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1

Stone City

Cadılar Kaliforniya’nın dört bir yanında toplanıyor. 
Cadılar, çırakları, küçük çocukları ve aynı anda bir-
den fazla kişiyle aşk yaşayan erkek ya da kız arka-

daşları... Samhain Bayramı’yla1 biten Ölüm Sezonu için 
toplanıyorlar. Söylediklerine göre, dünyalar arasındaki 
örtü ekim ayında inceliyormuş ve yüz binlerce ölü diğer 
taraftan uzanarak size dokunup, yanağınızı okşayabiliyor, 
kulağınıza fısıldayabiliyor, hatta viskinizden içebiliyor-
muş. Bu yüzden rahibeler gösterişli Batı Sahili2 araçları-
nı –kocaman kamyonetlerden tutun da pırıl pırıl parlayan 
çevre dostu minik arabalara kadar– garajlarından çıkarıp, 
bagajlarına çadırlar, yastıklar, tabak çanak, büyücülük ge-
reçleriyle dolu büyük sırt çantaları ve poşetler içinde bir 
dolu ucuz bakkaliye yüklüyorlar. Bu şizofrenik eyaletin 

1 Cadılar Bayramı’nın kökeninde yatan, Keltlere özgü bir pagan şenliği. Hasat 
sezonunun bittiğini ve kış mevsimine, yani yılın karanlık yarısına girildiği-
ni işaret eder. İnanışa göre, 31 Ekim’de kutlanan bayram günü, günbatımın-
dan ertesi gün güneş doğana dek ölüler dünyası ile canlılar dünyası arasın-
daki perde incelir ve Samhain doğaüstü güçler ile ölü ruhları yeryüzüne 
salar –ed.n. 

2 West Coast: Kaliforniya sahili kastediliyor –çn.
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dağları ve ormanları için kentlerini terk ediyorlar. Kayalar, 
ağaçlar ve berrak gökyüzü, kimbilir belki onları diğer tara-
fa göçmüş arkadaşlarına ve ailelerine yaklaştıracak.

Otoyollara dökülüyor, sonra da farklı yönlere dağılıyor-
lar. Yatırım şirketlerini, üniversitedeki kürsülerini, muha-
sebe firmalarını ve biyoloji laboratuarlarını, yoga stüdyo-
larını ve kitapçılarını arkada bırakarak, pek çok county’de3 
düzenlenen cadılar toplantısına doğru yol alıyorlar. Bazı-
ları daha da ileriye, doğudaki tepelerin içlerine kadar gidi-
yor. Doğaya tapınan kafileler elektrik ağını geçip nihayet 
kırmızı kille örtülü bir açıklığa ulaşıyor. Arazinin dört bir 
yanına yayılarak eşyalarını indiriyorlar. Soğutucular, uyku 
tulumları, egzotik kumaşlar, muskalar, çeşitli bitkiler, ada-
çayı torbacıkları, putlar ve özenle paketlenmiş asalar birer 
birer ortaya çıkıyor. İnsanlar kadife ya da siyah deriden ya-
pılmış İskoç eteklerini giymeye başlıyor. Bir rahibe, yirmi 
dört yıldır kesmediği upuzun saçlarını tarıyor. Bir diğeri, 
taşlarla ve ağır metalle donatılmış kemerini beline takıyor, 
sonra da omzuna bir pelerin atıyor, o kadar uzun ki yeri 
süpürüyor.

Burası Stone City. Santa Clara County’de cadılığa tahsis 
edilmiş 100 dönümlük bir arazi. 

Bu arazinin ötesinde, herkesin geldiği yerde, ülkenin 
geri kalanı ellerinde lastik maskeler, şekerlemeler ve tuva-
let kâğıtlarıyla Cadılar Bayramı’nı kutluyor. Ama medeni-
yetten çok uzak bu yerde, kısa süre önce dikilmiş bir taş 
yapıtın yanında –ne olduğu konusunda komşu çiftçilerin 
hiçbir fikri yok– bu bahsettiğim vatandaşlar ölülerini ça-

3 ABD’de bir eyalet içindeki yerel yönetim birimlerinden her biri. Türkiye’de-
ki il sisteminden farklı olarak, en yetkili mülki amir belediye başkanıdır 
–çn.
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ğırmaya hazırlanıyor. Birkaç saat sonra çökecek olan ala-
cakaranlıkta bir çember oluşturacak ve çocuklar da dahil 
hep birlikte ilâhiler söyleyerek süreci başlatacaklar.

Hayır, bir cadı değilim! Manhattan’da yetişmiş biri olarak, 
bir New Yorklu’da görebileceğiniz basmakalıp özelliklerin 
pek çoğunu taşıyorum: fazla eğitimli bir liberal, feminist, 
din müessesine eskiden beri şüpheci bakan, etrafı Agnos-
tisizmi nahoş bir takva düzeyi olarak gören arkadaşlarla 
–bazıları ressam, yazar, film yapımcısı– dolu bir kişi. Her-
hangi bir gruba katılmaya teşne değilim, çizgisi ne olursa 
olsun, hele ki spiritüel bir grupsa. Evet, insan bilincinin 
sınırını aşan yüce şeyler olduğuna inanıyorum, ama şim-
diye kadar bu konuya ikna edici bir açıklama getiren biri-
ne hiç rastlamadım.

Bununla birlikte, hepimizin içinde, özenle işlediğimiz 
o yüzeyin altında, saklı bir boyut vardır. Silkip atamadı-
ğımız veya açıklayamadığımız bir parçamızdır bu. Benim 
için o parça şudur: Her zaman dış kenarlara, kenarda du-
ranlara yakınlık hissetmişimdir; ezoterik inançları yüzün-
den ana akımdan kopan ama aynı zamanda kendi içle-
rinde birbirlerine yakınlaşan cemaatlere oldum olası ilgi 
duymuşumdur. Bir yazar olarak, David Koresh’in hayatı 
hakkında bir kitap yazmayı denedim çünkü takipçileri-
nin şaşmaz inancını kıskanmıştım. Billy Graham’ın Que-
ens’teki diriliş konuşmasını aktarmak için sudan bahane-
ler uydurdum; Kaliforniya’daki bir New Age komününü 
ziyaret ettim; Houston’daki bir manastıra yerleştim. Bir 
yandan, beni bunlara iten şey sıradan bir meraktı; tuhaf 
ama hoş şeylerin –inancın her türü benim için hep böy-
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le görünmüştür– cazibesi de diyebiliriz. Diğer yandan, en 
yabancı cemaatlerle bile ortak bir yönümün olabileceğini 
düşündüm ve bu elle tutulmaz ortak noktaları keşfetmek 
için çok çabaladım. Bu dürtünün doğal bir sonucu ola-
rak, mistisizmin Amerikan formları hakkında bir belgesel 
programı yapmaya hazırlanıyorum. Nihayetinde, uzun ve 
yorucu bir çaba gerektiren uzun metrajlı bir film prodük-
siyonu sayesinde, neyin peşinde koşmakta olduğumu an-
layacağım. Ve ondan elle tutulur bir ürün, üzerinde doğru 
düzgün konuşulabilir bir konu çıkarıp yoluma devam ede-
ceğim.

İşte beni Stone City’ye getiren şey bu.

Sabahın erken saatlerinde, kendimi Kuzey Kaliforni-
ya’nın ıssız bir köşesinde, aşırı virajlı ve tehlikeli bir yol-
da ilerlerken buluyorum. Sağ taraftaki uçurum bir türlü 
bitmiyor. Güneş giderek yükselmeye devam ederken, önce 
çiftlik arazilerini, sonra uyuşturucu batağına saplanmış 
taşrayı, ardından da kimbilir neredeyiz dediğim yerleri 
seyrediyorum.

Amerika’nın bu okült diyarındaki maceralı yolculuğu-
mun henüz başındayım. San Francisco Uluslararası Ha-
vaalanı’ndan kiraladığım, 12 kişilik bir minibüsün için-
deyim. Bir anaokulu sınıfını okul gezisine götürmek için 
daha uygun olurdu ama bunun yerine yorgun bir New 
Yorklu’yu kırk beş kilometrelik zorlu bir yol boyunca ma-
dencilik bölgesine taşıyor. Bu tekerlekli tekne her yirmi 
saniyede bir keskin virajlara giriyor ve her defasında beni 
akbabalarla dolu vadinin içine bodoslama fırlatmakla 
tehdit ediyor. Art Nouveau tarzı villaların, derme çatma 
çiftliklerin ve seyrek dizilmiş karavan evlerin yanından 
geçiyorum. Ve nihayet, New Almaden kasabasına kadar 


