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1. gün
00.49
Raf onu ilk gördüğünde çamaşır makinesine oturmuş, speed, 
monosodyum glutamat ve köpekler için deneysel sosyal ank-
siyete bozukluğu ilacı içeren iki yüz elli miligramlık karışı-
mı yutmak üzereydi. Isaac’in tarifi aşağı yukarı böyleydi ya, 
çamaşırhanedeki müzik epey gürültülüydü; doğru duyup 
duymadığını merak ediyordu. Toz, iki sigara kâğıdına bölün-
müş ve ardından kâğıtlar, aklına daima wonton’ları getiren 
bohçalar misali katlanıp buruşturulmuştu. Isaac wonton’u-
nu çoktan mideye indirmişti ama gözlerini kapıdaki kızdan 
alamadığından, Raf’ınki hâlâ elindeydi. Kız yarı beyaz, yarı 
başka bir şey, belki Taylandlıydı. Yüzü, tüm kemik yapısı 
elmacıkkemiklerinden dallanarak oluşmuş gibi duran yüz-
lerdendi; sonuç seksenlerin üç boyutlu bilgisayar grafiklerini 
andırıyordu çünkü ekonomik sayıda keskin, düz yüzeyler-
den oluşuyordu; ama bazı açılar, topuzundan kaçmış birkaç 
tutam siyah saçla bozulmuştu. Gülmesini tutarak bir şeyi 
onaylamıyormuşçasına davranırken işe yaradığı kesin, do-
ğal yarı-somurtkanlığa bükülen küçük bir ağzı vardı ve bol 
gri bir atletin üzerine önünü kapamadığı siyah bir eşofman 
üstü giymişti. Kızla aralarında duran yaklaşık altmış kişi, 
metronun en kalabalık saatlerinde öğrenilene benzer bir ri-
timle sallanarak dans ediyordu. Hepsini kenara itip kızla ko 
nuşmayı  –“Hemen şuracıkta karım olur musun?”  – düşünür-
ken Isaac, elini çabuk tutması için plastik su şişesiyle koluna 
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vurdu. Gözünü kızdan ayırmadan şişeyi alıp wonton’u koca 
bir yudum suyla mideye indirdi ve Isaac’in kulağına eğilerek 
bağırdı:

“Ne var demiştin bunun içinde?”
“Ha?”
“Bunun içinde ne var demiştin?”
“Metamfetamin, monosodyum glutamat ve köpekler için 

deneysel sosyal anksiyete bozukluğu ilacı.”
“Sosyal anksiyete bozukluğu ne?”
“Ha?”
Ses sistemi öyle aman aman güçlü değildi ama mekân öyle 

küçüktü ki tizler duvarları, arabada bebek koltuğuna sıkış-
tırılmış bir tombalak misali zorluyordu. “Sosyal anksiyete 
bozukluğu ne?”

“Duyamıyorum. Dışarı çıkalım.”
Raf gönülsüzce Isaac’in peşinden, çamaşırhanenin arka-

sındaki, birkaç kişinin sohbet edip sigara içtiği asfalt kap-
lı küçük avluya çıktı. Farelerden daha hızlı üreyip her yanı 
saran, arkalığı eğimli plastik beyaz sandalyelerden biri, gü-
venilmez şekilde, devrilmesi imkânsızmış gibi görünen ama 
yine de kendini yere yıkılmış bulan nesnelere has duruşuyla 
yatıyordu köşede.

“Sosyal anksiyete bozukluğu ne?” diye yineledi Raf. Bura-
dan kızı göremiyordu.

“Utangaçlık aslında.” Isaac son yıllarda bir dolu Amerika-
lı veterinerin evcil köpeklere bu teşhisi koymaya başladığını 
ve bunun sonucunda piyasaya ciddi miktarda psikiyatri ilacı 
sürüldüğünü anlattı. Karışımın diğer öğelerine gelince: mik-
tarı çoğaltmak için kullanılmadıysa monosodyum glutamat 
için bir açıklaması yoktu; üreticilerin daha kolay bulunabi-
len bir sürü beyaz toz arasında neden özellikle monosodyum 
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glutamatı seçtiklerini söylemek zordu. (Raf wonton’larla il-
gili bir şaka olup olmadığını düşündü bir an.) İçinde biraz da 
speed vardı çünkü her şeyde biraz speed vardı.

“Ne yapacak?” diye sordu Raf.
“Ekstazinin en bok hali gibi bir şey.”
Raf ekstaziyi epey zaman neredeyse tümüyle saf denecek 

kadar sentetik bir madde bildiğinden; Isaac eski güzel gün-
lerde frengiye iyi geldiği sanılan sassafras yağıyla dolu elli 
varile Tayland’daki bir limanda el konduğu için geçen ay 
Londra’da iyi ekstazi bulunmadığını anlattığında şaşırmış-
tı. Kokain, afyon ve marihuana gibi ekstazinin de toprak-
ta yetişen bitkilerden geldiğini öğrenmek, meleklerin göbek 
deliği olduğunu keşfetmek gibiydi. (Speed’in ise aksine, bazı 
çalılardan çıkarılan ama şimdilerde genellikle laboratuvar 
kimyasallarıyla üretilen efedrinden yapıldığından, zinciri ta 
ham petrolden çıkardıkları hidrokarbonlara kadar geri ta-
kip edilmediği sürece, herhangi bir vektör cebiri teoremi gibi, 
dış dünyaya hiçbir borcu yoktu.) Laem Chabang’da adamın 
tekinin rüşvet vermeyi ihmal etmesi ya da bir diğerinin al-
mayı reddetmesi yüzünden milyonlarca flört girişiminin boşa 
çıkacağını, milyonlarca gündoğumunun seyredilemeyeceğini, 
milyonlarca düş kırıklığına katlanılmayacağını düşünmek de 
tuhaftı. Dünya Ticaret Örgütü konferansındaki hiçbir politi-
kacı bu kadar güce sahip olmamıştı. Uyuşturucu ticareti duy-
gusal yaşamın ilk küreselleşmesidir, demişti Isaac.

“Bir daha ne zaman iyi ekstazi buluruz?” dedi Raf.
“Asla bulamayabiliriz,” dedi Isaac. “Glow düşürmek 

lazım.”
“O ne?”
“Yeni mal işte… Barky hiç böyle sağlamını çekmediğini 

söyledi. Müthişmiş.”
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“Var mıymış elinde hiç?”
“Galiba.”
“Geliyor mu bu tarafa?”
Omuz silkti Isaac. “Telefonu kapalı.”
Çamaşırhane sahiplerinin bu ufak çaplı rave’in* bu gece 

burada yapılmasına izin vermelerinin sebebi, gelenlere uyuş-
turucu satabilmekti ama ellerinde sadece, hiçbiri Raf’ı ilgi-
lendirmeyen kokain, ketamin ve Çin’deki laboratuvarlardan 
internetten yasal yollarla satın alınabilen, etilbufedron adlı 
yeni ekstazi çakması vardı. Etrafına bakınca yirmi sene önce, 
gece muhabbetlerinin kamuya açık yirmi metrekarelik yerler-
de kendi kendine yapılan çift-kör deneyleri değil, M11 civar-
larındaki dev ithalat depolarından birinde düzenlenen, kar 
beyazı Hollanda MDMA’sının götürüldüğü, milletin üzerine 
anı kitapları döşendiği güzelim uyuşturucu kültürüne ait ol-
duğu zamanlarda doğmadığına bir kez daha içerledi. Londra 
bu hallere nasıl düşmüştü?

Çok geçmeden peşinde Isaac’le içeri döndüğünde iç ça-
maşırlarına dek soyunmuş bir kızla bir oğlanın büyük ku-
rutma tamburlarının içinde öpüştüklerini gördü; cılız uzuv-
ları, silindirik alanlarda cinsel ilişki olanaklarını araştıran bir 
çeşit astronot deneyi misali kıvrılıp bükülerek yer bulmaya 
uğraşıyordu. En azından onlar sağlam ya da sağlam olmayan 
ama daha önce kullanmadıkları bir şey içmişlerdi. DJ, Raf’ın 
Mit FM’de sıkça duyduğu bir parçayı çalıyordu. Daha önce 
gördüğü kıza bakınmak için ter bulutunu aşağıda bırakarak 
kurutma makinesinin tepesine tırmandı ya, kızı hiçbir yerde 
göremeyince aşağı inmeyip oracıkta dansa girişti.

*  Elektronik müzik çalınan, sabaha kadar süren ve genelde uyuşturucu kullanılan 
dans partisi. (ç.n.)
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02.12

Kulak memelerindeki, inci küpeler misali tıraş köpüğü artıkla-
rıyla gelişine bakılırsa muhtemelen Barky de Raf gibi yataktan 
yeni çıkmıştı. Cüzdanında turuncu kese kâğıdına sarılı üç tane 
wonton vardı. Adam başı bir doz Glow. Raf, önceki karışımı 
aldıktan yaklaşık yarım saat sonra bir değişiklik hissetmeye 
başlamıştı ama hissettiği değişiklik, pencereleri kapalı bir oda-
ya girdiğinizde hissettiğiniz esintinin hayal gücünüzden kay-
naklandığını düşünmeniz misali, öylesi hafifti ki emin olama-
mıştı. Derken his kaybolmuştu. Haliyle Barky’nin zımbırtısını 
denemek için sabırsızlanıyordu ve yutmak üzere tekrar kuru-
tucuya tırmanacakken biri koluna dokundu. Döndü.

Deminki kız. 
Kız kulağına eğildi ve Raf, kızın ince ter tabakasıyla kaplı 

göğüs dekoltesinde kayan yumuşak ışıltıyı seyretti.
“O ne?” dedi kız. Beklenebilecek, “Ne öyle, sapık gibi 

kesiyordun beni?” sorusundan çok daha iyiydi. Barky’den 
wonton’u alırken görmüştü herhalde.

“Glow,” dedi Raf.
“Arkadaşın mı satıyor?” Amerikan aksanı vardı kızın.
“Hayır.” Ama lafı bu kadarda bırakamazdı. Geçmişte 

başka kızlar uyuşturucu için flörte kalkışmıştı elbette ve belki 
bu kız da o niyetteydi. Eğer öyleyse kuralları bilmiyordu; ne 
anlamsızca sırıtıyor ne de tahrik etmek için sırtını sıvazlıyor-
du. Artı, öyle olsa ne fark edecekti? Bir seferinde, bir partide 
böyle tanıştığı İzlandalı bir kızla yatmıştı. Boşa hamle yapmı-
yor olma umuduyla, “İster misin?” dedi.

Bu lafla gülümsedi kız. “Hayır, sağ ol.”
Ama Raf, kızın elini tutup wonton’u avucuna sıkıştırıver-

di. “Duyduğuma göre acayipmiş bu mal.”
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“Ne?”
Birbirlerini duyabilmeleri için dışarı çıkmayı teklif etse 

miydi? Yok, daha değil.
“Adın ne?”
Kız, “Cherish,” dedi ya da Raf’a öyle geldi. Var mıydı 

böyle bir ad?
“Seninki?”
“Raf.”
“Su var mı yanında?”
“Bir saniye,” diyerek Isaac’e döndü ama artık şişe yoktu 

elinde; Barky’de de yoktu. Çamaşır makinelerinin üzerinde 
yarım şişe limonata gördüğünü hatırladı ya, şimdi o da gö-
rünmüyordu ortada. Döndüğünde kız beyne işleyen muğlak 
soğuk misali kaybolup gitmişti bile. Isaac ve Barky’ye nereye 
gittiğini sordu; ikisi de dikkat etmemişti ve fenası, Barky’de 
başka Glow da yoktu.

05.37

Raf çamaşırhaneden yalpalayarak çıktığında kendini çiçekle-
re boğulmuş buldu. İçindeki hayali anot çıkarılıp yerine katot 
konmuş, algılarının her biri yoğunlukta eşdeğer zıddıyla yer 
değiştirmişti sanki. Ten yerine taç yapraklar, ter yerine koku, 
sıcak yerine soğuk, gürültü yerine sessizlik, disko ışıkları ye-
rine antosiyaninler… Cumartesi günleri bu yolda çiçek paza-
rı kurulduğunu, lale ve nergis indirildiğini bir an sonra fark 
edebildi ki sessizlik, arkasındaki rampadan inen el arabasının 
gürültüsüyle hemen bozuldu zaten. Derin bir nefes alıp gece 
otobüsüne bineceği durağa doğru yürümeye başladı.

Isaac ve Barky çoktan gitmişlerdi. Bir süre Glow’un hiçbir 
etki yaratmadığını söylemiş, Raf’a her daim bifteğe tuz-biber 
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ekilişini hatırlatan eyleme girişip Barky’nin yanında getir-
diği bir gram etilbufedronu dişetlerine sürmüşlerdi. Hemen 
ardından, Barky’nin etilbufedronunun etki gösteremeyeceği 
kadar kısa bir süre sonra, arka avluya koşup betona maki-
neli tüfek gibi kusmaya başlamışlardı. Kasılmalar arasında 
Barky, herhalde sahte Glow aldıklarını iddia etmişti. Raf’sa, 
fırsatçının tekinin adını ilk kez duyduğu Glow’un sahtesini 
çoktan satmasına bakarak zamanın feci gerisinde kaldığını 
düşünmüştü ve birden Amerikalı kızın, eline tutuşturduğu 
uyuşturucu yüzünden bir yerlerde kusuyor olabileceği aklına 
gelmişti. Fenası, bedenen Barky’nin anca yarısı kadar olan 
kızın zehirden iki kat etkilenmesi mümkündü. Bir daha karşı-
laşsalar bile Cherish’in onla konuşmak istememesi fazlasıyla 
ihtimal dahilindeydi.

Etilbufedron etkisi geçerken Raf bezginlik ve huzursuzluk 
hissediyor, zaten kızla muhtemelen fazla ileri gidemeyeceği 
hükmüne varıyordu. Nihayet gelen otobüsün camları, paza-
ra dökme çiçek yerine ışık taşıyormuşçasına parlaktı. Binip 
şoförü başıyla selamlayarak kartını okuttuktan sonra döner 
merdivenden üst kata çıktı. Gördüğü şey karşısında öyle afal-
ladı ki otobüs bir kavşakta durunca tutunmayı unuttuğu için 
neredeyse yere yuvarlanıyordu.

Altı sıra kadar ilerisinde bir tilki oturuyordu. Turuncu kür-
kündeki her bir tüy ayrı alevle yanıyor ve sokaktan yansıyan 
ışık, siyah yuvarlak gözlerinin içinde kurutma tamburundaki 
solgun tenli kız misali kıvrılıyordu. Raf, tilkilerin burun ve 
karınlarındaki beyaz kürkün gözlerinin üzerine de serpişerek 
iki abartılı kaşa dönüştüğüne daha önce hiç dikkat etmemişti 
ve o bunu düşünürken, tilki de ona gayet tarafsız, bilimsel 
bir ilgiyle bakıyordu. Hayvanın şoförü atlatıp binemeyece-
ğini, dolayısıyla mutlaka biri inerken arka kapıdan otobüse 
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daldığını düşündü. Otobüs tekrar harekete geçince oturdu ve 
tilki bakışlarını tekrar dışarı çevirdi. Derken burnuna çamur-
lu ve yabani, ham petrolümsü bir koku geldi. Binen başka 
yolcu yoktu ve otomatik hoparlör bozuk diksiyonuyla sonra-
ki durağın Camberwell Green olduğunu duyurunca tilki yere 
atladı ve otobüsten inmek için alt kata yöneldi.

06.20

Raf, oturduğu daireye taşındığının ilk altı ayı boyunca, soka-
ğın sonundaki dükkânı günde yirmi iki ila yirmi üç saat ça-
lışan bir İranlının işlettiğini zannetmişti. Adam sabah akşam 
oradaydı ve kasada, jelibon rafının üstüne sabitlenmiş tele-
vizyonda her daim futbol gösterilmesi misali, hep aynı yüzle 
duruyordu. Raf bir keresinde kendini tanıtmıştı ama bir son-
raki gidişinde adam, yeni tanıştıklarından habersizmiş gibi 
davranmıştı. Derken bir hafta kadar sonra, dükkânın önün-
den geçerken gözü takılmış ve dükkân sahiplerini tartışırken 
görmüştü. Kötü polisiye kandırmacaları misali ikizdiler.

Raf üç muz ve bir kutu portakal suyu aldı ve kasadaki 
adamın orta parmağının ucunu nemli süngere, naylon poşeti 
açmasını sağlayacak suni salgı beziymişçesine, neredeyse ru-
hani bir dikkatle bastırışını zevkle izledikten sonra, gelecek 
haftanın eskicileri için kapısına lekeli, eski bir döşek bırakıl-
mış apartmanına gitti. Gizli bir sanayi tesisinin atıkları misali 
her ay kapıya bırakılan döşeklerin sayısı, binanın insan kapa-
sitesinin hayli üzerindeydi.

Uyuşturucu almasa bile bir dokuz-on saat daha uyuyama-
yacağını biliyordu ama o kadar tükenmişti ki bir süreliğine yat-
tı. Oda, gece on birde kalktığından beri açmadığı kalın siyah 
perdeler yüzünden müzik setinin kırmızı LED ışığı haricinde 
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kapkaranlıktı. Her yan göz maskesi, akustik kulaklık, beyaz 
gürültü makinesi ve iki düzineye yakın, yatağın altına sadece 
strafor yiyen bir farenin kakaları misali dağılmış, kullanılmış 
kulak tıkacı gibi hastalığının türlü ıvır zıvırıyla kaplıydı.

Raf’ın hastalığı uyku-uyanıklık ritim bozukluğuydu. 
Uyku düzeninin ortalama bir ergeninkinden çok daha beter 
olduğunu on altı yaşında fark etmeye başlamış, kesin teşhis 
içinse dört ayrı doktora gitmesi gerekmişti. Sağlıklı bir be-
yinde gözler hipotalamusa ne zaman karanlık, ne zaman ay-
dınlık olduğunu, hipotalamus da epifize ne zaman melatonin 
salgılayacağını söyler ve melatonin kişiyi her gün aynı saatte 
uyutur. Normal insanlarda günlük ritim, dünyanın tam dö-
nüşüne denk olarak yirmi dört saattir. Ama Raf’ınki yaklaşık 
yirmi beş saatti. Adeta beynine yeni icat bir saat takılmıştı.

Uyku-uyanıklık ritim bozukluğu, hipotalamusları güneşin 
yerini hiçbir zaman bilemediğinden çoklukla körlerde görü-
lürdü. Ama Raf için farklı bir durum söz konusu olmalıy-
dı ve sebebini hiçbir kan testi yahut EEG saptayamamıştı. 
Serotonin, melatoninin sassafras yağı, yani prekürsörüydü; 
dolayısıyla genlerinde enzimleri birbirine dönüştüren bir mu-
tasyonun varlığı düşünülebilirdi ancak öylesi, beyninde bolca 
serotonin yüzdüğü anlamına gelirdi ki MDMA alındığında 
aynısı olurdu ve sürekli mutluluk yaşadığı falan da yoktu. 
Kim bilir, belki de hipotalamusunda pirinç tanesi kadar yer 
tutan ve beyinde nöronların günlük işlevini devam ettiren 
üst-kiyazmatik çekirdeğinde bir terslik vardı.

Sebebi her neyse artık, yarattığı etki, hayatının her günü 
Londra’dan hiç ayrılmadan batı yönünde birer saatlik uçuşlar 
yapmış gibi dünyanın geri kalanıyla eşzamanlılığının bir saat 
şaşmasıydı. Döngünün başlarında sabah sekizde kalkmak 
kolaydı; dört gün sonrasıysa sabaha karşı dörtte kalkmak 
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gibiydi; sekizinci günden itibaren sabah sekiz gece uykusu 
için en uygun saate, on beş gün sonra akşamüzerine, yirmi 
gün sonra kuşluğa ve yirmi beş gün sonra yeniden normal 
bir güne dönüşüyordu. Döngüsü tamı tamına yirmi beş saa-
te denk gelmiyordu; sonuçta Raf saat düzeneği değildi ama 
döngü, aradaki farkın anlaşılmayacağı ölçüde işliyordu. Yir-
mi dört saat yirmi dokuz dakikalık günüyle döngüsüne pek 
yakın Mars’ta daha rahat edebilir, hafta sonları Phobos’un 
loş parıltısı altında şekerlemeler yaparak açığı kapatabilirdi. 
Geçen sene, yapar yapmaz pişmanlık duyduğu açıklamayı 
doğru dürüst dinlemeyen bir emlakçı hanım, “Ne, yirmi beş 
saat mi? Bir sürü işinizi hallediyorsunuzdur!” demişti.

24 saatlik uyku-uyanıklık ritim bozukluğunun bilinen bir 
tedavisi yoktu. Işık tedavisini, hipnozu ve B12 vitamini iğne-
lerini denemişti; hiçbiri işe yaramamıştı. Birkaç ay melatonin 
tableti kullanmış ve biraz faydasını görür gibi olmuştu ama 
bir doktor, tıpkı MDMA’daki gibi, tabletleri aldıkça aynı et-
kiyi sağlamak için dozu arttırması gerekeceğini ve bir süre 
sonra testosteron ilaçlarının erbezlerini büzüştürmesi misali, 
tabletlerin epifizini büzüştüreceğini söylemişti. Okuduğuna 
göre epifiz prekürsörleri, bir zamanlar gözsüz bir balığın al-
nındaki ışığa duyarlı hücrelerden mürekkep bir kızarıklıktı 
ve evrimle kafatasının içine çekilmişti. Kepenkli penceresini, 
antika monoklünü kaybetmek istemiyordu Raf.

Bir zamanlar ailenin ilk üniversite mezunu olmayı ümit 
etmiş ama her dört haftanın yaklaşık ikisinde derslerde uyuk-
layınca liseyi bitiremeden okulu bırakmıştı. Doğru dürüst bir 
işte çalışamamıştı. Evlenebileceğini de düşünmüyordu. Hiç 
gerçek bir mesleği olmamıştı. Isaac, uyku bozukluğu des-
tekçilerinin sayfalarına aynı dertten mustarip kız arkadaş 
için olta atmasını tavsiye ediyordu. Ama tamı tamına aynı 
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döngüde yaşayan birinin çıkma ihtimali yok gibiydi. Bete-
ri, döngüsü farazi sevgilininkine ne kadar yaklaşırsa o kadar 
ayrı kalırlardı. Raf’ın yirmi beş saatine karşı kızınki yirmi 
altı saat olsa eşzamana altı yüz elli saatte bir ulaşırlardı (ki 
o güne dek Raf’ın kendine göre yirmi beş, kızınsa yirmi altı 
günü geçerdi). Ama Raf’ın yirmi beş saatlik döngüsüne karşı-
lık kızın döngüsü yirmi beş saat on beş dakika olsa eşzamana 
ancak her iki bin beş yüz yirmi beş saatte bir kavuşurlardı 
(bu durumda Raf yüz bir, kızsa yüz ‘öznel’ gün geçirmiş olur-
du) ki Raf’ın normal hayat döngüsüne yabancılığı bu durum 
karşısında önemsiz bile kalırdı.

 Bir başka deyişle, tekrar beraber uyuyabilmelerinden 
önce döngüleri birbirlerine, biri diğerinin gecelerinde uzun 
iş seyahatine çıkmışçasına, haftalarca zıt kalırdı. Eşzaman-
lılıklarıysa Greenwich saatiyle eşzamanlılaşarak çifti normal 
çiftlerden her altmış bin altı yüz saatte bir yahut yaklaşık 
her yedi yılda bir veya her iki buçuk mavi ayda bir doğru za-
manlarda birlikte kahvaltı edip öğlen ve akşam yemeklerine 
oturmaya yetecek süre boyunca farksız kılardı. Peki, döngü-
lerinin eşlendiği hafta birinin gribe yakalanacağı tutarsa ne 
yaparlardı? Artı, birbirlerinin döngüleri üzerinde yapacakları 
çekim etkisi vardı daha… Raf kendi kendine programlama 
öğrenmekle uğraştığı dönemde, herhangi bir saat veya günde 
döngüsünün neresinde bulunacağını saptamak adına yeni bir 
uygulamanın içine bir açık-kaynak biyo-ritim jeneratörü ek-
lediğinden bu hesaplamaları kolayca yapabiliyordu. Çıkar-
dığı grafiği önemli randevularını düzenlemede kullanmayı 
planlamıştı ya, uyku-uyanıklık ritim bozukluğu çekenlerin 
hayatlarının randevu kaynadığını söylemek de zordu.

Bütün bunlar, bunca zaman yalnız ve arkadaşsız kaldığı 
anlamına gelmiyordu gerçi. Yirmi iki yaşındaydı: bu yaşta 
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çoğunluk, uyuşturucuların da katkısıyla hâlâ birden fazla 
vücut ritmiyle yaşardı. Son kız arkadaşı, Isaac gibi bir DJ’di; 
çalmaya gece yarısı başlayarak dörtte bitirip beşte yatabili-
yor ya da bazen akşam sekizde yatıp parti sonralarında dört-
ten sabaha kadar çalmaya gidiyordu. Bazen de tüm hafta 
sonu ayakta kalıp bütün bir pazartesi boyunca uyuyordu. 
Bir DJ ile tempo eşleştirmek normalde pikabın devir ayarını 
halletmekten ibaretti ama gerçek hayatta pek eşzamanlıla-
şamamışlardı. Hoş, kız açısından bu durum tanıştığı herkes 
için geçerli olduğundan Raf’ın bir dezavantajı yoktu. Gecik-
melisinden evcilik doğaçlamasına giriştikleri de oldu: kız sa-
baha karşı eve döndüğünde Raf çoktan yemeği hazırlamış 
olurdu. Balkonda doğan güneşe karşı yer, yakınlardaki çiy 
kaplı parkta yürür, eve dönüp öğlen yemeği saatine kadar 
sevişir, ot tüttürür, DVD seyreder, ardından akşama kadar 
uyuduktan sonra çıkıp pub’da arkadaşlarıyla buluşurlardı. 
Parçalanmış yeşim yeşili kocaman gözleriyle müthiş güzel 
bir kız olmasına rağmen Raf’ın en sevdiği tarafı, dünyadan 
kopukluğuydu: neredeyse buhar denecek denli belirsizdi kız; 
her şeye şaşar ama hiçbir şeye hayret etmezdi. Raf uzun za-
mandır hiç o kadar mutlu olmamıştı.

Derken martta, Berlin’e taşınmaya karar verdiğini söyle-
yivermişti. Raf kızın uçak biletlerinin iki haftada bir, ki zaten 
doğru dürüst görüşme sıklıkları o kadardı, ziyaretine gelebi-
leceği denli ucuz olduğunu söylemesini beklemişti. Ama son-
raları öyle bir imada dahi bulunmadığını fark etmişti. İlişkile-
ri boyunca duyduğu en gerçekçi konuşmaydı. Daha sonraları 
Isaac’ten, kızın bir zamandır, on dört saat DJ’lik yapmasıyla 
ünlü Brezilyalı bir tekno yapımcısıyla birlikte olduğunu öğ-
renmişti. Isaac’in Raf’a söylemeye niyeti yoktu ama o gece 
iki hap yutmuştu ve kafayı tütsülediğinde sır tutamazdı – ki 
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zaten o yüzden bir ajanın giriş kartını iptal ettirmesi misali, 
öncelikle sır duymamaya özen gösterirdi.

Terk edilişinden bugüne geçen altı haftayı olabilecek en 
kötü Çin malı amfetaminini çekip dibin dibine vurmuş gibi 
geçirmişti gerçi ama toplumsal beklentiler de hayatında ilk 
defa döngüsüyle eşleşmek üzere yön değiştirmişti sanki: terk 
edildiği için gündüzleri uyuyup geceleri kafa çekmesi normal-
di artık. Yön değişimiyse içselden çok dışsal görünüyordu 
çoğunlukla. Değişim, çevresindeydi. Kaliteli ekstazi, içene, 
her şeyin içinde daima bulunan ama yüzeye peyderpey çıkan 
neşeyi doğrudan dışarı pompalıyormuş hissi verirdi. Raf’ın 
bugünlerde hissettiğiyse tam zıddıydı: dilini çıkarıp günlerce 
beklese bile tek damla neşe akıtmayacak denli kurumuş gi-
biydi her şey. Durum iyiye falan da gitmiyordu.

Isaac bir defasında, gecenin birinde MDMA’yı fazla kaçı-
rıp kafasındaki serotonin reseptörlerinin baraj misali yıkıl-
masından ve son su taşkınından sonra bir daha hiçbir şeyden 
zevk alamamaktan korktuğunu itiraf etmişti. Raf’ın şimdi 
hissettiği buydu işte. Isaac sonunda atlatacağını söyleyedur-
sun, içinde debelendiği bedbinlik hem kalıcı hem de bölgesel 
geliyordu Raf’a; sanki neşe başka bir yerlerde mevcudiyetini 
koruyordu ama kızın artık buralarda yaşamamasına rağmen 
bu sokaklara, bu çöle bir daha uğramayacaktı.

Beş gün önce, evin şimdi nefret ettiği merdivenlerinden 
çıkarken –ki o merdivenlerde binlerce kez öpüşmüşlerdi– 
Londra’dan giden kendisi olsaydı neler olurdu diye düşünün-
ce sadece düşünmesi bile içini rahatlatmış ve bir ay içinde 
Londra’dan ayrılmaya karar vermişti. Ev sahibine çıkacağını 
bildirmişti. Bu cumartesi sabahıysa bütün hayatını geçirdiği 
şehre veda etmesine yirmi beş gün kalmıştı. Tek bir döngü. Ne 
Isaac’e söylemiş ne de nereye gideceğine karar vermişti henüz. 
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Berlin eğlenceli ve ucuz görünüyordu ve yataktan kalkar kalk-
maz dansa gitmenin normal sayıldığını duyduğu tek yerdi ama 
elbette ve aynı zamanda gitmesi yasaklanan tek yerdi de. Bir 
yandan başına bu ay içinde fikrini değiştirecek bir şeylerin gel-
mesini çok arzu ediyordu ya, güzel bir kıza kusturucu vermek 
bunlardan biri değildi. Otobüsteki bir tilki de başlangıç sayıla-
bilirdi tabii ama tek başına fikrini değiştirmeye yetmezdi.

14.35

Raf her gün bir Staffordshire teriyerini merdivenlerden indir-
mek zorundaydı. Hayvan başlarda pek debelenmişti ama ar-
tık omuzlarında, kemikten tahtırevanından inmeye gönlü hiç 
yokmuşçasına memnun oturuyordu. Rose dört yaşındaydı, 
bağrındaki beyaz leke dışında simsiyahtı ve on üç aydır, on 
sekiz katlı bir toplu konut bloğunun çatısına monte edilmiş 
bir radyo vericisini koruyordu. Raf okuldayken bir kimya 
dersinde kromatografinin nasıl yapıldığını göstermişlerdi: su 
dolu bir tüpe yerleştirilen bir filtre kâğıdına pancar köküy-
le yapılan lekedeki farklı pigmentler, kâğıdın üzerinde farklı 
uzunluklarda dağılmışlardı. Kandaki MDMA miktarını öl-
çen test de böyleydi ve Raf bazen binayı, sokaklar için bir 
kromatograf gibi görürdü. Sokaklarda, tüpün en tepesine 
sadece polis sirenleri, motosiklet gürültüleri ve bir de sıcak 
günlerde iç bayıcı sis dışında ulaşabilecek hiçbir şey yoktu. 
Nehrin karşı yakasındaki gökdelenler, kâğıttan bebekler di-
zisi ya da bir düzine bilindik siluetin kesilip yapıştırıldığı, 
inandırıcılıktan uzak turizm broşürü dermeleri misali ufuk 
çizgisinin dar hattına sıkıştırılmıştı.

Mit FM de diğer tüm korsan radyo istasyonları gibi veri-
cisini stüdyonun binasından farklı bir binaya yerleştirmişti. 

Hevdan
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