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SESTEKİ DELİK

Köpeğiniz konuşmayı öğrendiğinde farkına vardığınız ilk 
şey onun söylicek çok şeyi olmadığıdır. Herhangi bir konu 
hakkında. 

“Kaka lazım, Todd.”
“Kapa çeneni, Manchee.”
“Kaka. Kaka, Todd.”
“Sana çeneni kapa dedim.”

Kasabanın güneydoğusunda kalan, nehre kadar inip ba-
taklığa devam eden yabani çayırların arasında yürüyoruz. 
Ben ona bataklık elması toplamamı ve Manchee’yi de ya-
nımda götürmemi istedi, oysa Cillian’ın onu yalnızca Başkan 
Prentiss’e yaranmak için satın aldığını herkes biliyo ve işte 
bir anda geçen yılki doğum günü hediyem olarak bu köpek 
ortaya çıkıveriyo oysa ben asla köpek istediğimi falan söyleme-
diydim, Cillian’ın artık füzyon bisikletini tamir etmesini iste-
diğimi söylediydim ki bu aptal kasabada her yere yürüyerek 
gitmek zorunda kalmıyım, ama ah, hayır, mutlu yıllar, Todd, 
işte sana yepyeni bir köpecik Todd ve onu istemesen de, he-
diye olarak köpek istememiş olsan da bil bakalım kim onu 
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doyurmak, eğitmek, yıkamak ve yürüyüşe çıkarmak ve artık 
konuşma mikrobu ağzını oynatabilecek kadar büyüdüğüne 
göre kim onun anlaşılmaz saçmalıklarını dinlemek zorunda? 
Bil bakalım kim? 

“Kaka,” diye kendi kendine havlıyo Manchee. “Kaka, 
kaka, kaka.”

“Yap şu kakanı da zırvalamayı kes.”
Patikanın kenarından ince bir dal alıp arkasından fırlatı-

yorum. Ona yetişmiyor, zaten yetişsin diye yapmıyorum, o 
da havlamayla karışık gülerek patikada ilerlemeye devam edi-
yor. Güneşe karşı gözlerimi kısıp ince dalı sağa sola savurarak 
peşi sıra yürürken hiçbi şey düşünmemeye çalışıyorum. 

Doğrusu bataklıktan elma toplamaya ihtiyacımız yok. Eğer 
Ben sahiden istiyosa Bay Phelps’in dükkânından satın alabilir. 
İşte bir başka doğru: Birkaç elma toplamak için bataklığa git-
mek erkek işi değildir, çünkü erkeklerin böyle aylaklık etme-
sine asla izin verilmez. Otuz gün daha resmi olarak erkek de-
ğilim. Her biri on üç uzun aydan oluşan on iki yıl ve on iki ay 
yaşadım, bu da büyük doğum gününe bir ay kaldığı anlamına 
geliyor. Planlar planlanıyo, hazırlıklar yapılıyo, sanırsam bi 
parti olcak, ama garip hislerim var, aynı anda hem iyi hem 
de kötü, yine de erkek olcam ve bataklıkta elma toplamak ne 
erkek ne de yarı-erkek işi. 

Fakat Ben gitmemi isteyebilceğini ve gitmeye evet diceği-
mi de biliyo, çünkü Prentisstown’da erkeklerin kendi ken-
dilerine çıkardığı tüm o Sesten yarım yamalak da olsa kaçı-
labilcek tek yer bataklık, gürültü patırtıları dinmek bilmiyo, 
uyurlarken bile, erkekler ve herkes duyabiliyoken, farkında 
olmadan düşündükleri düşünceler. Erkekler ve Sesleri. Bunu 
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nasıl yapabildiklerini, birbirlerine nasıl katlanabildiklerini 
bilmiyorum.   

Erkekler; Sesli mahlukat. 
“Sincap!” diye bağırıyo Manchee ve arkasından ne kadar 

bağırsam da patikadan dışarı fırlıyor ve ben de peşinden, o 
(yalnız olduğumdan emin olmak için çevreme bakıyorum) 
lanetolası tarlalardan gitmek zorunda kalıyorum, çünkü eğer 
Manchee lanetolası bi yılan deliğinden aşağı düşerse Cillian 
küplere biner ve şu lanetolası köpeği ta en başından beri iste-
memiş olsam da bu benim lanetolası hatam olur. 

“Manchee! Buraya gel!”
“Sincap!”
Otları tekmeleyerek ilerlemem gerekiyo ve pabuçlarıma 

kurtçuklar yapışıyo. Tekmelerken biri ezilince spor pabucu-
mun üzerinde yeşil bir leke bırakıyo ki deneyimlerime daya-
narak bu lekenin çıkmayacağını biliyorum. “Manchee!” diye 
öfkeli bir şekilde bağırıyorum. 

“Sincap! Sincap! Sincap!”
Ağacın çevresinde havlayıp duruyo ve sincap ağacın üze-

rinde sıçrayarak onunla alay ediyo. Hadi bakalım Fıldır 
köpek, diyo Sesi. Hadi, gel yakala, hadi, gel yakala. 
Fıldır. Fıldır. Fıldır. 

“Sincap, Todd! Sincap!”
Lanet olsun, hayvanlar çok aptal. 
Manchee’yi tasmasından yakalayıp sertçe kıçına vuru-

yorum. “Ah, Todd? Ah?” Yeniden vuruyorum. Ve yeniden. 
“Ah? Todd?”

“Hadi ama,” diyorum, Sesim öyle öfkeli ve yüksek ki ken-
di düşüncelerimi bile güçlükle duyabiliyorum, buna pişman 
olmak üzereyim, izleyin. 
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Fıldır çocuk, Fıldır çocuk, diye düşünüyo sincap. 
Gel yakala, Fıldır çocuk.

“Sen de str’ol git,” diyorum, ama tek bir farkla: “Str” yerine 
tam açılımını söylüyorum. 

Ve gerçekten ama gerçekten bir kez daha etrafıma bakmış 
olmalıyım. 

Çünkü işte Aaron burda, bir anda otların arasından çıkıp 
bana tokat atıyo, iri yüzüğü dudağımı çiziyo, sonra aynı eli-
ni yumruk yapıp ters yöne savurunca çene kemiğime vuruyo 
ama en azından burnumu ıskalıyo çünkü otların arasına dü-
şüyom, yumruklarından uzaklaşmaya çalışırken Manchee’nin 
tasmasını bırakınca sincaba koşup delice havlıyo, hain, ben 
de otların arasına dizlerimin ve ellerimin üstüne düşünce üs-
tüm başım leke oluyo. 

Ve yerde öylece duruyorum, nefes alıp veriyorum. 
Aaron tepemde duruyor, Sesinde Kutsal Kitap’tan ve 

bir sonraki vaazından parçalar var: Dil, genç Todd, bir 
fedakârlığın sonucu ve aziz kendi yolunu seçer ve Tanrı 
duyar ve herkesin Sesindeki aynı görüntüler, tanıdık şeyler 
ve anlık resimler... 

Ne? Tenhada ne?..
Ancak vaazının sesi yükselerek araya giriyor ve başımı 

kaldırıp gözlerine bakınca aniden bilmek istemiyorum. Yü-
züğünün dudağımı kestiği yerde kan tadı alıyorum ve bilmek 
istemiyorum. Buraya asla gelmez, erkekler asla gelmez, se-
bepleri vardır, erkeklerin sebepleri olur, hep yalnızca ben ve 
köpeğim oluruz ama işte o da burada ve ben bilmek istemi-
yom, istemiyom, istemiyom.

Ve yerde öylece duruyorum, nefes alıp veriyorum. 
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Gülerek bana bakıyor, sakallarının arasından, gülerek, ot-
ların üzerinde yatan bana bakıyor. 

Gülen bir yumruk. 
“Dil, genç Todd,” diyor, “bizi tutsaklar gibi zincirlere vu-

rur. Kilisede bir şey öğrenmedin mi, evlat?” Ve sonra o en ta-
nıdık öğüdünü veriyor. “Birimiz düşersek, hepimiz düşeriz.”

Evet, Aaron, diye düşünüyorum. 
“Ağzınla Todd.”
“Evet, Aaron,” diyorum 
“Peki ya str’ler?” diye soruyor. “Ve diğerleri? Onları da 

duymadım sanma. Sesin seni ele verir. Hepimizi ele verir.”
Hepimizi değil, diye düşünürken “Özür dilerim, Aaron,” 

diyorum. 
Bana doğru eğiliyo, dudakları yüzüme çok yakın ve nefe-

sinin kokusunu alıp ağırlığını hissedebiliyorum, beni yaka-
lamaya çalışan parmaklar gibi. “Tanrı duyar,” diye fısıldıyor. 
“Tanrı duyar.”

Yine elini kaldırınca sakınıyorum ve gülüyo, sonra da yok 
oluyo, öylece, Sesini de alıp kasabaya geri dönüyo. 

Yerde öylece duruyorum, nefes alıp veriyorum. 
Bana vurulduğu için titriyorum, sinirden ve şaşkınlıktan 

titriyorum ve bu kasabayla içindeki erkeklerden öylesine nef-
ret ediyom ki yeniden ayağa kalkıp köpeğimin yanına gitmem 
vakit alıyo. Hangi str’olasıca sebepten buraya gelmişti ki? diye 
düşünüyorum ve öyle sinirli, öyle öfkeli, öyle nefret doluyum 
ki (ve korku, evet, korku, kapa çeneni) Aaron Sesimi duy-
du mu diye çevreye bakmıyorum bile. Çevreye bakmıyorum. 
Çevreye bakmıyorum. 

Ve sonra çevreye bakıp köpeğimin yanına gidiyorum. 
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“Aaron, Todd? Aaron?”
“Bu ismi bidaha söyleme Manchee.”
“Kanıyo, Todd. Todd? Todd? Todd? Kanıyo?”
“Biliyorum. Kapa çeneni.”
“Fıldır,” diyor, sanki hiçbir anlamı yokmuş gibi, aklı gök-

yüzü kadar bomboş. 
Kıçına vuruyorum. “Bunu da söyleme.”
“Ah? Todd?”
Solumuzda kalan nehirden uzak durarak yürümeye devam 

ediyoruz. Nehir çiftliğimizin kuzeyinden başlayıp kasabanın 
doğusunda kalan bir dizi küçük kanyonu takip ettikten sonra 
eninde sonunda bataklığa dönüşen düz, sazlık bir bölge oluş-
turuyor. Nehirden ve özellikle de, bataklık ağaçları görün-
meye başlamadan önceki o sazlık bölgeden uzak durmamız 
gerek, çünkü timsahlar orada yaşıyo ve bir oğlanı ve köpeğini 
kolaylıkla öldürebilecek kadar büyükler. Sırtlarındaki çıkın-
tılar saz gibi görünüyo ve çok yaklaşırsanız, BAMM!, sudan 
fırlayıp pençe atıp ağızlarını açıp kapayarak üzerinize çullan-
dıklarında pek fazla şansınız kalmıyo. 

Sazlık bölgeyi geçiyoruz ve yaklaşan bataklık sessizliğini 
dinlemeye çalışıyorum. Artık burada görülecek hiçbi şey yok, 
sahiden, erkekler bu yüzden gelmiyo. Üstelik bir de koku var, 
kokmuyo demiyorum, ama erkeklerin abarttığı kadar da kötü 
kokmuyo. Onlar anılarının kokusunu alıyo, evet, sahiden 
burada olan şeyleri değil, eskiden olduğu halini kokluyolar. 
Tüm o ölü şeyler. Manklarla insanların ölü gömme konusun-
da farklı fikirleri vardı. Manklar sadece bataklığı kullanıyor, 
ölülerini öylece suya atıp batmasını bekliyolardı, heralde 
bunda sorun yoktu, çünkü bataklığa gömülmeye uygunlardı, 
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sanırsam. Ben öyle söylüyo. Su, çamur ve Mank derisi birbi-
rine uyumluydu, hiçbi şeyi zehirlemiyo, sadece bataklığı zen-
ginleştiriyodu, tıpkı insanların toprağı zenginleştirdiği gibi. 

Sonra bir anda, gömülmesi gereken, normalden çok fazla 
sayıda Mank oldu, bu kadar büyük bir bataklığın bile yutama-
yacağı kadar çok, üstelik bu kahrolası bataklık sahiden çok 
büyük. Ve sonra hiç canlı Mank kalmadı, öyle değil mi? Sa-
dece üst üste yığılmış, çürüyüp kokan Mank cesetleri; ve ba-
taklığın sinekler, kokular ve daha kim bilir ne tür virüslerin 
oluşturduğu bir yığın olmaktan çıkıp yeniden bataklık halini 
alması çok uzun sürdü. 

İşte ben tüm bunların, bu karmaşanın içine doğdum, aşırı 
kalabalık bataklık ve aşırı kalabalık mezarlık ve yeterince ka-
labalık olmayan kasaba, bu yüzden hiçbi şey hatırlamıyorum, 
Ses olmayan bir dünya hatırlamıyorum. Babam ben doğma-
dan evvel hastalıktan ölmüş ve sonra annem de öldü, bu şa-
şırtıcı değil. Beni Ben ve Cillian büyüttü. Ben, annemin son 
kalan kadınlardan olduğunu söyler ama bunu herkes herke-
sin annesi için söyler. Ben yalan söylemiyor olabilir, o bunun 
doğru olduğuna inanıyor, ama kim bilebilir? 

Kasabanın en genci benim. Reg Oliver (benden yedi ay, 
sekiz gün büyük), Liam Smith (dört ay, yirmi dokuz gün bü-
yük) ve benden sonra en genç olan Seb Mundy (üç ay, bir 
gün büyük) ile birlikte tarladaki kargalara taş atardık ki o bile 
artık benimle konuşmuyo çünkü erkek oldu. 

Hiçbir oğlan on üç yaşına bastıktan sonra benimle konuş-
muyo. 

Prentisstown’da böyle. Oğlanlar erkek olur, yalnızca er-
keklerin katılabildiği, kim bilir nelerin konuşulduğu ve oğ-
lanların kesinlikle alınmadığı toplantılara giderler ve eğer 
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kasabadaki son oğlan sensen beklemek zorundasın, yannız 
başına. 

Ya da istemediğin bir köpekle. 
Ama sorun değil, işte bataklık burada ve yürümeye devam 

ediyoruz, en tehlikeli yerlerin çevresinden dolaşarak metre-
lerce yükseğe ulaşan büyük, kalın ağaçların arasından geçiyo-
ruz. Hava yoğun, karanlık ve ağır fakat bu korkutucu bir yo-
ğunluk, karanlık ve ağırlık değil. Burası yaşam dolu, kasabayı 
istediğin gibi unutabilirsin, kuşlar, yeşil yılanlar, kurbağalar, 
kuyruksuzlar ve her iki cins sincap ve (sizi temin ediyorum) 
bir iki kasor, ayrıca evet kırmızı yılanlara dikkat edilmesi la-
zım, ama burası hernekadar karanlık da olsa, yukarıdan az 
da olsa ışık geliyor ve bana sorarsanız, ki sormayabilirsiniz, 
bataklığın büyük, rahat ve çok Sesli olmayan bir yer olduğuna 
garanti veririm. Karanlık ama yaşam dolu, canlı ama dostane, 
dostane ama açgözlü değil. 

Manchee tek damla çişi kalmamış olana kadar nerdeyse 
her şeyin yanında ayağını kaldırdıktan sonra, heralde büyü-
ğüne uygun bir yer bulmak için kendi kendine mırıldanarak 
bir çalılığın altında kayboluyor. 

Ama bataklığın umrunda diil. Neden olsun ki? Sadece 
kendini tekrar eden, büyümek için başa dönüp kendi kendini 
yiyen bir yaşam döngüsü. Yani burada hiç Ses olmadığını söy-
lemiyorum. Elbette var, Sesten kaçış yok, hem de hiçbiyerde, 
ama kasabaya göre çok daha sessiz. Buradaki gürültü farklı, 
çünkü bataklıktaki gürültü yalnızca meraktan, kim olduğunu-
zu ve tehlikeli olup olmadığınızı anlamaya çalışan mahlukattan 
meydana geliyo. Oysa kasaba sizle ilgili her şeyi zaten bilir ve 
daha fazla öğrenmek, öğrendikleriyle sizi ezmek isterken nasıl 
kendinizden bir parça kalabilir ki? 




