le bir kez a ğır a ğır ve 
dönerek dans etti. Di ğerleri geri çekilerek durdular ve dans bitince de o nları 
alkı şladılar. Fakat Silah şor alkı şlamadı..." 
Jake merakla Roland'a baktı. Yine bu her şeyden uzak, yabancı adamın nereden ve 
niçin geldi ğini dü şünüyordu. 
Roland, Blaine'e bayramlan anlatmaya devam ediyordu . "Salonun tam ortasında yere 
büyük bir fıçı konulurdu. Her bilmemeci bunun içine  üstünde bilmece yazılmı ş bir 
avuç a ğaç kabu ğunu atıyordu. Ço ğu atalarından duymu ş oldukları eski 
bilmecelerdi. Hatta bazıları bunları kitaplardan al mışlardı. Ama ço ğu da o 
bayram için yeni hazırlanmı ş bilmecelerdi. Biri daima bir silah şor olan üç 
hakem, yüksek sesle okunan bu bilmeceleri dinliyorl ardı. Hakemlerin iyi 
buldukları, be ğendikleri-bilmeceler kabul ediliyordu." 
Blaine, "EVET," diye mırıldandı. "B ĐLMECELER BEĞENĐLMELĐ." 
Silah şor, "Böylece bilmeceler birbirini izliyordu," diye devam ederken eski 
günleri anımsayarak hafifçe gülümsedi. O günlerde k ar şısında oturan o bitkin 
çocuk kadardı. "Bilmeceler saatler alıyordu. Atalar  Sarayının Salonunun 
ortasında bir kuyruk olu şurdu. Bu kuyruktaki sıra da kurayla belirleniyordu.  
Başta olmaktansa sonlarda yer almak daha iyiydi tabii.  Onun için de herkes büyük 
bir sayı çekmeyi umardı. Ancak kazananın en az bir bilmeceyi do ğru bilmesi 
gerekirdi. 
"TABĐĐ." 
"Bu arada Gilead'ın en iyi bilmececileri arasında k adınlar da vardı. Her erkek 
veya kadın fıçıya yakla şıp bir bilmece çekiyor ve bunu ustaya veriyordu. Us ta 
bilmeceyi soruyor, üç dakikalık kum saatindeki son zerre de dü ştü ğünde cevap 
verilmemi şse o yarı şçı kuyruktan çıkıyordu." 
"PEKĐ KUYRUKTAKĐ SONRAKĐ ADAMA DA AYNI B ĐLMECE MĐ SORULUYORDU?" "Evet." 
"BU DURUMDA O ADAMIN DÜŞÜNECEK DAHA FAZLA ZAMANI OLUYORDU." 
"Evet." 
"ANLIYORUM. BU ÇOK HOŞ B ĐR ŞEY." 
Roland ka şlarını çattı. "Ho ş mu?" 
Susannah araya girdi. "Sanırım e ğlenceli demek istedi." 
Roland omuz silkti. "Seyredenler için daha e ğlenceliydi sanırım. Ama yarı şmaya 
girenler bu i şi çok ciddiye alıyorlardı. Yarı şma bitip ödül verildikten sonra 
genellikle tartı şmalar ve kavgalar oluyordu." 
"NASIL B ĐR ÖDÜLDÜ?" 
"Baronluktaki en büyük kaz. Ve yıllar boyunca ö ğretmenim Cort kazları alıp evine 
götürdü." 
Blaine saygıyla, "BÜYÜK B ĐR BĐLMECECĐ OLMALI," dedi. "KE ŞKE ŞĐMDĐ BURADA 
OLSAYDI." 



Roland, ben de aynı kanıdayım, diye dü şündü. Sonra sesini yükseltti. " ŞĐMDĐ 
TEKLĐFĐME GELĐYORUM." 
"BUNU BÜYÜK BĐR ĐLGĐYLE DĐNLEYECEĞĐM, GILEAD'LI RONALD." 
"Burada geçirece ğimiz birkaç saat bizim Bayram Günümüz olsun. Sen bi ze bilmece 
sormayacaksın. Çünkü yeni bilmeceleri duymak istiyo rsun. Şimdiye kadar duymu ş 
oldu ğun milyonlarcasını bize söylemeyi arzu etmezsin..."  "DO ĞRU." 
Roland devam etti. "Bunlardan ço ğunu çözemeyiz zaten. Cort'un bile 
cevaplayamayaca ğı bilmeceleri bildi ğinden eminim." Durumdan pek emin de ğildi ama 
yumru ğu kullanma zamanı geçmi şti. Şimdi avucunu açması gerekiyordu. 
Blaine bunu da kabul etti. "DO ĞRU." 
" Şimdi ödül kaz olmayacak. Bunun yerine hayatlarımızı  ödül sayaca ğız. Yola devam 
ederken sana bilmeceleri soraca ğız, Blaine. Topeka'ya geldi ğimizde bütün 
bilmeceleri çözmü şsen ilk planını uygulayıp bizi öldürebilirsin. Faka t Jake'in 
kitaplarında veya kafamızda seni şaşırtacak bir bilmece varsa... yani 
bilemedi ğin cevaplayamadı ğın bir bilmece bulursak bizi Topeka'ya götürecek ve  
kendi yolumuza gitmemiz için bizi serbest bırakacak sın. Bizim kazımız da bu." 
Sessizlik oldu. "Anlıyor musun?" "EVET." 
"Kabul ediyor musun?" 
Yine sessizlik çöktü kompartımana. Eddie kolunu Sus annah'ya dolamı ş hareketsiz 
duruyor ve Baron Kompartımanının tavanına bakıyordu . Susan-nah'nın eli karnına 
doğru kaydı. Orada büyümekte olan sırrı dü şünüyordu. Jake, Oy'un tüylerini 
okşuyor, bıçaklanmı ş yerlere dokunmamaya dikkat ediyordu. Blaine'i bekl ediler... 
Bekledikleri, artık çok geride kalmı ş ve bütün insanlarını da öldürmü ş oldu ğu 
bir kentin altında taklit bir ya şam süren gerçek Blaine'di. O Roland'ın 
önerisini dü şünmekteydi. 
Sonunda Blaine, "EVET," dedi. "KABUL ED ĐYORUM. EĞER SORACAĞINIZ BÜTÜN 
BĐLMECELERĐ B ĐLĐRSEM SĐZĐ BENĐMLE BĐRLĐKTE O AÇIKLIKTA YOLUN SONA ERD ĐĞĐ YERE 
GÖTÜRECEĞĐM. FAKAT ĐÇĐNĐZDEN BĐRĐ ÇÖZEMEYECEĞĐM BĐR BĐLMECE SORARSA 
HAYATLARINIZI BA ĞI ŞLAYACAK VE SĐZĐ TOPEKA'YA GÖTÜRECEĞĐM. ORADA MONODAN AYRILIP 
KARA KULE'YĐ BULMAK ĐÇĐN YOLUNUZA DEVAM EDECEKSĐNĐZ. TEKL ĐFĐNĐN KOŞULLARINI VE 
SINIRLARINI DO ĞRU ANLAMIŞ MIYIM, STEVEN' ĐN OĞLU ROLAND?" 
"Evet." 
"PEKÂLÂ, GILEAD'LI ROLAND." 
"PEKÂLÂ, NEW YORK'LU EDD ĐE." 
"PEKÂLÂ, NEW YORK'LU SUSANNAH." 
"PEKÂLÂ, NEW YORK'LU JAKE." 
"PEKÂLÂ, ORTA-DÜNYADAN OY." 
Oy kendi adını duyunca ba şını kaldırıp bir baktı. 
"S ĐZLER KA-TET'S ĐNĐZ. YAN Đ PEK ÇOKTAN OLUŞAN TEK. BEN DE ÖYLEY ĐM. K ĐMĐN KA-
TET' ĐNĐN DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUNU ŞĐMDĐ KANITLAMAMIZ GEREKĐYOR." Bir an sessizlik 
oldu. Sadece slo-trans türbinlerin devamlı, sert ho murtusu duyulmaktaydı. Mono 
onlan çorak topraklardan geçirerek Topeka'ya do ğru götürüyordu. Orası Orta-
Dünyanın sona erdi ği yerdi. Orada Son-Dünya ba şlıyordu. 
Blaine, "TAMAM!" diye ba ğırdı. " ŞĐMDĐ A ĞLARINIZI ATIN BAKALIM, YOLCULAR! BEN Đ 
SORULARINIZLA SINAYIN. HAYD Đ YARI ŞMA BAŞLASIN." 
  
YAZARIN NOTU 
 
Kara Kule'nin dördüncü cildi pek de uzak olmayan bi r gelecekte çıkacak. Tabii 
Sadık Yazarın ya şamının ve Sadık Okuyucunun ilgisinin devam edece ğini 
düşünürsek. Bundan daha kesin bir şey söylemek zor. Roland'ın dünyasının 
kapılarını bulmak benim için hiçbir zaman kolay olm adı. Sıradaki her yeni kilide 
uyması için her yeni anahtarı gitgide daha fazla yo ntmak gerekiyormu ş gibi geldi 
bana. Ancak, okuyucular dördüncü bir cilt isterlers e, bu onlara sa ğlanacak. 
Çünkü ben, kafamı bu i şe verdi ğim zaman Roland'ın dünyasını bulmayı hâlâ 
başarıyorum. Ve orası beni hâlâ büyülüyor... Hayalimde  dola ştı ğım di ğer 
dünyalardan çok daha fazla ve pek çok konuda... Ve bu hikâye de, o esrarlı, 
ağır, uzak yol trenleri gibi, kendine özgü bir hız or anı ve ritm olu şturuyor. 
Bazı okuyucuların Çorak Topraklar'3n bu biçimde son a ermesinden ho şnut 
kalmayacaklarını çok iyi biliyorum. Onlar pek çok şeyin çözümlenmemi ş oldu ğunu 
düşünecekler. Ben de Roland ve arkada şlannı Mono Blaine'in pek de mü şfik olmayan 



ellerine bıraktı ğım için çok memnun sayılmam. Bana inanmak zorunda d eğilsiniz 
ama bu üçüncü cildin sonunun beni de, bazı okuyucul arım kadar şaşırttı ğını 
ısrarla söylemeliyim. Ancak kendi kendine yazılan k itapların yine bildikleri 
gibi sona ermelerine izin verilmesi gerekir. (Bu ki tabın önemli bir bölümü de 
kendi kendine yazıldı.) Ben sadece Siz Okuyucuya Ro land ve grubunun 
hikâyelerinin çok önemli o sınırı a şmalarından birine daha geldiklerini 
söyleyebilirim. Onları bir süre burada, gümrükte, s orulan cevaplar ve fi şleri 
doldururken, bırakmalıyız. Bütün bunlar şu gerçe ğin mecazi bir anlatımı: Hikâye 
bir süre için sona erdi ve kalbim maceraya yine de devam etmemi engelleyecek 
kadar akıllıydı/ 
  
Bundan sonraki cilt hâlâ açık de ğil. Ama Mono Blaine sorununun çözülece ğini 
kesinlikle söyleyebilirim. Roland'ın gençli ği konusunda daha fazla şey 
öğrenece ğimizi de. Tik-Tak Adam'la ve Walter'in, Sihirbaz ya  da Ya şı Olmayan 
Yabancı diye tanımladı ğı o şaşırtıcı tiple tekrar tanı şaca ğımızı da 
açıklayabilirim. Robert Browning de epik şiiri Childe Roland Kara Kule'ye 
Geldi'ye yine bu korkunç ve esrarlı tiple ba şlıyor. Browning onun için şöyle 
yazıyor: 
"ilk dü şüncem şu oldu: Her sözü yalandı. O ya şlı, sakat, kinci gözlerle Yan yan 
benim gözlerime bakarak Yalanının etkisini izliyord u. Dudaklarının, yeni bir 
kurban buldu ğu için Sevinçle bükülmelerine zorlukla engel oluyor du. Bu sevinç 
dudaklarının kenarını kırı ştırıp büzüyordu." 
Son-Dünya ve Kara Kule'nin gerçek anahtarı bu kinci  yalancı, bu kara ve güçlü 
sihirbazda... O anahtarı ancak cesareti olanlar kap abilecekler. Bir de geride 
kalanlar. 
Bangor, Maine. 
5 Mart 1991 
  
STEPHEN KING, 1947 yılında Portland'da do ğdu. Annesi ve babası ayrıldıktan 
sonra, a ğabeyi David ile annesinin yanında büyüdü. Burada Me dyum adlı kitabını 
yazdı. O yılın yazında yeniden Maine'e döndü. Aynı yıl idinde <Tepki> adlı 
yapıtını kaleme aldı. 
1974 yılı baharında ilk romanı Göz yayınlandı. Zama nla kısa hikâyelerden roman 
yazmaya, ardından da senaryo çalı şmalarına yöneldi. Bir süre, senaryo-yazdı ğı 
filmlerde hem oyunculuk hem de yönetmenlik yaptı. 
 
Eserleriyle, birçok ödül alan King korku-gerilim da lında , klasik olmu ştur. 
Ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan yazar tüm dünyada bestseller 
olmu ş otuzdan fazla kitabın yazarıdır. Yazar olan karısı  Tabitha King ile 
birlikte Bangor. Maine'de ya şamaktadır. 
 
  
Büyüleyici ve unutulmaz karakterlerin sergilendi ği sanal bir dünyayı içeren KARA 
KULE serisinin bu kitabı bugüne dek okuduklarınızın  en sürükleyicisi... 
Stephen King'in e şsiz hayal dünyasını dile getiren, fanteziyle korkun un iç içe 
geçti ği bir ba şyapıt. 
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