
.

“Yüksek doz aksiyonla dolu bir hikâye.” —MARIE LU

C I N D Y  P O N



.



.

Çeviren

Begüm Berkman

C I N D Y  P O N



.



.

Herkesin çakılarla oynayan kötü oğlanlara âşık olduğunu
bana daha en başından söyleyen Malinda Lo’ya



.



.

Alternatif bir yakın gelecekte Taipei.
Mei: Yok, yoksun; “mey” şeklinde okunur.
You: Var, varlık; “yov” şeklinde okunur.



.



9

BİRİNCİ BÖLÜM 

KAÇIRMA

Akın akın insan kalabalığının ortasında göz ucuyla iki you kızı-
nı izliyordum. Yapış yapış bir haziran akşamı saat on birde Tai-
pei’nin Shilin Gece Pazarı, alışveriş yapıp serinlemenin bir yolu-
nu arayan meilerle dolup taşıyordu. Dar sokağın iki yanındaki 
sıra sıra dükkânlardan Mandarin Çincesi, Tayvanca ve İngilizce 
şarkılar bangırdıyordu. Yol trafiğe kapanmış; seyyar arabalarda 
erişte, istiridyeli omlet, soğuk meyve suyu ile milkshake satan 
pazarcılar tarafından ele geçirilmişti. Bir kısmı da yere serdikleri 
battaniyelerde işporta malı oyuncakları ve ıvır zıvırı satıyorlardı.

Rengi atmış siyah botlarımı plastik masanın altındaki bir ta-
bureye dayayıp iyice kamburlaştım ve sigara dumanı, bayat bira 
ve ter kokusunu içime çektim. Kelebek çakımı parmaklarımın 
arasında ritmik bir şekilde çeviriyor, çeliğin serinliğinin ve bıçak 
ile sapların elimde dönerken çıkardığı seslerin keyfini çıkarıyor-
dum.

Erkekler bana temkinli yaklaşırken kendi saklı silahlarına do-
kunuyor, kızlar ise çene çalarak önümden geçerken birbirlerine 
sokuluyorlardı. En fazla on beş yaşındaki bir mei kız, sürmeli 
gözlerini kırmızı bezelyeye bulanmış buzlu chua bing tatlısından 
kaldırdı ve kirpikleri saks mavisi kâküllerine sürtünürken bana 
gülümsedi. Bu gece gençlerin çoğu maskesizdi; sadece eğlenmek 
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ve çıplak yüzle dolaşmanın normal sayıldığı bambaşka bir çağda 
yaşıyormuş gibi davranmak istiyorlardı. Temiz hava soluyabil-
dikleri bir çağda.

Mei kızın arkadaşı onu dirseğiyle dürttü ve yüksek sesle, yü-
zünü maskelerin ardına gizleyen serseri mei oğlanlarla ilgili bir 
şeyler söyledi. Kız bana sert bir bakış attı; sonra fırfırlı, kısacık 
eteklerinin altında çıplak bacaklarıyla, arkadaşının burnu hava-
da yanımdan geçip gittiler. Gülümseyen kızın artık suratı asıl-
mış, dudakları bükülmüştü.

“Baksana,” diye seslendim.
Buzlu tatlısını dökmemeye dikkat ederek bana doğru hafifçe 

döndü. Yukarı kaldırdığı kara kaşlarının altında kara gözleri iri-
leşmişti. Ona göz kırparak bıçağımı çevirdim, sonra havaya atıp 
tek hamlede geri yakaladım. Kızın yüzü kızardı ve arkadaşı onu 
kalabalığın içine doğru sürüklemesine rağmen kıkırtısı kulakla-
rıma ulaştı. 

Bütün bunlar olurken, yuvarlak bir varilin üzerine eğilmiş, su-
yun üstünde süzülen kaplara plastik toplar atmaya çalışan iki you 
kızı gözden kaçırmamıştım. Ödülleri turuncu, kırmızı ve yeşil ya-
nardöner renklerde, genetiğiyle oynandığı için asla beş santimden 
daha fazla büyümeyecek bir koi balığıydı. Karanlıkta parlasalar 
şaşırmazdım. Kızların etrafını, kaslı kollarını kabarık göğüslerinin 
önünde kavuşturmuş iriyarı üç koruma olan mei oğlanlar sarmıştı. 

Bunu yapmaya gönüllü olmuştum çünkü yakalanırsam yal-
nızca ben yargılanacaktım. Sadece ben idam edilecektim. Arka-
daşlarım güvende olacaktı. Hepsinin ailesi ya da onları seven 
birileri vardı. Gözden çıkarılabilir olan bendim ve ben de onları 
korumak için canımı vermeye hazırdım.

Bir you oğlan caka satarak kızın yanına doğru yürüdü; cam 
kaskı, yüz hatlarının bu mesafeden görünmesini engelliyordu. 
Kaskları balık fanusuna benzediği için onlara “tas kafa” diye-
rek dalga geçiyorduk. Oğlanın gösterişli siyah takım elbisesinin 
uzun koluna, ağzından turuncu alevler püskürten çivitmavisi 
bir ejder işlenmişti. Bu takım elbise mümkün olduğunca en iyi 
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oksijeni solumasını, beden ısısının ayarlanmasını ve you iletişim 
sistemine daima bağlı kalmasını sağlıyordu. Beyaz-gümüş elbi-
seli uzun boylu kız koi balığını kazanmaya odaklanmıştı ve onu 
umursamıyordu ama daha ufak tefek olan arkadaşı korumalara 
başıyla işaret verdi ve you oğlan aralarından salınarak geçti. 

Çaktırmadan hıhladım.
Sohbet ediyorlar, daha isimlerini vererek tanışırken bile ile-

ti-sislerinden birbirleriyle ilgili bilgilere erişip boy, kilo ve ge-
netik özellikleri değerlendiriyorlardı. You olmak, varlıklı olmak 
böyle bir şeydi. Daha doğmadan mükemmel bir insan numunesi 
olmak, aşılanarak kuvvetlendirilmek, en iyisine ayarlanmak. Bir 
anlık merakın düşüncesiyle dahi sınırsız bir bilgi veritabanına 
erişip hepsini kasktan görüntüleyebilmek. En iyi havaya, yeme-
ğe ve suya erişebilmek, etraflarında tüm dünya çürürken olabi-
lecek en uzun ömürleri yaşamak.

Bense bu ülkenin yüzde doksan beşini oluşturan diğer meiler-
den farksızdım; yoksundum. Biz isterdik ve istediğimizle kalırdık. 
Kırkımı görürsem kendimi şanslı sayacaktım ve yolu neredeyse 
yarılamıştım.

You oğlan yakasıyla uğraştı, sonra kaskını çıkardı ve koruma-
lardan birine uzattı, kas yığını da alıp ilgisizce inceledi. Oğlan 
uzunca bir süre kolunun manşetine doğru öksürüp bizim her 
gün soluduğumuz pisliğe uyum sağlamaya çalıştı. Aman ne asi! 
Kaskı olmayınca yüzünü daha iyi görebildim. Çene hizasındaki 
sarı saçları yer yer kırmızıya boyanmıştı, yüz hatlarına bakılırsa 
Asya kökenliydi. Muhtemelen on yedi yaşındaydı. 

Kol cebinden bir sigara çıkarıp yaktı, derin derin içine çekti ve 
başını yana eğip dumanını üfledi. Ufak tefek you kıza doğru cil-
veli cilveli yanaştı. Uzun kız onlara bir bakış attı, sonra yeniden 
varile döndü. Geniş omuzlu fakat ince yapılıydı; kostümü par-
lak pembe şeritlerle süslenmişti ve kalp hizasına renkli taşlardan 
bir Hello Kitty dikilmişti. Hepsinin de kıymetli taşlar olduğuna 
şüphe yoktu. Omuzlarının kasılmasından, you oğlanın aralarına 
davetsiz dalmasından memnun olmadığı anlaşılıyordu.



12

Kostümlerini bir süredir görev gereği inceliyordum. Victor 
konuyla ilgili tüm verileri toplamıştı. Bir ekrandan görsellerini 
gösterirken, “Karemsi kaskları geç,” demişti. “İki yıl öncesinin 
tasarımı. Üstlerindeki mücevher gibi her türlü süs hakikidir. 
Jin’in kostümlerinde sadece en iyi malzemeler kullanılır. Yani 
kostüm ne kadar parlaksa, you da o kadar zengindir.”

Kısa boylu kızın mor kostümü daha göz alıcıydı ama uzun 
olanın sadece göğsündeki işlemede aşağı yukarı yüz bin dolarlık 
elmas vardı.

Çakıyı cebime soktum ve belime bağlı bir keseden kullanaca-
ğım malzemeleri çıkardım. Kolsuz siyah tişört ve siyah kotumla 
ortama uymakla kalmıyor, rahatça da hareket edebiliyordum. 
Masadan aşağı atladım ve kollarımı başımın üzerine uzatarak 
omuzlarımı esnettim.

Şimdi ya da asla.
Kestirmeden gitmek için, yoluma çıkanlara çarpa çarpa çap-

razlama ilerleyerek kalabalığı yardığım sırada insanlar telaşla 
önümden çekilmeye çalıştılar. Seyyar tezgâhlardan birinde satı-
cının tofulu chou doufu için baharatlı sosu karıştırdığı tencereden 
yükselen buharın kokusu gözlerimi yaşarttı. Bir dakika sonra ko-
rumaların arkasına ulaştım. Devasa sırtları hedefime ulaşmamın 
önündeki tek engeldi. Ortadakinin omzuna hafifçe dokundum, 
adam yumruklarını sıkarak arkasına doğru döndü.

“Çekil,” dedim.
“Ne?”
Dirseğimi büküp adamın burnuna kıracak kadar sert geçir-

dim. Hödük herif gürleyip, burnundan kan fışkırırken eliyle yü-
zünü örttü. Hızla yanından geçtim ve gözleri ve ağzı şaşkınlıkla 
açılmış you oğlanın üzerine atıldım. Diğer iki koruma beceriksiz-
ce bana doğru hamle yaptı. Sıçrayarak onlardan uzaklaştım ama 
içlerinden biri maskemi yakalayıp boynuma doğru indirmeyi 
başarmıştı.

Sorun değil. Adama sırıtarak elimdeki cam ampulü yere fır-
lattım. Zehirli duman yükselip etrafımızı sardı. Korumalar ve 
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oğlan beş saniyede külçe gibi yere yığıldılar. You oğlanın sabah 
uyandığında kaskını çıkardığına pişmanlık duyacağından emin-
dim. Minyon kız yanımda cıyaklarken gelip geçenler bağrışıyor-
lardı fakat herkes dumandan uzak duruyordu.

Uzun kıza doğru atılıp onu kendime çektim ve elimdeki şı-
rıngayı bedeninin açıktaki tek yeri olan eline sapladım. İçindeki 
uyku iksiri zerk olurken iğnesi tısladı. Kız üzerime yığıldı, ben 
de onu omzuma alıp arkamızdaki karanlık sokak arasına koş-
tum ve nihayet dumandan çıkınca derin bir nefes alabildim. Kız 
ağır değildi ama koluna bacağına hâkim olmak zordu.

Arkamdan ayak sesleri yankılanarak koşturan bir adam, 
“Hey, baksana sen!” diye bağırdı.

Söverek bir köşeyi dönüp karanlık bir başka sokak arasına 
daldım. Adam yine peşimden geldi. Ayağımı uzatıp ona çelme 
takınca, engebeli kaldırıma sertçe düşerek yapıştı.

Kızı bacaklarından sıkı sıkı tutarak, sokakların yerleşimi zih-
nime kazılı hâlde arkama bakmadan koştum. Gece pazarının 
uzaktan gelen gürültüsü ve kalabalığı milim milim yararak iler-
leyen polislerin sirenini duydum. Peşimden gelen kimse yoktu. 
Pazarın diğer ucuna ulaşınca anayola çıktım ve bir taksiye el et-
tim. Araç leş gibi egzoz dumanını kusarak bir cayırtıyla durdu. 
Maskemi tekrar takıp kapıyı açtım. “Otobüs hattının son dura-
ğına,” dedim.

Şoför başıyla onayladı ama arka koltuğa yatırdığım rehine-
mi görünce tek kaşını kaldırdı. “Çok içti de,” diye mırıldandım. 
“Onu uyarmaya çalıştım ama dinlemedi.”

Adam izmaritini camdan dışarı attı ve yeniden trafiğe girdi. 
“Bu you kızlarının da yedikleri önlerinde, yemedikleri arkaların-
da ama sürekli daha fazlasını istiyorlar.”

Şoför yaya, motosiklet demeden herkese korna çalarak so-
kaklarda ustalıkla ilerlerken açık camımdan dışarıyı izlemeye 
koyuldum. Dikiz aynasından bakışlarımı yakaladı ve “Koruması 
falan mısın?” diye sordu.

Başımı hayır dercesine salladım.
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“Ha, süs oğlanısın o zaman.” Sırıttı. “Eh, faturaları bir şekilde 
ödemek lazım, değil mi?”

Tabii. Arkadaşlarımla Jin Holding hakkında daha fazla bilgi 
edinmenin en iyi yolunun kılık değiştirmek, you oğlanlardan 
birine dönüşüp aralarına karışmak olduğuna karar vermiştik. 
Victor bu iş için mükemmel adaydı; çekiciliği ve yakışıklılığıyla 
sorunsuz uyum sağlayacaktı. Ancak önce finansmana ihtiyacı-
mız vardı ve fazladan birkaç yüz milyonu olanlardan daha iyi 
sponsor bulamayacağımız da açıktı. 

Neon tabelaların ışıltısı bir renk cümbüşüne dönüşüyor, gö-
rüşümü kırmızı, mavi, turuncu ve yeşillere boyuyordu. Şoförün 
ani frenleriyle devrilmemesi için bir elimle you kızın kolunu tu-
tuyordum. Cam kaskı etrafımızı saran ışıkları yansıtıyor ve yüz 
hatlarını seçmeme engel oluyordu. Aniden korkuya kapılıp yut-
kundum. Artık bu işin dönüşü yoktu. Sertçe başımı çevirdim ve 
kızın kolunu sıktığımı fark edince tutuşumu gevşettim.

Kız hiç tepki vermiyordu, göğsü her nefes alıp verişinde belli 
belirsiz kalkıp iniyordu. En azından ertesi sabaha kadar baygın 
kalacaktı.

Taksi ani bir frenle durunca kızın düşmesine engel olmak için 
kollarımı ona doladım.

“Geldik, son duraktayız,” dedi adam.
Lingyi’nin düzenlediği sahte kimliğe ve banka hesabına bağlı 

parakartı uzattım. “Teşekkürler,” dedim, “bahşiş olarak beş do-
lar daha ekle.” 

Adam gülümseyip beni başıyla selamlarken göz çevresi kırış-
tı. Yirmi beşinden büyük olamazdı.

Arabadan indim, kızı kucaklayarak çıkardım ve kapıyı aya-
ğımla iterek kapattım. Şoför yeniden yola koyulmadan önce ar-
kamızdan iki kere korna çaldı. Saat neredeyse gece yarısıydı ve 
bir an önce Yangmingshan’a ulaşmalıydım. Otobüs hattının son 
durağı dağ eteğinin yakınındaydı. Kızın başı omzuma gelecek 
şekilde pozisyonunu değiştirdim; yanağıma dayalı kaskı soğuk 
ve pürüzsüzdü. Eve doğru tepeyi tırmanmaya başladım.
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Bulutlarla ve hava kirliliğiyle gölgelenen yarımay solgundu. 
Bileğimdeki Vox çok az ışık veriyordu ama çamurlu yollarda yö-
nümü sorunsuzca buluyordum. İki kere soluklanmak için dur-
dum; ikisinde de tutsağımı ne yapacağımı bilemediğimden yere 
yatırıp başını uyluğuma yasladım. Başındaki cam kaskla sanki 
insan değil de uzaylıydı. Kostümündeki pespembe şeritler ka-
ranlıkta parıldıyordu ve açıktaki yumuşak elleri iki yanında gev-
şekçe duruyordu.

İnsanlık denen şeyden nasıl bu kadar uzaklaşmıştık? Kaskını 
çıkarabilirdim ama bu çok aleni bir ihlal olurdu. Bu fikrin ironisi 
karşısında acı acı gülümsedim.

Yeniden doğrulup onu omzuma attım. Artık hafif değildi; sanki 
bir fil taşıyordum ve kollarım da gülle gibiydi. Nihayet patikadan 
çıkacağım noktayı işaretleyen sivri taşlı çıkıntı önümde belirdi. 
Gür çalılığın ve devasa ağaçların arasına girerken karanlık da etra-
fımı sardı. Üç sene önce tayfun sezonundaki çamur selinin hemen 
ardından gerçekleşen büyük deprem çayevlerini, yolları ve evleri 
yerle bir edip yutmuştu. Yangmingshan’ın yarısı alev alev yanmış-
tı. Sağ kalanlar kaçıp bölgeyi terk etmişti ve hem ekonomik buhran 
hem de dağın lanetli olduğu yönündeki söylentiler sebebiyle hiçbir 
yatırımcı yerleşim alanlarını yeniden inşa etmeye yeltenmemişti. 

Bir zamanların güzel manzaralı kaçamak yeri artık bitki ör-
tüsüyle kaplı, ıssız bir yabandı; tek sakinleri ise altüst olmuş 
mezarlardaki ölülerdi. Bir de ben… Yangmingshan’da yaşayan 
başkaları varsa bile yollarımız hiç kesişmemişti.

Adımlarımı sayarak ilerlerken verdiğim çabayla zorlanan 
bacaklarım titriyordu. Dört yüzüncü adımıma yaklaştığımda 
bahçenin çiçek perileri gibi parıldayan ilk ışıkları görüş alanıma 
girdi. Hepsi de güneş enerjisiyle çalışan aydınlatmaları son elli 
adımda bana yol göstermeleri için yerleştirmiştim. Gözlerime 
akan ter canımı yakıyordu ama artık duramayacak kadar yakın-
dım. Laboratuvarın ağır ahşap kapısı ses komutumla tıkırdaya-
rak açıldı ve sendeleyerek içeri dalıp kızı yatak odası olarak kul-
landığım küçük ofisteki karyolaya yatırdım.
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Kendimi yere bıraktım; kollarımı kendime çektiğim dizleri-
me dayayıp soluklanana dek öylece oturdum.

Kızı orada bırakıp soyundum ve derme çatma duşta, üstüme 
pat pat akan ılık su yerine soğuk su olmasını dileyerek yıkandım. 
Tüm kaslarım titreye titreye sabunlandım, sonra kurulandım ve 
üzerime bir şort geçirdim. Ön kapı yalnızca benim sesimle çalı-
şıyordu ama riske girmeyip yeşil metal masada aranıp anahtarı 
buldum ve kapıyı içeriden kilitledim. Sonra anahtarı bir ipe ge-
çirip boynuma astım.

You kızın ne durumda olduğuna bir kere bile bakmadan ana 
salondaki eskimiş koltuğa kütük gibi devrilip ve tüm yorgunlu-
ğumla hemen uykuya daldım.

 
Bilincimi açıp beni uyandıran, gündüzün aydınlığı değildi. Göz-
lerimi aniden açıp, you kızın tas kafasını burnumun dibinde, 
gözlerini üzerimde buldum. Yüzünü bir anlığına görebildim. 
Anlayabildiğim kadarıyla çok az estetiği vardı: Gözleri ne tam 
çekik ne tam badem şekilliydi, hokka burunlu ve dolgun dudak-
lıydı. Gözleri benim alabildiğim yapay kremalı ve fazla sulu kah-
veler gibi açık kahverengiydi. Parmaklarını tereddütle boğazıma 
doğru uzatmıştı. İğne sapladığım elinin üstü morarmıştı. Uyan-
dığımı görünce geri sıçradı. Başımı göğsüme doğru eğdiğimde 
anahtarı hatırladım ve önceki gece üzerime bir şeyler giymedi-
ğim için kendime sövdüm.

“Sadece bir önlem,” dedim sesim çatlayarak. Boğazımı temiz-
leyip doğruldum. “Anahtarı alabilsen bile dışarı çıkamazdın.”

Tepemde dikilirken gün ışığında uzun ve keskin hatlarıyla 
daha da ince görünüyordu.

Mükemmel, eğitimli Mandarin Çincesiyle, “Arka kapı da açıl-
mıyor,” dedi.

Siyah çikolata misali tok ve göründüğünden daha kadınsı se-
sini duyunca afalladım.

“Çamur seli,” dedim.
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Başını anlayışla salladı. Arkasındaki diğer elini öne çıkardı-
ğında masadaki kör makası tuttuğunu gördüm. “Seni uykunda 
öldürebilirdim.”

“Çok uğraşman gerekirdi.” Ayağa kalktım ve ahşap bir san-
dalyenin arkasına asılı temiz tişörtü aldım. Giysilerimin çoğu 
gibi bu da siyahtı. “O makas fi tarihinden kalma.” Gömleği, ar-
dından kotumu giydim ve sarıya boyalı saçlarımı elimle hava-
landırırken aniden durumumun farkına vardım: Sabah ondan 
önce uyanacağımı düşünerek gece maskemi çıkarmıştım. Artık 
takmamın bir anlamı kalmamıştı ama böyle yüz yüze bakmak 
da çok tuhaftı. Yabancılara yüzünü nadiren gösteren bir topluma 
dönüşmüştük.

Şimdi ne olacak?
Birbirimizi uzun uzun süzdük. Kız bir kedi olsa, kuyruğu öf-

keyle savruluyor olurdu.
“Ne kadar istiyorsun?” diye sordu.
Elindeki makasa uzandım, o da itiraz etmeden bıraktı ama, 

“Yine de gırtlağına saplayabileceğim kadar keskindi,” dedi.
Cüretkârlığı karşısında duraksadım. Uyanmasaydım belki de 

koltuğu kanımla boyuyor olacaktım ve her şey son bulacaktı.
“Aç mısın?” diye sordum.
Gözlerini kıstı, sonra başını hayır dercesine salladı. 
“Ama aç olmalısın. Uyku iksirinin öyle bir yan etkisi vardır.” 

Yan odadan geçip mutfağa girdim ve buzdolabından, arındırı-
lıp kim bilir nelerle zenginleştirilmiş aşırı lüks you sularından 
aldım. Bunların bir kasası, çoğu mei’nin haftalığından daha pa-
halıya geliyordu. “Al bakalım,” diyerek kıza uzattım.

Ahşap sandalyeye oturdu ve şişeyi elinde evirip çevirerek in-
celemeye başladı.

“Bozuk değil,” dedim. “Mührü sağlam.”
Kız bakışlarını bana çevirdi. “Nasıl içeceğim peki?”
Ah, anladım.
“Daha önce kaskını hiç…”
“Hayır, kontrolsüz ortamda asla.”
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“Hava burada o kadar kirli değil,” diyerek yalan söyledim.
“Kaskımdan kimseyi arayamıyorum.”
“Evet.” Uyanır uyanmaz ilk işinin yardım çağırmak olacağını 

biliyordum. “Sinyalleri bozdum.”
Burnundan soluyarak gözlerini kırpıştırdı.
Hâlinden anlasam da duygularımı bastırıp bakışlarımı kaçır-

dım.
Kostümünün yakasıyla uğraşıp sonunda kaskını çıkardı. Al-

çak bir tıslamayla çıkan kaskın altından siyah ve boyasız atkuy-
ruğu serbest kaldı. Havayı çilek kokusu sarınca gafil avlanarak 
geriledim. You kızların en iyi ihtimalle kokusuz olmalarını, en 
kötü de uzun süre kavanozda saklanmış bir canlı örneği gibi kli-
nik kokmalarını beklerdim.

Taze, tatlı çilekler gibi değil.
Ömründe ilk defa bizim kirli havamızı solurken gözleri ger-

çekten sulanıyordu. Şişeyi elinden kaptım ve kapağını çevirip 
açtım. “İç artık.”

Kız da söz dinledi ve suyu, hayatı buna bağlıymışçasına ka-
faya dikti. Sonunda kolunun yenindeki bir mendille önce ağzını 
sildi, sonra mendili gözlerine bastırdı. “Her gün bu havayı solu-
yarak nasıl yaşayabiliyorsun?” diye sordu alçak sesle.

“Çok uzun yaşamamız gerekmiyor,” diye karşılık verdim. 
Mendilini bıraktı ve kızarmış gözlerle bana baktı. “Komik de-

ğil.”
Gülümsedim. “Komik olmaya çalışmıyordum.” Aramıza me-

safe koymak için yeniden eski koltuğa oturdum.
Aşina olmadığım bir güzelliği vardı. Son güzellik trendlerine 

boyun eğen you kızlar gibi değildi. Onların çoğu burunlarını ye-
niden şekillendirmek, dudaklarını ya da kalçalarını, popolarını, 
en günceli neyse oralarını dolgunlaştırmak gibi bedensel deği-
şikliklere kendini kaptırıyorlardı. Göğüs kası implantı yaptıran 
ya da yepyeni, heykeltıraş elinden çıkmış gibi çeneler satın alan 
you oğlanların da onlardan aşağı kalır yanı yoktu. Hevesin biri 
gelip diğeri geçerken yoular görünüşlerini mevsimler kadar sık 
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değiştirir olmuşlardı. Meiler ise böyle büyük değişiklere güçleri 
yetmediğinden yüzlerini canlı renklerle kaplayarak, geçici döv-
meler yaptırarak ve saçlarını boyayarak idare ediyorlardı.

Taipei gençliği bukalemun olmuştu. Şehrimizi boğan kirli 
pusu değiştiremiyorsak en azından kendi görünüşümüzü de-
ğiştirebilir, her seferinde bir öncekinden daha renkli ve ölçüsüz 
olabilirdik.

Kız suyunu bitirdi ve bana doğru bir bakış attı. “Adın ne?”
“Cidden mi?” diyerek güldüm.
Kız omuz silkti. “Tahminimce benden bir yaş büyüksün; on 

sekizsin ve at yılında doğmuşsun.” Başıyla odadaki üç beş mo-
bilyanın üzerine atılmış siyah giysileri işaret etti. “Sana Kara At 
diyeceğim.”

Az kalsın gülümseyecekken kelebek çakımı çıkardım ve alış-
kın olduğum şekilde parmaklarımın arasından geçirerek elimde 
çevirmeye başladım. Bu, düşünmeme yardımcı oluyordu. Kız 
gerilip kendi bacaklarına tutundu. Ondan istifade edeceğimden 
korkuyordu. Bunu asla yapmazdım ama ona açıklayıp da içini 
rahatlatma dürtümü bastırmak zorunda kaldım.

“Peki, nedir bu halin, Ro?” Gırtlaktan gelen boğuk sesiyle dü-
şümden sıyrıldım.

Ro; Romeo.
Romantik değil, trajik Romeo’yu kastediyordu. 
Etrafıma onun gözünden bir baktım. Yangmingshan Üniver-

sitesi’nin, artık terk edilmiş fakat bir zamanlar sürdürülebilir 
enerjiyle çalışan “ev” deneyi yaptıkları laboratuvarında yaşıyor-
dum. Burası, birilerinin “yeşile dönerek” gezegenimizi kurtara-
bileceğimizi sandığı günlerden kalmaydı. Yeterince insan umur-
sasaydı kurtarabilirdik de. Ne var ki umursamamışlardı. Zen-
ginler çok zengin, yoksullar çok yoksuldu ve orta sınıf, dürüst 
olmak gerekirse, yalnızca daha büyük evlerde yaşayıp daha iyi 
arabalar kullanan yoksullardı. Artık çoğumuz kırkımızdan öteyi 
göremediğimizden daha da az umursuyorduk.
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Evimin yalnızca üç odası vardı: ofis, banyo ve içinde küçük 
bir mutfağın da olduğu bu ana salon. Salonda büyük ve yuvar-
lak bir yemek masası, etrafında birbiriyle alakasız tabureler, en 
azından kırk yıllık turkuvaz-sarı koltuk, metal bir çalışma ma-
sası ve kızın oturduğu ahşap sandalye vardı. Güney duvardaki 
büyük camlar, ardındaki sık ormanı gözler önüne seriyordu.

Çakıyı hışırtısının ve tıkırtısının keyfine vararak üç kere çe-
virdikten sonra omuz silktim. “Karalar içinde adam kaçırmak 
daha kolay.”

Kötü bir espriydi. Gözlerinden adeta alevler çıktı.
Ayağa fırladım ve masadan antika MacPlus’ımı alıp açtım. 

“Kaskını geri tak,” dedim.
“Neden?”
“Aileni arayacaksın.”
Söyleneni yapıp kaskını yerine yerleştirdi, sonra öyle derin 

bir nefes aldı ki fark etmemiş gibi yapsam da göğsü kabarıp kı-
yafetini zorladı. 

“Bir dakikan var.” Bilgisayarıma gerekli komutları girdim ve 
ona başımla işaret verdim.

Gergin bir sessizlik içinde bekledik ama çağrısı cevapsız kaldı.
Sonunda, “Babam açmıyor,” dedi.
Bu nasıl mümkün olabilirdi? Nihayetinde adamın kızı kaçı-

rılmıştı.
“Anneni ara öyleyse,” diye buyurdum.
Annesi çağrıyı hemen kabul etti. Tanrılara şükürler olsun.
“Ma!” Sesi aniden değişmiş, gençleşip çaresizleşmişti.
Kaskı biraz kararmıştı ama yine de annesinin yüzünü camda 

görünce gözlerinde dolup parlayan yaşları seçebildim. Kızın tek 
taraflı yanıtlarından tüm konuşmayı takip edebiliyordum.

“Mei you, Mei you. Wo mei shi.” Hayır, bana işkence ya da tecavüz 
etmedi. 

Parmakları titreye titreye, annesinin görüntüsünü tutabile-
cekmiş gibi ellerini yüzünün önünde kavuşturdu.

“Üç yüz milyon istediğimi söyle,” dedim.
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Gözbebekleri aniden hızla büyüyüp küçüldü, sonra yine kar-
şısında beni gördü.

“Hemen!”
“Ta yao san yi,” diye fısıldadı.
“Bu hesaba yatıracaklar.” Sahte hesabın parakart numarasını 

verdim, kız da tekrarladı. “İki saatiniz var.”
“You liang ge xiao shi,” diye tekrarladı.
Annesi çılgınca sorular sormaya başladı.
Kim bu adam? “Wo bu zhi dao.”
Neredesin? “Bu zhi dao!”
Bir komut girip bağlantılarını kopardım.
Kız ne olduğunu anlayamayarak öne eğilince neredeyse san-

dalyeden düşüyordu. Kaskını çıkarıp yere fırlattı. Bambu halıda 
sekip iki kere dönen aleti yakalayıp durdurdum.

“Siktir!”
Kız sandalyede dizlerini yukarı çekip yüzünü arasına göm-

dü. Omuzları sarsılıyordu. Başını yeniden kaldırdığında yüzü 
yaşlarla alacalanmıştı.

“Ya bozsaydın?” Kaskını dikkatlice masaya koydum.
“Üç yüz milyon ha? Ciddi misin sen?”
Pek yürekliydi. Ayrıcalıklı yaşantısı bu kadar sinirime do-

kunmasa onu takdir bile edebilirdim. “Ne var yani? Senin biri-
kim hesabında muhtemelen bunun iki katı vardır.” Yoular rahat-
lık içinde yaşayıp giderken birkaç milyonu da kenara koymayı 
ihmal etmezlerdi.

Kız kollarını kavuşturup beni inceleyerek, “O kadar parayı 
ne yapacaksın?” diye sordu.

“O kadar parayı sen ne yapacaksın?” diye karşılık verdim.
Birbirimizi süzerken soluklarımız hızlandı; onunki, kirli ha-

vaya alışık olmamasından, benimki sinirdendi. Kahrolası you kız.
“Ailem sana güvenebileceğini nereden bilecek?” diye sorgu-

ladı. “Beni öyle ya da böyle öldürmeyeceğini?”
“Bu işlerin nasıl yürüdüğünü sen de biliyorsundur.” Kaçıran 

ile kaçırılan arasında dile getirilmeyen bir kural vardı. Kurbanlar 
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daima kuruşu kuruşuna ödeme yapardı ve suçlular da kimseyi 
öldürmezdi. En azından şimdiye kadar böyle olmuştu. Ancak 
şimdiye kadar üç yüz milyon fidye isteyen de olmamıştı. Elbette 
bu benim sorunum değildi, ayrıca paranın bir saat içinde sahte 
hesaba yatmış olacağına iddiaya bile girebilirdim.

“Banyoyu kullanabilir miyim?” diye sordu.
Başımla kapıya doğru işaret ettim ve kız banyoya girip kapı-

yı ardından kapadı. Yalnız kalma fırsatını yakalamışken odada 
volta atarak durum değerlendirmesi yaptım. Ailesine parayı to-
parlamak için iki saat verecektim. İşlem tamamlandıktan sonra 
da kızı gece pazarına geri götürecektim.

Duştan uzun süredir su sesi geliyordu. Kilitlenmeyen banyo 
kapısına gidip, “Pencere sığamayacağın kadar dar,” diye bağır-
dım. “Ayrıca diğer tarafa düşerken boynunu olmasa bile bacak-
larını kırarsın.”

Su bir dakika sonra kapandı. Kız tamamen aynı hâlde ve hâlâ 
çilek kokarak içeriden çıktı.

Sırıtışımı buzdolabının çekmecesinde bulduğum son elmanın 
ardına saklayarak, “Havlu ister misin?” diye sordum. 

Bozuntuya vermeden, “Hayır, sağ ol,” dedi ve ona uzattığım 
vitapakı minik minik yudumladı. “Katı gıdan yok mu hiç?”

“Burayı beş yıldızlı bir you tesisi mi sandın?” diye sordum. 
“Sadece sıvı gıdam var.” Çünkü başkasına param yetmiyordu. 
“Gerçi…” Aniden bir şeyi hatırlayıp mutfak dolaplarından birini 
açtım. “Fırından iki tane rousong bao almıştım.”

Etli çöreklerden birini ona uzattım. “Miden ağrırsa benden 
bilme,” dedim ve kendiminkinden bir ısırık aldım.

Elindeki çöreğe uzun uzun baktı, sonunda küçük bir ısırık 
aldı ve yavaş yavaş çiğneyip yuttu. Ardından oturduğu yerde 
sanki ölümü bekliyormuşçasına hareketsiz kaldı. Kendi çöreğimi 
bitirdim ve ellerimi silkeledim. “Ee, nasıl buldun?” Hâlâ açtım.

Daha iri bir lokma alıp çenesini bana meydan okurcasına kal-
dırdı. “İyiymiş,” dedi. Geniş pencerelerden dışarı baktı. “Yang-
mingshan’da mıyız?” 
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“Hayır,” diyerek yalan söyledim. “Tayvan’da bildiğin tek dağ 
o mu?”

“Taipei’nin çok azını gezdim.” Ağaçlara bakarken ifadesi öz-
leme benzer bir duyguya büründü. “Dışarı çıkabilir miyiz?”

Şaşkınlığımı gizleyemeyerek, “Hayır,” dedim.
“Daha önce hiç dağda bulunmamıştım. Kaçmam, söz veriyo-

rum.”
“Kaybolup ölebilirsin.”
Devasa pencereye gidip cama yaslandı. Daha önce hiç dağda 

bulunmamanın ya da ormanı bu kadar yakından görmemenin, 
cam bir tası kafaya geçirmeden dışarı çıkmamanın nasıl bir şey 
olduğunu merak ettim.

“Pekâlâ, kaskın burada kalacak. Dışarıdaki havayı solumaya 
hazırsan bir süreliğine dışarı çıkabiliriz.” Risk alıyordum ama 
bütün planımız koca bir riskti. Ben ne insan kaçıran ne de hır-
sızlık yapan biriydim ama yaptıklarım tam olarak bunlardı. Bu 
yaşıma riskler konusunda endişelenerek gelmemiştim.

Kız arkasını dönüp öğle ışığını arkasına aldı ve sahiden gülüm-
sedi. Verilebilecek en doğal tepki gülümsemek olurdu ama başımı 
eğerek çevirdim çünkü bu yaşananların doğal bir tarafı yoktu.

“Hadi gel. Yanımdan ayrılma.” Ağır kapı ses komutuyla tıkır-
dayarak açıldı. “Zaten bahçedeki salatalık ve domatesleri topla-
mam gerekiyor.”

“Ne?”
Elini kavradım ve nasırlı avucumda teninin yumuşaklığını 

hissettim. Kız şaşkınlıkla kolunu geri çekmeye çalıştı ama tutu-
şumdan kurtulamadı. “Görmek istiyor musun, istemiyor mu-
sun?” diye sordum.

Elmacıkkemikleri ışıl ışıl parlarken gergin çenesiyle başını 
salladı. 

Devasa eğreltiotları ile yaprakları kenara iterek kızı evin ya-
nından yürüttüm ve yağmur suyunu toplayan bir düzine sarnı-
cın yanından geçirdim. Islak toprak kokusu tüm duyularıma hü-
cum etti. Gölgeli toprak patikadan ilerleyip gökyüzünün açıkça 
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görülebildiği küçük bir açıklığa döndük. Kavurucu güneş tepe-
mizde kızgın ve turuncu bir küreydi.

Gök eskiden maviydi. Altağda yaptığım araştırmadan bu so-
nuca varmıştım, hatta bazı sitelerde bambaşka bir çağdan kal-
ma gerçek fotoğraflar bile vardı – gökdelenlerle çerçevelenmiş 
açık mavi bir ufuk ya da bir peyzaj sanatçısının elinden çıkmış, 
rengin iki tonunu harmanlayan eski bir resim misali, sakin bir 
denizin üzerinde mavisi ondan daha koyu bir gök. Bu görüntü, 
onun keskin saflığı aklımdan çıkmıyordu; ödünsüz ve hakikiydi.

Ancak kim altağda okuduklarına inanabilirdi? Görsellerle 
oynamak ise bir you oğlanın yüzünü değiştirmekten bile kolaydı. 
Mavi gökyüzünü bizzat görmüş kimseyi tanımıyordum. Ancak 
bir yüzyıldan uzun zaman önce yayımlanmış bir romanda ya-
zarın gök mavisi bir şeylerden bahsettiğini gördüğümde hayret, 
sevinç ve kederi aynı anda yaşayarak gerçekten inanabildim. 

O kitabı bitirme şansım olmadı hiç.
Aniden you kızın elimi sıktığını hissettim. Pembeleşmiş yüzü-

nü yukarı çevirmiş, gözlerini solgun güneş ışığına karşı kısmıştı. 
Kolunun yenine doğru öksürdü, ardından solukları hızlanıp sığ-
laştı. Akşamüstü saatlerindeydik ve yazın rutubetli sıcağı bunal-
tıcıydı.

“İyi misin?” diye sordum.
Bana döndü, gözleri parıldıyordu. “Göğü hiç böyle görme-

miştim.”
“Yani kaskın olmadan mı?”
“Ve öyle uçsuz bucaksız. Taipei’nin göğü hep çok kirli bir 

kahverengidir,” dedi. Burada hava kirden grileşmişti ama he-
men şehrin üstünü kaplayan mat kahverengiden çok farklıydı. 
Kızı küçük bahçeme soktum. Salatalıklar, bambudan yaptığım 
kafes çitte iri ve koyu yeşil yapraklarının arasından sarkıyordu. 
Küçük ve yamuk meyveli domates fidelerinin arasına girdik. 
Eğildim ve kız yanıma çömelirken domateslerden birini seçtim, 
tozunu silkeleyip ısırdım. Tadı tatlı değil, ekşimsiydi. Kız yerden 
bir sıçan alıp yemişim gibi bakakaldı.
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Domatesi bitirince, “Gökyüzü eskiden maviydi,” dedim.
“Büyükbabam da öyle diyor.”
Büyükbaba. Ben ebeveynimin ebeveynlerini hiç tanımamıştım, 

adlarını bile bilmiyordum. Babamın ebeveyni ben doğmadan 
çok önce ölmüştü. Anneminkilerse Amerika’da yaşıyordu ve on-
larla hiçbir bağım olsun istemiyordum.

“Görmüş mü peki?” Sesimi yükseltmemeye çalıştım. “Kendi 
gözleriyle yani?”

“Gördüğünü sanıyor ama çok küçükmüş.” Parmak uçlarını 
turuncu bir domatesin çıkıntı ve kabartıları üzerinde gezdirdi. 
“Hatırladığı manzaranın bir rüya gibi geldiğini söylüyor.”

Şakaklarında damla damla ter birikmişti ve dudağının üstü 
terden parıldıyordu. Kolumla alnımı sildim. Kız dudaklarını yala-
yarak, “Havanın bu kadar sıcak olduğuna inanamıyorum,” dedi. 

İstemsizce onu taklit ettim ve terimin tuzunu aldım. “Hava-
landırma özellikli kostüm giymediğinde Tayvan’da yazlar böyle 
geçiyor,” dedim ve ayağımın dibindeki zembili aldım.

“Sana yardım edeyim,” dedi.
Sonraki yirmi dakika boyunca sessizlik içinde sepeti yamuk 

domates ve salatalıklarla doldurduk. Dağ meltemi etrafımızdaki 
yaprakları hışırdatıyor, ormanın derinliklerindeki kuşlar cıvıldı-
yordu. İşimiz bittiğinde you kızın dudakları bembeyaz kesilmişti 
ve atkuyruğundan çıkan tüy gibi siyah saçları nemli boynuna 
yapışmıştı. 

Solukları hâlâ ürkek bir tayınkiler kadar hızlıydı. Sepeti kal-
dırıp, “Artık içeri girsek iyi olur,” dedim.

Kız da benimle beraber doğruldu. “Bir tanesini denemek is-
tiyorum.”

Sepeti ona doğru eğdim. Parmakları domates ve salatalıkların 
üzerinde sanki sıradan mahsuller değil de mücevherlermiş gibi 
gezindi. Sonunda şekli yumurtamsı, diğerlerinden daha kırmızı 
bir domatesi seçti, parmağıyla üzerini ovalayıp ısırdı ve anında 
yüzünü ekşitip ürperdi.

Güldüm. “Kötü mü?”
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“Tattığım tüm domateslerden daha ekşi.”
Sırıttım. Ömrü boyunca sadece en mükemmel şekilde yetişti-

rilmiş domatesleri yediğine şüphe yoktu. Eve geri yürürken dü-
şünceler içinde domatesini bitirdi. 

“Tadını sevdim… topraksılığını,” dedi sonunda. Laboratuva-
rın önüne yaklaştığımızda etrafa bakındığını fark ettim. 

Kapı sesimle açıldı ve nispeten serin yapının içine girdik. Se-
peti yemek masasının üzerine koydum ve yanındaki kaskı ba-
şımla işaret ettim. “Kaskını taksan iyi olur.”

“Sonra takarım,” diye mırıldandı ve pencerenin önüne gidip 
dışarıyı izlemeye başladı.

Bir tabureye oturup dizüstü bilgisayarıma birkaç komut gir-
dim. Fidyenin tamamı hesaba geçmişti. Rahat bir nefes alıp bu 
you kızı kaçırdığımdan beri üzerimde olan gerilimi attım. Üç yüz 
milyon istemek çok riskliydi ama değerdi. Victor’ın you oğlan 
kostümüne girip aralarına karışmasına, kapalı ve seçkin toplu-
luklarına dahil olmasına yeterdi. Kaleyi içeriden fethedecektik. 

Mavi gökleri görebilmek istiyorduk.
“Parayla ne yapacaksın?” Kız ellerini önünde kavuşturmuş 

hâlde bana döndü.
Sesiyle irkilip MacPlus’ı çabucak kapadım. “Bilmem, belki 

evi yeniden dekore ederim.”
Bana boş boş baktı ve gözlerini ilk kaçıran ben oldum. Bir 

yıldır evim dediğim odaya dikkatle baktım. Burayı hemen terk 
etmem gerekecekti ama çok da özleyecektim.

“İlk iş gardırobunu yenilemeni tavsiye ederim, Kara At.”
Kendimi tutamayıp güldüm. “Eh, adın ne bari?”
“Ciddi olamazsın.” Dalga geçercesine kaşlarını kaldırdı.
Omuz silktim. “Bu saatten sonra ne önemi var?” Ondan ger-

çekten hoşlanmıştım ve bilmek istiyordum.
“Daiyu,” dedi.
“Romandan mı?”
Şaşkınlıkla gülümsedi ve yüzü gerçekten güzelleşti. “Oku-

dun mu?”
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Doyumsuzca okuyordum; kaynağım sıklıkla altağdı ama Kı-
zıl Köşkün Rüyası’nı, ucuzcunun tekinde bir masanın çekmecesine 
atılıp da unutulmuş gerçek bir baskısından okumuştum. Dükkân 
sahibi dönüp bakmaksızın kitabı bana bedavaya vermişti. Kitap-
lar artık üzerlerine basıldıkları kâğıt kadar bile değerli değildi.

“Gözlerimde açan çiçekler, kulaklarımı dolduran kuş cıvıltı-
ları,” diye mırıldandı kendi kendine.

Kitabı, hikâyenin erkek kahramanı Baoyu’nun, Daiyu’nun 
adaşı olan kadın kahramanı düşünürken aklına gelen şiirin dize-
lerini fark edecek kadar çok kez okumuştum.

“Kaybımı harlar, alaya alır acı gözyaşlarımı,” diye karşılık 
verdim.

Kız bana doğru bakarken gözleri havanın kirinden ya da bel-
ki korkudan parlıyordu. “Okumuşsun.”

En sevdiğim romanlardan biriydi ama bunu onun bilmesi 
gerekmediği için, “Bir trajedinin kahramanına benzemiyorsun 
pek,” dedim.

“Öyle mi?” Cama yaslanırken doğruldu ve omuzlarını dik-
leştirdi. Ancak gözlerindeki hüznü… hasreti yakalayabilmiştim. 
Her şeye sahip olan bir you başka ne isteyebilirdi ki?

“Artık gitmeliyiz,” dedim. “Hava kararmak üzere ve seni ai-
lene geri vermeliyim.”

Daiyu kaskını aldı ve yakasını düzeltip başına geçirdi. Bir 
anda gözümde başka, daha az insani bir şeye dönüştü. Camın 
ardında normal sayılabilecek bir kız olduğuna inanmak zordu; 
şakadan anlayan, zeki bir kız. 

Özür dilercesine, “Sana yine uyku iksiri vermek zorunda-
yım,” dedim.

“Olmaz. İlla bir şey yapman gerekiyorsa gözlerimi bağlaya-
bilirsin.”

“Risk alamam. İçine unutmanı sağlayacak bir şey daha ekle-
dim.” Başındaki kaska rağmen gözlerinin panikle kocaman açıl-
dığını görebiliyordum. “Her şeyi değil tabii, sadece son yirmi 
dört saati.”
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Başını iki yana salladı. “Lütfen yapma.”
Ricasına rağmen çoktan elini tutmuş, onu kapıya doğru çeki-

yordum. “Hiçbir şey hatırlamaman ikimiz için de daha güvenli 
olur. Bana güven.” Son iki kelime dudaklarımdan dökülürken 
kendimi aptal gibi hissettim.

Tekrar ikindi vaktinin boğucu rutubetine çıktık. Dağın eteği-
ne yürümek en azından iki saatimizi alacak, varmamız akşamı 
bulacaktı. Laboratuvarı tamamen terk edecek olsam bile kızın 
burayı ve beni hatırlaması riskini alamazdım.

Kaskından yansıyan güneş ışığı sayesinde yüz ifadesini seçe-
mediğime minnettar olarak kızı kendime doğru çektim. Diren-
di ama ondan güçlüydüm. Tişörtümü avucuyla kavrayarak bir 
adım öne doğru sendeledi.

“Ama hatırlamak istiyorum,” dedi.
Bileğini kavradım ve şırıngayı açık avucuna sapladım. Tısla-

ması, kulağıma normalden daha yüksek geldi.
“Hangimiz istemiyoruz ki?” diye fısıldadım ve devrilmek 

üzereyken onu yakaladım.



.



.

“Güçlü, güncel ve yepyeni bir soluk.” —VERONICA ROTH

“İsyan, kolaylıkla bizim 
geleceğimize dönüşebilecek  

bir dünya öngörüyor.”  
—BETH REVIS

“İsyan’dan daha tatmin  
edici ve gerilimli bir distopya 

bulamayacaksınız.”  
—ANN AGUIRRE

PASTE MAGAZINE’E GÖRE 2017 YILININ  
EN İYİ GENÇ YETİŞKİN ROMANI

Dünyada insanlar keskin çizgilerle ikiye ayrılmıştır ve bu düze-

nin sadece bir kazananı vardır. Zenginler, kendilerini hava kirlili-

ğinden ve hastalıklardan koruyan özel kostümler giyerken kalan 

herkes fakirliğin pençesinde kırklı yaşlarını bile göremeden öl-

mektedir. İnsanların yozlaşmışlığı yüzünden hayatını kaybetmiş 

annesinin acısını içinde taşıyan Zhou, bedeli ne olursa olsun bu 

düzeni değiştirmeye kararlıdır.

Arkadaşlarının da yardımıyla, tüm bu felaketin yaratıcısı olan 

şirket Jin Holding’i içeriden yok etmek üzere zenginlerin arası-

na sızmayı başarır. Ancak bu yabancı dünyaya daldıkça planları 

daha da çetrefil bir hâle gelir. Attığı her adım, onu en kötü düş-

manlarının kızı olan Daiyu’yla beraber büyük bir açmaza sürükler.

BIR  ŞEHRI  KURTARMAK  IÇ IN  
N ELER I  FEDA  E DEB I L I RS IN?


