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�SHARES

KASSANDRA’NIN LANETİ

11 Haziran 1967 tarihinde tembel, uyuşuk, keyifli bir Pazar sabahına ve on ikinci yaş gününe

uyanan Kassandra Templeton, çekmecesinde daha önce hiç fark etmediği kahverengi bir zarf

bulur.

Yazan: Gökhan Yavuz Demir

Her akşam işten dönen eşimin arabası daha sokağa girmeden, bizim Kocabaş kuyruk sallayıp

hareketlenerek ve şimşirlere sürünerek annesinin eve döndüğünü haber veriyor. Sonra bana doğru, o iri

bedeniyle bir tür mutluluk dansı yapar gibi koşturuyor. Sanki onunla beraber heyecanlanmamı ve

karşılamaya hazır olmamı istiyor. Bende istediği etkiyi yaratana kadar gözlerime bakıyor ve sonra aynı

hareketlenme sil baştan başlıyor. Tâ ki eşimin otomobili evin köşesine yanaşana kadar. Bizim koca kızın

gelecekten verebildiği haber, hepi topu bu kadar ama bunun için bile ciddi bir efor sarfediyor.

Vladimir Tumanov’un Asılı Dağ’ın Kâhini’ni okumaya başlarken, gördüğün ve anladığın bir şeyi, senin kadar

berrak göremeyen ve anlayamayan başkalarına anlatmaya çalışmanın ne kadar acılı olabileceğini

düşünüyorum. Cezalandırma ve lanetlemede uzmanlaşan Eski Yunan Mitolojisinin de bu kategoriyi boş

geçmeyip Kassandra’nın lanetinden yüzyıllar önce bahsetmiş olması boşuna değil.

Kahramanımız Kassandra Templeton 1955’de doğmuş ve hayatının ilk on iki senesini Kanada’daki

kartpostal güzelliğinde bir kasaba olan Tory’de geçirmiş. Hayatının bu ilk evresinde en çok isteyip de

hayalini kurduğu yegâne şey, kulaklarını deldirip o çok içinin gittiği harikulade küpeleri takmak. Sırf bundan

bile, Kassandra’nın ailesi ve dostlarıyla Tory’nin sessiz sakin yaşama temposunda ne kadar huzurlu ve

mutlu bir hayat sürdüğünü anlayabiliyoruz. Fakat 1 Temmuz 1967 sabahı bu dingin hayatın içinde yer alan

herkes ve her şey, yerini büyük bir karmaşaya bırakacaktır

Tory turistik bir kasabadır. Bu küçücük kasabanın dünyanın pek çok farklı yerinden turist çekmesinin nedeni,

yetmiş beş derecelik bir eğimle yatık duran devasa bir doğa harikası olan Asılı Dağ’dır. Tory’nin turizm

müdürü Jessica McMadden, daha fazla turist çekmek ve dolayısıyla daha fazla turizm geliri elde etmek için

Asılı Dağ’ın yamaçlarının ortalarındaki bir düzlüğe, çelikten bir yürüme yoluyla ulaşılan geniş bir manzara

platformu inşa ettirir. Bunu da jeologların, platformu sabitlemek için dağın temeline açılan deliklerin kayayı
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Asılı Dağ’ın Kâhini

Vladimir Tumanov

Türkçeleştiren: Mine Kazmaoğlu

Günışığı Kitaplığı, 292 sayfa

zayıflatmış olabileceğine dair hazırladıkları raporlara rağmen yapar. Belediye meclisindeki hâlâ düşünme

yetisine sahip birkaç üye bu raporun dikkate alınmasını istemişse de Jessica McMadden’ın başını çektiği

çoğunluk, turizmin getireceği paranın hayaliyle kendi bildiklerini okumakta ısrar eder ve neticede platform

inşa edilip ziyarete açılır.

1 Temmuz 1967 sabahı bütün Toryliler, dört otobüs dolusu turist ve çevre illerden gelen seçkin konuklar,

Kanada Federasyonu’nun kuruluş günü kutlaması için Asılı Dağ’ın tam da altında uzanan 100. Yıl Parkı’nda

toplanır. Kassandra’nın annesi ve babasının işlettiği Kurt İzi Kafe, bu büyük etkinlik için öğle yemeği servisi

yapacaktır. Kassandra da yemek servisi için ebeveynine yardım etmektedir. O esnada en yakın arkadaşı

Tiffany elinde bayrağıyla Kassandra’nın yanına gelir. Kassandra yemek hazırlıklarının telaşıyla kendi

bayrağını evde unutmuştur. Tiffany, o gidip evden bayrağını alıp gelene kadar yerine on beş dakika bakmayı

önerir. Kassandra zamanla yarışarak evine doğru koşmaya başlar. Eve girip bayrağını alır ama daha evden

çıkmadan büyük bir gümbürtü eşliğinde çok şiddetli bir sarsıntı başlar. Kassandra daha ne olup bittiğini

anlamaya çalışırken Asılı Dağ’ın olduğu taraftan büyük bir toz bulutunun yükseldiğini görür. Jeologlar haklı

çıkmış ve ihtiyar Asılı Dağ, temeline açılan deliklerden dolayı göçmüştür. İnsanın doğayla olan ilişkisinde hiç

değişmeyen basit hakikat yine kendini hatırlatmıştır: Fizik kurallarını kazıklamaya kalkarsan, nihayetinde

mutlaka fizik kuralları seni kazıklar.

Bu elim faciadan elli sene sonra Kassandra Templeton, artık bayraklı kadın olarak tanınmakta ve Mırıldanan

Kassandra olarak bilinmektedir. Asılı Dağ’ın çökmesinin ardından hayatta kalan tek Torylidir. Ama bir daha

asla normale dönmemiş, kendi iç dünyasında mırıldanarak ve kazadan sonra bir müzeye dönüştürülen

göçük alanını her gün ziyaret ederek yaşamaya devam etmiştir. 11 Haziran 2017’de, yani altmış ikinci yaş

gününde o Mırıldanan Kassandra her zamanki rutininden farklı bir şey yapar ve yıllar evvel yaşadığı evdeki

çalışma masasının gözüne, onun ardından müze görevlilerinin çekmeceyi açtıklarında bulamayacağı

kahverengi bir zarf bırakır

11 Haziran 1967 tarihinde tembel, uyuşuk, keyifli bir Pazar sabahına ve on ikinci yaş gününe uyanan

Kassandra Templeton çekmecesinde daha önce hiç fark etmediği kahverengi bir zarf bulur. Zarfın içinde bir

mektup vardır. Mektup Kassandra’nın el yazısıyla yazılmıştır. Yazan, göçük felâketinden kurtulan tek kişi

olan Kassandra’nın kendisi yahut altmış iki yaşındaki hâlidir. Ailesini, dostlarını ve bütün bir kasabayı

kurtarması için onu olan biten her şeyden haberdar etmektedir. Kassandra şimdi mitolojideki adaşı gibi

geleceği bilmektedir ama bu bilgiye bütün bir kasabayı inandırmak hiç de kolay olmayacaktır.

Bir düşünsenize, on iki yaşında bir çocuk bütün bir kasabanın yok olacağı büyük bir doğal felâketi günü ve

saatiyle gelip önceden söylese acaba kim inanır? Roman da bütün dinamizmini işte bu küçük kızın kendine

inanmayan kalabalıkları ikna etme mücadelesinden alıyor. Kim bilir, belki de gelecek hakkında Kocabaş

kadar bile bilgi sahibi olmamak en iyisidir.
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�SHARES

KASSANDRA'S CURSE

Waking up to a lazy, lethargic Sunday morning and her twelfth birthday on June 11, 1967,

Kassandra Templeton finds a brown envelope she had never noticed before in her drawer.

By Gökhan Yavuz Demir

Every evening, before my wife's car goes back from work, before she enters the street, Kocabaş informs

her that her mother is returning home by wagging her tail and crawling on boxwoods. Then he rushes

towards me like doing a kind of happiness dance with his big body. It's like he wants me to get excited and

ready to welcome him. He looks into my eyes until he creates the effect he wants on me, and then the same

movement starts over. Until my wife's car approaches the corner of the house. The news our big girl can

give from the future is all this but she is making a serious effort even for this.

As I begin to read Vladimir Tumanov's Oracle of the Hanging Mountain, I think how painful it can be to try to

explain something you have seen and understood to others who may not see and understand as clearly as

you do. It is not for nothing that Ancient Greek Mythology, which specializes in punishment and cursing, did

not go blank in this category and mentioned Kassandra's curse centuries ago.

Our hero, Kassandra Templeton, was born in 1955 and spent the first twelve years of her life in Tory, a

postcard-beautiful town in Canada. In this first phase of his life, the only thing he wanted but dreamed of

most is to get his ears pierced and to wear those marvelous earrings that he's so drawn to. From this alone,

we can understand how peaceful and happy the life of Kassandra with her family and friends and Tory live

in a quiet pace of life. But on the morning of July 1, 1967, everyone and everything involved in this calm life

will be replaced by a great chaos.

Tory is a tourist town. The reason why this tiny town attracts tourists from many different parts of the world

is the Hanging Mountain, a gigantic natural wonder that slopes at a seventy-five degree slope. Tory's

tourism manager, Jessica McMadden, has a large landscape platform reached by a steel walkway on a

plain in the middle of the slopes of the Hanging Mountain to attract more tourists and therefore generate
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The Prophet of the Hanging

Mountain 

Vladimir Tumanov 

translated into Turkish: Mine

Kazmaoğlu 

Sunlight Library, 292 pages
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more tourism income. It does this despite reports by geologists that the holes drilled into the base of the

mountain to stabilize the platform may have weakened the rock. Although several members of the city

council who still have the thinking skills wanted this report to be considered, the majority led by Jessica

McMadden,

On the morning of July 1, 1967, all the Tories, four busloads of tourists, and distinguished guests from the

surrounding provinces gather in the 100th Year Park, just below the Hanging Mountain, to celebrate the

founding day of the Canadian Federation. The Kurt Trail Café, run by Kassandra's mother and father, will

serve lunch for this grand event. Kassandra also helps her parents to serve food. Meanwhile, her best

friend Tiffany comes to Kassandra with her flag in hand. Kassandra has forgotten her flag at home, in a

hurry of meal preparations. Tiffany suggests to go and take the flag out of the house and look instead for

fifteen minutes until she comes. Kassandra competes with time and starts running towards her home. He

enters the house and takes the flag, but before he leaves the house, a very violent shaking begins,

accompanied by a big rumble. While trying to figure out what's still going on, Kassandra sees a huge dust

cloud rising from the side of the Hanging Mountain. The geologists were right and the old Hanging Mountain

collapsed due to the holes drilled in its foundation. The simple truth that has never changed in man's

relationship with nature has again reminded himself: If you try to screw the laws of physics, ultimately the

laws of physics will definitely screw you.

Fifty years after this painful tragedy, Kassandra Templeton is now known as the flag woman and known as

the Murmuring Kassandra. He is the only Toryl who survived the fall of the Hanging Mountain. But it never

returned to normal again, continuing to live, muttering in his inner world and visiting the dent area, which

was transformed into a museum after the accident, every day. On June 11, 2017, on her sixty-second

birthday, that murmured Kassandra does something different from her usual routine and leaves the eye of

her desk in the house where she lived years ago, a brown envelope that the museum attendants after her

won't find when they open the drawer.

Waking up to a lazy, lethargic Sunday morning and his twelfth birthday on June 11, 1967, Kassandra finds a

brown envelope she had never noticed before in the Templeton drawer. Inside the envelope is a letter. The

letter is written in Kassandra's handwriting. The author is Kassandra herself, or her sixty-two-year-old

version, who was the only survivor of the dent disaster. He keeps him informed of everything that is going

on, so that he can save his family, friends and an entire town. Kassandra now knows the future like her

namesake in mythology, but it will not be easy to convince an entire town with this knowledge.

Think about it, if a twelve-year-old boy arrives with the day and hour of a great natural disaster that an entire

town will be destroyed, who would believe it? The novel takes all its dynamism from this little girl's struggle

to persuade crowds that don't believe in herself. Who knows, maybe it's best not to know as much about the

future as Kocabaş.
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