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Bu kitap compañera - Virginia Cottinelli için

afileres, camas, sacapuntas
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BİRİNCİ KISIM

YARALI TARAFLAR
Savaşın diğer kötü ilişkilerden farkı yoktur. Kendinizi sıyırmak istersiniz ama bedelini ödemeye hazır mısınız? Ve daha da önemlisi, sıyrılmayı başardığınızda her şey daha iyi olacak mı?
Quellcrist Falconer, Savaş Günlükleri

.

BİRİNCİ BÖLÜM
Jan Schneider’ı ilk kez, Protektora’nın Sanction IV’ün bulutlarından üç yüz kilometre yukarıdaki yörünge hastanesinde, acılar
içindeyken gördüm. Teknik olarak, Sanction sisteminin hiçbir
yerinde Protektora’nın varlığının söz konusu bile olmaması gerekiyordu – gezegen yönetiminden geriye kalanlar bunun bir iç
mesele olduğu konusunda ısrarcıydı ve yerel şirketler çıkarları
geçici süreliğine belgeyi imzalamayı üstü kapalı olarak kabul etmişti.
Dolayısıyla, Joshua Kemp Indigo City’de ayaklanmanın fitilini ateşlediğinden beri etrafta dolaşan Protektora gemileri onay
kodlarını değiştirmiş, bir anlamda söz konusu şirketler tarafından uzun vadeli kira sözleşmesi imzalandıktan sonra –vergiden
düşülebilir– yerel kalkınma fonunun bir parçası olarak savaştaki
devletlere kredi olarak verilmişti. Kemp’in, etkisi beklenmedik
şekilde büyük olan ikinci el yağmacı bombalarının gökyüzünden
kovamadığı şirketler yeniden Protektora’ya satılacak, net zararlar silinecekti. Kimse kayba uğramayacaktı. Bu sırada, Kemp’in
güçlerine karşı savaşan kıdemli personel içinden yaralananlar
güvenli bir konuma alındı. Bu, safımı seçerken göz önünde bulundurduğum en geçerli nedendi. Savaş oldukça karmaşık görünüyordu.
Uzay mekiği, dev fişek şeritlerini andıran bir cihazla bizi doğrudan hastanenin pistine indirdi. Onlarca kapsül sedye, kaba
bir telaşla araçtan çıkarıldı. Cihazın kanadı vasıtasıyla hangara
indiğimizde motorların keskin çığlıkları hâlâ kulaklarımdaydı.
Benim kapsülüm açıldığında, hangarın soğuğu ciğerlerimi yaktı.
Yüzüm de dahil her şeyin üzeri buz tabakasıyla kaplanıverdi.
“Siz!” Bu, stresin etkisiyle gerilen bir kadının sesiydi. “Ağrınız
var mı?”
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Gözlerimi kırpıştırarak üzerini kaplayan buzdan kurtulmaya
çalıştıktan sonra kan revan içindeki askeri üniformama baktım.
“Tahmin edin bakalım,” diye söylendim boğuk bir sesle.
“Doktor! Endorfin takviyesi ve GP antiviral yapın!” Üzerime
eğildiğinde eldivenlerini başımda, hipospreyin soğuk dokunuşunu ensemde hissettim. Oldukça sert bir acıydı bu. “Evenfall
cephesinden misiniz?”
“Hayır,” dedim zayıf bir sesle. “Kuzey Cephesi’nden. Neden?
Evenfall’da ne oldu ki?”
“Gerizekâlının teki taktik nükleer saldırı çağrısında bulunmuş.” Doktorun sesinde buz gibi bir öfke vardı. Elleri bedenimin
üzerinde gezinerek aldığım yaranın büyüklüğünü tespit etmeye
çalışıyordu. “O halde radyasyon travma yok. Ya kimyasal?”
Başımı üniformamın yakasına doğru bastırdım. “Işıkölçer. Bu
kadarını. Söyleyebilirim.”
“Üzerinizde kalmamış. Tıpkı omzunuzun büyük bir kısmı
gibi.”
“Ah.” Doğru kelimeleri bulmaya çalıştım. “Temiz olduğumu
düşünüyorum. Hücre taraması yapamaz mısınız?”
“Burada yapamam, hayır. Hücresel seviyedeki tarayıcılar hastanenin koğuşunda bulunuyor. Size koğuşta bir yer ayarlayabilirsek taramadan da geçebilirsiniz.” Ellerini üzerimden çekti. “Barkodunuz nerede?”
“Sol şakağımda.”
Biri sol şakağımdaki kanı sildi. Yüzümde gezen lazer taramayı
hissetmedim bile. Makinenin onayından sonra tek başıma kaldım. İşlem görmüştüm.
Bir süre öylece yatmaya devam ettim. Endorfin takviyesinin,
şapkanızı ve paltonuzu asmak için alan güler yüzlü bir kâhyanın
neşesiyle acımı dindirip bilincimi sakinleştirmesinin tadını çıkardım. Bedenim kurtarılabilecek miydi, yoksa yeni bir kılıfa
mı ihtiyacım olacaktı, merak ediyordum. Carrera’s Wedge’de
vazgeçilmez personelleri için küçük klon bankaları olduğunu
biliyordum. Carrera için savaşan beş eski Kordiplomat’tan biri
olarak kesinlikle o şanslı azınlıktandım. Maalesef, vazgeçilmezlik
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iki tarafı keskin bir kılıç gibiydi. Bir tarafı size üst düzey tıbbi
tedavi sağlıyor ve yeni bir vücut kazandırıyordu. Öteki tarafına
baktığınızda ise, söz konusu tedavinin tek amacının sizi ilk fırsatta kavgaya geri sokmak olduğunu fark ediyordunuz. Vücudu onarılamayacak kadar zarar görmüş bir erin omurgasındaki
kortikal bellek çıkarıldıktan sonra depolama kutusuna alınır ve
muhtemelen savaş bitene kadar orada kalırdı. Bu, pek arzulanan
bir yöntem değildi. Wedge’in kendi belleklerine sahip çıktıkları bilinse de, yeniden kılıflanacaklarının bir garantisi yoktu ama
son birkaç ayın karmaşası içinde depoda unutulup gitmek hiç de
fena fikir değildi.
“Albay. Hey, Albay!”
Kordiplomatik koşullanmam mı beni uyanık tutmaya çalışıyordu, yoksa yanımdaki ses mi bilincimi açmaya çalışıyordu,
emin değildim. Kimin konuştuğunu görmek için başımı halsiz
bir şekilde yana çevirdim.
Görünüşe göre hâlâ hangardaydık. Yanımdaki sedyede yapılı,
siyah saçlı genç bir adam vardı. Endorfinin yarattığı şaşkın ifade
bile gözlerinden akan zekâyı maskelemeye yetmemişti. Benimki
gibi askeri bir Wedge üniforması giymişti ama üzerine tam oturmamıştı ve üniformanın delikleri, adamın vücudundaki deliklerle uyuşmuyordu. Sol şakağında, barkodun bulunması gereken
yerde bir ateşleyici yanığı vardı.
“Bana mı dedin?”
“Evet, efendim.” Dirseğinden güç alarak kalkmaya çalıştı.
Bana verdiklerinden çok daha az endorfin vermiş olmalıydılar.
“Kemp’i iyi kaçırdık, öyle değil mi?”
“Bu ilginç bir bakış açısı.” 391. manganın parçalara ayrılması
yine bir an gözlerimin önüne geldi. “Nereye kaçacağını düşünüyorsun ki? Sonuçta burası onun gezegeni.”
“Eee, ben şöyle düşündüm...”
“Asker, düşünmek hiç de iyi bir fikir değil. Askere alınma
şartlarını okumadın mı sen? Şimdi çeneni kapa ve nefesini boşa
harcama. Buna ihtiyacın olacak.”
“Ah, emredersiniz, efendim.” Şaşırmış gibi bir hali vardı. Yan
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sedyelerden başlarını bize doğru çevirenlere bakacak olursam,
bir Carrera’s Wedge teğmeninin bu şekilde konuşmasına şaşıran
tek kişi o değildi. Sanction IV, tıpkı çoğu savaşta olduğu gibi,
herkesin omzuna ağır bir sorumluluk yüklemişti.
“Bir şey daha var.”
“Efendim, Albayım?”
“Bu bir teğmen üniforması. Üstelik Wedge’de albay yok. Bunu
sakın unutma.”
Bu söylediklerimden sonra vücudumun yaralı kısımlarından
birinden yola çıkan şiddetli sızı beynimin kapısını tutan endorfin
takviyesini delip geçerek sesimi duyanlara hasar raporu vermeye
başladı. Yüzüme sabitlediğim tebessüm, Evenfall’daki şehir manzarası gibi eriyip gitti. Aniden her şeye olan ilgimi kaybettim ve
haykırmaya başladım.
Yeniden uyandığımda altımda bir yerden nazikçe su damladığını
hissettim. Yumuşacık güneş ışığı yüzümü ve kollarımı ısıtmıştı.
Biri, şarapnelin parçaladığı savaş ceketimi çıkarmıştı ve üzerimde
yalnızca kolsuz bir Wedge tişörtü vardı. Tek elimi kıpırdatınca
parmak uçlarım yıllar içinde düzleşen ahşap döşemelere değdi.
Döşemeler de sıcacıktı. Güneş ışığı, göz kapaklarımın içinde
dans ediyor gibiydi.
Acı hissetmiyordum.
Doğrularak oturdum. Aylardır ilk kez bu kadar iyi hissediyordum. Fiyorda ya da körfeze doğru açılan, yaklaşık on iki metre
uzunluğundaki küçük ve sade bir mendirekteydim. Suyun her
iki tarafında alçak ve yuvarlak dağlar diziliydi ve pofuduk beyaz
bulutlar umursamazca oradan oraya sürükleniyordu. Körfezin
daha uzak kısmında bir fok ailesi başlarını sudan çıkarıp ciddi
bir ifadeyle bana bakıyordu.
Vücudum, Kuzey Kıyısı saldırısında giydiğim Afro-Karayipli
vücudun aynısıydı. Hiç zarar görmemiş ve yarasızdı.
İşte...
Arkamdaki döşemelerden ayak sesleri duyulmaya başladı. Başımı yana doğru çevirdim ve ellerim refleks olarak cenin koruma
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pozisyonunu aldı. Gerçek dünyada kimsenin kılıf mesafe sezgisini harekete geçirmeden bana bu kadar yaklaşması imkânsızdı.
“Takeshi Kovacs. İyileşme birimine hoşgeldiniz,” dedi üniformalı kadın. Soyadımın sonundaki Slav ‘ç’ sesini doğru telaffuz
etmişti.
“Çok kibarsınız.” Uzattığı eli sıkmadan ayağa kalktım. “Hâlâ
hastanede miyim?”
Kadın başını iki yana salladı ve uzun, bakır renkli isyankâr
saçlarını köşeli yüzünden çekti. “Kılıfınız hâlâ yoğun bakımda ama fiziksel olarak canlanana kadar bilinciniz dijital olarak
Wedge’in bir numaralı deposuna aktarıldı.”
Etrafıma bakıp yüzümü güneşe doğru çevirdim. Kuzeyde çok
yağmur yağar. “Peki Wedge’in bir numaralı deposu nerede? Yoksa bu gizli bir bilgi mi?”
“Korkarım ki öyle.”
“Tahmin etmiştim.”
“Protektora ile olan anlaşmalarınız, sizi bu tür konularda...”
“Her neyse. Şaka yapıyordum.” Sanal formatın nerede olduğuna dair sağlam bir fikrim vardı. Gezegen savaşlarında, düşük
aklık derecesine sahip ajan istasyonları uzaktaki eliptik yörüngelere yollanır ve yerel askeri trafiğin onları bulamayacağı umulur.
Bulunmamaları ihtimali, hiç de azımsanacak gibi değildir. Tıpkı
ders kitaplarının da söylediği gibi, uzay devasadır.
“Tüm bunları hangi orana göre çalıştırıyorsunuz?”
“Gerçek zaman eşdeğerliğine göre,” dedi kadın hızlı bir şekilde. “Ama isterseniz hızlandırabilirim.”
Buradaki iyileşme sürem büyük ihtimalle uzayacaktı ama gerçek zamana göre kısa süre içinde savaşa geri döneceğimi düşünürsem, yeteneklerimi kaybetmemekte fayda vardı. Üstelik Wedge Komutası’nın süreyi çok uzatmama izin vereceğini hiç sanmıyordum. Bu doğal güzelliğin içinde birkaç ay münzevi bir hayat
sürmenin, toplu bir katliam aşkıma kötü etki edeceği kesindi.
“Lojmanda kalacaksınız,” dedi kadın. “Lütfen ihtiyacınız olan
değişiklikleri söylemekten çekinmeyin.”
İşaret ettiği yere baktığımda camdan ve ahşaptan iki katlı, sivri
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çatılı bir yapı gördüm. Uzun, çakıl taşlı bir sahilin en ucundaydı.
“Hiç fena görünmüyor.” Cinsel dürtülerimin gizli filizleri dört
bir yanımı sarmıştı. “Siz benim kişilerarası idealim mi olacaksınız?”
Kadın, başını yeniden iki yana salladı. “Ben, bir numaralı
Wedge sistemlerinin incelenmesi için kurulan intraformat servisinin bir kurgusuyum. Protektora’nın üst komutasından Yarbay
Lucia Mataran’ın fiziğine sahibim.”
“Bu saçla mı? Benimle dalga geçiyorsunuz herhalde.”
“Bu konuda özgürüm. Sizin için kişilerarası bir ideal oluşturmamı ister misiniz?”
Bu teklif, en az bir yüksek oranlı format teklifi kadar cezbediciydi ama Wedge’in yaygaracı komandolarıyla altı hafta geçirdikten sonra tek istediğim bir süre yalnız kalmaktı.
“Bu konuyu bir düşüneyim. Başka bir şey var mı?”
“Isaac Carrera’dan kayıtlı bir talimatınız var. Bunu daha sonrası için depolamamı ister misiniz?”
“Hayır, burada gösterin. Başka bir şeye ihtiyacım olursa sizi
ararım.”
“Nasıl isterseniz.” Kurgu, başını eğip selam verdikten sonra
ortadan kayboldu. Onun yerine, Wedge’in siyah üniformasını
giymiş bir erkek belirdi. Kısa kesilmiş siyah saçlarında beyazlar
vardı. Kırışıklarla dolu asil yüzündeki koyu renkli gözleri ve yıpranmış hatları hem sert hem de ılımlı görünüyordu. Üniformasının gizlediği bedeni genç olmasa da savaş alanını hiçbir zaman
terk etmemişti. Isaac Carrera, Uzay Boşluğu Komutası’nın eski
yüzbaşısıydı. Daha sonra Protektora’nın en çok korkulan paralı
asker gücünü kurmuştu. Örnek bir asker, komutan ve taktisyeniydi. Bazen, başka bir seçeneği olmadığında, yetkin bir siyasetçiye de dönüşüyordu.
“Merhaba, Teğmen Kovacs. Bunun yalnızca bir kayıt olmasından dolayı üzgünüm ama Evenfall bizi müşkül bir durumda
bıraktı ve bağlantı kurmak için zamanım yoktu. Tıbbi raporlar
kılıfınızın yaklaşık on gün içinde onarılabileceğini söylüyor.
Böylece klon bankasına gerek kalmayacak. Bir an önce Kuzey
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Kıyısı’na dönmenizi istiyorum ama gerçek şu ki şimdilik bir duraklama içindeyiz ve birkaç hafta boyunca siz olmadan da idare
edebilirler. Bu kayıtta, son saldırıdaki kayıpları da içeren bir durum güncellemesi mevcut. Sanalda bulunduğunuz süre içinde bu
güncellemeyi inceleyip o ünlü Kordiplomatik koşullanmanızdan
yararlanmanızı istiyorum. Tanrı biliyor ya, yeni fikirlere çok ihtiyacımız var. Genel bağlamda, Kuzey Kıyısı topraklarını ele geçirmek, bu çatışmayı sonlandırmak için gereken dokuz büyük
amaçtan biri...”
Çoktan harekete geçmiş, mendirek boyunca yürüyüp en yakındaki tepelere çıkan kıyıya varmıştım. Gökyüzü bulutla kaplıydı ama fırtına habercisi olacak kadar karanlık değildi. Yeterince
yukarı tırmanırsam bütün körfezi kusursuz bir şekilde görebilecektim.
Projeksiyonu mendirekte bıraktıktan sonra Carrera’nın sesi
rüzgârın içinde kayboldu, sözleri havaya ve belki de dinlemekten
başka yapacak daha iyi bir işi olmayan fokların arasına karışıp
gitti.
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