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A

dým Nihal. Rüzgâr Ülkesi’nin þehir-kulelerinden
Salazar’da büyüdüm. Ailem, Yükselen Dünya’
nýn en iyi si
lah yapýmcýsý Li
von’du. Ma
ne
vi ba
bam.
Bana kýlýç kullanmayý öðreten, yaþamýn ne olduðunu
açýklayan odur. Her þeyimi ona borçluyum. Çocukluðum
onun yanýnda geçti, kýlýçlar, kalkanlar, zýrhlar ve savaþçý
olma arzusu arasýnda.
Mavi saçlarýmla sivri kulaklarýmýn ne anlama geldi
ðini bilmeksizin, sakin yýllar geçirdim.
Ne var ki, kendimi bildim bileli sesler iþitiyor, sürekli
yinelenen kâbuslar görüyordum. Acýdan kývranan, bana
anlaþýlmaz sözler fýsýldayan yüzler.
Tiran’ýn ordusu birdenbire çýkageldi, bir sonbahar
akþamý. O ordunun Salazar ovasýnda ilerlediðini gör
düm, her þeyi ezip geçen ve yutan kara bir deniz kabar
masý gibi.
Bir zamanlarki yaþamýmdan geriye hiçbir þey kal
madý.
Þehir kuþatýlýp ateþe verildi, arkadaþlarým öldürül
dü, babam gözlerimin önünde kýlýçtan geçirildi. Beni iki
famminden –Tiran’ýn yarattýðý savaþçý canavarlar–
korumak için öldü. Famminlerin ikisini de öldürdüm. On
altý yaþýndaydým.
Kýlýçta ustaydým, ama yeterince deðil. Yaralandým
ve iyileþmenin uyuþukluðundan çýktýðýmda, acý ve umut
suzluða yeniden doðdum.
Yýllar önce Ti
ran’ýn yok et
ti
ði yarýelf
ler halkýnýn
sonuncusu olduðumu keþfettim. Livon’un kýz kardeþi
Büyücü Soana beni Deniz Ülkesi’nin bir köyünde buldu
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ðunda, daha yeni doðmuþ bir bebekmiþim. Annemin cansýz bedeni beni famminlerin azgýn saldýrýsýndan koru
muþtu. Kýyýmdan sað kalan tek kiþiydim.
O zamandan sonra deðiþmeye baþladým. Artýk neþeli
bir kýz çocuðu deðil, çok çabuk büyüyüvermiþ bir genç
kýzdým. Kâbuslar her gece iþkence ediyordu bana. Tiran’ý
devirmek için bütün benliðimle savaþacaðýma yemin
ettim. Ejderha Þövalyesi olmaya o zaman karar verdim.
Akademi’ye girmek kolay olmadý, kendime kýlýcýmla
bir yer elde etmek zorunda kaldým. Akademi’nin öðrenci
si olabilmek için savaþmak zorunda kaldýðým on savaþçý
yý Ejderha Þövalyeleri Tarikatý Baþkumandaný Raven
seçti. Onlarý teker teker bozguna uðrattým.
Akademi’de bir yýl boyunca yalnýzlýk içinde yaþa
dým: Öteki öðrenciler, kadýn olduðum ve farklý olduðum
için, benden uzak duruyorlardý. Onlarýn güvensizlik dolu
bakýþlarý nereye gitsem peþimi býrakmýyordu.
Baþlangýçta bu yüzden acý çektim. Sonra onlarýn nef
retine, acýya, her þeye duyarsýzlaþtým. Benim için önemli
olan tek þey, babamýn ve halkýmýn intikamýný almaktý.
Gecelerim beni intikam almaya dürten ruhlarla
doluydu. Günlerim sýký idmanlarla geçiyordu. Hisleri ve
acýsý olmayan bir silaha dönüþmek istiyordum.
Benliðimi yok etmek istiyordum.
Eðitimin baþlangýç aþamasýný geçtikten sonra, ilk
savaþ sýnamasý beni bekliyordu. O gün, savaþ alanýnda,
zih
nim bo
þaldý, acým yok ol
du. Yalnýzca Li
von’un son
armaðaný siyah kristal kýlýcým ve famminlerin kaný
vardý. Sa
vaþtým, öldürdüm, düþman
larýma acýmasýzca
saldýrdým. Kumandanlar beni tebrik ettiler, ben de baþar
dýðýma inandým.
Ama öyle deðildi. O gün Fen öldü. Ejderha Þövalye
si’ydi, Soana’nýn sevgilisi. Benim için bir kahramandý.
Ona âþýktým, beni hâlâ yaþama baðlayan tek duyguydu
bu. Fen’in cesedini gördüðümde, kendimi savaþa adama
ya karar verdim.
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Eðitimimi tamamlamam için, cüceler halkýndan bir
Ejderha Þövalyesi olan Ido’nun yanýna verildim. Aklýma
kuþkuyu sokan o oldu: Yaptýðým doðru muydu? Yalnýzca
intikam için savaþýlabilir mi?
Sonunda bana bir ejderha verdiler. Gönlünü fethet
mek kolay olmadý: Daha önce baþka bir þövalyeye hizmet
etmiþ, kýdemli bir ejderhaydý. Kimseyi yanýna yaklaþtýr
mýyor, artýk uçmak istemiyordu. Efendisinin ölümüyle
savaþ arzusu sönmüþtü, ama onun benim gibi umutsuz ve
yalnýz olduðunu hissediyordum. Benim ejderham. Adý,
Oarf.
Sen
nar hep yanýmda ol
du. Tanýþtýðýmýzda küçük
birer çocuktuk. Birlikte büyüdük, kahkahalarýmýzý,
düþlerimizi, acýlarýmýzý paylaþtýk. Ayný dava için
savaþtýk.
Sýk sýk onu düþünüyorum.
En iyi dostum Sennar. Büyücü Sennar. Meclis Üyesi
Sennar.
Batan Dünya’ya ulaþýp ulaþmadýðýný bilemiyorum,
onu bir daha görecek miyim bilemiyorum.
Son karþýlaþmamýz unutamayacaðýmýz bir vedayla
kapandý.
Onun yokluðu, bana her gün eþlik eden bir acý.
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KARA ÝLE DENÝZ ARASINDA

Ýki Yüz Yýl Sa
vaþý sýrasýnda, Yükse
len Dünya’nýn
pek çok sakini, savaþlardan býkarak, denizde yaþamak
üzere ülkesini terk etti. Onlarla son temas, yüz elli yýl
öncesine uzanýr: Su ve Rüzgâr Ülkesi birleþik krallýklarý
nýn, karaya dönen bir Batan Dünya sakininden aldýklarý
bir harita sayesinde o beldeyi iþgal etmeye giriþtikleri
zamana. Sefer feci bir sonla bitti: Sað kalýp geriye dönen
ve olanlarý anlatan hiç kimse olmadý. O zamandan beri,
o anakara hakkýnda hiçbir þey bilinmiyor ve oraya nasýl
ulaþýldýðýný hatýrlayan yok.
Büyücüler Meclisi’nin Yýllýklarýndan alýntý

Bu yüzden, Rüzgâr Ülkesi kralýna seyir haritasýnýn
kopyasýný saklama hakký tanýnmaktadýr; söz konusu
haritayla (...) Özgün harita, Batan Dünya’ya karþý askerî
sefer (...) kullanýlacaktýr.
Su Ülkesi’nin Mührünü taþýyan parþömen,
Makrat Þehri Krallýk Kitaplýðý’ndan
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1
YOLA ÇIKMADAN ÖNCE

B

ütün eþyasý, içinde birkaç kitapla bir-iki giysinin
bu
lun
du
ðu bir çýkýndý. Sen
nar çýkýný sýrtlayýp
açýk havaya çýktý.
Pelerininin altýna ayaklarýna kadar uzanan siyah,
uzun bir giy
si giymiþti; giy
si, karýn bölge
si üze
rin
de
bü
yük açýk bir gözle son bu
lan gi
rift kýrmýzý süsler
le
bezeliydi. Henüz Makrat’ýn iklimine alýþamamýþtý. Deniz
Ülkesi’nde yaþarken baharlar ýlýmandý ve Rüzgâr Ülke
si’nde hava her zaman sýcaktý. O yýl Büyücüler Mecli
si’ne ev sahipliði yapan Güneþ Ülkesi’nde ise, bahar
neredeyse kýþ kadar dondurucuydu ve yaz mevsiminin
aþýrý, boðucu sýcaðý birden geliveriyordu. Sennar ürperdi
ve uzun kýzýl saçlarýný pelerininin baþlýðýyla örttü.
On do
kuz yaþýndaydý ve büyücüydü. Çok iyi bir
büyücü. Ama kahraman deðildi. Gözünü kýrpmadan
kendini ölüme atan, Nihal’di. Sennar, saflarýn gerisinde
stratejiler geliþtiriyordu. Ve aðýr bir zulüm altýndaki
dünyalarýnýn halký için bir þeyler yapma olanaðýný buldu
ðu þu an, korkuyordu. Meclis büyücüleriyle oturumlar ve
ordu kurmaylarýyla toplantýlar ile geçen aylardan sonra,
beklenen an gelmiþti. Yola çýkacak ve bildiði kadarýyla
belki de artýk var olmayan bir kýtaya ulaþmak için deniz
leri aþacaktý.
Tek baþýna, Meclis öyle karar almýþtý.
Korkaðýn tekiyim.
Yüz elli yýldýr Batan Dünya’dan haber alýnamýyordu.
Sennar’ýn görevi, bu ülkeyi bulmak ve ülkenin kralýný,
sonu bilinmeyen bir savaþta Yükselen Dünya’ya yardým
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etmeye ikna etmekti: Tiran’a karþý verilen savaþ. Þafaðýn
ýþýðýnda, Sennar’a umutsuz bir görev gibi geldi bu.
Atý çok
tan hazýrdý. Sen
nar, atýna at
la
ma
dan önce
duraksadý. Daha vaktim var. Meclis’e dönebilirim.
Yanýldýðýmý, fikrimi deðiþtirdiðimi söyleyebilirim.
Çevresine bakýndý. Ýn cin top oynuyordu. Herkes
uykudaydý. Böyle yola çýkmak zorundaydý, kimseyle
vedalaþmadan. Ýçgüdüsel olarak, eli yanaðýndaki yara
izine gitti. Sonra atýný mahmuzlayýp yola koyuldu.
Ýlk durak Deniz Ülkesi olacak, orada kendisiyle bir
likte okyanusa açýlmayý göze alabilecek birisini araya
caktý.
Deniz Ülkesi, doðduðu yerdi. Hocasý Soana’nýn peþi
sýra Rüzgâr Ülkesi’ne gitmek üzere oradan ayrýlmýþ; yol
culuk uzun ve tehlikeli olduðu için, yurduna seyrek ola
rak dönmüþtü.
Sennar iki yýldýr evine uðramýyordu.
Yaþamýnda yeni bir yol ayrýmýna geldiði þu sýrada,
annesini yeniden görme ihtiyacýný duyuyordu.
Köyü Phelta’ya vardýðýnda, sabah epey ilerlemiþti.
Gök, siyahtý ve yaðmur yüklü bulutlarla kaplýydý: Doð
duðu köyün az sayýdaki evi üzerinde, fýrtýnayla patlama
ya hazýr katranlý bir muþamba gibi uzanýyordu. Ortalýkta
kimse yoktu, herkes deniz dalgalarýnýn þiddetle kýyýlarý
döveceðini tahmin ederek evlerine kapanmýþtý. Hava
nemliydi ve Sennar, denizin kýyý içlerine kadar ulaþan
güçlü, keskin kokusunu içine çekti.
O topraklarýn tipik konutlarý olan örme duvarlý,
samançatýlý küçük evlerden oluþmuþ köyü saðlam bir
kazýklý çit çevreliyordu. Toplam nüfusu iki yüzü aþma
yanküçük bir köydü ve al
çakgönüllü bir görünümü
vardý. Evler, yabancý bir yerde ürkmüþ bir grup çocuk
gibi birbirinin üstüne abanmýþtý. Sennar’ýn bu yerle ilgili
çok fazla anýsý yoktu. Orada doðmuþtu, ama o ve ailesi
14
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çok geçmeden köyü terk ederek savaþ alanlarýna gitmek
zorunda kalmýþlardý. Yýlda birkaç kez, babasýnýn izinli
olduðu dönemlerde oraya dönüyor ve ancak o geliþlerin
de kopmuþ iliþkilerini yeniden kurabiliyor, eski arkadaþ
larýna kavuþabiliyordu. Ama burasý, onun yuvasýydý.
Yurdu, topraðý.
Annesine gitmeden önce, þöyle bir dolaþmak istedi.
O yerleri yeniden benliðinin bir parçasý kýlma, kaldýrým
taþýna basma, kokularý duyma, denizin aþýndýrdýðý evle
rin sývasýna dokunma ihtiyacýný hissediyordu. Düþünce
lere dalarak, dar ve dolambaçlý sokaklarda baþýboþ
dolaþtý, tatil günleri pazarýn kurulduðu küçücük ana
meydanda oyalandý, rýhtýmda –okyanus üzerinde asýlý
duran, cýlýz bir tahta iskele– vakit geçirdi.
Birden her þeyi çocukluðundaki gözlerle gördü ve
bastýrýlmýþ birçok aný zihnine üþüþtü: evler arasýndaki
oyunlarýn, yitirilmiþ arkadaþlarýn, küçük sevinçlerin
kaçak görüntüleri. Unutulmuþ þeyler, belki de fazla ace
leyle.
Annesini yeniden görme fikri onu heyecanlandýrý
yordu. Kapýnýn önüne geldiðinde, Sennar içeriden tabak
çanak seslerinin geldiðini duydu. Birkaç saniye duraksa
dý,sonra kapýyý çaldý.
Genç Büyücü’ye kapýyý ufak tefek ve çilli bir kadýn
açtý, Sennar’ýn onu son görüþünden bu yana yaþlanmýþtý.
Sahip olduklarý tek kýyafeti defalarca yamayýp onaran
yoksul insanlara özgü, sade siyah bir elbise vardý üzerin
de; ama dantel bir yaka, giysiye zarafet katýyordu. Bir
zamanlar kadýncaðýzýn da oðlu gibi ateþ kýrmýzýsý saçlarý
vardý, ama þimdi gevþek bir topuz halinde topladýðý saç
larýnda ak tutamlar belirmiþti. Ne var ki, neþeli ve canlý
yeþil gözleri, hâlâ genç kýzlýðýndaki gözlerdi ve Sennar’ý
görür görmez parlayýverdiler. “Döndün.” Oðluna sýmsýký
sarýldý.
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Masanýn üzerindeki taze çiçekler, sehpalarýn üzerin
deki iþli altlýklar, kusursuz temizlik: Sennar, annesinin
özenini ve en küçük þeyleri bile gözden kaçýrmayan titiz
liðini tanýdý.
Kadýncaðýz hemen ocaða seðirtti ve odun sobasýna
odun attý. “Niçin geleceðini bildirmedin bana? Sana
ikram edecek hiçbir þeyim yok, tel dolaptaki bir-iki þey
dýþýnda. Özel bir ziyaret bu, kutlamamýz gerekirdi.” Bu
arada mutfakta bir aþaðý bir yukarý gidip geliyor, dolap
larý açýp tencereler alýyordu.
“Telaþlanma, anne,” diyerek onu sakinleþtirmeye
çalýþtý Sennar.
Annesini ocakta uðraþýrken görmek bir zevkti ve
Sennar, babasýnýn henüz sað ve ailesinin bir arada oldu
ðu çocukluk günlerine dönmüþ gibi oldu.
Kadýncaðýz yemek yaparken hiç susmadý, oðluna
yaþamý hakkýnda sorular sordu, ona kendi yaþamýný
anlattý, ama gündelik yaþamýn önemsiz ayrýntýlarý üzeri
ne de çene çaldýlar: Sennar’ýn tam da hasretini çektiði
þeydi bu.
Yemek hazýr olunca, birlikte sofraya oturdular. Anne
si her zaman nefis yemekler yapar, az malzemeyle bile
krallara layýk yemekler kotarmasýný bilirdi. Cevizli ekme
ði banarak yiyecekleri sebzeli balýk çorbasý hazýrlamýþtý.
Dumanlarý tüten tabaklarýn önünde, evin sakin ve
gürültüsüz ortamýnda, kadýncaðýz en sonunda oðlunun
gözlerine sakince bakabildi. “Nasýl da büyümüþsün...”
Sennar kýzardý.
“Koca adam olmuþsun... Meclis üyesi...” Kadýnýn
gözleri gururla doldu. “Bu fikre hâlâ kendimi alýþtýra
madým, biliyor musun? Anlat bana. Nasýl yaþadýðýný,
neler yaptýðýný söyle.”
Piþmanlýk bir düðüm gibi boðazýný sýksa da, Sennar
annesinin dileðini yerine getirdi. Aradan yýllar geçmiþ
olmasýna, annesi seçimini asla baþýna kakmamasýna rað
men, Sennar içten içe onu yüzüstü býraktýðýna inanýyor
Tiran
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du, onu ve kýz kardeþini. Üstelik, o evi kendi hayallerinin
peþinden gitmek için býrakmamýþ mýydý, Soana’nýn onu
uzaða, savaþýn eriþmediði bir topraða götürmesine izin
vererek? Onun yaptýðý, daha çok bir kaçýþý andýrmýþtý
her zaman. Konuþmasý bitince, annesinin elini sýktý. “Pe
kisen, anne? Sen neler yapýyorsun?”
“Her þey, hep nasýlsa öyle. Nakýþlar, es
ki
si ka
dar
deðilse de, iyi satýyor. Savaþ buralarda bile kendini his
settiriyor. Ama yakýnmýyorum, yaþamýmý sürdürecek
kadar kazanýyorum ve baþka pek çok kiþiden daha iyi
geçinip gidiyorum. Hayatým dopdolu, biliyor musun? Ev,
hep beni görmeye gelen kadýn arkadaþlarýmla dolup
taþýyor.”
Sennar baþýný öne eðdi. “Peki Kala?”
“Kala iyi. Tabii, özlüyorum, ama sýk sýk görüyorum
onu.” Yaþlý kadýn, oðlunun yüzünü ellerinin arasýna aldý.
“Sennar, bana bak. Kýz kardeþin ne derse desin, sen doð
ru olaný yaptýn. Ben bu halinden memnunum.”
“Onu görmem gerek,” dedi Sennar.
Annesi ciddi ciddi oðlunun yüzüne baktý. “Neyin var,
oðlum? Bana sanki sende... bilemiyorum... bir tuhaflýk,
bir tedirginlik varmýþ gibi geliyor.”
“Hiçbir þeyim yok, yalnýzca... bir yolculuða çýkmak
zorundayým, buradan uzak bir ülkeye. Bu yüzden gel
dim. Bir süre uzakta olacaðým.”
Annesine gerçeði söylemek istemiyordu. Önemli
olan, son bir kez annesini görmekti, gerisi önemli deðil
di.
Yaþlý kadýn oðlunu uzun uzun süzdü ve yüzünden
canýnýn neye sýkýldýðýný anlamaya çalýþtý. Sonra gözlerini
yere indirdi. “Artýk köyün öteki tarafýnda bir evde yaþý
yor, denizin kýyýsýnda,” diye mýrýldandý.
Sennar, yürümeye baþladý. Gökyüzü bulutlarla kap
lýydý ve çok geçmeden yaðmur bastýrdý. Deniz önünde
dev gibi beliriverdi.
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Dalgalar þiddetle rýhtýma çarpýp kýrýlýyor, önlerine
çýkan her þeyi sulara gömüyordu. Çocukluðunun güçlü
deniziydi: babasýyla birlikte tatil günleri baðrýndan
balýklarý çekip çýkardýklarý deniz; mutlu, daldýðý deniz.
Þimdi Genç Büyücü’ye kýzmýþ gibi bir hali vardý.
Sennar, iskelede yürüdü. Dalgalar dað gibi göründü
gözüne, ama korkmuyordu. Bir dalganýn her yanýný sar
masýna izin verdi ve mavimsi bir alanla kuþanarak, bir
yerine bir þey olmadan içinden çýktý: sihirli bir engel,
basitbir korunma büyüsü. “Seni alt ettim,” dedi kýs kýs
gülerek. Sonra uzaktaki evi gördü. Her yaný sýrýlsýklam,
ürperdi ve cesaretinin yok olduðunu hissetti.
Durup çevresine bakýndý. Belki önce, hana þöyle
kapýdan bir uðrayabilirdi. Bulunduðu yerden çok uzak
deðildi; her durumda, er ya da geç, oraya gitmesi gereki
yordu. Kýz kardeþiyle buluþmasýný erteleyip baþka bir
yola saptý.
Ak sakallý, yüzü güneþten yanmýþ, yaþlý bir adam,
hanýn kapýsýna doðru bir fýçýyý güçlükle itiyor ve yaðmu
ra sövüyordu.
Sen
nar onu he
men tanýdý: Bir tek Fa
raq bir þe
ye
lânet okumanýn bu kadar çok yolunu bilirdi. Ýhtiyarýn
yanýna yaklaþýnca, seslendi: “Yardým ister misin?”
Adam irkildi ve aniden döndü. “Aklýný mý kaçýrdýn?
Baþýmý derde mi sokmak istiyorsun? Kimin nesisin?”
Sennar kahkahasýný tuttu. Hancý her zamanki kaba
ihtiyardý. “Beni hatýrlamýyor musun?”
Faraq onu tepeden týrnaða alýcý gözüyle süzdü, sonra
eliyle alnýna vurdu. “Tabii ya! Sennar’sýn sen, büyücü.
Tüh, iyice yaþlandým artýk. Seni son gördüðümde küçü
cük bir çocuktun, þimdi boyun boyumu geçmiþ.” Güldü
ve Sennar’ýn omzuna güçlü birkaç þaplak vurdu. “Niçin
dýþarýda durup balýklar gibi ýslanýyoruz? Ýçeri gel.”
Han, Sennar’ýn hatýrladýðýndan bambaþkaydý, küçül
müþ gibiydi. Genç Büyücü, masif tahta masalardan biri
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neoturdu, bu arada Faraq kaþla göz arasýnda tezgâhýn
arkasýna geçivermiþti.
“Kutlamamýz gerek. Bu berbat havada þöyle kuvvetli
bir þeyler içmeliyiz,” dedi yaþlý adam, sonra masaya ren
gi mora çalan bir içkiyle dolu bir þiþe ve iki bardak getir
di. “Hoþ geldin, delikanlý.”
Faraq bardaðýný kaldýrýp bir dikiþte bitirdi. Sennar
ona baktý. Hana son uðrayýþýnda, adamcaðýzýn saçlarýna
tektük aklar düþmüþtü ve güldüðünde gözlerinin çevre
sindeki kýrýþýklýklar ancak belli belirsizdi. Tanrýlar
aþkýna, ne kadar zaman geçti? Genç Büyücü, içkiden bir
yudum aldý. Boðazý alevler içinde, öksürmesine yetti bu.
“Yahu nasýl olur da, senin gibi bir adam Köpekbalý
ðý’na dayanamaz?” diyerek güldü Faraq.
“Ýlk kez içiyorum. Þimdi yaþadýðým yerde yok böyle
bir içki.”
Güçlü bir likördü Köpekbalýðý. Geleneðe göre, bir er
kek çocuðu on altý yaþýný doldurduðunda, ergenlik
çaðýna geçiþini kutlamak için köyün erkekleri onu hana
götürüp sarhoþ ediyorlardý.
“Buradan çekip gitmekle çok þey kaybettin,” diye
takýldý Faraq. “Ama kariyer yaptýðýný duydum. Meclis
üyesi olmuþsun, doðru mu?”
Sennar baþýyla onayladý.
“Aferin büyücümüze!” Faraq gencin omzuna þiddetli
bir þaplak vurdu.
Sennar, halkýnýn içtenliðine, kabalýðýna, nüktesine
kavuþmaktan memnundu. Onu yetiþtiren ülkeyi seviyor
du.
Genç Büyücü’nün sayýsýný hesap edemediði kadeh
leri devirdikten sonra, Faraq ona geri dönüþünün nede
nini sordu. Alkolden yüzü kýzaran Sennar, yaþlý adama
her þeyi anlattý.
Faraq hayretler içinde kaldý. “Delilik bu, Sennar.
Oraya, Batan Dünya’ya ulaþmayý çok kiþi denedi. Peki,
sana ne diyeceðim, biliyor musun? Asla geri dönmedi
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ler.”
“Biliyorum. Ama benim görevim bu, cayamam. Beni
oraya götürecek kadar çýlgýn birisine ihtiyacým var. O
kiþiyi bulmam için bana yardým etmeni isteyecektim.”
“Kimse bu iþe girmeyi kabul etmez.”
“Demek ki, tek baþýma gideceðim.”
Faraq, dikkatle ona baktý. “Deli misin, kahraman
mýsýn, anlayamýyorum.”
Sennar güldü. “Deliyim. Kahramanlýðýn ne olduðu
nu bilmiyorum. Yapmak üzere olduðum þeyi anneme
itiraf edecek gücü bile kendimde bulamadým. Hatta, sen
denricam, ona hiçbir þey söyleme. Kaygýlanmasýný iste
miyorum.”
Faraq baþýný salladý. “Nasýl istersen.”
Sennar ayaða kalktý. “Bana yardým edecek misin?”
Yaþlý adam son yudumu midesine indirdi ve Sennar’ý
kapýya kadar geçirdi. “Ama hiçbir güvence veremem
sana. Yarýn yine gel.”
Yaðmur aralýksýz yaðýyordu. Sennar, kararsýzlýða son
verip Kala’nýn evine doðru yollandý. Kapýyý çaldý. Karþý
lýkveren olmadý. Gene çaldý. Kapý birden açýldý.
“Kim o be?”
Kala’ydý, kuþkusuz. Sennar, yirmi yaþýnda, henüz
olgunlaþmamýþ bir kýz hatýrlýyordu, ama þimdi kapýnýn
eþiðinde deðirmi yüzü ve büklüm büklüm dökülen bakýr
rengi saçlarýyla alýmlý bir kadýn belirmiþti. Kýsacýk bir an
durup kýpýrdamadan birbirlerine baktýlar. Sennar, kýz
kardeþinin kendi gözleri gibi mavi, çok açýk renk gözle
rinde yavaþ yavaþ öfkenin kabardýðýný gördü. Sonra
kadýn,kapýyý Genç Büyücü’nün yüzüne çarptý.
“Kala. Kala, kapýyý aç.” Sennar, kapýyý yumruklama
ya baþladý, bu arada üzerindeki giysilerden sular damlý
yordu. “Seninle konuþmam gerek, tanrýlar adýna! Bu, son
görüþmemiz olabilir!”
“Umarým yüzünü bir daha hiç görmem!” diye baðýrdý
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içeriden Kala.
“Tamam. Öyleyse, sen kapýyý açýncaya kadar burada
durup bekleyeceðim.”
Kapý aniden açýldý.
“Çekip gitmezsen, yemin ediyorum bekçileri çaðýrý
rým.”
“Çaðýr, kaybedecek bir þeyim yok.”
Kala gene kapýyý çarpmaya yeltendi, ama Sennar
koluyla ona engel oldu.
“Çek þu lânet olasý kolunu, yoksa keserim.”
“Yalnýzca konuþmak istiyorum.”
Kala’nýn eteðinin arkasýndan küçük bir kýz çocuðu
nunkývýrcýk saçý uç verdi. “Kimmiþ, anne?”
“Sen içeri gir,” diye buyurdu Kala. “Çek git, burada
sana yer yok,” diye týsladý erkek kardeþine.
Sennar, aðzý açýk kalmýþtý. “Bir yeðenim varmýþ. Bir
yeðenim varmýþ ve bunu bana söylemediniz!”
“Lânet olsun,” diyerek içini boþalttý Kala, çileden
çýkmýþtý. “Gir, hadi gir içeri.”
Sennar eve girdi, ortadaki geniþ odanýn tahta döþe
mesi üzerine giysisinden damlalar akýyordu. Çevresine
baktý. Yanan bir þömine odayý ýsýtýyordu ve masanýn üze
rinde bir demet beyaz çiçek vardý. Kýz çocuðu, Sennar’ýn
önünde durmuþ, koca koca açtýðý gözleriyle ona bakýyor
du.
“Man, sa
na git
me
ni söyle
dim! Saðýr mýsýn?” di
ye
çocuðu payladý annesi.
Küçük kýz, týpýþ týpýþ yürüyerek yok oldu.
“Kaç yaþýnda?” diye mýrýldandý Sennar.
“Sana ne?” diye karþýlýk verdi Kala öfkeyle.
Kýz kardeþini karþýsýnda bulduðu ve onunla konuþa
bileceði þu an, Sennar kendisini bitkin hissediyordu.
“Ee? Ne istiyorsun, Sennar?”
“Bilmiyorum.” Onca yýllýk sessizlikten sonra, ona ne
diyebilirdi? Derin bir soluk aldý. “Buradan ayrýldýðýmda,
bir çocuktum, Kala. Sonra babamýz öldü. Ve Soana bana,
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Tiran’a karþý savaþmak istiyorsam, yolumda devam
etmem, büyücü olmam gerektiðini yineleyip duruyor
du.”
Ka
la, küçümse
ye
rek baktý ona. “Ayný ba
bam gi
bi
sin.”
Bu sözler Sennar’ý incitti. “Babam, özgürlük savaþý
na kendince katkýda bulunmak istiyordu. Olsa olsa hay
ranlýk duyulacak birisiydi.”
“Katkýda bulunmak, ha? Annemi savaþ alanýnda
yaþamaya ve çocuklarýný savaþ ortamýnda yetiþtirmeye
zorladý. Sevgili þövalyesine yâverlik edebilmek için üç
kiþinin mutluluðunu gözden çýkardý. Sen onun gibisin,
kahraman olmak için, kimbilir kimi kurtarmak için
çekip gittin. Ama kahraman deðilsin, Sennar. Bizimle
kalman gerekirdi, sana ihtiyacýmýz vardý. Annem bütün
yaþamý boyunca eþek gibi çalýþmak zorunda kaldý, çünkü
para hiç yetmiyordu. Ve ben, çeyizim bile olmadan evlen
dim.” Kala sesini alçalttý. “Seni seviyordum, Sennar. O
cadý kadýnla yola çýktýðýnda küçüktün, ne yaptýðýný bil
miyordun. Ama on bir yýldýr kimbilir nerede inine
kapanmýþ çalýþýyorsun. Ne sanýyordun, arada bir ziyare
tin yokluðunu unutturacaðýný mý?”
“Ben de sizi özledim, hem de çok.”
“Sus! Annem, her geliþinde, armaðan almýþ çocuk
gibi mutlu oluyordu. Sonra, sen çekip gittiðinde, aðladý
ðýný duyuyordum. Öfkeden kuduruyordum. Niçin seni
geri dönmeye zorlamýyordu? Niçin bencilin teki olduðu
nu yüzüne vurmuyordu? Yo, olur mu, o sana hep hay
ranlýk duydu, seni her zaman kolladý.” Kala’nýn gözleri
yaþlarla doldu. “Ben onun gibi deðilim. Þimdi çek git
lütfen ve bir daha da dönme.”
Sen
nar’ýn bo
ðazý düðümlen
di. “Küçükken se
ni ne
kadar seviyor idiysem, þimdi de o kadar seviyorum, Kala.
Ve çocuðun çok güzel, gerçekten de.”
Yanaðýndan öpmek için kýz kardeþine yaklaþtý, ama
o kendini çekti.
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“Niçin geldin?” diye sordu.
“Yola çýkmak üzereyim. Ne zaman geri dönerim, hat
ta geri döner miyim, bilmiyorum. Yalnýzca sana veda
etmek istiyordum.”
Kala, sessizce, erkek kardeþine baktý.
“Bu yolculuktan korkuyorum,” dedi Sennar, nere
deyse kendi kendine konuþurcasýna. “Bacaklarýma kulak
verecek olsam, kaçardým. Ama ayný zamanda, yola çýkmak zorunda olduðumu da hissediyorum. Gülünç, deðil
mi? Bütün yaþamým böyle geçip gidiyor sanki.”
Kala’nýn yanaklarýndan iki damla yaþ süzüldü.
“Yeðenime veda edebilir miyim?” diye sordu Sennar.
Ka
la baþýyla onay
ladý ve der
hal yüzünde
ki yaþ
larý
sildi. “Man!”
Kýz çocuðu koþarak geldi ve odanýn ortasýnda, ürkek,
durdu.
“Dört yaþýnda,” diye fýsýldadý Kala.
Sen
nar kýzýn baþýný ok
þadý, son
ra kapýyý açtý ve
arkasýndan kapadý.
Ertesi gün öðleden sonra, meyhane týklým týklýmdý.
Sennar masalarýn arasýndan geçip hýzla Faraq’a doðru
yöneldi.
“Buldun mu?” diye sordu alçak sesle.
Faraq, çevresine bakýndý ve Sennar’ý kendisine çekti.
“Bu iþ basit deðil...”
“Kim
se yok
sa, bir balýkçý tek
ne
si ye
ter ba
na, bir
kayýk, su üstünde yüzen herhangi bir þey, tek baþýma
giderim,” diyerek yaþlý adamýn sözünü kesti Sennar.
“Sakin ol, sakin ol! Daha yirmi yaþýnda bile deðilsin,
þimdiden ölmeye mi heves ediyorsun? Oðlumun bir taný
dýðý var, ama çok para gerek.”
“Param var.”
“Bu gece, Batý Rýhtýmý’nda.”
“Orada olacaðým.”
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