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“Hayat oyununda üç oyuncu vardır: insanlar, doğa ve
makineler. Ben doğanın tarafındayım. Ama doğanın
makinelerin tarafını tuttuğundan şüpheleniyorum.”
–George Dyson, Darwin Among the Machines

.

Birinci KISIM

1
Patricia altı yaşındayken yaralı bir kuş buldu. Serçe iki kökün
arasındaki çukurlukta birikmiş kırmızı, ıslak yaprakların arasında kıvranıyor, ezilmiş kanadını sallıyordu. Patricia’nın neredeyse
duyamayacağı kadar tiz bir sesle ağlıyordu. Patricia, serçenin siyah bir çizgiyle çevrelenmiş gözlerine baktı ve korkusunu gördü.
Sadece korkusunu değil, aynı zamanda kederini; bu kuş sanki
kısa süre sonra öleceğini biliyormuş gibiydi. Patricia, daha hâlâ
yaşamın bedenden nasıl sonsuza dek ayrılabildiğini anlayabilmiş
değildi ama bu kuşun bütün gücüyle ölümle mücadele ettiğini
görebiliyordu.
Patricia tüm kalbiyle bu kuşu kurtarabilmek için elinden geleni yapmaya yemin etti. Patricia’ya iyi bir cevabı olmayan sorunun sorulmasına neden olan olaylar zincirinin başlangıcı buydu
ve bu da Patricia’yı hayatı boyunca mimledi.
Kuru bir yaprakla serçeyi son derece nazik bir şekilde tutarak
kaldırdı ve kırmızı kovasının içine yatırdı. Öğleden sonra güneşinin ışıkları kovaya yatay olarak gelip kuşu kırmızı bir renge bürüyor ve radyoaktifmiş gibi görünmesine neden oluyorlardı. Kuş
hâlâ etrafta sıçrayıp tek kanatla uçmaya çalışıyordu.
Patricia kuşa, “Her şey yolunda,” dedi. “Seni tuttum. Her şey
yolunda.”
11

Patricia daha önce de tehlike altında hayvanlar görmüştü. Ablası Roberta vahşi hayvanları toplayıp onlarla oynamayı severdi.
Roberta kurbağaları annelerinin attığı paslı bir miksere koyar ve
fareleri de ne kadar uzağa fırlatabileceğini görmek için ev yapımı roketine sıkıştırırdı. Ama bu Patricia’nın acı çeken bir canlıya
bakıp da onu gerçekten gördüğü ilk seferdi ve kuşun gözüne ne
kadar çok bakarsa daha da büyük bir güçle onu koruyacağına
yemin ediyordu.
Roberta yakındaki dalları kırıp geldi ve, “Neler oluyor?”
diye sordu.
İki kız da soluk tenliydi, ne yaparlarsa yapsınlar dümdüz uzayan koyu kahverengi saçları ve neredeyse kusursuz büyüklükte
kalkık burunları vardı. Ama Patricia yuvarlak yüzlü, yeşil gözlü, yırtık pırtık tulumlarında her daim yeşil çimen lekeleri olan
vahşi, pasaklı bir kızdı. Daha şimdiden diğer kızların yanına
oturmayacakları bir kıza dönüşüyordu çünkü aşırı hiperaktifti,
anlamsız şakalar yapıyordu ve kimin balonu patlarsa patlasın
(sırf kendisininki için değil) ağlıyordu. Bu arada Roberta’nın
kahverengi gözleri, sivri bir çenesi ve bir yetişkin sandalyesinde
kıpırdanmadan otururken takındığı mükemmel bir duruşu ve
tertemiz, bembeyaz bir elbisesi vardı. Ebeveynleri iki kız için de
bir oğulları olmasını umup önceden bir isim seçmişlerdi. Kızları
olduğunda da her seferinde önceden belirlemiş oldukları ismin
sonuna bir “A” eklemişlerdi.
Patricia, “Yaralı bir kuş buldum,” dedi. “Uçamıyor, kanadı
mahvolmuş.”
Roberta, “Uçmasını sağlayabileceğime bahse girerim,” deyince Patricia roket fırlatıcısından bahsettiğini anladı. “Buraya getir.
Onu güzelce bir uçurayım.”
“Hayır!” Patricia’nın gözleri sırılsıklam oldu ve soluğu kesildi. “Yapamazsın! Yapamazsın!” Sonra da bir elinde kırmızı
kovası, yalpalayarak koşmaya başladı. Ablasının dalları kırarak
arkasından geldiğini duyabiliyordu. Eve doğru hızlıca koşmaya
başladı.
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Evleri yüz yıl önce bir baharat dükkânıydı ve hâlâ kimyon,
zerdeçal, safran, sarımsak ve biraz da ter kokuyordu. Oldukça
sert ahşaptan zemininde, Hindistan, Çin ve diğer her yerden
gelip dünyadaki baharatlı ne var ne yoksa yanlarında getirmiş
olan misafirler yürümüşlerdi. Patricia gözlerini kapayıp derin bir
nefes aldığında insanların sarı kese kâğıdına sarılı Marakeş ve
Bombay gibi şehir isimleriyle damgalanmış ahşap sandıkları gemilerden indirdiklerini hayal edebiliyordu. Ebeveynleri bir dergide Kolonyal dönemden kalma ticari binaların yenilenmesiyle
ilgili bir makale okuyup bu binayı ucuza kapatmışlardı ve şimdi
de durmadan alınlarındaki damarlar görünene dek Patricia’ya
bağırıp binanın içinde koşmamasını ya da kusursuz meşe döşemeleri çizmemesini söylüyorlardı. Patricia’nın annesiyle babası
hemen hemen aynı anda hem keyifli hem de öfkeli olabilen insanlardandı.
Patricia arka kapının oradaki akçaağaçlarla çevrili küçük
açıklıkta durdu. “Her şey yolunda,” dedi küçük kuşa. “Seni eve
götüreceğim. Tavan arasında eski bir kuş kafesi var. Nerede olduğunu biliyorum. Güzel bir kafes, içinde tüneyebileceğin bir çubuk ve bir de salıncak var. Seni onun içine koyacağım, annemle
babama söyleyeceğim. Sana bir şey olursa bayılana dek nefesimi
tutacağım. Seni koruyacağım. Söz veriyorum.”
“Hayır,” dedi kuş. “Lütfen! Beni bir yere kapatma. Beni hemen
şimdi öldürmeni tercih ederim.”
Patricia, “Ama,” dedi, kuşun korumasını reddetmesi onu konuşmaya başlamasından daha çok sarsmıştı. “Seni koruyabilirim. Sana böcekler, tohumlar her ne istersen getirebilirim.”
Serçe, “Benim gibi bir kuş için tutsaklık ölümden beterdir,”
dedi. “Dinle. Konuştuğumu duyabiliyorsun değil mi? Bu özel olduğun anlamına geliyor. Tıpkı bir cadı gibi! Ya da öyle bir şey.
Ve bu da doğru şeyi yapmanın senin görevin olduğu anlamına
geliyor. Lütfen.”
“Ah.” Bütün bunlar Patricia’nın kavraması için biraz fazlaydı.
Normalden büyük ve boğum boğum bir ağaç kökünün üstüne
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oturdu, ağacın kalın kabuğu hafif nemliydi ve testere dişi gibi kayaları andırıyordu. Roberta’nın bir sonraki açıklıkta etrafındaki
çalıları büyük, Y şeklinde bir çubukla dövdüğünü duyabiliyordu
ve onların konuştuğunu duyacak olursa neler olabileceğini düşünüp endişelendi. Patricia, Roberta duyamasın diye sesini alçaltıp, “Ama,” dedi, “Ama kanadın incinmiş, değil mi? Ve dolayısıyla
sana bakmam lazım. Çıkmazdasın.”
“Yani.” Kuş bir an bunun üstüne düşünüyormuş gibi göründü. “Kırık bir kanat nasıl iyileştirilir bilmiyorsun değil mi?” Yaralı kanadını çırptı. İlk başta tamamen gri-kahverengiymiş gibi
görünmüştü ama yakından bakınca kanatları boyunca uzanan
parlak kırmızı ve sarı şeritleri görebiliyordu, bir de süt beyaz karnını ve koyu renk, hafif kıvrık gagasını.
“Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Çok üzgünüm!”
“Tamam. Dolayısıyla ya beni en iyi dileklerinle bir dala koyabilirsin ve o zaman da açlıktan ölmesem de birileri beni yer.”
Başını yukarı aşağı salladı. “Ya da… yani; yapabileceğin bir şey
daha var.”
“Ne?” Patricia kot tulumundaki, etrafından iplikler sarkan
deliklerden dizlerine baktı ve diz kapaklarının tuhaf yumurtalar gibi göründüklerini düşündü. “Ne?” Kovadaki serçeye baktı,
o da sanki kendisine güvenip güvenemeyeceğini anlamaya çalışırmış gibi tek gözüyle Patricia’nın bakışına karşılık verip onu
inceliyordu.
“Yani,” diye cikledi kuş. “Demek istediğim, beni Kuşlar
Meclisi’ne götürebilirsin. Kanadımı tedavi etmek onlar için sıkıntı olmaz. Hem eğer cadı olacaksan zaten onlarla tanışman
lazım. Onlar etraftaki en zeki kuşlar. Çoğu beş yaşından büyük.
Her zaman ormandaki en ihtişamlı ağaçta buluşurlar.”
“Ben beşten daha büyüğüm,” dedi Patricia. “Neredeyse yedi
yaşıma geldim, dört ay kaldı. Ya da beş.” Roberta’nın yaklaştığını
duyunca kovayı kapıp koşarak ormanın derinliklerine kaçmaya
başladı.
Adı Dirrpidirrpiwheepalong ya da kısaca Dirrp olan kuş
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elinden geldiğince Patricia’ya Kuşlar Meclisi’ne nasıl gidileceğini
tarif etmeye çalıştı ama kovanın içinden nereye gittiklerini göremiyordu. Ve tarif ettiği ağaç ve yer şekilleri de Patricia’ya bir
anlam ifade etmediler. Tüm bunlar Patricia’ya okuldaki işbirliği
egzersizlerini hatırlatmıştı ki kendisi tek arkadaşı Kathy başka
bir yere taşındığından beri bu konuda umutsuzca başarısızdı.
Sonunda, Pamuk Prenses gibi, Dirrp’i parmağının üstüne kondurdu ve o da omzuna sıçradı.
Güneş battı. Ormandaki ağaçlar o kadar yoğundu ki Patricia
ayla yıldızları güç bela görebiliyordu ve bir iki defa tökezleyip
elleriyle dizlerini çizdi ve yeni tulumunun her yerine toprak
bulaştırdı. Dirrp omuz şeritlerine o kadar sıkı tutunuyordu ki
pençeleri ona batıp neredeyse derisini deldiler. Nereye gittiklerinden gitgide daha az emin oluyordu ama o ihtişamlı ağacın
bir çeşit akarsuyun ya da bir tarlanın yakınında olduğundan
emindi. Onun diğer ağaçlardan ayrı duran çok kalın bir ağaç
olduğundan kesinlikle emindi ve doğru açıdan bakarsanız
Meclis Ağacının iki dalı kanat gibi açılıyordu. Ayrıca yönlerini
güneşe bakarak kolayca tayin edebilirdi. Tabii eğer güneş batmamış olsaydı.
Patricia ürpererek “Ormanda kaybolduk,” dedi. “Büyük ihtimalle bir ayı gelip beni yiyecek.”
Dirrp, “Bu ormanda ayı olduğunu sanmıyorum,” dedi. “Ve
biri bize saldıracak olursa onunla konuşmayı deneyebilirsin.”
“Yani şimdi bütün hayvanlarla konuşabiliyor muyum?” Patricia bunun epey kullanışlı olabileceğini görebiliyordu, mesela
Mary Fenchurch’ün kanişini kendisine bir daha kötü davrandığında onu ısırmaya ikna edebilirdi. Ya da annesiyle babasının işe
alacağı bir sonraki dadının evcil bir hayvanı olursa.
“Bilmiyorum,” dedi Dirrp. “Kimse bana hiçbir şey açıklamaz.”
Patricia en yakındaki ağaca tırmanıp oradan bir şey görüp
göremediğine bakmak dışında bir seçeneğinin olmadığına karar
verdi. Mesela bir yol, ya da bir ev, ya da Dirrp’in tanıyabileceği
bir işaret.
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Patricia’nın oyuncak merdivenlerden edindiği deneyimle
tırmanmayı başardığı koca meşenin tepesinde hava çok daha
soğuktu. Rüzgâr, hava değil de sudanmış gibi içine işliyordu.
Dirrp sağlam kanadıyla yüzünü kapadı ve etrafa bakınması için
ikna edilmesi gerekti. “Of, tamam,” dedi titrek bir sesle, “bakalım bu manzaradan bir şey çıkarabilecek miyim? Bu pek de kuş
bakışı dediğimiz şekilde bir görüş sayılmaz. Gerçek anlamda
bir kuş bakışı için bundan çok, ama çok daha yüksekte olmamız lazım. Bu en fazla sincap bakışı.”
Dirrp sıçrayıp ağacın tepesinde dolandı ve sonunda Meclis
Ağacı’na giden yolu gösterdiğini düşündüğü bir işaret ağacını
görünce durdu. “Aşırı uzak değiliz.” Daha şimdiden neşesi yerine gelmiş gibiydi. “Ama acele etmemiz lazım. Her zaman bütün
gece toplanmıyorlar, alengirli bir karar üstüne tartışmadıkları
sürece. Ya da Soru Zamanı değilse. Ama Soru Zamanı olmadığını umalım.”
“Soru Zamanı nedir?”
“Bilmek istemezsin,” dedi Dirrp.
Patricia ağacın tepesinden inerken çıkarken olduğundan çok
daha fazla zorlanıyordu ki bu da adil değilmiş gibi geliyordu. İkide bir eli kayacak gibi oluyordu ve yerden neredeyse dört metre
yukarıdaydılar.
Tam Patricia yere indiğinde karanlığın içinden bir ses, “Hey,
bu bir kuş!” dedi. “Kuş, buraya gelsene, seni ısırmak istiyorum
sadece.”
“Oh hayır,” dedi Dirrp.
“Söz veriyorum, seninle çok fazla oynamayacağım,” dedi o
ses. “Hem eğlenceli olacak, görürsün bak!”
Patricia, “Bu kim?” diye sordu.
Dirrp, “Tommington,” dedi. “Kendisi bir kedi. Bir evde insanlarla beraber yaşıyor ama ormana gelip bir sürü arkadaşımı öldürüyor. Meclis sürekli onun hakkında ne yapılacağını konuşuyor.”
Patricia, “Ha,” dedi. “Küçük bir kedicikten korkmuyorum.”
Tommington büyük bir kütüğü iterek sıçrayıp kürklü bir
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füze gibi Patricia’nın sırtına kondu. Ayrıca sivri pençeleri olan
bir füze. Patricia çığlık atıp neredeyse yüz üstü kapaklanıyordu.
“Çekil üstümden!” diye bağırdı.
Tommington, “Kuşu bana ver!” diye bağırdı.
Beyaz karınlı kedi neredeyse Patricia’nın ağırlığındaydı. Dişlerini çıkartıp onu tırmalarken Patricia’nın kulağına tısladı.
Patricia aklına gelen tek şeyi yaptı: bir elini tatlı canını kaybetmemek için mücadele eden Dirrp’in üstüne kapadı ve serbest
eli ayağına dokunana kadar eğilip iki büklüm oldu. Kedi sırtından uçtu ve söylenerek düştü.
Patricia, “Çeneni kapat ve bizi yalnız bırak,” dedi.
“Konuşabiliyorsun. Daha önce hiç konuşabilen bir insanla
karşılaşmamıştım. Ver şu kuşu bana!”
Patricia, “Hayır,” dedi. “Nerede oturduğunu biliyorum. Sahibini tanıyorum. Eğer yaramazlık yapacak olursan seni ispiyonlarım. Seni ispitlerim.” Aslında uyduruyor sayılırdı. Tommington’ın
sahibinin kim olduğunu bilmiyordu ama annesi biliyor olabilirdi. Hem eve üstü başı ısırık ve tırmalama izleriyle dönecek olursa
annesi öfkeden deliye dönerdi. Ona kızardı evet, ama aynı zamanda Tommington’ın sahibine de kızardı. Patricia’nın annesinin size kızmasını istemezdiniz çünkü hayatını insanlara kızıp
öfkelenerek kazanıyordu ve bu işte hakikaten çok iyiydi.
Tommington dört ayağının üstüne düşmüştü, kürkü kabarıp
diken diken olmuş ve kulakları da ok başlarına benziyordu. “Ver
şu kuşu bana!” diye çığlık attı.
Patricia, “Hayır!” dedi. “Kötü kedi!” Tommington’a bir taş
attı. Tommington acı acı miyavladı. Patricia başka bir taş attı.
Kedi kaçtı.
“Hadi gel,” dedi Patricia bu konuda pek bir seçeneği olmayan
Dirrp’e. “Buradan gidelim.”
“O kedinin Meclisin yerini öğrenmesine izin veremeyiz,” diye
fısıldadı Dirrp. “Eğer peşimizden gelecek olursa Ağacı keşfedebilir. Bu da tam bir facia olur. Sanki kaybolmuşuz gibi daire çizmemiz lazım.”
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Patricia, “Zaten kaybolduk,” dedi.
“Buradan nereye gideceğimize dair epey kurnazca bir fikrim
var,” dedi Dirrp. “En azından bir tür görüşüm var denebilir.”
En büyük ağacın dibindeki alçak çalılarda bir şey hışırdadı ve
bir an için ay ışığı beyaz bir kürk ve bir boyunlukla çerçevelenmiş bir çift gözden yansıdı.
Dirrp acınası bir şakımayla, “İşimiz bitti!” diye fısıldadı. “Bu
kedi bizi sonsuza dek takip edebilir. Beni ablana versen de olur
artık. Yapabileceğimiz bir şey yok.”
“Bir dakika.” Patricia kedilerle ağaçlar hakkında bir şeyler hatırlıyordu. Resimli bir kitapta görmüştü. “Sıkı tutun kuş. Sımsıkı
tutun, tamam mı?” Dirrp’in tek tepkisi Patricia’nın tulumunu eskisinden de güçlü bir şekilde kavramak oldu. Patricia yeterince
güçlü dalları olan bir tanesini bulana dek birkaç ağaca baktı ve
sonra da tırmandı. İlk seferinden daha yorgundu ve ayakları birkaç kez kaydı. Bir defasında kendisini iki eliyle de tutunup sonraki dala çekti ve omzunun üstünden arkaya baktığında Dirrp’i
göremedi. O anda soluğu kesildi ve ancak kuşun endişeyle omzunun üstünden bakmak için kaldırdığı başını görünce kendine
geldi ve Dirrp’in tulumun askısına biraz daha aşağıdan tutunmuş
olduğunu fark etti.
Sonunda rüzgârda hafif hafif sallanan ağacın tepesine erişmişlerdi. Tommington peşlerinden gelmiyordu. Patricia iki defa
her yöne baktıktan sonra hemen aşağılarında, yerin üstünde
koşturan yuvarlak, kürklü bir şekil gördü.
“Aptal kedi!” diye bağırdı. “Aptal kedi! Bizi yakalayamazsın!”
Tommington, “Tanıştığım konuşabilen ilk kişi,” diye miyavladı. “Ve aptal olduğumu düşünüyorsun ha? Grraaa! Pençelerimin
tadına bak!”
Kedi büyük ihtimalle evdeki şu halı kaplı tüneklere tırmana
tırmana epey bir pratik yaptığından ağacın yanından koşarak
tırmanıp önce bir dala sonra da daha yüksek bir dala atladı. Patricia ile Dirrp daha ne olduğunu anlayamadan kedi yolu yarılamıştı bile.
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