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Ben Andrew Ryan ve size bir soru sormak için burada-
yım: Bir insan kendi alınterinde hak sahibi olamaz mı? 
Hayır, der Washington’daki adam. O ter, fakirlere aittir. 
Hayır, der Vatikan’daki adam. O ter, Tanrı’ya aittir. Ha-
yır, der Moskova’daki adam. O ter, herkese aittir. Bu ce-
vapları reddettim. Bunlar yerine, başka bir şeyi seçtim. 
Ben imkânsızı seçtim. Ben... Rapture’ı seçtim. Sanatçı-
ların sansürden korkmayacağı bir şehir. Biliminsanları-
nın gereksiz bir ahlakla sınırlandırılmadığı bir şehir... 
Mükemmelin, değersizler tarafından sınırlanmadığı bir 
şehir. Alınterinizle, Rapture sizin de şehriniz olabilir.

–Andrew Ryan, Bioshock

Daha akıllı, daha güçlü, daha sağlıklı olabileceğinizi ha-
yal edin. İnanılmaz güçlere sahip olsaydınız, aklınızla 
ateş yakabilseniz ne olurdu? İşte plazmidler bunu sağlar.

–Kendine Atlas diyen adam, Bioshock
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G I R I S

5. Cadde, New York
1945

Güvenlik şefi Sullivan, Büyük Adam’ı ofisindeki devasa pence-
renin önünde ayakta dikilmiş dururken buldu. Şehrin ışıkları 
karşısında patronun yalnızca silueti gözüküyordu. Diğer tek 
aydınlatma, odanın karşısındaki büyük cam kaplama masanın 
üzerindeki yeşil gölgelikli lambaydı; böylece Büyük Adam el-
lerini, incelikle dikilmiş takım elbisesinin cebine sokmuş, dü-
şünceler içerisinde ufka bakarken neredeyse tamamen gölgeler 
içerisindeydi.

Saat tam sekizdi ve Şef Sullivan, ıslak bir takımın içerisinde 
yorgun, orta yaşlı bir adamdı. Fena halde eve gidip; ayakkabı-
larını fırlatmayı ve radyodan boks maçını dinlemeyi istiyordu. 
Fakat Büyük Adam genellikle geç saatlere kadar çalışırdı ve bir 
süredir şu iki raporun gelmesini bekliyordu. Bir tanesi özellik-
le Sullivan’ın artık bitmesini istediği Japonya’dan gelecek olan 
bir rapordu. Bu rapor, sert bir içki istemesine sebep oluyordu 
ama Büyük Adam’ın ona içki ikram etmeyeceğini biliyordu.

Sullivan’ın patronuna “Büyük Adam” demesi, onu kafasın-
da nasıl canlandırdığını gösteriyordu. Dünyadaki en zengin ve 
en güçlü adamlardan biriydi. Bu söylem hem iğneleyici, hem 
de ciddiydi ve Sullivan bu düşüncesini sadece kendisine sak-

. .
.
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lıyordu. Büyük Adam kibirliydi ve en ufak saygısızlığı hemen 
anlardı. Ancak kimi zamanlar bu büyük işadamı kalbinden ge-
çenleri paylaşacak bir arkadaş arıyor gibi görünürdü. Fakat bu 
arkadaş Sullivan değildi. İnsanlar nadiren ondan hoşlanırlardı. 
Bu durum eski polislerle ilgili sorunlardan sadece bir tanesiydi.

“Evet, Sullivan?” diye sordu Büyük Adam, başını pencere-
den ayırmadan; “Raporlar sende mi?”

“İkisi de bende, efendim.”
“Öncelikle grevler hakkında olan raporu inceleyelim; ara-

dan çıksın. Sonra da diğerini...” Başını salladı. “Bu, tabiri ca-
izse hortumdan saklanmak için bodruma sığınmaya benzeye-
cek. Tabii önce şu bodrum katına inmek gerek.”

Sullivan bodruma saklanmak ile ne demek istediğini merak 
etti ama boşverdi. “Grevler, Kentucky madenlerinde ve Missis-
sippi rafinerisinde devam ediyor.”

Büyük Adam yüzünü ekşitti. Omuzları, ceketinin altında 
hafifçe ezildi. “Ülkemizin ve kendimizin iyiliği için bu konuda 
daha sert olmalıyız, Sullivan.” 

“Efendim, grevleri sonlandırmaları için adamları yolladım. 
Pinkerton’ın adamlarını, grev liderlerinin adını öğrenebiliyor 
muyuz diye haklarında bir şeyler bulmaları için gönderdim 
ama bu adamlar fazlasıysa ısrarcı. Bileği bükülmesi zor bir 
grup.”

“Şahsi olarak orada bulundun mu? Kentucky ya da 
Mississippi’ye gittin mi, Şef? Ha? Bu konuyu ele almak için 
benden özel bir izin beklemene gerek yok, özellikle bu konu-
da! Sendikalar... Rusya’da resmen kendilerine ait bir orduları 
var. Kendilerine İşçi Sınıfı Milisleri diyorlar. Bu grevciler kim 
biliyor musun? Kızılların ajanları, Sullivan! Sovyet ajanları! Ve 
ne istiyorlar? Tabii ki daha fazla maaş ve daha iyi çalışma ko-
şulları. Bu sosyalizm değil de nedir? Sülükler. Benim sendika-
lara hiç ihtiyacım olmadı! Ben kendi yolumu kendim çizdim.”

Sullivan, Büyük Adam’ın genç yaşta petrol bulacak kadar 
şanslı olduğunu biliyordu. Ancak genç yaşına rağmen başarılı 
yatırımlar yapmıştı.
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“Ben onlarla şahsen ilgileneceğim, efendim.”
Büyük Adam uzandı ve cam duvara dokundu; geçmişi 

anımsadı. “Buraya daha çocukken Rusya’dan geldim. Bolşe-
vikler başa yeni geçmişti... Canımızı zar zor kurtarmıştık. O 
hastalığın yayıldığını görmeyeceğim.”

“Evet efendim.”
“Ve diğer rapor? Doğru, değil mi?”
“Her iki şehir de neredeyse tamamen yok edildi. Birer bom-

ba ile.”
Büyük Adam merakla başını salladı. “Sadece bir bomba, 

hem de bir şehrin tamamı için...”
Sullivan bir adım yaklaştı, zarflardan birini açtı ve fotoğraf-

ları uzattı. Büyük Adam, ufuktan gelen titrek ışığın yardımıyla 
görebilmek için, kuşe fotoğrafları pencereye doğru tuttu. Hiro-
şima’daki felaketin çoğu havadan çekilmiş, siyah beyaz fotoğ-
raflarıydı. Şehrin ışıkları kuşe fotoğraflar üzerinde parlıyordu; 
sanki Hiroşima’yı yok eden New York’un siluetinin keskin cü-
retiymiş gibi.

“Dış İşleri Bakanlığı’ndaki adamımız bunları bizim için 
gizlice çıkardı,” Sullivan devam etti. “Hedefteki bazı şehirler... 
atomlarına ayrıldı. Parçalara bölündü. Hiroşima ve Nagazaki’de 
yüz binlerce insan öldü veya ölüyor...” getirdiği rapordan yük-
sek sesle okudu. “Alev yanıkları, radyasyon yanıkları ve trav-
ma... Bir bu kadar insanın daha radyasyon zehirlenmesinden 
ve kanserden on iki ay civarı bir sürede ölmesi bekleniyor.”

“Kanser mi? Bu silah mı sebep oluyor?”
“Evet, efendim. Daha onaylanmadı ama geçmiş deneyler-

den yola çıkacak olursak... büyük ihtimalle.”
“Anlıyorum. Sovyetler’in de böyle silahlar geliştirdiğinden 

emin miyiz?”
“Bunun üzerinde çalışıyorlar.”
Büyük Adam kederli bir şekilde homurdandı. “İki büyük 

imparatorluk; birbiriyle mücadele eden iki büyük ahtapot ve 
böyle korkunç silahlarla donanmış. Bir şehri yok edebilmek 
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için sadece tek bir bomba! Bu bombalar zamanla sadece bü-
yüyüp, daha da güçlenecek. O zaman ne olacak sanıyorsun, 
Sullivan?”

“Bazılarına göre nükleer savaş.”
“Ben kesin gözüyle bakıyorum! Hepimizi yok edecekler! 

Ancak... başka bir seçenek daha var. Sadece bir kısmımız için.”
“Öyle mi efendim?”
“Bu medeniyetin geldiği noktadan nefret ediyorum, Sul-

livan. Önce Bolşevikler sonra da Roosevelt. Truman ise 
Roosevelt’in başlattığını devam ettiriyor. Küçük adamlar, bü-
yük adamların sırtında. Bu ancak gerçek adamlar ayağa kalkıp 
bu işe ‘yeter’ deyince sona erecek!”

Sullivan, titrerken başıyla onayladı. Büyük Adam zaman 
zaman kendi fikirlerinin gücünü aktarabiliyordu, tıpkı bir pa-
ratonerin muazzam boyutlardaki bir elektrik akımını iletmesi 
gibi. Böyle zamanlarda etrafını yadsınamaz derecede bir güç 
kaplıyordu.

Ardından Büyük Adam merak içinde Sullivan’a baktı; onun 
ne kadar güvenilir olduğunu kafasında tartıyordu sanki. Pat-
ronu sessizliği bozarak, “Kararımı verdim, Sullivan. Aklımda 
kurguladığım projeyi gerçekleştirmeye karar verdim. Artık ak-
lımdaki bir oyuncak olmaktan çıkacak, muhteşem bir gerçek-
liğe dönüşecek. Çok riskli ama yapılması gerek. Artık senin de 
bilmen gerekiyor; gerçekleştirmek için belki de şu ana kadar 
kazandığım her kuruşu harcamam gerekecek...” dedi.

Sullivan’ın gözleri kamaştı. Her kuruş? Patronu ne kadar 
aşırı bir işe girişecekti şimdi?

Büyük Adam kıkırdadı, anlaşılan Sullivan’ın hayretinden 
belirgin bir şekilde zevk alıyordu. “Ah evet! En başta sade-
ce bir deneyden ibaretti. Bir varsayımdan biraz fazlasıydı, bir 
oyun belki de. Küçük bir örneğinin çizimleri şimdiden hazır 
ama bence çok daha büyük olabilir. Çok daha büyük! Devasa 
bir sorunun nihai çözümü...” 

“Sendika problemi mi?” diye sordu Sullivan, şaşkınlıkla.
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“Hayır, yani, aslında uzun vadede evet. Sendikalara da son 
verecek! Şu anda çok daha önemli olan bir probleme parmak 
basıyorum: Medeniyetin potansiyel yok oluşu! Sullivan, prob-
lem nükleer savaşın kaçınılmaz olması. Bu kaçınılmazlık da 
devasa bir çözüme ihtiyaç duyuyor. Kaşifler gönderdim ve 
belli bir yer belirledim ama başlayıp başlamamak konusunda 
emin değildim. Bugüne kadarmış!” Yıkımın fotoğraflarını çe-
virip, ışığın altında bir kez daha baktı. “Bunu görene kadarmış. 
Kaçabiliriz, sen ve ben; bir de bazı seçilmiş kişiler. Hükmetme 
yetkisi için kapışan deli adamların yarattığı bu ortak yıkımdan 
kaçabiliriz. Bu deli adamların ulaşamayacağı bir yerde yeni bir 
dünya inşa edeceğiz...”

“Evet, efendim.” Sullivan açıklama istememeye karar ver-
di. Büyük Adam’ın, hangi duygulara kapılmış olursa olsun, bu 
abartılmış plandan, gerçek maliyet ortaya çıkınca vazgeçece-
ğini umdu. “Başka bir şey var mı, efendim? Yani bu gecelik? 
Eğer yarın o grevlere son vereceksem, sabah erkenden yola ko-
yulsam iyi olur...”

“Evet, evet sen git ve biraz dinlen. Gel gör ki bana bu gece 
dinlenmek yok. Plan yapmam lazım...”

Andrew Ryan pencereden uzaklaştı, odanın karşısına geçip 
fotoğrafları bir kenara fırlattı. Hiroşima ve Nagazaki felaketleri 
cam kaplama masanın üzerinde baştan sona uzanıyordu.

 
˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Karanlık ofisinde tek başına kalan Ryan, masasının deri kapla-
ma sandalyesine yığıldı ve telefona uzandı. Simon Wales’i, bir 
sonraki aşamaya geçmesi için arama zamanı gelmişti. 

Eli telefon üzerinde gezindi ve aniden titreyerek geri çe-
kildi. Wales’i aramadan önce kendisini sakinleştirmesi gereki-
yordu. Sullivan’a söylemiş olduğu bir şey acı verici bir anısını 
canlandırmıştı. “Buraya daha çocukken Rusya’dan geldim. Bol-
şevikler başa yeni geçmişti... Canımızı zar zor kurtarmıştık...”

O zamanlar adı Andrew Ryan değildi. Amerika Birleşik 
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Devletleri’ne geldiğinde adını Amerikalılaştırmıştı. Gerçek adı 
Andrei Rianofski’ydi...

  
˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Andrei ve babası her bir tarafından keskin rüzgârların estiği 
tren istasyonunda soğuktan titreyerek bekliyorlardı. Sabahın 
erken saatleriydi ve tren raylarına gözlerini dikmişlerdi. Gür 
sakallı, kırışık ve sert bir yüze sahip olan babası, onların sahip 
olduğu tek çantayı sol elinde tutuyordu. Büyük sağ eli ise genç 
Andrei’in omzuna dayanmıştı.

Gökyüzünde şafağın koyu mor rengi, bulutlar tarafından 
kapatılmıştı; esen keskin rüzgâr sulusepken karla karışmıştı. 
Peronun diğer ucunda birkaç tane yolcu uzun koyu paltola-
rına sarınmış, grup halinde duruyorlardı. Endişeli görünme-
lerine rağmen, yuvarlak kırmızı yüzlü, kürk şapka takan bir 
kadın gülüyor ve diğerlerini neşelendirmek için yumuşakça 
konuşuyordu. İstasyon kapısı yanında yırtık paltolu, kürk şap-
kalı yaşlı adam dumanı tüten semaver ile ilgileniyordu. Andrei 
yaşlı adamın sıcak çayından içebilecek kadar paraları olmuş 
olmasını diledi.

Andrei, beton platformun üzerinde babasının niye diğerle-
rinden uzakta durduğunu merak ederken rüzgârın hışırtısını 
dinledi. Nedenini tahmin etti. Minsk’in dışında yer alan köy-
lerden birileri babasının komünistlere karşı olduğunu, kızıllar 
hakkında karşıt konuştuğunu bildirdi. Bir zamanlar arkadaş 
olmuş olanları çoğu şimdilerde bütün “Devrim Hainleri”ni ih-
bar ediyordu.

Babası, önceki gece pederden tasfiyenin bugün başlayacağını 
duymuştu. İstasyon açıldığı anda ilk sırada Konstantinopolis’e 
gidiş biletlerini almak için onlar vardı. Babası seyahat belgeleri 
ile Türk halıları ve diğer ithal malları satın almasına izin veren 
belgelere sahipti. Bu belgelerin onları Rusya’dan çıkarmaya ye-
teceğini umuyordu.

Babası, gümrük memurlarına rüşvet niyetine vermek için 


