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1. Kıta: I şın Depremi 
 
BĐR 
"Büyü ne kadar dayanır?" 
Önce kimse Roland'ın sorusuna cevap vermedi, Silah şor bunun üzerine gözlerini 
papaz konutunun oturma odasında, sayısız torunundan  biriyle evli olan Cantab'in 
yanında oturmakta olan Mannili Henchick'e dikerek s orusunu tekrarladı. Đki adam, 
Mannilerin yaptı ğı gibi el ele tutu şmuştu. Ya şlı olanı, o gün torunlarından 
birini kaybetmi şti, ama ta ştan oyulmu şa benzeyen yüzünde hiçbir ifade yoktu. 
Roland'ın yanında, kimsenin elini tutmayan, bembeya z bir yüzle sessizce bekleyen 
Eddie Dean oturuyordu. Onun yanında, yere ba ğdaş kurup oturmu ş olan Jake 
Chambers vardı. Oy'u kuca ğına almı ştı. Roland gözüyle görmese, Hantal Billy'nin 
buna izin verece ğine hayatta inanmazdı. Eddie'nin de Jake'in de üstü  ba şı kanla 
kaplıydı. Jake'in gömle ğindeki kan, arkada şı Benny Slightman'a aitti. Eddie'nin 
üzerindeki kan ise bir zamanlar Redpath'li Margaret  olan Margaret Eisenhart'a, 
yaşlı reisin kaybetti ği torununa aitti. Eddie de, Jake de Roland'ın hisse tti ği 
kadar yorgun görünüyordu ama o gece dinlenmelerinin  söz konusu olamayaca ğından 
emindi. Uzaklardan, kasabadan, havai fi şeklerin, şarkıların ve co şkulu 
kutlamaların sesleri geliyordu. 
Ama burada kutlama yoktu. Benny ve Margaret ölmü ş, Susannah ise gitmi şti. 
"Henchick söyle yalvarırım: büyü ne kadar dayanacak ?" 
Yaşlı adam dü şünceli bir ifadeyle sakalını sıvazladı. "Silah şor -Roland- bir şey 
söylemem güç. O ma ğaradaki kapının büyüsü beni a şıyor. Senin de bunu bilmen 
gerek." 
"Bana ne dü şündüğünü söyle. Bildiklerinden yola çıkarak neler söyle- yebilirsen." 
Eddie ellerini kaldırdı. Elleri kirliydi, tırnaklar ının içi kan doluydu ve 
titriyordu. "Söyle, Henchick," dedi Roland'm daha ö nce hiç duymadı ğı cılız, 
kaybolmu ş bir sesle. "Söyle, yalvarırım." 
Peder Callahan'ın bütün i şleriyle ilgilenen Rosalita, elinde bir tepsiyle içe ri 
girdi. Üzerinde fincanlar ve içi dumanı tüten kahve yle dolu bir sürahi vardı. En 
azından o, üzerindeki kanlı kot pantolonu ve gömle ği çıkarıp temiz bir elbise 
giymi şti ama gözlerinde hâlâ deh şet dolu bir ifade vardı. Đnlerinden etrafı 
gözleyen küçük, vah şi hayvanlar gibi bakıyordu. Fincanlara kahve doldur up tek 
kelime etmeden birer birer uzattı. Roland uzatılan fincanı alırken onun da 
ellerindeki kanı tamamen temizleyememi ş oldu ğunu gördü. Sa ğ elinin üzerinde kan 
lekesi vardı. Margaret'in mi yoksa Benny'nin miydi?  Bilmiyordu. Pek umursadı ğı 
da söylenemezdi. Kurtlar ma ğlup edilmi şti. Calla Bryn Sturgis'e bir daha 
gelebilirlerdi veya gelmeyebilirlerdi. Bu ka'mn i şiydi. Onların i şi ise, 
çarpı şmanın ardından Siyah On Üç'ü alarak ortadan kaybola n Susannah Dean'leydi. 
"Kaven'ı mi soruyosun?" dedi, Henchick. 
"Evet, babalık," dedi, Roland. "Büyünün dayanıklılı ğı." 
Peder Callahan dalgınca gülümseyip ba şını hafifçe sallayarak fincanı aldı ama 
te şekkür etmedi. Ma ğaradan döndüklerinden beri pek az konu şmuştu. Kuca ğında, 
Korku A ğı adında, adını hiç duymadı ğı biri tarafın- 



dan yazılmı ş bir kitap vardı. Kurgu gibi görünüyordu ama kendis i, yani Donald 
Callahan da kitabın içindeydi. Kitapta bahsedilen k asabada ya şamış, anlatılan 
olaylarda yer almı ştı. Kendi yüzünün bir ba şka versiyonunu (daha çok olayların 
geçti ği 1975 yılındaki halini) görece ğinden tuhaf bir şekilde emin hissederek 
yazarın foto ğrafına bakmak için kitabın arka kapa ğını çevirmi şti, ama bir resim 
yoktu. Sadece yazar hakkında pek fazla bilgi vermey en kısa bir not vardı. Maine 
eyaletinde ya şıyordu. Evliydi. Arkadaki alıntılara bakılacak olur sa epey 
başarılı bir kitap daha yazmı ştı. 
"Büyü ne kadar kuvvetliyse etkisi o kadar uzun süre r," dedi, Cantab ve 
sorarcasına Henchick'e baktı. 
"Doğru," dedi, Henchick. "Büyü ve pırıltı, ikisi birdir  ve ikisi de geriden 
gelir." Bir an duraksadı. "Yani geçmi şten." 
"Bu kapı dostlarımın geldi ği dünyada pek çok yere ve zamana açıldı," dedi, 
Roland. "Tekrar açılmasını istiyorum ama sadece son  iki seferde açıldı ğı zamana 
ve mekâna. Bu yapılabilir mi?" 
Henchick ve Cantab bunu dü şünürken sessizce beklediler. Manniler muhte şem 
gezginlerdi. Roland'ın istedi ğini (hepsinin istedi ğini) yapabilecek biri varsa o 
da bu insanlardı. 
Cantab, Redpath'in dintii olan ya şlı adama do ğru saygıyla e ğildi ve fısıldayarak 
konu ştu. Henchick, onu ifadesiz bir yüzle dinledi. Sonra  ya şlı, çarpık 
parmaklarıyla Cantab'in ba şını çevirdi ve fısıldayarak kar şılık verdi. 
Eddie yerinde kıpırdandı. Roland, genç adamın kontr olünü kaybedece ğini, ba ğırıp 
çağırmaya ba şlayabilece ğini hissederek elini sakin olması için uyarırcasına  
Eddie'nin omzuna koydu. Eddie sakinle şti. En azından o an için. 
Fısıltıyla yapılan görü şme, be ş dakika kadar sürdü. Herkes sessizce bekliyordu. 
Uzaklardan gelen kutlama seslerine katlanmak güçtü.  Roland, Eddie'nin neler 
hissediyor olabilece ğini tahmin ediyordu. 
Henchick sonunda Cantab'in yana ğına dokundu ve Roland'a döndü. 
"Mümkün olabilece ğini dü şünüyoz," dedi. 
"Tanrı'ya şükürler olsun," diye mırıldandı, Eddie. Sonra sesin i yükseltti. 
"Tanrı'ya şükür! Haydi hemen ma ğaraya çıkalım. Do ğu Yolu'nda sizinle bulu şup..." 
Đki sakallı adam da ba şını olumsuz anlamda sallıyordu. Henchick'in yüzünde  bir 
tür sert merhamet, Cantab'in yüzünde ise neredeyse dehşet vardı. 
"Sesler Ma ğarası'na karanlıkta gidemeyiz," dedi, Henchick. 
"Ama mecburuz.1" diye patladı, Eddie. "Anlamıyorsun uz! Tek sorun büyünün 
etkisinin sürüp sürmemesi veya ne kadar sürece ği de ğil, di ğer taraftaki zaman 
sorunu da var! Orda daha hızlı ilerliyor ve geçen z amanın gerisine gidilemiyor! 
Tanrım, Susannah şu an bebe ği do ğuruyor olabilir ve do ğurdu ğu bir tür yamyam 
yaratıksa..." 
"Beni dinle, genç adam," dedi, Henchick. "Beni iyi dinle, yalvarırım. 
Artık gün sona erdi." 
Bu do ğruydu. Roland bir günün daha önce parmaklarının ara sından böylesine çabuk 
kayıp gitti ğini hatırlamıyordu. Günün erken saatlerinde, şafaktan kısa bir süre 
sonra Kurtlar ile sava şmışlardı. Sonra yolun üzerinde zafer kutlamaları 
yapılmı ş, ölenlerin ardından yas tutulmu ştu; inanılmayacak kadar kısa sürmesine 
belki şaşmamalıydı. Sonra Susannah'nın kayboldu ğunu fark edip ma ğaraya 
gitmi şler, orada çarpıcı ke şiflerde bulunmu şlardı. Do ğu Yolu üzerindeki sava ş 
alanına döndüklerinde vakit ö ğleyi geçmi şti. Kasaba ahalisinin ço ğu, çocuklarını 
da alarak zafer sarho şlu ğu içinde eve dönmü ştü. Henchick görü şmeye hemen razı 
olmu ş, ama pederin evine döndüklerinde güne ş gökyüzündeki günlük yolculu ğunun 
sonuna yakla şmıştı bile. 
Mecburen de olsa bir gece dinlenece ğiz sanırım, diye dü şündü Roland Mutlu mu 
olsun, hayal kırıklı ğına mı u ğrasın karar veremiyordu. Birai uyku çok iyi 
gelecekti, o kadarını biliyordu. 
"Dinliyorum," dedi, Eddie ama Roland'ın eli hâlâ om zu üzerindeydi ve genç adamın 
titredi ğini hissedebiliyordu. 
"Biz gitmeye razı olsak bile di ğerlerini ikna etmemiz mümkün diil," dedi, 
Henchick. 
"Sen onların dinh'isin..." 
"Evet, siz öyle diyosunuz ve biz bu kelimeyi kullan masak da galiba öyleyim. 
Çoğunlukla beni takip ederler ve bugün olanlardan sizi n ka-tet'inize borçlu 



olduklarını biliyolar. Size minnetlerini ellerinden  geldi ğince ifade etmek 
isteyeceklerdir. Ama hava karardıktan sonra o lanet li yere gitmezler." Henchick 
başını kendinden emin bir tavırla iki yana sallıyordu.  "Hayır, kesinlikle 
yapmazlar. 
"Dinle, genç adam. Cantab ile karanlık tamamen çökm eden önce Redpath Kra-
ten'inde olabiliriz. Orda, bütün erkekleri unutkan halkların toplantı salonu 
dedi ği Tempa'ya ça ğıraca ğız." Kısaca Callahan'a baktı. "Bu deyim seni üzüyos a 
özür dilerim, peder." 
Callahan ba şını elleri arasında sürekli çevirmekte oldu ğu kitaptan kaldırmadan 
dalgınca salladı. Kitap, de ğerli ilk basımların ço ğu gibi koruyucu bir plastik 
kap içinde muhafaza ediliyordu. Etiketine kur şun kalemle yazılmı ş fiyat, 950 
dolardı. Bir genç adamm ikinci romanı. Kitabı bu ka dar de ğerli kılanın ne 
olabilece ğini dü şündü. Kitabın sahibi olan Calvin Tower adındaki ada ma 
rastlayacak olursa mutlaka soracaktı. Ve bu, soraca klarının sadece ilki 
olacaktı. 
" Đstedi ğinizi açıklayacak ve gönüllüler olup olmadı ğını soraca ğız. Dört veya 
beşi dı şında Redpath Kra-ten'inin altmı ş sekiz erke ğinin tümünün güçlerini 
birle ştirmek için istekli olaca ğına inanıyom. Güçlü bir khef olacak. Böyle 
diyosunuz, diil mi? Khef? Payla şım?" 
"Evet," dedi, Roland. "Suyun payla şılması deriz." 
"Mağaranın a ğzında o kadar adamın durması mümkün de ğil," dedi, Jake. "Yarısı 
di ğer yarının omuzlarına otursa bile imkânsız." 
"Buna gerek yok," dedi, Henchick. " Đçeri en güçlüleri, göndericiler 
dediklerimizi alaca ğız. Di ğerleri patika boyunca sarkaçlar ve mıknatıslarla el  
ele dizilebilir. Yarın güne ş yükselmeden orda olurlar. Bunu garanti ederim." 
"Zaten bu gece gidip sarkaçlarımızı ve mıknatısları mızı almamız gerek," dedi, 
Cantab. Özür dilercesine ve biraz da korkuyla Eddie 'ye bakıyordu. Genç adamın 
acı çekti ği ortadaydı. Ve bir silah şordu. Bir silah şor aniden patlayabilir ve 
sonuçları çok ciddi olabilirdi. 
"Çok geç olabilir," dedi, Eddie alçak sesle. Elâ gö zleri Roland'a çevrildi. 
Kanlanmı ş ve bitkinlikten kararmı şlardı. "Büyünün etkisi sürse bile yarın çok 
geç olabilir." 
Roland a ğzını açınca Eddie bir parma ğını kaldırdı. "Ka deme sakın, Roland. Bir 
kez daha ka dersen yemin ederim kafam patlayacak." 
Roland a ğzını kapadı. 
Eddie koyu renk pelerinleri içindeki iki sakallı ad ama döndü. "Büyünün etkisinin 
devam edece ğinden emin olamazsınız, de ğil mi? Bu gece açılabilecek olan yarın 
sonsuza dek kapanabilir. Tekrar açmaya Mannile-rin bütün sarkaçları ve 
mıknatısları bile yetmez." 
"Doğru," dedi, Henchick. "Ama kadının büyülü küreyi yan ında götürdü ve sen ne 
düşünürsen dü şün, Orta-Dünya ve sınır bölgeleri ondan kurtulmakla  çok şanslı." 
"Küreyi geri alabilmek için ruhumu satmaya razıyım, " dedi Eddie, şüpheye yer 
bırakmayacak bir ifadeyle. 
Bu sözler üzerine hepsi, Jake bile ona büyük bir şaşkınlıkla baktı ve Roland, 
ona sözlerini geri almasını söyleme ihtiyacı duydu.  Kule'ye ula şmalarını 
engellemeye çalı şan çok güçlü, karanlık kuvvetler vardı ve Siyah On Üç, en 
belirgin sigul'du. Çok kötü amaçlar için kullanılab ilirdi ve Siyah On Üç, 
gökku şağının renkleri içinde en tehlikelisiydi. Belki gücü,  hepsinin toplam 
gücüne e şitti. Ona sahip olsalar bile Roland, küreyi Eddie D ean'den uzak tutmak 
için elinden geleni yapardı. O anki ruh halinde kür e onu ya yok eder ya da 
birkaç dakika içinde kölesi haline getirirdi. 
"Ta şın a ğzı olsa içerdi," dedi, Rosa kuru bir sesle hepsini şaşırtarak. "Eddie, 
büyü bir yana, ma ğaraya giden patikayı dü şün. Sonra bir de Henchick kadar ya şlı, 
birkaçı ise yarasalar kadar kör olan be ş düzine adamın karanlıkta o patikadan 
tırmanmaya çalı ştı ğını dü şün." 
"Büyük kaya," dedi, Jake. "Uçurumun kıyısında yürüy üp kenarından geçmemiz 
gereken kaya da var." 
Eddie ba şını isteksizce salladı. Roland, genç adamın de ği ştiremeyeceklerini 
kabullenmeye çalı ştı ğını görebiliyordu. Eddie, akıl sa ğlı ğına sahip olmaya 
çalı şıyordu. 



"Susannah Dean de bir silah şor," dedi, Roland. "Belki bir süreli ğine daha 
başının çaresine bakabilir." 
"Artık iplerin Susannah'nın elinde oldu ğunu sanmıyorum," dedi, Eddie. "Senin de 
buna inanmadı ğım biliyorum. Bu, Mia'nm çocu ğu ve be-bek-bebe-do ğana dek kontrol 
Mia'nın elinde olacak." 
O sırada Roland'ın içine bir şey do ğdu ve ömrü boyunca içine do ğanların ço ğunda 
oldu ğu gibi do ğruydu. "Burdan ayrıldı ğı sırada kontrol onda olabilir ama sürekli 
elinde tutamayacaktır." 
Callahan sonunda onu şaşkınlı ğa dü şüren kitaptan ba şını kaldırdı ve sordu. 
"Neden olmasın?" 
"Çünkü orası onun dünyası de ğil," dedi, Roland. "Susannah'nın dünyası. Ortak 
hareket etmenin bir yolunu bulamazlarsa ikisi de öl ür." 
 
ĐKĐ 
Henchick ve Cantab öncelikle toplanmı ş (ve hepsi erkek olan) ya şlılara günü 
anlatmak, sonra da istenen kar şılı ğın ne oldu ğunu söylemek için Manni Redpath'e 
döndü. Roland, Rosa ile kadının kulübesine gitti. K ulübe, daha önce gayet sa ğlam 
bir şekilde hizmet sunan ancak artık parçalanıp harabeye  dönmü ş tuvaletin 
yanındaydı. Tuvaletin içinde, Haberci Robot Andy'de n (ve birçok özellik) geri 
kalan faydasız parçalar duruyordu. Rosa, Roland'ı y ava şça, tamamen soydu. Anadan 
doğma kaldı ğında onu yata ğa yatırdı ve özel ya ğlarıyla tüm vücudunu ovmaya 
başladı: a ğrıları için kedi ya ğı ve hassas bölgeleri için ho ş kokulu, kremsi bir 
başka ya ğ. Sonra sevi ştiler. Calla'nm ana caddesinden yükselen havai fi şeklerin 
sesleri ve ahalinin zafer sarho şlu ğuyla yükselen naraları e şli ğinde birle ştiler 
(aptalların kadere ba ğladı ğı fiziksel bir tür kaza). 
"Uyu," dedi, kadın. "Seni yarından sonra görmeyece ğim. Ne ben, ne Eisenhart, ne 
Overholser, ne de Calla'dan herhangi biri." 
"Gelece ği görebiliyor musun yani?" diye sordu, Roland. Raha tlamı ş, hatta 
eğleniyor gibiydi ama kadının sıcaklı ğına girdi ği sıralarda bile Susannah aklını 
kurcalamaya devam etmi şti: A:a-fef'inden biri, kayıptı. Tek sorun bu olsay dı 
bile asla derin bir uykuya dalıp dinlenemezdi. 
"Hayır," dedi kadın. "Ama her kadın gibi ara sıra h islerim kuvvetlenir. 
Özellikle de erke ğim yoluna devam etmeye hazırlanıyosa." "Öyle mi dü şünüyorsun? 
Erke ğin miyim?" 
Rosa'nın bakı şları utangaç ama dürüsttü. "Burda kaldı ğın kısa süre için evet, 
öyle oldu ğunu dü şünmek ho şuma gidiyo. Yanlı ş mı dü şünüyom, 
Roland?" 
Roland hemen ba şını iki yana salladı. Kısa süreli ğine de olsa tekrar 
bir kadının erke ği olabilmek güzeldi. 
Roland'ın samimiyetini gören kadının yüz hatları yu muşadı. Uzanıp gergin 
yana ğını ok şadı. "Tanı ştı ğımız çok iyi oldu, Roland, diil mi? Cal-la'da 
tanı şmamız hayırlı oldu." 
"Öyle, hanımefendi." 
Rosa, Roland'ın sa ğ elinden geri kalanlara ve sa ğ kalçasına dokundu. "A ğrıların 
nasıl?" 
Ona yalan söylemeyecekti. "Berbat." 
Kadın ba şını salladıktan sonra Roland'ın ıstanavarlardan kor uyabildi ği sol elini 
tuttu. "Ya bu?" 
" Đyi," dedi Silah şor ama derinlerde bir yerde, yüzeye çıkmak için fır sat 
kollayan yo ğun acıyı hissedebiliyordu. Rosa'nın eklem eceli ded i ği musibet. 
"Roland!" dedi, kadın. 
"Evet?" 
Rosa, ona sakin gözlerle baktı. Hâlâ sol elini tutu yordu. " Đşini en kısa sürede 
bitir." 
"Tavsiyen bu mu?" 
"Evet, canım. O senin i şini bitirmeden sen bitir." 
 
ÜÇ 
Eddie gece yarısı olup kasaba halkının daha sonra D oğu Yolu Sava şı Günü diye 
adlandıraca ğı (dünya parçalanıp yok olmaz da yeterince süre geç erse bir gün 
efsane de olacaktı) gün tarihe karı ştı ğı sırada pederin evinin arka verandasında 



oturuyordu. Kasabadan gelen kutlama sesleri öylesin e yükselmi şti ki ana caddeyi 
ate şe verip vermediklerini dü şünmeye ba şladı. Öyle olsa umurunda olur muydu? 
Zerre kadar olmazdı. Te şekkürler derim, bir şey de ğil. Calla ahalisinin ço ğu, 
Roland, Susannah, Jake, Eddie ve kendilerine Oriza Karde şler diyen üç kadın 
Kurtlar'la sava- 
sırken ya kasabada ya da nehir kıyısındaki pirinç t arlalarında korkuyla 
saklanmı ştı. Bununla birlikte on yıl sonra (hatta belki be ş!) bir sonbahar günü 
Kurtlar'a kar şı silah şorlarla omuz omza sava ştıklarını anlatacaklardı. 
Hiç adil de ğildi ve bir parçası, adil olmadı ğını biliyordu, ama ömrü boyunca 
kendini hiç bu kadar kaybolmu ş, çaresiz ve acımasız hissetmemi şti. Kendi kendine 
Susannah'yı, nerede oldu ğunu, iblis çocu ğunun do ğup do ğmadığını dü şünmemesi 
gerekti ğini söylüyor ama elinden bir şey gelmiyordu. New York'a gitmi şti, bu 
kadarından emindi. Ama hangi zamana? Đnsanlar gaz lambası kullanıp at 
arabalarıyla mı yolculuk ediyordu yoksa Kuzey Merke z Pozitronik üretimi 
robotların kullandı ğı uçan taksilerle mi dola şıyorlardı? 
Susannah hayatta mıydı? 
Elinde olsa bu dü şünceyi zihninden uzakla ştırırdı ama insan beyni son derece 
acımasız olabiliyordu. Zihninde onu Alphabet City'd e bir kaldırımda, alnına bir 
gamalı haç çizilmi ş halde resmedebiliyordu. Boynuna da üzerinde, OXFOR D 
TOWN'DAKI DOSTLARINIZDAN SEVGĐLER yazan bir karton asılmı ştı. 
Arkasındaki mutfak kapısının açıldı ğını duydu. Çıplak ayakların ve tahtaya 
çarpan tırnakların sesini duydu (bir katile ait tüm  donanımları gibi kulakları 
da keskinle şmişti). Jake ve Oy. 
Çocuk yanına, Peder Callahan'ın salıncaklı sandalye sine oturdu. Tamamen 
giyinikti, tabancasının askısını da takmı ştı. Đçinde, evden kaçtı ğı gün 
babasından çaldı ğı Ruger duruyordu. Tabanca o gün... kan içmemi şti. Ne 
denebilirdi? Ya ğ mı içmi şti? Eddie hafifçe gülümsedi. Gülümsemesinde ne şeden 
eser yoktu. "Uyuyamadın mı, Jake?" 
"Ake," dedi, Oy ve çocu ğun ayaklarının dibine kıvrılıp yattı. "Hayır," dedi , 
Jake. "Susannah'yı aklımdan çıkaramıyorum." Durak şadı. "Ve Benny'yi." 
Eddie bunun do ğal oldu ğunu biliyordu. Çocu ğun arkada şı gözlerinin önünde 
parçalara ayrılmı ştı, elbette onu dü şünecekti ama Eddie yine de içinde, Jake'in 
düşüncelerinin tamamen Susannah'yla dolu olması gereki rmi ş gibi keskin bir 
kıskançlık hissetti. 
"O Tavery denen çocuk," dedi Jake. "Hepsi onun suçu . Pani ğe kapıldı. Ko şmaya 
başladı. Bile ğini kırdı. O olmasaydı Benny hâlâ hayatta olacaktı. " Sonra usulca 
ekledi (söz konusu olan çocuk duymu ş olsa kalbi buz kesilirdi, Eddie bundan 
emindi): "Kahrolası... Frank... Tavery." 
Eddie rahatlatmak istemeyen elini uzattı ve kendini  zorlayarak çocu ğun ba şına 
dokundu. Saçları uzamı ştı. Yıkanması gerekiyordu. Aslında ondan önce kesil mesi 
lazımdı. Bunun gibi ayrıntılarla ilgilenecek bir an neye ihtiyacı vardı. Ama o an 
için bu söz konusu de ğildi. Jake için de ğildi. Küçük bir mucize gerçekle şti: 
rahatlatma çabası, Eddie'nin kendini daha iyi hisse tmesini sa ğladı. Fazla de ğil, 
ama biraz. 
"Bo ş ver," dedi. "Olan olmu ş." 
"Ka," dedi, Jake acıyla. 
"Kaka," dedi, Oy burnunu yerden kaldırmadan. 
"Amin," dedi, Jake ve güldü. Kahkahasının so ğuklu ğu huzursuz ediciydi. Ruger'ı 
uyduruk askısından çıkarıp baktı. "Bu, kapıdan geçe cektir çünkü di ğer taraftan 
geldi. Roland öyle diyor. Di ğerleri de geçebilir çünkü geçi ş yapmayaca ğız. Burda 
kalırlarsa Henchick onları ma ğarada saklayacak. Belki sonra almak için 
dönece ğiz." 
"New York'a gidebilirsek," dedi Eddie. "Orda pek ço k silah olacaktır. Ve biz de 
gerekeni yapıp onları bulaca ğız." 
"Ama Roland'ınkiler gibisi yoktur. Umarım kapıdan g eçerler. Hiçbir dünyada 
onunkiler gibi tabancalar kalmadı. Bence öyle." 
Eddie de aynı fikirdeydi ama söyleme gere ği duymadı. Kasabadan tekrar fi şek 
sesleri duyuldu, sonra sessizlik çöktü. Kutlamalar sona eriyordu. Sonunda 
bitiyordu. Elbette ertesi gün, ak şama dek sürecek bir parti olacaktı ama 
muhtemelen daha az içki tüketilecek, daha a ğırba şlı 



bir kutlama olacaktı. Roland ve ka-tet'inin şeref konukları olarak partide boy 
göstermesi beklenecek ama tanrılar lütfeder de kapı  açılırsa hepsi de gitmi ş 
olacaktı. Susannah'nın pe şinden gideceklerdi. Onu bulacaklardı. Bulmaları 
gerekiyordu. 
Jake aklından geçenleri okumu şçasına (ki bunu yapabilirdi, dokunu şta güçlüydü), 
"Ya şıyor," dedi. "Nerden biliyorsun?" "Aksi olsaydı his sederdik." "Jake, ona 
dokunabiliyor musun?" "Hayır ama..." 
Sözünü bitiremeden topra ğın altından, derinlerden gelen bir gümbürtü duyuldu . 
Veranda aniden, dalgalı bir denizde yüzen kayık gib i yükselip alçalmaya ba şladı. 
Tahtaların inlemesini duyabiliyorlardı. Mutfaktan, tabak çanakların takırdayan 
di şlere benzer sesi geliyordu. Oy ba şını kaldırıp inledi. Tilkiyi andıran küçük 
suratında bir şaşkınlık ifadesi vardı. Kulaklarını geriye yatırmı ştı. 
Callahan'ın salonunda bir şey devrilip kırıldı. 
Eddie'nin ilk dü şüncesi, Jake'in hayatta oldu ğunu söyleyerek Suze'u öldürmü ş 
oldu ğuydu. Mantıksız bir dü şünceydi ama çok güçlüydü. 
Sarsıntı, bir dakikalı ğına yo ğunla ştı. Bir pencerenin camı, çerçevesi bükülüp 
şeklini kaybedince kırıldı. Karanlı ğın içinden bir çatırtı duyuldu. Eddie hasar 
görmüş tuvaletin iyice yıkıldı ğını tahmin etti. Tahmininde haklıydı. Farkında 
olmadan aya ğa fırlamı ştı. Jake de yanı ba şında duruyor, bile ğini sıkıyordu. 
Eddie, Roland'ın tabancasını çekmi şti. Şimdi ikisi de ate ş etmeye hazır halde 
tetikte duruyordu. 
Yeraltının derinliklerinden son bir gümbürtü yüksel di ve ayaklarının altındaki 
sarsıntı sona erdi. I şın üzerindeki çe şitli anahtar noktalarda insanlar uyanmı ş, 
şaşkınca etrafına bakıyordu. Bir New York'ta, bir zama nda arabaların alarmları 
çalmaya ba şladı. Ertesi günkü gazeteler hafif şiddette bir deprem haberi 
verecekti: kırık camlar, bildirilmi ş herhangi bir kayıp yoktu. Sadece gayet 
sağlam olan kaya katmanında küçük çapta bir sarsıntıyd ı. 
Jake irile şmiş gözlerle Eddie'ye bakıyordu. Olup bitenin farkında ydı. 
Arkalarındaki kapı açıldı ve dizlerine kadar inen b eyaz iç çama şırı içinde 
Callahan verandaya çıktı. Üzerinde çama şırı dı şında sadece küçük, altın haçı 
vardı. 
"Deprem oldu, de ğil mi?" diye sordu. "Bir keresinde kuzey Califor-ni a'dayken de 
hissetmi ştim. Ama Calla'ya geldi ğimden beri deprem olmamı ştı." 
"Bir depremden çok daha fazlasıydı," dedi, Eddie bi r yeri i şaret ederek. 
Veranda, do ğuya bakıyordu ve ufuk, çakan sessiz ye şil şimşeklerle 
aydınlanıyordu. Pederin evinin bulundu ğu tepenin altında, Rosalita'nm 
kulübesinin kapısı açılıp sertçe kapandı. Üzerinde ince elbisesiyle Rosa ve kot 
pantolonuyla Roland tepeyi çıplak ayakla tırmandı. Roland'ın paçaları çiy 
yüzünden ıslanmı ştı. 
Eddie, Jake ve Callahan, onlara do ğru yürüdü. Roland Gök Gürül-tüsü'nün, Kızıl 
Kral'ın, Uç-Dünya'nın sonunun ve Kara Kule'nin onla rı bekledi ği do ğuda çakan ve 
giderek azalan şimşeklere gözünü kırpmadan bakıyordu. 
Eğer, diye dü şündü, Eddie. Kule hâlâ ayaktaysa. 
"Jake, Susannah ölmü ş olsaydı bunu bilece ğimizi söylüyordu," dedi, Eddie. "Sigul 
dediklerinden birinin olaca ğını söylüyordu. Sonra bu oldu." Pederin avlusunu, 
topra ğın yarılıp yükselerek minik bir tepecik olu şturdu ğu yeri gösterdi. 
Kasabadan havlayan köpeklerin sesleri duyuluyordu, ama henüz ahaliden ses yoktu; 
Eddie olay esnasında ço ğunun uyumakta oldu ğunu tahmin etti. Zafer ve içki 
sarho şlu ğunun a ğır uykusundaydılar. "Ama Suze ile bir ilgisi yoktu,  de ğil mi?" 
"Doğrudan bir ilgisi yoktu, hayır." 
"Ve bizimki de ğildi," diye araya girdi, Jake. "Yoksa hasar çok dah a fezla 
olurdu. Sizce de öyle de ğil mi?" 
Roland ba şını salladı. 
Rosa, Jake'e korku ve şaşkınlık dolu bir ifadeyle baktı. "Bizim neyimiz diil , 
çocuk? Neden bahsediyosun? Bir deprem diildi, orası  kesin!" 
"Değildi," dedi, Roland. "I şın depremiydi. Her şeyi bir arada tutan Kule'yi 
ayakta tutan ı şınlardan biri kırıldı. Koptu." 
Eddie, Rosalita Munoz'un yüzünün soldu ğunu verandayı aydınlatan lambaların cılız 
ı şı ğında bile görebildi. Kadın istavroz çıkardı. "I şın mı? I şınlardan biri mi? 
Bunun do ğru olmadı ğını söyleyin! Olamaz!" 



Eddie uzun zaman önce gerçekle şen bir beysbol skandalini hatırladı. Küçük bir 
çocu ğun yakarı şını... Do ğru olmadı ğını söyle, Joe. "Yapamam," dedi Roland. 
"Çünkü do ğru." "Kaç ı şın var?" diye sordu, Callahan. 
Roland, Jake'e baktı ve ba şını hafifçe salladı: Dersini anlat, New York'lu Jak e-
konu ş ve dürüst ol. 
"On iki kapıyı altı ı şın ba ğlar," dedi, Jake. "On iki kapı, dünyanın on iki 
ucudur. Roland, Eddie ve Susannah, yolculuklarına A yının Kapı-sı'ndan ba şladı ve 
orasıyla Lud arasında bir yerde beni aldılar." 
"Shardik," dedi, Eddie. Do ğudaki şimşeklerin son parıltılarını izliyordu. 
"Ayının ismi buydu." 
"Evet, Shardik," dedi, Jake. "Yani Ayının I şını üzerindeyiz. Bütün ı şınlar, Kara 
Kule'de birle şir. Bizim ı şınımız Kule'nin ötesinde?..." Yardım almak için 
Roland'a baktı. Roland buna kar şılık olarak Eddie De-an'e döndü. Görünü şe 
bakılırsa o sırada bile onlara Eld'in Yolu'nu ö ğretti ği e ğitimi devam ediyordu. 
Eddie bakı şı ya görmemi ş ya da görmemeyi tercih etmi şti ama Roland kolayca pes 
edecek de ğildi. "Eddie?" diye mırıldandı. 
"Ayının Patikası, Kaplumba ğanın Yolu'ndayız," dedi, Eddie ifadesiz bir sesle. 
"Kule'ye kadar gidece ğimize göre ne önemi var, bilmiyorum ama di ğer tarafta 
Kaplumba ğanın Patikası, Ayının Yolu var." Sonra sesini yükse ltti. 
"Dev gövdeli KAPLUMBA ĞAYA bakın! Kabu ğunda dünyayı ta şır, Aklı yava ş ama niyeti 
iyidir; Hepimizi zihninde barındırır." 
Rosalita kaldı ğı yerden devam etti: 
"Sırtında gerçek ta şınır, Orada a şk ve görev evlidir. Topra ğı da sever denizi 
de, Hatta benim gibi bir çocu ğu bile." 
"Be şi ğimde ö ğrenip dostlarıma anlattı ğımın aynısı de ğil," dedi, Roland. "Ama çok 
benzer, bunu garanti ederim." 
"Büyük Kaplumba ğa'nın ismi Maturin," dedi, Jake omuz silkerek. "Bir  önemi 
varsa." 
"Hangisinin kırıldı ğını anlayamıyor musunuz?" diye sordu Callahan, Rola nd'a 
dikkatle bakarak. 
Roland ba şını iki yana salladı. "Tek bildi ğim, Jake'in haklı oldu ğu. Kırılan 
bizimki de ğil. Öyle olsaydı, Calla Bryn Sturgis'i çevreleyen y üz elli 
kilometrelik alanda hiçbir şey ayakta kalamazdı." Ya da belki iki bin 
kilometrelik bir alan etkilenecekti, kimbilir? "Ku şlar bile gökyüzünden 
düşerdi." 
"Kıyametten bahsediyorsun," dedi Callahan alçak, en di şe yüklü bir sesle. 
Roland ba şını iki yana salladı ama bu, onunla hemfikir olmadı ğı anlamına 
gelmiyordu. "O kelimenin anlamını bilmiyorum, peder . Ama büyük Çapta ölüm ve 
korkunç yıkımlardan bahsetti ğim muhakkak. Ve bir yerlerde (belki Balık'ı Fare'ye  
bağlayan I şın üzerinde) bu az önce gerçekle şti." 
"Doğru oldu ğundan emin misin?" diye usulca sordu, Rosa. 
 
Roland ba şını salladı. Bunu daha önce, Gilead yok olup bitti ği ve medeniyetin 
sona erdi ğinde de ya şamıştı. Cuthbert, Alain, Jamie ve ka-tef leri-nin 
birkaçıyla yollara dü ştükleri sırada. Altı I şı'ndan biri o zaman kırılmı ştı ve 
ilk olmadı ğı da neredeyse muhakkaktı. 
"Kule'yi tutan kaç I şın kaldı?" diye sordu, Callahan. Eddie ilk kez kayı p 
karısının akıbetinden ba şka bir konuyla ilgilendi. Roland'a neredeyse dikkat li 
denecek bir ifadeyle bakıyordu. Neden olmayacaktı? Ne de olsa bu en önemli 
soruydu. Her şey I şın'a hizmet eder, diyorlardı. Aslında her şey, Kule'ye hizmet 
ediyordu ama Kule'yi ayakta tutan, I şınlardı. Kırılırlarsa... 
" Đki," dedi, Roland. "En az iki tane olmalı. Calla Br yn Sturgis'den geçen ve bir 
başkası. Ama ne kadar dayanacaklarını Tanrı bilir. Kır ıcılar üzerlerinde 
çalı şmasa bile fazla uzun dayanacaklarını sanmıyorum. Ac ele etmeliyiz." 
Eddie dikle şti. "Suze olmaksızın devam edece ğimizi söylüyorsan..." Roland, 
Eddie'ye aptallık etmemesini söylercesine ba şını iki yana salladı. "Onsuz 
Kule'ye ula şanlayız. Mia'nın bebesi olmaksızın yapamayız. Her şey ka'nm elinde 
ve ülkemde bir deyi ş vardı: 'Ka'nm ne yüre ği, ne de aklı vardır.'" 
" Đşte buna katılırım," dedi, Eddie. 
"Sanırım bir sorunumuz daha var," dedi, Jake. 
Eddie ka şlarını çatarak ona döndü. "Ba şka bir soruna ihtiyacımız yok." 



"Biliyorum ama... ya deprem yüzünden ma ğaranın a ğzı kapandıysa? Veya..." Jake 
tereddüt etti, sonra gönülsüzce korkusunu dile geti rdi. "Ya ma ğara tamamen 
çöktüyse?" 
Eddie uzanıp Jake'in yakasını kavradı. "Sakın öyle söyleme. Aklından bile 
geçirme." 
Artık kasabadan gelen sesleri duyabiliyorlardı. Rol and ahalinin tekrar 
toplandı ğını tahmin etti. O günün (ve gecenin) Calla Bryn St urgis'de binlerce 
yıl unutulmayaca ğını biliyordu. Tabi e ğer Kule ayakta kalırsa. 
Eddie, Jake'in gömle ğini bıraktı ve kırı şıklıkları düzeltmek istercesine elini 
üzerinde gezdirdi. Yüzünde, ya şlı ve güçsüz görünmesine sebep olan cılız bir 
gülümseme belirdi. 
Roland, Callahan'a döndü. "Manniler yarın yine de o rda olacak mı? Onları benden 
iyi tanıyorsun." 
Callahan omuz silkti. "Henchick sözünün eridir. Ama  az önce olanlardan sonra 
di ğerlerini gelmeye razı edebilir mi... orasını bilmiy orum." 
"Etse iyi olur," dedi, Eddie karanlık bir yüz ifade siyle. "Etse iyi olur." 
Gilead'h Roland sordu. "Beni Đzle oynayan var mı?" 
Eddie, ona hayretle baktı. 
"Nasılsa sabaha dek uyuyamayaca ğız," dedi, Silah şor. "Vakit geçirmeye baksak iyi 
olur." 
Böylece Beni Đzle oynamaya ba şladılar ve neredeyse her eli Rosalita kazandı. 
Sayılarını yüzünde hiçbir zafer gülümsemesi olmaksı zın yazboz tahtasına 
i şliyordu. Jake, kadının yüzünde hiçbir ifade olmadı ğını gördü. En azından 
başlarda öyleydi. Dokunu şu kullanmayı dü şündü ama sonra son derece geçerli 
sebepler olmaksızın bunu yapmasının yanlı ş olaca ğına karar verdi. Rosa'nın poker 
suratının ardmdakileri görmek için dokunu şu kullanması, kadını soyunurken 
seyretmek gibi olacaktı. Ya da Roland ile sevi şmelerini izlemek gibi. 
Bununla birlikte oyun devam edip kuzeydo ğu gö ğü sonunda a ğarmaya ba şlarken 
kadının aklından geçenleri zaten biliyor oldu ğunu tahmin etti, çünkü kendisi de 
aynı şeyleri dü şünüyordu. O andan sona dek hepsi de zihinlerinin bi r seviyesinde 
kalan iki I şın'ı dü şünüyor olacaktı. 
Birinin veya ikisinin birden kırılmasını bekleyecek lerdi. Onlar Su-sannah'yı 
bulmaya çalı şır, Rosa ak şam yemeğini pi şirir, hatta Ben Slight-man Vaughn 
Eisenhart'ın çiftli ğinde o ğlu için yas tutarken hepsinin ak- 
lında aynı dü şünce olacaktı: geriye sadece iki tane kalmı ştı ve Kırıcılar gece 
gündüz çalı şıyor, onları öldürüyordu. 
Her şeyin sona ermesine ne kadar kalmı ştı? Ve son nasıl olacaktı? Dev kayalar 
düşerken çıkacak korkunç gümbürtüyü duyacaklar mıydı? Gökyüzü çürük bir kuma ş 
gibi yırtılacak ve geçi ş karanlı ğında ya şayan tüm canavarlar yarıktan dünyaya mı 
düşecekti? Haykırmak için bile zamanları olmayacak mıy dı? Ölümden sonra hayat 
olacak mıydı yoksa Kule'nin yıkılmasıyla Cennet ve Cehennem bile yok mu 
olacaktı? 
Roland'a baktı ve yapabildi ğince açık bir şekilde bir dü şünce gönderdi: Bize 
yardım et, Roland. 
Ve so ğuk bir rahatlama da verse kar şılık gelip zihnini kapladı; so ğuk olması hiç 
teselli olmamasından iyiydi: Yapabilirsem. 
"Beni Đzle," dedi, Rosalita ve kartlarını gösterdi. En yük sek seri olan Sihirbaz 
Değneği'ni bulmu ştu ve en ba ştaki kâ ğıt, Hanım Ölüm'dü. 
  
DÖRTLÜK: Commala-ala-ala 
Yazık silahlı genç adama 
Kaybetti balını 
Kadın alıp kaçınca. 
KARŞILIK: Commala-ala-ala 
Kadın alıp kaçınca 
Bebek kaldı tek basına 
i şi bitmemi şti ama! 
  
2. Kıta: Büyünün Dayanıklılı ğı 
 
BĐR 



Mannilerin gelip gelmeyece ğine dair endi şelere kapılmalarına gerek yoktu. 
Henchick her zamanki suratsızlı ğıyla, yanında kırk ki şiyle önceden belirlenmi ş 
olan bulu şma noktasına, toplantı salonuna geldi. Roland'a bu sayının Bulunmamı ş 
Kapı'yı açmak için yeterli olaca ğına dair güvence verdi. Elbette "Kara Küre" 
gittikten sonra kapının açılması mümkün olacaksa. Y aşlı adam, vaat etti ğinden az 
ki şi getirdi ği için özür dilemeye tenezzül etmedi, ama uzun saka lını çeki ştirip 
duruyordu. Hatta bazen iki eliyle birden çekiyordu.  
"Bunu neden yapıyor, peder, biliyor musun?" diye so rdu Jake, Calla-han'a. 
Henchick'le beraber gelen adamlar bir düzine at ara basını doldurmu ş, do ğuya 
doğru ilerliyordu. Onların arkasında, tuhaf denecek ka dar uzun kulaklı, parlak 
pembe gözlü iki Albino katırın çekti ği iki tekerlekli, üzeri beyaz brandayla 
kaplı bir ba şka araba vardı. Jake arabanın tekerlekleri olan büy ük bir Jiffy-
Popr) kutusuna benzedi ğini dü şündü. Henchick bir yandan sakallarını dalgınca 
çekiyor, bir yandan da tek ba şına bindi ği arabayı sürüyordu. 
"Sanırım duydu ğu utancın bir belirtisi," dedi, Callahan. 
'' Patlamı ş mısır markası. 
"Neden utanıyor ki? I şın depreminden sonra bu kadar ki şinin gelmesine bile 
şaşırdım." 
"Yer sarsıldı ğı sırada adamlardan bazılarının olanlara duydu ğu korkunun ona 
duydukları korkuya baskın çıktı ğını ö ğrenmi ş. Ne olursa olsun Henchick verdi ği 
sözü tutmamı ş oldu. Herhangi bir söz de de ğildi, dinh'inize verdi ği ki şisel bir 
sözdü. Artık yüzü kalmadı, saygınlı ğına gölge dü ştü." Sonra ses tonunu hiç 
deği ştirmeden, ba şka bir zamanda cevabını alamayaca ğını bildi ği soruyu yöneltti. 
"Susannah hâlâ ya şıyor mu?" 
"Evet ama yo ğun bir..." diye söze ba şladı Jake ve hemen elleriyle a ğzını örttü. 
Suçlayan bakı şları Callahan'a döndü. Hemen önlerinde ilerleyen He nchick bir 
tartı şma sırasında seslerini yükseltmi şler gibi irkilerek etrafına bakındı. 
Callahan bu kahrolası hikâyedeki herkesin dokunu şa sahip olup olmadı ğını merak 
etti. 
Bu bir hikâye de ğil. De ğil! Bu benim hayatım! 
Ama telif sayfasında KURGU yazan bir kitabın içinde ki ana karakterlerden biri 
oldu ğunu gördükten sonra buna inanması biraz güçtü, de ğil mi? Doubleday and 
Company, 1975. Herkesin gerçek olmadıklarım bildi ği vampirlerle ilgili bir 
kitaptı. Ama vampirler gerçekti. Ve en azından buna  kom şu bazı dünyalarda hâlâ 
öyleydiler. 
"Bana bu şekilde davranma," dedi, Jake. "Beni oyuna getirme. Hepimiz aynı 
taraftayken yapma, peder. Tamam mı?" 
"Üzgünüm," dedi, Callahan. Sonra ekledi: "Çok çok."  Jake hafifçe gülümsedi ve 
pançosunun cebinde duran Oy'u dalgınca ok şadı. "O..." 
Çocuk ba şını iki yana salladı. "Susannah'dan bahsetmek istem iyorum, peder. Onu 
düşünmeyelim bile. En iyisi bu. Đçimde bir his var; do ğru mu, de ğil mi 
bilmiyorum ama çok güçlü. Onu arayan bir şey var. E ğeı varsa, bizi duymaması 
daha iyi. Ve duyabilir, biliyorum." "Bir şey mi?..." 
Jake uzanıp Callahan'ın kovboy stili boynuna sardı ğı mendile dokundu. 
Kırmızıydı. Sonra bir elini kısaca sol gözüne götür dü. Callahan bir an ne demek 
istedi ğini anlamadı. Ama sonra anladı. Kırmızı Göz. Kral'ı n Gözü. 
Arkasına yaslandı ve daha fazla konu şmadı. Roland ve Eddie, at üstünde hemen 
arkalarından ilerliyordu. Đkisi de sessizli ğe gömülmü ştü. Yanlarında çıkınları 
ve tabancaları vardı. Jake'in çıkını arkasında, ara badaydı. O günden sonra Calla 
Bryn Sturgis'e dönecek olurlarsa bunun kısa bir sür e sonra olmayaca ğını hepsi 
biliyordu. 
Dehşet içinde, demek üzereydi ama çok daha kötüydü. Sus annah'nın son derece 
cılız, inanılmayacak kadar uzak, ama yine de açık s eçik anla şılır çı ğlıklarını 
duyabiliyordu. Tek umudu, Eddie'nin duymamasıydı. 
 
ĐKĐ 
Böylece, depreme ra ğmen zafer sarho şu halkının ço ğunlu ğunun hâlâ uyumakta oldu ğu 
kasabadan uzakla ştılar. Hava serindi, nefeslerinin olu şturdu ğu buharı 
görebiliyorlardı. Ölü mısır saplarının üzeri ince b ir buz tabakasıyla 
kaplanmı ştı. Devar-Tete Whye üzerinde, ırma ğın nefesiymi ş gibi görünen bir sis 
bulutu vardı. Roland kı şın kıyısındayız, diye dü şündü. 



Bir saatlik yolculu ğun ardından kuru vadilere ula ştılar. Atların nallarının 
takırtısı, tekerleklerin gıcırtısı, ko şum takımlarının şıkırtısı, katırların ara 
sıra duyulan ba ğırı şı ve ekinkargalarınm kanat çırpı şından ba şka ses 
duyulmuyordu. Ekinkargaları muhtemelen güneye do ğru uçuyordu. Güney diye bir yön 
kaldıysa elbette. 
Sağ taraflarındaki arazi on, on be ş dakika sonra yükselmeye ba şladı. Daha yirmi 
dört saat önce Calla'nm çocuklarıyla gelip Kurtlar' la sava ştıkları yere geri 
dönmüşlerdi. O noktada bir yol, Do ğu Yolu'ndan ayrılıp kuzeybatıya do ğru 
uzanıyordu. Yolun kar şı kıyısındaki hende ğin yakın 
zamanda kazılmı ş oldu ğu belliydi. Roland, ka-tefi ve tabaklı hanımların 
Kurtlar'ı bekledi ği yer orasıydı. 
Kurtlar'dan bahsetmi şken, onlar neredeydi? Önceki gün orayı terk ettikle rinde 
etrafa saçılmı ş cesetler vardı. Gri pantolonlar ve ye şil pelerinler giyip di ş 
gösteren kurt maskeleri takan, insan boyunda altmı ş kadar yaratık, gri atları 
üzerinde batıdan çıkıp gelmi şti. 
Roland atından inip ya şlılı ğın getirdi ği tutuk hareketlerle iki tekerlekli 
arabasından inen Henchick'in yanında yürümeye ba şladı. Roland ona yardım etmek 
için herhangi bir giri şimde bulunmamı ştı. Henchick muhtemelen böyle bir teklif 
beklemiyordu. Hatta yardım etmeye kalksa alınabilir di bile. 
Silah şor, ya şlı adamın pelerinini düzeltmesini bekledi, sonra so rusunu sormaya 
niyetlendi ama gerek kalmadı ğını gördü. Kırk elli metre ötede, yolun sa ğ 
tarafında mısır saplarından olu şan ve daha önce orada olmayan bir tepe vardı. 
Roland tepenin zerre kadar saygı duyulmaksızın olu şturulmu ş bir cenaze yı ğını 
oldu ğunu fark etti. Kasaba ahalisinin önceki gün kutlama lardan önce günü nasıl 
geçirdiklerine hiç kafa yormamı ş, o konuyla vakit harcamamı ştı, ama şimdi neler 
yaptıklarını görebiliyordu. Kurtlar'in dirilece ğinden mi korkmu şlardı? Bunu 
düşünürken gerçekten de korktuklarının bu oldu ğunu anladı. Bu yüzden a ğır, 
hareketsiz bedenleri (hem Kurtlar'ı, hem gri atları nı) mısırların içine 
sürükleyip üst üste yı ğmışlar, üzerlerini de mısır saplarıyla kaplamı şlardı. O 
gün de hepsini yakacaklar, bir şenlik ate şine çevireceklerdi. Ya Seminion 
rüzgârları esmeye ba şlarsa? Roland nehirle yı ğın arasındaki verimli toprakları 
riske atacaklarını ve ate şi yine de yakacaklarını tahmin etti. Neden yakmaya-
caklardı? Hasat mevsimi sona ermi şti ve eskilerin dedi ğine göre ate şten iyi 
gübre bulunmazdı. Ayrıca, o yı ğın yanıp kül olana dek ahali rahat yüzü 
görmeyecek, derin bir uyku uyuyamayacaktı. Yaktıkta n sonra bile oraya pek azı 
gelmek isteyecekti. 
"Roland, bak," dedi, Eddie öfke ve keder arası bir duyguyla titreyen sesiyle. 
"Kahretsin, bak." 
Jake, Benny Slightman ve Tavery ikizlerinin yolun k ar şısına, güvenli ğe ula şmadan 
önce bekledi ği yerde e ğri bü ğrü olmu ş ve çizilmi ş bir tekerlekli sandalye vardı. 
Metal bölümleri sabah güne şi altında parlıyordu. Oturma kısmı kan ve tozla 
kirlenmi şti. Sol tekerle ği fena halde e ğilip i şe yaramaz hale gelmi şti. 
"Neden öfkeyle konu şuyosun?" diye sordu, Henchick. Cantab ve Ed-die'nin  bazen 
Pelerin Ekibi dedi ği yarım düzine kadar ya şlı, yanına gelmi şti. Adamlardan 
ikisi, Henchick'ten çok daha ya şlı görünüyordu. Ro-land'ın aklına Rosalita'nın 
önceki ak şam söyledikleri geldi: Henchick kadar yaslı, birkaç ı ise yarasalar 
kadar kör olan be ş düzine adamın karanlıkta o patikadan tırmanmaya ça lı ştı ğını 
düşün. Eh, hava karanlık de ğildi, ama yine de adamlardan bazılarının Geçit 
Mağarası'na ula şmak bir yana, patikanın dik kesimlerini tırmanabile ceğinden bile 
şüpheliydi. 
"Kadınının tekerlekli iskemlesini buraya onu onurla ndırmak için getirdiler. Ve 
seni. Peki niye öfkeyle konu şuyosun?" 
"Çünkü her tarafı ezik ve yamuk olmamalıydı, kendis i de üzerinde oturuyor 
olmalıydı," dedi Eddie, ya şlı adama. "Anlıyor musun, Henchick?" 
"Öfke, en i şe yaramaz duygudur," dedi, Henchick kayıtsızca. "Ak lı yok edip kalbi 
acıyla doldurur." 
Eddie'nin dudakları bembeyaz, ince bir çizgi halini  aldı ama kendini tutmayı 
başardı. Susannah'nın hasar görüp ezilmi ş sandalyesine do ğru yürüdü (Topeka'da 
bulmalarından o güne dek yüzlerce kilometre ilerlem i ş ama artık ömrü tükenmi şti) 
ve hüzünle baktı. Callahan yanına yakla şınca Eddie bir el hareketiyle 
gerilemesini istedi. 



Gözlerini yola diken Jake, Benny'nin vücudunun parç alandı ğı yere bakıyordu. 
Çocuğun cesedi yoktu ve birileri, dökülen kanın üzerine taze bir kat toprak 
atmı ştı ama Jake yolun üzerindeki koyu lekeleri yine de görebiliyordu. Benny'nin 
avucu yukarı bakacak şekilde yolda yatan kopuk kolunu da. Arkada şının babasının 
mısırların arasından tela şla çıkıp o ğlunun cesedini gördü ğü anı hatırladı. 
Yakla şık be ş saniye boyunca hiç ses çıkaramamı ştı ve Jake, bu sürenin birinin 
sai Slightman'a inanılmayacak kadar ucuz kurtuldukl arını söylemesi için yeterli 
oldu ğunu dü şünmüştü: kayıpları sadece bir çocuk ve bir çiftçinin kar ısıydı. Ah, 
bir de bir ba şka çocu ğun bile ği kırılmı ştı. Gerçekten de tereya ğından kıl çeker 
gibi olmu ştu. Ama kimse bir şey söylememi ş, sonra baba Slightman haykırmaya 
başlamı ştı. Jake, ne Benny' nin kolu kopuk, kanlar içinde y olun üzerinde yatan 
cesedini, ne de babasının yürek paralayan çı ğlı ğını unutabilecekti. 
Jake, Benny'nin cesedinin önceki gün bulundu ğu yerin yanında bir ba şka şeyin 
daha üzerinin toprakla örtülmü ş oldu ğunu fark etti. Ufak bir metal pırıltısı 
görebiliyordu. Tek dizi üzerine çökerek topra ğı elleriyle kazdı ve Kurtlar'm 
sneetch denen ölüm toplarından birini çıkardı. Üzer lerindeki yazıya bakılırsa 
Harry Potter modeliydiler. Önceki gün bu silahlarda n birkaçını avucunda tutmu ş, 
titre şimlerini hissetmi şti. Alçak, kötücül vızıltılarını duymu ştu. Topraktan 
kazıp çıkardı ğı bir ta ş parçası gibi cansızdı. Aya ğa kalktı ve topu, üzerleri 
mısırlarla kaplı ölü Kurt yı ğınına do ğru fırlattı. Öyle hızlı savurmu ştu ki kolu 
acıdı. Muhtemelen ertesi gün tutulacaktı ama umurun da de ğildi. Henchick'in 
öfkeye dair söylediklerini de umursamıyordu. Eddie,  karısını geri istiyordu; 
Jake de arkada şını. Ed-die'nin istedi ğine kavu şma ihtimali vardı ama aynı şey 
Jake için söz konusu bile de ğildi. Çünkü ölüm mutlaktı. Elmaslar gibi, sonsuza 
kadardı. 
Bir an önce gitmek, Do ğu Yolu'nun o kesimini ardında bırakmak istiyordu. 
Susannah'nın e ğrilip bükülmü ş, bombo ş duran sandalyesini daha fazla görmek 
istemiyordu. Ama Manniler çarpı şmanın gerçekle şti ği bölgenin etrafında bir 
çember olu şturmu ştu ve Henchick, Jake'in kulaklarını tırmalayan yüks ek bir 
sesle, acelesi varmı ş gibi bir dua okumaya ba şlamı ştı: korkmu ş bir domuzun 
çı ğlı ğına benziyordu. Tepe diye bir şeye hi-tap ediyor, ma ğaraya güvenli bir 
şekilde ula şmalarını sa ğlaması ve can ya da akıl kaybına izin vermemesi içi n 
(daha önce akıl sa ğlı ğını dua konusu olarak dü şünmemiş olan Jake, Henchick'in 
duasının o kısmını oldukça rahatsız edici buldu) du a ediyordu. Henchick ayrıca 
Tepe'ye mıknatıslarının ve sarkaçlarının gücünü art tırması için de dua etti. Son 
olarak ka-ven, büyünün dayanıklılı ğı için dua etti. Bu terimin o insanlar için 
özel bir gücü varmı ş gibiydi. Sözlerini bitirince hep bir a ğızdan, "Tepe-sam, 
Te-pe-kra, Tepe-can-tah," dediler ve el ele tutu şarak kurdukları çemberi 
bozdular. Đçlerinden bazıları gerçek patrona birkaç laf daha e tmek için 
dizlerinin üzerine çöktü. O arada Cantab daha genç olan dört be ş adamı iki 
tekerlekli arabaya yöneltti. Kar beyazı tentesini i ndirip büyük, ah şap 
sandıkları ortaya çıkardılar. Jake kutuların içinde  mıknatıslarla sarkaçlar 
oldu ğunu tahmin etti. Görünü şe bakılırsa bir zincirin ucuna takıp boyunlarına 
astıklarından çok daha büyüklerdi. Bu küçük macera için a ğır silahlarını 
getirmi şlerdi. Sandıkların üzeri Hıristiyan'dan ziyade kaba listik gibi görünen 
desenlerle (aylar, yıldızlar ve tuhaf geometrik şekiller) kaplıydı. Ama 
Mannilerin Hıristiyan oldu ğu ne malumdu zaten? Jake bu yönde herhangi bir i şaret 
olmadı ğını dü şündü. Pelerinleri, sakalları, yuvarlak siyah şapkalarıyla Quaker 
veya Amish gibi görünüyor, cümle arasına kattıkları  onlara has kelimelerle onlar 
gibi konu şuyor olabilirlerdi, ama Jake'in bildi ği kadarıyla ne, Quakerlar ne de 
Amishler ba şka dünyalara seyahat etmek gibi bir hobiye sahipti.  
Bir ba şka arabadan uzun, ah şap, cilalanmı ş sopalar indirildi ve desenlerle 
süslenmi ş sandıkların altlarındaki metal yuvalardan geçirild i. Manniler 
sandıkları, bir ortaça ğ kasabasının caddelerindeymi şler ve içle-rindekiler dini 
eserlermi ş gibi ta şıyordu. Aslında bir anlamda öyleydiler. 
Orada burada hâlâ kurdelelerin, oyuncak parçalarını n ve çocuklara ait ba şka 
eşyaların görülebildi ği yol üzerinde ilerlemeye ba şladılar. Bunlar, Kurtlar için 
yem olarak kullanılmı ş, onlar da yemi yutmu ştu. 
Frank Tavery'nin aya ğının çukura girdi ği yere vardıklarında Jake kafasının 
içinde, i şe yaramaz sersemin güzel karde şinin sesini duydu: Yardım et ona, 
lütfen sai, yalvarırım. Tanrı affetsin, yardım etmi şti. Ve Benny ölmü ştü. 



Jake yüzünü buru şturarak bakı şlarını kaçırdı. Sonra, artık bir silah şorsun, daha 
iyisini yapmalısın, dedi kendi kendine. Tekrar bakm ak için kendini zorladı. 
Peder Callahan, Jake'in omzunu kavradı. " Đyi misin, evlat? Çok solgun 
görünüyorsun." 
" Đyiyim," dedi, Jake. Bo ğazında koca bir yumru belirdi. Kendini zorlayarak 
yutkundu ve pederden ziyade kendine yalan söyleyere k cevabını tekrarladı. 
" Đyiyim, bir şeyim yok." 
Callahan ba şını salladı ve çıkınını (içten içe hiçbir yere gitm eyece ğine inanan 
bir kasabalının içini ba ştan savma doldurdu ğu çıkın) sol omzundan sa ğ omzuna 
attı. "Ma ğaraya gitti ğimizde ne olacak? Gidebilirsek, elbette." 
Jake ba şını iki yana salladı. Bilmiyordu. 
 
ÜÇ 
Patika korktukları gibi kötü de ğildi. Gev şek kayalar patikaya dü şmüş, sandıkları 
ta şıyan adamların i şlerini epeyce zorla ştırmı ştı ama tırmanı ş, eskiye göre bir 
nebze kolayla şmıştı çünkü deprem, patikanın büyük bölümünü kaplayan dev kayayı 
yerinden oynatmı ştı. Eddie kenardan bakınca kayanın a şağıya dü şüp ikiye ayrılmı ş 
oldu ğunu gördü. Ortasında rengi daha açık, parlak bir bö lüm vardı. Kaya, 
Eddie'nin gördü ğü en büyük ha şlanmı ş yumurtaya benziyordu. 
Ağzı küçük kayalardan olu şan bir yı ğınla hafifçe kapanmı ş olmasına ra ğmen mağara 
hâlâ oradaydı. Eddie, genç Mannilere katılarak ma ğaranın a ğzını kayalardan 
temizledi. Bazılarını (lâllerin kan damlaları gibi parladı ğı kayaları) uçurumdan 
aşağı attılar. Ma ğaranın a ğzını görmek, Eddie'nin kalbini sıkan cendereyi bir 
nebze gev şetti, ama önceki ziyaretinde naho ş seslerin susmak bilmedi ği ma ğaranın 
sessizli ği onu huzursuz etmi şti. Derinliklerinden rüzgârın hafif u ğultusunu 
duyabiliyordu ama hepsi buydu. A ğabeyi Henry neredeydi? Balazar'ın adamlarının 
onu öldürdü ğünden ve hepsinin Eddie'nin suçu oldu ğundan dem vurup söyleniyor 
olması gerekirdi. Aynı suçlayıcı tonla konu şarak Henry'ye hak veren annesi 
neredeydi? Büyükbabası Henchick'i onu dı şladıkları için suçlayan Margaret 
Eisenhart neredeydi? Burası, Geçit Ma ğarası olmasından çok önce Sesler Ma ğarası 
olarak bilinmiyor muydu? Sesler şimdi niçin susmu ştu? Ve kapının görüntüsü... 
Eddie'nin aklına ilk gelen kelime, aptal-caydı. Đkincisiyse, önemsizdi. Bu 
mağara bir zamanlar derinliklerinden gelen seslerle ta nımlanıyordu; kapı, 
içinden geçip Calla'ya gelen cam kü-re-Siyah On Üç- yüzünden korkunç, güçlü ve 
gizemli görünürdü. 
Ama şimdi küre burayı geldi ği yoldan terk etti ve kapı artık sadece eski, i şe 
yaramaz, hiçbir yere... 
Eddie dü şünceyi zihninden uzakla ştırmaya çalı ştı ama ba şaramadı. 
...gitmeyen, basit bir kapı. 
Engel olunamaz biçimde gözlerini dolduran ya şlardan tiksinerek Henchick'e döndü. 
"Burda büyü falan kalmamı ş," dedi. Sesinde zerre kadar umut yoktu. "O kahrola sı 
kapının gerisinde bayat hava ve kayalardan ba şka hiçbir şey yok. Sen koca bir 
aptalsın. Benim de senden a şağı kalır yanım yok." 
Bunun üzerine şok ifade eden sesler oldu ama Henchick, Eddie'ye ne redeyse 
pırıldıyormu ş gibi görünen gözlerle baktı. "Lewis, Thonnie!" ded i ne şeli 
denebilecek bir sesle. "Bana Branni sandı ğını getirin." 
Saçları ince ince örülmü ş, kısa sakallı, gençten iki adam öne çıktı. Yakla şık 
yüz yirmi santim boyunda, a ğır görünümlü, demira ğacından bir sandık 
ta şıyorlardı. Sandı ğı, Henchick'in önünde yere bıraktılar. 
"Aç onu, New York'lu Eddie." 
Thonnie ve Lewis, ona soru ve korku dolu gözlerle b aktı. Eddie, ya şlı Mannilerin 
olan biteni açgözlü bir ilgiyle seyretmekte oldukla rını gördü. Mannilerin a şırı 
acayipliklerinin yerle şmesi için zaman gerekti ğini dü şündü. Lewis ve Thonnie de 
bir gün o noktaya varacaktı ama henüz tuhaflık a şamasını geçmemi şlerdi. 
Henchick sabırsızca ba şını salladı. Eddie e ğilip sandı ğın kapa ğını açtı. Kolay 
olmu ştu. Kilitli de ğildi. Đçinde bir parça ipek kuma ş vardı. Henchick kuma şı bir 
sihirbaz edasıyla çekip aldı ve bir zincirin ucunda ki çekülü ortaya çıkardı. 
Çekül, Eddie'nin bekledi ği kadar büyük de ğildi. Daha çok bir oyunca ğa 
benziyordu. Sivri ucundan geni ş tepesine olan mesafe kırk be ş santim kadardı ve 
yağlı görünen, sarımsı bir tür a ğaçtan yapılmı ştı. Sandı ğın kapa ğındaki kristal 
bir tıkaca dolanmı ş zinciri, gümü ştendi. 



"Çıkar," dedi, Henchick. Eddie, Roland'a bakınca ya şlı adamın a ğzının önündeki 
kıllar aralandı ve bembeyaz di şlerini ortaya çıkaran, küçümseyici gülümsemesi 
gözler önüne serildi. "Neden dinh'ine bakıyosun, ge nç ahmak? Büyünün kalmadı ğını 
kendin söyledin! Sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Ne de olsa... bakayım... 
yirmi besindesin." 
Aralarında henüz yirmi be şinde bile olmayan gençlerin de bulundu ğu, Henchick'i 
duyacak kadar yakında olan Mannilerden alaycı gülü şler yükseldi. 
Eddie, ya şlı herife (ve kendine) duydu ğu öfkeyle sandı ğa uzandı. Henchick elini 
onunkinin üzerine koydu. 
"Çeküle dokunma. Ayrı dünyalara gidip gelmek istemi yosan yapma. Zincirden 
tutacaksın. Anla şıldı mı?" 
Eddie neredeyse hiç aldırmayarak çeküle dokunacaktı ; nasılsa kendini onca 
insanın önünde aptal durumuna dü şürmüştü, ba şladı ğını tamamlamakta bir mahzur 
göremiyordu, ama Jake'in ciddi bakı şlı gri gözlerini görünce fikrini de ği ştirdi. 
O yükseklikte rüzgâr epeyce şiddetliydi, terini üzerinde kurutuyor, titremesine 
sebep oluyordu. Eddie uzanıp kristal tıkaca dolanmı ş zinciri çözdü. 
"Kaldır," dedi, Henchick. 
"Ne olacak?" 
Henchick sonunda Eddie'nin aklının ba şına geldi ğini dü şünüyor-nıu şçasına ba şını 
salladı. "Görece ğiz. Çekülü çıkar." 
Eddie zinciri kaldırdı. Sandı ğı ta şıyan iki adamın harcadı ğı enerji, ona 
içindekinin çok a ğır oldu ğu izlenimini vermi şti. Çekülün hafifli ği bu yüzden onu 
bir hayli şaşırttı. Sanki yüz yirmi santim uzunlu ğunda bir zincirin ucundaki 
tüyü kaldırmı ştı. Zinciri eline bir iki sefer dolayarak göz hizas ına kaldırdı. 
Bir kukla gösterisine ba şlamak üzereymi ş gibi görünüyordu. 
Eddie tam Henchick'e ihtiyarın ne görmeyi bekledi ğini tekrar soracaktı ki çekül, 
hafif yaylar çizerek öne arkaya sallanmaya ba şladı. 
"Bunu ben yapmıyorum," dedi, Eddie. "En azından ben  öyle sanıyorum. Rüzgâr 
olmalı." 
"Sanmam," dedi, Callahan. "Rüzgâr o yönde..." 
"Sus!" dedi, Cantab. Gözlerinde öyle sert bir bakı ş vardı ki, Callahan tek 
kelime daha etmedi. 
Eddie vadiler ve Calla Bryn Sturgis'in büyük bölümü  önüne serilmi ş halde 
mağaranın a ğzında ayakta duruyordu. Đçinden geçip kasabaya geldikleri orman, 
gri-mavi bir leke halindeydi. Bir daha asla dönmeye cekleri Orta-Dünya'nın son 
bölümü. Rüzgâr şiddetlenip alnındaki saçları havalandırdı ve Eddie aniden bir 
vızıltı duydu. 
Ama bu duymak de ğildi. Vızıltı, gözlerinin önündeki elinin içindeydi . Zinciri 
tutan elinin. Kolunun. Ve en çok da kafasının içind eydi. 
Zincirin, Eddie'nin diz hizasına varan ucundaki çek ülün sallanması arttı. Eddie 
garip bir şey fark etti; çekül, havada çizdi ği yayın son noktasına her 
ula şı şında a ğırla şıyordu. Sanki ola ğanüstü bir merkezkaç kuvvetiyle çekilmekte 
olan bir şeyi tutuyordu. 
Yay giderek uzadı, çekülün sallanma hızı arttı ve ç ekim giderek kuvvetlendi. Ve 
sonra... 
"Eddie!" diye ba ğırdı Jake hem kaygılı, hem ne şeli bir sesle. "Görüyor musun?" 
Elbette görüyordu. Çekül artık havada çizdi ği yayın son noktasına ula ştı ğında 
belirsizle şiyordu. Kolunda hissetti ği çekim (çekülün a ğırlı ğı) bu olay 
gerçekle şirken hızla artıyordu. Zinciri bırakmamak için sol eliyle sa ğ koluna 
destek oldu. Artık kalçaları, çekülün sallandı ğı yöne hafifçe dönmeye 
başlamı ştı. Eddie aniden nerede oldu ğunu hatırladı; iki yüz metre 
yükseklikteydi. Elindeki bebek durmadı ğı takdirde uçurumdan a şağı dü şmesine 
sebep olabilirdi. Ya zinciri bırakamazsa? 
Çekül havada görünmez bir gülümseme çizerek sa ğa savruldu ve son noktaya 
yakla şırken a ğırlı ğı arttı. Sandıktan çıkardı ğı an tüy gibi hafif oldu ğunu 
düşündüğü basit tahta parçasının a ğırlı ğı otuz, kırk, elli kiloya ula şmıştı. 
Eddie çekül yayın son noktasına varıp hareketle yer çekimi arasında bir dengede 
duraksayınca ötesindeki Do ğu Yolu'nu büyütülmü ş halde görebildi ğini fark etti. 
Sonra Branni çekülü ini şe geçti ve a ğırlı ğı bir nebze azaldı. Sonra sol tarafa 
doğru tekrar tırmanı şa... 



"Tamam, anladım!" diye ba ğırdı, Eddie. "Kurtar beni şundan, Henc-hick. Hiç 
olmazsa durdur!" 
Henchick tek bir kelime söyledi. Gırtla ğından çıkan ses, çamurun içinden bir 
şeyin çekilmesi hissi yaratmı ştı. Çekül yava şlamadı, duruverdi. Sivri ucu, 
Eddie'nin diz hizasında, ayaklarının hemen üzerine doğru kıpırtısızca 
sarkıyordu. Kolunda ve kafasında duydu ğu vızıltı bir anlı ğına devam etti. Sonra 
o da yok oldu. Aynı anda çekülün yorucu a ğırlı ğı da kayboldu. Lanet olası şey 
yine tüy kadar hafiflemi şti. 
"Bana söyleyecek bir şeyin var mı, New York'lu Eddie?" diye sordu, Henchi ck. 
"Evet, ba ğı şla, yalvarırım." 
Tekrar gülümseyen Henchick'in di şleri, gür sakallarının arasında bir anlı ğına 
görünüp kayboldu. "O kadar da aptal diilmi şsin, diil mi?" 
"Umarım de ğilimdir," dedi, Eddie. Mannili Henchick gümü ş zinciri elinden 
aldı ğında rahatlayarak iç geçirdi. 
 
DÖRT 
Henchick bir prova ve deneme turu yapmalarında ısra r ediyordu. Eddie bunun 
sebebini anlayabiliyordu, ama, tüm bu ön saçmalıkla rdan nefret etmesine engel 
değildi. Geçen zaman, artık neredeyse avuçlarının aras ından kayıp giden bir 
kumaş parçası gibi fiziksel bir hal almı ştı. Yine de sessiz kaldı. Zaten 
Henchick'in kafasını bir kez attırmı ştı. Tekrarına gerek yoktu. 
Đhtiyar Manni, ma ğaraya (be şi Eddie'ye Tanrı'dan da ya şlıymı ş gibi görünen) altı 
amigo'sunu soktu. Üçüne sarkaçlar, di ğer üçüne ise deniz kabu ğu şeklindeki 
mıknatısları verdi. Kabilenin en güçlüsü oldu ğu açıkça anla şılan Branni 
sarkacını ise kendisi almı ştı. 
Yedi adam, ma ğaranın a ğzında bir daire olu şturdu. 
"Kapının çevresinde olmanız gerekmiyor muydu?" diye  sordu, Roland. 
"Mecbur oluncaya dek hayır," dedi, Henchick. 
Ellerinde sarkaçlar veya mıknatıslar ta şıyan ya şlı adamlar el ele tutu ştu. Eddie 
çember tamamlanır tamamlanmaz vızıltıyı tekrar duyd u. Fazla yüklenmi ş bir stereo 
kadar yüksekti. Jake'in kulaklarını elleriyle kapad ı ğını, Roland'ın ise kısa bir 
an yüzünü buru şturdu ğunu gördü. 
Sonra kapıya baktı. O tozlu, i şe yaramaz görüntüsü artık yoktu. Üzerindeki 
hiyeroglifler yine belirginle şmişti. BULUNMAMI Ş anlamına gelen, unutulmu ş bir 
dilde yazılmı şlardı. Kristal tokma ğı ı şıldıyor; beyaz ' Şık, oyulmu ş gül şeklini 
iyice belirginle ştiriyordu. 
Acaba şimdi onu açabilir miyim, diye dü şündü, Eddie. Açıp di ğer tarafa bir adım 
atabilir miyim? Sanmıyordu. En azından henüz de ğil. Ama be ş dakika öncesine 
kıyasla çok daha umutluydu. 
Mağaranın derinliklerinden gelen sesler birdenbire can landı ama kelimeler iç içe 
geçmi ş, anlamsızla şmıştı. Eddie, genç Slightman'm Do ğan, diye haykırdı ğını 
duyabildi. Annesi ise artık kaybetme dalında tam bi r profesyonel olup zirveye 
ula ştı ğını, ne de olsa karısını kaybetmeyi becerdi ğini söylüyordu. Bir adam 
(muhtemelen Elmer Chambers) Jake'e, çıldırdı ğını, foun, Mösyö Kaçık oldu ğunu 
söylüyordu. Ba şka sesler, di ğerlerine katıldı. Ve ba şkaları. 
Henchick ba şını yanındakilere sertçe salladı. Elleri birbirinde n ayrıldı. 
Mağaradan gelen sesler, aynı anda kesildi. Kapının yin e o basit, önemsiz 
görünümüne büründü ğünü görmek, Eddie'yi hiç şaşırtmadı. Önünden geçilip tekrar 
dönüp bakılmayacak alelade bir kapıydı. 
"Tanrı a şkına, o da neydi?" diye sordu, Callahan ba şıyla kapının gerisindeki 
karanlı ğı i şaret ederek. "Daha önce böyle olmamı ştı." 
"Sanırım ya deprem ya da büyülü kürenin gidi şi ma ğarayı çıldırttı," dedi, 
Henchick sakince. " Đşimizi etkilemez. Bizim i şimiz, kapıyla." Callahan'ın 
çıkınına baktı. "Bir zamanlar bir gezgindiniz." 
"Öyleydim." 
Henchick'in di şleri yine kısacık bir an görünüp kayboldu. Eddie ya şlı herifin 
içten içe bu durumdan ho şlanmakta oldu ğunu anladı. "Çıkınınıza bakılırsa eski 
ustalı ğınızı kaybetmi şsiniz, sai Callahan." 
"Sanırım bir yere gidece ğimize hâlâ inanamıyorum," dedi, Callahan gülümseyer ek. 
Henchick'inkiyle kıyaslanınca pek cılızdı. "Ve artı k daha ya şlıyım." 
Henchick bu söz üzerine, "Pöh!" diye kaba bir ses ç ıkardı. 



('> Fransızca "deli". 
"Henchick," dedi, Roland. "Bu sabah topra ğın sarsılmasına neyin sebep oldu ğunu 
biliyor musun?" 
Yaşlı adamın mavi gözlerinin rengi solmu ştu ama bakı şları hâlâ kes-kindi. Ba şını 
salladı. Üç düzine Manni, ma ğaraya giden patika üzerinde tek sıra halinde 
dizilmi ş, sabırla bekliyordu. "I şın kırılması oldu ğunu dü şünüyüz." 
"Ben de," dedi, Roland. "Durumumuz giderek umutsuzl aşıyor. Sana da uyarsa, bo ş 
konu şmaları bırakalım derim. Sadece gerekenleri konu şalım ve i şimize bakalım." 
Henchick, Roland'a Eddie'ye baktı ğı gibi so ğukça baktı, ama Roland gözlerini 
kırpmadı bile. Henchick'in ka şları çatıldı, fakat sonra düzeldi. 
"Âlâ," dedi. "Dedi ğin gibi olsun, Roland. Bize, hem Mannilere, hem de unutkan 
halka çok büyük bir iyilik yaptın ve kar şılı ğını elimizden geldi ğince verece ğiz. 
Büyünün etkisi sürüyo ve hâlâ güçlü. Bir kıvılcım y eter. O kıvılcımı commala 
kadar kolay yaratabiliriz. Đstedi ğini elde edebilirsin. Öte yandan hep birlikte 
yolun sonundaki açıklı ğa da gidebiliriz. Veya karanlı ğa. Anlıyo musun?" 
Roland ba şını salladı. 
"Devam edecek misin?" 
Roland ba şı öne e ğik, bir eli tabancasının kabzası üzerinde bir süre durdu. 
Başını kaldırdı ğında, yüzünde bir gülümseme vardı. Güzel, yorgun, ü mitsiz ve 
tehlikeli bir gülümsemeydi. Bütün olan sol elini ha vada iki kez çevirdi: 
Gidelim. 
 
BEŞ 
Sandıklar yere bırakılarak (Mannilerin Kra Kammen d edikleri yere çıkan patika 
dar oldu ğu için çok dikkatli davranmı şlardı) içlerindekiler çıkardi. Uzun 
tırnaklı parmaklar (Mannilerin tırnaklarını yılda s adece bir kez kesmelerine 
izin vardı) mıknatıslara dokundu. Öyle tiz bir u ğultu çıkmı ştı ki Jake, beyni 
bir jiletle dilimlere ayrılıyormu ş gibi hissetti. Aklına geçi ş çınlamaları geldi 
ve bunun o kadar da şaşırtıcı olmadı ğını dü şündü: o çınlamalar, kammen'di. 
"Kra Kanunen ne anlama geliyor?" diye sordu, Cantab 'e. "Çanlar Evi mi?" 
"Hayaletler Evi," dedi, adam ba şını çözmekte oldu ğu zincirden kaldırmadan. "Beni 
rahat bırak, Jake. Bu hassas bir i ş." 
Jake'e pek hassas bir i şlemmi ş gibi görünmüyordu ama yine de söyleneni yaptı. 
Roland, Eddie ve Callahan, ma ğaranın a ğzında duruyordu. Yanlarına gitti. Bu 
arada Henchick ekibinin en ya şlı üyelerini kapının gerisinde yarım daire 
olu şturacak şekilde dizmi şti. Kapının üzerinde hiyeroglifler ve kristal tokma k 
olan ön tarafı en azından o an için korumasızdı. 
Yaşlı adam ma ğaranın a ğzına gitti, Cantab ile kısaca konu ştu ve patikada 
sıralanmı ş halde ilerlemeyi bekleyen Mannilere harekete geçme lerini i şaret etti. 
Sıranın ba şındaki adam ma ğaraya girdi ğinde ona durmasını söyleyerek Roland'ın 
yanına geldi. Çömelerek Silah şor'a da aynısını yapmasını i şaret etti. 
Mağaranın zemini pudramsı tozla kaplıydı. Bir kısmı ka yalardan, ço- ğuysa 
akılsızlık edip ma ğaraya giren küçük hayvanların kemiklerinin kalıntıl arından 
geliyordu. Henchick tırna ğıyla yere bir dikdörtgen çizdi. Altı açıktı. Sonra 
etrafına bir yarım daire çizdi. 
"Kapı," dedi. "Ve kra'mm adamları. Anladın mı?" 
Roland ba şını salladı. 
"Daireyi arkada şlarınla sen tamamlayacaksın," dedi çizmeye devam ed erek. 
"Çocuk dokunu şta çok güçlü," dedi Henchick. Jake'e öyle ani baktı  ki çocuk 
irkildi. 
"Evet," dedi, Roland. 
"Onu kapının tam önüne koyaca ğız o halde. Ama aralarında biraz mesafe olacak, 
çünkü kapı sertçe açılırsa (ki bu büyük bir ihtimal ) kafasını koparabilir. Orda 
duracak mısın, çocuk?" 
"Roland ve siz aksini söylemedikçe evet," dedi, Jak e. 
"Ba şının içinde bir şey hissedeceksin, emilme gibi. Ho ş diildir." Du-raksadı. 
"Kapıyı iki kez açmak istiyosunuz." 
"Evet," dedi, Roland. " Đki." 
Eddie kapının ikinci kez açılmasının sebebinin Calv in Tower oldu ğunu biliyordu 
ama kitap dükkânı sahibine olan tüm ilgisini yitirm i şti. Adam muhtemelen 
cesaretten tamamen yoksun de ğildi, ama aynı zamanda açgözlü, inatçı ve bencildi;  



bir ba şka deyi şle yirminci yüzyılda ya şayan kusursuz bir New York'luydu. Ama 
kapıyı son kullanan ki şi Suze'du ve Eddie kapı açılır açılmaz içine dalmay a 
niyetliydi. Đkinci kez açılıp Calvin Tower ve arkada şı Aaron Deepneau'nun 
bulundu ğu küçük Maine kasabasına geçi ş sunacak olursa da onun için bir sakıncası 
yoktu. Geri kalan herkes Tower'i koruyup malum bir boş arsanın ve malum pembe 
gülün mülkiyetini kazanmaya çalı şırsa da sorun de ğildi. Eddie'nin önceli ği, Su-
sannah'ydı. Ba şka her şey, ikinci planda kalıyordu. Kule bile. 
 
ALTI 
"Kapının ilk açılı şında kimi göndereceksin?" diye sordu, Henchick. 
Roland, elini Calvin Tower'in o dünyaya göndermekte  ısrar etti ği sandı ğın 
üzerine dalgınca koyarak dü şündü. Pederi kahreden kitabın bulundu ğu sandıktı. 
Silah şor normal şartlar altında kafasına eseni yapma e ğiliminde olan, şimdiyse 
karısı için duydu ğu endi şe ve a şkla gözleri iyice körle şmiş olan Eddie'yi 
göndermeyi pek istemiyordu. Ama onu Tower ve Deepne au'yu bulmak için 
gönderece ğini söylese Roland'a itaat eder miydi? Sanmıyordu. Bunun anlamı da... 
"Silah şor?" diye sordu, Henchick. 
"Kapının ilk açılı şında di ğer tarafa Eddie ve ben geçece ğiz," dedi Roland. "Kapı 
kendili ğinden kapanacak mı?" 
"Evet," dedi, Henchick. "Çok hızlı hareket etmeniz gerek. Yoksa vücudunuzun 
ikiye ayrılması i şten diil. Yarısı burda, ma ğarada kalır; di ğer yarısıysa 
kahverengi derili kadın her nereye gittiyse orda." 
"Elimizden geldi ğince çabuk hareket edece ğiz," dedi, Roland. 
"Evet, en iyisi o," dedi, Henchick ve di şlerini bir kez daha gösterdi. Bu bir 
gülümsemeydi. 
(Söylemedi ği şey ne? bildi ği veya bildi ğini sandı ğı şey ne?) 
Ne var ki Roland'ın dü şünmek için fazla zamanı yoktu. 
"Ben olsam silahlarımı burda bırakırdım," dedi, Hen chick. "Di ğer tarafa 
götürmeye çalı şırsanız tabancalarınızı kaybedebilirsiniz." 
"Ben benimkini götürmeyi deneyece ğim," dedi, Jake. "Zaten di ğer taraftan gelmi ş 
oldu ğu için muhtemelen sorun çıkmaz. Çıkarsa, bir yolunu  bulup bir ba şkasını 
edinirim." 
"Benimkinin de sorunsuzca geçmesini bekliyorum," de di, Roland. Konuyu dikkatle 
düşünmüş ve altıpatlarını yanında götürmeye karar vermi şti. Henchick, siz 
bilirsiniz dercesine omuz silkti. 
"Oy ne olacak, Jake?" diye sordu, Eddie. 
Jake'in gözleri irile şti ve a ğzı bir karı ş açıldı. Roland, çocu ğun Hantal 
Billy'yi o ana dek dü şünmemiş oldu ğunu anladı. Silah şor, John "Jake" Chambers 
hakkındaki en temel gerçe ği unutmanın ne kadar kolay oldu ğunu bir kez daha 
düşündü: o daha bir çocuktu. 
"Geçi ş yaptı ğımızda Oy..." diye ba şladı, Jake. 
"Bu aynı şey de ğil, tatlım," dedi, Eddie. Susannah'nın sıkça söyled i ği sevgi 
sözcü ğünü kullandı ğını fark etti ğinde kalbi kederle sıkı ştı. Onu bir daha asla 
göremeyebilece ğini ilk kez kabullendi. Tıpkı o lanet ma ğarayı terk ettikten 
sonra Jake'in Oy'u göremeyece ği gibi. 
"Ama..." dedi, Jake. Oy o sırada sitemle havladı. J ake, onu fazla sıkmı ştı- 
"Ona senin için bakarız, Jake," dedi, Cantab şefkatle. "Hem de çok iyi bakarız. 
Siz küçük arkada şını ve e şyalarınızın kalanını almaya gelene dek buraya her g ün 
nöbetçi yerle ştirece ğiz." E ğer gelirseniz, kısmı kibarlık gösterilerek dile 
getirilmemi şti. Roland yine de söylenmemi şleri adamın gözlerinden 
okuyabiliyordu. 
"Roland, yapamayaca ğımdan emin misin... yani o gelemez mi.... hayır. An lıyorum. 
Bu kez geçi ş yapmayaca ğız. Tamam. Gitmiyor." 
Jake ellerini pançonun cebine sokarak Oy'u çıkardı ve ma ğaranın pudramsı tozla 
kaplı zeminine bıraktı. Sonra ellerini dizlerinin ü zerine koyarak e ğildi. Oy 
boynunu uzatarak ba şını kaldırdı. Yüzleri neredeyse birbirine de ğecekti. Ve 
Roland sıradı şı bir şey gördü: Oy'un gözleri, Ja-ke'inkiler gibi ya şlarla 
dolmu ştu. A ğlayan bir Hantal Billy. Ancak bir meyhanede, geceni n geç 
vakitlerinde, bir sarho şun anlattı ğı hikâyede duyulabilecek bir olaydı; onu 
bırakıp giden efendisi için a ğlayan sadık Hantal Billy. Anlatılan bu tür 
hikâyelere asla inanmazdınız ama hır çıkmaması (hat ta ate ş edilmemesi) için 



sessiz kalırdınız. Ama i şte, Roland olanları kendi gözleriyle görüyor ve içi nden 
ağlama iste ği yükseliyordu. Oy sadece Jake'i taklit mi ediyordu  yoksa neler olup 
bitti ğini anlamı ş mıydı? Roland hayvanın sadece taklit yapıyor olmas ını tüm 
kalbiyle diledi. "Bir süre Cantab ile kalman gerek,  Oy. Đyi olacaksın. O bir 
dost." "Tab!" diye tekrarladı hayvan. Gözya şları burnundan ma ğaranın zeminine 
damlayarak koyu lekeler olu şturuyordu. Roland bu gözya şlarının bir 
çocu ğunkilerden bile kötü oldu ğunu dü şündü. "Ake!,4A:e/" 
"Hayır, benim gitmem gerek," dedi, Jake ve yanaklar ını avucunun alt kısmıyla 
sildi. Yüzünde, şakaklarına dek uzanan, sava ş boyasına benzer lekeler 
bırakmı ştı. "Yoo! Ake!" 
"Mecburum. Cantab ile kalmalısın. Ölmezsem senin iç in geri dönece ğim, Oy. 
Gelece ğim." Oy'a bir kez daha sarılıp aya ğa kalktı. "Cantab'in yanma git. Đşte 
o." Jake, adamı i şaret etti. "Haydi, git. Sözümü dinle." 
"Ake! Tab!" Sesteki kederi duymamak mümkün de ğildi. Oy bir an oldu ğu yerde 
kaldı. Sonra a ğlamaya (veya Jake'i taklit etmeye-Roland hâlâ öyle oldu ğunu 
umuyordu) devam ederek döndü ve Cantab'e do ğru yürüyüp genç adamın tozlu 
çizmelerinin arasına oturdu. 
Eddie elini Jake'in omzuna koyacak oldu. Çocuk, omz unu silkerek elinden kurtuldu 
ve ondan bir adım uzakla ştı. Eddie şaşırmı ş görünüyordu. Roland Beni Đzle 
bakı şını muhafaza etti, ama içten içe çok keyiflen-mi şti. Jake henüz on üçünde 
bile de ğildi, ama şimdiden yeterince manevi güce sahipti. 
Artık vakit gelmi şti. "Henchick?" 
"Tamam. Önce dua etmek ister misin, Roland? Đnandı ğın Tanrı her neyse ona?" 
"Benim Tanrım yok," dedi, Roland. "Tek inandı ğım, Kule. Ona da dua edecek 
değilim." 
Henchick'in yolda şlarından birkaçı bu sözler üzerine şok olmu ş göründü, ama 
yaşlı adam, daha fazlasını zaten beklemiyormu ş gibi ba şını yava şça salladı. 
Sonra Callahan'a döndü. "Peder?" 
"Tanrım, her şey senin takdirindir. Sana inandık, sana güvendik."  Havaya bir haç 
çizdi ve ba şını Henchick'e do ğru salladı. "Gideceksek gidelim." Henchick öne 
çıktı, Bulunmamı ş Kapı'nın kristal tokma ğına dokundu ve Roland'a baktı. Gözleri 
parlıyordu. "Beni son kez dinle, Gilead'lı Roland."  
"Seni dinliyorum." 
"Ben Manni Kra Redpath-a-Sturgis'li Henchick. Biz u zak-görenler ve uzak-
yolculanyız. Ka 'nın rüzgârında yelken açarız. O rü zgârla yolculuk edecek 
misiniz? Sen ve yanındakiler?" 
"Evet, nereye eserse oraya gidece ğiz." 
Henchick, Branni sarkacının zincirini elinin arkası na do ğru kaydırdı ve Roland 
mağarayı dolduran gücü hemen fark etti. Henüz azdı, am a artıyordu. Bir gül gibi 
açıyordu. 
"Kaç yolculuk yapacaksınız?" 
Roland eksik parmaklarından ikisini kaldırdı. " Đki. Eld'de ikim denir." 
" Đki, ikim aynı şey," dedi, Henchick. "Commala-gel-iki." Sesini yüks eltti. 
"Gelin Manniler! Gel-commala, gücünüzü gücüme ekley in! Gelip sözünüzü tutun. 
Gelin ve silah şorlara olan borcumuzu ödeyin! Onları göndermeme yar dım edin! 
Simdir 
 
YEDĐ 
Ka, planlarını de ği ştirdi ğini hiçbiri fark edemeden kendi iradesini 
gerçekle ştirdi. Ama önce, hiçbir şey olmayacakmı ş gibi dü şündüler. 
Henchick'in göndericiler olarak seçti ği Manniler (altı ihtiyar ve Cantab) 
kapının arkasını ve yanlarını sararak bir yarım dai re olu şturdu. Eddie, 
Cantab'in elini tuttu ve parmaklarını onunkilerin a rasından geçirdi. Avuçlarının 
arasında deniz kabu ğu şeklinde mıknatıslardan biri vardı. Canlı bir varlık mış 
gibi titre şti ğini hissedebiliyordu. Belki de gerçekten canlıydı. Callahan di ğer 
elini sıkıca tuttu. 
Kapının di ğer tarafındaki Roland, Henchick'in elini tuttu. Bra nni Sarkacı'nın 
zinciri, avuçlarının arasından sarkıyordu. Artık çe mber, kapı-nın tam 
kar şısındaki bir ki şilik bo şluk haricinde tamamlanmı ştı. Jake derm bir nefes 
aldı, etrafına bakındı, Cantab'in üç metre kadar ge risinde, ma ğara duvarının 
önünde oturan Oy'u gördü ve ba şını salladı. 



Oy, orada kal, geri dönece ğim, diye zihinsel bir mesaj gönderdi ve çemberdeki 
yerine geçti. Callahan'ın sa ğ elini, bir anlık tereddütten son-ra da Roland'ın 
sol elini tuttu. 
Vızıltı hemen geri döndü. Branni Sarkacı sallanmaya  ba şladı. Bu kez yaylar 
değil, küçük daireler çiziyordu. Kapı parladı ve varlı ğı yo ğunla ştı.,, Jake bunu 
gözleriyle görebiliyordu. BULUNMAMI Ş anlamına gelen hiyerogliflerin çizgileri ve 
daireleri belirginle şti. Tokma ğa i şlenmi ş olan gül, ı şıldamaya ba şladı. 
Bununla birlikte kapı hâlâ kapalıydı. 
(Konsantre ol, çocuk!) 
Henchick'in sesiydi. Kafasının içinden gelen bu ses  o kadar güçlüydü ki, Jake'in 
beynini neredeyse püreye döndürecekti. Ba şını e ğdi ve kapının tokma ğına baktı. 
Gülü gördü. Çok iyi gördü. Gülün de tokmakla birlik te döndü ğünü hayal etti. Kısa 
bir süre önce, kafasını kapılara ve birinin arkasın da oldu ğuna inandı ğı dünyaya 
(Orta-Dünya) 
takmı ştı. Şimdi o duyguları tekrar ya şıyor gibiydi. Hayatı boyunca görüp bildi ği 
tüm kapıları zihninde canlandırdı (yatak odası kapı lan, banyo kapıları, mutfak 
kapıları, dolap kapıları, bovling salonu kapıları, vestiyer kapıları, sinema 
kapıları, restoran kapıları üzerinde G ĐRMEK YASAKTĐR yazan kapılar üzerinde 
SADECE PERSONEL GÎREBĐLĐR yazan kapılar, buzdolabı kapıları, evet onlar bil e) ve 
sonra hepsinin birden açıldı ğını gördü. 
Açıl! diye geçirdi aklından, kendini bir masal kahr amanı gibi hissederek. Açıl 
susam açıl! Açıl diyorum! 
Mağaranın derinliklerinden yükselen sesler yine anlams ızca konu şmaya ba şladı. 
Rüzgâr sesine benzer bir u ğultu oldu ve bir şeyin devrildi ğini duydular. 
Mağaranın zemini, bir ba şka I şın depremi olmu ş gibi ayaklarının altında 
sarsıldı. Jake olanların hiçbirini önemsemedi. Artı k ma ğaradaki canlı gücü 
hissetmemek mümkün de ğildi. Jake'in tüylerini ürpertiyor, burnunu ve gözl erini 
titre ştiriyor, saçlarını havaya dikiyordu. Ama kapı hâlâ kapalıydı. Roland'ın ve 
pederin ellerini biraz daha sıktı ve itfaiye binası  kapıları, karakol kapıları, 
Piper'daki okul müdürünün ofisinin kapısı, hatta bi r keresinde okudu ğu Yaza 
Açılan Kapı adlı kitap üzerinde konsantre olmaya ça lı ştı. Ma ğaranın kokusu 
(yo ğun küf, eski kemikler, bayat hava) aniden fazlasıyl a güçlendi. O harikulade, 
canlandıran kesinlik duygusu içini doldurdu ( şimdi olacak, biliyorum, şimdi), 
ama kapı hâlâ kapalıydı. Ve ba şka bir koku daha almaya ba şlamı ştı. Koku 
mağaradan gelmiyordu. Yüzünden a şağı süzülen kendi terinin hafifçe metalik 
koku şuydu. 
" Đşe yaramıyor, Henchick. Ben..." 
"Hayır, henüz diil. Ve asla her şeyi tek ba şına yapmak zorunda oldu ğunu dü şünme, 
evlat. Kapıyla aranda bir şey oldu ğunu farz et. Çengel gibi bir şey... ya da bir 
kanca..." Henchick konu şurken destek güçleri olu şturan sıranın ba şındaki adama 
doğru ba şını salladı. "Öne çık, Hedron. Thonnie, Hedron'un o muzlarını tut. 
Lewis, sen de Thonnie'ninkileri. Ve geridekiler! Si z de yapın!" 
Sıra, aceleyle ilerledi. Oy şüpheyle havladı. 
"Hisset, çocuk! Çengeli hisset! Kapıyla aranda duru yo! Hisset onu!" 
Jake hayal gücü en belirgin rüyalardan bile daha ne t bir görüntüyle canlandı ğı 
sırada zihniyle kapıya uzandı. Be şinci Cadde'yi, Kırk Sekizinci ve Altmı şıncı 
Sokak arasını gördü ("Her ocakta Noel ikramiyemin s uyunu çekti ği on iki blok," 
diye homurdanırdı babası). Caddenin iki tarafındaki  her kapının aynı anda 
açıldı ğını gördü: Fendi! Tiffany! Bergdorf Goodman! Cartie r! Doubleday 
Kitapçılık! Sherry Netherland Hotel! Yerleri kahver engi mu şambayla kaplı upuzun 
bir koridor gördü ve Pentagon oldu ğunu anladı. En az bin kapı gördü. Hepsi 
birden açılıyor ve kasırgaya yakın bir rüzgâr yarat ıyordu. 
Ne var ki önündeki kapı, önemli olan tek kapı hâlâ kapalıydı. 
Evet, ama- 
Çerçevesi içinde sarsılıyordu. Jake duyabiliyordu. 
"Haydi, evlat!" dedi, Eddie. Sıkılı di şlerinin arasından konu şmuştu. 
"Açamıyorsan lanet kapıyı yere indir!" 
"Yardım edin!" diye, ba ğırdı, Jake. "Kahretsin, bana yardım edin! Hepiniz!"  
Mağaranın içindeki güç, ikiye katlanmı ş gibiydi. Vızıltı, Jake'in kafatasının 
kemiklerini sarsıyordu. Di şleri takırdamaya ba şladı. Ter damlaları gözlerine 
girerek görü şünü bulanıkla ştırdı. Arkasında birine ba şını sallayan iki Henchick 



gördü: Hedron. Ve Hedron'un arkasında, Thonnie. Ve Thonnie'nin gerisinde, bir 
yılan gibi kıvrılarak ma ğaranın dı şına ta şan di ğer Manniler. 
"Hazır ol, evlat," dedi, Henchick. 
Hedron'un elleri Jake'in gömle ğinin içine kaydı ve kot pantolonunun belini 
kavradı. Jake çekiliyormu ş gibi hissedece ğine itiliyormu ş gibi hissetti. Ba şının 
içinde bir şey öne fırladı ve binlerce dünyada bulunan bütün ka pıların güne şi 
söndürtebilecek şiddette bir rüzgâr olu şturarak açıldı ğım gördü. 
Sonra ilerleyi şi sona erdi. Kapının hemen önünde... bir şey vardı... 
Çengel! Çengel bu! 
Zihni ve ya şam gücü bir tür halkaymı ş gibi kendini çengele taktı. Aynı anda 
Hedron ve di ğerlerinin onu geri çeki şini hissetti. Acı çok ani, inanılmayacak 
kadar şiddetliydi. Bedeni her an parçalanacakmı ş gibiydi. Sonra emilme hissi 
başladı. Ba ğırsakları teker teker çekilip çıkarılıyor-mu ş gibi, korkunç bir 
histi. Vızıltı da kulaklarını ve beynini kesintisiz ce dolduruyordu. 
Haykırmaya çalı ştı (hayır, durun, bırakın, bu çok fazla!) ama yapam adı. Çı ğlık 
atmaya çalı ştı ama çı ğlı ğını sadece kafasının içinde duydu. Yakalanmı ştı. 
Çengele takılmı ştı ve vücudu yırtılıp ikiye ayrılacaktı. 
Bir yaratık, çı ğlı ğını duydu. Öfkeyle havlayan Oy, yerinden ok gibi fı rladı. Tam 
o sırada Bulunmamı ş Kapı, Jake'in burnunun ucunu sıyırarak aniden açıl dı. 
"Dikkat!" diye ba ğırdı, Henchick korkunç, aynı zamanda co şkulu bir sesle. 
"Sakının! Kapı açılıyo! Tepe-sam-kammen! Can-tah, c an-kavar kam-men! Tepe-can-
tahP' 
Di ğerleri kar şılık verdi ama o sırada Jake çoktan Roland'ın elind en kurtulmu ş, 
kapıya do ğru havada uçuyordu. Ama yalnız de ğildi. 
Peder Callahan da onunla uçuyordu. 
 
SEKĐZ 
Eddie o kısacık anda New York'u duydu, kokusunu his setti ve neler olup bitti ğini 
anladı. Olan biteni daha da kötüle ştiren de bir anlamda buydu; her şeyin 
bekledi ğinin tam tersi bir şekilde geli şti ğini anlıyor, ama elinden hiçbir şey 
gelmiyordu. 
Jake'in çemberden çekildi ğini gördü ve Callahan'ın elinin, elinden kurtuldu ğunu 
hissetti. Kahrolası akrobatlar gibi havada yan yana  paren-deler atarak kapıya 
doğru uçtuklarını gördü. Çılgınca havlayan tüylü bir şey, ba şının hemen yanından 
şimşek gibi geçti. Kulaklarını geriye yatırmı ş, deh şet dolu gözleri yuvalarından 
fırlayacakmı ş gibi görünen Oy, havada bir fıçı gibi yuvarlanarak  kapıya do ğru 
uçtu. 
Dahası vardı. Eddie, Cantab'in elini bırakmı ş, kapıya, onun kapısına, onun 
şehrine ve kaybolmu ş, oralarda bir yerde olan, hamile karısına do ğru bir hamle 
yapmı ştı. Ama görünmez bir el onu geri itti ve bir ses ko nuştu. Konu şması 
kelimelerden ibaret de ğildi. Eddie'nin duydukları, kelimelerin olup 
olabilece ğinden çok daha korkunçtu. Sözcüklerle tartı şılabilirdi. Bu sadece 
anla şılmaz olumsuzluktu ve Eddie'nin tek bildi ği, kayna ğının Kara Kule 
oldu ğuydu. 
Jake ve Callahan, bir tabancadan çıkan kur şunlar gibi öne fırladı: akan trafik 
ve korna sesleriyle dolu bir karanlı ğa. Rüyalardaki gibi uzaklardan gelen ama 
açık seçik duyulan bir ses, caddedekilere heyecanla  bir mesaj vermeye 
çalı şıyordu: "Tann'nın adını zikret karde şim, evet, Đkinci Cadde'de Tanrı de, B 
Bulvarı'nda Tanrı de, Bronx'ta Tanrı de, ben Tann d iyorum, Đlah-bombası diyorum, 
Tanrı diyorum!" Tipik bir New York delisinin sesiyd i. Adamı duyan Eddie'nin 
yüre ğine bir a ğırlık çöktü. Oy'un, hızla geçen bir arabanın lasti ğinin caddeden 
havalandırdı ğı bir gazete parçası gibi kapıya do ğru çekildi ğini gördü ve sonra 
kapı, gözlerini kısmasına sebep olacak bir rüzgâr y aratacak kadar, şiddetli bir 
biçimde çarparak kapandı. Rüzgâr, ma ğaranın ince tozunu da ta şıyordu. 
Öfkeyle haykırmasına kalmadan kapı tekrar açıldı. P arlak gün ı şı ğı gözlerini 
kamaştırmı ştı. Ku şların cıvıltısı ma ğaraya dek ula şıyordu. Eddie'nin burnuna çam 
kokusu geldi. Uzaklardan, kamyon gürültüsüne benzer  bir ses duyuldu. Sonra 
bildi ği en a ğır küfürleri sıralamasına fırsat kalmadan parlak gü n ı şı ğına do ğru 
çekildi. 
Bir şey, ba şının yan tarafına çarptı. Kısa bir an için, dünyala r arası bu geçiti 
tüm netli ğiyle duyumsadı. Sonra tabancaların ate şlenmesini. Ve öldürmeyi. 



  
DÖRTLÜK: Commala-bak-bak 
Rüzgâr seni uçuracak 
Gideceksin ka 'nın götürdü ğü yere 
Başka çaren olmayacak. 
KARŞILIK: Commala-çok-çok 
Yapacak bir şey yok! 
Ka götürecek sen gideceksin 
Çünkü ba şka çaren yok 
  
  
3. Kıta: Trudy ve Mia 
 
BĐR 
Trudy Damascus, 1999'un 1 Haziran gününe dek ço ğu UFO'nun meteoroloji balonu 
(onlar dı şındakiler de muhtemelen televizyonda görünme hevesl isi insanlar 
tarafından uydurulmu ştu), Turin'in Kefeni'nin on dördüncü yüzyılda ya şayan bir 
sahtekârın uydurması ve hayaletlerin (Jacob Marley' ninki de dahil) ya akıl 
hastalarının çarpık algısının eseri veya sindirim s orunlarının bir sonucu 
oldu ğunu söyleyecek, ayaklan yere basan bir kadındı. Öyl e saçmalıklara 
inanmamaktan ve bilimsel gerçeklere sıkı sıkıya ba ğlı olmaktan gurur duyardı ve 
çantasını omzuna atmı ş, elinde bez torbasıyla Đkinci Cadde'de i şe do ğru yürürken 
(Guttenberg, Furth ve Patel adında bir muhasebe fir masıydı.) aklında ruhani en 
ufak bir dü şünce bile yoktu. GF&P'nin mü şterilerinden biri, KidzPlay adında bir 
oyuncakçı zinciriydi ve GF&P'ye yüklü miktarda borc u vardı. Oyuncak şirketinin 
iflasın e şi ğinde olması Trudy'yi hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. O 69.211 dolar 19 
senti istiyordu ve ö ğle tatilinin büyük bir bölümünü (1944'e kadar Chew Chew 
Mama's olan Dennis'in Gözlemeleri'nin arkadaki bölm elerinden birinde yemi şti) o 
parayı almanın çarelerini dü şünerek geçirmi şti. Son iki yılda, Guttenberg, Furth 
ve Patel'i Guttenberg, Furth, Patel ve Damascus'a ç evirmek için büyük mesafe kat 
etmi şti ve KidzPlay'den parayı koparmak, amacı do ğrultusunda atılmı ş büyük bir 
adım olacaktı. 
Yani Kırk Altıncı Sokak'ta, Đkinci Cadde ile Kırk Altıncı Sokak'ın birle şti ği 
köşede (bir zamanlar malum bir şarküterinin ve ardından malum bir bo ş arsanın 
oldu ğu yer) ihti şamla yükselen, koyu renk camlardan olu şmuş gökdelene do ğru 
kar şıdan kar şıya geçerken Trudy'nin aklında ne tanrılar, ne haya letler, ne de 
ruhlar âleminden yapılan ziyaretler vardı. Oyuncak şirketinin genel müdürü, 
Richard Goldman denen a şağılık herifi dü şünüyordu ve... 
Ama tam o anda hayatı de ği şti. Tam olarak 13.19'da. Caddenin şehir merkezi 
tarafındaki kaldırıma henüz ula şmıştı. Hatta adımını kaldırıma attı ğı andı. 
Birdenbire hemen önünde bir kadın belirdi. Đrile şmiş gözleriyle Afrika kökenli 
Amerikalı bir kadın. New York'ta siyah kadın boldu ve Tanrı biliyordu ya pek 
çoğunun gözleri iriydi, ama Trudy daha önce hiçbirinin  bu kadın gibi yoktan var 
oldu ğunu görmemi şti. Bir şey daha vardı, daha da inanılmaz bir şey. Trudy 
Damascus on saniye önce olsa güler ve bir kadının şehir merkezinde, kaldırımın 
üzerinde, bo şlukta beli-rivermesinden daha inanılmaz hiçbir şey olamayaca ğını 
söylerdi ama vardı. Kesinlikle vardı. 
Uçan daireleri (ve zincirlere dolanmı ş hayaletleri) gördüklerini söyleyen 
insanların neler hissetti ğini artık çok iyi anlıyordu. O haziran günü, saat 
13.18'de Trudy Damascus gibi olan insanların anlatt ıklarına inanmamasının 
verdi ği sinir bozuklu ğunu anlayabiliyordu. Eski Trudy, Kırk Altıncı Sokak 'ın 
şehir merkezine bakan kaldırımında varlı ğım sonsuza dek yitirmi şti. Đnsanlara, 
anlamıyorsun, bu GERÇEKTEN OLDU! diye haykı-rabilir  ama kimseyi 
inandıramazdınız. Trudy'ye, belki otobüs dura ğının arkasından çıktı ve sen 
görmedin veya büyük ihtimalle küçük ma ğazalardan birinden çıkmı ştır ve fark 
etmemi şsindir diyeceklerdi. Onlara, Đkinci Cad-de'yle Kırk Altıncı Sokak'ın 
şehir merkezi tarafında (aslında hiçbir yerinde otob üs dura ğı olmadı ğını 
söyleyebilirdi ama bir i şe yaramazdı. 2 Hammarskjöld Plaza in şa edildi ğinden 
beri orada küçük ma ğazalar bulunmadı ğını da söyleyebilirdi ama yine sonuç 
alamazdı. Trudy bütün bunları çok yakında kendisi k eşfedecek ve aklını 



kaybetmenin e şi ğine gelecekti. Sözlerinin bir hardal lekesi veya az  pi şmiş çubuk 
patates gibi de ğersizce bir kenara atılmasına alı şık de ğildi. 
Otobüs dura ğı yoktu. Küçük ma ğazalar da. Ö ğle yeme ğini geç yiyen birkaç ki şinin 
yanlarında kahverengi po şetleriyle oturdu ğu Hammarskjöld Plaza'nm merdivenleri 
vardı ama hayalet kadın oradan da gelmemi şti. Gerçek şuydu: Trudy Damascus, spor 
ayakkabı içindeki sol aya ğını kaldırıma attı ğında, önündeki birkaç metrekarelik 
alan bombo ştu. Caddenin üzerinde olan sa ğ aya ğını kaldırıma koymak için 
kaldırmı ştı ki bir kadın önünde belirivermi şti. 
Trudy kısa bir an için kadının bedeni şeffafmı ş gibi Đkinci Cadde'yi görmeye 
devam etti. Bir yer daha vardı; bir ma ğaranın a ğzına benziyordu. Sonra ma ğara 
kayboldu ve kadının vücudu maddele şmeye ba şladı. Bu süreç, Trudy'nin tahminine 
göre bir iki saniye sürdü; daha sonra aklına o eski  deyi ş gelecek (her şey göz 
açıp kapayıncaya kadar oldu) ve gözünü kapatmı ş olmayı dileyecekti. 
Trudy Damascus'un gözlerinin önünde, siyah kadının bedeninin alt kısmında 
bacaklar bitti. 
Evet, gerçekten, kadının altından bacaklar çıktı. 
Gözlem konusunda Trudy'nin hiçbir eksi ği yoktu. Daha sonra insanlara (sayıları 
giderek azalan insanlara) beynine bir dövme gibi ka zınan o kısa kar şıla şmayı en 
ince ayrıntısına dek anlatacaktı. Yoktan var olan g örüntünün boyu, yüz yirmi 
santim civarıydı. Trudy, kadının kısa boylu oldu ğunu dü şünmüştü ama dizlerinden 
aşağısı olmayan bir kadın için boyu normaldi. 
Üzerinde, bordo boya veya kan sıçramı ş beyaz bir ti şört ve kot pantolon vardı. 
Kot pantolonun diz hizasına kadar olan bölümünün iç i doluydu ancak dizden a şağı 
kısmı yerde, tuhaf mavi yılanların ölü derisi gibi sürünüyordu. Ama sonra aniden 
içleri doldu. Kula ğa çılgınca geliyordu ama Trudy bunun gerçekle şti ğini 
gözleriyle gördü. Kadının boyu birdenbire uzamı ş, bir altmı ş yedi, hatta belki 
bir yetmi şe ula şmıştı. Bir filmdeki ola ğanüstü kamera hilesini izlemek gibiydi, 
ama bu bir film de ğil, Trudy'nin hayatıydı. 
Hayaletin sol omzunda sazlardan örülmü şe benzeyen, kuma ş parçalarıyla 
birle ştirilmi ş büyükçe bir kese asılıydı. Đçinde tabaklar varmı ş gibiydi. Sa ğ 
elinde, a ğzı iple büzülen, rengi solmu ş bir çanta tutuyordu. Đçinde, sivri 
köşeleri olan bir şey vardı. Trudy çantanın yan tarafındaki yazının tü münü 
okuyamadı ama galiba bir bölümü ORTA ŞEHĐR KULVARLARl'ydl. 
Sonra kadın Trudy'nin kolunu kavradı. "O çantada ne  var?" diye sordu. "Ayakkabın 
var mı?" 
Trudy bunun üzerine kadının ayaklarına baktı ve bir  ba şka inanılmaz görüntüyle 
kar şıla ştı: Afrika kökenli Amerikalı kadının ayakları beyaz dı. Kendisininkiler 
gibi beyaz. 
Trudy insanların dilinin tutuldu ğunu duymu ştu, şimdi de aynısı onun ba şına 
geliyordu. Dili, dama ğına yapı şmıştı ve ayrılmıyordu. Ama gözlerinde hiçbir 
sorun yoktu. Her şeyi gayet iyi görebiliyordu. Beyaz ayaklar. Zenci k adının 
yüzünde, kurumu ş kan oldu ğu neredeyse muhakkak ba şka damlacıklar. Đkinci 
Cadde'de o şekilde belirivermek çok yo ğun bir çabanın sonucuymu ş gibi ter 
kokusu. 
"Ayakkabın varsa bana versen iyi olur, hanımefendi.  Seni öldürmek istemiyorum 
ama bebemi do ğurmama yardım edecek insanların yanına gitmek zorun dayım ve bunu 
yalınayak yapamam." 
Đkinci Cadde'nin o bölümünde kimsecikler yoktu. Đnsanlar (tek tük) 2 
Hammarskjöld Plaza'nın önündeki basamaklara oturmu şlardı. Bazıları Trudy ve 
zenci kadına bakıyordu (daha ziyade zenci kadına) a ma bakı şları tela şlı de ğildi. 
Gözlerinde ilgi bile yoktu. Nesi vardı bu insanları n? Kör müydüler? 
Eh, kolunu tuttu ğu ki şi onlardan biri de ğil. Öldürmekle tehdit etti ği de... 
Đçinde ofis ayakkabılarının (alçak topuklu, yumu şak deri) oldu ğu bez çantası 
omzundan çekilip alındı. Kadın çantanın içine baktı ktan sonra Trudy'ye döndü. 
"Kaç numara bunlar?" 
Trudy'nin dili sonunda dama ğından ayrılmı ştı ama bu kez de bir ta ş gibi a ğzının 
içinde yatıyordu. 
"Bo ş ver. Susannah, otuz sekiz giyiyor olabilece ğini söylüyor. Bunlar i şime 
ya..." 
Hayaletin yüzü bir anda titre şir gibi oldu. Bir eli, kolunu tam anlamıyla 
kontrol edemiyormu ş gibi kesik hareketlerle havaya yükseldi ve kadın a lnına, tam 



gözlerinin arasına vurdu. Ve yüzü aniden de ği şti. Trudy'nin kablolu 
televizyonunda bir komedi kanalı vardı. Orada da gö steri yapan komedyenler 
mimiklerini kullanarak yüzlerini böyle de ği ştirmeye çalı şırdı. 
Zenci kadın konu ştu ğunda sesi de de ği şmişti. Artık e ğitimli bir kadının sesiydi. 
Ve Trudy korku dolu bir ses oldu ğuna yemin edebilirdi. 
"Yardım et," dedi kadın. "Adım Susannah Dean ve ben ... ben... ah, Tanrım... 
Tanrım..." 
Bu kez kadının yüz hatlarını çarpıtan, hissetti ği acı oldu. Đki eliyle birden 
karnını tuttu. A şağı baktı. Ba şını kaldırdı ğında, bir çift ayakkabı 'Çin 
öldürmekten bahseden ilk kadın geri dönmü ştü. Trudy'nin Ferraga-iıo 
ayakkabılarının ve New York Times gazetesinin oldu ğu bez çantayı eÜnde tutarak 
çıplak ayakları üzerinde bir adım geriledi. 
"Ah, Tanrım," dedi. "Canımı çok yaktı! Anne! Bunu d urdurman ge-rek. Henüz 
gelemez, caddenin ortasında olmaz. Bir yolunu bulup  durdurmalısın." 
Trudy haykırıp polis ça ğırmayı denedi ama bo ğazından cılız bir iç çeki şten 
fazlası çıkmadı. 
Hayalet, onu i şaret etti. "Hemen def olup git burdan," dedi. "Poli s ça ğıracak 
olursan seni bulur, gö ğüslerini keserim." Omzuna asılı keseden bir tabak 
çıkardı. Trudy taba ğın kıvrımlı kenarının metal ve bir kasap bıça ğı kadar keskin 
oldu ğunu görünce altını ıslatmamak için kendini zor tutt u. 
Seni bulur, gö ğüslerini keserim. Burnunun dibindeki tabak, bu i şi halletmek için 
yeterliydi. Taba ğın iki hareketi, şip şak mastektomi. Ah yüce Tanrım. 
" Đyi günler, hanımefendi," dedi ğini duydu Trudy kendi sesinin. Uyu şturucunun 
etkisi geçmeden di ş hekimiyle konu şmaya çalı şan bir hasta gibiydi. "Ayakkabıları 
iyi ve sa ğlıklı günlerde kullanın." 
Hayalet pek sa ğlıklı görünmüyordu aslında. Bacakları ve beyaz ayak ları varken 
bile. 
Trudy yürüdü. Đkinci Cadde'de ilerledi. Kendi kendine, içindeki ça lı şanların 
şakayla karı şık Kara Kule diye isim taktıkları 2 Hammarskjöld ön ünde bir kadının 
aniden yoktan var olmadı ğını söylüyor ama kendini ikna edemiyordu. Kendine 
rozbif ve kızarmı ş patates yerse sonucun bu olaca ğını söyledi ama yine ikna 
olmamı ştı. Her zamanki gibi gevrek gözleme ve yumurta yeme liydi. Dennis'in 
Gözlemeleri'ne gevrek gözleme için gidilirdi, rozbi f ve patates için de ğil. 
Yanlı ş tercihinin cezasını çekmi şti i şte. Afrika kökenli Amerikalı bir kadın 
aniden... 
Ve çantası! Bez Borders çantası! Onu bir yerlerde d üşürmüş olmalıydı! 
Ama ne oldu ğunu inkâr edemiyordu. Kadının arkasından gelmesini bekliyor, 
Papua'nın en sık ormanlarının en ücra kö şesinde bir kafa avcısı gibi çı ğlıklar 
atıyordu. Sırtında u şuyuk bir yer vardı (aslında uyu şuk bir yeri kastediyordu 
ama u şuyuk kelimesi, o anki ruhsal durumuna daha çok uyuy ordu). Deli kadının 
taba ğı tam oraya gömülecek, kanını içecek, böbreklerinde n birini yarıp 
omurili ğinde duracak ama titre şimleri uzun süre dinmeyecekti. Havada uçarken 
ıslık sesi çıkaracak ve bedenine saplanarak kanını oluk oluk akıtacaktı. Ilık 
kanı kalçasından bacaklarının arkasına do ğru... 
Engel olamadı. Mesanesi bo şaldı ve pahalı Norma Kamali takımının pantolonunun 
önünde koyu bir leke belirdi. O sırada Đkinci Cadde ile Kırk Be şinci Sokak'ın 
köşesine neredeyse varmı ştı. Bir daha asla, eskiden övündü ğü o mantıklı kadın 
olamayaca ğını bilen Trudy sonunda durup arkasına bakabildi. A rtık u şuyukluk 
hissetmiyordu. Tek hissetti ği, bacaklarının arasındaki sıcaklıktı. 
Ve kadın, o çılgın hayalet gitmi şti. 
 
ĐKĐ 
Trudy ofisindeki dolapta beysbol antrenmanı için ra hat kıyafetler bulundururdu 
(ti şörtler, kot pantolonlar). Guttenberg, Furth ve Pate l'e döndü ğünde ilk i şi, 
üzerini de ği ştirmek oldu. Đkinci i şiyse polisi aramaktı. Onunla konu şan, Memur 
Paul Antassi'ydi. 
"Adım Trudy Damascus," dedi. "Ve az önce Đkinci Cadde'de soyuldum." 
Memur Antassi telefonda son derece nazikti ve Trudy  gözlerinin önünde Đtalyan 
bir George Clooney canlandırmakta hiç zorlanmadı. A n-tessi'nin ismi ve 
Clooney'nin koyu renk saçları ve gözleri bunu daha da kolayla ştırmı ştı. Aslında 
Antassi'nin Clooney ile hiçbir benzerli ği yoktu, ama kim mucizeleri ve film 



yıldızlarını bekliyordu ki? Bu, gerçek hayattı. Ama ... saat 13.19'da Đkinci 
Cadde ile Kırk Altıncı Sokak'ın kö şesinde olanlar dü şünüldü ğünde... 
Memur Antassi saat üç buçuk civarında geldi ve Trud y ona olup biten her şeyi 
anlattı. Uyu şukluk de ğil, u şuyukluk hissetti ğini ve kadının taba ğı 
fırlataca ğından neredeyse emin oldu ğu anları bile anlattı. 
"Taba ğın kenarları keskinle ştirilmi ş diyorsunuz, öyle mi?" diye sordu Antassi 
not defterine bir şeyler karalayarak. Evet cevabını alınca ba şını anlayı şlı bir 
ifadeyle salladı. O ba ş sallamada bir şey, Trudy'ye tanıdık gelmi şti ama o an, 
hikâyesini anlatmakla me şguldü. Ama daha sonra, nasıl o kadar aptal olabildi ğini 
düşündü. Winona Ryder'lı Aklım Karı ştı ve Olivia de Havilland'ın oynadı ğı Yılan 
Yuvası adlı kadınların delili ğinin i şlendi ği her filmde o anlayı şlı ba ş sallama 
hareketini görmemi ş miydi? 
Ama o sırada kafası ba şka meselelerle me şguldü. Memur Antassi'ye, hayaletin kot 
pantolonunun dizden a şağı kalan bölümünün kaldırımın üzerinde nasıl süründü ğünü 
anlatıyordu. Hikâyesini anlatıp bitirdi ğinde, kadının otobüs dura ğının 
arkasından çıkmı ş olabilece ğine dair önermeyi ilk kez duydu. Memur Antassi, 
hemen ardından kadının küçük ma ğazalardan birinden çıkmı ş olabilece ğini, o 
bölgede binlercesinin oldu ğunu söyledi. Trudy ise o civarda hiç otobüs dura ğı 
olmadı ğını, küçük ma ğazaların ise 2 Hammarskjöld Plaza'nın in şa edilmesiyle 
şehir merkezine ta şındı ğını söyledi. Bunları ilk söyleyi şiydi ve daha pek çok 
kez söyleyecekti. 
Bu gizemli kadını görmeden önce ö ğle yeme ğinde ne yedi ği ilk kez soruldu ve 
Trudy, Ebenezer Scrooge'un eski (ve uzun zamandır ö lü) orta ğını görmeden önce 
yedi ği yeme ğin yirminci yüzyıl versiyonunu yemi ş oldu ğunu fark etti: rozbif ve 
kızarmı ş patates. Bol bol hardal da cabası. 
Memur Antassi'ye yeme ğe çıkmayı teklif etme fikrini bir süre önce kafasın dan 
atmı ştı. 
Bununla kalmayıp adamı ofisinden kovdu. 
Mitch Guttenberg kısa bir süre sonra ba şını ofisin kapısından uzattı. »Çantanı 
geri alabilecekler miymi ş, Tru..." 
"Defol," dedi Trudy ba şını kaldırmadan. "Hemen." 
Guttenberg, kadının solgun yanaklarını ve kenetlenm i ş çenesini inceledi. Sonra 
tek söz etmeden uzakla ştı. 
 
ÜÇ 
Trudy i şten erken bir vakitte, on altı kırk be şte ayrıldı. Đkinci Cadde ile Kırk 
Altıncı Sokak'ın kö şesine tekrar gitti ve u şuyukluk hissi bacaklarından midesine 
doğru yükselmesine ra ğmen Hammarskjöld Plaza'ya yakla şırken bir an bile 
duraksamadı. Beyaz GEÇ yazısına da, kırmızı DUR yaz ısına da aldırmayarak kö şede 
bir süre durdu. Đkinci Cadde'deki di ğer insanları görmezden gelerek (ve aynı 
kar şılı ğı alarak) bir balerin gibi kendi etrafında döndü ve  küçük bir daire 
çizdi. 
"Tam burası," dedi. " Đşte tam burda oldu. Oldu ğunu biliyorum. Ayak numaramı 
sordu ve ben cevap veremeden -cevap verecektim, sor saydı iç çama şırımın rengini 
bile söylerdim, şoktaydım- bana dedi ki... 
Susannah otuz sekiz giyiyor olabilece ğini söylüyor. Bunlar i şime yarar. 
Aslında sözlerini tamamlamamı ştı ama Trudy o kadarını tahmin edebiliyordu. Sonra 
kadının yüzü de ği şmişti. Bili Clinton'ı, Michael Jackson'ı, hatta George  
Clooney'yi taklit etmeye hazırlanan bir komedyenin suratı gibi. Ve yardım 
istemi şti. Yardım etmi ş ve ismini söylemi şti. Neydi? 
"Susannah Dean," dedi, Trudy. "Adı buydu. Memur Ant assi'ye bunu söylemedim." 
Aman, Memur Antassi'nin cehenneme kadar yolu var. Y ok otobüs dura ğıymı ş, yok 
mağazadan çıkmı şmış, defolup gitsin. 
O kadın {Susannah Dean, Whoopi Goldberg, Coretta Sc ott King, her kimse) hamile 
oldu ğunu sanıyordu. Do ğum yaptı ğını sanıyordu. Bundan ne-redeyse eminim. Peki 
sana hamile gibi görünmü ş müydü, Trudes? 
"Hayır," dedi. 
Beyaz GEÇ yazısı, tekrar kırmızı DUR yazısına döndü . Trudy sakinle şmeye 
başladı ğını fark etti. Orada, sa ğında 2 Dag Hammarskjöld Plaza varken durmak 
insanı sakinle ştiriyordu. Kızgın alna de ğen serin parmaklar, her şeyin yoluna 



girece ğini, u şuyukluk hissetmesi için /»'çto-sebebin bulunmadı ğını söyleyen 
yumuşak bir ses gibiydi. 
Bir mırıltı duyuyordu. Tatlı bir mırıltı. 
"Bu mırıltı de ğil," dedi kırmızı DUR yazısı tekrar beyaz GEÇ yazıs ına döndü ğünde 
(üniversitedeyken beraber oldu ğu bir genç ba şına gelebilecek en kötü karmik 
felaketin dünyaya bir trafik lambası olarak geri dö nmek oldu ğunu söylemi şti). 
"Mırıltı de ğil, şarkı." 
Sonra hemen arkasından bir erkek sesi geldi. Trudy şaşırmı ş ama korkmamı ştı. 
"Çok do ğru," dedi adam. Trudy arkasına dönünce kırklı ya şların ba şlarında bir 
beyefendi gördü. "Sırf onu duymak için buraya sürek li gelirim. Ve size bir şey 
söyleyeyim, ne de olsa karanlıkta birbirinin yanınd an geçen gemiler gibiyiz, 
gençken suratım korkunç sivilcelerle doluydu. Bana kalırsa buraya gelmek, onları 
bir şekilde iyile ştirdi." 
" Đkinci Cadde'yle Kırk Altıncı Sokak'ın kö şesinde durmanın sivilcelerinizi yok 
etti ğini söylüyorsunuz," dedi, Trudy. 
Adamın yüzündeki küçük ama tatlı gülümseme silinir gibi oldu. "Kula ğa çılgınca 
geldi ğini biliyorum ama..." 
"Tam burda bir kadının yoktan var oldu ğunu gördüm," dedi, Trudy. "Üç buçuk saat 
önce bunu kendi gözlerimle gördüm. Ortaya çıktı ğı sırada bacaklarının dizden 
aşağısı yoktu. Sonra birdenbire tamamlanıverdiler. Çılg ın kimmi ş, dostum?" 
Kravatını bir çalı şma gününün daha sona ermesiyle gev şetmi ş, mesle ğini takım 
elbiseler içinde icra eden adam gözlerini iri iri a çıp hayretle baktı. Ve evet, 
alnında ve yanaklarında tek tük sivilce izleri vard ı. "Do ğru mu söylüyorsunuz?" 
Trudy sa ğ elini kaldırdı. "Yalan söylüyorsam ne olayım. Kalt ak ayakkabılarımı 
çaldı." Duraksadı. "Hayır, kaltak de ğildi. Bir kaltak oldu ğuna inanmıyorum. Çok 
korkmu ştu, yalınayaktı ve do ğum yaptı ğını sanıyordu. Ke şke ona kahrolası 
kaliteli ayakkabılarım yerine spor ayakkabılarımı v erme fırsatım olsaydı." 
Adamın, ona temkinli bir ifadeyle baktı ğını fark eden Trudy kendini aniden çok 
bitkin hissetti. Đçinden bir ses, bu ifadeye alı şması gerekece ğini söylüyordu. 
Trafik lambası beyaza döndü ve onunla konu şan adam, evrak çantasını sallayarak 
kar şı tarafa yürümeye ba şladı. 
"Bayım!" 
Adam durmadı ama dönüp omzu üzerinden ona baktı. 
"Sivilcelerinize şifa olsun diye durdu ğunuz yıllarda burda ne vardı?" 
"Hiçbir şey," dedi, adam. "Sadece tahta perde ardında bo ş bir arsaydı. Đnşaata 
başladıklarında o güzel sesin kesilece ğini sandım ama devam etti." 
Adam kar şı kaldırıma çıkarak Đkinci Cadde'de yürümeye devam etti. Trudy 
düşüncelere dalmı ş bir halde oldu ğu yerde kaldı. Kesilece ğini sandım ama devam 
etti. 
"Bunun sebebi ne olabilir?" diye kendi kendine soru p 2 Hammarskjöld Plaza'ya 
daha iyi bakabilmek için döndü. Siyah Kule. Mırıltı , konsantre oldu ğu için artık 
daha kuvvetliydi. Ve daha tatlı. Tek bir ses yoktu,  pek ço ğu bir aradaydı. Bir 
koro gibi. Sonra kesildi. Zenci kadının ortaya Pkı şı gibi aniden yok oldu. 
Hayır, yok olmadı, diye dü şündü, Trudy. Sadece onu duyma yetimi kaybettim, hep si 
bu. Burada yeterince uzun süre durursam geri dönece ğine bahse girerim. Tanrım, 
bu çılgınlık. Delirdim. 
Buna gerçekten inanıyor muydu? Đşin gerçe ği, inanmıyordu. Dünya ona aniden daha 
belirsiz görünmeye ba şladı, sanki bir gerçekten ziyade cılız bir dü şünceden 
ibaretti ve varlı ğını zorlukla sürdürebiliyordu. Daha önce kendini hi ç bu kadar 
çılgın hissetmemi şti. Dizlerinin dermanı kesilmi şti, midesi bulanıyordu, 
bayılmak üzereydi. 
 
DÖRT 
Đkinci Cadde'nin di ğer tarafında küçük bir park vardı. Đçindeki fıskiyeden 
sıçrayan sular, hemen yakındaki metal kaplumba ğa heykelinin üzerine damlıyor, 
güneş altında parlamasına sebep oluyordu. Fıskiyeler ve heykeller Trudy'yi 
ilgilendirmiyordu. Onu ilgilendiren, parktaki bankt ı. 
Trafik lambası kar şıya geçebilece ğini i şaret edince otuz sekizden ziyade seksen 
üç ya şında bir kadınmı ş gibi sarsak adımlarla kar şıya geçip oturdu. Yava ş, derin 
nefesler almaya ba şladı. Birkaç dakika içinde kendini daha iyi hissetm eye 
başlamı ştı. 



Bankın yanında, üzerinde ÇÖPÜN KAPA ĞĐNĐ KAPATMAYĐ UNUTMAYĐN yazan bir çöp kutusu 
vardı. Uyarının hemen altında pembe sprey boyayla y azılmı ş bir duvar yazısı göze 
çarpıyordu. Dev gövdeli KAPLUMBA ĞAYA bakın. Trudy kaplumba ğa heykeline baktı, 
fazla büyük sayılmazdı. Sonra ba şka bir şey gördü: kendisininki gibi rulo 
edilmi ş bir New York Times gazetesi. Bir süre daha saklama k istedi ğinde ve 
yanında içine soku şturacak bir çanta oldu ğunda öyle yapardı. Elbette o gün 
Manhattan'da dola şan en az bir milyon Times olmalıydı ama bu, onunkiy di. Kendi 
gazetesi oldusunu uzanıp gazeteyi çöpten çıkararak öğle tatilinde leylak rengi 
kale-mjvle çözdü ğü bulmacayı görmeden hissetmi şti. 
Gazeteyi çöpe geri bırakarak her şeyin belki de sonsuza dek de ği şmesine sebep 
oldu ğunu dü şündüğü olayın gerçekle şti ği Đkinci Cadde'ye baktı. 
Ayakkabılarımı aldı. Caddenin kar şısına geçip kaplumba ğanın yanındaki banka 
oturdu ve giydi. Çantayı yanına aldı ama Times'* at tı. Çantamı neden aldı? Đçine 
koyaca ğı kendi ayakkabısı yoktu. 
Trudy sebebini bildi ğini dü şündü. Çantaya tabakları koymu ş olmalıydı. Bir polis 
onları fark edip yanlı ş yerden tutuldu ğu takdirde insanın parmaklarını uçuracak 
tabaklara neyin konulabilece ğini merak edebilirdi. 
Tamam, peki sonra nereye gitti? 
Birinci ile Kırk Altıncı'nın kö şesinde bir otel vardı. Bir zamanlar B.M. 
Plaza'ydı. Trudy şimdiki adının ne oldu ğunu bilmiyordu, umurunda da de ğildi. 
Oraya gidip lekeli beyaz ti şört ve kot pantolon giyen zenci bir kadının birkaç 
saat önce oraya gelip gelmedi ğini sormak da istemiyordu. Đçinden bir ses, kendi 
Jacob Marley hayaletinin tam olarak bunu yaptı ğını söylüyordu ama aklından 
geçenin do ğru olup olmadı ğını görmek istemiyordu. En iyisi bo ş vermekti. Şehir 
ayakkabıyla doluydu ama akıl sa ğlı ğı... onu kaybederse... 
En iyisi eve gidip bir du ş almak ve... her şeyi unutmaktı. Ama... 
"Bir terslik var," dedi ve oradan geçmekte olan bir  adam onu duyarak meraklı 
gözlerle baktı. Trudy adamın bakı şlarına gözlerini kaçırmadan kar şılık verdi. 
"Çok büyük bir terslik var. O..." 
Eğiliyor, diye dü şündü ama söylemedi. Sanki söylerse devrilecekti. 
Trudy Damascus o yaz kâbuslardan nasibini fazlasıyl a aldı. Bazıları, yoktan var 
olup bacakları uzayan kadınla ilgiliydi. Bunlar köt üydü, ama en korkunçları 
değildi. En korkunç kâbuslarında zifiri karanlıkta old uğu, nu görüyordu. Beynini 
eritecekmi ş hissi veren korkunç çınlamalar duyu-yor ve bir şeyin, dönü şü olmayan 
noktaya do ğru e ğildi ğini hissediyordu. 
  
DÖRTLÜK: Commala-gel-bana 
Ne görüyorsun söyle? 
Kaçma hissi yaratan 
Hayalet mi, ayna mı yoksa? 
KARŞILIK: Commala-gel-yine 
Yalvarırım söyle! 
Kaçma hissi yaratan 
Hayalet mi, yoksa içindeki karanlık yüz mü? 
  
4. Kıta: Susannah'nın Dogan'ı 
 
BĐR 
Susannah'nın hafızası, eski bir arabanın sık arızal anan vitesi gibi sinir bozucu 
bir şekilde giderek daha güvenilmez oluyordu. Kurtlar'la  sava şlarını ve Mia'nın 
çarpı şma sürerken sabırla bekledi ğini hatırlıyordu... 
Hayır, bu do ğru de ğildi. Adil de ğildi. Mia sabırla beklemekten çok daha 
fazlasını yapmı ştı. Sahip oldu ğu sava şçı yüre ğiyle Susannah'ya (ve di ğerlerine) 
tezahürat ederek son Kurt ölene dek onları destekle mişti. Çocu ğunun vekil annesi 
tabaklarla ölüm saçarken bebesinin do ğumunu askıya almı ştı. Gerçi Kurtlar sadece 
birer robot oldu ğu için ölüm kelimesi tam olarak... 
Evet, kullanılabilir. Çünkü onlar robotlardan çok d aha fazlasıydı ve hepsini 
öldürdük Yaptıkları zulme kar şı çıkıp kıçlarına tekmeyi bastık. 
Ama tüm olanlar ne burada, ne oradaydı, çünkü artık  sona ermi şti. Ve bitti ği an 
doğumun verdi ği araya son verip güçlü bir şekilde tekrar ipleri ele aldı ğını 



hissetmi şti. Dikkat etmezse çocu ğu o kahrolası yolun kenarında do ğuracak... ve 
oracıkta ölecekti çünkü açtı, Mia'nın bebesi çok ac tive... 
Bana yardım etmelisin! 
Mia. Ve bu çı ğlı ğa kar şılık vermemek imkânsızdı. Mia'nın onu bir kenara it ti ğini 
(Roland'ın Detta Walker'i itti ği gibi) hissederken bile o çılgına dönmü ş annenin 
yardım ça ğrısına kar şılık vermemek mümkün de- ğildi. Susannah bunun bir sebebinin 
kendi bedenini payla şmaları ve vücudunun bebe ğin lehine karar vermi ş olması 
oldu ğunu dü şündü. Muhtemelen ba şka seçene ği yoktu. Ve böylece yardım etmi şti. 
Mia'nın daha fazla devam edemeyece ği şeyi yapmı ş ve do ğumu bir süreli ğine daha 
durdurmu ştu. Bunu, uzun sürmesi halinde bebeye (bu kelimenin  zihnine yerle şip 
Mia'ya oldu ğu kadar ona da ait olması komikti) zarar verebilece ğini bile bile 
yapmı ştı. Columbia'da, yatakhanede, gecenin geç vakti bir  pijama partisinde, 
sigaralarını içer ve bir şi şe Wild Irish Rose'u (kesinlikle yasak, bir o kadar 
da tatlıydı) elden ele geçirirlerken kızlardan biri nin anlattı ğı bir hikâyeyi 
hatırladı. Hikâye, onların ya şında, uzun bir araba yolculu ğuna çıkmı ş ve 
tuvalete gitmesi gerekti ğini arkada şlarına söyleyemeyecek kadar utangaç bir 
kızla ilgiliydi. Hikâyeye göre kızın mesanesi patla mış ve ölmü ştü. Hem duyar 
duymaz saçmalık oldu ğunu dü şündüğünüz, hem de inandı ğınız hikâyelerden biriydi. 
Ve bebe de... bebek de... 
Tehlike ne olursa olsun, do ğumu durdurmayı ba şarmı ştı. Çünkü buna imkân tanıyan 
düğmeler vardı. Bir yerde. 
{Do ğan'da) 
Ama Dogan'daki makineler, onları kullandı ğı 
{kullandıkları) 
amaç için yapılmamı ştı. Er geç fazla yüklenecekler 
{patlayacaklar) 
ve hepsi alev alıp yanacaktı. Alarmlar ötmeye ba şlayacaktı. Kontrol panelleri ve 
monitörler kararacaktı. Bunların olmasına daha ne k adar vardı? Susannah 
bilmiyordu. 
Di ğerlerinin dikkati zafer kutlamaları ve ölülerinin a rdından tutulan yasla 
dağılmı şken arabadan tekerlekli iskemlesini indirdi ğini hayal meyal 
hatırlıyordu. Bacaklarının dizden a şağısı yokken tırmanıp kaldırmak hiç kolay 
değildi ama bazılarının dü şündüğü kadar zor da de ğildi. Her gün karsısına çıkan 
sıradan engellere alı şıktı elbette (tuvalete girip çıkmak ve-bir raftan k itap 
almak gibi-New York'taki dairesinin her odasında bu  tip zorluklar için bir puf 
bulunurdu). Zaten Mia o sıralarda fazlasıyla ısrarc ı davranıyor, bir kovboyun 
sürüden ayrılmı ş bir sı ğıra yaptı ğı gibi onu güdüyordu. Susannah böylece arabaya 
tırmanmı ş, iskemlesini yere indirmi ş ve sonra arabadan do ğruca iskemleye 
inmi şti. Tereya ğından kıl çekmek kadar kolay olmamı ştı elbette ama vücudunun 
yakla şık kırk santimlik bölümünü kaybetmesinden beri yapt ı ğı en zor i ş de 
değildi. 
Đskemle onu bir buçuk kilometre, belki biraz daha fa zla ta şımı ştı (hiçli ğin kızı 
Mia için bacak falan yoktu, en azından Calla'da). S onra tekerlek bir kaya 
çıkıntısına çarpmı ş ve Susannah yere savrulmu ştu. Neyse ki kollarıyla dü şüşünü 
hafifletmi ş ve karnını koruyabilmi şti. 
Yerden kalktı ğını (düzeltme; Mia'nın, Susannah Dean'iri ele geçir ilmi ş bedenini 
kaldırdı ğını) ve patikadan tırmanmaya ba şladı ğını hatırlıyordu. Ayrılmadan 
önceki saatlerde Calla'ya dair tek bir belirgin anı sı vardı, o da Mia'nın 
Susannah'nın boynuna taktı ğı deri şeridi çıkarmasına engel olmaya çalı şmasıydı. 
Deri şeritte, Eddie'nin onun için yaptı ğı harikulade hafif yüzük vardı. Eddie 
yüzü ğün büyük oldu ğunu görünce (sürpriz yapmak istedi ği için parma ğının ölçüsünü 
almamı ştı) dü ş kırıklı ğına u ğramı ş ve bir ba şka yüzük yapaca ğım söylemi şti. 
istersen yap ama ben hep bunu takaca ğım, demi şti, Susannah. 
Yüzüğü boynuna asmı ş, gö ğüslerinin arasında hissetmekten çok ho ş-lanmı ştı ve 
şimdi bu meçhul kadın, bu sürtük onu çıkarmaya çalı şıyordu. 
Detta, Mia'yla mücadele ederek öne çıkmı ştı. Detta, Roland üzerinde hiçbir zaman 
başarılı olamamı ştı ama Mia, Gilead'lı Roland de ğildi. Mia'nın elleri, deri 
şeritten uzakla ştı. Kontrolü zayıfladı. Ve zayıfladı ğı an, Susannah o korkunç 
doğum sancılarından bir ba şkasını hissetti ve acıyla iki büklüm oldu. 
Çıkarılması gerek! diye ba ğırdı, Mia. Yoksa senin kokunu oldu ğu kadar onun 
kokusunu da alacaklar! Kocanın kokusunu! Đnan bana, bunu kesinlikle istemezsin! 



Kimler, diye sormu ştu, Susannah. Kimlerden bahsediyorsun? 
Boş ver, zamanımız yok. Ama pe şinden gelirse -ve deneyece ğini dü şündüğünü 
biliyorum- onun kokusunu almamalılar! Onu burada, k ocanın bulabilece ği bir yerde 
bırakaca ğım. Daha sonra, ka isterse tekrar takabilirsin. 
Susannah, ona yüzü ğü yıkayıp Eddie'nin kokusunu silebileceklerini söyl emeyi 
düşünmüştü ama Mia'nın sadece kokudan bahsetmedi ğini biliyordu. O bir a şk-
yüzü ğüydü ve o koku, asla silinemezdi. 
Ama kokuyu kim alacaktı? 
Kurtlar olmalı, diye dü şündü. Gerçek Kurtlar. New York'takiler. Cal-lahan'ı n 
bahsetti ği vampirler ve sı ğ adamlar. Yoksa ba şka bir şey mi vardı? Daha da kötü 
bir şey? 
Yardım et! diye haykırdı, Mia ve Susannah, yine bu çağrıya kar şılık vermeden 
yapamadı. Bebek Mia'nın olabilirdi ya da olmayabili rdi, bir canavar da 
olabilirdi ama bedeni yine de ona sahip olmak istiy ordu. Gözleri, her ne ise onu 
görmek; kulakları, hırıltı bile olsa sesini duymak istiyordu. 
Yüzüğü çıkarmı ş, öpmü ş ve patikanın ba şladı ğı yere bırakmı ştı. Eddie orada 
yüzü ğü mutlaka görecekti. Çünkü onu en az oraya kadar ta kip edecekti, Susannah 
bundan emindi. 
Sonra ne olmu ştu? Bilmiyordu. Dik patikanın büyük bir bölümünü bi r şeyin 
üzerinde a ştı ğını hatırlar gibiydi. Geçit Ma ğarası'na giden patika. 
Sonra karanlık. 
{karanlık de ğil) 
Hayır, zifiri karanlık de ğildi. Yanıp sönen ı şıklar vardı. Monitörlerin hafif 
ı şıltısı o sırada hiçbir görüntü göstermiyordu, sadec e cılız bir gri ı şık vardı. 
Motorların yumu şak mırıltısı, makinelerin tıkırtısı duyuluyordu. Bu rası 
(Dogan'dı. Jake'in Dogan'ı) 
bir çe şit kontrol odasıydı. Belki burası Susannah'nın in şa etti ği bir yer, 
jake'in Whye Nehri'nin batısında buldu ğu Quonset kulübesinin onun hayalindeki 
versiyonuydu. 
Daha sonra belirgin bir şekilde hatırladı ğı, tekrar New York'ta olu şuydu. Mia 
dehşete dü şmüş, zavallı bir kadının ayakkabılarını çalarken gözle rinden olan 
biteni bir pencereden bakıyormu şçasına izlemi şti. 
Susannah öne çıkıp yardım istedi. Devam etmeye, kad ına hastaneye gitmesi 
gerekti ğini, bir doktora ihtiyacı oldu ğunu, bir bebe ği olaca ğını ve bir sorun 
oldu ğunu söylemeye niyetlendi. Ama hiçbirini söyleyemede n bir ba şka sancı 
bedenini pençeledi ve bu sefer hissetti ği acı, hayatında hissetti ği en korkunç 
acıydı. Bacakları koptu ğunda bile böyle bir acı duymamı ştı. Bu... 
"Ah, Tanrım," dedi ama ba şka bir şey söyleyemeden Mia kontrolü tekrar eline 
aldı. Susannah'ya do ğumu durdurmasını, kaldırımdaki kadına ise polis ça ğıracak 
olursa ayakkabılardan çok daha de ğerli iki parçasını kaybedece ğini söyledi. 
Mia, dinle beni, dedi Susannah, ona. Tekrar durdura bilirim -sanırım 
durdurabilirim- ama yardım etmen gerek. Bir yere ot urmalısın. E ğer bir yerde 
sabit şekilde durmazsan bu do ğumu Tanrı bile durduramaz. Anlıyor musun? Duydun 
mu? 
Duymuştu. Bir an oldu ğu yerde kalıp ayakkabılarını çaldı ğı kadını izledi. Sonra, 
çekingen sayılabilecek bir sesle sordu: Nereye gide yim? 
Susannah bedenini çalan kadının kendini içinde buld uğu devasa şehri, kaldırımı 
dolduran yayaları, yollarda her iki yöne do ğru hızla ilerleyen (ve neredeyse 
tamamı parlak sarı renkte olan) metal araçları ve t epeleri bulutlu günlerde 
görülemeyecek kadar yüksek kuleleri ilk kez fark et ti ğj. ni hissetti. 
Đki kadın, bir çift göz aracılı ğıyla kendilerine çok yabancı olan şehre baktı. 
Susannah burasının kendi şehri oldu ğunu biliyordu ama pek çok yönden, de ğilmi ş 
gibiydi. O, New York'tan 1964'te ayrılmı ştı. Peki o za-mandan bu zamana kaç yıl 
geçmi şti? Yirmi mi? Otuz? Sonra bu konuyu dü şünmeyi bıraktı. Zamanı de ğildi. 
Đki kadının birle şmiş bakı şları, caddenin kar şısındaki küçük parka yöneldi. 
Doğum sancıları o an için kesilmi şti. Trudy Damascus'un zenci hayaleti (hamile 
bir kadın gibi görünmüyordu), trafik lambası kar şıya geçebilece ğini i şaret 
edince yava ş ama sa ğlam adımlarla yürüdü. 
Parkta, bir fıskiyeyle metal bir heykelin yanında b ir bank vardı. Kaplumba ğayı 
görmek, Susannah'yı bir nebze rahatlattı; sanki Rol and ona, sigul dedi ği bir 
i şaret bırakmı ştı. 



O da pe şimden gelecek, dedi, Mia'ya. Ve ondan sakınmalısın,  kadın. Kesinlikle 
sakınmalısın. 
Yapmam gerekeni yapaca ğım, dedi, Mia. Kadının kâ ğıtlarını görmek istiyorsun. 
Neden? 
Hangi zamanda oldu ğumuzu görmek için. Gazetede yazıyordur. 
Kahverengi eller, bez Borders çantasının içindeki r ulo edilmi ş gazeteyi çıkardı, 
düzeltti ve o güne, kendileri gibi kahverengi olara k ba şlamı ş mavi gözlere do ğru 
kaldırdı. Susannah tarihi gördü -1 Haziran 1999- ve  hayrete dü ştü. Yirmi de ğil, 
otuz da de ğil, tam otuz be ş yıl sonrasıydı. Dünyanın varlı ğını sürdürebilme 
şansını ne kadar dü şük gördü ğünü o ana dek fark etmemi şti. Eski hayatında 
tanıdı ğı akranları (okul arkada şları, insan hakları savunucuları, içki 
arkada şları ve folk müzik seven dostları) orta ya şlarının sonlarına gelmi ş 
olmalıydı. Bazıları ölmü ştü mutlaka. 
Yeter, dedi Mia ve gazeteyi kıvrılıp tekrar rulo ha lini aldı ğı çöpe attı. Çıplak 
ayaklarının tabanlarındaki tozları olabildi ğince temizledi (Susannah, tozlar 
yüzünden renk de ği şikli ğini fark etmemi şti) ve çalıntı ayakkabıları giydi- Biraz 
sıkıydılar ve çorap olmadı ğı için muhtemelen fazla uzun yürüdü ğü takdirde 
ayaklarının su toplamasına sebep olacaklardı ama- 
Sana ne ki, dedi, Susannah. Ne de olsa senin ayakla rın de ğil. Ama söyler 
söylemez (bu bir çe şit konu şmaydı; Roland'ın görü şme dediklerinden) yanılıyor 
olabilece ğini fark etti. Odetta Holmes'un (ve bazen de Detta Walker'in) 
hayatının bir bölümünde üzerinde yürüdü ğü ayaklar uzun zaman önce gitmi şti. 
Büyük ihtimalle çürüyordu veya belediyenin yakma fı rınında kül olmu ştu. 
Ama renk de ği şimini fark etmedi. Daha sonra, elbette fark ettin. Fark ettin ve 
bu fikri hemen engelledin. Çünkü çok fazlaydı. Çok fazla, diye dü şünecekti. 
Kimin ayakları üzerinde oldu ğu sorusunun cevabı üzerine daha fazla kafa 
yoramadan bir ba şka sancı bedenini esir aldı. Bacak kasları gev şedi ve karnı ta ş 
gibi oldu. Korkutucu itme dürtüsünü ilk kez hissett i. 
Durdurmalısın! diye haykırdı, Mia. Buna mecbursun, kadın! Bebenin ve bizim 
iyili ğimiz için! 
Evet, tamam, ama nasıl? 
Kapa gözlerini, dedi, Susannah. 
Ne? Beni duymadın mı? Durdurman... 
Duydum, dedi, Susannah. Gözlerini kapat. 
Park görünmez oldu. Dünya karardı. Bir parkta, fısk iyeden sıçrayan suların 
ı şıldamasına sebep oldu ğu metal bir heykelin yanındaki bankta oturan, hâlâ genç 
ve şüphesiz çok güzel, zenci bir genç kadındı. 1999 yıl ının bu ılık gününde 
bankta oturmu ş meditasyon yapıyor olabilirdi. 
Şimdi bir süreli ğine gidiyorum, dedi, Susannah. Dönece ğim. Bu arada, oturmaya 
devam et. Sessiz ol. Kıpırdama. Acının hafiflemesi gerek, ba şlarda şiddeti 
azalmasa da kıpırdamadan otur. Etrafta dola şmak kötüle ştirmekten ba şka bir i şe 
yaramaz. Anladın mı? 
Mia korkuyor olabilirdi ve istedi ğini yapmakta kararlıydı ama aptal de ğildi. Tek 
bir soru sordu. 
Nereye gidiyorsun? 
Doğan'a geri dönüyorum, dedi, Susannah. Benim Do ğan 'una. Đçeride-kine. 
 
ĐKĐ 
Jake'in Whye Nehri'nin kar şı kıyısında buldu ğu bina bir tür çok eski ileti şim ve 
izleme karakoluydu. Çocuk, gördü ğü her şeyi onlara ayrıntısıyla anlatmı ştı ama 
yine de Susannah'nın hayal gücünün yarattı ğı, Jake'in New York'tan ayrılıp Orta-
Dünya'ya geldi ği zamandan sadece on üç yıl geri bile olsa yine de çok eski 
sayılacak bir teknolojiyle in şa edilmi ş binayı görse tanıyamayabilirdi. 
Susannah'nın zamanında Lyndon Johnson ba şkandı ve renkli televizyon diye bir şey 
yoktu. Bilgisayarlar, koca binaları dolduran dev ma kinelerdi. Bununla birlikte 
Susannah, Lud şehrine gitmi ş ve orada bazı mucizeler görmü ştü; yani Jake, Ben 
Slightman ve Haberci Robot Andy'den saklandı ğı yeri bir ihtimal tanıyabilirdi. 
Tozlu, mu şamba kaplı, kırmızı siyah kareli desenli zemini, ya nıp sönen minik 
ı şıklar ve dü ğmelerle kaplı kontrol masasının önünde duran büro s andalyelerini 
tanırdı mutlaka. Lime lime olmu ş üniforması içindeki iskeleti ve sırıtan 
suratını da hatırlardı. 



Susannah odanın kar şısına yürüyüp sandalyelerden birine oturdu. Ba şının 
üzerindeki siyah beyaz ekranlarda bir düzine kadar görüntü vardı. Bazıları, 
Calla Bryn Sturgis'dendi; toplantı salonu, Callahan 'ın kilisesi, levazımatçı, 
kasabadan çıkıp do ğuya giden yol. Bazı görüntüler ise foto ğraflar gibi donuktu: 
birinde Roland vardı, bir di ğerinde Jake, kuca ğında Oy'u tutarak gülümsüyordu, 
bir ba şkasında ise (bakmaya neredeyse dayanamayacaktı) şapkasını geriye itmi ş, 
oyma bıça ğı elinde, oturan Eddie vardı. 
Bir ba şka monitör, kaplumba ğanın yanındaki bankta dizleri biti şik, gözleri 
kapalı, elleri kuca ğında, çalıntı ayakkabılar giymi ş halde oturan ince, zenci 
kadım gösteriyordu. Artık üç çantası vardı: Đkinci Cadde'deki kadından çaldı ğı 
bez torba, içinde Orizaların oldu ğu saz kese... ve bir bovling çantası. 
Sonuncunun rengi soluk kırmızıydı ve içinde kö şeli bir şey vardı. Bir kutu. 
Ekrandaki çantaya bakan Susannah içinde öfke (ihane te u ğramı şlık) hissetti ama 
nedenini bilmiyordu. 
 
Çanta di ğer tarafta pembeydi, diye dü şündü. Bu tarafa geçti ğimizde rengi de ği şti 
ama fazla de ğil. 
Kontrol panelinin üzerindeki siyah beyaz ekrandaki kadının yüzü buru ştu. 
Susannah, Mia'nın hissetti ği acının yankısını hissetti. Hafif ve etkisizdi. 
Bunu durdurmalıyım. Hemen. 
Ama soru hâlâ bakiydi: nasıl? 
Di ğer tarafta yaptı ğın gibi. O, seni ma ğaraya elinden geldi ğince süratli bir 
şekilde güderken oldu ğu gibi. 
Ama aradan çok uzun zaman geçmi ş, hepsi bir ba şka hayatta kalmı ş gibiydi. Neden 
olmayacaktı ki? Zaten bir ba şka hayat, bir ba şka dünyaydı ve oraya tekrar dönmek 
istiyorsa hemen yardım etmeliydi. Daha önce ne yapm ı ştı? 
O şeyi kullandın. Kafandaki şeyi; Profesör Overmeyer'ın birinci sınıfta 
'tasavvur tekni ği" diye açıkladı ğı yöntem. Gözlerini kapa. 
Susannah gözlerini kapattı. Artık iki çift göz de k apalıydı. Hem Mia'nın kontrol 
etti ği fiziksel gözler, hem de zihnindekiler. 
Gözünde canlandır. 
Yaptı. Ya da denedi. 
Aç. 
Gözlerini açtı. Şimdi hemen önünde, kontrol panelinde, daha önce reo staların ve 
yanıp sönen ı şıkların oldu ğu yerde iki büyük dü ğme ve bir devre anahtarı vardı. 
Düğmeler, Susannah'nın büyüdü ğü evde, annesinin kullandı ğı fırının dü ğmeleri 
gibi bakalitten yapılmı şa benziyordu. Bunda şaşılacak bir şey olmadı ğını 
düşündü; tüm hayal edilenler, ne kadar çil-gmca olursa  olsun, hali hazırda 
bilinenlerin kılık de ği ştirmi ş hallerinden ibaretti. 
Solundaki dü ğmenin altında, DUYGUSAL HARARET yazıyordu. Çevresin deki rakamlar 
32'den 212'ye kadardı (32 mavi, 212 parlak kırmızıy dı). O an 160'taydı. Ortadaki 
düğmenin altında ise DO ĞUM ŞĐDDETĐ yazıyordu. Etrafındaki rakamlar O'dan 10'a 
kadardı ve o an, 9'u gösteriyordu. Devre anahtarını n altında BEBE yazıyordu, 
UYANĐK ve UYKUDA olmak üzere iki ayarı vardı. O an, UYAN ĐK devredeydi. 
Susannah ba şını kaldırdı ve ekranlardan birinin, artık rahimde bir bebe ği 
gösterdi ğini gördü. O ğlandı. Güzel bir o ğlan. Minik penisi, tembelce süzülen 
göbekba ğının altında bir yosun parçası gibi yüzüyordu. Gözl eri açıktı ve 
görüntünün geri kalanı siyah beyaz olmasına ra ğmen gözleri çarpıcı bir 
mavilikteydi. Bebenin bakı şları onu delip geçiyor gibiydi. 
Bunlar Roland'ın gözleri, diye dü şündü kendini şaşkınlıktan sersem-le şmiş gibi 
hissederek. Nasıl olabilir? 
Olamazdı, elbette. Hepsi hayal gücünün, tasavvur te kni ğinin ürünüydü. Ama öyle 
bile olsa, neden Roland'ın mavi gözlerini hayal etm i şti? Neden Eddie'nin elâ 
gözleri de ğildi? Neden kocasının elâ gözleri de ğil? 
Bunun için vakit yok. Yapman gerekeni yap. 
Alt duda ğını ısırarak (parkta oturan Mia'nın da alt duda ğını ısırdı ğı ekranda 
görülebiliyordu) DUYGUSAL HARARET dü ğmesine uzandı. Bir an tereddüt ettikten 
sonra dü ğmeyi bir termostatmı ş gibi 72'ye gelene kadar çevirdi. De ğil miydi 
zaten? 



Đçini derhal sükûnet sardı. Sandalyeye rahatça yayıl dı ve duda ğını ısırmayı 
bıraktı. Monitörden, parktaki zenci kadının da raha tladı ğı görülebiliyordu. 
Pekâlâ, o ana dek iyi gitmi şti. 
Eli, DO ĞUM ŞĐDDETĐ dü ğmesinin üzerinde bir an duraksadıktan sonra BEBE 
anahtarına yöneldi. UYANiK'tan UYKUDA konumuna geti rdi. Bebe ğin gözleri hemen 
kapandı. Susannah bunun üzerine biraz rahatladı. Ma vi gözler, insanı huzursuz 
ediyordu. 
Tamam, artık DO ĞUM ŞĐDDETĐ dü ğmesine dönebilirdi. Susannah en önemlisinin o 
oldu ğunu dü şündü. Eddie olsa, Büyük Casino derdi. Eski tip dü ğmeyi tuttu, hafif 
bir güç uygulayarak çevirmeyi denedi ve dönmedi ğini görünce pek de şaşırmadı. 
Düğme kıpırdamak istemiyordu. 
Ama döneceksin, diye dü şündü, Susannah. Çünkü buna ihtiyacımız var. Đhtiyacımız 
var. 
Düğmeyi tuttu ve saat yönünün tersine çevirmeye ba şladı. Beynini bir acı dalgası 
sarınca yüzünü buru şturdu. Bir ba şka dalga, balık kılçı ğı batmı şçasına bo ğazını 
sıkı ştırdı ama sonra ikisi de geçti. Sa ğ tarafındaki ı şıkların hepsi birden 
yanmaya ba şladı. Ço ğu kehribar rengi, birkaçı kırmızıydı. 
"UYARI," dedi Mono, Blaine'inkine ürkütücü derecede  benzeyen bir ses. 
"OPERASYONUN GÜVENLĐĞĐ TEHLĐKEYE GĐREBĐLĐR." 
Yapma yaa, Sherlock, diye dü şündü, Susannah. DO ĞUM ŞĐDDETĐ dü ğmesi artık 6'yı 
gösteriyordu. 5'e getirdi ğinde bir grup kehribar rengi ve kırmızı ı şık daha 
yanıp sönmeye ba şladı ve Calla'dan sahneler göste-ren üç monitör cız ırtılar 
eşli ğinde karardı. Bir ba şka acı dalgası, görünmez parmaklar gibi beynini 
kavradı. Altında bir yerlerden çalı şmaya ba ş. layan motorların veya türbinlerin 
sesi duyuldu. Çıkardıkları gürültüye ba-kılırsa epe y büyüklerdi. Ayaklarının 
altındaki zeminin sarsıldı ğını hisse-debiliyordu. Ayakları çıplaktı elbette, 
ayakkabıları Mia almı ştı. Aman, di-ye dü şündü. Bundan önce ayaklarım bile yoktu. 
Kârda sayılırım. 
"UYARI," dedi mekanik ses. "NEW YORK'LU SUSANNAH, B U YAPTI ĞIN ÇOK TEHL ĐKELĐ. 
BENĐ D ĐNLE, YALVARIRIM. TAB ĐAT ANAYI KANDIRMAK H ĐÇ HOŞ DEĞĐL." 
Susannah'nın aklına Roland'ın söyledi ği atasözlerinden biri geldi: Sen yapman 
gerekeni yap, ben yapmam gerekeni yapayım, kazı kim  alacak görelim. Ne anlama 
geldi ğinden emin de ğildi ama içinde bulundu ğu duruma uygun gibiydi. Bu yüzden 
düğmeyi yava şça 4'e, sonra 3'e getirirken atasözünü yüksek sesle  tekrarladı. 
Aslında dü ğmeyi l'e kadar çevirmeye niyetliydi, ama 2'yi geçer  geçmez ba şına 
saplanan a ğrı öylesine şiddetli, öylesine kör ediciydi ki kendini hasta gib i 
hissederek elini indirdi. 
Acı kısa bir süre devam etti (hatta yo ğunla ştı) ve Susannah, ölece ğini sandı. 
Mia, banktan yere yuvarlanacak ve ortak bedenleri k aplumba ğa heykelinin önündeki 
beton zemine çarpmadan iki kadın da ölmü ş olacaktı. Ertesi gün veya bir sonraki 
gün cesedi, Potter's Field'a kısa bir seyahat yapac aktı. Ölüm belgesine ne 
yazacaklardı? Đnme mi? Kalp krizi? Ya da acelesi olanların eskiden  beri 
kullandı ğı kalıp olan "do ğal sebepler" mi? 
Ama acı yava ş yava ş azaldı ve Susannah ya şamaya devam etti. Đki aptal dü ğme ve 
bir anahtarın oldu ğu konsolun önünde oturuyor, derin nefesler alıyor v e 
yanaklarındaki teri her iki eliyle siliyordu. Vay c anına, tasavvur tekni ği 
konusunda dünya şampiyonu olmalıydı. 
Bu tasavvurdan çok daha fazlası, biliyorsun, de ğil mi? 
Galiba biliyordu. Bir şey onu (hepsini) de ği ştirmi şti. Jake bir tür telepati 
olan dokunu şa sahipti. Eddie'de çok güçlü tılsımlı nesneler yar atma yetene ği 
vardı (ve günden güne geli şiyordu). Yarattı ğı nesnelerden biri, iki dünya 
arasındaki kapıyı açmı ştı. Ve Susannah? 
Ben... görüyorum. Hepsi bu. Ama yeterince dikkatli bakarsam gerçe ğe dönü şüyor. 
Detta Walker'in gerçek olması gibi. 
Dogan'ın bu versiyonundaki tüm kehribar rengi ı şıklar yanıyordu. O bakarken, 
bazıları kırmızıya döndü. Zemin, ayaklarının (özel misafir ayaklar, diye 
düşünüyordu) altında sarsılıyordu. Sarsıntılar arttı ğı takdirde eski zeminde 
çatlaklar olu şabilirdi. Geni şleyip derinle şecek yarıklar. Bayanlar baylar, 
Usherların Evi'ne ho ş geldiniz. 
Susannah sandalyeden kalkıp etrafına bakındı. Geri dönse iyi olacaktı. Ama 
gitmeden önce yapması gereken bir şey var mıydı? 



Aklına bir şey geldi. 
 
ÜÇ 
Susannah gözlerini kapattı ve gözlerinin önünde bir  radyo mikrofonu canlandırdı. 
Gözlerini açtı ğında mikrofon tam önündeydi. Đki dü ğme ve anahtarın oldu ğu 
konsolun üzerinde duruyordu. Mikrofonun Zenith mark a oldu ğunu, yıldırım 
şeklindeki Z harfine varıncaya kadar hayal etmi şti ama aya ğının üzerinde KUZEY 
MERKEZ POZĐTRONĐK yazıyordu. Tasavvur tekni ğini etkileyen bir şey vardı. Bunu 
son derece ürkütücü buldu. 
Mikrofonun hemen arkasındaki kontrol panelinde üç r enkten olu şan bir yarım daire 
vardı. Hemen altında, SUSANNAH-MIO yazıyordu. Göste rgenin i ğnesi, ye şilden 
sarıya geçiyordu. Sarıdan sonra kırmızı bölüm geliy ordu ve üzerine siyah 
harflerle tek bir kelime yazılmı ştı: TEHL ĐKE. 
Susannah mikrofonu aldı ama nasıl kullanılaca ğını bilmiyordu. Gözerini tekrar 
kapattı ve mikrofonun yan tarafında, UYAN ĐK-UYKUDA düğmeşine benzer bir anahtar 
hayal etti. Gözlerini tekrar açtı ğında anahtar oradaydı. Hemen bastı. 
"Eddie," dedi. Kendini aptal gibi hissediyordu ama yine de devam et-ti. "Eddie, 
beni duyuyorsan ben iyiyim, en azından şimdilik. Mia ile, New York'tayım. Tarih, 
1 Haziran 1999 ve ona çocu ğu do ğurması için yardım etmeye çalı şaca ğım. Ba şka 
seçene ğim yok. Hiçbir şey olmasa bile ondan kendim kurtulmalıyım. Kendine iyi 
bak, Eddie. Seni..." Gözleri ya şlarla doldu. "Seni seviyorum, tatlım. Çok 
seviyorum." 
Gözyaşları yanaklarından a şağı süzülmeye ba şladı. Silmeye ba şladı ama sonra 
durdu. Erke ği için a ğlamaya hakkı yok muydu? Her kadının oldu ğu gibi? 
Đstedi ği takdirde duymak istedi ği türde bir cevap yaratabilece ğini bilip bu 
dürtüye kar şı koyarak bekledi. Bu, kendi kendine Eddie'nin sesi yle konu şmasının 
fayda sa ğlayabilece ği bir durum de ğildi. 
Aniden görü şü çiftle şti. Dogan'ı, asıl haliyle, gerçekdı şı bir gölge olarak 
gördü. Duvarlarının ötesinde Whye'in do ğu yakasının kıraç toprakları de ğil, 
hızla akan trafi ğiyle Đkinci Cadde vardı. 
Mia gözlerini açmı ştı. Kendini tekrar iyi hissetmeye ba şlamı ştı -sayemde 
güzelim, sayemde- ve devam etmeye hazırdı. 
Susannah geri döndü. 
 
DÖRT 
Bir zenci kadın (kendini hâlâ ya şadı ğı dönemde kullanılan bir deyim olan 
karaderili olarak dü şünüyordu) '99 baharında, New York'ta bir bankta otu ruyordu. 
Yolculuk çantaları -çıkını- çevresine dizilmi ş bir zenci kadın Çantalardan 
birinin rengi soluk kırmızıydı. Üzerinde ORTA- ŞEHĐR KULVAR' AJANDA HEP PUAN VAR 
yazıyordu. Di ğer tarafta rengi pembeydi. Gülün rengi- 
Mia aya ğa kalktı. Susannah hemen öne çıktı ve tekrar oturma sını sa ğladı- 
Bunu neden yaptın, diye sordu şaşıran, Mia. 
Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Ama biraz konu şalım. Neden bana nereye gitmek 
istedi ğini söylemekle ba şlamıyorsun? 
Bir telefona ihtiyacım var. Biri arayacak. 
Telefon, dedi, Susannah. Bu arada, ti şörtümüzün üzerinde kan var şekerim, 
Margaret Eisenhart'ın kanı ve er ya da geç, biri ne  oldu ğunu anlayacak. O zaman 
ne yapacaksın? 
Buna sözsüz bir kar şılık geldi: küçümseyici bir gülümseme. Susannah öfk elendi. 
Beş dakika önce (ya da belki on be şti, insan e ğlenirken zamanın nasıl geçti ğini 
anlamıyordu) bu korsan kaltak yardım etmesi için ya lvarıyordu. Artık istedi ğine 
ula şmıştı ve kurtarıcısının elde etti ği de küçümseyici bir gülümsemeydi. Đşin 
kötüsü, sürtü ğün haklı olmasıydı; şehir merkezinde gün boyu yürüyebilir ve hiç 
kimse ti şörtündeki lekeye dikkat etmeyebilirdi. Birinin onu durdurup 
ti şörtündekinin kan mı yoksa çikolatalı süt mü oldu ğunu sorması ufak bir 
ihtimaldi. 
Pekâlâ, dedi. Diyelim ki kan lekesi sorun çıkarmadı , e şyalarını nereye 
koyacaksın? Sonra aklına bir ba şka soru geldi. Aslında bunu çok daha önce 
düşünmeliydi. 
Mia telefonun ne oldu ğunu nereden bileceksin? Sakın bana geldi ğin yerde 
telefonlar oldu ğunu söylemeye kalkma. 



Kar şılık yoktu. Sadece bir tür temkinli sessizlik. Ama o kibirli gülümsemeyi 
kalta ğın suratından silmi şti, o kadarını yapabilmi şti. 
Dostların var, de ğil mi? En azından sen dost olduklarını dü şünüyorsun. Arkamdan 
i şler çevirip konu ştu ğun ki şiler. Sana yardım edecek ki şiler. Ya <*a sen öyle 
sanıyorsun. 
Bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Tekrar a ynı meseleye dönmü şlerdi. 
Kibir gitmi ş, yerini öfke almı ştı. Ve onun da altında bir bas. ka duygu. Neydi? 
Korku mu? Korku en azından o an için muhtemelen faz la kuvvetli bir histi. Ama 
endi şe vardı, orası muhakkaktı. Do ğumun ba şlamasından önce ne kadar zamanım -
zamanımız- var? 
Susannah altı ya da on saat arası olabilece ğini dü şündü (2 Haziran'a geçecekleri 
gece yarısından önce olacaktı mutlaka) ama bu bilgi yi kendi-ne saklamaya 
çalı ştı. 
Bilmiyorum. Fazla de ğil. 
O halde bir an önce i şe koyulmalıyız. Bir telefon bulmalıyım. Telefon. Ra hatsız 
edilmeyece ğim bir yerde. 
Susannah Kırk Altıncı Sokak'ın Birinci Cadde ucunda  bir otel oldu ğunu dü şündü, 
ama bu bilgiyi kendine saklamaya çalı ştı. Bakı şları, bir zamanlar pembe ama 
artık kırmızı olan çantaya yöneldi ve birdenbire be yninde bir şimşek çaktı. Her 
şeyi de ğil, ama onu korkutup öfkelendirmeye yetecek kadarın ı anlamı ştı. 
Onu buraya bırakaca ğım, demi şti Mia, Eddie'nin onun için yaptı ğı yüzü ğü 
kastederek. Bulabilece ği bir yere bırakaca ğım. Daha sonra, ka isterse onu tekrar 
takabilirsin. 
Tam olarak bir söz sayılmazdı ama Mia'nın ima etti ği kesinlikle... 
Yakıcı bir öfke Susannah'nın beynini sardı. Hayır, Mia söz falan vermemi şti. 
Susannah'yı belli bir dü şünceye yönlendirmi ş, o da geri kalanı yapmı ştı. 
Beni kandırmadı; ben kandım. 
Mia tekrar aya ğa kalktı ve Susannah tekrar öne çıkarak onu banto o turttu. Bu kez 
sertçe. 
Ne? Susannah söz vermi ştin! Bebe... 
Sana bebe konusunda yardım edece ğim, dedi Susannah sert bir ifadeyle. E ğilip 
kırmızı çantayı aldı. Đçinde kutu olan çantayı. Ve kutunun cinde ne vardı?  
Üzerinde eski Germen harfleriyle BULUNMAMI Ş yazan hayaletagacından kutunun, 
uğursuz titre şimi büyülü a ğaca ve çantaya ra ğmen hissedebiliyordu. Çantada Siyah 
On Üç vardı. Mia kapıdan gererken onu yanına almı ştı. Kapıyı açan küreyse, Eddie 
peşinden nasıl gelecekti? 
Yapmam gerekeni yaptım, dedi Mia huzursuzca. Bu ben im çocu ğum, benim bebem ve 
tüm ko şullar aleyhime. Sen hariç ve sen de bana sırf mecbu riyetten yardım 
ediyorsun. Ne dedi ğimi unutma... ka isterse tekrar... 
Cevap veren Detta Walker'in sesi oldu. Sert, insafs ızdı ve hiç tartı şma kabul 
etmiyordu. "Ka umurumda bile de ğil ve bunu unutmasan iyi olur. Sorunların var, 
kızım. Ba şına bir çorap örülecek ama ne oldu ğunu bilmiyorsun. Sana yardım 
edeceklerini söylüyorlar ama ne olduklarını bile bi lmiyorsun. Bir telefonun ne 
oldu ğunu ve nerde bulabilece ğini bile bilmiyorsun yahu. Şimdi burda oturaca ğız 
ve bana ne olaca ğını söyleyeceksin. Bir görü şme yapaca ğız kızım ve dürüst 
davranmazsan gece yarısı hâlâ burda oturuyor oluruz , o kıymetli bebeni bankın 
üzerinde do ğurur ve Tanrı'nın belası fıskiyenin sularıyla yıkar sın." 
Bankın üzerindeki kadının yüzünde tam Detta Walker' a yakı şacak, i ğrenç bir 
gülümseme belirdi. 
"Bebeye çok de ğer veriyorsun... Susannah da biraz umursuyor... ama  benim 
umurumda... bile... de ğil." 
Bebek arabası iten bir kadın (araba, Susannah'nın g eride bıraktı ğı iskemle gibi 
çok hafif görünüyordu) bankta oturan yabancıya huzu rsuzca baktı ve bebe ğini bir 
an önce oradan uzakla ştırmak için arabayı ko şarcasına itti. 
"Eveet!" dedi, Detta ne şeyle. "Burası çok ho ş bir yermi ş, de ğil mi? Konu şmak 
için güzel bir hava. Beni duydun mu, annecik?" 
Birin anası, hiçli ğin kızı Mia'dan hiç ses yoktu. Ama Detta kolay ko. lay pes 
edecek gibi de ğildi. Đğrenç gülümsemesi geni şledi. 
"Beni duydu ğunu biliyorum, beni çok iyi duyuyorsun. Haydi şimdi biraz sohbet 
edelim." 
  



DÖRTLÜK: Commala-kın-km 
Şimdi ne yapacaksın? 
Söylemem dersen dostum 
Yeri boylayacaksın. 
KARŞILIK: Commala-iyi-iyi 
Yere sererim seni 
Sana yapabileceklerimi 
Đstemezsin bilmeyi. 
  
5. Kıta: Kaplumba ğa 
 
BĐR 
Yüz yüze olunca konu şmak hem daha kolay, hem daha çabuk hem de daha anla şılır 
olur dedi, Mia. 
Nasıl yapaca ğız, diye sordu, Susannah. 
Şatoda konu şaca ğız, diye kar şılık verdi, Mia hemen. Cehennem Çu-kunı'ndaki şato. 
Ziyafet salonunda. Ziyafet salonunu hatırlıyor musu n? 
Susannah ba şını tereddütle salladı. Ziyafet salonuna dair anıla rı çok 
belirsizdi. Buna üzüldü ğü söylenemezdi. Mia'nın orada beslenmesi bir hayli. .. 
coşkuluydu. Tabaklardan yiyor (ço ğunlukla parmaklarıyla), pek çok bardaktan 
içiyor, ödünç alınmı ş pek çok sesle, hayaletlerle konu şuyordu. Ödünç alınmı ş? 
Çalınmı ş demek daha do ğruydu. Susannah seslerden ikisini çok iyi tanıyordu . Biri 
Odetta Holmes'ün huzursuz (ve biraz da yapmacık) bi r tonla konu ştu ğu "resmi 
sohbet" sesiydi. Di ğeriyse Detta Walker'in hiçbir şeyi umursamayan, küstah sesi. 
Görünü şe bakılırsa Mia'nın hırsızlı ğı Susannah'nın ki şili ğinin her kö şesine 
sızmı ştı ve Detta Walker tüm silahlarını ku şanmış vaziyette geri dönmü şse bunun 
sorumlu ğu büyük ölçüde bu istemeyen yabancıya aitti. 
Silah şor, beni orada görmü ştü, dedi, Mia. Çocuk da. 
Bir duraksama oldu. Sonra devam etti. 
Đkisiyle daha önce de kar şıla şmıştım. 
Kimle? Jake ve Roland mı? 
Evet, onlar. 
Nerede? Ne zaman? Nasıl... 
Burada konu şamayız. Lütfen. Yalnız kalabilece ğimiz bir yere gidelim. 
Telefonu olan bir yere demek istiyorsun, de ğil mi? Dostlarının seni 
arayabilece ği bir yere. 
Pek az şey biliyorum New York'lu Susannah. Ama bildiklerimi  az da olsa, duymak 
isteyece ğini sanıyorum. 
Susannah da öyle dü şünüyordu. Ve Mia'nm bilmesini istemese de Đkinci Cadde'den 
bir an önce ayrılmak istiyordu. Ti şörtündeki lekeler sıradan bir yayaya 
çikolatalı süt veya kahve lekesi gibi görünebilirdi  ama Susannah, lekelerin ne 
oldu ğunun fazlasıyla farkındaydı: sadece kan de ğil, kasabasının çocukları için 
hayatını vermi ş cesur bir kadının kanıydı. 
Ve bir de ayaklarının dibinde duran çantalar vardı.  New York'ta çantalı 
insanları pek çok kez görmü ştü, evet. Şimdi kendisini de onlardan biri gibi 
hissediyor ve bu duygu hiç ho şuna gitmiyordu. Annesinin de söyleyece ği gibi, o 
daha iyi ko şullar için yeti ştirilmi şti. Ne zaman kaldırımdan geçen biri o tarafa 
baksa veya biri parktan geçmeyi tercih etse görünüm üne ra ğmen onlara deli 
olmadı ğını söylemek istiyordu. Ti şörtü lekeli, saçı ba şı darmada ğın, ayaklarının 
dibinde çantalar olan, bitap görünümlü bir evsize b enzedi ğine şüphe yoktu. Ama 
zaten evsiz de ğil miydi? Kendi zamanında bile de ğildi. Neyse ki aklı hâlâ 
başındaydı. Mia ile konu şup olan biten her şeyi anlamaya ihtiyacı vardı, orası 
doğruydu. Ama istedi ği, çok daha basitti: yıkanmak, temiz giysiler giyme k ve 
kısa süreli ği' ne de olsa göz önünden uzakla şmak. 
Hazır ba şlamı şken aya yolculuk etmeyi de isteyebilirsin, şekerim, de* kendi 
kendine... ve Mia'ya... e ğer dinliyorsa. Yalnız kalmak bedava dep- 
Kula ğa çılgınca gelse de bir hamburgerin bir papel olabi lece ği bir New 
York'tasın. Ve meteli ğin yok. Bir düzine kenarı keskinle ştirilmi ş tabak ve bir 
dır büyülü cam küreden ba şka bir şeyin yok, onlar da para yerine geçmez. Simdi 
ne yapmayı dü şünüyorsun? 



Daha fazla devam edemeden New York gözlerinin önünd en kayboldu ve kendini yine 
Geçit Ma ğarası'nda buldu. Đlk ziyaretinde etrafını pek görememi şti (o sırada 
kontrol Mia'nm elindeydi ve bir an önce gitmek için  acele ediyordu) ama şimdi 
açık seçik görüyordu. Peder Callahan oradaydı. Eddi e de. Ve Eddie'nin a ğabeyi de 
bir şekilde onlarlaydı. Susannah, Henry Dean'in ma ğaranın derinliklerinden gelen 
kı şkırtıcı ve alaycı sesini duyabiliyordu: "Cehennemde yim, biraderim! 
Cehennemdeyim, kafa bulamıyorum ve hepsi senin suçu n.1" 
Susannah'nın şaşkınlı ğı, o dırdırcı, taciz eden sesi duydu ğu sırada hissetti ği 
öfke yanında hiç kalırdı. "Eddie'nin sorunlarının ç oğu senin suçundu.1" diye 
bağırdı ona. "Herkese bir iyilik yapıp erken ölmeliydi n, Henry!" 
Mağaradakiler dönüp ona bakmadı bile. Neydi bu? New Yo rk'tan oraya e ğlenceye 
katkısı olsun diye geçi ş mi yapmı ştı? E ğer öyleyse çınlamaları neden duymamı ştı? 
Şşş. Sessiz ol, a şkım. Kafasının içinde belirgin bir şekilde duydu ğu ses, 
Eddie'nindi. Sadece izle. 
Onu duyuyor musun, diye sordu Susannah, Mia'ya. Onu ... 
Evet! Şimdi sesini kes! 
"Sence burda ne kadar kalmamız gerekecek, peder?" d iye sordu Eddie, Callahan'a. 
"Korkarım biraz uzun sürecek," dedi Callahan ve Sus annah, daha önce olmu ş bir 
şeyi gördü ğünü anladı. Eddie ve Callahan, Calvin Tower ve arka daşı Deepneau'nun 
yerini ö ğrenmek için Geçit Ma ğarası'na gitmisti. Kurtlar'la çarpı şmalarından 
hemen önceydi. Kapıdan geçen, Callahan olmu ştu. Siyah On Üç, peder yokken 
Eddie'yi ele geçirmi şti. Neredeyse öldürecekti. Callahan tam zamanında d önüp 
kendini uçurumdan a şağı atmak üzere olan Eddie'ye engel olmu ştu. 
Ama Susannah'nın izledi ği anda Eddie çantayı (evet, yanlı ş hatırlamıyordu, çanta 
Calla'da pembeydi) ba ş belası sai Tower'm ilk basım kitaplarının bulundu ğu 
sandı ğın altından çıkarıyordu. Çantanın içindeki küreye M ia ile aynı sebepten 
ihtiyaçları vardı: Bulunmamı ş Kapı'yı açmak için. 
Eddie çantayı kaldırdı, di ğer tarafa dönecek oldu ve aniden durdu. Ka şları 
çatıldı. 
"Ne oldu?" diye sordu, Callahan. "Burada bir şey var," dedi, Eddie. "Kutu..." 
"Hayır, çantada. Sanırım astarının içine dikilmi ş. Küçük bir ta şa benziyor." 
Sonra birden do ğruca Susannah'ya bakıyormu ş gibi oldu. Susannah, parktaki bankta 
oturmakta oldu ğunu biliyordu. Artık ma ğaranın derinliklerinden gelen suçlayıcı 
sesleri de ğil, fıskiyeden fı şkıran suların şıkırtısını duyuyordu. Ma ğara 
kayboluyordu. Eddie ve Callahan da. Ed-die'nin söyl edi ği son cümleyi çok 
uzaklardan duydu: "Belki çantanın gizli bir cebi va rdır." 
Sonra yok oldu. 
 
ĐKĐ 
Demek geçi ş yapmamı ştı. Geçit Ma ğarası'na yaptı ğı kısa ziyaret bir tür 
imgelemdi. Eddie mi göndermi şti? E ğer o gönderdiyse bu, Do ğan dan ona göndermeye 
çalı ştı ğı mesajı aldı ğı anlamına mı geliyordu? Susannah bu sorulara cevap  
veremedi. Onu tekrar görürse hepsini Eddie'ye sorac aktı. Tabi bin kere falan 
öptükten sonra. 
Mia kırmızı çantayı aldı ve ellerini iki tarafında yava şça gezdirmeye ba şladı. 
Evet, içindeki kutunun şekli anla şılıyordu. Ama ortalarında bir yerde, küçük bir 
çıkıntı vardı. Eddie haklıydı, bir ta şa benziyordu. 
Mia (ya da belki ikisi birden, artık fark etmiyordu ) içinde nabız gibi atan 
habis kürenin verdi ği histen rahatsız olmasına ra ğmen çantayı kararlı bir 
ifadeyle yan yatırdı. Đşte tam oradaydı... bir de diki ş yerine benzer bir yer 
vardı. 
Eğilip bakınca dikilmemi ş ama ba şka bir yolla birle ştirilmi ş oldu ğunu gördü. Ne 
oldu ğunu anlayamadı, Jake görse o da anlamazdı ama Eddie , bir cırt cırt 
gördü ğünde hemen tanırdı. Z. Z. Top'm "Velcro Fly"'"' isi mli şarkısını duymu ştu 
ama. Tırna ğını yapı şık iki katmanın arasına sokup parmakucuyla çekti. Ç antanın 
içindeki küçük cep, hafif bir yırtılma sesi e şli ğinde ortaya çıktı. 
Nedir bu, diye sordu, Mia. Elinde olmadan büyülenmi şti. 
Hep birlikte görelim. 
Elini cebe sokup fildi şinden oyulmu ş bir kaplumba ğa heykelci ği çıkardı. Kabu ğu, 
soru i şaretine benzer bir çizikle bozulmu ş olmasına ra ğmen ince ayrıntılarıyla 
hâlâ çok güzeldi. Kaplumba ğanın ba şı, yarı yarıya kabu ğundan dı şarı uzanmı ştı. 



Katranımsı bir maddeden yapılmı ş minik s'yah gözleri inanılmayacak kadar canlı 
görünüyordu. Kaplumba ğanın a ğzında bir ba şka kusur gördü; bu kez bir çizik 
değil, çatlaktı. 
"Eski," diye fısıldadı. "Çok eski." 
Evet, diye fısıldayarak kar şılık verdi, Mia. 
^elcro, cırt cırt veya Amerikan fermuvarı olarak bi linen ürünü ilk üretip 
piyasaya sunan firmanın ismidir ve firma ismi, Đngilizcede ürünün ismi olarak 
kullanılmaktadır. 
Stephen King 
Heykelci ği elinde tutmak, Susannah'ya kendini inanılmayacak kadar iyi 
hissettiriyordu. Bir şekilde... güvende hissetmesine sebep oluyordu. 
Dev gövdeli, diye dü şündü. Dev gövdeli kaplumba ğaya bakın, kabu ğunda dünyayı 
ta şır. Devamı böyle miydi? En azından yakla şmış oldu ğunu dü şündü. Ve elbette, 
Kule'ye giderken takip ettikleri I şın oydu. Bir ucun-da Ayı vardı; Shardik. 
Di ğer ucundaysa Kaplumba ğa; Maturin. 
Bakı şlarını elinde tuttu ğu minik heykelcikten fıskiyenin yanındaki metal 
kaplumba ğaya çevirdi. Yapıldıkları madde farklıydı (bankın y anındaki, bakır 
pırıltıları olan koyu renk bir metalden yapılmı ştı) ama iki kaplumba ğa, 
kabuklarındaki çizikten a ğızlarındaki çatla ğa varıncaya dek tıpatıp aynıydı. Bir 
an için nefesi kesildi ve kalbi duracak gibi oldu. Macerası boyunca Roland'ın ka 
oldu ğunda ısrar etti ği olayların itmesiyle, fazla dü şünmeden dakikadan dakikaya, 
günden güne geçmi şti. Sonra böyle bir şey olmu ştu. Ve Susannah, olayların 
bütününü bir anlı ğına görerek heybeti kar şısında afalladı. Anlayı şının çok 
ötesindeki güçleri hissetti. Bazıları, hayaleta ğacın-dan yapılmı ş kutuda olan 
küre gibi şeytaniydi. Ama bu... bu... 
"Vay canına," dedi biri. Neredeyse iç geçirir gibi söylemi şti. 
Başını kaldırıp baktı ğında, bankın yanında bir i şadamının (üzerindeki takım 
elbiseye bakılırsa çok ba şarılı bir i şadamının) durmakta oldu ğunu gördü. 
Muhtemelen en az kendisi kadar önemli bir toplantıy a, hatta belki o yakınlarda 
olan Birle şmiş Milletler binasında (hâlâ oradaysa elbette) bir ko nferansa 
giderken parktan geçiyordu. Ama o an, hiç kıpırdama dan duruyordu. Sa ğ elinde, 
pahalı evrak çantası vardı. Đrile şmiş gözleri, Susannah-Mia'nın elindeki 
kaplumba ğaya dikilmi şti. Yüzünde geni ş, şapşalca bir gülümseme vardı. 
Sakla! dedi, Mia tela şla. Çalacak! 
Denesin de görelim, diye kar şılık verdi, Detta Walker. Sesi sakindiı e ğleniyor 
gibiydi. Güne ş parlıyordu ve aniden her şey bir yana, o günün cok güzel oldu ğunu 
fark etti (Susannah ve bütün parçalan). Harika bir gündü. Ve kıymetli. 
"Güzel, harika ve kıymetli," dedi i şini unutan i şadamı; belki de bir diplomattı. 
Bahsetti ği o gün müydü yoksa fildi şi kaplumba ğa mı? 
Her ikisi de, diye dü şündü, Susannah. Ve birdenbire anladı. Jake de anlar dı 
mutlaka, hatta ondan iyi kimse anlayamazdı! Bir kah kaha attı. Đçindeki Mia ve 
Detta da güldü; Mia'nm kahkahası biraz isteksizdi. Ve i şadamı veya diplomat da 
güldü. 
"Evet, ikisi de," dedi i şadamı. Hafif bir Đskandinav aksanı vardı. "O elinizdeki 
ne güzel bir şey!" 
Gerçekten de çok güzeldi. Muhte şem bir hazineydi. Ve bir zamanlar, yakın 
gelecekte bir zamanda, Jake Chambers da buna benzer  bir şey bulmu ştu. Calvin 
Tower'in dükkânından, Beryl Evans'ın yazdı ğı, Çuf-Çuf Charlie adında bir kitap 
almı ştı. Neden? Çünkü kitap onu ça ğırmı ştı. Yazarın ismi daha sonra (Roland'ın 
ka-tet'inin Calla Bryn Sturgis'e gelmesinden kısa b ir süre önce) de ği şip Claudia 
y Inez Bachman olmu ş, yazarı giderek büyüyen On Dokuz Ka-Tet'inin bir p arçası 
haline getirmi şti. Jake o kitabın arasına bir anahtar koymu ş, Eddie de Orta-
Dünya'da bir e şini oymu ştu. Anahtarın Jake'teki versiyonu, onu gören insanl arı 
büyüleyip etkisi altına alıyordu. Fildi şi kaplumba ğanın da Jake'in anahtarı gibi 
bir e şi vardı ve o an, tam yanında oturuyordu. Asıl soru,  kaplumba ğanın di ğer 
açılardan da Jake'in anahtarına benzeyip benzemedi ğiydi. 
Đskandinav i şadamının yüzündeki ifadeyi gören Susannah cevabın m üspet oldu ğundan 
neredeyse emindi. Lay lay laa, lay lay lee, merak e tme kızım, kaplumba ğa sende, 
diye geçirdi içinden. Öyle aptalca bir şiirdi ki neredeyse yüksek sesle 
gülecekti. 
Bırak bunu ben halledeyim, dedi, Mia'ya. Neyi ? Anl amıyorum... 



Anlamadı ğını biliyorum. O yüzden bırak ben halledeyim. Tamam  mı? 
Mia'nın cevabını beklemedi. Yüzünde parlak bir gülü msemeyle i§a. damına döndü ve 
kaplumba ğayı rahatça görebilece ği şekilde kaldırdı. Heykelci ği havada soldan 
sağa oynattı ve adamın kır saçlı ba şı hiç kıpır, damamasına ra ğmen kaplumba ğayı 
gözleriyle takip etti ğini gördü. 
"Adınız nedir, sai?" diye sordu, Susannah. 
"Mathiessen van Wyck," dedi, adam. Kaplumba ğayı izleyen gözleri yuvalarında 
yava şça dönüyordu. "Birle şmiş Milletler'deki Đsveç temsilcisi-nin yardımcısıyım. 
Karım beni aldatıyor. Buna çok üzülüyorum. Ba ğır-saklarım yine iyi çalı şıyor, 
otelin masörünün tavsiye etti ği çay i şe yaradı ve bu beni çok mutlu etti." Bir 
an duraksadı. "Sköldpadda'mz da beni mutlu ediyor."  
Susannah büyülenmi şti. Adama pantolonunu indirip i şlevlerini artık düzgünce 
yerine getiren ba ğırsaklarını bo şaltmasını istese yapacak mıydı? Elbette 
yapacaktı. 
Etrafına bakındı ve yakınlarda hiç kimsenin olmadı ğını gördü. Bu iyiydi ama yine 
de elinden geldi ğince acele etmesi gerekti ğini biliyordu. Jake'in anahtarı 
etrafına küçük bir kalabalı ğı toplamı ştı. Susannah bundan mümkün oldu ğunca 
kaçınmak istiyordu. 
"Mathiessen," dedi. "Demi ştin ki..." 
"Mats," dedi, adam. 
"Pardon?" 
"Bana Mats deyin. Bunu tercih ediyorum." 
"Pekala, Mats, demi ştin ki..." 
" Đsveççe biliyor musunuz?" 
"Hayır." 
"O halde Đngilizce konu şaca ğız." 
"Evet, bence de iyi olu..." 
"Çok önemli bir mevkideyim," dedi, Mats. Gözleri ka plumba ğadan hir an bile 
ayrılmamı ştı. "Birçok önemli insanla görü şüyorum. Şık hanımların pahalı 
elbiseler giydi ği kokteyl partilere gidiyorum." 
"Ne ho ş. Mats şimdi çeneni kapatmanı ve sadece sana soru sordu ğumda açmanı 
istiyorum. Anla şıldı mı?" 
Mats a ğzını kapattı. Hatta eliyle komik bir fermuvar çekme  hareketi bile yaptı 
ama gözlerini kaplumba ğadan hiç ayırmamı ştı. "Bir otelden bahsettin. Otelde mi 
kalıyorsun?" "Evet, Birinci Cadde ve Kırk Altıncı S okak'ın kö şesindeki New York 
Plaza-Park Hyatt'te kalıyorum. Yakında bir daire tu taca ğım..." Fazla konu şmaya 
başladı ğını fark eden Mats, sustu. Susannah kaplumba ğayı yeni dostunun çok iyi 
görebilece ği bir yerde, gö ğüs hizasında tutarak hızla dü şündü. "Mats, beni 
dinle, tamam mı?" 
"Dinliyorum hamm-sai, dinliyor ve itaat ediyorum." Bu sözleri Mats'in Đskandinav 
aksanlı sesinden duymak Susannah'nın naho ş bir şekilde irkilmesine yol açmı ştı. 
"Kredi kartın var mı?" 
Mats gururlu bir ifadeyle gülümsedi. "Hem de bir sü rü. American Express, 
MasterCard ve Visa var. Euro-Gold Card'ım da var. A yrıca..." 
"Tamam, güzel. Şimdi..." Aklı bir an için bo şaldı, sonra hatırladı. "...Plaza-
Park Hotel'e gidip bir oda tutmanı istiyorum. Bir h aftalı ğına tutacaksın. 
Sorarlarsa, bir arkada şın, bir hanım arkada şın için tuttu ğunu söyleyeceksin." 
Aklına naho ş bir olasılık geldi. Burası New York'tu, kuzeydi ve  yıl, 1999'du. 
Her şey zamanla daha iyiye gitmi ş, şartlar geli şmiş olmalıydı ama emin olmak en 
iyisiydi. "Karaderili olmam bir sorun yaracak mı?" 
"Elbette hayır," dedi şaşırmı ş görünen adam. 
"Odayı kendi adına tut ve Susannah Mia Dean adında bir kadının kalaca ğını söyle. 
Anladın mı?" "Evet, Susannah Mia Dean." 
Başka ne vardı? Para meselesi elbette. Adama üzerinde para olup olmadı ğını 
sordu. Yeni arkada şı cüzdanını çıkarıp ona uzattı. Susannah bir eliyle  
kaplumba ğayı adamın görebilece ği bir yerde tutarken di ğeriyle de çok güzel bir 
Lord Buxton marka cüzdanı karı ştırıyordu. Bir tomar seyahat çeki (ama o iç içe 
geçmi ş kargacık burgacık imzayla Susannah'nın i şine yaramazdı) ve iki yüz dolar 
civarı nakit vardı. Parayı aldı ve yakın zamanda iç inde bir çift ayakkabı olan 
Borders çantasına koydu. Ba şını tekrar kaldırdı ğında on dört ya şlarında, sırt 
çantalı iki izci kızın i şadamının yanında durdu ğunu görerek endi şelendi. 



Kaplumba ğaya parlak gözlerle bakıyorlardı. Dudakları ıslanmı ştı. Susannah, Elvis 
Presley'nin The Ed Sullivan Show'da çaldı ğı gece seyirciler arasında bulunan 
kızları hatırladı. 
"Ne güzeeeel," dedi biri iç çekercesine. "Acayip bi r şey," dedi di ğeri. "Siz 
i şinize bakın, kızlar," dedi, Susannah. 
Đkisinin de suratı sarktı ve yüzlerinde aynı üzüntül ü ifade belirdi. Neredeyse 
Calla'nın ikizleri gibiydiler. "Mecbur muyuz?" diye  sordu ilki. "Evet!" dedi, 
Susannah. 
"Te şekkürler derim, sai, uzun günler ho ş geceler dilerim," dedi ikinci kız. 
Gözyaşları yanaklarından a şağı yuvarlanmaya ba şlamı ştı. Arkada şı da a ğlıyordu. 
"Beni gördü ğünüzü unutun!" dedi, Susannah arkalarından. Kızları  Đkinci Cadde'ye 
varana dek huzursuzca izledikten sonra dikkatini te krar Mats van Wyck'e çevirdi. 
"Sen de acele et, Mats. Bir an ön yaylan da bir oda  tut. Onlara arkada şın 
Susannah'nın yakında gelece ğini söyle." 
"Yaylanmak ne demek? Anlamıyorum..." 
"Hemen git, demek." Susannah tüm o plastik kartlara  bakabilecek vakti olmadı ğı 
için hayıflanarak parayı aldı ğı cüzdanı adama geri verdi. O kadar kartı kim, ne 
yapardı ki? "Oda i şini hallettikten sonra gitmen gereken yere git. Ben i 
gördü ğünü unut." 
Mats de ye şil üniformalı kızlar gibi a ğlamaya ba şladı. "Sköldpadda 'yi da 
unutmam gerekiyor mu?" 
"Evet." Susannah televizyonda bir programda (hatta belki Ed Sulli-va/ı'da 
gördü ğü bir hipnozcuyu hatırladı. "Kaplumba ğayı unutacaksın ama günün geri 
kalanında kendini çok iyi hissedeceksin, duydun mu beni? Kendini..." Bir milyon 
papelin varmı ş gibi hissedeceksin, diyecekti ama muhtemelen bu mi ktar, adam için 
pek de fazla de ğildi. "Kendini Đsveç temsilcisi gibi hissedeceksin. Karının seni 
aldatmasını da dert etmeyeceksin. Cehenneme kadar y olları var, tamam mı?" 
"Evet, cehenneme kadar yolları var!" diye ba ğırdı, Mats. Gözya şları hâlâ 
akıyordu ama aynı zamanda gülümsüyordu. Bu gülümsem ede ilahi, çocuksu bir ifade 
vardı. Susannah'nın kendini aynı anda hem mutlu, he m de üzgün hissetmesine sebep 
oldu. Mats van Wyck için bir şey daha yapmak istedi. 
"Ve ba ğırsakların..." 
"Evet?" 
"Hayatının sonuna dek hiç sorun çıkarmayacak," dedi  Susannah kaplumba ğayı 
kaldırarak. "Büyü ğünü genellikle saat kaçta yaparsın, Mats?" 
"Kahvaltıdan hemen sonra." 
"O halde artık hep o saatte yapacaksın. Bir saat gi bi düzenli olacak. Senin için 
uygun oldu ğu sürece elbette. Bir randevuya geç kalmı şsan ya da benzer bir durum 
söz konusuysa... hmm... Sadece Maturin demen ye. te rli. Ertesi güne kadar 
tuvalet ihtiyacı duymayacaksın." "Maturin." 
"Evet. Haydi artık git." 
"Sköldpadda'yı alamaz mıyım?" 
"Hayır, alamazsın. Haydi, git." 
Birkaç adım uzakla ştıktan sonra dönüp tekrar Susannah'ya baktı. 
Yanakları hâlâ ıslaktı, yüzünde kurnazca bir ifade vardı. "Belki almalıyim," 
dedi. "Belki o zaten benimdir." 
Almayı dene de görelim, ahmak, diye dü şündü Detta ama kontrolü en azından o an 
için elinde tutmakta olan Susannah, onu susturdu. " Neden söyle dedin, dostum? 
Söyle, yalvarırım." 
Adamın ifadesi de ği şmemişti. Tereciye tere satma, diyordu bakı şları. En azından 
Susannah'ya öyle der gibi gelmi şti. "Mats, Maturin," dedi adam. "Maturin, Mats. 
Anlıyorsun ya?" 
Anlıyordu. Tam ona bunun basit bir tesadüften ibare t oldu ğunu söyleyecekti ki 
aklına ba şka bir şey geldi: Calla, Callahan. 
"Anladım," dedi. "Ama Sköldpadda sana ait de ğil. Bana da ait de ğil." 
"O halde kime ait?" Mızmız bir sesti. 
Susannah mantı ğının onu durdurmasına (hiç olmazsa sansürlemesi-ne)  fırsat 
vermeden kalbinin ve ruhunun bildi ği gerçe ği dile getirdi: "Kule'ye ait, sai," 
dedi. "Kara Kule'ye ait. Ve ka izin verirse, bunu o raya götürüp teslim 
edece ğim." 
"Tanrılar yardımcın olsun, hanım-saı." 



"Senin de, Mats. Uzun günler ve ho ş geceler dilerim." 
Đsveçli diplomatın uzakla şmasını izledikten sonra fildi şi kaplumba ğaya baktı ve, 
"Bu çok etkileyiciydi, Mats, eski dostum," dedi. 
Mia, kaplumba ğayla zerre kadar ilgilenmiyordu. Şu otel, dedi. Orada telefon var 
mıdır? 
 
ÜÇ 
Susannah-Mia, kaplumba ğayı kot pantolonunun cebine koydu ve kendini zorlay arak 
parkta yirmi dakika daha oturdu. Bu sürenin büyük b ölümünü yeni bacaklarını 
hayranlıkla seyredip (her kime aitlerse, oldukça gü zellerdi) yeni 
(çalıntı) 
ayakkabıları içindeki yeni parmaklarını oynatarak g eçirdi. Bir kez, gözlerini 
kapatıp Dogan'ın kontrol odasına gitti. Alarm ı şıklarının sayısı artmı ş ve 
yeraltındaki makinelerin gürültüsü yükselmi şti ama SUSAN-NAH-MIO göstergesinin 
i ğnesi sarının hemen altındaydı. Yerde bekledi ği gibi çatlaklar belirmi şti ama 
henüz fazla tehlikeli görünmüyorlardı. Durum hariku lade sayılmazdı ama o an için 
bu kadarı da yeterliydi. 
Ne bekliyorsun, diye sordu, Mia. Neden burada oturu p duruyoruz? 
Đsveçliye oteldeki i şimizi halletmesi için biraz zaman veriyorum, diye c evap 
verdi, Susannah. 
Adama yeterince süre tanıdı ğına karar verince çantalarını toparladı, aya ğa 
kalktı, Đkinci Cadde'yi geçti ve Kırk Altıncı Sokak'ta, Plaz a-Park Hotel'e do ğru 
yürümeye ba şladı. 
 
DÖRT 
Lobi, çe şitli açılarda duran ye şil camların yansıttı ğı ho ş ö ğleden sonra 
ı şı ğıyla adeta yıkanıyordu. Susannah daha önce hiç bu k adar güzel bir °da 
görmemi şti (St. Patrick's dı şında) ama mekân, güzel oldu ğu kadar yabancıydı. 
Çünkü gelecekteyim, diye dü şündü. 
Tanrı biliyordu ya buna dair yeterince i şaret görmü ştü. Arabalar çojç daha küçük 
ve farklı görünüyordu. Gördü ğü genç kadınların ço ğu çıplak göbekleri ve sutyen 
askıları ortada dola şıyordu. Susannah Kırk Altıncı Sokak'ta yürürken sut yen 
askıları görünen bir kadın görmü ş ve kadınm durumun farkında olmadı ğını 
sanmı ştı. Ama aynı duruma be ş altı kez da-ha rastlayınca bunun tuhaf bir moda 
oldu ğunu anladı. Onun zamanında bir kadının sutyen askıs ı görünse hemen en yakın 
lavaboya gider ve düzeltirdi (ete ğinin veya pantolonunun belinden külotu 
görünenlere ise güneye kar ya ğıyor derlerdi). Çıplak göbeklere gelince... 
Coney Island dı şında her yerde tutuklanma sebebi olurdu, diye dü şündü. Bundan 
hiç şüphem yok. 
Ama onu en çok etkileyen, açıklaması en zor olandı:  şehir daha büyük 
görünüyordu. Gümbürdeyip u ğuldayarak dörtbir yanını sarıyordu. 
Titre şiyordu, içine çekti ği her nefes, ayrı bir koku ta şıyordu. Otelin dı şında 
taksi bekleyen kadınlar (sutyen askıları görünse de  görünmese de) saece New 
York'lu olabilirdi; taksileri durduran otel görevli leri sadece New York'lu 
olabilirdi; taksi şoförleri (koyu tenli olanların sayısı onu şaşırtmı ş, bir 
keresinde de türbanlı bir şoför görmü ştü) sadece New York'lu olabilirdi ama 
hepsi... farklıydı. Dünya ilerlemi şti. Sanki 1964'teki kendi New York'u, üçüncü 
ligde bir takımdı. Bu ise süper ligdi. 
Lobiye girince kısa bir an duraklayıp cebinden fild i şi kaplumba ğayı çıkardı. Sol 
tarafındaki bölümde iki kadın oturmu ş, sohbet ediyordu. Susannah kısacık 
eteklerinin altından görünen bacaklarına şaşkınca bakarak bir süre durdu (ne 
ete ği, ha ha). Üstelik bu kadınlar üniversite ö ğrencisi veya liseli de de ğildi; 
bu kadınlar en azından otuzlarındaydı (aslında tekn olojinin otuz be ş yılda ne 
kadar ilerleyebilece ğini dü şündüğünde altmı şlı ya şlarda olabileceklerinden 
şüphelenmiyor de ğildi). 
Sağ tarafta küçük bir ma ğaza vardı. Gerisindeki gölgeler arasında bir yerde bir 
piyano, kula ğa harika gelen tanıdık bir parça çalıyor "Night and  Day"r) Susannah 
sese do ğru gitti ği takdirde deri koltuklar, pırıldayan «iseler ve hâ lâ ö ğle 
sonrası olmasına ra ğmen seve seve hizmet edecek beyaz ceketli bir adam 
görece ğini biliyordu. Tüm bunlar, onu rahatlatıyordu. 



Tam kar şısında resepsiyon masası, masanın gerisinde ise Sus an-nah'nm hayatında 
gördü ğü en egzotik kadın vardı. Kadın hem beyaz, hem zenc i, hem de Çinli gibi 
görünüyordu, hepsi karı şıktı. Ne kadar güzel olursa olsun 1964'te böyle bir  
kadına kırma derlerdi. Oysa 1999'da son derece şık giysilere bürünmü ş ve birinci 
sınıf, büyük bir otelin resepsiyonunda görev almı ştı. Kara Kule'nin durumu her 
an kötüle şiyor, dünya ilerliyor olabilirdi, ama güzel resepsi yon görevlisi, her 
şeyin mahvolup yanlı ş yöne gitmedi ğinin bir ispatıydı (e ğer ispat gerekiyorsa). 
Görevli, oda-içi ödemeli film yayınının (bu ne anla ma geliyorsa) faturasından 
yakınan bir adamla konu şuyordu. 
Boş ver, gelecekteyiz, dedi, Susannah kendi kendine bi r kez daha. Lud şehri gibi 
bu da bilimkurgu. En iyisi böyle dü şünüp fazla kafa yormamak. 
Ne oldu ğu veya hangi zaman oldu ğu umurumda de ğil, dedi Mia. Bir telefonun 
yakınında olmak, bebemle ilgilenmek istiyorum. 
Susannah üç ayaklı bir sehpa üzerine yerle ştirilmi ş bir levhanın önünden geçti. 
Sonra daha yakından bakmak için geri döndü. 
NEW YORK PLAZA-PARK HYATT, 1 TEMMUZ 1999 
ĐTĐBARIYLA REGAL B.M. PLAZA HOTEL OLACAKTIR. 
SOMBRA/KUZEY MERKEZ'DEH BĐR BAŞKA MUHTEŞEM PROJE! 
Gece ve Gündüz. 
Lüks Kaplumba ğa Koyu Apartmanı'ndaki Sombra... kö şedeki o cam. dan dev yapıya 
bakılırsa apartman asla in şa edilmemi ş, diye dü şündü, Su. sannah. Ve Kuzey 
Merkez Pozitronik'in Kuzey Merkezi Đlginç. 
Kafasının içinde ani bir sancı hissetti. Sanki beyn ine yıldırım dü ş-müştü. 
Gözleri ya şardı. Sancıyı kimin gönderdi ğini biliyordu. Sombra Şir. keti, Kuzey 
Merkez Pozitronik veya Kara Kule ile zerre kadar il gilenmeyen Mia 
sabırsızlanıyordu. Susannah bunu de ği ştirmesi, en azından denemesi gerekti ğini 
biliyordu. Mia bebesine öyle odaklanmı ştı ki, gözleri kör olmu ştu. Ama bebesini 
elinde tutmak istiyorsa vizyonunu biraz geni şletmesi gerekecekti. 
Her adımında seninle ölesiye mücadele edecektir, de di, Detta. Sesi kurnaz, sert 
ve ne şe doluydu. Bunu da biliyorsun, de ğil mi? 
Biliyordu. 
Susannah yanlı şlıkla X-Rated diye bir film sipari ş etti ğini, faturasına 
i şlenmedi ği sürece ücretini ödemeye razı oldu ğunu söyleyen adamın sorunu 
hallolunca resepsiyon masasına yakla ştı. Kalbi şiddetle çarpıyordu. 
"Arkada şım Mathiessen van Wyck benim için bir oda tutmu ş olmalı," dedi. Görevli 
kadının lekeli ti şörtüne onaylamaz bir ifadeyle baktı ğını görünce gergin bir 
sesle devam etti. "Bir du ş alıp üzerimi de ği ştirmek için sabırsızlanıyorum. Ufak 
bir kaza ya şadım da. Ö ğle yeme ğinde." 
"Evet, hanımefendi. Hemen kontrol ediyorum." Kadın,  önüne daktilo ili ştirilmi ş 
televizyon ekranı gibi görünen bir aletin ba şına geçti. Birkaç tu şa bastı, 
monitöre baktı ve, "Susannah Mia Dean, de ğil mi?" diye sordu. 
Doğru söyledin, te şekkürler derim, sözleri dilinin ucuna kadar geldi a ma kendini 
tutmayı ba şardı. "Evet." 
"Kimli ğinizi görebilir miyim, lütfen?" 
Susannah bir an afalladı. Sonra keseye uzanıp kör k enarından tutmaya dikkat 
ederek bir Oriza çıkardı. Roland'ın, Calla'nın koda man çift'si Wayne 
Overholser'a söyledi ği bir şeyi hatırlamı ştı: Bizim i şimiz kurala. Rizalar 
kur şun de ğildi ama mukabili oldu ğuna şüphe yoktu. Bir elinde taba ğı, bir elinde 
küçük, oyma kaplumba ğayı tutarak kadına baktı. 
"Bu olur mu?" diye sordu nazikçe. 
"Ne..." diye soran güzel resepsiyon görevlisi, bakı şları tabaktan kaplumba ğaya 
çevrilir çevrilmez sustu. Gözleri irile şti ve hafifçe camla ştı. Đlginç bir pembe 
parlatıcıyla kaplı olan dudakları (Susannah'ya rujd an çok şeker gibi görünmü ştü) 
aralandı. Bo ğazından hafif bir ses yükseldi: ahhhh... 
"Bu sürücü ehliyetim," dedi, Susannah. "Görüyor mus un?" Neyse ki o sırada 
etrafta kimse, bir komi bile yoktu. Otelden geç ayr ılanlar kaldırımda taksi için 
mücadele ediyor; lobideki tek tük insan ise gazete veya dergi okuyordu. 
Hediyelik e şya ma ğazasının gerisindeki bardaki piyanist "Night and Da y"i 
bitirmi ş, "Stardust"ın çalmaya ba şlamı ştı. 
"Sürücü ehliyeti," dedi görevli kadın aynı iç çeki şe benzer sesle. 
"Güzel. Yazman gereken bir şey var mı?" 



"Hayır... odayı Bay van Wyck tuttu... tek yapmam ge reken... kimli ğinizi 
kontrol... kaplumba ğayı tutabilir miyim, hanımefendi?" 
"Hayır," dedi, Susannah ve kadın a ğlamaya ba şladı. Susannah bu geli şmeyi hayret 
ve ilgiyle izledi. On iki ya şındayken verdi ği korkunç keman resitalinden beri 
(ilk ve sondu) bu kadar çok ki şiyi a ğlattı ğını hatırlamıyordu. 
"Hayır, tutamam," dedi resepsiyon görevlisi a ğlamaya devam ederek. "Hayır, 
hayır, bunu yapamam, onu tutmama izin yok, ah Disco rdia, onu..." 
0 Yıldız Tozu. 
 "Sızlanmayı kes," dedi Susannah ve kadın hemen sus tu. "Bana oda-nın anahtarını 
ver, lütfen." 
Ama melez kadın ona bir anahtar de ğil, dosya içinde bir plastik kart verdi. 
Dosyanın içinde (muhtemelen hırsızların görmemesi i çin) 1919 ra-kamı yazılıydı. 
Rakamı gören Susannah hiç şaşırmadı. Mia'nın ise umurunda de ğildi elbette. 
Aniden hafifçe dengesini kaybetti. Oldu ğu yerde yalpaladı. Dengesi-ni korumak 
için bir elini (ehliyeti tutan eli) kaldırması gere kti. Bir an için yere 
düşece ğini sandı ama sonra her şey tekrar yoluna girdi. 
"Hanımefendi?" diye sordu resepsiyon görevlisi. End i şelenmi ş gibi görünüyordu 
ama iri gözleri pek kaygılı de ğildi. " Đyi misiniz?" 
"Evet," dedi, Susannah. "Sadece... bir iki saniyeli ğine dengemi kaybettim." 
Tanrı askına bu da neydi, diye dü şündü ama cevabı biliyordu. Bacakları olan, 
Mia'ydı, Mia. Bay Sköldpadda'yı Alamaz Mıyım ile ka r şıla şmalarından beri 
direksiyonda Susannah vardı ve bedeni, dizden-a şağısı-kayıp durumuna dönmeye 
başlıyordu. Çılgınca, ama do ğruydu. Vücudu, Susannah'la- şıyordu. 
Mia, buraya gel. Kontrolü al. 
Yapamam. Daha de ğil. Yalnız kalır kalmaz alırım. 
Susannah bu ses tonunu biliyordu, hem de çok iyi bi liyordu. Kaltak utanıyordu. 
Susannah, resepsiyon görevlisi, "Bu nedir?" diye so rdu. "Bir tür anahtar mı?" 
"Evet, sai. Hem odanızın kapısını açmak, hem de asa nsörü kullanmak için. Tek 
yapmanız gereken, oklar yönünde yuvaya sokmak. Sonr a sertçe çekin. Kapının 
üzerindeki ı şık ye şile dönünce odanıza girebilirsiniz. Kasada sekiz bi n dolardan 
fazla nakit var. O güzel kaplumba ğanızin hepsini size vermeye hazırım. 
Kaplumba ğanız için, sköldpadda'mz için, tortuga'mz, kavvit'i mz..." 
"Hayır," dedi, Susannah ve tekrar sendeledi. Reseps iyon masasının kenarına 
tutundu. Dengesini zorlukla koruyabiliyordu. " Şimdi odaya çıkaca ğım-" Aslında 
önce lobideki küçük ma ğazaya gidip Mats'in parasıyla temiz bir bluz almaya  
niyetlenmi şti ama o konu bekleyebilirdi. Her şey beklemek zorundaydı. 
"Evet, sai." Artık hanımefendi demiyordu. Kaplumba ğanın kadının üzerindeki 
etkisi çok güçlüydü. Dünyalar arasındaki bo şlu ğu eritiyordu. 
"Beni gördü ğünü unut, tamam mı?" 
"Tamam, sai. Telefonunuza rahatsız edilmek istemedi ğiniz notunu dü şeyim mi?" 
Mia içinde bir yaygara kopardı. Susannah, ona dikka t etmedi bile. "Hayır. Bir 
telefon bekliyorum." 
"Siz bilirsiniz, sai." Gözleri hâlâ kaplumba ğanın üzerindeydi. Gördü ğü andan 
beri ayırmamı ştı. "Plaza-Park'a ho ş geldiniz. Bir kominin çantalarınızı 
ta şımanıza yardım etmesini ister misiniz?" 
Bu üç minik şey için yardıma ihtiyacım varmı ş gibi mi görünüyor, diye dü şündü 
Detta ama Susannah ba şını iki yana sallamakla yetindi. 
"Pekâlâ." 
Susannah resepsiyondan uzakla şmaya ba şlamı ştı ki kadının söylediklerini duyarak 
hızla döndü. 
"Kral, Göz'ün sahibi çok yakında gelecek." 
Susannah şoka yakın bir şaşkınlıkla ona bakakaldı. Kollarındaki tüyler diken 
diken olmu ştu. Görevli kadının güzel yüzündeki huzurlu ifade d eği şmemişti. 
Kahverengi gözler, hâlâ fildi şi kaplumba ğanın üzerindeydi. Tükürü ğünün ıslattı ğı 
dudakları parlıyordu. Burada daha fazla kalırsam ri yaları akmaya ba şlayacak, 
diye dü şündü, Susannah. 
Bu Kral ve Göz meselesi üzerinde durmak istiyordu ( bu onun i şiydi)^ o sırada 
ipler onun elinde oldu ğu için bunu yapabilirdi ama tekrar sendele. di ve 
asansöre kot pantolonunun bo ş paçalarını pe şinde sürükler hal^ emekleyerek 
binmek istemedi ği için yapamadı. Belki daha sonra, diye dj. şündü pek olası 
olmadı ğını bilerek; artık her şey çok hızlı geli şiyordu. 



Düşmemeye çalı şarak asansöre do ğru yürüdü. Resepsiyon görevlisi arkasından 
pi şmanlık dolu bir sesle tekrar konu ştu. 
"Kral gelip Kule yıkıldı ğında kaplumba ğanız gibi güzel şeylerin tümü yok olacak, 
sai. Sadece karanlık, Discordia'nın uluması ve can toi çı ğlıkları olacak." 
Ürperme hissi ensesine yükselmi ş ve kafa derisi gerilmi şti ama Susannah bir şey 
söylemedi. Bacaklarındaki {emanet bacaklar) his hız la yok oluyordu. Çıplak 
tenine bakabilseydi yeni bacaklarının şeffafla ştı ğını mı görecekti? Damarlarında 
dola şan, ayaklarına inerken parlak kırmızı, kalbine çıka rken rengi koyula şmış 
olan kanını görebilecek miydi? Ya kaslarının iç içe  geçmi ş liflerini? 
Đçinde, görebilecekmi ş gibi bir his vardı. 
YUKARI dü ğmesine bastı ve üç asansörden birinin kapısının o y ere yı ğılmadan 
açılması için dua ederek Oriza'yı keseye geri koydu . Piyanist, "Stormy 
Weather'a  geçmi şti. 
Ortadaki asansörün kapıları açıldı. Susannah-Mia iç eri girdi ve 19'a bastı. 
Kapılar kapandı ama asansör kıpırdamıyordu. 
Plastik kart, diye hatırlattı kendine. Kartı kullan man gerek. 
Yuvayı görüp okların gösterdi ği yöne dikkat ederek kartı içine soktu. 19'a 
tekrar bastı ve bu kez ı şık yandı. Bir dakika sonra Mia, onu kabaca kenara 
iterek öne çıktı. 
Susannah rahatlamı ş ve bitkin bir halde zihninin gerisine çekildi. Eve t, 
kontrolü bir ba şkasına bırakmak... neden olmasın? Otobüsü biraz Aa başkası 
kullansın, diye dü şündü. Bacaklarının tekrar maddele şip gücendi ğini hissetti ve 
o an için bu kadarı yeterliydi. 
 
BEŞ 
Mia yabancı bir dünyada olabilirdi ama çok çabuk ö ğreniyordu. 19. katın 
lobisindeki 1911-1923 levhasını hemen fark etti ve 1919 numaralı odanın 
bulundu ğu koridorda hızla yürümeye ba şladı. Kalın, ye şil, yumu şacık halı, 
{çalıntı) 
ayakkabılarının altında hafifçe hı şırdıyordu. Plastik kartı yuvaya yerle ştirdi, 
kapıyı açtı ve içeri girdi. Odada iki yatak vardı. Çantaları birinin üzerine 
bıraktı, ilgisizce etrafına bakındı ve bakı şları telefonun üzerinde odaklandı. 
Susannah! Sesi sabırsızdı. 
Ne var? 
Çalmasını nasıl sa ğlayaca ğım? 
Susannah e ğlenerek güldü. Đnan bana tatlım, bu soruyu soran ne ilk, ne de bir 
milyonuncu ki şisin. Ya çalar ya da çalmaz. Buna sen karar veremez sin. Bu arada 
neden biraz etrafa bakınmıyorsun? Bak bakalım, çant ala-ı koyabilece ğimiz bir yer 
var mı? 
Mia'nın itiraz edece ğini sanmı ştı ama bekledi ği olmadı. Mia odayı dola şmaya 
başladı (perdeleri açmaya tenezzül etmemi şti, oysa Susannah şehri o yükseklikten 
görmeyi çok isterdi), banyoya bir göz attı (mermer küveti ve aynalarıyla 
saraylara yakı şacak bir banyoydu) ve sonra gardıroba baktı. Dolapt a, üzerine 
kuru temizleme için bo ş torbalar konmu ş bir kasa vardı. Üzerinde bir yazı vardı 
ama Mia okuyamıyordu. Aynı soru^nu Roland da zaman zaman ya şardı ama bunun 
sebebi, Đngiliz Alfabei'ndeki harflerle Đç-Dünya'nın "kadim harfleri" arasındaki 
farktı. Susannah, Mia'nın derdinin çok daha basit o ldu ğunu hissediyordu; 
bedenini ele geçiren kadın rakamları çok iyi tanıyo rdu ama muhtemelen okuma 
yazması yoktu. 
Susannah öne çıktı ama tamamen de ğil. Bir an için iki çift gözden ilgiyle yazıya 
baktı ve bu, öyle tuhaf geldi ki ba§ı dönüyormu ş gibi hissetti. Sonra görüntüler 
birle şti ve yazıyı okudu: 
BU KASA, K ĐŞĐSEL EŞYALARINIZ ĐÇĐNDĐR. 
PLAZA-PARK HOTEL ĐDARESĐ, BIRAKILAN E ŞYALAR ĐÇĐN 
SORUMLULUK KABUL ETMEZ. 
NAKĐT PARA VE MÜCEVHERLER, 
ZEMĐN KATTAKĐ OTEL KASASINA BIRAKILMALIDIR. ŞĐFREYĐ BEL ĐRLEMEK 
ĐÇĐN DÖRT RAKAM TUŞLAYIP GÖNDER'E BASINIZ. 
AÇMAK ĐÇĐN ŞĐFRENĐZĐ GĐRĐP AÇ'A BASINIZ. 
Susannah geri çekilip rakamları belirleme i şini Mia'ya bıraktı. Mia önce bir 
rakamına bir kez, sonra dokuza üç kez bastı. Đçinde bulundukları yıldı ve odaya 



girebilecek bir hırsızın ilk deneyece ği şifrelerden biri olaca ğı muhakkaktı. Ama 
hiç olmazsa oda numarası de ğildi. Ayrıca, bunlar do ğru rakamlardı. Güç 
rakamları. Bir sigul. Bunu ikisi de biliyordu. 
Mia şifreyi belirledikten sonra kasayı yokladı, sıkıca k apalı oldu ğunu gördü ve 
açmak için gerekeni yaptı. Kasanın içinden bir yerd en hafif bir vızıltı duyuldu 
ve bir tık sesiyle açıldı. Mia soluk kırmızı ORTA- ŞEHIR KULVARLARI çantasını 
(içindeki kutu, rafla neredeyse aynı geni şlik' teydi) ve Oriza tabaklarının 
bulundu ğu keseyi kasaya yerle ştirdi. Kasayı kapatıp tekrar kilitledi, açmayı 
denedi, sıkıca kapalı oldu ğunu görünce ho şnut bir ifadeyle ba şını salladı. 
Borders çantası hâlâ yata ğın üzerindeydi Đçindeki bir tomar parayı çıkarıp kot 
pantolonunun ön sa ğ cebine, kaplumba ğanın yanına koydu. 
Temiz bir ti şört bulmamız gerek, diye hatırlattı, Susannah isten meyen konu ğuna- 
Hiçli ğin kızı Mia hiç cevap vermedi. Kirli ya da temiz, t i şörtleri hiç 
umursamadı ğı açıktı. Mia, telefona bakıyordu. Do ğumu bir süreli ğine durdu ğundan, 
o an için tek önemsedi ği, telefondu. 
Şimdi görü şece ğiz, dedi, Susannah. Söz vermi ştin ve sözünü tutacaksın. Ama o 
ziyafet salonunda de ğil. Urperdi. Dı şarıda bir yerde olsun, beni dinle 
yalvarırım. Temiz hava istiyorum. O salona ölüm kok usu sinmi şti. 
Mia hiç itiraz etmedi. Susannah di ğer kadının anıları arasında bir gezintiye 
çıktı ğını hissetti (inceliyor, reddediyor, inceliyor, red dediyordu). Mia sonunda 
i şlerine yarayacak bir yer buldu. 
Oraya nasıl gidece ğiz, diye sordu, Mia ifadesizce. 
Artık (yine) iki ki şi olan zenci kadın, yataklardan birinin üzerine otu rup 
ellerini kuca ğında birle ştirdi. Bir kızaktaymı ş gibi, dedi kadının Susannah 
yarısı. Ben itece ğim, sen de yön vereceksin. Ve unutma, Susan-nah-Mio , 
i şbirli ğimi istersen bana dürüst cevaplar vermelisin. 
Öyle yapaca ğım, diye cevap verdi di ğeri. Ama duyduklarından ho şlanaca ğını sanma. 
Ya da anlayabilece ğini. 
Sen ne... 
Boş ver! Tanrılar, daha önce bu kadar çok soru sorabil en biriyle kar şı-
bşmamıştım! Zamanımız az! Görü şmemiz telefon çaldı ğı an bitecek! Yani konu şmak 
istiyorsan... 
Susannah, ona bitirme fırsatı vermedi. Gözlerini ka patıp kendini ge-nye bıraktı. 
Yatak, dü şüşünü engellemedi; içinden geçip dü şmeye devam etti. Bo şlukta 
düşüyordu. Uzaklardan belli belirsiz gelen çınlamaları  j yabiliyordu. 
Đşte yine gidiyorum, diye dü şündü. Ve: Seni seviyorum, Eddie. 
  
DÖRTLÜK: Commala-gel 
Yaşamak ne güzel 
Đblis Ayı yükseldi ğinde 
Gözler Discordia üzerinde. 
KARŞILIK: Commala-tin-tin 
Gölgeler dünyayı görmek için 
Ve yürümek için yükseldi ğinde 
Yaşamaktan memnunsundur yine de. 
  
  
6. Kıta: Cehennem Çukuru Şatosu 
 
BĐR 
Susannah bir anda tekrar bedenine döndü ğünü hissetti ve bu duygu zihninde bir 
anıyı berrak bir şekilde canlandırdı: on altı ya şındaki Odetta Holmes, üzerinde 
iç çama şırıyla, pencereden giren parlak güne ş ı şı ğının aydınlattı ğı yata ğında 
oturmu ş, ipek külotlu çorabını giyiyordu. Bu anı zihninde belirdi ği' anda, White 
Shoulders parfümünün ve Pond's güzellik sabununun k okusunu hissetti. Annesinin 
sabunu ve ondan ödünç aldı ğı parfümüydü. Artık parfüm kullanmasına izin 
verilecek kadar büyümü ştü. Bahar Balosu, diye dü şünüyordu. Nathan Freeman ile 
gidiyorum! 
Sonra anı yok oldu. Pond's sabununun güzel kokusu, yerini temiz ve so ğuk (ama 
bir şekilde de bayat) gece esintisine bıraktı ve geriye tek kalan, yeni bir 



hedene, giyilen çorabı dize do ğru çekermi ş gibi girmenin verdi ği o tuhaf ama 
kusursuz his oldu. 
Gözlerini açtı. Rüzgâr, ince toz taneciklerini yüzü ne çarparak esiyordu. Tek 
kolunu, bir darbeye kar şı kendini savunurcasına kaldırıp yüzünü buru şturdu ve 
gözlerini kıstı. 
"Buraya!" diye ba ğırdı bir kadın sesi. Susannah'nın bekledi ği gibi bir ^s 
değildi. Ne tizdi, ne de zafer yüklü, cırtlak bir ses.  "Buraya, kuytuya gel!" 
Başını kaldırdı ğında uzun boylu ve çekici bir kadının ona gelmesini  i şaret 
etti ğini gördü. Mia'yı kanlı canlı görmek, Susannah'yı f azlasıyla şaşırtmı ştı 
çünkü bebenin annesi, beyazdı. Görünü şe bakılırsa Odetta'nın ki şili ğinin bir 
bölümü artık beyazdı. Detta Walker'm ırkına dair ha ssas duyguları altüst olmu ş 
olmalıydı. 
Kendisi ise yine eski haline dönmü ştü, bacaklarının alt kısmı yoktu ve tek 
ki şilik kaba saba bir arabanın üzerinde oturuyordu. Al çak bir surun üzerindeki 
girintide duruyordu. Hayatında gördü ğü en korkutucu, en aman vermez toprak 
parçasına do ğru bakıyordu. Dev kayalıklar, bir testerenin di şleri gibi gökyüzüne 
yükseliyordu. Hastalıklı bir ayın vah şi ı şı ğı altında uzaylıların kemikleri gibi 
parlıyorlardı. Ayın bir sırıtı şa benzeyen ı şıltısının gerisinde milyarlarca 
yıldız, sıcak buz gibi yanıyordu. Tek bir dar yol, keskin a ğızlı, sivri kö şeli 
kayalıklar arasında uzanıyordu. Yola bakan Susannah  bir grubun oradan ancak tek 
sıra halinde geçebilece ğini dü şündü. Ve yanlarında bolca erzak olmalı. Bu yolun 
kenarında toplayacak mantarlar veya çörek-toplan yo k. Uzaklarda (kayna ğı ufkun 
hemen üzerinde bir yerlerdeydi) kıpkırmızı, u ğursuz bir ı şık titre şiyordu. Gülün 
kalbi, diye dü şündü. Sonra: Hayır, de ğil. Kralın atölyesi. Me şum ı şıltıya deh şet 
içinde, çaresizce baktı. Parıldıyor... sönüyordu. Y ükseliyor... alçalıyor-du. 
Gökyüzüne do ğru yükselen salgın bir hastalık gibiydi. 
"Yanıma gel, New York'lu Susannah," dedi, Mia. Üzer inde a ğır bir şal ve 
dizlerinin hemen altında biten deri bir pantolon va rdı. Bacakları, yara bere ve 
çizik içindeydi. Aya ğında kalın tabanlı, kaba ayakkabılar vardı. "Kral, uzak 
mesafeden bile etkisi altına alabilir. Şatonun Discordia ta-rafındayız. Hayatını 
yok yere bu duvarın dibinde sonlandırmak istemezsin  herhalde. Seni büyüler ve 
atlamanı emrederse ba şka seçene ğin olmaz-O patronluk taslayan silah şor 
erkeklerin sana yardım etmek için burda de ğil, de ğil mi? Yoo, yoo. Tek basmasın, 
evet öylesin." 
Susannah bakı şlarını bir parlayıp bir sönen ı şıltıdan koparmaya çalı ştı ve önce 
başaramadı. Panik, zihnini bir anda sardı (seni büyüle r ve atlamanı emrederse) 
ve Susannah, onu deh şetin dondurdu ğu bedenini harekete geçirmek için bir araç 
olarak kullandı. Bir an hiçbir şey olmadı. Sonra kendini küçük, derme çatma 
araba üzerinde geriye öyle şiddetli savurdu ki, yerdeki ta şların üzerine 
düşmemek için kenara tutunmak zorunda kaldı. Rüzgâr, o nunla alay edercesine 
tekrar esti ve tozları yüzüne do ğru savurdu. Ama o çekim... büyülenme... güç... 
her ne ise, artık yoktu. Küçük at arabasına baktı ( bu isim do ğru muydu de ğil 
miydi bilmiyordu ama ona böylesi uygun gelmi şti) ve nasıl i şledi ğini hemen 
anladı. Basitti. Arabayı çekecek bir katır olmadı ğı için bu görev ona kalıyordu. 
Topeka'da buldukları o güzel, hafif, kullanı şlı iskemle ile aralarında dünyalar 
kadar fark vardı. Onu küçük parktan otele götüren g üçlü bacaklar üzerinde 
yürüyebilmekle ise kıyaslanamazdı bile. Bacaklara s ahip olmayı nasıl da 
özlemi şti. Daha şimdiden özlemi şti. Ama ba şa gelen çekilirdi. 
 
Arabanın tahta tekerleklerini kavrayıp itmeyi dened i ve bir sonuç elde edemedi. 
Daha fazla çabaladı ve tam arabadan inip Mia'nın be kledi ği yere do ğru sürünmesi 
gerekece ğini dü şünürken tekerlekler inleyip gıcırdayarak dönmeye ba şladı. Ta ş 
bir sütunun arkasında bekleyen Mia'ya do ğru ilerlemeye ba şladı. Çok sayıdaki ta ş 
sütun, bir yay çizerek karanlı ğa do ğru uzanıyordu. Susannah bir zamanlar (dünya 
ilerlemeden önce) ocuların dü şman oklarından veya mancınıklarından korunmak için 
bu ta§ sütunların arkasına saklandı ğını dü şündü. Sonra sütunlar arasındaki 
boşluklara geçip kendi oklarını fırlatıyorlardı. Bu, n e kadar zaman öncey-* ■ 
Hangi dünyaydı burası? Ve Kara Kule ne kadar uzakta ydı? 
Susannah'nın içinden bir ses, çok yakında olabilece ğini söylüyordu. 
 Gıcırdayan, itiraz eden hantal arabayı rüzgârdan u zakla ştırdı ve on iki 
metreden az bir mesafe ilerlemi ş olmasına ra ğmen soluk solu ğa kal. mı ş olmanın 



utancıyla şallı kadına baktı. Bayat, a ğır havayı içine derin so. hıklar alarak 
çekiyordu. Sütunlar (galiba onlara korkuluk deniyor du) saj> tarafındaydı. 
Solunda, yıkılmaya yüz tutmu ş ta ş duvarların çevreledi ği daire şeklinde karanlık 
bir bo şluk vardı. Yolun kar şısında iki kule, dı ş cfo. varın gerisinde 
yükseliyordu. Ama biri, yıldırım çarpmı ş veya güçlü bit parlatıcıyla havaya 
uçurulmu ş gibi hasar görmü ştü. 
"Bir zamanlar Discordia Şatosu olarak bilinen, Cehennem'deki şatonun 
surlarındaki yürüme yolu üzerindeyiz," dedi, Mia. " Temiz hava istedi ğini 
söylemi ştin. Calla'da söyledikleri gibi, umarım bu sana uya r. Burası ordan çok 
uzak, Susannah. Burası, Uç-Dünya'nın sonu, görevini zin iyi ya da kötü sona 
erece ği yerin çok yakını." Bir an duraksadıktan sonra dev am etti. "Kötü 
sonlanaca ğı nerdeyse muhakkak. Ama bu benim umurumda de ğil. Ben Mia'yım, 
hiçli ğin kızı, birin anası. Sadece bebemi dü şünürüm, ba şka hiçbir şeyi de ğil. 
Bebem bana yetecek! Görü şmek mi istiyorsun? Güzel. Söyleyebilece ğim kadarını 
sana dürüstçe anlataca ğım. Neden olmasın? Benim için ne fark eder ki?" 
Susannah etrafına bakındı. Şatonun merkezine do ğru döndü ğünde (orada avlu 
oldu ğunu tahmin ediyordu) burnuna, çok eskilerden kalma çürümü şlük kokusu 
çalındı. Burnunu kırı ştırdı ğını gören Mia, gülümsedi. 
"Evet, hepsi gideli çok oldu. Daha sonra gelenlerin  arkalarında bıraktı ğı 
makinelerin ço ğu da durdu ama ölümlerinin kokusu burayı hâlâ terk etmemi ş, de ğil 
mi? Ölüm kokusu asla yok olmaz. Silah şor dostuna sor, gerçek silah şor olana. O 
bilir, çünkü kendi payına dü şeni yeterince aldı. Çok fazla şeyden sorumlu, New 
York'lu Susannah. Dünyaların suçlu-luk duygusu, çür ümekte olan bir ceset gibi 
boynuna dolanmı ş. Yine de o sarsılmaz, tutkulu kararlılı ğı sayesinde yüce olanın 
dikkatini çekebilen" kadar ilerleyebilmi ş. O ve yanındaki herkes yok edilecek. 
Karnımdaa bu hiç umurumda de ğil." Çenesi, yıldızların cılız aydınlı ğı altında 
yükseldi. Đri gö ğüsleri şalın altından belli nluyordu... ve Susannah, kadını n 
karnının şi şkin oldu ğunu gördü. Mia, en azından bu dünyada belirgin bir şekilde 
hamileydi. Hatta karnı her an patiayacakmı ş gibiydi. 
"Sor bakalım," dedi, Mia. "Ama unutma ki varlı ğımız di ğer dünyada da sürüyor. 
Aynı bedeni payla ştı ğımız dünyada. Uyuyormu şuz gibi bir yata ğın üzerinde 
yatıyoruz... ama uyumuyoruz, de ğil mi, Susannah? Hayır. Ve telefon çaldı ğında, 
dostlarım aradı ğında, burayı hemen terk edece ğiz. Sorularını sormu ş ve 
cevaplarını almı ş olursan ne âlâ. Almamı ş olursan da umurumda de ğil. Haydi, sor. 
Yoksa... sen bir silah şor de ğil misin?" Dudakları küçümseyici bir gülümsemeyle 
kıvrıldı. Gerçekten de çok küstahtı. Özellikle de g eri dönmek zorunda 
kalacakları dünyada Kırk Altıncı Sokak'tan Kırk Yed inci'ye kadar bile gitmeyi 
beceremeyecek biri için. "Sorsana!" 
Susannah şatonun avlusu olan karanlık kuyuya tekrar baktı. Bi r zamanlar ortaça ğ 
tarihi üzerine bir ders almı ş ve o döneme dair terimler ö ğrenmi şti ama bu çok 
uzun zaman önceydi. A şağılarda bir yerlerde bir ziyafet salonu olmalıydı 
mutlaka. En azından bir süre için kendisi de karnın ı orada doyurmu ştu. Ama artık 
ziyafet günleri sona ermi şti. Onu fazla zorlayacak olursa Mia bunu kendisi 
keşfetmek zorunda kalacaktı. 
Bu arada, nispeten kolay bir soruyla ba şlamaya karar verdi. 
"E ğer bu Cehennem'deki şato ise, Cehennem nerde?" diye sordu. 
Kayalardan ba şka bir şey göremiyorum. Ve bir de ufuktaki kızıl ı şıltı var." 
Omuz hizasındaki saçları uçu şan Mia (saçları Susannah'nınkiler gibi sert de ğil, 
ipek gibi yumu şaktı) kulelerin yükseldi ği ve yürüyü ş yolunun 1 eleyerek 
kıvrıldı ğı kar şı duvarın altındaki derin yarı ğı i şaret etti. 
"Bu iç kale," dedi. "Hemen dı şında, sakinleri bin yıldan fazla bir sure önce 
Kızıl Ölüm yüzünden ölen ve artık terk edilmi ş olan Fedic Kasabası var. Onun da 
ötesinde..." 
"Kızıl Ölüm mü?" diye sordu, Susannah şaşırarak (ve ürkerek) "Poe'mm Kızıl 
Ölüm'ü mü? Hikâyedeki gibi?" Neden olmayacaktı? L 
"'Frank Baum'un Oz Diyarı'na gitmemi şler miydi zaten? Sırada ne vardı? 
Beyaz Tav şan ve Kupa Kraliçe mi? 
"Bilmiyorum, hanım. Tek söyleyebilece ğim, terk edilmi ş kasabanın ardında dı ş 
duvarın, onun da ötesinde kayna şan, didi şen, ço ğalan ve kaçmaya çalı şan 
canavarlarla dolu derin bir uçurumun oldu ğu. Bir zamanlar kar şıya geçi şi 
sağlayan bir köprü vardı ama çok uzun zaman önce yok o ldu. 'Hesap edilebilen 



zamandan önce,' derler ya hani. Orda, bir kadıın ve ya adamı tek bakı şta 
çıldırtabilecek korkunç yaratıklar var." 
Susannah'ya kinayeli bir bakı ş fırlattı. 
"Ama bu, silah şorlar için geçerli de ğil. Senin gibi bir silah şor elbette daha 
dayanıklı olacaktır." 
"Neden benimle alay ediyorsun?" diye sordu, Susanna h usulca. 
Mia önce şaşırmı ş göründü, sonra ifadesi sertle şti. "Buraya gelmek benim fikrim 
miydi? Kral'm Gözü'nün ufku kirletti ği ve pis ı şı ğıyla ayı çirkinle ştirdi ği bu 
buz gibi yerde durmayı ben mi istedim? Hayır efendi m! Bizi buraya gelmeye sen 
zorladın. Dır dır edip ba şımın etini yedin!" Susannah buna, bir iblisten hami le 
kalmanın da kendi fikri olmadı ğını söyleyerek kar şılık verebilirdi ama gereksiz 
yere inatla şıp tartı şmayı uzatmanın anlamı yoktu. 
"Sadece sordum," dedi, Susannah. 
Mia eliyle sabırsızca bir hareket yaptı. Kılı kırk yarmana gerek yok, der 
gibiydi. Yan tarafına döndü. "Morehouse'a falan git medim," diye söy-lendi. "Ve 
ne pahasına olursa olsun bebemi do ğuraca ğım, duydun mu-Ne olursa olsun onu 
doğuracak ve besleyece ğim!" 
Susannah birden pek çok şeyi anladı. Mia alay ediyordu, çünkü koruyordu. Tüm  
bildiklerine ra ğmen, varlı ğının çok büyük bir bölümü, Su-sannah'ydı. 
Örneğin, Morehouse'a falan gitmedim sözü; bu, Ralph Elli son'ın Gö-
riinmezAdam'mdandı. Mia, Susannah'nın bedenine gird i ğinde tek ki şilik fiyatına 
en az iki ki şilik sahibi olmu ştu. Detta'yı emeklilikten (ya da kı ş uykusundan) 
geri getiren ne de olsa Mia'ydı ve zencilerin "zenc iler için sava ş sonrası daha 
iyi e ğitim" denen olguya küçümseyici bakı şını ve şüpheli yakla şımını ifade eden 
bu deyi ş, Detta'nın çok ho şuna giderdi. Morehouse'a veya ba şka bir yere 
gitmedi ğini söylemesi, ne biliyorsa onu biliyor oldu ğu anlamına geliyordu. 
Gaipten duymu ştu veya öbür dünyadan bir telgraf almı ştı. Biliyordu i şte. 
"Mia," dedi. "Bu bebe senden ba şka kime ait? Babası ne tür bir iblisti, biliyor 
musun?" 
Mia sırıttı. Susannah, kadının yüzündeki ifadeyi hi ç be ğenmemişti. Đçinde çok 
fazla Detta, alaycı kahkaha ve kötü haber vardı. "E vet, biliyorum. Ve haklısın. 
Bu belayı ba şına saran bir iblisti. Hem de çok güçlü bir iblis! Bir insan! Öyle 
olmak zorundaydı çünkü Prim geri çekildi ğinde, Kule'nin etrafında dönen bu 
dünyaların kıyılarında kalan gerçek iblisler kısırd ı. Ve bunun çok iyi bir 
sebebi vardı." 
"O halde nasıl..." 
"Bebemin babası, dinh'in," dedi, Mia. "Gilead'lı Ro land, evet o. Şimdi mezarında 
çürümekte olmasına ra ğmen Steven Deschain sonunda bir 'oruna kavu ştu ama o 
bundan bihaber." 
Susannah, Discordia'nın vah şi topraklarından esen so ğuk rüzgârı tark etmeden, 
irile şmiş gözlerle ona bakıyordu. "Roland?... Bu mümkün de ğil! Đblis içimdeyken 
yanımdaydı. Dutch Hill'deki evden Jake'i çekiyor- 
Uve düzü şmek aklındaki son şeydi..." Dogan'da gördü ğü bebe ği hatırlayınca sustu. 
O gözler... O masmavi gözler. Hayır. Hayır, buna in anma*, reddediyorum. 
"Yine de babası Roland," dedi, Mia ısrarla. "Ve beb e do ğduğunda ona senin 
zihninden bir isim verece ğim, New York'lu Susannah; avluları surları, 
mancınıkları ö ğrendi ğin zamanlardan kalma bir isim. Neden o). masın? Çok  güzel 
bir isim." 
Profesör Murray'nin Ortaça ğ Tarihine Giri ş dersinden bahsediyor. 
"Ona Mordred ismini verece ğim," dedi, Mia. "Sevgili o ğlum çok hızlı büyüyecek, 
iblis do ğası gere ği bir insandan çok daha çabuk büyüyecek. Güçlenecek . Varolmu ş 
bütün silah şorların tanrısı olarak dünyaya gele-cek. Ve hikâyen deki Mordred gibi 
babasını katledecek." 
Ve hiçli ğin kızı Mia, kollarını yıldızlarla dolu gökyüzüne d oğru kaldırarak 
Susannah'nın hüzünlü mü, deh şet mi yüklü yoksa ne şeli mi oldu ğunu anlayamadı ğı 
bir sesle çı ğlık attı. 
 
ĐKĐ 
"Doğrul," dedi, Mia. "Bak bende ne var." 
Şalının altından bir salkım üzüm ve karnı gibi şi ş portakallarla dolu bir 
kesekâ ğıdı çıkardı. Susannah, bu meyvelerin nereden geldi ğini merak etti. 



Payla ştıkları bedeni, Plaza-Park Hotel'de uykusunda mı yü rüyordu? Daha önce fark 
etmedi ği bir meyve sepeti mi vardı? Yoksa bu meyveleı sade ce hayal ürünü müydü? 
Fark etmiyordu. Birazcık i ştahı varsa o da Mia'nın az önceki iddiasından sonra  
yok olmu ştu. Đmkânsız oldu ğu gerçe ği, bu fikri her nasılsa daha da 
korkunçla ştırıyordu. Ve televizyon ekranlarından birinde görd üğü bebe- ği 
aklından bir türlü çıkaramıyordu. O mavi gözleri...  
Hayır. Bu imkânsız, duyuyor musun, mümkün de ğil! 
Sütunların arasında esen rüzgârın so ğuğu iliklerine i şliyordu. Kaba saba 
arabanın üzerinden indi ve surun üzerindeki yürüme yolunun duvarının önünde, 
Mia'nın yanında durdu. Rüzgârın kesintisiz u ğultusunu dinleyerek gökyüzündeki 
yabancı yıldızlara baktı. 
Mia üzüm tanelerini a ğzına dolduruyordu. Çekirdeklerini makineli tüfekten  çıkan 
kur şunlar hızında tükürürken üzümlerin suyu, dudakların dan a şağı süzülüyordu. 
Elinin tersiyle çenesini sildi ve, "Mümkün," dedi. "Ve dahası, bu söyledi ğim 
gerçe ğin ta kendisi. Geldi ğine hâlâ memnun musun, New York'lu Susannah? Yoksa 
merakının tatmin edilmemesini mi tercih ederdin?" 
"Sahip olmak için domalmadı ğım bir bebe ği do ğuracaksam hakkındaki her şeyi 
öğrenmeye kararlıyım. Anladın mı?" 
Mia bu kaba sözler üzerine gözlerini kırpı ştırdı ve ba şını salladı. " Đstedi ğin 
gibi olsun." 
"Bana bunun nasıl Roland'ın bebe ği olabilece ğini anlat. Ve unutma, di ğer 
söylediklerine de inanmamı istiyorsan beni önce bun a inandırmalısın." 
Mia tırnaklarını portakalın kabu ğuna batırdı ve çabucak soyarak açgözlülükle 
yedi. Bir di ğerini soymayı dü şündü, ama vazgeçerek avuçlarının içinde (dikkati 
dağıtacak kadar beyaz avuçları) yuvarlayarak ısıtmaya başladı. Sonra söze girdi. 
 
ÜÇ 
"Kaç I şın var, New York'lu Susannah?" 
"Altı," dedi, Susannah. "En azından bir zamanlar al tı tane varmı ş. Sanırım şimdi 
geriye sadece iki tanesi..." 
Mia, vaktimi harcama dercesine elini sabırsızca sal ladı. "Evet, altı ta-ne- Peki 
I şınlar o daha muazzam Discordia'dan, bazılarının (Ma nniler dahil) Tepe, 
bazılarının Prim dedi ği yaradılı ş karı şımından meydana getj. rildi ğinde onları 
yapan neydi?" 
"Bilmiyorum," dedi, Susannah. "Sence Tanrı mıydı?" 
"Belki bir Tanrı vardır ama I şınlar Prim'den büyüyle, çok uzun za. man önce yok 
olan gerçek büyüyle yükseltildi, Susannah. Büyüyü y aratan Tanrı mıydı, yoksa 
büyü mü Tanrı'yı yarattı? Bilmiyorum. Bunun üzerin- de kafa yormak filozofların 
i şi. Benim isimse annelik. Ama bir zamanlar her şey Discordia'ydı ve hepsi de 
tek bir birle ştirici noktadan geçen altı güçlü I şın, ondan yaratılmı ştı. 
I şınları sonsuza dek sa ğlam tutacak kadar büyü vardı ama büyü bazılarının C an 
Calyx, Yeniden Ba şlangıç Salonu dedi ği Kara Kule haricinde her yerden yok olunca 
insanlar ümitsizli ğe kapıldı. Büyü Ça ğı bitince, Makine Ça ğı ba şladı." 
"Kuzey Merkez Pozitronik," diye mırıldandı, Susanna h. "Çift kutuplu 
bilgisayarlar. Slo-trans motorlar." Duraksadı. "Mon o Blaine. Ama bunlar bizim 
dünyamızda de ğil." 
"Öyle mi? Senin dünyanın bir istisna oldu ğunu mu sanıyorsun? Peki ya otelin 
lobisindeki levha?" Di ğer portakalı da soydu ve i ştahla midesine indirdi. 
Meyvenin suları, çok bilmi ş bir ifadeyle sırıtan dudaklarının kenarından 
akıyordu. 
"Okumayı bilmedi ğini sanıyordum," dedi, Susannah. Bunun konuyla pek ilgisi yoktu 
ama söyleyecek ba şka bir şey bulamamı ştı. Aklı sürekli bebe ğin ekrandaki 
görüntüsüne, o mavi gözlere gidiyordu. Silah şor'un gözlerine. 
"Evet ama rakamları çok iyi tanırım ve senin aklını  okumakta da hiçbir zorluk 
çekmiyorum. Otelin lobisindeki levhayı hatırlamıyor  musun yani? Bana söyledi ğin 
bu mu?" 
Elbette hatırlıyordu. Levhanın üzerindeki yazıya gö re Plaza-Park> sadece bir ay 
gibi kısa bir süre içinde Sombra/Kuzey Merkez adınd aki organizasyonun bir 
parçası olacaktı. Ve Susannah, bizim dünyamızda de ğil- 
Herken, elbette 1964 yılını kastediyordu (siyah bey az televizyonların, oda 
hüvüklü ğündeki hantal bilgisayarların, oy hakkı için yürüye n zenci 



protestocuları coplayan Alabama polislerinin dünyas ı). Aradan geçen otuz hec 
yılda her şey çok de ği şmişti. Melez resepsiyon görevlisinin televizyon «e 
daktilonun birle şiminden olu şan cihazı da buna bir örnekti; Susannah onun bir 
tür slo-trans motorla çalı şan çift kutuplu bilgisayar olmadı ğını nereden 
biliyordu? Bilmiyordu. "Devam et," dedi, Mia'ya. 
Mia omuzlarını silkti. "Kıyametinizi kendiniz yarat tınız, Susannah. Kökü daima 
aynı: inancınız sizi hayal kırıklı ğına u ğratıyor ve siz de onun yerine, akılcı 
düşünceyi koyuyorsunuz. Ama dü şüncenin içinde sevgi yoktur, tümdengelimde 
sürecek hiçbir şey yoktur. Akılcılıkta sadece ölüm var." 
"Bunların bebekle ne ilgisi var?" 
"Bilmiyorum. Bilmedi ğim çok şey var." Susannah'nın konu şmasına fırsat vermeden 
elini kaldırıp onu susturdu. "Ve hayır, zaman kazan maya çalı şmıyor, senden bilgi 
saklamaya u ğra şmıyorum. Đçimden geldi ği gibi konu şuyorum. Dinleyecek misin, 
dinlemeyecek misin?" 
Susannah ba şını salladı. Dinleyecekti... en azından kısa bir sü re daha. Ama 
bebek konusuna bir an önce dönmezse a ğırlı ğını koyacaktı. 
"Büyü yok oldu. Maerlyn, dünyalardan birindeki ma ğarasına çekildi. Bir ba şka 
dünyada Eld'in Kılıcı, yerini silah şorların tabancalarına bıraktı. Ve yıllar 
sonra büyük kimyagerler, büyük bilim adamları ve bü yük... sanırım teknisyenler? 
Her neyse, kafası çalı şan büyük adamlardan, tümdengelimin büyük beyinlerin den 
bahsediyorum. Hepsi bir araya geldiler ve Çınları ç alı ştıran makineleri 
yarattılar. Bunlar muhte şem makinelerdi ama ölümlüydüler. Büyünün yerini 
makineler almı ştı, anlarsın ya. Ve şim-"' de makineler yok oluyor. Bazı 
dünyalarda büyük salgınlar nüfusun bü-^ bir kısmını  yok etti." 
Susannah ba şını salladı. "O dünyalardan birini gördük," dedi us ulca "Hastalı ğa 
süper-grip diyorlardı." 
"Kızıl Kral'ın Kırıcılar'ı sadece, halihazırda ba şlamı ş olan bir süreci 
hızlandırıyor. Makineler çıldırıyor. Buna sen de ta nık oldun. Daha önce. kiler, 
gelecekte yarattıkları makinelerin yerlerine yenile rini yapabilecek insanların 
olaca ğına inanıyordu. Olacakları hiçbiri öngöremedi. Bu.. . ^ evrensel tükeni şi 
hiçbiri tahmin edemedi." 
"Dünya ilerledi." 
"Evet, hanım. Đlerledi. Ve yaratılmı ş son büyüyü koruyan makinelerin yerine 
yenilerini yapacak kimse kalmadı. Prim geri çekilel i çok uzun zaman oldu. Büyü 
kayboldu ve makineler i şlevlerini yerine getiremez oldu. Kara Kule çok yakı nda 
yerle bir olacak. Belki de karanlık sonsuz hükmüne başlamadan önce evrensel 
akılcı dü şünce için kısacık, muhte şem bir an için yeterli zaman olabilir. Ne 
dersin, bu ho ş olmaz mı?" 
"Kule yerle bir oldu ğunda Kızıl Kral da yok olmayacak mı? O ve tüm adaml arı? 
Alınlarında kanayan delikler olan adamlar?" 
"Ona özel zevklerini ya şayıp sonsuza dek hükmedece ği kendi krallı ğı vaat 
edildi." Mia'nın sesinde ho şnutsuzluk, belki biraz da korku vardı. 
"Vaat mi edildi? Kim tarafından? Ondan kudretli kim  var?" 
"Bilemiyorum, hanım. Belki de kendi kendine vaat et miştir." Omuz silkti. 
Susannah ile göz göze gelmekten kaçınıyor gibiydi. 
"Kule'nin dü şüşünü hiçbir şey engelleyemez mi?" 
"Silah şor dostun bile önlenebilece ğini ummuyor," dedi, Mia. "Sadece Kırıcılar'ı 
özgür bırakıp belki bir de Kızıl Kral'ı öldürerek s üreci yava şlatmayı umabilir. 
Ama Kule'yi kurtarmak! Kurtarmak! Size görevinin bu  oldu ğunu hiç söyledi mi?" 
Susannah bunu bir süre dü şündü ve ba şını iki yana salladı. Roland'ın böyle bir 
şey söyledi ğini hatırlamıyordu. Ve duymu ş olsa mutlaka hatırlayaca ğını 
biliyordu. 
"Hayır," diye devam etti, Mia. "Çünkü mecbur kalmad ıkça ka-tef'me, alan 
söylemez, gururu elvermez. Kule'ye dair tek amacı o nu görmek." Sonra kıskanç 
denebilecek bir ifadeyle devam etti. "Ah, belki içi ne girmeyi ye en tepedeki 
odaya tırmanmayı da istiyor olabilir. Hırsı o kadar  ileri gitmesini 
sağlayabilir. Şu an bunun üzerinde durdu ğumuz gibi Kule'nin yürüme yolunda durup 
ölmü ş yolda şlarının ve Arthur Eld'e kadar tüm sülalesinin isiml erine türkü 
yakmayı hayal ediyor olabilir. Ama kurtarmak? Hayır , efendim! Kule'yi ancak 
büyünün geri gelmesi kurtarabilir ve senin de bildi ğin gibi, dinh'mm i şi 
kur şunla." 



Susannah, Roland'ın amacının böylesine a şağılayıcı bir bakı ş açısıyla 
değerlendirilmesini dünyalar arası geçi şi yaptı ğından beri duymamı ştı. Bu, 
kendini üzgün ve kızgın hissetmesine sebep olmu ştu ama duygularını elinden 
geldi ğince sakladı. 
"Bana bebenin babasının nasıl Roland olabilece ğini anlat." "Bu aslında iyi bir 
numara ama Nehir Geçiti'ndeki eski insanlardan biri  size açıklayabilirdi, buna 
hiç şüphem yok." 
Susannah bunun üzerine şaşırdı. "Hakkımda bu kadar çok şeyi ner-den biliyorsun?" 
"Çünkü ele geçirildin," dedi, Mia. "Ve ele geçiren de benim. Anıların arasında 
bir gezintiye çıkabilir, gözlerinin gördü ğünü okuyabilirim. Şimdi sessiz ol ve 
öğrenmek için dinle, zira zamanımızın azaldı ğını hissediyorum." 
 
DÖRT 
Susannah iblisi anlatmaya ba şladı. 
"Senin de söyledi ğin gibi altı I şın var ama her I şın'm iki ucunda birer ,ane 
olmak üzere on iki gardiyan var. Bu, (hâlâ üzerinde  oldu ğumuz) 
Shardik'in I şını. Kule'nin ötesine geçildi ği takdirde Maturin'in I şını olur 
dünyanın kabu ğunun üzerinde durdu ğu dev kaplumba ğa. 
"Buna benzer olarak her I şın için birer tane olmak üzere altı it>l|s elementa l 
var. Altlarında ise, Prim geri çekildi ğinde varlı ğın kumsalın^ bırakılan 
yaratıkların bulundu ğu görünmez dünya var. Konu şan iblisler bazılarının hayalet 
dedi ği ev iblisleri, bazılarının (makinelerin yaratıcıla n ve sahte Tanrı 
rasyonalizme tapanların) hastalık dedi ği maraz iblisleri var. Küçük iblisler çok 
sayıda ama sadece altı iblis elemental var. Bununla  birlikte altı I şın'ın on iki 
gardiyanı oldu ğu gibi, on iki iblis hali var çünkü her bir iblis e lemental hem 
di şi, hem de erkek." 
Susannah sözün nereye gidece ğini anlamaya ba şladı ve yüre ğine bir a ğırlık çöktü. 
Mia'nın Discordia dedi ği yerden, yürüyü ş yolunun ötesindeki, çıplak 
kayalıklardan tiz bir kahkaha duyuldu. Kahkaha atan  bu görünmez nüktedana bir 
ikincisi, sonra üçüncüsü, dördüncüsü ve be şincisi katıldı. Aniden, tüm dünya ona 
gülüyormu ş gibi gelmeye ba şladı. Belki gülmekte çok haklıydılar, çünkü espri 
gerçekten iyiydi. Ama nereden bilebilirdi? 
Sırtlanlar (veya her ne iseler) kahkahalarına devam  ederken, " Đblis 
elemental'lerin çift cinsiyetti oldu ğunu söylüyorsun," dedi. "Bu yüzden 
kısırlar, hermafrodit oldukları için." 
"Evet. Dinh'in, Yüksek Dil'de vahiy denen bilgileri  ö ğrenmek için Kâhin'in 
yerinde bu iblis elemental'lerden biriyle cinsel il i şkiye girdi. Kâ-hin'in tenha 
bölgelerde bazen kar şıla şılan di şi şeytanlardan biri oldu ğunu dü şünmemesi için 
hiçbir sebep yoktu." 
"Evet," dedi, Susannah. "Sadece yalnız ve azgın bir  iblis." 
" Đstersen al," dedi Mia, Susannah'ya bir portakal uza tarak. Susannah hâlâ aç 
değildi ama yine de meyveyi aldı zira a ğzı kupkuru olmu ştu. 
" Đblis, Silah şor'un tohumlarını bir di şi olarak aldı ve erkek olarak sana 
verdi." i • 
"Konu şan Çember'deyken," dedi Susannah kederli bir ifadey le. Đri ya ğmur 
damlalarının yüzüne dü şüşünü, omuzlarında hissetti ği görünmez elleri, yaratı ğın 
organının içini parçalarcasına bedeninde gidip geli şini ha-tırlıyordu. En kötü 
tarafı, içindeki dev penisin so ğuklu ğuydu. O sırada bir buz saça ğryla 
beceriliyormu ş gibi hissetti ğini hatırladı. 
Ve bununla nasıl ba şa çıkmı ştı? Elbette Detta'yı ça ğırarak. Đki düzine motelin 
otoparkında ve şehir dı şındaki bitirim yerlerde birçok naho ş seks deneyiminden 
zaferle ayrılmı ş olan o sürtü ğü ça ğırmı ştı. Detta iblisi kapana kıstırmı ş... 
"Kaçmaya çalı ştı," dedi, Mia'ya. "Aletinin kahrolası bir kapana k ısıldı ğını 
anladı ğında kurtulmaya çalı ştı." 
"Gerçekten isteseydi, kurtulurdu," dedi, Mia usulca . 
"Neden beni kandırmakla u ğra şsın ki?" diye sordu ama Mia'nın cevabı söylemesine 
gerek yoktu. Artık yoktu. Sebep çok açıktı; iblisin  Susannah'ya ihtiyacı vardı. 
Bebeği ta şımasını istiyordu. 
Roland'm bebe ğini. 
Roland'ın kıyametini. 
"Bebe hakkında bilmek istedi ğin her şeyi ö ğrendin," dedi Mia. "De ğil mi?" 



Galiba öyleydi. Bir iblis, di şiyken Roland'm tohumlarını almı ş; bir şekilde 
saklamı ş; sonra da erkek olarak Susannah Dean'in içine bo şaltmı ştı. Mia 
haklıydı. Bilmek istediklerini ö ğrenmi şti. 
"Sözümü tuttum," dedi Mia. "Haydi geri dönelim. Bu soğuk bebem için iyi de ğil." 
"Bir dakika daha," dedi, Susannah. Portakalı havaya  kaldırdı. "Bırak da şunu 
yiyeyim. Hem bir sorum daha var." 
"Ye ve sor ama çabuk ol." 
"Sen kimsin?" Gerçekte kimsin? Az önce bahsetti ğin iblis misin? Bu arada onun 
bir ismi var mı? Đblisin yani?" 
"Hayır," dedi, Mia. "Elemental'lerm isme ihtiyacı y oktur; onlar neyse odur. Ben 
bir iblis miyim? Merak etti ğin bu mu? Evet, sanırım öyleyi^ Ya da öyleydim. Her  
şey şimdi çok belirsiz; bir rüya gibi." 
"Ben de ğilsin... de ğil mi?" 
Mia cevap vermedi. Ve Susannah, muhtemelen onun da cevabı bil-medi ğini dü şündü. 
"Mia," dedi alçak ve dü şünceli bir sesle. 
Mia şalını dizlerinin arasına almı ş, duvara dayanarak çömelmi şti. Susannah, 
kadının bileklerinin şi şli ğini görünce bir an için ona acıdı. Ama sonra bu 
duyguyu kovdu. Acımanın zamanı de ğildi, zira bu gerçek de ğildi. 
"Dadıdan ba şka bir şey de ğilsin, kızım." 
Tam da bekledi ği tepki geldi. Hatta daha fazlasıydı. Mia'nın yüzün de önce şok, 
sonra hiddet belirdi. Hatta hiddetin de ötesiydi. " Yalan! Ben bebenin annesiyim! 
Ve do ğduğunda, Kırıcı bulabilmek için dünyayı taramaya gerek  kalmayacak, çünkü 
bebem en güçlüleri olacak. Geri kalan iki I şını tek ba şına kıracak kadar güçlü!" 
Sesinde gurur vardı ama çılgınlı ğın e şi ğinde oldu ğu da anla şılıyordu. "Benim 
Mordred'im! Duydun mu?" 
"Ah, evet," dedi, Susannah. "Duydum. Do ğruca Kule'yi yıkmak isteyenlere 
koşacaksın, de ğil mi? Onlar ça ğıracak, sen gideceksin." Bir an du-raksadıktan 
sonra sesini bilerek yumu şattı ve devam etti. "Yanlarına gitti ğinde bebeni 
elinden alacaklar, sana te şekkür edecekler ve seni içinden çıkıp geldi ğin 
karı şıma geri gönderecekler." 
"Hayır! O ğlumu büyütece ğim! Bana söz verdiler!" Mia kollarını koruyucu bir 
tavırla karnına doladı. "O benim, ben onun annesiyi m ve onu büyütmek de hakkım!" 
"Aklını ba şına topla, kızım. Sözlerini tutarlar mı sanıyorsun?  Hem * onlar? O 
kadar çok şeyi görüyorsun da bunu nasıl göremiyorsun?" 
Susannah bu sorunun cevabını biliyordu elbette. Ann elik duygusu a5ır basıyor, 
Mia'nın mantıklı dü şünmesini engelliyordu. 
"Neden bebemi büyütmeme izin vermesinler?" diye sor du, Mia tiz Kjr sesle. 
"Benden iyisini mi bulacaklar? Sadece iki şey için, o ğlunu do ğurmak ve ona 
bakmak için yaratılmı ş olan Mia'dan iyisini mi bulacaklar?" 
"Ama sen, sadece senden ibaret de ğilsin," dedi, Susannah. "Calla'nm çocukları ve 
yol boyunca dostlarımla kar şıla ştı ğımız di ğer her şey gibisin. Đkizsin, Mia! 
Di ğer yarın, hayatla ba ğlantın benim. Dünyayı benim gözlerimden görüyor, be nim 
ci ğerlerim aracılı ğıyla nefes alıyorsun. Bebeyi ben ta şımak zorunda kaldım, 
çünkü sen ta şıyamıyordun, de ğil mi? Sen de büyük iblisler gibi kısırsın. Ve 
çocu ğunu, atom bombasının Kırıcı versiyonunu ele geçirdi klerinde benden 
kurtulmak için seni ba şlarından savacaklar." 
"Bana söz verdiler," dedi, Mia. Yüzünde inatçı bir ifade vardı. 
"Kendini benim yerime koy, yalvarırım" dedi, Susann ah. "Benim yerimde olsaydın 
ve aynı şeyleri duysaydın bu söz için ne dü şünürdün?" 
"O zehir saçan çeneni kapatmanı söylerdim!" 
"Gerçekte kimsin? Seni hangi cehennemden buldular? Gazetede çıkan bir ilana 
falan mı cevap verdin? 'Bakıcı Anne Aranıyor, Dolgu n Ücret, Kısa Süreli Đş'. 
Kimsin sen?" 
"Kes sesini!" 
Susannah kesik bacakları üzerinde öne e ğildi. Bu pozisyon onun için fazlasıyla 
rahatsızdı ama hem rahatsızlı ğını, hem de elindeki yarısı yen-mi§ portakalı 
unutmu ştu. 
"Haydi!" dedi ses tonu Detta Walker'ınkine dönü şerek. "Çıkar baka-llrn maskeni, 
güzelim! Benimkini çıkardı ğın gibi! Gerçekleri anlat, bakla-y a ğzından çıkar, 
ete ğindeki ta şlan dök bakalım! Kimsin sen kahrolası?" 



"Bilmiyorum," diye haykırdı Mia ve a şağıdaki kayalıklara saklann^ çakallar da 
ona kar şılık verdi. Ama onlarınki çı ğlık de ğil, kahkahaya "Bilmiyorum, kim 
oldu ğumu bilmiyorum, şimdi tatmin oldun mu?" 
Olmamıştı ve tam Susannah üsteleyecekti ki Detta Walker ko nuştu. 
 
BEŞ 
Susannah'nın di ğer iblisi şunları söyledi: 
Bence bu konu üzerinde biraz daha dü şünmelisin, güzelim. Ne de olsa o 
düşünemiyor. Sala ğın teki, okuma yazma bilmiyor, Morehouse'a falan gi tmemi ş, 
hiçbir okula gitmemi ş ama sen gittin. Ah, Bayan Oh-Detta Holmes Colum-bi a'ya 
gitti, lay-lay-lorn, Okyanusun Đncisi hanımefendi. 
Öncelikle kadının nasıl hamile kaldı ğını dü şünmen gerek. Roland'ın onu 
becermesini sa ğladı ğını, sonra Çemberin Đblisi'ne dönü ştü ğünü ve tohumlan sana 
boşalttı ğını, o i ğrenç şeyleri midene indirtti ğini söylüyor ama tüm bunlarda 
onun yeri ne, Detta'nın merak etti ği bu. Nasıl oluyor da kamı burnunda olan o 
oluyor? Yoksa bu da o... ne diyordun... tasavvur te kni ğinin ürünü mü? 
Susannah bilmiyordu. Tek bildi ği, Mia'nın aniden kıstı ğı gözleriyle ona bakmakta 
oldu ğuydu. Az önceki monologun bazı parçalarını duydu ğuna şüphe yoktu. Peki ne 
kadarını duymu ştu? Susannah fazla bir şey olmadı ğına bahse girerdi; belki aradan 
birkaç kelime duymu ştu. Sonuç olarak Mia, gerçekten de bebe ğin annesi gibi 
davranıyordu. Bebek Mordred! Bir Charles Addams çiz gi filmi gibiydi. 
Evet, öyle davranıyor; dedi Detta dü şünceli bir sesle. Tıpkı bir anne gibi 
davranıyor, her şeyiyle öyle, bu konuda haklısın. 
Ama belki de do ğası öyledir, diye dü şündü Susannah. Belki analık iÇ" güdüsünün 
ötesinde Mia yoktu. 
Soğuk bir el uzanıp Susannah'nın bile ğini kavradı. "O kim? Sivri dilli lan m1? 
Eğer oysa defet. Beni korkutuyor." 
Aslında Susannah'yı da hâlâ biraz korkutuyordu ama Detta'nın gerçek oldu ğunu 
kabullenmeye ba şladı ğı zamanlardaki kadar de ğil. Dost ol-fflaını şlardı, 
muhtemelen asla da olamayacaklardı ama Detta Walker  cok güçlü bir müttefik 
olabilece ği açıktı. Acımasızlı ğının ötesinde, oldukça da kurnazdı. 
Kendi safına çekebilirsen bu Mia karısı da epeyce g üçlü bir müttefik olabilir- 
Dünyada tepesi atmı ş bir anne kadar güçlüsü zor bulunur. 
"Geri dönüyoruz," dedi, Mia. "Sorularına cevap verd im, so ğuk bebek için kötü ve 
o kaba kadın burda. Görü şmemiz sona erdi." 
Ama Susannah bile ğini tutan elden kurtuldu ve hafifçe geriledi. Sütun ların 
arasından esen buz gibi rüzgâr, ince ti şörtünden görünmez bir bıçak gibi 
geçiyordu. Ama Susannah so ğuğa minnettardı zira rüzgâr sayesinde kafası 
temizlenmi ş, zihni açılmı ştı. 
Bir parçası benim, çünkü anılarıma ula şabiliyor. Eddie'nin yüzü ğü, Nehir 
Geçiti'ndeki insanlar, Mono Blaine. Ama aynı zamand a benden fazlası-
olmakzorunda, çünkü... çünkü... 
Haydi güzelim, iyi gidiyorsun ama yava şsın. 
Çünkü tüm o di ğer şeyleri de biliyor. Đblisler hakkında bilgisi var. Hem küçük 
olanlar, hem de elemental'leri biliyor. I şınların nasıl yaratıldı ğını ( şöyle 
böyle) ve şu büyülü yaradılı ş karı şımını, Prim'i  de biliyor. Oysa ben Şimdiye 
kadar prim'inn eteklerini durmadan dizlerinin altın a çeki ştiren kız-briçin 
söylendi ğini sanırdım. Kelimenin di ğer anlamını benden ö ğrenmedi. 
Bu diyalogun tıpkı çiçe ği burnunda bir anne babanın yeni bebeklerini incele rken 
yaptı ğı türde bir konu şmaya benzedi ğini dü şündü. Yeni bebelerini. Burnu tıpkı 
seninki, gözleri de seninkilere benziyor, ama Ta^. rım, o saçları kimden almı ş? 
Ayrıca New York'ta dostları var, dedi, Detta. Sakın  bunu unutma. En azından o, 
dost olduklarını dü şünmek istiyor. 
Yani aynı zamanda apayrı bir ki şi veya apayrı bir yaratık olan biriyle kar şı 
kar şıyayız. Ev iblisleriyle maraz iblislerinin görünmez  dünyasından biri. Ama 
kim? Gerçekten o elemental'lerd&n biri mi? 
Detta güldü. Öyle diyor ama yalan söylüyor, şekerim! Yalan söyledikti biliyorum! 
O halde ne o ? Mia olmadan önce neydi ? 
Aniden sesi kulak zarını patlatacak kadar tizle şip yükselen bir telefon çalmaya 
başladı. O terk edilmi ş şatonun kulesinde bu ses öylesine yabancıydı ki Susa nnah 
bir an için ne oldu ğunu anlayamadı. Discordia'daki yaratıkların (çakall ar, 



sırtlanlar, her ne iseler) sesi bir süredir kesilmi şti ama bu tuhaf ses üzerine 
tekrar çı ğlık atarcasına ulumaya ba şladılar. 
Bununla birlikte hiçli ğin kızı, Mordred'in annesi Mia, sesin ne oldu ğunu derhal 
anlamı ştı. Öne çıktı. Susannah dünyanın bir anda bulanıkla ş-tı ğını, gerçekli ğini 
kaybetti ğini hissetti. Adeta donup bir tabloya dönü şmüştü. Pek güzel bir tablo 
da de ğildi. 
"Hayır!" diye haykırıp Mia'nın üzerine atıldı. 
Ama Mia (hamile olsun olmasın, bilekleri şi ş veya de ğil, yaralı veya sa ğlıklı) 
onu kolayca etkisiz hale getirdi. Roland onlara çıp lak elle dövü şürken 
başvurabilecekleri birkaç numara ö ğretmi şti (ve Detta, bu pis numaralara 
bayılmı ştı) ama Mia kar şısında hiçbiri i şe yaramadı. Her bil hamleyi daha 
Susannah harekete geçmeden savu şturuyordu. 
Ah, tabi ya, Nehir Geçiti'ndeki Talitha Teyze'yi ve  Lud'daki Denizci Topsy'yi 
bildi ği gibi bu numaraları da biliyor. Anılarına ula şabiliyor. Çünkü bir anlamda 
o aynı zamanda sensin... 
Ve dü şünceleri bu noktada son buldu, çünkü Mia her iki ko lunu da arkasına 
çevirip kıvırmı ştı. Hissetti ği acı korkunçtu. 
Amma da mızmızsın, koca bebek, dedi Detta küçümseye rek ama Susannah'nın ona 
cevap vermesine kalmadan ola ğanüstü bir şey oldu: dünya bir kâ ğıt parçasıymı ş 
gibi yırtılıp ikiye ayrıldı. Yırtık, yürüyü ş yolunun kirli ta şlarından en 
yakındaki sütuna, oradan da gökyüzüne do ğru derinle şti. Yıldızlarla kaplı 
gökyüzünde hızla ilerledi ve hilal şeklindeki ayı ikiye böldü. 
Susannah bir an için, artık olan oldu, diye dü şündü. Kalan iki I şın kı-nlmı ş ve 
Kule yıkılmı ştı. Sonra, yırtıktan baktı ve Plaza-Park Hotel'in 1 919 numaralı 
odasındaki ikiz yataklardan birinde yatmakta olan i ki kadını gördü. Kolları 
birbirlerine dolanmı ştı ve gözleri kapalıydı. Üzerlerinde birbirinin tıp atıp 
aynı lekeli ti şörtler ve kot pantolonlar vardı. Vücut hatları da a ynıydı ama 
birinin bacaklarının dizden a şağısı vardı, saçları ipek gibi yumu şaktı ve teni 
beyazdı. 
"Benimle u ğra şmaya kalkma!" diye soludu, Mia kula ğına. Susannah minik bir 
tükürük damlasının suratına yapı ştı ğını hissetti. "Sakın bebemle veya benimle 
uğra şma. Çünkü ben daha güçlüyüm, duyuyor musun? Daha gü çlüyüm!" 
Geni şleyen bo şlu ğa do ğru sürüklenen Susannah buna hiç şüphe olmadı ğını dü şündü. 
En azından o an için. 
Yırtı ğın içinden gerçekli ğe itildi. Teni kısa bir an için önce alev almı ş gibi 
oldu, sonra buz kesti. Bir yerlerden geçi ş çınlamaları duyuluyordu ve sonra... 
 
ALTI 
...do ğrulup oturdu. Đki de ğil, tek kadındı ama bacakları bütündü. Susannah 
geriye itilmi şti. Kontrol, Mia'nın elindeydi. Telefona uzandı, ön ce ahizeyi ters 
tuttu, ardından çevirerek kula ğına götürdü. 
"Alo? Alo!" 
"Merhaba, Mia. Adım..." 
Mia sözünü kesti. "Bebe ğimin bende kalmasına izin verecek misiniz? Đçimdeki bu 
kaltak vermeyece ğinizi söylüyor!" 
Bir sessizlik oldu ve giderek uzadı. Susannah, Mia' nın korkusunun bir çı ğ gibi 
büyüdü ğünü hissedebiliyordu. Böyle hissetmek zorunda de ğil, sin, demeye çalı ştı 
ona. Đstedikleri, ihtiyaç duydukları şey sende, görmüyor musun? 
"Alo, orda mısın? Tanrılar, orada mısın? LÜTFEN BAN A HÂLÂ ORDA OLDUĞUNU SÖYLE!" 
"Burdayım," dedi bir erkek sesi sakince. "Tekrar ba şlayalım mı, ne dersin, 
hiçli ğin kızı Mia? Yoksa sen kendini biraz daha... kendin de hissetti ğinde tekrar 
mı arayayım?" 
"Hayır! Yapma, öyle yapma, yalvarırım!" 
"Lafımı tekrar kesecek misin? Böyle yakı şıksız davranı şlara hiç gerek yok, 
biliyorsun." 
"Söz veriyorum, kesmeyece ğim!" 
"Adım Richard P. Sayre." Susannah bu ismi tanıyordu . Ama nereden? "Gitmen 
gereken yeri biliyorsun, de ğil mi?" 
"Evet!" Artık sesi hevesliydi. Memnun etmeye istekl i. "Altmı ş Birinci Sokak ile 
Lexingworth'un kö şesindeki Dixie Pig." 
"Lexington," dedi, Sayre. "Eminim Odetta Holmes bul mana yardım eder." 



Susannah, o benim adım de ğil, diye haykırmak istedi ama sessizli ğim bozmadı. 
Çı ğlık atması bu Sayre denen adamın ho şuna giderdi, de ğil mi? Kontrolünü 
kaybetmesini isterdi mutlaka. 
"Orda mısın, Odetta?" Kibarca sata şıyordu. "Orda mısm, her şeye burnunu sokan 
kaltak?" 
Sessiz kaldı. 
" Đçerde," dedi, Mia. "Neden cevap vermedi ğini bilmiyorum, onu engelliyor 
değilim." 
"Ben sebebini biliyorum galiba," dedi, Sayre ho şgörülü bir sesle. «Öncelikle, o 
ismi sevmiyor." Sonra Susannah'nın anlayamadı ğı bir imayla "'Bana artık Clay 
demeyin, Clay benim kölelik ismim,'" dedi. "'Bana M uhammed Ali deyin!' Onun 
gibi, de ğil mi Susannah? Yoksa bu senin zamanından sonra mıy dı? Sanırım biraz 
sonraydı. Üzgünüm. Zaman insanın aklını nasıl da ka nştırabiliyor, de ğil mi? Bo ş 
ver. Birazdan sana bir §ey söyleyece ğim, hayatım. Korkarım pek ho şuna gitmeyecek 
ama bence bilmen gerek." 
Susannah sessizli ğini korudu ama bu i ş giderek güçle şiyordu. 
"Bebenin yakın gelece ği meselesine gelince, bunu sorma gere ği hissetmene bile 
şaşırdım, Mia," dedi Sayre. Konu şan her kimse, çok tatlı dilliydi ve sesinde tam 
gerekti ği kadar şaşkınlık vardı. " Đsimlerini verebilece ğim bazılarının aksine 
Kral, sözüne sadıktır. Dürüstlük meselesi bir yana,  bunun ne kadar elveri şsiz 
olaca ğını dü şün! Belki de Đsa dahil, Buda dahil, Muhammed Peygamber dahil, 
dünyaya gelmi ş gelecek en önemli çocu ğu ba şka kime emanet edebiliriz? Açık 
konu şmak gerekirse, kime güvenip bebe ği emzirtebiliriz?" 
Tam da duymak istediklerini söylüyor, diye dü şündü, Susannah kasvetle. Duymak 
için can attıklarını. Ve bunun sebebi ne? Anne olma sı elbette. 
"Bana! Bana!" diye ba ğırdı, Mia. "Sadece bana, tabi! Te şekkür ederim! Te şekkür 
ederim!" 
Susannah nihayet konu ştu. Mia'ya, ona güvenmemesini söyledi. Ve Ebette 
söylediklerine hiç aldırı ş edilmedi. 
"Sana yalan söylemek, anneme verdi ğim bir sözü tutmamak gibi ol^ ve bu, söz 
konusu bile de ğil," dedi hattın di ğer ucundaki ses. (Bir annen oldu mu hiç, 
tatlım, diye sordu Detta.) "Gerçekler bazen acıtsa da yalan. lar bir şekilde 
geri dönüp bizi incitebiliyor, de ğil mi? Bu konudaki gerçek şu, Mia; beben uzun 
süre seninle kalamayacak. Onunki, normal bir ç0. cu kluk olmayacak. Ama..." 
"Biliyorum! Biliyorum!" 
"...be ş yıl boyunca yanında olacak... hatta belki yedi yıl  bile olabilir. Her 
şeyin en iyisine sahip olacak. Senden ve elbette biz den alacak hepsi-ni. Nadiren 
müdahale edece ğiz..." 
Detta Walker ya ğ yanı ğı gibi süratle ve naho ş bir biçimde öne fırladı. Sadece 
Susannah Dean'in ses tellerini, kısa bir süreli ğine ele geçirebil-misti ama o 
kadarı bile çok de ğerliydi. 
"Tabi sevgilim, tabi," diye gıdakladı. "Bu dedikler ine ancak ahmaklar kanar!" 
"KES şu kalta ğın sesini.1" dedi, Sayre kırbaç gibi saklayan bir s esle ve 
Susannah, Mia'nın hâlâ gıdaklayan Detta'yı ortak zi hinlerinin gerisine itti ğini 
hissetti. Tekrar hapishaneye tıkılmı ştı. 
Söyleyece ğimi söyledim, diye ba ğırdı, Detta. Kahrolası piçe diyece ğimi dedim! 
Sayre'ın sesi so ğuk ve netti. "Mia, kontrol sende mi, de ğil mi?" 
"Bende! Bende." 
"O halde bunun tekrarlanmasına izin verme." 
"Vermeyece ğim!" 
Ve bir yerlerde (ortak zihinlerinde yön duygusu olm amasına ra ğme" yukarıdan 
geliyormu ş gibiydi) bir şey sert bir tınlamayla kapandı. Demire benziyordu. 
Gerçekten bir hücredeyiz, dedi Detta'ya ama Detta'n ın tek yaptı ğı -irneye devam 
etmek oldu. 
fCim oldu ğundan oldukça eminim. Benim dı şımda yani, diye dü şündü. Bu gerÇek ona 
§öre 5°^ a91'ftl- Mia'nın Susannah da, Kızıl Kral'm  istedi ğini yapmak için bo ş 
dünyadan getirilen bir yaratık da olmayan parçası, üçüncü parça... elemental 
veya de ğil; önce Jake'i taciz etmeye çalı şan, sonra Roland'a sahip olan di şi 
güç, Kâhin olmalıydı. O zavallı, azgın ruh. ĐhtiyaÇ duydu ğu bedene sonunda 
kavu şmuştu. Bebeyi ta şıyabilecek vücuda. 



"Odetta?" Sayre'ın sesi acımasızdı. "Yoksa Susannah  mı demeliyim? Sana 
haberlerim var demi ştim, de ğil mi? Korkarım bir iyi haber-kötü haber durumuyla 
kar şı kar şıyayız. Duymak ister misin?" 
Susannah sessizli ğini korudu. 
"Kötü haber şu; Mia'nın bebesi babasını öldürerek isminin verece ği kaderi yerine 
getiremeyebilir. Đyi haberse, Roland'ın önümüzdeki birkaç dakika için de mutlaka 
ölecek olması. Eddie'ye gelince, korkarım o konuda hiç şüphe yok. £>m/ı'inizin 
reflekslerine ve çarpı şma tecrübesine sahip de ğil. Çok yakında dul kalacaksın, 
hayatım. Kötü haber bu." 
Susannah sessiz kalmayı daha fazla ba şaramadı ve Mia, konu şmasına izin verdi. 
"Yalan söylüyorsun! Hepsi yalan!" 
"Pek sayılmaz," dedi Sayre sakince ve Susannah, bu ismi nereden duydu ğunu 
hatırladı: Callahan'ın hikâyesinin sonunda duymu ştu. Detroit- Orada dininin en 
büyük ö ğretisine kar şı gelerek vampirlerin eline dü şmemek için intihar etmi şti. 
Bu kaderden kaçmaya çalı şan Callahan, bir gökdelenin penceresinden a şağı 
atlamı ştı. Önce kendini Orta-Dünya'da bulmu ş, sonra Bulunmamı ş Kapı aracılı ğıyla 
Calla Sınır Bölgeleri'ne git-mı§ti. Peder sürekli o larak kazanamadılar, 
kazanamadılar diye dü şündüğü anlatmı ştı. Ve haklıydı, haklıydı lanet olsun. Ama 
Eddie ölürse... 
"Malum bir kapı aracılı ğıyla gönderildikleri takdirde dinh'inh kcw nın gide ceği 
yerden nerdeyse emindik," dedi, Sayre. "Enrico Bala zarv adamlarını ça ğırdık... 
seni temin ederim, Susannah; çok kolay oldu." 
Susannah, adamın do ğru söyledi ğini sesinden anlayabiliyordu. Söy]e dikleri do ğru 
değilse bu adam dünyanın en iyi yalancısı olmalıydı. 
"Böyle bir şeyi nasıl ö ğrenebildin?" diye sordu, Susannah. Cevap geı meyinc e 
tekrar sormak üzere a ğzını açtı. Ama soramadan tekrar pa]<j]r küldür geri  
itildi. Mia, Susannah'nın içinde fazlasıyla kuvvetl enmi şti. 
"Gitti mi?" diye sordu, Sayre. 
"Evet, arkaya gönderdim." Uysal. Đtaatkâr. Memnun etmeye istekli. 
"O halde bize gel, Mia. Ne kadar çabuk gelirsen beb eni kuca ğına o kadar çabuk 
alırsın!" 
"Evet!" diye haykırdı mutluluktan deliye dönmü ş olan Mia ve Susannah aniden 
parlak bir şeyin bir parçasını gördü. Bir sirk çadırının altınd an, içerideki 
parlak gösteriye gizlice bakmak gibiydi. Ya da kara nlık bir gösteriye. 
Gördü ğü, korkunç oldu ğu kadar basitti de: Peder Callahan, bir tezgâhtarda n bir 
parça salam satın alıyordu. Kuzey Amerikalı bir tez gâhtardı. Maine'deki Do ğu 
Stoneham kasabasında, 1977 yılında malum bir levazı -matçı dükkânını i şletiyordu. 
Callahan onlara bu hikâyeyi tüm ayrıntılarıyla anla tmı ştı... ve Mia dinlemi şti. 
Kavrayı ş, binlerce ki şinin katledildi ği bir tarlanın üzerine do ğan kızıl bir 
güneş gibi geldi. Mia'nın gücüne aldırmayan Susannah tek rar öne fırladı. Bir 
yandan da öfkeyle haykırıyordu: 
"Orospu! Hain orospu! Katil sürtük! Kapı'nın onları  nereye gönderece ğini 
söyledin! Eddie ve Roland'ı nereye gönderece ğini söyledin! Ah sem 
OROSPU!" 
 
YEDĐ 
Mia güçlüydü ama bu saldırıyı beklemiyordu. Hamleni n şiddeti, netta'rnn 
katillere yakı şır enerjisini Susannah'ya aktarmasıyla artmı ştı. Tözleri irile şen 
Mia bir an için geri itildi. Telefonun ahizesi elin den dü ştü Halının üzerinde 
bir sarho ş gibi yalpaladı. Neredeyse yataklardan birinin üzer ine dü şecekti. Bir 
dansçı gibi kendi etrafında döndü. Susannah ona bir  tokat atınca beyaz yana ğında 
ünlem i şaretlerine benzer kırmızı izler belirdi. 
Aslında yaptı ğım kendimi tokatlamak, diye dü şündü, Susannah. Kendimi dövüyorum, 
ne aptalca! Ama kendine engel olamıyordu. Mia'nın i hanetinin büyüklü ğü... 
Đçinde, tam anlamıyla fiziksel olmayan bir dövü ş ringinde (tamamen zihinsel de 
sayılmazdı) Mia sonunda Susannah/Detta'yı bo ğazından yakalayıp gerilemeye 
zorladı. Gözleri hâlâ saldırının şoku ve şiddeti yüzünden iri iriydi. Ve belki 
biraz da utançtan. Susannah, Mia'nın utanç duyabili yor olmasını, daha ötesine 
geçmemiş olmasını diledi. 
Yapmam gerekeni yaptım, diye tekrarladı Mia, Susann ah'yı hücresine zorla geri 
sokarken. Bebem söz konusu ve her şey aleyhime. Yapmam gerekeni yaptım. 



Eddie ve Roland'ı canavarın için feda ettin, yaptı ğın bu, diye haykırdı 
Susannah. Sayre duyup ona aktardıkların sayesinde K apı'yı Tower'in pe şinden 
gitmek için kullanacaklarını biliyordu, de ğil mi? Onları tuza ğa dü şürmek için 
kaç ki şi bekliyor? 
Tek yanıt, demirin demire çarpma sesiydi. Ama bu ke z sesi bir ikincisi takip 
etmi şti. Ve üçüncüsü. Mia, ev sahibinin saldırısından hi ç ho şlanmaktı anla şılan. 
Şansa hiç yer bırakmıyordu. Hücrenin kapısı bu kez, üç defa Ciltlenmi şti. Hücre 
mi? Kalküta'nın Kara Deli ği dese yeriydi. 
Gitti ğinde Dogan'a dönüp tüm dü ğmeleri etkisiz hale getirece ğim, ^ ba ğırdı. Bir 
de sana yardım etmeye çalı şmıştım! Lanet olsun! Đstersen ç0cil ğunu kaldırımda 
doğur, umurumda de ğil! 
Dı şarı çıkamazsın, dedi Mia neredeyse af dilercesine. Daha sonra e ğer 
yapabilirsem seni rahat bırakaca ğım... 
Eddie ölmü şken bunun ne önemi var? Yüzü ğünü çıkarmak istemene şaşmamalı! 
Yaptı ğını bile bile tenine temas etmesine nasıl dayanacak tın? 
Mia ahizeyi alıp kula ğına götürdü ama Richard P. Sayre artık hattın di ğer ucunda 
değildi. Muhtemelen gidecek yerleri ve yayacak hastalı kları vardır, diye 
düşündü, Susannah. 
Mia telefonu kapadı ve insanların bir daha geri dön meyeceklerinde yaptı ğı gibi 
ardında herhangi bir şey bırakıp bırakmadı ğını kontrol etmek amacıyla bo ş, 
ki şiliksiz odaya baktı. Kot pantolonunun bir cebini üs tten yoklayınca para 
tomarını hissetti. Di ğer cebini yokladı ve kaplumba ğanın, Sköldpadda 'nın da 
orada oldu ğundan emin oldu. 
Üzgünüm, dedi Mia. Bebemle ilgilenmek zorundayım. B ütün şartlar aleyhime. 
Bu do ğru de ğil, dedi Susannah, Mia'nın onu kilitledi ği hücreden. Bu hücre 
neredeydi acaba? Cehennem Çukuru'ndaki şatonun en karanlık, en derin 
zindanlarında mı? Muhtemelen öyleydi. Ne fark ederd i? Ben senin tarafındaydım. 
Sana yardım ettim. Gerekti ği zaman o kahrolası do ğumunu durdurdum. Bunların 
kar şılı ğında yaptı ğına bak. Nasıl bu kadar alçak ve korkak olabiliyors un? 
Yanakları koyu kırmızıya dönen Mia, eli kapının tok mağında durakladı. Evet, 
gerçekten de utanıyordu. Ama utancı ona engel de ğildi. Hiçbi' şey onu 
durduramazdı. Sayre ve dostları tarafından ihanete uğrayana dek, tabi. 
Bu kaçınılmaz sonu dü şünmek Susannah'nın içinde herhangi bir tat-jnin duy gusu 
uyandırmıyordu. 
lanetlenmi şsin, dedi. Biliyorsun, de ğil mi? 
“Umurumda de ğil," dedi, Mia. "Bebemin yüzünü bir an görebilmek > jn cehennemde 
sonsuza dek kalmaya razıyım. Beni iyi dinle, yalvar ırım.” 
Susannah/Detta'yı beraberinde ta şıyan Mia, otel odasının kapısını açıp koridora 
çıktı ve korkunç doktorların aynı derecede korkunç bebesini do ğurtmak için 
beklemekte oldu ğu Dixie Pig'e do ğru ilk adımlarını attı. 
  
DÖRTLÜK: Commala-kor-kor! 
Đşin gerçekten zor! 
Bir hainle beraber 
Sürüklüyor seni kader! 
KARŞILIK: Commala-hu ş-hu ş! 
Yok bu beladan kurtulu ş! 
ihanet acıtsa da 
Birliktesiniz bu yolda. 
  
7. Kıta: Pusu 
 
BĐR 
Roland Deschain, Gilead'm son büyük sava şçı grubunun sonuncu-suydu ve bunun iyi 
bir sebebi vardı; tuhaf bir şekilde romantik do ğası, hayal gücünden yoksunlu ğu 
ve ölümcül elleriyle içlerinde daima en iyisi o olm uştu. Artık artrit bedenini 
i şgal etmi şti, ama kulaklarında veya gözlerinde eklem eceli yo ktu. Aralıktan 
çekilirlerken Eddie'nin ba şını Bulunmamı ş Kapı'nın kenarına çarptı ğını duymu ştu 
ve son anda e ğilerek Ka-pı'nın çerçevesinin üst kenarının kafatas ını 
çatlatmasını önlemi şti. Önce uzaktan gelen, garip ku ş seslerini duydu, bir 
rüyada şakıyan ku şlar gibiydiler. Sonra varlıkları aniden ku şku götürmeyecek 



şekilde gerçe ğe döndü. Gün ı şı ğı yüzüne vurdu. Ma ğaranın lo şlu ğundan sonra 
parlak güne ş ı şı ğının gözlerini kama ştırması gerekirdi ama Roland, o şiddetli 
parlaklı ğı fark eder etmez sebebini bilmeden gözlerini iki i nce çizgiye dönü şün-
ceye dek kısmı ştı. Öyle yapmasaydı benzinin kararttı ğı sert topra ğa dü şerken 
saat iki yönünden gelen yuvarlak ı şıltıyı gözden kaçıraca ğına şüphe yoktu. Ve 
Eddie de ölmü ş olacaktı. Belki ikisi de ölmü ş olacaktı. Ro-knd'ın tecrübelerine 
göre sadece iki şey o kadar kusursuz bir daire sekende ı şıldardı: güne ş 
gözlükleri ve bir silahın dürbünü. 
Silah şor gözlerini kıstı ğında yaptı ğı gibi hiç dü şünmeden uzanıp Ed-le'yi 
kolunun altından yakaladı. Ayakları Geçit Ma ğarası'nın ta ş ve kemik tozlarıyla 
kaplı zemininden ayrılırken genç adamın kaslarının geril* ğini, ba şını 
Bulunmamı ş Kapı'nın kenarına çarptı ğındaysa gev şedi ğim hissetmi şti. Ama Eddie 
inliyor ve yürümeye çalı şıyordu, yani en azından kısmen kendindeydi. 
"Eddie, yanıma gel," diye haykırdı aya ğa fırlayarak. Sa ğ kalçasında şiddetli bir 
acı patlaması oldu ve dizine kadar yayıldı ama Rola nd hiç bel. li etmedi. Hatta 
acıyı hayal meyal fark etmi şti. Eddie'yi kendisinin bile ta-nıyabildi ği benzin 
pompalarının yanından geçirerek bir binaya do ğru sürükledi. Üzerlerinde 
Silah şor'un bildi ği C ĐTGO veya SUNOCO de ğil, MOB ĐĐ yazıyordu. 
Eddie yarı baygındı. Sol yana ğı, kafa derisindeki yarılma yüzünden kanla 
kaplıydı. Yine de elinden geleni yaptı ve Roland'ın  bir levazımatçı oldu ğunu 
fark etti ği binanın üç ah şap basama ğını sendeleyerek tırmandı, Dükkân, 
Took'unkinden küçüktü ama di ğer yönlerden fazla farklı de ğil... 
Arkadan ve hafifçe sa ğdan kırbaç sesine benzer bir gürültü duyuldu, Ate ş eden 
adam, Roland'ın tüfe ğin sesini duydu ğuna göre ıskaladı ğını bilece ği kadar 
yakındaydı. 
Bir şey vızzzl ederek kula ğının üç santim ötesinden geçti. Küçük dükkânın 
kapısının camı parçalandı ve kırıklar içeri saçıldı . Asılı olan tabela (AÇI ĞIZ, 
ĐÇERĐ BUYURUN) havalandı ve döndü. 
"Rolan..." Eddie'nin uzaklardan gelen cılız sesi zo rlukla duyuluyordu. "Rolan... 
ne... kim... OFF!" Onu içeri itip yere seren Roland 'ın üzerine uzanmasıyla 
duydu ğu şaşkınlıkla ba ğırmı ştı. 
Kırbaç sesine benzer gürültüler tekrar ba şladı. Dı şarıda son derece güçlü tüfe ği 
olan bir adam vardı. Roland, birinin, "Aman be, Jac k! Bo ş ver onu," diye 
bağırdı ğını duydu. Bir an sonra ise hızh-ate şleyici (Eddıe ve Jake makineli 
tüfek diyordu) yaylım ate şine ba şladı. Kapının iki yanın-daki kirli vitrin 
camları parçalandı ve kırık camlar ya ğmur gibi içeri ya ğ*rılann içerisine 
yapı ştırılmı ş kâ ğıtlar (Roland kâ ğıtların ilanlar oldu--unu dü şündü) 
havalanmı ştı. 
Dükkânda mü şteri olarak ya şlıca iki kadın ve bir adam vardı. Üçü deizünü kapıy a 
(Eddie ve Roland'a) dönmü ştü ve yüzlerinde silahsız sivilrin her şeyden habersiz 
şaşkın ifadesi vardı. Roland bazen bu bakı şın yiyen bakı şı oldu ğunu dü şünürdü. 
Sanki bu tip insanlar (Calla Bryn 
Sturgis'dekilerin de pek farkı yoktu) aslında koyun muş gibi. 
"Yere yatın!" diye ba ğırdı Roland yarı baygın (ve an itibarıyla nefes alm akta 
zorlanan) yolda şının üzerinden. "Tanrılarınız a şkına, YERE YATIN!" 
Üzerinde dükkânın sıcaklı ğına ra ğmen flanel bir ekose gömlek olan ya şlıca adam 
elindeki konserveyi bıraktı (üzerinde domates resmi  vardı) ve yere uzandı. Đki 
kadın ayakta durmaya devam etti ve hızlı-ate şleyicinin ikinci salvosu ikisini de 
öldürdü. Kur şunlar birinin gö ğsünü, di ğerinin kafasını delik de şik etmi şti. 
Göğsünden vurulan kadın, un çuvalı gibi yere yıkıldı. Başından vurulansa 
Roland'a do ğru körlemesine iki sarsak adım attı. Kan, bir yanar dağdan ta şan 
lavlar gibi kafasından fı şkırıyordu. Dükkânın dı şında önce ikinci, sonra üçüncü 
hızh-ate şleyici ate ş etmeye ba şladı ve kulakları sa ğır eden bir gürültü oldu. 
Kur şunlar, ba şlarının üzerinde ölümcül bir şekilde uçuyordu. Kafasının tepesi 
havaya uçmu ş olan kadın kendi etrafında iki tur döndü ve son bi r dans adımıyla 
yere kapaklandı. Roland tabancasına uzandı ve hâlâ kılıfında durdu ğunu 
hissedince rahatladı. Güven veren sandal a ğacından kabzasını avucunda hissetti. 
Hiç olmazsa o konuda şanslıydılar. Bir kumar oynamı ş, sonuçta kazanmı şlardı. 
Eddie ile geçi ş yapmadıkları muhakkaktı. Silahlı adamlar onları gö rmüştü, hem de 
çok iyi görmü ştü. 
Dahası vardı. Onları bekliyorlardı. 



" Đçeri dalın!" diye ba ğırıyordu biri. " Đçeri girin, girin! Onlara kendileri 
toparlama fırsatı vermeyin, salaklar!" 
"Eddie!" diye kükredi, Roland. "Eddie, bana yardım etmelisin!" 
"Hıı?..." Cılız. Şaşkın. Eddie, ona tek gözüyle, sa ğ gözüyle bakıyor<ju Sol 
gözü, ba şındaki yaradan akan kan yüzünden geçici olarak kapa nmıştı 
Roland uzanıp ona kan damlalarını saçından uçuracak  kadar şiddetli bir tokat 
attı. "Gangsterler! Bizi öldürmeye geliyorlar! Burd aki herkesi öl-dürecekler!" 
Eddie'nin görünen gözündeki bakı ş netle şti. Hızla oldu. Roland ba şının hiç 
şüphesiz deli gibi zonklamasına ra ğmen aklını ba şına o denli hızlı toplamak için 
harcadı ğı çabayı görünce Eddie'yle gurur duydu. Yine Cuthbe rt Allgood olmu ştu. 
Tepeden tırna ğa, hayata dönmü ş Cuthbert. 
"Neler oluyor?" diye ba ğırdı biri çatlak, heyecanlı bir sesle. "Tanrı a şkına, 
neler oluyor?" 
"Kalkmayın," dedi, Roland etrafına bakmadan. "Ya şamak istiyorsanız yerden 
ayrılmayın." 
"Dedi ğini yap, Chip," dedi bir ba şkası. Roland, bu sesin muhtemelen domates 
konservesini tutan adama ait oldu ğunu dü şündü. 
Roland kapının kırılan camının yere saçılan parçala rı arasında emeklemeye 
başladı. Minik cam parçalarının dizlerini ve ellerini kesmesinin verdi ği acıyı 
umursamıyordu. Bir kur şun, şaka ğının yanından vızıldayarak geçti. Onu da 
umursamadı. Dı şarıda parlak bir yaz günü vardı. Ön planda, üzerler inde MOB ĐL 
yazan iki benzin pompası görülüyordu. Bir tarafta, büyük ihtimalle kadın 
müşterilerden birine (bir daha asla kullanamayacaktı) veya Bay Flanel Gömlek'e 
ait eski bir araba vardı. Pompaların ve ya ğ lekeli toprak otoparkın ötesinde ta ş 
döşeli bir kasaba yolu, onun da gerisinde gri bir bina lar silsilesi vardı. 
Birinin kapısının üzerindeki tabelada BELED ĐYE, bir di ğerinde ise STONEHAM 
ĐTFAĐYESĐ yazıyordu Üçüncü ve en büyük bina, KASABA GARAJ Đ idi. Bu binaların 
önündeki otoparklar da ta ş dö şeliydi (metalli diyordu Roland) ve park etmi ş 
çeşitli araçlar vardı. Bir tanesi neredeyse bir at ara bası kadar büyüktü. Yarım 
...zjneden fazla adam araçların gerisinden çıkmı ş, silahlarını durmadan sje«erek 
üzerlerine geliyordu. Roland, adamlardan birini tan ıdı: Enri-Balazar'ın çirkin 
sağ kolu, Jack Andolini'ydi. Silah şor bu adamın öldü ğünü görmü ştü. Vurulmu ş ve 
sonra Batı Denizi'nin sı ğ sularında ya şayan etobur ıstanavarlara yem olmu ştu, 
ama i şte yine kar şısındaydı. Çünkü Kara Kule olan eksen üzerinde döne n sonsuz 
sayıda dünya vardı ve bu da onlardan biriydi. Bunun la birlikte tek bir gerçek 
dünya vardı. Olayların geri dönü şü olmamacasına gerçekle şti ği tek bir dünya. Ama 
bu konuyu dü şünmenin zamanı de ğildi. 
Dizlerinin üzerinde do ğrulan Roland önce hızlı-ate şleyicileri kullanan adamları 
hedef alarak altıpatlarını ate şledi. Biri, bo ğazından kanlar saçılarak yolun 
üzerindeki kesik beyaz çizgilerin üzerine yı ğıldı. Bir di ğeri, alnının ortasında 
bir delikle yolun kenarındaki topra ğa savruldu. 
Sonra onun gibi dizlerinin üzerine kalkmı ş olan Eddie yanında belirdi ve 
Roland'ın di ğer tabancasını ate şlemeye ba şladı. En az iki kez ıskaladı, ama 
durumu göz önüne alındı ğında bu son derece do ğaldı. Üç adam yolun üzerine 
yı ğıldı. Đkisi ölmü ş, biri yaralanmı ş, haykırıyordu. "Vuruldum! Ah, Jack, yardım 
et! Karnımdan vuruldum!" 
Biri, özellikle çarpı şma esnasında bir silah şora yapılmaması gerekeni yaparak 
Roland'ın omzunu kavradı. "Bayım, neler olu..." 
Roland bir anlı ğına ona döndü ve kravat takmı ş, kasap önlü ğü olan, kırklı 
yaşlarda bir adam gördü ve dükkân sahibi, diye dü şündü. Muhtemeli pedere 
postanenin yerini tarif eden adam. Ve adamı hızla g eri itti. Saniyenin onda biri 
kadar bir süre sonra adamın ba şının sol tarafından kan fakırdı. Silah şor sadece 
bir sıyrık oldu ğunu gördü. Ciddi bir yara de ğildi. En azından şimdilik. Ama 
Roland, onu itmemi ş olsaydı.. 
Eddie tabancasını tekrar dolduruyordu. Roland da ay nısını yaptı aiıa sa ğ elinin 
eksik parmakları yüzünden i şi biraz daha uzun sürdü. Bu arada sa ğ kalabilen iki 
gangster, yolun dükkân tarafındaki eski arabacı,, g erisinde siper almı ştı. Fazla 
yakınlardı. Bu iyi de ğildi. Roland yakla şan bir motorun homurtusunu 
duyabiliyordu. Söyledi ği an yere yatarak akıl],. lık eden ve böylece kadın larla 
aynı akıbeti payla şmaktan kurtulan adama döndü. 
"Sen!" dedi, Roland. "Silahın var mı?" 



Flanel gömlekli adam ba şını iki yana salladı. Gözleri çarpıcı bir mavilikte ydi. 
Roland, adamın korktu ğunu ama pani ğe kapılmadı ğını gördü. Dükkân sahibi, 
müşterinin önünde bacakları açılmı ş halde sersem gibj oturuyor, beyaz önlü ğüne 
düşen kan damlalarına inanmaz gözlerle bakı-yordu. 
"Dükkâncı, burda silah tutuyor musun?" diye sordu, Roland. Eddie, adam cevap 
veremeden (verebilece ği de şüpheliydi zaten) Roland'ın omzunu yakaladı. 
"Di ğerleri yakla şıyor," dedi. Sesi bo ğuktu ve kelimeleri yuvarlıyordu (di ğelee 
yağaşı ğoo) ama Roland onun ne kastetti ğini yine de anladı. Önemli olan, 
Eddie'nin altı adamın daha yolun kar şısına geçti ğini görmü ş olmasıydı. Bu kez 
birbirlerinden ayrılmı şlardı ve zikzaklar çizerek ilerliyorlardı. 
"Haydi, haydi!" diye ba ğırdı Andolini arkalarından. Ellerini havada sallıyo rdu. 
"Tanrım, Roland, bu Tricks Postino," dedi, Eddie. T ricks'in elinde yine kocaman 
bir silah vardı ama Eddie, bunun Muhte şem Rambo Makinesi dedi ği fazla büyük M-16 
olup olmadı ğından emin de ğildi. Her neyse, orada da E ğik Kule'deki çarpı şmada 
oldu ğu gibi şansı yoktu: Eddie ate ş etti ve Tricks, fazla büyük olan silahını 
ate şlemeye devam ederek yoldafe di ğer cesetlerin üzerine dü ştü. Bunun sebebi 
muhtemelen parmaklarının ölmekte olan beyninin gönd erdi ği son sinyallerle 
kasılmasıydı ve kahra' manca bir hareket de ğildi, ama Roland ve Eddie yine de 
kur şunlardan kaçmak içi" e ğilmek zorunda kaldı. Kalan be ş kanunsuz, bu fırsattan 
isti-( de ederek yolun kar şısına geçip eski arabaların arkasında siper aldı. 
nurum gittikçe kötüle şiyordu. Yolun kar şısındaki araçların (Roland muhtemelen 
kasabaya gelirken kullandıkları arabalar oldu ğunu dü şündü) koruyucu ate şinin 
deste ğini alarak küçük dükkânı büyük bir tehlikeyle kar şı kar şıya kalmadan 
cehenneme çevirebilirlerdi. 
Tüm bunlar, Jericho Tepesi'nde olanlara çok benziyo rdu. Geri çekilmenin zamanı 
gelmi şti. 
Yakla şan aracın homurtusu giderek artıyordu; sesine bakıl ırsa a ğır yükle 
zorlanan güçlü bir motoru vardı. Dükkânın solunda a niden dev kütükler ta şıyan 
kocaman bir kamyon belirdi. Roland, kamyonun şoförünün a ğzının açılıp gözlerinin 
irile şti ğini gördü. Şoförün tepkisi do ğaldı. Daha önce ormanda geçirdi ği uzun, 
sıcak bir günün ardından so ğuk bir bira veya gazoz içmek için şüphesiz defalarca 
geldi ği küçük dükkânın önündeki yolda yarım düzine adam, sava ş meydanındaki 
askerler gibi kanlar içinde yatıyordu. Roland, adam ların gerçekten de sava şta 
ölen askerler oldu ğunu biliyordu. 
Koca kamyonun frenleri acı acı öttü. Arkasından hav a frenlerinin öfkeli solu ğu 
duyuldu. Dev lastikler kilitlendi ve yolda simsiyah , duman tüten izler bıraktı. 
Tonlarca a ğırlıktaki yükü yana kaymaya ba şladı. Roland yolun kar şısındaki 
adamlar pervasızca ate ş etmeye devam ederken kütüklerden kopan küçük parça ların 
mavi gökyüzüne do ğru uçu ştu ğunu gördü. Tüm bu olanlarda hipnotize edici bir şey 
vardı; Eld'in Kayıp Canavarlarından birinin kanatla rı alev almı ş halde 
gökyüzünden ini şini izlemek gibiydi. 
Kamyonun atlarca çekilmeyen ön kısmı, ilk cesedin ü zerinden geçti. Kırmızı 
iplere benzeyen ba ğırsaklar fırlayıp yol kenarındaki toprak bölücün üz erine 
saçıldı. Bacaklar ve kollar koptu. Bir tekerlek, Tr icks Posti-n° nun kafasını 
ezdi; kafatasının parçalanmasıyla ate şe atılan kestanenin patlamasına benzer bir 
ses çıktı. Kamyonun yükü kayıp yalpalamaya ba şladı. Roland'ın omuzlarına dek 
gelen lastikler yola gömüldü ve kanla h rı şık topra ğı havalandırdı. Sürati 
azalan kamyon, dükkânın önünden ka yarak geçti. Dir eksiyon ba şındaki sürücü 
artık görülemiyordu. Kamyon^ perdelemesiyle dükkân ve içindeki insanlar bir an 
için yolun kar şısından gelen bo ğucu kur şun ya ğmurundan kurtuldu. Dükkân sahibi 
(Chip) Ve hayatta kalan mü şteri (Bay Flanel Gömlek) kamyona aynı büyülenmi ş 
ifadeyle bakıyordu. Dükkân sahibi ba şının yan tarafından akan kanı dal-gınca 
sildi ve elini suyla ıslanmı ş gibi yere do ğru silkeledi. Roland, ada-mın 
yarasının Eddie'ninkinden kötü oldu ğunu gördü ama adam farkında de ğil gibiydi. 
Belki böylesi daha iyiydi. 
"Arka taraftan dı şarı," dedi Silah şor, Eddie'ye. "Hemen." " Đyi karar." 
Roland flanel gömlekli adamı kolundan yakaladı. Ada mın gözleri derhal kamyondan 
ayrılıp Silah şor'a çevrildi. Roland ba şını arka tarafa do ğru sallayınca ya şlı 
adam da ba şını sallayarak kar şılık verdi. Sorgusuz sürati beklenmedik bir 
marifetti. 



Dı şarıda, kamyonun yükü sonunda ba ğlarından kurtuldu, park edilmi ş arabalardan 
birini ezdi (Roland arkasındaki gangsterlerin de ez ilmi ş oldu ğunu umdu). Önce 
tepedeki kütük yuvarlanmı ş, di ğerleri hemen sonra onun ardından gelmi şti. Silah 
seslerini önemsiz çıtırtılara dönü ştüren, kulakları sa ğır edici, bitmeyecekmi ş 
gibi görünen, metalin metale sürtünme sesi oldu. 
 
ĐKĐ 
Eddie, dükkân sahibinin kolunu Roland'ın di ğer adama yaptı ğı gi"1 kavradı ama 
Chip, mü şterisiyle aynı anlayı şa ve hayatta kalma içgüdüsüne sahip de ğildi. Daha 
önce vitrinlerinin bulundu ğu kenarı girintili çıkıntılı deli ğe irile şmiş 
gözlerle bakıp kamyonun kendini yok etme balesinin 
safhasına girmesini izliyordu. Yükünden bir anda ku rtulan kamyon, dükkânın 
ilerisindeki tepeden a şağı, ormana do ğru durdurulamaz bir şekilde ini şe 
geçmi şti. A ğır yükü, yo ğun bir toz bulutu kaldırarak yolun sa-"ında kayarak  
ilerliyor, ardında derin bir iz bırakıyordu. Bu ara da bir Chevrolet ve iki de 
gangster kütüklerin altında kalıp pestile dönmü ştü. 
Ama adamların sayısı hiç azalmamı ş gibiydi. Dükkâna kur şun ya ğmaya devam 
ediyordu. 
"Haydi Chip, gitmemiz gerek," dedi, Eddie ve adamı tekrar çekti. Chip hâlâ omzu 
üzerinden geriye bakıyor ve ba şının yan tarafından yüzüne do ğru akan kanı 
siliyordu ama bu kez harekete geçerek Eddie'nin pe şinden gitti. 
Dükkânın gerisinde, solda, binaya sonradan eklenmi ş; bir tezgâh, birkaç yamalı 
tabure, üç veya dört masa, ço ğunlukla tarihi geçmi ş genç kız dergilerinin oldu ğu 
bir gazete tezgâhı ve onun üzerinde de eski bir ıst akoz avlama sepetinin 
bulundu ğu bir yemekhane vardı. Binanın bu bölümüne vardıkla rında dı şarıdan gelen 
silah sesleri arttı. Sonra bir patlamayla tekrar cı lızla ştılar. Eddie benzin 
pompalarının deposunun havaya uçtu ğunu dü şündü. Bir kur şunun vızıldayarak 
geçti ğini hissetti ve duvara asılmı ş deniz feneri resminde küçük bir deli ğin 
belirdi ğini gördü. 
"Kim bu adamlar?" diye sordu, Chip sohbet eder gibi  bir ses tonuyla. "Siz 
kimsiniz? Vuruldum mu? O ğlum Vietnam'daydı, biliyorsunuz. Kamyonu gördünüz m ü?" 
Bu soruların hiçbirine cevap vermeyen Eddie sadece gülümseyip ba-pı salladı ve 
Chip'i Roland'ın pe şinden aceleyle sürükledi. Nereye gittiklerine ve bu  boktan 
durumdan nasıl kurtulacaklarına dair en ufak fikri y°ktu. Emin oldu ğu bir şey 
vardı; o da Calvin Tower'm orada olmadı ğıy-"'• Ki bu muhtemelen iyiydi. Bu 
cehennem gibi ba ştana Tower bizzat yol açmamı ş olabilirdi ama silahlı adamların 
orada bulunu şunun sebebinin eski dost Cal oldu ğuna hiç ku şkusu yoktu. Ke şke eski 
dost Cal... 
Kolunda ani bir batma ve yanma hisseden Eddie acı v e şaşkınlıkta haykırdı. Hemen 
ardından bir ba şka kur şun baldırına isabet etti. Sa ğ ba-ca ğının alt kısmında 
şiddetli bir acı hissetti ve tekrar haykırdı. 
"Eddie!" Roland riski göze alarak ardına baktı. "Vu rul..." 
"Evet, iyiyim, devam et!" 
Şimdi önlerinde üzerinde üç kapı bulunan, fiberglas panellerden ya-pılmı ş ucuz 
bir duvar vardı. Birinin üzerinde K ĐZLAR, di ğerinde ERKEKLER, sonuncuda ise 
SADECE PERSONEL yazıyordu. 
"SADECE PERSONEL!" diye ba ğırdı, Eddie. A şağı bakınca sa ğ dizinin yakla şık sekiz 
santim altında, kot pantolonunun üzerinde kanla çev relenmi ş bir delik oldu ğunu 
gördü. Kur şun, dize isabet etmemi şti ve bu çok iyiydi ama verdi ği acı o kadar 
şiddetliydi ki dayanmak güçtü. 
Başının üzerinde bir lamba patladı. Eddie'nin ba şına ve omuzlarına cam parçalan 
saçıldı. 
"Sigortam var ama böyle bir şeyi kapsayıp kapsamadı ğını Tanrı bilir," dedi Chip 
yine sohbet ediyormu şçasına. Yüzündeki kanı silerek elini yere silkti ve  zeminde 
minik, kırmızı lekeler belirdi. Kur şunlar yanlarından vızıldayarak geçiyordu. 
Eddie birinin Chip'in yakasını kaldırdı ğını gördü. Jack Andolini (Ucube) 
Đtalyanca bir şeyler haykırıyordu. Eddie her nasılsa adamlarına ge ri 
çekilmelerini emretmedi ğini anladı. 
Roland ve flanel gömlekli mü şteri SADECE PERSONEL kapısından içeri girdi. 
Adrenalin pompalanmasıyla enerji yüklenen Eddie, Ch ip'i sürükleyerek pe şlerinden 



gitti. Oldukça büyük bir depoya girmi şlerdi. Eddie içeride stoklanmı ş kuru 
gıdaların kokusunu alabiliyordu. Kokuların en baskı nı, kahve koku şuydu. 
Bay Flanel Gömlek artık en öne geçmi şti. Roland, onu, konservelerle yüklü 
rafların sıralandı ğı deponun ortasındaki koridorda süratle takip diyor du. Dükkân 
sahibini sürükleyen Eddie, pe şlerinden elinden geldi- ■"nce hızlı bir şekilde 
topallıyordu. Ya şlı Chip ba şının yan tarafındaki ya-yüzünden oldukça fazla kan 
kaybetmi şti ve Eddie, bu yüzden her an kendinden geçebilece ğini dü şünüyordu ama 
Chip... enerjik görünüyordu. Eddie'ye Ruth Beemer v e karde şine ne oldu ğunu 
soruyordu. Dükkândaki iki kadını kastediyorsa (ki ö yle oldu ğundan emindi) Eddie 
hafızasını geri kazanmamasını umdu. 
Arkada bir kapı daha vardı. Bay Flanel Gömlek kapıy ı açtı ve dı şarı çıkmaya 
niyetlendi. Roland, onu gömle ğinden tutup geri çekti ve iyice yere e ğilerek 
dı şarı kendi çıktı. Eddie, Chip'i Bay Flanel Gömlek'in  yanında bırakarak 
önlerine geçti. Arkalarındaki SADECE PERSONEL kapıs ı kur şunlarla delik de şik 
olmu ştu. 
"Eddie!" diye homurdandı, Roland. "Buraya!" 
Eddie topallayarak dı şarı çıktı. Kapının önünde bir yükleme platformu var dı. 
Ötesinde ise yakla şık bir dönümlük çirkin, verimsiz bir arazi vardı. Ç öp 
varilleri, platformun sa ğ tarafına dizilmi şti. Solda da iki çöp bidonu vardı ama 
Eddie, insanların çöpleri varillere atmakla fazla u ğra şmadığını görebiliyordu. 
Birkaç bira kutusu yı ğını da göze çarpıyordu. Zor bir günün ardından arka  
verandada dinlenmek gibisi yoktur, diye dü şündü, Eddie. 
Roland tabancasını bir ba şka benzin pompasına do ğrultmu ştu. Bu pompa, ön 
taraftakilerden daha eski ve paslıydı. Üzerinde tek  bir kelime yazılıydı. 
"Motorin," dedi, Roland. "Bu yakıt anlamına mı geli yor? Öyle, de ğil mi?" 
"Evet," dedi, Eddie. "Mazot pompası çalı şıyor mu, Chip?" 
"Tabi, elbette," dedi Chip ilgisiz bir ses tonuyla.  "Pek çok ki şi gelip burda 
depolarını doldurur." 
"Ben açabilirim, bayım," dedi, Flanel Gömlek. "Ben yapsam daha iyi, 
"Taz sorunludur. Arkada şınızla beni koruyabilir misiniz?" 
"Evet," dedi, Roland. " Şuraya bo şalt." Ba şparmağıyla depoyu gösterdi 
"Hey, olmaz!" dedi şok olan Chip. 
Tüm bu olanlar ne kadar sürmü ştü? Eddie kesin bir şey söyleyemj yordu. Tek 
bildi ği, daha önce sadece bir kez ya şadı ğı netlikti: Mono Bla. ine'e bilmece 
sordu ğu zamandaki gibi. Parlaklı ğıyla her şeyi, kur şunun kemi ğe temas edip 
etmedi ğini bilmedi ği baca ğındaki acıyı bile gölgede bırakıyordu. Bulundukları  
yerdeki kötü kokunun farkmdaydı-çürümik etlerin, kü flü malların, bir kenara 
atılmı ş biraların mayamsı kokusu; y0ı kenarındaki küçük, p is dükkânın 
arkasındaki arazinin gerisindeki a ğaçla-nn tatlı kokusu da burnuna çalınıyordu. 
Gökyüzünde, uzaklarda uçan bir uça ğın vızıltısını duyuyordu. Bay Flanel Gömlek'i 
sevdi ğini biliyordu, çünkü Bay Flanel Gömlek oradaydı, on larla birlikteydi, o 
birkaç dakikalık süre içinde Eddie ve Roland'a en g üçlü ba ğla ba ğlanmı ştı. Ama 
zaman? Zaman bilinci yoktu. Ama Roland ile geri çek ilmeye ba şlamalarından beri 
doksan saniyeden fazla süre geçmi ş olamazdı. Geri çekilmemi ş olsalardı kaza 
yapan kamyon olsun olmasın yo ğun ate ş altında çaresiz kalmaları i şten de ğildi. 
Roland sol tarafı i şaret etti ve sa ğına döndü. Eddie ile aralarında yakla şık iki 
metre arayla platformun üzerinde duruyorlardı. Taba ncalan-nı, düelloya 
hazırlanan iki adam gibi ba şlarının yan tarafına kaldırmı şlardı. Bay Flanel 
Gömlek, platformun ucundan a şağı bir çekirge gibi çevik bir hareketle atladı ve 
eski mazot pompasının yan tarafındaki krom kolu kav radı. Hızla çevirmeye 
başladı. Minik pencereden görünen rakamlar hızla geri dönüyordu. Hepsi sıfıra 
kadar gerilemedi, 0 0 1 9'da kaldılar Bay Flanel Gö mlek kolu tekrar çevirmeyi 
denedi, dönmedi ğini görünce omuz silkerek bıraktı. Hortumun ucunu, paslı 
yuvasından çekip aldı. 
"John, yapma!" diye ba ğırdı, Chip. Hâlâ deponun kapısında duruyor du. Biri  kanlı 
olan ellerini havaya kaldırmı ştı. 
"Çekil ordan, Chip. Yoksa sen de..." 
jki adam, Do ğu Stoneham levazımatçısının Eddie'nin bulundu ğu taundan ko şarak 
geldi. Đkisinin de üzerinde kot pantolon ve flanel göm-1 k vardı ama 
Chip'inkinin aksine onların gömlekleri yepyeni görü nüyordu Kollarında hâlâ kat 
izleri vardı. Eddie o gün için özel olarak satın al ındıklarından emindi. 



Adamlardan birini çok iyi tanıyordu: onu Calvin Tow er'in kitapçı dükkânı 
Manhattan Zihin Lokantası'nda kısa bir süre önce gö rmüştü. Eddie bu adamı da 
daha önce bir kere öldürmü ştü. Đnanması güçtü ama o günden on yıl sonra olmu ştu. 
Balazar'ın batakhanesi E ğik Kule'de, şu an elinde tutmakta oldu ğu tabancayla 
öldürmü ştü. Bob Dylan'ın bir şarkısının sözleri aniden zihninde belirdi. Her 
şeyi iki kez ya şamamak için ödenmesi gereken bedelden bahsediliyord u. 
"Hey, Koca Burun!" diye ba ğırdı Eddie; galiba bu serseriyi her görü şünde böyle 
yapıyordu. "N'aber, dostum?" Do ğrusu George Biondi pek iyi görünmüyordu. En iyi 
gününde oldu ğu zamanlarda bile iyi bir görünümü oldu ğu söylenemezdi (o korkunç 
gagayla). Şimdi de yüz hatları daha yeni yeni geçmeye yüz tutm uş şi şlikler ve 
morluklar yüzünden şekil de ği ştirmi şti. En kötüsü de gözlerinin arasındakiydi. 
O benim eserim, diye dü şündü, Eddie. Tower'in dükkânının arkasında. Do ğruydu ama 
sanki binlerce yıl öncesinde kalmı ştı. 
"Sen," dedi, George Biondi. Silahını do ğrultamayacak kadar şaşkın görünüyordu. 
"Sen. Burda ha?" 
"Ben burda," dedi, Eddie. "Sana gelince, New York't a kalmalıydın, ahbap." Bunu 
söylemesinin ardından Biondi'nin suratını havaya uç urdu. Arkada şınınkini de. 
Flanel Gömlek, mazot pompasının tabancasını sıktı v e koyu renkli yakıt, 
hortumdan fı şkırdı. Deponun kapısından inatla ayrılmayan Chip Ma zotla ıslanınca 
sendeleyerek platforma indi. "Yakıyor!" diye ba ğırıyor-u- Tanrım, tenimi 
yakıyor! Kes sunu, John.1" 
John durmadı. Üç adam, dükkânın Roland'ın bulundu ğu taraftan kö şesini dönüp pis 
araziye girdi. Silah şor'un sakin ve korkunç ifadesine tek bir bakı ş fırlattıktan 
sonra gerilemeye çalı ştılar. Yeni aldıkları yürüyü ş ayakkabılarının topu ğu yere 
değmeden üçü de ölmü ştü. Eddie yolUn 
kar şısına park etmi ş yarım düzine arabayı ve büyük Winnebago'yu dü- şündü ve 
Balazar'ın bu görev için kaç adam göndermi ş olabilece ğini me-rak etti. Sadece 
kendi adamlarını göndermedi ği muhakkaktı. Peki tuttu- ğu adamların parasını nasıl 
ödemi şti? 
Ödemesine gerek yoktu, diye dü şündü, Eddie. Biri cebini parayla dol-durdu ve 
gidip adam bulmasını söyledi. Bulabilece ği kadar çok adam. Ve pe şlerine dü şece ği 
adamları haklamak için bu kadar çok ki şi gerekece ğine onu her nasılsa ikna etti. 
Dükkânın içinden bo ğuk bir çarpma sesi geldi. Bacadan yükselen kurum, k amyonun 
çarptı ğı pompadan yükselen yo ğun, kapkara bulut içinde kayboldu. Eddie, birinin 
içeri bir el bombası atmı ş olabilece ğini dü şündü. Deponun kapısı mente şelerinden 
ayrıldı, duman bulutu e şli ğinde rafların arasındaki koridora do ğru uçtu ve yere 
kapaklandı. El bombasını atan adam birazdan bir ba şkasını atardı ve deponun 
zemini artık mazotla kaplıydı... 
"Onu mümkün oldu ğunca yava şlat," dedi, Roland. " Đçersi yeterince ıslak de ğil." 
"Andolini'yi mi yava şlataca ğım?" diye sordu, Eddie. "Bunu nasıl yapaca ğım?" 
"Kapanmak bilmeyen çenenleF' diye ba ğırdı, Roland ve Eddie harika, 
yüreklendirici bir şey gördü: Roland sırıtıyordu. Neredeyse kahkaha ata caktı. 
Aynı anda Flanel Gömlek'e (John) döndü ve sa ğ elini çevirdi: devam et. 
"Jack!" diye ba ğırdı, Eddie. Andolini'nin o sırada nerede olabilece ği-i hiç 
bilmiyordu, bu yüzden avazı çıktı ğı kadar ba ğırdı. Brooklyn sokaklarında 
büyümesi sayesinde epey gürültü çıkarabiliyordu. 
Bir duraksama oldu. Ate ş sesleri hafifledi. Sonra kesildi. 
"Hey," diye kar şılık verdi, Jack Andolini. Sesi şaşırmı ş gibiydi ama aynı 
zamanda ne şeliydi. Eddie, adamın gerçekten şaşırıp şaşırmadı ğını merak etti. 
Jack'in tek istedi ğinin intikam oldu ğundan hiç şüphesi yoktu. Xower'in 
dükkânının arkasındaki depoda yaralanmı ştı ama daha beteri, aynı zamanda 
aşağılanmı ş olmasıydı. "Hey, parlak çocuk! Beynimi havaya uçur aca ğını söyleyip 
tabancasını çenemin altına dayayan herifçio ğlu sen misin? Orada iz kaldı, 
ahbap!" 
Eddie, Andolini'nin konu şurken bir yandan da adamlarına pozisyon almalarını 
i şaret etti ğini görebiliyordu. Kaç ki şilerdi? Sekiz mi? On mu? Tanrı biliyordu 
ya o ana kadar az adam öldürmemi şlerdi. Peki geriye kaçı kalmı ştı? Dükkânın 
solunda birkaç tane vardı. Sa ğda birkaç adam daha. Geri kalanı da Bay El Bombası 
ile birlikte olmalıydı. Jack hazır oldu ğunda, adamlar saldıracaktı. Do ğruca sı ğ 
mazot gölüne dalacaklardı. Veya Eddie'nin temennisi  buydu. 



"Bugün de yanımda aynı tabanca var!" diye seslendi Jack'e. "Bu kez kıçına 
sokaca ğım, buna ne dersin?" 
Jack güldü. Rahat, kaygısız bir gülü ştü. Roldü ama ba şarılıydı. Jack içten içe 
sınıra yakla şmış olmalıydı. Nabzı muhtemelen fırlamı ş, yüre ği a ğzında atıyordu. 
Đşte buydu, ona kafa tutmaya cesaret eden küçük bir s erseriden intikam almak 
değil, kötü adamlık kariyerinin en büyük i şiydi; Süper Kupa'ydı. 
Emirleri Balazar vermi şti elbette ama olay yerindeki komutan, Jack ^dolini 'ydi 
ve bu kez i ş, borcunu ödemeyen bir barmeni pataklayarak llcna e tmek veya Lenox 
Caddesi'ndeki bir kuyumcuyu korunmaya ihtiyacı oldu ğuna inandırmak gibi basit 
bir i ş de ğildi; bu, sava ştı. Jack zeki k adamdı (en azından Eddie'nin kafası  
güzelken a ğabeyi Henry ile kar şıias tı ğı sokak serserileriyle kıyaslandı ğında 
öyleydi) ama zekâ katsayısıyla hic ilgisi olmayan t emel bir açıdan da aptaldı. 
Halihazırda onunla alay et. mekte olan adam onu dah a önce su götürmez bir 
şekilde ma ğlup etmi şti ama Jack Andolini, bu gerçe ği unutmayı tercih ediyor 
gibiydi. 
Mazot yükleme platformunun üzerinden deponun eski, çarpık, ah şap zeminine usulca 
akmaya devam ediyordu. John, nam-ı di ğer Sai Kuzey Amerikalı Flanel Gömlek, 
Roland'a sorarcasına baktı. Roland ba şım iki yana salladı ve sa ğ elini tekrar 
çevirdi: daha. 
"Kitapçının sahibi nerde, parlak çocuk?" Andolini'n in sesi hâlâ sakin ve 
yumuşaktı ama artık daha yakından geliyordu. O halde yol un kar şısına geçmi ş 
olmalıydı. Eddie, onu dükkânın önüne kadar getirmi şti. Mazotun daha patlayıcı 
özelli ğinin olmaması ne kötüydü. "Tower nerde? Onu bize ve rirseniz dostunla seni 
bir dahaki sefere kadar rahat bırakırız." 
Ne demezsin, diye dü şündü, Eddie ve Susannah'nın bo ş vaatler kar şısında bazen 
söyledi ği (Detta'nın homurdanan sesiyle) bir şeyi hatırladı: Evet, ben de a ğzına 
boşatmayaca ğım ve saçına bula ştırmayaca ğım. 
Bu pusu, özellikle oraya gelecek olan silah şorlar için kurulmu ştu, Eddie bundan 
büyük ölçüde emindi. Kötü adamlar Tower'm nerede ol duğunu biliyor da olabilirdi 
bilmiyor da (Andolini'nin a ğzından çıkanların tek kelimesine bile inanmıyordu) 
ama biri, Bulunmamı ş Kapı'nın Eddie ve Roland'ı hangi zamana ve mekâna 
getirece ğini çok iyi biliyordu ve bu bilgiyi Balazar'a vermi şti. Adamını küçük 
düşüren herifi istiyor musuK Balazar? Tower ikna olup sana istedi ğini veremeden 
araya girip i şini bozan ve Biondi'yle Andolini'yi benzeten herifi  istiyor musun? 
Güzel. Đşte tam şWa' da ortaya çıkacaklar. O ve di ğeri. Ve bu arada, i şte sana 
bir ordu tutabilme'1 için yeterince para. Yetmeyebi lir, genç adam çetin ceviz, 
yanındakiyse dan» beter ama belli mi olur, belki şansın tutar. Tutmasa bile, 
Roland adında-. adam ardında cesetler bırakarak paç asını kurtarsa bile... şey, 
genci ele germek bir ba şlangıç olur. Ve istendi ğinde pek çok silahlı adam 
bulunabilir, Aptil mi? Elbette öyle. Dünya onlarla dolu. Dünyalar onlarla dolu. 
Ya Jake ve Callahan? Onlar için de bir kar şılama partisi olmu ş muydu? Ve o 
zamandan yirmi iki yıl sonrası mıydı? Bo ş arsayı çevreleyen tahta perdenin 
üzerindeki küçük şiire bakılırsa öyle olmalıydı, SUSAN- 
MAH-MIO BÖLÜNMÜŞ KIZIM BEN ĐM, diyordu ŞĐĐr. '99 YILINDA DIXIE PIG'E PARK 
ETMĐS K ĐZĐM. Karısının pe şinden gitmi şlerse 1999 yılında olmalıydılar. Onları 
bekleyen bir kar şılama partisi olduysa hâlâ hayatta olabilirler miyd i? 
Eddie bir fikre sıkıca sarıldı: ka-tet'in herhangi bir üyesi ölürse (Susannah, 
Jake, Callahan, hatta Oy) Roland ve o bilirdi. E ğer böyle dü şünerek kendini 
kandınyorsa, bu romantik bir saçmalıktan ibaretse, varsın öyle olsun. 
 
ÜÇ 
Roland flanel gömlekli adamla göz göze geldi ve eli nin kenarını bo ğazından 
geçirerek kesme hareketi yaptı. John ba şını salladı ve hortumun ucunu hemen 
bıraktı. Dükkânın sahibi Chip, yükleme platformunun  yanında duruyordu ve yüzünün 
kanla kaplı olmayan kısımları grile şmeye ba şlamı ştı. Roland, adamın yakında 
bayılaca ğını dü şündü. Fazla bir kayıp olmazdı. 
"Jack!" diye ba ğırdı, Silah şor. "Jack Andolini!" Đtalyan ismini telaffuzu kula ğa 
hoş geliyordu. 
"Sen Parlak Çocuk'un a ğabeyi misin?" diye sordu Andolini. Đçinde bulundukları 
durum onu e ğlendiriyor gibiydi. Ve sesi artık daha yakından gel iyordu. Roland, 
adamın dükkânın önünde, belki Eddie ile içeri girdi kleri yerde oldu ğunu dü şündü. 



Bir sonraki hamlesini yapmak için fay. beklemeyecek ti; kırsal bölgedeydiler, ama 
yine de etrafta insanlar varcj. Kamyonun ters dönen  kasasından yükselen duman 
dikkatleri çekmi ş ol-malıydı. Yakında siren sesleri duyulurdu. 
"Sanırım ustası oldu ğum söylenebilir," dedi, Roland. Eddie'nin elin. dek i 
tabancayı i şaret etti, sonra depoyu, ardından kendini gösterdi:  Đşare-timi 
bekleyin. Eddie ba şını salladı. 
"Neden onu buraya göndermiyorsun, mi amigo? Sen bu i şe karı şmak zorunda 
değilsin. Onu alıp seni bırakırım. Asıl konu şmak istedi ğim o. Ondan istedi ğim 
cevapları almak büyük bir keyif olacak." 
"Bizi asla ele geçiremezsin," dedi, Roland nazikçe.  "Babanın yüzünü unutmu şsun. 
Bacakları olan bir bok torbasından ibaretsin. Ka-ba bamı Balazar adında bir adam 
ve hepiniz onun pis kıçını yalıyorsunuz. Di ğerleri biliyor ve size gülüyorlar. 
'Jack'e bakın,' diyorlar. 'Kıç yalamak onu daha da çirkinle ştiriyor."' 
Kısa bir duraksama oldu. Sonra: "Sivri bir dilin va r, bayım." Andoli-ni'nin sesi 
sakindi ama daha önceki sahte ne şeden eser yoktu. Artık gülmüyordu. "Ama bin 
düşün bir söyle derler, bilirsin." 
Sonunda, uzaklardan bir yerden siren sesleri duyuld u. Roland önce (ona dikkatle 
bakmakta olan) John'a, ardından Eddie'ye ba şını salladı. Yakında, diyordu bu 
hareket. 
"Balazar, sen isimsiz bir mezarda çürüdükten çok uz un zaman sonra bile 
iskambilden kulelerini yapmaya devam edecek, Jack. Bazı hayaller kaderdir ama 
seninkiler öyle de ğil. Seninkiler sadece birer hayal." 
"Kapa çeneni!" 
"Sirenleri duyuyor musun? Zamanın nerdeyse dolu..."  
"Haydi!" diye ba ğırdı, Jack Andolini. " Đşlerini bitirin! O ya şlı piçin kel-
le şini istiyorum, duyuyor musunuz? Kellesini istiyorum !" 
Siyah, yuvarlak bir nesne, daha önce SADECE PERSONE L kapısının bulundu ğu 
boşluktan içeri süzüldü. Bir ba şka el bombası. Roland bunu bekliyordu. Kalça 
hizasından bir kez ate ş etti ve el bombası havada patlayarak depoyla yemek hane 
arasındaki ince duvarı minik parçalara ayırdı. Şaşkınlık ve acı dolu haykırı şlar 
duyuldu. 
"Eddie, şimdi!" diye ba ğırdı, Roland ve mazota ate ş etmeye ba şladı. Eddie de ona 
katıldı. Roland önce hiçbir şey olmayaca ğını sandı ama sonra rafların 
ortasındaki koridorda mavi bir alev belirdi ve arka  duvarın daha önce durdu ğu 
yere do ğru bir yılan gibi kıvrılarak ilerledi. Ama yeterli değildi! Ah, ke şke 
gaz dedikleri türden olsaydı! 
Roland tabancasının silindirini çıkardı, bo ş kovanlar çizmelerinin etrafına 
düştü ve silahını tekrar doldurdu. 
"Sa ğa dikkat, bayım," dedi John sakin bir sesle ve Rola nd kendini yere attı. Bir 
kur şun, az önce durdu ğu yerden geçti. Đkinci kur şun, uzun saçlarını sıyırdı. 
Tabancasının altı yuvasının sadece üçünü doldurabil mişti ama bu, ihtiyaç duydu ğu 
sayıdan bir fazlaydı. Đki gangster, alınlarında birbirinin e şi iki delikle 
geriye savruldu. 
Bir ba şka serseri dükkânın kö şesini ko şarak dönüp kanlı yüzünde bir sırıtı şla 
onu bekleyen Eddie ile burun buruna geldi. Hemen ta bancasını attı ve ellerini 
kaldırmaya ba şladı. Eddie, adamın elleri omuz hizasına ge-lemeden  gö ğsüne bir 
kur şun sıktı. Ö ğreniyor, diye dü şündü, Roland. Tanrı yardımcısı olsun ama 
öğreniyor. 
"Bu yangın fazla yava ş büyüyor, çocuklar," dedi John ve yükleme platformu na 
çıktı. Patlayan el bombasının dumanı yüzünden dükkâ nı görebilmek güçtü ama 
içeriden ya ğmur gibi kur şun ya ğıyordu. John kur şunları fark etmiyor gibiydi. 
Roland böyle iyi bir adamla yollarını kesi ştirdi ği 'Çinfaj'ya şükretti. Böyle 
çetin ceviz bir adamla. 
John pantolonunun cebinden kare şeklinde gümü ş bir nesne çıkardı, ^Pa ğını 
kaldırdı ve ba şparmağıyla küçük bir tekerle ği çevirerek güzel bir ate ş yaktı. 
Sonra küçük alev kutusunu depoya attı. Alevler bir anda yü^ seldi. 
"Neyiniz var sizin?" diye ba ğırdı, Andolini. " Đşlerini bitirin!" 
"Gel de kendin yap!" diye seslendi, Roland. Aynı an da John'un patl. tolonunun 
paçasını çekti. John yükleme platformunun üzerinden  atladı ve tökezledi. Roland, 
adamı dü şmeden yakaladı. Dükkânın sahibi Chip bayılmak için o anı seçti ve iç 



çeki şi andıran hafif bir iniltiyle çerçöple kaplı topra ğın üzerine yüzüstü 
düştü. 
"Evet, haydi!" dedi, Eddie. "Haydi parlak çocuk, ne  olda parlak ç0. cuk, bir 
erke ğin i şini yapması için bir çocuk gönderme lafım duymu ş muydun? Orada kaç 
adamın vardı, iki düzine mi? Ama hâlâ ya şıyoruz! Haydi öyleyse! Gel de i şini 
kendin yap! Yoksa hayatının geri kalanı boyunca Enr ico Balazar'ın kıçını mı 
yalayacaksın?" 
Alevlerle dumanın arasından ya ğan kur şunlar arttı ama dükkândaki gangsterler 
büyümekte olan ate şin içine girmeye niyetli de ğil gibiydi. Dükkânın çevresinden 
dolanıp gelen de yoktu. 
 
Roland, Eddie'nin baldırını, kur şun deli ğinin bulundu ğu yeri i şaret etti. Eddie 
başparmağını kaldırarak iyi oldu ğunu belirtti, ama dizinin altı balon gibi 
şi şmiş ve a ğırla şmıştı. Sancısı ise kalp atı şlarıyla uyumlu bir zonklamaya 
dönüşmüştü. Her şeye ra ğmen kur şunun kemi ğe isabet etmedi ğine inanıyordu. Belki 
de, diye dü şündü. Sadece inanmak istiyorum. 
Đlk sirene ikincisi ve ardından üçüncüsü eklendi. Ar tık iyice yakla şmışlardı. 
"Gidinr diye ba ğırdı, Jack. Bir histeri krizinin e şi ğindeymi ş gibiydi "Gidin ve 
onları haklayın sizi korkaklar!" 
Roland, Andolini onlara bizzat önderlik etseydi köt ü adamların gen kalanının 
birkaç dakika önce (hatta belki otuz saniye önce) s aldıraca ğım dü şündü. Ama 
artık kar şıdan saldırı seçene ği ortadan kalkmı ştı ve dükka-nın çevresini 
dola şmaya kalktıkları takdirde Roland ve Eddie'nin onla- panayırdaki ate ş etme 
yarı şmasındaki kilden ku şlar gibi avlayaca ğını . yiyorlardı. Ba şvurabilecekleri 
stratejilerin sayısı azalmı ştı; ya ku şatma altına alacaklar ya da ormanın 
içinden uzun mesafeli bir kıskaç giri şiminde bulunacaklardı ama Jack 
Andolini'nin ikisi için de zamanı yoktu. Oldukları yerde kaldıkları takdirde de 
başka sorunlar ba ş gösterecekti. Örne ğin yerel emniyet güçleriyle veya olay 
yerine daha önce gelirlerse itfaiyeyle u ğra şmak gibi. 
Roland, John'u kendine do ğru çekerek alçak sesle konu ştu. "Burdan hemen 
ayrılmalıyız. Bize yardım edebilir misin?" 
"Ah, evet, sanırım." Rüzgârın şiddeti arttı. Dükkânın kırık camlarından içeri 
bir esinti girdi, arka duvarın eskiden oldu ğu yerden geçti ve arka kapıdan 
çıktı. Mazotun dumanı kapkara ve yo ğundu. John öksürdü ve dumanı da ğıtmak için 
elini salladı. "Beni izleyin. Acele edin." 
John dükkânın arkasındaki bir dönümlük çirkin topra k parçası üzerinde ko şar adım 
ilerlemeye ba şladı. Kırık bir kasanın üzerinden atlayıp paslı bir  fırına do ğru 
koştu ve paslı makine parçaları arasında zikzaklar çiz erek ilerledi. Makine 
parçalarının en büyü ğünün üzerinde Roland'ın daha önce de rastladı ğı bir isim 
vardı: JOHN DEERE. 
Roland ve Eddie, John'un arkasını korumak için geri  geri yürüyor, takılıp 
düşmemek için ara sıra omuzlarının üzerinden gittikler i yere bakıyordu. Roland 
artık Andolini'nin son bir saldırıda bulunaca ğını sanmıyordu. Görünü şe bakılırsa 
onu daha önce yaptı ğı gibi öldüremeyecekti. Daha önce Batı Denizi'nin k ıyısında 
öldürmü ştü. Đşte şimdi yine kar şısındaydı, üstelik on ya ş gençti. 
Oysa ben, diye dü şündü, Roland. Kendimi en az bin yıl ya şlı hissediyo- 
Ama bu do ğru de ğildi. Evet, artık (sonunda) ya şlı bir adamın ya şayabilece ği 
sağlık sorunlarıyla kar şı kar şıyaydı. Ama yine koruması gereken bir ka-tet'i 
vardı ve bu, herhangi bir ka-tet de de ğildi; silah şorlardan olu şuyordu ve 
yaşamını, hiç ummadı ğı bir şekilde tazelemi şlerdi. Her §ey yine anlam 
kazanmı ştı, sadece Kara Kule de ğil, her şey. Bu yüzden Ando-lini'nin gelmesini 
istiyordu. Đçinde, onu bu dünyada öldürürse ölü kalaca-gına dai r bir his vardı. 
Çünkü bu dünya farklıydı. Di ğer tüm dünyaların kendi dünyasının bile sahip 
olmadı ğı bir tınısı vardı. Bunu bütün kemik, lerinde, bütü n sinir uçlarında 
hissedebiliyordu. Roland ba şını kaldırdı ve tam olarak bekledi ği şeyi gördü: 
bulutlar tek bir sıra halindeydi. Verimsiz toprak p arçasının sonunda, ormana 
doğru giden bir patika vardı. Ba şlangıcı, iki iri granit kayayla i şaretlenmi şti. 
Silah şor orada üst üste binmi ş ama hep aynı yönü gösteren gölgeler gördü. Görmek 
için bakmak gerekiyordu ama bir kez görüldü mü, hiç bir şüpheye yer bırakmıyordu. 
Boş arsada çantayı buldukları ve Susannah'nm yürüyen ö lüleri gördü ğü New York 
versiyonu gibi bu da gerçek dünyaydı; zaman burada tek bir yöne do ğru 



ilerliyordu. Bir kapı bulurlarsa, Jake ve Callahan' ın yaptı ğından emin oldu ğu 
gibi (tahta perdenin üzerindeki şiiri o da hatırlamı ştı ve artık hiç olmazsa bir 
kısmına anlam verebiliyordu) gelece ğe yolculuk yapma ihtimalleri vardı ama 
geçmi şe dönmeleri söz konusu bile de ğildi. Burası, atılan zarların geri 
alınamayaca ğı, Kara Kule'ye en yakın olan tek gerçek dünyaydı. Ve hâlâ I şın'ın 
Yolu üzerindeydiler. 
John onları gökyüzüne yükselen kara duman bulutları ndan ve yakla şan sirenlerden 
uzakla ştırıp ormana giden patikaya soktu. 
 
DÖRT 
Eddie a ğaçların arasında mavi parıltılar görmeye ba şladı ğında be ş yüz metre bile 
ilerlememi şlerdi. Patika, çam i ğneleri yüzünden kaygandı. Eddie son e ğime 
vardıklarında (muhte şem güzellikte, uzun ve dar bir göle do ğru inen e ğim) 
birilerinin patikanın kenarına hu ş a ğacından bir çit yapmı ş, oldu ğunu gördü. 
Çitin gerisinde, göle uzanan bir iskele vardı. Moto rlu bir tekne, iskeleye 
bağlanmı ştı. 
"Tekne benim," dedi, John. "Erzak alı şveri şi ve ö ğle yeme ği için gelmi ştim. 
Böyle bir macerayı ummuyordum do ğrusu." 
"Eh, misafir umdu ğunu de ğil buldu ğunu yermi ş," dedi, Eddie. 
"Doğru söylüyorsun. Yerler çok kaygan, dikkat edin." Çi te tutunup yürümekten 
ziyade kayarak son e ğimi indi. Ayaklarında, Orta-Dünya'da son derece nor mal 
görünecek bir çift kısa çizme vardı. 
Eddie baca ğına dikkat ederek John'un pe şinden gitti. Roland en geriden 
ilerliyordu. Arkalarında ani bir patlama oldu. Đlki gibi keskin ve şiddetli bir 
patlamaydı ama bu seferki daha gürültülüydü. 
"Chip'in propanı olmalı," dedi, John. 
"Chip'in nesi?" dedi, Roland. 
"Gaz," dedi, Eddie alçak sesle. "Gazı demek istiyor ." 
"Evet, fırının gazı," diye onayladı, John. Teknesin e bindi ve Evinru-de'un 
motoru çalı ştıran ipini tutup çekti. Yirmi beygir gücündeki küç ük, dayanıklı 
motor ilk çeki şte çalı ştı. "Binin çocuklar, bölgeyi terk edelim," diye 
homurdandı, John. 
Eddie bindi. Roland bo ğazına üç kez vurmak için bir an duraksadı. Eddie, o nun bu 
hareketi açık sudan geçmeden önce yaptı ğını daha önce de görmü ştü. Ne anlama 
geldi ğini sormaya karar verdi. Ama sormaya fırsatı olmadı ; soru tekrar aklına 
geldi ğinde ölüm aralarına girmi şti. 
 
BEŞ 
Tekne, su üzerinde motorlu herhangi bir aracın olab ilece ği kadar sessiz ve 
zarifçe ilerliyor, berrak yaz gö ğü altında, sudaki yansımasının üzerinde hafifçe 
sarsılarak kayıyordu. Arkalarında bıraktıkları siya h du. man bulutları yayılıp 
yükselerek masmavi gökyüzünü kirletiyordu. Ço^ şortlu veya mayolu düzinelerce 
insan, küçük gölün kıyılarında durmu ş ellerini güne şe siper ederek dumanlara 
bakıyordu. Motorlu teknenin süratli (ve dikkat çekm eyen) geçi şini pek azı fark 
etti. 
"Merak ediyorsanız bu, Keywadin Gölü," dedi, John. Bir ba şka iskelenin gri bir 
dil gibi göle uzandı ğı kıyıyı gösterdi. Đskelenin yanında, beyaz boyalı, ye şil 
süslemeli, küçük bir kayıkhane vardı ve üst tarafın daki kapı açıktı. Roland ve 
Eddie yakla ştıklarında bir kanoyla kayı ğın içeride hafif, çe sallanarak 
durdu ğunu gördü. 
"Kayıkhane benim," dedi flanel gömlekli adam. Kelim eleri telaffuzu, tıpkı 
Calla'dakiler gibiydi, bu yüzden iki adam da yabanc ılık çekmedi. 
"Çok bakımlı görünüyor," dedi Eddie daha ziyade bir  şey söylemi ş olmak için. 
"Ah, öyledir," dedi, John. "Bakımını kendim yapıyor um, elimden biraz da 
marangozluk gelir. Sala ş bir görünüm i ş için iyi bir etki bırakmazdı, de ğil mi?" 
Eddie gülümsedi. "Sanırım öyle." 
"Evim kıyıdan yakla şık bir kilometre içerde. Adım John Cullum." Sa ğ elini 
Roland'a uzattı. Di ğer eliyle dumandan uzakla şıp kayıkhaneye do ğru ilerleyen 
tekneyi idare ediyordu. 
Roland elini tutup sertli ğini hissedince memnun olup kuvvetle sıktı. "Ben 
Gilead'lı Roland Deschain. Uzun günler ve ho ş geceler dilerim, John." 



Eddie de elini uzattı. "Brooklyn'den Eddie Dean. Ta nı ştı ğımıza memnun oldum." 
John, onunla tokala şırken gözleri genç adamı dikkatle inceledi. Elleri 
ayrıldı ğında, "Az önce bir şey mi oldu, genç adam?" diye sordu. "Oldu, de ğil 
mi?" 
"Bilmiyorum," dedi, Eddie. Tam anlamıyla dürüst old uğu söylenemezdi. 
"Brooklyn'e uzun zamandır gitmedin, de ğil mi evlat?" 
"Morehouse'a falan gitmedim," dedi, Eddie Dean ve k aybetmeden önce çabucak 
ekledi: "Mia, Susannah'yı kilitlemi ş. '99 yılında hapsetmi ş. Suze Dogan'a 
gidebiliyor ama bunun pek bir faydası olmuyor. Mia kontrol panelini iptal etmi ş. 
Suze'un yapabilece ği hiçbir şey yok. Kaçırılıp kilit altına alınmı ş. O... o..." 
Durdu. Her şey bir an için çok netti, uyanmadan hemen önce görü len bir rüya 
gibi. Sonra rüyalarda da oldu ğu gibi belirsizle şti. Susan-nah'dan gerçekten bir 
mesaj gelip gelmedi ğinden bile emin de ğildi. Belki olanlar sadece hayal gücünün 
ürünüydü. 
Az önce bir şey mi oldu, genç adam ? 
Demek Cullum da hissetmi şti. Hayal gücünün eseri olamazdı. Bir tür dokunu ş 
olmalıydı. 
John bekledi, Eddie daha fazla bir şey söylemeyince Roland'a döndü. "Arkada şın 
sık sık böyle gariple şir mi?" 
"Hayır, pek sık olmaz. Sai... yani bay... Bay Cullu m, ihtiyaç duydu ğumuz anda 
bize yardım etti ğiniz için te şekkür ederim. Çok çok te şekkürler derim. Daha 
fazlasını istemek çok ayıp olacak ama..." 
"Ama isteyeceksiniz. Evet, anladım." John teknenin rotasını kayıkhaneye do ğru 
ayarlayarak bir dakika kadar sessizli ğe büründü. Roland kıyıya be ş dakika içinde 
varacaklarını tahmin etti. Bu iyiydi. Bu küçük moto rlu teknede yolculuk etmeye 
hiçbir itirazı yoktu (gövdesi, içindeki üç yeti şkin erke ğin a ğırlı ğı yüzünden 
iyice alçalmı ş olmasına ra ğmen) ama Keywadin Gölü, ona göre fazla göz önündeyd i. 
Jack Andolini (veya o öl-düyse yerini alan ki şi) kıyıdaki meraklı izleyicilere 
yeterince soru sorarsa Muhtemelen içinde üç adamın bulundu ğu tekneyi 
hatırlayacak birkaç ki şi bulacaktı. Ve ye şil süslemeli, beyaz, temiz 
kayıkhaneyi. John Cul\um\n kayıkhanesi, size yarar umarım, diyecekti bu görgü 
tanıkları. En iyisi U gerçekle şmeden John Cullum'ı güvenli bir yere gönderip 
I şın'ın Yolu'nda mümkün oldu ğunca ilerlemekti. Roland bu durumda "güvenli" 
mesafenjn ufka en az üç bakı ş veya yüz tekerlek olaca ğını dü şünüyordu. Onlar 
içjn tamamen yabancı olan John Cullum'ın tam do ğru anda ortaya çıkarak 
hayatlarını kurtardı ğından hiç şüphesi yoktu. En son istedi ği şey, adamın bunun 
kar şılı ğında kendi canından olmasıydı. 
"Eh, sizin için elimden geleni yapaca ğım, buna zaten karar vermi ştim ama hazır 
fırsatım varken size bir şey sormak istiyorum." 
Eddie ve Roland birbirlerine kısaca baktı. "Yapabil irsek soruna cevap 
verece ğiz," dedi, Roland. "Yani cevabın sana zarar vermeye ceğini dü şünürsek, 
John Cullum." 
John ba şını salladı. Kendini toparlamaya çalı şıyor gibiydi. "Hayalet 
olmadı ğınızı biliyorum, çünkü dükkândayken sizi hepimiz gö rdük ve az önce de 
size dokundum. Gölgenizi görebiliyorum." Teknenin y an tarafına dü şen gölgeleri 
gösterdi. "Gerçeksiniz. Sorum şu: Gaipten-gelen misiniz?" 
"Gaipten-gelen," dedi, Eddie. Roland'a baktı ama Ro land'ın yüzü ifadesizdi. 
Eddie tekrar teknenin kıçında oturmakta olan John C ullum'a döndü. "Üzgünüm ama 
bunun ne anlama geldi ğini bilmi..." 
"Son birkaç yıldır pek çok gaipten-gelen görüldü," dedi, John. "Wa-terford, 
Stoneham, Do ğu Stoneham, Lovell, Sweden... Bridgton ve Den-mark' ta bile." Son 
kasabanın adını Denmaa-aaak şeklinde söylemi şti. 
Hâlâ anlamaz gözlerle kendisine baktıklarını gördü.  
"Gaipten-gelenler öylece ortaya çıkan insanlar," de di. "Bazen üstlerinde çok 
eski moda giysiler oluyor, sanki... sanki geçmi şten geliyorlarmı ş gibi. 5. 
Karayolu'nun ortasında sakince yürüyen bir tanesi a nadan do ğma çıplakmı ş. Junior 
Angstrom görmü ş. Geçen kasımdaydı. Bazen ba şka dil1er konu şuyorlar. Bir tanesi, 
Don Russert'ın Waterford'daki evine gelmi ş. Mutfakta oturuyormu ş! Donnie, 
Vanderbilt Universitesi'nden emekli bir tarih profe sörü. Adamı kameraya almı ş. 
Adam uzun süre anla şılmaz sözcükler gevelemi ş ve çama şır odasına girmi ş. Donnie, 



adamın banyoya gitmek istedi ğini dü şünerek pe şinden gitmi ş ama adam ortalarda 
yokmuş. Çıkabilece ği bir kapı yokmu ş ama adam orada de ğilmi ş i şte. 
"Donnie, kaseti Vandy Dil Bölümü'ndeki herkese dinl etti ama kimse adamın ne 
söyledi ğini anlayamadı. Biri, Esperanto gibi tamamen uydurm a bir dil oldu ğunu 
ileri sürdü. Esperanto'yu biliyor musunuz, çocuklar ?" 
Roland ba şını iki yana salladı. Eddie temkinli bir ifadeyle k onuştu. "Duydum ama 
tam olarak ne oldu ğunu..." 
"Ve bazen," dedi, John kayıkhanenin çatısının gölge sine girerlerken sesini 
alçaltıp. "Bazen yaralı oluyorlar. Ya da şekilsiz. Deforme." 
Roland aniden öyle bir irkildi ki tekne sallandı. B ir an için alabora olma 
tehlikesi ya şadılar. "Ne? Ne diyorlar? Tekrar söyle, John, çünkü  seni iyi 
dinleyece ğim." 
John kullandı ğı kelimenin anla şılmadı ğını dü şünmüş olmalı ki bu kez daha yava ş, 
üstüne basarak konu ştu. "Bozulmu ş oluyorlar. Radyasyona maruz kalmı ş, nükleer 
sava şın etkilerini ya şamış ki şiler gibi." 
"Yava ş de ği şkenler," dedi, Roland. "Sanırım onlardan bahsediyor . Bu kasabada 
yava ş de ği şkenler, ha?" 
Eddie, Lud'daki Grileri ve Bulu ğları dü şünerek ba şını salladı. Şekli bozuk bir 
arı kovanını ve içinden çıkan canavar böcekleri hat ırlamı ştı. 
John, küçük Evinrude motorunu durdurdu ve üç adam, suyun teknenin gövdesine 
çarpı şını dinleyerek bir süre sessizce oturdu. 
"Yava ş de ği şkenler," dedi ya şlı adam kelimelerin tadını almaya çalı şıyormu ş 
gibi. "Evet, bu isim onlar için uygun. Ama onlardan  ba şkaları da Var- Hayvanlar 
da görüldü. Ve bu civarda hiç rastlanmamı ş ku şlar. Ama insanları en çok 
kaygılandıran ve aralarında konu şmalarına neden olan, gaj. ten-gelenler. Donnie 
Russert, Duke Üniversitesi'nden bir tanıdı ğını arar) ve o adam da, Fizik 
Ara ştırmaları Bölümü'nden (gerçek bir üniversiten öyle bir bölümün olması 
şaşırtıcı ama var) bir kadını aradı. Kadın, böyk anide n ortaya çıkanlara 
gaipten-gelen dendi ğini söyledi. Tekrar kaybolduklarında da (Do ğu Conway 
Village'da ölen hariç hepsi geri döndü) VQ. TÜT-gid er deniyor. Kadın, böyle 
olaylarla ilgilenen bilim adamlarının (muh-temelen kar şı çıkan pek çok ki şi 
olacaktır ama sanırım onlara bilim adarnı denebilir ) gaipten-gelenlerin di ğer 
gezegenlerden gelen uzaylılar oldu ğuna uzay gemilerinin onları dünyaya bırakıp 
sonra tekrar aldı ğına inandı ğım söylüyor. Ama ço ğunlu ğu, zaman yolcuları 
olduklarını veya bizimkiyle aynı hizada sıralanmı ş ba şka dünyalardan 
geldiklerini dü şünüyor." 
"Bunlar ne zamandır oluyor?" diye sordu Eddie. "Gai pten-gelenler ne zamandır 
ortaya çıkıyor?" 
"Ah, iki veya üç yıldır. Ve iyile şmek yerine giderek kötüle şiyor. Ben de birkaç 
tane gördüm. Bir keresinde de alnının ortasında kan ayan bir delik varmı ş gibi 
görünen kel bir kadın görmü ştüm. Ama hepsini de uzaktan görmü ştüm. Siz çok 
yakmımdasınız." 
 
John kemikli dizlerine do ğru e ğildi ve mavi gözlerinde (Roland'ınkiler kadar 
mavi) parıltılarla onlara baktı. Sular teknenin göv desine hafif şapırtılarla 
çarpıyordu. Eddie tekrar bir şeyler olup olmayaca ğını görmek için John Cullum'ın 
elini tutma iste ği duydu. "Visions of Johanna"  isminde bir ba şka Dylan şarkısı 
vardı. Eddie'nin istedi ği Johanna'nın bir imgelemi de ğildi ama en azından 
isimler birbirine yakındı. 
"Evet," diyordu, John. "Siz çok yakmımdasınız ve bi rebir ili şkideyiz. 
Yapabilirsem size yardım edece ğim, çünkü hakkınızda hiçbir kötü hissim ama daha 
önce kimsenin böyle ate ş etti ğini görmedi ğimi söylemelini ama bir şeyi bilmem 
gerekiyor: gaipten-gelen misiniz, de ğil misiniz- 
Roland ve Eddie bir kez daha göz göze geldi ve ardı ndan Roland cevap verdi. 
"Evet, sanırım öyleyiz." 
"Vay canına," diye fısıldadı, John. Yüzündeki büyül enmi ş ifade, ya şına ragmen 
bir çocukmu ş gibi görünmesine yol açıyordu. "Gaipten-gelenler! Peki nerden 
geliyorsunuz? Söyleyebilir misiniz?" Eddie'ye baktı , şakacı bir ifadeyle güldü 
ve, "Brookfyn'den de ğil herhalde!" 
"Ama ben gerçekten Brooklyn'denim," dedi, Eddie. Am a elbette bu dünyanın 
Brooklyn'inden de ğildi, bunu artık biliyordu. Onun geldi ği dünyada, Çuf-Çuf-



Charlie adındaki çocuk kitabı, Beryl Evans adında b ir kadın tarafından 
yazılmı ştı; burada ise yazarın ismi Claudia y Inez Bach-man 'dı. Beryl Evans 
kula ğa gerçek, Claudia y Inez Bachman ise üç dolarlık ba nknot gibi sahte 
geliyordu ama Eddie, Bachman'ın gerçek oldu ğuna giderek daha fazla inanıyordu. 
Peki neden? Çünkü o isim bu dünyanın bir parçasıydı . 
"Brooklyn'denim ama... şey... aynı Brooklyn'den de ğilim." 
John Cullum onlara hâlâ bir çocu ğun büyülenmi ş ifadesiyle bakıyordu. "Ya 
di ğerleri? Sizi bekleyen adamlar? Onlar da mı?..." 
"Hayır," dedi, Roland. "Onlar de ğil. Buna ayıracak daha fazla zamanımız yok, 
John... şimdi olmaz." Temkinle aya ğa kalktı, ba şının üzerindeki kiri şlerden 
birine tutundu ve yüzünü acıyla hafifçe buru şturarak tekneden indi. Ardından 
John, son olarak da Eddie indi. Di ğer ikisinin yardımını almak zorunda kalmı ştı. 
Sağ baldırmdaki zonklama biraz hafiflemi ş gibiydi ama baca ğı a ğır ve uyu şuktu; 
kontrol etmekte güçlük çekiyordu. 
"Evine gidelim," dedi, Roland. "Bulmamız gereken bi r adam var. Tanrıların 
lütfuyla onu bulmamıza yardım edebilirsin." 
Bize pek çok şekilde yardım edebilir, diye dü şündü, Eddie ve di şlerin; sıkıp 
onları güne şli açıklı ğa do ğru topallayarak takip etti. 
Bir düzine aspirin tableti için o an bir azizi bile  öldürebilirdi. 
  
DÖRTLÜK: Commala-de-de 
Ya cennete giderler ya cehenneme 
Silahlar ate şlenip yangın büyüdü ğünde 
Hepsini fırına atmak gerek bir kerede. 
KARŞILIK: Commala-ve-ve 
Hamura ya ğ ve tuz ekle 
Isıtıp hepsini ser yere 
Sonra fırına at pi şirmeye. 
  
8. Kıta: Top Fırlatma Oyunu 
 
BĐR 
Eddie'nin eroin kullanımının Ho ş Vakit Geçiriciler Ülkesi'yle Gerçekten Kötü 
Alı şkanlıklar Krallı ğı arasındaki sınırı sinsice a ştı ğı 1984-85 kı şında, Henry 
bir kızla tanı ştı ve kısa süreli ğine â şık oldu. Eddie, Sylvia Goldover'ın 
Kokarca Kraliçesi oldu ğunu dü şünür (kokan koltukaltları ve Mick Jagger 
dudaklarının arasından çıkan ejder nefesi) ama Henr y güzel oldu ğuna inandı ğı ve 
ağabeyini incitmek istemedi ği için tek kelime bile etmezdi. Đki â şık o kı ş 
zamanlarının ço ğunu Coney Island'ın rüzgârlı kumsalında yürüyü ş yaparak veya 
patlamı ş mısır ve büyük kutu Goobers bitince birbirlerini m ıncıklayabilecekleri 
Times Meydanı'ndaki sinemaya giderek geçirdi. 
Henry'nin hayatındaki yeni ki şi Eddie'yi pek ilgilendirmiyordu; Henry o berbat 
ağız kokusuna ra ğmen Sylvia Goldover ile dil güre şi yaparken Eddie kendini daha 
güçlenmi ş bile hissediyordu. Ço ğunlukla gri olan o üç ayı genellikle kafayı 
bulmu ş halde ya şadıkları apartman dairesinde geçirmi şti. Onun için önemli 
değildi, aslında böylesi ho şuna bile gidiyordu. Henry evde olsaydı televizyonu 
açmakta ısrar edecek ve Eddie'nin hikâye kasetleriy le durmaksızın dalga 
geçecekti ("Ah aman! Eddie Elfler, Oglar ve şirin küçük Cücelerle ilgili 
hikâyesini dinleyecek!") 
Orklara hep og, Endere ise "kovkunç yüvüyen a ğaçlav" derdi. Henry ^ gu eserlerin 
saçmalık oldu ğuna inanırdı. Eddie birkaç kez ona asıl ö ğie. den sonraları 
televizyonda gösterilen programların saçmalık oldu ğunü söylemeyi denemi ş ama 
Henry söylediklerine hiç kulak asmamı ştı; Henry General Hospital'daki kötü ruhlu 
ikizler ve The Guiding Light'taki ayn, derecede köt ü ruhlu üvey anne hakkında 
her şeyi bilirdi. 
Henry Dean'in büyük a şkı (Sylvia Goldover'm Henry'nin cüzdanın-dan doksan  papel 
çalıp yerine üzgünüm, Henry yazılı bir not bırakara k eski sevgilisiyle 
kaçmasıyla sona ermi şti.) Eddie'ye pek çok açıdan rahatlık sa ğlamı ştı. Oturma 
odasındaki kanepenin üzerine yerle şip John Giel-gud'ın Tolkien'in Yüzükler 
üçlemesini okuyan sesini dinleyerek Frodo ve Sam il e birlikte Kuytuorman'a, 
Moria Madenleri'ne yolculuk yapabiliyor-du. 



Hobbitleri çok seviyordu, hayatının geri kalanını e n kötü uyu şturucunun tütün 
oldu ğu ve a ğabeylerin bütün günü hayatı karde şlerine zindan etmekle geçirmedi ği 
Hobbit ülkesinde geçirebilirdi ve John Cul-lum'ın o rmandaki küçük kulübesi 
Eddie'yi şaşırtıcı bir güçle o günlere ve o kara tonlu hikâyeye  götürmü ştü. 
Çünkü kulübe insana bir Hobbit deli ği hissi veriyordu. Oturma odasındaki 
mobilyalar küçük ama kusursuzdu: bir kanepe ve kolç aklarıyla ba ş dayama kısmına 
dantel örtüler serilmi ş iki fazla doldurulmu ş koltuk vardı. Duvarlardan birine 
asılmı ş altın çerçeve içindeki siyah beyaz resimdekiler, C ullum'ın ailesi 
olmalıydı. Kar şı duvar-dakiler ise muhtemelen büyükannesiyle büyük babasıydı. 
Doğu Stonehaffl Gönüllü Đtfaiye Te şkilatı'ndan bir Şükran Belgesi çerçevelenip 
resmin yanına asılmı ştı. Bir muhabbet ku şu kafesinde tatlı tatlı cıvıldıyordu. 
Bir kedi, şöminenin önüne kurulmu ştu. Đçeri girdiklerinde ba şını kaldırıp ya' 
bancıları yemye şil gözleriyle bir süre süzdükten sonra uyumaya deva m etti. 
Cullum'ın favorisi gibi görünen bir koltu ğun yanında ayaklı bir küllübe vardı. 
Đçinde, biri mısır koçanından, di ğeri gül a ğacından yapılmı ş iki pipo duruyordu. 
Odada eski model bir Emerson plakçalar/radyo (radyo nun kocaman, budaklı bir ayar 
düğmesi vardı) göze çarpıyordu ama televizyon yoktu. O dayı tütünün ve potpurinin 
hoş kokusu sarmı ştı. Her yer son derece temiz ve tertipli olmasına r ağmen ev 
sahibinin bekâr oldu ğu ilk bakı şta anla şılıyordu. John Cullum'ın evi bekârlı ğın 
keyifli yönlerinin mütevazı bir kalesi gibiydi. 
"Baca ğın nasıl?" diye sordu, John. "Görünü şe bakılırsa hiç olmazsa kanaması 
durmuş ama fena topallıyorsun." 
Eddie güldü. "Deli gibi acıyor ama yürürken üzerine  basabiliyorum. Sanırım 
şanslıydım." 
"Biraz temizlenmek istersen banyo şu tarafta," dedi Cullum içeriyi i şaret 
ederek. 
" Đyi olur," dedi, Eddie. 
Temizlenmek acı vericiydi ama aynı zamanda çok raha tlatıcıydı. Baca ğındaki yara 
derindi ama kur şun kemi ği tamamen ıskalamı ş görünüyordu. Kolundaki yara daha 
önemsizdi; kur şun etini delip geçmi şti, Tan-n'ya şükür ki Cullum'ın ecza 
dolabında hidrojen peroksit vardı. Eddie di şlerini acıyla sıkarak sıvıyı 
kolundaki deli ğe döktü. Sonra cesaretini kaybetmeden baca ğındaki ve ba şındaki 
yaraları da dezenfekte etti. Sam ile Frodo'nun hidr ojen peroksit kadar korkunç 
bir şeyle kar şı kar şıya kalıp kalmadı ğını dü şündü, ama aklına bir şey gelmedi. 
Ayrıca onları iyile ştirecek Elfler vardı, de ğil mi? 
"Faydası olabilecek bir şey biliyorum," dedi Cullum, Eddie yanlarına döndü ğünde. 
Yan odaya gidip elinde kahverengi bir ilaç şi şesiyle döndü. 
Elinde üç hap vardı. Hapları Eddie'nin avucuna bo şalttı ve, "Geçen kı ş buzda 
düşüp kahrolası köprücük kemi ğimi kırdı ğım zamandan kalma," edi- "Adı Percodan. 
Hâlâ i şe yararlar mı bilmiyorum ama..." 
Eddie'nin yüzü aydınlandı. "Percodan mı?" diye sord u ve John Cni lum cevap 
veremeden hapları a ğzına attı. 
"Yutmak için biraz su istemiyor musun, evlat?" 
"Hayır," dedi, Eddie keyifle çi ğneyerek. "Böyle daha iyi." 
Şöminenin önündeki masanın üzerinde içi beysbol topl arıyla dofo bir camekân 
vardı. Eddie incelemek üzere o tarafa gitti. "Aman Tanrım« dedi. " Đmzalı bir Mel 
Parnell topun var! Ve sol el eldiveni! Vay canına!"  
"Onlar hiçbir şey de ğil," dedi Cullum gül a ğacından pipoyu alarak. "En üst rafa 
bak." Küçük masanın çekmecesinden bir kese Prince A lbert marka tütün çıkardı ve 
piposunu doldurmaya koyuldu. Bu sırada Ro-land'ın o na baktı ğını fark etti. " Đçer 
misin?" 
Roland ba şını salladı. Gömle ğinin cebinden bir yaprak kâ ğıt çıkardı. "Belki bir 
tane sarabilirim." 
"Ah, daha iyisini yapabilirim," dedi Cullum ve odad an tekrar ayrıldı. Di ğer oda, 
dolaptan biraz büyük bir çalı şma odasıydı. Đçindeki Dickens masası küçük 
olmasına ra ğmen Cullum yanından geçmekte zorlanmı ştı. 
"Ulu Tanrım," dedi Eddie, Cullum'm kastetti ği topu görünce. "Babe imzalamı ş!" 
"Öyle," dedi, Cullum. "Hem de Yankee olmadan önce. Yankeelerin imzaladı ğı 
beysbol topları i şime yaramaz. Ruth o topu hâlâ Red Sox'dayken imzala mıştı..." 
Sesi kesildi. " Đşte hurdalar. Buralarda bir yerlerde olduklarını bil iyordum. 



Biraz bayat olabilir, ama annemin hep dedi ği gibi; hiç olmamasından iyidir. 
Đşte, bayım, alın. Ye ğenim bırakmı ştı. Sigara içmek için fazla genç zaten." 
Cullum, Silah şor'a dörtte üçü dolu bir paket sigara uzattı. Rolan d paketi 
düşünceli bir tavırla inceledi ve markasını i şaret etti. "Hörgüçlü bir hayvan 
görüyorum ama altta böyle yazmıyor, de ğil mi?" 
Cullum, Roland'a temkinle karı şık şaşkın bir ifadeyle gülümsedi. «Hayır- Camel  
yazıyor. Anlamları aynı." 
"Ah," dedi, Roland ve anlamı ş gibi görünmeye çalı ştı. Sigaralardan birini 
çıkardı, filtresini inceledi ve tütünlü tarafını du daklarının arasına 
yerle ştirdi. 
"Hayır, di ğer tarafı," dedi, Cullum. 
"Öyle mi?" 
"Evet." 
"Tanrım, Roland! Bobby Doerr'ın imzaladı ğı bir top bile var... Ted Williams'tan 
iki tane... Johnny Pesky... Frank Malzone..." 
"Bu isimler senin için hiçbir şey ifade etmiyor, de ğil mi?" diye sordu John 
Cullum, Roland'a. 
"Hayır," dedi, Roland. "Arkada şım... te şekkürler." Cullum'ın yakıp uzattı ğı 
kibritle sigarasını yaktı. "Arkada şım bu tarafa uzun zamandır geçmemi şti. 
Sanırım özledi." 
"Vay canına," dedi Cullum. "Gaipten-gelenler! Gaipt en-gelenler benim evimde! 
Hâlâ inanamıyorum!" 
"Dewey Evans nerde?" diye sordu, Eddie. "Dewey Evan s imzalı topunuz yok." 
"Pardon?" dedi, Cullum. Paaa-don diye telaffuz etmi şti. 
"Belki ona daha öyle hitap etmiyorlar," dedi Eddie kendi kendine konu şur gibi. 
"Dwight Evans? Sa ğ kanat oyuncusu?" 
"Ah," diyerek ba şını salladı Cullum. "Dolapta sadece en iyilerini sa k-kyorum." 
"Dewey de oraya girecek, inan bana," dedi Eddie. "B elki henüz John Cullum 
Ünlüler Salonu'na girecek kadar iyi de ğil ama birkaç yıl bekle ve gör. '86'ya 
kadar bekle. Bu arada, John, oyunun bir seveni olar ak sana birkaç şey söylemek 
istiyorum, tamam mı?" 
"Elbette," dedi, Cullum. Kelimeyi tıpkı Callalılar gibi telaffuz etmi şti. 
Bu arada Roland, sigarasından derin bir nefes çekti . Sonra üfledi ve ka şlarını 
çatarak sigaraya baktı. 
"Roger Clemens," dedi, Eddie. "Bu ismi unutma." "Cl emens," dedi John Cullum ama 
sesi şüpheliydi. Keywadin Gö-lü'nün kar şı kıyısından gelen cılız siren sesleri 
arttı. "Roger Clemens, tamam. Unutmam. Kim bu?" 
"Onun imzasını da burda görmek isteyeceksin, daha f azlasını söylemeyece ğim," 
dedi, Eddie camekânı tıklayarak. "Hatta Babe ile ay nı rafa bile koymak 
isteyebilirsin." 
Cullum'ın gözleri parladı. "Bir şey soraca ğım, evlat. Red Sox hiç hepsini 
kazandı mı? Hiç..." 
"Bu tütün falan de ğil, sadece bulanık hava," dedi, Roland. Cullum'a gü cenmi ş bir 
ifadeyle baktı. Bu ifade Roland ile o kadar ba ğdaşmıyordu ki Eddie sırıttı. "Hiç 
tadı yok. Đnsanlar gerçekten bunları mı içiyor?" 
Cullum, sigarayı Roland'dan aldı, filtresini kopard ı ve kalan kısmı geri uzattı. 
" Şimdi dene," dedi ve tekrar Eddie'ye döndü. "Eee? Su yun di ğer yakasında sizi 
beladan kurtardım. Bence bana borçlusunuz. Hiç Se-r i'yi kazandılar mı? Senin 
zamanına kadar böyle bir şey gerçekle şti mi?" 
Eddie'nin sırıtı şı silindi ve ciddi bir ifadeyle ya şlı adama baktı. "Söylememi 
gerçekten istiyorsan, söyleyece ğim John. Ama bilmeyi gerçekten istiyor musun?" 
John piposundan nefesler çekerek bir süre dü şündü. Sonra, "Galiba hayır," dedi. 
"Bilirsem tadı kaçar." 
"Bak ne diyece ğim," dedi, Eddie ne şeyle. John'un verdi ği haplar etkisini 
göstermeye ba şlamı ştı ve kendini ne şeli hissediyordu. En azından biraz. 
"1986'dan önce ölmesen iyi olur. O sene muhte şem olacak." 
"Öyle mi?" 
"Kesinlikle." Eddie sonra Silah şor'a döndü. "Çıkınlarımız ne olacak, Roland?" 
Roland bu konuyu o ana dek dü şünmemişti bile. Eddie'nin Took'un dükkânından 
aldı ğı kaliteli oyma bıça ğından, babasının zamanın ufkunun di ğer tarafında 
Roland'a verdi ği eski büyüten-keseye kadar sahip oldukları tüm e şyalar kapıdan 



geçtikleri sırada arkada kalmı ştı. Kapıdan havaya uçarcasına geçtikleri sırada. 
Silah şor emin olmamakla birlikte çıkınlarının Do ğu Stoneham dükkânının önünde, 
topra ğın üzerinde kaldı ğını dü şündü; o sırada tüm dikkati, dürbünlü tüfe ği 
kullanan adam ba şlarını havaya uçurmadan Eddie'yi de alıp güvenli bi r yere 
gitmeye odaklanmı ştı. Sahip oldukları her şeyin yangının ele geçirdi ğine şüphe 
olmayan dükkânla birlikte yanıp kül oldu ğunu dü şünmek acı veriyordu. Jack 
Andolini' nin eline geçtiklerini dü şünmek daha da beterdi. Roland büyü-ten-
kesesinin bir dü şmanın kafa derisi gibi Jack Andolini'nin belinden s arktı ğını 
hayal ederek yüzünü buru şturdu. 
"Roland? Çıkınla..." 
"Tabancalarımız yanımızda ve tek ihtiyacımız onlar, " dedi, Roland 
niyetlendi ğinden daha sert bir ses tonuyla. "Çuf-Çuf kitabı Ja ke'te ve gerekirse 
ben de yeni bir pusula yapabilirim. Bunların dı şında..." 
"Ama..." 
"E şyalarınızdan bahsediyorsanız akıbetlerini ö ğrenmek için zamanı gelince sizin 
için etrafa birkaç soru sorabilirim, evlat," dedi, Cullum. Ama şu an için 
arkada şına hak veriyorum." 
Eddie, arkada şının haklı oldu ğunu biliyordu. Arkada şı neredeyse da-ima haklı 
olurdu ve bu, Eddie'nin Roland'da hâlâ nefret etti ği birkaç özellikten biriydi. 
Lanet olsun, çıkınını istiyordu. Temiz bir kot pant olon ve temiz gömlekler için 
değil. Yedek kur şun ve ne kadar iyi olursa olsun oyma bıça ğı için de 
istemiyordu. Deri kesesinde Susannah'nın saçının bi r tutamı vardı ve hâlâ 
hafifçe de olsa onun kokusunu ta şıyordu. Asıl istedi ği oydu. Ama artık olan 
olmu ştu. 
"John," dedi. "Hangi gündeyiz?" 
Adamın gri ka şları yükseldi. "Ciddi mi soruyorsun?" Eddie ba şını sallayınca 
cevap verdi. "Dokuz temmuz. Bin dokuz yüz yetmi ş yedi." 
Eddie büzdü ğü dudaklarının arasından sessiz bir ıslık salıverdi . 
Hörgüçlü hayvan sigarasının sonuna gelmi ş olan Roland etrafa bakmak için bir 
pencerenin önüne gitmi şti. Evin arkasında a ğaçlar ve Cul-lum'ın "Keywadin" 
dedi ği yerin mavi pırıltılarından ba şka hiçbir şey görünmüyordu. Ama kapkara 
duman bulutu, orada hissedip hissedebilece ği bütün huzurun sadece bir hayalden 
ibaret oldu ğunu hatırlatmak istercesine gökyüzüne do ğru yükseliyordu. Oradan 
ayrılmak zorundaydılar. Susannah Dean için ne kadar  korkuyor olursa olsun oraya 
gelmi şken Calvin Tower'i bulup yarım kalan i şlerini bitirmek zorundaydılar. 
Çünkü... 
Eddie zihnini okumu ş ve cümlesini tamamlamak istermi ş gibi konu ştu. "Roland? 
Hızlanıyor. Bu tarafta zamanın akı şı hızlanıyor." 
"Biliyorum." 
"Yani her ne yapacaksak ilk seferinde do ğru yapmalıyız, çünkü bu dünyada ikinci 
şans diye bir şey söz konusu de ğil. Geri dönü ş yok." 
Roland bunu da biliyordu. 
 
ĐKĐ 
"Aradı ğımız adam New York'tan," dedi Eddie, John Cullum'a.  
"Yaz aylarında pek ço ğu buralara gelir." 
"Adı Calvin Tower. Aaron Deepneau adında bir arkada şıyla birlikte." 
Cullum, beysbol toplarının bulundu ğu camekânı açtı, üzerine sadece profesyonel 
sporcuların yapabilece ği kadar düzgünce Cart l/astrzemski yazılmı ş (Eddie'ye 
göre asıl sorunları, imlalarıydı) olan topu aldı ve  bir elinden di ğerine atarak 
oynamaya ba şladı. "Turistler hazirandan itibaren kasabaya dolu şur, biliyorsunuz, 
değil mi?" 
"Biliyorum," dedi Eddie umudunu şimdiden yitirerek. Ucube'nin Cal Tower'i çoktan 
ele geçirmi ş olabilece ğini dü şündü. Belki dükkânın önündeki pusu, Jack'in ideal 
tatlı anlayı şına uyuyordu. "Sanırım yapama..." 
"Yapamazsam emekli olayım daha iyi," dedi, Cullum c oşkuyla ve elindeki topu sa ğ 
eliyle yakalayıp sol elinin parmakuçlarını kırmızı diki şlerinin üzerinde 
gezdiren Eddie'ye fırlattı. Diki şleri hissetmek bo ğazında beklenmedik bir 
yumrunun belirmesine sebep oldu. Yuvasına döndü ğünü bir beysbol topundan daha 
iyi ne kanıtlayabilirdi? Ama bu dünya artık yuvası değildi. John haklıydı, o bir 
gaipten-gelendi. 



"Ne demek istiyorsun?" diye sordu, Roland. Eddie to pu ona atmca havadaki topu 
gözlerini John Cullum'ın üzerinden bir anlı ğına bile ayırmadan yakaladı. 
" Đsimleriyle u ğra şmam ama kasabaya gelen herkesi bilirim," dedi. "Gör ünümlerini 
bilirim. Sanırım bir çe şit içgüdü. Đnsan, bölgesinde kimlerin oldu ğunu bilmek 
istiyor." Roland bu söyleneni çok iyi anlayarak ba şını salladı. "Bahsetti ğiniz 
adamları tarif edin." 
"Boyu bir yetmi ş be ş civarı," dedi, Eddie. "Kilosu da yakla şık... yüz kilo 
diyelim." 
"O halde epey kilolu." 
"Öyle. Ayrıca alnının iki yanındaki saçların ço ğu dökülmü ş." Eddie ellerini 
başına götürdü ve saçlarını geriye çekerek şakaklarını açı ğa çıkardı (biri hâlâ 
Bulunmamı ş Kapı'ya çarpmasıyla açılan yaradan akan kanla kapl ıydı). Bu hareketin 
sol kolunun üst kısmında ciddi bir acıya yol açması  üzerine yüzünü buru şturdu 
ama orada kanama durmu ştu. Eddie'yi asıl endi şelendiren, baca ğındaki yaraydı. 
Cullum'ın verdi ği Percodan o an için acıyı hissetmesini engelliyord u ama kur şun 
hâlâ içerideyse (ve Eddie içeride oldu ğunu sanıyordu) er geç çıkarmak zorunda 
kalacaklardı. 
"Kaç ya şlarında?" diye sordu Cullum. 
Eddie ba şını iki yana sallamakta olan Roland'a baktı. Roland  To-wer'i hiç görmü ş 
müydü? Eddie o an bunu hatırlayamıyordu. Galiba gör memişti. 
"Sanırım elli civarı." 
"Kitap koleksiyonu yapıyor, de ğil mi?" diye sordu, Cullum ve Ed-die'nin 
yüzündeki şaşkın ifadeye güldü. "Gözümü yazın gelen insanların ü zerinden 
ayırmam, demi ştim. Kimin bela çıkaraca ğını bilemezsiniz. Ya da kimin hırsız 
oldu ğunu. Sekiz dokuz yıl önce New Jersey'den gelen kadı n bir kundakçı 
çıkmı ştı." Cullum ba şını iki yana salladı. "Karıncayı bile incitmeyecek,  küçük 
bir kasabada kütüphane görevlisi olarak çalı ştı ğını dü şünece ğiniz kendi halinde 
bir kadındı. Me ğer Stoneham, Lovell ve Waterford'da ambarları ate şe veriyormu ş." 
"Adamın kitap alıp sattı ğını nerden biliyorsun?" diye sordu Roland ve topu, 
derhal Eddie'ye atan Cullum'a fırlattı. 
"Bunu bilmiyordum," dedi. "Tek bildi ğim, koleksiyon yaptı ğıydı. Bunu da Jane 
Sargus'a söylemi ş. Jane'in, Dimity Yolu'nun 5. Karayolu'ndan ayrıldı ğı yerde 
küçük bir dükkânı var. Buranın yakla şık bir buçuk kilometre güneyinde. 
Bahsettikleriniz onlarsa, o adam ve arkada şı da Dimity Yolu'nda kalıyor. Sanırım 
aradı ğınız onlar." 
"Arkada şının adı Deepneau," dedi, Eddie ve topu Roland'a fı rlattı. Silah şor topu 
yakaladı ve Cullum'a attı. Sonra şömineye giderek sigaranın son parçasını 
düzgünce dizilmi ş odunların üzerine attı. 
" Đsmini söylemeye u ğra şmayın, söyledi ğim gibi, isimlerle ilgilenmem. Ama 
arkada şı oldukça zayıf ve yetmi ş ya şlarında görünüyor. Kalçalarından sorunu 
varmı ş gibi yürüyor. Çelik çerçeveli gözlükleri var." 
"Evet, aradı ğımız o," dedi, Eddie. 
"Janey'nin Saklanası E şyalar adında küçük bir dükkânı var. Mobilyalar da s atar 
ama daha çok örtüler, cam e şyalar ve eski kitaplar üzerine çalı şır. Dükkânın 
önündeki tabelada öyle yazıyor." 
"Yani Cal Tower... ne yaptı? Öylece içeri girip e şyalara bakmaya mı ba şladı?" 
Eddie buna inanamıyordu ama aynı zamanda hiç şaşırmadı ğını fark etti. Tower, 
Jack ve George Biondi onu en de ğerli kitaplarını gözü önünde yakmakla tehdit 
ettikten sonra bile New York'tan ayrılmaya isteksiz di. Ve sersem, Deepneau ile 
buraya gelir gelmez postrestant için postaneye kayd ını yaptırmı ştı... ya da 
arkada şı Aaron'a yaptırmı ştı ve kötü adamlar söz konusu oldu ğunda ikisi de 
birbirinden beterdi. Callahan, ona bir not bırakıp Doğu Stoneham'da oldu ğunu 
belli edecek hiçbir şey yapmamasını tembih etmi şti. Callahan'ın sai Tower'a 
notunda son söyledi ği bu ne büyük aptallık??? olmu ştu. Ama görünü şe bakılırsa 
notu onları hiç etkilememi şti. 
"Evet," dedi, Cullum. "Ama sadece bakmaktan fazlası nı yapmı ş." Ro-tand'mkiler 
kadar mavi olan gözleri parlıyordu. "Birkaç yüz dol ar de ğerinde kitap almı ş ve 
ücreti seyahat çekleriyle ödemi ş. Sonra Jane'den bu civardaki di ğer sahafların 
listesini istemi ş. Norway'deki Notions'ı ve Fr-yeburg'daki Senin Çöp ün, Benim 
Hazinem dükkânını da katarsak bu ci-varda epeyce va r. Ayrıca, Jane'den kitap 
koleksiyonu yapan ve ara sıra kitaplarını satan yer el halkın da isimlerini 



istemi ş. Jane çok heyecanlanmı ştı. Bu konudan bütün kasabalılara günlerce 
bahsetti." 
Eddie elini alnına koyup inledi. Evet, daha önce ka r şıla ştı ğı adam buydu, 
Cullum'ın bahsetti ği adam kesinlikle Calvin Tower'di. Ne dü şünmüştü ki? 
Boston'ın kuzeyine ula ştı ğında güvende olaca ğını mı? "Onu nasıl bulaca ğımızı 
söyleyebilir misin?" diye sordu, Roland. "Daha iyis ini de yapabilirim. Sizi 
doğruca kaldıkları yere götürebilirim." 
Roland topu elleri arasında atıp tutuyordu. Durdu v e ba şını iki yana salladı. 
"Hayır. O sırada sen ba şka bir yere gidiyor olacaksın." "Nereye?" 
"Güvenli herhangi bir yere," dedi, Roland. "Daha fa zlasını bilmek istemiyorum, 
sai. Đkimiz de istemiyoruz." 
"Bilemiyorum... bu pek ho şuma gitmedi sanırım." "Önemi yok. Zaman daralıyor."  
Roland kısa bir an dü şündü. "Araba-mobilin var mı?" 
Cullum bir an aklı karı şmış gibi baktı, sonra sırıttı. "Evet, hem araba-mobili m 
hem de kamyonetmobilim var. Tam teçhizatlıyım." 
"O halde sen biriyle Tower'in Dimity Yolu'nda kaldı ğı yere do ğru bize yolu 
gösterirsin, Eddie de..." Roland bir an duraksadı. "Eddie kullanmayı unutmadın, 
değil mi?" "Roland beni kırıyorsun." 
En iyi anlarında bile pek esprili biri olmayan Rola nd, gülümsemedi. Dikkatini 
tekrar faz'nın önlerine çıkardı ğı dan-tete'e (küçük kurtarıcı) yöneltti. 
"Tower'i buldu ğumuzda kendi yoluna gideceksin, John. Yani bizden u zak herhangi 
bir yere. Sana uyarsa kısa bir tatil yap. Đki gün yeterli olur. Sonra i şinin 
başına dönebilirsin." Roland Do ğu Stoneham'daki i şlerinin günbatımından önce 
bitmesini umuyor ama söyleyerek u ğursuzluk getirmek istemiyordu. 
"Ama en yo ğun sezondayım," dedi, Cullum. Ellerini uzatınca Rol and topu ona attı. 
"Kayıkhaneyi boyamam gerek... ambarı onarmalıyım... " 
"Bizimle kalacak olursan," dedi Roland. "Ambarını m uhtemelen bir daha 
göremeyeceksin." 
Cullum, Roland'a tek ka şını kaldırarak baktı. Büyük ihtimalle ciddiyetinin 
derecesini kestirmeye çalı şıyordu ve gördükleri pek ho şuna gitmedi. 
Bu arada Eddie de Roland'ın Tower'i daha önce görüp  görmedi ğini hatırlamaya 
çalı şıyordu. Daha önce yanıldı ğını fark etti; Roland, Tower'i görmü ştü. 
Tabi ya. Tower'in ilk basım kitaplarıyla dolu sandı ğı Geçit Ma ğara-sı'na çeken 
Roland'dı. Do ğruca ona bakıyordu. Muhtemelen net bir görüntü de ğildi ama... 
Düşünceleri kaçınılmaz olarak Tower'in Benjamin Slight man Jr.'in eseri Do ğan 
veya Stephen King'in Korku A ğı gibi nadir kitaplarına yöneldi. 
"Anahtarlarımı alayım, sonra hemen çıkarız," dedi, Cullum ama adam daha arkasını 
dönemeden Eddie. "Bekle," dedi. 
Cullum, ona sorarcasına baktı. 
"Sanırım konu şmamız gereken bir şey daha var." Ve topu atması için ellerini 
kaldırdı. 
"Eddie, vaktimiz daralıyor," dedi, Roland. 
"Biliyorum," dedi, Eddie. Tehlikede olan benim kadı nım oldu ğu için muhtemelen 
senden daha iyi biliyorum. "Yapabilseydim o geri ze kâlı Tower'i seve seve 
Jack'in ellerine bırakır ve Susannah'nın pe şine dü şmenin yollarını arardım. Ama 
ka bunu yapmama izin vermiyor. Kahrolası ka'n." 
"Gitmemiz gere..." 
"Kapa çeneni." Roland'a daha önce hiç bu şekilde hitap etmemi şti ama sözcükler 
ağzından kendili ğinden dökülmü ştü ve geri almak için herhangi bir istek de 
duymuyordu. Kafasının içinde Calla'da duydu ğu bir şarkının sözleri belirdi: 
Commala-söyle-söyle, henüz bitmedi bu görü şme. 
"Aklından ne geçiyor?" diye sordu, Cullum. 
"Stephen King adını daha önce duymu ş muydun?" 
Sorunun yanıtının olumlu oldu ğu, Cullum'ın bakı şlarından anla şıh-yordu. 
 
ÜÇ 
"Eddie," dedi, Roland. Genç adamın daha önce duymad ı ğı kararsız bir tonla 
konu şmuştu. O da benim gibi ne yaptı ğını bilmiyor. Rahatsız edici bir 
düşünceydi. "Andolini hâlâ bizi arıyor olabilir. Daha da önemlisi, bizi elinden 
kaçırdı ğı için artık Tower'i arıyor olabilir. Ve sai Cullum 'ın da açıkça 
belirtti ği gibi Tower gizlenmek için fazla bir çaba göstermi yor." 



"Beni dinle," dedi, Eddie. " Đçimdeki sese uyuyorum ama tüm bunlar basit 
tesadüflerden ibaret de ğil. Bir ba şka dünyada bir kitap yazmı ş Ben Slightman 
adında biriyle tanı ştık. Tower'in dünyasında. Bu dünyada. Ve bir ba şka dünyada 
yazılmı ş bir kitaptaki karakter olan Donald Callahan ile ta nı ştık. Yine bu 
dünyada." Cullum topu ona attı ve Eddie de a şağıdan sertçe Roland'a gönderdi. 
Silah şor topu kolaylıkla yakaladı. 
"Bu bana fazla önemli de ğilmi ş gibi görünebilirdi ama kitaplar her yerde 
kar şımıza çıktı, de ğil mi? Do ğan. Oz Büyücüsü. Çuf-Çuf-Charlie-Hatta Jake'in son 
kompozisyonu. Ve şimdi de Korku A ğı. Bence bu Stephen King gerçekse..." 
"Ah, gerçek oldu ğunu söyleyebilirim," diye araya girdi, Cullum. Penc ereden 
dı şarı, Keywadin Gölü'ne baktı. Di ğer kıyıdaki siren sesleri hâlâ kesilmemi şti. 
Kara duman bulutu şimdi gökyüzünün daha büyük bir bölümünü lekeliyordu . Cullum 
topu atmaları için ellerini kaldırdı. Ro-land'ın fı rlattı ğı top, havada 
neredeyse tavana de ğecek şekilde bir yay çizdi. "Ve deminden beri bahsedip 
durdu ğunuz kitabı okudum. Kitap Dün-yası'ndan almı ştım. Çok iyiydi." 
"Vampirlerle ilgili bir hikâye." 
"Evet, radyoda bundan bahsetti ğini duymu ştum. Bu fikri Dracu-to'dan aldı ğını 
söyledi." 
"Yazarı radyoda duydun," dedi, Eddie. Đçinde yine tav şan-deli ğin-den-dü şüyormu ş 
veya bir-kuyrukluyıldızın-üzerindeymi ş hissi belirdi ve hissettiklerini 
Percodan'a ba ğlamaya çalı ştı. Ama ilacın etkisi olmadı ğını biliyordu. Birdenbire 
varlı ğı kendisine gerçekdı şı göründü, sanki içinden geçilip gidilebilecek bir 
gölgeydi, öylesine ince... bir kitabın sayfası gibi  ince. Zamanın ı şınında 
1977'nin yazında olan bu dünyanın di ğer zaman ve mekânlardan çok daha gerçek 
göründü ğünü anlamanın bir faydası olmuyordu. Ve o his tamam en özneldi, de ğil mi? 
Đnsan ba şkasının yazdı ğı bir kitabın içindeki karakterlerden biri, otobüs 
kullanan bir ahma ğın zihnindeki gelip geçici dü şünce veya Tanrı'nın gözünde bir 
anlı ğına var olan toz zerresi olmadı ğını nereden bilebilirdi? Böyle konuları 
düşünmek çılgınlıktı ve fazla dü şünüldü ğünde insanı çüdırtabilirdi. Yine de... 
La-la-la, la-la-le, merak etme, anahtar sende... 
Anahtarlar benim uzmanlık alanım, diye dü şündü, Eddie. Kin^ de bir anahtar, 
değil mi? Calla, Callahan. Kızıl Kral, Stephen King. S tephen King bu dünyanın 
Kızıl Kral'ı mı? 
Kral. 
Roland oldu ğu yere yerle şti. Eddie, onun için hiç kolay olmadı ğı^, dan emindi 
ama Roland'ın uzmanlık alanı, zorluklardı. "Soracak  soruların varsa, durma." Ve 
sağ elini çevirerek devam etmesini istedi. 
"Roland nerden ba şlayaca ğımı bile bilmiyorum. Aklımdaki fikirler öylesine 
muazzam ki... öylesine... bilmiyorum, öyle korkunç. .." 
"O halde en iyisi olabildi ğince basitle ştirmek." Roland, Eddie'nin fır-lattı ğı 
topu yakaladı ama bu oyun artık sabrını tüketiyormu ş gibi görünüyordu. 
"Gerçekten devam etmemiz gerek." 
Eddie bunu bilmiyor muydu sanki. Aynı araçta gidiyo r olsalardı sorularını 
yoldayken sorabilirdi. Ama ayrı araçlarda gitmek zo rundaydılar ve Roland'ın daha 
önce hiç motorlu araç kullanmamı ş olması gerçe ği, Eddie ve Cullum'ın birlikte 
gitmesini imkânsız kılıyordu. 
"Pekâlâ," dedi. "Kim o? Bununla ba şlayalım. Stephen King kimdir?" 
"Bir yazar," dedi, Cullum ve Eddie'ye, aptal mısın,  evlat, der gibi baktı. 
"Ailesiyle Bridgton'da ya şıyor. Duyduklarıma göre iyi biriymi ş." 
"Bridgton burdan ne kadar uzak?" 
" Şey... otuz, kırk kilometre." 
"Kaç ya şında?" Eddie, do ğru soruların oralarda bir yerlerde oldu ğunu bilerek 
şansını deniyordu ama hangileri oldu ğuna dair hiçbir fikri yoktu. 
John Cullum tek gözünü kısarak hesaplamaya çalı ştı. "O kadar ya şlı de ğil 
sanırım. Otuzlarına yeni varmı ştır." 
"Bu kitap... Korku A ğı... çok satanlar listesinde miydi?" 
"Bilmiyorum," dedi, Cullum. "Buralarda pek çok ki şi okudu, size bu kadarını 
söyleyebilirim. Çünkü kitaptaki olaylar Maine'de ge çiyor. Bir de televizyondaki 
reklamlar var, bilirsiniz. Ayrıca ilk kitabının fil mi yapılmı ştı ama izlemedim. 
Fazla kanlı görünüyordu." 
"Adı neydi?" 



Cullum bir süre dü şündükten sonra ba şını iki yana salladı. "Hatırlayamıyorum. 
Tek bir kelimeydi ve bir kızın ismi oldu ğundan neredeyse eminim ama daha 
fazlasını hatırlamıyorum. Belki sonra aklıma gelir. " 
"Bir gaipten-gelen de ğil yani?" 
Cullum güldü. "Maine eyaletinde do ğup büyümü ş. Sanırım bu onu bir içerden-gelen 
yapar." 
Roland, Eddie'ye giderek artan bir sabırsızlıkla ba kıyordu. Eddie vazgeçmeye 
karar verdi. Bu, Yirmi Soru oynamaktan beterdi. Ama  kahretsin, Peder Callahan 
gerçekti ama aynı zamanda bu King denen adamın yazd ı ğı bir kitaptaki karakterdi 
ve King, Cullum'ın anlattıklarına bakılırsa gaipten -gelenleri mıknatıs gibi 
çeken bir bölgede ya şıyordu. Cullum'ın bahsetti ği gaipten-gelenlerin biri, 
Eddie'ye Kızıl Kral'ın hizmetkârlarını hatırlatmı ştı. Alnının ortasında kanayan 
bir delik olan kel bir kadın, demi şti, John. 
Artık bu konuyu bırakıp Tower'i bulmaya gitmenin za manı gelmi şti. Şahsı ne kadar 
sinir bozucu olursa olsun Calvin Tower, evrendeki e n de ğerli gülün yeti şti ği bo ş 
arsanın sahibiydi. Ayrıca nadir kitaplar ve yazarla rı hakkında oldukça fazla 
bilgisi vardı. Korku A ğı'nm yazarı hakkında sai Cullum'dan fazlasını biliy or 
olması kuvvetle muhtemeldi. Artık bu konuyu bırakma nın vaktiydi. Ama... 
"Pekâlâ," dedi topu tekrar, Cullum'a atarak. "Topu tekrar kilit altına al ve 
senin için uygunsa Dimity Yolu'na gidelim. Sadece b irkaç soru daha." 
Cullum omuz silkerek topu tekrar camekânın içine ye rle ştirdi. "Sen bilirsin." 
"Biliyorum," dedi, Eddie... ve birdenbire, kapıdan geçi şlerinden beri 'kinci kez 
Susannah'yi tuhaf bir şekilde yakınında hissetti. Çok eski bilimsel malzem eler 
ve izleme ekipmanlarıyla dolu bir odada oturmakta o ldu ğunu görebiliyordu. 
Jake'in Dogan'ı oldu ğuna şüphe yoktu... ama elbette Susannah'nın hayal etti ği 
şekildeydi. Susannah bir mikrofona konu şuyordu. Eddie, onu duyamıyor ama şi şkin 
karnını ve yüzündeki korku dolu ifadeyi görebiliyor du. Her neredeyse artık 
kesinlikle hamile görünüyordu. Her an do ğuracakmı ş gibiydi. Eddie, Susannah'nın 
ne söyledi ğini tahmin edebiliyordu. Gel, Eddie, kurtar beni, E ddie, çok geç 
olmadan ikimizi de kurtar. 
"Eddie?" dedi, Roland. "Betin benzin attı. Baca ğın yüzünden mi?" "Evet," dedi, 
Eddie baca ğı o an hiç acımamasına ra ğmen. Anahtarı oydu ğu zamanı tekrar dü şündü. 
Tam anlamıyla do ğru olmasının gerekti ğini bilmenin verdi ği o korkunç sorumluluk 
duygusunu. Đşte yine aynı konumdaydı. Bir şeyi ucundan yakalamı ştı, bundan 
emindi... ama neyi? "Evet, baca ğım." 
Koluyla alnındaki teri sildi. 
"John, kitabın orijinal ismi, "Salem's Lot. Aslında  Jerusalem's Lot, de ğil mi?" 
"Evet." 
"Kitaptaki kasabanın adı." 
"Evet." 
"Stephen King'in ikinci kitabı." 
"Evet." 
" Đkinci romanı." 
"Eddie," dedi, Roland. "Bu kadarı yeter artık." 
Eddie, onu ba şından savarcasına elini salladı, sonra yüzünü acıyl a buru şturdu. 
Dikkati Cullum'daydı. "Jerusalem's Lot gerçekte yok , de ğil mi?" 
Cullum, Eddie'ye deliymi ş gibi baktı. "Elbette yok," dedi. "Kitaptaki yer ve  
ki şiler tamamen uydurma. Vampirlerle ilgili." 
Evet, diye dü şündü, Eddie. Ve sana vampirlerin... hatta görünmez iblislerin, 
sihirli kürelerin ve cadıların oldu ğuna inanmak için geçerli sebeplerim oldu ğunu 
söylesem aklımı kaçırdı ğımı dü şünürdün, de ğil mi? 
"Stephen King'in do ğma büyüme Bridgton'lı olup olmadı ğını biliyor musun?" 
"Hayır, de ğil. Ailesiyle buraya iki üç yıl önce ta şındı. Eyaletin kuzeyinden ilk 
geldiklerinde Windham'da ya şadıklarını biliyorum. Ya da belki Raymond'dı. Big 
Sebago'daki kasabalardan biriydi." 
"Bu gaipten-gelenlerin onun buraya ta şınmasından sonra ortaya çıktı ğını söylemek 
yanlı ş olur mu?" 
Cullum'ın çalıya benzer ka şları önce yükseldi, sonra çatıldı. Gölden sis 
düdüğüne benzer yüksek ve ritmik bir ses gelmeye ba şladı. 
"Biliyor musun, iyi bir noktaya temas etmi ş olabilirsin, evlat," dedi Eddie'ye. 
"Sadece tesadüf olabilir ama olmayabilir de." 



Eddie ba şını salladı. Kendini uzun ve çetin bir sorgulamanın  sonuna gelmi ş bir 
avukat gibi tükenmi ş hissediyordu. "Haydi burdan çıkıp gidelim," dedi, Roland'a. 
" Đyi fikir," dedi, Cullum ve ba şını sis düdü ğüne benzeyen sesin geldi ği yöne 
doğru salladı. "Bu Teddy Wilson'm teknesi. Kasabanın şerifidir." 
Bu kez Eddie'ye beysbol topu de ğil, araba anahtarları fırlattı. "Otomatik 
vitesliyi sana veriyorum," dedi. "Belki biraz pasla nmışsındır. Kamyonet düz 
vitesli. Beni izle, ba şın belaya girerse kornayı çalarsın." 
"Yapaca ğımdan emin olabilirsin," dedi, Eddie. 
Cullum'ın pe şinden çıkarlarken Roland, "Yine Susannah mıydı?" di ye sordu. 
"Yüzünün rengi o yüzden mi soldu?" 
Eddie ba şını salladı. 
"Elimizden gelirse ona yardım edece ğiz," dedi, Roland. "Ama bu ona ula şmak için 
tek çaremiz olabilir." 
Eddie bunun farkındaydı. Ama Susannah'yı buldukları nda çok geç olabilece ğini de 
biliyordu. 
  
DÖRTLÜK: Commala-lin-lin 
Kaderin ellerindesin 
Önemsiz gerçek mi hayal mi olusun 
ilerleyi şi durdurulamaz zamanın. 
KARŞILIK: Commalü-aç-aç 
Vakit artık geç! 
Gölgen ne olursa olsun 
Kaderin elindesin. 
  
9. Kıta: Eddie Dilini Isırıyor 
 
BĐR 
Peder Callahan, Chip McAvoy'un dükkanındaki çarpı şmadan neredeyse iki hafta önce 
Doğu Stoneham Postanesi'ne kısa bir ziyaret yapmı ş ve Jerusalem's Lot'ın eski 
rahibi orada alelacele bir not yazmı ştı. Zarfın üzerinde hem Aaron Deepneau'nun, 
hem de Calvin Tower'in ismi olmasına ra ğmen içindeki notta Tower'a hitap 
edilmi şti ve pek dostça oldu ğu söylenemezdi: 
27/6/77 
Tower, 
Ben seni Jack Andolini'den kurtaran ki şinin bir arkada şıyım. Her neredeysen 
hemen yer de ği ştirmen gerekiyor. Bir ambar, kamp alanı, hatta gere kirse terk 
edilmi ş bir baraka bulun. Muhtemelen şartlarınız pek konforlu olmayacak ama 
unutma, di ğer alternatifiniz ölüm. Her kelimemde ciddiyim! Şu an kaldı ğınız 
yerde birkaç ı şı ğı açık bırakın ve arabayı ön tarafa veya garaja koy un. 
Gidece ğiniz yere nasıl ula şılaca ğını anlatan bilgileri ufak bir kâ ğıda yazıp 
arabanın sürücü tarafındaki paspasın veya arka vera ndanın basamaklarının altına 
bırakın. Sizinle temasa geçece ğiz. Unutma ki seni ta şıdı ğın a ğır yükten 
kurtarabilecek yegane insanlar biziz. Ama sana yard ım etmemizi istiyorsan bize 
yardım etmelisin. 
Eld soyundan Callahan 
Ve bu, postaneye SON geli şiniz olsun. Bu ne büyük aptallık??? 
Callahan bu notu bırakmak için hayatını riske atmı ş, Siyah On Üç' ün etkisi 
altında kalan Eddie'nin ise canından olmasına ramak  kalmı ştı. Peki aldıkları 
risklerin ve hayatlarını tehlikeye atmalarının kar şılı ğı ne olmu ştu? Calvin 
Tower batı Maine'in kırsal bölgesinde nadir ve bası mı yapılmayan kitaplar 
arayarak kendini ne şeyle dı şarı atmı ştı. 
John Cullum'ı 5. Karayolu üzerinde takip ediyor, Ro land ise yanında sessizce 
oturuyordu. Eddie, Cullum'ın ardından Dimity Yolu'n a dönerken öfkesinin iyice 
arttı ğını hissetti. 
Ellerimi ceplerime sokup dilimi ısırmam gerekecek, diye dü şündü ama bu vakada 
eski moda önlemlerin i şe yarayıp yaramayaca ğından emin de ğildi. 
 
ĐKĐ 
Cullum'ın Ford F-150'si, 5. Karayolu'nun yakla şık üç kilometre dı şında, Dimity 
Yolu'ndan sa ğa saptı. Ayrımdaki dire ğin üzerinde paslı iki tabela vardı. 



Üsttekinde ROCKET YOLU yazıyordu. Daha da paslı ola n alt-takinde ise GÖL 
KĐYĐSĐNDA KULÜBELER yazısı göze çarpıyordu. Rocket Yolu, ağaçlar arasında 
ilerleyen geni şçe bir patikadan ibaretti. Eddie, yeni dostlarının kamyonetinin 
kaldırdı ğı toz bulutu arasında dikkatle ilerliyordu. "Arabam obil" de bir 
Ford'du. Eddie'nin kullanma kılavuzuna veya arabanı n arkasındaki krom yazıya 
bakmadan ismini hatırlayamayaca ğı sıradan bir, iki kapılı modeldi. Ama 
bacaklarının arasında bir at olmaksın hatta birkaç yüz tanesinin sa ğ aya ğının 
hafif bir baskısıyla ko şmaya hazır oldu ğunu bilerek tekrar araba kullanmak 
kendini iyi hissettirmi ş, neredeyse hu şu vermi şti. Arkalarında bıraktıkları 
siren seslerinin giderek hafiflemesi de kendini iyi  hissetmesini sa ğlayan ba şka 
bir unsurdu. 
Yüksek a ğaçların gölgeleri onları yutmu ştu. Çam a ğaçlarının keskin kokusu 
muhte şemdi. "Güzel bir yer," dedi Silah şor. " Đnsan ömrünün kalanını burda 
geçirmeyi dü şünebilir." Tek yorumu da bu oldu. 
Cullum'ın kamyoneti, üzerlerinde rakamlar bulunan ö zel yolları bir bir geçmeye 
başlamı ştı. Her rakamın altında JAFFORDS KÎRAL ĐK KONUTLA-RĐ yazıyordu. Eddie, 
Roland'a Calla'da bir Jaffords tanıdıklarını, hem d e çok iyi tanıdıklarını 
hatırlatmayı dü şündü ama vazgeçti. Yaptı ğı sadece zaten bariz olanı göstermeye 
çalı şmak olacaktı. 
15,16 ve 17'nin önünden geçtiler. Cullum, 18'in önü nde kısa bir süre duraksadı, 
sonra kolunu camdan çıkararak ilerlemeye devam etme lerini i şaret etti. 18 
Numara'nın aradıkları kulübe olmadı ğını çok iyi bilen Eddie, devam etmeye hazır 
bir halde bekliyordu zaten. 
Cullum bir sonraki özel yola girdi. Eddie, onu taki p etti. Arabanın tekerlekleri 
yolu kaplayan çam i ğneleri üzerinde fısıltıya benzer sesler çıkararak d önüyordu. 
Mavi renk a ğaçların arasında yine göz kırpıyordu. 19 Numara'lı kulübeye 
vardıklarında Eddie kulübenin Keywadin'den çok daha  küçük, futbol sahası 
büyüklü ğünde bir gölcü ğün kenarına in şa edilmi ş oldu ğunu gördü. Küçük kulübe, 
iki odalıymı ş gibi görünüyordu. Etrafı camla kaplı veranda gölcü ğe bakıyordu. 
Đçinde eski ama konforlu görünen iki salıncaklı iske mle ve çatıda teneke bir 
baca vardı. Kulübenin bir garajı veya önüne park et miş bir araba yoktu ama Eddie 
arabanın daha önce park etti ği yeri görebiliyordu. Yine de yerdeki çam i ğneleri 
yüzünden emin olmak güçtü. 
Cullum kamyonetin motorunu stop etti. Eddie de aynı sını yaptı. Artık sadece 
kayalara vuran suyun şıpırtısı, a ğaçların arasında esen rüzgârın fısıltısı ve 
kuş sesleri duyuluyordu. Eddie sa ğ tarafına baktı ğında, Silah- şor'un uzun 
parmaklı ellerini kuca ğında kavu şturmu ş, huzur içinde oturmakta oldu ğunu gördü. 
"Ne hissediyorsun?" diye sordu, Eddie. 
"Sessizlik." 
" Đçerde kimse var mı?" 
"Sanırım evet." 
"Tehlike?" 
"Evet. Yanı ba şımda." 
Eddie ka şlarını çatarak ona baktı. 
"Senden bahsediyorum, Eddie. Onu öldürmek istiyorsu n, de ğil mi?" 
Eddie bir süre sonra bu gerçe ği kabullenmek durumunda kaldı. Benli ğinin bu 
gizli, vah şi ve ilkel tarafı onu bazen huzursuz etse de varlı ğını inkâr 
edemezdi. Ayrıca bu yönünü ortaya çıkarıp bileyen k imdi? 
Roland ba şını salladı. "Yalnız ya şayan bir erkek olarak çölde tek ba şıma 
yolculuk etti ğim yılların ardından hayatıma, tek tutkusu, sadece burnunu 
çekmesine ve uykusunun gelmesine yol açan bir uyu şturucuyu almaya devam etmek 
olan, mızmız ve bencil bir genç adam girdi. Sadece kendini dü şünen, buyurgan, 
uyumsuz, şımarık..." 
"Ama yakı şıklı," dedi, Eddie. "Bu kısmı unutma. Tam bir seks makinesi." 
Roland, ona ciddi bir ifadeyle baktı. "Ben o günler de seni öldürme-meyi 
başardıysam sen de şimdi Calvin Tower'i öldürmemeyi ba şarabilirsin, New York'lu, 
Eddie." Ve bunları söyledikten sonra kapısını açıp indi. 
"Söylemesi kolay," dedi, Eddie, Cullum'ın bo ş arabasına ve o da indi. 
 
ÜÇ 



Cullum, Roland ve Eddie kısa aralıklarla yanına gel di ğinde hâlâ direksiyon 
başında oturuyordu. 
"Kulübe bo ş gibi görünüyor," dedi, John. "Ama mutfakta ı şık görüyorum." 
"Hı-hı," dedi, Eddie. "John, sana..." 
"Sakın bir sorun daha oldu ğunu söyleme. Senden daha çok soru sordu ğunu gördü ğüm 
tek ki şi, minik ye ğenim Aidan. Üç ya şını yeni bitirdi. Sor bakalım." 
"Son birkaç yıldır gaipten-gelen vakalarının en çok  nerde görüldü ğünü biliyor 
musun? Bir merkezi var mı?" Eddie bu soruyu niçin s ordu ğunu bilmiyordu ama 
birdenbire hayati, önem ta şıyormu ş gibi hissetmi şti. 
Cullum bir süre dü şündü. "Turtleback  Yolu. Lovell'da." 
"Pek emin gibisin." 
"Öyle. Vandy'de tarih profesörü olan dostum Donnie Russert'ı hatırlıyor musun? 
Size bahsetmi ştim." 
Eddie ba şını salladı. 
"Bu vakalardan biriyle kar şıla şınca konuya ilgi göstermeye ba şladı. Birkaç 
makale de yazdı, ama gerçekler ne kadar iyi belgele nmi ş olsa da hiçbir saygın 
derginin makalelerini basmayaca ğını söylerdi. Batı Ma-ine'deki gaipten-
gelenlerle ilgili makaleler yazmanın ona o ya şında hiç ummadı ğı bir şey 
öğretti ğini söyledi: bazı insanlar, onlara kanıt sunsamz bi le söylediklerinize 
inanmıyor. Bir Yunan şairden alıntı yapardı. 'Gerçeklik sütununda bir del ik 
vardır.' 
"Her neyse, çalı şma odasının duvarında yedi kasabayı içine alan bölg enin bir 
haritası vardı: Stoneham, Do ğu Stoneham, Waterford, Lovell, 
Sweden, Fryeburg ve Do ğu Fryeburg. Rapor edilen her gaipten-gelen vakasını  bir 
raptiyeyle i şaretlemi şti, anlarsın ya?" 
"Anlıyorum, te şekkürler derim," dedi, Eddie. 
"Ve merkezi... evet, Turtleback Yolu oldu ğunu söyleyebilirim. Üzerinde altı veya 
sekiz raptiye vardı ve kahrolası yol ta ş çatlasa üç buçuk kilometre 
uzunlu ğundadır. 7. Karayolu'ndan ayrılıp Kezar Gölü'nün kı yı. sından geçerek 
tekrar 7. Karayolu'na dönen bir yol." 
Roland kulübeye bakıyordu. Sonra sol tarafına döndü , durdu ve sol elini 
tabancasının sandal a ğacından yapılma kabzası üzerine koydu. "John," dedi . 
"Tanı şmamız hayırlı oldu ama artık ayrılma zamanı geldi."  
"Öyle mi? Emin misin?" 
Roland ba şını salladı. "Buraya gelen adamlar aptal. Aptallıkl arının kokusunu 
hâlâ alabiliyorum, bir yere gitmediklerini biraz da  bu sebeple biliyorum. Ama 
sen onlar gibi de ğilsin." 
John Cullum hafifçe gülümsedi. "Umarım de ğilimdir," dedi. "Ama iltifatın için 
te şekkür ederim." Sonra susup gri saçlı kafasını ka şıdı. "Bir il-tifatsa tabi." 
"Anayola dönme ve söyledi ğimi kastetmedi ğimi dü şünmeye ba şla. Ya da daha kötüsü, 
burda hiç olmadı ğımızı, her şeyin hayalinin bir ürünü oldu ğunu dü şün. Temiz bir 
gömlek almak için bile olsa evine dönme. Orası artı k güvenli de ğil. Ba şka bir 
yere git. Ufka en az üç bakı ş mesafesinde bir yere." 
Cullum tek gözünü kapatarak hesaplamaya çalı ştı. "Ellili yıllarda, Maine Eyalet 
Hapishanesinde on berbat yıl boyunca gardiyanlık ya ptım," dedi. "Ama orda çok 
iyi bir adamla tanı ştım. Đsmi..." 
Roland ba şını iki yana salladı ve sa ğ elinin kalan parmaklarını dudaklarına 
götürdü. Cullum ba şını salladı. 
" Şey, ismini unuttum ama Vermont'ta ya şadı ğını biliyorum. New Hampshire eyalet 
sınırını geçti ğim sırada tam adresini de hatırlayaca ğımdan eminim." 
Eddie bu konu şmada bir şeylerin yanlı ş oldu ğunu hissediyor ama tam olarak ne 
oldu ğunu bulamıyordu. Sonunda paranoyak gibi davrandı ğına karar vererek 
düşünmekten vazgeçti. John Cullum dürüst bir adamdı...  de ğil mi? "Sana yarasın," 
dedi ve ya şlı adamın elini sıktı. "Uzun günler ve ho ş geceler dilerim." 
"Ben de size dilerim, çocuklar," dedi, Cullum ve Ro land ile tokala ştı. 
Silah şor'un eksik parmaklı elini biraz daha uzun tutmu ştu. "Sence orda hayatımı 
kurtaran Tanrı mıydı? Kur şunlar uçu şmaya ba şladı ğında?" 
"Evet," dedi Silah şor. "Öyle dü şünmek istersen. Şimdi de seninle olmasını 
dilerim." 
"Arabama gelince..." 



"Ya buraya ya da bu yakınlarda bir yere bırakırım,"  dedi, Eddie. "Merak etme, 
sen bulamazsan bir ba şkası mutlaka bulur." 
Cullum sırıttı. "Ben de tam bunları söyleyecektim."  
"Vaya con Dios," dedi, Eddie. 
Cullum gülümsedi. "Gaipten-gelenlere dikkat et, evl at. Bazılarının pek ho ş 
olmadı ğını duydum. Buna dair raporlar geldi." 
Cullum kamyonetini vitese geçirdi ve uzakla ştı. Arkasından bakan Roland, "Dan-
tete," dedi. 
Eddie ba şını salladı. Dan-tete. Küçük kurtarıcı. John Cullum 'ı tarif etmek için 
uygundu; artık Nehir Geçiti'ndeki insanlar gibi hay atlarından çıkmı ştı. 
Gitmi şti, de ğil mi? Vermont'daki arkada şından bahsetmesinde bir şey var gibiydi 
ama... 
Paranoya. 
Basit paranoya. 
Eddie az önceki dü şünceleri kafasından uzakla ştırdı. 
 
DÖRT 
Eddie görünürde sürücü tarafındaki paspasın altına bakabilecekleri bir araba 
olmadı ğından bir not olup olmadı ğını kontrol etmek için arka verandanın 
basamaklarının altına bakmaya karar verdi. Ama daha  o yöne bir adım bile 
atamamı şken Roland omzunu sertçe kavradı ve di ğer tarafı i şaret etti. Eddie'nin 
tek gördü ğü, suya do ğru inen çalılarla kaplı bir e ğim ve muhtemelen bir ba şka 
kayıkhanenin çam i ğneleriyle kaplı çatı şıydı. 
"Orda biri var," dedi, Roland dudaklarını neredeyse  hiç kıpırdatmadan. 
"Muhtemelen iki aptalın daha akıllıca olanı. Bizi i zliyor. Ellerini kaldır." 
"Roland, sence bu güvenli olur mu?" 
"Evet." Roland ellerini kaldırdı. Eddie, ona bunu n eye dayanarak yaptı ğını 
sormayı dü şündü ama sonra cevabı zaten biliyor oldu ğunu anladı: içgüdü. 
Roland'ın uzmanlık alanıydı. Roland içini çekerek e llerini omuz hizasına dek 
kaldırdı. 
"Deepneau!" diye seslendi, Roland kayıkhaneye do ğru. "Aaron De-epneau! Biz 
dosttuz ve zamanımız kısıtlı! Sensen açı ğa çık! Görü şmemiz gerek!" 
Bir duraksama oldu, ardından ya şlı bir adamın sesi duyuldu. "Admız nedir, 
bayım?" 
"Roland Deschain. Gilead'dan, Eld soyundan. Sanırım  biliyorsun." 
"Ya i şiniz?" 
"Benim i şim kur şunladır!" diye seslendi, Roland. Eddie tüylerinin d iken diken 
oldu ğunu hissetti. 
Uzun bir sessizlik oldu. Ardından: "Calvin'i öldürd üler mi?" 
"Bildi ğimiz kadarıyla hayır," dedi, Eddie. "Bilmedi ğimiz bir şeyi biliyorsan 
açı ğa çık ve anlat." 
"Sen Cal Andolini ile pazarlık ederken ortaya çıkan  genç misin?" 
Pazarlık sözü Eddie'nin öfkesini arttırdı. Tower'in  dükkanındaki defoda 
olanların çarpıtılmı ş bir tanımıydı. "Pazarlık mı? Sana böyle mi de-di?"  Sonra 
Aaron Deepneau'nun cevap vermesine fırsat vermeden ekledi. "Evet, ben oyum. 
Haydi buraya gel de konu şalım." 
Cevap yoktu. Yirmi saniye geçip gitti. Eddie, Deepn eau'ya tekrar seslenmek için 
derin bir soluk aldı. Roland, Eddie'nin kolunu tutt u ve ba şını iki yana salladı. 
Yirmi saniye daha geçti ve sonra, bir kapının gıcır tıyla açıldı ğını duydular. 
Uzun boylu, zayıfça bir adam, gözlerini bir bayku ş gibi kırparak kayıkhaneden 
çıktı. Bir elinde, namlusundan tuttu ğu büyük bir otomatik tabanca vardı. 
Deepneau silahı ba şının üzerine kaldırdı. "Bo ş bir Baretta," dedi. "Tek bir 
şarjör var ve o da yatak odasında, çoraplarımın altı nda. Dolu silahlar beni 
huzursuz eder. Tamam mı?" 
Eddie gözlerini devirdi. Henry'nin diyebilece ği gibi, bu ahalinin can dü şmanı, 
kendileriydi. 
"Âlâ," dedi, Roland. "Yakla şmaya devam et." 
Ve (mucizelerin ardı arkası kesilmiyordu) Deepneau onlara yakla ştı. 
 
BEŞ 



Hazırladı ğı kahve, Calla Bryn Sturgis'de içtiklerinden, Rolan d'ın Mejis'teki 
günlerinden bu yana içtiklerinden çok daha lezzetli ydi. Ayrıca çilek de vardı. 
Yeti ştirilmi ş ve dükkândan alınmı ş çilekler, demi şti Deepneau ama Eddie, 
meyvelerin tatlılı ğında bo ğulmu ştu bile. Üç adam, Jaf-fords Kiralık Konutları'na 
ait 19 Numaralı kulübenin mutfa ğında oturuyor, kahve içiyor ve iri çilekleri 
kremayla şeker kâsesine bandırarak yiyordu. Görü şmelerinin sonunda üçü de son 
kurbanlarının kanına bulanmı ş parmaklarını dudaklarına sürmü ş katillere 
benziyordu. Deepneau'nun bo ş tabancası, pencerenin önünde unutulmu ştu. 
Deepneau silah seslerini ve ardından gelen patlamal arı duydu ğu sı-rada yürüyü ş 
yapmak için çıktı ğı Rocket Yolu'ndaydı. Hızla (içinde bulundu ğu şartların 
elverdi ğince) kulübeye dönmü ş ve güneyden yükselen dumanları görünce kayıkhaneye  
geri dönmenin iyi bir fikir olaca ğını dü şünmüştü. Olanların kayna ğının o Đtalyan 
gangster Andolini oldu ğundan neredeyse emindi ve... 
"Kayıkhaneye dönmek derken ne kastediyorsun?" diye sordu, Eddie. 
Deepneau masanın altındaki ayaklarını havaya kaldır dı. Yüzü fazlasıyla solgundu, 
gözlerinin altı morarmı ştı ve ba şındaki tüye benzer saç tellerinin sayısı çok 
azalmı ştı. Eddie, Tower'in Deepneau'ya birkaç sene önce ka nser te şhisi kondu ğunu 
söyledi ğini hatırladı. O gün pek iyi görünmüyordu ama Eddie , çok daha kötü 
görünenlere rastlamı ştı (özellikle Lud'da). Jake'in eski dostu Bıçakçı d a 
onlardan biriydi. 
"Aaron?" dedi, Eddie. "Neyi kastetmi ş..." 
"Soruyu duydum," dedi adam rahatsız olmu şçasına. "Postrestant ile bir not aldık, 
daha do ğrusu Cal aldı. Kulübeden çıkıp yakınlarda bir ba şka yere saklanmamız ve 
dikkat çekmemeye çalı şmamız söylenmi ş. Callahan adında bir adam göndermi ş. 
Tanıyor musunuz?" . 
Roland ve Eddie ba şlarını salladılar. 
"Bu Callahan... Cal'ı biraz sinirlendirdi." 
Cal, Calla, Callahan... diye dü şünen Eddie içini çekti. 
"Cal pek çok açıdan iyi bir adamdır ama patronluk t aşlanmaya gelemez. Birkaç gün 
kayıkhanede kaldık..." Deepneau vicdanıyla mücadele  ediyormu şçasına duraksadı. 
" Đki gün," dedi sonra. "Sadece iki gün kaldık. Sonra Cal delilik etti ğimizi, 
nemin artritini azdırdı ğını ve gö ğsümün hırıldadı ğını duydu ğunu söyledi. 'Çok 
yakında seni Norway'deki o bok gibi hastaneye götür mek zorunda kalaca ğım,' dedi. 
'Hem kanser, hem zatürree hastası oldu ğun için.' Genç adam." Çilek lekeli, 
çarpık parma ğıyla 
Pddie'yi gösterdi. "Yani sen... çenesini kapalı tut tu ğu sürece Andolini'nin ujzi 
burda bulmasının mümkün olmadı ğını söyledi. 'O şehir e şkıyaları Westport'un 
kuzeyinde yollarını bir pusula olmadan bulamaz,' de di." 
Eddie inledi. Hayatında ilk kez bir konuda yerden g öğe kadar haklı olmaktan 
nefret ediyordu. 
"Çok dikkatli davrandı ğımızı söyledi. ' Şu Callahan denen adam bizi buldu,' 
dedi ğimde ise Cal, tabi dedi." Parma ğını tekrar Eddie'ye do ğru kaldırdı. "Sen 
Bay Callahan'a posta kodunu nerde bulabilece ğini söyledikten sonra i şi kolaydı. 
Cal sonra, 'Ve en fazla postaneyi bulabildi, de ğil mi? Đnan bana Aaron, burda 
güvendeyiz. Nerde oldu ğumuzu acentedeki kadından ba şka kimse bilmiyor, o da New 
York'ta,' dedi." 
Deepneau onlara seyrek ka şlarının altından baktı, bir çile ği şekere bandırdı ve 
yarısını yedi. 
"Bizi o şekilde mi buldunuz? Acentedeki kadın mı söyledi?" 
"Hayır," dedi, Eddie. "Yerinizi buralı biri söyledi . O, bizi do ğruca size 
getirdi, Aaron." 
Deepneau arkasına yaslandı. "Eyvah." 
"Eyvah ya," dedi, Eddie. "Demek tekrar kulübeye dön dünüz ve Cal burda saklanıp 
birini okumak yerine dı şarı, kitap avına çıktı. Öyle mi?" 
Deepneau bakı şlarını masa örtüsüne çevirdi. "Cal'ın kendini kitap lara adamı ş 
oldu ğunu bilmelisiniz. Kitaplar onun hayatı." 
"Hayır," dedi, Eddie ifadesiz bir sesle. "Cal kendi ni adamı ş falan de ğil. Cal 
takıntılı." 
"Bildi ğim kadarıyla bir kanuncusun," dedi Roland, Deepneau 'nun onları kulübeye 
almasından beri ilk kez konu şarak. Cullum'ın sigaralarından Wr tane daha 
yakmı ştı (filtresini adamın gösterdi ği gibi kopardıktan sonra) ve yüzünde, 



Eddie'nin tatminle yakından uzaktan ilgisi olmadı ğını dü şündüğü bir ifadeyle 
oturmu ş, Deepneau'ya bakıyordu. 
"Kanuncu mu? Anlama..." 
"Bir avukat." 
"Ah. Şey, evet. Ama emekli olalı çok uzun..." 
"Bir belgeyi hazırlamak için kısa süreli ğine tekrar i şbaşına dönmeni-zi 
istiyoruz," dedi, Roland ve ne tür bir belgeden bah setti ğini açıkladı. Roland 
daha bir iki cümle söylemi şti ki Deepneau ba şını sallamaya ba şla-di ve Eddie, 
Tower'in arkada şına bu konudan bahsetti ğini anladı. Ama ya şlı adamın yüzündeki 
ifade hiç ho şuna gitmemi şti. Deepneau yine de Roland'ın sözlerini bitirmesin e 
izin verdi. Görünü şe bakılırsa, emekli olsun olmasın potansiyel suçlul arla 
görü şmenin püf noktalarını unutmamı ştı. 
Roland'ın söyleyeceklerinin bitti ğinden emin oldu ğunda, Deepneau, "Calvin'in söz 
konusu gayrimenkulu bir süre daha elinde tutmaya ka rar verdi ğini size 
söylemeliyim," dedi. 
Eddie sa ğ elini kullanmaya dikkat ederek ba şının sa ğlam tarafına vurdu. Sol kolu 
katıla şıyor, baca ğının diziyle bile ği arasında kalan bölümü yine zonkluyordu. 
Aaron'un a ğrı kesici kullanıyor olabilece ğini dü şünerek daha sonra birkaç tane 
istemeyi aklının bir kö şesine not etti. 
"Ba ğı şla," dedi, Eddie. "Ama bu şirin, küçük kasabaya gelirken ba şıma bir darbe 
aldım ve sanırım bu darbe, bende i şitme sorununa yol açtı. Sai... Bay Tower'in 
arsayı satmaktan vazgeçti ğini söyledi ğini sandım." 
Deepneau yorgunca gülümsedi. "Ne dedi ğimi çok iyi biliyorsun." 
 
"Ama bize satması gerekiyor! Büyük-büyük-büyükbabas ı Stefan Tören satmasını 
söyleyen bir mektup bırakmı ş!" 
"Cal öyle dü şünmüyor," dedi, Aaron sakince. "Bir çilek daha yiyi n, Bay Dean." 
"Hayır, te şekkürler!" 
"Bir çilek daha ye, Eddie," dedi Roland, ona bir ta ne uzatarak. 
Eddie çile ği aldı. Önce, Uzun Çirkin'in gagasına bastırarak ez meyi Hüsündü ama 
sonra önce kremaya, ardından şeker kâsesine bandırarak meve ba şladı. Ve 
kahretsin ki a ğzını dolduran onca tatlılık varken öfkeli kalmak zo rdu. Roland 
(ve Deepneau da elbette) bu gerçe ğin farkındaydı mutlaka. 
"Cal'a göre," dedi, Deepneau. "Stefan Toren'ın bıra ktı ğı zarfın içinde bu adamın 
isminden ba şka bir şey yokmu ş." Saçları neredeyse tamamen dökülmü ş olan ba şıyla 
Roland'ı i şaret etti. "Toren'ın vasiyetnamesi (bazı yerlerde e skiler ölü-mektubu 
dermi ş) uzun zaman önce yok olmu ş." 
"Zarfın içinde ne oldu ğunu bildim," dedi, Eddie. "Bana sordu ve bildirn?' 
"Evet, söyledi." Deepneau ona ifadesiz gözlerle bak ıyordu. "Her sokak 
sihirbazının yapabilece ği bir numara oldu ğunu söylüyor." 
"Zarfın içindeki ismi söyledi ğim takdirde arsayı bize satmaya söz verdi ğini de 
söyledi mi? Lanet olası bir söz verdi ğini!" 
"O sözü verdi ğinde büyük bir baskı altında oldu ğunu iddia ediyor ki öyle 
oldu ğundan hiç şüphem yok." 
"Orospu evladı onu kazıklayaca ğımızı mı sanıyor?" diye sordu, Eddie. Şakakları 
öfkeyle zonkluyordu. Hiç bu kadar öfkelendi ği olmu ş muydu? Galiba bir kez. 
Roland kafayı daha fazla bulması için New York'a dö nmesine izin vermedi ğinde. 
"Öyle mi? Çünkü yapmayaca ğız. Đstedi ği parayı son kuru şuna kadar, hatta 
fazlasıyla ödeyece ğiz. Babamın yüzü üzerine yemin ederim! Ve dinh'imin  kalbi 
üzerine!" 
"Beni iyi dinle genç adam, çünkü bu çok önemli." 
Eddie, Roland'a baktı. Roland ba şını hafifçe salladıktan sonra sigarasını 
çizmesinin topu ğunda söndürdü. Eddie tekrar Deepneau'ya döndü. Bir şey 
söylememi şti ama dik dik bakıyordu. 
"Sorunun tam olarak bu oldu ğunu söylüyor. Ona komik bir miktar ödeyece ğinizi 
(böyle durumlarda genellikle bir dolardır) ve arsan ın üzerine yataca ğınızı 
düşünüyor. Onu hipnotize etmeye ve do ğaüstü bir yaratıp oldu ğuna veya do ğaüstü 
yaratıklarla ba ğlantı kurabildi ğine inandırmaya çalı ştı ğını iddia ediyor... tabi 
bir de Holmes milyonlarına ula şabilece ğini söylemi şsin. Ama kanmamı ş." 
Eddie, ona hayretle bakakaldı. 



"Calvin bunları söylüyor," diye sakince devam etti Deepneau. "Ama bu inandı ğı 
anlamına gelmeyebilir." 
"Ne demeye çalı şıyorsun?" 
"Ona ait olanlardan ayrılmak Calvin için daima çok zor olmu ştur," dedi Deepneau. 
"Nadir antika kitapları bulmakta üstüne yoktur, bir  nevi Sherlock Holmes oldu ğu 
söylenebilir ve bulduklarını edinme konusunda takın tılıdır. Bir keresinde 
istedi ği kitabın sahibini satmaya ikna edene dek bir av kö peği gibi üzerine 
gidi şine tanık olmu ştum; sanırım durumu açıklayan en iyi benzetme bu. E minim 
bazen sırf Calvin'in telefon etmesinden usandıkları  için satmaya razı oluyorlar. 
"Yetene ği, mevkii ve yirmi altıncı do ğum gününde eline geçen hatırı sayılır 
miktarda para göz önüne alındı ğında Cal'ın New York'taki, hatta belki dünyadaki 
en ba şarılı nadir kitap taciri olması gerekti ğini dü şünüyor insan. Almakta 
hiçbir sorunu yok ama satmakta... i şte asıl sorun hurda. Almak için çok 
uğra ştı ğı bir malı elden çıkarma fikrinden nefret ediyor. B ir keresinde San 
Francisco'dan en az Cal kadar takıntılı ve ısrarcı bir kitap koleksiyoncusu 
allem edip kallem edip onu Moby Dick'in imzalı bir ilk baskısını satmaya ikna 
etmi şti. Cal tek kitap satı şından yetmi ş bin doların üzerinde para kazanmasına 
ra ğmen bir hafta boyunca gözüne uyku girmemi şti. 
" Đkinci ile Kırk Altıncı'nın kö şesindeki arsa hakkında da benzer duygular 
içinde. Kitaplar haricinde gerçekten sahip oldu ğu tek elle tutulur de ğer. Ve 
arsayı ondan çalmaya niyetli oldu ğunuza emin." 
Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Roland konu ştu. " Đçten içe öyle olmadı ğının 
farkında mı?" 
"Bay Deschain, ne kastetti ğinizi..." 
"Evet, biliyorsun," dedi, Roland. "Farkında mı?" 
"Evet," dedi, Deepneau sonunda. "Öyle oldu ğuna inanıyorum." 
"Ölmedi ğimiz sürece borcumuzu ne pahasına olursa olsun ödey ecek, sözümüzün eri 
adamlar oldu ğumuzu içten içe biliyor mu?" 
"Evet, muhtemelen. Ama..." 
"Peki arsanın mülkiyet hakkını bize devrederse ve b iz bunu Andoli-ni'nin dinh'i, 
Balazar adındaki patronuna kanıtlarsak..." 
"Adamın adını biliyorum," dedi, Deepneau. "Ara sıra  gazetede görüyorum." 
"O zaman Balazar denilen adamın dostunu rahat bırak aca ğının farkında mı? Tabi 
sai Tower'in arsaya artık sahip olmadı ğını ve herhangi bir intikam alma 
giri şimini pahalıya ödeyece ğini ona gösterdi ğimiz takdirde?" 
Deepneau kollarını dar gö ğsünde kavu şturup bekledi. Roland'a bir tür huzursuz 
büyülenmi şlikle bakıyordu. 
"Kısacası, dostun Calvin Tower arsayı bize satarsa tüm dertleri sona erecek. 
Sence içten içe bunu biliyor mu?" 
"Evet," dedi, Deepneau. "Sadece sahip olduklarından  ayrılma sorunu var." 
 
"Bir belge hazırla," dedi, Roland. "Konu, o iki cad denin kö şesindeki bo ş arazi 
parçası. Satıcı Tower. Alıcı ise biz." 
"Tet Şirketi," diye araya girdi, Eddie. 
Deepneau ba şını iki yana sallıyordu. "Kontratı hazırlarım ama o nu satmaya ikna 
edemezsiniz. Bir haftanız veya ona i şkence etmeye niyetiniz yoksa tabi." 
Eddie kendi kendine bir şeyler mırıldandı. Deepneau, ona ne söyle, di ğini sordu. 
Eddie hiçbir şey söylemedi. Đşkence iyi fikir, diye mırıldan-mı ştı. 
" Đkna ederiz," dedi, Roland. 
"Ben bundan o kadar emin olmazdım, ahbap." 
" Đkna edece ğiz," diye tekrarladı, Roland. Sesi ifadesizdi. 
Küçük bir araba (Hertz'den kiralanmı ş bir araba) kulübeye yakla şıp önünde durdu. 
Dilini ısır, dilini ısır, dedi Eddie kendi kendine ama Calvin Tower arabadan 
(kulübenin önündeki yabancı arabaya sadece şöyle bir bakı ş fırlatarak) indi ğinde 
şakaklarının yine öfkeyle zonklamaya ba şladı ğını hissetti. Ellerini yumruk yaptı 
ve tırnaklarının avuçlarına batmasıyla hissetti ği acıya minnetle sırıttı. 
Tower kiralık Chevy'sinin bagajını açtı ve büyükçe bir çanta çıkardı. Son 
ganimeti, diye dü şündü, Eddie. Tower güneyde gökyüzünü kaplayan duman  bulutuna 
kısaca baktı, sonra omuz silkti ve kulübeye do ğru yürümeye ba şladı. 



Evet öyle, diye dü şündü, Eddie. Sadece bir yer yanıyor, seni niye ilgi lendirsin 
ki, salak? Yaralı kolundaki acıyı arttırmasına aldı rmadan yumruklarını daha da 
sıktı ve tırnaklarını avuçlarına iyice geçirdi. 
Onu öldüremezsin, Eddie, dedi, Susannah. Biliyorsun , de ğil mi? 
Biliyor muydu? Biliyor olsa bile Suze'un sesini din leyecek miydi? Mantı ğa davet 
eden herhangi bir sesi? Bilmiyordu. Tek bildi ği gerçek Su-sannah'nın gitmi ş 
oldu ğu, sırtında Mia adında bir maymunla gelecekte kaybo ldu ğuydu. Di ğer yandan 
Tower, buradaydı. Ve bu bir şekilde mantıklıydı. Eddie bir yerlerde nükleer 
sava ştan canlı çıkması en muhtemel canlıların hamamböcek leri oldu ğunu okumu ştu. 
Boş ver, tatlım. Sen dilini ısır ve bırak bu meseleyi Roland halletsin. Onu 
öldüremezsin! 
Hayır, galiba öldüremezdi. 
En azından sai Tower gerekli yere imzasını atmadı ğı sürece. Ama ondan sonra... 
ondan sonra... 
 
ALTI 
"Aaron!" diye seslendi, Tower verandanın basamaklar ını çıkarken. 
Roland, Deepneau ile göz göze geldi ve parma ğını dudaklarının üzerine koydu. 
"Aaron, hey Aaron!" Tower'in sesi gür ve hayatta ol duğuna memnun gibi geliyordu. 
Bir kaça ğın de ğil, harika bir tatil geçirmekte olan adamın sesiydi . "Aaron, o 
dulun Do ğu Fryeburg'daki evine gittim, ne buldum tahmin et! Herman Wouk'un 
yazdı ğı her romana sahip! Hem bekledi ğim gibi kitap kulübü baskıları da 
değil..." 
Sinekli ğin paslı yayının gıcırtısını verandadaki ayak sesle ri takip etti. 
"...Doubleday ilk baskıları! Marjorie Morningstar! Gemide Đsyan! Gölün 
kar şısında biri ya şam sigortası yaptırmı ş olsa iyi olur çünkü..." 
Đçeri girdi. Aaron'ı gördü. Deepneau'nun kar şısında oturmu ş, kenarları kırı şmış 
soğuk mavi gözlerini ayırmadan kendisine bakmakta olan  Roland'ı gördü. Ve son 
olarak, Eddie'yi gördü. Ama Eddie, onu görmedi. Edd ie Dean yumruk yaptı ğı 
ellerini son anda dizlerinin arasına indirmi ş ve ba şını öne e ğerek gözlerini 
döşemelere dikmi şti. Dilini gerçekten de ısırıyordu. Sa ğ elinin ba şparmağının 
yanında iki damla kan vardı. Gözlerini kan damlalar ına dikti. Tüm dikkatini 
damlalara odakladı. Çünkü duydu ğu ne şeli sesin sahibine bakarsa onu öldürece ği 
muhakkaktı. 
Arabamızı gördü. Gördü ama gidip kontrol etmedi. Se slenip arkada şı-m içeride 
kimin oldu ğunu veya her şeyin yolunda olup olmadı ğını sormadı. Aaron'ın iyi olup 
olmadı ğını sormadı. Çünkü aklı Herman Wouk adında bir heri fle me şguldü. Kitap 
kulübü baskıları de ğil, gerçek olanlar. Hiç endi. selenme, ahbap. Çünkü  senin 
hayal gücün de Jack Andolini gibi dar. Sen ve Jack,  evrenin zemininde sürünen 
iki hamamböce ğinden ibaretsiniz. Gözü. nüz hep ödülde, de ğil mi? Tann'nın belası 
ödülünde. 
"Sen," dedi, Tower. Sesindeki mutluluk ve heyecan y ok olmu ştu. "Or-dan..." 
"Hiçbir yerden gelen adam," dedi, Eddie ba şını kaldırmadan. "Altına etmene ramak 
kalmı şken Jack Andolini'yi üzerinden kazıyan adam. Ve kar şılı ğını böyle 
ödüyorsun. Ne adamsın ama." Eddie sözlerini bitirir  bitirmez dilini tekrar 
ısırdı. Sıkılmı ş yumrukları titriyordu. Roland'ın araya girmesini u muyordu 
(girmeliydi, Eddie bu bencil yaratıkla tek ba şına ba ş edemezdi, bu i ş boyunu 
aşardı) ama Roland hiçbir şey söylemedi. 
Tower güldü. Kiraladı ğı kulübenin mutfa ğında oturmakta olan adamın kim oldu ğunu 
anladı ğı için sesi tiz ve huzursuzdu. "Ah, bayım... Bay De an... o gün olanları 
abartıyorsunuz bence..." 
"Hatırladı ğım kadarıyla," dedi, Eddie ba şını kaldırmadan. " Đçerde bir gaz kokusu 
vardı. Dinh'imin tabancasını ate şledim, hatırlıyor musun? Hiç patlama olmadı ğı 
ve tabancayı do ğru yöne ate şledi ğim için şanslıyız, de ğil mi? Masanın bulundu ğu 
köşeye gaz dökmü şlerdi. En de ğerli kitaplarını yakacaklardı... yoksa en iyi 
dostlarını, aileni mi demeliydim? Çünkü senin için ifade ettikleri bu, de ğil mi? 
Ve Deepneau, o kim ki? Kaçarken sana yarenlik edece k, kanserin yiyip bitirdi ği 
yaşlı bir adam sadece. Biri sana Shakespeare'in veya E rnest Hemingway'in ilk 
baskısını teklif etse bu sözüm ona dostunu bir hend ekte ölüme terk edersin." 



"Bu haksızlık!" diye ba ğırdı, Tower. "Dükkânımın yanıp kül oldu ğunu biliyorum! 
Üstelik sigortalı de ğildi! Mahvoldum ve bunun tek sorumlusu sensin! Burd an def 
olup gitmeni istiyorum!" 
"Geçen yıl Clarence Mulford'un mirasındaki Hopalong  Cassidy koleksiyonu için 
nakde ihtiyaç duydu ğunda sigortanı sen kendin iptal etmi ş.tin," dedi Aaron 
Deepneau yumu şak sesle. "Bana kısa süre sonra yenileyece ğini söylemi ştin ama..." 
"Yapacaktım!" dedi, Tower. Sesi, böyle bir ihaneti hiç beklemiyor-nıu ş gibi 
Şaşkın ve kırgındı. Muhtemelen beklemiyordu da. "Kahre tsin, kısa bir süre 
içindi!" 
"...ama bu genç adamı suçlamak," diye devam etti, D eepneau sakin ama üzgün bir 
sesle. "Çok büyük bir haksızlık." 
"Defol git!" diye hırladı Tower, Eddie'ye. "Arkada şını da alıp git! Sizinle i ş 
yapmaya hiç niyetim yok! Oldu ğunu dü şündüysen... yanlı ş anlamı şsın!" Son iki 
kelimeyi neredeyse ba ğırarak söylemi şti. 
Eddie ellerini daha da sıktı. Ta şıdı ğı tabancanın varlı ğını daha önce hiç bu 
kadar yo ğun bir şekilde hissetmemi şti; sanki a ğırlı ğı u ğursuz bir şekilde her 
geçen saniye artıyordu. Her gözene ğinden ter fı şkırıyordu; kokusunu 
hissedebiliyordu. Sıkılı avuçlarından süzülen kanla r artık yere damlıyordu. 
Di şlerinin diline gömülmeye ba şladı ğını hissedebiliyordu. Eh, bu da baca ğındaki 
acıyı unutmanın yollarından biriydi tabi. Eddie dil ini kısa bir süre için 
serbest bırakmaya karar verdi. 
"Seni ziyaretimde en iyi hatırladı ğım kısım..." 
"Sende bana ait kitaplar var," dedi, Tower. "Hepsin i geri istiyorum. Israr 
edi..." 
"Kapa çeneni, Cal," dedi, Deepneau. 
"Ne?" Tower'in sesi bu kez kırgın de ğildi, şokla titriyordu. Neredeyse nefesi 
kesilmi şti. 
"Debelenmeyi kes. Bu azarı hak ettin, sen de biliyo rsun. Şanslıysan ba§ına 
gelenler sadece azar i şitmekle kalacak. Bu yüzden sesini kes ve hayatında bir 
kez olsun bir erkek gibi davran." 
"Onu iyi dinle," dedi, Roland onaylayan bir ses ton uyla. 
"En iyi hatırladı ğım şey," diye devam etti, Eddie. "Jack'e istedi ğimi yapmadı ğı 
takdirde dostlarımla birlikte Grand Army Plaza'yı c esetlerle dolduraca ğımızı 
söyledi ğimde ne kadar korkmu ş oldu ğundu. Cesetlerin bazılarının kadınlara ve 
çocuklara ait olması fikri ho şuna gitmedi ama bi-liyor musun, Cal? Jack Andolini 
şu an burada, Do ğu Stoneham'da." 
"Yalan söylüyorsun!" dedi, Tower. Konu şurken nefes almı ş, kelime-leri içe 
çekilen bir çı ğlı ğa dönü ştürmü ştü. 
"Tanrım," dedi, Eddie. "Ke şke yalan olsaydı. Đki masum kadının ölü-müne tanık 
oldum, Cal. Levazımatçıda. Andolini pusu kurmu ş ve dua eden bir adam olsaydın 
(kaybedece ğinden korktu ğun bir ilk basım kitap söz konusu de ğilken bunu 
yaptı ğını pek sanmıyorum) dizlerinin üstüne çöküp bencil,  takıntılı, açgözlü, 
kaypak, dü şüncesiz kitapçıların tanrısına Balazar'ın dinh'ine gidece ğimiz yeri 
söyleyenin sen de ğil, Mia adında bir kadın olması için dua ederdin. Ç ünkü e ğer 
seni takip ettilerse, Calvin, o iki kadının kanı se nin ellerine bula şmış 
demektir!" 
Sesi giderek yükseliyordu. Ba şını yerden hâlâ kaldırmamı ştı ama bütün vücudu 
titremeye ba şlamı ştı. Gözleri yuvalarından fırlayacakmı ş gibi hissediyordu. 
Boynundaki kaslar gerginlikten kaskatı olmu ştu. Hayalarının şeftali çekirde ği 
gibi küçülüp yukarı çekildi ğini hissediyordu. Ama hissetti ği en yo ğun duygu, bir 
balet gibi odanın kar şısına uçup Tower'm şi şko, beyaz bo ğazını sıkma iste ğiydi. 
Roland'ın araya girmesini bekliyor (umuyor) ama Sil ahşor sessizli ğini koruyordu. 
Eddie'nin sesi giderek yükseldi ve öfkenin kaçınılm az haykırı şına dönü ştü. 
"Kadınlardan biri hemen yere yı ğıldı ama di ğeri... birkaç saniye ayakta kaldı. 
Bir kur şun kafasının tepesini uçurmu ştu. Sanırım bir makineli tüfek kur şunuydu. 
Kadın birkaç saniye ayakta kaldı. Bir volkana benzi yordu. Tek fark, lav yerine 
kan fı şkırmasıydı. Neyse, yerimizi söyleyen büyük ihtimall e Mia'dır. Đçimde öyle 
oldu ğuna dair bir his var. Tam anlamıyla mantıklı oldu ğu söylenemez ama ne mutlu 
sana ki güçlü bir his. Bu i şin altında Susan-nah'nın bilgilerini kullanıp 
bebesini korumaya çalı şan Mia'nın olması muhtemel." 



"Mia mı? Genç adam -Bay Dean- ben öyle birini..." " Kes sesini!" diye ba ğırdı, 
Eddie. "Kapa gaganı seni a şağılık herif! Yalancı, kaypak solucan! Açgözlü, 
bencil insan müsveddesi! Birkaç afi ş de yapı ştırsaydın ya! SELAM, BEN CAL TOWER 
Đ DOĞU STONEHAM'DA, ROCKET 
yOLU'NDA KALIYORUM! HAYDĐ GELĐN, ARKADAŞIM AARON'LA BEN Đ Z ĐYARET EDĐN! 
SĐLAHLARINIZI DA GET ĐRĐN!" 
Eddie ba şını yava şça kaldırdı. Öfke gözya şları yanaklarından a şağı süzülüyordu. 
Tower yuvarlak yüzündeki nemli gözleri irile şmiş halde kapının bir tarafındaki 
duvara yaslanmı ştı. Ka şlarının üstü terle parlıyordu. Yeni aldı ğı kitapları 
koydu ğu çantayı bir kalkan gibi gö ğsüne bastırmı ştı. 
Eddie, ona gözlerini kırpmadan baktı. Sıkıca yumruk  yaptı ğı ellerinden kan 
damlıyordu; gömle ğinin kolundaki kan lekesi geni şlemeye ba şlamı ştı; artık 
dudağının kenarından da kan süzülüyordu. Ve Roland'ın se ssizli ğini anladı ğını 
sanıyordu. Bu, Eddie Dean'in i şiydi. Çünkü Tower'in içini de dı şını da 
biliyordu, de ğil mi? Hem de çok iyi biliyordu. Bir zamanlar, fazl a uzun 
sayılmayacak bir süre önce kendisi de dünyada eroin den ba şka her şeyin de ğersiz 
ve önemsiz oldu ğunu dü şünmüyor muydu? Eroinden ba şka her şeyin satılık oldu ğuna 
inanmıyor muydu? Mal almak için annesine pezevenkli k yapmaya bile razı 
olabilece ği bir noktaya gelmemi ş miydi? Bu kadar öfkelenmesi bu yüzden de ğil 
miydi? 
" Đkinci Cadde'yle Kırk Altıncı Sokak'ın kö şesindeki arsa hiçbir zaman sana ait 
olmadı," dedi, Eddie. "Ne babanın, ne onun babasını n, ne de Stefan Toren'a 
varana dek tüm sülalenin. Siz sadece arsanın muhafı zıydınız, benim üzerimde 
ta şıdı ğım tabancanın muhafızı olmam gibi." 
"Bunu reddediyorum!" 
"Reddediyorsun, ha?" diye sordu, Aaron. "Ne tuhaf. Halbuki arsadan bahsederken 
tam olarak bu sözleri kullandı ğını hatırlıyorum..." 
"Aaron, kes sesini!" 
"...hem de pek çok kez," diye tamamladı, Deepneau s özlerini sakince. 
Bir çıtırtı oldu. Eddie baldırındaki yeni acıya ald ırmadan aya ğa fırla-di. 
Kibrit sesiydi. Roland bir sigara daha yakmı ştı. Sigaranın filtresi, masanın 
üzerindeki di ğer iki filtrenin yanını boylamı ştı. Küçük haplara ben-ziyorlardı. 
"Bana söyledi ğin şuydu," dedi Eddie bir anda sakinle şerek. Öfkesi, yılan 
sokmasıyla akan zehir gibi benli ğini terk etmi şti. Roland bu kadarını yapmasına 
izin vermi şti ve Eddie, kanayan diline ve avuçlarına ra ğmen minnettardı. 
"Her ne söylemi şsem... baskı altındaydım... beni öldürece ğinden korkmu ştum!" 
"1846 Martı'ndan kalma bir zarfın oldu ğunu söyledin. Đçinde bir kâ ğıt, kâ ğıdın 
üzerinde de bir isim oldu ğunu söyledin. Dedin ki..." 
"Hepsini inkâr ediyorum..." 
"Kâ ğıdın üzerindeki ismi bilirsem arsayı bana sataca ğını söyledin. Bir dolar 
kar şılı ğında. Şu andan... diyelim ki 1985'e kadar olan süre içinde  daha 
milyonlarca dolar alaca ğını da biliyorsun." 
Tower havlarcasına güldü. "Hazır ba şlamı şken Brooklyn Köprüsü'nü de ver bari!" 
"Bir söz verdin. Ve baban şimdi sözünden dönmeye çalı şmanı izliyor." 
Calvin Tower tiz bir sesle haykırdı: "SÖYLED ĐĞĐN HER BĐR KELĐMEYĐ ĐNKÂR 
EDĐYORUM?' 
" Đnkâr edersen lanetlenirsin," dedi, Eddie. " Şimdi sana bir şey söyleyece ğim, 
Cal, bitkin ama hâlâ çarpmakta olan yüre ğimin do ğruladı ğı bir şey. Acı bir yemek 
yiyorsun. Biri sana tatlı dedi ği ve dilin uyu şmuş oldu ğu için henüz farkında 
değilsin." 
"Neden bahsetti ğini bilmiyorum! Çıldırmı şsın sen!" 
"Hayır," dedi, Aaron. "Aklı gayet ba şında. Ona kulak vermezsen asıl cılgm sen 
olacaksın. Sanırım... sanırım sana hayatının amacın a tekrar kavu şman için bir 
fırsat veriyor." 
"Pes et," dedi, Eddie. "Bir kez olsun iyi mele ğin sözünü dinle. Kötü melek 
senden nefret ediyor, Cal. Tek iste ği seni öldürmek. Bana inan, biliyorum." 
Kulübeye sessizlik çöktü. Gölden bir dalgıçku şunun sesi duyuldu. Naho ş siren 
sesleri de hâlâ devam ediyordu. 
Calvin Tower dudaklarını ıslattı ve, "Andolini hakk ında söylediklerin gerçek 
mi?" diye sordu. "Gerçekten burda mı?" 



"Evet," dedi, Eddie. Artık yakla şan bir helikopterin daba-daba-daba sesini 
duyabiliyordu. Bir televizyon haber helikopteri miy di? Böyle şeyler için hâlâ 
beş yıl kadar erken de ğil miydi? Özellikle de bunun gibi kırsal bölgelerde ? 
Tower'in bakı şları Roland'ı buldu. Şok olmu ş ve ate şli bir saldırının hedefi 
olmu ştu ama so ğukkanlılı ğını kazanmaya ba şlamı ştı. Eddie bunu gördü ve (daha 
önce pek çok kez yaptı ğı gibi) insanların koyuldukları yerlerde kalmaları 
halinde hayatın ne kadar basit olaca ğını dü şündü. Calvin Tower'i cesur bir adam 
olarak dü şünmek istemiyordu. Đyi adamlarla aynı tarafta oldu ğunu da. Ama belki 
ikisi de do ğruydu. Kahrolası adam. 
"Gerçekten Gilead'lı Roland mısın?" 
Roland yükselen sigara dumanı arasından ona baktı. "Doğru dersin, te şekkürler 
derim." 
"Eld soyundan Roland?" 
"Evet." 
"Steven'm o ğlu?" 
"Evet." 
"Alaric'in torunu?" 
Roland'ın gözlerinde muhtemelen şaşkınlıktan kaynaklanan bir pı. rıltı belirdi. 
Eddie de şaşırmı ştı ama hissetti ği rahatlama duygusu daha yo ğundu. Tower'm 
sordu ğu soruların sadece iki anlamı olabilirdi. Birincisi , nesilden nesle 
aktarılan ve ona ula şan bilgiler Roland'ın adından ve yaptı ğı i şten ibaret 
değildi. Đkincisi, sonunda yola geliyordu. 
"Evet, Alaric'in," dedi, Roland. "Kızıl saçlı Alari c." 
"Saçının rengini bilmem ama Garlan'a neden gitti ğini biliyorum. Ya sen?" 
"Bir ejderi öldürmek için." 
"Öldürdü mü peki?" 
"Hayır, geç kalmı ştı. Dünyanın o bölümündeki son ejderi, daha sonra c inayete 
kurban giden bir kral öldürmü ştü." 
Sonra Eddie'yi daha da şaşırtan bir geli şme oldu. Tower duraksadı ve Roland'a en 
iyi ihtimalle Đngilizcenin ikinci dereceden kuzeni sayılabilecek b ir dille hitap 
etti. Son kelimeyi, bir soru cümlesinin sonundaki g ibi vurgulamı ştı. Had heet 
Rol-uh, fa heet gun, fa heet hak, fa-had gun? 
Roland ba şını salladı ve yava şça, dikkatle konu şarak ona aynı dilde kar şılık 
verdi. Sözleri sona erdi ğinde Tower içi bo şalmı ş gibi duvara yaslandı kaldı. 
Kucağındaki çanta yere dü şmüştü. "Aptalca davrandım," dedi. 
Kimse kar şı çıkmadı. 
"Roland, benimle biraz dı şarı gelir misin? Ben... ben..." Tower a ğlamaya 
başladı. Az önceki tuhaf dilde bir şey daha söyledi. Son kelimeyi yine bir 
soruymu ş gibi vurgulamı ştı. 
Roland cevap vermeden aya ğa kalktı. Baca ğındaki acıyla yüzünü buru şturan Eddie 
de aya ğa kalktı. Kur şunun içeride oldu ğundan artık emindi; hissedebiliyordu. 
Roland'ın kolunu kavradı, hafifçe çekti ve kula ğına fısıldadı. "Tower ve 
Deepneau'nun dört yıl sonra Turtle Bay Çamasirhanes i'nde bir randevusu oldu ğunu 
unutma. Ona Đkinci ve Birinci Cadde arasındaki Kırk Yedinci Soka k'tan bahset. 
Yeri muhtemelen biliyordur. Don Callahan'ın hayatın ı kurtaran Tower ve Deepneau 
idi... yani olacaklar. Bundan nerdeyse eminim." 
Roland ba şını salladı ve önce oldu ğu yerde büzülen, sonra sırtını gözle görülür 
bir çabayla dikle ştiren Tower'a do ğru yürüdü. Roland, To-wer'in elini Calla'da 
yaptıkları gibi tuttu ve dı şarı çıktılar. 
Çıktıklarında Eddie, Deepneau'ya döndü. "Kontratı h azırla. Satıyor." 
Deepneau, ona şüpheyle baktı. "Gerçekten öyle mi dü şünüyorsun?" 
"Evet," dedi, Eddie. "Öyle." 
 
YEDĐ 
Kontratı hazırlamak uzun sürmedi. Deepneau mutfakta  bir bloknot buldu (her 
sayfanın üst kısmında çizgi bir kunduz resmi vardı ve altında, YAPILACAK ÇOK 
ÖNEMLĐ ĐŞLER yazıyordu) ve ara sıra Eddie'ye bir şey sormak için durarak 
gerekenleri yazdı. 
Đşleri bitince Deepneau, Eddie'nin terle parlayan yüz üne baktı ve, "Percocet 
tabletlerim var," dedi. " Đster misin?" 



"Hem de nasıl," dedi, Eddie. Hapları şimdi alırsa Roland döndü ğünde ondan 
isteyece ği şey için hazır olaca ğını dü şündü (umdu). Kur şunun içeride oldu ğuna 
kuşku yoktu ve çıkarılması gerekiyordu. "Dört tane nas ıl?" 
Deepneau, onu ölçüp biçercesine süzdü. 
"Ne yaptı ğımı biliyorum," dedi, Eddie. Sonra ekledi. "Ne yazı k ki." 
 
SEKĐZ 
Aaron kulübenin ecza dolabında birkaç çocuk yara ba ndı buldu (bi-rinin üzerinde 
Pamuk Prenses, di ğerinde Bambi vardı) ve kur şunun girip çıktı ğı deliklere tekrar 
dezenfektan döktükten sonra Eddie'nin koluna yapı ştırdı. Sonra haplar için bir 
barda ğa su doldurmaya ba şladı ve Ed-die'ye nereden geldi ğini sordu. "Çünkü," 
dedi. "O tabancayı büyük bir güç ve do ğallıkla kullanmana ra ğmen konu şman ondan 
çok Cal ve bana benziyor." 
Eddie sırıttı. "Bunun çok iyi bir sebebi var. Brook lyn'de büyüdüm. Co-Op 
Şehri'nde." Sonra dü şündü: Ya sana şu an aynı zamanda orada da oldu ğumu 
söylersem? Dünyanın en azmı ş on be ş ya şındaki genci olan Eddie Dean sokaklarda 
dola şıyor desem? O Eddie Dean için dünyadaki en önemli şey biriyle yatmak. Kara 
Kule'nin yıkılması ve Kızıl Kral adındaki kötülerin  kötüsü gibi konular beni 
uzun süre ilgilendirme... 
Aaron Deepneau'nun ona garip bir şekilde baktı ğını fark edince dü şüncelerinden 
aceleyle sıyrıldı. "Ne var? Sümü ğüm falan mı akmı ş?" 
"Co-Op Şehri Brooklyn'de de ğil," dedi, Deepneau. Küçük bir çocu ğa hitap eder 
gibi konu şmuştu. "Bronx'ta. Her zaman da öyle oldu." 
"Bu..." Çok saçma diyecekti ama sözler a ğzından çıkmadan dünya ekseni üzerinde 
dalgalanır gibi oldu. Đçini yine o bo ğucu kırılganlık hissi sardı, sanki tüm 
evren (ya da evrenler silsilesi) çelikten de ğil, kristalden olu şmuştu. 
Hissettiklerini mantıklı bir şekilde açıklaması mümkün de ğildi, çünkü olanların 
mantıkla yakından uzaktan ilgisi yoktu. 
"Bundan ba şka dünyalar da var," dedi, Eddie. "Jake ölmeden hem en önce Roland'a 
böyle demi şti. 'O halde git... bundan ba şka dünyalar da var.' Ve haklı olmalı, 
çünkü geri döndü." 
"Genç adam?" Deepneau kaygılanmı ş görünüyordu. "Neden bahsetti ğini bilmiyorum 
ama yüzün çok soldu. Otursan iyi olur." 
Eddie kulübenin mutfak-oturma odası karı şımı olan bölümüne götürülmeye ses 
çıkarmadı. Ne söyledi ğini kendi anlıyor muydu ki? Ya da Eddie Brooklyn'de  
bilirken Aaron Deepneau'nun (muhtemelen do ğma büyüme New York'luydu) Co-Op 
Şehri'nin Bronx'ta oldu ğunu nasıl böyle sıradan bir şeymi şçesine iddia etti ğini? 
Tam olarak de ğildi, ama ödünü patlatacak kadarını anlamı ştı. Ba şka dünyalar. 
Kule'nin etrafında dönen belki sonsuz sayıda dünya.  Hepsi birbirine benziyordu 
ama aralarında farklar vardı. Banknotların üzerinde  farklı devlet adamları 
vardı. Araba markaları da de ği şikti (mesela Datsun yerine Takuro Spirit). 
Beysbol birinci ligindeki takımların isimleri de öy le. Birinin nüfusunun süper-
grip denen bir hastalık yüzünden önemli ölçüde azal dı ğı bu dünyalarda zamanda 
yolculuk yapılıyor, gelece ğe veya geçmi şe gidilebiliyordu. Çünkü... 
Çünkü hayati bir anlamda onlar gerçek dünya de ğil. Gerçekseler bile anahtar 
dünya de ğiller. 
Evet, bu daha yakındı. O da di ğer dünyalardan birinden gelmi şti, buna 
inanıyordu. Susannah da öyle. Uçuruma dü şen ve canavarın a ğzından çekilip alınan 
Birinci Jake ve Đkinci Jake de ba şka bir dünyadandı. 
Ama bu, anahtar dünyaydı. Bu gerçe ği biliyordu çünkü o anahtarcıydı. La-la-la, 
la-la-le, merak etme, anahtar sende. 
Beryl Evans? O kadar gerçek de ğildi. Claudia y Inez Bachman? Gerçekti. 
Co-Op Şehri'nin Brooklyn'de oldu ğu dünya? O kadar gerçek de ğildi. Co-Op 
Şehri'nin Bronx'ta oldu ğu dünya? Kabullenmesi zor olsa da gerçekti. 
Ve içinden bir ses, Callahan'ın gerçek dünyadan di ğerlerinden birine otobanlarda 
saklanmaya ba şlamasından çok uzun zaman önce geçti ğini söylüyordu: farkında bile 
olmadan geçmi şti. Küçük bir çocu ğun cenaze törenini yönetmekten bahsetmi şti, 
ondan sonra... 
"Ondan sonra her şeyin de ği şti ğini söyledi," dedi, Eddie otururken "Her şeyin 
deği şti ğini." 



"Evet, evet," dedi, Aaron Deepneau, Eddie'nin omzun a hafifçe vurarak. " Şimdi 
konu şma ve dinlen." 
"Peder Boston'daki Đlahiyat Fakültesi'nden Lovell'a gitti, gerçek. 'Sal em's Lot, 
gerçek de ğil. Bir yazarın uydurması. Yazarın adı..." 
"Ben alnın için so ğuk kompres ayarlayayım." 
" Đyi fikir," dedi, Eddie gözlerini kapatarak. Zihni a rı kovanı gibiydi. Gerçek, 
gerçek de ğil. Canlı, Memorex. John Cullum'in emekli profesör arkada şı haklıydı: 
gerçeklik sütununda bir delik vardı. 
Eddie bu deli ğin derinli ği nereye dek uzanıyor bilen var mı, diye merak etti . 
 
DOKUZ 
On be ş dakika sonra Roland ile birlikte kulübeye dönen, b ir ba şka Calvin 
Tower'di. Sessiz ve aklı ba şına gelmi ş görünüyordu. Deepneau'ya satı ş 
sözle şmesini hazırlayıp hazırlamadı ğını sordu. Deepneau ba şını sallayınca hiçbir 
şey söylemedi ve aynı şekilde kar şılık verdi. Buzdolabına gidip birkaç Blue 
Ribbon birası aldı ve herkese da ğıttı. Eddie ilaçları alkolle karı ştırmamak için 
reddetti. 
Tower şerefe içmeyi teklif etmeyerek birasının yarısını bi r yudumda bitirdi. 
"Omuzlarımdaki en a ğır yükü kaldırmanın yanı sıra beni milyonlara bo ğaca ğını 
söyleyen bir adamın dünyanın en a şağılık insanı oldu ğumu söylemesi her gün 
tecrübe edilecek bir şey de ğil. Aaron bu belge mahkemede geçerli olur mu?" 
Aaron Deepneau ba şını salladı. Eddie, adamın ifadesinde hafif bir pi şmanlık 
oldu ğunu dü şündü. 
"Pekâlâ," dedi, Tower. Sonra duraksadı. "Tamam, hay di şu i şi bitirelim." Ama 
hâlâ imzalamıyordu. 
Roland, ona di ğer dilde konu ştu. Tower irkildi ve sonra imzasını hızla attı. 
Dudakları öyle ince bir çizgi halini almı ştı ki a ğzı neredeyse yok gibi 
görünüyordu. Tet Şirketi adına imzayı Eddie attı. Elinde tuttu ğu kalemin yabancı 
hissi ona çok ilginç gelmi şti. En son ne zaman kalem tuttu ğunu hatırlamıyordu. 
Đmzalar atıldı ğında sai Tower arkasına yaslanarak Eddie'ye döndü v e çı ğhğa 
benzer çatlak bir sesle, " Đşte!" dedi. "Artık meteliksizim! Bana bir dolarımı 
verin! Bir dolar alaca ğım var! Kakam geliyor, kıçımı silecek bir şey lazım!" 
Sonra yüzünü ellerine gömdü. Roland imzalı belgeyi katlayıp (Deepneau da 
imzalara şahitlik etmi şti) cebine koyarken Tower aynı pozisyonda oturmaya devam 
etti. 
Ellerini indirdi ğinde gözleri kuru, yüz ifadesi kontrollüydü. Hatta daha önce 
kâğıt gibi olan yanaklarına hafifçe renk gelmi şti sanki. "Galiba kendimi 
gerçekten daha iyi hissediyorum," diyerek Aaron'a d öndü. "Bu iki serserinin 
haklı olabilece ğine inanıyor musun?" 
"Bence bu çok muhtemel," dedi, Aaron gülümseyerek. 
Bu arada Eddie, Callahan'ı Hitler Karde şler'den kurtaranın gerçekten bu iki adam 
olup olmadı ğını ö ğrenmenin bir yolunu dü şünmüştü. Đçlerinden birinin 
söyledi ği... 
"Dinleyin," dedi. "Bir deyi ş var, sanırım Eskenazi dilinde. Gai cocknif enyom. 
Ne anlama geldi ğini biliyor musunuz? Herhangi biriniz?" 
Deepneau ba şını geri atarak güldü. "Evet, gerçekten de Eskenazi . Annem bize 
kızdı ğında hep derdi. Git ve okyanusa sıç anlamına geliyo r." 
Eddie, Roland'a ba şını salladı. Bu adamlardan biri (muhtemelen Tower),  birkaç 
yıl içinde, üzerinde Ex Libris yazılı bir yüzük ala caktı. Bel-^ (çılgınlı ğın 
bini bir paraydı) bu fikri Cal Tower'in aklına Eddi e Dean soktu ğu için alacaktı. 
Ve Tower (bencil, kaypak, takıntılı, pinti Calvin T ower) o yüzük parma ğındayken 
Peder Callahan'ın hayatını kurtaracaktı. Ödü patlay acaktı (Deepneau'nun da) ama 
yine de yapacaktı. Ve... 
Eddie'nin gözü o an kontratı imzaladıkları son dere ce sıradan bir tü-
kenmezkaleme takıldı ve az önce gerçekle şen geli şmenin muazzamlıa kafasına dank 
etti. Artık onlarındı. Bo ş arsa onlara aitti. Sombra Şirke-ti'ne de ğil, onlara. 
Gül onlarındı! 
Beyninden vurulmu ş gibiydi. Gül, Tet Şirketi'ne, Deschain, Dean, Dean, Chambers 
& Oy'a ait olan firmaya aitti. Artık önlerindeki iy i veya kötü günlerin 
sorumlulu ğu onlara aitti. Bu raundu galip bitirmi şlerdi. Ama bu, baca ğında bir 
kur şun oldu ğu gerçe ğini de ği ştirmiyordu. 



"Roland," dedi. "Senden bir iste ğim var." 
 
ON 
Eddie, be ş dakika sonra Calla Bryn Sturgis'den aldıkları diz hizasına dek inen 
komik iç çama şırı içinde kulübenin mu şamba kaplı zemininde boylu boyunca 
yatıyordu. Bir elinde, önceki ya şamını Aaron Deepneau'nun pantolonlarının 
düşmesini engelleyerek geçirmi ş, deri bir kemer vardı. Hemen yanında, koyu bir 
sıvıyla dolu, bir tas vardı. 
Bacağındaki delik, dizinin yakla şık sekiz santim altında ve incik kemi ğinin 
hafifçe sa ğındaydı. Etrafındaki bölge koni biçiminde şi şip sertle şmişti. Bu 
minik yanarda ğ a ğzı o an için pıhtıla şmış kanla tıkalıydı. Ed-die'nin baldırının 
altına iki katlanmı ş havlu yerle ştirilmi şti. 
"Beni hipnotize edecek misin?" diye sordu, Roland'a . Sonra elindeki kemere bakıp 
cevabı tahmin etti. "Ah kahretsin, etmeyeceksin, de ğil mi?" 
"Zaman yok." Roland lavabonun yanındaki çekmeceyi k arı ştırıyordu. Aradı ğını 
bulunca bir elinde kerpeten, di ğerinde bir meyve bıça ğıyla Ed-die'ye yakla ştı. 
Eddie pek çirkin bir ikili olu şturduklarını dü şündü. 
Silah şor yanı ba şında tek dizi üzerine çöktü. Tower ve Deepneau van yana oturma 
odasında durmu ş, korkuyla gözlerini iri iri açmı ş onları izliyordu. "Küçükken 
Cort'un bize söyledi ği bir şey vardı," dedi, Roland. "fie oldu ğunu bilmek ister 
misin, Eddie?" 
"Faydası olaca ğını dü şünüyorsan, elbette." 
"Acı artar. Kalpten beyne, giderek yükselir. Sai Aa ron'ın kemerini katla ve 
di şlerinin ara şma yerle ştir." 
Eddie kendini aptal gibi hissedip deli gibi korkara k söyleneni yaptı. Bu 
sahnenin bir benzerini kovboy filmlerinde kaç kez g örmüştü? Bazen John Wayne bir 
sopa, Clint Eastwood bir kur şun ısırırdı. Galiba Robert Culp bir filmde veya 
televizyon programında onun gibi deri bir kemeri ıs ırmı ştı. 
Ama kur şunu çıkarmamız gerek elbette, diye dü şündü, Eddie. Bu tür hikâyeler asla 
böyle bir sahne olmaksızın tamamlanmı ş ol... 
Şaşırtıcı derecede net bir anı, aniden zihninde belird i ve kemer a ğzından kayıp 
düştü. Elinde olmadan haykırdı. 
Roland elindeki kaba ameliyat aletlerini, dezenfekt anın geri kalanını döktükleri 
tasa batırmak üzereyken durup endi şeyle Eddie'ye baktı. "Ne oldu?" 
Eddie bir an için cevap veremedi. Nefesi gitmi ş, ci ğerleri patlak lastik gibi 
sönmüştü. Dean karde şlerin bir ö ğle sonrası apartman dairelerinde seyretti ği bir 
filmi hatırlamı ştı. 
(Brooklyn'deki) 
(Bronx 'taki) 
Co-Op Şehri'ndeki dairelerinde. Ne seyredeceklerine ço ğunlukla Henry karar 
veriyordu, çünkü daha iri ve ya şça daha büyüktü. Eddie, ona fazla itiraz 
etmezdi; a ğabeyi gözünde neredeyse bir kahramandı. ( Đtiraz etti ğinde ise ya kolu 
bükülür ya da kula ğı çekilirdi.) Henry en çok kovboy filmlerini severd i. Bir 
karakterin er geç kemeri, sopayı veya kur şunu ısırmak zorunda kalaca ğı türde 
filmleri. 
"Roland," dedi. Sesi ba şlangıçta bir vızıltıdan ibaretti. "Roland, din-le."  
"Dinliyorum." 
"Bir film vardı. Sana filmlerden bahsetmi ştim, de ğil mi?" 
"Hareket eden resimlerle anlatılan hikâyeler." 
"Bazen Henry'yle evdeki televizyonda film seyrederd ik. Televizyon, bir çe şit 
evlerde kullanılan sinema-makinesi." 
"Bazılarına göre de bok-makinesi," dedi, Tower. 
Eddie, onu duymazdan geldi. "Seyretti ğimiz filmlerden biri, onları her yıl gelip 
ekinlerini çalan babdidolardan korumaları için sila hşorlar tutan Meksika 
köylüleriyle (sana uyarsa ahali de) ilgiliydi. Tanı dık geliyor mu?" 
Roland, ona ciddi bir ifadeyle baktı. Gözlerinde bi r parça hüzün de var gibiydi. 
"Tanıdık geliyor, evet." 
"Ve Tian'ın kasabasının adı. Hep tanıdık geldi ama nedenini bilmiyordum. Artık 
biliyorum. Filmin adı Muhte şem Yedili'ydi. Peki o gün Kurtlar'ın gelmesini 
beklerken hendekte kaç ki şiydik, Roland?" 



"Neden bahsetti ğinizi bize de anlatacak mısınız, çocuklar?" diye so rdu, 
Deepneau. Ama kibarca sormasına ra ğmen Roland ve Eddie onu da duymazdan geldi. 
Roland hafızasını yokladı. "Sen, ben, Susannah, Jak e, Margaret, Za-lia ve Rosa. 
Daha fazlası da vardı (Tavery ikizleri ve Ben Sligh tman'ın o ğlu) ama yedi 
sava şçıydık." 
"Evet. Ve zincirin daha önce bulamadı ğım halkası, filmin yönetmeni-Bir film 
çekilirken idare, yönetmenin elindedir. O, dinh'tiı ." 
Roland ba şını salladı. 
"Muhte şem Yedili'nin dinh'i, John Sturges adında biriydi."  Roland bir süre 
düşüncelere daldı. Sonra, "Ka," dedi. Eddie kahkahalar a bo ğuldu. Elinde de ğildi. 
Roland'ın mutlaka bir cevabı olurdu. 
 
ON BĐR 
"Acıyı bastırmak için," dedi, Roland. "Kemeri acını n ba şladı ğını hissetti ğin an 
ısırmalısm. Anladın mı? Tam o anda. Di şlerinin arasında sa ğlamca tut." 
"Anladım. Çabuk ol." 
"Elimden geleni yapaca ğım." 
Roland önce kerpeteni, sonra bıça ğı dezenfektana batırdı. Eddie a ğzında 
katlanmı ş kemer oldu ğu halde bekliyordu. Evet, temel kalıbı bir kez görü nce 
görmezden gelemiyordunuz, de ğil mi? Hikâyenin esas adamı, Hollywood versiyonunu 
yaşlı kurtlardan birinin, Paul Newman, hatta belki Cli nt Eastwood'un 
canlandıraca ğı tecrübeli sava şçı, Roland'dı. Kendisi ise devrin yakı şıklı, genç 
jönlerinden birinin canlandıraca ğı bıçkın delikanlıydı. Tom Cruise, Emilio 
Estevez, Rob Lx>we ya da bunlar gibi biri. Ve i şte, herkesin tanıdık oldu ğu bir 
setteydiler; ormanda bir kulübede, daha önce pek ço k kez görülmü ş olmasına 
ra ğmen popülaritesini asla yitirmeyen bir sahnenin par çasıydılar: Kur şun 
Çıkarma. Eksik olan tek şey, davulların uzaklardan gelen u ğursuz sesiydi. Eddie 
davul seslerinin eksikli ğinin sebebinin hikâyenin U ğursuz Davullar bölümünü 
yaşamış olmaları olabilece ğini dü şündü: Tann'nın-davulları. Lud şehrinde 
sokakların kö şesindeki hoparlörlerden yayınlanan şarkının bir Z.Z. Top 
parçasının çok daha gürültülü bir versiyonu oldu ğu ortaya çıkmı ştı. Đçinde 
bulundukları durumu inkâr etmek Şderek zorla şıyordu: bir ba şkasının 
hikâyesindeki karakterlerdi. Tüm bu dünya... 
Buna inanmayı reddediyorum. Sırf bir yazar ikinci t aslakta düzeltilebi. lecek 
bir yanlı şlık yaptı, diye Brooklyn'de büyüdü ğüme inanmayı reddedi-yorum. Hey 
peder, sana katılıyorum... bir karakter oldu ğuma inanmayı reddediyorum. Bu benim 
kahrolası hayatım! 
"Haydi, Roland," dedi. "Çıkar şunu." 
Silah şor tastaki dezenfektanın bir bölümünü Eddie'nin bac ağına döktü ve 
pıhtıla şmış kanı bıça ğın ucuyla kaldırdı. Bu i şlemden sonra kerpeteni 
yakla ştırdı. "Acıyı di şlemeye hazır ol, Eddie," diye mırıldandı ve Eddie k ısa 
bir süre sonra söyleneni yaptı. 
 
ON ĐKĐ 
Roland ne yaptı ğını biliyordu, daha önce de yapmı ştı ve kur şun da fazla derinde 
değildi. Her şey doksan saniye içinde olup bitmi şti ama bu, Eddie Dean'in 
hayatının en uzun bir buçuk dakikasıydı. Roland son unda kerpetenin ucuyla 
Eddie'nin sıkılmı ş yumru ğuna hafifçe vurdu. Eddie parmaklarını açmayı ba şarınca 
avucuna yassılmı ş bir kovan bıraktı. "Hatıra," dedi. "Kemi ğin tam önünde durmu ş. 
Duyduğun çıtırtının sebebi buymu ş." 
Eddie ezilmi ş kur şun parçasına baktıktan sonra bir misket gibi mu şamba zeminin 
üzerinde yuvarladı. " Đstemiyorum," diyerek ka şını sildi. 
Koleksiyon yapma hastalı ğı olan Tower istenmeyen kur şunu aldı. Bu arada 
Deepneau, kemerindeki di ş izlerini sessizce ve hayretle inceliyordu. 
"Cal," dedi, Eddie dirsekleri üzerinde do ğrularak. "Sandıkta bir kitabın 
vardı..." 
"O kitapları geri istiyorum," dedi, Tower hemen. "U marım hepsine iyi 
bakıyorsundur, genç adam." 
"Çok iyi durumda olduklarından eminim," dedi, Eddie  kendi kendine yine dilini 
ısırması gerekebilece ğini hatırlatarak. Dilin yetmezse Aaron m kemerini a lıp 
yine onu ısırabilirsin, tabi. 



"Öyle olsalar iyi olur, genç adam. Artık elimde sad ece onlar kaldı." 
"Çeşitli kiralık kasalarda sakladı ğın kırk kadar kitabın yanı sıra," dedi Aaron 
Deepneau arkada şının tehdit dolu bakı şlarını görmezden gelerek. "En iyileri 
sanırım imzalı Ulysses ama harika birkaç Shakespear e dosyası, Faulkner'dan hepsi 
imzalı eksiksiz bir set..." 
"Aaron, susar mısın lütfen?" 
"...ve istedi ğin an bir Mercedes-Benz'e çevirebilece ğin bir Huckleberry Finn," 
diye bitirdi sözünü, Deepneau. 
"Her neyse, içlerinden birinin adı Korku A ğı," dedi, Eddie. "Yazarı ise..." 
"Stephen King," diye tamamladı, Tower. Kovana son b ir kez baktıktan sonra mutfak 
masasının üzerine, şeker kâsesinin yanma koydu. "Bu civarda oturdu ğunu duydum. 
Korku A ğı'mn iki, ilk romanı Göz'ün ise bir kopyasını aldım . Bridgton'a gidip 
imzalatmayı umuyordum. Ama sanırım artık bu söz kon usu de ğil." 
"Onu bu kadar de ğerli yapanın ne oldu ğunu anlamıyorum," dedi, Eddie. "Off, 
Roland! Acıtıyor!" 
Roland, Eddie'nin yarasının sargısını kontrol ediyo rdu. "Kıpırdama," dedi. 
Tower olanlarla hiç ilgilenmemi şti. Eddie, onu yine en sevdi ği konunun, 
hayatının anlamının, a şkının içine çekmi şti. Tolkien kitaplarındaki Gollum'un 
"kıymetlim" deyi şini hatırladı. 
"The Hogan'dan bahsederken sana ne söyledi ğimi hatırlıyor musun, §enç adam? Ya 
da Dogan'dan? Nadir bir kitaba (nadir bir para veya  pul gibi) de ğerini veren 
çeşitli sebepler olabilir. Bazen sadece bir imzadır... " 
"Sendeki .Korte A ğı imzalı de ğildi." 
"Hayır, de ğil. Çünkü söz konusu yazar çok genç ve henüz fazla tanın, mamı ş. Bir 
gün çok ünlü olabilir, olmayabilir de." Tower, nere deyse bu. nun ka'ya. ba ğlı 
oldu ğunu söylemek istercesine omuz silkti. "Ama bu ki. t ap... ilk basımı sadece 
yedi bin be ş yüz adetti ve hemen hemen hepsi New England'da sat ıldı." 
"Neden? Yazar New England'dan oldu ğu için mi?" "Evet. Ço ğunlukla oldu ğu gibi 
kitabın de ğeri tamamen kazara yük-selmi ş. Yerel bir zincir, kitap için yo ğun bir 
promosyon yapmaya karar vermi ş. Bir televizyon reklamı bile hazırlamı şlar ki bu, 
yerel reklam kampanyalarında duyulmamı ş bir şeydir. Ve i şe yaramı ş. Maine Kitap 
Dünyası, ilk baskıdan be ş bin kopya sipari ş vermi ş (nerdeyse yüzde yetmi şi) ve 
neredeyse tümünü satmı ş. Ayrıca Hogan'dski gibi bunda da baskı hatası var.  Ama 
bu kez ba şlı ğında de ğil, kapak içinde. Korku A ğı'nm orijinal ilk baskısını 
indirilmi ş fiyatından (Doubleday son anda fiyatı yedi doksan beşten sekiz doksan 
beşe çıkarmaya karar verdi) ve rahibin kapak içindeki isminden 
anlayabilirsiniz." 
Roland ba şını kaldırdı. "Rahibin ismi mi?" 
"Kitapta, Rahip Callahan olarak geçiyor. Ama birile ri kapa ğa Rahip Cody yazmı ş, 
yani kasabanın doktorunun adını." 
"Ve bu basit ayrıntı, kitabın fiyatını dokuz papeld en dokuz yüz elliye 
çıkarıyor," dedi Eddie, büyülenmi ş gibi. 
Tower ba şını salladı. "Hepsi bu; enderlik, yazım hatası. Ama  nadiı kitapların 
koleksiyonunu yapmakta bir spekülasyon unsuru da va rdır b bunu çok... heyecan 
verici bulurum." 
"Böyle de tanımlanabilir, tabi," dedi, Deepneau ala yla. "Örne ğin, bu King'in çok 
tutuldu ğunu ve ünlü oldu ğunu varsayalım Bu olasılı ğın dü şük oldu ğunu kabul 
ediyorum ama ya dedi ğim gibi olur- 
7 ikinci romanının ilk baskısı o kadar az yapılmı ş ki öyle bir durumda elimdeki 
kopyanın de ğeri yedi yüz elliyi bırak, yedi bin be ş yüz dolara bile çıkabilir." 
Kaşlarını çatarak Eddie'ye baktı. "Yani ona dikkat ets en iyi olur. 
" Đyi şartlarda oldu ğundan eminim," dedi, Eddie ve içindeki karakterlerd en 
birinin kitabı alıp kurgu oldu ğu tartı şmalı rahip, konutunun oturma odasında bir 
rafa koydu ğunu söylese nasıl bir tepki verece ğini merak etti. Ba şrolünde, 
Roland'ı Yul Bryner'ın canlandırdı ğı, yeni bir yıldız olarak Eddie'yi 
canlandıran Horst Buchholz'un yer aldı ğı eski bir filmdeki kasabanın ikizi olan 
bir ba şka kasabadaki papaz konutunda oldu ğunu söyleseydi Tower ne yapardı? 
Ne olacak, keçileri kaçırdı ğını dü şünürdü. 
Eddie aya ğa kalktı, hafifçe sendeledi ve mutfak masasına tutu ndu. Dünya, bir iki 
dakika sonra tekrar sabitlendi. 
"Yürüyebilecek misin?" diye sordu, Roland. 



"Daha önce yürüyordum ya." 
"Ama daha önce kimse oralarda maden arama çalı şmaları yapmamı ştı." 
Eddie temkinle birkaç adım atıp baca ğını yokladıktan sonra ba şını olumlu anlamda 
salladı. A ğırlı ğını sa ğ tarafına verdi ğinde baca ğı acıyla kasılıyordu ama evet, 
yürüyebiliyordu. 
"Bendeki Percocet'lerin hepsini sana vereyim," dedi , Aaron. "Ben nasılsa tekrar 
alırım." 
Eddie derhal kabul etmek için a ğzını açmı ştı ki Roland'm kendisine baktı ğını 
gördü. Deepneau'ya evet dese Roland a ğzını açıp tek kelime bile etmez, onu küçük 
düşürmezdi ama evet... dinh'i onu izliyordu. 
Eddie, Calvin'le yaptı ğı konu şmayı, Calvin'in acı bir yemek yedi ğine dair sarf 
etti ği tüm o şairane cümleleri dü şündü. Şairane veya de ğil, tüm soyledikleri 
doğruydu. Ama görünü şe bakılırsa bu gerçek, Eddie'nin aynı sofraya yenid en 
oturmasına engel te şkil etmiyordu. Önce birkaç Perco-dan, ardından birk aç 
Percocet. Peki kız karde şini öpmekten bıkıp gerçek bir a ğrı kesici aramaya ne 
zaman ba şlayacaktı? 
"Perc'leri pas geçece ğim," dedi. "Bridgton'a gidiyoruz..." 
Roland, ona şaşkınca baktı. "Gidiyor muyuz?" 
"Evet. Yolda birkaç aspirin alabilirim." 
"Emin misin?" diye sordu, Deepneau. 
"Evet," dedi, Eddie. "Eminim." Bir anlık duraksamad an sonra ekledi. "Üzgünüm." 
 
ON ÜÇ 
Dört adam be ş dakika sonra siren seslerini dinleyip artık da ğılmaya yüz tutmu ş 
duman bulutuna bakarak kulübenin kapısının önünde d uruyordu. Eddie, John 
Cullum'ın Ford'unun anahtarlarını tek eliyle sabırs ızca atıp tutuyordu. Roland, 
ona Bridgton'a yapacakları yolculu ğun şart olup olmadı ğını iki kez sormu ş, Eddie 
de iki kez bundan emin oldu ğunu söylemi şti. Đkinci seferinde, dinh'i olarak 
Roland'ın istedi ği takdirde kararma kar şı çıkabilece ğini (biraz da umutla) 
eklemi şti. 
"Hayır. Gidip bu hikayeciyi görmemiz gerekti ğini dü şünüyorsan gidece ğiz. Ama 
keşke sebebini bilseydim." 
"Oraya gitti ğimizde ikimizin de anlayaca ğını sanıyorum." 
Roland ba şım salladı ama hâlâ tatmin olmamı ş görünüyordu. "Bu dünyadan, Kule'nin 
bu seviyesinden ayrılmak için en az benim kadar sab ırsızlandı ğını biliyorum. Bu 
iste ğe bile direniyorsan içindeki his çok kuvvetli olmal ı." 
Öyleydi, ama bir şey daha vardı: Susannah'dan bir mesaj daha almı ştı. Mesaj yine 
Susannah'nın Dogan'ından gönderilmi şti. Kendi bedeninde .pisti (en azından 
Eddie'nin anlayabildi ği buydu) ama 1999 yılındaydı ve iyiydi. 
Bu, Roland te şekkür etmek için Tower ve Deepneau'nun elini sıktı ğı sırada 
gerçekle şmişti. Eddie banyodaydı. Küçük su dökmek için gitmi ş ama bir anda her 
tür dü şünce aklından uzakla şmış, klozet kapa ğının üzerine oturmu ş, ba şını e ğmiş 
ve gözlerini kapatmı ştı. Tüm benli ğini Susan-nah'ya bir mesaj göndermeye 
odaklamı ştı. Ona, yapabilirse Mia'yı yava şlatmaya çalı şmasını söylüyordu. Parlak 
gün ı şı ğını hissedebilmi şti (ö ğleden sonra New York) ve bu kötüye i şaretti. Jake 
ve Callahan Bulunmamı ş Kapı'dan geçip New York'a gitti ğinde ak şam saatleriydi; 
Eddie bunu gözleriyle görmü ştü. Susannah'ya yardım edebilirlerdi ama Mia'yı 
yava şlatabildi ği takdirde. 
Günü tüket, dedi Susannah'ya... ya da demeye çalı ştı. Seni çocu ğu do ğuraca ğı 
yere götürmesinden önce günü tüketmen gerekiyor. Be ni duyuyor musun? Suze, beni 
duyuyor musun? Duyuyorsan cevap ver! Jake ve Peder Callahan geliyor, biraz 
dayan! 
Haziran, diye cevap verdi bir ses iç çekercesine. 1 999 Haziran'ı. Kızlar 
göbekleri ortada dola şıyor ve... 
Sonra Roland banyonun kapısını tıklattı ve Eddie'ni n gitmeye hazır olup 
olmadı ğını sordu. Gün sona ermeden Lovell kasabasındaki Tu rtle-back Yolu'na 
(John Cullum'a göre gaipten-gelenlerin en çok görül düğü ve buna ba ğlı olarak 
gerçekli ğin inceldi ği yer) gitmeleri gerekiyordu ama önce, Bridgton'a b ir 
yolculuk yapacaklar ve (talihleri varsa) Donald Cal lahan ve 'Salem's Lot kentini 
yaratmı ş adamla tanı şacaklardı. 



King kitabı senaryola ştırmak için California'ya falan gitmi şse ayvayı yedik, 
diye dü şündü Eddie ama içinden bir ses, onu Bridgton'da bul acaklarını 
söylüyordu. Hâlâ I şın'ın Yolu, ka'nm do ğrultusu üzerindeydiler. Muhtemelen sai 
King de öyleydi. 
"Çok dikkatli olun," dedi, Deepneau. "Etrafta pek ç ok polis olacak Jack Andolini 
ve ne şeli grubundan geri kalanları hatırlatmama gerek yok  sanırım." 
"Andolini'den bahsetmi şken," dedi, Roland. "Bence ondan uzak bir yere gitm enizin 
zamanı geldi." 
Tower oldu ğu yerde dikle şti. Eddie bu tepkiyi öngörmü ştü. " Şimdi gitmek ha? Şaka 
yapıyor olmalısın! Elimde bu civarda kitap koleksiy onu yapan, satan, alan ve 
takas eden en az bir düzine meraklının adresi var. Bazıları ne yaptı ğını biliyor 
ama di ğerleri..." Eliyle, görünmez bir koyunun tüylerini k ırpar gibi bir hareket 
yaptı. 
"Eski kitaplarını satacak insanlara Vermont'ta da r astlanabilir," dedi, Eddie. 
"Sizi ne kadar kolay buldu ğumuzu unutmayın. Đşimizi kolayla ştıran sendin, Cal." 
"Haklı," dedi, Aaron. Calvin Tower hiç cevap vermey ip somurtarak ayakkabılarına 
baktı. Aaron bu arada Eddie'ye döndü. "Ama en azınd an yerel polisler veya eyalet 
polisleri arabamızı durdurdu ğunda Cal ve benim gösterebilece ğimiz ehliyetlerimiz 
var. Tahminimce ikinizde de yok." 
"Haklısın," dedi, Eddie. 
"Ayrıca o korkutucu büyüklükteki tabancalar için ru hsatınız oldu ğunu da 
sanmıyorum." 
Eddie ba şını e ğip kalçasında duran büyük (ve inanılmayacak kadar e ski) tabancaya 
baktı ve sonra tekrar Aaron'a döndü. "Yine haklısın ." 
"O halde dikkatli olun. Do ğu Stoneham'dan ayrıldıktan sonra muhtemelen daha 
güvende olacaksınız." 
"Te şekkürler," dedi, Eddie ve elini uzattı. "Uzun günle r ve ho ş geceler." 
Deepneau uzatılan eli sıktı. "Çok güzel bir temenni , evlat, ama maalesef 
gecelerim son zamanlarda pek ho ş geçmiyor. Tıpta kısa süre içinde önemli 
geli şmeler olmadı ğı takdirde günlerim de fazla uzun olmayacak gibi." 
"Düşündüğünden de uzun olacak," dedi Eddie. "Daha en azından  dört yıl ömrün 
oldu ğuna inanmak için sa ğlam sebeplerim var." 
Deepneau dudaklarına dokundu ve sonra gökyüzünü i şaret etti. "Senin a ğzından 
Tanrı'nın kula ğına." 
Roland, Deepneau ile tokala şırken Eddie, Tower'a döndü. Bir an için adamın 
onunla el sıkı şmayacağını sandı ama Tower sonunda elini kavradı ve huysuz ca 
sıktı. 
"Uzun günler ve ho ş geceler, sai, Tower. Do ğru olanı yaptınız." 
"Mecbur bırakıldım, biliyorsun," dedi, Tower. "Dükk ân gitti... arsa gitti... on 
yıldır çıktı ğım tek gerçek tatili de kaçmak zorunda kaldı ğım için yarıda 
bırakıyorum..." 
"Microsoft," dedi, Eddie aniden. "Kır fareleri." 
Tower gözlerini kırpı ştırdı. "Pardon?" 
"Kır fareleri," diye tekrarladı Eddie ve yüksek ses le güldü. 
 
ON DÖRT 
Ulu bilge ve yüce ke ş Henry Dean, ço ğunlu ğu yararsız olan ya şamının sonlarına 
doğru en çok iki şeyden zevk alır olmu ştu: kafayı bulmak; kafayı bulmak ve 
borsada voliyi nasıl vuraca ğını anlatmak. Yatırım konularında kendini E. F. 
Hutton gibi görürdü. 
"Paramı kesinlikle yatırmayaca ğım bir şey varsa, biraderim," demi şti Henry bir 
keresinde ona. Çatıdaydılar. Eddie'nin kokain kaçak çılı ğı için kuryelik yaparak 
Bahamalar'a gitmesinden kısa bir süre önceydi. "Par amın kuru şunu bile 
gömmeyeceğim bir sektör varsa o da bilgisayar denen boktur, k arde şim. Microsoft, 
Macintosh, Sanyo, Sankyo, Pentium falan fe şmekân." 
"Oldukça tutulmu ş gibi görünüyor ama..." demi şti, Eddie. Umursadı- ğından de ğildi 
ama sohbet ediyorlardı i şte. "Özellikle Microsoft. Gelecek vaat ediyormu ş." 
Henry ho şgörüyle gülmü ş ve kendi kendini tatmin ediyormu ş gibi hareketler 
yapmı ştı. "Asıl gelecek vaat eden benim aletim." 
"Ama..." 



"Tamam, tamam, biliyorum, insanlar akbabalar gibi o  hisselere hücum ediyor. 
Bütün fiyatları yükseltiyorlar. Bunu gördü ğümde ben ne dü şünüyorum peki?" 
"Ne?" 
"Kır fareleri!" 
"Kır fareleri mi?" diye sormu ştu, Eddie. Henry'nin söylediklerini 
anlayabildi ğini sanıyordu ama film bir yerde kopmu ştu. Elbette o gün grubun 
muhte şem, kafasının da güzel olmasının etkisi de olabilir di. 
"Beni duydun!" demi şti Henry kendini konuya iyice kaptırarak. "Kahrolas ı kır 
fareleri! Sana okulda hiçbir şey ö ğretmediler mi, küçük karde şim? Kır fareleri, 
Đsviçre'de mi, öyle bir yerde ya şayan küçük hayvanlara deniyor. Ve bu hayvanlar 
arada bir -galiba on yılda birdi, emin de ğilim- intihara meyilli oluyorlar ve 
kendilerini uçurumlardan atıyorlar." 
"Ah," demi şti, Henry'nin kır farelerinden bahsetti ğini anlayan Eddie kahkahalara 
boğulmamak için yana ğının içini ısırarak. "O kır fareleri. Şimdi anladım." 
"Geri zekâlı," demi şti, Henry ama bazen küçük ve cahil olanlarla konu şurken 
kullandı ğı ho şgörülü ses tonuyla söylemi şti. "Her neyse, demek istedi ğim şu; 
paralarını Microsoft'a, Macintosh'a ve bunlar gibi boklara yatıranların tek 
yaptı ğı, Bili Lanet Gates ile Steve Kahrolası Jobs'ı deli  gibi zengin etmek. Bu 
bilgisayar furyası 1995'e kalmadan çökecek, uzmanla r böyle söylüyor. Paralarını 
onlara yatıranlara gelince, hepsi de kendilerini uç urumlardan atan kır 
fareleri." 
"Kahrolası kır fareleri," demi şti, Eddie ve Henry yüz ifadesini görmesin diye 
hâlâ ılık olan çatıya uzanmı ştı. Üzerlerinde rengârenk şortlar ve beyaz spor 
ayakkabılarla, televizyon reklamlarındaki M&M'ler g ibi uçurumdan atlayan kır 
farelerini gözlerinin önüne getiriyordu. 
"Evet ama ke şke '82'de Microsoft hissesi alsaydım, diye dü şünmeden edemiyorum," 
demi şti, Henry. "O zamanlar on be ş papel olan hisseler şimdi otuz be ş papel, 
inanabiliyor musun? Tanrım!" 
"Kır fareleri," demi şti, Eddie, kararan gökyüzünü bir rüyadaymı ş gibi 
seyrederek. O sıralarda, o dünyada (Co-Op Şehri'nin daima Brooklyn'de oldu ğu 
dünyada) bir aydan az bir zamanı kalmı ştı. Henry'nin ise ölümüne. 
"Evet," demi şti, Henry yanına uzanarak. "Ah '82'ye bir dönebilse y-dim." 
 
ON BEŞ 
Tower'm elini tutmaya devam ederek konu ştu. "Ben gelecekten geliyorum. 
Biliyorsun, de ğil mi?" 
"Onun öyle söyledi ğini biliyorum, evet." Tower ba şıyla Roland'ı i şaret ettikten 
sonra elini çekmeye çalı ştı, ama Eddie bırakmadı. 
"Beni dinle, Cal. Beni dinler ve dedi ğimi yaparsan arsanın piyasa de ğerinin be ş, 
belki on kat fazlasını kazanabilirsin." 
"Çorap bile giymeyen bir adamdan iddialı sözler," d edi, Tower ve elini yine 
çekmeye çalı ştı. Eddie yine bırakmadı. Bir zamanlar bunu yapamay aca ğını 
düşünürdü ama elleri artık daha kuvvetliydi. Đradesi de öyle. 
"Gelece ği gören bir adamdan iddialı sözler," diye düzeltti.  "Ve gelecek, 
bilgisayarlar, Cal. Gelecek, Microsoft. Bunu aklınd a tutabilir misin?" 
"Ben tutabilirim," dedi, Aaron. "Microsoft." 
"Hiç duymadım," dedi, Tower. 
"Doğrudur," dedi, Eddie. "Henüz var oldu ğunu bile sanmam. Ama yakında adını 
duyacaksınız ve çok büyüyecek. Bilgisayarlar, anla şıldı mı? Herkese bir 
bilgisayar, en azından plan buydu. Bu olacak. Ba şındaki adam, Bill Gates. Her 
zaman Bili, asla William de ğil." 
Birdenbire bu dünya, o ve Jake'in do ğup büyüdü ğü dünyadan farklı oldu ğu için 
(Beryl Evans yerine Claudia y Inez Bachman'ın oldu ğu) büyük bilgisayar dehasının 
Bill Gates de ğil, Chin Ho Fuk adında biri olabilece ği geldi aklına. Ama bunun 
pek muhtemel olmadı ğını biliyordu. Bu dünya onunkine çok yakındı: aynı markalar 
(Nozz-A-La de ğil, Coke ve Pepsi), aynı arabalar ve banknotlarda a ynı yüzler 
vardı. Bilgisayar kralının adının da bu yüzden Bill  Gates olaca ğını dü şünüyordu. 
Aslında bir açıdan umurunda bile de ğildi. Calvin Tower ta ş kafalının tekiydi. 
Ama öte yandan Tower, Balazar ve Andolini'ye ihtiya ç duydukları süre boyunca 
direnmi şti. Baskılarına kar şı koymu ş ve arsayı satmamı ş-tı. Ve satı ş sözle şmesi 
artık Roland'ın cebindeydi. Tower'a sattı ğı arsa için adil bir kar şılık 



ödemeliydiler. Adamdan ho şlanıp ho şlanmaması önemli de ğildi ve bu, Cal için 
iyiydi. 
"Bu Microsoft hisseleri," dedi, Eddie. "1982'de on beş papele alabilirsiniz. 
1987'de -geri dönü şü olmayan bir seyahate çıktı ğım sene diyebiliriz- hisselerin 
değeri otuz be ş papel olacak. Yani yüzde yüzlük bir kazanç söz kon usu. Hatta 
daha fazlası." 
"Diyorsun," dedi, Tower ve elini kurtarmayı sonunda  becerdi. 
"O diyorsa do ğrudur," dedi, Roland. 
"Te şekkürler derim," dedi, Eddie. Kafayı bulmu ş bir uyu şturucu ba ğımlısının 
sözlerinden yola çıkarak Tower'i büyük bir riske yö neltiyor ama yaptı ğının 
yanlı ş olmadı ğını biliyordu. 
"Haydi," dedi Roland ve parmaklarını çevirerek i şlerine bakmaları gerekti ğini 
hatırlattı. "Yazarı göreceksek gidelim." 
Eddie direksiyonun ba şına geçti ği an, Tower'i da Deepneau'yu da bir daha asla 
görmeyece ğini anladı. Peder Callahan haricinde hiçbiri gör-me yecekti. Vedalar 
başlamı ştı. 
"Hoşça kalın," dedi, onlara. "Size yarar umarım." 
"Size de," dedi, Deepneau. 
"Evet," dedi, Tower ve huysuzlu ğu ilk kez kayboldu. " Đkinize de bol şans. Uzun 
günler ve mutlu geceler. Ya da her neyse." 
Gerilemeden dönebilmek için ucu ucuna yetecek kadar  alan vardı ve Eddie buna 
memnundu; geri vitese henüz hazır de ğildi. 
Eddie arabayı Rocket Yolu'na do ğru sürerken Roland dönüp el salladı. Bu ondan 
kesinlikle beklenmeyecek bir davranı ştı ve Eddie'nin şaşkınlı ğı yüzüne 
yansımı ştı. 
"Artık sona yakla şıyoruz," dedi, Roland. "Uzun yıllar boyu bekledi ğim ve u ğruna 
çabaladı ğım son yakla şıyor. Hissedebiliyorum. Sen hissetmiyor musun?" 
Eddie ba şını salladı. Orkestranın çaldı ğı bir parçanın tüm enstrümanların 
katıldı ğı kre şendo gibiydi. 
"Susannah?" diye sordu, Roland. 
"Hâlâ ya şıyor." 
"Mia?" 
"Hâlâ sürücü koltu ğunda." 
"Bebek?" 
"Hâlâ yolda." 
"Ve Jake? Peder Callahan?" 
Eddie yola varınca durdu, her iki tarafı da kontrol  ettikten sonra dö- ' nü şünü 
yaptı. 
"Hayır," dedi. "Onlardan haber almadım. Ya sen?" 
Roland ba şını iki yana salladı. Yanında koruma için sadece es kiden Katolik olan 
bir rahip ve bir Hantal Billy olan, gelecekte bir y erlerde^ Jake sessizli ğe 
gömülmüştü. Roland, çocu ğun iyi oldu ğunu ümit etti. 
O an için tek yapabilece ği buydu. 
  
DÖRTLÜK: Commala-la-la 
Yürümelisin bu yolda 
Sonunda istedi ğine kavu şunca 
Dolar için mutlulukla. 
KARŞILIK: Commala-ya-ya 
Đçin dolar mutlulukla! 
Ama çabalıyorsan ula şmaya 
Yürümek zorundasın o yolda. 
  
10. Kıta: Susannah-Mio, Bölünmü ş Kızım Benim 
 
BĐR 
"John Fitzgerald Kennedy bugün ö ğleden sonra Parkland Memorial Hastanesi'nde 
öldü." 
Bu ses, bu kederli ses: Walter Cronkite'ın sesi, bi r rüyada. "Amerika'nın son 
silah şoru öldü! Ah Discordia!" 
 



ĐKĐ 
Susannah, Mia'nın New York Plaza-Park'ın (yakında b ir Somb-ra/Kuzey Merkez 
projesi olan Regal BM Plaza olacaktı, ah Discordia)  1919 numaralı odayı terk 
etmesiyle bayıldı. Ve sonra baygınlıktan, vah şi haberlerle dolu vah şi bir rüyaya 
geçti. 
 
ÜÇ 
Bir sonraki ses, Huntley-Brinkley Raporu'mm iki sun ucusundan biri olan Chet 
Huntley'ye ait. Aynı zamanda (nasıl oldu ğuna aklı ermiyor ama) şoförü Andrew'nun 
da sesi. 
"Diem ve Nhu öldü," diyor ses. "Sava ş köpekleri sinsice kaçıyor, felaket masalı 
başlıyor; burdan Jericho Tepesi'ne giden yol kan ve gü nahlarla dö şeli. Ah 
Discordia! Charyou a ğacı! Gel, Hasat!" 
Neredeyim? 
Etrafına bakımnca üzeri pek çok isim, slogan ve müs tehcen çizimlerle kaplı beton 
bir duvar görüyor. Tam ortada, ranzada oturan herke sin hemen görebilece ği yerde 
bir selamlama yazısı var: MERHABA KARA KÖPEK OXFORD 'A HO Ş GELDĐN GÜNEŞĐN 
BATI ŞINI GÖRMEMEYE BAK! 
Pantolonunun a ğı ıslak. Đç çama şırı sırılsıklam. Sebebini hatırlıyor: kefaleti 
verecek ki şiye çok önceden haber verilmi ş olmasına ra ğmen polisler onları 
ellerinde mümkün oldu ğunca uzun tutmu ş, tuvaleti kullanmak için yükselen sesleri 
büyük bir ne şeyle duymazdan gelmi şti. Hücrelerde tuvalet, lavabo, hatta teneke 
bir kova bile yoktu. Anlamak için bilgi yarı şmasına katılmı ş olmak gerekmiyordu; 
altlarına yapmaları, temel hayvansal do ğalarıyla temas kurmaları bekleniyordu ve 
sonunda bekledikleri olmu ştu. O, Odetta Holmes... 
Hayır, diye dü şünüyor. Ben Susannah'yım. Susannah Dean. Tekrar hap se atıldım, 
yine hücredeyim ama hâlâ kendimim. 
Hapishanenin kendi hücresinin bulundu ğu kanadının ötesinden sesler duyuyor, 
içinde bulundu ğu anı özetleyen sesler. Seslerin hapishane bürosund aki 
televizyondan geldi ğini dü şünmesini istediklerini tahmin ediyor ama bu bir 
numara olmalı. Ya da kötü ruhlu birinin çarpık espr i anlayı şının bir ürünü. 
Yoksa Frank McGee Ba şkan Kennedy'nin karde şi Bobby'nin öldü ğünü niye söylesin? 
Today şovdan Dave Garroway Ba ş-kan'ın küçük çocu ğunun, John-John'un bir uçak 
kazasında öldü ğünü neden söylesin? Bir güney hapishanesinin hücres inde ıslak iç 
çamaşırı bacak arasına yapı şırken böyle korkunç yalanlar duymak reva mı? Howdy 
Doody şovdaki "Buffalo" Bob Smith neden, "Cowabunga° çocuk lar, Martin Luther 
King öldü," diye ba ğırıyor? Ve çocuklar kar şılık veriyor. "Com-mala-seni-seni, 
çok sevdik söylediklerini! En iyi karaderili ölü ka raderili, öyleyse gebert 
bugün birini!" 
•'' Bu şova has selamlama biçimi. 
Kefil yakında orada olacak. Bu dü şünceye sarılması gerekiyor. 
Parmaklıklara do ğru yürüyüp so ğuk demirleri kavrıyor. Evet, burası gerçekten de 
Oxford Town, Oxford'a dönü ş, iki adam ay ı şı ğında öldü, biri soru şturmayı bir an 
önce ba şlatsa iyi olur. Ama o dı şarı çıkacak ve uçacak, uçacak, yuvasına uçacak 
ve varmasından kısa bir süre sonra yepyeni bir düny ayı ke şfedecek, yeni birine 
âşık olacak ve yeni biri olacak. Commala-so ğuk-so ğuk, daha yeni ba şladı 
yolculuk. 
Ah ama bu bir yalan. Yolculuk sona ermek üzere. Yür eği bunun farkında. 
Koridorun sonunda bir kapı açılıyor ve ayak sesleri  ona do ğru yakla şıyor. O 
tarafa dönüyor (kefili veya elinde anahtarlarla şerif yardımcısını görmeyi 
umarak hevesle bakıyor) ama gelen, çalıntı bir çift  ayakkabı giymi ş zenci bir 
kadın. Eski benli ği. Gelen, Odetta Holmes. Morehouse'a gitmedi ama Co lumbia'ya 
gitti. Ve Village'daki bütün kafeteryalara. Ve elbe tte bir de Cehennem 
Çukuru'ndaki şatoya. 
"Beni dinle," diyor, Odetta. "Seni burdan kendinden  ba şka kimse kurtaramaz, 
kızım." 
"Hazır bacakların varken tadını çıkarmaya bak, güze lim!" A ğzından çıktı ğını 
duydu ğu ses görünürde kaba ve sert, ama yüzeyin altında k orku dolu. Detta 
Walker'in sesi. "Yakında onları kaybedeceksin! A tr eni ikisini de kesip alacak! 
O kahrolası A treni! Jack Mort adında bir adam Chri stopher Caddesi'ndeki 
istasyonda seni rayların üzerine itecek!" 



Odetta, ona sakince bakıp, "A treni orda durmuyor,"  diyor. "Orda hiçbir zaman 
durmadı." 
"Sen ne diyorsun be orospu?" 
Sesteki öfke ve müstehcenlik Odetta'yı kandırmıyor.  Kiminle konu ştu ğunu biliyor. 
Ve neden bahsetti ğini de. Gerçeklik sütununda bir delik var. Bunlar g ramofonun 
değil, ölü dostların sesleri. Harabe odalarda hayaletl er var. "Dogan'a dön 
Susannah. Ve dedi ğimi unutma: kendini sade-<* sen kurtarabilirsin. Ke ndini 
Discordia'dan ancak sen çıkarabilirsin." 
 
DÖRT 
Şimdi konu şan ses, David Brinkley'ye ait ve Stephen King adınd a birinin Batı 
Maine'de küçük bir kasaba olan Lovell'da evinin yak ınında yü-rürken bir 
minibüsün çarpması sonucu öldü ğünü söylüyor. King elli iy ya şındaydı, diyor, 
yazdı ğı pek çok roman arasında Mah şer, Medyum ve Korku A ğı da bulunuyordu. Ah 
Discordia, diye devam ediyor Brinkley dünya giderek  kararıyor. 
BEŞ 
 
Susannah'nın bir zamanlar oldu ğu kadın, Odetta Holmes, hücrenin parmaklıklarını 
ve onun gerisinde bir yeri i şaret ediyor. Tekrar söylüyor. "Kendini sadece sen 
kurtarabilirsin. Ama tabancanın yolu, hem kurtulu şa, hem de mahvolu şa gider; 
sonunda ikisi arasında bir fark yoktur." 
Susannah parma ğın gösterdi ği yöne dönüyor ve gördükleri kar şısında deh şetle 
donakalıyor: Kan! Ulu Tanrım, kan! Kanla dolu bir l eğen ve içinde ölü bir 
canavar var. Đnsan olmayan ölü bir bebek. Onu kendisi mi öldürdü?  
"Hayır!" diye haykırıyor. "Hayır, asla yapmayaca ğım! ASLA!" 
"O halde Silah şor ölecek ve Kara Kule yıkılacak," diyor koridorda duran korkunç 
kadın; Trudy Damascus'un ayakkabılarını giyen kadın . "Discordia, gerçekten." 
Susannah gözlerini yumdu. Kendini oradan çıkarabili r mi? Bu hücreden, bu korkunç 
dünyadan kurtulabilir mi? 
Yapabiliyor. Karanlı ğa ve makinelerin yumu şak homurtusuna do ğru yüzüstü dü şüyor 
ve duydu ğu son şey, ürkütücü haberlere devam eden o korkunç ses olu yor: Walter 
Cronkite öldü, Diem ve Nhu öldü, astronot Alan Shep ard öldü, Lyndon Johnson 
öldü, Richard Nixon öldü, Elvis 
presley öldü, Rock Hudson öldü, Gilead'lı Roland öl dü, New York'lu Rddie öldü, 
New York'lu Jake öldü, dünya öldü, dünyalar öldü, K ule yıllıyor, trilyonlarca 
evren iç içe geçiyor ve her şey Discordia, her şey enkaz, her şey mahvolmu ş. 
 
ALTI 
Susannah gözlerini açtı ve nefes almaya çalı şarak çılgın gibi etrafına baktı. 
Neredeyse oturdu ğu sandalyeden dü şüyordu. Dü ğmeler, göstergeler ve yanıp sönen 
ı şıkların bulundu ğu kontrol panelinin önünde ileri geri rahatça ilerl emeyi 
sağlayan sandalyelerden birindeydi. Ba şının üzerinde siyah beyaz ekranlar vardı. 
Yine Dogan'daydı. Oxford 
(Diem ve Nhu öldü) 
sadece bir rüyaydı. Rüya içinde bir rüya. Bu bir ba şkasıydı ama öncekinden 
nispeten daha iyiydi. 
Daha önceki geli şinde Calla Bryn Sturgis'den sahneler gösteren ekran ların ço ğu 
artık karlıydı veya test görüntüleri vardı. Ancak b irinde, Plaza-Park Hotel'in 
on dokuzuncu katının koridoru görülüyordu. Kamera, asansörlere do ğru ilerledi ve 
Susannah, baktı ğının Mia'nın gözlerinin gördükleri oldu ğunu anladı. 
Benim gözlerim, diye dü şündü. Öfkesi cılızdı ama körüklenebilece ği-ni 
hissediyordu. Rüyasında gördü ğü dile getirilemez şeye bakmak zorunda kalacaksa 
körüklenmesi gerekecekti. Oxford hücresinin kö şesindeki şeye. Kan dolu le ğenin 
içindeki şeye. 
Onlar benim gözlerim. Onlan rehin aldı, hepsi bu. 
Bir ba şka ekran, Mia'nın asansörlerin önüne varı şını, dü ğmeleri incelemesini ve 
AŞAĞI okunun bulundu ğu dü ğmeye bası şını gösterdi. Ebe-y- görmeye gidiyoruz, diye 
düşündü, Susannah ekrana sert bir ifadeyle bayrak. Son ra havlarcasına kısa, 
neşesiz bir kahkaha attı. Ah, ebeyi görmeye gidiyoruz,  Oz'un harika ebesini 
görmeye. Çünkü çünkü çünkü çünkü çün-KÜÜÜ... Çünkü o çok harika i şler yapar! 



Dikkate şayan sıkıntılar (acılar) çekerek ayarladı ğı dü ğmeler karsı, sındaydı. 
DUYGUSAL HARARET hâlâ 72'deydi. Altında BEBE yazan devre anahtarı hâlâ UYKUDA 
konumundaydı ve bu yüzden üzerindeki monitördeki be be de di ğer her şey gibi 
siyah beyaz görünüyordu: kaygı veren mavi gözlerden  bir iz yoktu. Fırın 
düğmesine benzeyen tuhaf DO ĞUM ŞĐDDETĐ dü ğmesi de hâlâ 2'yi gösteriyordu ama 
orada son bulundu ğu seferde kehribar rengi olan ı şıkların ço ğu artık kırmızıydı. 
Zemindeki çatlaklar artmı ş, kö şedeki ölü asker, ba şını kaybetmi şti: makinelerin 
şiddeti giderek artan sarsıntısı, kafatasmı yere dü şürmüştü. Kurukafa artık 
tavandaki flü-oresan lambalara do ğru sırıtıyordu. 
SUSANNAH-MIO üzerindeki i ğne, sarı bölümün sonuna ula şmıştı; Susannah bakarken 
kırmızı bölüme girdi. Tehlike, tehlike, Diem ve Nhu  öldü. Papa Doc Duvalier 
öldü. Jackie Kennedy öldü. 
Düğmeleri teker teker yokladı ve tahmininin do ğru oldu ğunu gördü: hiçbirini 
oynatamıyordu. Mia ayarlarla oynayamıyor olabilirdi  ama ayarlar ho şuna 
gitti ğinde sabitlemeyi pekâlâ beceriyordu. 
Başının üzerindeki hoparlörlerden onu irkiltecek kadar  gürültülü çıtırtılar ve 
uğultular yayıldı. Sonra, yo ğun parazit arasından Eddie'nin sesi duyuldu. 
"Suze!... tüket!... yuyor musun?... Ak şamı... men gerek... Beni duyuyor musun?" 
Mia-Vizyon olarak dü şündüğü ekranda asansörün kapıları açıldı. Korsan kaltak 
anne asansöre bindi. Susannah bunu hayal meyal fark  etmi şti. Mikrofonu kapıp 
üzerindeki dü ğmeye bastı. "Eddie!" diye ba ğırdı. "1999'dayım! Kızlar göbekleri 
ortada dola şıyor ve sutyen askılarının görünmesine aldırmıyorla r..." Tanrım, 
neler saçmalıyordu böyle? Zihnim temizlemek için ol ağanüstü bir çaba sarf etti. 
"Eddie anlamıyorum! Bir daha söyle, tatlım!" 
Bir süre için tek duyulan parazit ve tüyler ürperte n u ğultu oldu. Eddie'nin sesi 
biraz daha anla şılır bir şekilde tekrar duyuldu ğu sırada mikrofonu tekrar 
denemek üzereydi. 
"Gün... tüket!... çocu ğu do ğu... önce... ak şamı... gerekiyor! Jake... Peder Cal- 
dayan!... musun?... cevap ver!" 
"Seni duyuyorum, o kadarını söyleyebilirim!" diye b ağırdı, Susannah. Mikrofonu 
öyle sıkı tutuyordu ki eli titriyordu. "1999 yılınd ayım! Haziran 1999! Ama seni 
tam olarak anlayamıyorum, bir tanem! Tekrar söyle. Đyi misiniz?" 
Ama Eddie gitmi şti. 
Adını be ş altı kez daha seslenip parazitten ba şka hiçbir yanıt alamayınca 
mikrofonu bıraktı ve Eddie'nin ne söylemeye çalı ştı ğını dü şündü. Eddie'nin ona 
herhangi bir şey söyleyebilmesinin verdi ği mutlulu ğu bir kenara bırakmaya 
çalı şıyordu. 
"Gün tüket," dedi. En azından o kısmı açık ve net b ir şekilde duymu ştu. "Günü 
tüket. Yani zaman öldür anlamında." Eddie'nin bunu demeye çalı şıyor olması 
muhtemeldi. Mia'yı yava şlatmasını istiyordu. Sebebi Jake ve Peder'in geliyo r 
olması mıydı? Bu kısımdan pek emin de ğildi ve bu olasılık ho şuna da gitmemi şti. 
Tamam, Jake bir silah şordu ama aynı zamanda bir çocuktu. Ve içinden bir s es 
Susannah'ya Dixie Pig'in kötü adamlarla dolu oldu ğunu söylüyordu. 
Bu arada Mia-Vizyon'da asansör kapılarının açıldı ğı görülüyordu. Korsan kaltak 
anne lobiye varmı ştı. Susannah, Eddie'yi, Jake'i ve Peder Callahan'ı o an için 
aklından uzakla ştırdı. Mia'nın Susannah-Mio bacakları onları payla ştıkları 
Susannah-Mio bedenlerinin altından kaybolmakla tehd it ediyorken öne çıkmayı 
reddedi şini hatırladı. Çünkü, eski bir şiirden alıntı yapmak gerekirse, 
yaratmadı ğı bu dünyadan korkuyordu ve yapayalnızdı. 
Çünkü utanıyordu. 
Ve korsan kaltak anne yukarıda dostundan telefon be klerken Pla. za-Park'ın 
lobisinde her şey de ği şmişti. Hem de çok de ği şmişti. 
Susannah, dirseklerini Dogan'ın kontrol panelinin k enarına dayaya-rak öne e ğildi 
ve çenesini avuçlarına dayadı. 
Bu çok ilginç olabilirdi. 
 
YEDĐ 
Mia asansörden çıktı, sonra hemen geriye do ğru bir adım atıp girmeye çalı ştı. 
Ama çoktan kapanmı ş olan kapıya, di şlerini takırdatacak şiddetle çarptı. A şağı 
inen odanın nereye kayboldu ğunu anlayamayarak şaşkınca etrafına bakındı. 
Susannah!Ne oldu buna? 



Simasını yüzüne geçirdi ği koyu tenli kadından bir cevap gelmedi ama Mia, bi r 
cevaba ihtiyacı olmadı ğını görmü ştü. Kapıların kayarak açılıp kapandı ğı yeri 
görebiliyordu. Dü ğmeye bastı ğı takdirde muhtemelen tekrar açılacaklardı, ama 
1919 numaralı odaya dönme dürtüsünü bastır-malıydı.  Oradaki i şi bitmi şti. Asıl 
i şiyse lobinin ötesinde bir yerlerdeydi. 
Otelin giri şine en ufak bir sözle veya öfkeli bakı şla pani ğe dönü şebilecek bir 
korku ve dudaklarını ısırmasına neden olan bir endi şeyle baktı. 
Yukarıda bulundu ğu yakla şık bir saatlik süre içinde lobinin ö ğle vakti tenhalı ğı 
sona ermi şti. La Guardia ve Kennedy'den gelen yarım düzine ta ksi, neredeyse aynı 
anda otelin önünde durdu; Newark Havaalanı'ndan gel en bir Japon tur otobüsü de 
öyle. Tur, Sapporo'da ba şlamı ştı ve otobüs, Plaza-Park'ta rezervasyonları olan 
elli çifti ta şıyordu. Lobi, kendi aralarında konu şan bir insan seliyle hızla 
doluyordu. Ço ğunun gözleri çekik ve koyu renk, saçları parlak siy ahtı. 
Boyunlarına taktıkları askıların ucunda dikdörtgen şeklinde aletler vardı. Arada 
sırada içlerinden biri bu 
  
leti havaya kaldırıp bir di ğerine do ğrultuyordu. Parlak ve ani bir ı şık 
atlamasını kahkahalar ve Te şekküllee! Te şekküllee! sesleri izliyordu. Masanın 
önünde üç ayrı kuyruk olu şmuştu. Daha sakin anlarda Mia'nın otele kaydını yapan 
güzel kadına iki ki şi daha eklenmi şti ve hepsi de adeta nefes almadan 
çalı şıyordu. Yüksek tavanlı lobide kahkahalar ve Mia'ya Icu ş cıvıltıları gibi 
gelen tuhaf bir dilde söylenen sözler yankılanıyord u. Aynalar, lobideki 
kalabalı ğı ikiye katlıyor ve karga şanın boyutunu arttırı-yordu. 
Mia ne yapaca ğını şaşırarak geriledi ve oldu ğu yerde büzüldü. 
"Ön tarafa!" diye ba ğırdı bir görevli zili çalarak. Çıkan keskin ses, Mi a'nın 
karma şık dü şüncelerini gümü ş bir ok gibi da ğıttı. "Ön tarafa, lütfen!" 
Sırıtan bir adam (siyah saçları kafasına yapı ştırılmı ş, sarı benizli, yuvarlak 
çerçeveler ardında çekik gözleri olan) hızla Mia'ya  yakla ştı ve dikdörtgen 
ı şıklı aleti uzattı. Mia saldırdı ğı takdirde adamı öldürmeye kararlı bir şekilde 
oldu ğu yerde kaskatı kesildi. 
"Karımla benim potorapımı çekel misınıs?" 
Parlak ı şık saçan aleti uzatıyordu. Almasını istiyordu. Mia aletin radyasyonla 
çalı şıyor olabilece ğini ve bebe ğine zarar verebilece ğini dü şünüp endi şeyle 
geriledi. 
Susannah! Ne yapaca ğım ? 
Cevap yoktu. Elbette olmazdı, az önce olanlardan so nra Susannah'nın yardımını 
bekleyemezdi ama... 
Sırıtan adam hâlâ aleti ona do ğru uzatıyordu. Biraz kafası karı şmış görünmekle 
beraber iste ğinde ısrarı sürdürüyordu. "Bir potorap lütfen?" ve dikdörtgen aleti 
Mia'nın eline bıraktı. Sonra gerileyip tıpatıp kend isine benzeyen (parlak siyah 
saçlarının kesiminin farklılı ğı hariç) bir kadına sarıldı. Yuvarlak çerçeveli 
gözlükleri bile aynıydı. 
"Hayır," dedi, Mia. "Hayır, üzgünüm... hayır." Pani k artık çok yakına, ve her an 
yüzeye çıkabilirdi. 
(potorap çek, bebe ği öldürelim) 
Mia'nın aklından geçen ilk dü şünce, aleti elinden bırakmak oldu Ama alet yere 
düşünce kırılabilir ve ı şıkların kayna ğı olan şeytan serbest kalabilirdi. 
Şaşkın Japon çifte (adamın kolu hâlâ kadının belindeyd i) özür diler-cesine 
gülümseyerek aleti yere bıraktı ve lobideki küçük m ağazaya do ğru tela şlı 
adımlarla ilerledi. Piyanonun sesi bile de ği şmişti; daha önce duy-du ğu huzur 
veren melodilerin yerini sert, ini ş çıkı şlı, ba ş a ğrıtan bir tını almı ştı. 
Yeni bir bluza ihtiyacım var, çünkü üzerimdeki kanl ı. Bluzu alıp Altmı ş Birinci 
ve Lexingworth'deki... yani Lexington'daki Dixie Pi g'e gidece ğim ve bebe ğimi 
doğuraca ğım. Bebe ğim do ğacak ve tüm bu karga şa sona erecek. Ne kadar korktu ğumu 
hatırlayıp gülece ğim. 
Ama mağaza da tıklım tıklım doluydu. Kocalarının odalara g iri ş i şlemlerini 
tamamlamasını bekleyen Japon kadınlar hediyelik e şyaları inceliyor ve ku ş 
cıvıltılarına benzer dilleriyle sohbet ediyorlardı.  Mia ti şörtlerle dolu bir raf 
gördü, ama rafın önü, ti şörtleri inceleyen kadınlarla dolmu ştu. Ayrıca kasanın 
önünde bir ba şka sıra vardı. 
Susannah ne yapaca ğım? Bana yardım etmelisini 



Cevap yoktu. Oradaydı, Mia varlı ğını hissedebiliyordu. Ama yardıma yana şmıyordu. 
Peki ya ben, diye dü şündü, Mia. Onun yerinde olsam ben yardım eder miydi m ? 
Eh, belki de ederdi. Elbette önce biri onu ikna ede bilmeliydi ama... 
Beni ikna edebilmenin tek yolu, gerçe ği anlatmak, dedi, Susannah so ğuk sesle. 
Biri, ma ğazanın kapısında duran Mia'ya sürtünerek geçti. Mia  kar şımdaki bir 
düşmansa veya bebesinin dü şmanıysa gözlerini oymaya hazır halde ellerini 
kaldırıp ona döndü. 
"Afedelsiniz," dedi siyah saçlı kadın gülümseyerek.  Az önceki adam gjbi o da o 
ı şık patlaması yaratan dikdörtgen aletlerden birini u zatıyordu. Aletin 
ortasında, Mia'ya bakan camdan bir göz vardı. Đçinde kendi ürkmü ş» koyu, küçük 
suratının yansımasını görebiliyordu. "Potorap çekeb ilil misınıs? Alkada şla benim 
potorapımızı?" 
Mia, kadının söylediklerinin tek kelimesini bile an lamıyor, dikdörtgen aletle ne 
yapmasını istedi ğini bilmiyordu. Tek bildi ği etrafında çok fazla insan oldu ğu, 
her yeri sardıkları ve içerisinin bir tımarhaneye d üştü ğüydü. Ma ğazanın 
camından, otelin önünün de a şağı kalır yanının olma-dı ğırîrgördü. Pek çok sarı 
araba ve camları içerisini göstermeyen (ama şüphesiz içeridekilerin dı şarıyı 
görebildi ği) siyah, uzun arabalar vardı. Gümü ş rengi büyük bir ta şıyıcı da 
kaldırımda homurdanarak duruyordu. Ye şil üniformalar giymi ş iki adam caddeye 
çıkmı ş, gümü ş renkte düdükler çalıyordu. Yakınlarda bir yerde bi r şey, 
gürültüyle tıngırdamaya ba şladı. Hayatı boyunca delgi aletinin sesini duymamı ş 
olan Mia sesi makineli tüfe ğinkine benzetti ama dı şarıda kimse kendini 
kaldırımın üzerine atmıyor, hatta endi şelenmi ş bile görünmüyordu. 
Kendi ba şına Dixie Pig'e nasıl gidecekti? Richard P. Sayre, orayı bulması için 
Susannah'nın yardım edece ğinden emin oldu ğunu söylemi şti ama Susannah inatçı bir 
sessizli ğe bürünmü ştü ve Mia kontrolünü kaybetmenin e şi ğine gelmi şti. 
Sonra Susannah tekrar konu ştu. 
Sana şimdi biraz yardım edersem -rahatça nefes alabilece ğin sakin bir yere 
götürüp ti şörtün konusunda bir şeyler yapabilirsem- bana dürüst cevap-to verecek 
misin? 
Ne hakkında? 
Bebek hakkında, Mia. Ve annesi hakkında. Yani sen. 
Sana cevaplan zaten verdim! 
Hiç sanmıyorum. Ben ne kadar elementaheva. sen de o  kadarsın Gerçe ği istiyorum. 
Neden? 
Gerçe ği istiyorum, diye tekrarladı Susannah ve sonra Mia' nın sorula-rina yanıt 
vermeyi reddederek sessizli ğe büründü. Bir ba şka ufak tefek, sırıtan adam 
elindeki tuhaf aleti uzatarak yakla ştı ğında Mia kontrolünü kaybetti. O an, 
otelin lobisinin kar şı tarafına geçmeyi bile tek ba şına be-ceremeyece ğini 
hissediyordu. Peki ya Dixie Pig'e nasıl gidecekti? 
(Fedic'te) 
(Discordia'da) 
(Cehennem Çukuru Şatosu'nda) 
geçirdi ği onca yıldan sonra bu kadar çok insan arasında olm ak aklım kaçıracakmı ş 
gibi hissetmesine yol açıyordu. Hem ayrıca, koyu te nli kadına bildi ği azıcık 
şeyi anlatmasında ne sakınca olabilirdi? Kontrol ond aydı: Hiçli ğin kızı, birin 
anası Mia'da. Gerçekleri söylemesinden ne zarar gel irdi? 
Pekâlâ, dedi. Đstedi ğini yapaca ğım, Susannah veya Odetta veya her kimsen. Bana 
yardım et. Bu hengâmeden kurtar. Susannah Dean öne çıktı. 
 
SEKĐZ 
Otelin barının hemen yanında, piyanistin bulundu ğu kö şenin ardında kadınlar 
tuvaleti vardı. Çekik gözlü, sarı tenli, siyah saçl ı kadınlardan ikisi 
içerideydi; biri ellerini yıkıyor, di ğeri saçlarını düzeltiyordu. Ku ş 
cıvıltısına benzeyen dillerinde konu şuyorlardı. Yanlarından geçip bölm*,e giden 
kadına ikisi de dikkat etmedi. Bir dakika kadar son ra onu huzurlu bir 
sessizlikle ba ş ba şa bırakarak gittiler. Tek duyulan ses, hoparlörlerd en gelen 
belli belirsiz hafif müzik yayınıydı. 
Mia nasıl yapıldı ğını ke şfettikten sonra kapıyı kilitledi. Susannah konu ştu ğunda 
klozetin kapa ğına oturmak üzereydi: Tersyüz et. 
Ne? 



Ti şörtü diyorum be kadın. Babanın hatırı için tersyüz et şunu! 
Mia bir süre hiç kıpırdamadı. Çok şaşkındı. 
Ti şört, pirinç yeti ştirilen kasabalarda erkeklerin de kadınların da çok ça tercih 
etti ği, seyrek dokunmu ş, rahat bir giysiydi. Yakası, Odetta Holmes'un kayı k yaka 
diyece ği türdendi. Hiç dü ğmesi yoktu, ve evet, bu yüzden kolayca tersyüz 
edilebilirdi ama... 
Sabırsızlanan Susannah, bütün gün burada dikilecek misin, diye sordu. Tersyüz et 
şunu! Ve sonra eteklerini kot pantolonunun içine sok . 
M... niçin? 
Sana farklı bir görünüm verecek, diye cevapladı, Su sannah hemen ama asıl gerekçe 
bu de ğildi. Belden a şağısını görmek istiyordu. Bacakları Mia'ya aitse muht emelen 
beyazdılar. Đki renkli bir melez oldu ğu fikri onu hem büyülüyor, hem de biraz 
hasta ediyordu. 
Mia birkaç saniye daha duraksadı. Parmakuçları, ti şörtün sol ön tarafındaki 
kurumu ş kan lekeleri üzerinde geziyordu. Lekeler tam kalbi nin üzerindeydi. 
Tersyüz etmek! Lobideyken aklından yakla şık yarım düzine tam olgunla şmamış fikir 
gelmi şti (ma ğazadaki insanları fildi şi kaplumba ğayı kullanarak etkisi altına 
almak, i şe yaramaya en yakınıydı) ama kahrolası şeyi tersyüz etmek aralarında 
yoktu. Bu da, pani ğe ne denli yakla ş-"U Ş, oldu ğunun bir göstergesiydi. Ama 
şimdi... 
Şatonun sessiz odaları ve Fedic'in ıssız sokaklarıyl a taban tabana zıt oıan bu 
aşırı kalabalık ve dikkat da ğıtan şehirde geçirece ği kısa sürede 
Susannah'ya ihtiyacı olacak mıydı? Otelden Altmı ş Birinci Sokak ile Le-
xingworth'e gidene kadar olan sürede? 
Lexington, dedi içinde kapana kısılmı ş olan kadın. Lexington. Bunu unutup 
duruyorsun, de ğil mi? 
Evet. Evet, unutuyordu. Ve böylesine basit bir şeyi unutması için hiçbir sebep 
yoktu. Morehouse'a falan gitmemi ş olabilirdi ama aptal de ğildi. Öyleyse neden... 
Ne, diye sordu aniden. Niyegülümsüyorsun? 
Hiçbir şeye, dedi içindeki kadın... ama hâlâ gülümsüyordu. Hatta sırıtıyordu. 
Mia bunu hissediyor ve son derece rahatsız oluyordu . Yukarıda, 1919 numaralı 
odada Susannah ona deh şet ve öfkeyle haykırıyor, Mia'yı sevdi ği erke ğe ve 
yolundan gitti ği adama ihanet etmekle suçluyordu. Ki bunlar, Mia'y ı mahcup 
edecek kadar gerçekti. O şekilde hissetmek ho şuna gitmemi şti, ama içindeki kadın 
kontrolünü kaybetmi ş halde ulur, a ğlar ve çı ğlık çı ğlı ğa ba ğırırken kendini daha 
rahat hissetmi şti. Gülümsemesi, huzursuz ediyordu. Kahverengi deri li kadının bu 
hali, dezavantajlı konumdan kurtulup üste çıkmaya ç alı şıyormu ş gibi görünüyordu; 
belki artık kozun elinde oldu ğunu sanıyordu. Ancak bu imkânsızdı elbette, Mia, 
Kral'ın koruması altındaydı, ama... 
Bana neden gülümsedi ğini söyle! 
Aman, o kadar önemli bir şey de ğil, dedi, Susannah ama sesi di ğerine, adı Detta 
olan kadına benziyordu. Mia ondan hiç ho şlanmıyor, hatta biraz da korkuyordu. 
Sigmund Freud, diye bir herif varmı ş, beyazmı ş ama kafası çalı şıyormu ş. Bu herif 
demi ş ki; e ğer insan bir şeyi sürekli unutuyorsa, belki de unutmak istedi ği için 
unutuyordur. 
Saçmalık, dedi, Mia so ğukça. Zihninde bu konu şmayı yaptı ğı bölmenin ötesinde bir 
kapı açıldı ve içeri iki kadın daha girdi (hayır, e n az ÜÇ, belki dört 
ki şiydiler) ve ku ş-dillerinde konu şmaya ve Mia'nın di şlerim kınasına yol açacak 
şekilde kıkırdamaya ba şladılar. Bebe ğimi do ğurmama yardım edecek ki şilerin 
bekledi ği yerin adını neden unutayım? 
Şey bu Freud (puro içen Viyanalı akıllı beyaz herif)  zihnimizin altında ba şka 
bir zihin oldu ğunu iddia ediyor ve buna bilinçaltı, bilinç gerisi veya Tanrı'nın 
belası bilinç bir şeyi diyor. Ben böyle bir şeyin oldu ğunu iddia etmiyorum, onun 
söyledi ğini söylüyorum. 
(Günü tüket, demi şti Eddie bu kadarından emindi ve elinden geleni yap acaktı. Tek 
dile ği, böyle yaparak Jake ve Peder Callahan'ın sonunu h azırlamıyor olmasıydı.) 
Beyaz serseri Freud, diye devam etti, Detta. Bilinç altının veya bilinç bir 
şeyinin üst bilinçten daha zeki oldu ğunu söylüyor. Olayın köküne üstte-kinden 
daha çabuk iniyormu ş. Belki seninki de ba ştan beri söyleyip durdu ğum şeyi 
kavrıyordur, yani sözde arkada şın olan Sayre'ın yalancı bir sıçan boku oldu ğunu, 
bebeğini çalaca ğını ve ne bileyim, onu bir le ğenin içinde do ğrayıp köpek besler 



gibi vampirlere yem edece ğini, bebe ğinin o kıçı boklu vampirlerin midesini 
boylayıp... 
Kapa çeneni! Kapa o yalancı çeneni! 
Bölmenin dı şındaki ku ş kadınlar öyle tiz seslerle gülüyorlardı ki, Mia gö z 
kürelerinin her an eriyip akacakmı ş gibi titre şti ğini hissediyordu. Dı şarı 
fırlayıp kafalarını, kanları tavana sıçrayana dek a ynalara geçirmek ve 
beyinlerini... 
Sakin ol, sakin ol, dedi içindeki kadın. Konu şan yine Susannah'ydı. 
Yalan söylüyor! O sürtük YALAN söylüyor! 
Hayır, dedi Susannah ve bu tek kelimedeki kesinlik,  korkunun Mia'nın yüre ğine 
bir ok gibi saplanmasına yol açtı. Aklından her geç eni söylüyor, orası muhakkak, 
ama yalan söylemiyor. Haydi Mia, ti şörtünü tersyüz et. 
Kuş kadınlar, göz ya şartan son bir kahkaha silsilesinden sonra tuva-'eti  terk 
etti. Mia ti şörtü çıkararak Susannah'nın içine birkaç damla süt damlatılmı ş 
kahve rengindeki çıplak gö ğüslerini ortaya çıkardı. Daima bö ğürtlenler kadar 
küçük olan gö ğüs uçları irile şmişti. Bir a ğza girmek için can atan gö ğüs 
uçları... 
Ti şörtün içinde sadece birkaç minik bordo leke vardı. Mia ti şörtü tekrar 
giydikten sonra eteklerini sokmak için kot pantolon unun dü ğmelerini açtı. 
Susannah, kasık tüylerinin bitti ği yerdeki tenine büyülenmi ş g02. lerle baktı. 
Orada teni, içine birkaç damla kahve katılmı ş süt rengindeydi. Daha a şağıda, 
şatoda gördü ğü kadının bembeyaz bacakları vardı. Mia kot pantolo nunu tamamen 
indirse, daha önce Mia (asıl Mia) Discordia üzerind en kralın şatosunun bulundu ğu 
kızıl ı şıltıya bakarken inceledi ği, sıyrıklar ve yara bereyle kaplı incikleri 
görece ğini biliyordu. 
Bir şey, Susannah'yı deh şete dü şürüyordu ve bir an dü şündükten sonra (daha fazla 
süre gerekmedi) ne oldu ğunu kavradı. Mia, Odetta Holmes'un bacaklarının sad ece 
Jack Mort, onu raylara itti ğinde kopan kısmını tamamladıysa sadece diz hizasına  
kadar beyaz olmalıydı. Ama bacaklarının üst kısmı d a beyazdı. Kasıkları da 
beyaza dönü şüyordu. Ne acayip bir de ği şimdi bu? 
Vücut çalan türden, diye cevapladı Detta ne şeyle. Çok yakında beyaz bir göbe ğin 
olacak... beyaz gö ğüslerin... beyaz boynun... beyaz yanakların... 
Kes şunu, diye uyardı Susannah ama Detta Walker uyarılar ına ne zaman kulak 
asmı ştı ki? Onun veya bir ba şkasının uyarılarına? 
En sonunda da bembeyaz bir beynin olacak kızım! Bir  Mia beyni! Ne ho ş olacak, 
değil mi? Tabi ya! O zaman ba ştan aya ğa Mia olacaksın! 
Sonra ti şört indirilip kalçalarını örttü; kot pantolonunun d üğmelen iliklendi. 
Mia klozete oturdu. Hemen önünde, kapıya yazılmı ş bir duvar yazısı vardı: BANGO 
SKANK KRALĐ BEKLĐYOR! 
Bango Skank kim? diye sordu, Mia. 
Hiçbir fikrim yok. 
Galiba... Güçtü, ama Mia kendini zorladı. Galiba sa na te şekkür borçluyum- 
Susannah'nın cevabı so ğuk ve çabuktu. Bana gerçekle te şekkür et. 
Önce bana neden yardım etti ğini söyle. Yaptı ğım onca şeyden... 
Mia bu kez sözlerini bitiremedi. Cesur oldu ğunu dü şünürdü (en azından bebe ğine 
hizmet etmek için olması gerekti ği kadar cesur) ama bu kez ba şladı ğını 
bitirememi şti. 
Sevdi ğim erke ğe ihanet edip onu, basit tanımıyla Kızıl Kral'ın ay ak takımının 
eline dü şürmenden sonra mı? Sen seninkine sahip oldu ğun sürece benim sahip 
oldu ğumu öldürmelerinin sakıncası olmadı ğına karar vermenden sonra mı? Bilmek 
istedi ğin bu mu? 
Mia bu şekilde dile getirilmesini duymayı hiç istememi şti, ama katlandı. 
Katlanmaya mecburdu. 
Evet, sana uyarsa. 
Bu kez cevap veren di ğeri oldu. Sesi sert, muzaffer, alaycı, nefret dolu,  
çatlaktı. Ku ş kadınların tiz kahkahalarından da beterdi. Çok dah a beterdi. 
Çünkü benimkiler kurtulmayı ba şardı, i şte bu yüzden! O beyaz köpekleri bir güzel 
becerdiler! Vurmadıkları da havaya uçup paramparça oldu! 
Mia içinde hafif bir huzursuzluk hissetti. Söyledik leri do ğru olabilirdi de, 
olmayabilirdi de ama ha şince gülen bu kötücül kadının kendi söylediklerine 



inandı ğı muhakkaktı. Roland ve Eddie Dean hâlâ ya şıyorsa Kızıl Kral söylendi ği 
gibi mutlak güce sahip olmayabilir miydi? Yoksa yan lı ş mı yönlendirilmi şti... 
Kes şunu! Kes şunu, o şekilde dü şünemezsin! 
Yardım etmemin bir sebebi daha var. Ha şin olan hiç olmazsa o an için gitmi ş, 
yerini di ğeri almı ştı. 
Nedir? 
Bu benim de bebe ğim, dedi, Susannah. Öldürülmesini istemiyorum. 
Sana inanmıyorum. 
Ama inanıyordu. Çünkü içindeki kadın haklıydı: Gile ad'lı ve Discor. dia'h 
Mordred Deschain ikisine de aitti. Kötü olan umursa mıyor olabilir. di ama 
di ğerinin, Susannah'nın, bebenin çekimini hissetti ği açıktı. Ve Sayre ile Dixie 
Pig'de bekleyenler konusunda haklıysa... gerçekten yalan, cı ve sahtekârlarsa... 
Kes şunu. Dur. Onlardan ba şka gidecek yerim yok. 
Var, dedi, Susannah çabucak. Siyah On Üç ile diledi ğin yere gidebilir. sin. 
Anlamıyorsun. Beni takip eder. Onu izler. 
Haklısın, anlamıyorum. Aslında anlıyordu ya da anla dı ğını sanıyordu ama... Günü 
tüket, demi şti Eddie. 
Pekâlâ, anlatmaya çalı şaca ğım. Benim de her şeyi anladı ğım söylenemez -
bilmediklerim var- ama sana elimden geldi ğince anlataca ğım. 
Teşekkür ede... 
Susannah sözlerini tamamlayamadan yine dü şmeye ba şladı. Tav şan deli ğine dü şen 
Alice gibi. Klozetin içinden, zeminin içinden, zemi nin altındaki boruların 
arasından geçip bir ba şka dünyaya do ğru dü ştü. 
 
DOKUZ 
Bu kez dü şüşü bir şatoda sonlanmadı, bu kez de ğil. Roland onlara yolculuk etti ği 
yıllara dair birkaç hikâye anlatmı ştı (Eluria'nın vampir hem şireleri ve minik 
doktorları, Do ğu Downe'in yürüyen suları ve elbette lanetli ilk a şkının öyküsü) 
ve bu da, o hikâyelerden birinin içine dü şmek gibiydi. Ya da belki hâlâ göreceli 
olarak yeni sayılabilecek ABC-TV'de gösterilen, "ye ti şkin Westernleri" denen 
filmlerden birine dü şmek gib': Ty Hardin'li Sugarfoot, James Garner'lı M averick 
veya (Odetta Hol- 
  
^es'un favorisi) Clint Walker'h Cheyenne'in içine. (Odetta bir keresinde AgC'ye 
bir mektup yazarak Đç Sava ş'tan sonraki yıllarda gezgin hayatı a şayan zenci bir 
kovboyun hikâyelerini anlatan bir dizi çektikleri t akdirde çok farklı 
kesimlerden yeni izleyiciler kazanabileceklerini sö ylemi ş ama bir cevap 
alamamı ştı. Daha sonra, mektubu yazmanın saçma bir fi-)ar, tamamen vakit kaybı 
oldu ğunu dü şünmüştü.) 
At kiralanan bir ahırın önündeki tabelada KO ŞUMLAR UCUZA TAMĐR EDĐLĐR yazıyordu. 
Otelin önündeki tabela ise SESS ĐZ ODALAR, RAHAT YATAKLAR vaat ediyordu. En az 
beş meyhane vardı. Birinin önündeki robot, ampul kafas ını öne arkaya çevirerek 
yüzünün ortasındaki boynuz şeklindeki hoparlörden bo ş kasabaya yüksek sesle aynı 
yayını tekrarlayıp duruyordu: "Kızlar, kızlar, kızl ar! Bazıları insan bazıları 
biyonik ama kimin umurunda, farkı anlayamazsınız, i stedi ğiniz her şeyi şikâyet 
etmeden yaparlar, sözlüklerinde hayır kelimesi yokt ur, her hareketleriyle sizi 
tatmin ederler! Kızlar, kızlar, kızlar! Bazıları bi yonik bazıları gerçek ama 
dokundu ğunuzda farkı anlayamazsınız! Her istedi ğinizi yaparlar! Sizinle aynı 
şeyi isterler!" 
Susannah'nın yanında karnı şi ş, bacakları çizik içinde, omuz hizasındaki saçları 
simsiyah, güzel bir beyaz kadın yürüyordu. FEDIC HO Ş-VAKĐT MEYHANESĐ, BARI VE 
DANS SALONU'nun gösteri şli ön cephesinin biraz ötesinden geçiyorlardı ve ka dının 
üzerinde rengi solmu ş, hamileli ğini iyice belirginle ştirip bir kıyamet alameti 
gibi görünmesine yol açan ekose bir elbise vardı. Şatonun albenisini ta şıyan 
huarache'\eı yerini eski ve yıpranmı ş çizmelere bırakmı ştı. Her ikisi de kısa 
çizmeler giymi şti ve topukları tahta kaldırımda tok sesler çıkarıy ordu. 
Daha ilerideki terk edilmi ş meyhanelerin birinden kıpır kıpır bir caz melodisi  
yayılıyordu. Susannah'nın kula ğına eski bir şiirden bir dize çamdı: Bir grup 
genç Malamute Meyhanesi'nde gürültülü bir kutlama y apıyordu! 
Susannah yaylı kapıların üzerine baktı ve yazıyı gö rünce hiç şaşırma, di; 
MALAMUTE MEYHANESĐ SERVĐSĐ. 



Adımlarını biraz yava şlatıp çift kanatlı yaylı kapıların üzerinden içeri bir göz 
attı ve kendi kendine çalan krom piyanoyu gördü. To zlu tu şlar gö. rünmez 
parmaklar tarafından çalmıyormu şçasma yükselip iniyordu. Hiç şüphesiz çok 
popüler Kuzey Merkez Pozitronik'in ürünlerinden bir i olan mekanik müzik kutusu, 
ölü bir robot ve uzak kö şedeki çürüme evresinin son a şamasına, kemiklerin toza 
dönüşme safhasına ula şmış iki iskelet haricinde bo ş olan salona durmaksızın 
yayın yapıyordu. 
Daha ileride, kasabanın tek caddesinin sonunda şatonun surları yükseliyordu. O 
kadar yüksek ve geni şti ki gökyüzünün büyük bir kısmını kapatıyordu. 
Susannah aniden yumru ğuyla ba şının yan tarafına vurdu. Sonra ellerini öne uzatıp 
parmaklarını şaklattı. 
"Ne yapıyorsun?" diye sordu, Mia. "Söyle, yalvarırı m." 
"Burda oldu ğumdan emin olmaya çalı şıyorum. Fiziksel anlamda bur-da oldu ğumdan." 
"Öylesin." 
"Görünen o. Ama nasıl oluyor?" 
Mia bilmedi ğini anlatmak istercesine ba şını iki yana salladı. Susannah hiç 
olmazsa bu konuda ona inanıyordu. Detta'dan da herh angi bir muhalif söz 
gelmemi şti. 
"Bekledi ğim bu de ğildi," dedi Susannah etrafına bakarak. "Kesinlikle değildi." 
"Değil miydi?" diye sordu yanındaki kadın; sesinde pek fazla ilgi yoktu. Mia 
hamileli ğinin son dönemlerindeki kadınlara has o tuhaf ama g arip bir şekilde 
şefkat uyandıran paytak adımlarla yürüyordu. "Peki n e bekliyordun, Susannah?" 
"Daha ortaça ğımsı bir ortam sanırım. Orası gibi." Şatoyu i şaret etti. 
Mia ister be ğen, ister be ğenme dercesine omuz silkti. Sonra sordu, «pi ğeri de 
yanında mı? Kötü olan?" 
Kastetti ği Detta'ydı. Elbette. "O daima benimle. Bebenin sen in bir parçan oldu ğu 
gibi o da benim bir parçam." Gerçi becerilen Susann ah iken hamile kalanın nasıl 
Mia oldu ğu hâlâ Susannah'nın aklını kurcalayan ve ö ğrenmek için can attı ğı bir 
meseleydi. 
"Ben yakında benimkini do ğuraca ğım," dedi, Mia. "Sen ondan asla kurtulamayacak 
mısın?" 
"Kurtuldu ğumu sanmı ştım," dedi, Susannah dürüstçe. "Geri döndü. Sanırım  
dönüşünün en büyük sebebi seninle ba şa çıkmak." 
"Ondan nefret ediyorum." 
"Biliyorum." Susannah daha fazlasını da biliyordu. Mia, Detta'dan korkuyordu. 
Hem de çok çok korkuyordu. 
"O konu şacak olursa görü şmemiz sona erer." 
Susannah omuzlarını silkti. "Canı istedi ği zaman gelir, keyfi isterse konu şur. 
Benden izin istemez." 
Biraz ötelerinde, caddenin onların bulundu ğu tarafında bir kemer vardı. 
Üzerindeki tabelada şunlar yazılıydı: 
FEDIC ĐSTASYONU 
MONO PATRICIA YOLA DEVAM ETMĐYOR 
PARMAK ĐZĐ OKUYUCUSU ARIZALI 
BĐLETĐNĐZĐ GÖSTERĐNĐZ 
KUZEY MERKEZ POZĐTRONĐK SABRINIZ ĐÇĐN MĐNNETTAR 
Tabela Susannah'yı gerisindeki istasyon platformund a gördü ğü iki nesne kadar 
ilgilendirmemi şti: biri, sadece ba şı ve sallanan tek kolu kalana dek çürümü ş bir 
oyuncak bebekti; di ğeriyse sırıtan bir maske. Maske Çelikten yapılmı ş gibi 
görünmesine ra ğmen büyük bir bölümü et gibi çürümü ştü. Sırıtan a ğızdan fırlayan 
di şler sipsivriydi. Gözleri camdandı. Susannah gözleri n yine Kuzey Merkez 
Pozitronik yapımı mercekler oldu ğundan emindi. Maskenin etrafında birkaç parça 
yeşil kuma ş kalıntıSl vardı. Şüphesiz maskeyi bir zamanlar çevreleyen 
kukuletadan geri kalan, lardı. Susannah oyuncak beb ekten ve maskeden geri 
kalanlar arasındaki ili şkiyi hemen tahmin etti; Detta'nm da sıkça söylemekt en 
hoşlandı ğı giy (özellikle de otobanlar üzerinde görülen otop arklardaki azgın 
oğlanlara) annesi bir aptal yeti ştirmemi şti. 
"Onları buraya getiriyorlardı," dedi. "Kurtlar Call a Bryn Sturgis'den çaldı ğı 
ikizleri buraya getiriyordu. Burası onlar üzerinde -ne?- i şlem yap. tıkları 
yer." 



"Sadece Calla Bryn Sturgis'den de ğil," dedi, Mia umursamazca. "Ama evet. Ve 
bebekler buraya getirildikten sonra oraya götürülüy ordu. Senin de tanıyaca ğından 
emin oldu ğum yere." 
Fedic'in tek caddesinin ötesinde, yukarıda bir yeri  gösterdi. Şatonun surları 
kasabanın ucunda aniden sona ermeden önceki son bin a, duvarları kirli, dalgalı 
metalden olu şan, kıvrımlı çatısı paslı uzun bir Quonset kulübeyd i. Susannah'nın 
görebildi ği tarafta sıralanmı ş pencereler tahtalarla kapatılmı ştı. Aynı tarafta 
çelik bir parmaklık uzanıyordu. Hepsi gri olan yakl aşık yetmi ş at, buraya 
bağlanmı ştı. Bazıları bacakları havaya dikilecek şekilde yere devrilmi ş, 
kıpırtısızca yatıyordu. Birkaçı ba şlarını kadın seslerinin geldi ği yöne çevirdi 
ve o pozisyonda donup kaldı. Atlarla hiç ba ğdaşmayacak bir davranı ştı ama 
elbette bunlar gerçek at de ğildi. Robot, biyonik veya Roland'ın kullandı ğı 
terimlerden herhangi biri oldukları a şikârdı. Ço ğu bozulmu ş veya enerjisi 
tükenmi ş gibi görünüyordu. 
Binanın önündeki paslı tabelada şöyle yazıyordu: 
KUZEY MERKEZ POZĐTRONĐK LTD. 
Fedic Karargâhı 16. Kavis Deney Đstasyonu 
Maksimum Güvenlik 
SÖZLÜ GĐRĐŞ KODU GEREKLĐ 
GÖZ ĐZĐ GEREKLĐ 
"Bir ba şka Do ğan, de ğil mi?" diye sordu, Susannah. 
" Şey, hem evet, hem hayır," dedi, Mia. "Burası aslınd a bütün Dogan-lar'ın 
Dogan'ı." 
"Kurtlar'ın çocukları getirdi ği yer." 
"Evet ve yine getirecekler," dedi, Mia. "Çünkü Sila hşor dostunun sebep oldu ğu 
ufak rahatsızlık kralı uzun süreli ğine durduramayacak. Bundan kesinlikle 
eminim." 
Susannah, ona içten bir merakla baktı. "Böyle acıma sızca konu şurken nasıl bu 
denli sakin olabiliyorsun?" diye sordu. "Çocukları buraya getirip kafalarını... 
balkaba ğı gibi oyuyorlar. Kimseye zararı dokunmamı ş masum çocukları! Geriye 
acılar içinde irile şen ve yine ıstırapla ölen bo ş beyinli geri zekâlılar 
gönderiyorlar. Kaçırılan ve kollarını sana do ğru uzatıp feryat eden senin 
çocu ğun olsaydı bu kadar so ğukkanlı olur muydun, Mia?" 
Mia kızardı ama gözlerini onunkilerden kaçırmadı. " Herkes ka'nm çizdi ği yolda 
yürümek zorunda, New York'lu Susannah. Benim yolum bebemi do ğurup büyütmek ve bu 
şekilde dinh'min görevini sonlandırmak. Ve hayatını. " 
"Herkesin ka'mn onlar için çizdi ği yolun ne oldu ğunu bilmesi ne ho ş," dedi, 
Susannah. "Sence de öyle de ğil mi?" 
"Sanırım korktu ğun için benimle alay etmeye çalı şıyorsun," dedi, Mia ifadesizce. 
"Seni böylesi memnun edecekse durma, devam et." Kol la-nnı iki yana açtı ve 
eğilip kocaman karnı üzerinden alayla selam verdi. 
Üzerinde KAD ĐN GĐYĐM VE ŞAPKALAR yazan bir dükkânın önünde, Fedic Dogan'ınm 
kar şısında durdular. Günü tüketeceksin, burada bulunu şunun bir sebebinin de bu 
oldu ğunu unutma, diye dü şündü, Susannah. Zaman geçir. Payla ştı ğınız tuhaf bedeni 
o bölmede mümkün oldu ğunca uzun süre tut. 
"Alay etmiyorum," dedi, Susannah. "Sadece kendini o  annelerin yerine koymanı 
istiyorum." 
Mia ba şını iki yana öfkeyle sallayınca mürekkep karası saç ları omuz larını 
süpürerek havalandı. "Kaderlerini ben çizmedim, han ım. Kendi, minkini de. Bu 
yüzden gözya şı dökmeyece ğim, te şekkürler. Hikâyen^ dinleyecek misin dinlemeyecek 
misin?" 
"Evet, lütfen." 
"O halde oturalım zira bacaklarım çok yoruldu." 
 
ON 
Geldikleri yöne do ğru ilerleyip birkaç dükkânı geçtikten sonra Gin-Pup pie 
Meyhanesi'nde hâlâ a ğırlıklarını ta şıyabilecek kadar sa ğlam görünen sandalyeler 
buldular, ama tozla karı şık ölüm kokan meyhane iki kadının da ho şuna gitmemi şti. 
Sandalyeleri tahta kaldırıma çıkardılar ve Mia otur up rahatlayarak iç çekti. 
"Yakında," dedi. "Yakında serbest kalacaksın, New Y ork'lu Susannah. Ben de 
öyle." 



"Belki ama hiçbir şey anlamıyorum. Kızıl Kral'ın hizmetkârı oldu ğunu şüphesiz 
bildi ğin halde şu Richard Sayre denen adamın pe şinden ko şmana hiç anlam 
veremiyorum." 
"Sus!" dedi, Mia. Bacaklarını açmı ş, şi şkin karnının üzerinden bo ş caddeye 
bakıyordu. "Ka'nın benim için çizdi ği tek kaderi yerine getirme fırsatını bana 
kralın bir adamı verdi. Sayre de ğil, ondan çok daha güçlü bir adam. Sayre'm emir 
aldı ğı biri. Adı Walter." 
Roland'ın eski dü şmanının adını duyan Susannah irkildi. Mia ona baktı  ve yüzünde 
haşin bir gülümseme belirdi. 
"Bakıyorum bu ismi tanıyorsun. Eh, bu konu şmayı biraz olsun kısaltır. Tanrı 
biliyor ya şimdiden ho şuma gitmeyecek kadar fazla konu şma oldu; yaradılı ş 
sebebim bu de ğil. Ben bebemi do ğurup büyütmek için yaratıldım, daha fazlası için 
değil. Daha azı için de de ğil." 
  
Susannah kar şılık vermedi. Onun i şi öldürmekti, o anki görevi de zaman 
öldürmekti, ama Mia'nın sabit fikirlili ği onu usandırmaya ba şlamı ştı. Korkutması 
da cabası. 
Mia bu dü şünceyi duymu ş gibi, "Neysem oyum ve halimden memnunum," dedi. 
"Ba şkaları memnun de ğilse bana ne? Cehenneme kadar yolları var!" 
En alıngan anlanndaki Detta gibi konu şuyor, diye dü şündü, Susannah ama bir şey 
söylemedi. Sessiz kalmak daha güvenli gibi görünüyo rdu. 
Mia bir anlık duraksamanın ardından devam etti. "Bu nunla birlikte burda olmanın 
bazı... anıları geri getirmedi ğini söylersem yalan olur. Evet!" Ve umulmadık bir 
kahkaha attı. Çıkan ses, umulmadık oldu ğu kadar tatlı ve melodikti. 
"Hikâyeni anlat," dedi, Susannah. "Bu kez tümünü an lat. Do ğumun ba şlamasına daha 
zaman var." 
"Öyle mi dersin?" 
"Evet. Anlat hadi." 
Mia birkaç dakika boyunca sessiz kalıp terk edilmi şli ğin hüznünü yayan, tozla 
kaplı caddeye baktı. Hikâyenin ba şlamasını bekleyen Susannah, Fedic'teki ıssız, 
ruhsuz, gölgesiz havayı ilk kez fark etti. Her şeyi çok iyi görüyordu ve şatoda 
oldukları zamandaki gibi ay yoktu ama yine de gündü z vakti oldu ğunu kesin bir 
ifadeyle söyleyemiyordu. 
Burada zaman yok, diye fısıldadı Susannah'nın tanım adı ğı bir ses kafasının 
içinden. Burası arada bir yer, Susannah. Gölgelerin  iptal edildi ği, zamanın 
solu ğunu tuttu ğu bir yer. 
Sonra Mia hikâyesini anlattı. Susannah'nın bekledi ğinden kısaydı (Eddie'nin 
uyarısının ardından gelen zaman öldürme çabası göz önüne alındı ğında 
istedi ğinden de kısaydı) ama pek çok şeyi açıklıyordu. Hatta Susannah'nın 
umduğundan fazlasını açıklıyordu. Giderek artan bir öfke yle dinledi ve bunun 
için iyi bir sebebi vardı. Görünü şe bakılırsa o gün, ta ş ve kemiklerden olu şan 
çemberin içinde ba şına gelen tecavüzden fa2. lasıydı. Aynı zamanda soy guna 
uğramı ştı; bir kadının ba şına gelebilecek en tuhaf soygundu. 
Ve hâlâ devam ediyordu. 
 
ON BĐR 
" Şuraya bak, sana yarasın," dedi, Susannah'nın yanınd a, tahta kaldırımda oturan 
şi ş karınlı kadın. "Bak ve Mia'nın ismine sahip olmada n önceki halini gör." 
Susannah caddeye baktı. Önce terk edilmi ş kıymıklı bir araba tekerle ği, (ve uzun 
zaman önce kurumu ş) sulama olu ğu ve bir sı ğırtmacın mahmuzundan kopmu ş gibi 
görünen gümü şümsü, yıldız şeklinde bir metal parçasından ba şka bir şey göremedi. 
Sonra, puslu bir figür yava şça belirdi. Çıplak bir kadına aitti. Güzelli ği göz 
kamaştırıcıydı; Susannah bunu kadının görüntüsü daha net le şmeden anlamı ştı. 
Yaşını söylemek mümkün de ğildi. Siyah saçları omuz hizasına dek iniyordu. Kar nı 
dümdüzdü, göbe ği, kadınları seven her erke ğin dilini seve seve gezdirece ği 
çekicilikteydi. Lanet olsun, bunu ben bile isteyebi lirim, diye dü şündü, Susannah 
(ya da belki Detta). Hayalet-kadının bacaklarının a rasında güzel bir yarık 
vardı. Buradaki cazibenin çekimi inanılmazdı. 
"Buraya geldi ğim zamanki halim," dedi hayalet-kadının Susannah'nı n yanında 
oturan hamile versiyonu. Tatil foto ğraflarını gösteren bir kadın gibi 
konu şuyordu. Bu, ben Büyük Kanyon'dayken, bu Seattle'da,  i şte bu da Grand Coulee 



Barajı'ndayken; ve bu, Fedic Caddesi'nde, ho şuna gider umarım. Hamile kadın da 
güzeldi ama caddedeki gölge gibi tüyler ürpertici b ir şekilde de ğil. Hamile 
kadının ya şı a şağı yukarı tahmin edilebilirdi mesela. Yirmilerinin s onlarında 
olmalıydı. Yüzünde, tecrübenin bıraktı ğı izler vardı. Ço ğu acı veren tecrübeler. 
"Bir elemental oldu ğumu söylemi ştim (dinh'inle sevi şen) ama yalandı. Bundan 
şüphelendi ğini tahmin edebiliyorum. Herhangi bir çıkar amacı g üderek yalan 
söylemedim, sadece... bilmiyorum... sanırım do ğru olmasını diledi ğim için öyle 
söyledim. Bebe ğin o açıdan da bana ait olmasını istiyordum..." 
"Ba şından beri senin olmasını istedin." 
"Evet, do ğru dedin. Ba şından itibaren." Çıplak kadının kolları sallanıp 
sırtındaki kaslar kasılıp gev şeyerek ve kalçaları nefes kesen bir ritimle 
salınarak caddede yürüyü şünü izlediler. Toprak yol üzerinde hiçbir iz 
bırakmıyordu. 
"Prim geri çekildi ğinde görünmez dünyanın yaratıklarının arkada bırakı ldı ğını 
söylemi ştim. Pek ço ğu, karaya vurup yabancı bir ortamda soluksuz kalan balıklar 
ve deniz yaratıkları gibi öldü. Ama adapte olabilen lere daima rastlanır ve ben 
de o talihsizlerden biriydim. Ba şıbo ş, avare dola ştım ve çorak topraklarda ne 
zaman insanlara rastlasam bu gördü ğün şekle burundum." 
Caddedeki kadın, podyumda bir manken gibi (te şhir edece ği Paris modaevlerine ait 
son kreasyonu giymeyi unutan bir manken) topukların ın üzerinde döndü, ipeksi 
kalçaları nefes kesen bir ahenkle dalgalandı ve üze rlerinde hilal şeklinde anlık 
çukurlar olu ştu. Kaküllerinin hemen altından bakan gözlerini ufu kta bir noktaya 
dikmi ş olan kadın tekrar yürümeye ba şladı ve saçları, takısız kulaklarının 
etrafında dalgalandı. 
"Aleti olan birini buldu ğumda beceriyordum," dedi, Mia. "Önce «^ı'unla ili şkiye 
girmeye çalı şan, sonra dinh'inle emeline ula şan iblis elemental ile ortak yanım 
buydu; sanırım bu da yalanımı biraz olsun izah ediy or. Ve dinh'ini çekici 
bulmu ştum." Minik bir açgözlülük kırıntısı sesini sertle ştirmi şti. Susannah'nın 
içindeki Detta bunu seksi buldu ve du. dakları i ğrenç bir anlayı şın yarattı ğı 
gülümsemeyle gerildi. 
"Hepsini beceriyordum, kurtulmayı ba şaramazlarsa öldürene kadar devam 
ediyordum." Son derece sıradan bir konudan bahseder  gibiydi. Grand Coulee'dm 
sonra Yosemite'e gittik. "Dinh'ine benden bir mesaj  ile. tir misin, Susannah? 
Eğer onu tekrar görebilirsen?"  
"Elbette, istersen." 
"Bir zamanlar Amos Depape adında bir adam -kötü bir  adam- tanıyordu, Mejis'te 
Eldred Jonas'la birlikte kaçan Roy Depape'in karde şi. Dinh'in Amos Depape'i bir 
yılanın soktu ğunu ve ölüm sebebinin bu oldu ğunu sanıyor. Bu bir anlamda do ğru... 
ama yılan bendim." 
Susannah hiçbir şey söylemedi. 
"Onları seks için becermiyordum, amacım öldürmek de  de ğildi ama geberip aletleri 
sonunda içimden eriyen buz saçakları gibi yumu şayıp çıktı ğında hiç 
umursamıyordum. Aslında buraya, Fedic'e gelene dek onları niçin becerdi ğimi 
bilmiyordum. O eski günlerde buralarda hâlâ kadınla r ve erkekler vardı; Kızıl 
Ölüm henüz gelmemi şti, anlarsın ya. Kasabanın ötesinde, topraktaki yar ık şimdi 
oldu ğu gibi o zaman da oradaydı ama üzerinden geçen köpr ü sapasa ğlamdı. O 
zamanın insanları inatçıydı, bırakmamaya kararlıydı lar. Bu tavırlarını Discordia 
Kalesi'ne hayaletlerin dadandı ğı dedikoduları ba şladı ğında bile terk etmediler. 
Trenler hâlâ geliyordu ama tarifelere uymuyorlardı. .." 
"Ya çocuklar?" diye sordu, Susannah. " Đkizler?" Duraksadı. "Kurtlar?" 
"Hayır, onlar iki düzine asır sonra ba şladı. Belki daha da sonra. Ama şimdi beni 
dinle: Fedic'te bebe ği olan bir çift vardı. Bunun, insanların ço ğunun 
elemental'leı gibi kısır oldu ğu, olmayanların ise ya yava ş de ği şkenler ya da 
canavarlar dünyaya getirdi ği ve ilk soluklarının ardından hayatla rına son 
verdi ği o günlerde ne kadar nadir ve harika bir olay oldu ğunu tahmin edemezsin, 
New York'lu Susannah. Canavar bebeklerin ço ğu do ğar do ğmaz öldürüldü. Ama bu 
bebek!" 
Ellerini çırptı. Gözleri parlıyordu. 
"Yusyuvarlak, pespembe, tek minik bir lekecikle bil e bozulmamı ş, ^sursuz bir 
bebekti ve onu görür görmez varlı ğımın amacını kavradım. Ne seks için 
beceriyordum, ne birle şme anında ölümlü oldu ğum, ne de becerdiklerimin ço ğu 



öldü ğü için. Đnsanları becermekteki tek amacım onlarınki gibi bir  bebek sahibi 
olmaktı. Onların Michael'ı gibi." 
Başını hafifçe e ğip, "Onu alacaktım, biliyorsun," dedi. "Adama gidip  aklını 
kaçırtana dek becerecek, sonra kula ğına karısını öldürmesi gerekti ğini 
fısıldayacaktım. Kadın yolun sonundaki açıklı ğa gitti ğinde adamı ölümüne 
becerecektim ve bebek (o muhte şem, minik, pembe bebek) benim olacaktı. Anlıyor 
musun?" 
"Evet," dedi, Susannah. Midesi hafifçe bulanıyordu.  Caddenin ortasındaki 
hayalet-kadın, bir dönü ş daha yaptı ve yürümeye devam etti. Yolun a şağısındaki 
reklamcı-robot, sonsuza dek sürecekmi ş gibi görünen tiradına devam ediyordu: 
Kızlar, kızlar, kızlar! Bazıları insan bazıları biy onik ama kimin umurunda, 
farkı anlayamazsınız! 
"Ama yanlarına yakla şamadı ğımı gördüm," dedi, Mia. "Sanki etrafla-nna sihirli 
bir çember çizilmi şti. Sanırım sebep bebekti. 
"Sonra salgın ba şladı. Kızıl Ölüm. Bazıları şatoda bir şeyin, sonsuza dek kapalı 
kalması gereken, içi iblislere özgü bir şeylerle dolu bir kavanozun açıldı ğını 
söyledi. Bazıları ise salgının yarıktan -oraya Şeytan'm Kıçı diyorlardı- 
çıkageldi ğini söylüyordu. Sebep herhangi biri olabilirdi, son uç de ği şmiyordu; 
Fedic'te, Discordia'nın kıyısında ya şam sona ermi şti. Pek Ç°k ki şi arabalarla 
veya yürüyerek kasabadan ayrıldı. Bebek Michael ve anne babası bir trenin 
gelece ğini umarak bekledi. Her gün hastalanmaları bekledim  (bebe ğin yumu şacık 
yanaklarında ve tombul kollarında kırmızı lekeler g örmeyi bekledim) ama hiçbiri 
hasta olmadı. Belki de gerçe^ ten sihirli bir çembe r içindeydiler. Öyle 
olmalılar. Sonra bir tren gel^j Patricia'ydı. Mono.  Biliyor mu..." 
"Evet," dedi, Susannah. Blaine'in e şi olan mono hakkında bilmek is. tedi ği her 
şeyi biliyordu. Herhalde bir zamanlar Lud'a oldu ğu gibi buraya da seferleri 
vardı. 
"Tamam. Trene bindiler. Görünmeyen gözya şları döküp duyulmayan çı ğlıklar atarak 
istasyonda arkalarından baktım. Minik o ğullarıyla trene binmi şlerdi... ama o 
zamanlar üç dört ya şlarında olmu ştu, hem yü-rüyor, hem konu şuyordu. Ve gittiler. 
Peşlerinden gitmeye çalı ştım ama yapamadım, Susannah. Burda bir mahkûmdum. 
Amacımı ke şfetmek beni mahkûm etmi şti." 
Susannah bundan şüpheliydi ama yorum yapmamayı tercih etti. 
"Yıllar, on yıllar, yüzyıllar gelip geçti. Artık Fe dic'te sadece robotlar ve 
Kızıl Ölüm'ün kurbanlarının önce iskeletlere, sonra  toza dönü şen gömülmemi ş 
cesetleri kalmı ştı. 
"Sonra yine insanlar geldi ama onlara yakla şmaya cesaret edemedim çünkü onun 
adamlarıydılar." Duraksadı. "O şeyin adamları." 
"Kızıl Kral'm." 
"Öyle. Alınlarında durmaksızın kanayan delikler ola n adamlar. Oraya gittiler." 
Fedic Dogan'mı 16. Kavis Deney Đstasyonu'nu gösterdi. "Ve lanetli makineleri 
kısa süre sonra dünyayı hâlâ ayakta tutmaya inanıyo r-larmı şçasına tekrar 
çalı şmaya ba şladı. Ama asıl istedikleri dünyayı ayakta tutmak de ğildi, hayır! 
Onların istedi ği kesinlikle bu de ğildi! Yataklar getirdiler..." 
"Yataklar!" dedi şaşıran, Susannah. Yolda yürümekte olan güzel kadın to pukları 
üzerinde tekrar zarifçe döndü. 
"Evet, çocuklar için ama bu, Kurtlar'ın onları bura ya getirmeye ba şlamasından ve 
dinh'inm hikâyesinin bir parçası olmandan çok öncey di' Ve sonra Walter bana 
geldi." 
"Yoldaki kadını yok edebilir misin?" diye sordu Sus annah aniden (ve biraz 
huysuzca). "Senin bir versiyonun oldu ğunu biliyorum, o kadarını anladım ama beni 
biraz... bilmiyorum... rahatsız ediyor. Gitmesini s ağlayabilir misin?" 
"E ğer istiyorsan elbette." Mia dudaklarını büzüp üfled i. Rahatsız edecek kadar 
güzel olan kadın (ismi olmayan ruh) bir duman bulut u gibi yok oldu. 
Hikâyesini kafasında toparlamaya çalı şan Mia birkaç dakika boyunca sessiz kaldı. 
Sonra devam etti. "Walter... beni gördü. Di ğerleri gibi de ğil. Ölümüne 
becerdiklerim bile sadece görmek istediklerini görü yordu. Ya da görmelerini 
istedi ğimi." Anılar yüzünde naho ş bir gülümseme belirmesine sebep olmu ştu. 
"Bazılarının annelerini becerdiklerini dü şünerek ölmesini sa ğlamı ştım! Yüzlerini 
görmeliydin!" Sonra gülümsemesi silindi. "Ama Walte r beni gördü." 
"O neye benziyordu?" 



"Söylemesi zor, Susannah. Ba şında bir kukuleta vardı ve altından sı-ntıyordu; 
hep sırıtırdı. Benimle konu ştu. Orda." Hafifçe titreyen parma ğıyla Fedic Ho ş-
Vakit Meyhanesi'ni gösterdi. 
"Ama alnında bir iz yoktu?" 
"Yoktu, bundan eminim. Peder Callahan'ın sı ğ adamlar dediklerinden biri de ğildi. 
Onların görevi Kırıcılar. Sadece ve sadece Kırıcıla r." 
Susannah belli etmemeye çalı şmasına ra ğmen o noktada öfkelenmeye ba şladı. Mia 
tüm anılarına, Aa-ter'lerinin tüm sırlarına ula şabiliyordu. Bu, evine giren 
hırsızın parasını çalmakla kalmayıp iç çama şırlarını denemesine ve özel 
mektuplarını okumasına benziyordu. 
Berbat bir histi. 
"Sanırım Walter için Kızıl Kral'ın ba şbakanı denebilir. Ço ğunlukla talik 
deği ştirip yolculuk eder ve ba şka dünyalarda ba şka isimlerle tanınır ania daima 
sırıtır, güler..." 
"Onunla kısa süreli ğine kar şıla şmıştım," dedi, Susannah. " Đsmi Flago> di. Tekrar 
görü şmeyi umuyorum." 
"Onu gerçekten tanısaydın böyle bir şeyi dilemezdin." 
" Şu bahsetti ğin Kırıcılar... nerdeler?" 
"Neden... Gök Gürültüsü'nde, bilmiyor musun? Gölge topraklarda Neden sordun?" 
"Sadece merak ettim," dedi, Susannah ve Eddie'nin s esini duyar gibi oldu: Cevap 
verece ği her soruyu sor. Günü tüket. Bize yeti şmemiz için fırsat yarat. Böyle 
ayrılmı şlarken Mia'nın dü şüncelerini okumadı ğını ümit ediyordu. 
Okuyabiliyorlarsa bo ğazlarına kadar boka batmı şlar demekti. "Walter konusuna 
geri dönelim. Biraz ondan bahsedebilir miyiz?" 
Mia kabul etti ğini belirten, Susannah'nın tam anlamıyla inanmadı ğı, bezgince bir 
el hareketi yaptı. Mia ne zamandır duyaca ğı herhangi bir hikâyeyle 
ilgileniyordu? Susannah cevabın muhtemelen hiçbir z aman oldu ğunu tahmin 
edebiliyordu. Ve Susannah'nın sordu ğu sorular, dile getirdi ği şüpheler... 
bazıları ku şkusuz Mia'nın da aklından geçmi ş olmalıydı. Elbette dine edilmi ş 
küfürler gibi çarçabuk uzakla ştırılmı şlardı ama yine de... kar şısındaki aptal 
bir kadın de ğildi. Ama takıntılar insanı aptalla ştı-rabilirdi. Susannah bunun 
mümkün olabilece ğini dü şündü. 
"Susannah? Dilini Hantal Billy mi kaptı?" 
"Hayır, sadece Walter'in gelmesinin seni ne kadar r ahatlatmı ş olabilece ğini 
düşünüyordum." 
Mia bunu dü şündü ve gülümsedi. Gülümsemek onu de ği ştiriyor; çocuksu, saf ve 
utangaç görünmesine yol açıyordu. Susannah, görünü şe al-danmaması gerekti ğini 
kendi kendine hatırlatmak zorunda kaldı. "Evet! Öyl eydi! Tabi ki rahatladım!" 
"Amacını ke şfedip amacın yüzünden burda kapana kısılmandan-Kurt lar'ın çocukları 
getirmek ve üzerlerinde i şlem yapmak için hazırlan- 
Mitü görmenden sonra... tüm bunlardan sonra Walter geliyor. Yani şeytan, ama en 
azından seni görebiliyor. Hiç olmazsa hazin öykünü dinleyebiliyor. Ve sana bir 
teklifte bulunuyor." 
"Kızıl Kral'ın bana bir çocuk verece ğini söyledi," dedi, Mia ve ellerini büyük 
karnında şefkatle gezdirdi. "Mordred'im, sonunda zamanı geldi ." 
 
ON ĐKĐ 
Mia yine 16. Kavis Deney Đstasyonu'nu i şaret etti. Doganlar'm Do-gan'ı demi şti 
orası için. Gülümsemesi yüzünden silinmek üzereydi ve artık yüzünde ne ne şe, ne 
de ho şnutluk vardı. Gözleri korku (ve belki) hu- şuyla parlıyordu. 
"Orda beni de ği ştirdiler, ölümlü yaptılar. Bir zamanlar böyle yerle rin sayısı 
çoktu (öyle olmalı) ama tüm Đç-Dünya, Orta-Dünya ve Uç-Dünya'da sadece onun 
kaldı ğına bahse girerim. Hem harika, hem korkunç bir yer.  Ve ben de oraya 
götürüldüm." 
"Neden bahsetti ğini anlamıyorum." Susannah kendi Dogan'ını dü şünüyordu. Ve o da 
elbette Jake'in Do ğan'ı temel alınarak meydana getirilmi şti. Yanıp sönen 
ı şıkları ve televizyon ekranlarıyla tuhaf bir yer old uğu muhakkaktı ama ürkütücü 
değildi. 
"Altında, şatonun altına giden geçitler var," dedi, Mia. "Biri nin sonundaki 
kapı, Gök Gürültüsü'nün Calla tarafına, karanlı ğın bitti ği yerin hemen altına 
açılıyor. Kurtlar çocukları almaya ordan gidiyor." 



Susannah ba şını salladı. Bu çok şeyi açıklıyordu. "Çocukları geri aynı Şekilde 
mi götürüyorlar?" 
"Hayır; Kurtlar'ı Fedic'ten Gök Gürültüsü'nün Calla  tarafına götüren kapı, di ğer 
pek çok kapı gibi tek yönde i şliyor. Di ğer tarafına geçildi ğinde ortadan 
kayboluyor." 
"Çünkü büyülü bir kapı de ğil, de ğil mi?" 
Mia gülümseyerek ba şını salladı ve elini hafifçe dizine vurdu. 
Susannah, ona giderek artan bir heyecanla baktı. "B ir ba şka ikiz ola-yi." 
"Öyle mi dersin?" 
"Evet. Yalnız bu kez ikizler bilim ve büyü. Rasyone l ve irrasyonel. Akıl ve 
delilik. Hangi terimi kullanırsan kullan bu kahrola sı bir çift." 
"Öyle mi?" 
"Evet! Büyülü kapılar -Eddie'nin bulup beni New Yor k'a götürdü ğün gibileri- çift 
yönlü i şliyor. Prim geri çekilip büyü yok oldu ğunda Kuzey Merkez Pozitronik'in 
onların yerini alması için yaptı ğı kapılarsa... tek yönlü. Do ğru anlamı ş mıyım?" 
"Sanırım evet." 
"Belki dünya ilerlemeden önce teleportasyonu, çift yönlü otobanları nasıl 
yapacaklarını çözecek zamanları olmadı. Her neyse, Kurtlar, Gök Gürültüsü'nün 
Calla tarafına kapı vasıtasıyla gidip Fedic'e trenl e dönüyor, de ğil mi?" 
Mia ba şını salladı. 
Susannah artık sadece zaman öldürmeye çalı şmıyordu. Bu bilgi daha sonra i şlerine 
yarayabilirdi. "Peki kralın adamları, pederin sı ğ adamlan çocukların beyinlerini 
kazıdıktan sonra ne oluyor? Sanırım kapıdan yine bi rlikte geçiyorlar, şatonun 
altındaki kapıdan. Kurtlar'ın ba şlangıç noktasına dönüyorlar. Ve yolun geri 
kalanını trenle alıyorlar." 
"Evet." 
"Neden geri götürmeye tenezzül ediyorlar?" 
"Bilmiyorum." Sonra Mia'nın sesi alçaldı. "Discordi a Şatosu'nun altında bir kapı 
daha var. Yıkıntılar arasındaki odalarda bir ba şka kapı. 0 kapı..." Dudaklarını 
ıslattı. "Geçi ş yaptırıyor." 
"Geçi ş mi?... Bu kelimeyi biliyorum ama neyin bu kadar kö tü oldu ğu anlama..." 
"Sonsuz sayıda dünya var, dinh'in bu konuda haklı a ma bu dünyalar birbirine çok 
yakın olsa da (New York'ların bazılarının oldu ğu gibi) aralarında sonu gelmez 
mesafeler var. Bir evin iç ve dı ş duvarları arasındaki bo şlu ğu dü şün. Daima 
karanlık olan bölümü. Bir yerin karanlık olması, bo ş oldu ğu anlamına gelmez. 
Gelir mi, Susannah?" 
Geçi ş karanlı ğında canavarlar var. 
Bunu kim söylemi şti? Roland mı? Hatırlayamıyordu ama ne fark ederdi?  Mia'nın 
söylemeye çalı ştı ğı şeyi anlıyordu ve bu do ğruysa, deh şet vericiydi. 
"Duvarlarda sıçanlar var, Susannah. Yarasalar var. Duvarların içinde her tür 
ısıran, emen böcek var." 
"Yeter, anladım." 
" Şatonun altındaki kapı -onların bir hatası oldu ğundan şüphem yok-hiçbiryere 
gitmiyor. Dünyalar arasındaki bo şlu ğa açılıyor. Geçi ş bo şlu ğuna. Ama aslında içi 
boş de ğil." Sesi daha da alçaldı. "O kapı, Kızıl Kral'ın e n azılı dü şmanlarına 
ayrılmı ş. Varlıklarını senelerce sürdürebilecekleri (körlem esine, ba şı bo ş, 
çılgınca) bir karanlı ğa atılıyorlar. Ama bir şey eninde sonunda onları bulup 
yiyor. Bizim gibilerin aklının alamayaca ğı, dü şünmeye tahammül edemeyece ği 
korkunçlukta canavarlar." Susannah böyle bir kapıyı  ve ardında bekleyenleri 
zihninde canlandırmaya çalı ştı. Bunu yapmak istemiyordu ama elinde de ğildi. 
Boğazı kurudu. 
Mia aynı alçak ve bir şekilde korkutucu güvenle dolu ses tonuyla konu şmaya devam 
etti. "Eski insanların bilimle büyüyü birle ştirmeye çalı ştı ğı pek çok yer vardı 
ama orası geri kalan tek örne ği olabilir." Ba şını Do-gan'a do ğru salladı. 
"Walter'in beni ölümlü yapmak ve Prim'in yolundan s onsuza dek ayırmak için 
götürdü ğü yer orasıydı. 
"Beni senin gibi yapmak için." 
 
ON ÜÇ 
Mia her şeyi bilmiyordu ama Susannah, o ana dek anlattıkları ndan Walter/Flagg'in 
daha sonra Mia olacak ruha Faustvari bir anla şma su^. du ğunu anlamı ştı. 



Neredeyse ölümsüz ama aynı zamanda cisimsiz varlı. ğından vazgeçip ölümlü bir 
kadın olursa hamile kalıp çocuk do ğurabile. çekti. Walter feda etti ği onca şey 
kar şılı ğında elde edebileceklerinin çok az oldu ğunu belirtip dürüst davranmı ştı. 
Bebek, normal bebekler gibi bu-yümeyecekti (bebek M ichael'ın onu taparcasına 
izleyen görünmez gözlerin önünde yaptı ğı gibi olmayacaktı) ve ona sadece yedi 
yıl boyunca sahip olabilecekti ama o yıllar ne şahane olacaktı! 
Walter bu noktadan sonra sessiz kalmı ş, Mia'nın kendine hayaller yaratmasına 
izin vermi şti: bebe ğini besleyip yıkayacak, bunu yaparken dizlerinin ve  
kulaklarının arkasındaki hassas kıvrımları ihmal et meyecek; kürek kemiklerinin 
arasındaki o tatlı noktayı öpücüklere bo ğacak; tombul, minik ellerini tutarak 
ilk adımlarını atmasına yardım edecek; ona masallar  okuyacak; gökyüzündeki Ya şlı 
Yıldız'la Ya şlı Ana'yı gösterip dulun en güzel ekme ğini çalan Ekinkargası Sam'in 
hikâyesini anlatacak; ilk kelimesini söyledi ğinde (elbette anne olacaktı) 
mutluluk gözya şları içinde onu ba ğrına basacaktı. 
Susannah bu co şkulu hayalleri acımayla karı şık alaycılıkla dinledi. Walter'in 
fikri ona büyük bir beceriyle sattı ğı belliydi ve bunun için en iyi yöntemi 
kullanmı ş, malın kendini pazarlamasına izin vermi şti. Şeytana yakı şacak bir 
iyelik süresi bile sunmu ştu: yedi yıl. Tek yapmanız gereken i şaretli yeri 
imzalamak, hanımefendi ve lütfen kükürt kokusuna al dırmayım nedense 
giysilerimden bu kokuyu bir türlü atamıyorum. 
Susannah anla şmayı anlıyor, buna ra ğmen hazmetmekte güçlük çekiyordu. Bu yaratık 
sabah bulantıları, şi ş ve sızlayan gö ğüsler ve hamileligjn son altı haftasında 
on be ş dakikada bir i şeme ihtiyacı duymak için ■ lümsüzlü ğünü feda etmi şti. Ve 
durun dostlar, dahası var! Đki buçuk yıl boyunca çi şli ve kakalı bezleri 
deği ştirmek! Đlk di şini çıkaran bebe ğin canhıra ş çı ğlıklarıyla gece yarıları 
uyanmak (haydi ne şelen anne, sadece otuz bir tanecik kaldı). Ya o büy ülü ilk 
istifra! Hele tertemiz yapıp giydirirken burnunuzu ıslatan idrar fıskiyesi! 
Ve evet, büyü olacaktı. Susannah hiç çocuk sahibi o lmamasına ra ğmen sevgi dolu 
bir birle şmenin sonucunda ortaya çıktıysa tüm o kirli bezleri n ve kusmuk 
kokularının bile büyülü olabilece ğini biliyordu. Ama bir çocuk sahibi olup tam 
her şey güzel gidiyorken, ço ğu insanın sorumluluk, mantık ça ğına geldiklerini 
düşündüğü ya şa ula şmışken elinden alınmasına razı olmak? Sonra Kızıl Kral 'ın 
kıpkırmızı ufkunun ötesine götürülmesine katlanmak?  Bunları kabullenmek güçtü. 
Yakla şan anneli ğinin co şkusuyla mest olan Mia'nın gözleri, ona vaat edilen pek 
az şeyin de elinden alınmak üzere oldu ğunu göremeyecek kadar kör mü olmu ştu? 
Walter/Flagg nüfusu Kızıl Ölüm'le yok olan Fedic'e gelmi ş ve ona o ğluyla 
geçirebilece ği yedi yıl vaat etmi şti. Oysa Richard Sayre, Plaza-Park' taki odayı 
aradı ğında be ş yıldan bahsetmi şti. 
Sonuç olarak Mia siyahlı adamın ko şullarını kabul etmi şti. Ona bunu yaptırmaktan 
kolay ne vardı? Annelik için yaratılmı ş, Prim'den bu emirle yükselmi ş, bir 
kusursuz insan bebe ği, Michael'ı ilk görü şünde amacını ke şfetmi şti. Nasıl 
reddedebilirdi? Ona bebe ğiyle sadece üç sene birlikte olabilece ği söylense hayır 
diyebilir miydi? Ya da bir sene? Uzun zamandır ba ğımlı olan bir uyu şturucu 
kullanıcısına dolu bir şırınga uzatılsa reddeder miydi? 
Mia, 16. Kavis Deney Đstasyonu'na götürülmü ştü. Kendine bazen uÇ-Düny a'nın 
Walter'i, bazen de Tüm-Dünya'nın Walter'i diyen, gü lüm-^yen, alaycı (ve şüphesiz 
ürkütücü) Walter, ona istasyonu gezdirmi şti. 
Mia çocuklarla dolmayı bekleyen yataklarla dolu büy ük salonu görmü ştü, her bir 
yata ğın ba şında, bölümlenmi ş çelik hortumlara ba ğlı paslanmaz çelikten kasklar 
vardı. Bu aletlerin ne i şe yarıyor olabilece ğini dü şünmek hiç ho şuna gitmemi şti. 
Ayrıca Cehennem Çukuru Şatosu'nun altındaki geçitlerden bazılarını görmü ş, ölüm 
kokusunun bo ğucu ve keskin oldu ğu yerlerde bulunmu ştu. O... kızıl bir karanlık 
vardı ve o... 
"O zaman ölümlü muydun?" diye sordu, Susannah. "Öyl eymi şsin gibi geliyor." 
"Olmak üzereydim," dedi, Mia. "Walter bu sürece olm ak diyordu." 
"Tamam. Devam et." 
Ama Mia'nın anıları bu noktada karanlı ğın içinde kayboluyordu; geçi ş karanlı ğı 
değildi ama ho ş oldu ğu da söylenemezdi. Bir tür amneziydi ve kızıldı. 
Susannah'nın güvenmemeyi ö ğrendi ği renkti bu. Hamile kadının ruhlar dünyasından 
cisimler dünyasına geçi şi (Mia'ya do ğru yolculu ğu) ba şka türde bir kapıdan 
geçerek mi tamamlanmı ştı? Bunu kendisi de bilmiyor gibiydi. Tek hatırladı ğı 



bilincini kaybedi şi ve karanlıktı, sonra tekrar kendine gelmi şti. Kendine 
geldi ğinde "...gördü ğün gibiydim. Sadece hamile de ğildim." 
Walter'in dedi ğine göre Mia ölümlü bir kadın da olsa gebe kalamazd ı. 
Taşıyabilirdi ama hamile kalamazdı. Böylece iblis e/e/ nenta/'lerden biri, 
Roland'ın tohumlarını di şi olarak alıp erkek olarak Susannah'ya aktararak Kı zıl 
Kral'a büyük bir hizmette bulunmu ştu. Bir sebep daha vardı elbette. Walter 
söylememi şti ama Mia biliyordu. 
"Kehanet," dedi Fedic'in gölgesiz, terk edilmi ş caddesine bakarak. Yolun 
kar şısında Calla'daki Andy'ye benzer bir ba şka robot, UCUZA KAL ĐTELĐ YEMEK vaat 
eden Fedic Cafe'nin önünde sessizce, paslanarak dur uyordu. 
"Ne kehaneti?" diye sordu, Susannah. 
"'Eld'in soyunun sonuncusu kız karde şiyle veya kızıyla ensest ili şki vuracak ve 
çocuk damgalanmı ş olacak, kırmızı topu ğu görüldü ğünde bu a şılacak. Son 
sava şçının solu ğunu durduran o olacak.'" 
"Ben Roland'ın ne kızı, ne de karde şiyim be kadın! Belki derilerimizin rengi 
gibi minik bir ayrıntıyı gözünden kaçırdın. Birimiz in beyaz, di ğerimizin siyah 
olması gibi önemsiz bir ayrıntıyı!" Ama kehanetin n e anlama geldi ğini tahmin 
edebiliyordu. Aileler pek çok şekilde olu şurdu. Kan ba ğı, içlerinden sadece 
biriydi. 
"Sana dinh kelimesinin ne anlama geldi ğini söylemedi mi?" diye sordu, Mia. 
"Elbette. Lider anlamına geliyor. Üç kıçı kırık eli  tabancalı çaylak yerine bir 
ülkenin sorumlulu ğuna sahip olsaydı kral anlamına gelirdi." 
"Lider ve kral, do ğru diyorsun. Söylesene Susannah, bu sözcükler bir b aşkası 
için de kullanılan zayıf seçenekler de ğil mi?" 
Susannah cevap vermedi. 
Mia yanıt almı şçasına ba şını salladı ve yeni bir sancıyla yüzünü buru şturdu. 
Sancı geçince sözlerine devam etti. "Sperm Roland'ı ndı. Đblis elemental cinsiyet 
deği ştirdi ği sırada eski insanların buldu ğu bilimsel bir yöntemle spermin 
korunmu ş olabilece ğine inanıyorum ama önemli olan bu de ğil. Önemli olan, 
korunmu ş ve ka'nm takdiri do ğrultusunda yuvasını bulmu ş olması." 
"Benim yumurtam." 
"Senin yumurtan." 
"Ta şların olu şturdu ğu çemberde ırzıma geçildi ğinde." 
"Öyle." 
Susannah dü şüncelere dalarak oturdu. Bir süre sonra ba şını kaldırıp baktı. 
"Görünü şe bakılırsa daha önce söyledi ğim do ğru. O zaman ho şunagitmemi şti, şimdi 
de ho şlanaca ğını sanmam ama sen bir bebek bakıcısın, dan ba şka bir şey 
değilsin." 
Bu kez öfke yoktu. Mia sadece gülümsedi. "Sabahları  midesi bulan-masına kar şın 
âdet görmeye devam eden kimdi? Sen. Peki şimdi kimin karnı şi ş? Benim. Bir bebek 
bakıcısı varsa o da sensin, New York'lu Susannah." 
"Bu nasıl mümkün olabiliyor? Biliyor musun?" 
Mia biliyordu. 
 
ON DÖRT 
Walter, bebe ğin Mia'ya nakledilece ğini, satır satır gönderilen bir faks gibi 
hücre hücre gönderilece ğini söylemi şti. 
Susannah faksın ne oldu ğunu bilmedi ğini söylemek için a ğzını açtı ama sonra 
vazgeçerek kapadı. Mia'nın söylediklerinin özünü ka vrıyordu ve bu kadarı, içini 
hayret ve öfkeyle doldurmaya yetmi şti. Hamileydi. Önceden de, içinde 
bulundukları anda da. Ama bebek Mia'ya 
(fakslanıyordu) 
gönderiliyordu. Bu, hızlı ba şlayıp yava şlayan bir süreç miydi yoksa yava ş 
başlayıp hızlanmı ş mıydı? Đkincisi olmalı, diye dü şündü çünkü zaman geçtikçe 
hamilelik hissi artaca ğına azalmı ştı. Karnındaki hafif şi şlik neredeyse tamamen 
kaybolmu ştu. Ve Mia ile bebeye nasıl aynı ba ğlılı ğı gösterdiklerini 
anlayabiliyordu: aslında bebek ikisine de aitti. Bi r... bir kan nakli gibi 
geçmi şti. 
Ama kanını alıp ba şkasına nakletmeden önce ki şiden izin isterler. Tabı bu, Peder 
Callahan'ın vampirleri için de ğil, doktorlar için geçerli. Sen onlardan birine 
çok daha yakınsın, de ğil mi Mia? 



"Bilim mi, büyü mü?" diye sordu, Susannah. "Bebe ğimi çalmanı sa ğ-layan hangisi?" 
Mia bu sözler üzerine kızardı ama ba şını kaldırdı ğında gözlerini Su-
satınah'nmkilerden kaçırmadı. "Bilmiyorum," dedi. " Muhtemelen ikisinin de biraz 
var. Hem o kadar sahiplenme! Bebe benim içimde, sen de de ğil- Benim kanımla, 
benim kemiklerimle besleniyor, senin de ğil." 
"Ne olmu ş yani? Bu bir şeyi de ği ştirir mi sanıyorsun? Pis bir büyücünün 
yardımıyla onu benden çaldın." 
Mia ba şını hararetle iki yana salladı ve siyah saçları yüz ünün çevresinde 
dalgalandı. 
"Çalmadın mı?" diye sordu, Susannah. "Peki bataklık ta kurba ğalan, a ğılda domuz 
yavrusunu ve Tanrı bilir ba şka ne i ğrenç yaratı ğı mideye indiren neden sen 
değildin öyleyse? Niçin şatonun ziyafet salonunda yemek yiyenin sen oldu ğuna 
dair o saçmalıkları uydurmak zorunda kaldın? Lafın kısası güzelim, bebenin 
besini neden benim bo ğazımdan geçmek zorundaydı?" 
"Çünkü... çünkü..." Susannah, Mia'nın gözlerinin ya şlarla doldu ğunu gördü. 
"Çünkü burası kötü topraklar! Çorak topraklar! Kızı l Ölüm'ün hüküm sürdü ğü yer, 
Discordia'nm kıyısı! Bebemi burda besleyemezdim!" 
Susannah bunun makul bir cevap oldu ğunu dü şündü ama tam olmadı ğını hissediyordu. 
Ve bunu Mia da biliyordu. Çünkü Bebek Michael, kusu rsuz Bebek Michael burada 
doğmuş, burada serpilip büyümü ştü. Mia'nın onu son görü şünde serpilmeye devam 
ediyordu. Madem o kadar emindi, o ya şların gözlerinde ne i şi vardı? 
"Mia, sana beben hakkında yalan söylüyorlar." 
"Nerden biliyorsun? Bilmeden öyle konu şma." 
"Ama biliyorum." Gerçekten de biliyordu. Ama kahret sin ki, elinde ^nıt yoktu! Bu 
kadar kuvvetli bir his nasıl ispatlanırdı? 
"Flagg (ya da Walter) sana yedi yıl vaat etmi ş. Sayre ise be ş yıl VerL yor. Ya 
Dixie Pig'e gitti ğinde eline üzerinde üç Y ĐLLĐK ÇOCUK BAKĐM HAK-KĐ VERĐLMĐŞTĐR 
yazılı bir kart tutu ştururlarsa? Ona da razı mı olacaksın?" 
"Öyle bir şey olmayacak! Sen de di ğeri gibi kötüsün! Kes sesini!" 
"Bana kötü diyene bak! Babasını öldürecek bir çocu ğu do ğurmak için sabırsızlanan 
biri." 
"Umurumda bile de ğil!" 
"Senin kafan çok karı şmış, kızım. Olacaklarla olmasını istediklerini 
karı ştırıyorsun. Çocu ğunu daha ilk nefesini bile almadan öldürüp şu Kırıcı denen 
piçlere yedirmeyeceklerinden nasıl emin olabiliyors un?" 
"Kes... sesini!" 
"Ya bebe ğin bir tür süper-yiyecekse? Đşi bir kerede bitirecek kadar güçlüyse?" 
"Kes sesini dedim, KESF' 
"Bilmiyorsun i şte. Hiçbir şey bilmiyorsun. Sen sadece bebek bakıcısı-sm, sadec e 
au pair'sin. Yalan söylediklerini, sözlerini asla t utmadıklarını, hile 
yaptıklarını biliyorsun ama yine de devam ediyorsun . Sonra da susmamı 
istiyorsun." 
"Evet! Evet!" 
"Susmayaca ğım," dedi, Susannah sertçe ve Mia'nın omuzlarını ka vradı. Elbisenin 
altındaki kemiklerin üzerinde et yoktu sanki, öyles ine zayıftı omuzları. Ve 
ate şi varmı şçasına yanıyordu. "Susmayaca ğım, çünkü o gerçekte bana ait ve bunu 
sen de biliyorsun. Kedi yavrularını fırında do ğurabilir ama bu, yavruları çörek 
yapmaz." 
Pekâlâ, yine hiddet safhasına dönmü şlerdi. Mia'nın yüzünde heffl korkunç, hem 
mutsuz bir ifade belirdi. Susannah kar şısındaki kadının gözlerinde bir zamanlar 
oldu ğu sonsuz, hasret çeken, mutsuz yaratı ğı gö-gidildi ğini dü şündü. Ve bir şeyi 
daha. Körüklenip inanca dönü ştürülebilecek bir kıvılcım. Yeterli süre olursa 
elbette. 
"Çeneni kapataca ğım," dedi, Mia ve Fedic'in ana caddesi aniden şatoda oldu ğu 
gibi yırtılırcasına ayrıldı. Gerisinde bir tür şi şkin karanlık vardı. Ve bo ş 
değildi. Ah, hayır, kesinlikle bo ş de ğildi. Susannah bunu net bir biçimde 
hissedebiliyordu. 
Karanlı ğa do ğru dü ştüler. Mia onları itti. Susannah kar şı koymaya çalı ştı ama 
çabası bo şunaydı. Karanlı ğa dü şerken beyninde hiç durmaya-cakmı ş gibi dönüp 
dola şan tekdüze bir ses duydu; her tekrarda içindeki end i şe artıyordu: Oh 
Susannah-Mio, bölünmü ş kızım benim, '99 yılında... 



 
ON BEŞ 
DIXIE PIG'epark etmi ş... 
Bu can sıkıcı (ve bir o kadar da önemli) tekerleme Susannah-Mio'nun kafasında 
son tekrarını tamamlayamadan söz konusu kafa bir ye re çarptı. Darbe öyle 
şiddetli olmu ştu ki gözlerinin önünde parlak yıldızlar uçu ştu. Yıldızlar 
kaybolunca kar şısında dev gibi harfler belirdi: 
NKKRA 
Geri çekilince BANGO SKANK KRAL Đ BEKLĐYOR! yazısını gördü. Tuvalet bölmesinin 
kapısının arkasındaki duvar yazısıydı. Hayatını kap ılar yönetiyordu (Oxford, 
Mississippi'deki hücre kapısının arkasından gürültü yle kapanmasından beri öyle 
gibiydi) ama bu seferki kapalıydı. Güzel. Tecrübele ri ona kapalı kapıların 
açıklara nazaran daha az sorun yarattı ğını göstermi şti. Yakında bu da açılacak 
ve sorunlar ba şlayacaktı. 
Mia: Sana bildi ğim her şeyi anlattım. Şimdi Dixie Pig'e gitmeme yar_ dim edecek 
misin yoksa bu i şi tek ba şıma halletmem mi gerekecek? Mecbur kalırsam yaparım , 
kaplumba ğanın da yardımıyla. 
Susannah: Yardım edece ğim. 
Ancak Mia'nın ondan alaca ğı yardımın miktarı, daha çok günün hangi saatinde 
olduklarına ba ğlıydı. Ne kadar süredir oradaydılar? Ba-caklarının dizden a şağısı 
(ve poposu) tamamen uyu şuktu ve bu iyiye i şaretti ama floresan lambaların 
altında saat herhangi birini çeyrek geçiyor olabili rdi. 
Seni neden ilgilendiriyor? diye sordu, Mia şüpheyle. Saatin kaç oldu ğundan sana 
ne? 
Susannah tela şla bir açıklama bulmaya çalı ştı. 
Bebek. Yaptı ğım şeyin bebe ğin gelmesini sonsuza dek engelleyemeyece ğini 
biliyorsun, de ğil mi? 
Elbette biliyorum. Bu yüzden bir an önce gitmek ist iyorum. 
Pekâlâ. Eski dostumuz Mats bize ne kadar nakit bıra kmı ş bir görelim. 
Mia para tomarını çıkardı ve anlamaz gözlerle baktı . 
Üzerinde Jackson yazanı al. 
Ben... Mahcubiyet. Okuyamam. 
Bırak da öne çıkayım. Ben okurum. 
Olmaz! 
Tamam tamam, sakin ol. Uzun beyaz saçları Elvis gib i arkaya taranmı ş olan adam. 
Bu Elvis'in kim oldu ğunu... 
Boş ver, şu en üsttekinden bahsediyorum. Güzel. Şimdi paranın geri kalanını 
cebine geri koy ki güvende olsun. Yirmili ği ovucunun içinde tut. Tamam, şimdi 
yaylanalım. 
Ne yayı? 
Mia, sus. 
 
ON ALTI 
Lobiye tekrar girdiklerinde (karıncalanan bacaklar üzerinde yava ş dunlarla 
yürüyerek) alacakaranlı ğın çökmü ş oldu ğunu gören Susannah bir nebze rahatladı. 
Günün tamamını tüketmeyi ba şaramamı ş ama ço ğundan kurtulmu ştu. 
Lobi hâlâ kalabalıktı ama daha önceki karga şa yerini düzene ve sükûnete 
bırakmı ştı. Odaya giri ş i şlemlerini yapan güzel melez kadın artık yoktu, 
vardiyası bitmi şti. Otelin giri şindeki üniformalı iki görevli, ço ğu smokinler ve 
uzun, şık gece elbiseleri giymi ş konuklar için ıslık çalarak taksi durdurmaya 
çalı şıyordu. 
Partilere gidiyorlar, dedi Susannah. Ya da belki ti yatroya. 
Umurumda de ğil, Susannah. Ye şil giysili adamların bizim için sarı araçlardan 
birini durdurmasını mı bekleyece ğiz? 
Hayır. Kö şeden bir taksiye bineriz. 
Öyle mi yapaca ğız? 
Of, ku şkulanmayı bırak artık. Çocu ğunu ya onun ölümüne ya da ken-dininkine 
götürüyorsun, bundan eminim ama iyi niyetli oldu ğunu biliyorum ve sözümü 
tutaca ğım. Evet, öyle yapaca ğız. 
Pekâlâ. 



Mia ba şka tek kelime etmeden (elbette özür de dilemeden) o telden çıkıp sa ğa 
döndü ve Đkinci Cadde'ye, 2 Hammarskjöld Plaza'ya ve gülün gü zel şarkısına do ğru 
yürümeye ba şladı. 
 
ON YEDĐ 
Đkinci Cadde ile Kırk Altıncı Sokak'ın kö şesinde soluk kırmızı renkte bir araba 
kaldırımın kenarına park edilmi şti. Kaldırımın o bölümü sarıydı ve mavi giysili 
bir adam (bir Saat Muhafızı) uzun boylu, ak sakalı bir ba şka adamla tartı şıyor 
gibiydi. 
Mia içinde heyecanla karı şık şaşkın bir hareket hissetti. 
Susannah ? Ne oldu ? 
Şu adam! 
Saat Muhafızı mı? O mu? 
Hayır, sakallı olan! Tıpatıp Henchick'e benziyor! M annilerin Henc-hick'i! 
Görmüyor musun? 
Mia ne görüyor, ne de umursuyordu. Anladı ğı kadarıyla sarı kaldırım önüne araç 
koymak yasaktı ve sakallı adam bunun farkında olmas ına ra ğmen arabasını 
çekmemekte direniyordu. Şövaleler açıp üzerlerine resimler yerle ştirmeye devam 
ediyordu. Mia bu tartı şmanın iki adam arasında eskiden beri sürmekte oldu ğunu 
hissetti. 
"Sana ceza kesmek zorundayım, peder." 
"Ne gerekiyorsa yapın, Memur Benzyck. Tanrı sizi se viyor." 
"Güzel. Bunu duydu ğuma sevindim. Cezaya gelince, makbuzu yırtıp atacak sın, de ğil 
mi?" 
"Sezar'ın hakkı Sezar'a; Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya. Đncil'de böyle yazıyor ve 
Tanrı'nın Kutsal Kitabı'na hamdolsun." 
"Öyle olsun bakalım," dedi, Saat Muhafızı Benzyck. Arka cebinden kalınca bir 
makbuz koçanı çıkarıp üstteki sayfaya bir şeyler karalamaya ba şladı. Bu görüntü 
de artık alı şılagelmi ş olan bir törenin bir parçası gibiydi. "Ama aklında  olsun, 
Harrigan; belediye er geç tepene binecek ve o kanun ları hiçe sayan, kutsal 
kıçına tekmeyi indirecek. Umarım bu gerçekle şti ğinde ben de orda olurum." 
Makbuzu kopardı ve kırmızı aracın sileceklerinden b irinin altına sıkı ştırdı. 
Susannah ilgiyle izliyordu: Ceza yedi ve görünü şe bakılırsa bu ilk sefer de ğil. 
Ivlia da ister istemez kısa bir süre için ilgilenmi şti: Arabanın yan tarafında 
ne yazıyor, Susannah? 
Susannah kısmen öne çıkıp gözlerini kısarak baktı ğı sırada kısa bir duraksama 
oldu. Bu Mia için garip bir deneyimdi. Kafasının de rinliklerinde gıdıklanma gibi 
bir his olu şmuştu. 
Gördüklerinin ilgisini fazlasıyla çekti ği sesinin tonundan anla şılan Susannah, 
KUTSAL-BOMBA KĐLĐSESĐ, Rahip Earl Harrigan, yazıyor, de-dlAynca KATKINIZ  
CENNETTE ÖDÜLLENDĐRĐLECEKTĐR de diyor. 
Cennet nedir? 
Yolun sonundaki açıklı ğa verilen bir ba şka isim. 
Ah. 
Saat Muhafızı Benzyck ellerini arkasında kavu şturmu ş, çarpıcı büyüklükteki 
kalçası her adımıyla sallanarak görevini tamamlamı ş halde uzakla ştı. Bu arada 
Rahip Harrigan şövaleleri düzeltmeye devam ediyordu. Resimlerden bi rinde bir 
adam, beyazlara bürünmü ş bir ba şka adam tarafından hapishaneden çıkarılıyordu. 
Beyazlı adamın kafası parlak bir ı şık içindeydi. Bir di ğer resimde beyazlı adam 
kırmızı derili, boynuzlu bir canavara arkasını dönm üştü. Kırmızı derili canavar 
sai Beyazlı'ya bir ayı gibi öfkelenmi ş görünüyordu. 
Susannah bu dünyadaki insanlar Kızıl Kral'ı şu kırmızı canavar olarak mı 
görüyor? 
Susannah: Galiba öyle. Đlgini çekiyorsa bu, şeytan, yeraltının hâkimi. Dindar 
adamın bir taksi durdurmasını sa ğla, olur mu? Kaplumba ğayı kullan. 
Mia yine şüpheli bir ifadeyle sordu (elinde de ğilmi ş gibiydi): Öyle mi 
yapaca ğız? 
Evet, öyle! Aynen öyle! Hadisene kadın! 
Tamam, tamam. Mia biraz utanmı ş gibiydi. Fildi şi kaplumba ğayı cebinden çıkararak 
Rahip Harrigan'a do ğru yürüdü. 
 



ON SEKĐZ 
Ne yapması gerekti ği bir anda Susannah'nın içine do ğdu. Mia'dan ayrılıp geri 
çekildi (kadın sihirli kaplumba ğa yardımıyla da taksi bulamazsa ümitsiz vaka 
demekti) ve gözlerini kapatarak Dogan'ı hayal etti.  Gözlerini tekrar açtı ğında 
Dogan'daydı. Eddie'ye ula şmaya çalı ştı ğı zaman-larda kullandı ğı mikrofonu kapıp 
açtı. 
"Harrigan!" dedi, mikrofona. "Rahip Earl Harrigan, orda mısın? Beni duyuyor 
musun, tatlım? Beni duyuyor musun?" 
ON DOKUZ 
Rahip Harrigan i şine kısa süreli ğine ara verip zenci bir kadının (Tanrı'ya 
şükürler olsun, kadın pek de fiyakalı yürüyordu) tak siye binmesini izledi. 
Yolcusunu alan taksi uzakla ştı. Her ak şamki vaazına ba şlamadan önce (Memur 
Benzyck'le küçük dansı, sadece ba şlangıçtı) yapılacak daha bir sürü i şi vardı 
ama yine de orada durmu ş, uzakla şan taksinin kırmızı ı şıklarına bakıyordu. 
Az önce ba şına bir şey mi gelmi şti? 
Acaba?... Mümkün olabilir miydi? Yoksa?... 
Rahip Harrigan kaldırımın üzerinde diz çöktü. Geçen  yayaların farkında de ğilmi ş 
gibiydi; yayalar da onunla ilgilenmiyordu zaten. Đri ellerini kavu şturdu ve 
çenesinin altına do ğru kaldırdı. Đncil'de duanın tek ba şına, gizlice 
yapılmasının en iyisi oldu ğunun söylendi ğini biliyordu ve pek çok kez tek ba şına 
diz çökmü ştü, ama Tanrı'nın bazen kullarının dua eden bir ada mın neye 
benzedi ğini görmesini istedi ğini de biliyordu, çünkü ço ğu, bu görüntüyü 
unutmu ştu. Ve Tanrı'yla konu şmak için hemen orası, Đkinci Cadde ile Kırk Altıncı 
Sokak'ın kö şesi kadar iyi, orası kadar ho ş bir yer 
lunamazdı. Orada şarkı vardı, güzel ve tatlı, insanı canlandırıyor, z ihni 
açıyordu... ve tesadüf bu ya cildini de temizliyord u. Bu Tanrı'nın sesi 
Heeildive R-arnP Harrigan öyle oldu ğunu dü şünecek kadar aptal ve saygı-de ğildi, 
ama seslerin meleklere ait oldu ğunu sanıyordu. Evet, yüce Tanrı ve Đlah-bombası, 
bu ses meleklerin sesiydi! 
"Tanrım, az önce üzerime bir Đlah-bombası mı attın? Az önce duydu ğum ses sana mı 
yoksa bana mı aitti?" 
Cevap gelmedi. Zaten ço ğunlukla gelmezdi. Bu konuyu dü şünecekti, /una önce 
hazırlanması gereken bir ayin vardı. Kabaca söyleme k gerekirse sahneye koyması 
gereken bir gösteri vardı. 
Rahip Harrigan yasak bölgeye park etmi ş oldu ğu kırmızı minibüse yürüdü ve arka 
kapıları açtı. Sonra kitapçıkları, kaldırımda yanma  koyaca ğı ipek kaplı ba ğı ş 
kutusunu ve dayanıklı ah şap küpü çıkardı. Vaaz verirken onun üzerine çıkacak tı, 
yukarı uzanıp şükürler olsun diye ba ğırır mısınız? 
Ve evet, karde şim, hazır ba şlamı şken bir de amin der misin? 
  
DÖRTLÜK: Commala-iki-iki 
Yine geldi di ğeri 
Bilirsin yüzünü ve ismini 
Ama bu dostun yapmaz o ki şiyi. 
KARŞILIK: Commala-bin-bin 
Dostun de ğil o senin! 
Çok yakla şmasına verirsen izin 
Seni yine kesece ği kesin. 
  
11. Kıta: Yazar 
 
BĐR 
Bridgton kasabasındaki küçük alı şveri ş merkezine (bir supermarket, bir 
çamaşırhane ve şaşırtıcı büyüklükte bir eczane) vardıkları sırada ayn ı şeyi hem 
Roland, hem Eddie hissetti: sadece şarkıyı de ğil, artan gücü. Çılgın, muhte şem 
bir asansör gibi onları uçurdu. Eddie, Tinkerbell'i n sihirli tozunu ve Dumbo'nun 
sihirli tüyünü hatırladı. Bu hem güle yakla şmak gibiydi, hem de de ğildi. Bu 
küçük New England kasabasında kutsal veya takdis ed ilmi ş bir vajlı ğın hissi 
yoktu ama bir şeyin oldu ğu muhakkaktı ve oldukça da güçlüydü. 
Eddie, Do ğu Stoneham'dan oraya tabelaları takip edip arka yol lardan Bridgton'a 
yakla şırlarken bir şey daha hissetmi şti: bu dünyanın inanılmaz canlılı ğını. Çam 



ormanlarının yaz güne şi altındaki ye şil derinlikleri daha önce hiç görmedi ği, 
hatta hayal bile etmedi ği ölçüde gerçekti. Gökyüzünde kanat çırpan ku şlar, en 
basit serçe bile nefesini kesiyor, içinde hu şuyla izleme iste ği yaratıyordu. 
Yerdeki gölgeler kadifemsi bir dokuya sahipmi ş gibi görünüyordu. Sanki uzanıp 
dokunsa yumu şaklı ğını hissedecek, yerden kaldırıp üzerine bir battani ye gibi 
sarabilecekti. 
Eddie bir noktada Roland'a tüm bunları onun da hiss edip hissetmedi ğini sordu. 
"Evet," dedi, Roland. "Hissediyor, görüyor, duyuyor um... Dokunabiliyorum, 
Eddie." 
Eddie ba şını salladı. Aynısı onun için de geçerliydi. Bu dün ya, gerçek]; ğin de 
ötesinde bir gerçekli ğe sahipti. Burası... anti... geçi şti. Yapabilece ği en iyi 
tarif buydu. Ve I şın'ın tam kalbindeydiler. Eddie bir şelaleye do ğru hızla 
çağıldayan bir nehir gibi üzerlerinden geçti ğini duyumsayabiliyordu. 
"Ama korkuyorum," dedi, Roland. "Her şeyin merkezine, hatta belki Kule'nin 
kendisine yakla şıyormu şuz gibi hissediyorum. Sanki bunca yıl-dan sonra ben im 
için asıl önemli olan yolculuk oldu. Son ise korkut ucu." 
Eddie ba şını salladı. Roland'ı anlayabiliyordu. Elbette kork uyordu. Bu heybetli 
güç Kule'den kaynaklanmıyorsa güle benzer, kudretli  ve korkunç bir ba şka şey 
olmalıydı. Ama tam olarak gül gibi de ğildi. Gülün ikizi olabilir miydi? Bu 
mümkündü. 
Roland otoparka ve yava şça süzülen şi şman bulutlarla dolu gökyüzünün altında 
gelip geçen, etraflarındaki dünyanın güçle şarkı söyledi ğinin ve mavi 
sonsuzluktaki tüm bulutların aynı yol üzerinde iler ledi ğinin farkında de ğilmi ş 
gibi görünen insanlara baktı. Kendi güzelliklerinin  farkında de ğillerdi. 
"Kar şıla şabilece ğim en korkunç şeyin Kara Kule'ye varıp en üstteki odayı bo ş 
bulmak oldu ğunu dü şünürdüm," dedi Silah şor. "Tüm evrenlerin Tanrısı'nı ölü 
bulmak veya hiçbir zaman var olmadı ğını ö ğrenmek. Ama şimdi... ya orda biri 
varsa, diye dü şünüyorum, Eddie. Öyle biri ki..." Sözünü bitiremedi . 
Ama Eddie bitirebilirdi. "Bir ba şka serseri mi? Bunu mu demek istiyordun? 
Tann'nın ölü de ğil de kötü niyetli ve iradesiz olma ihtimalini?" 
Roland ba şını salladı. Aslında korktu ğu tam olarak bu de ğildi, ama Eddie 
yeterince yakla şmıştı. 
"Bu nasıl mümkün olabilir, Roland? Hissettiklerimiz  göz önüne alınırsa?" 
Roland her şeyin mümkün olabilece ğini söylemek istermi şçesine ornuz silkti. 
"Ba şka bir seçene ğimiz var mı zaten?" 
"Yok," dedi, Roland kasvetli bir ifadeyle. "Her şey I şın'a hizmet eder." 
Bu kuvvetli ve şarkı söyleyen güç her ne ise alı şveri ş merkezinden aynim batıya, 
ormanlık bölgeye do ğru uzanan yoldan yayılıyor gibiydi. Tabelaya bakılı rsa adı 
Kansas Yolu'ydu ve bu, Eddie'nin aklına Dorothy'yi,  To-to'yu ve Mono Blaine'i 
getirdi. 
Ödünç aldıkları Ford'un otomatik vitesini ileri kon umuna getirip tekrar yola 
çıktı. Kalbi gö ğsünde yava ş ama şiddetle atıyordu. Đçinde Tann'nın bulundu ğu 
yanan çalıya yakla şırken Musa'nın da böyle hissedip hissetmedi ğini merak etti. 
Yakup'un uyanıp kar şısında daha sonra güre şece ği melek olan çarpıcı ve güzel 
yabancıyı gördü ğünde aynı duyguya kapılıp kapılmadı ğını merak etti. Muhtemelen 
aynı hisleri payla şmışlardı. Yolculuklarının bir ba şka safhasının sonuna 
geldiklerinden emindi; önlerinde bir ba şka cevap vardı. 
Tanrı Maine'in Bridgton kasabasındaki Kansas Yolu'n da ya şıyor olabilir miydi? 
Kula ğa çılgınca gelmesi gerekiyordu, ama gelmiyordu. 
Ölmeyeyim yeter, diye dü şündü, Eddie ve batıya döndü. Her kim veya ne isen 
lütfen beni öldürme, sevdi ğime geri dönmem gerek. 
"Tanrım, çok korkuyorum," dedi. 
Roland uzanıp elini tuttu ve hafifçe sıktı. 
 
ĐKĐ 
Alı şveri ş merkezinin be ş kilometre uza ğında sol taraflarındaki sık ?am 
ağaçlarına do ğru uzanan toprak bir yola vardılar. Eddie ba şka tali yolların 
önünden saatte elli kilometrelik hızını hiç dü şürmeden geçmi ş ama bunun önünde 
durmuştu. 
Her iki cam da açıktı. A ğaçların arasından geçen rüzgârı, bir ine ğin 
böğürtüsünü, bir teknenin motorunun fazla uzaktan gelm eyen gürültüsünü ve 



Ford'un motorunun homurtusunu i şitebiliyorlardı. Ahenkle sarig söyleyen yüz bin 
ses dı şında duyulan tek ses bunlardı. Yol ayrımındaki tabe lada sadece ÖZEL YOL 
yazıyordu. Eddie buna ra ğmen ba şını salladı. 
"Burası." 
"Biliyorum. Baca ğın nasıl?" 
"Acıyor. Ama endi şelenmene gerek yok. Bunu yapacak mıyız?" 
"Mecburuz," dedi, Roland. "Bizi buraya getirmekte h aklıydın. Burda-ki, bunun 
di ğer yarısı." Bo ş arsanın Tet Şirketi'ne satıldı ğını gösteren belgenin durdu ğu 
cebine hafifçe vurmu ştu. 
"Bu King denen adamın gülün ikizi oldu ğunu dü şünüyorsun." 
"Doğru diyorsun, te şekkürler derim." Roland seçti ği kelimelere gülümsedi. Eddie 
hayatında bundan daha mahzun bir gülümseme görmedi ğini dü şündü. "Calla'daki 
konu şma tarzını benimsemi şiz, de ğil mi? Önce Jake sonra hepimiz. Ama zamanla yok 
olacak." 
"Daha gidilecek yol var," dedi, Eddie. Bu bir soru değildi. 
"Evet ve çok tehlikeli olacak: Yine de... belki hiç biri bunun kadar tehlikeli 
değil. Devam edelim mi?" 
"Bir dakika. Roland, Susannah'nın Moses Carver adın da bir adamdan bahsetti ğini 
hatırlıyor musun?" 
"Bir tür i ş adamı. Sai Holmes öldükten sonra i şlerinin ba şına geçmi şti, de ğil 
mi?" 
"Evet. Aynı zamanda Suze'un vaftiz babası. Ona tama men güvenebilece ğimizi 
söylemi şti. Jake ile şirketin parasını zimmetine geçirmi ş olabilece ğini ima 
etti ğimizde bize ne çok kızmı ştı, hatırlıyor musun?" 
Roland ba şını salladı. 
"Susannah'nın yargılarına güveniyorum," dedi, Eddie . "Ya sen?" 
"Evet." 
"Carver dürüstse, onu bu dünyada yapmamız gereken i şlerin ba şına geçirmemiz 
mümkün olabilir." 
Bunların hiçbiri, Eddie'nin etrafında yükseldi ğini hissetti ği güçle 
kıyaslandı ğında o kadar önemli görünmüyordu, ama Eddie önemli olduklarını 
biliyordu. Gülü o an koruyabilmeleri ve daha sonra hayatta kalmasını 
garantileyebilmeleri için tek bir şansları olabilirdi. Her şeyi do ğru 
yapmalıydılar ve Eddie bunun kaderin sesine kulak v ermekle mümkün olaca ğını 
biliyordu. 
Bir ba şka deyi şle ka'ma. 
"Suze, sen onu New York'tan çekip aldı ğında Holmes Di şçilik'in sekiz on milyon 
dolar de ğerinde oldu ğunu söylemi şti, Roland. Carver denen adam umdu ğum kadar 
iyiyse şirketin şu anki de ğeri on iki veya on dört milyona kadar çıkmı ş 
olabilir." 
"Bu çok mu?" 
"Çuvallar dolusu," dedi, Eddie açık avucunu ufka do ğru uzatarak ve Roland ba şını 
salladı. "Evreni kurtarmak için di ş ve a ğız sa ğlı ğı ürünleri satan bir şirketin 
kârından faydalanmaktan bahsetmek kula ğa çılgınca geliyor, ama yaptı ğım tam 
olarak bu. Di ş perisinin Suze'a bıraktı ğı para sadece ba şlangıç olabilir. 
Örneğin, Microsoft. Tower'a bu isimden bahsedi şimi hatırlıyor musun?" 
Roland ba şını salladı. "Yava ş ol, Eddie. Sakin ol, yalvarırım." 
"Affedersin," dedi, Eddie ve derin bir nefes aldı. "Sebep burası. Şarki- 
Yüzler... a ğaçlardaki yüzleri görüyor musun? Gölgelerdeki?" 
"Hem de çok iyi görüyorum." 
"Kendimi biraz çılgın gibi hissetmeme yol açıyor. D inle bak. Holmes ^i şçilik'i 
Tet Şirketi'yle birle ştirmekten ve gelece ğe dair bilgimizi bu birle şimi dünya 
tarihinin en zengin olu şumu yapmaktan söz ediyorm* Sombra Şirketi'ne, hatta 
belki Kuzey Merkez Pozitronik'e e şit kaynaklar, dan bahsediyorum." 
Roland omuz silkti ve Eddie'nin I şın'ın Yolu üzerinden ve içlerin, den akan, 
enselerindeki tüyleri diken diken eden, sinüslerini  gıdıklayan a ğaçlar altındaki 
her gölgeyi oyunun çok önemli bir sahnesini oynamal a-rmı seyretmek üzere 
toplanmı ş kalabalık bir seyirci grubu gibi gözleyen bir sura ta çeviren bu 
muazzam gücün varlı ğı kar şısında nasıl olup da pa-radan konu şabildi ğini sormak 
istercesine elini kaldırdı. 



"Ne hissetti ğini biliyorum ama bu önemli," dedi, Eddie ısrarla. " Đnan bana çok 
önemli. Kuzey Merkez Pozitronik'i bu dünyada etkin bir güç olmadan önce ele 
geçirebilecek kadar hızlı büyüdü ğümüzü dü şün. Roland dünyanın en büyük nehri 
bile do ğduğu yere saplanan tek bir belle yön de ği ştirebilir, akı şı 
deği ştirebiliriz." 
Bunun üzerine Roland'ın gözleri parladı. "Ele geçir mek," dedi. "Kızıl Kral'ın 
değil, bizim amacımız için kullanmak. Evet, bu mümkün olabilir." 
"Öyle veya de ğil, unutmamamız gereken, yapacaklarımızın sadece 19 77 veya 
geldi ğim yıl olan 1987 ya da Suze'un gitti ği 1999 yılı için olmayaca ğı." Eddie, 
Kara Kule dramasındaki son rollerini oynamı ş, Donald Callahan'ı Hitler 
Karde şler'den kurtarma i şini uzun zaman önce yapmı ş olan Calvin Tower'in 
muhtemelen, Aaron Deepneau'nun ise kesinlikle ölmü ş olaca ğını fark etti. Her 
ikisi de sahneden silinmi ş olacaktı. Bıçakçı, Hoots, Benny Slightman, Susan 
Delgado 
(Calla, Callahan, Susan, Susannah) 
Tik Tak Adam, hatta Mono Patricia gibi yolun sonund aki açıklı ğa varmı ş 
olacaklardı. Roland ve ka-tefi de er veya geç o açı klı ğa ula şacaktı. Sonunda 
(ola ğanüstü şanslı veya ölümüne cesur olabilirlerse) geride sade ce Kara Kule 
kalacaktı. Kuzey Merkez Pozitronik'i henüz i şin ba şında ele geçirir, yılanın 
başım küçükken ezerlerse kırılmı ş olan bütün I şınlar tarabilirlerdi. Bunu 
başaramasalar bile iki I şın, Kule'yi ayakta tutma-a yetebilirdi: New York'ta ki 
gül ve Maine'deki Stephen King adında bir janı. Bun ların do ğrulu ğuna dair elinde 
hiçbir kanıt yoktu ama kalbinin «esi do ğru oldu ğunu söylüyordu. 
"Asırlar söz konusu, Roland." 
Roland elini yumruk yapıp John Cullum'ın Ford'unun tozlu gösterge tablosuna 
vurdu ve ba şını salladı. 
"O arsada her şey olabilir, anlayabiliyor musun? Herhangi bir şey. Bir bina, 
park, anıt, hatta Ulusal Gramofon Enstitüsü. Gül ye rinde kaldı ğı sürece arsada 
ne oldu ğu önemli de ğil. Bu Carver denen adam Tet Şirke-ti'ni yasalla ştırabilir, 
belki Aaron Deepneau ile birlikte çalı şıp..." 
"Evet," dedi, Roland. "Deepneau'dan ho şlandım. Dürüst bir yüzü vardı." 
Eddie de aynı fikirdeydi. "Her neyse, gülü koruyan yasal evraklar 
hazırlayabilirler. Arsanın üzerinde ne olursa olsun  gülün kalıp korunması şartı 
koyulabilir. Ve içimden bir ses, kalaca ğını söylüyor. Yıl kaç olursa olsun, 
2007, 2057, 2525, 3700... hatta 19.000... bence dai ma orda olacak. Çünkü 
kırılganlı ğına ra ğmen aynı zamanda ölümsüz. Ama elimizde fırsat varke n bu i şi en 
doğru şekilde yapmalıyız. Çünkü bu, anahtar dünya. Bu düny ada anahtar kilide 
uymazsa biraz daha yontma şansın yok. Burda ikinci fırsatların verildi ğini hiç 
sanmıyorum." 
Roland bunu dü şündükten sonra a ğaçların arasına do ğru giden toprak yolu i şaret 
etti. Đzleyen yüzler ve şarkı söyleyen seslerden olu şan organa. Hayata de ğerini 
kazandırıp anlam veren, do ğru ve gerçek olan, Beyaz'ı olu şturanların ahengi. "Ya 
bu yolun sonunda ya şayan adam, Ed-d'e? Tabi e ğer bir adamsa." 
"Bence gerçekten de bir insan ve bunu söylememin te k sebebi John ^llum'ın 
anlattıkları da de ğil. Şuramda hissediyorum." Eddie gö ğsüne, bibinin hemen 
üzerine hafifçe vurdu. 
"Ben de." 
"Öyle mi, Roland?" 
"Evet, öyle. Peki sence ölümsüz mü? Hayatım boyunca  pek çok şev gördüm, daha da 
fazlasının rivayet edildi ğini duydum ama bunlar arasm. da sonsuza dek ya şayan 
bir erkek veya kadın yoktu." 
"Ölümsüz olmaya ihtiyaç duydu ğunu sanmıyorum. Bence ona tek ge. reken, do ğru 
hikâyeyi yazmak. Çünkü bazı hikâyeler sonsuza dek y aşar." 
Roland'ın gözlerinde anladı ğına dair bir pırıltı belirdi. Sonunda, diye dü şündü, 
Eddie. Sonunda gördü. 
Ama kendisinin görmesi ve sonra hazmetmesi ne kadar  sürmü ştü? Gördü ğü onca 
ola ğanüstü şeyden sonra Tanrı biliyordu ya bunu yapabil-mesi ge rekirdi, ama bu 
son adım gözünden kaçmı ştı. Peder Callahan'm Korku A ğı adında bir romandan kanlı 
canlı fırlamı ş, nefes almakta oldu ğunu gördü ğünde bile son kritik adımı 
atamamı ştı. Co-Op Şehri'nin Bronx'ta de ğil Brooklyn'de oldu ğunu ö ğrenmesiyle 



beyninde bir şimşek çakmı ştı. Bu dünyada Co-Op Şehri, Brooklyn'deydi. Ve önemli 
olan tek dünya buydu. 
"Belki evde de ğildir," dedi, Roland etraflarındaki her şey beklerken. "Belki 
bizi yaratan adam evde de ğildir." 
"Evde oldu ğunu biliyorsun." 
Roland ba şını salladı. Ve sonra o eski ı şık gözlerinde belirdi. Hiçbir zaman 
sönmemiş, Gilead'dan o güne I şın'ı takip ederken yolunu daima aydınlatmı ş olan 
ate şten yansıyan ı şıktı bu. 
"O halde sür!" dedi bo ğuk sesle. "Babanın hatırı için sür! E ğer bu adam 
Tanrı'ysa, (bizim Tanrı'mız) do ğruca gözlerine bakacak ve O'na Kule'ye giden 
yolu soraca ğım!" 
"Önce Susannah'ya giden yolu sormaz mısın?" 
Eddie soru a ğzından çıkar çıkmaz pi şman oldu ve Roland'ın cevap vermemesi için 
dua etti. 
Roland cevap vermedi. Tek yaptı ğı, sa ğ elinin kalan parmaklarını havada çevirmek 
oldu: Devam et, gidelim. 
Eddie, Cullum'ın Ford'unu vitese geçirdi ve toprak yolda ilerlemeye ha şladı. 
Đçine girdikleri şarkı söyleyen ola ğanüstü güç içlerinden bir esinti gibi 
geÇĐyor> OIUan sanki birer dü şünceye veya uyumakta olan bir Tan-fl'tıın rüyaları 
gibi cisimsiz varlıklara dönü ştürüyordu. 
 
ÜÇ 
Yol, be ş yüz metre kadar ileride ikiye ayrılıyordu. Eddie, üzerinde KING de ğil, 
ROWDEN yazıyor olmasına ra ğmen soldakine girdi. Geçerken kaldırdıkları toz 
bulutlarını dikiz aynasından görebiliyordu. Şarkı sesleri, üzerlerine dökülen 
tatlı bir içki gibiydi. Eddie'nin saç dipleri uyu şuyor, kasları titriyordu. 
Tabancasını çekmesi gerekse kahrolası silahı büyük ihtimalle elinden 
düşürece ğini dü şündü. Tutmayı ba şarabilse bile ni şan alabilece ğini hiç 
sanmıyordu. Aradıkları adamın bu seslere bu denli y akınken hikâyeler yazmak bir 
yana, nasıl olup da yemek yiyebildi ğini, uyuyabildi ğim, kısacası nasıl 
yaşayabildi ğini bilmiyordu. Ama King'in seslerin yakınında oldu ğu tam anlamıyla 
doğru de ğildi; Eddie haklıysa King seslerin kayna ğıydı. 
Ama bir ailesi varsa onlar nasıl ya şıyor? Ailesi yoksa kom şuları nasıl yasıyor? 
Sağ tarafta bir özel yol vardı ve... 
"Eddie, dur." Konu şan Roland'dı ama sesi hiç onunki gibi de ğildi. Calla'da 
bronzla şan teni bembeyaz yüzüne sürülmü ş incecik bir kat boya gibiydi. 
Eddie durdu. Roland kapının koluyla kısa bir süre g üre şip açama-d'ktan sonra 
açık camdan beline kadar sarktı (Eddie kemer tokası nın kenara çarpmasını 
duymuştu) ve yola kustu. Yerine tekrar oturdu ğunda hem bitkin, hem co şkulu 
görünüyordu. Eddie'ye dönen mavi gözleri p^. lıyord u. "Devam et." 
"Roland emin misin..." 
Roland Ford'un tozlu ön camından yola bakarak parma klarını çevir. di. Sür. 
Babanın hatır için sür! 
Eddie devam etti. 
 
DÖRT 
Emlakçıların çiftlik evi dedi ği türde bir evdi. Eddie hiç şaşırmamı ştı. Onu asıl 
şaşırtan, yerin mütevazılı ğı idi. Sonra kendine her yazarın zengin olmadı ğını, 
bunun özellikle genç yazarlar için daha geçerli old uğunu hatırlattı. Bir tür 
yazım hatası ikinci romanını kitap manyakları için oldukça de ğerli kılmı ştı ama 
Eddie, King'in bu sayede herhangi bir ek ücret aldı ğından şüpheliydi. 
Yine de evin önüne park edilmi ş gıcır gıcır Cherokee cip Stephen King'in 
açlıktan nefesi kokan sanatçılardan biri olmadı ğını gösteriyordu. Ön bahçede, 
içine plastik oyuncaklar saçılmı ş ah şap bir oyun parkı vardı. Bunu gören 
Eddie'nin yüre ğine bir a ğırlık çöktü. Calla'da ö ğrendi ği en önemli ders, 
çocukların i şleri karma şıkla ştırdı ğı idi. Oyuncaklara bakılırsa burada küçük 
çocuklar ya şıyordu. Ve silahlı iki adam ya şadıkları yere gelmi şti. Akılları o 
sırada muhtemelen tam anlamıyla ba şlarında olmayan iki adam. 
Eddie, Ford'un motorunu durdurdu. Bir karga gakladı . Bir tekne (sesine bakılırsa 
daha önce duyduklarından büyüktü) homurdanarak iler liyordu. Parlak güne ş 



ı şıkları, evin ötesinde mavi sular üzerine vuruyordu Sesler şarkıya devam 
ediyordu: Gel, gel, gel-commala. 
Roland kapısını açıp hafifçe tutuk hareketlerle ara badan indi: a ğrılı kalça, 
eklem eceli. Eddie de indi. Bacakları birer tahta p arçası gibi hissizdi. 
"Tabby? Sen misin?" 
Ses, evin sa ğ tarafından gelmi şti. Sesin sahibi olan adamın gölgesi, evin 
köşesinde belirdi. Daha önce gördü ğü hiçbir şey Eddie'nin içini böylesi bir 
korku ve hu şuyla doldurmamı ştı. Yaratıcım geliyor, diye dü şündü mutlak bir 
kesinlikle. Đşte yaratıcım, evet, iste o geliyor. Sesler şarkıya devam ediyordu, 
Commala-gel-altı, beni o yarattı. 
"Bir şey mi unuttun, hayatım?" Telaffuzu John Cullum'mkin i andırıyordu. Sonra 
adam evin kö şesini dönüp ön tarafa çıktı. Onları görüp durdu. Ro land'ı gördü ve 
durdu. Şarkı söyleyen sesler de onunla birlikte durdu. Tekn enin homurtusu bile 
kesilmi ş gibiydi. Bir an için bütün dünya donup kaldı. Sonr a adam dönüp ko şmaya 
başladı. Ama Eddie o kaçmadan önce yüzünde beliren kav rayı ş ifadesini görmü ştü. 
Roland bir ku şun pe şindeki kedi gibi hemen arkasından fırladı. 
 
BEŞ 
Ama sai King bir ku ş de ğil, insandı. Uçamazdı ve kaçabilece ği bir yer yoktu. Yan 
taraftaki bahçe hafifçe bir e ğimle a şağı iniyordu ve bir kuyu veya bir tür 
kanalizasyon pompasına benzer alet olabilecek beton  bir çıkıntı haricinde bo ştu. 
Bahçenin ötesinde üzeri oyuncaklarla kaplı küçücük bir kumsal parçası vardı. Ve 
sonra göl ba şlıyordu. Adam gölün kıyısına vardı, suları sıçratar ak birkaç adım 
attı. Sonra öyle hızlı döndü ki neredeyse dü şecekti. 
Roland kumların üzerinde durdu. Stephen King ile bi rbirlerine baktılar. Eddie, 
Roland'ın yakla şık on metre gerisinde durmu ş, onları izliyordu- Şarkı sesleri ve 
teknenin homurtusu tekrar duyulmaya ba şlamı ştı. Belki de hiç susmamı şlardı ama 
Eddie öyle dü şünmüyordu. 
Sudaki adam gözlerini bir çocuk gibi elleriyle kapa dı. "Orda de ğjj. sin," dedi. 
"Burdayım, sai." Roland'ın sesi hem nazik, hem sayg ılıydı. "Ellerin^ 
gözlerinizden çekin, Bridgton'lı Stephen. Çekin ve beni iyi görün." 
"Belki sinir krizi geçiriyorumdur," dedi sudaki ada m ama ellerini ya. va şça 
indirdi. Sade, siyah çerçeveleri olan kalın camlı g özlükler takry0r. du. 
Saplarından biri, yapı ştırıcı bantla tamir edilmi şti. Saçları ya siyah ya koyu 
kestaneydi. Şaşırtıcı derecede beyaz birkaç telin göze çarptı ğı sakalları ise 
kesinlikle siyahtı. Üzerinde, RAMONES VE ROCKET RUS YA'YA ve GABBA-GABBA-HEY 
yazan bir ti şört ile kot pantolon giymi şti. Orta ya ş şi ş. manlı ğına do ğru 
ilerliyor gibi görünüyordu ama henüz şi şman oldu ğu söylenemezdi. Uzun boylu ve 
Roland kadar solgundu. Stephen King'in Roland'a ben zedi ğini görmek Eddie'yi pek 
şaşırtmamı ştı. Ya şları ikiz benzetmesine uygun de ğildi. Ya baba o ğul? Evet. 
Kesinlikle. 
Roland bo ğazına üç kez vurup ba şını iki yana salladı. Yeterli de ğildi. Đşe 
yaramayacaktı. Eddie, Silah şor'un parlak renkli oyuncaklar arasında diz çöküp 
yumru ğunu ka şına dayamasını deh şetle karı şık büyülenmi şlikle izledi. 
"Selam olsun, hikayeci," dedi, Roland. "Varlı ğı sona eren Gilead'dan Roland 
Deschain ve New York'lu Eddie Dean huzurunuza geldi . Size açıhrsak bize açılacak 
mısınız?" 
King güldü. Roland'ın sözlerindeki gücü bilen Eddie  için bu ses şok ediciydi. 
"Ben... yok yok, bunlar gerçek olamaz." Sonra kendi  kendine sordu. "Olabilir 
mi?" 
Hâlâ dizleri üzerinde duran Roland, adam hiç gülmem i ş ve konu şmamış gibi devam 
etti. "Ne oldu ğumuzu ve ne yaptı ğımızı görüyor musunuz?' 
"Gerçek olsaydınız silah şor olurdunuz." King, gözlü ğünün kalın camları 
arkasından Roland'a bakıyordu. "Kara Kule'yi arayan  silah şorlar." 
Đşte bu, diye dü şündü, Eddie sesler yükselir, güne ş mavi suların üzerinde 
parlarken. Bu son noktayı koyuyor. 
"Doğru diyorsunuz, sai. Arıyor ve yardım istiyoruz, Bri dgton'lı Stepin. 
Đstedi ğimizi bize verecek misiniz?" 
"Bayım, arkada şınızı bilemem ama seni... seni ben yarattım. Orada olamazsın 
çünkü var oldu ğun tek yer burası." Yumru ğunu, Roland'ı taklit ediyormu şçasına 
alnına vurdu. Sonra evini gösterdi. Çiftlik evi tar zındaki evini. "Ve orda. 



Sanırım orda da varsın. Bir çekmecede veya garajdak i loıtulardan birinde. 
Bitirilmemi ş bir i şsin. Seni ne zamandır dü şünmüyordum bile. Şeyden beri..." 
Sesi alçaldı. Uzaklardan gelen tatlı bir müzi ğe e şlik eden biri gibi yerinde 
hafifçe sallandı. Sonra dizleri büküldü ve dü ştü. 
"Roland!" diye ba ğırdı, Eddie göle do ğru fırlayarak. "Adam kahrolası bir kalp 
krizi geçiriyor!" Ama bunun do ğru olmadı ğını biliyordu (ya da belki umuyordu). 
Çünkü şarkı seslerinde en ufak bir azalma bile olmamı ştı. A ğaçlarda ve 
gölgelerde gördükleri yüzler hâlâ çok belirgindi. 
Silah şor e ğilip suyun içindeki King'i kollarının altından kavr amıştı. "Sadece 
bayıldı. Onu kim suçlayabilir ki? Yardım et de eve götürelim." 
 
ALTI 
Büyük yatak odasında muhte şem bir göl manzarası, zeminindeyse çirkin bir mor 
halı vardı. Eddie yata ğın üzerine oturup banyodaki King'in üzerindeki ısla k 
giysileri ve ayakkabılarını çıkarmasını izledi. Kin g duvarın arkasına geçerek 
ıslak iç çama şırını de ği ştirdi. Eddie'nin pe şinden yatak odasına gelmesine 
itiraz etmemi şti. Kendine geldi ğinden beri (sadece °tuz saniye kadar baygın 
kalmı ştı) ürkütücü bir sükûnete bürünmü ştü. 
Banyodan çıkıp şifoniyere do ğru yürüdü. "Bu bir e şek şakası mı?" diye sordu yeni 
bir kot pantolon ve ti şört arayarak. Eddie evin paranın göstergesi oldu ğunu 
düşündü; en azından bir gecekondu oldu ğu söylene. mezdi. Giysilerin neyi 
gösterdi ğiniyse Tanrı bilirdi. "Mac McCutcheon veya Floyd Ca lderwood'un ba şının 
altından çıkan bir şaka mı?" 
"Bahsetti ğin adamları tanımıyorum ve bu bir şaka de ğil." 
"Belki öyle. Ama o adam gerçek olamaz." King kot pa ntolonunu giy. di. Eddie ile 
gayet makul bir ses tonuyla konu şuyordu. "Yani, onun hakkında yazdım!" 
Eddie ba şını salladı. "O kadarını anladım. Ama bu gerçek olu şunu de ği ştirmiyor. 
Onunla tanı şalı..." Ne kadar olmu ştu? Bilmiyordu, "...uzun zaman oldu," diye 
tamamladı sözünü. "Onun hakkında yazdın ama hakkımd a yazmadın, öyle mi?" 
"Kendini dı şlanmı ş gibi mi hissediyorsun?" 
Eddie güldü ama kendini gerçekten de dı şlanmı ş hissediyordu. Birazcık. Belki 
King, onun oldu ğu bölümlere henüz gelmemi şti. Durum buysa tam anlamıyla güvende 
sayılmazdı, de ğil mi? 
"Bu sinir krizine benzemiyor," dedi, King. "Ama muh temelen hiçbiri 
benzemiyordur." 
"Sinir krizi geçirmiyorsun ama nasıl hissetti ğini anlayabiliyorum, sai. O 
adam..." 
"Roland. Gilead'lı... Roland?" 
"Doğru." 
"Gilead kısmına gelmi ş miydim bilmiyorum," dedi, King. "Sayfaları bulursa k bir 
kontrol etmeliyim. Ama kula ğa iyi geliyor. 'Gilead'da pelesenk ya ğı yok,' gibi." 
"Anlamadım." 
"Bo ş ver, ben de anlamıyorum." King şifoniyerde bir paket Pall Mall sigarası 
buldu ve bir tane çıkarıp yaktı. "Söyleyece ğini bitir." 
"Beni bu dünyayla kendi dünyası arasındaki bir kapı dan sürükleye-rek geçirdi. 
Ben de sinir krizi geçirdi ğimi dü şünmüştüm." Aslında R°'. n£j'm onu çekti ği 
dünya bu de ğildi, yakındı ama bu de ğildi ve kapıdan geçti ği sırada eroin 
yoksunlu ğu yüzünden kriz geçiriyordu (hem de ne wjz) ama içi nde bulundukları 
durum bu ayrıntılar olmadan da yeterince karma şıktı. Yine de Roland'ın yanma 
dönüp asıl görü şmeye ba şlamalarından önce sorması gereken bir soru vardı. 
"Söylesene, sai King; Co-Op Şehri'nin nerde oldu ğunu biliyor mu-sun/ 
King sa ğ gözünü sigaranın dumanından korunmak için kısmı ş, ıslak kot 
pantolonunun cebindekileri kuru ceplerine aktarıyor du. Eddie'nin sorusunu 
duyunca durup ka şlarını kaldırarak ona baktı. "Hileli bir soru mu bu ?" 
"Hayır." 
"Cevabım yanlı ş olursa beni o koca tabancayla vurmayacaksın, de ğil mi?" 
Eddie hafifçe gülümsedi. King bir Tanrı için sevilm eyecek bir herif sayılmazdı. 
Sonra kendi kendine Tanrı'nm sarho ş bir şoförü alet edip küçük kız karde şini ve 
sonra Henry'yi öldürdü ğünü hatırlattı. Enrico Bala-zar'ı Tanrı yaratmı ş, Susan 
Delgado'yu kazıkta Tanrı yakmı ştı. Gülümsemesi soldu. "Kimse kimseyi vurmayacak, 
sai." 



"O halde Co-Op Şehri'nin Brooklyn'de oldu ğunu söyleyebilirim. Aksanına bakılırsa 
senin geldi ğin yerde. Panayır Kazı'nı kazandım mı bari?" 
Eddie i ğne batırılmı ş gibi irkildi. "Ne?" 
"Annem hep böyle derdi. A ğabeyim Dave ile üzerimize dü şen bütün 'ileri do ğru bir 
şekilde yaptı ğımızda bize, 'Panayır Kazı'nı kazandınız, çocuklar, ' derdi. Bir 
tür şakaydı. Eee, ödülü kazandım mı?" 
"Evet," dedi, Eddie. "Kesinlikle." 
King ba şını salladı ve sigarasını söndürdü. "Fena biri sayı lmazsın, ^a dostunu 
pek umursadı ğım söylenemez. Hiçbir zaman umursama-fllni- Sanırım  öyküyü yazmayı 
bu yüzden bıraktım." 
Eddie bunun üzerine tekrar irkildi ve kamufle etmek  için yataktan kalktı. 
"Bıraktın mı?" 
"Evet. Adı Kara Kale'ydi. Bana ait bir Yüzüklerin E fendisi, bir Gor* menghast 
gibi olacaktı, anlarsın ya. Yirmi iki ya şında insanda eksik olmayan bir şey 
varsa o da tutkudur. Küçük beynim için fazla büyük oldu ğunu kes. fetmem uzun 
sürmedi. Fazla... nasıl denir... abartılıydı? Sanır ım böyle de 
nitelendirilebilir. Ayrıca," diye ekledi ifadesizce . "Ana tasla ğı kaybettim." 
'We yaptın?" 
"Kula ğa çılgınca geliyor, de ğil mi? Ama yazmak çılgınca bir i ş olabiliyor. 
Ernest Hemingway'in kısa öykülerle dolu koca kitabı  bir trende unuttu ğunu 
biliyor muydun?" 
"Sahi mi?" 
"Sahi ya. Ne yede ği varmı ş, ne kopyası. Puf diye uçup gitmi ş. Benim ba şıma gelen 
de buna benziyor. Dut gibi sarho ş oldu ğum bir ak şam (ya da belki meskalin 
almı ştım, hatırlamıyorum) bu be ş veya on bin sayfalık fantastik epik öykünün 
eksiksiz bir tasla ğını hazırlamı ştım. Hem de gayet iyi bir taslaktı. Fikre bir 
form vermi şti. Bir tarz. Ve sonra onu kaybettim. Belki lanet o lası barın 
tekinden dönerken motosikletimin arkasından uçup gi tmi ştir. Böyle bir şey daha 
önce hiç ba şıma gelmemi şti. Đşim konusunda genellikle çok dikkatliyimdir." 
"Hı-hı," dedi, Eddie aklına sorular ü şüşürken. Kaybetti ğin sırada etrafta parlak 
renkli giysiler giyip lüks arabalar kullanan adamla r var mıyâıl Sı ğ adamlar? 
Alnında kırmızı bir delik olan herhangi biri? Küçük  bir kan dairesi gibi görünen 
delikler? Sözün kısası, birinin hikâyeni çalmı ş olabilece ğine dair herhangi bir 
belirti gördün mü? Kara Kule'mn hiçbir zaman tamaml anmamasını isteyen biri böyle 
bir şey yapmı ş olabilir mi? 
"Mutfa ğa gidelim. Konu şmamız gerek." Eddie ne hakkında konu şacaklarını biliyor 
olmayı diledi. Konu her ne olursa olsun, ilk seferi nde her şeyi do ğru yapmaları 
gerekiyordu, çünkü bu gerçek dünyaydı, geri dönü ş yoktu- 
 
YEDĐ 
Roland tezgâhın üzerindeki karma şık kahve makinesini nasıl doldurup 
çalı ştıraca ğını biliyordu, ama raflardan birinde, Alain Johns'm  çok ^un zaman 
önce, sayım yapmak için Mejis'e gittikleri sırada ç ıkınında ta şıdı ğına çok 
benzeyen eski bir çaydanlık bulmu ştu. Sai King'in mutfa-sjndaki fırın 
elektrikliydi, ama oca ğın nasıl yakıldı ğını küçük bir çocuk bile anlayabilirdi. 
Eddie ve King mutfa ğa girdi ği sırada çaydanlık ısınmaya ba şlamı ştı. 
"Ben pek kahve içmem," dedi, King ve buz kutusuna d oğru yürüdü (Roland'ın 
yakınından geçmemeye özen göstermi şti). "Ve normal şartlarda saat be şten önce 
bira da içmem ama bugün bir istisna yapabilirim san ırım. Bay Dean?" 
"Kahveyi tercih ederim." 
"Bay Gilead?" 
"Deschain, sai, King. Ben de kahve içece ğim, te şekkürler derim." 
Yazar üzerindeki halkayı kaldırarak bira kutusunu a çtı (Roland halkanın hem çok 
zekice bir bulu ş, hem de büyük israf sebebi oldu ğunu dü şündü). Bir tıslamanın 
ardından mutfa ğa ho ş bir 
(commala-gel-gel) 
maya ve şerbetçiotu kokusu yayıldı. King biranın yarısını bi r diki şte 
bitirdikten sonra bıyıklarına bula şan köpü ğü sildi ve kutuyu tezgâhın üzerine 
koydu. Yüzü hâlâ solgundu, ama daha sakin ve kontro llü görünüyordu. Silah şor, 
adamın gayet iyi gitti ğini dü şündü; en azından o ana dek. King'in kalbinin ve 



aklının derinliklerinde ziyaretlerini biliyor olmas ı ■nürnkün müydü? Onları 
bekliyor muydu? 
"Karın ve çocukların var," dedi, Roland. "Nerdeler? " 
"Tabby'nin ailesi kuzeyde, Bangor yakınında oturuyo r. Kızım geçen haftayı 
büyükannesi ve büyükbabasıyla geçirdi. Tabby en küç üğü –Owen daha bebek- alıp 
bir saat önce yola çıktı, oraya gidiyor. Benim di ğer o ğıü. mu -Joe- yakla şık..." 
Saatine baktı. "Bir saat sonra almam gerek. Yazım, bitirmek istedim. Yani bu kez 
her iki arabayı da alıyoruz." 
Roland dü şündü. Do ğru olabilirdi. King'in onlara ortadan kayboldu^ tak dirde onu 
arayacak insanlar olaca ğını söyleme tarzıydı bu muhakkak. 
"Bunların oldu ğuna inanamıyorum. Bunu can sıkacak kadar çok söyle- dim mi? Bu 
olanlar ancak kendi hikâyelerimden birinde ba şıma gelebilirdi." 
"Mesela Korku A ğı'nda," dedi, Eddie. 
King'in ka şları yükseldi. "Demek onu biliyorsunuz. Geldi ğiniz yerde Edebiyat 
Dergisi var mı?" Birasının geri kalanını içti. Rola nd, adamın bu i şte 
yetenekliymi ş gibi içti ğini dü şündü. "Birkaç saat önce gölün kar şı kıyısından 
siren sesleri geldi, ayrıca kapkara bir duman bulut u vardı. Çalı şma odamdan 
görebiliyordum. O sırada Stoneham veya Harrison'da otların yandı ğını dü şündüm 
ama şimdi bundan o kadar emin de ğilim. O yangının sizinle bir ilgisi var mıydı, 
çocuklar? Vardı, de ğil mi?" 
"Yazıyor, Roland," dedi, Eddie. "Ya da en azından y azıyormu ş. Yazmayı kesti ğini 
söylüyor. Ama adı Kara Kule'ymi ş. Yani biliyor." 
King gülümsedi, ama ilk kez bu kadar korkmu ş göründü ğü Roland'ın gözünden 
kaçmamıştı. Evin arkasından çıkıp onları ilk gördü ğü andaki tepkisi hariçti 
elbette. Yaratımını ilk gördü ğü andaki deh şeti. 
Ben bu muyum? Onun eseri mi? 
Eşit ölçülerde do ğru ve yanlı ş hissi veriyordu. Bunu dü şünmek Roland'ın ba şını 
ağrıttı ve midesi yine bulanmaya ba şladı. 
'"Biliyor,"' dedi King. "Bu pek ho şuma gitmedi, çocuklar. Bir hikâyede biri 
'Biliyor,' derse ondan sonra gelen satır genellikle  'Onu öldürmemiz gerek,' 
olur." 
"Bana inan," dedi, Roland. Söylediklerinin her keli mesine gönülden inanmı ş gibi 
konu şuyordu. "Seni öldürmek, isteyece ğim son şey sai, Kin& Dü şmanın bizim de 
düşmanımız, sana yardım edenler ise dostumuzdur. 
"Amin," dedi, Eddie. 
King buz kutusunu açıp bir bira daha çıkardı. Rolan d kutuda daha epey bira 
oldu ğunu gördü. Kutunun muhafaza etti ği so ğuk ortamda içil-meye hazır 
bekliyorlardı. "O halde," dedi, King. "Bana Steve d eseniz daha iyi olur." 
 
SEKĐZ 
"Bize içinde benim oldu ğum hikâyeyi anlat," dedi, Roland. 
King mutfak tezgâhına do ğru e ğildi ve ba şının üst kısmı güne şin parlak 
ı şıklarıyla aydınlandı. Birasından bir yudum alıp Rol and'ın söylediklerini 
düşündü. Eddie ilk o zaman gördü. Güne şin parlaklı ğı yanında belli belirsizdi. 
Adamın etrafını saran tozlu, kara bir gölge. Nerede yse yok gibiydi. Ama oradaydı 
i şte. Geçi ş yaptıkları sırada gördüklerinin arkasında saklandı ğını hissettikleri 
karanlık gibiydi. Bu onun aynısı mıydı? Eddie sanmı yordu. 
Belli belirsizdi. 
Ama oradaydı. 
"Aslında," dedi, King. "Hikâye anlatmakta pek iyi d eğilimdir. Bu kula ğa bir 
paradoks gibi geliyor ama de ğil; hikâyeleri yazmamın sebebi bu." 
Konuşması Roland'a mı yoksa bana mı benziyor, diye merak  etti, Eddie. Ayırt 
edememişti. Çok daha sonra King'in hepsi gibi konu ştu ğunu fark etti. Konu şması 
Peder Callahan'm Calla'daki kahyası Rosa Mu-noz'unk ine bile benziyordu. 
Sonra yazarın yüzü aydınlandı. "Bakın ne diyece ğim, belki el yazmalarımı 
bulabilirim. A şağıda dört be ş kutu dolusu i şe yaramaz hikâye var. Kara Kule de 
aralarında olmalı." Đşe yaramaz. Đşe yaramaz hikâyeler. Eddie °u duyduklarına 
pek aldırmıyordu. "Ben o ğlumu almaya giderken siz de bir kısmını 
okuyabilirsiniz." Đri, yamuk di şlerini gözler önüne sererek sı-rıttı. "Belki 
döndü ğümde gitmi ş olursunuz ve ben de kendimi hiç gelme-mi ş oldu ğunuza 
inandırırım." 



Eddie ba şını yava şça iki yana sallamakta olan Roland'a baktı. Ocaktak i 
çaydanlı ğın içindeki kahve kaynamak üzereydi. 
"Sai, King..." diye söze ba şladı, Eddie. 
"Steve." 
"Tamam, Steve. Đşimizi hemen halletmeliyiz. Güven meselesi bir yana,  vaktimiz 
çok kısıtlı." 
"Tabi, tabi, elbette, zamana kar şı yarı şıyorsunuz," dedi, King ve güldü. Sesinde 
ahmakça bir ho şluk vardı. Eddie biranın etkisini göstermeye ba şladı ğından 
şüphelendi ve adamın alkolik olup olmadı ğını merak etti. Bu kadar kısa sürede 
emin olmak zordu ama bazı i şaretler vardı. Okulda gördü ğü Đngilizce derslerinden 
fazla bir şey hatırlamıyordu ama ö ğretmenin biri, yazarların içmeyi çok 
sevdi ğinden bahsetmi şti galiba. Hemingway, Faulkner, Fitzgerald, Kuzgun' u yazan 
adam. Yazarlar içmeyi severdi. 
"Size gülüyor de ğilim, çocuklar," dedi, King. "Aslında tabancalı ada mlara gülmek 
inançlarıma aykırı. Ama nedense yazdı ğım kitaplardaki insanlar da hep zamana 
kar şı yarı şır. Kara Kule'nin ilk satırını duymak ister miydini z?" 
"Hatırlıyorsan elbette," dedi, Eddie. 
Roland bir şey demedi ama gri tellerin belirdi ği ka şlarının altındaki mavi 
gözleri parlamı ştı. 
"Ah, hatırlıyorum. Belki de yazdı ğım en iyi açılı ş cümlesiydi." King birasını 
bıraktı ve ellerinin iki şer parma ğını tırnak i şareti yaparcasına havaya 
kaldırarak e ğildi. '"Siyahlı Adam çölde kaçıyordu, Silah şor da pe şindeydi.' Geri 
kalanını şöyle böyle hatırlıyorum ama bu cümle hafızamda cok net." Ellerini 
indirip birasını aldı. "Belki kırk üçüncü kez soruy or ola-ca ğını ama bu olanlar 
gerçek mi?" 
"Siyahlı Adam'ın adı Walter mıydı?" diye sordu, Rol and. 
 
King'in bira kutusunu tutan eli titreyince a ğzını ıskaladı ve yeni ti şörtünün 
önü lekelendi. Roland istedi ği cevabı almı şçasına ba şını salladı. 
"Sakın yine bayılayım deme," dedi, Eddie biraz sert  bir sesle. "Birincisi beni 
etkilemek için yeterliydi." 
King ba şını salladı, kendini toparlamaya çalı şarak birasından bir yudum daha 
aldı. Saate bir göz attı. "O ğlumu almama izin vereceksiniz, de ğil mi?" 
"Evet," dedi, Roland. 
"Bunu..." King duraksayıp gülümsedi. "Garanti eder misiniz?" 
"Ederiz," dedi, Roland gülümsemeyi kar şılıksız bırakarak. 
"Pekâlâ, o halde Kara Kule Bütün Dünya Özet Kitap v ersiyonu geliyor. Sözlü 
anlatım pek benim harcım de ğildir, ama elimden geleni yapaca ğım." 
 
DOKUZ 
Roland, onu tüm dünyaların kaderi duyacaklarına ba ğlıymı ş gibi dinledi; öyle 
oldu ğundan emindi. King, Roland'ın hayatının kendi gözün den anlatımına kamp 
ate şleriyle ba şladı ve bu, Walter'in insanlı ğını teyit etti ği için Roland'ı 
memnun etti. King hikâyenin sonra Roland'ın çölün k ıyısında küçük bir çiftçiyle 
kar şıla şmasına döndü ğünü söyledi. Çiftçinin adı Brown'di. 
Ürünün ya şasın, sözleri yılların ötesinden yankılanarak geldi  Roland'ın 
kulaklarına. Sen de ya şa. Brown'i ve kuzgunu Zoltan'ı unutmu ştu ama görünü şe 
bakılırsa bu yabancı unutmamı ştı. 
"Hoşuma giden," dedi, King. "Hikâyenin geriye do ğru gidiyor görün mesiydi. 
Tamamen teknik bir bakı ş açısından son derece ilginçti. Çölde seninle ba şlayıp 
biraz geriye, Brown ve Zoltan'la kar şıla şmana dönüy0r. du. Bu arada Zoltan adını 
Maine Üniversitesi'ndeyken tanıdı ğım bir fo^ müzik şarkıcısı ve gitaristten 
almı ştı. Her neyse, hikâye çiftçinin kulübesinden tekrar  geriye dönüyor ve Tull 
kasabasına geli şine varıyor. Kasabanın adı bir rock grubundan..." 
"Jethro Tull," dedi, Eddie. "Kahretsin, tabi ya! Ta nıdık bir isim oldu ğunu 
biliyordum. Ya Z.Z. Top, Steve? Onları biliyor musu n?" Eddie King'e baktı, 
hiçbir anlam veremedi ğini görünce gülümsedi. "Sanırım henüz onların zaman ı 
değil. Ya da sen henüz tanımıyorsun." 
Roland parmaklarını havada çevirdi: Devam et, devam  et. Ve Ed-die'ye araya 
girmeyi bırakmasını söylercesine baktı. 



"Her neyse, hikâye Tull'a geli şten sonra tekrar geriye, şeytanotu yiyen Nort'un 
ölümüne ve Walter tarafından diriltilmesine gidiyor . Beni neyin 
heyecanlandırdı ğını görebiliyorsunuz, de ğil mi? Hikâye ba şlarda hep geri viteste 
ilerliyor. Sürekli geriye atlıyor." 
King'i büyülüyormu ş gibi görünen teknik özellikler Roland'ı hiç 
ilgilendirmiyordu; bahsedilen kendi hayatıydı ve bi ldi ği kadarıyla daima ileri 
istikamette gitmi şti. En azından Batı Denizi'ne ula şıp yol arkada şlarını 
kapılardan çekene dek. 
Ama görünü şe bakılırsa Stephen King kapılar hakkında hiçbir şey bilmiyordu. 
Konaklama yerini ve Roland'm Jake Chambers ile kar şıla şmasını; da ğlara kadar ve 
dağlar arasındaki yürüyü şlerini; Jake'in sevip güvendi ği adam tarafından ihanete 
uğrayı şını yazmı ştı. 
King bu son kısmı anlatırken Roland'ın ba şının öne e ğildi ğini gördü ve garip bir 
şefkatle konu ştu. "Böyle mahcup görünmenize gerek yok, Bay Descha in. Ne de olsa 
bunu size yaptıran bendim." 
Roland bunun do ğru olup olmadı ğını merak ediyordu. 
King, Roland'ın tozlu kemiklerle kaplı Golgota'da W alter ile konu şmasını, Tarot 
falını ve Roland'ın evrenin çatısından çıkacak kada r büyütenine dair korkunç 
imgelemini yazmı ştı. Roland'ın bu uzun fal gecesinin ardından yıllar ca ya şlanmı ş 
olarak uyanmasını ve Walter'in kemiklerden ibaret k alı şını yazmı ştı. King son 
olarak Roland'm suyun kıyısına gidip oturdu ğunu yazdı ğını söyledi. '"Seni 
gerçekten sevmi ştim, Jake,' dedin." 
Roland ba şını salladı. "Hâlâ seviyorum." 
"Gerçekten öyle biri varmı ş gibi konu şuyorsun." 
Roland gözlerini onunkilere çevirdi. "Ben var mıyım ? Ya sen?" 
King cevap vermedi. 
"Sonra ne oldu?" diye sordu, Eddie. 
"Sonra, senyor, fikirlerim tükendi -gözümün korktu ğunu da söyleyebilirsiniz- ve 
yazmayı bıraktım." 
Eddie de her şeyi bırakıp durmak istiyordu. Mutfaktaki gölgelerin  giderek 
uzadı ğını görüyor, fazla geç olmadan Susannah'nın pe şine dü şmek istiyordu. 
Roland'm da kendisinin de bu dünyadan ayrılmanın yo lunu bildi ğini sanıyor, 
Stephen King'in onları bizzat gerçekli ğin inceldi ği ve (en azından John Cullum'a 
göre) son günlerde gaipten-gelenler vakalarının faz lasıyla görüldü ğü Lovell'daki 
Turtleback Yolu'na yönlendirece ğinden şüpheleniyordu. Ve King onları 
uğurlamaktan son derece memnun olacaktı. Onları ba şından savmaktan. Ama henüz 
gidemezlerdi, ne kadar sabırsızlanırsa sabırsızlans ın bu gerçe ğin farkındaydı. 
"Durdun çünkü tasla ğını kaybetmi ştin," dedi, Roland. 
"Taslak. Hayır, pek sayılmaz." King üçüncü birasını  almak üzere buz kutusuna 
doğru yürüdü ve Eddie, adamın belinin kalınla şmaya ba şlamaca şaşmamak 
gerekti ğini dü şündü; bir somun ekmekle e şdeğer kaloriyi ataıı ş, ikinci somuna 
başlıyordu. "Taslaklara ba ğlı kalarak çalı ştı ğım pek %lenemez. Aslında... 
sanırım o hazırladı ğım ilk ve tek taslaktı. Ve boyu-mu a ştı. Fazla acayipti. 
Ayrıca sen de bir sorun olmaya ba şladın bayım ya da sai, her ne diyorsanız." 
King yüzünü buru şturdu. "Bu ne tür bir hitapSa ben uydurmadım." 
"En azından henüz de ğil," diye araya girdi, Roland. 
"Sergio Leone'nin Đsmi Olmayan Adam'mm bir versiyonu olarak bas. lamı ştın." 
"Spagetti Western'ler," dedi, Eddie. "Tanrım, tabi ya! A ğabeyim Henry'yle, 
Henry'nin hâlâ evde oldu ğu zamanlarda Majestic'te yüzlerce-sini seyretmi ştik. 
Henry Vietnam'dayken tek ba şıma veya Chuggy Coter adındaki arkada şımla giderdim. 
Bunlar erkekler için filmlerdi." 
King sırıtıyordu. "Evet," dedi. "Ama karımın da bu türün hayranı oldu ğunu 
söylemeliyim." 
"Helal olsun ona!" dedi, Eddie heyecanla. 
"Evet, Tab harikadır." King tekrar Roland'a döndü. " Đsmi Olmayan Adam olarak 
(Clint Eastwood'un hayali bir versiyonu) fena de ğildin. Üzerinde çalı şması 
eğlenceli bir karakter oldu ğun söylenebilirdi." 
"Öyle mi dü şünüyorsun?" 
"Evet. Ama sonra de ği ştin. Hem de elimin altındayken. Öyle bir hal aldı k i 
kahraman mısın, kötü adam mısın yoksa ikisi de de ğil misin karar veremedim. 
Çocuğun dü şmesine izin verdi ğinde i şler çı ğrından çıkmı ştı." 



"Bana onu yaptıranın sen oldu ğunu söylemi ştin." 
Gözlerini do ğruca Roland'ınkine diken King ( şarkıların sonsuz sesi e şli ğinde 
mavi, maviyle birle şmişti), "Yalan söyledim, ahbap," dedi. 
 
ON 
Üçü birden bunu dü şünürken kısa bir sessizlik oldu. Sonra King, "Beni korkutmaya 
başladın," dedi. "Bu yüzden seni yazmayı bıraktım. Bir  kutuya koyup çekmeceye 
kaldırdım ve çe şitli dergilere sattı ğım bir dizi tasa öykü yazdım." Biraz 
düşündükten sonra ba şını salladı. "Seni yazmayı bıraktıktan sonra hayatı mda 
deği şiklikler oldu ve hemen hepsi de iyi yöndeydi. Yazdı klarımı satmaya 
başladım. Tabby'ye evlenme teklif ettim. QÖZ adlı bir kitabı yazmaya ba şlamamdan 
kısa bir süre sonraydı. Đlk romanım de ğildi, ama sattı ğım ilk romandı ve bir 
anda kö şeyi dönmemi sa ğladı. Bunların hepsi sana veda ettikten sonra oldu,  
Roland. Ho şça kal. Sana iyi günler. Ama sonra ba şıma ne geliyor? Altı yedi yıl 
sonra evimin kö şesini dönüyorum ve seni annemin söyledi ği gibi Billy... 
kahrolası kadar iri bir halde araba yolunda dikilir  görüyorum. Varabildi ğim en 
iyimser sonuç, a şırı çalı şma sonucu ortaya çıkan bir sanrı oldu ğun. Ama buna 
inanmıyorum. Nasıl inanayım?" King'in sesi yükselip  tizle şmişti. Eddie bunun 
sebebinin korku de ğil, öfke oldu ğunu anlayabiliyordu. "Gölgelerinizi, 
baca ğındaki kanı göre göre nasıl inkâr ederim?" Eddie'ni n baca ğını i şaret etti. 
"Ve yüzündeki tozu?" Bu kez Roland'a dönmü ştü. "Elimden tüm seçeneklerimi 
aldınız ve kendimi... bilmiyorum... kontrolümü kayb edecek gibi hissediyorum." 
"Yazmayı durup dururken bırakmadın," dedi Roland, a damm son sözlerine 
aldırmayarak. 
"Öyle mi?" 
"Bence hikâye anlatmak bir şeyleri itmek gibi. Belki yaratmanın aksine do ğru 
itmek. Ve bir gün bunu yaparken bir şeyin seni geri itti ğini hissettin." 
King bu fikri Eddie'ye fazlasıyla uzun gelen bir sü re boyunca kafasında tarttı. 
Sonra ba şını salladı. "Haklı olabilirsin. O bildik ilhamın k aybolması hissinden 
farklıydı, orası muhakkak. Đlhamın kaybolmasına alı şı ğını ama son zamanlarda 
eskisi kadar çok olmuyor. Sadece... bilmiyorum, bir  gün geliyor oturup tu şlara 
basmaktan daha az keyif alıyorsun. Görü- Şündeki netlik azalıyor. Hikâyede 
kendini anlatmak seni eskisi gibi heyecanlandırmıyo r. Ve sonra, her şeyi daha da 
kötüle ştiren bir şey oluy0r aklına yeni bir fikir geliyor, parlak ve zekice, 
üzerinde tek bir çizik bile ol-mayan, gıcır gıcır b ir fikir. Yüzünüze gözünüze 
bula ştırmadı ğınız yepyenj bir fikir. En azından o an için. Ve...  şey..." 
"Bir şeyin geri itti ğini hissettin," dedi Roland aynı kayıtsız ses tonuy la. 
"Evet." King'in sesi öylesine alçalmı ştı ki Eddie onu zor duydu, "G ĐRJŞ YASAK, 
GEÇĐŞ YOK. YÜKSEK VOLTAJ." Duraksadı. "Hatta belki ÖLÜM TEHU- 
KESĐ." 
Etrafını sardı ğını gördü ğüm şu cılız karaltı hiç ho şuna gitmezdi, diye dü şündü, 
Eddie. O kara bulut. Hayır, sai, bunun ho şuna gidece ğini hiç sanmıyorum. Ne mi 
görüyorum? Sigaralar mı? Bira mı? Ho şuna gidecek ve ba ğımlılık yaratan bir ba şka 
şey mi? Sarho ş bir gecede bir trafik kazası? Ne kadar uzakta ? Ka ç yıl? 
King'in mutfak masasının gerisindeki duvarda asılı olan saate baktı ve on be ş 
kırk be ş oldu ğunu korkuyla gördü. "Roland geç oluyor. Adamın çocu ğunu almaya 
gitmesi gerek." Ve Mia payla şıyor göründükleri bebe ği do ğurmadan önce karımı 
bulmamız gerek. Kızıl Kral'ın önündeki engel kalkıp  Sussana'yı ortadan 
kaldırmadan önce onu bulmalıyız. 
"Sadece biraz daha," dedi, Roland. Ve ba şka bir şey söylemeden ba şını e ğdi. 
Düşünüyordu. Hangi soruların do ğru oldu ğuna karar vermeye çalı şıyordu. Belki de 
tek do ğru soruyu bulmaya u ğra şıyordu. Ve bu çok önemliydi, Eddie bunun 
farkındaydı, çünkü 1977 yılının dokuz temmuz gününe  bir daha geri 
dönemeyeceklerdi. O tarihte bir ba şka dünyayı ziyaret edebilirlerdi ama bunu 
değil. Peki Stephen King di ğer dünyalarda da var olacak mıydı? Eddie 
olmayabilece ğini dü şündü. Muhtemelen olmayacaktı. 
Roland dü şünürken Eddie, King'e Blaine isminin onun için özel  bir nlamı olup 
olmadı ğını sordu. 
"Hayır. Yok." 
"Ya Lud?" 



"Luddites'deki gibi mi? Makinelerden nefret eden bi r tür dini mezheptiler, de ğil 
mi? Sanırım on dokuzuncu yüzyıldan, daha gerilerden  bile geliyor olabilirler. 
Yanlı ş hatırlamıyorsam on dokuzuncu yüzyılda fabrikalara baskın yapıp makineleri 
parçalıyorlardı." Yamuk di şlerini göstererek sırıttı. "Sanırım o zamanın 
Greenpeace'i onlardı." 
"Beryl Evans? Bu isim tanıdık geliyor mu?" 
"Hayır." 
"Henchick? Mannili Henchick?" 
"Hayır. Manni de nedir?" 
" Şimdi açıklamak için fazla karma şık bir konu. Peki Claudia y Inez Bachman? Bu 
ismin bir anla..." 
King kahkahalara bo ğularak Eddie'yi şaşırttı. Yüz ifadesine bakılırsa buna 
King'in kendisi de şaşırmı ştı. "Dicky'nin karısı!" diye ba ğırdı. "Onu hangi 
cehennemden tanıyorsun?" 
"Tanımıyorum. Dicky kim?" 
"Richard Bachman. Đlk romanlarım basılırken mahlas kullanmı ştım. Bachman ismini. 
Sarho ş oldu ğum bir ak şam ona eksiksiz bir biyografi yazmı ş lösemiyi nasıl 
yendi ğinden bile bahsetmi ştim, aferin sana Dickie! Her neyse, Claudia onun 
karısı. Claudia Inez Bachman. Ama y kısmı... onu bi lemeyece ğim." 
Eddie birden gö ğsünün üzerinden görünmeyen dev bir kaya kaldırıl-mı § gibi 
hissetti. Claudia Inez Bachman 'da sadece on sekiz harf vardı. O halde y kısmını 
biri eklemi şti. Neden? On dokuza tamamlamak için el-bette. Clau dia Bachman 
alelade bir isimdi. Ama Claudia y Inez Bach-"ttn...  o ka-tet'ti. 
Eddie oraya geli ş amaçlarından birine ula şmış olduklarını dü şündü Evet, onları 
Stephen King yaratmı ştı. En azından Roland, Jake ve Peder Callahan'ı yar atmı ştı. 
Gerisine daha gelmemi şti. Ve Roland'ı satranç tah-tası üzerindeki bir piy on gibi 
oynatmı ştı: Tull'a git Roland, Alice ile yat Roland, Walter 'i çölde kovala 
Roland. Ama o ana karakterini satranç tahtası üzeri nde hareket ettirirken 
King'in kendisi de oynatılmı ştı. Takma adının hayali e şinin ismine eklenmi ş tek 
harf bu konuda ısrar ediyordu. Bir şey, Claudia Bachman'ı on dokuz yapmak 
istemi şti. Yani... 
"Steve." 
"Evet, New York'lu Eddie." Gülümsüyordu. 
Eddie kalbinin gö ğüs kafesini zorlayarak şiddetle çarptı ğını hissedebiliyordu. 
"On dokuz rakamı senin için ne anlam ifade ediyor?"  
King dü şündü. Dı şarıda rüzgâr a ğaçların arasında esiyor, tekneler vızıldıyor ve 
karga (belki bu ba şka kargaydı) gaklıyordu. Çok yakında gölün kenarınd a 
mangallar yakılacak, sonra belki kasabaya inilecek ve meydanda verilen konsere 
gidilecekti. Hepsi de olası dünyaların en iyisi ola n burada olacaktı. Ya da en 
gerçek olan bu dünyada. 
King sonunda ba şını iki yana salladı ve Eddie nefesini hayal kırıkl ı- ğıyla 
bıraktı. 
"Üzgünüm. Asal sayılardan biri, tek dü şünebildi ğim bu. Asal sayılar beni oldum 
olası büyülemi ştir. Lisbon Lisesi'nde Bay Soychak'in cebir dersine  girdi ğim 
günlerden beri. Ve sanırım karımla tanı ştı ğımda da o ya ştaydım ama o bunu 
tartı şabilir. Tartı şmayı seven bir yapısı vardır." 
"Ya doksan dokuz?" 
King bir süre dü şündükten sonra aklından geçenleri parmaklarıyla i şaret ederek 
saydı. "Olmak için ola ğanüstü bir ya ş. 'Eski kayalıkta doksan dokuz yıl.' Galiba 
bir de şarkı vardı. 'Doksan Dokuzun Enkazı.' Ama hatırladı ğım 'Hesperus Enkazı' 
da olabilir. 'Duvarın üzerinde doksan dotuz şi§e> birini alıp elden ele 
gezdirdik, kaldı doksan sekiz şi şe.' Bunlardan ba şka nada"n 
Bu kez saate bakma sırası King'deydi. 
"Bir an önce çıkmazsam Betty Jones arayıp bir çocu ğum oldu ğunu unutup 
unutmadı ğımı soracak. Joe'yu aldıktan sonra da kuzeye iki yü z on Icilometrelik 
bir yolculuk yapmam gerekiyor. Tabi bira içmeyi bır akırsam bunu yapmak benim 
için çok daha kolay olur. Ve onu yapmak da, mutfa ğımda silahlı hayaletler olmasa 
daha kolayla şır." 
Roland ba şını sallıyordu. Tabancasının kemerine uzanıp bir ku r şun çıkardı ve sol 
elinin ba şparmağıyla i şaret parma ğı arasında dalgınca çevirmeye ba şladı. "Sana 



uyarsa sadece bir soru daha soraca ğım. Sonra kendi yolumuza gidece ğiz ve seni 
rahat bırakaca ğız." 
King ba şını salladı. "Sorun o halde." Elindeki üçüncü bira kutusuna baktı ve 
hayıflanarak evyeye bıraktı. 
"Kara Kule'yi yazan sen misin?" 
Bu soru Eddie'ye çok anlamsız gelmi şti ama King'in gözleri parladı ve yüzünde 
geni ş bir gülümseme belirdi. "Hayır!" dedi. "Ve yazma üz erine bir kitap yazarsam 
(ki bunu yapabilirim, emekliye ayrılmadan önce yapm ayı planladıklarımdan biri 
bu) bunu söyleyece ğim. Onu, di ğerlerini, aslında hiçbirini ben yazmadım. 
Gerçekten yazan yazarlar oldu ğunu biliyorum ama ben onlardan biri de ğilim. Ne 
zaman ilhamımı kaybetsem ve plana ba şvursam, üzerinde çalı ştı ğım hikâye 
boktanla şıyor." 
"Neden bahsetti ğin hakkında hiçbir fikrim yok," dedi, Eddie. 
"Bu şey gibi... hey, ne güzel!" 
Silah şor'un ba şparmağıyla i şaret parma ğı arasında çevirdi ği kur şun havada 
süzülürcesine parmaklarının üst kısmına geçmi şti ve Roland'ın eklemleri üzerinde 
yürüyor gibiydi. 
"Evet," dedi, Roland. "Öyle, de ğil mi?" 
"Konaklama yerinde Jake'i böyle hipnotize etmi§tin.  Öldürüldü ğünü hatırlamasını 
böyle sa ğlamı ştın." 
Ve Susan'ı, diye dü şündü, Eddie. Susan'ı da aynen böyle hipnotize etmi şti ama 
sen bunu henüz bilmiyorsun, sai King. Ya da belki b iliyorsundur. Belki 
derinlerde bir yerde hepsini biliyorsundur. 
"Hipnozu denedim," dedi, King. "Hatta küçük bir çoc ukken adamın biri Topsham 
Fuarı'nda beni sahneye çıkartıp tavuk gibi gıdaklat maya çalı şmıştı. Ama 
başaramadı. Buddy Holly'nin öldü ğü zamanlardı. Ve Big Bopper'ın. Ve Ritchie 
Valens'in. Todana! Ah Discordia!" 
Sonra ba şını kafasını temizlemek istiyormu şçasına iki yana salladı ve bakı şları 
kur şundan Roland'a yükseldi. "Bir şey söyledi mi?" 
"Hayır, sai." Roland gözlerini tekrar dans eden kur şuna çevirdi (öne arkaya öne 
arkaya hareket ediyordu) ve do ğal olarak King de aynısını yaptı. 
"Bir hikâye meydana getirdi ğinde ne olur?" diye sordu, Roland. "Örne ğin benim 
hikâyemi?" 
"Öylece gelir," dedi, King. Sesi alçalmı ş, tekdüzele şmişti. "Kafamın içine 
doluyor (bu iyi tarafı) ve parmaklarımın ucundan ak arak çıkıyor. Asla kafamın 
içinden gelmiyor. Sanırım göbek bölgesinden veya or alardan bir yerden. Bir 
editör vardı... galiba Maxwell Perkins'ti... Thomas  Wolfe'a..." 
Eddie, Roland'ın ne yaptı ğının farkındaydı ve araya girmek muhtemelen çok köt ü 
bir fikirdi, ama kendine engel olamadı. "Bir gül," dedi. "Bir gül, bir ta ş, 
bulunmamı ş bir kapı." 
King'in yüzü ho şnutlukla aydınlandı ama gözleri Silah şor'un parmak eklemleri 
üzerinde dans eden kur şundan bir an bile ayrılmamı ştı. "Aslında bir ta ş, bir 
yaprak ve bir kapı," dedi. "Ama gül daha çok ho şuma gitti." 
Kendini tamamıyla kaptırmı ştı. Eddie, adamın bilincinin geri çekilmesiyle çıka n 
emme sesini neredeyse duyabilece ğini dü şündü. Bu kritik anda telefon zili gibi 
basit bir müdahale bile bütün varlıkların kaderini deği ştirebilirdi. Aya ğa 
kalktı ve (yaralı baca ğındaki acıya ve katılı ğa ra ğmen sessizce hareket 
ediyordu) duvarda asılı olan telefona do ğru yürüdü. Kablosunu parmaklarına 
dolayıp kopana dek basınç uyguladı. 
"Bir gül, bir ta ş ve bulunmamı ş bir kapı," dedi, King. "Bu gerçekten de Wolfe 
olabilir. Maxwell Perkins, onun için 'ilahi bir rüz gâr çam' derdi. Ah kaybolmu ş 
ve rüzgârın yasını tuttu ğu! Tüm unutulmu ş yüzler! Ah Discordia!" 
"Hikâye sana nasıl geliyor, sai?" diye usulca sordu , Roland. 
"Yeni Ça ğaları sevmiyorum... kristal-dalgacıları... tüm o ön emli-de ğil sayfayı 
çevircileri... ama buna kanalize etmek diyorlar ve i şte... buna benzer bir 
his... kanaldaki bir şey gibi..." 
 
"Ya da I şın'daki?" diye sordu, Roland. 
"Her şey I şın'a hizmet eder," dedi yazar ve iç geçirdi. Sesi h em hüzünlü, hem de 
korkunçtu. Eddie ürperdi ğini ve ensesindeki tüylerin diken diken oldu ğunu 
hissetti. 



 
ON BĐR 
Stephen King ak şamüstü güne şinin tozlu bir huzmesi içinde duruyordu. I şık 
yana ğını, sol gözünün kenarını ve a ğzının kö şesindeki gamzeyi aydınlatıyordu. 
Güneş, sakalının sol tarafındaki her beyaz telin bir ı şık hattı gibi görünmesine 
neden oluyordu. I şı ğın tam merkezinde ayakta duruyor, bu da bedenini sa ran 
karanlı ğı belirginle ştiriyordu. Solunumu yava şlamı ş, belki dakikada üç dört 
nefese dü şmüştü. 
"Stephen King," dedi, Roland. "Beni görüyor musun?"  
"Selam olsun, Silah şor, seni çok iyi görüyorum." 
"Beni ilk ne zaman gördün?" "Bugüne dek görmedim." 
Roland bunun üzerine şaşırmı ş ve biraz dü ş kırıklı ğına u ğramı ş g0. ründü. 
Bekledi ği cevabın bu olmadı ğı açıktı. Sonra King devam etti. 
"Seni de ğil, Cuthbert'ü gördüm." Bir duraksama. "Cuthbert il e ekmek 
kırıntılarını dara ğacının altına serpiyordunuz. Yazılmı ş olan bölüm-de bu var." 
"Evet, öyle yapmı ştık. A şçı Hax asıldı ğında. O zamanlar çok gençtik. Bu hikâyeyi 
sana Bert mi anlattı?" 
Ama King buna cevap vermedi. "Eddie'yi gördüm. Onu çok iyi gördüm." Duraksadı. 
"Cuthbert ve Eddie ikiz." 
"Roland..." diye ba şladı, Eddie alçak sesle. Roland ba şım şiddetle iki yana 
sallayarak onu susturdu ve King'i hipnotize etmek i çin kullandı ğı kur şunu masaya 
bıraktı. King hâlâ oradaymı ş gibi kur şunun az önce oldu ğu yere bakıyordu. Belki 
de onun gözünde kur şun hâlâ oradaydı. Toz zerrecikleri koyu renk da ğınık 
saçlarının etrafında dans ediyordu. 
"Cuthbert ve Eddie'yi gördü ğünde nerdeydin?" 
"Ambarda." King'in sesi bir fısıltıya döndü ve duda kları titremeye ba şladı. 
"Teyzem kaçmaya çalı ştı ğımız için bizi oraya göndermi şti." 
"Kimi?" 
"A ğabeyim Dave ve ben. Bizi yakalayıp geri götürdüler.  Bize kötü, çok kötü 
çocuklar oldu ğumuzu söylediler." 
"Ve ambara gitmek zorunda kaldınız." 
"Evet ve odun kestik." 
"Cezanız buydu." 
"Evet." King'in sa ğ gözünde bir gözya şı belirdi ve yana ğından a şağı> sakalının 
içine süzüldü. "Tavuklar ölü." 
"Ambardaki tavuklar mı?" 
"Evet, onlar." Đlk gözya şı damlasını di ğerleri takip etti. 
"Onları öldüren neydi?" 
"Ören Eni şte ku ş gribi oldu ğunu söylüyor. Hepsinin gözleri açık. Bi-raZ... 
ürkütücü." 
Belki birazdan da çok, diye dü şündü, Eddie adamın yanaklarından süzülen 
gözya şlarına bakıp. 
"Ambardan çıkamıyor muydunuz?" 
"Odunların bana dü şen kısmını kesmeden hayır. David kendi payına dü şeni kesti. 
Sıra bende. Tavukların içinde örümcekler var. Ba ğırsaklarında küçük, kırmızı 
örümcekler var. Tavukların üzerine acı biber serpil miş gibi. Üzerime çıktıkları 
takdirde grip olup ölece ğim. Ve sonra geri dönece ğim." 
"Neden?" 
"Bir vampir olaca ğım. Onun bir kölesi. Kâtibi belki. Yazarı." 
"Kimin?" 
"Örümcekler Tannsı'nın. Kızıl Kral'ın, Kule-mahkûmu ." 
"Tanrım, Roland," diye fısıldadı, Eddie. Titriyordu . Burda ne bulmu şlardı böyle? 
Ne tür bir yuvayı açı ğa çıkarmı şlardı? "Sai King, Steve, kaç ya şındaydın... 
yaşındasın?" 
"Yedi ya şındayım." Bir duraksama. "Altımı ıslattım. Örümcekl erin beni ısırmasını 
istemiyorum. Kırmızı örümcekler. Ama sonra sen geld in Eddie ve kurtuldum." 
Yüzünde geni ş bir gülümseme belirdi. Yanakları ya şlarla parlıyordu. 
"Uyuyor musun, Stephen?" diye sordu, Roland. 
"Evet." 
"Daha derine in." 
"Tamam." 



"Üçe kadar sayaca ğım. Üç dedi ğimde en derine inmi ş olacaksın." 
"Peki." 
"Bir... iki... üç." Üçte King'in ba şı önüne dü ştü. Çenesi gö ğsüne da. yanmı ştı. 
Salyası a ğzının kenarından sarkıp bir sarkaç gibi sallandı. 
"Artık bir şey biliyoruz," dedi Roland, Eddie'ye. "Belki hayati  önen, ta şıyan 
bir şey. Kızıl Kral, ona henüz bir çocukken dokunmu ş ama görü. nü şe bakılırsa 
onu kendi tarafımıza çekebilmi şiz. Ya da bunu sen yapmı ş, sın, Eddie. Sen ve 
eski dostum, Bert. Her ne ise, bu onu özel kılıyor. " 
"Hatırlasaydım kendimi tam bir kahraman gibi hissed ebilirdim," dedi, Eddie. "Bu 
adam yedi ya şındayken henüz do ğmamış oldu ğumu bili-yorsun, de ğil mi?" 
Roland gülümsedi. "Ka bir tekerlektir. Uzun zamandı r farklı isimlerle üzerinde 
dönüyorsun. Anla şılan bu isimlerden biri de Cuthbert." "Ya Kızıl Kra l'ın Kule-
mahkûmu olması nedir?" "Hiçbir fikrim yok." 
Roland tekrar Stephen King'e döndü. "Discordia Lord 'unun seni kaç kez öldürmeye 
çalı ştı ğını dü şünüyorsun, Stephen? Seni öldürüp kalemini durdurmay ı kaç kez 
denedi? O sorun yaratan a ğzını kapamayı? Teyzenle eni ştenin ambarından sonra kaç 
kez denedi?" 
King sayıyormu ş gibi göründü, sonra ba şını iki yana salladı. "Delah," dedi. Çok. 
Eddie ve Roland birbirlerine baktılar. 
"Ve her seferinde biri gelip seni kurtardı mı?" diy e sordu, Roland. 
"Hayır, sai, öyle dü şünme. Çaresiz de ğilim. Bazen ben çekiliyorum. 
Bunun üzerine Roland güldü; diz üzerinde kırılan da lın sesiydi. "Ne oldu ğunu 
biliyor musun?" 
King ba şını iki yana salladı. Alt duda ğı somurtan bir çocu ğunki gibi sarkmı ştı. 
"Ne oldu ğunu biliyor musun?" 
"Önce baba. Sonra koca. Üçüncü olarak yazar. Sonra karde ş. Karde şlikten sonra 
sessizim. Tamam mı?" 
"Hayır. Tamam de ğil. Ne oldu ğunu biliyor musun?" Uzun bir sessizlik oldu. 
"Hayır. Sana söyleyebilece ğim her şeyi söyledim. Sormayı bırak." 
"Doğruyu konu ştu ğunda bırakaca ğım. Ne oldu ğunu bili..." 
"Evet, pekâlâ, nereye varmaya çalı ştı ğını biliyorum. Tatmin oldun mu? 
"Henüz de ğil. Bana ne oldu ğunu..." 
"Ben Gan'ım ya da Gan tarafından ele geçirildim. Ha ngisi oldu ğunu bilmiyorum, 
belki aralarında bir fark yoktur." King a ğlamaya ba şladı. Gözya şları sessiz ve 
korkunçtu. "Ama Dis de ğil, Dis'e sırtımı döndüm, Dis'i reddediyorum ve bu 
yeterli olmalı, ama olmuyor i şte, ka asla tatmin olmuyor, açgözlü sevgili ka, o 
da böyle demi şti, de ğil mi? Sen, ben veya Gan, onu öldürmeden önce Susan  Delgado 
da böyle demi şti. 'Açgözlü ka, ondan nasıl da nefret ediyorum.' O nu kimin 
öldürdü ğüne bakmaksızın, ona bunu ben söylettim, ben, çünkü  ondan nefret 
ediyorum, nefret ediyorum. Ka ile mücadele ediyorum  ve yolun sonundaki açıklı ğa 
varana dek etmeye devam edece ğim." 
Susan'ın adını duyan Roland bembeyaz bir yüzle masa ya oturdu. 
"Ama ka yine de bana geliyor, benden geliyor, onu t ercüme ediyorum, onu tercüme 
etmek için yaratıldım, ka karnımdan bir kurdele gib i akıyor. Ben ka de ğilim, 
kurdele de ğilim, o sadece benim aracılı ğımla gelen bir şey ve ondan nefret 
ediyorum, nefret ediyorum! Tavuklar örümceklerle do lu, anlıyor musunuz, 
örümceklerle dolu!" 
"Mızmızlanmayı kes," dedi, Roland (sesinde en ufak sempatinin olmayı şı Eddie'nin 
dikkatini çekmi şti) ve King sustu. 
Silah şor bir süre dü şündükten sonra ba şını kaldırdı. 
"Batı Denizi'ne geldi ğimde hikâyeyi yazmayı neden bıraktın?" 
"Aptal mısm? Çünkü Gan olmak istemiyorum! Dis'e sır t çevirdim, Gan'a da sırt 
çevirebilmeliyim. Karımı seviyorum. Çocuklarımı sev iyorum. Hikâyeler yazmayı 
seviyorum ama seninkini de ğil. Hep korkuyorum Beni arıyor. Kral'ın Gözü." 
"Ama yazmayı bıraktı ğından beri de ğil," dedi, Roland. 
"Hayır, o zamandan beri beni aramıyor, beni görmüyo r." 
"Yine de devam etmelisin." 
King'in yüzü acı çekiyormu şcasma çarpıldı, sonra tekrar önceki uykulu ifadesin e 
büründü. 
Roland parmakları eksik sa ğ elini kaldırdı. "Yazmaya geri dönünce parmaklarımı  
nasıl kaybetti ğimi anlatarak ba şlayacaksın. Hatırlıyor musun?" 



"Istanavarlar," dedi, King. "Onları kopardılar." 
"Bunu nerden biliyorsun?" 
King hafifçe gülümsedi ve alçak bir u ğultu sesi çıkardı. "Rüzgâr eser." 
"Gan dünyayı do ğurup ilerledi," dedi, Roland. "Bunu mu demek istiyo rsun?" 
"Evet. Ve muhte şem kaplumba ğa olmasaydı dünya cehenneme dü şerdi. Dü şmek yerine 
sırtüstü indi." 
"Bize de öyle anlatılmı ştı, te şekkürler deriz. Istanavarların parmaklarımı 
koparmasından ba şla." 
"Lay lay lay lay lay lorn, kahrolası ıstanavarlar, onlar yüzünden gitti 
parmaklar," dedi King ve bir kahkaha attı. 
"Evet." 
"Ölseydin beni pek çok dertten kurtarmı ş olurdun, Steven'ın o ğlu Roland." 
"Biliyorum. Eddie ve di ğer dostlarım için de geçerli." Silah şor'un dudakları 
belli belirsiz kıvrıldı ve yüzünde bir gülümsemenin  hayaleti belirdi. "Sonra, 
ıstanavarlardan sonra..." 
"Eddie geliyor, Eddie geliyor," diye araya girdi, K ing ve Roland'a nefesini bo şa 
harcamamasını söyler gibi sa ğ elini havada salladı. "Mahkûm, Đtici, Gölgelerin 
Hanımı. Kasap, fırıncı, mum safı." Gülümsedi. "O ğlum Joe böyle söylüyor. Ne 
zaman?" 
Roland beklemedi ği bu soru üzerine gözlerini kırpı ştırarak ona baktı. 
"Ne zaman, ne zaman, ne zaman?" King elini kaldırdı  ve Eddie ekmek kızartma 
makinesinin, gözleme makinesinin ve temiz tabaklarl a dolu kurutucunun havalamp 
güneş ı şı ğı altında bo şlukta süzülmesini hayretle izledi. 
"Ne zaman ba şlaman gerekti ğini mi soruyorsun?" 
"Evet, evet, evet!" Bir bıçak kurutucunun içinden h avalanıp mutfak boyunca 
havada süzülerek duvara sertçe saplandı. Sonra her şey tekrar yerli yerine 
döndü. 
"Kaplumba ğanın Şarkısı'na, Ayının Bö ğürtüsü'ne kulak ver," dedi, Roland. 
"Kaplumba ğanın Şarkısı, Ayının Bö ğürtüsü. Maturin, Patrick O'Brian 
romanlarından. Shardik ise Richard Adams'ın romanın dan." 
"Evet. Öyle diyorsan öyledir." 
"I şın'ın Muhafızları." 
"Evet." 
"I şın'ımın." 
Roland, ona gözlerini kırpmadan bakıyordu. "Öyle mi  diyorsun?" 
"Evet." 
"O halde öyle olsun. Kaplumba ğanın Şarkısı'nı veya Ayının Bö ğürtü-sü'nü 
duydu ğunda tekrar yazmaya ba şlamalısın." 
"Gözümü senin dünyana açtı ğımda beni görüyor." Bir duraksama. "Ojey." 
"Biliyorum. O anlarda seni korumaya çalı şaca ğız, tıpkı gülü koruma ya 
niyetlendi ğimiz gibi." 
King gülümsedi. "Gülü seviyorum." 
"Onu hiç gördün mü?" diye sordu, Eddie. 
"Evet, New York'ta. B. M. Plaza Hotel'in oldu ğu caddede. Eskiden şarküterideydi. 
Tom ve Jerry'nin. Arka tarafta. Şimdi şarküterinin bir za-manlar oldu ğu bo ş 
arsada." 
"Hikâyemizi yorulana dek anlatacaksın," dedi, Rolan d. "Daha fazla 
anlatamadı ğında, Kaplumba ğanın Şarkısı ve Ayının Bö ğürtüsü nerdeyse duyulmaz 
oldu ğunda dinleneceksin. Tekrar ba şlayabildi ğinde, ba şlayacaksın. Sen..." 
"Roland?" 
"Sai King?" 
"Söyledi ğini yapaca ğım. Kaplumba ğanın Şarkısı'm bekleyip her duyu şumda yazmaya 
devam edece ğim. Hayatta kalırsam. Ama sen de dinlemelisin. Onun  şarkısını." 
"Kimin?" 
"Susannah'nın. Acele etmezsen bebek onu öldürecek. Ve kulakların çok keskin 
olmalı." 
Eddie korkuyla Roland'a baktı. Roland ba şını salladı. Gitme vakti gelmi şti. 
"Beni dinle, sai King. Bridgton'da tanı şmamız hayırlı oldu ama artık senden 
ayrılmak zorundayız." 
"Güzel," dedi, King. Sesinde öyle bariz bir rahatla ma vardı ki Eddie neredeyse 
gülecekti. 



"On dakika boyunca burda, oldu ğun yerde kalacaksın. Anlıyor musun?" 
"Evet." 
Susannah 'nın Şarkısı 
"Sonra uyanacaksın. Kendini çok iyi hissedeceksin. Burda oldu ğumu 
hatırlamayacaksın. Sadece zihninin en derin kö şelerinde bileceksin” 
"Çamur deliklerinde." 
"Öyle, çamur delikleri. Ama yüzeyde, şekerleme yaptı ğını dü şüneceksin. Harika, 
dinlendirici bir ö ğle uykusu. O ğlunu alıp gitmen gereken vere gideceksin. 
Kendini iyi hissedeceksin. Karınla ya şamına devam edeceksin. Pek çok hikâye 
yazacaksın ama her biri az veya çok bu hikâyeyle il intili olacak. Anlıyor 
musun?" 
"Evet," dedi, King. Sesi Roland'ın yorgun ve hırçın  oldu ğu zamanlardaki sesine 
öylesine benziyordu ki Eddie yine ürperdi. "Çünkü b ir kez görülen, tekrar 
görünmez olamaz. Ö ğrenilen, bilinmez olamaz." Duraksadı. "Belki ölüm h ariç." 
"Evet, belki. Kaplumba ğanın Şarkısı'm (ses senin için o anlamdaysa) her 
duyu şunda hikâyemizi yazmaya devam edeceksin. Anlatman g ereken tek gerçek hikâye 
bu. Ve biz de seni korumaya çalı şaca ğız." 
"Korkuyorum." 
"Biliyorum, ama seni korumaya..." 
"Onu biliyorum. Bitirememekten korkuyorum." Sesi al çaldı. "Ku-le'nin 
yıkılmasından ve bunun sorumlusu olarak görülmekten  korkuyorum." 
"Bu sana de ğil, ka'ya ba ğlı," dedi, Roland. "Benim de elimde de ğil. O konuda 
kendimi ikna ettim. Ve şimdi..." Eddie'ye do ğru ba şını salladı ve aya ğa kalktı. 
"Durun," dedi, King. 
Roland ka şlarını kaldırarak ona baktı. 
"Posta için özel iznim var ama tek bir sefer için."  
Tutsak Kampı'ndan biri gibi konu şuyor, diye dü şündü, Eddie. "Sana ^ izni kim 
verdi, Steve-O?" diye sordu sonra. 
King'in ka şları çatıldı. "Gan?" diye sordu. "Gan mı?" Sonra ka §lar, düzeldi ve 
yüzünde sabah sisini yaran güne ş ı şı ğı gibi parlak bir gülümse, me belirdi. 
"Sanırım izni veren benim!" dedi. "Kendime bir mekt up... hat. ta belki ufak bir 
paket bile gönderebilirim... ama sadece bir tek kez ." Gü-lümsemesi geni şleyip 
bir sırıtı şa dönü ştü. "Tüm bunlar... bir tür masal gj. bi, de ğil mi?" 
"Gerçekten öyle," dedi, Eddie Kansas'taki eyaletler  arası karayolun-da 
kar şılarına çıkan camdan sarayı dü şünerek. 
"Ne yapacaksın?" diye sordu, Roland. "Mektubu kime göndereceksin?" "Jake'e," 
dedi, King hemen. "Peki ona ne diyeceksin?" 
King'in sesi, Eddie Dean'in sesine dönü ştü. Ses benzerli ği de ğildi; tıpatıp 
aynıydı. Eddie bu sesi duydu ğu an buz kesti. 
"La-la-la, la-la-le," dedi, King şarkı söylercesine. "Merak etme, anahtar 
sende!" 
Beklediler ama arkası gelmedi. Eddie, Roland'a bakt ı. Bu kez parmaklarını havada 
çevirip gitmeleri gerekti ğini i şaret etme sırası genç adamdaydı. Roland ba şını 
salladı ve kapıya do ğru yürüdüler. "Fazlasıyla ürkütücüydü," dedi, Eddie . Roland 
kar şılık vermedi. 
Eddie koluna dokunarak onu durdurdu. "Aklıma bir şey geldi, Roland. Hazır 
hipnotize etmi şken içkiyi ve sigarayı bırakmasını söylesen iyi olu r belki. 
Özellikle sigarayı. Tiryaki oldu ğu belli. Evini gördün mü? Her yerde kahrolası 
küllükler var." 
Söyledikleri Roland'ı e ğlendirmi ş gibiydi. "Eddie akci ğerler geli şimi' ni 
tamamladıktan sonra içilmeye ba şlandı ğı takdirde tütün insamn ömrünü uzatır, 
kısaltmaz. Bu yüzden Gilead'da en fakirler haricind e herkes içerdi, fakirlerin 
de kırıntıları vardı. Tütün, öncelikle hasta-marazh  buha-n uzak tutar. Ayrıca 
pek çok tehlikeli böce ğin yakla şmasını da engeller, gunu herkes bilir." 
"Amerika Birle şik Devletler Sa ğlık Bakanı, Gilead'da herkesin bildi ğini ö ğrense 
çok memnun olurdu," dedi, Eddie ifadesizce. "Peki y a içki? Ya sarho ş oldu ğu bir 
akşam cipiyle takla atarsa? Ya da eyaletler arası yola  girip ters Şeritte bir 
başka araçla kafa kafaya çarpı şırsa?" 
Roland bunu dü şünüp ba şını iki yana salladı. "Zihnine (ve faz'ya) yeterinc e 
müdahale ettim. Cüret edebildi ğimce. Gelecek yıllara dönüp kontrol etmemiz 
gereke... neden ba şını iki yana sallıyorsun? Hikâye ondan yayılıyor!" 



"Belki öyle ama Susannah'yı terk etmedi ğimiz takdirde onu yirmi iki yıl boyunca 
kontrol edemeyece ğiz... ve ben Susannah'yı asla terk etmem. 1999'a bi r kez 
atladıktan sonra geri dönü şümüz yok. Bu dünyada yok." 
Roland bir süre hiç konu şmadı ve karı şık saçları ka şlarına dü şmüş, gözleri açık 
halde mutfa ğında ayakta durmu ş, tezgâha dayanarak uyumakta olan adama baktı. 
Yedi sekiz dakika sonra Roland ve Eddie hafızasında n silinmi ş olarak 
uyanacaktı... o sırada gitmi ş olacaklarını varsayıyordu tabi. Eddie, Silah şor'un 
Suze'u yüzüstü bırakabilece ğine inanmıyordu... ama Ja-ke'in dü şmesine izin 
vermi şti, de ğil mi? Bir zamanlar Jake'in bo şlu ğa dü şmesine göz yummu ştu. 
"O halde yolunda tek ba şına ilerlemek zorunda kalacak," dedi, Roland ve Edd ie 
rahatlayarak içini çekti. "Sai King." 
"Evet, Roland." 
"Unutma, Kaplumba ğa'nın Şarkısı'nı duydu ğunda elindeki tüm i şleri bırakıp bu 
hikâyeyi yazmaya dönmelisin." 
"Yapaca ğım. En azından deneyece ğim." 
"Güzel." 
Sonra yazar, "Küre kutudan alınıp kırılmalı," dedi.  
Roland'ın ka şları çatıldı. "Hangi küre? Siyah On Üç mü?" 
"Uyanırsa evrendeki en tehlikeli varlık olacak. Ve uyanıyor. Ba şK bir yerde. 
Başka bir zaman ve mekânda." 
"Kehanetin için te şekkürler, sai King." 
"Lay-lay-lay, lay-lay-le. Götür küreyi çifte kuleye ." 
Roland bunu duyunca sessiz bir hayretle ba şını iki yana salladı. 
Eddie yumru ğunu alnına dayayıp hafifçe e ğildi. "Selam olsun, Kalem şor." 
King bunu saçma buluyormu şçasına hafifçe gülümsedi ama hiçbir şey söylemedi. 
"Uzun günler ve ho ş geceler," dedi Roland. "Artık tavukları dü şünmek zorunda 
kalmayacaksın." 
Stephen King'in sakallı yüzünde yürek burkan bir um ut belirdi. "Sahi mi?" 
"Sahi. Ve umarım hepimizin açıklıkta bulu şaca ğı günden önce yolda tekrar 
kar şıla şabiliriz." Silah şor topuklarının üzerinde dönerek yazarın evinden 
ayrıldı. 
Eddie dar kalçasını tezgâha yaslamı ş ayakta duran uzun boylu adama son bir kez 
baktı. Seni tekrar gördü ğümde (e ğer görürsem) Stevie sakalının ço ğu beyazlamı ş 
ve yüzüne çizgiler eklenmi ş olacak, diye dü şündü. Ama ben hâlâ genç olaca ğım. 
Tansiyonun nasıl, sai? Önümüzdeki yirmi iki yılı ka ldıracak kadar iyi mi? Umarım 
öyledir. Ya kalbin nasıl? Ailede kanservar mı? Vars a ne kadar derine iniyor? 
Bu soruların hiçbiri için vakitleri yoktu elbette. Ya da ba şka sorular için. 
Yazar çok yakında uyanıp karısıyla ya şamına devam edecekti. Eddie, dinh'inm 
peşinden ak şamüstü güne şinin aydınlattı ğı güne çıktı ve kapıyı arkasından 
kapadı. Onları New York yerine buraya gönderen faz' run ne yaptı ğını bildi ğini 
düşünmeye ba şlamı ştı. 
 
ON ĐKĐ 
Eddie, John Cullum'ın Ford'unun sürücü tarafında du rdu ve arabanın üzerinden 
Silah şor'a baktı. "Etrafındaki o şeyi gördün mü? Siyah pusu?" 
"Evet todana. Hâlâ belli belirsiz oldu ğu için babana şükret." 
"Todana nedir?" 
"Ölümçantası anlamına gelir. Đşaretlenmi ş." 
"Tanrım," dedi, Eddie. 
"Söylüyorum, henüz çok belirsiz." 
"Ama var." 
Roland arabanın kapısını açtı. "Bu konuda yapabilec eğimiz hiçbir şey yok. Ka her 
kadının ve erke ğin zamanını belirler. Haydi gidelim, Eddie." 
Artık ikisi de gitmeye hazırdı ama Eddie'nin içinde  garip bir isteksizlik vardı. 
Sai King ile yarım kalmı ş i şleri oldu ğunu hissediyordu. Ve o siyah aura 
fikrinden nefret ediyordu. 
"Ya Turtleback Yolu ve gaipten-gelenler? Ona sormak  istedi ğim..." "Bulabiliriz." 
"Emin misin? Çünkü sanırım gitmemiz gereken yer ora sı." "Bence de öyle. Haydi. 
Önümüzde yapılacak çok i ş var." 
ON ÜÇ 



Stephen King gözlerini açtı ğında eski Ford'un arka lambaları özel yolun sonuna 
henüz ula şmıştı. Đlk i şi, saate bakmak oldu. Neredeyse dörttü. On dakika ö nce 
Joe'yu almak için çıkmı ş olmalıydı ama yaptı ğı Şekerleme çok iyi gelmi şti. 
Kendini harika hissediyordu. Tazelenmi ş gibi. Acayip bir şekilde temizlenmi ş 
gibi. Her şekerleme bunu sa ğlayacaksa bu-nu herkesin yapması için bir yasa 
çıkarılmalı, diye dü şündü. 
Belki öyleydi ama Cherokee'si saat on altı otuza ka dar bahçesin? girmezse Betty 
Jones fena halde endi şelenecekti. Onu aramak üzere telefona uzandı ama gö zü, 
telefonun yanındaki küçük bloknota takıldı. Her say fanın üzerinde BÜTÜN 
PALAVRACĐLARĐ ARĐYORUZ yazıyordu. Baldızla-rından küçük bir hediyeyd i. 
Yüzü yine ifadesizle şen King, bloknota ve yanında duran kaleme uzandı. S onra 
eğilip yazdı: 
La-la-la, la-la-le, merak etme, anahtar sende. 
Gözlerini bu satıra dikerek duraksadı. Sonra devam etti: 
Da-da-da, da-da-dı, gör onu Jake! Anahtar kırmızıl 
Tekrar duraksadıktan sonra yazmayı sürdürdü: 
La-la-ray, la-la-lar, ver bu çocu ğa, plastik bir anahtar. 
Yazdıklarına yo ğun bir şefkatle baktı. Neredeyse sevgiyle. Muktedir Tanrı, 
kendini iyi hissediyordu! Bu satırlar onun için hiç bir anlam ifade etmiyordu, 
ama onları yazmak içini çok derin, neredeyse vecde varan bir tatmin hissiyle 
doldurmu ştu. 
King sayfayı kopardı. 
Avucunun içinde tortop etti. 
Ve yedi. 
Bir an için bo ğazına takıldı ama sonra (gulp!) midesine indi. Đyi i§! Ah şap 
anahtarlıktan (o da anahtar şeklindeydi) cipin 
(la-la-le) 
anahtarını kapıp evden aceleyle çıktı. Joe'yu alaca k, eve geri dönüp e şyalarını 
toplayacak, sonra Güney Paris'teki Mickey Kee's'de akşam ye'me ği yiyeceklerdi. 
Düzeltme. Mickey Dee's.  Birkaç büyük boy hambur-gerj tek ba şına mideye 
indirebilirmi ş gibi hissediyordu. Ve yanında patates kızartması! Kahretsin, 
kendini muhte şem hissediyordu! 
Kansas Yolu'na varıp kasabaya döndü ğünde radyoyu açtı. McCoys, "Hang On 
Sloopy"yi söylüyordu; daima mükemmeldi. Radyo dinle rken her zaman oldu ğu gibi 
aklı ba şka yerlere kaydı ve şu eski hikâyenin karakterlerini dü şünmeye ba şladı. 
Kara Kule'ydi ismi. Gerçi fazla karakter kalmamı ştı. Neredeyse hepsini 
öldürmü ştü, çocuk da dahil. Belki onunla ba şka ne yapaca ğını bilemedi ğindendi. 
Karakterler genellikle bu yüzden ölürdü; onlarla ya pacak ba şka bir şey 
bulunamadı ğı için. Đsmi neydi, Jack mi? Hayır, o Medyum'daki babanın is miydi. 
Kara Kule'deki çocu ğun adı Jake'ti. Western motifleri olan bir hikâye i çin 
kusursuz bir seçim; Wayne D. Overholser veya Ray Ho gan'ın kitaplarına yakı şacak 
bir isimdi. Jake'in hikâyeye geri dönmesi mümkün mü ydü? Belki bir hayalet 
olarak? Elbette mümkündü. King do ğaüstü hikâyelerin en iyi yanının kimsenin 
sahiden ölmek zorunda olmaması oldu ğunu dü şündü. Kara Gölgeler'deki Barnabas 
gibi geri dönebilirlerdi. Barnabas Collins bir vamp irdi. 
"Belki çocuk geri vampir olarak döner," dedi King v e güldü. "Dikkat et Roland, 
akşam yemeği masaya geliyor ve yemek sensin!" Ama bu do ğru bir his vermiyordu. O 
halde nasıl olacaktı? Aklına hiçbir şey gelmiyordu ama önemli de ğildi. Zamanla 
bir fikir gelebilirdi. Muhtemelen hiç beklemedi ği bir anda; kediye mamasını 
verir veya bebe ğin altını de ği ştirirken, veyahut Auden'ın acı çekmekle ilgili o 
şiirde söyledi ği gibi donukça yürürken. 
Bugün acı çekmek yoktu. Bugün kendini harika hissed iyordu. 
Evet, bana Kaplan Tony deyin. 
Radyoda McCoys'u Troy Shondell izledi. "This Time"ı  söylüyordu. Aslında şu Kara 
Kule hikâyesi bir hayli ilginç sayılırdı. Belki kuz eyden döndü ğümüzde hikâyeyi 
arayıp bulsam iyi olacak. Şöyle bir göz atanm. Fena fikir de ğildi. 
  
DÖRTLÜK: Commala-un-un 
Hepimizi yapana selam olsun, 
O yarattı kadını erke ği, 
O yarattı büyü ğü küçü ğü. 



KARŞILIK: Commala-le-le 
Güçlüyü de o yarattı acizi del 
Kaderin eli böyle güçlüdür i şte 
Hükmeder her birimize! 
  
12. Kıta: Jake ve Callahan 
 
BĐR 
Don Callahan, Amerika'ya dönmeye dair pek çok hayal  kurmu ştu. Genellikle uyanıp 
kendini beysbol oyuncularının "melekler" dedi ği dolgun, pofuduk bulutlarla dolu 
sonsuz bir gökyüzünün altındaki güzel bir çölde vey a Maine'deki Jerusalem's Lot 
kasabasındaki papaz konutunda, kendi yata ğında oldu ğunu görmesiyle ba şlarlardı. 
Mekân neresi olursa olsun içi muhte şem bir rahatlamayla dolar ve ilk içgüdüsü, 
şükretmek olurdu. Ah, şükürler olsun Tanrım. Çok şükür hepsi bir rüyaymı ş, 
sonunda uyanabildim. 
Şimdi uyanıktı, bu konuda hiç şüphe yoktu. 
Havada yükselerek tam bir daire çizdi ve biraz ötes indeki Jake'in de aynı şeyi 
yaptı ğını gördü. Sandaletlerinden biri aya ğından çıktı. Oy'un havlayı şını ve 
Eddie'nin kükreyerek isyan edi şini duyabiliyordu. Taksilerin kornalarını, New 
York'un hiçbir zaman eksilmeyen bu güzel cadde müzi ğini duyabiliyordu. Bir şey 
daha duyuyordu: bir vaiz. Sesine bakılırsa kendini iyice kaptırmı ştı. En az 
üçüncü vitesteydi. Yakında hararet bile yapabilirdi . 
Callahan, Bulunmamı ş Kapı'dan geçerken ayak bile ğini kapının ke-"arına çarptı ve 
o noktada feci bir sızı hissetti. Sonra bile ği (ve etrafında-to bölge) 
hissizle şti. Geçi ş çınlamaları kula ğına hızla, kırk be şlik hızında dinlenen otuz 
üçlük bir plak gibi çalındı. Her yönden gelmekte ol an hava akımları ona çarptı 
ve birden genzini Geçit Ma ğarası'nın bayat havası ye. rine benzin ve egzoz 
kokuları doldurdu. Önce cadde müzi ği, şimdi de cadde parfümü. 
Bir an için iki vaizin sesi duyuldu. Henchick arkas ından kükredj "Dikkat, kapı 
açılıyor?' Ve ilerisinde ba şka biri ba ğırdı. " ĐLAH de karde. şim, aynen öyle, 
Đkinci Cadde'de ĐLAH deP' 
Daha fazla ikiz, diye dü şündü Callahan, (bu kadarına zamanı olmu ştu) ve sonra 
arkasındaki kapı çarparak kapandı. Artık tek vaiz, Đkinci Cadde'de olandı. 
Callahan, evine ho ş geldin orospu çocu ğu, Amerika'ya ho ş geldin, diye dü şündü ve 
yere indi. 
 
ĐKĐ 
Şiddetli bir dü şüştü, elleri ve dizlerinin üzerine sertçe dü ştü. Kot pantolonu 
dizlerini bir nebze korudu (yırtılmı ştı) ama kaldırıma sürten avuçlarının derisi 
neredeyse tamamen sıyrılmı ş gibiydi. Rahatsız edilmeyen gülün güçlü şarkısını 
duyabiliyordu. 
Callahan sırtüstü yuvarlanıp gökyüzüne baktı. Di şlerini acıyla sıkıp kanayan 
avuçlarını yüzüne do ğru kaldırdı. Bir kan damlası sol elinden yana ğına bir 
gözya şı damlası gibi dü ştü. 
"Hangi cehennemden çıktın sen, ahbap?" diye şaşkınca sordu gri üniforma içinde 
bir zenci adam. Görünü şe bakılırsa Don Callahan'ın Amerika'ya dramatik dön üşünü 
tek fark eden oydu. Kaldırımdaki adama irile ş-mi ş gözlerle bakıyordu. 
"Oz," dedi, Callahan ve do ğrulup oturdu. 
Elleri sızlıyordu ve ayak bile ği, kalbinin hızlanan atı şlarıyla uyumlu bir 
şekilde zonk zonk zonkluyordu. "Yoluna git, birader.  Devam et. Ben iyiyim. Đşine 
bak." 
"Ne diyorsan öyle olsun, ahbap. Ho şça kal." 
Gri üniformalı adam (Callahan mesaisi bitmi ş bir kapıcı oldu ğunu tahmin etti) 
yürümeye ba şladı. Callahan'a son bir kez baktı (hâlâ şaşkındı ama gördüklerinden 
şüphelenmeye ba şlamı ştı bile) ve bir sokak vaizini dinleyen küçük kalaba lı ğın 
etrafından dola şarak gözden kayboldu. 
Callahan aya ğa kalktı ve 2 Hammarskjöld Plaza'ya çıkan basamakla rdan birine 
çıkarak Jake'i aramaya koyuldu. Çocu ğu göremiyordu. Di ğer tarafa döndü ğünde 
Bulunmamı ş Kapı'nın da kayboldu ğunu gördü. 
" Şimdi beni dinleyin dostlar! Dinleyin, Tanrı diyorum , Tanrı a şkı diyorum, 
şükürler olsun deyin diyorum!" 



" Şükürler olsun," dedi kalabalı ğın içinden biri ama sesi pek co şkulu de ğildi. 
"Amin diyorum, te şekkürler, karde şim! Şimdi beni dinleyin çünkü Amerika ĐMTĐHAN 
oluyor ve Amerika sınavında BA ŞARISIZ oluyor! Bu ülkeye bir BOMBA lazım, nükleer 
değil, ĐLAH BOMBASI, şükürler olsun dermi şiniz?" 
"Jake!" diye ba ğırdı, Callahan. "Jake, nerdesin? Jake!" 
"Oy!" Jake'in sesiydi. Tiz bir çı ğlı ğa dönü şmüştü. "Oy, D ĐKKAT ET!' 
Callahan'ın nerede duysa tanıyaca ğı heyecanlı bir havlama sesi yükseldi. Sonra 
kilitlenmi ş lastiklerin feryadı. 
Korna bö ğürtüsü. 
Ve bir çarpma sesi. 
 
ÜÇ 
Sızlayan avuçları ve a ğrıyan bile ği bir anda Callahan'ın aklından uçup gitti. 
Vaizin topladı ğı küçük kalabalı ğın etrafından ko ştu (bütün "a şlar caddeye 
dönmüş, vaiz konu şmasını yarıda kesmi şti) ve Jake'in 'kinci Cadde'de, 
bacaklarından birkaç santim ötede, şeridinde çaprazlama durabilmi ş sarı bir 
taksinin önünde dikildi ğini gördü. Taksinin arka lastiklerinden hâlâ mavi 
dumanlar yükseliyordu. Şoförün yüzü bembeyaz di, a ğzı şaşkınlıkla açılmı ş, O 
şeklini almı ştı. Oy, Jake'in ayaklarının çjj. binde büzülmü ştü. Callahan 
hayvanın korkmu ş ama iyi oldu ğunu gördü. 
Çarpma sesi tekrar, ardından tekrar duyuldu. Jake y umruğunu taksi-nin 
kaportasına indiriyordu. "Geri zekâlı heri)7" diye bağırdı Jake taksinin 
direksiyonundaki beti benzi atmı ş adama. Bam! "Neden..." Bam!".-gitti ğin 
yere..." BAM! "...D ĐKKAT ETMĐYORSUN?" BAM! BAM! 
"Göster ona evlat!" diye ba ğırdı biri caddenin kar şısından. Yakla şık üç düzine 
insan olan biteni izlemek üzere toplanmı ştı. 
Taksinin kapısı açıldı. Đnen uzun boylu adam kot pantolon, rengârenk bir göm lek 
ve yan tarafında bumerang şekilleri olan çocuk mezarı kadar büyük spor 
ayakkabılar giymi şti. Adamın ba şındaki fes, zaten uzun olan boyunu daha da uzun 
gösteriyordu. Callahan adamın en az bir doksan boyu nda oldu ğunu tahmin etti. 
Yüzünün yarısı sakalla kaplıydı. Ka şlarını çatarak Jake'e bakıyordu. Callahan 
yüre ğinde giderek artan bir a ğırlıkla olay yerine do ğru yürüdü. Ayakkabılarından 
birinin olmadı ğının ve çıplak aya ğının iki adımda bir kaldırımla temas etti ğinin 
farkında de ğil gibiydi. Sokak vaizi de şeridinde çaprazlama duran taksiye do ğru 
yürüyordu. Taksinin arkasında duran arabanın sürücü sü, ak şam için yaptı ğı 
planlardan ba şka hiçbir şeyi umursamadı ğı için iki elini birden kornaya dayadı 
(DDAAAAAAAAA11111'!!!) ve açık camdan sarkarak ba ğırdı. "Yürüsene Abdül, yolu 
tıkıyorsun!" 
Jake, ona aldırmadı. Son derece hiddetliydi. Bu kez  Gece Yarısı Kovbo-yu'ndaki 
Ratso Rizzo gibi iki yumru ğunu birden indirdi-2L4A/7 "Arkada şımı nerdeyse 
eziyordun, a şağılık herif, nereye G ĐTTĐĞĐNE..." BAM! "...baksana SALAK.I" 
Taksi şoförü yumru ğunu tekrar indiremeden (tatmin olana dek yumruklama ya niyetli 
görünüyordu) Jake'in sa ğ bile ğini yakaladı. "Kes şunu, seni küçük serseri!" diye 
bağırdı öfkeli ve fazlasıyla yüksek sesle. "Sana diyor um..." 
Taksi şoförünün elinden kurtulan Jake geriledi. Sonra Call ahan'm gözleriyle 
takip edemeyece ği kadar hızlı bir hareketle kolunun altındaki askıd an Ruger'ı 
çekti ve şoförün suratına do ğrulttu. 
"Ne diyorsun?" diye haykırdı, Jake. "Ne diyorsun? F azla hızlı gitti ğini ve 
arkada şımı nerdeyse ezece ğini mi? Alnının ortasında bir delikle cadde ortasın da 
ölmek istemedi ğini mi? NE diyorsun?" 
Đkinci Cadde'nin kar şısındaki kadın ya tabancayı görmü ş ya da Jake'in gözünü 
kırpmadan cinayet i şlemesine yol açabilecek korkunç öfkesini hissetmi şti. Bir 
çı ğlık atarak kaçmaya ba şladı. Birkaç ki şi daha onu takip etti. Di ğerleri kan 
kokusu alarak kaldırımda toplandı. Đnanılmazdı ama içlerinden biri ( şapkasını 
ters takmı ş genç bir adam) ba ğırdı: "Haydi evlat! Şu deve-jokeyinde bir 
havalandırma deli ği aç!" 
Gözleri irile şen şoför bir iki adım geriledi. Ellerini omuz hizasına kaldırdı. 
"Beni vurma, evlat! Lütfen!" 
"O halde özür dile!" diye ba ğırdı, Jake. "Ya şamak istiyorsan benden af dile. Ve 
ondan! Ondan!" Elmacık kemiklerinin üzerindeki mini k kırmızı lekeler hariç 
Jake'in yüzü ölü gibi bembeyazdı. Đrile şmiş gözleri ya şlarla doluydu. Don 



Callahan'ın en net görüp en az ho şlandı ğı, tabancanın namlusunun titremesiydi. 
"O şekilde araba kullandı ğın için özür dile, seni dikkatsiz bok! Hemen! Şimdi 
özür dile.1" 
Oy huzursuzca inledi ve, "Ake!" dedi. 
Jake ba şını e ğip ona baktı. Aynı anda taksi şoförü tabancaya do ğru atıldı. 
Callahan, adama oldukça etkili bir kro şe indirdi ve şoför arabasının önüne 
yı ğıldı. Fesi kafasından dü şmüştü. Arkadaki arabanın sürücüsü aksinin yanından 
geçebilirdi, ama kornayı durmaksızın çalıp ba ğırmakta 'srar ediyordu. "Hadisene 
ahbap, yürü!" Đkinci Cadde'nin kar şı tarafındaki izleyicilerden bazıları Madison 
Square Garden'da boks maçı seyrediy0r. larmı ş gibi alkı şlamaya ba şlayınca 
Callahan, burası tam bir tımarhane, dj. ye dü şündü. Bunu biliyordum da unuttum 
mu yoksa yeni mi ö ğreniyorum? 
Omuz hizasında uzun, beyaz saçları ve sakalı olan s okak vaizi Ja. ke'in yanma 
varmı ştı. Jake Ruger'ı tekrar do ğrultmaya ba şlayınca bir eli-ni sakince çocu ğun 
bile ğine koydu. 
"Silahını kılıfına koy, evlat," dedi. " Đsa a şkına şunu ortadan kaldır." 
Jake, ona baktı ve Susannah'nın kısa bir süre önce görmüş oldu ğunu gördü: 
Mannili Henchick'e ürkütücü bir şekilde benzeyen ya şlı bir adam. Ruger'ı tekrar 
koltukaltına yerle ştirdi ve e ğilip Oy'u kuca ğına aldı. Hantal Billy inleyip uzun 
boynunu Jake'e do ğru uzattı ve çocu ğun yana ğını yalamaya ba şladı. 
Bu arada Callahan taksi şoförünü kolundan tutarak arabasına do ğru götürdü. Sonra 
elini cebine atıp bu küçük safari için bir araya ge tirebildikleri paranın yarısı 
olan on dolarlık bir banknotu adamın avucuna koydu.  
"Sorun yok," dedi şoföre sakinle ştirici oldu ğunu ümit etti ği bir ses tonuyla. 
"Kimse zarar görmedi. Sen kendi yoluna git, o da ke ndi yolu..." Lafıhı yarıda 
kesip arkadaki arabanın sabırsız sürücüsüne ba ğırdı. "Kornan çalı şıyor i şte 
nemrut herif, neden artık elini çekmiyorsun?" 
"O küçük piç silahını suratıma do ğrulttu," dedi, taksi şoförü. Fesini bulmak 
için kafasını yokladı ama eli bo ş kaldı. 
"Model bir tabanca," dedi, Callahan adamı sakinle ştirmeye çalı şarak. "Hani şu 
parçaları birle ştirerek yapılanlardan. Saçma bile atmıyor. Sizi tem in ederim 
ki..." 
"Hey, ahbap!" diye ba ğırdı sokak vaizi. Taksi şoförü, ona dönünce kırmızı fesi 
adama fırlattı. Fesi tekrar ba şına geçiren taksi şoförü daha makul dü şünmeye 
başlamı ş gibiydi. Callahan eline onlu ğu sıkı ştırınca anlayı ş göstermeye daha da 
hevesli oldu. 
Taksinin arkasındaki adam eski model bir Lincoln ku llanıyordu. Elini kornaya 
tekrar bastırdı. 
"Kes şunu, maymun kıçı!" diye ba ğırdı taksi şoförü, ona ve Callahan gülmemek 
için kendini zor tuttu. Lincoln'e do ğru yürümeye ba şladı. Taksi şoförü pe şinden 
gelmeye kalkınca ellerini omuzlarına koyarak adamı durdurdu. 
"Bırak bunu ben halledeyim. Ben bir din adamıyım. A slanla kuzuyu bir arada 
yatırmak benim i şim." 
Yanlarına gelen sokak vaizi son cümleleri duydu. Bu  arada Jake geri plana 
çekilmi şti. Vaizin minibüsünün yanmda durmu ş, Oy'un yaralanıp yaralanmadı ğından 
emin olmak için bacaklarını yokluyordu. 
"Karde şim!" dedi sokak vaizi, Callahan'a. "Mezhebini sorab ilir miyim? Her şeye 
kadir olana bakı ş açını?" 
"Katoli ğim," dedi, Callahan. "Bu yüzden O'nu erkek olarak g örüyorum." 
Sokak vaizi damarları belirgin, eklemleri hafifçe ç arpılmı ş iri elini uzattı. 
Tıpkı Callahan'ın bekledi ği gibi elini ezmeye yakın bir kuvvet ve hararetle 
sıktı. Adamın hafif Güney aksanı ta şıyan sesinin ritmi Callahan'a Warner Bros 
çizgi filmlerindeki Foghorn Leghorn tiplemesini hat ırlatmı ştı. 
"Ben Earl Harrigan," dedi adam, Callahan'ın elini s ıkıca kavramaya devam ederek. 
"Kutsal Đlah-Bombası Kilisesi, Brooklyn ve Amerika. Sizinle tanı ştı ğıma memnun 
oldum, rahip." 
"Yarı emekli sayılırım," dedi, Callahan. "Bana pede r diyebilirsiniz. Ya da 
sadece Don. Don Callahan." 
" Đsa'ya şükürler olsun, Rahip Don!" 
Callahan içini çekti ve Rahip Don'a itiraz etmemeye  karar verdi. Lincoln'ün 
yanına gitti. Bu arada taksi şoförü, BO Ş ı şı ğını yakarak uzak-'a şmıştı. 



Callahan konu şamadan Lincoln'ün sürücüsü arabadan indi. O ak şam Callahan'ın 
şansına kar şısına uzun boylu adamlar çıkıyordu. Bu se. ferki bi r doksan 
boylanndaydı ve büyükçe bir göbe ği vardı. 
"Sorun çözüldü, gerginlik bitti," dedi Callahan, on a. "Arabanıza dönüp 
uzakla şmanızı öneririm." 
"Ben bitti ğini söyleyene kadar bitmi ş sayılmaz," diye itiraz etti, Bay Lincoln. 
"Abdül'ün plakasını aldım, senden istedi ğim ise o köpekli çocu- ğun adı ve 
adresi, parlak herif. Ayrıca o tabancaya yakından b ir göz atmak isti... ay, 
ay.'AHH.'AHHH! YapmaT 
Rahip Earl Harrigan, Bay Lincoln'ün ellerinden biri ni yakalayıp geriye bükmü ştü. 
Şimdi ise adamın ba şparmağını ilginç şekillere sokmaya çalı şıyormu ş gibiydi. 
Callahan tam olarak ne yaptı ğını göremiyordu. Açı izin vermiyordu. 
"Tanrı seni çok seviyor," dedi Harrigan, Bay Lincol n'ün kula ğına usulca. "Ve 
kar şılı ğında şükretmeni istiyor seni gürültücü bok kafa. Şükürler olsun diyecek 
misin?" 
"AHH, AAA, bırak beni! Polis! POL ĐĐĐS!" 
" Şu an civarda bulunan tek polis, Memur Benzyck ve o da her ak şamki cezamı kesip 
gitti. Muhtemelen şu an Dennis'in yerine varmı ş, gözleme ve çift porsiyon 
pastırmayı midesine indiriyordur, Tanrı'ya şükürler olsun. Yani bu konuyu 
düşünmeni istiyorum." Sonra Bay Lincoln'ün arkasından Callahan'ın di şlerini 
kamaştıran bir çıtırtı duyuldu. Bu sesin Bay Lincoln'ün parmağından çıktı ğını 
düşünmek istemiyordu ama ba şka ne olabilece ğini bilmiyordu. Bay Lincoln kalın 
boynu üstündeki ba şını geriye atarak katıksız acıyla dolu bir çı ğlık zXtı-
Aaaaaaaahhhhhhhhh! 
" Şükredecek misin, karde şim?" dedi, Harrigan. "Yoksa ba şparmağım evine cebinde 
mi götürmek isterdin?" 
" Şükürler olsun," diye fısıldadı, Bay Lincoln. Yüzü k ül gibi olmu ştu. Callahan 
bu görüntünün bir sebebinin kendi zamanındaki flore sanların yerini alan 
turuncumsu sokak lambaları oldu ğunu dü şündü. Ama tek se-bep bu de ğildi. 
"Güzel! Şimdi amin de. Kendini daha iyi hissedeceksin." 
"A-Amin." 
"Tanrı'ya şükür! Đsa'ya şükür!" 
"Bırak beni...parma ğımı bırak." 
"Bırakırsam def olup yolu açacak mısın?" 
"Evet!" 
"Daha fazla yaygara yapmayacaksın, de ğil mi?" 
"Evet!" 
Harrigan, ona biraz daha yakla ştı. Dudakları, Bay Lincoln'ün kula ğının 
kepçesindeki turuncu-sarı kir topa ğından sadece birkaç santim uzaklıktaydı. 
Callahan di ğer tüm sorunlarını ve hallolmamı ş meseleleri o an için unutup 
büyülenmi şçesine gözünün önünde olan biteni izliyordu. Đsa'nın takımında Earl 
Harrigan gibi biri olsaydı çarmıha gerilenin Pontiu s olaca ğına neredeyse 
inanacaktı. 
"Bombalar çok yakında dü şmeye ba şlayacak, dostum: Đlah-bombaları. Ve gökyüzüne 
yükselip o bombaları a şağı atanlardan biri mi yoksa yeryüzünde paramparça 
olanlardan biri mi olaca ğına karar vermelisin. Đsa ile ilgili bir seçim yapman 
için bulundu ğun anın ve yerin pek uygun olmadı ğını biliyorum, ama söylediklerimi 
en azından dü şünürsün, de ğil mi bayım?" 
Bay Lincoln'ün cevabı Peder Harrigan için yeterince  hızlı gelmemi ş olmalıydı ki 
adamın sırtına yapı şmış parma ğına tekrar bir şey yaptı. Bay Lincoln yine 
canhıra ş bir çı ğlık attı. 
"Söylediklerimi dü şünecek misin diye sordum?" 
"Evet! Evet! Evet!" 
"O halde arabana bin ve uzakla ş, Tanrı seni korusun." 
Harrigan, Bay Lincoln'ü bıraktı. Bay Lincoln irile şmiş gözlerle ona bakarak 
geriledi ve arabasına bindi. Bir dakika sonra Đkinci Cadde'(je hızla 
ilerliyordu. 
Harrigan, Callahan'a döndü ve, "Katolikler cehennem e gidiyor, Ra. hip Don," 
dedi. "Her biri putperest. Hepsi Meryem Mezhebi önü nde e ğiliyor. Ve Papa! Onun 
için dü şündüklerimi anlatmaya ba şlamak istemiyorum! Yine de birkaç iyi Katolik 
tanıdım ve sen de şüphesiz onlardan birisin. Dua ederek inancını 



deği ştirebilirim. O olmazsa dualarımla seni alevlerden k urtarabilirim." 
Hammarskjöld Plaza adındaki yerin önündeki kaldırım a baktı. "Sanırım cemaatim 
dağılmı ş." 
"Üzgünüm," dedi, Callahan. 
Harrigan omuz silkti. "Zaten insanlar Đsa'ya yaz aylarında pek yönel-miyor," 
dedi önemsemez bir tavırla. "Biraz vitrine bakıyorl ar sonra tekrar günah 
i şlemeye dönüyorlar. Ciddi haçlı seferleri için en iy i zaman kı ş ayları... so ğuk 
bir gecede ikram edilen sıcak çorba ve yemek daha i kna edici olabilir." 
Callahan'ın ayaklarına baktı ve, "Sandaletlerinden birini kaybetmi ş gibisin, 
dostum." Bir korna sesi duydular ve şaşırtıcı bir taksi yanlarından geçti 
(Callahan taksinin eski VW Microbus'ların yeni bir modeli gibi göründü ğünü 
düşündü). Đçindeki yolcu onlara ba ğıra ça ğıra bir şey söylüyordu. Đyi bir gün 
geçirmelerini dilemedi ği belliydi. "Ayrıca caddeden bir an önce uzakla şmazsak 
bizi iman bile koruyamayabilir." 
 
DÖRT 
"Bir şeyi yok," dedi Jake, Oy'u kaldırıma bırakırken. "Ko ntrolümü kaybettim, 
değil mi? Üzgünüm." 
"Kesinlikle anla şılabilir," diye güvence verdi, Peder Harrigan. "Ne ilginç bir 
köpek! Hiç böyle bir köpek görmemi ştim, yüce Tanrım!" Oy'a do ğru e ğildi. 
"Karı şık bir cins," dedi, Jake tedirgince. "Ve yabancılar dan ho şlanmaz." 
Oy yabancılardan ne kadar nefret etti ğini ba şını ok şanmak için uzatıp 
kulaklarını yatırarak gösterdi. Ya şlı vaize eski dostlarmı ş gibi sırıttı, gu 
arada Callahan etrafına bakıyordu. New York'taydıla r ve New York' ta herkes 
genellikle kendi i şine bakardı, ama Jake cadde ortasında silah çekmi şti. 
Callahan, onu kaç ki şinin gördü ğünü bilmiyordu ama olayı polise bildirmek için 
bir ki şi yeterdi. Belki Harrigan'ın bahsetti ği şu Memur Benzyck'e söyleyen 
çıkardı ve ba şları en son ihtiyaç duydukları anda belaya girebili rdi. 
Oy'a bakıp, bana bir iyilik yap ve hiçbir şey söyleme, tamam mı, diye dü şündü. 
Jake belki seni yeni bir tür Corgi veya Border Coll ie olarak yuttu-rabilir ama 
bir şey söyledi ğin an her şey mahvolur. O yüzden bana bir iyilik yap ve sus. 
"Cici köpek," dedi, Harrigan ve Jake'in tüylü dostu  mucize eseri, "Oy!" diye 
kar şılık vermedi. Vaiz do ğruldu. "Senin için bir şeyim var, Rahip Don. Bir 
dakika." 
"Bayım, bizim gerçekten..." 
"Senin için de bir şeyim var, evlat; Tanrı'ya şükürler olsun, yüce Đsa! Ama 
önce... sadece bir dakika alır..." 
Harrigan yasadı şı park edilmi ş Dodge minibüsünün açık kapısına do ğru ko ştu, 
içeri e ğildi ve aranmaya ba şladı. 
Callahan buna bir süre tahammül etti ama sonra vaki t kaybediyor oldukları hissi 
ağır bastı. "Bayım, üzgünüm ama..." 
" Đşte hurdalar!" diye ba ğırdı, Harrigan ve sa ğ elinin iki parma ğını yıpranmı ş 
kahverengi ayakkabılara takıp do ğruldu. "Ayak numaran kırk be şten küçükse içine 
gazete parçaları sıkı ştırabiliriz. Daha büyükse korkarım Şansına küsmek 
zorundasın." 
"Kırk be ş giyiyorum," dedi, Callahan ve Tanrı'ya şükretmeyi ih^ etmedi. Aslında 
kırk dört giyiyordu ama bunlarla da yeterince rahat  ed bilirdi. Đçten bir 
minnetle ayakkabıları giydi. "Biz artık..." 
Harrigan, çocu ğa döndü. "Aradı ğınız kadın az önceki küçük olayı ya. sadı ğımız 
yerde bir taksiye bindi. Gideli yarım saatten fazla  olmadı." ja. ke'in süratle 
deği şen ve önce hayret, sonra co şkuyla dolan yüz ifadesine bakıp sırıttı. 
"Kontrolün di ğerinde oldu ğunu ve di ğerinin kim oldu ğunu onu nereye götürdü ğünü 
bilece ğinizi söyledi." 
"Evet, Dixie Pig'e," dedi, Jake. "Lex ve Altmı ş Birinci. Peder, onu hâlâ 
yakalayabiliriz ama acele etmemiz gerek. O..." 
"Hayır," dedi, Harrigan. "Benimle konu şan kadın -kafamın içinde billur gibi net 
bir sesle konu ştu, Tanrı'ya şükürler olsun- önce otele git-meniz gerekti ğini 
söyledi." 
"Hangi otel?" diye sordu, Callahan. 
Harrigan, Plaza-Park Hyatt'ın oldu ğu Kırk Altıncı Sokak'ı gösterdi. "Bu 
civardaki tek otel o... ve kadın da o taraftan geld i." 



"Te şekkürler," dedi, Callahan. "Oraya niçin gitmemiz ge rekti ğini söyledi mi?" 
"Hayır," dedi, Harrigan sakince. "Sanırım tam o sır ada di ğeri onun konu ştu ğunu 
fark edip sesini kesti. Sonra taksiye binip gitti!"  
"Gitmekten bahsetmi şken..." diye ba şladı, Jake. 
Harrigan ba şını salladı ama aynı zamanda parma ğını uyarırcasına salladı. 
"Kesinlikle ama unutmayın, Đlah-bombaları dü şecek. Đnayet ya ğmurlarını bo ş 
verin, onlar Metodist mızmızlar ve Episkopalyan ahm aklar için! Bombalar dü şecek! 
Ve çocuklar?" 
Dönüp ona baktılar. 
"Sizin de benim gibi Tanrı'nın evladı insano ğulları oldu ğunuzu biliyorum, 
terinizin kokusunu aldım. Ama ya o kadın? Daha do ğrusu kadınlar çünkü iki ki şi 
olduklarına inanıyorum. Ya onlar?" 
"Kar şıla ştı ğın kadın bizimle birlikte," dedi, Callahan kısa bir  tereddüdün 
ardından. " Đyidir." 
"Bundan şüpheliyim," dedi, Harrigan. "Kutsal Kitap (Tanrı'ya  ve Kutsal 
Sözleri'ne şükürler olsun) yabancı kadından sakınmak gerekti ğini söyler çünkü 
dudakları bal pete ği gibidir ama ayakları ölüme, adımları cehenneme uz anır. 
Yolunuzu o kadınınkinden ayırın ve evinin kapısına yakla şmayın." Yamru yumru 
ellerinden birini havaya kaldırdı. "Tam kelimeler b unlar olmayabilir, artık 
hafızam gençlik günlerimde oldu ğu gibi de ğil, ama sanırım özü anladınız." 
"Atasözleri Kitabı," dedi, Callahan. 
Harrigan ba şını salladı. "Be şinci Bölüm, Đlah deyin." Sonra dönüp arkasında 
kararan gökyüzüne do ğru yükselen binaya baktı. Jake gitmek üzere bir adı m 
atmı ştı ki, Callahan omzuna dokunarak onu durdurdu. Jake  ka şlarını kaldırarak 
bakınca Callahan'ın tek yapabildi ği ba şını iki yana sallamak oldu. Hayır, 
sebebini bilmiyordu. Tek bildi ği, Harrigan'la i şlerinin henüz bitmemi ş 
oldu ğuydu. 
"Bu şehir günah ve hastalıklarla dolu," dedi vaiz sonund a. "Sodom ve Gomorra 
gökyüzünden dü şmesi muhakkak Đlah-bombasını bekliyor, sevgili Đsa'ya şükürler 
olsun, amin diyelim. Ama tam burası iyi bir yer. Đyi bir yer. Siz de 
hissedebiliyor musunuz?" 
"Evet," dedi, Jake. 
"Duyabiliyor musunuz?" 
"Evet," dedi, Jake ve Callahan bir a ğızdan. 
"Amin! Uzun yıllar önce o küçük şarküteriyi yıktıklarında sona erece ğini 
sanmı ştım. Ama devam etti. O mele ğimsi sesler..." 
"Gan I şın boyunca öyle konu şuyor," dedi, Jake. 
Callahan, ona dönünce Jake'in ba şını hafifçe yana e ğdi ğini ve yüzünde o sakin 
büyülenme ifadesinin oldu ğunu gördü. 
"Gan böyle konu şuyor," dedi, Jake. "Bazılarının melekler dedi ği can calah'm 
sesleriyle. Gan can toi'yi inkâr ediyor; masumun mu tlu yüre ğiyim Kızıl Kral'ı ve 
Discordia'yı reddediyor." 
Callahan, ona korku dolu gözlerle baktı ama Harriga n zaten bildig; bir konu dile 
getirilmi ş gibi ba şını sallıyordu. Belki bunları daha önce duymu ştu. 
" Şarküteriden sonra arsa bir süre bo ş kaldı. Sonra bunu ima ettiler. 2 
Hammarskjöld Plaza. O zaman eh, bu her şeyin sonu demektir artık burdan 
gidece ğim çünkü şeytanın kavrayı şı amansız, topraktaki toynak izleri derindir ve 
orada hiç çiçek açmaz, hiçbir tohum büyümez, diye d üşündüm. See-lah diyebilir 
misiniz?" Kollarını, ya şlı, yamru yumru ellerini havaya kaldırdı. Parkinson  
hastalı ğının etkisiyle titreyen ellerini gökyüzüne şükran ve teslim hisleriyle 
kaldırdı. "Ama hâlâ şarkı söylüyor," dedi ve ellerini indirdi. 
"Selah," diye mırıldandı, Callahan. "Do ğru diyorsun, te şekkürler deriz." 
"Bir çiçek," dedi, Harrigan. "Bir keresinde içeri g irip onu görmü ştüm. Lobide, 
şükürler olsun, lobide, caddeye açılan kapılarla kim bilir kaç dolara mal olan 
üst katlara çıkan asansörler arasında, kadife kordo nla çevrelenmi ş küçük bir 
bahçe var. Yüksek pencerelerden güne ş ı şı ğı alıyor. Hemen önünde, üzerinde ĐŞĐN 
AĐLESĐ ONURUNA VE GĐLEAD ANĐSĐNA TET ŞĐRKETĐ TARAFĐNDAN BAĞĐŞLANMĐŞTĐR yazan bir 
levha var." 
"Sahi mi?" diye sordu, Jake ve yüzü bir gülümsemeyl e aydınlandı. "Öyle mi 
gerçekten, sai Harrigan?" 



"Yalan söylüyorsam ölüyorum demektir, evlat. Đlah -bombası! Ve tüm o çiçeklerin 
ortasında tek bir yabani gül var. Öylesine güzel ki  onu gördü ğümde Babil'in 
suları, Zion'dan akan büyük nehir gibi a ğladın* Bahçenin önünden geçen, evrak 
çantaları şeytan i şiyle dolu i şadamları-onların da ço ğu a ğlıyordu. A ğlıyorlar ve 
sanki hiç bilmiyorlarmı ş gibi yap' tıkları i şe geri dönüyorlardı." 
  
"Biliyorlar," dedi, Jake yumu şak sesle. "Ne dü şünüyorum, biliyor mu-nuz Bay 
Harrigan? Bence gül kalplerinin derinliklerinde sak ladıkları bjr Sır. Biri veya 
bir şey onu tehdit edecek olursa pek ço ğu gülü koruyacaktır. Hatta belki canları 
pahasına." Callahan'a döndü. "Gitmeliyiz, peder. 
"Evet." 
"Fena fikir de ğil," diye onayladı, Harrigan. "Zira Memur Benzyck'i n bu tarafa 
doğru geldi ğini görebiliyorum. Buraya vardı ğında gitmi ş olsanız daha iyi olur. 
Tüylü dostunun yaralanmamasına sevindim, evlat." 
"Sa ğ olun, Bay Harrigan." 
"Tanrı'ya şükret. Ben ne kadar köpeksem o da o kadar köpek, de ğil mi?" 
"Evet, efendim," dedi, Jake gülümseyerek. 
"O kadından sakının, çocuklar. Kafamın içine bir dü şünce koydu. Ben buna cadı 
i şi derim. Ve o iki ki şiydi." 
" Đkiz-ve-ikim, evet," dedi, Callahan. Sonra vaizin ön ünde havaya bir haç çizdi. 
Yapana dek niyetinin bu oldu ğunun farkında de ğildi. 
"Kutsaman için te şekkür ederim," dedi duygulandı ğı belli olan, Harrigan. Sonra 
yakla şan polis memuruna döndü ve ne şeyle seslendi. "Memur Benzyck! Sizi görmek 
ne güzel, yakanızda reçel var, Tanrı'ya şükür!" 
Jake ve Callahan, Memur Benzyck yakasını kontrol ed erken oradan usulca 
uzakla ştı. 
 
BEŞ 
"Vay canına," dedi Jake otelin parlak ı şıklı giri şine yakla şırlarken. Jake'in 
daha önce gördüklerinin iki katı büyüklükte beyaz b ir limuzinden (ve epeyce 
görmüştü, babası onu Emmy Ödülleri törenine bile götürmü ştü) smokinli erkekler 
ve gece elbiseleri giymi ş kadınlar gülerek iniyordu Sayıları hiç tükenmeyece k 
gibiydi. 
"Bence de," dedi, Callahan. "Lunapark trenine binme k gibi, de ğil mj?» 
"Burda olmamız bile yanlı ş. Bu Roland ve Eddie'nin göreviydi. Bj. zim sadece 
gidip Calvin Tower'i görmemiz gerekiyordu." 
"Açıkça görülüyor ki bir şey seninle aynı fikirde de ğilmi ş." 
"Eh, iki kez dü şünmeliydi," dedi, Jake kasvetle. "Tek tabancaları o lan bir çocuk 
ve bir rahip? Şaka gibi. Ya Dixie Pig vampirler ve sı ğ adamlarla doluysa? Ne 
kadar şansımız olabilir?" 
Susannah'yı Dixie Pig'den kurtarma fikri onu deh şete dü şürüyor olmasına ra ğmen 
Callahan bir kar şılık vermedi. "O Gan diye bahsetti ğin şey de neydi?" 
Jake ba şını iki yana salladı. "Bilmiyorum... söylediklerimi  bile zar zor 
hatırlıyorum. Sanırım bu dokunu şun bir parçası, peder. Nerden aldı ğımı 
sanıyorum, biliyor musun?" 
"Mia mı?" 
Çocuk ba şını salladı. Oy, Jake'in ayaklarının dibinde yürüyo rdu. Uzun burnu 
neredeyse çocu ğun baldırına de ğecekti. "Bir şey daha alıyorum. Bir hapishane 
hücresinde kalan zenci bir adam görüyorum sürekli. Bir radyonun sesi duyuluyor. 
Radyodaki ses Kennedylerin, Marilyn Mon-roe'nun, Ge orge Harrison'm, Peter 
Sellers'ın, Itzak Rabin'in (bu kimse) öldü ğünü söylüyor. Oxford, 
Mississippi'deki hapishane olabilece ğini dü şünüyorum. Odetta Holmes orda bir 
süre kalmı ştı." 
"Ama sen bir erkek görüyorsun. Susannah de ğil, bir erkek." 
"Evet, fırça bıyıklı bir adam. Bir de altın çerçeve li küçük, komik bir gözlü ğü 
var. Masallardaki sihirbazlar gibi." 
Parlak ı şıklar saçan otelin tam önünde durdular. Ye şil, uzun kuyruklu bir 
üniforma giymi ş otel görevlisi bir taksi durdurmak için küçük düdü ğünü öttürerek 
kulakları çınlatan tiz bir ses çıkardı. 
"Sence o Gan mı? Hücredeki zenci adam Gan mı?" 



"Bilmiyorum." Jake ba şını hayal kırıklı ğıyla iki yana salladı. "Do ğan' la ilgi" 
bir şey de var ama hepsi birbirine giriyor." 
"Ve bu dokunu ştan kaynaklanıyor." 
"Evet ama Mia'dan, Susannah'dan, senden veya benden  gelmiyor. Sanırım..." 
Jake'in sesi alçaldı. "O zenci adamın kim oldu ğunu ve bizim için ne anlama 
geldi ğini ö ğrensem iyi olacak, çünkü gördüklerimin Kara Kule'ni n kendisinden 
geldi ğini dü şünüyorum." Callahan'a ciddi bir ifadeyle baktı. "Ba zı yönlerden ona 
çok yakınız ve ka-tet'm bu şekilde parçalanmı ş olması bu yüzden çok tehlikeli." 
"Bazı yönlerden oraya nerdeyse vardık." 
 
ALTI 
Jake döner kapıdan kuca ğında Oy'la girip Hantal Billy'yi yere bırakır bırak maz 
kontrolü ustaca ve tamamen eline aldı. Callahan, ço cuğun bunun farkında bile 
olmadı ğını gördü ve bunun muhtemelen daha iyi oldu ğuna karar verdi. Ne yaptı ğını 
fark etti ği takdirde kendine güveni sarsılabilirdi. 
Oy lobideki ye şil cam duvarlardan birindeki aksini temkinli bir şekilde 
kokladıktan sonra resepsiyon masasına do ğru yürüyen Jake'in pe şinden gitti. 
Pençeleri siyah beyaz karolarla dö şenmi ş mermer zeminde hafifçe tıkırdıyordu. 
Gelece ği gördü ğünü bilen ve gözlerini dikip bakmamaya çalı şan Callahan, çocu ğun 
yanında yürüyordu. 
"Burdaymı ş," dedi, Jake. "Onu nerdeyse görebiliyorum, peder. Đkisini de. Hem 
Susannah'yı, hem Mia'yı." 
Jake, Callahan'ın cevap vermesine kalmadan resepsiy ona vardı. "Affedersiniz, 
hanımefendi," dedi. "Adım Jake Chambers. Benim için  bırakılmı ş bir mesaj veya 
paket gibi bir şey var mı? Bırakan ki şi ya Susannah Dean ya da Mia Hanım." 
Kadın, Oy'a bir süre şüpheyle baktı. Oy da kadına pek çok di şin-gözler önüne 
seren geni ş bir sırıtı şla kar şılık verdi. Di şlerin görüntüsü kadını huzursuz 
etmi ş olmalıydı ki, ka şlarını çatarak bilgisayarının ekranına döndü. 
"Chambers mı?" diye sordu. 
"Evet, hanımefendi." Yeti şkinlerle-çok-iyi-anla şırım tonuyla konu şuyordu. Bu 
tonu kullanmayalı uzun zaman oluyordu ama hâlâ kayb etmemi ş, tekrar kullanmakta 
da hiç zorlanmamı ştı. 
"Sizin için bir şey var, ama bir kadından de ğil. Stephen King adında bir 
adamdan." Gülümsedi. " Şu meşhur yazar oldu ğunu sanmıyorum? Onu tanıyor musunuz 
yoksa?" 
"Hayır, hanımefendi," dedi, Jake, Callahan'a göz uc uyla bakarak. Bu ismi ikisi 
de yakın zamana dek duymamı ştı ama yazarın adının yol arkada şının tüylerini 
ürpertti ğini tahmin edebiliyordu. Callahan o sırada ür-periy ormuş gibi 
görünmüyordu ama dudakları ince bir çizgi halini al mıştı. 
"Eh," dedi, kadın. "Sanırım sık rastlanabilecek bir  isim, de ğil mi? Belki 
Birle şik Devletler'de bu durumdan... bunalmı ş ba şka Stephen Kingler de vardır." 
Kadın huzursuzca gülünce Callahan onu neyin rahatsı z etmi ş olabilece ğini merak 
etti. Göze gittikçe daha az köpek gibi görünen Oy m u? Belki. Ama Callahan bunun 
daha ziyade Jake ile ilgili bir şey oldu ğunu tahmin ediyordu. Tehlike, diye 
fısıldayan bir şey. Hatta belki Silah şor, diye. Onu di ğer çocuklardan ayıran bir 
tarafı oldu ğu muhakkaktı. Kesin çizgilerle ayıran bir taraf. Ca llahan, Jake'in 
Ruger'ını çekip talihsiz taksi şoförünün burnuna do ğru tutu şunu hatırladı. Ne 
diyorsun? Fazla hızlı gitti ğini ve arkada şımı neredeyse ezece ğini mi, diye 
haykırmı ştı. 
Teti ği11 üzerindeki parma ğı bembeyaz kesilmi şti. Alnının ortasında bir derkle 
cadde ortasında ölmek istemedi ğini mi? 
On iki ya şında sıradan bir çocuk bir kaza atlattıktan sonra b öyle mi davranırdı? 
Hiç sanmıyordu. Resepsiyon görevlisi huzursuz olmak ta haklıydı. Kendisine 
gelince, Dixie Pig'deki şanslarının bir nebze arttı ğını dü şünüyor ve kendini 
daha iyi hissediyordu. Fazla de ğil, biraz. 
 
YEDĐ 
Resepsiyon görevlisinin huzursuzlu ğunu muhtemelen hissetmi ş olan Jake, kadına en 
parlak yeti şkinlerle-iyi-geçinirim gülümsemesiyle baktı ama Cal lahan, bu 
gülümsemenin Oy'un sırıtı şı gibi çok fazla di şi gözler önüne serdi ğini dü şündü. 
"Bir dakika," dedi, kadın di ğer tarafına dönerek. 



Jake aklı karı şmış halde Callahan'a baktı. Nesi var bu kadının, der g ibiydi. 
Callahan omuzlarım silkerek ellerini kaldırdı. 
Kadın arkasındaki camlı dolaba gitti, a#tı, içindek i kutuyu karı ştırdı ve Plaza-
Park logolu bir zarfla tekrar onlara döndü. Jake'in  adı (ve bir şey daha) yarı 
el yazısı, yarı matbaa harflerine benzer bir yazıyl a zarfın üzerine eklenmi şti: 
Jake Chambers Bu Gerçek 
Kadm parmaklarının temas etmemesine dikkat ederek z arfı masanın üzerinden Jake'e 
doğru kaydırdı. 
Jake zarfı alıp parmaklarını üzerinde gezdirdi. Đçinde bir parça kâ ğıt vardı. Ve 
bir şey daha. Sert, ince bir şey. Zarfı yırtarak açıp kâ ğıdı çıkardı. Katlanmı ş 
kâğıdın arasında plastik, beyaz bir otel anahtar kartı  vardı. 
Not, tepesinde BÜTÜN PALAVRAC ĐLARĐ ARĐYORUZ yazan bir kâ ğıt parçası nın üzerine 
karalanmı ştı. Mesaj, üç satırdı: 
La-ta-la, la-la-te, merak etme, anahtar sende! 
Da-da-da, da-da-dı, aör onu Jake! Anahtar kırmızı! 
Elindeki plastik karta bakan Jake renginin aniden d eği şti ğini gördü Đçine renk 
dolan kart bir anda kan kırmızısı olmu ştu. 
Okunmadan kırmızı olmuyor, diye dü şündü Jake fikrin bilmecemsi yönüne hafifçe 
gülümseyerek.0 Kartın renk de ği ştirdi ğini görüp görmedi ğini kontrol etmek için 
başını kaldırıp kadına baktı ama görevlinin o sırada b ir i şi çıkmı ş, masanın 
di ğer ucuna gitmi şti. Callahan ise otele yeni giren birkaç kadına bak ıyordu. Bir 
papaz olabilir ama gözleri hanımlara bakma vazifesi ni hâlâ yerine getiriyor, 
diye dü şündü, Jake. 
Jake bakı şlarını tekrar kâ ğıda çevirdi ve son satırı ucu ucuna okuyabildi: 
La-ta-raif, la-la-tar, ı/er bu çocu ğa, plastik bir anahtar. 
Anne ve babası birkaç yıl önce ona Noel hediyesi ol arak bir Tyco Kimya Seti 
vermi şti. Jake talimat kitapçı ğını okuyarak bir miktar görünmez mürekkep 
yapmı ştı. O mürekkeple yazılan kelimeler de yazılır yazıl maz tıpkı bunlar gibi 
uçup gidiyordu. Ama kimya setiyle yaptı ğı mürekkebin izleri yakından 
bakıldı ğında görülebiliyordu. Oysa bu kâ ğıdın üzerindeki yazılar tamamen 
kaybolmu ştu ve Jake sebebini bildi ğini dü şündü. Not amacına ula şmıştı. Ona daha 
fazla ihtiyaç yoktu. Anahtarın kırmızı olmasıyla il gili satır da solukla şmıştı. 
Sadece ilk satır belirgin kalmı ştı. Sanki ona hatırlatmak istiyordu: 
La-ta-ta, ta-(a-te, merak etme, anahtar sende. 
<■' Okunmu ş olmak ve kırmızı kelimeleri Đngilizce aynı şekilde telaffuz edilir. 
Bu mesajı Stephen King mi göndermi şti? Jake bundan şüpheliydi. Büyük ihtimalle 
oyundaki di ğer oyunculardan biri (hatta belki Roland eya Eddie)  dikkatini çekmek 
için bu ismi kullanmı ştı. Oraya vardıktan sonra iki şey onu fazlasıyla 
cesaretlendirmi şti. Birincisi, gülün şarkısının devam etmesiydi. Bo ş arsanın 
üzerine bir gökdelen dikilmi ş olmasına ra ğmen sesi her zamankinden yüksekti. 
Đkincisiyse Stephen King'in yol arkada şını yarattıktan yirmi dört yıl sonra hâlâ 
hayatta olmasıydı. Üstelik artık sıradan bir yazar değil, ünlü bir yazardı. 
Harika. Đşler en azından o an için do ğru yönde ilerliyordu. 
Jake, Peder Callahan'ın kolunu yakalayarak onu hedi yelik e şya dük-kânıyla 
tmgırdayan piyanonun oldu ğu tarafa do ğru çekti. Oy da hemen onları takip etti. 
Bir duvarda, sıra halinde dahili telefonlar buldula r. "Santral memuru cevap 
verdi ğinde," dedi, Jake. "Ona arkada şın Susannah Dean ile veya onun arkada şı Mia 
ile görü şmek istedi ğini söyle." 
"Bana hangi odada kaldı ğını soracaktır," dedi, Callahan. 
"Ona numarasını unuttu ğunu, ama on dokuzuncu katta oldu ğunu söyle." 
"Bunu nerden..." 
"On dokuzuncu kat. Güven bana." 
"Güveniyorum," dedi, Callahan. 
Telefon iki kez çalıp açıldı ve santral memuru nası l yardımcı olabilece ğini 
sordu. Callahan, ona iste ğini söyledi. Santral onu ba ğladı ve on dokuzuncu katta 
bir odanın telefonu çalmaya ba şladı. 
Jake, pederin santral memuruyla konu şmasını, ardından sessizli ğe bürünerek 
beklemesini belli belirsiz bir gülümsemeyle izliyor du. Callahan birkaç dakika 
sonra telefonu kapattı. "Cevaplama makinesi!" dedi.  Konuklarının telefonlarına 
cevap verip mesajlarını kaydeden bir makine var! Ne  muhte şem bir bulu ş!" 



"Evet," dedi, Jake. "Her neyse, odada olmadı ğını ve ardında çıkının koruması 
için kimseyi bırakmadı ğını ö ğrenmi ş olduk. Ama her ihtimale kar şı..." Ruger'ın 
saklı oldu ğu koltukaltına hafifçe vurdu. 
Callahan lobinin kar şısındaki asansörlere do ğru yürürlerken, "Oda-da ne yapmamız 
gerekiyor?" diye sordu. 
"Bilmiyorum." 
Callahan, Jake'in omzuna dokundu. "Bence biliyorsun ." 
Ortadaki asansörün kapıları açıldı ve Jake, pe şinde Oy'la içine girdi, Callahan 
onları takip etti ama Jake, yol arkada şının ayaklarını biraz sürüdü ğünü 
görmüştü. 
"Belki," dedi, Jake yukarı çıkarlarken. "Belki sen de biliyorsundur." 
Callahan'ın midesi az önce a ğır bir yemek yemi ş gibi birden a ğırla ştı. A ğırlı ğın 
sebebinin korku oldu ğunu tahmin ediyordu. "Ondan kurtuldu ğumu sanmı ştım," dedi. 
"Roland, onu kiliseden çıkardı ğında sonunda kurtuldu ğumu dü şünmüştüm." 
"Bazı kötü bozuk paralar dönüp dola şıp seni bulur," dedi, Jake. 
 
SEKĐZ 
Jake e şsiz kırmızı anahtarını mecbur kaldı ğı takdirde on dokuzuncu kattaki her 
kapıda denemeye hazırlıklıydı ama do ğru kapının o oldu ğunu daha 1919 numaranın 
önüne varmadan hissetmi şti. Callahan da öyle. Alnı ince bir ter tabakasıyla  
kaplanmı ştı. Ate şi varmı ş gibi hissediyordu. 
Oy bile biliyordu. Hantal Billy huzursuzca inledi. 
"Jake," dedi, Callahan. "Bunu bir dü şünsek iyi olacak. O şey çok tehlikeli. Daha 
beteri, kötücül." 
" Đşte bu yüzden almamız gerek," dedi, Jake sabırla. 19 19'un önünde durmu ş, 
plastik kartla parmaklarına hafifçe vuruyordu. Kapı nın arkasın-arl (ve altından 
ve içinden) i ğrenç bir vızıltı geliyordu. Kıyametsel bir ujna ğm şarkı 
mırıldanması gibiydi. Ahenksiz, kulak tırmalayan çı nlamalar araya karı şıyordu. 
Jake kürenin onlara geçi ş yaptırabilece ğini ve o karanlık» ço ğunlukla kapısız 
boşluklarda sonsuza dek kaybolmanın çok kolay oldu ğunu biliyordu. Dünyanın bir 
başka versiyonuna giden yol bulunsa bile o dünya, tam güneş tutulmasına az 
kalmı ş gibi karanlık olacaktı. 
"Onu gördün mü?" diye sordu, Callahan. 
Jake ba şını iki yana salladı. 
"Ben gördüm," dedi, Callahan donukça ve alnındaki t eri koluyla sildi. Solgun 
yanakları sarkmı ş gibiydi. " Đçinde bir Göz var galiba Kızıl Kral'ın Gözü. Bence 
bir parçası, çıldırmı ş bir parçası orada sonsuza dek kapana kısılmı ş. Jake o 
şeyi vampirler ve sı ğ adamların (kralın hizmetkârlarının) oldu ğu yere götürmek 
Adolf Hitler'e do ğum gününde bir atom bombası hediye etmek gibi bir şey." 
Jake, Siyah On Üç'ün muazzam, hatta belki sınırsız hasar verebilecek kudrette 
oldu ğunu biliyordu. Ama bildi ği bir şey daha vardı. 
"Peder, Mia, Siyah On Üç'ü bu odada bıraktıysa ve şimdi onların bulundu ğu yere 
gidiyorsa yakında durumu ö ğrenecekler. Ve sen daha Jack Robinson diyemeden o 
fiyakalı arabalarına atlayıp buraya gelecekler." 
"Onu Roland'a bırakamaz mıyız?" diye sordu, Callaha n mutsuz bir ifadeyle. 
"Evet," dedi, Jake. "Bu iyi fikir, küreyi Dixie Pig 'e götürmenin kötü bir fikir 
oldu ğu gibi. Ama onu Roland için burda bırakamayız." Son ra, Callahan'ın bir şey 
demesine kalmadan kan kırmızısı kartı kapının tokma ğının üstündeki yuvaya soktu. 
Gürültülü bir tıkırtı oldu ve kapı ardına dek açıld ı. 
"Oy, burda kal. Kapının önünde." 
"Ake!" Oy oldu ğu yere oturup kuyru ğunu patilerinin etrafına doladı ve kaygılı 
gözlerle Jake'e baktı. 
Jake, içeri girmeden önce so ğuk eliyle Callahan'ın bile ğini kavraç ve korkunç 
bir şey söyledi. "Aklına sahip ol." 
 
DOKUZ 
Tuhaf bir karanlık, Mia ı şıkları açık bırakmı ş olmasına ra ğmen odadan 
ayrılmasının ardından Đ919 numaralı odanın içine sinsice süzülmü ştü. Jake 
karanlı ğı tanıdı: geçi ş karanlı ğıydı. Ahma ğın vızıldayan şarkısı ve ahenksiz, 
boğuk çınlamalar dolabın içinden geliyordu. 



Uyanık, diye dü şündü Jake giderek artan bir korkuyla. Daha önce uyu yordu (en 
azından uyukluyordu) ama tüm bu hareket onu uyandır mış. Ne yapaca ğım ? Kutu ve 
bovling çantası onu güvenli kılmaya yeter mi ? Daha  güvenli kılmak için herhangi 
bir şeyim var mı? Bir tılsım ya da bir sigul? 
Jake dolabın kapısını açarken Callahan kaçmamak içi n iradesinin tüm gücünü (ki 
az da sayılmazdı) son damlasına kadar kullanıyordu.  Ahenksiz çınlamalar ve 
tonsuz mırıltı kulaklarını, aklını ve yüre ğini etkiliyordu. Sürekli konaklama 
yerini ve kukuletalı adamın kutunun kapa ğını açmasıyla attı ğı çı ğlı ğı 
hatırlıyordu. Đçindeki şey nasıl da sinsiydi! Kırmızı kadife üzerine 
yerle şmişti... ve dönüyordu. Callahan'a bakmı ştı ve bu nedensiz, alaycı bakı şta 
evrenin tüm kötü niyetli delili ği toplanmı ş gibiydi. 
Kaçmayacağım. Kaçmayaca ğım. Çocuk kalabiliyorsa ben de yapabilirim. 
Ah, ama çocuk bir silah şordu ve bu önemli bir fark yaratıyordu. Sadece ka'n m 
çocu ğu olmakla kalmıyordu; aynı zamanda Gilead'lı Ro-lan d'ın da çocu ğuydu, 
manevi o ğlu. 
Ne kadar solgun oldu ğunu görmüyor musun? Tanrı a şkına, o da senin gibi korkuyor! 
Topla kendini be adam! 
Belki biraz ahlaksızcaydı ama Jake'in kâ ğıt gibi olmu ş benzini gördek onu 
sakinle ştirdi. Aklına saçma sapan, eski bir şarkı gelip onu mırıldanmaya 
başlayınca daha da sakinle şti. 
"Maymun gelinci ği kovaladı," diye fısıldadı. "Dut a ğacının çevresinde 
koşuşturdular... Maymun çok e ğleniyordu..." 
Jake dolabın kapa ğını açtı. Đçeride bir kasa vardı. Şifre olarak 1919'u denedi 
ama hiçbir şey olmadı. Kasanın mekanizmasının kendini tekrar ay arlamasını 
bekledi ve alnındaki teri iki eliyle birden (titriy orlardı) silerek yine denedi. 
Bu kez 1999'u tu şladı ve kasa açıldı. 
Siyah On Üç'ün vızıldayan şarkısının sesi ve naho ş çınlamalar anında yükseldi. 
Sesler, kafalarını zorla açmaya çalı şan buz gibi parmaklara benziyordu. 
Ve insanı ba şka yerlere gönderebiliyor, diye dü şündü, Callahan. Tek ihtiyaç 
duydu ğu, savunmanı bir anlı ğına zayıflatman... çantayı açman... kutuyu açman...  
ve sonra... ah, o gidece ğin yerler! Göz açıp kapayıncaya kadar! 
Bunların do ğru oldu ğunu biliyordu ama bir parçası yine de kutuyu açmak 
istiyordu. Neredeyse şehvet duyuyordu. Böyle hisseden sadece kendisi de ğildi. 
Jake kasanın önünde mihrabın önünde ibadet eden bir i gibi diz çökmü ştü. Callahan 
çantayı çıkarmasını engellemek için elini uzattı am a kolu tonlarca a ğır gibiydi. 
Yapsan da yapmasan da fark etmez, diye fısıldadı bi r ses kafasının içinde. 
Đnsanın uykusunu getiren ve inanılmayacak kadar ikna  edici bir sesti. Callahan 
yine de Jake'e do ğru uzandı. Tamamen hissizle şmişe benden parmaklarla Jake'in 
yakasını kavradı. 
"Hayır," dedi. "Yapma." Sesi cılız, ruhsuz, moralsi zdi. Jake'i çekince Çocuk 
yava ş çekimde veya su altındaymı ş gibi a ğır hareketlerle geriledi. uda şimdi 
bazen yıkıcı bir fırtına öncesi yeryüzüne dü şen hastalıklı sarı ı şıkla 
aydınlanıyor gibiydi. Callahan açık kasanın önünde dizlerinin üzer' ne çökerken 
(yere de ğene kadar bir dakika boyunca alçalmı ş gibiydi) Sj yah On Üç'ün sesini 
duydu. Bu sesi o ana dek hiç bu kadar net duyma mı ştı. Ona, çocu ğu öldürmesini, 
boğazını yarmasını ve küreye içmesi için ılık, tazeley ici kanını sunmasını 
istiyordu. Sonra Callahan'ın kendini pen. cereden a şağı atmasına izin 
verilecekti. 
Kırk Altıncı Sokak'a dü şene kadar bana şükredeceksin, dedi, Siyah On Üç berrak 
ve aklı ba şında bir sesle. 
"Yap," dedi, Jake. "Oh evet, yap, kimin umurunda?" 
"Ake!" diye havladı koridordaki, Oy. "Ake!" Đkisi de onu duymazdan geldi. 
Callahan çantaya uzanırken küçük Salem's Lot kasaba sına gelen Bar-low'la, kral 
vampirle (Callahan'ın koydu ğu isimle Birinci Tip) son kar şıla şmasını hatırladı. 
Mark Petrie'nin evinde, Mark Petrie'nin annesi ve b abası vampirin ayaklarının 
dibinde, kafatasları ezilmi ş ve beyinleri jöleye dönmü ş halde cansız yatarken 
Barlow'la kar şı kar şıya geli şi zihninde canlandı. 
Yere dü şerken kralımın adını fısıldamana izin verece ğim, diye fısıldadı, Siyah 
On Üç. Kızıl Kral'ın. 
Callahan ellerinin çantayı kavramasını izlerken (da ha önce ne oldu ğunu 
bilmiyordu ama o an çantanın yan tarafında ORTA-DÜN YA KULVAR-LARĐNDA HEP PUAN 



VAR yazıyordu) haçının önce nasıl ola ğanüstü bir ı şıkla parladı ğını ve Barlow'u 
geri püskürttü ğünü... sonra yine kararmaya ba şladı ğını dü şündü. 
"Aç!" dedi, Jake hevesle. "Aç şunu, görmek istiyorum!" 
Oy artık durmaksızın havlıyordu. Koridorun ilerisin den biri, " Şu köpe ğin sesini 
kesin!" diye ba ğırdı ve aynı şekilde duymazdan gelindi. 
Callahan hayaleta ğacından kutuyu; Calla Bryn Sturgis'deki kilisenin z emininin 
altında muhte şem bir sessizlikle bekleyen kutuyu çantadan çıkardı . Şimdi onu 
açacaktı. Artık Siyah On Üç'ü tüm o tiksindirici ih ti şamı içinde 
inceleyebilecekti. 
Sonra da ölecekti. Minnet duyarak. 
 
ON 
Bir adamın imanının çökü şünü izlemek pek acıklı, demi şti vampir Kurt Barlow ve 
sonra Don Callahan'ın kararmı ş, i şe yaramaz haçını elinden çekip almı ştı. Bunu 
neden yapabilmi şti? Çünkü (paradoksu fark et, bilmeceyi dü şün) Rahip Callahan 
haçı kendisi atamamı ştı. Çünkü haçın çok daha muazzam bir gücün sembolü olmaktan 
öteye geçmedi ğini ka-bullenememi şti; evrenin altından bir ırmak gibi akan gücün, 
hatta belki binlerce evrenin altından... 
Sembole ihtiyacım yok, diye dü şündü, Callahan; ve sonra: Tann yasamama bu yüzden 
mi izin verdi? Bunu ö ğrenmem için bana ikinci bir şans mı veriyordu? 
Elleri kutunun kapa ğına dokunurken bunun mümkün olabilece ğini dü şündü. Đkinci 
şanslar Tanrı'nın özelliklerinden biriydi. 
"O köpe ği susturmaksınız, efendim," dedi otelin kat görevli si aksice ama sesi 
çok uzaklardan geliyordu. "Madre de Dios  burası niçin bu kadar karanlık? O 
nedir... o... gg...." 
Belki gürültü demeye çalı şıyordu. Ama sözlerini bitiremedi. Artık Oy bile şarkı 
söyleyen, mırıldanan kürenin büyüsüne teslim olmu ş gibiydi zira havlamayı (ve 
kapı önü nöbetini) bırakıp odaya girmi şti. Callahan hayvanın her şey son 
bulurken Jake'in yanında olmak istedi ğini tahmin etti. 
Peder intihara meyilli ellerini hareketsiz tutmak i çin çabaladı. Kutulun 
içindeki şey ahmak şarkısının sesini yükseltmi şti ve parmak uçları buna kar şılık 
vermek için se ğiriyordu. Sonra tekrar hareketsizle ştiler. fe çük de olsa bir 
zafer kazandım, diye dü şündü Callahan. 
"Bo ş ver, ben yaparım," dedi kat görevlisi kadın hırs d olu, sert bir sesle. "Onu 
görmek istiyorum. Dios! Onu tutmak istiyorum!" 
Jake'in kolları birer ton gibiydi ama her nasılsa u zanıp elli kilodan fazla 
görünmeyen orta ya şlı, Latin kökenli bir kadın olan kat görevlisini ya kaladı. 
Callahan ellerini hareketsiz tutmaya çalı şırken bir yandan da dua etmeye 
çalı şıyordu. 
Tanrım, sen her şeye kadirsin. Biz çömlekçinin kilinden fazlası de ğiliz. Ba şka 
bir şeye gücüm yetmezse hiç olmazsa şu lanet şeyi kuca ğıma alıp a şağı atlamama 
ve onu sonsuza dek yok edebilmeme yardım et. Ama on u durdurmamı, tekrar uykusuna 
göndermemi istiyorsan bana gücünü gönder. Ve yardım  et ki unutmayayım... 
Jake, Siyah On Üç'ün etkisi altına girmi ş olabilirdi, ama dokunu şa hâlâ sahipti. 
Callahan'ın zihnindeki dü şünceyi çekip aldı ve yüksek sesle söyledi. Ama 
Callahan'ın dü şündüğü kelimenin yerine Roland'ın onlara ö ğretti ğini kullanmı ştı. 
"Bir sigul'a ihtiyacım yok," dedi, Jake. "Çömlekçi değil, elindeki kilim ve bir 
sigul'a. ihtiyacım yok!" 
"Tanrım," dedi, Callahan. Sözcük ta ş gibi a ğırdı ama dudaklarından dökülmesiyle 
di ğerleri de kolayca onu takip etti. "Tanrım, hâlâ ord aysan, beni hâlâ 
duyuyorsan, ben Callahan. Lütfen bu şeyi hareketsiz kıl, Tanrım. Yalvarırım onu 
uykusuna geri gönder. Đsa adına yalvarıyorum." 
"Beyaz adına," dedi, Jake. 
"Yaz!" diye havladı, Oy. 
"Amin," dedi, kat görevlisi uyu şmuş, dalgın bir sesle. 
Kutudan yükselen mırıltı bir an için daha da şiddetlendi ve Callahan durumun 
umutsuzlu ğunu, Yüce Tanrı'nın bile Siyah On Üç'ü durduramadı ğını dü şündü. 
Sonra ses kesildi. 
"Tanrı'ya şükürler olsun," diye fısıldadı, Callahan ve bütün b edeninin terden 
sırılsıklam oldu ğunu fark etti. 



Jake gözya şlarına bo ğularak Oy'u kuca ğına aldı. Kat görevlisi de a ğlamaya 
başladı ama onu teselli edecek kimse yoktu. Jake, Pede r Callahan 
hayaleta ğacından kutuyu beklenmeyecek kadar a ğır olan bovling çantasına koyarken 
görevliye dönüp, "Biraz uyumanız gerek, sai," dedi.  
Aklına sadece bu gelmi şti ama i şe yaradı. Kadın dönüp yata ğa do ğru yürüdü. 
Yata ğın üzerine kıvrılıp ete ğini dizlerine do ğru çektikten sonra bilincini 
kaybetmi ş gibi yattı. 
"Küre uykuda kalacak mı?" diye sordu, Jake, Callaha n'a alçak sesle. "Çünkü... 
peder... fazlasıyla yakla şmıştık." 
Belki öyleydi, ama Callahan'ın zihni birdenbire özg ürlü ğüne kavu şmuş gibiydi; 
yıllardır olmadı ğı kadar özgürdü. Ya da belki özgür kalan yüre ğiydi. Her ne 
olmu şsa, çantayı kasanın üstündeki katlanmı ş kuru temizleme torbalarının üzerine 
bırakırken dü şünceleri her zamankinden berraktı. 
Home'un arka soka ğındaki bir konu şmayı hatırlamı ştı. O, Frank Chase ve Magruder 
sigara molası vermi şti. De ğerli varlıklarını New York'ta güven içinde saklama 
yöntemlerini konu şuyorlardı. Mesela şehir dı şına çıkıldı ğında... ve Magruder New 
York'taki en güvenli saklama mekânının... 
"Jake kasada bir kese tabak da var." 
"Orizalar mı?" 
"Evet. Al onları." Jake tabaklan alırken Callahan y atakta uyuyan kat 
görevlisinin yanına gitti ve üniformasının sol ön c ebine uzandı. Birkaç Plastik 
manyetik kart, birkaç normal anahtar ve adını daha önce hiç duymadı ğı bir kutu 
nane şekeri buldu; Altoids.  
Kadını çevirip sırtüstü yatırdı. Bir cesedi çevirme k gibiydi. 
"Ne yapıyorsun?" diye fısıldadı, Jake. Đnce sazlardan örülmü ş ipeu biyeli Oriza 
kesesini omzuna asabilmek için Oy'u yere bırakmı ştı. Kese a ğırdı ama bu a ğırlık 
ona güven veriyordu. 
"Kadını soyuyorum, neye benziyor?" diye kızgınca ce vap verdi, Cal-lahan. "Kutsal 
Roma Katolik Kilisesi Rahibi Callahan bir otel göre vlisinj soyuyor. Ya da 
soyacaktı. E ğer biraz parası... aha!" 
Di ğer cepte bulmayı umdu ğu küçük bir para tomarı vardı. Oy havla-yıp dikkati ni 
dağıttı ğı sırada oda temizli ği yapıyordu. Yaptı ğı i şlere sifonu çekmek, 
perdeleri kapatmak, çar şafları de ği ştirmek ve kat görevlilerinin "yastık şekeri" 
dedi ği bah şi şleri toplamak da dahildi. Bazen mü şteriler temizlik görevlileri 
için bah şi ş bırakırdı. Kadının üzerinde iki onluk, üç be şlik ve dört birlik 
vardı. 
"Yollarımız tekrar çakı şırsa sana borcumu öderim," dedi, Callahan baygın ya tan 
kadına. "Çakı şmazsa bunu Tanrı'ya bir hizmetin olarak dü şün." 
"Beyaaaaz," dedi, kadın uykusunda konu şanların zor anla şılan fısıltı-sıyla. 
Jake ve Callahan birbirlerine baktılar. 
 
ON BĐR 
Asansörle a şağı inerlerken Callahan, Siyah On Üç'ün durdu ğu bovling çantasını, 
Jake ise Rızalarla dolu keseyi ta şıyordu. Paraları da Jake'teydi Toplam kırk 
sekiz dolarları vardı. 
"Yetecek mi?" Pederin küreyi saklama planını, bir y ere daha u ğramalarını 
gerektirecek planı duydu ğunda tek sorusu bu oldu. 
"Bilmiyorum ve umurumda da de ğil," diye cevap verdi, Callahan. Asansörde yalnız 
olmalarına ra ğmen komplocular gibi alçak sesle konu şuyorlardı. "Uyuyan bir kat 
görevlisini soyabildiysem bir taksi şoförünü de etkisiz hale getirebilirim 
sanırım." 
"Evet," dedi, Jake. Roland'ın Kule'ye yaptı ğı yolculuk sırasında birkaç masumu 
soymaktan çok daha fazlasını yaptı ğını, birçok insanı öldürdü ğünü dü şünüyordu. 
" Şu i şi bir an önce halledip Dixie Pig'i bulalım." 
"Bu kadar endi şelenmek zorunda de ğilsin, biliyorsun," dedi, Callahan. "Kule 
yıkılırsa bunu ilk bilenlerden biri sen olacaksın."  
Jake, ona dikkatle baktı. Callahan bir süre sonra k endini tutamayıp gülümsedi. 
"Hiç komik de ğil, sai," dedi, Jake ve '99 yazının kararmaya ba şlamı ş yaz 
akşamına adımlarını attılar. 
 
ON ĐKĐ 



Đki duraklama yerinin ilkine vardıklarında saat yirm i kırk be şti. Hud-son'ın 
kar şısında hâlâ hafif bir ı şıltı kalıntısı görülebiliyordu. Taksimetre, 
borçlarının dokuz dolar, elli sent oldu ğunu gösteriyordu. Callahan, şoföre kat 
görevlisinden aldı ğı onluklardan birini verdi. 
"Sakın bah şi ş vereyim deme, ahbap," dedi adam güçlü bir Jamaika aksanıyla. 
"Hatta dur paranın üstünü son kuru şuna kadar vereyim." 
"O kadarını aldı ğına şükret, evlat," dedi, Callahan kibarca. "Bütçemiz ço k 
kısıtlı." 
"Kadınım da bütçe yapıyor," diyerek uzakla ştı, şoför. 
Bu arada Jake ba şını kaldırmı ş yukarı bakıyordu. "Vay canına," dedi yumu şak 
sesle. "Tüm bunların ne kadar büyük oldu ğunu unutmu şum sanırım." 
Callahan, çocu ğun bakı şlarını takip etti ve, "Haydi şu i şi halledelim," dedi. 
Hızlı adımlarla içeri girerlerken sordu. "Susannah' dan herhangi bir sinyal 
alıyor musun? Herhangi bir şey?" 
"Gitarlı bir adam," dedi, Jake. " Şarkı söyleniyor... bilmiyorum. Oysa bilmem 
gerek. Gerçekte tesadüf olmayan tesadüflerden biri.  Kitap dükkânının sahibinin 
adının Tower olması, Balazar'ın batakhanesinin ismi -nin E ğik Kule olması gibi. 
Bilmem gereken... bir şarkı." 
"Ba şka?" 
Jake ba şını iki yana salladı. "Ondan son aldı ğım bu. Tam otelin önünde taksiye 
bindi ğimiz andı. Sanırım Dixie Pig'in içine girdi ve tema sı kaybettik." 
Callahan devasa lobideki bina planına do ğru ilerledi. "Oy'u yakınında tut." 
"Merak etme." 
Callahan'ın aradı ğını bulması fazla uzun sürmedi. 
 
ON ÜÇ 
Tabelada şunlar yazıyordu: 
UZUN DÖNEN SAKLANA 
10-36 AY 
JETON KULLANIN 
ANAHTAR ALIN 
MÜDÜRĐYET KAYIP E ŞYALARINIZDAN SORUNLU DEĞĐLDĐR! 
Altta, çerçeveli bir ba şka levhada dikkatle inceledikleri bir kurallar ve 
yönetmelikler listesi vardı. Ayaklarının altında me tronun sarsıntısını 
hissedebiliyorlardı. Neredeyse yirmi yıldır New Yor k'a gelmeyen Callahan ne 
metroyu, ne nereye gidebilece ğini ne de şehrin ba ğırsaklarında ne kadar 
derinlere ilerleyebilece ğini biliyordu. Yürüyen merdivenle iki ka1 inmi şlerdi. 
Đlk katta ma ğazalar vardı. Şimdi onun da altındaydılar ve metro istasyonu daha 
da a şağıdaydı. 
Jake, Orizalarla dolu keseyi di ğer omzuna astı ve levhanın son satırını 
gösterdi. "Kiracılardan biri olsaydık indirimli fiy at ödeyecektik," dedi. 
"Tik!" dedi, Oy sertçe. 
"Evet, dostum," dedi, Callahan. "Halamın da sakalı olsa eni ştem olurdu. Đndirime 
ihtiyacımız yok." 
Gerçekten de yoktu. Metal detektörden (Orizalar sor un çıkarmamı ştı) ve bir 
taburede uyuklamakta olan görevlinin önünden geçip biraz ilerledikten sonra Jake 
en küçük dolaplardan birinin (uzun salonun sol tara fında sıralanmı şlardı) içinde 
kutunun bulundu ğu ORTA-DÜNYA KUL-VARLARĐ çantasını alacak kadar büyük oldu ğunu 
fark etti. Dolabı azami süre kiralamanın bedeli yir mi yedi dolardı. Peder 
Callahan her an bir aksilik çıkmasını bekleyerek je ton makinesinin çe şitli 
yuvalarına banknotları dikkatle yerle ştirdi. Şehre döndü ğü kısa süre içinde 
kar şıla ştı ğı tüm harika ve deh şet veren yenilikler içinde (ikinci kısma 2 dolar 
taksi bah şi şi de dahildi) kabullenmesi en zor olan buydu. Bankn ot kabul eden bir 
otomatik satı ş makinesi! Mat kahverengi boyası ve BANKNOTLAR Đ RESĐM YUKARĐ 
BAKACAK ŞEKĐLDE YERLEŞTĐRĐNĐZ! levhasının gerisinde karma şık bir teknoloji 
yatıyor olmalıydı. Levhanın üzerindeki resimde Geor ge Washing-ton'un ba şı sola 
doğru duruyordu, ama Callahan'ın makineye yerle ştirdi ği banknotlar her türlü 
kabul oluyor gibiydi. Resmin üstte olması yeterliyd i. Makine bir kez aksilik 
çıkarıp i şlemeyince Callahan nedense rahatladı. Eski ve buru şuk, bir dolarlık 
banknotu kabul etmemi şti. Nispeten yeni olan be şlikleri itiraz etmeksizin yutmu ş 
ve alttaki tepsiye jetonlar ya ğdırmı ştı. Callahan yirmi yedi dolar de ğerindeki 



jetonu alıp beklemekte olan Jake'in yanına do ğru yürümeye ba şladı. Sonra bir 
başka şeyi merak ederek geri döndü. Para yiyen ola ğanüstü (onun için öyleydi) 
makinenin yan tarafına baktı. Aradı ğı bilgiyi a şağıya yakın, alt alta dizilmi ş 
kü-Çük levhaların üzerinde buldu. Bu bir Change-Mak -R 2000'di, Cleveland, 
Ohio'da üretilmi şti, ama üretiminde pek çok firmanın katkısı vardı: Ge-neral 
Electric, DeWalt Electronics, Showrie Electric, Pan asonic ve en alttaki en küçük 
levhada Kuzey Merkez Pozitronik. 
Bahçedeki yılan, diye dü şündü, Callahan. Beni yarattı ğı varsayılan ^ Stephen 
King denen adam sadece bir dünyada ya şıyor ama Kuzey Merkez Pozitronik'in bütün 
dünyalarda faaliyet gösterdi ğinden eminim. Çünkü Kızıl Kral'a ait, tıpkı Sombra 
'nın oldu ğu gibi ve tarihteki güç delisi her despotun istedi ğini istiyor: her 
yerde olmak, her şeye sahip olmak ve evrene hükmetmek. 
"Ya da karanlı ğa bo ğmak," diye mırıldandı. 
"Peder!" diye sabırsızca seslendi, Jake. "Peder.r' 
"Geliyorum," dedi, Callahan ve elleri parlak jetonl arla dolu halde ona do ğru 
hızla yürüdü. 
 
ON DÖRT 
Jake jetonların dokuzuncusunu attı ğında anahtar 883 numaralı dolaptan çıktı ama 
o durmayarak yirmi yedisini birden yuvaya soktu. Do lap numarasının altındaki 
küçük, camlı gösterge kırmızıya dönmü ştü. 
"Azami süreye ayarlandı," dedi, Jake ho şnutlukla. Hâlâ o alçak, aman-bebe ği-
uyandırmayalım ses tonuyla konu şuyorlardı ve bu uzun, ma ğaramsı salon fazlasıyla 
sessizdi. Jake i ş günlerinde sabah sekizde ve ak şam be şte ana baba günü 
olaca ğını tahmin ediyordu. Muhtemelen i şine giden veya i şten dönen pek çok insan 
aşağıdaki istasyonda metrodan indikten sonra bir e şyasını almak veya bir 
başkasını bırakmak için kiraladı ğı dolaba u ğruyordu. O an ise yürüyen merdivenin 
mırıltısı, üst katta hâlâ açık olan birkaç ma ğazanın mü şterilerinin gürültüsü ve 
yakla şan trenin homurtusundan ba şka ses yoktu. 
Callahan bovling çantasını dar dolaba yerle ştirdi. Jake'in endi şeli bakı şları 
altında çantayı olabildi ğince geriye itti. Sonra dolabın kapa ğını kapattı ve 
Jake anahtarı çevirdi. "Tamamdır," dedi anahtarı ce bine koyarken. Sonra kaygılı 
bir ifadeyle sordu: "Uykuda kalacak mı?" 
"Sanırım," dedi, Callahan. "Kilisemdeyken uyanmamı ştı. Bir I şın daha kırılırsa 
uyanıp zarar verebilir, ama zaten bir I şın daha kırılırsa..." 
"... zarar verip vermemesinin bir önemi olmaz," diy e tamamladı, Jake. 
Callahan ba şını salladı. "Sadece... şey, nereye gitti ğimizi biliyorsun. Ve orda 
ne bulabilece ğimizin de farkmdasın." 
Vampirler. Sı ğ adamlar. Belki Kızıl Kral'ın ba şka hizmetkârları. Muhtemelen 
Walter, bazen şeklini ve adını de ği ştirip kendine Randall Flagg diyen siyahlı 
adam. Hatta belki Kızıl Kral'ın kendisi. 
Evet, Jake bunların farkındaydı. 
"Dokunu şa sahipsen," diye devam etti, Callahan. " Đçlerinden bazılarının da sahip 
oldu ğunu varsaymalıyız. Zihinlerimizden burayı (ve dolab ın numarasını) çekip 
alabilirler. Oraya gidip onu kurtarmaya çalı şaca ğız ama ba şarısızlık oranının 
oldukça yüksek oldu ğunu kabul etmeliyiz. Hayatım boyunca bir silahla at eş 
etmedim ve sen de, ba ğı şla ama tecrübeli bir sava şçı sayılmazsın, Jake." 
"Bir iki le şim oldu," dedi, Jake. Bıçakçı'yı... ve Kurtlar'ı dü şünüyordu 
elbette. 
"Bu muhtemelen biraz farklı olacak," dedi, Callahan . "Söylemeye çalı ştı ğım, e ğer 
bizi canlı ele geçirirlerse büyük bir sorunumuz ola bilir. Đş oraya gelirse. 
Anlıyor musun?" 
"Merak etme," dedi, Jake tüyler ürpertici bir güven le. "Merak etme, peder. Canlı 
yakalanmayaca ğız." 
 
ON BEŞ 
Dı şarı çıkıp bir ba şka taksi aradılar. Jake, kat görevlisinin bah şi şleri 
sayesinde hâlâ Dixie Pig'e gitmelerine yetecek kada r paraları oldu ğunu tahmin 
ediyordu. Ve içinden bir ses, Pig'e girdikten sonra  bir süre paraya ihtiyaç 
duymayacaklarını söylüyordu.  



" Đşte bir tane," dedi, Callahan ve taksiyi durdurmak i çin ellerini salladı. Bu 
arada Jake arkasına dönmü ş, az önce çıktıkları binaya bakıyordu. 
"Orda emniyette olaca ğından emin misin?" diye sordu, Callahan'a taksi 
müşterileriyle arasındaki a ğır kanlı şoföre sabırsızca korna çalarak kendilerine 
doğru yakla ştı ğı sırada. 
"Eski dostum sai Magruder'a göre Manhattan'ın en gü venli depolama alanı orası," 
dedi, Callahan. "Penn Đstasyonu veya Grand Central'daki bozukluklarla çalı şan 
dolaplardan elli kat güvenli oldu ğunu söylemi şti. Ve ayrıca burda uzun dönem 
saklama seçene ği var. New York'ta muhtemelen ba şka saklama alanları da vardır, 
ama onlar açılmadan önce öyle ya da böyle gitmi ş olaca ğız." 
Taksi önlerinde durdu. Callahan kapıyı Jake ve Oy i çin tuttu ve Dünya Ticaret 
Merkezi'nin ikiz kulelerine son bir kez baktıktan s onra kendisi de bindi. 
"Biri dolabı kırıp çalmadı ğı sürece iki bin iki yılının haziran ayma dek orda 
kalacak." 
"Ya da bina üzerine yıkılmadı ğı sürece," dedi, Jake. 
Jake'in sesi şaka yapıyormu ş gibi de ğildi, ama Callahan buna ra ğmen güldü. 
"Olacak şey de ğil. Olsa bile... eh, yüz on kat beton ve çelik altı nda cam bir 
küre? Güçlü bir sihirle dolu bile olsa sanırım o la net kürenin icabına bakacak 
daha iyi bir yöntem olamaz." 
 
ON ALTI 
Jake güvenlik kaygısıyla taksi şoföründen onları Lexington ve Elli pokuzuncu 
Sokak'ın kö şesinde bırakmasını istedi ve onay almak için Callah an'a baktıktan 
sonra adama kalan son iki dolarlarını verdi. 
Jake, Lex ve Altmı şıncı Sokak'ın kö şesinde Callahan'a yere atılıp ezilmi ş çok 
sayıdaki izmariti gösterdi. "Burdaymı ş," dedi. "Gitar çalan adam." 
Eğilip izmaritlerden birini aldı ve avuçlarının arası nda bir süre tuttu. Sonra 
başını salladı, ne şesizce gülümsedi ve omzuna astı ğı keseyi düzeltti. Kesenin 
içindeki Orizalar hafifçe tıngırdadı. Jake taksinin  arka koltu- ğundayken onları 
saymı ş ve tam on dokuz tane oldu ğunu görünce hiç şa- şırmamı ştı. 
"Durmasına şaşmamalı," dedi, Jake izmariti bırakıp elini gömle ğine silerken. 
Sonra aniden şarkı söylemeye ba şladı. Sesi alçaktı ama melodiyi kusursuzca 
söylüyordu. "Bitmeyen üzüntülerin... adamıyım... He r günümde... bela gördüm... 
Kuzey demiryoluna... gitmek zorundayım... Belki bir  sonraki... trene binerim." 
Zaten huzursuz olan Callahan sinirlerinin iyice ger ildi ğini hissetti. Şarkıyı 
tanımı ştı elbette. Ama Susannah o gece (Roland'ın pek ço ğunun gördü ğü en iyi 
commala dansını yaparak Calla'dakilerin kalbini kaz andı ğı gece) büyük çadırda bu 
şarkıyı söylerken "adam" yerine "kadın" demi şti. 
"Ona para verdi," dedi, Jake rüyadaymı ş gibi. "Ve dedi ki..." Dudaklarını 
ısırarak ba şını e ğdi ve konsantre olmaya çalı ştı. Oy hayranlıkla ona bakıyordu. 
Callahan da araya girmedi. Artık anlamı ştı: Jake ile Dixie Pig'de öleceklerdi. 
Kar şı koyup mücadele edecekler ama yine de sava şarak öleceklerdi. 
Ve ölmenin kötü bir şey olmadı ğına karar verdi. Çocu ğu kaybetmek Roland'ı çok 
üzecekti... ama yine de yoluna devam edecekti. Kara  Kule tyakta kaldı ğı sürece 
Roland devam edecekti. 
Jake ba şını kaldırdı. '"Mücadeleyi unutma,' dedi." || 
"Bunu diyen Susannah." 
"Evet. Öne çıkmı ştı. Mia, ona izin vermi şti. Ve şarkı Mia'yı etkilemi ş, ti. 
Ağladı." 
"Öyle mi?" 
"Evet. Mia, hiçli ğin kızı, birin anası. Ve Mia'nın dikkati da ğılmı ş-ken... 
gözleri ya şlar yüzünden körle şmişken..." 
Jake etrafına bakındı. Oy da etrafına baktı. Muhtem elen hiçbir şey aradı ğı 
yoktu, sadece çok sevdi ği Jake'i taklit ediyordu. Callahan büyük çadırdaki 
geceyi hatırladı. I şıkları. Oy'un arka ayakları üzerine kalkıp ahaliye eğilerek 
selam veri şini. Susannah'nm şarkı söylemesini. I şıklan. Dans, Roland'ın ı şıklar 
altında commala dansı yapması, renkli ı şıklar. Roland'ın beyazın içinde dans 
etmesi. Daima Roland; ve sonunda, di ğerleri teker teker dü ştü ğünde, kanlı 
olaylarda birer birer öldürüldüklerinde, geride sad ece Roland kalacaktı. 
Bu gerçekle ya şayabilirim, diye dü şündü, Callahan. Ve ölebilirim. 



"Bir şey bıraktı ama burda de ğil! Gitmi ş!" dedi, Jake üzgün, neredeyse a ğlamaklı 
bir sesle. "Biri onu bulmu ş olmalı... ya da belki gitar çalan adam bıraktı ğını 
görüp aldı... bu kahrolası şehir! Herkes her şeyi çalıyor! Ah, lanet olsun? "Bo ş 
ver." 
Jake bitkin, solgun, ürkmü ş yüzünü Callahan'a çevirdi. "Bize bir şey bıraktı ve 
ona ihtiyacımız var! Şansımızın ne kadar dü şük oldu ğunu görmüyor musun?" 
"Evet. Geri çekilmek istersen en uygun zaman şu an, Jake." Çocuk en ufak bir 
şüphe veya kararsızlık göstermeden ba şını iki yana sallayınca Callahan onunla 
iftihar etti. "Hadi gidelim, peder." 
 
ON YEDĐ 
 
% Lex ve Altmı ş Birinci Sokak'ın kö şesinde tekrar durdular. Jake caddenin 
kar şısını i şaret etti. Ye şil tenteyi gören Callahan ba şını salladı. Üzerine, nar 
gibi kızarmakta olmasına ra ğmen mutlulukla gülümseyen bir domuz resmi 
çizilmi şti. Tentenin sarkan bölümünde THE DIXIE PIG yazıyor du. Önüne be ş uzun, 
siyah limuzin arka arkaya park etmi şti. I şıkları karanlıkta sarı sarı 
parlıyordu. Callahan caddeyi sinsice bir sisin sarm akta oldu ğunu ilk o zaman 
fark etti. 
"Al," dedi, Jake ve Ruger'ı ona verdi. Sonra cepler ini karı ştırarak iki avuç 
dolusu kartu ş çıkardı. Sokak lambalarının her yere ula şan turuncu ı şı ğı altında 
solgunca parlıyorlardı. "Bunları gö ğüs cebine koy, peder. Or-dan alman daha 
kolay olur, tamam mı?" 
Callahan ba şını salladı. 
"Daha önce hiç tabanca ate şledin mi?" 
"Hayır," dedi, Callahan. "Sen hiç o tabaklardan fır lattın mı?" 
Jake sırıttı. "Benny Slightman'la bir kutu alı ştırma taba ğı çalıp nehir kıyısına 
götürmü ş ve bir gece maç yapmı ştık. O pek iyi de ğildi ama..." 
"Dur tahmin edeyim. Sen iyiydin." 
Jake omuz silkti, sonra ba şını salladı. Tabakları elinde tutmanın içini nasıl 
bir hisle doldurdu ğunu, fırlatmanın ona ne kadar do ğal geldi ğini anlatabilece ği 
kelimeler yoktu. Ama belki hissettikleri do ğaldı. Oriza fırlatmada Susannah da 
hemen usta olmu ştu. Peder Callahan bunu gözleriyle görmü ştü. 
"Pekâlâ, planımız nedir?" diye sordu, Callahan. Son una kadar gitmeye karar 
verdikten sonra liderli ği çocu ğa vermeye daha istekliydi. Ne de °lsa Jake bir 
silah şordu. 
Çocuk ba şını iki yana salladı. "Plan yok," dedi. "Buna plan denemez Önce ben 
girece ğim. Sen de hemen pe şimden geleceksin. Kapıdan giret girmez birbirimizde n 
ayrılaca ğız. Aramızda mümkün oldu ğu her an üç metrelik bir mesafe bulunacak, 
peder; anlıyor musun? Bu şekilde sayılan kaç olursa olsun ya da ne kadar yakı nda 
olurlarsa olsunlar içlerinden biri ikimizi aynı and a haklayamayacak." 
Bu Roland'ın ö ğrettiklerinden biriydi, Callahan anlamı ştı. Ba şını salladı. 
"Ben, Susannah'yı dokunu ş sayesinde izleyebilece ğim, Oy ise kokusuyla," dedi, 
Jake. "Bizimle birlikte hareket et. Gereken her şeyi hiç tereddüt etmeden vur, 
anladın mı?" 
"Evet." 
" Đşe yarayabilece ğini dü şündüğün bir silahı olan bir şeyi öldürecek olursan 
silahını al. Yani bir yandan ilerlerken hızla yerde n kapabilirsen. Sürekli 
hareket halinde olmalıyız. Kesintisizce saldırmalıy ız. Aman vermemeliyiz. 
Haykırabilir misin?" 
Callahan bir süre dü şündükten sonra ba şını salladı. 
"Onlara haykır," dedi, Jake. "Ben de aynısını yapac ağım. Ve hareket halinde 
olaca ğım. Belki ko şaca ğım, ama muhtemelen ko şar adım yürüyece ğim. Sa ğıma her 
bakı şımda yüzünün yan tarafını görmek istiyorum." 
"Göreceksin," dedi, Callahan ve en azından biri ben i yere serene dek, diye 
düşündü. "Onu burdan çıkardıktan sonra bir silah şor sayılacak mıyım, Jake?" 
Jake'in sırıtı şı bir kurdun di ş göstermesini andırıyordu ve o an tüm ku şkuları 
ve korkuları yok oldu. "Khef, ka ve ka-tet," dedi. "Bak, ye şil i ş* yandı. Haydi 
kar şıya geçelim." 
 
ON SEKĐZ 



Đlk limuzinin şoför koltu ğu bo ştu. Đkincisinin direksiyonunun ba şında şapka 
takmı ş, üniformalı bir adam vardı. Peder Callahan, adamın  uyumakta oldu ğunu 
gördü. Üniforma giymi ş şapkalı bir ba şka adam, üçüncü limuzine dayanarak 
kaldırımda dikiliyordu. Bir sigaranın kor halindeki  ucu a ğzının kenarına do ğru 
tembelce bir yay çizdikten sonra tekrar a şağı indi. Onlara do ğru baktı ama 
istifini bozmadı. Ya şlı bir adam, ergenli ğe giren bir çocuk ve yanı ba şında 
yürüyen bir köpek, ne gibi bir tehlike arz edebilir di ki? Küçük gruba önem 
vermedi. 
Callahan, Altmı ş Birinci Sokak'ın di ğer tarafına geçtiklerinde restoranın önüne 
ayaklı bir levha kondu ğunu gördü: 
ÖZEL BĐR TOPLANTI NEDENĐYLE KAPALIYIZ 
Dixie Pig'de o ak şam yapılacak faaliyete ne isim verilebilece ğini dü şündü, 
Callahan. Bebek partisi mi? Do ğum günü partisi mi? 
"Ya Oy?" diye sordu, Jake'e alçak sesle. 
"Oy benimle kalacak." 
Topu topu üç kelimeydi ama Callahan'ı Jake'in ne ya ptı ğını bildi ğine ikna etti: 
bu gece öleceklerdi. Callahan zafer parıltıları saç arak ölüp ölmeyeceklerini 
bilmiyordu, ama üçünün de son gecesi olaca ğı muhakkaktı. Yolun sonundaki 
açıklı ğın gözleri önüne serilmesine sadece bir dönemeç kal mıştı; açıklı ğa üçü 
birden girecekti. Ci ğerleri hâlâ temiz, gözleri de net görüyorken ölmeyi  hiç 
istemese de durumun çok daha kötü olabilece ğinin farkındaydı. Siyah On Üç, yine 
uyuyaca ğı bir ba şka karanlık kö şeye saklanmı ştı ve Roland tüm patırtı sona 
erdi ğinde, sava ş kazanılıp kaybedildi ğinde hâlâ ayakta olursa kürenin izini 
sürüp bulabilir ve uygUn gördü ğü şekilde imha edebilirdi. Bu arada... 
"Jake, bir saniye beni dinle. Çok önemli." 
Jake ba şını salladı ama sabırsız görünüyordu. 
"Ölümle burun buruna oldu ğunu biliyor ve günahların için af diliyor musun?" 
Çocuk, son duaların yapıldı ğını anladı. "Evet," dedi. 
"Bu günahlar için kalben üzüntü duyuyor musun?" 
"Evet." 
"Pi şmanlık duyuyor musun?" 
"Evet, peder." 
Callahan, Jake'in önünde havaya bir haç çizdi. "In nomine Patris, et Filii, et 
Spiritus..." 
Oy havladı. Tek bir kez ama heyecanla. Ve havlaması  biraz da bo ğuktu zira olukta 
buldu ğu bir şeyi a ğzında tutarak Jake'e bakıyordu. Çocuk e ğilip Oy'un 
ağzındakini aldı. 
"Ne?" diye sordu, Callahan. "O ne?" 
"Bizim için bıraktı ğı şey," dedi, Jake. Sesi çok rahatlamı ş, hatta neredeyse 
umutlu geliyordu. "Mia'nın dikkati şarkı yüzünden da ğılmı ş, a ğlarken yere 
bıraktı ğı nesne. Ah Tanrım, sanırım bir şansımız var, peder. Galiba bir şansımız 
var." 
Nesneyi pederin eline bıraktı. Avucuna bırakılan şeyin a ğırlı ğına şaşan Callahan 
güzelli ği kar şısında soluksuz kaldı. Jake'te gördü ğü umudun kendi içini de 
doldurdu ğunu hissetti. Muhtemelen aptalcaydı ama oradaydı i şte. 
Fildi şi kaplumba ğayı yüzüne do ğru kaldırdı ve kabu ğunun üzerindeki soru 
i şaretine benzer çizi ği i şaret parma ğının ucuyla ok şadı. Bilge ve huzur dolu 
gözlerine baktı. "Ne kadar güzel," diye mırıldandı.  "Bu Kaplumba ğa Maturin mi? 
O, de ğil mi?" 
"Bilmiyorum," dedi, Jake. "Muhtemelen o. Ona sköldp adda diyor ve bize yardımcı 
olabilir. Ama içeride bizi bekleyen adamları öldüre mez." Ba şını Dixie Pig'e 
doğru salladı. "Bunu sadece biz yapabiliriz, peder. Ya pacak mısın?" 
"Ah, evet," dedi, Callahan sakince. Kaplumba ğayı, sköldpadda 'yi gö ğüs cebine 
koydu. "Kur şunlar bitene veya geberene kadar ate ş edece ğim. Beni kur şunlar 
bitmeden önce haklayamazlarsa tabancanın kabzasıyla  saldıraca ğım." 
"Güzel. Haydi şimdi gidip onlar için son duaları edelim." 
Ayaklı KAPALI levhasının önünden geçtiler. Ba şını kaldırmı ş, hırlamakta olan Oy 
aralarında yürüyordu. Çift kanatlı kapıların önünde ki üç basama ğı tereddütsüzce 
tırmandılar. Jake son basamakta omzuna asılı kesede n iki tabak çıkardı. 
Tabakları hafifçe birbirlerine vurdu, metalik sesi dinleyip ba şını salladı ve, 
"Seninkini de görelim," dedi. 



Callahan, Ruger'ı kaldırdı ve namlusunu düelloya ha zırlanan biri gibi yana ğının 
yanında tuttu. Sonra içindeki kur şunlar yüzünden kabarık-la şmış gö ğüs cebine 
dokundu. 
Tatmin olan Jake ba şını salladı. " Đçeri girdikten sonra birbirimizden 
ayrılmayaca ğız. Hep bir arada kalaca ğız. Oy da ikimizin arasında olacak. Üçe 
kadar sayıp girece ğiz. Ve bir kez ba şladık mı, ölene kadar durmayaca ğız." 
"Asla durmayaca ğız." 
"Evet. Hazır mısın?" 
"Evet. Tanrı'nın sevgisi seninle olsun, o ğlum." 
"Seninle de, peder. Bir... iki... üç." Jake kapıyı açtı ve hep birlikte l0s 
ı şı ğa ve kızarmı ş domuzun tatlı, keskin kokusuna daldılar. 
  
DÖRTLÜK: Commala-ala-ala 
Ölmek zamanı da vardır ya şamak zamanı da 
Sırtın en gerideki duvara dayandı ğında 
Kur şunlar uçu şmaya ba şlar havada. 
KARŞILIK: Commala-ada-ada 
Bırak uçu şsun kur şunlar havada! 
Benim için yas tutmayın dostlar 
Ölüm günüm gelip çattı ğında. 
  
13. Kıta: "Selam Mia, Selam Anne 
 
BĐR 
Mia'nm içinde oldu ğu taksi kaldırıma yana ştı ğında şehir merkezine do ğru giden 
otobüsü bulundu ğu yere koyan ka olabilirdi; ama bu sadece bir tesad üf de 
olabilirdi. En mütevazı sokak vaizinden ( şükürler olsun diyebilir misiniz) en 
üst düzey teoloji filozoflarına (Sokratça amin der misiniz) varıncaya dek herkes 
için tartı şma yaratabilecek bir soru oldu ğu muhakkaktı. Bazıları neredeyse saçma 
sapan oldu ğunu dü şünebilirdi; ama gölgeleri sorunun gerisinde görülen  muazzam 
konuların saçma oldu ğu kesinlikle söylenemezdi. 
Şehir merkezine giden yarısı bo ş bir otobüs. 
Ama otobüs Lex ve Altmı ş Birinci Sokak'ın kö şesinde olmasaydı Mia gitar çalan 
adamı büyük olasılıkla fark etmeyecekti. Ve Mia git ar çalan adamı dinlemek için 
durmamı ş olsa, daha sonra olanların ne kadarının gerçekle şece ğini kim 
bilebilirdi? 
 
ĐKĐ 
"Off, Tanrım, şu hale bak!" diye ba ğırdı taksi şoförü ve elini bezgin °ir 
ifadeyle ön cama do ğru kaldırdı. Lexington ve Altmı ş Birinci Sokak'ın ^ Şeşine 
bir otobüs park etmi şti. Dizel motoru homurdanıyor, Mia'ya tehlike alarm ı veren 
bir tür mekanizma gibi görünen sinyal lambaları ya nıp sönüyordu. Otobüsün 
şoförü, aracın arkasından püsküren koyu renk duman b ulutuna bakarak otobüsün 
arka tekerleklerinden birinin önünde duruyordu. 
"Hanımefendi," dedi, taksi şoförü. "Sizi Altmı şıncı'nm kö şesinde in-dirmemin bir 
sakıncası var mı? Sorun olur mu?" 
Olur mu? diye sordu, Mia. Ne diyeyim? 
Olmaz, dedi Susannah umursamazca. Altmı şıncı Sokak yeterince ya. kın. 
Mia'nın sorusu onu Eddie'ye ula şmaya çalı ştı ğı kendi Dogan'ından geri 
getirmi şti. Hiçbir sonuç elde edememi ş, üstelik Dogan'ın hali kar şısında şaşkına 
dönmüştü. Zemindeki çatlaklar artık iyice geni şleyip derinle şmiş, tavandaki 
kaplamalardan biri parçalanıp dü şmüş, beraberinde bir floresan lamba ve 
kabloları da a şağı indirmi şti. Kontrol panellerinin bir bölümü kararmı ştı. Di ğer 
bölümlerden ise duman tütüyordu, SUSAN-NAH-M ĐO kadranının i ğnesi kırmızı 
bölgedeydi. Zemin ayaklarının altında sarsılıyor, m akineler çı ğlık atıyordu. Ve 
bunların hiçbirinin gerçek olmadı ğım, hepsinin sadece bir tasavvur tekni ğinin 
ürünü oldu ğunu söylemek asıl konuyu kaçırmak olmaz mıydı? Çok güçlü bir i şlemi 
durdurmu ştu, şimdi de vücudu bedelini ödüyordu. Dogan'ın sesi yap tı ğının çok 
tehlikeli oldu ğunu söyleyerek onu uyarmı ş; Tabiat Ana'yı kandırmaya çalı şmasının 
hiç ho ş olmadı ğını belirtmi şti (bir televizyon reklamında konu şur gibi). 
Susannah en a ğır hasarı hangi bezlerinin veya organlarının aldı ğını bilmiyordu 



ama ona ait oldukları muhakkaktı. Mia'ya de ğil. Her şey çı ğırından çıkmadan bu 
çılgınlı ğa bir son vermenin zamanı gelmi şti. 
Ama önce Eddie'yle ba ğlantı kurmaya çalı şmış, üzerinde KUZEY MERKEZ POZ ĐTRONĐK 
yazan mikrofona defalarca ba ğırmı ştı. Hiçbir şey olmamı ştı. Roland'a seslenmek 
de bir sonuç vermemi şti. Ölmü ş olsalardı bilirdi. Bundan emindi. Ama onlarla 
hiçbir şekilde temas kuramamak ne anlama geliyor olabilirdi ? 
Yine hapı yuttu ğun ve becerildi ğin anlamına geliyor, güzelim, dedi Det-ta ve 
gevrek gevrek güldü. Beyazlarla sıkı fıkı olursan b aşına gelece ği bu. 
Burada inebilir miyim, diye soruyordu, Mia ilk dans ına kaldırılan bir genç kız 
gibi mahcubiyetle. Gerçekten mi? 
Susannah yapabilse kendi yana ğına şöyle okkalı bir şamar indirirdi. Tanrım, bu 
kadın bebe ği söz konusu olmadı ğında hep böyle çekingen olmak zorunda mıydı? 
Evet, in. Sadece tek bir sokak ileride. 
Sürücü... sürücüye ne kadar ödemeliyim? 
Bir onluk ver ve üstünü alma. i şte, şunu benim için uzat... 
Susannah, Mia'nın gönülsüzlü ğünü hissedince öfkeyle tepki gösterdi. Bundan zevk 
almadı ğı söylenemezdi. 
Beni dinle, tatlım, artık sana yardım etmeyece ğim. Tamam mı? Ona kahrolası 
banknotlardan canının istedi ğini ver. 
Yok, yok, tamam. Daha saygılıydı. Ve korkmu ştu. Sana güveniyorum, Susannah. 
Mats'ten aldıkları paradan geri kalanı bir yelpaze gibi açarak göz hizasına 
kaldırdı. 
Susannah yardım etmeyi reddedecek oldu ama ne anlam ı olacaktı? One çıktı, parayı 
tutan kahverengi ellerin kontrolünü aldı, bir onluk  seçti ve şoföre uzattı. 
"Üstü kalsın," dedi. 
"Te şekkürler, bayan!" 
Susannah taksinin kapısını açtı. Tam o sırada bir r obot sesi konu şmaya 
başlayarak onu (her ikisini de) şaşırttı. Whoopi Goldberg adında Wri çantalarını 
almasını hatırlatıyordu. Susannah-Mia için böyle bi r du- ■^m söz konusu de ğildi. 
Artık onları ilgilendiren tek bir yük vardı ve Mia Ç°k yakında onu do ğuracaktı. 
Gitar sesi duyuldu. Aynı anda paraları cebine tıkı ştıran elin ve kaldırıma adım 
atan baca ğın kontrolünün elinden alındı ğını hissetti. Susan-nah'nm küçük New 
York ikilemlerinden bir ba şkasına daha çözüm buldu ğu Mia, ipleri tekrar eline 
alıyordu. Susannah bu gaspa direnmeye ça-h ştı 
(bu benim bedenim, kahretsin, benim, en azından bel den yukarısı bana ait, yani 
kafa ve içindeki beyin de benim!) 
ve vazgeçti. Ne anlamı vardı? Mia daha güçlüydü. Ne den öyle oldu ğuna dair en 
ufak fikri bile yoktu ama bu gerçe ğin farkındaydı. 
O noktada Susannah Dean'in üzerine bir tür garip Bu shido kadercili ği çöktü. 
Köprü korkuluklarına do ğru çaresizce kayan arabaların sürücülerinde veya 
motorları iflas etmi ş, yeryüzüne do ğru bir ta ş gibi dü şen uçakların 
pilotlarında... ve son ma ğaralarına veya çekilmelerine yakla şan silah şorlarda 
görülen tuhaf bir sükûnet üzerine çöktü. Mücadele e tmek gözüne onurlu ve zahmete 
değer bir davranı ş olarak görünürse daha sonra dövü şebilirdi. Kendi canını veya 
bebeğininkini kurtarmak için dövü şürdü ama Mia için hayır; karan buydu. 
Susannah'nm gözünde Mia, bir zamanlar kazanmı ş olabilece ği herhangi bir 
kurtarılma hakkını kaybetmi şti. 
Artık yapılabilecek hiçbir şey yoktu; belki DO ĞUM ŞĐDDETĐ dü ğmesini tekrar 10'a 
getirmek hariç. O kadarına izin verilece ğini sanıyordu. 
Ama ondan önce... müzik. Gitar. Bildi ği, çok iyi bildi ği bir şarkıydı. Calla 
Bryn Sturgis'e vardıkları gece bu şarkının bir versiyonunu ahaliye söylemi şti. 
Roland ile tanı şmasından sonra ya şadı ğı onca şey ona New York'ta bir sokak 
köşesinde "Bitmeyen Üzüntülerin Adamı"nı duymasının ke sinlikle tesadüf 
olamayaca ğını ö ğretmi şti. Ve harika bir şarkıydı, de ğil mi? Belki de daha genç 
bir kadınken sevdi ği, onu adım adım eylemcili ğe ve s0n olarak Oxford, 
Mississippi'ye yönlendiren tüm halk şarkıları içinde en önde geleniydi. O günler 
geçmi şte kalmı ştı (kendini o zaman oldu ğundan çok daha ya şlı hissediyordu) ama 
bu şarkının hüzünlü basitli ği ona nâlâ çekici geliyordu. Dixie Pig bir sokak 
bile ötede de ğildi. Mia onları kapıdan geçirdi ği an Susannah Kızıl Kral'ın 
Ulkesi'nde olacaktı. Bundan hiç şüphesi yoktu, aksini hayal ediyor da de ğildi. 
Oradan kurtulmayı, arkada şlarını veya sevdi ği adamı tekrar görmeyi ummuyordu ve 



içinden bir ses, kandırıldı ğını ö ğrenen Mia'nın öfkeli çı ğlıkları e şli ğinde 
ölece ğini söylüyordu... ama bunların hiçbiri, o an şarkıdan aldı ğı keyfi bozmak 
zorunda de ğildi. Bu onun ölüm şarkısı mıydı? Varsın olsun. 
Dan'in kızı Susannah, çok daha kötülerinin de olabi lece ğini biliyordu. 
 
ÜÇ 
Sokak çalgıcısı Blackstrap Molasses adında bir kafe nin önüne konu şlanmı ştı. 
Gitar kutusu önünde açık duruyordu. Kutunun mor (sa i King'in Bridgton'daki yatak 
odasının halısıyla aynı ton, amin diyebilir misiniz ) astarı üzerine, gelip geçen 
yayalara yol göstermek amacıyla bozukluklar ve birk aç banknot saçılmı ştı. Peder 
Harrigan'ın vaaz vermek için üzerine çıktı ğına fazlasıyla benzeyen ah şap bir küp 
üzerinde oturuyordu. 
Günü sonlandırmak üzere oldu ğuna dair i şaretler vardı. Kolunda New York Yankees 
arması olan ceketini giymi ş, JOHN L.E1VNON YA ŞIYOR yazısı basılmı ş şapkasını 
takmı ştı. Önünde daha önce bir levha oldu ğu belliydi ama artık yüzüstü kutunun 
içine yerle ştirilmi şti. Gerçi Mia görse de yazıyı okuyamayacaktı. 
Şarkıcı ona bakıp gülümsedi ve çalmayı bıraktı. Mia kalan banknotlardan birini 
kaldırdı ve, "O şarkıyı tekrar çalarsan sana bunu veririm," dedi. "A ma bu kez 
tümünü çalacaksın." 
Genç adam yirmi ya şlarında görünüyordu. Yakı şıklı oldu ğu söylene-mezdi ama 
soluk, lekeli yüzünde, altın halka sarkan burnunda ve dudaklarının kenarına 
ili ştirdi ği sigarasında bir tür çekicilik vardı. Uzatılan ban knotun üzerindeki 
yüzü görünce gözleri irile şti. "Elli papel için Ralph Stanley'nin bildi ğim tüm 
şarkılarını çalarım... ve bildiklerimin sayısı az de ğil." 
"Sadece bunu söylemen bize yeter," dedi, Mia ve par ayı attı. Ellilik süzülerek 
gitar kutusuna dü ştü. Genç adam parayı inanmaz gözlerle izli-yordu. " Çabuk," 
dedi, Mia. Susannah sessizdi ama Mia, onun dinledi ğini hissedebiliyordu. 
"Zamanım az. Çal." 
Ve böylece kafenin önünde ah şap küpün üzerinde oturmakta olan şarkıcı 
Susannah'nın ilk olarak The Hungry i' de duydu ğu, Tanrı bilir kaç sazlı sözlü 
toplantıda ve bir keresinde Oxford, Mississippi'de bir motelin arkasında 
söyledi ği şarkıyı çalmaya ba şladı. Hep birlikte hapse atılmalarından önceki 
geceydi. O sırada üç genç seçmen-kayıt görevlisi ne redeyse bir aydır kayıptı, 
Philadelphia bölgesinde bir yerde, kara Mississippi  topra ğında kaybolmu şlardı 
(daha sonra Longdale kasabasında bulundular, şükürler olsun diyebilir misiniz, 
amin der misiniz). O efsanevi Beyaz Balyoz yine zen ci aleyhtarlarının i şine 
geldi ği gibi sallanmaya ba şlamı ştı, ama yine de söylemi şlerdi. Odetta Holmes (o 
günlerde ona Det diyorlardı) bu şarkıya ba şlamı ş ve di ğerleri de ona katılmı ştı. 
Erkekler adam, kızlar kadın diye söylüyordu. Şimdi Susannah hücresi haline 
gelmi ş Do-gan'ında kendinden geçmi ş bir halde oturuyor, o korkunç günlerde henüz 
doğmamış olan genç adamın aynı şarkıyı söylemesini dinliyordu. Anılarının 
önündeki baraj yıkıldı ve hatıraların acılı ğına hazırlıksız olan Mia, dalgaya 
kapılıp yükseldi. 
 
DÖRT 
Anılar Ülkesi'nde zaman daima Şimdi'âir. 
Önce Krallı ğı'nda saatler tik tak eder... ama kollan asla kıpır damaz. 
Bir Bulunmamı ş Kapı vardır 
(kayıp) 
ve onu açan anahtar hafızadır. 
 
BEŞ 
Đsimleri Cheney, Goodman, Schwerner; 19 Haziran 1964 'te Beyaz Balyoz'un altında 
kalanlar onlar. Ah Discordia! 
 
ALTI 
Blue Moon Motor Hotel adında bir yerde kalıyorlar, Oxford, Mississip-pi'nin 
zenci tarafında. Blue Moon'un sahibi Lester Bambry adında bir adam. Karde şi 
John, Oxford'un Đlk Afro-Amerikan Metodist Kilisesi'nin papazı, şükürler olsun 
der misiniz, amin der misiniz. 



1964 yılının temmuz ayının 19'u; Cheney, Goodman ve  Schwerner'in kaybolmasından 
tam bir ay sonrası. Philadelphia civarında kaybolma larından üç gün sonra John 
Bambry'nin kilisesinde bir toplantı yapıldı ve yere l unci eylemciler kalan üç 
düzine civarı kuzeyli beyaza olanların ı şı ğında evlerine gitmekte elbette özgür 
olduklarını söyledi. Ve bazıları gitti, yüce Tanrı,  tma Odetta Holmes ve di ğer 
on sekizi kaldı. Evet. Blue Moon Motor Ho-M'de kalı yorlar. Ve bazı geceler arka 
tarafa gidiyorlar, Delbert Anderson gi-ürını getiri yor ve şarkı söylüyorlar. 
 
"I Shall Be Released" in söylüyorlar ve 
"John Henry"yi söylüyorlar (yüce Tanrı, Đlah-bombası deyin) ve ma 
"Blowin in the Wind"i n söylüyorlar 
Rahip Gary Davis'ten "Hesitation Blues"u  söylüyorlar, ho ş, müstehcen sözlerine 
gülüyorlar: bir dolar bir dolardır, bir onluk bir o nluktur ev do. lusu çocu ğum 
var hiçbiri benim de ğil ve 
"I Ain't Marchin Anymore"u  söylüyorlar. 
Anılar Ülkesi'nde, Önce Krallı ğı'nda şarkı söylüyorlar 
kanı kaynatan gençlik yıllarında, vücutlarının gücü , akıllarının güveniyle 
söylüyorlar 
Discordia 'yi inkâr etmek için 
can toi'yı inkâr etmek için 
Yaratıcı Gan'ı, Kötülü ğü... yok eden Gan'ı tasdik etmek için söylüyorlar 
bu isimleri bilmiyorlar 
tüm bu isimleri biliyorlar 
kalp, söylemesi gerekeni söylüyor 
kan, kanın bildi ğini biliyor 
I şın'm Yolu'ndayüreklerimiz tüm sırlan biliyor 
ve şarkı söylüyorlar 
söylüyorlar 
Odetta ba şlıyor ve Delbert Anderson çalıyor: 
"Bitmeyen üzüntülerin kadınıyım... her günümde bela  gördüm... ya şlı 
Kentucky'ye... veda ediyorum..." 
 
YEDĐ 
 
Mia böylece Bulunmamı ş Kapı'dan Anılar Ülkesi'ne götürüldü, Lester Bambry 'nin 
Blue Moon Motor Hotel'inin arkasındaki otlarla kapl ı bahçeye nakledildi ve 
duydu... 
(duyuyor) 
 
SEKĐZ 
Mia daha sonra Susannah olacak kadının şarkısını duyuyor. Di ğerleri de teker 
teker ona katılıp şarkıyı söylemeye ba şlıyor, artık bir koro halinde 
söylüyorlar. Ba şlarının üzerindeki Mississippi ayı parlak ı şıklarıyla yüzlerini 
(kimisi siyah, kimisi beyaz olan yüzleri), otelin a rkasından geçen ve güneye, 5 
Ağustos 1964'te arkada şlarının fena halde çürümü ş cesetlerinin bulunaca ğı 
kasabaya, Longdale'e do ğru inen demiryolunun so ğuk, çelik raylarını 
aydınlatıyor; James Cheney yirmi bir, Andrew Goodma n yirmi bir, Michael 
Schwerner yirmi dört ya şında; ah Discordia! Ve karanlı ğa tapanlar, orada 
ı şıldayan Kırmızı Göz ile mutlu oluyor. 
Hepsinin şarkı söyledi ğini duyuyor. 
Bütün dünyayı dola şmaya mahkûmum... Fırtınada ve rüzgârda, ya ğmurda ve 
çamurda... Kuzey demiryolunda ilerlemeye mahkûmum.. . 
Hafızanın gözünü bir şarkıdan daha iyi hiçbir şey açamaz ve Det ile fca-
arkada şları ayın gümü şi ı şıkları altında şarkı söylerken Odetta'nın anıları 
Mia'yı yükseltip ta şıyor. Mia böylece kol kola girmi ş halde bir ba şka Şarkıyı, 
(oh kalbimin derinliklerinde... gerçekten inanıyoru m...) 
hissettiklerini en iyi ifade etti ğine inandıkları şarkıyı söylediklerini 
görüyor. Caddenin iki yanına toplanmı ş, onları izleyen insanların yüzleri 
lefretle çarpılmı ş. Onlara do ğru havada sallanan yumruklar nasırlı. Yanaklarını 
ıslatacak, saçlarını kirletecek, giysilerini lekele yecek tükürükleri savurmak 
için dudaklarını büzen kadınların bacakları çorapsı z, ayakkabılan ise yıpranmı ş 



yumrulardan ibaret. Đş tulumu giymi ş erkekler var (Oshkosh-by-gosh  biri 
şükürler olsun desin). Temiz beyaz süveterler giymi ş, saçlarının üstü dümdüz 
tıra ş edilmi ş genç erkekler her bir kelimeyi belirgin bir şekilde telaffuz 
ederek Odetta'ya ba ğırıyor: Mississippi kampusuna adım atan! Her bir! K ahrolası! 
Kara köpe ği! Öldürece ğiz! 
Ve korkuya ra ğmen arkada şlık. Korku yüzünden dostluk. Đnanılmayacak kadar önemli 
bir şey yaptıkları hissi: etkisi yıllarca hissedilecek b ir ba ğ. Amerika'yı 
deği ştirecekler. Bedeli kansa, ödeyecekler. Şükürler olsun deyin, yüce Tanrı, 
yüksek sesle amin deyin. 
Sonra Darryl adındaki beyaz çocuk geliyor, önce top alladı ğı için gelemiyor ama 
daha sonra ba şarıyor ve Odetta'nın gizli yarısı (ba ğıran, kahkahalar atan, 
çirkin yarısı) hiç yakla şmıyor. Darryl ve Det Mississippi ayının altında, sa baha 
dek ka şık pozisyonunda uyuyor. Cırcırböceklerini dinleyere k yatıyorlar. 
Bayku şları dinleyerek. Yirminci yüzyıla do ğru dönen dünyanın yumu şak mırıltısını 
dinliyorlar. Gençler, kanları kaynıyor ve her şeyi de ği ştirebileceklerinden bir 
an için bile şüphe etmiyorlar. 
Elveda gerçek a şkım... 
Blue Moon Motor Hotel'in arkasındaki otlar arasında  söyledi ği şarkı bu; ayın 
altında söyledi ği şarkı bu. 
Yüzünü bir daha asla göremeyece ğim... 
Odetta Holmes'un hayatının zirve noktası ve Mia ora da! Görüyor, hissediyor, 
muhte şem ve bazılarına göre aptalca umudunda kayboluyor ( ah ama şükürler olsun 
diyorum, hepimiz Đlah-bombası diyoruz). Sürekli korku duymanın arkada şları nasıl 
değerli kıldı ğını; her yeme ğin her lokmasına nasıl lezzet kattı ğını; zamanı 
yava şlatıp kadife geceye uzanan her günün sonsuzmu ş gibi görünmesine yol 
açmasını anlıyor ve James Che-ney'nin öldü ğünü biliyorlar 
(do ğru) 
Andrew Goodman'ın öldü ğünü biliyorlar 
( şükürler olsun deyin) 
Michael Schwerner'in (içlerinde en ya şlısı ama hâlâ yirmi dördünde bir bebek) 
öldü ğünü biliyorlar. 
(Var gücünüzle amin deyin!) 
Đçlerinden herhangi birinin Longdale ya da Philadelp hia çamurlarında ölü 
bulunabilece ğini biliyorlar. Herhangi bir zamanda. Blue Moon'un arkasındaki 
şarkılı gecenin ertesi ak şamı, Odetta da dahil olmak üzere pek ço ğu hapse 
atılacak ve a şağılanma süreci ba şlayacak. Ama bu gece arkada şlarıyla, 
sevgilisiyle birlikte ve hepsi bir; Discordia uzakl aştırılmı ş. Bu gece kollarını 
birbirlerine dolayıp sallanarak şarkı söylüyorlar. 
Kızlar kadın, erkekler adam diyor söylerken. 
Birbirlerine duydukları sevgi Mia'yı eziyor, inandı klarının basitli ği kar şısında 
coşkuya kapılıyor. 
Önce gülemeyecek, a ğlayamayacak kadar şaşkın oldu ğu için sadece büyülenmi ş bir 
şekilde dinliyor. 
 
DOKUZ 
Sokak şarkıcısı dördüncü kıtaya ba şlarken Susannah da ona katıldı. Once 
çekingendi ama şarkıcının cesaret veren gülümsemesi üzerine sesi ku vvetlendi ve 
genç adamınkini bastırdı: 
Kahvaltıda hamur lokması yedik Aksam yeme ğinde fasulye ve ekmek Madencilerin 
aksam yeme ği yok Bir tutam samana diyorlar yatak... 
 
ON 
Bu kıtadan sonra susan şarkıcı Susannah-Mia'ya mutlulukla karı şa şaşkınlıkla 
baktı. "Bu kıtayı bilen tek ki şi oldu ğumu sanıyordum," dedi "Özgürlük 
Savaşçıları böyle söylü..." 
"Hayır," dedi, Susannah usulca. "Onlar de ğil. Hamur lokması kıtasını söyleyenler 
seçmen-kayıtçılardı. '64 yazında Oxford'a gelen ins anlar, üç genç 
öldürüldü ğünde." 
"Schwerner ve Goodman," dedi, genç adam. "Di ğerinin adını hatırlayanla..." 



"James Cheney," dedi, Susannah usulca. "Saçları o k adar güzeldi ki." "Onu 
tanıyormu ş gibi konu şuyorsunuz," dedi, adam. "Ama... otuzdan fazla görün müyor 
sunuz?" 
Susannah özellikle o ak şam otuzdan çok daha ya şlı göründü ğünü biliyordu ama tek 
bir şarkıyla gitar kutusundaki paranın miktarında elli d olar artı ş olması genç 
adamın görü şünü etkilemi ş olabilirdi elbette. 
"Annem '64 yazını Neshoba Kasabası'nda geçirmi şti," dedi, Susannah ve rasgele 
seçilmi ş bir söz (annem) bedenini ele geçiren kadın üzerind e hayal 
edebilece ğinden çok daha fazla hasar bıraktı. Bu sözcük, Mia' nm kalbini yarıp 
açtı. 
"Vay canına, sıkı bir anneymi ş!" dedi, genç adam gülümseyerek. Sonra gülümsemesi 
soldu. Gitar kutusundaki ellili ği bulup ona uzattı. "Lütfen bunu geri alın. 
Sizinle şarkı söylemek bir zevkti, hanımefendi." 
"Yapamam," dedi, Susannah gülümseyerek. "Mücadeleyi  unutma, o bana yeter. Ve 
sana uyarsa Jimmy'yi, Andy'yi ve Michael'ı unutma. Bana çok iyi gelece ğini 
biliyorum." 
"Lütfen," diye ısrar etti, genç adam. Yine gülümsüy ordu ama gülümsemesi bu kez 
huzursuzdu, Anılar Ülkesi'nde Blue Moon'un yabani o tlarla kaplı arka bahçesinde, 
otelin derme çatma binasıyla demiryolu raylarının a rasında, ay ı şı ğı altında 
şarkı söyleyen gençlerden herhangi biri olabilirdi. Tıpkı onlar gibi güzel ve 
gençli ğinin pervasız baharındaydı ve o an onu o kadar çok seviyordu ki! Bebesi 
bile genç adamın ı şıltısı kar şısında ikinci plana dü şmüş gibiydi. Ele geçirdi ği 
bedenin sahibinin anılarının yarattı ğı sahte bir ı şıltı oldu ğunu biliyor ama 
yine de ba şka yönlerden gerçek olabilece ğinden şüpheleniyordu. Emin oldu ğu bir 
şey vardı: Dis-cordia'nın gücüne kafa tutmak için ge reken saf cesareti ancak 
kendisi gibi ölümsüzlü ğe sahip olup daha sonra vazgeçmi ş bir yaratık takdir 
edebilirdi. Đnançları ki şisel güvenli ğin önüne koyup o narin güzelli ği riske 
atmak. 
Parayı geri al, onu mutlu et, dedi, Susannah'ya ama  öne çıkıp Susan-nah'ya bunu 
yaptırmayacaktı. Onun seçimine bırakıyordu. 
Susannah cevap veremeden Dogan'da alarmlar çalmaya başladı ve ortak zihinleri 
kırmızı ı şık ve gürültüyle doldu. 
Susannah o yöne döndü ama Mia, onun adım atmasına f ırsat vermeden omzunu pençe 
gibi eliyle kavrayarak onu durdurdu. 
Neler oluyor? Sorun ne? 
Bırak beni! 
Susannah, Mia'nın kavrayı şından kurtuldu ve tekrar yakalamasına fırsat vermed en 
kayboldu. 
 
ON BĐR 
Susannah'nın Dogan'ı yanıp sönen kırmızı panik ı şıklarıyla aydınlan-ııı ştı. 
Tavandaki hoparlörlerden kulakları sa ğır edecek, tiz bir ses yayılıyordu. 
Televizyon ekranlarından ikisi hariç hepsi (biri hâ lâ Lex ve Altmı-SWa Sokak'ın 
köşesindeki sokak şarkıcısını, di ğeri de uyuyan bebe ği gös-teriyordu) 
kararmı ştı. Çatlak zemin Susannah'nın ayaklarının altında s arsiliyor, tozlar 
yerden yükseliyordu. Kontrol panellerinden biri kar armı ştı di ğeriyse alevler 
içindeydi. 
Durum çok kötü görünüyordu. 
Dogan'ın Blaine'e benzeyen sesi, bu dü şüncesini do ğrulamak istercesine ortalı ğı 
inletti. "UYARI!" diye ba ğırdı. "S ĐSTEMDE AŞIRI YÜK-LENME! ALFA SEKTÖRÜNDE GÜÇ 
AZALTIMI OLMAZSA BÜTÜN SĐSTEM 40 SANĐYE SONRA KAPANACAK!" 
Susannah, Dogan'a daha önce yaptı ğı ziyaretlerde Alfa Sektörü diye bir yer 
oldu ğunu hatırlamıyordu, ama yerini gösteren yeni bir ta bela gördü ğünde nedense 
hiç şaşırmadı. Tabelanın yakınındaki kontrol panellerinden  biri aniden alevler 
içinde kaldı ve etrafa turuncu kıvılcımlar saçıldı.  Bir sandalyenin oturma 
bölümü de kıvılcımlar yüzünden yanmaya ba şladı. Tavandaki kaplamalar, kabloları 
beraberlerinde sürükleyerek yere dü şüyordu. 
"ALFA SEKTÖRÜ'NDE GÜÇ AZALTIMI OLMAZSA BÜTÜN S ĐSTEM 30 SANĐYE SONRA KAPANACAK!" 
Ya DUYGUSAL HARARET göstergesi? 
"Bo ş ver," diye mırıldandı kendi kendine. 
Pekâlâ ya BEBE? Ya o? 



Susannah bir an dü şündükten sonra anahtarı UYKUDA konumundan UYANiK'a getirdi ve 
huzursuz edici mavi gözler hemen açılarak şiddetli bir meraka benzeyen bir 
ifadeyle Susannah'ya çevrildi. 
Roland'ın çocu ğu, diye dü şündü Susannah acı veren, tuhaf ve karma şık duygularla. 
Ve benim. Ya Mia? Bir ka-mai'den fazlası de ğilsin, kızım-Senin için üzgünüm. 
Evet, ka-mai. Sadece aptal de ğil, ka'mn aptalı-kader aptalı. 
"ALFA SEKTÖRÜ'NDE GÜÇ AZALTIMI OLMAZSA BÜTÜN S ĐSTEM 25 SANĐYE SONRA KAPANACAK!" 
Demek ki bebe ği uyandırmak bir i şe yaramamı ş, en azından Do-gan'daki kötü 
gidi şatı durdurmamı ştı. B Planı'na geçme vaktiydi. 
Saçma DOĞUM ŞĐDDETĐ dü ğmesine uzandı. Tıpkı annesinin kullandı ğı fırının 
düğmelerine benziyordu. Dü ğmeyi 2'ye geriletmek zor olmu ş ve canını fazlasıyla 
yakmı ştı. Dü ğmeyi di ğer yöne çevirmek ise çok kolay ve acısızdı. Kafasın ın 
içinde, derinlerde bir yerde, bir grup kas saatlerc e gergin kalmı ş ve sonunda 
gev şiyormu ş gibi bir rahatlama hissediyordu. 
Hoparlörlerin çı ğlı ğı kesildi. 
Susannah DO ĞUM şiDDETi'ni 8'e çevirdi, orada duraksadı, sonra omuz silkti. Artık 
fark etmiyordu, bu i ş bitecekti. Dü ğmeyi 10'a kadar çevirdi. Aynı anda feci bir 
acı karnını sertle ştirdi ve sonra a şağı inerek le ğen kemi ğini sardı. Susannah 
çı ğlık atmamak için dudaklarını sıkıca kapamak zorunda  kaldı. 
"ALFA SEKTÖRÜ'NDE GÜÇ AZALTIMI SA ĞLANDI," dedi ses ve sonra alçalıp Susannah'nın 
çok iyi tanıdı ğı bir John Wayne mırıltısına dönü ştü. "ÇOK TE ŞEKKÜRLER, KÜÇÜK 
KOVBOY KIZ." 
Susannah çı ğlık atmamak için dudaklarını bir kez daha sıkıca ka pamak zorunda 
kaldı; bu kez sebebi acı de ğil, deh şetti. Kendi kendine Mono Blaine'in öldü ğünü 
ve bu sesin kendi bilinçaltından kaynaklanan kötü b ir e şek şakası oldu ğunu 
hatırlatması korkusunu yok edememi şti. 
"DOĞUM... BA ŞLADI," dedi yüksek ses, John Wayne taklidini bıraka rak. "DO ĞUM... 
BAŞLADI." Sonra di şlerini sıkmasına sebep olan korkunç (ve genizden ge len) Bob 
Dylan taklidiyle şarkı söylemeye ba şladı. " ĐYĐ K Đ DOĞDUN... BEBEK!... MUTLU 
YILLAR... SANA!... ĐYĐ K Đ DOĞDUN... SEVG ĐLĐ MORDREDL. MUTLU YILLAR... SANA!" 
Susannah arkasındaki duvarda asılı bir yangın söndü rme cihazı oldu ğunu hayal 
etti. Arkasını döndü ğünde duvarda bir yangın söndürücü vardı elbette (an cak 
üzerindeki küçük levhada gördü ğü YANGINLARI SADECE siz VE SOMBRA ÖNLEYEB ĐLĐR 
yazısını hayal etmemi şti... o ve Ayı Smokey şapkalı I şın'ın Shardik'inin bir 
başka şakacının eseri olan çizimini). Tavandan yere dü şen kaplamaların 
etrafından dola şarak çatlak zemin üzerinde yangın söndürücüye do ğru hızla 
ilerlerken bir ba şka acı dalgası içj. ne yararcasına girdi ve iki bük lüm olup 
rahmindeki korkunç kayadan kurtulma iste ği yaratarak karmyla bacaklarını sancı 
alevlerine bo ğdu. 
Uzun sürmeyecek, diye dü şündü kısmen Susannah'ya, kısmen de Det-ta'ya ait bi r 
sesle. Hayır, hanımefendi. Bu bebe ekspres trenle g eliyor! 
Ama sonra sancı bir nebze hafifledi. Duvardan yangı n söndürücüyü çekip aldı, 
siyah borusunu kontrol paneline do ğrulttu ve teti ğine bastı. Bembeyaz köpük, 
siyah borudan fı şkırıp kontrol panelini kapladı. U ğursuz bir tıslama sesi 
duyuldu ve ortalı ğa yanık saça benzeyen bir koku yayıldı. 
"YANGIN... SÖNDÜRÜLDÜ," diye bildirdi, Dogan'ın ses i. "YANGIN... SÖNDÜRÜLDÜ." 
Sonra yine aniden de ği şip a ğır bir Đngiliz lordu aksanına büründü. "PEK GÜZEL 
BĐR GÖSTERĐ, SEW-ZANNAH, KE-S ĐN-L ĐK-LE MUHTEŞEM!" 
Dogan'ın mayın tarlasına dönmü ş zemini üzerinde temkinle yürüyüp mikrofonu kaptı 
ve iletim dü ğmesine bastı. Ba şının üzerindeki hâlâ çalı şmakta olan monitörlerden 
birinde Mia'nın yine yürümeye ba şladı ğını ve Altmı şıncı Sokak'ın kar şısına 
geçti ğini görebiliyordu. 
Sonra üzerinde kızarmı ş domuz resmi olan ye şil tenteyi gördü ve yüre ğine bir 
ağırlık çöktü. Altmı şıncı'yı de ğil, Altmı ş Birinci'yi geçiyordu. Vücut çalan 
annesürtük hedefine varmı ştı. 
"Eddie!" diye ba ğırdı mikrofona. "Eddie veya Roland!" Hatta tüm ekib i 
tamamlayabilirdi. "Jake! Peder Callahan! Dixie Pig' e vardık ve bu kahrolası 
bebeği do ğuraca ğız! Yapabilirseniz bizim için gelin ama dikkatli ol un!" 
Başını kaldırıp tekrar monitöre baktı. Mia artık yolun  Dixie Pig tarafına 
geçmi ş, ye şil tenteye bakıyordu. Tereddütlüydü, DIXIE PIG yazı sını okuyabiliyor 



muydu? Muhtemelen hayır ama resmi anladı ğı muhakkaktı. Gülümseyen, kızaran domuz 
resmi. Do ğum artık ba şlamı ş oldu ğu için fazla duraksamayacaktı. 
"Eddie gitmem gerek. Seni seviyorum, tatlım! Ne olu rsa olsun bunu sakın unutma! 
Asla unutma! Seni seviyorum! Bu..." Gözleri mikrofo nun gerisindeki panellerdeki 
yarım daire şeklindeki göstergeye takıldı. Đğne, kırmızı bölgeden çıkmı ştı. 
Muhtemelen do ğum sona erene dek sarı bölgede kalacak, daha sonra yeşil bölgeye 
gerileyecekti. 
Bir terslik olmazsa elbette. 
Mikrofonu hâlâ tutmakta oldu ğunu fark etti. 
"Ben Susannah-Mio, hattan ayrılıyorum. Tanrı yardım cınız olsun, çocuklar. Tanrı 
ve ka." 
Mikrofonu bırakıp gözlerini kapadı. 
 
ON ĐKĐ 
Susannah, Mia'daki de ği şikli ği hemen hissetti. Dixie Pig'in önüne varmı ş ve 
doğum ba şlamı ş olmasına ra ğmen aklı ba şka yerdeydi. Zihni Odetta Holmes'a ve 
Michael Schwerner'm Mississippi Yaz Projesi dedi ği projeye dönmü ştü. (Oxford'lu 
zenci aleyhtarları ise ona Yahudi Çocuk adını takmı ştı.) Susannah'nın döndü ğü 
duygusal hava, şiddetli bir eylül fırtınası öncesinde oldu ğu gibi gergindi. 
Susannah! Dan'in kızı Susannah! 
Evet, Mia. 
Ölümlülü ğü kabul ettim. 
Söylemi ştin. 
Ve Mia, Fedic'te kesinlikle ölümlü gibi görünüyordu . Ölümlü ve korkunç bir 
şekilde hamile. 
Bununla birlikte kısa hayatı de ğerli kılan unsurların ço ğunu kaçırdım. De ğil mi? 
Sesteki keder korkunç, şaşkınlık ise daha da beterdi. Ve bana anlatman için 
zaman yok. Artık yok. 
Başka bir yere git, dedi, Susannah ama hiç umudu yoktu . Bir taksi durdur, 
hastaneye git. Çocu ğu beraber do ğuralım, Mia. Belki beraber de bü-yütebi... 
 
Başka bir yerde do ğurursam hem o hem biz ölürüz. Sesinde mutlak bir ke sinlik 
vardı. Ve onu do ğuraca ğım. Ama... Susannah... devam etmeden önce... hani 
annenden bahsetmi ştin. 
Yalan söyledim. Oxford'daki bendim. Yalan söylemek,  zamanda yolculu ğu ve paralel 
dünyaları açıklamaktan kolay geldi. 
Bana gerçe ği göster. Bana anneni göster. Yalvarırım göster! 
Bu iste ğin artılarını ve eksilerini tartmak için yeterli va kit yoktu; ya yapacak 
ya da yapmayacaktı. Susannah yapmaya karar verdi. 
Bak, dedi. 
 
ON ÜÇ 
Anılar Ülkesi'nde zaman daima Şimdi 'dir. 
Bir Bulunmamı ş Kapı var 
(kayıp) 
ve Susannah, onu buldu ğunda açtı, Mia siyah saçlarını geriye do ğru toplamı ş, 
şaşırtıcı gri gözleri olan bir kadın gördü. Kadının bo ğazında i şlemeli akik bir 
bro ş vardı. Sonsuz bir güne ş ı şı ğı huzmesinin içinde, mutfak masasının ba şında 
oturuyordu. Bu anıda saat daima ikiyi on geçiyordu.  1946 Kasım'ında bir ö ğle 
sonrası. Büyük Sava ş sona ermi şti. Radyodan irene Daye'in sesi yayılıyordu. Koku 
daima zencefilli kurabiye koku şuydu. 
"Gel yanıma otur, Odetta," dedi, masadaki kadın. An ne olan kadın. »gir kurabiye 
ye. Đyi görünüyorsun, kızım." Ve gülümsüyordu. Ah, rüzgâ rın yasını tuttu ğu kayıp 
hayalet, tekrar geri gel! 
 
ON DÖRT 
Yavan oldu ğu söylenebilir. Beyaz bir gömlek ve St. Ann's Okulu 'nun ekose ete ğini 
giymi ş, diz hizasına dek yükselen çoraplarında kurdeleler  olan (okulun renkleri 
olan turuncu ve siyah kurdeleler) küçük bir kız, ki tap çantası bir elinde, 
eşofman çantası di ğerinde, okuldan eve dönüyor. Mutfak masasının geris inde 
oturmakta olan annesi onu görüyor ve fırından yeni çıkmı ş zencefilli 



kurabiyelerden ikram ediyor. Milyonlarca andan sade ce biri, hayat boyu 
yaşananlar içinde tek bir atom parçacı ğı. Buna ra ğmen Mia'nm solu ğunu kesmi ş 
(iyi görünüyorsun, kızım) 
ve daha önce anlayamadı ğı, anneli ğin son derece zengin bir tecrübe olabilece ği 
ihtimalini gözleri önüne sermi şti... do ğal sürecinde ilerlemesine izin verildi ği 
sürece elbette. 
Ödüller? 
Sayısızdı. 
Sonunda güne ş ı şı ğında oturan kadın sen olabilirdin. Çocuklu ğun güvenli 
limanından cesurca yelken açıp uzakla şan çocu ğa bakan sen olabilirdin. Çocu ğun 
bakir yelkenlerindeki rüzgâr sen olabilirdin. 
Sen. 
Gel yanıma otur, Odetta. 
Mia'nın gö ğsü sıkı şıyordu. 
Bir kurabiye ye. 
Gözlerine ya şlar doldu; tentenin üzerindeki gülümseyen domuz önc e iki, sonra 
dört tane görünmeye ba şladı. 
Đyi görünüyorsun, kızım. 
Kısa bir süre hiç yoktan iyiydi. Be ş yıl (hatta üç yıl bile) hiç olmamasından 
iyiydi. Okuma yazma bilmiyordu, Morehouse'a falan g itmemi şti ama o kadar 
matemati ği becerebiliyordu: üç=hiçten iyi. Hatta bir=hiçten iyi. 
Ah... 
Ah, ama... 
Mia mavi gözlü o ğlanın, kayıp de ğil, bulunmu ş olan bir kapıdan içeri adım 
attı ğını dü şledi. Ona iyi görünüyorsun, o ğlum, dedi ğini dü şündü. 
Ağlamaya ba şladı. 
Ne yaptım ben? korkunç bir soruydu. Ba şka ne yapabilirdim? sorusu belki ondan da 
beterdi. 
Ah Discordia! 
 
ON BEŞ 
Bu, Susannah'nm bir şeyler yapabilmesi için tek fırsattı: şimdi, Mia, kaderine 
giden basamakların önünde durmu şken. Elini kot pantolonunun cebine sokup 
kaplumba ğaya, sköldpadda'ya dokundu. Mia'nın beyaz baca ğından sadece ince bir 
astarla ayrılan kahverengi parmaklan fildi şi heykelci ği kavradı. 
Kaplumba ğayı cebinden çıkarıp arkasındaki olu ğun içine attı. Onun elinden, ka'nm 
kuca ğına. 
Sonra bedeni, Dixie Pig'in çift kanatlı kapısına çı kan üç basama ğı tırmandı. 
 
ON ALTI 
Đçerisi çok lo ştu ve Mia önce kasvetli, kırmızımsı-turuncu ı şıklardan ba şka bir 
şey göremedi. Discordia Şatosu'nun bazı odalarını hâlâ aydınlatan elektrikli  
lambaların bir çe şidiydi. Koklama duyusunun görme duyusu gibi ayara i htiyacı 
yoktu; taze bir do ğum sancısı onu kıskacına aldı ğı sırada bile midesi kızaran 
domuz eti kokusuna tepki gösterdi ve doyurulmak içi n feryat etti. Bebesi 
doyurulmak için feryat etti. 
Bu domuz eti de ğil, Mia, dedi Susannah ve söyledikleri duymazlıktan  gelindi. 
Kapılar arkasından kapanırken (her birinin önünde b ir adam -ya da adama benzer 
bir yaratık- duruyordu) daha iyi görmeye ba şladı. Uzun, dar bir yemek salonunun 
başında duruyordu. Masa örtüleri ve peçeteler bembeyaz  parlıyordu. Her masanın 
üzerine, kavuniçi şamdanlar içinde birer mum yerle ştirilmi şti. Tilki gözleri 
gibi parlıyorlardı. Giri ş holünde zemin siyah mermerdi ama şef garsonun 
kürsüsünün gerisi kopkoyu kırmızı bir halıyla kaplı ydı. 
Kürsünün yanında, beyaz saçlarını zayıf, yırtıcı yü zünden geriye do ğru taramı ş 
altmı ş ya şlarında bir sai vardı. Zeki bir adamın yüzüydü ama giysileri (civciv 
sarısı spor ceketi, kırmızı gömle ği, siyah kravatı) ikinci el araba satıcılarını 
veya küçük kasabalardaki ta şralıları çarpmakta uzmanla şmış kumarbazları 
hatırlatıyordu. Alnının ortasında, yakın mesafeden vurulmu ş gibi görünen 
yakla şık iki buçuk santim çapında kırmızı bir delik vardı . Deli ğin içi, asla 
ta şıp adamın solgun tenine bula şmayan kanla doluydu. 



Yemek salonunun masalarının ba şında belki elli adam ve onların yansı kadar kadın 
ayakta duruyordu. Ço ğunun giysileri beyaz saçlı adamın-kiler gibi cafcaf lı 
renklerdeydi. Etli parmaklarda kocaman yüzükler par lıyor, elmas küpeler 
lambaların turuncu ı şı ğını yansıtıyordu. 
Daha sade giyinmi ş olanlar da vardı; bu azınlık kesiminin tercihi dah a ziyade 
kot pantolon ve düz beyaz gömlek gibi görünüyordu. Bu soluk tenli ahali tetikte 
görünüyordu, gözleriyse tamamen gözbebeklerinden ol uşuyor gibiydi. Vücutlarını 
saran mavi auralar etraflarında o kadar belirsizce dönüyordu ki bazen gözden 
kayboluyordu. Bu soluk tenli, aurayla sarılı yaratı klar Mia'ya, sı ğ adamlar ve 
kadınlardan daha insani görünüyordu. Vampirlerdi (b unu bilmek için 
gülümsemelerinin gözler önüne serdi ği sivri di şlerini görmesine gerek yoktu) ama 
yine de Sayre'ın adamlarından daha insan görünüyorl ardı. Belki bunun sebebi bir 
zamanlar gerçekten insan olmalarıydı. Ama di ğerleri... 
Yüzleri sadece birer maske, diye dü şündü korkusu artarak. Kurtlar'm maskelerinin 
altında elektrik adamlar, robotlar vardı. Peki bunl arın maskelerinin altında ne 
var? 
Yemek salonunda çıt çıkmıyordu ama yakınlarda bir y erde birileri sohbet ediyor; 
kahkahalar, toku şturulan kadehler, porselenlere çarpan çatal bıçak s esleri 
duyuluyordu. Bir sıvı şıpırdadı (muhtemelen su veya şaraptı) ve kahkahalar yine 
yükseldi. 
Bir sı ğ adam ve sı ğ kadın (adam ekose desenli klapaları olan bir smoki n giymi ş 
ve kırmızı kadife bir papyon takmı ştı, kadın ise gümü ş rengi askısız bir gece 
elbisesi giymi şti ve ikisi de şaşırtıcı derecede şi şmandı) ak şam yemeği yiyen 
şövalyeler ve hanımlarının resimlerinin i şlendi ği, tavandan sarkan kalın bir 
perdenin ardından geliyormu ş gibi görünen seslerin kayna ğına bakmak üzere bariz 
bir ho şnutsuzlukla döndü. Mia şi şman çift o tarafa döndü ğünde yanaklarının 
yapı şkan bir kuma ş gibi yukarı do ğru çekilerek kırı ştı ğını fark etti ve 
çenelerinin yumu şak kıvrımının altında koyu kırmızı, tüylü bir şey oldu ğunu 
görür gibi oldu. 
Susannah, o deri miydi, diye sordu, Mia. Ulu Tanrım , bu onların derisi mi? 
Susannah hiç cevap vermedi, sana söylemi ştim veya seni uyarmamı ş jniydım, bile 
demedi. Artık o noktayı geçmi şlerdi. Öfke (veya hafif şiddetteki duygulardan 
herhangi biri) için artık çok geçti ve Susannah onu  buraya getiren kadın için 
gerçekten üzülüyordu. Evet, Mia yalan söylemi ş ve ihanet etmi şti; evet, Roland 
ve Eddie'yi öldürtmek için elinden geleni ardına ko ymamıştı. Ama ba şka seçene ği 
var mıydı? Susannah artık ka-mai'nin tam kar şılı ğını buldu ğunu acıyla fark etti: 
umut verilen ama seçenek sunulmayan ki şi. 
Kör bir adama motosiklet vermek gibi, diye dü şündü. 
Richard Sayre (ince yapılı, orta ya şlı, dolgun dudaklı, kaim ka şlı, yakı şıklı) 
alkı şlamaya ba şladı. Parmaklarındaki yüzükler ı şıltılar saçıyordu. Sarı ceketi 
lo ş ı şıkta göz alıyordu. "Selam, Mia!" diye ba ğırdı. 
"Selam, Mia!" dedi di ğerleri de. 
"Selam, anne!" 
"Selam, anne," diye ba ğırdı vampirler, sı ğ adamlar ve sı ğ kadınlar alkı şlayarak. 
Coşkuyla alkı şlamı şlardı, ama salonun kötü akusti ği yüzünden sesler bo ğukla ştı 
ve yarasa kanatlarının hı şırtısına döndü. Susannah'nın midesini bulandıran, a ç 
bir sesti. Tam o sırada bir ba şka şiddetli do ğum sancısı bacaklarını pelteye 
çevirdi. Đki büklüm oldu ama duydu ğu deh şeti az da olsa bastıran acıyı neredeyse 
mutlulukla kar şıladı. Sayre, ona yakla ştı ve kollarının üst kısmından tutarak 
düşmesini engelledi. Dokunu şunun buz gibi olaca ğını dü şünmüştü ama Sayre'ın 
parmakları kolera hastası gibi alev alevdi. 
Ne vampir ne de sı ğ adam olan uzun boylu birinin karanlıktan çıkıp ona  do ğru 
yürüdü ğünü gördü. Üzerinde bir kot pantolon ve sade, beyaz  tör gömlek vardı ama 
gömle ğin yakasından çıkan, bir ku ş kafasıydı. Koyu sarı, parlak tüylerle 
kaplıydı. Gözleri siyahtı. Kibarca alkı şlıyordu. Mia Parmak yerine pençeleri 
oldu ğunu gördü ve korkusu daha da arttı. 
Bir masanın altından yarım düzine böcek fırlayıp sa pları ucunda sallanan 
gözlerini ona çevirdi. Zekâ dolu gözleri tüyler ürp erticiydi. Çenele-ri 
kahkahaya benzer tıkırtılar çıkarıyordu. 
Selam, Mia, dediklerini duydu kafasının içinde. Böc eksi bir vızıltıydı. Selam, 
anne ve sonra tekrar gölgelerin arasına döndüler. 



Mia kapıya dönünce önünü kapatan iki sı ğ adamı gördü. Ve evet, yüzlerindeki 
gerçekten maskeydi; kapıdaki muhafızlara bu kadar y akınken parlak, siyah 
saçlarının boya oldu ğunu fark etmemek mümkün de ğildi. Mia yüre ğinde bir 
ağırlıkla tekrar Sayre'a döndü. 
Artık çok geçti. 
Kaderine boyun e ğmek dı şında bir şey yapabilmek için çok geçti. 
 
ON YEDĐ 
Döndüğü sırada Sayre'ın ellerinden kurtulmu ştu. Sayre bu kez sol elini tuttu. 
Aynı anda sa ğ eli de tutulmu ştu. O tarafa dönünce lame elbiseli şi şman kadını 
gördü. Đri gö ğüsleri, onları zapt etmeye çalı şan elbisesinin üst kısmından 
ta şıyordu. Kollarının üst kısmındaki etler gev şekçe sallanıyor, etrafa talk 
pudrası kokusu yayıyordu. Alnında kanla dolu ama as la ta şmayan bir delik vardı. 
Böyle nefes alıyorlar, diye dü şündü, Mia. Maskelen varken böyle nefes alı... 
Artan korkusunun etkisiyle Susannah Dean'i unutmu ş, Detta ise aklından tamamen 
silinmi şti. Bu yüzden Detta Walker öne çıktı ğında -fırladı ğında- ona engel 
olamadı. Kollarının kontrolü dı şında uzanmasını ve parmaklarının lame elbiseli 
kadının tombul yana ğına gömülmesini izledi. Kadın garip bir çı ğlık attı ve Sayre 
da dahil olmak üzere di ğer herkes hayatlarında gördükleri en komik olaymı ş gibi 
gök gürültüsüne benzer bir kahkaha patlattı. 
Đnsanlık maskesi sı ğ kadının şaşkın gözünden ayrılıp yırtıldı. Susannah, 
Cehennem Çukuru Şatosu'ndaki son anlarını, her şeyin donup gökyüzünün bir kâ ğıt 
gibi ikiye ayrılmasını hatırladı. 
Detta maskeyi neredeyse tamamen söküp çıkardı. Parm aklarının ucundan latekse 
benzer parçalar sarkıyordu. Maskenin daha önce oldu ğu yerde kıpkırmızı, kocaman 
bir sıçan kafası vardı. Burnundan sarkan beyaz kurt çuklar gibi görünen sarı 
di şleri yanaklarının kenarlarından fırlamı ş bir de ği şkendi. 
"Yaramaz kız," dedi sıçan parma ğını Susannah-Mio'ya muzipçe sallayarak. Di ğer 
eli hâlâ onunkini tutuyordu. Yaratı ğın arkada şı (gösteri şli bir smokin giyen) 
katılırcasına gülerek iki büklüm oldu ve Mia, panto lonunun gerisinden bir şeyin 
çıktı ğını gördü. Bir kuyruk için fazla kemi ğim-siydi ama Mia ba şka bir şey 
olamayaca ğını dü şündü. 
"Gel, Mia," dedi Sayre, onu çekerek. Sonra ona döne rek gözlerinin içine bir â şık 
gibi baktı. "Yoksa sen misin, Odetta? Sensin, de ğil mi? Sensin, seni can sıkıcı, 
fazla e ğitimli, ba ş belası kara köpek." 
"Hayır benim, seni sıçan suratlı beyaz orospu çocu ğu!" diye ba ğırdı Detta ve 
Sayre'ın yüzüne tükürdü. 
Sayre'ın a ğzı hayretle açıldı. Sonra sımsıkı kapandı ve ka şları çatıldı. Salona 
yine sessizlik çökmü ştü. Tükürü ğü suratından (suratına geçirdi ği maskeden) sildi 
ve inanmaz gözlerle baktı. 
"Mia?" diye sordu. "Bana bunu yapmasına izin mi ver din? Bebe ğinin vaftiz babası 
olacak ki şiye?" 
"Hiçbir bok de ğilsin!" diye haykırdı, Detta. "Tek yaptı ğın /fca-babacı ğı-nın 
bok-deli ğini parmaklayarak aletini emmek! Sen..." 
"Kurtul ondan?' diye gürledi, Sayre. 
Ve Mia, Dixie Pig'in ön salonundaki vampirlerle sı ğ adamların önünde söyleneni 
yaptı. Sonuç ola ğanüstüydü. Detta'nın sesi, birileri onu restorandan  
sürükleyerek çıkarıyormu ş gibi azaldı. Sonra konu şmaya çalı şmaktan vazgeçti ve 
kabaca gülmeye ba şladı, ama bir süre sonra kahkahaları da du-yulmaz o ldu. 
Sayre ellerini kavu şturarak ayakta duruyor, ciddi bir ifadeyle Mia'ya b akıyordu. 
Di ğerleri de gözlerini dikmi ş, onları izliyordu. Ziyafet sofra-smdaki 
şövalyelerle hanımlarının gerisinde bir yerde, sohbe t ve gülü şmeler devam 
ediyordu. 
"Gitti," dedi, Mia sonunda. "Kötü olan gitti." Bir fısıltıdan biraz daha yüksek 
olan sesi, sessiz salonda bile güçlükle duyulmu ştu. Gözlerini utangaçça yere 
dikmi şti. Yanakları kâ ğıt gibi bembeyazdı. "Lütfen Bay Sayre... sai Sayre. .. 
artık istedi ğinizi yaptı ğıma göre lütfen bana do ğruyu söyledi ğinizi, bebemi 
büyütebilece ğimi söyleyin. Lütfen öyle deyin! E ğer söylerseniz di ğerinin sesini 
bir daha asla duymayacaksınız. Babamın yüzü, annemi n adı üzerine yemin ederim." 



"Ne annen ne baban oldu," dedi, Sayre. Sesinde mesa feli bir küçümseme vardı. 
Gözlerinde Mia'nın muhtaç oldu ğu şefkat ve merhametten eser yoktu. Alnındaki 
kırmızı delik ise doluyor, doluyor ama hiç ta şınıyordu. 
O zamana kadar olanlardan daha da şiddetli bir sancı bedenini sardı. Mia 
sendeledi ama Sayre bu kez ona yardım etmeye yelten medi. Mia, Sayre'ın önünde 
diz çöktü, ellerini deveku şu derisinden yapılmı ş parlak çizmelerinin üzerine 
koydu ve ba şını kaldırıp solgun yüzüne baktı. Sayre bu bakı şlara göz alıcı 
parlak sarı spor ceketinin üzerinden kar şılık verdi. 
"Lütfen," dedi, Mia. "Lütfen, size yalvarıyorum: ba na verdi ğiniz sözde durun." 
"Durabilirim," dedi, adam. "Durmayabilirim de. Bili yor musun, daha önce kimse 
çizmelerimi yalamamı ştı. Dü şünebiliyor musun? Onca zamandır ya şıyorum ama bir 
kez olsun çizmelerimi yalayan olmadı." 
Bir kadın bir yerlerde kıkırdadı. 
Mia e ğildi. 
Hayır Mia, yapmamalısın, diye inledi Susannah ama M ia kar şılık vermedi. Bedenini 
kıskacına alan korkunç acı da onu durduramadı. Dili ni çıkarıp Richard Sayre'ın 
çizmelerinin sert yüzeyini yalamaya ba şladı. Susannah çizmelerin tadını çok 
uzaklardan alabiliyordu. Hüzün ve a şağılanmayla dolu, tozlu, derimsi bir tattı. 
Sayre bir süre devam etmesine izin verdikten sonra,  "Dur," dedi. "Yeter." 
Mia'yı sertçe aya ğa kaldırdı ve gülümsemeyen yüzünü onunkine araların da on 
santim kalacak kadar yakla ştırdı. Bir kere gördükten sonra yüzlerindeki 
maskeleri fark etmemek mümkün de ğildi. Gergin yanakları neredeyse şeffaftı ve 
altlarındaki koyu kırmızı tüylerin kabarıklı ğı hafifçe belli oluyordu. 
Tüm yüzü kapladı ğı için kürk de denebilirdi. 
"Yakarı şların faydasız," dedi, Sayre. "Ama çizmelerimin yal anmasının sıra dı şı 
bir his oldu ğunu itiraf etmeliyim." 
"Söz vermi ştin!" diye ba ğırdı Mia, Sayre'ın elinden kurtulmaya çalı şarak. Sonra 
bir ba şka do ğum sancısı yüzünden iki büklüm oldu ve çı ğlık atmamaya çalı ştı. 
Sancı bir nebze hafifleyince devam etti. "Be ş yıl demi ştin... ya da yedi... 
evet, yedi... bebem için her şeyin en iyisinin olaca ğını..." 
"Evet," dedi, Sayre. "Hatırlıyor gibiyim, Mia." Zor  bir sorunu çözmeye 
çalı şıyormu ş gibi ka şlarını çattı, sonra yüzünde parlak bir gülümseme be lirdi. O 
sırada maskenin a ğzının kenarını kaplayan kısmı bir anlı ğına kırı şarak alt 
dudağıyla üst duda ğının birle şti ği yerden yükselen sarı di şini ortaya çıkardı. 
Bir elini Mia'dan çekip parma ğını bilmi şçe salladı. "Evet, "er şeyin en iyisi. 
Asıl soru, sen bunu vermek için uygun musun?" 
Bu a şağılama üzerine onaylayan mırıltılar ve gülü şmeler oldu. Mja kendisini 
selamlamalarını ve anne demelerini hatırladı ama bu nlar anlamsız, bölük pörçük 
bir rüya gibi çok uzak bir geçmi şte kalmı ştı sanki. 
Ama onu ta şımak için yeterince iyiydin, de ğil mi, diye sordu Detta derinlerde 
bir yerden... i şin aslı, cezaevinden. Evet, efendim! Ta şımak için kesinlikle 
yeterliydin! 
"Onu karnımda ta şıyacak kadar iyiydim, de ğil mi?" diye sordu, Mia tükürürcesine. 
"Di ğerini havyar oldu ğunu sanarak kurba ğa yemesi için bataklı ğa göndermek için 
yeterince iyiydim. O konuda iyiydim, de ğil mi?" 
Bu sert çıkı şın bariz bir şekilde şaşırttı ğı Sayre gözlerini kırpı ştırdı. 
Mia tekrar yumu şadı. "Feda ettiklerimi dü şünün, sai." 
"Pöh! Neyin vardı ki?" diye kar şılık verdi Sayre. "Varlı ğının tek amacı ara sıra 
birilerini becermek olan anlamsız bir ruhtan ba şka neydin, kuzum? Rüzgârların 
kalta ğı, Roland, senin türüne böyle demiyor mu?" 
"O halde di ğerini dü şün," dedi, Mia. "Kendine Susannah diyeni. Bebem içi n ve 
sırf sen söyledin diye bütün hayatını çaldım." 
Sayre aldırmazca bir hareket yaptı. "A ğzın sana fayda sa ğlamıyor, Mia. Bu yüzden 
kapalı tutsan daha iyi." 
Başını sol tarafına do ğru salladı. Geni ş, buldo ğa benzer suratı olan, gür, kır 
saçlı bir sı ğ adam öne çıktı. Ka şının üzerindeki delik bir Çinlinin gözü gibi 
tuhaf bir şekilde çekikti. Ku ş kafalı yaratıklardan bir ba şkası hemen arkasından 
yürüyordu ama bu seferkinin, üzerinde DUKE BLUE DEV ILS yazan ti şörtünün 
yakasından kahverengi bir şahin kafası yükseliyordu. Mia'yı yakaladılar. Ku ş 
yaratı ğın dokunu şu tiksindiriciydi... pullu ve tuhaftı. 



"Mükemmel bir ta şıyıcıydın," dedi, Sayre. "Bu konuda sanırım hepimiz  hemfikiriz. 
Ama unutmamalıyız ki çocu ğa hayat veren, Gilead'lı Ro-land'm yosmasıydı, de ğil 
mi?" 
"Yalan," diye haykırdı, Mia. "Bu i ğrenç bir... YALAN!" 
Sayre, onu duymamı şçasına devam etti. "Farklı görevler farklı yetenekl er 
gerektirir." 
"LÜTFEN," diye ba ğırdı, Mia. 
Şahin yaratık pençeli ellerini ba şının iki yanma koydu ve ba şını sa ğır olmu ş 
gibi iki yana sallamaya ba şladı. Bu esprili pantomim üzerine gülü şmeler, hatta 
birkaç da tezahürat duyuldu. 
Susannah bacaklarına (Mia'nın bacaklarına) bir sıca klı ğın yayılı şını hayal meyal 
hissetti ve kot pantolonunun a ğıyla bacaklarının üst kısmının ıslanarak 
koyula ştı ğını gördü. Sonunda suyu gelmi şti. 
"Haydiiü... gidip bir BEBEK sahibi olalım!" diye ba ğırdı, Sayre televizyonda 
yarı şma programı sunan bir adam gibi. Gülümsemesi ortaya  çok fazla di ş 
çıkarmı ştı. Üstte ve altta iki şer sıra di şi vardı. "Sonrasına ise bakaca ğız. 
Đste ğinin göz önüne alınaca ğına söz veriyorum. Ama o zamana kadar... Selam, Mia ! 
Selam, anne!" 
"Selam, Mia! Selam, anne!" diye ba ğırdı di ğerleri ve Mia aniden salonun gerisine 
doğru sürüklenmeye ba şladı ğını hissetti. Buldok suratlı sı ğ adam sol, şahin adam 
ise sa ğ kolunu kavramı ştı. Şahin-Adam her nefes veri şinde hafif ve naho ş bir 
vızıltı duyuluyordu. Sarı tüylü ku ş yaratı ğa do ğru götürülürken ayaklan 
neredeyse yere hiç de ğmiyordu; Kanar-ya-Adam, diye dü şündü, Mia. 
Sayre'm elinin bir hareketiyle durdular. Sayre daha  sonra Kanar-ya-Adam'a döndü 
ve Dixie Pig'in giri ş kapısını i şaret ederek bir şeyler söyledi. Mia, Roland'ın 
ismini duydu. Ve Jake'in. Kanarya-Adam ba şını salladı. Sayre kapıyı tekrar 
gösterdi ve ba şını sertçe iki yana salladı. Đçeri hiçbir şey girmeyecek, diyordu 
hareketi. Hiçbir şey! 
Kanarya-Adam ba şını tekrar salladı ve Mia'nm içinde çı ğlık atma iste ği uyandıran 
vızıltılı cıvıltılarla konu ştu. Ba şını çevirdi ve bakı şları, şövalyeler ve 
hanımlarının resmedildi ği perdeye odaklandı. Bir masanın çevresine oturmu şlardı; 
Cehennem Çukuru Şatosu'nun ziyafet salonundaki masaydı. Tacı ka şına kadar inmi ş 
olan Arthur Eld masanın ba şında, e şi ise hemen sa ğında oturuyordu. Gözleriyse 
mavinin rüyalarından tanıdı ğı tonuydu. 
Ka, Dixie Pig'in yemek salonuna o maceraperest rüzg ârı üflemek ve perdeyi 
dalgalandırmak için o anı seçmi ş olmalıydı. Sadece bir iki saniyeli ğine 
açılmı ştı ama Mia'nın arkasındaki di ğer yemek salonunu {özel salon) görmesi için 
bu süre yeterliydi. 
Parlak ı şıklar saçan kristal avizenin altındaki uzun, ah şap masanın etrafında 
belki bir düzine kadın ve erkek oturuyordu. Geni ş suratları ya şlılık ve 
kötülükle çarpılmı ş ve büzülmü ştü. Dudakları iri, çarpık di şlerinin gerisine 
doğru çekilmi şti; bu canavarların a ğızlarını kapayabildi ği günler çok geride 
kalmı ştı. Gözleri kapkaraydı ve gözpınarlarından zifte be nzer i ğrenç bir sıvı 
sızıyordu. Di şe benzer pullarla kaplı derileri sapsarıydı ve yer yer, hastalıklı 
görünen kürk parçalarıyla kaplıydı. 
Ne bunlar, diye haykırdı, Mia. Tanrılar a şkına nedir bunlar? De ği şkenler, dedi, 
Susannah. Ya da belki do ğru kelime melezdir, önemli de ğil. Asıl önemli olanı 
gördün, de ğil mi? 
Görmüştü ve Susannah bunu biliyordu. Kadife perde kısacık  bir süre için 
açılmı ştı ama o süre, masanın ortasına yerle ştirilmi ş mangalı ve üzerinde şi şe 
geçirilerek kızartılan ba şsız cesedi ikisinin de görmesi için yeterliydi. Der isi 
kahverengile şiyor, cızırdıyor ve sıvılar salıyordu. Hayır, havay ı saran domuz 
etinin kokusu de ğildi. Şi şte çevrilerek kızartılan şey, bir insan bebe ğiydi. 
Etrafında dizilmi ş yaratıklar akan suların altına porselen bardakları nı 
uzatıyor, sonra şerefe kadeh kaldırarak içiyordu. 
Rüzgâr kesildi. Perde tekrar yerine yerle şti. Ve do ğum yapmakta olan kadın 
tekrar kollarından tutulup yemek odasından çıkarıla rak I şın 
Üzerindeki pek çok dünyaya, binanın derinliklerine doğru götürülmeden hemen önce 
perdenin üzerindeki resmin esprisini ke şfetti. Arthur Eld'in a ğzına götürdü ğü 
et, ilk bakı şta dü şündüğü gibi bir tavuk budu de ğildi; bir bebek baca ğıydı. 
Kraliçe Rowena'nin kaldırdı ğı kadeh şarapla de ğil, kanla doluydu. 



"Selam, Mia!" diye ba ğırdı, Sayre tekrar. Yolunu bulan güvercin tekrar kü mesine 
döndü ğü için ne şesi nasıl da yerindeydi! 
Selam, Mia! diye ba ğırarak kar şılık verdi di ğerleri. Bir tür çılgınca futbol 
tezahüratına benziyordu. Perdenin gerisindekiler de  katılmı ştı ama sesleri bo ğuk 
hırıltılardan ibaretti. Ve a ğızları da yemekle doluydu elbette. 
"Selam, anne!" Sayre bu kez söyledi ği sıfatla alay edercesine Mia'nın önünde 
hafifçe e ğilmi şti. 
Selam, anne! diye tekrarladı vampirler ve sı ğ adamlar. Alaycı alkı şları arasında 
Mia önce mutfa ğa, ardından kilere ve sonra onun da ötesindeki merd ivenlere do ğru 
sürüklendi. 
En sonda bir kapı vardı elbette. 
 
ON SEKĐZ 
Susannah, Dixie Pig'in mutfa ğını tiksindirici yemeklerinin kokusundan tanıdı: 
burnuna çalınan domuz etinin kokusu de ğil, on sekizinci yüzyıl korsanlarının 
uzun domuz dedi ğiydi. 
Bu karakol New York'un vampirlerine ve sı ğ adamlarına kaç yıldır hizmet 
sunuyordu? Callahan'ın zamanı olan yetmi şli ve seksenli yıllardan beri mi? Kendi 
zamanı olan altmı şlardan beri mi? Daha eski oldu ğu muhakkaktı. Susannah 
kızılderililerin arazilerini boncuk dolu çuvallar k ar şıcında alan ve öldürücü 
Hıristiyan inançlarını bayraklarından çok daha deri ne diken Hollandalılar 
zamanından beri orada Dixie Pig'in bir versiyonu ol duğunu dü şündü. Hollandalılar 
az etli domuz pirzolası seven, kara ya da beyaz, he rhangi türde büyü için fazla 
sabrı olmayan pratik bir halktı. 
Susannah mutfa ğı Discordia Şatosu'nun ba ğırsaklarında ziyaret etti ğinin bir 
ikizi oldu ğunu anlayacak kadar görmü ştü. Mia orada kalan son yiyece ği, fırındaki 
domuz rostosunu yemek için u ğra şan bir sıçanı öldürmü ştü. 
Ama orada nefirin, ne de rosto vardı, diye dü şündü. Kahretsin, mutfak bile 
yoktu. Ambarın gerisinde bir domuz yavrusu vardı; T ian ve Zalia Jaf-fords'un 
ambarı. Ve onu öldürüp sıcak kanını içen o de ğil, bendim. O zamanlar beni 
neredeyse tamamen ele geçirmi şti ama henüz bilmiyordum. Acaba Eddie... 
Mia'nın onu son kez uzaklara götürdü ğü, dü şüncelerinden ayırıp karanlı ğa 
fırlattı ğı o anda, Susannah o muhtaç, korkunç sürtü ğün hayatını nasıl da tamamen 
ele geçirmi ş oldu ğunu anladı. Mia'nın bunu neden yaptı ğını biliyordu; bebesi 
içindi. Asıl soru onun, Susannah Dean'in buna niçin  izin verdi ğiydi. Daha önce 
ele geçirilmi ş oldu ğu için miydi? Ed-die'nin eroine oldu ğu gibi içindeki 
yabancıya ba ğımlı olmasından mıydı? 
Bunun do ğru olabilece ğinden korktu. 
Dalgalanıp dönen karanlık. Gözlerini tekrar açtı ğında Discordia'nın üzerindeki 
vah şi ayı ve ufuktaki geni şleyen kızıl ı şıltıyı 
{Kralın dökümhanesi) 
gördü. 
"Buraya!" diye ba ğırdı bir kadın sesi tıpkı daha önce yaptı ğı gibi-"Buraya, 
rüzgârdan uza ğa!" 
Susannah a şağı bakınca bacaklarının olmadı ğını gördü. Yine o kaba tekerlekli 
arabanın üzerinde oturuyordu. Aynı uzun boylu, siya h saçlı, çekici kadın ona 
gelmesini i şaret ediyordu. Mia'ydı elbette ve tüm bunlar Susann ah için ziyafet 
salonunun belli belirsiz, rüyamsı anılarından daha gerçek de ğildi. 
Ama Fedic gerçekti, diye dü şündü. Benim bedenim şu an Dixie Pig'in arkasındaki, 
insan olmayan mü şteriler için dile getirilemeyecek yemeklerin hazırl andı ğı 
mutfa ğın gerisine do ğru sürükleniyor, Mia 'nın bedeni ise orada. Cehenne m Çukuru 
Şatosu, Mia'nın hayali mekânı, sı ğına ğı, Dogan'u 
"Yanıma gel, Orta-Dünya'lı Susannah! Kızıl Kral'ın ı şıltısından uzakla ş! 
Rüzgârdan kaç ve bu korkulu ğun kuytusuna gel!" 
Susannah ba şını olumsuz anlamda salladı. "Ne söyleyeceksen bir an önce söyle ve 
i şimiz bitsin, Mia. Do ğurmamız gereken bir bebek var -evet, her nasılsa ik imiz 
birden yapaca ğız- ve çocuk do ğduktan sonra i şimiz bitecek. Hayatımı zehirledin, 
evet zehirledin." 
Mia, ona umutsuzca, dikkatle bakıyordu. Şi ş karnı şalının altından belli oluyor, 
siyah saçları rüzgârda dalgalanıyordu. "Zehri alan sendin, Susannah! Yutan 
sendin! Evet, çocuk karnında daha açmamı ş bir tohumken zehri sen yuttun!" 



Bu do ğru muydu? Ve do ğruysa, gerçekte oldu ğu vampir gibi Mia'yı içeri hangisi 
davet etmi şti? Susannah mıydı, Detta mı? 
Susannah ikisinin de olmadı ğını dü şündü. 
Odetta Holmes olması daha büyük ihtimaldi. Ya şlı huysuz hanımın özel taba ğını 
asla kırmayacak olan Odetta. Ço ğu pamuklu gömle ği gibi bembeyaz olmasına ra ğmen 
oyuncak bebeklerini çok seven Odetta. 
"Benden ne istiyorsun hiçli ğin kızı Mia? Söyle de i şimiz bitsin!" 
"Yakında bir arada olaca ğız; evet, aynı lohusa yata ğında gerçekten yataca ğız. 
Senden tek iste ğim, bebemle kaçmak için bir fırsat yakalarsam bana yardım 
etmen." 
Susannah bunu bir süre dü şündü. Yabani kayalıklardaki sırtlanlar güler gibi 
sesler çıkardı. Rüzgâr dondurucuydu, ama karnını an iden kıskacına alan sancı çok 
daha kötüydü. Aynı acıyı Mia'nın yüzünde de gördü v e tüm varlı ğının aynalara 
dönüşmüş gibi oldu ğunu tekrar dü şündü. Böyle bir söz vermenin ona ne zararı 
olabilirdi? Muhtemelen Mia'nın aradı ğı fırsat eline asla geçmeyecekti ama 
geçerse, Mia'nın Mordred adını vermek istedi ği şeyin kralın adamlarının eline 
geçmesine göz yumacak mıydı? 
"Pekâlâ," dedi. "Tamam. Elimden gelirse çocukla kaç mana yardım edece ğim." 
"Herhangi bir yere!" diye sertçe fısıldadı, Mia. "H atta..." Durdu. Yutkundu. 
Devam etmek için kendini zorladı. "Hatta geçi ş karanlı ğına. Yanımda o ğlumla 
sonsuza dek karanlıkta kalmak benim için mahkûmiyet  olmaz." 
Senin için olmaz belki, karde şim, diye dü şündü, Susannah ama hiçbir şey 
söylemedi. Đşin aslı, Mia'nın takıntısından bıkmı ştı. 
"Özgür kalmamız için hiçbir yol yoksa," diye devam etti, Mia. "Öldür bizi." 
Bulundukları yüksek yerde sırtlanların çı ğlı ğı ve rüzgârın u ğultusundan ba şka 
ses olmamasına ra ğmen Susannah fiziksel bedeninin hâlâ hareket halind e oldu ğunu 
hissedebiliyordu. O sırada, basamaklardan a şağı ta şınıyordu. Đncecik bir zarın 
ardında gerçek dünya vardı. Mia'nın onu bu dünyaya getirmesi, özellikle de bunu 
doğum sancıları içindeyken yapabilmesi çok güçlü bir y aratık oldu ğunu 
gösteriyordu. Bu gücün bir şekilde kontrol edilememesi ne yazıktı. 
Mia, Susannah'nın devam eden sessizli ğini gönülsüzlü ğüne ba ğlamı? olacak ki 
şatonun bir yay çizen surları üzerindeki yürüme yolu nda hızla ko şarak 
Susannah'nın kaba saba arabasının yanma geldi. Susa nnah yi omuzlarından 
yakalayarak sarstı. 
"Evet," diye ba ğırdı şiddetle. "Öldür bizi! Bizim için ölüm daha iyi..." Sesi 
kesildi. Sonra acıklı bir ifadeyle tekrar konu ştu. "En ba şından beri 
kandırıldım, de ğil mi?" 
O an gelip çatmı ştı ama Susannah ne zafer, ne sempati, ne de üzüntü 
hissediyordu. Ba şını sallamakla yetindi. 
"Bebemi yemeyi mi planlıyorlar? Cesediyle o korkunç  ihtiyarları mı 
besleyecekler?" 
"Yemeyeceklerinden nerdeyse eminim," dedi, Susannah . Ama yamyamlık da söz konusu 
olacaktı; kalbinin fısıltıları öyle diyordu. 
"Ben umurlarında bile de ğilim," dedi, Mia. "Sadece dadıyım, böyle demi ştin, 
değil mi? Ama o kadarını yapmama bile izin vermeyecekl er, de ğil mi?" 
"Sanmıyorum," dedi, Susannah. "Onu altı aylı ğına emzirebilirsin ama o bile..." 
Başını iki yana salladı. Tam o sırada yeni bir sancı k arın ve bacak kaslarını 
cama çevirdi ve dudaklarını acıyla ısırdı. "Olası g örünmüyor." 
"O halde öldür bizi. Yapaca ğını söyle Susannah, yalvarırım söyle!" 
" Đstedi ğim yaparsam sen de benim istedi ğimi yapacak mısın, Mia? O yalancı 
ağzından çıkacaklara inanabilece ğimi varsayarsak elbette?" 
"Fırsat olursa seni özgür bırakırım." 
Susannah bunu bir süre dü şündükten sonra kötü bir anla şmanın hiç anla şma 
olmamasından iyi oldu ğuna karar verdi. Ellerini kaldırıp omuzlarını sıkıc a 
kavrayan elleri tuttu. "Pekâlâ. Anla ştık." 
Sonra gökyüzü, arkalarındaki korkuluk ve hava öncek i görü şmelerinin sonunda 
oldu ğu gibi yırtılarak ikiye ayrıldı. Susannah yırtıktan  hareket eden bir 
koridoru görebiliyordu. Görüntü lo ş, bulanıktı. Yarı kapalı °lan kendi 
gözlerinden bakmakta oldu ğunu fark etti. Buldok ve Şa-n'n-Adam hâlâ onu 
sürüklüyordu. Onu koridorun sonundaki kapıya do ğru götürüyorlardı (Roland 



hayatına girdi ğinden beri kar şısına hep bir ba şka kapı çıkıyordu) ve bayıldı ğını 
düşündüklerini anladı. Aslında bir bakıma öyle sayılır dı. 
Sonra beyaz bacakları olan melez bedene tekrar dönd ü... gerçi vücudunun önceden 
kahverengi olan bölümlerinin ne kadarının artık bey az oldu ğunu kimbilirdi? En 
azından o durumun sona erece ğini dü şündü ve mutlu oldu. Ne kadar kuvvetli 
olurlarsa olsunlar o beyaz bacakları birazcık huzur  için seve seve feda ederdi. 
Kendi içinde bir nebze huzur için. 
 
ON DOKUZ 
"Kendine geliyor," diye homurdandı biri. Susannah k onuşanın buldok suratlı 
oldu ğunu tahmin etti. Fark etti ğinden de ğildi: içeriden hepsi kemi ğimsi kabuklu 
etleri kürk kaplı insanımsı sıçanlara benziyordu. 
"Güzel." Konu şan, hemen arkalarından yürüyen Sayre'dı. Susannah e trafına baktı 
ve altı sı ğ adam, Şahin-Adam ve üç vampirin arasında oldu ğunu gördü. Sı ğ adamlar 
omuz askıları içinde tabancalar ta şıyordu. Vampirlerden ikisinde, Calla'dakiler 
gibi arbaletler vardı. Üçüncüsüyse Kurtlar'm kullan dı ğı, cızırdayan elektrikli 
kılıçlardan ta şıyordu. 
Ona kar şı bir, diye dü şündü, Susannah. Đyi de ğil... ama daha kötü de olabilirdi. 
Acaba... dedi, Mia içerilerden bir yerden. 
Kapa çeneni, dedi Susannah, ona. Konu şma faslı bitti. 
Yakla ştıkları kapının üzerindeki yazıyı görebiliyordu: 
KUZEY MERKEZ POZĐTRONĐK, LTD. NEW YORK/FEDIC 
MAKSĐMUM GÜVENLĐK SÖZLÜ GĐRĐŞ KODU GEREKLĐ 
Çok tanıdıktı ve Susannah sebebini hemen anladı. Fe dic'e yaptı ğı kısa ziyaret 
sırasında buna benzer bir levha görmü ştü. Gerçek Mia'nın (tarihin muhtemelen en 
kötü anla şmasıyla ölümsüzlü ğünden feragat eden yaratık) hapsedildi ği yer olan 
Fedic. 
Kapıya vardıklarında Sayre yanından geçip Şahin-Adam'ın önünde durdu. Kapıya 
doğru e ğilip gırtla ğından tuhaf bir kelime söyledi; Susan-nah'nın asla telaffuz 
edemeyece ği garip bir sözcüktü. Önemi yok, diye fısıldadı, Mi a. Gerekirse ben 
söyleyebilirim, sana da söyleyebilece ğin bir ba şkasını ö ğretebilirim. Ama 
şimdi... her şey için özür dilerim, Susannah. Elveda. 
Fedic'teki 16. Kavis Deney Đstasyonu'na giden kapı açıldı. Susannah düzensiz bi r 
vızıltı duyuyor, ozon kokusu alıyordu. Dünyalar ara sındaki bu kapı büyüyle 
çalı şmıyordu; bu kapı eski insanların eseriydi ve bozulu yordu. Onu yapanlar 
büyüye inançlarını kaybetmi ş, Kule'ye inanmaktan vazgeçmi şti. Büyünün yerini bu 
vızıldayan, ölmekte olan şey almı ştı. Bu aptal, ölümlü şey. Ve kapının gerisinde 
yataklarla dolu devasa bir oda vardı. Yüzlerce yata k. 
Çocuklar üzerinde i şlem yaptıkları yer burası. Onlardan Kıncılar'ın ger eksinim 
duydu ğu şeyi aldıkları yer. 
O sırada yataklardan sadece biri doluydu. Ayakucund a, o korkunç sıçan 
kafalarından birine sahip bir kadın duruyordu. Belk i de bir hem şireydi. Onun 
yanında bir insan vardı; Susannah, adamın vampir ol duğunu sanmıyor ama emin de 
olamıyordu zira kapıdan görüntü, yanan bir fırının üzerinden bakıyormu ş gibi 
dalgalıydı. Adam ba şını kaldırdı ve onları gördü. 
"Çabuk!" diye ba ğırdı. "Yükünüzü hemen getirin! Onları ba ğlayıp i şi 
bitirmeliyiz, aksi halde kadın ölecek! Đkisi de ölecek!" Doktor (Richard P. 
Sayre kar şısında böyle kaba ve küstahça davranabilen bir dokt ordan ba şkası 
olamazdı) sabırsızca yakla şmalarını i şaret ediyordu. "Onu hemen buraya getirin! 
Geç kaldınız, kahrolası aptallar!" 
Sayre, onu kapıdan içeri kabaca itti. Susannah kafa sının içinde kısa süreli bir 
mırıltı ve geçi ş çınlamaları duydu: a şağı baktı ama çok geçti; Mia'dan ödünç 
aldı ğı bacaklar çoktan gitmi şti ve Şahin-Adam ile Buldok arkasından gelip onu 
yakalayamadan kendini boylu boyunca yerde buldu. 
Dirseklerinin üzerinde do ğrulup dengesini buldu ve Tanrı bilir ne zamandır 
(muhtemelen ta şlardan olu şan çemberde tecavüze u ğradı ğın-dan beri) ilk kez 
sadece kendisine ait oldu ğunu duyumsadı. Mia gitmi şti. 
Susannah'nın ondan az önce ayrılan ba ş belası konu ğu, biraz önceki dü şüncesini 
çürütmek istercesine bir çı ğlık attı. Susannah'nın çı ğlı ğı, onunkine karı ştı 
(acı artık sessiz kalınamayacak kadar yo ğundu) ve sesleri bir an için bebe ğin 
yakınla şmasını kusursuz bir uyumla ilan ederek yükseldi. 



"Tanrım," dedi Susannah'nın muhafızlarından biri; v ampir mi sı ğ adamlardan biri 
mi oldu ğunu bilmiyordu. "Kulaklarımdan kan geliyor mu? Geli yormu ş gibi 
hissediyo..." 
"Onu yerden kaldır, Haber!" diye hırladı, Sayre. "J ey! Tut onu! Babalarınızın 
hatırı için onu yerden kaldırın!" 
Buldok ve Şahin-Adam (ya da Haber ve Jey) onu hemen koltukaltl a-rından kavradı 
ve bo ş yatakların önünden, doktorun bekledi ği yere do ğru ta şıdı. 
Mia, Susannah'ya döndü ve bitkince, zayıfça gülümse yebildi. Yüzü terle 
sırılsıklam olmu ş, siyah saçları kızarmı ş tenine yapı şmıştı. 
"Tanı şmamız hayırlı oldu... ve kötü," diyebildi. 
"Yandaki yata ğı buraya itin!" diye ba ğırdı, doktor. "Çabuk olsun, tanrılar sizi 
lanetlesin! Neden bu kadar yava şsınız?" 
Haber ve Jey, onu ta şımaya devam ederken Susannah'ya Dixie Pig'den oraya  kadar 
eşlik eden sı ğ adamlardan ikisi en yakındaki bo ş yata ğı Mia'nınkine do ğru itti. 
Yata ğın üzerinde, saç kurutma makinesiyle eski Flash Gor don çizgi romanlarındaki 
uzay ba şlıklarının karı şımı gibi görünen tuhaf bir alet vardı. Susannah 
görünümüne aldırmamaya çalı ştı. Beyin emen bir aletmi ş gibi görünüyordu. 
Bu arada sıçan kafalı hem şire hastasının ayrılmı ş bacaklarının arasına e ğilmi ş, 
Mia'nın üzerindeki yukarı sıyrılmı ş hastane önlü ğünün altına bakıyordu. Tombul 
eliyle Mia'nın sa ğ dizine hafifçe vurdu ve bebek a ğlamasına benzer bir ses 
çıkardı. Mia'yı rahatlatmaya çalı ştı ğı belliydi ama Susannah elinde olmadan 
ürperdi. 
"Orda bo ş bo ş dikilmeyin, ahmaklar!" diye ba ğırdı, doktor. Kahverengi gözlü, 
pembe yanaklı, siyah saçlarını geriye do ğru tarayarak kafasına yapı ştırmı ş, 
tıknazca bir adamdı. Saçlanndaki tarak izleri nered eyse bir ızgaranın bo şlukları 
kadar geni şti. Tüvit bir takım üzerine naylon kuma ştan beyaz bir laboratuvar 
önlü ğü giymi şti. Kırmızı kravatının üzerinde bir göz deseni vard ı. Susannah bunu 
görünce hiç şaşırmadı. 
"Emir bekliyorduk," dedi, Şahin-Adam Jey. Tekdüze, insana hiç benzemeyen, tuha f 
ve sıçan kafalı hem şireninki gibi naho ş ama son derece anla şılır bir sesi vardı. 
"Emrime ihtiyacınız olmamalı," diye tersledi, dokto r. Ellerini tiksinti belirten 
bir hareketle salladı. "Anneleriniz hiç ya şayan bir çocuk do ğurmadı mı?" 
"Ben..." diye ba şladı Haber, ama doktor sözünü kesti. Hızım iyice al mıştı. 
"Bunu ne zamandır bekliyoruz, hıı? Bu i şlemin provasını kaç kez yaptık? Bu kadar 
aptal ve usandıracak kadar yava ş olmak zorunda mısınız? Onu yata ğa yatı..." 
Sayre, Susannah'nın Roland'ın bile yapabilece ğinden şüphe duydu ğu bir süratle 
hareket etti. Buldok suratlı sı ğ adam Haber'ın yanında du-ruyorken aniden 
doktorun kar şısında bitivermi ş, kolunu yakalayıp geriye bükmü ştü. 
Doktorun yüzündeki kibirli öfke göz açıp kapayıncay a dek kayboldu ve çocuksu, 
tiz bir sesle haykırmaya ba şladı. Tükürü ğü alt duda ğından sarktı ve pantolonunun 
önü altına kaçırmasıyla koyula ştı. 
lumu kırarsan isinize yaramam! Ahh, dur, ACI-YORRR! " 
"Kolunu kırarsam tek yapmam gereken bu i şi bitirtmesi için sokaktan bir ba şka 
hapçıyı bulup getirmek olur, sonra da onu öldürürüm , Scowther. Neden yapmayayım? 
Alt tarafı bir kadın do ğum yapacak, bu beyin ameliyatı de ğil, Gan a şkına!" 
Bununla birlikte tuttu ğu kolu biraz indirdi. Scowther cinsel birle şmenin en 
yoğun anında biri gibi kıvranıyor ve soluk solu ğa inliyordu. 
"Ve bu i ş senin katkıların olmaksızın sona erdi ğinde seni onlara yem yapaca ğım!" 
Çenesiyle bir yeri gösterdi. 
Susannah o tarafa bakınca koridorun kapıdan Mia'nın  yattı ğı yata ğa kadar olan 
bölümünün Dixie Pig'de kısa bir süre için gördü ğü böceklerle kaplı oldu ğunu 
gördü. Zekâ dolu, aç gözleri tombul doktora çevrilm i şti. Çeneleri fıkırdıyordu. 
"Ne... sai, ne yapmam gerekiyor?" 
"Benden özür dile." 
"Ö... özür dilerim!" 
"Ve şimdi de hakaret etti ğin di ğerlerinden özür dile." 
"Özür dilerim baylar... çok..." 
"Doktor," diye araya girdi sıçan kafalı hem şire. Konu şma sesi kalın ama 
anla şılırdı. Hâlâ Mia'nın bacaklarının arasına e ğilmi ş halde duruyordu. "Bebe ğin 
başı göründü!" 



Sayre, Scowther'in kolunu bıraktı. "Devam edin, Dr.  Scowther. Vazifenizi yapın. 
Çocuğu do ğurtun." Sayre e ğildi ve Mia'nın yana ğını beklenmedik bir özenle 
okşadı. "Umudunu kaybetme ve mutlu ol, hanım-saı," ded i. "Bazı hayallerin hâlâ 
gerçekle şebilir." 
Mia, ona Susannah'nın yüre ğini paralayan bitkin bir minnetle baktı. Ona inanma , 
yalanlarının sonu yok, demek istedi ona ama araları ndaki ba ğlantı kopmu ştu. 
Mia'nınkinin yanına itilen bo ş yata ğa bir un çuvalı gibi atıldı. Ba şlıklardan 
biri kafasına geçirilirken mücadele edemedi zira bi r ba şka kör edici do ğum 
sancısı elini aya ğını bo şaltmı ştı. Đki kadın yine aynı anda feryat etti. 
Susannah, Sayre ve di ğerlerinin mırıltısını duyabiliyordu. Arkalarında ve  
aşağıda bir yerlerden böceklerin naho ş tıkırtısını duyabiliyordu. Ba şlı ğın 
içindeki yuvarlak, metal çıkıntılar şakaklarına acıtacak kadar bastırıyordu. 
Aniden ho ş bir kadın sesi konu ştu. "Sombra Grubu'nun bir parçası olan Kuzey 
Merkez Pozitronik dünyasına ho ş geldiniz! 'Sombra geli şmenin asla sonlanmadı ğı 
yer!' Ba ğlantı için bekleyiniz." 
Gürültülü bir vızıltı ba şladı. Önce sadece Susannah'nın kulaklarındaydı, son ra 
her iki taraftan yakla şmakta oldu ğunu hissetti. Birbirine do ğru ilerleyen bir 
çift parlak kur şun hayal etti. 
Mia'nın çı ğlı ğını hemen yanında de ğil de salonun di ğer ucundaymı ş gibi belli 
belirsiz duydu. "Ah hayır, yapma, çok acıtıyor!" 
Sağdan gelen vızıltıyla soldan gelen, Susannah'nın bey ninin merkezinde birle şti 
ve uzun sürmesi halinde dü şünme yetene ğini kaybetmesine yol açacak keskin bir 
telepatik ton meydana getirdi. Korkunç bir i şkenceydi, ama Susannah dudaklarını 
sımsıkı kapalı tuttu. Çı ğlık atmayacaktı. Kapalı gözkapaklarınm altından süz ülen 
yaşları görebilirlerdi ama o bir silah şordu ve ona çı ğlık attıramayacaklardı. 
Vızıltı, sonsuzmu ş gibi gelen bir süre sonra kesildi. 
Susannah bir iki dakika boyunca kafasının içindeki muhte şem sessizli ğin tadını 
çıkardı ve sonra bir sonraki do ğum sancısı bir tayfun şiddetiyle bedenini sardı. 
Bu acı üzerine kendini tutmayıp haykırdı. Çünkü bu bir bakıma farklıydı; bebe ğin 
geli şiyle çı ğlık atmak bir şerefti. 
Başını çevirince benzer bir çelik ba şlı ğın Mia'nın terli, siyah saçlarının 
üzerine geçirilmi ş oldu ğunu gördü. Đki ba şlıktan çıkan bo ğumlu çelik hortumlar 
ortada birle şiyordu. Kaçırdıkları ikizlerin üzerinde de bu aletl eri 
kullanıyorlardı ama şimdi ba şka bir amaca hizmet ediyorlardı. Pey neye? 
Sayre üzerine e ğilip losyonunun kokusunu alabilece ği kadar yakla ştı. Susannah, 
English Leather oldu ğunu tahmin etti. 
"Doğumun son safhasını yerine getirmek, bebe ği dı şarı itmek için bu fiziksel 
bağlantıya ihtiyacımız var," dedi. "Seni buraya, Fedic 'e getirmek hayati bir 
önem ta şıyordu." Omzunu hafifçe ok şadı. "Bol şans. Artık sona iyice yakla ştık." 
Susannah'ya sevimli bir ifadeyle gülümsedi. Maskesi  kırı şarak hafifçe yukarı 
kalktı ve altındaki kırmızı deh şet bir anlı ğına görünüp kayboldu. "Ondan sonra 
seni öldürebiliriz." 
Gülümsemesi geni şledi. 
"Ve sonra da yiyece ğiz, elbette. Dixie Pig'de hiçbir şey, senin gibi ukala bir 
sürtük bile ziyan edilmez." 
Susannah cevap veremeden kafasının içindeki kadın s esi tekrar konu ştu. "Lütfen 
isminizi yava şça ve anla şılır şekilde söyleyin." 
"Def ol git," dedi Susannah sıkılı di şlerinin arasından. 
"Def ol git veritabanımızda kayıtlı uygun isimlerde n biri de ğil," dedi ho ş kadın 
sesi. "Saldırganlık tespit ediyor ve az sonraki uyg ulamamız için şimdiden af 
diliyoruz." 
Bir an için hiçbir şey olmadı, sonra Susannah'nın beyni daha önce hiç 
katlanmadı ğı kadar şiddetli bir acıya hedef oldu. Böyle bir acının var 
olabilece ğini dü şünemezdi. Yine de acı beynini kavururken dudakların ı sımsıkı 
kapattı. Şarkıyı dü şündü ve gök gürültüsüne benzeyen acıya ra ğmen zihninde 
duydu: Bitmeyen üzüntülerin... kadınıyım... Her gün ümde... sınandım... 
Gök gürültüsü sonunda kesildi. 
"Lütfen isminizi yava şça ve anla şılır şekilde söyleyin," dedi, kafasının 
içindeki ho ş ses. "Aksi halde bu uygulama, şiddeti ona katlanarak 
tekrarlanacaktır." 
Hiç gerek yok, dedi Susannah ho ş sese içinden. Đkna oldum. 



"Suuuu-zaaaa-nahh," dedi. "Suuu-zannn-ahhh..." 
Tüm dikkati ve co şkusuyla Mia'nın bebe ğin ba şının bir kez daha göründü ğü 
vajinasına e ğilmi ş olan sıçan kafalı hem şire hariç herkes durmu ş, onu 
seyrediyordu. 
"Miiii-aaaahhhh..." 
"Suuuu-zaaa..." 
"Miiii..." 
"annn-ahhh..." 
Bir sonraki sancı geldi ğinde Dr. Scowther eline bir forseps aldı. Kadınları n 
sesi birle şmiş, ne Susannah ne Mia olan ama ikisinin bir bile şimi sayılabilecek 
tek bir kelime söylüyor gibiydi. 
"Ba ğlantı," dedi, ho ş kadın sesi. "...kuruldu." Hafif bir tık sesi oldu.  "Tekrar 
ediyorum, ba ğlantı kuruldu. Đşbirli ğiniz için te şekkürler." 
"Bu kadar, millet," dedi, Scowther. Görünü şe bakılırsa az önce duydu ğu acıyı ve 
dehşeti tamamen unutmu ştu: sesi heyecanlıydı. Hem şireye döndü. "A ğlayabilir, 
Alia. Yaparsa babanın hatırı için bırak a ğlasın. A ğlamazsa a ğzını hemen ilaçla 
sil." 
"Tamam, doktor." Yaratı ğın dudakları gerildi ve iki dizi sivri di şi ortaya 
çıktı. Yüzünü mü buru şturmu ştu, yoksa gülümsemi ş miydi? 
Scowther daha önceki kibrine biraz olsun tekrar kav uşmuş gibi görünerek etrafına 
baktı. "Ben aksini söyleyene kadar hepiniz oldu ğunuz yerde kıpırdamadan 
duracaksınız," dedi. "Kar şımıza tam olarak ne çıkaca ğını hiçbirimiz bilmiyoruz. 
Tek bildi ğimiz, çocu ğun Kızıl Kral'a ait oldu ğu..." 
Mia bunun üzerine bir çı ğlık attı. Sesi acı ve itiraz yüklüydü. 
"Of seni geri zekâlı," dedi, Sayre. Bir elini kaldı rıp Scowther'in suratına 
saçlarını havalandırıp arkasındaki beyaz duvara kan  damlacıkları sıçratacak 
şiddette bir tokat attı. 
"Hayır!" diye haykırdı, Mia. Dirsekleri üzerine do ğrulmak için debelendi ama 
başaramayıp yata ğa geri dü ştü. "Hayır, onu benim büyütece ği-mi söylemi ştin! Ah 
lütfen... kısacık bir süre için bile olsa... yalvar ırım..." 
O sırada o ana dek çektikleri acının çok daha beter i Susannah'yı, iy kadını 
pençesine alarak gözlerini kör etti. Aynı anda hayk ırdılar. Susan-nah'nın 
Scowther'in it, it ŞĐMDĐ, diye buyurmasını duymasına gerek yoktu. 
"Geliyor, doktor!" diye ba ğırdı hem şire huzursuzlukla karı şık gergin bir sesle. 
Susannah gözlerini kapattı ve ıkındı; acının karanl ık bir deli ğe dönerek bo şalan 
su gibi içinden akıp çıktı ğım hissetti. Aynı anda ömrü boyunca hissetmedi ği 
kadar derin bir üzüntü duydu. Çünkü bebek, Mia'ya a kıyordu; Susannah'nın 
bedenindeki ya şayan mesajın son satırları da bir şekilde nakledilmi şti. Artık 
sona eriyordu. Bundan sonra ne olursa olsun, bu böl üm sona eriyordu ve Susannah 
Dean rahatlamayla pi şmanlı ğın iç içe geçti ği, bir şarkıya benzer bir feryat 
kopardı. 
Ve Roland'm (ve bir di ğerinin, Discordia diyebilir misiniz) o ğlu Mordred 
Deschain bu şarkının kanatlarında dünyaya geldi. 
  
DÖRTLÜK: Commala-la-la 
Geldi çocuk sonunda! 
Şarkını söyle, söyle co şkuyla 
Çocuk geldi sonunda. 
KARŞILIK: Cornmala-iki-iki 
En kötüsü geldi 
Kule oldu ğu yerde titredi 
Ah çocuk sonunda geldi- 
  
Final: Bir Yazarın Günlü ğünden Sayfalar 
 
12 Temmuz 1977 
Tanrım, tekrar Bridgton'da olmak çok güzel. Joe'nun  hâlâ "Büyü-kanneköy" dedi ği 
yerde bize daima iyi davranırlar ama Owen neredeyse  durmadan mızıldandı. Eve 
döndü ğümüzden beri daha iyi. Yolda sadece bir kez, Waterv ille'deki Silent 
Woman'da yemek yemek için durduk (orada daha iyi ye mekler yedi ğimi 
belirtmeliyim). 



Her neyse, kendime verdi ğim sözü tuttum ve eve döner dönmez şu Kara Kule 
hikâyesini bulabilmek için evin altını üstüne getir dim. Tam ümidi kesiyordum ki 
sayfaları garajın en uzak kö şesinde, Tab'in eski kataloglarının bulundu ğu bir 
kutunun altında buldum. Garajın o bölümü baharda bu zların erimesiyle damlayan 
sular yüzünden rutubetlenmi ş, bu yüzden komik mavi sayfalar küf kokuyor ama 
hikâye rahatlıkla okunabiliyor. Hikâyenin üzerinden  bir kez geçtikten sonra 
oturup konaklama yeri (Silah şor'un çocuk Jake ile kar şıla ştı ğı yer) materyaline 
küçük bir bölüm ekledim. Atom enerjisiyle çalı şan bir su pompası koymanın 
eğlenceli olaca ğını dü şündüm ve zaman kaybetmeden ekledim. Eski bir hikâye  
üzerinde çalı şmak genellikle küflü ekmekle yapılmı ş bir sandviç kadar i ştah 
açıcıdır ama bu hikâye üzerinde çalı şmak bana son derece do ğal geliyor... eski 
bir ayakkabıyı giymek gibi. 
Bu hikâye tam olarak ne üzerineydi? 
Hatırlayamıyorum, tek bildi ğim fikrin uzun, çok uzun bir zaman önce aklıma 
geldi ği. Kuzeyden eve dönü ş yolunda bütün ailem uyuklarken David ile Ethelyn 
Teyze'nin evinden kaçı şımızı dü şündüm. Galiba Con-necticut'a dönmeye 
niyetliydik. Ye şkinler (yani yeti şkinler) bizi yakalamı ştı elbette. Bizi ceza 
olarak odun kesmemiz için ambara kapatmı şlardı. Ceza Ayrıntısı, demi şti Ören 
Eni şte. Sanırım orada ba şıma korkutucu bir şey geldi ama ne oldu ğunu kesinlikle 
hatırlamıyorum; tek bildi ğim, kırmızı oldu ğu. Ve beni ondan koruması için bir 
kahraman, büyülü bir silah şor yaratmam. Manyetizmayla ilgili bir şey de vardı ya 
da Güç I şınları ile. Bu hikâyenin ba şlangıcının bu oldu ğundan neredeyse eminim 
ama her şeyin bu denli belirsiz görünmesi tuhaf. Aman neyse,  çocuklu ğunun ücra 
köşelerindeki tüm küçük, kötü anıları kim hatırlayabil ir? Kim hatırlamak ister? 
Fazla olan biten yok. Joe ve Naomi oyun bahçesinde oynuyor ve Tabby, 
Đngiltere'ye gitme planlarını neredeyse tamamladı. O ff, Silah- şor'la ilgili 
hikâye kafamın içinden çıkmıyor! 
Sevgili Roland'ın neye ihtiyacı oldu ğunu söyleyeyim: birkaç arkada şa! 
 
19 Temmuz 1977 
Bu ak şam motosikletimle Yıldız Sava şları'nı görmeye gittim ve sanırım 
motosiklete bir süre binmeyece ğim. Bir ton böcek yuttum. Protein mi demi ştiniz? 
Yol boyunca Robert Browning şiirinden ilham aldı ğım (Sergio Le-one'nin katkısını 
belirtmeden olmaz elbette) Silah şor'um Roland hakkında dü şündüm. El yazması bir 
roman, ona şüphe yok -veya bir romanın parçası- ama bölümler de  tek ba şlarına 
bağımsız gibi görünüyor sanki. Ya da neredeyse öyle. A caba onları bir dergiye 
satabilir miyim? Hatta belki de bu türün Kutsal Kâs esi olan and Science 
Fiction'a? 
Belki aptalca bir fikir. 
Bunun dı şında All-Star maçını izlemekten ba şka yapacak fazla şey yok (Ulusal Lig 
7, Amerika Ligi 5). Maç bitmeden dut gibi sarho ş olmu ştum. Tabby'nin hiç ho şuna 
gitmedi... 
 
9 A ğustos 1978 
Kirby McCauley şu eski Kara Kule hikâyemin ilk bölümünü Fantasy and  Science 
Fiction dergisine sattı! Đnanamıyorum! Bu harika bir şey! Kirby, Ed Ferman'ın 
(oranın genel yayın yönetmeni) elimdeki KK hikâyesi nin tümünü muhtemelen 
yayınlamak isteyece ğini söylüyor. Đlk bölüme ("Siyahlı adam çölde kaçıyordu, 
Silah şor da pe şindeydi," ve saire ve saire, falan filan, şu bu) "Silah şor" adını 
verecek ki bu oldukça mantıklı. 
Geçen sene garajın ıslak bir kö şesinde küflenmeye mahkûm olmu ş eski bir hikâye 
için hiç fena de ğil. Ferman Kirby'ye Roland'da pek çok fantezi kurgu  eserinde 
eksik olan bir "gerçeklik hissi" oldu ğunu söylemi ş ve daha fazla macera olup 
olmadı ğını sormu ş. Daha fazlası oldu ğundan (veya önceden oldu ğundan ya da 
olaca ğından... yazılmamı ş hikâyelerden bahsederken hangi zamanı kullanmak 
gerekir?) eminim ama ne olduklarına dair hiçbir fik rim yok. Tek bildi ğim, John 
"Jake" Chambers'ın hikâyeye dönmek zorunda oldu ğu.  
 
Göl kıyısında ya ğmurlu, çamurlu bir gün. Çocuklar bugün oyun bahçesi nde 
oynayamadı. Ak şam Tab'le büyük çocukları Andy Fulcher'la bırakıp O wen'i alarak 
Bridgton Açık Hava Sineması'na gittik. Tabby filmin  (Gece Yarısının Di ğer Yüzü 



adında, geçen seneden bir film) berbat oldu ğunu dü şünerek eve dönmemiz için 
yalvardı ama onu duymadım bile. Aklım yine Roland d enen o kahrolası adamdaydı. 
Bu kez kaybetti ği a şkıyla ilgili sorular kafamı kurcalıyordu. "Susan, 
penceredeki güzel kız." Bu kız kim? 
 
9 Eylül 1978 
Đçinde "Silah şor" olan ekim sayısı elimde. Vay canına, gayet iyi görünüyor. 
Bugün Burt Hatlen aradı. Maine Üniversitesi'nde kad rolu yazar olarak bir yıl 
görev yapmamdan bahsetti. Sadece Burt, benim gibi i şe yaramaz bir yazarı öyle 
bir i şte dü şünecek kadar çılgın olabilir. Ama ilginç bir fikre benziyor. 
 
29 Ekim 1979 
Kahretsin, yine sarho şum. Lanet sayfayı zor görüyorum ama yata ğa girip sızmadan 
önce bir şey yazmam gerekti ğini dü şündüm. Bugün F&SF'deki Ed Ferman'dan bir 
mektup geldi. Kara Kule'nin ikinci bölümünü (Roland 'ın çocukla kar şıla ştı ğı 
bölüm) "Konaklama Yeri" ba şlı ğıyla yayınlayacakmı ş. Hikâyenin tümünü yayınlamaya 
çok hevesli, ben de bu fikre olumlu bakıyorum. Ke şke daha fazlası olsaydı. Bu 
arada dü şünmem gereken Mah şer ve elbette Ça ğrı var. 
Tüm bunlar şu an benim için pek bir anlam ifade etmiyor gibi. B urada, 
Orrington'da olmaktan nefret ediyorum; böyle yo ğun bir yolda olmaktan nefret 
ediyorum. Owen bugün az daha şu Cianbro kamyonlarından birinin altında 
kalıyordu. Ödüm patladı. Bununla birlikte bana, evi n arkasındaki tuhaf, küçük, 
hayvan mezarlı ğıyla ilgili bir hikâye fikri de verdi. Tabelada HAY VAN MEZARLIĞI 
yazıyor, acayip, de ğil mi? Komik ama aynı zamanda ürkütücü. Neredeyse D ehşet 
Kubbesi  türünde bir şey. 
 
19 Haziran 1980 
Az önce Kirby McCauley ile telefonda konu ştum. Pek çok fantezi eseri yayınlayan 
Donald Grant onu aramı ş (Kirby, Don Grant'ten "Robert E. Howard'i rezil ke paze 
eden adam" diye bahsederek espri yapmaktan pek ho şlanır). Her neyse, Don 
Silah şor hikâyelerimi orijinal ismiyle, Kara Kule adı alt ında (Alt ba şlık 
Silah şor) yayınlamak istiyormu ş. Harika, de ğil mi? kendi "sınırlı sayıda 
baskı"m. 10.000 kopya basacakmı ş, ayrıca imzalı ve sayılı 500 kopya daha. 
Kirby'ye kabul etti ğimi ve anla şmayı yapmasını söyledim. 
Her neyse, görünü şe bakılırsa ö ğretmenlik günlerim sona erdi ve bunu kutlamaya 
hazırım. Hayvan Mezarlı ğı tasla ğını çıkarıp bir göz gezdirdim. Yüce Tanrım, çok 
mu sert olmu ş ne! Bunu yayınlamaya kalkarsam okuyucular beni büy ük ihtimalle 
linç eder. Gün ı şı ğını asla göremeyecek bir kitap... 
 
27 Temmuz 1983 
Publishers Weekly en son Richard Bachman kitabını i ncelemi ş... ve ben de bir kez 
daha yaylım ate şine tutulmu şum, bebek. Kitabın sıkıcı oldu ğunu ima etmi şler ama 
değil, dostum. Ah şey, bunu dü şünmek Kuzey Windham'a gidip parti için o iki fıçı 
birayı almayı çok daha kolayla ştırdı. Đndirimli içki satan dükkândan aldım. 
Sigaraya da tekrar ba şladım, isteyen beni mahkemeye verebilir. Kırk ya şıma 
bastı ğım gün bırakaca ğım, söz veriyorum. 
Ah bu arada, Hayvan Mezarlı ğı iki ay sonra yayınlanacak. O zaman meslek hayatım  
gerçekten sona erecek ( şaka yapıyorum... en azından şakada kalaca ğını umuyorum). 
Biraz dü şündükten sonra Kara Kule'yi kitabın ba şındaki yazarın eserleri bölümüne 
ekledim. Neden yapmayayım ki, diye dü şündüm. Evet, tamamen tükenmi ş oldu ğunu 
biliyorum -Tanrı a şkına, zaten sadece 10.000 adet basılmı ştı- ama gerçek bir 
kitap ve onunla gurur duyuyorum. Tabancalı Macerape rest Şövalye Roland'a tekrar 
dönece ğimi sanmıyorum ama evet, o kitapla gurur duyuyorum.  
Bira alıp gelmeyi akıl etti ğim iyi oldu. 
 
21 Şubat 1984 
Bu ö ğleden sonra Doubleday'deki Sam Vaughn'dan çılgınca bir telefon aldım 
(hatırlarsın, Hayvan Mezarlı ğı'nın editörü). Bazı hayranların Ka-ra Kule'yi 
istedi ğini ve alamadıkları için isyan ettiklerini biliyord um zira ben de o 
konuda mektuplar alıyorum. Ama Sam üç B ĐNDEN FAZLA mektup aldıklarını söyledi! 
Neden mi? Kara Kule'yi Hayvan Mezarlı ğı'nın ba şındaki yazarın eserleri bölümüne 



ekleyecek kadar aptal oldu ğum için! Galiba Sam bana kızdı, bence haksız da 
değil. Okuyucuların isteyip alamayaca ğı bir kitabı o listeye koymanın aç bir 
köpe ğe koca bir et parçası uzattıktan sonra, "Hayır, yiy emezsin, ha ha ha," 
diyerek geri çekmeye benzedi ğini söylüyor. Öte yandan, Tanrı ve Đsa Adam, 
insanlar fazlasıyla şımarık! Dünyanın herhangi bir yerinde istedikleri b ir kitap 
varsa, onu almaya hakları oldu ğunu varsayıyorlar. Aslında bu, ortaça ğda ya şayıp 
kitapların var olduklarını sadece (belki) duymu ş ama gerçek bir kitabı hiç 
görmemi ş insanlar için inanılmaz bir haber olurdu; o günler de kâ ğıt çok 
değerliydi (olur da yazmaya ba şlarsam bu, bir sonraki "Silah şor/Kara Kule" 
kitabı için iyi bir malzeme olabilir) ve kitaplar h ayatları pahasına korudukları 
hazinelerdi. Ekme ğimi hikâyeler yazarak kazanmayı çok seviyorum, ama bu i şin hiç 
kötü tarafı olmadı ğını söyleyenler saçmalıyor. Bir gün, psikopat bir n adir kitap 
koleksiyoncusu ile ilgili bir roman yazaca ğım! ( Şaka) 
Bu arada bugün Owen'in do ğum günüydü. Yedi ya şına bastı! Akıl ve mantık ya şı! En 
küçük o ğlumun yedi, tatlı bir genç hanım olan kızımın ise o n üçünde oldu ğuna 
inanamıyorum. 
 
14 A ğustos 1984 (New York) 
NAL'den Elaine Koster ve menajerim sevgili Kirboo i le yaptı ğım görü şmeden az 
önce döndüm. Đkisi de Silah şor'un ticari ölçülerde karton kapaklı kitap halinde  
basılması için ısrar etti ama yana şmadım. Belki bir gün. Ama hikâye üzerinde 
çalı şmaya dönmedi ğim sürece o kadar eksik bir öykünün çok sayıda okuy ucuya 
ula şmasını istemiyorum. 
Ve muhtemelen hiçbir zaman dönmeyece ğim. Bu arada aklımda, aslında dünyadaki en 
korkunç canavar olan bir palyaço hakkında uzun bir roman fikri var. Fena fikir 
değil; palyaçolar korkunçtur. En azından benim gözümde . (Palyaçolar ve 
tavuklar.) 
 
18 Kasım 1984 
Dün gece, O'daki yaratıcılık tıkanmasını çözebilece k bir rüya gördüm. Diyelim ki 
dünyayı (hatta belki çok sayıda dünyayı) yerinde tu tan bir tür I şın var? Ve 
I şın'ın enerji kayna ğı da bir kaplumba ğanın kabu ğunun üzerinde duruyor? Bu kısmı 
kitabın zirve noktası yapabilirim. Kula ğa çılgınca geldi ğini biliyorum ama bir 
yerlerde, Hint mitolojisinde hepimizi üzerinde ta şıyan bir kaplumba ğa oldu ğunu 
ve Gan'a, yaratıcı ilahi güce hizmet etti ğini okumu ştum. Ayrıca bir kadının ünlü 
bir bilim adamına, "Bu evrim teorisi saçmalık. Evre ni bir kaplumba ğanın 
ta şıdı ğını herkes bilir," dedi ği bir anekdot hatırlıyorum. Bilim adamı (ke şke 
adını ha-tırlayabilseydim ama maalesef hatırlamıyor um) kadına şöyle cevap verir, 
"Olabilir, hanımefendi. Ama kaplumba ğayı ne ta şıyor?" Kadın kibirle bir kahkaha 
atar. "Ah, beni kandıramazsınız! Kaplumba ğalar a şağıya kadar iner." 
Ha! Aldın mı cevabını bilimin mantık hizmetkârı! 
Her neyse, yata ğımın ba şucuna bo ş bir defter koydum. Uyandı ğımda rüyalarımı ve 
içlerindeki ilginç ö ğeleri yazıyorum. Bu sabah uyandı ğımda kaplumba ğayı unutma! 
Yazdım. Ve bir de şunu: Dev gövdeli KAPLUMBA ĞAYA bakın! Kabu ğunda dünyayı ta şır. 
Aklı yava ş ama niyeti iyidir: hepimizi zihninde barındırır. T amam, şiir olarak 
muhte şem de ğil ama bunu yazdı ğı sırada zihninin dörtte üçü uykuda olan biri için 
ola ğanüstü sayılır! 
Tabby yine içki konusunu gündeme getirdi. Galiba ha klı ama... 
 
10 Haziran 1986 (Lovell/Turtleback Yolu) 
Bu evi aldı ğımıza çok memnunum! Masraflar önce gözümü korkutmu ştu ama en iyi 
i şlerimi burada çıkardım. Ve -korkutucu ama do ğru-Kara Kule hikâyesi üzerinde 
tekrar çalı şmaya ba şlamaya niyetliyim. Aslında bu hikâyeye hiçbir zaman  
dönmeyece ğimi dü şünüyordum ama dün ak şam bira almak için Center General'a 
giderken Roland'ın sesini duyar gibi oldum. "Pek ço k dünya ve birçok hikâye var 
ama fazla zaman yok," diyordu. 
Böylece dönüp eve geldim. En son ne zaman bütün bir  geceyi ayık geçirdi ğimi 
hatırlamıyorum ama bu, o nadir gecelerden biri. Bec erilmi ş olmamak kendimi 
becerilmi ş gibi hissetmeme yol açıyor. Bu oldukça üzücü sanır ım. 
 
13 Haziran 1986 



Gece yarısı ak şamdan kalma ve i şemeye ihtiyaç duyar halde uyandım. Klozetin 
önünde ayakta dururken Gilead'h Roland'ı neredeyse gördüm. Bana ıstanavarlarla 
başlamamı söyledi. Öyle yapaca ğım. 
Ne olduklarını biliyorum. 
 
15 Haziran 1986 
Bugün yeni kitaba ba şladım. Ya şlı, uzun, çirkin hakkında yine yazdı ğıma 
inanamıyorum ama do ğru bir i ş yaptı ğım hissi ilk sayfadan itibaren içime 
yerle şti. Hatta ilk kelimeden itibaren. Yapısal açıdan ne redeyse klasik masallar 
gibi olmasına karar verdim: Roland Batı Denizi'nin kıyısında yürür, her adımda 
kendini daha hasta hissetmektedir ve sonra kar şısında dünyamıza açılan bir dizi 
kapı bulur. Her bir kapıdan yeni bir karakter çekec ek. Đlki, Eddie Dean adında 
bir eroinman olacak... 
 
16 Temmuz 1986 
Buna inanamıyorum. Tam önümde, masanın üzerinde el yazmasının tamamı durdu ğu 
için inanmak zorundayım ama yine de inanamıyorum. G eçen ay !!3QOÜ SAYFA yazdım 
ve kopya öylesine temiz ki neredeyse gıcırdayacak. Kendimi daha önce hiç 
kitaplarındaki her bir olayı, her geli şmeyi dikkatle planladı ğını söyleyip tüm 
krediyi üzerlerine alabilen yazarlardan biri gibi h issetmedim, ama daha önce 
hiçbir kitap bunun gibi içimden ta şarcasına akmamı ştı. Đlk günden hayatımı ele 
geçirdi ği söylenebilir. Ve biliyor musun, di ğer yazdıklarımın pek ço ğu 
(özellikle O) sanki bu hikâyeye hazırlık için yazıl mış kitaplar. Daha önce hiç 
on be ş yıldır yatan bir projeyi tekrar elime almamı ştım, orası muhakkak! Yani, 
Ed Ferman'ın F&SF'de yayınladı ğı hikâyeler üzerine az da olsa çalı ştım, Don 
Grant Si-lah şor'u yayınladı ğında biraz daha fazlasını da yaptım elbette ama 
hiçbir zaman üzerlerinde şimdi oldu ğu gibi çalı şmadım. Rüyalarım bile bu 
hikâyeyle ilgili. Đçmeyi bırakmayı diledi ğim günler oluyor ama bir şey 
söyleyeyim mi; bırakmaya neredeyse korkuyorum. Đlhamın içki şi şesinden dökül-
medi ğini biliyorum ama bir şey var... 
Korkuyorum, tamam mı? Đçimde bir his bir şeyin -Bir Şeyin- bu kitabı bitirmemi 
istemedi ğini söylüyor. Hatta ba şlamamı bile istemedi ğini. Bunun çılgınca 
oldu ğunu biliyorum ("Stephen King romanlarından çıkmı ş gibi," ha ha) ama aynı 
zamanda çok da gerçekmi ş gibi geliyor. Bu günlü ğü kimsenin okumaması muhtemelen 
iyi bir şey; okusalardı beni dört duvar arasına kapatırlardı . 
Ona Üç'ün Çekili şi adını verece ğim. Sanırım. 
 
19 Evlül 1986 
Bitti. Üç'ün Çekili şi bitti. Kutlamak için sarho ş oldum. Ve uçu şa da geçtim. 
Bundan sonra ne var? Şey, O bir ay kadar sonra piyasaya çıkacak ve iki gü n sonra 
otuz dokuz olaca ğım. Đnanamıyorum yahu. Çocukların daha birer bebek oldu ğu 
Bridgton'daki günler sanki bir hafta öncesiydi. Ah,  kahretsin. Gitme zamanı. 
Yoksa yazar muslukları açacak. 
 
 
19 Haziran 1987 
Bugün Donald Grant'ten Üç'ün Çekili şi'nin ilk yazar kopyasını aldım. Güzel bir 
paket. Ayrıca NAL'e her iki Kara Kule kitabını da k arton kapaklı olarak 
yayınlaması için izin vermeye karar verdim; insanla r istediklerini alsın. Neden 
olmasın? 
Elbette kutlamak için sarho ş oldum... gerçi bugünlerde kimin bir mazerete 
ihtiyacı oluyor ki? 
Güzel bir kitap ama pek çok yönden kahrolası şeyi ben yazmamı şım gibi, bir 
bebeğin göbek ba ğı gibi içimden çıkıvermi ş görünüyor. Söylemeye çalı ştı ğım şey 
şu; rüzgâr esiyor, be şik sallanıyor ve bazen bunların hiçbiri bana ait de ğilmi ş, 
Roland'ın kahrolası sekreterinden ba şka bir şey de ğilmi şim gibi hissediyorum. 
Bunun aptalca oldu ğunu biliyorum ama bir parçam buna inanıyor. Ama bel ki 
Roland'ın da bir patronu var. Ka mı? 
Hayatıma şöyle bir baktı ğımda bazen gerçekten bunalıma giriyorum: içki, 
uyu şturucu, sigara. Neredeyse kendimi öldürmeye çalı şıyormu şum gibi. Ya da ba şka 
bir şey beni öldürmeye çalı şıyormu ş gibi... 



 
19 Ekim 1987 
Bu gece Lovell'dayım, Turtleback Yolu'ndaki evde. H ayat tarzım üzerinde dü şünmek 
için buraya geldim. Bir şeylerin de ği şmesi gerekiyor aksi halde kestirmeden 
gidip beynimi havaya uçursam daha iyi olacak. 
Bir şeyler de ği şmeli. 
Kuzey Conway (N.H.) Mountain Ear 'dan kesilmi ş olan a şağıdaki kupür yazarın 
günlü ğüne, 12 Nisan 1988 tarihli sayfaya yapı ştırılmı ş: 
YEREL SOSYOLOG, "GAĐPTEN-GELENLER" MASALLARINI 
REDDEDĐYOR 
LOGAN MERRILL 
White Mountains, en az on yıldır uzaydan gelen yara tıklar, zaman yolcuları ve 
hatta "ba şka boyutlardan ziyaretçiler" olabilecekleri iddia e dilen "Gaipten-
Gelenler" öyküleriyle çalkalanıyor. Emsal Gruplar v e Efsane-Yaratma adlı kitabın 
yazarı ve yerel sosyolog Henry K. Verdon, dün ak şam Kuzey Conway Halk Kütüpha-
nesi'ndeki ne şeli konferansta efsanelerin yaratılması ve büyümesi  konusunda en 
iyi örne ğin Gaipten-Gelenler fenomeni oldu ğunu belirtti. Verdon, "Gaipten-
Gelenler"in muhtemelen Maine ve New Hampshire arası ndaki sınır kasabalarında 
yaşayan gençler tarafından uyduruldu ğunu söyledi. Ayrıca Kanada'dan gelerek 
kuzey sınırını geçen ve sonra New England eyaletler ine giden yasadı şı 
yabancıların da bu her geçen gün yaygınla şan efsaneyi alevlendirmekte önemli rol 
oynadı ğını iddia etti. 
"Sanırım Noel Baba'nın, Di ş Perisi'nin ve Gaipten-Gelenler'in gerçekte var 
olmadı ğını hepimiz biliyoruz," dedi Profesör Verdon. "Ama yine de bu hikâyeler 
(Devamı sayfa 8'de) 
Haberin geri kalanı yok. King'in bu haberi günlü ğüne niçin ekledi ğine dair 
herhangi bir açıklama da yok. 
 
19 Haziran 1989 
Az önce Alkolikler Derne ği'nin birinci yıldönümü partisinden döndüm. Đçki ve 
uyu şturucu olmaksızın geçirilen koca bir yıl! Đnanmakta güçlük çekiyorum. Hiç 
pi şman de ğilim; ayılmak hiç şüphesiz hayatımı (ve muhtemelen evlili ğimi) 
kurtardı ama ke şke sonrasında hikâye yazmak bu kadar zor olmasaydı.  
"Program"dakiler üzerine gitmememi, zamanla eskisi gibi olaca ğını söylüyor ama 
bir ba şka ses (bence bu Kaplumba ğanın Sesi) bana zamanın azaldı ğını, acele 
etmemi, yazmamı ve aletlerimi bilememi söylüyor. Am a ne için? Kara Kule için 
elbette ve bunun tek sebebi Üç'ün Çekili şi'ni okuyup sonrasında neler olaca ğını 
merak eden okuyuculardan gelen ve gelmeye devam ede n mektuplar de ğil. Đçimde bir 
şey hikâyeyi yazmaya devam etmemi istiyor, ama nasıl  dönece ğimi biliyorsam 
kahrolayım. 
 
12 Temmuz 1989 
Lovell'daki kitap raflarında bazı muhte şem hazineler var. Bu sabah okuyacak bir 
şeyler ararken ne buldum biliyor musun? Richard Adam s'ın eseri Shardik. 
Tavşanlar üzerine olan de ğil, dev bir mitolojik ayıyla ilgili olan hikâye. 
Sanırım kitabı tekrar okuyaca ğım. 
Ve hâlâ di şe dokunur bir şey yazamıyorum... 
 
21 Evlül 1989 
Tamam, bu biraz tuhaf, o yüzden hazırla kendini. 
Saat sabah on civan, yazarken (daha do ğrusu kelime i şlemciye gözlerimi dikip buz 
gibi bir kutu Bud dü şlerken) kapı çaldı. Bangor Çiçek Evi'nden bir adamd ı ve 
kuca ğında bir düzine gül vardı. Güller Tab'e de ğil, bana gönderilmi şti. Kartın 
üzerinde Mansfieldlar Do ğum Gününü Kutlar!-Dave. Sandy ve Megan yazıyordu. 
Bugün kırk iki oldu ğum aklımdan tamamen çıkmı ş. Neyse, güllerden birini çekip 
aldım ve içinde adeta kayboldum. Kula ğa tuhaf geliyor ama inan ki öyle oldu. 
Tatlı bir mırıltı duyuyor ve gülün kıvrımları boyun ca kayboluyor, kayboluyor, 
birer gölcük kadar büyük görünen çiy damlalannda yü züyor gibiydim. Ve tüm bu 
zaman boyunca o mırıltı yükseldi, daha da tatlıla ştı ve gül... şey, daha da 
gülle şti. Đlk Kara Kule hikâyesindeki Jake'i, Eddie Dean'i ve bir kitap 



dükkânını dü şünmeye ba şladım. Đsmini bile hatırlıyorum: Manhattan Zihin 
Lokantası. 
Sonra bom! Omzumda bir el hissettim, döndüm ve Tabb y'yi gördüm. Güllerin kimden 
geldi ğini soruyordu. Ayrıca uyuyakalıp kalmadı ğımı merak ediyordu. Hayır dedim 
ama mutfakta gerçekten de bir anlamda uyuyakalmı ştım. 
Nasıldı, biliyor musun? Silah şor'daki Konaklama Yeri sahnesinde Roland'ın Jake'i 
bir kur şunla hipnotize etmesi gibiydi. Ben hipnotize edi-le mem. Küçük bir 
çocukken bir adam beni Topsham Fuarı'nda sahneye çı karıp hipnotize etmeye 
çalı şmış ama yapamamı ştı. A ğabeyim Dave'in hayal kırıklı ğına u ğradı ğını 
hatırlıyorum. Tavuk gibi gıdaklamamı istiyordu. 
Her neyse, sanırım Kara Kule üzerinde çalı şmaya dönmek istiyorum. O kadar 
karma şık bir i şe soyunmaya hazır olup olmadı ğımı bilmiyorum -son birkaç yıldaki 
başarısızlıklarımdan sonra şüpheliyim diyelim- ama yine de bir denemek 
istiyorum. O kurgu karakterlerin beni ça ğırdı ğını duyabiliyorum. Kimbilir? Bu 
seferkinin içinde Richard Adams'm romanındaki Shard ik gibi dev bir ayı bile 
olabilir! 
 
7 Ekim 1989 
Bir sonraki Kara Kule kitabına bugün ba şladım ve -Üç'ün Çekili şi'nde oldu ğu 
gibi- ilk seansı ne demeye bu kadar bekledi ğimi dü şünerek bitirdim. Roland, 
Eddie ve Susannah'yla olmak so ğuk bir bardak su içmeye benziyor. Ya da uzun 
süren ayrılıktan sonra eski dostları görmek gibi. V e yine kendimi bir hikâye 
yazıyormu ş gibi de ğil, kelimelerin aktı ğı bir tür oluk tedarik etmi ş gibi 
hissediyorum. Ve biliyor musun? Benim için hava ho ş. Bu sabah kelime i şlemcinin 
başında dört saat boyunca oturdum ve zihin açıcı bir i laç almayı bir kez bile 
düşünmedim. Sanırım buna Çorak Topraklar adını verece ğim. 
 
9 Ekim 1989 
Hayır... Çorak Topraklar. T. S. Eliot şiirinde oldu ğu gibi 2 kelime (sanırım 
onunki "Çorak Ülke"ydi). 
 
19 Ocak 1990 
Çorak Topraklar'ı bugün be ş saatlik bir maraton çalı şmayla bitirdim. Đnsanlar 
sonundan nefret edecek; bilmece yarı şması sonuçlanmadan bitiyor. Hikâyenin biraz 
daha devam edece ğini dü şünmüştüm ama elimde de ğil. Bir sesin kafamın içinde net 
bir şekilde konu ştu ğunu duydum (her zamanki gibi Roland'ın sesine benzi yordu); 
" Şimdilik i şin bitti... defterini kapat, Kalem şor," dedi. 
Hikâye, belirsiz sonu bir yana bana oldukça iyi gör ünüyor ama her zamanki gibi 
di ğer yazdıklarıma pek benzemiyor. El yazması tu ğla gibi, 800 sayfadan fazla ve 
söz konusu tu ğlayı üç aydan biraz fazla bir süre içinde yazdım. 
Đ-na-nıl-maz. 
Ve yine neredeyse hiç düzeltme veya ba ştan yazma söz konusu de ğil. Birkaç 
devamlılık tutarsızlı ğı var ama kitabın uzunlu ğu göz önüne alındı ğında bu kadar 
az olu şu bir mucize. Bir ba şka inanılmaz olan ise ne zaman bir tür ilhama 
ihtiyaç duysam do ğru kitabın adeta uçup ellerime dü şmesi. Charles Palliser'ın 
17. yüzyılın homurtuya benzer argosundan muhte şem örneklerin bulundu ğu The 
Quincunx'i gibi. Bu argo Bıçakçı' nın a ğzına çok yakı ştı; en azından ben öyle 
düşünüyorum. Ve Jake'i hikâyeye o şekilde geri döndürmek ne harikaydı! 
Beni endi şelendiren tek konu, Susannah Dean'e (eskiden Det-ta /Odetta olan) ne 
olaca ğı. Hamile ve babanın kim veya ne oldu ğu dü şüncesi beni korkutuyor. Bir 
iblis mi? Tam olarak öyle oldu ğunu sanmıyorum. Belki bu konuyla serinin birkaç 
kitabı boyunca ilgilenmek zorunda kalmam. Her ne ol ursa olsun tecrübelerim bana 
şöyle diyor; uzun bir kitapta bir kadın hamile kaldı ğında ve babayı kimse 
bilmedi ğinde o hikâye ba ş a şağı gidiyor demektir. Neden bilmiyorum ama 
hamilelik, olay örgüsünü kuvvetlendirmede berbat bi r unsur! 
Ah neyse, belki fark etmiyordur. Şu an Roland ve ka-tet'inden usanmı ş 
durumdayım. Hayranlar Lud'dan ayrılan trende gelen beklenmedik son yüzünden 
isyan edecek ama onlara geri dönmeden önce epeyce b ir süre geçece ğini 
düşünüyorum. Bu söyledi ğimi bir kenara yaz. 
Yine de kitabı yazdı ğıma memnunum ve sonu bana çok yerinde görünüyor. Co ruak 
Topraklar pek çok yönden "kurgu hayatımın" zirve no k-tasıymı ş gibi geliyor. 



Hatta belki Mah şer'den bile iyi. 
 
27 Kasım 1991 
Çorak Topraklar'm sonu yüzünden hayranların isyan e dece ğini söyledi ğimi 
hatırlıyorsun, de ğil mi? Şuna bir bak! 
Lawrence, Kansas'tan yazan John T. Spier'ın mektubu : 
 
16 Kasım 91 
Sevgili Bay King, 
Yoksa sadede gelip "Sevgili Sersem Herif diye mi ba şlasay-dım? 
Son S ĐLAHŞOR kitabınız Çorak Topraklar'm Donald Grant Baskısı  için onca para 
verdi ğime inanamıyorum! Paramın kar şılı ğında aldı ğım şeye bakın! Hiç olmazsa 
kitabın adı do ğruymu ş, gerçekten " ĐSRAF."'  
Beni yanlı ş anlamayın, hikâye fena de ğildi, hatta muhte şemdi ama nasıl öyle bir 
yerde bitirebildiniz? Bir son oldu ğu da söylenemez zaten. Sanki yorulmu ş ve, 
"Aman, ne olacak yani, bir son yazmak için beynimi zorlamama gerek yok, 
kitaplarımı alan enayiler her şeye razı zaten," demi şsiniz. 
Kitabı geri gönderecektim ama resimleri (özellikle Oy'u) be ğendi ğim için 
saklayaca ğım. Ama hikâye okuyucuyu kazıklıyor. 
KAZIKLANMA hissini bilir misiniz. Bay King? Dönüp k ıçınıza bakın, anlarsınız. 
Đçten ele ştirilerimle, 
John T. Spier Lawrence, Kansas 
 
23 Mart 1992 
Bu, bir yönden kendimi çok daha kötü hissetmeme seb ep oluyor. 
Stowe, Vermont'tanyazan Bayan Coretta Vele'ın mektu bu: 
 
6 Mart 1992 
Sayın Stephen King, 
Bu mektubun size ula şıp ula şmayacağını bilmiyorum ama umarım elinize ula şır. 
Kitaplarınızın ço ğunu okudum ve hepsini de çok sevdim. "Karde ş eyalet" 
Vermont'tan, 76 ya şında genç bir "büyükanne"yim ve özellikle Kara Kule  
öykülerinizi çok seviyorum. Şey, mektubu yazma sebebime geleyim. Geçen hafta 
Mass Gene-ral'de bir Onkolog ekibini görmeye gittim  ve bana beynimdeki tümörün 
habis gibi göründü ğünü söylediler (daha önce, "Tasalanma Coretta, iyi huylu," 
demi şlerdi). Ne gerekiyorsa onu yapmak zorunda oldu ğunuzu biliyorum. Bay King, 
"ilham perinizi izlemelisiniz" ama bu yılın 4 Temmu z'unu görürsem şanslı 
olaca ğımı söylüyorlar. Galiba sevgili Kara Kule serisinde n okuyabilece ğim son 
kitap bu. Acaba Kara Kule'nin nasıl sonlanaca ğını ya da en azından Roland ve 
"Ka-Tet'inin Kara Kule"ye varıp varmayaca ğını söyleyebilir misiniz? Varırlarsa 
orada ne bulacaklar? Hiç kimseye söylemeyece ğime söz veriyorum. Ölmekte olan bir 
kadını çok mutlu edeceksiniz. 
Saygılarımla, 
Coretta Vele Stowe, Vt. 
Çorak Topraklar'ı nasıl öyle kaygısızca bitirdi ğimi hatırladıkça kendimi bok 
gibi hissediyorum. Coretta Vele'ın mektubuna cevap vermem gerek ama ne 
yazaca ğımı bilmiyorum. Roland'ın hikâyesinin nasıl bitti ğine dair ondan fazla 
fikrim olmadı ğını söylersem bana inanır mı? Pek sanmıyorum ama Ja ke'in son 
kompozisyonunda söyledi ği gibi, "gerçek bu." O kahrolası Kule'nin içinde ne  
oldu ğuna dair... şey, Oy'dan fazla fikrim yok! Parmak uçlarımdan çıkı p yeni 
Macintosh bilgisayarımın ekranında belirene dek gül lerle dolu bir tarla içinde 
oldu ğunu bile bilmiyordum! Coretta buna kanar mı? Ona, " Dinle, Cory: Rüzgâr 
eser, hikâye sürer. Sonra rüzgâr aniden kesilir ve benim de senin gibi 
beklemekten ba şka çarem kalmaz," desem ne yapar? 
Ele ştirmenlerin en zekisinden zihni en yava ş çalı şan okuyucuya kadar hepsi 
kontrolün bende oldu ğunu sanıyor. Ve bu çok komik. 
Çünkü bende de ğil. 
 
22 Evlül 1992 
Çorak Topraklar'm Grant baskısı tükendi ve karton k apaklı baskısı da gayet iyi 
gidiyor. Mutlu olmalıyım ve sanırım öyleyim de ama belirsiz son yüzünden hâlâ 



tonlarca mektup alıyorum. Üç ana kategoriye ayrılıy orlar: Öfkelenenler, bir 
sonraki kitabın ne zaman çıkaca ğını merak edenler ve bir sonraki kitabın ne 
zaman çıkaca ğını merak eden öfkeli insanlar. 
Ama tıkanmı ş durumdayım. O yönden esen rüzgâr durdu. En azından  şu an için 
esmiyor. 
Bu arada, tefeci dükkânından bir resim alıp sonra b ir şekilde içine dü şen bir 
kadınla ilgili roman fikrim var. Hey, belki de Orta -Dünya'ya dü şer ve Roland'la 
kar şıla şır! 
 
9 Temmuz 1994 
Tabby ile içmeyi bıraktı ğımdan beri pek kavga etmiyoruz ama bu sabah birbiri mize 
girdik. Elbette Lovell'daki evdeyiz. Sabah yürüyü şüme çıkmaya hazırlanıyordum ki 
bugünkü Lewiston Sun'dan bir haber gösterdi. Stoneh am'dan Charles "Chip" 
McCausland adında biri 7. Karayolu üzerinde yürürke n bir araç ona çarpıp kaçmı ş 
ve adam ölmü ş. Ben de o yolda yürüyorum. Tabby beni Turtleback Y olu'ndan 
ayrılmamaya ben de onu 7. Karayolu'nda yürümeye (Ta nrı şahidim olsun, zaten 
asfaltta bir kilometre bile yürümüyorum) herkes kad ar hakkım oldu ğuna ikna 
etmeye çalı ştım ve sonra tartı şma büyüdü. Sonunda benden hiç olmazsa görü şün çok 
kısıtlı oldu ğu ve bir aracın yoldan çıkması durumunda kaçacak ye rin bulunmadı ğı 
Slab City Hill'de yürümememi istedi. Ona bunu bir d üşünece ğimi söyledim 
(konu şmaya devam edersek evden çıkmam ö ğleyi bulacaktı) ama korkunun hayatımı 
yönlendirmesine izin verirsem ne olayım. Ayrıca, şu Stonehamlı zavallı adam, 
yürürken bana bir arabanın çarpması ihtimalini mily onda bire dü şürmüş gibi 
görünüyor. Bunu Tabby'ye söyleyince, "Böyle ba şarılı bir yazar olma ihtimalin 
çok daha dü şüktü. Bunu kendin söylemi ştin," dedi. 
Maalesef buna verebilece ğim bir cevap yoktu. 
 
19 Haziran 1995 (Bangor^ 
Tabby ile az önce en küçük çocu ğumuzun (ve yüz kadar sınıf arkada şının) sonunda 
diploma aldı ğı Bangor Tiyatro Salonu'ndan döndük. Artık resmen b ir lise mezunu. 
Bangor Lisesi'ni ardında bıraktı. Sonbaharda üniver siteye ba şlayacak ve Tab ile 
çok yaygın olan Bo ş Yuva Sendro-mu'nu ya şayaca ğız. Herkes göz açıp kapayıncaya 
kadar geçece ğini söyler, siz de yaa, evet evet dersiniz... ve ge rçekten öyle 
olur. 
Kahretsin, üzgünüm. 
Kendimi kaybolmu ş hissediyorum. Her şey ne için zaten? (Bunların anlamı ne 
Alfie, ha-ha?) Be şikten mezara dek süren bu mücadele? "Yolun sonundak i açıklık" 
mı? Tanrım, bu insafsızca. 
Bu ö ğleden sonra Lovell'a, Turtleback Yolu'ndaki eve gid ece ğiz... Owen birkaç 
gün içinde yanımıza gelece ğini söylüyor. Tabby göl kenarında yazmak istedi ğimi 
biliyor ve bazen sezgileri öyle kuvvetli oluyor ki ür-küyorum. Mezuniyet 
töreninden dönerken bana rüzgârın tekrar esip esmed i ğini sordu. 
Đşin aslı, esiyor; hem de bu kez şiddeti artıp fırtınaya döndü. KK serisinin bir 
sonraki kitabına ba şlamak için sabırsızlanıyorum. Bilmece yarı şmasında ne 
oldu ğunu ö ğrenme vakti geldi (Eddie'nin Blaine'i bilgisayar ma ntı ğını "aptal 
sorularla" -so ğuk bilmecelerle- alt ederek yendi ğini birkaç aydır biliyorum) ama 
bu kez anlataca ğım ana hikâyenin bu oldu ğunu sanmıyorum. Roland'ın ilk a şkı 
Susan hakkında yazmak ve "kovboy a şklarını" Orta-Dünya'nın Mejis adındaki 
(Meksika gibi) hayali bir bölümünde ya şamalarını istiyorum. 
Atı eyerleyip Vah şi Grup ile bir ba şka yolculu ğa çıkma zamanı geldi. 
Bu arada di ğer çocuklar iyi. Sadece Naomi bir tür alerjik tepki  gösterdi... 
belki kabuklu deniz hayvanlarına alerjisi vardır. 
 
19 Temmuz 1995 (Turtleback Yolu, Lovell) 
Kendimi, Orta-Dünya'ya yaptı ğım di ğer ke şif gezilerinde oldu ğu gibi son bir ayı 
jet yakıtlı bir roket-kızak üzerinde geçirmi ş gibi hissediyorum. Sanrılar 
yaratan mutluluk gazıyla kafayı bulmu ş gibi. Bu kitabın içine girmenin daha zor 
olaca ğını sanmı ştım, hem de çok daha zor ama yine bir çift eski aya kkabıyı ya da 
üç dört yıl önce New York'taki Bally'den aldı ğım ve bir türlü vazgeçemedi ğim 
Western tarzı kısa çizmeleri giyiyormu ş-çasına kolay oldu. 



Daha şimdiden 200 sayfa yazdım ve Roland ile arkada şlarının sü-per-gripten arta 
kalanları inceledi ğini, Randall Flagg ve Abagail Ana'nın kanıtlarını f ark 
ettiklerini görmek beni çok memnun etti. 
Bence Flagg'in Roland'm eski dü şmanı Walter oldu ğu ortaya çıkabilir. Gerçek adı 
Walter o'Dim ve ba şlangıçta sadece ta şralı bir çocuktu. Bir açıdan son derece 
mantıklı geliyor. Artık yazmı ş oldu ğum her hikâyenin az veya çok, bu öyküyle 
bağlantılı oldu ğunu anlıyorum. Ve biliyor musun, bunu hiç dert etmi yorum. Sadece 
bu hikâye yazarken kendimi yuvaya dönmü ş gibi hissettiriyor. 
Peki neden aynı zamanda bir tehlike hissi veriyor? Niçin bu tuhaf Westernler 
üzerinde çalı şırken kendimi kalp krizi geçirip masamın üzerine yı ğılmı ş halde 
bulunaca ğımdan (veya Harley'imle muhtemelen 7. Karayolu üzer inde ölümcül bir 
kaza yapaca ğımdan) emin hissediyorum? Sanırım bunun sebebi, ser iyi tamamlamamı 
çok fazla insanın bekliyor olu şu. Ve bitirmeyi istiyorum! Tanrım, evet! Elimden 
gelirse dosyamda ne Canterbury Hikâyeleri ne de Edw in Drood Esrarı olacak, çok 
te şekkürler. Ama yine de daima etrafımda anti-yaratıcı  bir güç varmı ş gibi 
hissediyorum; ve bu hikâye üzerinde çalı şırken daha görünür oldu ğumu. 
Neyse, bu kadar yürek çarpıntısı yeter. Yürüyü şe çıkıyorum. 
  
2 Evlül 1995 
Kitabın be ş hafta sonra bitmesini bekliyorum. Bu seferki daha zorluydu ama 
muhte şem zenginlikte ayrıntılarla geliyor. Geçen ak şam Kuro-sawa'nm Yedi 
Samuray'ını izledim ve altıncı bölüm için iyi bir f ikir olabilece ğini dü şündüm. 
Uç-Dünya'nm Kurt Adamları (ya da buna benzer bir şey). Yol kenarındaki film 
kiralayan küçük dükkânlara ellerinde Kurosawa filmi nin Amerikan versiyonu olan 
Muhte şem Yedili'nin olup olmadı ğını sorsam iyi olacak. 
Yol kenarından bahsetmi şken, bugün 7. Karayolu'nun son bölümünde, nispeten daha 
güvenli olan Turtleback Yolu'na girmeden önce minib üs kullanan bir adamdan 
(sarho ş oldu ğu belliydi, minibüs yolda yalpalıyordu) kaçmak için  az kalsın 
hende ğe atlamak zorunda kalıyordum. Bundan Tabby'ye bahse tmesem iyi olur yoksa 
ortalı ğı aya ğa kaldırır. Neyse, "yaya korkusu"ndan payıma dü şeni aldım. Olayın 
başıma yolun Slab City Hill bölümünde gelmemesine memn unum. 
 
19 Ekim 1995 
Tahminimden uzun sürdü ama Büyücü ve Cam Küre bu ge ce bitti... 
 
19 A ğustos 1997 
Tabby ile az önce Joe ve tatlı e şine güle güle dedik. New York'a dönüyorlar. 
Onlara Büyücü ve Cam Küre'nin birer kopyasını vereb ildi ğim için mutluyum. Bitmi ş 
kitapların ilk bölümü bugün geldi. Yeni bir kitapta n daha iyi görünüp kokan bir 
şey var mıdır? Özellikle de kapa ğında isminiz varsa? Dünyanın en harika 
mesle ğine sahibim; gerçek insanlar hayallerimin ürünü içi n bana gerçek paralar 
ödüyor. Hayal dünyamdakiler arasında bana en gerçek  gelenlerin Roland ve ka-
tet'i oldu ğunu belirtmeliyim. 
Sanırım SOlar (Sadık Okuyucu) bu seferkine bayılaca k ve bunun tek sebebi, Mono 
Blaine ile yapılan bilmece yarı şmasının bir sonuca ba ğlanması de ğil. Acaba 
beyninde tümör olan Vermont'lu büyükanne hâlâ ya şıyor mu? Sanırım ya şamıyordur 
ama hayatta olsaydı ona bir kopya göndermek beni ço k mutlu ederdi... 
 
6 Temmuz 1998 
Bu ak şam Tabby, Owen ve Joe ile Oxford'a, Armageddon'u se yretmeye gittik. Filmi 
bekledi ğimden çok be ğendim, sanırım bunun bir sebebi ailemle birlikte ol mamdı. 
Film, özel efektlerle desteklenmi ş bir kıyamet filmi. Kara Kule'yi ve Kızıl 
Kral'ı dü şünmeme yol açtı. Pek şaşırtıcı sayılmaz aslında. 
Bu sabah bir süre Vietnam hikâyem üzerinde çalı ştım. El yazısından PowerBook'a 
geçtim, yani sanırım bu projeyi ciddiye alıyorum. S ully John'un tekrar ortaya 
çıkı ş şeklini sevdim. Soru: Roland Deschain ve dostları Bo bby Garfield'ın 
arkada şı Ted Brautigan ile hiç tanı şacak mı? Ve ya şlı Tedster'ın pe şindeki şu 
sı ğ adamlar da kim? Yaptı ğım i şlerin sonunda Orta-Dünya ve Uç-Dünya'ya ula şan 
bir oluk oldu ğu hissi giderek kuvvetleniyor. 
Kara Kule benim süper hikâyem, orası muhakkak. Bitt i ğinde çalı şmayı hafifletmeyi 
planlıyorum. Belki emekliye ayrılırım. 



 
7 A ğustos 1998 
Öğleden sonra her zamanki gibi yürüyü şe çıktım ve ak şam, Fred Ha-user'ı yanıma 
alarak Fryeburg'daki alkolikler derne ği toplantısına gittim. Eve dönü ş yolunda 
ona sponsor olup olmayaca ğımı sordu ve ona evet dedim; sanırım mereti bırakma yı 
artık ciddi ciddi dü şünüyor. Aferin ona. Her nasılsa, "Gaipten-gelenler" den 
bahsetmeye ba şladı. Yedi Kasaba civarında ba şka her yerden fazla görüldüklerini 
ve kadın erkek, genç ya şlı, herkesin onlardan bahsetti ğini söyledi. 
"O halde ben niye haklarında konu şuldu ğunu duymuyorum?" diye sordum ona. Bana 
cevap vermedi. Yüzünde komik bir ifadeyle bakıyordu . Israr edince cevap verdi. 
" Đnsanlar bu konuyu senin yanında konu şmaktan ho şlanmıyor, Steve, çünkü son 
sekiz ayda Turtleback Yolu'nda iki düzine gaipten-g elen vakası bildirildi ama 
sen bir tane bile görmedi ğini söylüyorsun." 
Bu bana çok mantıksız göründü ve cevap vermedim. Sö ylediklerinin anlamım 
toplantı bitip yeni sorumlulu ğumu evine bıraktıktan sonra anladım: insanlar 
benim yanımda "Gaipten-gelenler"den bahsetmekten ka çınıyordu çünkü çılgınca bir 
bakı ş açısıyla onlardan BEN ĐM SORUMLU OLDUĞUMU düşünüyorlardı. "Amerika'nın öcü-
adamı" olmaya alı şmış sayılırdım ama bu kadarı da fazlaydı... 
 
2 Ocak 1999 (Boston) 
Bu ak şam Owen ile Hyatt Harborside'dayız, yarın da Florid a'ya gidiyoruz. (Tabby 
ile orada bir ev almayı planlıyoruz ama çocuklara h enüz söylemedim. Ya şları 
sadece 27, 25 ve 21... böyle şeyleri anlayacak ya şa geldiklerinde belki 
söylerim, ha-ha.) Erken saatlerde Joe ile bulu şup Hurlyburly adında bir film 
izledik; David Rabe'in oyunundan uyarlama. Çok gari pti. Garip demi şken, 
Maine'den ayrılmadan hemen önce bir tür Yılba şı Gecesi kâbusu gördüm. Tam olarak 
ne oldu ğunu hatırlayamıyorum ama bu sabah uyandı ğımda rüya defterime iki şey 
yazdım. Đlki, Bebek Mordred. Chas Addams çizgi filminden fır lamı şa benzer bir 
şey idi. Bunu anlıyor gibiyim; Kara Kule serisindeki  Susannah'nın bebe ğini 
kastediyor olmalıyım. Kafamı asıl karı ştıran di ğeri. Ç ĐZGĐLĐ 19/6/1999, Ah 
Discordia BÎTT Đ yazmı şım. 
Discordia da KK hikâyelerine aitmi ş gibi görünüyor ama benim icat etti ğim bir 
kelime de ğil. 19/6/1999'a gelince, bu bir tarih, de ğil mi? Ne anlama geliyor? Bu 
yılın 19 haziran günü. O sırada Tabby ile Turtlebac k Yolu'ndaki evde olaca ğız 
ama hatırladı ğım kadarıyla bu tarih kimsenin do ğum günü de ğil. 
Belki ilk gaipten-gelenimle kar şıla şaca ğım gündür! 
 
12 Haziran 1999 
Tekrar göl kıyısında olmak müthi ş! 
On gün izin yapıp sonunda nasıl-yazılır kitabım üze rinde çalı şmaya dönmeyi 
planlıyorum, MACA Kizrnı merak ediyorum: Bobby Garf ield'ın arkada şı Ted 
Brautigan Kule serisinde bir rol oynarsa insanlar b unu bilmek isteyecek mi? 
Doğruyu söylemek gerekirse bunun cevabını gerçekten bi lmiyorum. Kule serisinin 
okuyucularının sayısı son zamanlarda bir hayli dü ştü... di ğer kitaplarımla 
kar şıla ştırıldı ğında rakamlar tam bir hayal kırıklı ğı (en azından satı ş 
anlamında gerçek bir rezalet olan Çılgınlı ğın Ötesi hariç). Ama önemi yok, en 
azından benim için. Seri tamamlanınca satı şlar da artabilir. 
Tabby ile yürüyü ş güzergâhım yüzünden bir kavga daha ettik; benden y ine anayola 
çıkmamamı istedi. Ayrıca, "Rüzgâr esmeye ba şladı mı?" diye sordu. Bir sonraki 
Kara Kule hikâyesini dü şünüp dü şünmedi ğimi soruyordu. Ona hayır dedim; commala-
ye-ye, ba şlamadı hikâye. Ama ba şlayacak ve içinde commala adında bir dans 
olacak. Net bir şekilde gördü ğüm tek sahne bu: Roland dans ediyor. Sebebini veya 
kim için oldu ğunu bilmiyorum. 
Her neyse, T.'ye neden Kara Kule'yi merak etti ğini sordum ve bana, 
"Silah şorlarla oldu ğunda daha güvendesin," dedi. 
Sanırım şaka yapıyordu ama T. için tuhaf bir şakaydı. Pek ona göre de ğildi. 
 
17 Haziran 1999 
Bu ak şam Rand Holston ve Mark Carliner ile konu ştum. Yüzyılın Fırtması'ndan Gül 
Kırmızısı'na (veya Hastanedeki Sır) geçme konusunda  ikisi de çok heyecanlı ama 
herhangi biri taba ğımı tekrar doldurmama yeterdi. 



Dün gece rüyamda yürüyü şe çıktı ğımı gördüm ve gözya şları içinde uyandım. Kule 
yıkılacak, diye dü şündüm. Ah Discordia. dünya kararıyor. 
???? 
18 Haziran 1999 tarihli Portland Pres-Herald'da/ı m anşet: 
BATI MAINE'DEK Đ "GA ĐPTEN-GELEN" FENOMENĐNE HÂLÂ BĐR AÇIKLAMA GETĐRĐLEMĐYOR 
 
19 Haziran 1999 
Bu, bütün gezegenlerin aynı hizada dizilmesine benz iyor ama bu kez bir araya 
gelen, Turtleback Yolu'nda toplanan ailem. Joe ve a ilesi ö ğle civan geldi; küçük 
oğulları gerçekten çok tatlı. Aynen öyle! Bazen aynay a bakıyor ve, "Artık bir 
büyükbabasın." diyorum. Ve aynadaki Steve sadece gü lüyor zira bu fikir çok 
aptalca. Aynadaki Steve hâlâ gündüzleri derslere gi rip Viet Nam Sava şı'nı 
protesto eden, geceleriyse Flip Thompson ve George McLeod ile Pat's Pizza'da 
bira içen üniversite ikinci sınıf ö ğrencisi oldu ğumu biliyor. Torunuma gelince, 
güzel Ethan'a? Tek yaptı ğı aya ğına ba ğlı balonun ipini çekmek ve gülmek. 
Kızım Naomi ve di ğer o ğlum Owen dün gece geç saatte geldi. Harika bir Baba lar 
Günü yeme ği yedik; insanlar hakkımda o kadar güzel sözler söy ledi ki ölüp 
ölmedi ğimi kontrol etmek zorunda kaldım! Tanrım, bir ailey e sahip oldu ğum, 
anlatacak ba şka hikâyelerim oldu ğu ve hayatta oldu ğum için çok şanslıyım. Umarım 
bu hafta ba şımıza gelecek en kötü olay, karımın yata ğının o ğlum ve gelinimin 
ağırlı ğıyla çökmesi olur-aptallar üzerinde güre şiyordu. 
Biliyor musun? Roland'm hikâyesine dönmeye niyetliy im. Yazma üzerine kitabımı 
bitirir bitirmez (Yazı Yazma Sanatı Üzerine fena is im de ğil aslında, basit ve 
yerinde) ba şlayaca ğım. Ama şu an güne ş parlıyor, hava çok güzel ve bir yürüyü şe 
çıkaca ğım. 
Daha sonra daha fazla yazarım, belki. 
 
20 Haziran 1999 tarihli Portland Sunday Telegram ga zetesinden: 
STEPHEN KING LOVELL'DAKĐ EV ĐNĐN YAKININDA ÖLDÜ 
MAINE'L Đ POPÜLER YAZAR ÖĞLEDEN SONRA YÜRÜYÜŞE ÇIKTI ĞI SIRADA ÖLDÜ 
HABER KAYNAĞI, ÖLÜME SEBEP OLAN M ĐNĐBÜSÜ KULLANAN ADAMIN 7. KARAYOLU'NA G ĐRERKEN 
"GÖZLERĐNĐ YOLDAN BĐR ANLI ĞINA AYIRDI ĞINI" 
SÖYLEDĐ 
Ray Routhier 
LOVELL, ME. (Özel haber) Maine'in en popüler yazarı  dün ö ğleden sonra yazlık 
evinin yakınlarında yürürken bir minibüsün çarpması  sonucu hayatını kaybetti. 
Minibüsü kullananın, Fryeburg'dan Bryan Smith oldu ğu belirlendi. Olaya yakın 
kaynakların belirtti ğine göre Smith, Rottwe-ilerlarından biri minibüsün 
arkasından çıkıp ön koltu ğun arkasındaki buz kutusunu kurcalamaya kalktı ğı 
sırada gözlerini yoldan ayırdı ğını itiraf etti. 
Smith'in bölge yerlilerinin Slab City Hill dedi ği mevkideki çarpı şmadan kısa 
süre sonra "Onu görmedim bile," dedi ği ö ğrenildi. 
O, Korku A ğı, Medyum ve Mah şer gibi çok sevilen romanların yazarı olan King, 
Bridgton'daki Kuzey Cumberland Memorial Hastanesi'n e kaldırıldı ve cumartesi 
sabahı saat 6.02'de ölümü resmen bildirildi. Yazar,  52 ya şındaydı. 
Hastaneden bir kaynak, ölüm sebebinin kafa bölgesin deki derin yaralar oldu ğunu 
belirtti. Bir araya gelmelerinin bir sebebi de Baba lar Gü-nü'nü kutlamak olan 
King ailesi bu gece inzivada... 
Commala-a ş-a ş 
Şimdi ba şladı sava ş! 
Đnsanın ve gülün tüm dü şmanları 
Batan güne şle aya ğa kalktı. 
  
Kalemşorun Notu 
 
Bu romanı ve daha öncekileri el yazması halindeyken  tüm ayrıntılara azami, 
sevecen bir dikkat göstererek okuyan Robin Furth'ün  paha biçilmez katkılarını 
bir kez daha şükranla belirtmek istiyorum. Bu giderek karma şıkla şan hikâye 
dağılmazsa bunda en büyük pay, Robin'indir. Ve buna in anmıyorsanız, okumayı 
büyüleyici kılan Kara Kule dizinine bir göz atın. 



Kule serisinin son be ş kitabının editörlü ğünü yapan Chuck Verrill'e ve bu dev 
projeyi hayata dökmek için i şbirli ği yapan ikisi büyük, biri küçük olan üç 
yayımcıya te şekkür etmeliyim: Robert Wiener (Donald M. Grant, Pu blisher), Susan 
Petersen Kennedy ve Pamela Dorman (Viking), Susan M oldow ve Nan Graham 
(Scribner). Dayanıklılı ğı ve cesaretiyle pek çok kasvetli günü kurtaran Aja n 
Moldow'a özel te şekkürler. Daha pek çok isim var, ama sizi tüm liste yle sıkmak 
istemiyorum. Ne de olsa bu kahrolası Akademi Ödülle ri de ğil, de ğil mi? 
Bu kitapta ve Kule serisinin son kitabında bazı co ğrafi ayrıntılar 
uydurulmu ştur. Bu sayfalarda adı geçen gerçek ki şiler kurgusal anlamda 
kullanılmı ştır. Ve bildi ğim kadarıyla Dünya Ticaret Merkezi'nde jetonlu sakl ama 
dolapları hiçbir zaman olmadı. 
Sana gelince, Sadık Okuyucu... 
Yolda a şılacak son bir dönemeç kaldı, sonra açıklı ğa varaca ğız. 
Benimle gel, olur mu? 
Stephen King 
28 Mayıs 2003 
(Tanrı'ya şükürler olsun derim.) 
  
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. 
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