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Oslo Fiyordu’nun iki yanýndaki tepeler, temmuzun 
ay dýnlýk, ferah gökyüzünün altýndaki kýrýk mavi çizgileriyle 
seçilebiliyordu. Bembeyaz bulut yumaklarý batý yönünde 
aký yordu. Kral Sigurd ve adamlarý dümdüz uzanýp giden 
top raðý ve neredeyse bembeyaz sahiliyle Jylland’ý arkala rýn-
da býrakmýþlardý. Sigurd uzaktan çam ormanýnýn denize 
doðru kesildiði çizgiyi, ýsýndýkça tepelerden kopup hýzla 
suyun di bini boylayan kar kütlelerini seçti memleketinin, 
Kuzey Ül kesi’nin kýyýsý boyunca. Karada balarýlarýyla eþe-
karý larý nýn výzýr výzýr döndüðü ýhlamur aðaçlarý çiçek 
aç mýþtý. Ey s tein rýhtýmda bekler miydi acaba? Kuzeylileri, 
kandaþ la rýný uya ran ve Ýsveç’i baþtan aþaðý dolaþan haber 
duyulalý üç hafta ol muþtu.

Sýcaktý. Boynundaki altýn zincire asýldý. Sigurd’un o 
büyük filosundan kala kala þu an üstünde dikildiði gemi 
kalmýþtý. Güvertedeki adamlarýnýn sayýsý yüzü bulsa iyiydi. 
Eystein’i geçirdi içinden, ta içinden, elinden tutup “yuvana 
hoþgeldin” derken düþledi onu, öyle düþlemek istedi. Oysa 
Eystein ölmesini istemiþti. Gerçek buydu.

Rüzgâr Sigurd’dan yanaydý. Kuzeye, memleketine doð-
ru yelken açmýþ, tam yol ilerliyorlardý. Gün geceye dönme-
den Oslo’ya varmýþ olacaklardý. Pruvanýn baþýnda su gemi 
ilerledikçe köpük köpük kabarýyordu. Boynundaki altýn 
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zin  ci rin ucunda küçük kristal bir küre sallanýyordu. Bak tý-
ðýnda yüzünü yusyuvarlak gördü camýn yüzeyinde. Mü ret-
tebat, içine dolan rüzgârla kabaran yelkene ara sýra göz atý-
yordu; rüzgâr da, þiþirdiði yelken de onlarý hýzla dosdoðru 
mendireðe taþýyordu. Sigurd elindeki kristal küreye dikkat-
le baktý. Çevresindeki adamlar kendi iþleriyle meþ guldüler. 
Onu avucunun içine aldý, hafifçe güneþe doðru oy natýp, ýþý-
ðýn tam içine düþmesini saðladý. Kürenin içinde zeytin aða-
cý ahþabýndan küçücük bir parça vardý. Kuyumcu bu kü çü-
cük tahta parçasýný þu kristal kürenin içine sokmayý nasýl 
baþarmýþtý acaba? Bu tahtanýn Hz. Ýsa’nýn çarmýhýndan 
ko parýlmýþ bir parça olduðu Eystein’ýn adamlarý arasýnda 
çoktan yayýlmýþtý bile. Ýnsan buna inanabilir miydi? Söy-
lentiye göre bu parça Kudüs’teki kutsal mezarýn bulunduðu 
kilise de, kutsal emanetlerin huzurunda ve patriðin tanýklý-
ðýn da sunulmuþtu Sigurd’a. Hiçbir zaman Kudüs’e git me-
diði söylentileri de yok deðildi hani. Ama Sigurd, bu kutsal 
emaneti Aziz Olav’a götüreceðine, bugünün Trondheim’ý 
olan Nidaros’taki Hýristiyan kilisesinin içinde bulunan kut-
sal mezara kendi elleriyle koyacaðýna yemin etmiþti. Si gurd 
devlet erkânýnýn ve din büyüklerinin huzurunda, bu kutsal 
emaneti Kuzey Avrupa’nýn en büyük azizinin meza rýna 
armaðan edecekti. Eðer din büyükleri dizüstü çökmesini 
söylerse, ellerini dua eder gibi kavuþturacak ve gözlerini 
yumup “passio et miracula beati Olavi” diye mýrýldanacaktý.

Sigurd güvertedeydi. Yaþýyordu.
Tüm bu gücün, esrarýn açýklamasý iþte þu küçücük zey-

tin aðacý parçasýndaydý. Sigurd avucunun içinde tuttuðu su 
berraklýðýndaki küreye bir kez daha bakýp, onu birkaç ay 
önce Konstantinopolis’te aldýðý ipek gömleðin yakasýndan 
içe riye kaydýracaktý.

Küreyi yakasýndan içeri kaydýrdýðý anda buz gibi göð-
süne deðdiðini hissetti. Sigurd güçlü, yapýlý bir erkekti. 
Göz kapaklarý, griye çalan mavi gözlerinin üzerinde yuvar-
lak ve aðýr görünürdü. Saçlarý sarýydý, kahverengiye çalan 
sakalýnda da ýþýkta sarýnýn oynaþtýðý tonlar vardý belli belir-
siz. Sakalý, baþýndan ve yanaklarýndan daha dikkat çekecek 
kadar gür deðildi gerçi, ama o yapýlý, düzgün ve güçlü göv-
deye bakan birinin bekleyebileceðinden çok daha sýk ve 
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oy lumluydu. Babasý, Sigurd küçükken yanaðýný sýkýþtýrýp, 
Ku zeyli çocuklara özgü bu bebek tombulluðunun o 
büyüdükçe kaybolacaðýný söylemiþti.

Burnu güneþten kýpkýrmýzý olmuþ, yer yer soyulmuþtu. 
Oynadýkça kabuk kabuk eline geliyordu. Gerçek kral 
ol mak la kralý oynayan bir komedyen olmak arasýnda gidip 
geliyordu bu halini düþündükçe. Hatta, en küçükleri Olaf’a 
bile, ki daha dördünü doldurmadý, daha ciddi bir politik 
þahsiyet olarak bakýlabilirdi. Birbirinin duygularýna özen 
göstermek, küçük erkek kardeþlerin en güçlü yaný deðildi 
elbette. Sigurd’un tam sol gözünün altýnda bir yara izi vardý. 
Orada sakal çýkmazdý. Bu yara izi güneþte yanmýþ o hey-
betli kral suretinde hafif bir çizikti. Kendisine bu yara izinin 
kökeni sorulduðunda derin bir nefes alýr ve babasýný þehit 
verdikleri savaþtan kaldýðýný anlatýrdý. Eðer biri çýkar da, 
babasýyla nasýl olup da yan yana savaþtýðýný sorarsa, ya 
ba kýþlarýný kaçýrýr ya konuyu deðiþtirir ya da yanýt vermey-
ip kendi iþine koyulurdu. Ýnsanlarýn kendisinin tahta 
geçmesini beklediði bir sýrada, aslýnda için için gülümseyen 
gözlerini adeta utangaç bir tavýrla yere dikerdi. Neden gül-
ümserdi gözleri, kendisi de anlayamazdý ki!..

Kimdir o? Sonradan sonraya baþýndan geçenlere 
ba karak, bu adamýn kimliðini anlamak daha da güçleþecek-
tir. Kuzey ülkesi, sisler ülkesidir.

Kral Sigurd böyle rüzgârlarda ne yapmasý gerektiðini 
öðrendiði üzere, geminin omurgasý boyunca yürüyüp en 
ar kaya, kýç tarafýna gitti. Yaþayacaðý daha ne kadar yýl 
kalmýþ tý. Gemi fiyordun en içindeki körfeze doðru hýzla 
ilerliyordu. Dudaklarý, sanki Sigurd’un kendi kendine mýrýl-
dandýðý duygusu verecek þekilde kýpýrdýyordu. Mucizevi bir 
addý du   daklarýndaki, kafasýnýn içine kimselere belli 
etmeden koy  duðu; aðzýndan dudak aralýðýnýn elverdiði 
kadar dö kü len bu sözcüðün sesinde, daha sözcük farklýlaþ-
madan, sýcak duygularla yumuþacýk bakan gözleri uzaklara 
daldý ve he men sonra bir acýya boðuldu. Eðer kardeþi kristal 
küreye o tahta parçasýnýn nasýl yerleþtirildiðini, kendisine 
kimin yar dým ettiðini soracak kadar densizleþirse, biliyordu 
ki kýzaracaktý yüzü. Asla açýða vurmayacaktý kýzýn adýný, 
söylemeyecekti kimseye. Yaþadýklarý hiçbir vakanüvise 
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konu olmayacaktý. Yaþamý boyunca sýk sýk hatýrladý dudak-
larýnýn ucundan gitmeyen bu adýn üç hecesini ve kendi 
kendine yineledi. Eystein hiçbir zaman Sigurd’un dudak-
larýndaki esrarýn ne mene bir þey olduðunu sezemedi. 

Birbirlerini en son dört yýl önce görmüþlerdi. Sigurd 
yola çýktýðýnda on sekiz, þimdiyse yirmisindeydi. Ve böyle 
hýzla yol alýrken giderek yaklaþtýðý, yenilginin ta kendisiydi.
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Bu alabildiðine mavi, ferah gökyüzünün altýnda, 
dað larý sýrtýna almýþ, sola doðru, bugün Bergen adýný ver-
diðimiz Björgvin þehrinin eteklerinde, kýyýda görüyoruz 
þu an onu. Yüz ifadesi belirgin, aðzý açýk, acaba öfkeyle 
mi dolu, yoksa acýyla mý?

Sigurd bir narayla baþýný geriye atýp kýlýcýna asýldýðý 
gibi küpeþteye salladý. Talaþlar havada uçuþtu. Kýlýcýna 
bir kez daha asýldý, hiddetle salladý boþluða. Derin bir 
soluk aldý, kollarýný gergince iki yana açýp durdu, küpeþ-
teye yaslandý. Eliyle küpeþtenin tahtasýný kavradý. Ge mi-
lerin yüklenmesini teftiþ için dönmüþ olan kardeþi Eys-
tein’a hýzlý bir bakýþ fýrlattý. Sigurd aþaðýya, suyun içine, 
geminin altýna baktý. Yýl 1108’di. Bu büyük filonun reisi 
elbette kendisi olacaktý! Hemen kollarý sývayýp giriþebil-
eceðinden çok daha yüce, kutsal bir amacý vardý bu kez. 
Geminin dibini inceledi. O küçük sümüklü oðlan deðildi 
artýk. Kardeþinin rahat tavýrlarý iyiden iyiye si ni rini 
bozuyordu. Eðer ihtiyar meclisi üyeleri arasýnda en ufak 
bir aþaðýlayýcý gülümseme görecek olsa, kýlýcýna ye niden 
asýlmaya hazýrdý. Destek tam da þu an gerekti ona. 
Binlerce kez tanýk olmamýþ mýydý önceleri rýzasýz 
görünen ihtiyar meclisinin kendisi seferden zaferle 
dönünce her þeye onay verdiðine? Yine böyle olacaktý. 
Ayaklarýný sertçe vurarak dolaþtý geminin güvertesinde.

Kardeþi bir yandan kendi payýna düþene razý olmuþ 
bir insan gibi davranýrken, öte yandan da ülkenin 
do ðusundan gözünü ganimet hýrsý bürümüþ bir ihtiyar-
lar meclisi üyesine, borçlarý olan altýnlarý getirip ortaya 
koymalarýný buyurmuþtu. Sigurd aþaðýda, mendirekte 
on la rýn bu mesele üstüne bitmez tükenmez fiskoslarýný 
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du yabiliyordu. Eystein’ýn iki kardeþin arasýndaki 
anlaþmaz lýktan kimsenin haberi olmamasý gerektiði 
konusunda yeterince gözü açýktý açýk olmasýna. Sigurd, 
Eystein’ýn sesini duydu, ancak daha fazla duymamak 
için geminin baþýna doðru yürüyüp uzaklaþtý. Eystein 
kendisine ses lendi. Sözcükler yüzüne tepeden düþen 
martý pisliði gibi geldi. Sigurd geriye, telaþla yaklaþan 
kardeþine seslen diði sýrada Eystein’ýn “hýþþþt!” diye 
iþaret edip yan tarafa süzüldüðünü gördü. Eystein önün-
den çekilirken sözcükler daha da fýsýltýlý bir hal almýþtý. 
Kardeþinin soluk solu ða olduðunu fark etti.

Sigurd filodaki gemilerin çoðunun yüklerini ince-
lemiþti. Gemilerde pek az silah vardý. Adeta bunu fark 
etmiþ olan Eystein’ýn, gemilere asker ve ekipman yük-
len diði görüntüsünü verebilmek için “Devam!” diye 
ba ðýrdýðýný iþitti. Sözleþilenden daha az kýlýç ve mýzrak 
var dý. Eystein bu konuda Sigurd’a tek kelime etmemiþti, 
tek bir kelime bile! Sigurd kontrollerini defalarca tekrar-
lamýþ ve yüzünde hiddetin yarattýðý kýzýllýk artýk iyice 
gö rünür olmuþtu. Bu durum, kendileriyle ayný görüþte 
olmayan ihtiyar meclisinin kendi paylarýna düþeni yap-
mayý reddetmelerinden mi kaynaklanýyordu? Sigurd 
onlara ayný þekilde mi yanýt verecekti, reis olarak, diye 
sordu Eystein. Tam bir muhallebi çocuðuydu, soru sor-
manýn dip  lomatik inceliklerinden haberi yoktu. Sigurd 
ne za man istese kýçýnýn üstüne oturtabilirdi onu. Bunu 
Ey stein’ýn bilmesinde yarar vardý. Eystein nasýl da bu 
denli, “Reis” lafýný aðzýna alacak kadar ciddiyetsiz, 
aptalca dav ranabiliyordu? Aðabeyi unutmuþ muydu ki 
denizcilikten de, vuruþmadan da anlayanýn o deðil, biz-
zat Si gurd olduðunu. Bu, Kuzey Avrupa’da çýktýðý seferl-
erdeki zaferlerinin inkârý anlamýna gelmez miydi? Belki 
de Eystein o bölge lerde yaþayan paganlarýn kendi dual-
arýyla savaþýp ken di hurafelerine yenik düþtüðüne 
inanmýþ tý, Si gurd’un sa vaþçýlarýna deðil. Eystein daha az 
önce kabul etmemiþ miydi gemilerde yeterince silah 
olma dýðýný? Eystein ge milerde yeterince silah olmadýðý 
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dü þün  ce sinde miydi, deðil miydi? Eystein bilmeliydi ki, 
aralarýnda daha Batý’dan gelenlere özgü bir fark vardý. 
Sigurd bir toprak parçasýný, ganimet ya da altýný kend-
isine saklamak için sa vaþmayacaktý. Sigurd, Hazreti 
Ýsa’yý getirecekti buraya. Ýyi do nanýmlý bir filo düþmaný 
daha baþýnda dumura uðratmaya yeterdi. Bu haçlý seferi, 
içindeki herkesle birlikte, yeterince Hýristiyan’dý Hýris-
tiyan ol ma sýna, ama onlarýn çoðu ayný zamanda Vi king’-
di de... Ken disi o kadar inançlý deðildi, Sigurd’un inançlý 
bir insan olup olmamasý da baþka bir meseleydi, bu ger-
çekten de öbür me selelerle ka rýþtýrýlmamalýydý. Eystein’-
ýn yuvada kalma sý, ka yak yapmasý ve memleketi yönet-
mesi daha doðru olur du. Aman yöneticilerin büyük 
bu runluluðu ve iki yüz lülüðü karde þinin olsun! Hayýr 
hayýr, bu haçlý se feri Hýristiyanlýðýn yitirdiði þeyi bulup 
sür dürmeye yö nelik deðildi pek faz la. Bu açýdan bakýlýr-
sa, Hýris ti yan’ dan önce Viking’ diler, damarlarýndaki kan 
el bette daha aðýr ba sýyordu. Ancak eski kral, yüce Reis 
Magnus Berr fött en azýndan korkak deðildi, çoklarýnýn 
aksine! Sigurd aðabeyi Eystein’a bak tý. Eystein hiçbir 
þey söylemedi. Aðzýný açtý ama sözcükler duyulmadý.

Eystein’ýn çok parlak bir konuþma tarzý vardý, ama o 
parlak dili iþlerini kolaylaþtýrmýyordu. Sigurd, Eystein’ýn 
þu zehirli repliklerinden birini daha kulaklarýndan içeri 
akýtmasýna engel olacaktý. Eystein yeniden konuþacak-
mýþ gibi atýldýðýnda Sigurd o âna dek söylediklerinin 
hep  sini tekrarlamaya koyuldu. Eystein sanki Sigurd’a 
bir þey söyleyecekmiþ gibi, “Dur bir saniye...” der gibi 
ellerini kaldýrdý ama tekrar aþaðý indirdi. Geriye döndü 
ve uzaklaþtý.

Sigurd iþte yeniden ve tek baþýna dimdik ayaktaydý. 
Geminin güvertesinde. Kendi kendine konuþuyordu. 

Bu haçlý seferi güçten düþürmüþtü onu.
Þundan kesinlikle emin olmalýydý ki, ölecekti. Baba-

sýnýn ona yalan söylediðini, böyle kendi kendinin tek 
dos tu olduðunu görünce anladý.

Sigurd eðdiði baþýný kaldýrdý. Tam göz hizasýnda, ile-
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ride, mendireðin giriþindeki insanlýk manzarasý dik ka-
tini çekti. Ýki köle bütün kuvvetlerini ortaya koyarak bir 
at arabasýnýn kaymasýný önlemeye çalýþýyordu. Ön lerin-
deki efendileri þu âna dek Sigurd’a zaten iki kere yalan 
söylemiþ olan varlýklý bir adamdý. Köleler ata sýký sýkýya 
baðlanmýþ olan dizginlere asýlmýþ arabayý tutuyorlardý. 
Mendireðe girip girmeyecekleri kuþkuluydu. At araba-
sýnýn yükü, palazlanmýþ, büyücek bir koyunla yaný baþýn-
daki kuzusuydu. Efendi, Eystein’dan bir not almýþtý. 
Bu na göre koyunla kuzusu Reis’in gemisine çýkarýlacak-
tý. Sigurd buna bir þey demedi. Kölelerin yaþlý olanýna 
bak tý. Bu, geçen yýllarda Sigurd’a kýyýdaki gemi yapýmýn-
da büyük yardýmý dokunmuþ adamlardan biri deðil 
miydi? O zamanlar özgür bir adamdý. Peki baþýna ne 
gelmiþti de köle olmuþtu? Adý Gunleik mýydý neydi? 
Þimdi Si gurd’ un tam karþýsýndaydý. Tamamen tükenmiþ, 
bitik bir vazi yetteydi. Efendileri, Gunleik’ý ve yanýnda 
ona nazaran çok daha diri, güçlü görünen öbür köleyi 
azarladý. Gun leik susuzluktan dili damaðýna yapýþmýþ 
bir haldeydi. Sanki sözcükler dilinde kavrulup da dökül-
üyordu aðzýndan. Gözleri cennetten önüne düþecek bir 
mucizeyi arý yor gibiydi. Peki ya gökyüzündeki yaðmur 
bulutu! Yoksa bu, inançtan ötürü bir kurgu muydu yal-
nýzca? Sigurd iþte o an ilahi bir iþaret gördü. Bulutu 
rüzgâr taþýmýþ ve tutup Björgvin’in yedi tepesinden 
birinin üzerine koymuþtu. Efendinin bu adamý açýkça 
ölümüne çalýþtýrdýðý su götürmezdi. Bir yýl önce 
Gunleik’la kendi karýsýný yatakta yakalamýþtý. Gunleik 
mendirekte yere yýkýldý. Soluksuz kalmýþ yerde yatýyor-
du, yeni tutulmuþ balýklar gibi aðzýný açýp kapayarak bir 
nebze soluk almaya çalý þýyordu. Öbür köle arabayý býrak-
tý. Koyunla kuzu Gun leik’ýn üzerine devrildi, ama hay-
van düþerken ayaklarýný öne uzattý ve Gunleik’ý gövdeleri-
yle ezdiler. Sigurd durduðu yerden aþaðý zýpladý, yan-
larýna gitti.

— Öldü mü, diye baðýrdý endiþeyle.
— Uyuyor, dedi efendi.
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Sigurd, Gunleik’ý býrakýp varlýklý adamýn yanýna gitti 
ve yakýndan yüzüne baktý.

— Taþ kesmiþ bu, dedi.
— Abartýyorsunuz, dedi efendi.
Sigurd biraz mesafeli durup dikkatle Gunleik’a 

baktý. Köle hiç kýpýrdamýyordu.
— Sen ne diyorsun ya, diye çýkýþtý adama.
Göðsü çýplaktý Gunleik’ýn. Morluklar nerdeyse tüm 

gövdesini kaplýyordu. Kaburgalarý çizgi çizgi belliydi. 
Ýþte o an, Gunleik, ailesinden koparýlan ve sahip olduðu 
her þeyi elinden alýndan köle Gunleik, bir tek öldükten 
sonra dirilenlerin anlayabileceði bir yaþama arzusuyla, 
bir çýrpýda kendine geldi. Daha kimse ne olup bittiðini 
anlayýp bir þey diyemeden, üzerine düþmüþ olan koyunu 
arka bacaklarýndan kaldýrýp sýrtüstü çevirdi ve baþýný 
sokup sanki o iþ için hazýrmýþ gibi bekleyen memesini 
emmeye baþladý. Bunu gören efendisi eline geçirdiði bir 
sopayla, susuzluk içinde çýrpýnan Gunleik’ý koyundan 
öteye itelemeye çalýþtý. Gunleik tepesine tepesine inen 
sopaya karþýn, hatta, sanki sopayý yedikçe kendini daha 
kötü kaptýrdý koyunun sütünü emmeye. Yediði her dar-
beyle, giderek asýl görevinin bu memeden süt emmek 
olduðu hissi artýyor gibiydi. Sonra çöktü ve kýpýrtýsýz 
öylece durdu. Aðzýnýn kenarýndan süt sýzýyordu. Ölümden 
paçayý kurtarmak için þimdi baþka bir þey yapacaða da 
benzemiyordu. Aslýnda elden geldiði kadar çabuk, he men 
ölmek istiyordu býraksalar. Ellerini kavuþturdu. Sigurd 
onun boynundaki haçý fark etti.

— Yeter, diye baðýrdý Sigurd, yeter!
Kölelerin efendisi olan varlýklý adam hâlâ sopayý 

indiriyordu kendi malýnýn üstüne. Darbelerin indiði yer-
lerden kan sýzýyordu. Sigurd adamýn kulak deliðine 
ba ðýrdý:

— Býrak son isteðini dile getirsin.
Gun le ik, Si gurd’un yardýmýyla ye ni den doð rul du. 

Öte ki köle de ko yu nu diz gin le me ye ça balýyor du. Bu ara-
da ku zu deh þet için de kaçýp uza ða git miþ ti. Si gurd, Gun-
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le ik’ýn Sog ne fi yord yakýnlarýnda ki bir bölge den ol du ðu-
nu anýmsadý. Ora da dað lar öyle yüksek ve ya maç lar öyle 
dik ti ki, san ki te pe ler gökle rin hâ ki miy miþ gi bi du rur du. 
Hat ta Gun le ik bir ke re sin de Si gurd’a düþle rin ve rüzgâr-
larýn nasýl da Batý’da ki bu kes kin uçu rum lar dan doð du-
ðu nu an latmýþtý. Rüzgârýn tom bul bu lut larý kes kin te pe-
le re çarpýp de lik de þik et ti ði ni, yað mu run yað ma ya böyle 
baþ ladýðýný söyle miþ ti. Yað mu run yað ma ya böyle baþ-
ladýðý yer ler di iþ te Gun le ik’ýn top raðý. Gun le ik aksýrdý. 
Ge ri dönüp Si gurd’a baktý ve ko nuþ tu:

— Ýzin ve rin si zin le ben de va rayým Kudüs’e!
Si gurd men di rek te ki adam larýndan iki si ne ses len di. 

Gun le ik’ý ge mi ye taþýdýlar. Re isin, Kral’ýn ge mi si nin kýç 
ta rafýna yer leþ tir di ler onu. Si gurd ye ni den güver te ye 
týrmanýrken köle le rin efen di sin den bir iti raz yükse lip 
yük sel me ye ce ði ni umur sa madý bi le.

Si gurd her  za man ba basýnýn gözbe be ði ol muþ tu. 
Kral Mag nus bu nu hiç giz le me di. Er kek kar deþ ler için de 
yüz me yi ilk öðre nen Si gurd’du. Karýn üstünde, kýzak ta, 
pa ten de, ka yak ta iç le rin de en iyi si hep Si gurd’du. Eys te-
in yakýþýklý ve uy gar, Si gurd’sa ak tif, sa vun masýz ama 
kor ku suz ve ka fasýna koy du ðu nu mut la ka ya pan türden 
bi riy di. Si gurd ba basýyla bir lik te se fe re çýkmýþtý, Batý’ya, 
o din mez hoy rat rüzgârlarýn ter ki sin de ta Shet land’a. 
Son ra Orknöye’ye, de ni zi ade ta kýskacý içi ne alan ge niþ 
li manýyla o yem ye þil ada ya. Son ra Man Adasý’na, yüksek 
yay la larý olan o sis ler ülke si ne. Son de re ce gu rur lu ve 
gü ve ni lir di, göster miþ, kanýtlamýþtý bu nu. Ba basý onu 
seç miþ ti ken di si ne eþ lik et me si için, aða be yi Eys te in’ý 
de ðil. Eys te in da ha çok ki li se nin ih ti yar larýnca el üs tünde 
tu tu lur du. Si gurd da ha se kiz yaþýnday ken Orknöye ve 
Man Ada larý’nýn kralý ilan edil miþ ti. Ba basý iþ te böyle bir 
nam, bir krallýk ver miþ ti ken di si ne. Si gurd Orknöye 
Ada   la rý’na sýk sýk git miþ ti, ama ba basýnýn en seç kin yar-
dým cý larý ve danýþman larýyla bir lik te. Ba basý onu zi ya re-
te gel di ðin de, yýlbaþýndan he men son ra, ona ne den 
bü tün Ýr lan  da’yý fet het mek is te di ði ni sor muþ tu çev re sin-
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de ki iþ güzar lar. Ku zey li ler za ten ne re dey se bütün kýyýlarý 
ida re et mi yor lar mýydý? Ve aslýnda içe ri le ri de fet het me-
nin çok faz la bir an lamý var mýydý? Ýrlan da’nýn nüfu su nu 
artýrmak için Ku zey Ülke si’nde ve Ýzlan da’da ye te ri 
ka dar in san yok tu ki... Si gurd, ye rin de ra hat otu ra ma yan 
bu adam larýn so ru su na ba basýnýn ver di ði yanýtý, onun 
çak mak çak mak gözle ri ne ba kar ken iþit miþ ti. Ba basý,

— Hürmet göster mek için dir kral, uzun ya þam için 
de ðil, de miþ ve ko nu yu bað lamýþtý.

Kýlýçtan kork mazdý. Er kek ler bir bir le ri ne göz kýrpar, 
Kral’ý görür ve güler ler di, bütün ener ji le riy le, ama en 
coþ kun kah ka ha lar hep Si gurd’dan ge lir di.

Kral Mag nus viþ ne çürüðü kýrmýzýsý, ka di fe den bir 
kaf tan gi yer di. Göðsünde altýndan bir as lan iþ le me si 
vardý. Ba cak larý ba basýnýn, çýplaktý. Yazýn da, kýþýn da. 
Ýs koç lar dan görmüþtü bu nu. Bi ri cik oð lu nu pay la ya cak 
ol sa, kor kunç hey bet li görünürdü. Si gurd’la giz li bir þey-
 le ri pay la þan iki yakýn dost muþ lar gi biy di ko nuþ ma larý. 
Si gurd’un sýrtýna çýkmasýna izin ve rir, onun la kýlýç dövü-
þü ne tu tu þur, ona ma sal lar an latýrdý.

Si gurd güver te de ayak ta du ru yor du. Kol larý iki 
yanýnda, yum ruk larýný sýkmýþtý.

Ba basý býrakmýþtý onu. Oy sa bu nu yap ma ya bi lir di 
de, elin dey di.

Si gurd ye ni den aþaðýya, su ya baktý.
Gözle ri nin yaþ la dol du ðu nu bi li yor du. Çev re sin de 

ba ðý ran çaðýran, sa ða so la emir ler yaðdýran, döne nip 
du ran ses ler yüksel di. Ses ler den olu þan hal ka larýn gi de-
rek ku lak larýný sardýðýný, hal ka larýn büyüdüðünü, ge niþ-
le di ði ni his se di yor du. Artýk bun larýn hep si ne bir son 
ver me nin za maný gel miþ ti! Si gurd su da ki yansýmasýna 
baktý. Ay nen ba basýydý. Su ya bir taþ da ha sal la ya caktý, 
ye te ri ka dar görmüþtü ken di su re ti ni. O gördüðü... bir 
ar ka daþý mýydý? Çev re sin de ki ler bu naltmýþtý onu iyi den 
iyi ye. Ço ðu in san için yakýnlarýnda ki in san lar la ko nuþ-
mak iyi ge lir. Si gurd’sa böyle de rin le re dalýp da ara ya 
ko nu þa cak bi ri le ri nin gir di ði ni gördüðünde, sýk sýk, 
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ka fasý du rur, iþ le mez di. Yalnýzken ha ri ka formüller le 
or ta ya çýka bi lir di, ra  hat ra hat düþüne bil di ði için. Ha ri ka 
formüller! Ama baþ ka larýyla bi r a ra ya ge lin ce bun larýn 
bu har laþtýðýný, uçup git ti ði ni görürdü aklýndan. Ken di ni 
tanýmayý, dü þünme yi öðren dik çe san ki gi de rek da ha da 
yalnýz bir in san ha li ne gel miþ ti.

Hatýrlýyor du, ba basýyla Ýrlan da de ni zin de ki Heb rid 
ve Ang le sey’e se fe re çýkmýþlardý, nasýl da güven dey di, 
na sýl da þýmartýlmýþtý sev gi den, il gi den! Ýrlan dalýla ra son 
dar be in di ri lir ken ba basý onu ken di siy le bir lik te ol ma ya 
da vet et miþ ti. Yazýn son larýydý. Yýl 1103’tü. Aðus tos. 
Sý cak mý sýcak. Kral Mag nus ile tahtýnýn vâri si, Dub lin 
ya kýnlarýnda Ýrlan dalý ve li aht la bu luþ muþ lardý. Arsýz 
ko yun lar gi dip kýyýda ki ye þil lik le ri ye me ye baþ lamýþlardý 
bi le. Ba basý dik ka ti el den býrakmýþtý. Ar ka larýndan ge len 
bir saldýrýyla bir an da þaþkýna dönmüþler di. Kral’ýn ve 
Si gurd’un baþ larýnýn çev re sin de ýslýk ça la rak uçuþ muþ tu 
ok lar. Bal ta lar ade ta çýðlýk çýðlýðaydý. Bir haf ta ya yakýn 
sis için de kalmýþlardý. Ba basý öldüðündey se gökyüzü 
pýrýl pýrýl, mas ma viy di.

— Dik kat li olun oðul lar, içi niz den bi ri ya ra lan masýn, 
di ye baðýrmýþtý Kral. Si gurd’un ya naðý kanýyor du. Bir 
mýzrak Kral’ýn kal çasýndan içe ri gir miþ ti.

Kral ba ba, o uzun yol cu lu ða çýkma ya çalýþmýþtý ade-
ta. Bir baþ ka mýzrak da karnýný bul muþ tu. Karýn boþ lu ðu 
için de ki or gan larýný dýþarýya dökülme den tut mayý 
ba þarmýþtý Kral. Son ra aþaðý, dizüstü çöktü. Yýkýldý. Ama 
öfke den ku dur muþ bir hal de te pi ni yor du. Mýzraðý kar-
nýndan çek ti ði gi bi çýkarýp un u fak et ti ve kah ka ha lar la 
gürle di:

— Ýþte böyle ya parýz önümüze çýkaný, oðul lar!
Si gurd’un uzaðýnda de ðil di çöküp kaldýðý yer. 

Ba basýnýn iki as ke ri onun önünde du rup, Si gurd’un 
göre me ye ce ði þe kil de si per yapmýþtý. Si gurd her þe yi 
gördü oy sa. Bir mýzrak da ba basýnýn han çe re si ne sap-
lanmýþtý. Kan, o in ce uzun tah ta bo yun ca aþaðýya 
bo þalýyor du. Sarý sa kal larý da, ka di fe kaf taný da ka rar ma-
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ya baþ lamýþtý. Si gurd an ladý. Ba ba çöktü. Uzanmýþ 
yatýyor du ora da. Gü lümsüyor du. Adam larý sa vaþ mayý 
sürdürdüler, üstünden atlýyor lardý sürekli, o ise gülümse-
me yi sürdürdü. Bir þey söyle ye cek gi bi ol du. Ka fasýný 
yanýna yas ladý. Adam larý üstünden atlýyor lardý. Kýlýçlar 
ýþýltýlar la ha va lanýyor du. Ba basýydý o, Si gurd’un iki met-
re önünde yatýyor du. Pe ki ya uzun yo la çýka cak mýydý? 
Kral, ko ca Mag nus, bi ri cik ba basý onun, ha yat ta sev di ði 
tek adam, Si gurd’u yaný ba þýnda tu tan, ora da dur masýný 
is te yen tek in san, güne þin altýnda ça mur için de yatýyor-
du öyle, umut suz, ça re siz, taþýn üstünde karný de þil miþ 
bir mo ri na balýðý gi bi. Yer de, bir za man lar ken di si ni kol-
larýyla sýmsýký sarýp ku cak lamýþ olan adamýn yýkýlmýþ 
gövde si, ken di siy le hep bir büyük, bir ye tiþ kin miþ gi bi 
ko nu þan ve ya naðýný sý kýþ týran ve ko ca man el le riy le saç-
larýný ok þa yan adam, be bek li ðin de. Ba basý Si gurd’u, 
yüzme yi öðren sin di ye, dað lar dan ge len buz gi bi su yun, 
ne re dey se buz tut muþ gö lün içi ne attýðý za man, Si gurd 
yi ne de emin di ki, adam  larýndan bi ri de ðil, Kral Mag-
nus’un ken di si çýka ra caktý oð lu nu su dan.

Oð lu nun kor ku dan ve so ðuk tan kaný çe kil miþ yüzü 
su yun üze rin de ye ni den be lir di ðin de, “Bir kur ba ða gi bi 
yüz!” di ye baðýrmýþtý ba basý. Si gurd il kin kol larýyla yüz-
dü. Gölün buz gi bi su yu vücu du nun ka lan kýsmýný uyuþ-
tu rup aþaðýda ki ka ranlýk de rin li ðe çe ki yor du. Ama ser de 
er kek lik vardý, bütün be de ni ni kývranýrcasýna yu karý 
çe kip su yun yüze yin de ki akýntýya çýktý, so nun da bat ma-
dan dümdüz ka la bil miþ ti. En so nun da ba þarmýþtý iþ te! 
Ba basý alkýþ tut muþ tu. Si gurd buz kütle si nin üstüne 
yen geç ler gi bi týrman ma ya baþ layýnca, ba basý onu kol-
larýyla sýmsýký kav rayýp, ken di kaf tanýyla ku ru lamýþtý.

Si gurd hep ba basýyla bir lik te ol mak is te miþ ti. Þu 
sa vaþ mey danýnda, þim di, tam önünde, ba basý ona bir 
þey ler söyle me ye çalýþmýþ, an cak sözcükler ade ta her 
þe yin den ge siz lik için de çal ka landýðý bu mah þer de 
daðýlýp git miþ ti. “Kaldýra cak mýsýn gövde ni aya ða?” di ye 
baðýrmýþtý Si gurd. Kýlýcýný sað elin de tu tan ba basýný 
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hatýrladý, par mak lar bem be yazdý. Özel ko ru ma larýysa 
yer de ya tan Kral’ýn çev re sin de bir hal ka oluþ tur muþ-
lardý. Si gurd ba basýnýn sað eli nin ha va da sal landýðýný 
göre bil miþ ti bir tek. 

— Si gurd ya ralý mýsýn? Kan çok akýyor.
Si gurd baðýranýn kim li ði ni çýka ra mamýþtý. Kral’ýn 

adam larýnýn ço ðu ken di si ne doð ru ko þup ya naðýnda ki 
ya ra ya bakmýþlardý. Ya ra gözünün altýnda tek bir çi zik ti, 
hep si bu! Kral Mag nus’un en yakýnýnda ki adam larýndan 
olan Tor Ha raldsönn eli ni oð lanýn om zu na koy muþ tu. 
Si gurd kýlýcýyla hýzla dönüp tep ki ver miþ ti bu na. Tor, 
gü ven ve ren, ölçülü bakýþlarý, dik kat li gözle ri sa ye sin de 
son an da kýlýçtan kur tul mayý ba þarmýþtý. Si gurd aðlýyor-
du. Tor, Si gurd’u sol ko luy la sardý ve Kral’ýn oð lu nun 
ya þadýðýný göste rir ce si ne kýlýcýný yu karýya kaldýrdý. Kal-
kanýyla da gözünün altýnda ki ya rayý örttü. Tor çev re yi 
ko la çan et ti. Son ra Si gurd’a döndü. Si gurd’un að ladýðýný 
pekâlâ du yu yor du.

Si gurd tam aþaðýya baktý. Ara da sýra da ba basýnýn 
ken di si ne uzanmýþ eli ni görür gi bi olu yor du, ade ta bir 
ka naldý o el, geç miþ ten ken di si ne uza nan. Ba ba bir da ha 
as la aya ða kal ka ma ya cak mýydý? Ko nu þa ma ya cak lar 
mýydý? Kol larýný omuz larýna do la ya ma ya cak mýydý? As la 
mý?! Ba basýnýn se si ni du yamýyor du artýk. Si gurd ken di-
si ni ku þa tan, ko ru yan kol lar dan sýyrýlma ya çalýþtý ko þup 
ko ca Mag nus’a sarýla bil mek için. Tor ye ni den tu tup sýktý 
onu. Ýrlan dalýlar Ku zey Krallýðý’nýn ka lan tek vâri si ni de 
av layýp bu iþi ta ma men bi tir me he ve sin dey di ler. Sa vaþ 
tüm hýzýyla az öte de ki te pe de de vam edi yor du. Si gurd 
Kral’ýn çev re sin de do kuz ki þi nin dur du ðu nu hatýrlýyor-
du, iki si diz le ri nin üstünde Kra l’a des tek olu yor du. Tor 
ile Si gurd bir kaç met re ar ka larýndaydý. Si gurd’un omuz-
larý düþmüþ, kol larý yan lar da kýpýrtýsýz, par mak larý ken-
di lik le rin den bükülmüþ, tit ri yor du. Bu el ler artýk ne iþe 
ya rardý ki? El ler an lamýný yi tir miþ ti. Tor, Si gurd’un 
önünde, sükûnet için de, oð lanýn el le ri ni tu ta bil mek için 
uzattýðý kol larýný açmýþ, öyle ce bek li yor du. Sigurd, Tor’un 
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ko ca man el le ri nin ken di el le ri ni ez di ði ni fark et ti ðin de, 
di ren me nin hiç bir iþe ya ra ma ya caðýný an ladýðý nok ta ya 
gel di ðin de, yel ken le ri su ya in dir di. Tor, Si gurd’un artýk 
di ren me yen el le ri ni bir bi ri ne ka vuþ tu rup bir leþ tir di. Par-
mak larýnýn es ki ha li ne gel me si ni sað ladý. Si gurd bir bi ri-
ne ka vuþ muþ el le riy le, baþý önüne eðik, ayak ta dur du. 
Að ladý. Tor kýlýcý kýnýna sok tu ve Kral’ýn oð lu nu kol-
larýyla sardý.

— Kral öldü, di ye haykýrdý Tor.
Önle rin de ki adam lar baþ larýný çe vi rip dos doð ru 

Si gurd’a baktýlar. Si gurd sus tu. Sýmsýký bir bi ri ne geç miþ 
el le ri ni aç mayý ba þa ra bil me liy di. Tor’a bir bakýþ attý, Tor 
gözle ri ni ka padý, kol larýný ka vuþ tur du. Si gurd bir kez 
da ha baktý ba basýnýn adam larýna.

Erik’in yüzünden aþaðý su gi bi gözyaþý ini yor du. 
Gözyaþ larý o cid di yüzden aþaðý dökülüyor, ama da ha 
ma vi cam düðme le re gel me den, gömle ði nin üstüne 
dü þü yor du. Uzak tan çiz gi le ri se çi le bi li yor du gömle ði nin. 
Erik uzun boy lu, güçlü ve fa sul ye sýrýðý gi bi bir adamdý. 
Saç larý gür ve sarýydý. Kan  ter için dey di. Zayýf ya nak larý 
da, ke mik li bi lek le ri, kol larý da sol gun du. Ýnsan bu 
adamýn tüm ha yatýný gölge de ge çir di ði ni sanýrdý. Kel di. 
Mið fe ri kal kanýyla bir lik te bir kaç met re öte sin de, yer-
dey di. Erik gözyaþ larýný giz le mek si zin aðlýyor du. O sýra-
lar yir mi ya þýnda, Si gurd’un ye di yaþ önündey di. Genç 
as ke rin öde vi þim di Kral’ý bek le mek ti. Erik’in kol larýnýn 
gücü iyi bi li nir di. An cak iki ki þi nin kaldýra bi le ce ði 
aðýrlýkta ki bir kýlýcý tek eliy le kaldýrýp sa vu ra bi lir di. Tor 
kýlýcýný in dir miþ ti. Boy nun da ki zin cir de bir haç takýlýydý. 
El le ri ni ka vuþ tur muþ, gözle ri ni acýyla yum muþ tu. Tor 
yüksek ses le dua et ti, Tanrý’ya ya kardý, “Baðýþlayýcý eli ni 
Mag nus’a uzat ve öbür dünya da ki is ti ra hatgâhýnda hu zur 
için de yatýr onu!” di ye yal vardý, hem Si gurd’un, hem de 
öbürle ri nin yürek acýsýný Tanrý’ya bil dir di.

Erik, ba basýnýn ha yatýný ko ru ma ya çalýþan larýn hep-
sin den da ha çok ça ba sar f et miþ, can si pe ra ne sa vaþmýþtý. 
Si gurd’un o güne dek tanýyýp bil di ði in san lar arasýnda en 
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