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Nabila karanlýktan korkmadan yaþayabildiði
tek bir gün bile anýmsamýyordu. Kardeþleri onun
la bu konuda hep alay etmiþlerdi; karanlýk çök
meye baþlayýnca arkadan yaklaþýp ya kolunu ya
omzunu çimdiklerler ya bir köþeye gizlenip yaba
ni kediler gibi miyavlarlar ve sonra da “Ýþte cana
var, iþte seni diþleri arasýnda kum gibi öðütecek
olan þeytan burada!” diye baðýrarak onu korku
turlardý.
Nabila bu þakalara hiçbir zaman gülemedi;
her zaman korkuyla çýðlýk atýp karanlýkta katýla
katýla aðladý.
Beþ yaþýnday
ken böyley
di, on yaþýna gel
di
ðinde de hiçbir þey deðiþmedi.
On iki yaþýna basýnca, annesi onu alýp köyün
bu tür konularda deneyimi olan yaþlý akýl hocasý
na götürdü.
Yaþlý kadýn, doðum ânýndan baþlayarak olan
biten her þeyi öðrenmek istedi: Doðum gündüz
mü gece mi olmuþtu? Sancýlar sýrasýnda acayip
bir ses duymuþ muydu? Odaya yarasa ya da ben
zeri bir hayvan girmiþ miydi? Bebek üzerinde
göm
le
ði ile mi doð
muþ
tu? Kýllý mýydý? Ve en
sonunda yaþlý kadýn ellerini kýzýn baþýnýn çevresi
ne koymuþ ve þöyle demiþti: “Evlendiði zaman
her þey geçecektir.”
Annesi akþam olunca onu karþýsýna almýþ ve
“Gördün mü bak?” demiþti. “Hiçbir þey yok; gün
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düz neyse akþam da o var. Sadece artýk görünmez
oldular.”
Nabila bunu kabullenmiþ ve uyuyakalmýþtý.
Saat üç olduðunda sýçrayarak uyanmýþtý.
Onlar gene oradaydýlar, renkli giysileriyle hasýr
yaygýnýn çevresinde dans ediyorlardý.
Þehvetli bir ses tonuyla “Nabila,” diye kulaðý
na fýsýldýyorlardý, “zavallý aptalcýk; bizden kurtu
labileceðine nasýl da inandýn?” Sonra kahkaha
larla güldüler, gülerken yabani domuzlar gibi
sesler çýkartýyorlardý.
Nabila karanlýktan deðil, karanlýðýn içinde
bulunan cinlerden korktuðunu kimselere söyle
yememiþti. Neredeyse her gece gelip onu bulu
yorlar, pek çok kötü söz söylüyorlardý.
Ama küçük bir kýzýn cinleri görmesi hayýrlý
sayýlmayacaðý için bunu kimseye anlatamamýþtý.
Bir keresinde büyükannesi ona cinlerin her
þeyin içinde yaþadýklarýný anlatmýþtý. Su cini,
çanak cini, masanýn yapýlmýþ olduðu tahta cini
vardý. Her þeyin iki cini vardý; biri iyi, biri kötüydü. Birini deðil de ötekini çaðýrmak, þükran duy
mak ya da karþý çýkmak bizim elimizdeydi. Nabila
iyi cinleri hiç görmemiþti; her gece gözlerini yum
ma
dan uzun uzun on
larý çaðýrýyor
du ama as
la
baþarýlý olamýyordu.
Gelmediklerine göre, diye düþünüyordu
bunun üzerine, demek ki benim içimde hiçbir iyi
cin yok; ya doðum ânýmda yok oldu ya da ona bir
kötülük yapmamýþ olmama karþýn beni terk edip
uzaklara gitti.
Nabila on yedi yaþýnda evlenmiþti. Düðünle
birlikte yaþlý kadýnýn dediði gibi, cinler de çekip
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gitmiþlerdi.
Üç yýl sonra Raj doðmuþtu. Doðum beklenen
den çok önce, bir gece vakti olmuþtu. O gece Tiru
evde deðildi. Ebe ona bebeði gösterir göstermez
Nabila onun arkasýnda yeþilimsi bir gölge gördü
ðünü hissetmiþti; dalgalar arasýnda oynaþan bir
denizanasýný andýran gölge sonradan yok olmuþ
tu.
Ýlk üç yýl huzurlu geçmiþti. Bebek güzel güzel
büyüyor, her þeyiyle babasýna benziyordu, anne
sinden aldýðý hiçbir özelliði yoktu. En azýndan
Nabila öyle sanýyordu.
Tiru’nun ortadan kaybolduðu geceye kadar.
O gece Raj uyanmýþ ve gözlerini fal taþý gibi
açarak haykýrmaya baþlamýþtý. Þimdi neyin anne
sine çektiði belli olmuþtu: gecelerden ve cinler
den korkmasý.
Nabila, Tiru’nun öldürülmüþ olduðunu iki
gün sonra öðrenmiþti. Þafaktan önce biri gelip
kapýsýna yabani bir domuzun kesik kafasýný
atmýþtý. Günler boyunca ormanda onun bedenini
aramýþ, ama bulamamýþtý.
Bir haf
ta son
ra ce
na
ze töre
ni yapýlmýþtý ve
Nabila resmen dul kalmýþtý; artýk pek çok þehit
ten bi
ri
nin yürek
li ve güçlü karýsýydý o. Raj’ýn
gözleri daha büyük ve daha beyaz olmuþtu; çocuk
sanki bakýþlarýyla baþka bir dünyaya gidermiþ
gibi hep karþýya bakýyordu.
Bir öðle
den son
ra, ha
va
da yo
ðun bir tarçýn
kokusunun duyulduðu, ormandaki hayvanlarýn
günbatýmý þamatasýna baþladýðý saatlerde Nabila
oðlunu sokak kapýsýnýn önünde buldu. Büyük
adam gibi dirseklerini dizlerine dayamýþ oturu
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yordu. Nabila hafifçe omzuna dokunduðunda
arkasýna bile bakmadan usulca konuþtu: “Babam
nerede? Onu çaðýrýyorum, neden gelmiyor?”
Nabila oðlundan çekiniyordu, onun zihnin
den geçen her þeyi anlayamýyordu. Merdivende
yanýna oturup ona sarýldý.
Yavaþça “Baban artýk yanýmýza dönemez,”
dedi. “O öldü.”
“Öldü ne demek?”
“Çok uzaklara gitti demek.”
“Uzaklara, nereye?”
Nabila bir an sustuktan sonra konuþmayý sür
dürdü: “Büyükannenin de gittiði yere. Orasý
bizim göremediðimiz harika bir yer; bir ucundan
ötekine koþabileceðin ve her zaman mutlu olabi
leceðin büyük bir ova. Orada meyve aðaçlarý, hay
vanlar, serin ýrmaklar var; hava her zaman ýlýk ve
hiçbir zaman muson yaðmurlarý yaðmýyor.”
“Peki, bizi neden yanýna almadý?”
Nabila onu hemen yanýtlamadý.
“Bir gün biz de gideceðiz oraya.”
“Neden þimdi gitmiyoruz?”
“Çünkü önce yapacak çok iþimiz var. Sen oku
la gitmelisin, büyümelisin.”
Bir ayaðýný topraða sürten Raj “Ben ölü olmak
istiyorum,” dedi.
‘Ben de’ demek isterdi Nabila. Oysa ancak
þunu söyleyebildi: “Buna biz karar veremeyiz. Ne
baban, ne de büyükannen kendisi karar verdi.”
“Kim karar veriyor peki?”
O anda arkalarýndan hafif bir esinti yüksele
rek ormanýn nemli ve sýcak kokusunu getirdi;
evin önündeki hindistancevizi aðacýnýn tepesi
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sallanmaya baþladý.
“Rüzgârý duyuyor musun?”
Raj, havayý koklayan bir hayvan gibi baþýný
yukarý kaldýrdý. “Duyuyorum.”
“Rüzgâr bir dalga gibidir. Büyük ovayla ara
mýzda rüzgâr var; ölmüþ olanlarýn sözlerini bize
taþýyan odur.”
“Babam rüzgârýn diliyle mi konuþuyor?”
“Baban, büyükannen, gözlerimizin önünde
olmayan herkes.”
“Bizi görüyorlar mý?”
“Görüyorlar ve bizimle konuþuyorlar.”
Raj annesinin gözlerine bakmadan, “Ama ben
bir þey duymuyorum,” dedi.
Bunun üzerine Nabila oðlunun üzerine eðilip
yavaþça yüzüne üfledi. “Ne diyor rüzgâr?”
Çocuk omuzlarýný kaldýrdý. Annesi yeniden
üfledi.
Raj ürkekçe “Bir þey söylüyor mu?” diye sor
du.
“Þöyle diyor,” dedi annesi. “Korkma Raj çün
kü seninleyim. Büyümeli ve benim gibi güçlü ve
cesur olmalýsýn.”
Raj, “Babam cesur muydu?” diye sordu.
“Yavrularý olan bir kaplandan daha cesurdu.”
“Ya sen?”
Nabila sessizce durdu, sonra oðlunun gözleri
nin üzerine bir daha üfledi.
“Rüzgâr ne diyor?” diye sordu Raj.
“Rüzgâr geç olduðunu ve uyuman gerektiðini
söylüyor.”
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Onlarý Avrupa’ya götürecek olan geminin
ambarýnda gizlice yolculuk yaparlarken Nabila
oðlunun aylar öncesi sorduðu soruya bir yanýt
bulmaya çalýþýyordu.
Ülkesini terk etmek cesurca bir davranýþ mýy
dý? Yoksa bu ödleklikten, kalleþlikten baþka bir
þey deðil miydi?
Bu soruya her sefer deðiþik bir yanýt veriyor
du. Sabah uyanýr uyanmaz kendi kendine þöyle
diyordu: Bu cesurca bir davranýþ, çünkü insanýn
yerleþmek üzere tek baþýna ve dört yaþýnda bir
çocukla hiç tanýmadýðý bir ülkeye gitmeye karar
vermesi yüreklilik ister. Ama öðleye doðru ödlek
lik ettiðini düþünmeye baþlýyordu. Cesaret demek,
ülkesinde kalmak ve halkýn kurtuluþu için ko
casýnýn ve öteki Tamillerin giriþtiði mücadeleyi
sürdürmek demekti. Ama dul bir kadýn, hele bir
de küçük bir çocuðu varsa, ne yapabilirdi ki?
Ha
yýr, hayýr, git
mek en doð
ru se
çim
di. Pe
ki o
zaman –diyordu hemen bir ses– haklý olduðuna
bu kadar inanýyorsan neden yola çýkacaðýndan
kimseyi haberdar etmedin? Sonra kendi kendine,
çünkü hiç akrabam kalmadý, diye yanýt veriyor
du. Ama bu yanýtý verirken bile bunun bütünüyle
doðru olmadýðýný biliyordu.
Cinlerin yeniden ona musallat olduklarýný
kendine itiraf etmekten de kaçýnýyordu. Çok yýllar önce an
ne
si onu yaþlý kadýna götürdüðü
zaman, aslýnda onu korkutanýn karanlýk deðil,
karanlýðýn içinde gizli olanlar olduðunu söyleme
gücünü kendinde bulamamýþtý. Neden yap
mamýþtý bunu? Belki daha o zaman onlardan kur
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tu
la
bi
lir
di. Yaþlý kadýn pek çok dua ve yöntem
biliyordu, belki de onun durumuna uygun bir
tanesi bulunabilirdi: Kýsa süre içinde kendi iyi
cinini çaðýrmayý öðrenir, kötü olanlar da çekip
giderdi. O da sonunda bunlardan kurtulmuþ olur
du.
Oysa iþler böyle gitmemiþti. Ölebilecek bu
kadar adam varken, onun kocasý Tiru can vermiþ
ti. Neden o da, bir baþkasý deðil? Hâlâ yanlarýnda
kocalarýyla yaþayan kadýnlar vardý.
Uzun yolculuk günlerinde çocuk çýðlýk çýðlý
ða baðýrmaktan baþka bir þey yapmadý. Köyden
daha gün doðmadan ayrýldýlar. Ertesi gece de bu
gemiye bindiler. Gizlenmiþ olduklarý ambarda
minicik bir ýþýk bile yoktu.
Denizin üzerinde ilerlemeye baþladýklarýnýn
ilk saatlerinde Nabila þaka yapmaya çalýþtý. Amba
rý dolduran çay çuvallarýnýn arasýnda kollarýný
çýrparak uçma taklidi yapýp “Bak, Raj,” dedi, ‘ben
bir yarasadan daha baþarýlýyým.”
Oðlan annesine görmüyormuþ gibi bakýyor,
elleri kucaðýnda kenetli oturduðu yerde tek söz
etmiyordu.
Daha sonra sýcaða ve makinelerin gürültüsü
ne yenik düþerek uyuyakaldý; Nabila uyuduðu
sürece onu seyretti. Derken çocuk sýçrayarak
uyandý.
Olduðu yerde dikilerek oturdu ve “Güneþ
öldü!” diye haykýrdý.
Nabila onu kollarýnýn arasýna aldý, yatýþtýrma
ya çalýþtý. Ama oðlunun bedeni kaskatýydý.
“Hayýr, Raj,” diye fýsýldýyordu, “sen ne diyor
sun, güneþ hiç ölmez. Du
varýn ar
kasýnda, onu
Rüzgâr Ne Diyor
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göremeyen biziz.”
“Öldü!” diye baðýrmaya devam ediyordu
çocuk. “Ben korkuyorum. Çok uzun zamandan
beri yok, öldü!”
Bunun üzerine Nabila, “Bunu rüzgâra sora
lým,” dedi.
Birkaç kez üfledikten sonra Raj sakinleþti.
Baþýný annesinin omzuna yaslayarak, “Rüz
gâr ne diyor?” diye sordu.
“Rüzgâr korkmaman gerektiðini, güneþin her
zaman var olduðunu ve sonsuza dek senin hayatý
nýn üzerinde ýþýyacaðýný söylüyor.”
On gün sonra Fiume’de gemiden indiler.

Geceydi ve soðuk bir yaðmur çiseliyordu.
Raj çoktan uyumuþtu; Nabila onu ýslanmak
tan korumak için sarisinin kenarýna sardý.
O kentte üç gün geçirdiler. Kepenkleri kapalý
bir apartman dairesinde bekleþiyorlardý. Onlarla
birlikte anlamadýðý bir dilde konuþan baþka insan
lar vardý. Günde bir kez, bir adam içecek ve sand
viç getiriyordu.
Raj uyanýr uyanmaz “Geldik mi?” diye sordu.
Kepenklerin arasýndan incecik bir güneþ ýþýðý
odaya sýzýyordu. Nabila bunu oðluna gösterdi:
“Neredeyse geldik.”
Evin içindeki herkes susuyordu. Bekliyorlar
dý.
Biraz gürültü yapan iki kiþi, kâðýt oynayan,
çekik gözlü ve siyah düz saçlý iki delikanlý idi.
Ku
caðýnda Raj ile bir köþe
ye otur
muþ olan
Nabila oðluna usul usul kendini evinde hissetti
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ren ninniler söylüyordu.
Bir gece ötekiler yere uzanmýþ uyurlarken
Nabila kalkarak odalarda dolaþmaya baþladý.
Ýki delikanlý baþlarýný kollarýna dayamýþ uyu
yorlardý; kendi ülkesinden gelen kadýn bir salyan
goz kabuðu gibi kendi içine sarmalanmýþ yatýyor
du. Raj da elindeki mendili yanaðýna sýkýca bastý
rarak, ayný biçimde kývrýlmýþ uyuyordu.
Nabila, oðlunu seyrederken onun uykusunda
bile ayný hüzünlü ifadeden sýyrýlamadýðýný, alný
nýn gergin, dudaklarýnýn aþaðý doðru kývrýk oldu
ðunu fark etti. Küçücüktü, ama çoktan yorulmuþ
ve hayal kýrýklýðýna uðramýþtý. Ancak bir yaþlýnýn
olabileceði gibi yorgun ve kýrgýn.
Parmaklarýnýn ucunda yürüyerek pencereye
yaklaþtý ve kepengin aralýklarýndan dýþarýya bak
tý. Yeniden yaðmur yaðýyordu, aþaðýda asfaltlan
mýþ bir cadde ve bir trafik lambasý vardý. Lamba
düzenli aralýklarla portakal rengi ýþýðýný yakýp
söndürüyordu. Arada sýrada bir otomobil geçiyor
du. Iþýða vardýklarýnda yavaþlayacaklarýna daha
da hýzlanýyorlardý.
Onlarýn sahip olduðu güven duygusuna sahip
olmak isterdim, diye düþündü Nabila; geçsem ve
hatta hýzlansam bile hiçbir þey olmayacaðý güven
cesini duyabilseydim; ya da onlardaki bilinçsizli
ðe sahip olabilseydim, hani çocukken sýcak gün
lerde bir kayaya çýkýp buz gibi suya atladýðýmýz
günlerdeki gibi davranabilseydim.
Nabila içini çekti, parmaðýný kepenkte gezdir
di ve sonra tozlanan elini çekti. Arkasýnda horla
yan biri vardý. Kadýn uykusunda konuþuyordu,
konuþmaktan çok sanki bir çocuðu çaðýrýr gibi
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mýrýldanýyordu. Yanýndan geçerken Nabila dudak
larýnýn aðlamak üzereymiþ gibi titrediklerini gör
dü.
Uyku sýrlarý ortaya çýkartýyor, diye düþünür
ken yakaladý kendini; uyurken, pazarda mallarýný
sergileyen satýcýlar gibi korkularýmýzý gösteriyo
ruz. Böyle olunca da cinler birer birer bizi demet
ten seçiyorlar, uyuyan bedenlerin üzerinde uçu
þuyorlar ve bir iç çekiþten, bir yüz ifadesinden her
þeyi anlýyorlar. Sadýk ve tutkulular. Uygun bir
insaný bulduklarýnda asla terk etmiyorlar. Doðru
insanýn iyi kapanmamýþ bir kapýya benzediðini
biliyorlar; içeri girebilmek için þöyle bir omuz
vurmak yeterli oluyor.
Tiru ile evlenir evlenmez cinlerin çekip git
meleri boþuna deðildi. Ve onun ölümünden sonra
geri gelmeleri de öyle. Tiru uyurken bile yüzü
uyanýkken olduðu gibi huzurlu ve güçlü olurdu.
Onu alýp götürdükleri gece, askerlerin baskýnýndan önce kocasýnýn uyumasýný seyretmiþti.
Nabila yeniden pencerenin yanýna geldi ve
onu hafifçe araladý. Ta uzaklarda bir kenardan
gökyüzü yavaþ yavaþ karanlýðýndan sýyrýlmaya
baþlamýþtý.
Karþýda hep
si bir
bi
ri
nin ayný ve bir sýra
ya
dizilmiþ yapýlar vardý. Aralarýnda da ancak sýrýkla
ra baðlanarak ayakta durabilen cýlýz ve hastalýklý
aðaçlar büyümekteydi.
Pencerenin önünde büyük bir aðacýn dallarý
vardý. Yapraksýzdý, onlarýn yerine dallara plastik
torbalar takýlmýþtý.
Bir tanesi o kadar yakýndý ki Nabila uzansa
ona dokunabilecekti. Rüzgâr onu bir kurbaða
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