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[Valhalla] 

İskandinav efsanelerindeki baş tanrı Odin’in diyarının adı. 

[21 ARA 2011 11:31] 

 

 Neredeyse bir buçuk yıldır görmediğim kız, arkadaş canlısı izlenimi vermeyen vakur 

bir hava takınmıştı. 

 Tabii ki (farkında olduğum üzere) aslında onun hiç değişmediği, bu hâle gelmesinde 

sorumluluğun bir kısmının bende ve benim gafletimde aranması gerektiği savunulabilir. 

 Avrupa’nın tipik Aralık soğuğu insanları dışarı çıkmaktan caydırırken, bu kız terastaki 

tek bankta zarafetle oturuyor. 

 Burası, SERN’in Fransız topraklarındaki kısmındaki mütevazı bir apartman. 

 Apartmanın etrafını kaplayan araştırma tesisleri, üzerinde bulunduğumuz üçüncü 

kattan bile güzel bir doğa manzarası görmemizi engelliyor. 

 Aşağıdaki iç avluda hiç kimse yok ve ev sahipliği yaptığı kuru ağaçlar avluyu iyice 

ıssız hissettiriyor. 

 Burası, parçacık fiziği alanında dünyanın en büyük araştırma tesisi, ancak sadece 

ortamını değerlendirecek olursanız herhangi bir Japon üniversitesinden pek farkı yok. 

 Henüz beni görmemiş olan kız, dikkatle uzaklardaki göğe bakıyor. 

 Aklından ne geçtiğini merak ediyorum. 

 Bilmiyorum. Bilmiyorum, ama… 

 Çehresi. 

 Sesi. 

 Hareketleri. 

 Hepsi cam gibi aklımda. 

 Hep onunla yeniden görüşebilmek istemiştim. 

 Bir buçuk yıl oldu. 

 Şimdi aklıma geldi de, onunla geçirdiğim vakit varsa yoksa iki hafta. Karşılaştırınca, 

ondan ayrı geçirdiğim aylar sonsuzluk gibi. 

 Yine de kız çok önemli bir arkadaşım. 

https://tempusedaxrerumtl.wordpress.com/2012/02/05/the-distant-valhalla/
https://arsceviri.wordpress.com/2018/09/23/uzakvalhalla


 

 

 Oluşma sürecindeki gözyaşlarımı tutuyor ve etrafta kimse olmadığından emin olunca 

kızın oturduğu bankın yanına yürüyorum. 

 “Hm…?” 

 Hafiften irkilen kız beni fark ediyor. 

 Gözlerimiz buluşuyor. 

 Göründüğü kadarıyla onu şaşırtmayı başardım. Yüzündeki ifade bunu fazlasıyla belli 

ediyor. 

 Cesaretle kıza “Asistan,” diyorum. 

 “Uzun zaman oldu.” 

 “Okabe, sen… Niçin…?” 

 Makise Kurisu, şaşkına dönmüş vaziyette banktan yavaşça kalkıyor. 

 “Seni almaya geldim.” 

 “…”, ve ben tam nutkunun tutulduğunu düşünürken, 

 “Üüfff…” 

 Hop, ben burada ciddiyim, bu kadar kahkahaya boğulacak ne vardı? 

 “Her zamanki gibi kuyruğu dik tutuyorsun demek. Aferin seni gidi olgunlaşmamış 

kasıntı deli. Bir buçuk sene geçmiş, sen hâlâ Hououin Kyouma’lıyorsun.” 

 “Gerçek adımı geçişli fiile çevirmesek?” 

 Ayrıca, görünenin aksine Hououin Kyouma moduma geçiş yapalı çok olmadı. Özünde 

yaptığım şey cesur görünmeye çalışmak. Dürüst olmam gerekirse, şu an hafiften titriyorum. 

Üzerinde yürüdüğüm tehlikeli köprü aklıma geldikçe dizlerimin bağı çözülecek gibi oluyor. 

Tabii bunu Kurisu’ya söyleyemem. 

 “Asistan ha…” 

 Ağzından acı dolu, yalnız bir gülüş sesi çıkıyor. 

 “O zamanlar bana gülünç isimler takmıştın. Yok Cristina, yok Zombi… Bana adımla 

doğru düzgün hitap edip etmediğini hatırlamıyorum bile. Sana sormak istediğim o kadar soru 

var, niye şimdi aklıma bu kadar gereksiz bir şey geliyor ki?” 

 “O konuda sana karşı mahcup hissediyorum.” 

 “Mahcup olmana gerek yok, boş ver.” 

 Kurisu, omuzlarını hafifçe silktikten sonra ayağa kalkıyor ve benimle yüz yüze 

geliyor. 

 Bir şeyi doğrulamaya çabalıyormuşçasına, adım adım bana yaklaşıyor. 

 “Okabe, hâlâ laboratuvarda Üye miyim?” 

 “Bittabi.” 

 “Güzel… Sevindim.” 

 Kurisu bunu der demez yüzüne kasvet inerken göğsüme atılıyor. 

 “Seni bir daha hiç görmeyeceğimi sanıyordum.” 

 İnce vücuduna sımsıkı sarılıyorum. 

 Tüm benliğimle onun sıcaklığını, onun burada, kollarımda olduğunu teyit etmek 

istiyorum. 

 Ancak soğuk hava iliklerine işlemiş olduğundan sıcaklığını teyit edemiyorum. 

 “Sen ve Hashida öldünüz sanıyordum.” 

 “Kusura bakma, sana anca sıra geldi.” 

 “İki dakika kasıntılık yapmayıver, seni olgunlaşmamış del…” Burnunu çekiyor. 

 “Cristina…” 



 

 

 “A-ağlamıyorum!” 

 Neresinden bakarsanız bakın, ağlıyor. Sesi bile titriyor. 

 Yine de bu gerçek üzerinden onunla lakayıtça dalga geçmek, zamanım olmayan bir 

lüks. Masumca merakımızın götürdüğü yere gittiğimiz o günlerden bugüne her şey değişti.

 Şimdi, yeniden buluşmamızı kutlamaya bile zaman yok. 

 “Cristina, buradan kaçıyoruz.” 

 “Kaçıyor muyuz? Nereye? 

 “Seni almaya geldiğimi söylemiştim.” 

 “Bir saniye, sen ciddi ciddi…” 

 “SERN’den kaçış planı. Kod adı ‘Operasyon Valhalla’. Hep birlikte Akihabara’ya 

dönelim Kurisu.” 
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 Her şey bir yıl önce değişti. 

 Sıradan bir üniversite öğrencisi olduğum hayatın elimden alındığı o gün… 

 Hâlâ o kurşunun sesini işitsel halüsinasyon olarak duyduğum oluyor. Sevgili 

Rehinemin alnını delen, canını alan kurşun… 

 O harfler de göz kapaklarıma kazındı. Her satırından çaresizlik akan, başaramadım 

diye resmen çığlık atan o mektup elime geçtiğinde, evrenin zalimce bir sonu ne denli 

arzuladığını gördüm. 

 İşin kötüsü, bu vaziyet benim suçum. Ektiğimi biçiyorum. Bunun her zaman 

farkındaydım. Yine de bu adaletsiz gerçekliğe ayak uydurmam bir buçuk yılımı aldı. 

 Yeri doldurulamaz iki yoldaşım benim gafletime kurban gitti. 

 Bunlardan biri Rehinem. 

 Diğeriyse en iyi arkadaşımın gelecekten gelmiş olan kızı. 

 Bu kadar fedanın karşısında, elimden gelen tek şey durumu kabullenmek oldu. 

 Böylece, kendimi burada buldum. 

 SERN. 

 Parçacık fiziği üzerine araştırmalar yapan ve 2034 yılında zaman makinesini icat eden, 

dünyayı o makinenin yardımıyla bir distopyaya çeviren araştırma tesisi… Bu araştırma 

organizasyonu Suzuha’nın düşmanı olan, Mayuri’nin ölümünden sorumlu olan, bizi burada ev 

hapsine tıkan 300’ler Komitesi’ne çalışıyor. 

 Tüm bunlar biz kazayla bir zaman makinesi icat ettik diye oldu. 

 Zaman makinesi araştırmalarını gizlilik içinde yürüten SERN, bunu görmezden 

gelemedi ve bizi durdurmak için üzerimize Toplayıcılar’ı, kendi yer altı tetikçi örgütlerini 

saldı. 

 2010 Ağustos ayının o unutamadığım 13. günü… Akihabara’da laboratuvarımızı 

bastıklarında içeride öylesine takılıyorduk. 

 Mayuri’yi o gün, orada vurdular. 

 Kabullenemedim, zamanda geri gittim. 



 

 

 2036 yılından gelmiş bir zaman yolcusu olan Amane Suzuha’yla, bilinen adıyla John 

Titor’la iş birliği yaptım. Geleceği büyük oranda değiştirebilmesi için yardım etmeye 

çabaladım. 

 O çaba da başarısızlıkla sonuçlandı. 

 Suzuha 2000 yılında intihar etti. 

 Onunla yaşadıklarımızı silecek D-Mail’i göndermeye elim varmadı. 

 Zamanda Atlama Makinesi’ni kullanarak defalarca debelendim, ancak bu debeleniş de 

durumun ne kadar umutsuz olduğunu anladığımda son buldu. 

 Pes ettiğimde, gelecek sabit kaldı ve Mayuri yeniden alnına yediği kurşunla öldü. 

 Zaman makinemiz çalındı, biz de derdest edildik ve buraya, SERN’e getirildik. 

 Ben ve Daru, Kurisu’dan ayrı bir yerde ev hapsine alındık ve bir buçuk sene boyunca 

iki taraf da diğer tarafın hayatta olup olmadığını doğrulayamadı. 

 Bu bir buçuk yıl çok uzun sürdü. Zaman, bu ayrılığı bitirme zamanı. 

 Sapma %0.334581. 

 Akihabara’dan götürülmeden hemen önce gördüğüm, dünya çizgisi sapma oranını 

gösteren sayı. O günden beri Reading Steiner etkinleşmedi. 
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 Kurisu’nun tutulduğu bina dışarıdan bakınca güzel gözükse de aslında bir tecrit bloğu. 

 Pencerelerde demir parmaklıklar falan yok, doğru, ama onu soktukları odanın 

tavanında bir kamera var. Özel yaşamının gizliliği diye bir şey yok. Daru’yla içine atıldığımız 

odada biz de aynı durumdayız. Daru’nun yas içinde “Of ya, yere bile rahat rahat 

attıramıyorum!” dediğini hatırlıyorum. Adam gerçekten bir gün kendine çekidüzen vermeli. 

 Yanımda Kurisu’yla beraber binanın üçüncü katının terasından birinci katına 

varıyoruz. Burada, koridorun ortasında, demir parmaklıklardan yapılı, bilgisayar kontrollü bir 

kapı var. An itibariyle ardına kadar açık. 

 “Okabe, bu…” 

 Parmaklıklardan geçmeye çalıştığım anda Kurisu elimi bıraktı ve yerinde kalakaldı. 

 Yüzünde soluk bir ifadeyle kapının yan tarafına bakıyor. 

 Baktığı yerde, kaslı bir adam yatıyor. 

 Kapılar yedi gün yirmi dört saat gözetim altında ve o adam, bu vardiyanın gardiyanı. 

Kapıları o adamdan “ödünç” aldığım anahtarla açtım. 

 “Bunu sen mi yaptın…?” 

 “Sadece uyuyor.” 

 Kesin bir dille belirtiyorum, biraz da o Toplayıcılar gibi olmadığımı ima ederek. 

 Bir ay kadar önce, öncül incelemelerimde bu gardiyanın her gün aynı saatte aynı 

kahve makinesini kullandığını fark ettim. Benim yaptığım, adamın genelde seçtiği kahveye 

biraz uyku ilacı eklemekten ibaret. 

 “Her neyse, acele edelim. Toplayıcılar çoktan peşimize takılmış olabilir.” 

 O sapıkların Kurisu’nun odasındaki güvenlik kameralarını sık sık kontrol ettiğini 

düşünüyorum, bu yüzden bir tuhaflık olduğunu erkenden fark etmeleri sürpriz olmaz. 



 

 

 “Toplayıcılar…” derken yüzünün ifadesi değişiyor. “Onlar da burada mı? Cevap 

verme, tabii ki buradalar.” 

 “Neticede bizi buraya getirenler onlar.” 

 “Peki Hashida? O da mı buralarda?” 

 “Meraklanma, o da tanıdığın, bildiğin sapık Daru. Aslında bu planı başlatan da o.” 

 “Onun herhangi bir şey için senden daha motive olduğunu görmek şaşırtıcı, Okabe.” 

 “Gücünü kışın yapılan Comima fuarına yetişme arzusundan alıyor.” 

 “Hah, tam da bizim klasik hasta sapık.” 

 Kurisu, eskiden olduğu gibi bana ve Daru’ya karşı acımasız. Mazoşist falan 

olduğumdan değil, ama onu böyle görmek beni mutlu ediyor. 

 Lobiyi hızla geçip ön kapıdan dışarı çıkıyoruz. Akihabara’yla karşılaştırınca, İsviçre-

Fransa sınırı çok soğuk. 

 Burada neredeyse hiç insan yok. Yine Akihabara ve Ikebukuro’yla karşılaştırınca 

buralar çok ıssız gibi hissediyorum. Böylesine ıssız bir ortamda fark edilmememiz zor. 

 Etrafta hiç gardiyan olmadığından emin olduktan sonra hızlıca yürümeye başlıyorum. 

 “Nereye gidiyoruz? Havalimanına mı?” 

 Cenevre Havalimanı buradan birkaç kilometre uzakta. Olabildiğince hızlı bir şekilde 

Japonya’ya ulaşmak istiyorsak gidebileceğimiz en iyi yer orası. A Planım da buydu, ancak 

daha sonra bu planın fazla riskli olduğu sonucuna vardım. 

 “Hayır. B Planını uyguluyoruz.” 

 “Biraz detay rica etsem?” 

 “LHC’ye gideceğiz. Orada bir refakatçi bizi helikopterle alacak.” 

 “Ne? Helikopter mi? Kim bu kişi?” 

 “Daru’nun bir tanıdığı. Gerçek hayatta tanışmadık, ama o olmadan bu plan yürümez. 

Adamın sadece internetteki takma adını biliyorum, o da…” 

 Durup Kurisu’ya dönüyorum. 

  

 “Şimşek-Hızlı Şövalye-Geyik.” 

 

 “Bir deli daha… Aslında bildiğin Japon, değil mi? 

 “Daru’nun internette tanıştığı bir bilgisayar oyuncusuymuş.” 

 Daru bir ara bana Şövalye-Geyik’in kim olduğunu kısaca açıklamıştı: 

 “Şimşek-Hızlı Şövalye-Geyik, oynadığı sunucudaki herkesin tanıdığı bir Ensue 

oyuncusu. Blood Tunes’dan Seira’ya duyduğu sevgiyle meşhur. Tabii ben de bir Erin fanı 

olarak onunla gerçekten bir sefer dövüşmek istiyordum. Her neyse, esas mevzuya döneyim. 

Shibuya’da iki yıl evvelki depremden önce bir ‘doğaüstü güçlü insanlar’ furyası çıkmıştı hani. 

Rivayete göre Şövalye-Geyik o depremde yıkılan kavşağın ortasında buldukları, sıradan 

görünümlü liseli.” 

 Bu hikâyeyi Kurisu’ya anlattığımda bir kaşı yukarı kalktı. 

 “Hmm… Bir doğaüstü güç furyasına dair bir şeyler duymuştum sanki.” 

 “Adam becerikli bir internet kullanıcısı, pek çok kişiyle bağlantısı var ve görünüşe 

göre pek çok konuda becerikli. Daru kesinlikle iyi, ama bir Şövalye-Geyik de değil.” 

 “Güvenebilir miyiz bu adama?” 

 Tam sorusuna cevap verecekken uzaktan bir düdük sesi kulağımıza geldi. 



 

 

 Hemen sesin geldiği yöne baktım ve bir gardiyanın bisikletiyle bize doğru geldiğini 

gördüm. 

 “Lanet olsun, bizi buldular!” 

 Kurisu’nun elini tutup koşmaya başlıyorum. Tam o anda… 

 Bam. Kuru bir ses kulaklarımı deliyor. 

 Silah mı ateşlendi? 

 Düdüğü çalan gardiyanın arkasında şimdi iki kişi var. İkisi de silahlarını bize 

doğrultmuş durumda ve Fransızca bir şeyler söylüyorlar. 

 Tereddütsüz, uyarı yapılmadan sıkılan kurşunlar… 

 Mantıksızlığın da bir sınırı var. 

 Bu yeni gelenler gardiyan gibi görünmüyor. 

 Aramızdaki mesafeye rağmen vücutlarının ne kadar yapılı olduğunu görebiliyorum. 

Demek ki parçacık fiziği araştırmacısı değiller. Geriye kalan tek ihtimal… 

 “Toplayıcılar… Tahmin ettiğimden daha hızlı düştüler peşimize! Koş Kurisu!” 

 “A-ama silahları var!” 

 Kurisu korku içinde yere çömeliyor. 

 Hızla koşup uzaklaşmak için ideal an kaçınca Kurisu’yu omuzlarından tutuyorum, 

örtermiş gibi. 

 Gardiyan ve iki Toplayıcı bizden aşağı yukarı 20 metre uzakta. Bizi buldukları yer, 

alanın ortasından giden bir yol. Biz yolun bir tarafındayız, onlar öbür tarafında. 

 Burada durursak destek ekip çağıracaklar ve kaçış planımız suya düşecek. 

 Hareket edersek tereddütsüz ateş edecekler. 

 Bana bu mesafeden ateş etseler vurulma olasılığım ne kadar? 

 Vurulsam da olur. 

 Sorun şu ki, Kurisu’yu vurma olasılıkları sıfır değil. Onun vücudunu kendiminkiyle ne 

kadar örtersem örteyim, bu olasılık sıfır değil. 

 Bu düşünce, soğukkanlılığımı tuzla buz ediyor. 

 Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ne yapma- 

 Gitgide panik oluyorum. 

 Düdüğü çalmış olan gardiyan şimdiden yolun bu tarafına geçmeye çalışıyor. 

 Koşayım mı? Bu risk alınır mı? 

 İki seçeneğin de sonu başarısızlık olacakmış gibi hissediyorum. 

 Boğazım, Suzuha’nın mektubunu okuduğum zaman olduğu gibi umutsuzlukla 

düğümleniyor. 

 Şiddetli bir kusma isteği… 

 Bu iyi değil. Daha bir buçuk yıl evvelki olaylarla bile başa çıkabilmiş değili-! 

 Tam bu sırada, yoldan geçen bir aracın kornası, peşimizdekilerin dikkatini dağıtıyor. 

 “Şimdi!” 

 Farkına bile varmadan Kurisu’nun elini tutmuş ve son sürat koşuyordum. 

 Arkamdan silah sesleri geliyor. 

 Titriyorum. Korkudan bağırasım geliyor, ama dişlerimi sıkıp kendimi tutuyorum. 

 Vurulsaydım ölürdüm. Az önce bunu fark ettim ve vücudumdaki tüm tüyler diken 

diken. 

 Belli bir sahne aklıma geliyor. 

 Laboratuvarda, yerde, Mayuri bir kan birikintisinin içinde yatıyor. 



 

 

 Yüzünde şaşkın bir ifade var. 

 Açık, ışıksız ve cansız gözleri, dik dik bana bakıyor. 

 Gözlerim kan kırmızı halüsinasyonda boğuluyor. 
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 Yangın merdivenlerini sadece kırmızı lambalar aydınlatıyor. 

 Bu bir sanrı değil. 

 Merdivenlerden aşağı inerken kendi kendime bunu tekrar etme gereksinimi 

duyuyorum. 

 Loş aydınlatmalı, uzun merdivenler… 

 Kapıya benzeyen hiçbir şey yok. 

 Burası, 100 metre aşağı inen, tek yönlü dümdüz bir yol. 

 Sanırım aşağıdan gürleme sesleri geliyor. Sanki cehennemin kapısındayız. 

 Kurisu’yla birlikte hızla aşağı koşuyoruz. Her an dengemi kaybedecekmiş gibi 

hissediyorum, ama durmam mümkün değil. 

 “Yaran nasıl, iyi mi?” 

 Nefes nefese beni takip eden Kurisu soruyor. 

 Bacağımda kanama var. 

 “Sıyırdı geçti. Acısı çok hafif, takma kafana!” 

 O kurşun fırtınasının içinde aldığım tek yara bu. Ya Toplayıcılar kötü günlerinde 

olduğu için, ya da- 

  

 Dünya çizgisi bu sonuca yöneliyor. 

 

 Sebebi neyse ne. Ucu ucuna da olsa oradan sağ çıktık. 

 Şu an inmekte olduğumuz merdiven 27 kilometrelik dairesel tünele, SERN’in 100 

metre altındaki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’na bağlı. Bu merdivenler sık kullanılmıyor. 

 Kurisu’nun gözetimde tutulduğu yerden Çarpıştırıcı’ya ulaşmanın en hızlı yolu bu. 

 Merdiven girişindeki kilidi kırıp aşağı inmeye başladığımızdan beri neredeyse 5 

dakika geçti. 

 “Haah, haa, haah…” 

 Kurisu nefes almakta zorlanıyor. 

 Başladığımız zamana göre hızı ciddi anlamda azaldı. 

 “Ha gayret, Cristina! Birazdan oradayız, güçlü ol!” 

 “Far- Farkındayım!” 

 Yukarıdaki Toplayıcılar’ın bizi takip etmeyi bıraktığından eminim. 

 Peşimizden düşmeleri de B planımın bir parçası; havalimanı yerine burayı tercih etme 

sebebim. 

 Yine de işimizi sağlama almak istiyorsak bu merdivenlerin dibine varana kadar 

duramayız. 

 Birdenbire, sonsuza dek süreceğini düşündüğüm merdivenler, herhangi bir uyarı 

olmaksızın son buluyor. 

 Kilidi olmayan tel kapı ben açarken gıcırdıyor. 



 

 

 Ağır ağır nefes alarak ve hiçbir şey demeden kapıdan geçiyor ve tünele giriş 

yapıyoruz. 

 Burası, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı. 

 Dünyadaki parçacık hızlandırıcılarının en büyüğü. 

 3 metre genişliğindeki tünel, beton kaplı. 

 Sıkışık bir ortam gibi değil, ama tünelin kavisini görememek biraz sinir bozucu. 

 O loş merdivenlerin aksine burası düzgünce aydınlatılmış olduğu için gözüme aşırı 

parlak görünüyor. 

 Tekrar artışa geçen endişemi bastırmak için klasik geyik muhabbetime dönüyorum. 

 “Ouroboros’un içi böyle miymiş? Yoksa Çarkıfelek mi bu?” 

 “Bakıyorum da keyfin yerinde. Yine de şimdi yapmasan…” 

 Biraz olsun kıkırdamaya bile tenezzül etmeyen Kurisu, kollarını kavuşturuyor. 

 “Okabe, bizi takip etme olasılıkları ne kadar?” 

 “Şu an yok. An itibariyle burada bir deney yapılıyor.” 

 “İki protonu birbirine çarpıştırma deneyini mi kast ediyorsun?” 

 “Biliyorsun, o dediğin sadece insanları uyutmak için uydurdukları bir yalan. Bir buçuk 

yıl önce bizler bu deneylerin gerçek amaçlarını öğrenmiştik.” 

 “Z programı…” 

 Mini kara deliklerin yardımıyla zamanda yolculuk deneyleri… 2001’den beri 

süregelen insanlık dışı faaliyetler… Denekler mini kara deliklere atılıyor ve geçmişte rastgele 

bir zamana iteleniyorlar. Sağ çıkma şansları kimsenin umurunda değil. 

 “Mini kara deliklerin oluşturulduğu yerde olmamız intihar değil mi?! Unuttun mu 

Jeladam raporlarını?” 

 “Aklımdan çıkmıyorlar ki! O raporları hatırladığım için bu rotada karar kıldım.” 

 “Ah, doğru. Toplayıcılar bu yüzden…” 

 Onlar da Jeladam olma tehdidinden sakınmak istiyor. 

 Tam da bu yüzden bir yasak bölge olarak Büyük Hadron Çarpıştırıcısı en iyi kaçış 

rotası. 

 Tehlikenin farkındayım, ancak Toplayıcılar’dan kaçmak istiyorsak risk almak zorunlu. 

 Ayrıca, tünelde aniden bir kara delik oluşamayacağını kesin olarak biliyorum. 

Oluşması durumunda Çarpıştırıcı, hatta bütün SERN büyük olasılıkla geçmişe gider, geriye de 

sadece bir krater kalır. 

 Yine de buranın tehlikeli bir yer olduğu gerçeği sabit. Hiçbir tehlike olmasa 

Toplayıcılar şu an ensemizde olurdu. 

 Duyduğum kadarıyla Çarpıştırıcı bir kez faaliyete geçtikten sonra durdurulması kolay 

değil. 

 İşte bu yüzden bu kaçış rotası bize epey zaman kazandırıyor. 

 Birdenbire ceplerimin birinde telefon titreşimi hissediyorum. 

 “Yanında cep telefonun mu var? Buraya getirildiğimizde benimkine el koyduklarından 

beri bir tane bile cep telefonu görmedim.” 

 “Şövalye-Geyik bunları bizim için içeri sızdırdı.” 

 “Ta Japonya’dan?” 

 “İstediği şeyi istediği yere sadece interneti kullanarak ulaştırabilmesi adamın en 

etkileyici özelliği.” 



 

 

 Sözlerimde biraz abartı olduğu doğru, ancak deneyimlerim ışığında diyebilirim ki 

adamın yaptıklarına sihir demek abes değil. Nesneleri gidecekleri yere ulaştırma yolu öylesine 

gizemli ki insan düşünmeden edemiyor. 

 Bu arada birinin beni aradığını unuttum. Bu telefonun numarası sadece bir kişide var. 

 “Alo, benim.” 

 “Okarin, Bayan Makise’yle buluştun mu?” 

 Beklediğim üzere, arayan Daru. 

 “Evet. Planladığımızdan biraz daha yavaş ilerliyoruz, ama planın üçüncü 

aşamasındayız. Durum nedir?” 

 “Seni epeydir böyle canlı görmüyordum Okarin. Yani, kasıntı deli halini… An 

itibariyle Çarpıştırıcı’yı durdurma planları yok gibi görünüyor.” 

 “O halde dördüncü aşamayla ilgili bir değişiklik yok, değil mi?” 

 “İki saat içinde buluşma noktasına gelemezseniz büyük sıkıntı olur. Yetişebilecek 

misiniz?” 

 “Yetişemezsek işimiz biter. Başarısızlık payımız yok. Bu plan yürüyecek ve biz de 

Comima fuarının ilk gününde orada olacağız.” 

 “Ehihi, tabii ki. Sonuçta bilimsel gelişimin en büyük tetikleyicileri savaşlar ve erotik 

sanattır.” 

 En büyük of çekişlerimden birini duymasın diye hemen telefonu kapatıyorum. 

 Şu anda Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda Z programı kapsamında yapılan bir zaman 

yolculuğu deneyi yürürlükte. Denek, muhtemelen kendisine bilgi verilmemiş olan, harika 

şeyler görmeyi bekleyen bir gönüllü. 

 O gönüllüyü, kendisini bekleyen acımasız kaderden kurtarmak için yapabileceğimiz 

hiçbir şey yok. 

 “Hashida nereden aradı?” 

 Kurisu’nun alnından aşağı ter damlaları süzülüyor. O da benim gibi kötü bir atlet. 

 “O farklı bir yoldan gitti. Epeydir Çarpıştırıcı’nın içinde bizi bekliyor.” 

 “Ha? Cidden mi? 

 “Evet. Şimdi de orayı burayı hackleyerek SERN’i meşgul tutmaya çalıştığını tahmin 

ediyorum.” 

 Peşimizde hiç Toplayıcı olmamasını Daru’ya borçlu olmamız da bir ihtimal. 

 Nefesimi toplarken bir kez daha etrafıma bakıyorum. 

 Tünelde bizden başka kimse yok. 

 Gürlemeye benzettiklerim dışında bir ses gelmiyor. Deney yapılıyor olsa bile burası 

fazla sessiz. Bunun, Çarpıştırıcı etkinken “normal” olup olmadığını merak ediyorum. 

 Bu tünelde göze en çok çarpan şey boruya benzeyen, gümüşi bir ışık yayan nesne. 27 

kilometreyi bulan bu tünel, genişliği 1 metreyi bulmayan bu boru için yapıldı. 

 Parçacık hızlandırıcı… Hızlandırma tüneli de denebilir. Esas çarpıştırıcı, boruya 

benzeyen bu nesne. 

 Aklımdan bunlar geçerken, bu şeye dokunmaya çekindiğimi fark ediyorum. İmkânsız 

olduğunu bilsem de aklımın bir köşesi bu borunun dokunduğum an patlamasından korkuyor. 

 “Baksana Cristina. Şu an, bu şeyin içinde, ışık hızının %99,9999991’ine yaklaşan bir 

proton var.” 

 “…Doğru.” 

 Kurisu, umursamaz bir tavır takınmış durumda. 



 

 

 Şimdi bakıyorum da, borudan mümkün olduğu kadar uzak duruyor. 

 Tuhaf. Oldu olası deneyleri çok seven bir kızdır; merakı sınır tanımayan, coşkulu bir 

bilim insanıdır Kurisu. 

 Benim bildiğim Kurisu çoktan kendi iradesiyle bu şeye ilgi gösterirdi. 

 Bakışımla soruyorum. 

 Kurisu, benim ona baktığımı görünce kendi gözlerini tünelin görebildiğimiz kısmının 

ucuna çeviriyor. 

 “Okabe, korkmuyor musun?” 

 “Sen korkuyor musun?” 

 “…” 

 Kısaca, korkusu merakına karşı üstün durumda. 

 Az evvel dışarıdayken bize doğru uçuş yapan mermilerin de bunda pay sahibi olması 

mümkün. 

 “Her neyse, şimdi nereye?” 

 Nereye gitmemiz gerektiğini soruyor. 

 Neyse ki yakınımızdaki bir panoda tünelin haritası var. 

 Şövalye-Geyik’le buluşma noktamız olan CMS, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın 

detektörlerinden biri. 

 “Hmm. Tünelin şu anda bulunduğumuz noktasının neredeyse tam zıttı. Yolumuz 

uzun.” 

 “Güvenliğini en kolay sağlayabileceğimiz yer orasıydı.” 

 “Bizi durdurmaya çalışmayacaklar mı orada?” 

 “Daru çalışamasınlar diye uğraşıyor.” 

 Üstelik, SERN bir kale değil. Her tarafta devriye gezen çok sayıda Toplayıcı yok. 

Çarpıştırıcı’nın tüm çıkışlarını kontrol altında tutmaları fiziksel olarak imkânsız. Bu gerçeği 

yararımıza kullanabiliriz. 

 “Buluşma noktasına iki saat içinde koşmamız gerek.” 

 “Mesafe ne kadar?” 

 “Aşağı yukarı 10 kilometre.” 

 “Saatte 5 kilometre, ha? Hızlıca yürüyerek de zamanında ulaşmamız mümkün.” 

 “Peşimizden gelmeyeceklerinin garantisi yok. Ayrıca hayatında hiç 10000 metre 

koştun mu?” 

 “Hayır…” 

 Başımı ufakça salladıktan sonra Kurisu’nun elini tutup koşmaya başlıyorum. 

 “Be-bekle Okabe! Çekme kolumu!” 

 “Eğer Şövalye-Geyik’le buluşamazsak her şey biter! Gideceğimiz yere ne kadar erken 

varırsak o kadar iyi.” 

 “Vücudumun bu kadarını kaldırabileceğini sanmıyorum.” 

 “Ben de benimkinin.” 

 Üstüne üstlük, bacağım yaralı. Yara derin değil, ama yine de bir nebze acıtıyor. 

 Yine de zaman, bu kadar ufak bir şey için yakınmanın zamanı değil. 

 “Az bencil değilsin.” 

 Kurisu, başını bir şeyden vazgeçmişçesine sallıyor ve şikâyet etmeyi bırakıyor. 



 

 

 Bir buçuk yıl aradan sonra yeniden buluştuk. Söylemek istediğim neler var neler. 

Neyse, kaçışımız tamamlandıktan sonra o şeyleri söylemek için yeterince zamanım olacak. 

Onun duyamayacağı şekilde bunu kendi kendime tekrar ediyorum. 
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 Büyük Hadron Çarpıştırıcısı tüneli soğuk. Yerin altında olmamıza rağmen burası 

dışarıdan daha soğukmuş gibi hissediyorum. 

 Şikayetçi değilim; koşmaktan hararet yapan vücuduma bu soğuk iyi geliyor. 

 Kurisu da ben de atletik değiliz. 10 kilometre koşmamız neredeyse imkânsız. Bu 

yüzden kendimizi epeyce zorluyoruz. 

 Bütün bu koşu kaslarımızı yırtan, boğazlarımızı kurutan bir cehennem azabıydı, ama 

sayesinde buluşma noktasına yarım saat erken ulaştık. 

 “Fazla… hız… lıyız… haah…” 

 Yürümeye mecali kalmayan Kurisu, dizlerinin üstüne çöküyor. 

 Ben de laktik asit kontrolündeki vücudumu yere bırakıp rahatça dinlenebileceğim bir 

şekilde oturuyorum. 

 Yavaşça başımızın üzerinde ne olduğuna bakıyorum. 

 Hafif karanlıkta kalan ve tuhaf derecede yüksek olan tavanı incelemeye fırsat 

bulamamıştım. 

 CMS. 

 Sessizliğe gömülü detektörün gizemli bir havası var. Bir detektörden ziyade bir sunağı 

andırıyor. 

 Burası, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda yapılan parçacık çarpıştırma deneylerinin 

sonuç gözlem noktalarından biri. CMS’nin yüksekliği 6 katlı bir binanınkine yakın. 

 Detektörün ortasında Mandala’lara benzer büyük, huşu uyandıran bir gözlem birimi 

var. 

 Belirgin bir organik madde yokluğu ve mükemmel simetri… 

 Gözlem birimine bağlı olan sayısız kablo, kan damarlarını andırıyor. 

 Daru, buranın resimlerine baktığında ne kadar moe göründüğüne dair bir şeyler 

saçmalıyordu. 

 Şu anki Z programı deneyi başka bir detektörde yapılıyor. An itibariyle CMS, 

hızlandırılmış protonun geçerken uğradığı bir boru parçasından ibaret. 

 Kurisu ve benim için ise, burası hedefimiz. 

 Koştuğumuz 10 kilometreye yakın yolda olduğu gibi, bu insan yapımı dev kovukta tek 

bir insan yok. 

 Gördüğüm kadarıyla Şövalye-Geyik buraya henüz varmamış. 

 Daru da buraya geliyor olmalı. En azından yolda olup olmadığını öğrenmek için 

telefonunu arıyorum. Cevap yok. 

 “Neyle oyalanıyor şimdi bu?” 

 Belki de hareket hâlinde olduğu için cevap veremedi. 

 Germe beni Daru. 

 Biraz sonra tekrar denemeye karar verip telefonumu kaldırıyorum. 



 

 

 Sırtını duvara dayamış vaziyette ayakta duran Kurisu’ya gidiyorum. 

 Farkına varmadan zaman kazanmış olduk. 

 Niyetim, bu zamanı Kurisu’yla konuşarak değerlendirmek. 

 Kurisu nefesini toparlarken yanına oturuyorum. Bana şöyle bir baktıktan sonra yüzünü 

ters tarafa çeviriyor. 

 Yanımda su olsa ona verirdim. Ne yazık ki elimde susuzluğu giderecek hiçbir şey yok. 

 “Geçtiğimiz bir buçuk yıl ne yaptın?” 

 “Hapistim, senin gibi.” 

 Her gün bize üç öğün yemek verildi. Her akşam duş aldık. Şanslı günlerimizde 

kitaplar, DVD’ler, hatta video oyunları veriyorlardı. 

 Her gün her an gözetim altındaydık, SERN dışından herhangi biriyle iletişim 

kurmamız engellenmişti, ama bunun dışında üzerimizde herhangi bir kısıtlama yoktu. 

 Daru’yla aynı odaya kapatıldık, ancak Daru kendimi toparlamama yardımcı olmak 

yerine kendi kendime toparlanmamı beklemeyi tercih etti. 

 Tutulduğumuz odanın internet bağlantısı bile yoktu, ama Daru nasıl başardıysa 

Şövalye-Geyik’le bağlantıya geçti ve Operasyon Valhalla’da büyük pay sahibi oldu. 

 “Sana… deneyleri gösterdiler mi?” 

 “Deneyler? Hangi deneyler?” 

 “Z programı kapsamındaki insanlı deneyler…” 

 Kurisu’nun yüzünde acı bir ifade beliriyor. 

 “Tek birine bile gitmedin mi?” 

 “Hayır…” 

 “Bana o deneyleri zorla izlettiler. Yetmezmiş gibi bir de her şeyi ayrıntılarıyla 

açıkladılar, benden katkı bekliyorlarmış gibi.” 

 Kurisu’nun dehası SERN’in kendi tarafında isteyeceği kadar değerli. 

 Mikrodalgatelefon (isim değişime tabi) Daru’nun üretimiydi, onu Zamanda Atlama 

Makinesi’ne çeviren ise Kurisu’ydu. 

 Benim bir şeye katkı sağladığım yok. Tüm bunlar olurken ben hayal âleminde 

saçmalamakla meşguldüm. 

 İşte bu yüzden buradaki insanlar zaman geçtikçe ikimize farklı davranmaya başladı. 

 “Sonucunda deneğin bir Jeladam’a dönüşeceğini bildiğin deneyleri izlemeye mi 

zorladılar?” 

 “Seçtikleri deneklerin hiçbiri beklenen sonucu bilmiyordu. Pek çoğuna sadece tarihin 

ilk zaman yolcuları olacakları söylendi.” 

 “…” 

 Bu deneyleri gözlemlemek, cinayete yardım etmekle eşdeğer. 

 Yine de Kurisu’nun deneği kurtarmak için yapabileceği hiçbir şey yok. 

 Eminim ki bu ikilem Kurisu için işkence. 

 Ben… Bana bir şey yapmadılar. Zorla bir yere götürülüp deneyleri gözlemlemeye 

zorlanmadım. 

 Kurisu’yla benim beyinlerimizin değerleri çok farklı seviyelerde. SERN bana değil, 

Kurisu’ya ve onun dehasına ihtiyaç duyuyor. 

 Bir saniye, neyin kıskançlığı bu? Aptal mıyım ben? 

 “Hey, Okabe…” 



 

 

 Kurisu bana bakmıyor. Odanın karanlığında, yüzünde boş bir ifade var gibi 

görüyorum. 

 Geçtiğimiz bir buçuk sene içerisinde, üçümüzden aklını ve kalbini dinlendirmeye 

zaman bulamayan muhtemelen sadece Kurisu’ydu. 

 “Olur da buradan kaçabilirsek, ne yapmayı planlıyorsun?” 

 “Akihabara’ya döner dönmez geçmişi değiştireceğim.” 

 Tekrar. 

 Geçmişi değiştirmek geleceği değiştirir. 

 Reading Steiner gücünün sahibi olarak ben bu değişimleri gözlemleyebiliyorum. 

 “Mayuri‘yi…” 

 Mayuri kurtarılmalı. 

 Mayuri’yi kurtaramamış olmam, şimdi beni ayakta tutan motivasyonun kaynağı. 

 “Değiştirmenin bir yolunu buldun mu?” 

 Bu soruya verecek cevabım yok. 

 Doğru, geçmişi nasıl değiştirebileceğimi bilmiyorum. 

 Elimde sadece iki şey var: 

 Geçmişi değiştirme arzusu. 

 Bir buçuk yıl önce kaybettiğim çocukluk arkadaşımı geri getirme isteği. 

 “Niyetin geçmişi değiştirmekse buradan kaçmaya gerek yok.” 

 “Ne…?!” 

 “Amane-san’ın ne dediğini hatırlıyor musun?” 

 Japon internet forumlarında ortaya çıkan, gelecekten günümüze gelmiş bir zaman 

yolcusu olduğunu iddia eden John Titor, aslında laboratuvarımızın 008 numaralı üyesi ve 

güvenilir bir yoldaşım olan Amane Suzuha. 

 “23 yıl sonra, 2034’te, insanlık ilk zaman makinesini üretmeyi başarıyor. Burada, 

SERN’de.” 

 “Peki…?” 

 “Niyetin geçmişi değiştirmekse buradan kaçmaya gerek yok.” 

 Kurisu aynı cümleyi tekrarlıyor. 

 “Eğer gerçekten geçmişi değiştirmek istiyorsan SERN’e deneylerde yardımcı ol.” 

 Kulaklarıma inanamıyorum. 

 “Ciddi misin sen?” 

 “Eğer temel amacın Mayuri’yi kurtarmaksa en iyi yol bu. 23 sene sabrederek 2010 

yılındaki Akihabara’yı etkileme şansını kazanırsın.” 

 “Mayuri’yi öldürenler SERN ve yolladıkları Toplayıcılar.” 

 Yumruğum sıkılı, sinirime hâkim olamıyorum. 

 “Sakın bana onlara yardım etmem gerektiğini söyleme bir daha!” 

 “Özür dilerim, öyle demek istememiştim.” 

 Kurisu bariz şekilde tepkimden ötürü telaşlanıyor. 

 Kurisu’nun ciddi olmadığını biliyorum. Yine de sinirlenmemek elimde değil. Bir 

buçuk yıl önce her şeyden vazgeçmiş hâlimi hatırlayınca, şu an içimdeki tüm bu duygular 

beni de şaşırtıyor. 

 “Konuştuğumuz farklı olasılıklar… Önceliğin Mayuri’yi kurtarmaksa duygularını 

bastırıp yapman gerekeni yapmak elindeki en iyi seçenek.” 



 

 

 “Sahiden bu dediğin mantıklı bir karar olurdu. Gel gör ki ben ne mantıklı biriyim ne 

de gerçekçi biri.” 

 Uzun zaman önce kendime sonuca ulaşmak için her yolu mubah gören bir çılgın bilim 

adamı diyordum. Bugün ise, içinde bulunduğum durum karşısında duygularım galip. 

 “Hey, Akihabara’ya dönünce ne yapacağız?” 

 Kurisu gergin şekilde soruyor. 

 “Mayuri’yi nasıl kurtaracağına dair bir fikrin var mı?” 

 “Yeni bir Zamanda Atlama Makinesi yaparsak…” 

 “İmkânsız.” 

 Kurisu gözünü kaçırıyor ve yavaşça başını sallıyor. 

 “O şey üst üste binen kazaların bir sonucuydu, bir nevi mucizeydi. Her adımda ne 

yaptığımızı bilerek yaratmadık onu.” 

 “Burada kalmak istediğini mi söylüyorsun?!” 

 Biraz fazla duygusallaşarak, tereddüt etmeden bağırıyorum. Kendimi biraz kontrol 

etmem gerektiğinin farkındayım, ama kendimi tutamıyorum. Kurisu’yu hiç böylesine 

umutsuz, böylesine kötümser görmemiştim. İstisnasız her kelimesinden gurur damlardı. 

 Benim ev hapsinde geçirdiğim bir buçuk yıl içerisinde eriyip gittiğim gibi, Kurisu da 

mı değişti? 

 Asistanımı bu halde görmek istemiyorum. 

 “Asla… Sadece, bunca zaman pek çok şey üzerine düşündüm…” 

 Aaah, aynı benim gibi. Doğru olan ne? Nerede hata yaptım? Ne yapmalıyım? 

 O düşüncelerimin sonucu Operasyon Valhalla oldu. 

 “Suzuha, gelecekte Daru’yla kurduğum direniş hareketinin üyesiydi. SERN’in distopik 

hakimiyetine karşı savaştı. Ne kullanarak savaştı? Cevap ver Kurisu!” 

 Sesimin yüksekliğinden ötürü titreyen Kurisu, yavaçşa omuzlarına sarıldı. 

 “Zaman… makinesi…” 

 “Doğru. Daru’yla birlikte yaptığım zaman makinesi. Tamamlanmamıştı, ama geçmişe 

gidebiliyordu. D-Mail değil, zamanda atlama değil, zamanda fiziksel yolculuk! SERN’in 

yapabildiğinin ötesinde!” 

 Kendi zaman makinemizi yapabiliriz. 

 SERN’e ihtiyacımız yok. Burada kalmamız için bir sebep yok. 

 Buradan gitmeliyiz. 

 “Amane-san hakkında pek düşünmemeye çabaladım…” 

 Kurisu, hazmetmekte zorlanacağım bir şey söylemeye hazırlanırcasına dudağını 

ısırıyor. 

 Ne var? 

 “Eğer zaman makinelerinden konuşacaksan, beni kandırmaya çabalama.” 

 Ne? 

 “Onun gözlemlediği 2036’yı hatırlıyor musun?” 

 “Onun gözlemlediği…?” 

 “O tarihte Hashida’nın durumunu… senin durumunu…” 

 “…” 

 Ufakça yutkunup, fark etmeden nefesimi veriyorum. 

 Kurisu yüzünü kapatıp başını sallıyor. 

 Bu hareket, ne kadar acı çektiğinin en net göstergesi. 



 

 

 “İşin bu gibi taraflarını düşündüğümde ben… ben… bilemiyorum. Anlamıyorum. Bir 

buçuk yıldır buna kafa yoruyorum, yordukça kafam daha da karışıyor. Doğruyu yanlışı ayırt 

edemez oldum…” 

 Yukarı baktığında, gözlerinin kızardığını gördüm. 

 Ağlıyor mu? 

 “Tam da Amane-san’ın bize anlattığı geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz gibi 

hissediyorum.” 

 “O gelecek…?” 

 “Amane-san’ın kullandığı yarım kalmış zaman makinesini sen ve Daru, Mayuri’nin 

öldüğü ve SERN’in dünyayı kendi distopyasına çevirdiği geleceği önlemek için yarattınız.” 

 “Evet, doğru.” 

 “Ne oldu o işin sonu?” 

 Yapma. 

 “Amane-san’a, zaman makinesine, Mayuri’ye ne oldu?” 

 Yapma. 

 “Başaramadı. Amane-san başaramadı. O mektubu unuttuğunu söyleme bana.” 

 Tamam, daha ötesini söyleme. 

 Gözlerimi kaçırdığım sonuçla yüzleştirme beni! 

 “Aynı hataları tekrarlamayaca-” 

 “Buraya yönelecek, Okabe.” 

 Sus. 

 “Bu sona yönelecek.” 

 “Çekim… Alanları…” 

 Evrenin iradesi. 

 Önceden belirlenmiş gelecek. 

 Gidiş yolunu değiştirsek de geleceğimiz aynı sonuca yönelecek. 

 Evrenin adeta kendi başına geleceğin ne getireceğine karar vermesi, her şeyi 

koşullardan bağımsız ve mutlak hâle getirmesi… 

 Bu olayı geçtiğimiz yıl, Mayuri’yi kurtarmaya çalışıp defalarca farklı şekillerde 

başarısız olarak tecrübe etmiştim. Başaramamıştım yönelim bölgesinden kurtulmayı. 

 Çekim Alanı işte bu anlama geliyor. 

 Çoklu evren modeli değil, Kopenhag modeli de değil… 2036’da dünyanın sabitlendiği 

yer. 

 “Çekim Alanları elimizi kolumuzu bağlıyor. Gidip gelip hiçbir umudumuzun olmadığı 

sonucuna ulaşıyorum. Başka bir sona ulaşmamızı sağlayacak herhangi bir yöntem de 

bulamıyorum.” 

 Kurisu konuşurken gözlerini parmaklarıyla siliyor. Ağlayarak konuştuğu için sesi 

çatallı. 

 “Hâlâ buradan kaçabileceğini düşünüyor musun? Her şeyin başarısızlıkla 

sonuçlanacağını bilsen de SERN’e direnecek misin?” 

 “Ben…” 

 “Üstelik, bir şeyleri değiştirebileceğini düşündürten bakış açısı, temelinden hatalı 

olabilir. Şu Reading Steiner dediğin güç bir şeyleri yanlış anlamana yol açıyor olabilir. Ben de 

dahil senin dışında hiç kimse dünya çizgisi değişimlerini algılayamıyor. Durum böyle ise, 

geçtim sonucu, o sonuca giden yolu bile değiştiremiyor olabiliriz.” 



 

 

 Benim gücüm bir külfet. 

 Kimse böyle bir güce sahip olmamalı. 

 “Bana bir şeyleri değiştirme şansını bu güç veriyor.” 

 Büyüklük taslıyor olsam da… 

 Bana verilen bu şansı kullanacağım. 

 “Benim güç bulmam için bu kadarı yeterli değil.” 

 Kurisu, kendisiyle dalga geçer gibi gülüyor. Ağlarken attığı şu kırık kahkaha, ruhen ne 

kadar dengesiz durumda olduğunun en iyi göstergesi. Kurisu, an itibariyle fazla gergin. 

 “Amane-san’ın gözlemlediği sonuç bana da ağır geliyor. Ben de nefes almakta bile 

zorlandığımı hissediyorum.” 

 Suzuha’nın 2036 yılından gözlemlerine bakılırsa Makise Kurisu’nun o zamanki 

değeri… 

 “‘Zaman Makinelerinin Annesi’ ha?” 

 Tarihin ilk zaman makinesinin ardındaki ana araştırmacı… 

 Distopyanın ana müsebbibi. 

 Bir SERN araştırmacısı. 

 “Eğer dünya çizgileri aynı yere yöneliyorsa, ne yaparsam yapayım buradan kaçamam. 

Yanlış mı? Önümüzdeki 20 küsur yılı burada, zaman makinesi araştırmalarıyla geçireceğim.” 

 “Bunu kimse ispatlayamaz.” 

 “Kendinle çelişiyorsun Okabe. Akihabara’ya 2010 yılında Zaman Makinesi olduğunu 

söylediği bir şeyin içinde gelen ve kendine Hashida’nın kızı diyen birinin söylediklerine 

inandın. Öyleyse onun 2036 yılındaki durum hakkında söylediklerine da inanman gerek. 

 “Ama bu-” 

 “Senin geleceğinin sözü sana verili durumda. Bunu… kabullenmen gerek.” 

 “Benim geleceğim…” 

 14 yıl sonra öleceğim. 

 Suzuha, yani John Titor böyle öngördü. 

 Aslında “öngörü” doğru kelime değil. 

 Suzuha için bu halihazırda yaşanmış gerçek. 

 Bu bir tahmin değil, bir sonuç. 

 Yine de şimdi ben… 

 “Kabullenmeyi reddediyorum!” 

 Yanına yaklaştığım Kurisu’yu omuzlarından tutuyor ve gözlerinin içine bakıyorum. 

 “Kendinle çelişiyorsun.” 

 “Hayır, çelişmiyorum!” 

 “O zaman açıkla bana! Önce yumurta mı vardı tavuk mu? Söyle!” 

 “D-Mailler, Kurisu. Onlar sayesinde geçmişi değiştirdiğimde şimdiki zaman da 

değişiyordu. Bu da farklı değil. Geçmişi değiştirmek geleceği değiştirecek.” 

 Burada “geçmiş”ten kastım, bir sona götüren olaylar. 

 “Tam şu anda, sonsuz farklı son, bu sonlara gidiş yollarıyla birlikte doğuyor! 

Başımızda Tanrı mı var ne var bilemem, ama o bile bu ikisi arasındaki farkı bilemez! Bu ne 

bir film ne de bir kısa hikâye, yani neden ve sonuç arasında belirli noktalama işaretleri yok!” 

 Geleceğime benim dışımda biri tarafından karar verilmesine izin vermeyeceğim. 

 Geleceğimi değiştirebilirim, biliyorum. 

 Mayuri’yi kurtarmanın bir yolu olmak zorunda. 



 

 

 14 yıl sonra ölmememin de bir yolu olmak zorunda. 

 “Yönelimden kaçınmanın bir yolu olmalı. Suzuha’nın bütün planı bu gerçek üzerine 

kuruluydu. 1975’e de bu yüzden gitmişti.” 

 Çekim Alanlarının, yani evrenin kaderinin etki bölgesinden kurtulmak, dönüm noktası 

niteliğindeki bir olayı bir şekilde değiştirmek anlamına geliyor. Bunu yapabilirsek, kendimize 

yepyeni bir yol açabiliriz. Suzuha’nın bize söylediği şey buydu. 

 Ona göre, bu iş için ihtiyaç duyulan araç bir IBN5100’dü. 

 “Suzuha başarısız olmuş olsa da bir şeyleri değiştirmek mümkün. Ben buna 

inanıyorum!” 

 İradenin gücü hakkında saçma sapan konuştuğumun da farkındayım, Kurisu’nun 

bundan hoşlanmadığının da. 

 Sorun şu ki, bir mucize peşinde koşuyorsam, teoriler seviyesinin üzerine çıkmam 

gerek. 

 “Kurisu, sen ne dersin? Dediklerimin mümkün olduğuna inanıyor musun?” 

 “…” 

 Ona hazır olup olmadığını soruyorum. 

 Kendi kararlılığımı ona gösterdim. Peki, onun kararlılığı? 

 Sorgulayıcı bir bakış atıyorum. 

 Kurisu, bana hazır olup olmadığını söyle. 

 “İnanmak istiyorum.” 

 Gözlerini silmeye bile uğraşmadan bana bakıyor. 

 Eski günlerdeki gibi bir bakış… 

 Meydan okuyor. 

 Zehir gibi. 

 Delici. 

 Keskin. 

 “Evet, inanmak istiyorum.” 

 Cevabını tekrar ediyor ve göğsüme atlıyor. 

 Bir an olsun tereddüt etmeden ona sarılıyorum. 

 O benim kollarımda titrerken, ben yavaşça onun saçını okşuyorum. 

 Hep Kurisu’yu tekrar görmek istemiştim. 

 Bir buçuk yıldır ayrı kaldığım bir arkadaş… 

 Mayuri’yi kurtarabilmek için yanımda savaşan bir arkadaş… 

 Zamanın karşısında verdiğim savaşı anlayan tek insan… 

 Beni destekleyen tek kişi… Bu kadar dayanmamın sebebi… 

 Bana Zamanda Atlama Makinesi’ni, yeniden deneme şansını veren de o. 

 Böylesine zorlu şartlar altında bile boyun eğmeyeceğini biliyordum. 

 O denli kuvvetli bir yoldaşsın. 

 Kurisu ve Daru olmadan Mayuri’yi kurtarmam mümkün değil. 

 “Kesinlikle kaçacağız buradan. Akihabara’ya geri göneceğiz.” 

 “Beni de yanında götür Okabe. Çekim Alanı yöneliminden uzağa…” 

 Buna izin vermeyeceğim. 

 Bu geleceği önleyeceğim. Önleyeceğiz. 

 SERN’den kaçmak ve Operasyon Valhalla, evrenin değil, Okabe Rintarou’nun kararı.  
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 Randevu saatinin üzerinden beş dakika geçti. 

 Daru’dan da Şövalye-Geyik’ten de bir iz yok. 

 Kurisu’yla birbirimizin ellerini sıkı sıkı tuttuk ve onları sessiz, sakin, gergin bir şekilde 

bekledik. 

 Bize geç kalmamamızı tembihleyen Daru’ydu. 

 Bize geç kalmayın diyenin gecikmesini geçiyorum, şu ana kadar hemen hemen her 

şeyi mükemmel yapan Şövalye-Geyik de ortada yok. Neler oluyor? 

 Daru’yu beşinci kez arıyorum. Önceki aramalarımın hiçbirini cevaplamadı. 

 “Burası da gerçekten sessiz…” 

 Kurisu yukarı bakarken berrak bir yüzle fısıldıyor. 

 Sessizlik… 

 Kulağıma gelen tek ses telefonun arama sesi. 

 Etrafımız öylesine sessiz ki dünyada ikimizden başka kimse yokmuş gibi hissetmek 

işten bile değil. 

 Zaman bile durmuş gibi. 

 Bir kez daha bu yerin gezegenimizin geri kalanından kopuk bir yer olduğunu fark 

ediyorum. 

 Ne de olsa yerin 100 metre altındayız. 

 Daru’dan niye cevap yok? 

 Şövalye-Geyik nerede kaldı? 

 Neden hâlâ gelmediler? 

 Lütfen Şövalye-Geyik bize ulaşamadan fark edilmiş ve şu an yukarıda Toplayıcılar ile 

silahlı çatışmada olmasın. 

Ya da belki… çoktan kaçtılarsa? 

Hayır, Daru’nun bize ihanet etmek için hiçbir sebebi yok. Ya bir kaza olduysa? Acaba 

biz mi yanlış yerdeyiz? Hayır, sıkıntı o değil, burası kesinlikle CMS. 

Başka ne gibi bir sebep olabilir? 

Birdenbire kulağıma yankıları ulaşan tiz ayak sesleri. 

Kurisu’yla yerimizden yavaşça, şaşırmış bir hâlde kalkıyoruz. 

Başarısız arama girişimini sonlandırıyor ve telefonun ekranını kapatıyorum. 

Kurisu, bana yapışmak istermişçesine yakınıma geliyor. 

Ayak seslerinin yönü… 

Sesler, tünelin bizim yürüdüğümüz tarafının tersinden geliyor. 

Bir kişiyi görebiliyorum. 

Tek bir kişi… 

Gözüme ışık vurduğu için gelenin kim olduğunu seçemiyorum. 

Gelen kişi yaklaşıyor. 

Ayak seslerinden yapabildiğim iki çıkarım var. 

Birincisi, bacakları öyle vurdumduymaz hareket ediyor ki sinir bozucu. 

İkincisi, bu ayaklarda topuklu ayakkabı var. 

Şövalye-Geyik… 

“Bir kadın…” 



 

 

Kurisu kafasını soru sorarcasına eğiyor, ancak ağzından tek kelime çıkmıyor. 

Daru o kadının yanında değil. 

O halde telefonuna niye cevap vermiyor? 

“Hey…” 

Koluma yapışan Kurisu, fısıldayarak konuşuyor. 

Etraf öyle sessiz ki, Şövalye-Geyik fısıldaşmalarımızı bile duyuyordur. 

Topukluların sesi 6 katlı bina büyüklüğündeki CMS’de yankılanıyor. 

“Burası fazla sessiz değil mi?” diye soruyor Kurisu. 

Gölgesinin siluetinden anladığım kadarıyla, Şövalye-Geyik olduğunu düşündüğümüz 

bu kadın Japon değil. 

Biraz da uzun biri, benimle hemen hemen aynı boyda. 

Üzerindeki siyah takımı ve dar eteğiyle yanımızdan zarafetle geçerken, Hollywood 

filmlerinden fırlamış bir kadını andırıyor. 

Kadının yüzünü görememek canımı sıkıyor. Japon mu değil mi anlayamıyorum. 

“Fazla mı sessiz? Tabii ki. Daru nerelerde aylaklık ediyor acaba?” 

“Burası fazla sessiz, Okabe.” 

Tekrarlıyorum, çünkü önemli. Sesinden bu mesajı aldığım Kurisu’nun sıradaki 

sözlerine dikkat kesiliyorum. 

“Biz yukarıdan buraya inerken çok ses vardı, hatırlıyor musun?” 

Doğru. 

Üstüne bir de o aralıklı gürleme sesleri vardı. 

O seslerin Büyük Hadron Çarpıştırıcısı çalışırken gelen olağan sesler veya 

havalandırma sesleri falan olduğunu varsaymıştım. Üzerine çok düşünmemiştim. Önemi 

olmadığını düşünüyordum. 

“O uğultu artık yok.” 

“Yok mu? 

Dikkatle dinliyorum. 

Kurisu’nun dediği gibi, o ses durmuş. 

O ağır, alçak sesi hiçbir yerden duyamıyorum. 

Biz CMS’ye vardığımızda da ortalık böylesine sessiz miydi? 

Bilmiyorum. Hatırlayamıyorum. Hatırlayacak kadar dikkat etmemiştim. 

Çarpıştırıcı, Z programı kapsamında bir proton çarpıştırma deneyinin ortasında 

olmalıydı. Bir kez başladıktan sonra deneyleri durdurmak da zaman alıyor. Öyleyse niçin hiç 

ses duyamıyoruz? 

“Okabe Bey ve Makise Hanım, doğru mu?” 

Ben kafam karışık bir haldeyken, Şövalye-Geyik bizimle konuşmaya başlıyor. 

“Bendeniz Şimşek-Hızlı Şövalye-Geyik. Hahah, kendimi bu isimle tanıtmak da 

yüzümü kızartıyor biraz.” 

Kadının sesi sakin ve zeki birinin sesi. İnternette “Şimşek-Hızlı” adıyla dolaşan 

birinden bekleyeceğimin tam zıttı. 

“Sen bir kadınsın…?” 

Bir kez daha Kurisu başını eğiyor. Sorusu, düşüncelerimin kontrolden çıkmasını 

önlüyor. 

“Gerçek adım Hiiragi Akiko ve ben de sizin gibi Japon’um.” 

Kurisu, hangi sorulara öncelik vermesi gerektiği üzerine biraz düşünmeli. 



 

 

Şövalye-Geyik ister kadın olsun ister erkek, önemi yok. Öncelikle Çarpıştırıcı’nın niye 

durduğunu öğrenmeliyiz! 

“Büyük Hadron Çarpıştırıcısı durmuş… Bu kadar erken durması mümkün 

olmamalıydı!” 

Kurisu’yu sertçe yanıma çekiyorum ve ortasında tünelin iki tarafından gelen boruların 

kavuştuğu, sunağa benzeyen gözlem noktasının olduğu yere sıçrıyorum. 

“Niye durdurdular bunu?!” 

Elimi yavaşça uzattıktan sonra hızlandırıcının borusuna dokunuyorum. 

Duyumsadığım tek şey, boru yüzeyinin hoş serinliği. Borunun içinde ışığınkine yakın 

hızda giden bir proton olup olmadığını anlamak için boruya dokunmam yetmedi. 

Tam o an- 

Tünelin iki tarafında da ışıklar söndü. 

Birisi tüm lambaların tuşlarına rastgele basmış gibi. 

CMS’i aydınlatan tüm floresan lambalar birer birer kapanırken, karanlık bize 

yaklaştıkça yaklaşıyor… 

Ve ışık kaçışta. 

Gözlerim henüz karanlığa alışamadığı için bir anlığına işlemez hâle geliyorlar. 

Topuk sesleri durdu. 

“Şövalye-Geyik! Neredesin? Bu kadar yavaş hareket edersek Toplayıcılar-” 

“Okabe Bey, lütfen sakin olun.” 

Sövalye-Geyik’in sakin sesi, insan yapımı kovukta yankılanıyor. Sesini arttırmadı, 

ama yine de dediklerini çok iyi duydum. 

Ancak- 

Sesin ne taraftan geldiğini çözemiyorum. 

Işıksız ortam yön bulma yetimi mi bozdu? 

Kurisu nerede? Etrafıma bakıyorum, ama karanlıkta onu göremiyorum. 

Elimi dokunmakta olduğum borudan ayıramıyorum. Ayırırsam, karanlık beni 

hapsedecekmiş gibi hissediyorum. 

Ne de olsa, Mayuri’yi öldüren insanların karargâhında, mini kara deliklerin oluştuğu 

bir yerde, yeryüzünün 100 metre altındayız. 

“Endişeye mahal yok. Her şey planladığımız gibi ilerliyor.” 

Sözlerinde beni rahatsız eden bir şey var. Bu kadın nasıl bu kadar sakin kalabiliyor? 

“Sen gerçekten Şövalye-Geyik misin?” 

Kurisu’nun sesi, tahmin ettiğimin daha yakınından geldi. 

Yerini hissedince, elimi Kurisu’ya doğru uzatıyorum. 

“Kurisu?” 

“Okabe…!” 

Kurisu göğsüme atlıyor. 

“Makise Hanım, benim Şövalye-Geyik olmadığımı mı düşünüyorsunuz? Çok ayıp. 

Sizinle daha önce internette rastlaşmış mıydık, Sayın ‘KuriGohan ve Kamehameha’?” 

Hâlâ Şövalye-Geyik’in nerede olduğunu kestiremiyorum. 

O bir yana, Kurisu ne dedi şimdi? 

“Hayır. Bu arada, Shibuya’daki kavşakta bulunan liseli çocuk bir erkekti.” 

“O çocuğun Şövalye-Geyik olduğuna dair bir kanıt var mı?” 



 

 

“Yoksa insanları içgüdülerinize göre yargılayan biri misiniz Makise Hanım? Hayal 

kırıklığına uğradım doğrusu.” 

Ne diyor bunlar? 

“Bir sorum var. ‘Planladığımız gibi’ derken ne demek istedin? Işıkları kapatan Daru 

mu ve şu an o nerede? Lütfen bana onun yakalanmadığını söyle.” 

“Okabe, içimde bu kadınla ilgili tuhaf bir his var,” diye fısıldıyor Kurisu. 

“O bir yana, Toplayıcılar şu an buraya geliyor olabilir, hemen kaçalım!” 

Bunun için de Daru’yla iletişime geçmeliyim- 

“Toplayıcılar…” Şövalye-Geyik’in sesi, sebebini anlamadığım şekilde zevkle dolup 

taşıyor, “…zaten burada.” 

Bir an için, kelimelerin anlamını kavrayamıyorum. 

Karanlığa sonunda alışmış olan gözlerim, bir şeyin hareket ettiğini görebiliyor. 

Telaşla etrafıma bakınıyorum. 

İki yeşil ışık karanlıkta süzülüyor. 

Hayır- 

İki değil. 

Sayı sürekli artıyor. 

6… 10… 14… 20… 

Karanlıkta oynaşan sayısız yeşil şeytan. 

Bunlar gözler. 

Kızıla dönen 10 çift göz bize odaklanmış durumda. 

Artık gerçek korku nedir biliyorum. Öylesine bir dehşet ki çığlık bile atamıyorum. 

Kim bunlar nereden geldiler ayakları ses yapmadı bu ışıklar kızılötesi gözlüklerden 

muhtemelen tünelin bizim iki saat boyunca koştuğumuz tarafından geldiler bizi takip mi ettiler 

eğer öyleyse Daru ve Şövalye-Geyik onları nasıl fark etmedi ettilerse niye bize bir şey 

söylemediler CMS çok sessiz Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın gürleme sesi kesildi ama 

Şövalye-Geyik olduğunu düşündüğümüz kadının topuklularının sesini duyduk arkamızdan 

gelen 10 askeri fark edemedik bile arabayla mı geldiler bisikletle mi motor veya pedal veya 

koştuklarında ayak sesi de duymadık anlamıyorum anlamıyorum anlamıyorum- 

“Yerinizden kıpırdamasanız iyi olur. Size doğrultulmuş P90’lar var, yani hareket 

etmeniz hâlinde bir talimden fazlasıyla karşı karşıya kalacaksınız.” 

Şövalye-Geyik’ten gelen ses en ufak bir kaygı kırıntısı içermiyor. 

“Toplayıcılar?!” 

Sırtımdan soğuk terler boşanıyor ve boğazım çöl gibi kurudu. 

Kurisu da dilini yuttu. 

Silahlı adamlar peşimizden gelirken hiç ses çıkarmadı. Hiç. Düşünüyorum da ışıkların 

kapanmasıyla onları fark etmemiz arasında geçen süre 30 saniyeden az. 

Bunun anlamı… 

Tuzağa düşürülmedik. Buraya geldiğimizde hiç bizden saklanan biri var gibi 

hissetmedim. 

“Onlar… hemen arkamızda mıydı?” 

“Araya 500 metrelik mesafe koymak fazlasıyla yeterli.” 

Şövalye-Geyik, gerçek adıyla Hiiragi Akiko, anlaşılması zor bir şey söyledi. 

“O mesafede, bizi görmeniz Çarpıştırıcı tünelinin kavisinden ötürü imkânsızdı.” 

Ne diyor bu kadın? 



 

 

Birdenbire cebimdeki telefon titremeye başlıyor. 

Biri beni arıyor. Arayan ‘biri’nin kim olduğunu biliyorum. Bu telefonun numarasını 

Daru’dan başka bilen yok. 

Sorun şu ki, cevap verecek durumda değilim. Kör karanlıkta 10 silah tarafından aynı 

anda vurulma korkusu, parmak kaslarım üzerindeki hükmümü bile yok ediyor. Titreşim sesi 

öyle rahatsız edici hâle geliyor ki artık bitsin istiyorum. 

“Sizin peşinden geldiğimizi anlamamanızın nedeni sizin beceriksizliğiniz değil...” 

Bizi teselli etmek istermişçesine neşeyle, sakince ve biraz da rahatsızlık verici bir 

tonla konuşuyor. 

“…Toplayıcılar’ın becerikliliği.” 

“Yani en başından beri Şövalye-Geyik sen değildin!” 

Kurisu, titreyen bir sesle bağırıyor. 

Kendine Şövalye-Geyik diyen, gerçek adı Hiiragi Akiko olan kadın, duymayı 

beklediği bu savı “Hayır,” diyerek reddediyor. 

“Ben gerçekten de Operasyon Valhalla’yı Okabe Bey’le ve Hashida Bey’le birlikte 

planlayan kişiyim. Telefona cevap versenize.” 

Tele…fon…? 

“Okabe, bütün bu plan bir tuzaktı…” 

Telefonu cebimden çıkarıyorum. Etraf karanlık olduğu için, ekran normalde 

olduğundan daha parlak görünüyor. Görünen numara Daru’nun numarası değil. 

“Düştü mü jeton?” 

Telefondan gelen ses ile Hiiragi Akiko’nun ağız hareketleri birbirini tutuyor. 

Diyecek bir şey bulamıyorum. Kollarım istemsizce Kurisu’yu sarıyor. Yerini bile 

bilmeden… Telefona dönüyorum. 

“Sen de… bir Toplayıcı’sın!” 

“Hahah!” 

Kadınsı bir kahkaha. 

“Güzel, o zaman deneye başlayalım.” 

“Deney?! Z programı mı?!” 

“Bu deney dünya çizgisi yönelimini test etmeyi amaçlıyor.” 

“Ne…?” 

Karşı konulmaz bir kana susamışlık hissi. 

Tüm tüylerim diken diken oluyor. 

Bu iyiye işaret değil. 

Yeşil gözlü şeytanların silahlarını ayarladığını hissedebiliyorum. 

Ölüm yakınımızda. 

Bu öyle fena bir his ki kusasımı getiriyor. 

Parmaklarım öyle soğuk ki her an kopup düşebilirler. 

Bizzat odanın atmosferi donmuş gibi görünüyor. 

“Kurisu, koş-” 

Silah sesleri kulaklarımı deliyor. 

Namluların ucundaki alevler karanlığı delen ışık huzmelerine dönüşüyor. 

Elimde Kurisu’yla, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı borusunun gölgesini elimden 

bırakıyorum. 

Artık yapabileceğim tek şey vücutlarımızı gözetmek. 



 

 

Kurisu bağırarak bir şey söyledi, ama silahların sesi çok yüksek geldiği için 

duyamadım. 

Karmakarışık bir çatışma ortamı. Herhangi bir düzen takip etmeksizin sabit bir yönde 

uçuşan mermiler. 

Üzerimizden sayısız kurşun uçuyor. 

Daha önce hiçbir silahlı çatışmanın ortasında bulunmamıştım, ama sesler ve insanın 

kalbini sarsan patlamalar öyle güçlü ki tarif bile edemiyorum- 
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 Canım yanıyor. 

Canım öyle yanıyor ki uzuvlarım kopuyormuş gibi. 

Kurisu… nerede? 

Kendi yaralarımla ilgilenmeden önce bu soruyu cevaplamaya odaklanıyorum. 

Kollarımdaymış. 

“Ah, ahh…” 

Sesini duymak içimi rahatlatıyor. 

Sağ olduğu için o kadar mutluyum ki… 

“Okabe Bey, yaşıyor musunuz?” 

Işıkların ne zaman geri geldiğinin farkında değilim, ama ortam yeniden aydınlık. 

Yakınımda bir kadın silueti görüyorum. 

Ayağa kalkamaya çabalıyorum, ama boşuna. Vücudumun her yanı yanıyor ve her 

hareketim delici bir acıya dönüşüyor. O an fark ediyorum üzerimin kanla kaplandığını. Ben 

bile bu hâlde hayatta olduğuma şaşırıyorum. 

“Ay bu harika!” 

Kulağıma gelen yüksek perdeli kadınsı ses heyecan dolu. 

“Elit Toplayıcılar’dan oluşan bir grup, ciddi ciddi sizi öldürmek niyetiyle ateş etti, ama 

siz hâlâ hayattasınız, karanlıkta sizi ıskalamamak için kızılötesi gözlük takmalarına rağmen. 

Üstelik, hayati tehlike oluşturabilecek ciddiyette tek bir yaranız bile yok.” 

Duyduğum acı, kafamı kaldırmamı engellediği için Hiiragi’nin yüzüne bakamıyorum. 

Öte yandan, sesini duyabiliyorum ve o ses sanki burada az evvel silahlar patlamamış gibi 

tasasız. 

Bize biraz evvel tonlarca mermi sıkan Toplayıcılar, biraz uzağımızda, ellerinde 

silahlarıyla duruyorlar. 

Üzerlerindeki şehir içi kamuflajlarıyla normal askerlere benziyorlar. 

“Çekim Alanları ve dünya çizgisi yönelimi… Hiç bu kadar görkemli olacaklarını 

düşünmemiştim. Sağduyuya tamamen aykırı. Bilim insanı olarak bizler de böyle bir kavramın 

varlığını ortada bilimsel bir kanıt yokken kabul etmeyelim istedik.” 

Bizimle eğleniyorlardı. 

Bunu başından beri planlamışlardı. 

Yetmezmiş gibi SERN’le bağlantılarını gizlemek için ufacık da olsa bir çaba 

göstermiyorlar. 

“Deney böyle sonuçlandığına göre bana da inanmak düşüyor. Siz ne dersiniz Okabe 

Bey? Endişelenmeyin canım, doktorlar hemen yanı başımızda. Sizi birazdan tedavi ederler.” 



 

 

Şiddetli bir acı dalgası vücudumdan beynime her yanımı elektrik akımı gibi sarıyor. 

Acıyla inlememek için dudaklarımı ısırıyorum. 

“Evrenin yapısını çözmek için 300’ler Komitesi tarafından görevlendirildik. Bunun 

için sizin şu Reading Steiner denen psişik gücünüzle ilgili bir şeyler daha öğrensek güzel 

olur.” 

Acımın üzerine pişmanlık biniyor. 

Dudaklarımı öyle sert ısırıyorum ki kanamaya başlıyorlar. Kanın tadı ağzımı sarıyor. 

Hiiragi Akiko adlı kadının sözleri… 

Çekim Alanları ve dünya çizgisi yönelimi… 

Bu lanetleri reddetmek istiyordum. 

‘Gelecek değiştirilebilir.’ 

‘Geçmişteki başarısızlıkları düzeltip geleceği yoluna koyacağım.’ 

Halbuki, şu an burada yaşananlar gerçekse… 

Eğer gerçekten durum buysa, John Titor’un sözleri ne hayal gücünün eseri ne de deli 

saçması. 

Bu, evrenin önceden belirlenmiş bir geleceğe gidiyor olmasından doğan sonuç. 

Hâlâ sağ olmam, dünyanın bu belirlenmiş geleceğe yürümekte olduğunun kanıtı. 

Evet. Normal şartlar altında sırf bugün iki defa ölmüş olmalıydım. 

Şans eseri hayattayım. 

İki sefer de kurşunlar vücudumu sıyırmaktan fazlasını yapmadı. 

Bu gerçekten sadece şans mı? 

Yoksa- 

Hayatta olmam sadece yönelinen bir durumdan mı ibaret? 

Eğer bu doğruysa… 

2025’teki ölümüm şimdiden belirlenmiş bir sonuç değil mi? 

Aynı Suzuha’nın bildiği gibi. 

Öyleyse… nedensellikten kaçışım yok mu? 

Sadece benim geleceğim değil… 

Kurisu’nun geleceği de biliniyor. 

Suzuha’nın dedikleri doğruysa, 2034’te zaman makinesini tamamladığı güne kadar 

SERN’den kaçma imkânı yok. 

“An itibariyle bu deneyimizin sonuçlarını toparlıyoruz. Başarılı bir deney olduğunu 

söyleyebilirim. Siz ikinize, Hashida Bey dahil siz üçünüze bu deneydeki yardımlarınız için 

müteşekkirim. Neden bu deney için böyle tuhaf bir yol izlediğimizi anlatmama izin verin. Bu 

kadarını yapmak da size borcumuz.” 

Hiiragi hâlâ konuşuyor. O neşeli sesiyle şarkı söylercesine öyle akıcı konuşuyor ki… 

“Basitçe söylemek gerekirse, üçünüzün de özgür iradesini önemsiyoruz. Nedenselliği 

kendi ellerimizle bükmeye kalksaydık, bu deneyin sonuçları pek güvenilir olmazdı. Varlığını 

test ettiğimiz olayın saf ve doğal olarak gerçekleşmesini istiyorduk. Bu yüzden geleceğin 

getirdiği sonuçların bir kısmını, örneğin Hashida Bey’in kızının 25 yıl gelecekten günümüze 

geldiğini, bizzat Hashida Bey’den öğrendim. Kendisinin doğruyu söylediğinden şüphem yok, 

neticede biz de burada zaman yolculuğu araştırması yapan insanlarız.” 

Evrenin iradesi tarafından hapsedilmiş durumdayım. 

Ne yaparsam yapayım, önümüzdeki 14 yıl içinde ölmeyeceğim. 

Ne yaparsam yapayım, 14 yıl sonra öleceğim. 



 

 

Ne yaparsam yapayım- 

Önümüzdeki 23 yıl boyunca Kurisu, SERN’in zaman makinesi araştırmalarına dahil 

olacak. 

Daru, kendi yapmakta olduğu zaman makinesini tamamlayamadan Toplayıcılar 

tarafından öldürülecek. 

Suzuha, 2010’a yolculuk edecek ve başarısız olacak. 

IBN5100 bir daha elime geçmeyecek. 

Çekim alanlarından kaçamıyorum. 

Mayuri kurtarılmayacak. 

“Kızın bilgilerini temel alarak hareketlerinizi yönlendirdik. Böyle yaparak nedenselliği 

manipüle ettiğimiz söylenebilir, bu da deneysel sonuçlara az da olsa şüpheyle bakılmasına yol 

açabilir. Nasıl olsa 2034 yılında değiliz ve henüz zaman makinemiz yok, bu yüzden 

nedenselliği ne kadar büktüğümüze dair böylesine bir inceleme yapmanın da pek anlamı yok.” 

Değişen bir şey olmayacak. Değişen bir şey yok. 

Bir buçuk yıl önce, bir sefer pes ettim. 

Şimdi ne kadar uğraşırsam uğraşayım, her şey tekrarlanacak. 

Her şey boş. 

“Sonuç tatmin edici. Dünya çizgisi yönelimi ölümü bile engelliyor.” 

Ne kadar yırtınırsam yırtınayım… 

Aynı Mayuri’yi kurtaramadığım zamanki gibi… 

“Özür dilerim…” 

“Ne yazık ki Hashida Bey’i salmak zorundayız. Japonya’ya gitmeli ve baba olmalı. 23 

yıl sonra kendi zaman makinemize sahip olduğumuz güne kadar nedensellikle pek 

oynamamak istiyoruz.” 

Kadın konuşurken Toplayıcılar yerlerinde kıpırdamadan duruyor. Öyle hareketsizler 

ki, vitrin mankenlerine benziyorlar. Ellerindeki silahların namluları beni gösteriyor. 

Parmakları, tetiklerine yapışık. 

Normal şartlar altında olsak her an canımdan olabilirim. 

“Bu arada, vereceğim rahatsızlık için özür dilerim, ama Makise Hanım’ın bizimle 

kalması gerekecek. Sebebini biliyorsunuzdur. Gelecekte Zaman Makinelerinin Annesi olarak 

anılıyorsunuz. Size gelince, Okabe Bey, istediğinizi yapmakta özgürsünüz.” 

Eğer dünya çizgileri yönelimi gerçekse, ne yaparsam yapayım ölmeyeceğim gibi 

görünüyor. 

Toplayıcılar’ın silahları tutukluk yapabilir, kafalarına çelik kirişler düşebilir, 300’ler 

Komitesi’ni yöneten yüce yaşlı bunaklar “O adamı öldürmeyin” emri vermek için buraya 

inebilir, ya da mermiler fizik kurallarını çiğnemek suretiyle beni ıskalayabilir. 

Ne olursa olsun, anca dandik komedi filmlerinde yaşanacak olaylar sonucunda bile 

olsa hayatımı kaybetmemin bir yolu yok gibi. Bu gerçek, az önce parçası olduğum deneyle 

doğrulandı. 

“Gerçekten sizin Reading Steiner gücünüzü incelemek isteriz. O konuda bizimle iş 

birliği yapmak isterseniz size çok iyi davranacağımıza söz veriyorum. 300’ler Komitesi sizi 

bağrına basacaktır.” 

Peki, bu komedi tekrarlanabilir mi? Cidden bunu test edesim var. 

Şu anki hâlimle kendimi aptal gibi ve güçsüz hissediyorum. 

Öyle güçsüz ki neredeyse onlardan beni öldürmelerini rica edeceğim. 



 

 

“Ek olarak, daha önce nedensellikle pek oynamamak istediğimizi söylemiştim. 

Nedenselliği en ince ayrıntısına kadar takip etmek için de sizi serbest bırakmamız gerek. Hem 

Hashida Bey’in hem de Makise Hanım’ın durumunda nedensellik örgüsünü en az etkileyecek 

seçimleri yapmış olsak da ulaşacağımız sonuçların şüpheye yer bırakmama ihtimalinin 

artması söz konusu değil. Bizim arzuladığımız şey, olabildiğince doğal gelişen bir dünya 

çizgisi yönelimi.” 

23 yıl sonra olanlar SERN distopyasının kurulmasıyla sınırlı kalmayacak. Milyonlarca 

insan özgür iradelerini yitirecek. 

Bu sonuç, gidiş yolunu değiştirerek engelleyebileceğim bir şey değilse… 

“14 yıl sonra hayatınızı kaybedeceksiniz. Bizim için bir tehdit oluşturduğunuzun 

farkındayız, ancak karar teorisi uyarınca sizinle ilgili bir şey yapmamıza gerek olmadığını 

biliyoruz. O yüzden, lütfen seçiminizi yapın.” 

…Böyle bir hayat anlamsız olmaz mı? 

Bu arada, canım öyle fena yanıyor ki ayakta durmakta zorlanıyorum. 

Kanamam durmuyor ve görüşüm bulanıyor. 

Yorgunum. 

Bırakın dinleneyim. 

Biriniz… 

Lütfen öldürün beni. 

Öldürürseniz geleceğin taşa yazılı olmadığı kanıtlanır. 

Bu ipek gibi saçlarla kendimi boğma imkânım olmadan hayatıma devam 

edebileceğimi sanmıyorum… 

“Okabe-” 

Alışkın olduğum ses siyah-beyaz dünyama biraz renk serpiyor. 

“Okabe, dinle.” 

Kurisu, kollarımın arasında yavaşça hareket ediyor. Anladığım kadarıyla bilinci 

açılmış. 

Görüş alanımın alt tarafından Kurisu gözlerimin içine bakıyor. 

Eli hafifçe yanağıma dokunuyor. 

“Burada kalacağım.” 

“Ha… Ne…?” 

Burnu bile kanamayan Kurisu, ben dilimi yutmuşken beni yana iteklercesine ayağa 

kalkıyor. 

“Kurisu…!” 

Vücudumun yan tarafının üzerinde yatarken elimi uzatıyorum, ancak parmak uçlarım 

bile ona yetişmiyor. 

“Kendini bana siper ettin… Teşekkür ederim.” 

Pes ediyor ve koluma güç iletmeyi bırakıyorum. 

“Burada kalıyorum.” 

Kurisu, az önceki cümlesini vurgulamak istercesine tekrarlıyor ve sırtını bana 

dönüyor. 

Aslında yaptığı şey, dünya çizgisi yönelimini kabullendiğini bana göstermek. 

Hayır, bu seçimi kendi iradesiyle yapmıyor ki. Bu da evrenin seçimi. 

İrademiz önemsiz. 

Kurisu’yu durdurmaya çalışmanın hiçbir anlamı yok. 



 

 

Dünya çizgisi yönelimi mutlak. 

Direnmek imkânsız. 

Kurisu’nun yaptığı şey, varlığının ne kadar güçsüz olduğunu kabullenmekten ibaret. 

Ve böylece, tek yönlü bir yola denk hayatını yaşarken, onun için belirlenmiş ölüm 

gelsin diye bekleyecek. Programlanmış bir hayat… 

Özür dilerim Kurisu. Sana yalan söyledim. 

Sana yalan umutlar verdim. 

Gerçek olmayacak umutlardan daha zalimce bir şey yok. 

Bu yüzden, üzgünüm. 

Benden nefret etsen de sorun değil. 

Ne de olsa seni buradan kurtaramadım- 

“Hey, Okabe.” 

Sırtı bana dönük. 

Kurisu fısıldıyor. 

Bakışları bende değil, yerde de değil. 

Başı dik. 

“Amane-san sadece ufak tefek parçaları gözlemledi.” 

“Ha… Ne…?” 

Şu an Kurisu’nun ne dediğini anlayamıyorum. 

“İkimizin de geleceği gözlemlendi, doğru, ama Amane-san’ın anlattığı şey benim 

bütün hayatım değil. Neticede hayatımın her anında yanımda değildi, yanılıyor muyum?” 

Ses tonundaki soğukkanlılık, gurur ve güç- 

“Şu an yaşamakta olduğum günümüz ile onun gözlemlediği gelecek arasındaki 

sayfalar bembeyaz.” 

-Akihabara’dayken dâhi asistanımın benimle konuştuğu zamanlardakiyle aynı. 

“Bu açıklıktan yararlanabiliriz.” 

Sonuç değiştirilemez. 

Sonuca giden yol değiştirilebilir. 

“Daha önce sorduğunda da söylemiştim sana. İnanmak istiyorum.” 

Kurisu o ana dek pes ediyordu. 

Ben Kurisu’da o an bazı duygular uyandırdım. Ona, gerçekleşmeyecek umutlar 

aşıladım. 

“Tüm teorileri görmezden geldim, çünkü sana inandım-” 

Şu anda, o duyguları takip eden Kurisu… 

“Umudumu yitirmeyeceğim-” 

Şu anda bana doğru dönen Kurisu’nun yüzündeki ifade… 

“Senden tek isteğim, herhangi bir dayanağın olmasa da geleceği değiştirebileceğini 

söylemeye devam etmen.” 

…ağlamaklı… 

“Burada kendi irademle kalıyorum, o yüzden bir gün gel beni al.” 

…yalnızlığın ağırlığı çökmüş… 

“Sana söz veriyorum, Okabe.” 

…bir gülümseme. 

Akihabara’ya döneceğiz. 

Birkaç saat önce birbirimize verdiğimiz söz… 



 

 

Aptalca bir saflıkla inandığım söz… 

İnanç. 

Bu inanç, Kurisu’nun dünyayı karşısına almasını sağlayan iradesi. 

Kurisu, bu inancın desteğiyle benden adım adım uzaklaşıyor ve bu adımlarda 

tereddüdün kırıntısı yok. 

Sırtı, iradesini koruma niyetini tartışmaya yer bırakmayacak şekilde gösteriyor. 

Onun duruşundan etkilenmiş olsam gerek, gözyaşlarımı içimde tutuyorum. 

Bu bir veda değil. 

Bu son söz diri kaldığı sürece… 

Birbirimizden ne kadar uzak olursak olalım, bir araya geleceğiz. 

Bir gün, Akihabara’ya döneceğiz. 

O geleceği… 

…ve o sonu… 

…kesinlikle yaratacağız.  
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Bir buçuk yıldır ilk kez baktığım Japon Denizi pek de güzel görünmüyor. 

Kış ortası güneşi deniz yüzeyinde hoş bir parıltı yaratıyor, ama yine de “güzel” demek 

abartı olur. 

Dört saattir bu manzaraya bakıyorum. 

Tokyo, Ariake. 

Her tarafta, üzerinde anime resimleri olan kâğıt poşetlerle koşuşturan erkek otakular 

ve seksi kostümler giymiş kadın otakular var. 

Bugün, Comima fuarının ilk günü. 

Bu fuar yılda iki kez düzenleniyor. 

Bu vakitte bile, uluslararası fuar alanının normal şartlar altında boş olan çevresi 

epeyce hareketli. 

Şimdi, buraya bir buçuk sene önce gelme fırsatı bulamamış olduğumu hatırladım. 

İstemsizce iç çekiyorum. 

Birden, gözetlenmekte olduğumu hissediyorum. 

Kafamı kaldırdığımda, uzaklardan bana bakan iki takım elbiseli adam görüyorum. 

Toplayıcı casusları. Böylesine açıktan hareket ederek bana saçma bir hareket yapma 

uyarısını iletiyorlar. 

Yanlarına gitme fikrimi zorlukla da olsa bertaraf ediyorum. 

Operasyon Valhalla, Kurisu’nun SERN’de kalmasıyla ve Daru’nun benimle birlikte 

salıverilmesiyle son buldu. Daru’ya zarar vermemişlerdi. 

Söz. 

Fransa’dan döndüğümüzden beri, Kurisu’nun bana o günkü son gülümsemesi 

aklımdan çıkmıyor. 

Kurisu’nun bana orada söyledikleri… 

Bana gerçekten inanmış mıydı? 

Yoksa iç rahatlığıyla kaçabilmem için bana yalan mı söylüyordu? 



 

 

Gerçekten anlamıyorum. Kurisu’nun bir teoriyi kabul ederken başka olası açıklamaları 

görmezden geldiğine ilk kez tanık oluyorum. 

Ne var ki o, bana inanacağını söylüyor. 

Dolayısıyla, ben de ona ve o gün ona dediklerime inanmaya karar verdim. 

Umutsuzluğa kapılmayacağım. Ne kadar düşersem düşeyim, kalkmaya devam 

edeceğim. 

Bu da evrenin kararı mıdır, benim kararım mıdır, umurumda değil. O sorunun cevabını 

öleceğim zamana bırakıyorum. Şu anda, hayatıma devam etmem gerek. 

Tuzlu rüzgâr yaralarımı yakıyor. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda üzerime gelen 

yüzlerce kurşunun geride bıraktığı sıyrıklar hâlâ tamamen iyileşmedi. Acıma direnerek 

cebimden eski bir cep saati çıkarıyorum. Kadranı koruyan şeffaf plastik hafiften çatlamış. 

Yine de saatin kendisi hâlâ çalışıyor ve zamanı kaydetmeye her zamanki gibi devam ediyor. 

“Okarin sadece üzerinde laboratuvar önlüğü varsa Okarin’dir.” 

Daru, ellerinde kâğıt poşetler ve alnında terle yanıma geliyor. 

Böylesi bir kış gününde böyle hareketli olabilmesi Daru’nun özel yeteneği. İç çekerek 

cep saatini yerine sokuyorum. 

“Görünüşünden anladığım kadarıyla aradığın şeyi bulmuşsun.” 

“Evet kanka! Erin ile Çu-Çu’nun yeni bölümü. Üç saat sıra beklediğime değdi 

gerçekten! Bu, benim çağımıza karşı direnişimdir!” 

“Az lolicon değilsin.” 

“Övgüye gerek yok kankam.” 

İki serserinin anlamsız ve yararsız konuşmaları… 

Yine de… 

Burnumdan derin bir nefes çıkıveriyor. 

İçimde tutmaya çabaladığım tüm duygular birdenbire yüzeye hücum ediyor. 

Durumu fark ettiğimde, etraftakilerin bakışlarına aldırmaksızın gözyaşlarına boğulmuş 

durumdayım. 

“Sen- sen ne sapık adamsın be Daru…” 

“Sadece ben değilim be kanka. Ja-Japonlar zamanın b-başlangıcından beri b-böyle…” 

Daru’ya baktığımda, onun da yüzünün gözyaşlarıyla kaplandığını görüyorum. 

Dışarıdan çok acınası göründüğümüze eminim. İki koca adam, Comima fuar alanının 

dışarısında seslerine bile hâkim olamayacak kadar ağlıyor. Farkındayım durumun, ancak 

ikimiz de kendimizi tutamıyoruz. 

Kaybettiğimiz şeyler bizim için o denli önemliydi. 

Daha altı üstü bir buçuk sene önce… 

Buradaki gibi konuşmalar bizim için sıradandı. 

Şimdiyse, yeri doldurulamaz bir ihtiyaç gibi. 

“H-hey, Daru… Duydum ki bi-biz ikimiz, gelecekte T-Toplayıcılar’a karşı bir d-

direniş örgütü kuruyormuşuz…” 

“Ben… ben hazırım…” 

Daru bunu hıçkıra hıçkıra ağlarken söylüyor, kulaklarıma inanamıyorum. 

“Bir saniye… Sen ciddi misin?” 

“Bu yüzden hayatımdaki son Comima ziyaretimi yapıyorum. Artık yapmadığıma 

pişman olacağım bir şey kalmadı.” 

Anlıyorum. Daru da bu konu üzerine çok kafa yormuş… kendine has şekilde. 



 

 

“B-bir daha hiç geri döne… dönemeyebiliriz. Buna razı mısın?” 

“Sağ kolun falan olacağım Okarin, değil mi? Bu yüzden son nefesimize kadar 

kankayız.” 

“Süper Haka’dan beklendiği üzere.” 

“O dediğin ‘Hacker’.” 

Birbirimizin gözyaşlarıyla ıslanmış yüzüne bakıp arkadaşça gülümsüyoruz. 

Toplayıcılar hâlâ dikkatle bizi izliyor. Bir şekilde onları atlatmak zorundayız. Bizim 

gibi beceriksizlerin böyle bir şey başarması mümkün mü? 

“Af edersiniz…” 

Tam o anda, hizmetçi kostümü giymiş bir kadın cosplayer yanımıza geliyor. 

Yüzümüze endişeyle bakan kadın, elindeki mendili gösteriyor. 

“Kullanmak ister misiniz?” 

“HADİ CANIM!!? B-bu kostüm… Gerçek Rüyalar Kulübü değil mi bu?! Oyyhhşş!” 

Burnundan ağır ağır nefes almakta olan Daru, mendili hızla kapıyor. 

Mendili eline geçiren Daru, kızın dibinde tüm gücüyle sümkürüyor. 

Her yönüyle felaket… 

“Hayat boyu MoeMoe Kyun olurum sanaaaaığğğ! Benimle evlenir misiiiiin?” 

“Ahahah… B-biraz fazla…” 

“Sen ünlü cosplayerlardan biriydin, değil mi? Yuki-chan mıydı?” 

“Evet, doğru.” 

“Senden bir şey rica edebilir miyim?” 

“Hayır, seninle evlenmeyeceğim.” 

“Diğer cosplayerları çağırıp etrafımızda toplayabilir misin? Sonrasında da-” 

Daru konuşmasına kısık sesle devam ediyor. 

“Oradaki iki takım elbiseliyi görüyor musun? O adamlara Comima’nın ne güzel bir 

fuar olduğunu göstermek istiyorum.” 

Daru… Yoksa sen…? 

“Kim onlar?” 

“Devletin gizli ajanları. Otakuluğu ve Comima’yı yok etmek isteyen insanların 

elebaşları.” 

“Yani otaku kültürünü tehdit ediyorlar.” 

“Ne dersin? Yardım etmek istiyor musun?” 

“Bu işi bana bırak.” 

Yuki adındaki cosplayer yüzünde neşeli bir gülümsemeyle başını sallıyor. 

“Birkaç arkadaşımı alıp geliyorum.” 

“Tamamdır. Güç sizinle olsun.” 

“Güç bizimle mi olsun? O ne demek?” 

“Bir çeşit destek cümlesi. Bir Amerikan filminden.” 

“Güzelmiş. Sevdim bu sözü. Güç sizinle olsun ♪” 

Ve Yuki, fuar alanına doğru koşmaya başlıyor. 

“Eee, Okarin…” 

Gözyaşlarını mendile silermiş gibi yapan Daru, doğrudan bana bakıyor. 

“Koşmaya hazır ol. İki adamı da peşimizden düşüreceğiz.” 

“Kıza bir zarar gelme ihtimali var mı?” 



 

 

“Hiç kimse böylesine kalabalık bir yerde bir sivili vuracak kadar aptal değildir kanka. 

Üstelik, kızdan sadece bunlara Comima fuarının güzelliklerini göstermelerini istedim.” 

Kısacası, şiddet olmayacak. 

“Güç bizimle olsun.” 

Ben de gözyaşlarımı siliyorum. Kızın çiçek kokulu mendilini kullanmak fena olmazdı, 

ama o şansı Daru’ya vermiş bulundum. 

“Peki, operasyonun adı ne? 

Aklıma diyecek bir şey gelmiyor. Henüz bir şey düşünmemiştim, çok ani gelişti bu 

operasyon. 

“Evet, bu operasyonun adı…” 

Cosplayerlar ve fotoğraf makineli veletler yavaş yavaş iki adamın etrafına doluşuyor. 

Ortalarındaki Yuki’nin liderliğinde, koro hâlinde bir anime şarkısı söylemeye 

başlıyorlar. 

Toplayıcılar şaşkına dönmüş durumda. 

“…Valkürler.” 

Birbirimize onaylayan bakışlar attıktan sonra yerimizden fırlıyoruz. 

Bizim savaşımız şimdi başlıyor. 

Dünya çizgisi yöneliminden kurtulma, gerçek özgür iradeye ulaşma ve kaybettiğimiz 

yoldaşlarımızı geri getirme savaşı… 

Benim, önümüzdeki 14 yıl boyunca vereceğim bir savaş… 

“Bir manganın son bölümünde gibi değil miyiz kanka?!” 

“Eğer öyleyse lütfen bir yerlerinde ‘Eserimi bunca zaman okuduğunuz için hepinize 

teşekkür ederim.’ saçmalığı olmasın!” 

Fuar alanından çıkış yolundaki otakuların arasından koşarken, vedaların özel bir 

anlam taşımayan şifresini fuar alanına dönerek söylüyorum. 

“El. Psy. Kongroo… Bu, Steins;Gate’in seçimi.”  

[Valkürler] 

Savaşta ölen insanları Ragnarok’a hazırlayan ve Valhalla’ya götüren kutsal kadınlar için 

kullanılan genel terim. 

 


