






Kurnazlık işe yarar. Parmak ucunda yürüyen bir kedi mi-
sali. Kayar gibi ihtiyatla hareket edin.

Ama neden? Niye? Nasıl? Kim? Nerede başladı her şey?
“Bilmiyorsunuz, değil mi?” diye sordu Kabuk Klaviku-

la Kefenyığını, Cadılar Bayramı Ağacı’nın dibinde birikmiş 
yaprakların arasından çıkarken. “Gerçekten bilmiyorsu-
nuz!”

“Yani,” diyebildi İskelet Tom, “ha-hayır.”
Yoksa Cadılar Bayramı…

Dört bin yıl önce Mısır’da Güneş’in büyük 
ölümünün yıl dönümü müydü?

Ya da ondan bir milyon yıl önce mağara 
adamlarının yaktığı ateş?

Peki ya Samhain’in savurduğu tırpanın 
ucundaki Britanyalı Druidler miydi?

Yahut tüm Avrupa’ya yayılmış cadılar, 
acuzeler, kocakarılar, büyücüler, şeytanlar ve 
iblisler mi?

Yoksa tuhaf yaratıkların taşa döndüğü ve 
Notre Dame’ın gargoyllarını aydınlattığı Pa-
ris semaları mıydı?

Veya Meksika’daki mum ışığı ve küçük, 
şekerden insanlarla dolu mezarlıklar mıydı 
Dia de los Muertos yani Ölüler Günü’nde?

Bunlar da değilse neredeydi?

Bin tane balkabağı Cadılar Bayramı Ağacı’ndan aşağı doğ-
ru gülümsüyordu ve binin iki katı kadar parıldayan, taze 
kesilmiş gözler ters bakışlar ve göz kırpmalarla onlara 
bakıyordu; Kefenyığını sekiz hediye ver yoksa karışmam 
diyen çocuğu – hayır dokuz; peki ama Balbağı nerede? 
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Cadılar Bayramı’nın sırrını öğrenecekleri bu yaprakla 
dolu, uçurtma uçurmalı, kaymalı, süpürgeye binmeli se-
yahatte neden yoktu?

Sırrı gerçekten öğrendiler.
“O halde,” dedi Kefenyığını maceralarının sonunda, 

“hangisiydi? Hediye mi, yoksa karışmam mı?”
“İkisi de,” diyerek hemfikir oldu her biri.
Siz de hemfikir olacaksınız.
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Yirmi yedi yıl önce bir gece yarısı Meksika’daki 

Janitzio adasında bulunan Pátzcuaro Gölü’nün 

yanındaki mezarlıkta tanıştığım ve Ölüler 

Günü’nü anmayı tek bir yıl dahi ihmal etmeyen 

MADAM MAN’HA GARREU-DOMBASLE’e 

sevgiyle.
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BİRİNCİ BÖLÜM

Burası bir Ortabatı eyaletinin kuzeyindeki küçük bir 
bölümünün küçük bir nehir ve küçük bir göl kenarında 
kalan küçük bir şehirdi. Çevrede şehri göremeyeceğiniz 
kadar fazla vahşi doğa yoktu. Ama öte yandan, ortada 
vahşi doğayı göremeyeceğiniz, hissedemeyeceğiniz, do-
kunamayacağınız ve koklayamayacağınız kadar büyük 
bir şehir de yoktu. Şehrin her yanı ağaçlarla doluydu. 
Artık sonbahar geldiğinden etrafta kuru otlar ve solmuş 
çiçekler vardı. Şehir, üstünde yürünecek çitlerle, üze-
rinde kayılacak kaldırımlarla, içine düşüp karşı tarafa 
seslenilebilecek kadar geniş bir vadiyle doluydu. Ve şe-
hir...

Erkek çocuklarla doluydu.
Ve Cadılar Bayramı ikindisiydi.
Ve bütün evlerin kapı ve pencereleri serin rüzgâra kar-

şı kapalıydı.
Ve şehir soğuk güneş ışığıyla doluydu.
Fakat birden gündüz kayboldu.
Gece, her bir ağacın altından ortaya çıktı ve yayıldı.
Her evin kapısının arkasında fare ayaklarının koşuş-

ması, boğuk çığlıklar ve ışık kırpışmaları vardı.
Bir kapının arkasında, on üç yaşındaki Tom İskilet 

durdu ve dinledi.
Dışarıda, her ağaca yuvalanmış olan rüzgâr, kaldırım-



12

lar boyunca görünmez adımlarla, tıpkı görünmeyen ke-
diler gibi sinsice dolaştı.

Tom İskilet titredi, herkes bu rüzgârın, bu geceye özel 
bir rüzgâr olduğunu anlayabilirdi ve karanlık da özel bir 
anlam kazanıyordu zira bu gece Cadılar Bayramı’ydı. Her 
şey yumuşak siyah kadifeden veya altın sarısı ya da turun-
cu kadifeden kesilmiş gibi görünüyordu. Binlerce bacadan, 
bir cenaze resmî geçidinin sorguçlarını andıran dumanlar 
püskürdü. Mutfak pencerelerinde iki balkabağı kokusu 
dolanıyordu: kesilen kabakların ve pişirilen pastaların.

Kapalı kapıların arkasından duyulan çığlıklar, çocuk-
ların gölgeleri pencerelerde uçuştukça daha da şiddetlen-
di. Yanakları yağla boyanmış yarı giyinik çocuklar; orada 
bir kambur, şurada orta büyüklükte bir dev. Tavan araları 
hâlâ yağmalanıyor, eski kilitler kırılıyor, eski mutfak eş-
yası sandıkları elbiseler için alt üst ediliyordu.

Tom İskilet kemiklerini taktı.
Siyah pamuklu kumaşın üstüne tutturulmuş olan be-

yaz omurgaya, göğüs kafesine ve diz kemiklerine baka-
rak sırıttı.

Ne şans! diye düşündü. Nasıl bir ismin var ama! Tom 
İskilet. Cadılar Bayramı için müthiş bir isim. Herkes sana 
İskelet diyor! Başka ne giyecektin yani?

Kemikler.
Gümmm. Sekiz evin ön kapısı gümbürtüyle kapandı.
Sekiz çocuk, çiçek saksılarının, parmaklıkların, kuru 

bitkilerin, çalıların üzerinden nefis atlayışlar yaparak, 
kurumaya başlamış olan kendi ön bahçelerine indiler. 
Aceleyle dörtnala koştururken, son kâğıdı yakalayıp son 
maskeyi düzeltip tuhaf mantar şapkaları veya perukları çe-
kiştirerek, rüzgârın onları yol boyu sürüklemesinden, koş-
malarına yardımcı olmasından memnuniyet duyarak ba-



13

ğırıyorlardı ya da küfürbaz çocuklar maskeleri düştükçe, 
yana eğildikçe veya burunlarını bir köpeğin sıcak kokusu-
nu andıran müslin kumaş kokusuyla doldurdukça küfre-
diyorlardı. Yahut böyle bir gecede sağ ve dışarıda olmanın 
muazzam coşkusuyla ciğerlerini şişiriyor, gırtlaklarının 
bütün gücüyle bağırıyor, bağırıyor ve... bağırıyorlardııııııı.

“Buradayım: Büyücü!”
“Maymun Adam!”
“İskelet!” dedi Tom, kemiklerinin içinden neşeyle.
“Gargoyl!”
“Dilenci!”
“Bay Ölüm’ün ta kendisi!”
Gümmm! Hepsi dertlerinden sıyrılmış ve mutluluk-

tan sarhoş bir halde sokak lambasının altında sarmaş do-
laş olmuşlardı. Sallanan elektrik lambası, rüzgârda tıp-
kı bir katedral çanı gibi ses çıkarıyordu. Sokağın taşları 
sarhoş bir geminin güverte tahtaları olmuş, karanlık ve 
ışıkta hepsi yan yatmış ve batmıştı.

Her maskenin arkasında bir çocuk vardı.
“Bu kim?” diye Tom İskilet işaret etti.
“Söylemem. Sır!” diye Büyücü sesini değiştirerek ba-

ğırdı.
Herkes güldü.
“Bu kim?”
“Mumya!” diye sararmış çok eski şeritlerle sarılı, ge-

cenin sokaklarında muazzam bir puro gibi sendeleyen 
çocuk bağırdı.

“Peki şu?”
“Vakit yok,” dedi bir kumaş ve boya gizemi arkası-

na saklanmış olan başka bir çocuk. “Hediye ver yoksa 
karışmam.”*

* (İng.) Trick or treat: Cadılar Bayramı’nda kapı kapı dolaşıp şe-
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“Peki.”
Çığlıklar atıp feryatlar ederek, ölüm perisi coşkusuyla 

kaldırımlar hariç her şeyin üzerinde yürüdüler, çalıların 
üstündeki havada süzüldüler ve neredeyse her defasında 
havlayan köpeklerin üstlerine indiler.

Fakat bu koşturmanın, gülüşmenin, bağrışmanın tam 
ortasında, sanki gecenin ve rüzgârın büyük eli ve ortada 
yanlış bir şey olduğu kokusu onları durdurdu, onlar da 
durdular.

“Altı, yedi, sekiz.”
“Olamaz! Baştan say.”
“Dört, beş, altı–”
“Dokuz kişi olmalıydık! Bir kişi eksik!”
Ürkek hayvanlar gibi birbirlerini kokladılar.
“Balbağı burada değil.”
Nereden biliyorlardı? Hepsi maskelerin arkasında 

saklıydı. Ve yine de, ama yine de...
Onun yokluğunu hissediyorlardı.
“Balbağı! O milyar yıldır hiçbir Cadılar Bayramı’nı 

kaçırmamıştır. Vay canına, bu korkunç. Hepiniz buraya 
gelin!”

Köpekler gibi hızlıca koşup dolanarak, aniden bir dö-
nüş yaptılar ve Arnavut kaldırımı taşlarıyla döşeli bir so-
kağı fırtına önüne kapılmış yapraklar gibi koşuşturarak 
dolandılar.

“İşte, onun evi.”
Kendilerini frenlediler. Orası Balbağı’nın eviydi ama 

pencerelerinde yeterince balkabağı yoktu, verandada ye-
terince mısır demeti yoktu, çok yukarıdaki kule odanın 
pencerelerinden yeterince hayalet onları dikizlemiyordu.

kerleme, çikolata ya da hediye toplayan çocukların ev sahiple-
rine söyledikleri cümle. –çn
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“Hay aksi,” dedi birisi, “ya Balbağı hastalandıysa?”
“Balbağı’sız Cadılar Bayramı olmaz.”
“Cadılar Bayramı olmaz,” diye inlediler.
Ve birisi Balbağı’nın evinin ön kapısına bir yaban el-

ması fırlattı. Tıpkı bir tavşanın ağacı tekmelemesi gibi 
hafif bir tıklama duyuldu.

Nedensizce mahzun, nedensizce kaybolmuş bir halde 
beklediler. Balbağı’sız bir Cadılar Bayramı’nın, şayet, şa-
yet, şayet ...Balbağı orada olmazsa, içinde sönmüş mum 
bulunan çürümüş bir balkabağı gibi olacağını düşünü-
yorlardı.

Hadi Balbağı, dışarı çık ve bu geceyi kurtar.
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İKİNCİ BÖLÜM

Neden küçük bir çocuğun dönmesini endişe içinde bek-
liyorlardı?

Çünkü...
Joe Balbağı şimdiye kadar yaşamış olan en büyük ço-

cuktu. Bir ağaçtan düşüp buna şakaymış gibi gülen en 
müthiş çocuktu. Bir yarış pistinde koşarken, önde gider-
ken, arkadaşlarının çok gerilerde bir yerlerde olduğunu 
görüp tökezleyerek düşen, onların kendisine yetişmesini 
bekleyen, onlara katılıp bitiş kurdelasını başabaş göğüsle-
yen en iyi çocuktu. Bulunması zor olan bütün perili evleri 
araştıran, onlara bilgi vermek için gelip zemin katlarında 
dolaşmak, sarmaşıkların dolandığı dış cephedeki tuğlalara 
tırmanmak, bacalardan aşağıya bağırmak, damlardan su 
akıtmak, baykuş gibi ötmek, şampanze dansı yapmak ve il-
kel insanlar gibi böğürmek için çocukların hepsini oralara 
götüren en neşeli çocuktu. Joe Balbağı’nın doğduğu gün, 
dünyadaki Crush ve Nehi marka portakal aromalı gazoz 
şişelerinin hepsi köpürerek patlamıştı ve şen arılar evde 
kalmış kızları sokmak için şehrin yakınlarında toplanmış-
lardı. Onun doğum günlerinde, göl yaz ortasında geri çeki-
lir ve çocuklar, sıçrayan vücutlar ve kahkahalardan oluşan 
büyük bir dalga halinde geri gelerek sahilde kırılırdı.

Şafak vaktinde, yatakta yatarken, pencerede bir kuşun 
gagasının sesini duyardınız. Balbağı.
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Kar suyu olmayan temiz yaz sabahı havasına başınızı 
uzatırdınız.

Orada, ön bahçedeki çiyin üstündeki tavşan izleri, az 
önce, bir sürü değil, sadece bir tavşanın yaşam sevinci ve 
coşkusuyla daireler ve zikzaklar çizmiş, çitlerin üstünden 
atlamış, bitkilerin uçlarını kesmiş, yoncaları budamış oldu-
ğunu gösterirdi. Bu tıpkı bir demiryolu istasyonundaki ma-
kaslara benzerdi. Çimen üstünde milyonlarca iz ama hayır...

Balbağı.
Ve işte, tıpkı yabani bir ayçiçeği gibi bahçede yükse-

lirdi. Büyük, yuvarlak yüzü taze güneşle yanmış. Gözleri 
Mors alfabesi sinyalleriyle çakmak çakmak.

“Acele et! Neredeyse bitiyor!”
“Ne?”
“Bugün! Şimdi! Sabahın altısı! Dal içine! Yürü içinde!”
Ya da: “Bu yaz! Sen farkına varmadan, gümmm – git-

miş olacak! Çabuk!”
Ve soğanlara dönüşmek için ayçiçeklerinin içine ba-

tardı.
Balbağı, oh, sevgili Balbağı, çocukların en iyisi ve en 

tatlısı.
Nasıl bu kadar hızlı koştuğunu kimse bilmezdi. Tenis 

ayakkabıları eskiydi. İçinde koşulan ormanların yeşiliy-
le, bir yıl öncesinin eylül hasadındaki çetin yürüyüşle-
rin kahverengisiyle, kömür mavnalarının geldiği rıhtım 
ve plajlardaki koşular nedeniyle zift lekeleri ve dikkatsiz 
köpeklerin sarısıyla boyanmışlardı ve tahta çitlere tır-
manmaktan kıymıklarla doluydular. Elbiseleri, kol ağız-
larındaki diş ve poposundaki aşınma izleriyle Balbağı’nın 
köpekleri tarafından eskitilmiş ve onlara tüm gece bo-
yunca şehrin etrafında yaptıkları gezintileri için ödünç 
verilmiş korkuluk elbiseleriydi.
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Saçları? Saçları her yana doğru parlak kahverengi-sarı 
hançerler gibi uzanan büyük kirpi dikenleriydi. Kulakla-
rı saf şeftali tüyüydü. Elleri tozdan bir eldivenle ve teriyer 
köpekleri, nane ve civar bahçelerden aşırılan şeftalilerin 
hoş kokusuyla kaplıydı.

Balbağı. Hızların, kokuların ve kumaşların bir araya 
gelmesi; koşan, düşen, kalkan ve yeniden koşan çocuk-
ların bir kesiti.

Bütün bu yıllar boyunca kimse onun yerinde durdu-
ğunu görmemişti. Okulda aynı sırada bir saat oturduğu-
nu kimse hatırlamıyordu. Okula en geç gelen ve günü 
bitiren zil çaldığında dışarı ilk fırlayan o olurdu.

Balbağı. Tatlı Balbağı.
Çetedeki diğer çocuklar arasında ondan daha iyi şar-

kı söyleyen, düdük çalan ve kızlardan nefret eden başka 
kim vardı?

Balbağı kolunu omzunuza atıp o günün büyük işlerini 
gizlice fısıldarken sizi bütün dünyadan korurdu.

Balbağı.
Tanrı sadece Balbağı’nın evden çıkışını izlemek için 

erken uyanırdı, tıpkı hava tahmin saatlerindeki o insan-
lardan biri gibi. Ve Balbağı’nın olduğu yerde hava her za-
man güzeldi.

Balbağı.
Onun evinin önünde durdular.
Kapı her an sonuna kadar açılacaktı.
Balbağı bir ateş ve duman patlamasıyla dışarıya fırla-

yacaktı.
Ve Cadılar Bayramı GERÇEKTEN başlayacaktı.
Hadi Joe, ay, Balbağı, diye fısıldadılar, hadi!
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ön kapı açıldı.
Balbağı dışarıya adım attı.
Uçma yoktu. Gümleme yoktu. Patlama yoktu.
Dışarıya adım attı.
Ve arkadaşlarıyla buluşmak için yola indi.
Koşmadı. Maske takmıyordu! Maskesi yoktu!
Fakat yaşlı bir adam gibi hareket ediyordu, neredeyse.
Huzursuzluklarını ürkütüp kaçırmak için “Balbağı,” 

diye bağırdılar.
“Merhaba çete,” dedi Balbağı.
Yüzü solgundu. Gülümsemeye çalıştı fakat gözleri tu-

haf bakıyordu. Bir eliyle sanki orada bir çıban varmış gibi 
yüzünün sağ tarafını tutuyordu.

Hepsi eline baktı. O da yan tarafından elini çekti.
“Eh,” dedi hafif bir heves belirtisiyle. “Gitmeye hazır 

mıyız?”
“Evet, ama sen hazır görünmüyorsun,” dedi Tom. 

“Hasta mısın?”
“Cadılar Bayramı’nda mı?” dedi Balbağı. “Şaka mı ya-

pıyorsun?”
“Elbisen nerede?”
“Siz gidin, ben size yetişirim.”
“Hayır Balbağı, seni bekleyeceğiz–”
“Gidin,” dedi Balbağı yavaşça, artık yüzü ölüm sol-
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gunluğundaydı. Eli yan tarafının hemen arkasında du-
ruyordu.

“Miden mi ağrıyor? diye sordu Tom. “Sizinkilere söy-
ledin mi?”

“Hayır hayır, söyleyemem! Onlar–” Balbağı’nın gözle-
rinden yaşlar fışkırdı. “Bir şey olmadığını söyledim size. 
Bakın. Doğruca vadiye gidin. Eve doğru, tamam mı? Pe-
rilerin olduğu yere, anlaşıldı mı? Sizinle orada buluşu-
rum.”

“Yemin eder misin?”
“Ederim. Hele siz bir elbisemi görün.”
Çocuklar çekilmeye başladılar. Yol boyunca onun dir-

seğine dokundular veya hafifçe göğsünü yumrukladılar ya 
da parmak boğumlarını yalandan bir dövüşte onun çene-
sinde buluşturdular. “Pekâlâ, Balbağı. Eğer sen eminsen–”

“Eminim.” Elini böğründen çekti. Sanki sancısı git-
miş gibi yüzü bir an renklendi. “Yerlerinizi alın. Hazır. 
Gidin.”

Joe Balbağı “Gidin,” deyince gittiler.
Koştular.
Bloğun yarısına kadar koştular, oradan Balbağı’nın 

durduğu yerden onlara el salladığını görebiliyorlardı.
“Acele et, Balbağı!”
Balbağı uzaktan “Size yetişirim,” diye bağırdı.
Gece onu yuttu.
Çocuklar koştular. Tekrar geriye baktıklarında o yok 

olmuştu.
Kapıları vurdular, bağırdılar, Hediye ver, yoksa karış-

mam, diye haykırdılar ve kahverengi kâğıttan çantaları 
inanılmaz tatlılarla doldu. Dişleri pembe çikletle zamkla-
nıp yapışmış halde koştular. Kırmızı balmumu dudakları 
yüzlerini kamaştırırken koştular.
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Fakat onları kapılarda karşılayan insanlar, kendi anne 
ve babalarının tıpatıp şekerleme fabrikası kopyaları gi-
biydi. Bu sanki evden hiç ayrılmamış olmak gibiydi. Her 
pencere ve her kapıdan çok fazla iyilik fışkırıyordu. On-
ların istediğiyse bodrumlarda ve gümleyerek kapanan şa-
toların kapılarında geğiren canavarları işitmekti.

Ve böylece hâlâ geriye bakınarak Balbağı’nı ararken, 
şehrin sınırına ve uygarlığın karanlıklarda kaybolduğu 
yere ulaştılar.

Vadi.
Çeşitli gece sesleriyle, gizlenmiş mürekkep siyahı 

akıntısı ve deresiyle, binlerce yıl önce ateş ve bronza dö-
nüşerek geçmiş sonbaharların kalıntılarıyla dolu vadi. Bu 
derin yerde çeşitli mantarlar, şapkalı mantarlar, soğuk taş 
kurbağaları, tatlı su kerevitleri ve örümcekler kaynıyor-
du. Orada, toprağın altında zehirli suların damladığı ve 
Gel, Gel, Gel diyen yankıların hiç kesilmediği uzun bir 
tünel vardı ve buna uyup sonsuza kadar, sonsuza kadar 
orada kalırdınız, damlalar, sonsuza kadar, hışırtı, kaç, 
acele et, fısılda ve asla oraya gitme, asla gitme, gitme, git-
me...

Çocuklar aşağıya bakarak karanlığın kenarında sıra-
landılar.

Ve sonra, kemiklerinin içinde üşümüş olan Tom İski-
let, tıpkı rüzgârın yatak odasının penceresindeki perdede 
hışırdaması gibi, dişlerinin arasından soluğunu tısladı. 
İşaret etti.

“Ah, hey – işte şurası Balbağı’nın gitmemizi istediği 
yer!”

Gözden kayboldu.
Hepsi baktılar. Onun küçük şeklini yüz milyonlarca 

ton gecenin doldurduğu bu muazzam siyah kuyuya, bu 
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nemli mahzene, bu çekici ve ürkütücü vadiye doğru top-
rak bir patikadan hızla inerken gördüler.

Bağrışarak peşinden atıldılar.
Bulundukları yer boştu.
Tatlılığıyla kendisine ıstırap çektirmesi için şehir ge-

ride bırakılmıştı.




