




Neil Gaiman New York Times’ın en çok satan çocuk kitabı KORALİN 

ve Gizli Dünya’nın; çizimlerini Dave McKean’in yaptığı THE WOLVES 

IN THE WALLS  ve THE DAY I SWAPPED MY DAD FOR TWO GOLD-

FISH adlı resimli kitapların ve kısa öykülerden oluşan M IS FOR MAGIC 

isimli kitabın yazarıdır. MirrorMask filminin senaryo yazarı olan Gaiman, 

çizgi roman serisi Sandman’in yanı sıra, yetişkinler için de eleştirmenler 

tarafından beğeniyle karşılanan ödüllü romanlar ve kısa hikâyeler kale-

me aldı. Şimdiye kadar aldığı ödüllerden bazıları şunlar: Dünya Fante-

zi Edebiyat Ödülü, Hugo Ödülü, Nebula Ödülü ve Bram Stoker Ödülü. 

Esasen İngiliz olan Gaiman şu anda ABD’de yaşıyor. Onu internetteki 

adresinden ziyaret edebilirsiniz: www.mousecircus.com

Michael Reaves Uzay Yolu: Yeni Nesil, Alacakaranlık Kuşağı, Sliders 

ve Canavarlar adlı yapımların da aralarında bulunduğu çeşitli diziler 

için dört yüze yakın televizyon oyununun yazarlığını, editörlüğünü ve 

yapımcılığını üstlenmiş olan, Emmy ödüllü bir televizyon ve senaryo 

yazarıdır. Övgüyle karşılanan senaryo çalışmaları arasında iki Batman 

animasyon filmi, ABD gişesi için yapılmış özgün bir film ve Turner yayın 

ağı için yapılmış karanlık bir Kaptan Planet versiyonu bulunmaktadır. 

Reaves ralarında New York Times’ın en çok satan kitabı olan Yıldız Savaş-

ları: Darth Maul-Gölge Avcı’nın da aralarında bulunduğu birçok kitap ya-

yımlamıştır. Yazarın bunların dışında yayımlanmış kısa romanları, çizgi 

romanları ve bir Megadeth video filmi için yazdığı bir diyalog bulunuyor. 

Onu internetteki adresinden ziyaret edebilirsiniz: www.michaelreaves.

com
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İkimiz de şaşkınlıktan birbirimize bakakaldık. Derken an-
nesinin sanki uzaktan geliyormuş gibi belli belirsiz sesini duy-
dum: “Hadi Josephine, yukarı. Çabuk.”

Josephine.
İşte o zaman bir şekilde anladım. Nasıl oldu bilmiyorum 

ama kafama dank etti ve ben hakikatin bu olduğunu anlayı-
verdim.

Artık yaşamıyordum. Nasıl olduysa, kendi hayatımdan 
kesip çıkarılmıştım. Gerçi hâlâ burada olduğuma göre, bu işe 
yaramamıştı anlaşılan. Öte yandan, görünüşe göre, burada bu-
lunma hakkım olduğunu düşünen tek kişi de bendim. Artık 
nasıl oldu bilmiyorum ama gerçeklik değişmişti ve Bay ve Ba-
yan Harker’ın en büyük çocukları bir erkek değil, kızdı. Adı da 
Joseph değil, Josephine’di. 

 



.
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Neil bu kitabı, taslağını okuyup beğenen, bize cesaret veren
ve sürekli bunu gerçek kitap halinde ne zaman
okuyacağını sorup duran oğlu Mike’a adıyor.

Michael ise bu kitabı Steve Saffel’e adıyor.



.
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YAZARLARIN NOTU

Elinizdeki kurmaca bir eser. Bununla birlikte, sonsuz sayıda 
olası dünyalar olduğu hesaba katıldığında, bu dünyalardan 
birinde gerçekten yaşanmış ya da yaşanıyor olması büyük bir 
olasılık. Hem bir hikâye sonsuz sayıdaki olası evrenlerde geçi-
yorsa şayet, bu evrenlerin hepsinde de gerçekten yaşanıyor ol-
ması gerekir. Öyleyse bu hikâye sandığımız kadar da kurmaca 
olmayabilir.



.



Bİrİncİ Bölüm
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1

Bir keresinde kendi evimde kayboldum.
Sanırım bu dışarıdan göründüğü kadar da kötü değildi. 

Evdeki inşaat henüz bitmişti; eve yeni bir koridor ile bizim 
mürekkepbalığı için, yani diğer adıyla benim minik erkek kar-
deşim Kevin için bir de yatak odası ekletmiştik ve marangozlar 
işlerini bitirip gittiği halde, evdeki toz toprak bir aydan uzun 
süre kalkmamıştı. Annem akşam yemeği için seslenmişti, o 
sırada merdivenlerden iniyordum. İkinci kata inince yanlış 
koridora saptım ve kendimi üstünde bulut ve tavşancık de-
senlerinin olduğu bir duvar kâğıdıyla kaplı bir odada buldum. 
Sola döneceğime sağa dönmüş olduğumu fark edince o hızla 
odadan çıkıp yine aynı hatayı yaparak zor bela yemek odasının 
yolunu buldum.

Ben aşağıya inene kadar Jenny ile babam çoktan masaya 
oturmuştu. Annem o her zamanki ‘bakışıyla’ beni süzdü. Evde 
yolumu kaybettiğimi söylemenin inandırıcı olmayacağını dü-
şünerek ses etmeden masaya oturup fırında makarnama gö-
müldüm. 

Ama görüyorsunuz ya işte, Maude teyzemin “yön duygusu” 
dediği şeyden bende yok. Üstüne üstlük, o duygunun olması 
gereken yerde koca bir boşluk var. Kuzeyle güneyi ya da do-
ğuyla batıyı birbirinden ayırt etmek şöyle dursun, sağımı solu-
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mu bile karıştırırım ben. Sonradan olanları düşününce, bunla-
rın hepsi çok acayip şeyler…

Böyle giderse, her şeyi bir çırpıda anlatıp bitireceğim. Ta-
mam. Olan biteni Bay Dimas’ın bize öğrettiği gibi yazacağım. 
Anlatmaya bir yerden başladığınız müddetçe nereden başladı-
ğınızın bir önemi olmadığını söylerdi o. Madem öyle, ben de 
işe onu anlatmakla başlayayım. 

Lise ikinci sınıfın ilk dönemi bitmişti ve Sosyal Bilgileri 
saymazsak her şey son derece normaldi. Gene de bu dersten 
düşük not almak büyük bir sürpriz sayılmazdı, çünkü dersin 
öğretmeni Bay Dimas alışılmadık öğretme yöntemleriyle ün-
lüydü. Sömestr ortasında sınav yapmak yerine, gözümüzü bağ-
lar ve hepimize dünya haritasında bir yer işaretletip, bizden o 
yer hakkında yazı yazmamızı isterdi. Bana Illinois eyaletindeki 
Decatur şehri çıkmıştı. Çocuklardan bazıları kendilerine Ulan 
Bator ya da Zimbabve gibi yerler çıktığı için sızlanmışlardı. 
Ama aslında şanslıydılar. Decatur hakkında on bin kelimelik 
bir yazı yazmayı bir deneyin bakalım.

Gerçi Bay Dimas sürekli böyle tuhaf şeyler yapıyordu. Ge-
çen sene yerel gazeteye manşet olmuştu; okuldaki iki sınıfı 
bütün bir sömestr boyunca barış müzakereleri yapan birbirine 
düşman iki derebeyliğe dönüştürdüğü için neredeyse işinden 
olacaktı. Barış görüşmeleri sonunda akamete uğrayınca, iki 
sınıf boş ders saatinde okulun orta bahçesinde savaşa tutuş-
muştu. Derken işler biraz çığırından çıkmış ve birkaç öğrenci-
nin burnu kanamıştı. Yerel haberlerde Bay Dimas’ın şu sözleri 
aktarılıyordu: “Bazen barışın kıymetini anlamamız için savaş 
gereklidir. Gün olur, diplomasinin savaşı önlemekte ne kadar 
önemli olduğunu yaşayarak öğrenmemiz gerekir. Ben de öğ-
rencilerim bu dersi savaş meydanında değil, okul bahçesinde 
öğrensin istedim.” 

Okulda Bay Dimas’ın bu yüzden uzaklaştırma alacağı söy-
lentileri dolaşıyordu. Kanayan burunlardan birinin oğluna ait 
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olduğunu öğrenmesi üzerine Belediye Başkanı Haenkle bile 
duruma bayağı içerlemişti. Annem, kız kardeşim Jenny ve ben 
o gece geç saatlere kadar oturup sıcak çikolata içerek babamın 
belediye meclisi toplantısından dönmesini beklemiştik. Mü-
rekkep balığı annemin kucağında derin bir uykuya dalmıştı; o 
zamanlar annem onu hâlâ emziriyordu. Babam gece yarısı arka 
kapıdan girip şapkasını masaya attıktan sonra şöyle demişti: 
“Oylar altıya yedi Dimas’ın lehine. Okuldaki işine devam ede-
cek. Boğazım ağrıyor.”

Annem kalkıp babamın boğazı için çay hazırlamaya mutfağa 
gitti. O sırada Jenny babama neden Bay Dimas’ı desteklediğini 
sordu. “Öğretmenim onun bir baş belası olduğunu söylüyor.”

“Evet, öyle,” dedi babam. “--- Sağol tatlım.” Çayından bir 
yudum içip sözüne devam etti. “Ama bunun yanı sıra, yaptığı 
işi gerçekten önemseyen ve eğitim konusunda kafası basan az 
sayıdaki öğretmenden biri.” Sonra piposunu Jenny’e doğrulta-
rak, “Büyü zamanı geçti, peri kızı. Artık yatağa,” dedi.  

İşte babam böyle biriydi. Sıradan bir belediye meclisi 
üyesi olmasına rağmen, bazı kişiler üstünde belediye başka-
nından bile daha fazla nüfuza sahipti. Eskiden Wall Street’te 
borsacıydı ve birkaçı okulun yönetim kurulunda olmak üzere 
Greenville’in bazı seçkin vatandaşlarının hisse senetlerini ha-
len o idare ediyordu. Belediye meclis üyeliği genellikle ayda 
ancak birkaç gününü aldığından, haftanın çoğu günü taksicilik 
yapıyordu. Bir keresinde ona neden taksicilik yaptığını sordu-
ğumda (çünkü annemin kuyumculuk işi olmasa bile babamın 
yatırımları geçinmemize hayli hayli yeterdi) bana yeni insan-
larla tanışmaktan hoşlandığını söylemişti. 

Kovulmanın eşiğine gelmenin Bay Dimas’ı biraz olsun kor-
kutup bildiğinden geri döndürdüğünü düşünebilirsiniz ama 
nerede bizde o şans. Bu seneki Sosyal Bilgiler finali için düşün-
düğü şey ondan bile beklenmeyecek aşırılıktaydı. Bizim sınıfı 
üç kişilik on takıma böldü ve yine gözlerimi kapatarak (zaten 
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gözümüzü kapatmaya pek meraklıydı) bizi okul servisine bin-
dirip rastgele şehrin farklı yerlerinde indirdi. Buna göre, harita 
olmadan belli bir süre içinde şehrin çeşitli yerlerindeki dene-
tim noktalarını bulmamız gerekiyordu. Diğer öğretmenlerden 
biri bunun Sosyal Bilgilerle ne alakası olduğunu sorduğunda, 
Bay Dimas ona her şeyin Sosyal Bilgilerle alakalı olduğunu söy-
lemişti. Gelip bizi almaları için birilerini aramayalım, otobüse 
ya da taksiye binmeyelim diye hepimizin cep telefonlarına, pa-
ralarına, telefon ve kredi kartlarına el koydu. Kısacası kendi 
başımızın çaresine bakacaktık.

Zaten her şey tam bu noktada başladı. 

Gerçekten tehlike arz edecek bir durumumuz var gibi görün-
müyordu; Greenville’in şehir merkezi Los Angeles ya da New 
York, hatta Illinois, Decatur’un şehir merkezine bile benzemez. 
Burada başınıza gelebilecek en kötü şey, el çantanızı kafanıza 
kafanıza indiren yaşlı bir hanımefendidir, o da, 42. Cadde’de 
yürürken ona yardım etmek gibi bir ahmaklığa kalkışırsanız. 
Benim takım arkadaşlarım Rowena Danvers ve Ted Russell’dı 
ve bu, ilginç bir şeyler yaşayacağımız anlamına geliyordu. 

Okul otobüsünün bir mazot dumanı bulutunun ortasında 
durmasıyla gözümüzdeki bağları çıkardık, ki burası gayet açık. 
Soğuk bir Ekim günü, öğle vaktiydi. Yaya trafiği de, araç trafiği 
de bayağı seyrekti. Gözlerim hemen sokak tabelasını arandı. 
Tabelaya bakılırsa, Sheckley Bulvarı’ndaki Simak Sokağı’nın 
köşesindeydik. 

Ve ben nerede olduğumuzu biliyordum. 
Bu öyle beklenmedik bir şeydi ki, şaşkınlıktan dilim tutul-

du. Evin köşesindeki posta kutusuna giderken bile kaybolabi-
len ben buranın neresi olduğunu biliyordum. Sokağın hemen 
karşısında duruyorduk ve daha iki gün önce Jenny’le dişleri-
mizi temizlettiğimiz dişçinin bulunduğu bina sokağın aşağı-
sındaydı. 
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Ben bir şey söylemeye kalmadan, Tedd Bay Dimas’ın hepi-
mize verdiği, üzerine bizi alacakları yerlerin yazılı olduğu kartı 
çıkardı. “Maple and Whale’ın köşesine gitmemiz gerekiyor,” 
dedi. “Hey, belki babana ulaşıp bizi buradan almasını söyleye-
biliriz, Harker.”

Ted Russell hakkında bilmeniz gereken bir şey varsa, o da, 
onun “IQ” sözcüğünü bile telaffuz edemeyeceğidir. Aptal ol-
duğu için değil (gerçi aptal olmasına aptaldır, tam bir taş kafa-
dır kendisi ama), rahatını bozmak istemediğinden. Tedd ben-
den bir yaş büyüktü; okula geç yazıldığı için aynı sınıftaydık. 
Russell’dan ilkokul çocuklarının bile burun kıvıracağı türde 
şakalardan başka bir şey gelmeyeceğini biliyordum ama ne ka-
dar çekilmez bir ahmak olursa olsun, Rowena Danvers’la bura-
da (ya da dünyanın herhangi bir yerinde) olmak için Russell’a 
katlanacaktım. 

Greenville Lisesi’nde ondan daha güzel, zeki ve genel olarak 
daha hoş kızlar olabileceğini tahmin etmeme rağmen, başka bir 
kız arama zahmetine bile girmedim. Yanlış hatırlamıyorsam, 
gözüm Rowena’dan başkasını görmüyordu. Ama iki sene süren 
uğraşlarım neticesinde, hayatının filminde bir yan rolden fazla-
sını oynadığım konusunda onu ikna edemedim. Sorun benden 
nefret etmesi ya da hoşlanmaması değildi, çünkü onun için bu 
duyguları uyandıracak kadar bile önemli değildim. Koca ders 
yılı boyunca konuştuğumuz cümle sayısının beşi geçtiğinden 
bile emin değilim. Hem o kadar konuşmuşsak bile, muhteme-
len bunların dördü, “Affedersin, bunu düşürmüşsün” ya da 
“Pardon, burada sen mi oturuyordun?” gibi cümlelerdi. Yani 
aramızda öyle büyük aşklar doğuracak konuşmalar geçmediği 
kesin. Gerçi bana kalsa ona öyle romantik şeyler söylerdim ki. 

Ama artık bunu değiştirebilirdim; en azından böyle bir 
ihtimal vardı. Onun radarına yansıyan meçhul bir sinyalden 
fazlası olabilirdim. Aşağı yukarı on beş yaşındaydım ve, yalan 
söylüyorsam ne olayım, o benim İlk Aşkımdı. Ciddiyim. En 




