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Na bi la ka ranlýktan kork ma dan ya þa ya bil di ði 
tek bir gün bi le anýmsamýyor du. Kar deþ le ri onun-
la bu ko nu da hep alay et miþ ler di; ka ranlýk çök-
me  ye baþ layýnca ar ka dan yak laþýp ya ko lu nu ya 
om   zu nu çim dik ler ler ya bir köþe ye giz le nip ya ba-
ni ke di ler gi bi mi yav lar lar ve son ra da “Ýþte ca na-
var, iþ te se ni diþ le ri arasýnda kum gi bi öðüte cek 
olan þey tan bu ra da!” di ye baðýra rak onu kor ku-
tur  lardý.

Na bi la bu þa ka la ra hiç bir za man güle me di; 
her za man kor kuy la çýðlýk atýp ka ranlýkta katýla 
ka týla að ladý.

Beþ yaþýnday ken böyley di, on yaþýna gel di-
ðin  de de hiç bir þey de ðiþ me di.

On iki yaþýna basýnca, an ne si onu alýp köyün 
bu tür ko nu lar da de ne yi mi olan yaþlý akýl ho ca sý-
na götürdü.

Yaþlý kadýn, do ðum ânýndan baþ la ya rak olan 
bi  ten her þe yi öðren mek is te di: Do ðum gündüz 
mü ge ce mi ol muþ tu? Sancýlar sýrasýnda aca yip 
bir ses duy muþ muy du? Oda ya ya ra sa ya da ben-
ze  ri bir hay van gir miþ miy di? Be bek üze rin de 
göm le ði ile mi doð muþ tu? Kýllý mýydý? Ve en 
so nun da yaþlý kadýn el le ri ni kýzýn baþýnýn çev re si-
ne koy  muþ ve þöyle de miþ ti: “Ev len di ði za man 
her þey ge çe cek tir.”

An ne si ak þam olun ca onu karþýsýna almýþ ve 
“Gör dün mü bak?” de miþ ti. “Hiç bir þey yok; gün-
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düz ney se ak þam da o var. Sa de ce artýk görünmez 
ol  du lar.”

Na bi la bu nu ka bul len miþ ve uyu yakalmýþtý.
Sa at üç ol du ðun da sýçra ya rak uyanmýþtý. 

On lar ge ne ora daydýlar, renk li giy si le riy le hasýr 
yay gý nýn çev re sin de dans edi yor lardý.

Þeh vet li bir ses to nuy la “Na bi la,” di ye ku la ðý-
na fýsýldýyor lardý, “za vallý ap talcýk; biz den kur tu-
la   bi le ce ði ne nasýl da inandýn?” Son ra kah ka ha-
lar   la güldüler, güler ken ya ba ni do muz lar gi bi 
ses ler çýkartýyor lardý.

Na bi la ka ranlýktan de ðil, ka ranlýðýn için de 
bu   lu nan cin ler den kork tu ðu nu kim se le re söyle-
ye   me miþ ti. Ne re dey se her ge ce ge lip onu bu lu-
yor   lar, pek çok kötü söz söylüyor lardý.

Ama küçük bir kýzýn cin le ri görme si hayýrlý 
sa  yýlma ya caðý için bu nu kim se ye an la ta mamýþtý.

Bir ke re sin de büyükan ne si ona cin le rin her 
þe   y in için de ya þadýklarýný an latmýþtý. Su ci ni, 
ça nak ci ni, ma sanýn yapýlmýþ ol du ðu tah ta ci ni 
var dý. Her þe yin iki ci ni vardý; bi ri iyi, bi ri kötüy-
dü. Bi   ri ni de ðil de öte ki ni çaðýrmak, þükran duy-
mak ya da karþý çýkmak bi zim eli miz dey di. Na bi la 
iyi cin  le ri hiç görme miþ ti; her ge ce gözle ri ni yum-
ma dan uzun uzun on larý çaðýrýyor du ama as la 
ba þa rý  lý olamýyor du.

Gel me dik le ri ne göre, di ye düþünüyor du 
bu nun üze ri ne, de mek ki be nim içim de hiç bir iyi 
cin yok; ya do ðum ânýmda yok ol du ya da ona bir 
kö tü lük yap mamýþ ol ma ma karþýn be ni terk edip 
uzak  la ra git ti.

Na bi la on ye di yaþýnda ev len miþ ti. Düðünle 
bir   lik te yaþlý kadýnýn de di ði gi bi, cin ler de çe kip 
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git  miþ ler di.  
Üç yýl son ra Raj doð muþ tu. Do ðum bek le nen-

den çok önce, bir ge ce vak ti ol muþ tu. O ge ce Ti ru 
ev   de de ðil di. Ebe ona be be ði göste rir göster mez 
Na   bi la onun ar kasýnda ye þi lim si bir gölge gör dü-
ðü  nü his set miþ ti; dal ga lar arasýnda oy na þan bir 
de   nizanasýný andýran gölge son ra dan yok ol muþ-
tu.

Ýlk üç yýl hu zur lu geç miþ ti. Be bek güzel güzel 
bü  yüyor, her þe yiy le ba basýna ben zi yor du, an ne-
sin   den aldýðý hiç bir özel li ði yok tu. En azýndan 
Na bi  la öyle sanýyor du.

Ti ru’nun or ta dan kay bol du ðu ge ce ye ka dar.
O ge ce Raj uyanmýþ ve gözle ri ni fal taþý gi bi 

aça   rak haykýrma ya baþ lamýþtý. Þim di ne yin an ne-
si   ne çek ti ði bel li ol muþ tu: ge ce ler den ve cin ler-
den kork masý.

Na bi la, Ti ru’nun öldürülmüþ ol du ðu nu iki 
gün son ra öðren miþ ti. Þa fak tan önce bi ri ge lip 
ka pý  sýna ya ba ni bir do mu zun ke sik ka fasýný 
atmýþtý. Gü n  ler bo yun ca or man da onun be de ni ni 
aramýþ, ama bu la mamýþtý.

Bir haf ta son ra ce na ze töre ni yapýlmýþtý ve 
Na    bi la res men dul kalmýþtý; artýk pek çok þe hit-
ten bi ri nin yürek li ve güçlü karýsýydý o. Raj’ýn 
göz   le ri da ha büyük ve da ha be yaz ol muþ tu; ço cuk 
san    ki bakýþlarýyla baþ ka bir dünya ya gi der miþ 
gi bi hep karþýya bakýyor du.

Bir öðle den son ra, ha va da yo ðun bir tarçýn 
ko    ku su nun du yul du ðu, or man da ki hay van larýn 
gün batýmý þa ma tasýna baþ ladýðý sa at ler de Na bi la 
oð    lu nu so kak kapýsýnýn önünde bul du. Büyük 
adam gi bi dir sek le ri ni diz le ri ne da yamýþ otu ru-
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yor   du. Na bi la ha fif çe om zu na do kun du ðun da 
ar ka  sýna bi le bak ma dan usul ca ko nuþ tu: “Ba bam 
ne   re de? Onu çaðýrýyo rum, ne den gel mi yor?”

Na bi la oð lun dan çe ki ni yor du, onun zih nin-
den ge çen her þe yi an la yamýyor du. Mer di ven de 
ya  nýna otu rup ona sarýldý.

Ya vaþ ça “Ba ban artýk yanýmýza döne mez,” 
de di. “O öldü.”

“Öldü ne de mek?”
“Çok uzak la ra git ti de mek.”
“Uzak la ra, ne re ye?”
Na bi la bir an sus tuk tan son ra ko nuþ mayý sür-

dür  dü: “Büyükan ne nin de git ti ði ye re. Orasý 
bi zim göre me di ði miz ha ri ka bir yer; bir ucun dan 
öte   ki ne ko þa bi le ce ðin ve her za man mut lu ola bi-
le   ce ðin büyük bir ova. Ora da mey ve aðaç larý, hay-
van   lar, se rin ýrmak lar var; ha va her za man ýlýk ve 
hiç   bir za man mu son yað mur larý yaðmýyor.”

“Pe ki, bi zi ne den yanýna al madý?”
Na bi la onu he men yanýtla madý.
“Bir gün biz de gi de ce ðiz ora ya.”
“Ne den þim di git mi yo ruz?”
“Çünkü önce ya pa cak çok iþi miz var. Sen oku-

la git me li sin, büyüme li sin.”
Bir ayaðýný top ra ða sürten Raj “Ben ölü ol mak 

is ti yo rum,” de di.
‘Ben de’ de mek is ter di Na bi la. Oy sa an cak 

þu   nu söyle ye bil di: “Bu na biz ka rar ve re me yiz. Ne 
ba   ban, ne de büyükan nen ken di si ka rar ver di.”

“Kim ka rar ve ri yor pe ki?”
O an da ar ka larýndan ha fif bir esin ti yükse le-

rek or manýn nem li ve sýcak ko ku su nu ge tir di; 
evin önünde ki hin dis tance vi zi aðacýnýn te pe si 
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sal    lan ma ya baþ ladý.
“Rüzgârý du yu yor mu sun?”
Raj, ha vayý kok la yan bir hay van gi bi baþýný 

yu   karý kaldýrdý. “Du yu yo rum.” 
“Rüzgâr bir dal ga gi bi dir. Büyük ovay la ara-

mýz  da rüzgâr var; ölmüþ olan larýn sözle ri ni bi ze 
ta  þýyan odur.”

“Ba bam rüzgârýn di liy le mi ko nu þu yor?”
“Ba ban, büyükan nen, gözle ri mi zin önünde 

ol   ma yan her kes.”
“Bi zi görüyor lar mý?”
“Görüyor lar ve bi zim le ko nu þu yor lar.”
Raj an ne si nin gözle ri ne bak ma dan, “Ama ben 

bir þey duy mu yo rum,” de di.
Bu nun üze ri ne Na bi la oð lu nun üze ri ne eði lip 

ya   vaþ ça yüzüne üfle di. “Ne di yor rüzgâr?”
Ço cuk omuz larýný kaldýrdý. An ne si ye ni den 

üf  le di.
Raj ürkek çe “Bir þey söylüyor mu?” di ye sor-

du.
“Þöyle di yor,” de di an ne si. “Kork ma Raj çün-

kü se nin le yim. Büyüme li ve be nim gi bi güçlü ve 
ce   sur ol malýsýn.”

Raj, “Ba bam ce sur muy du?” di ye sor du.
“Yav ru larý olan bir kap lan dan da ha ce sur du.”
“Ya sen?”
Na bi la ses siz ce dur du, son ra oð lu nun gözle ri-

nin üze ri ne bir da ha üfle di.
“Rüzgâr ne di yor?” di ye sor du Raj. 
“Rüzgâr geç ol du ðu nu ve uyu man ge rek ti ði ni 

söy  lüyor.”
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On larý Av ru pa’ya götüre cek olan ge mi nin 
am ba  rýnda giz li ce yol cu luk ya par lar ken Na bi la 
oð lu nun ay lar önce si sor du ðu soruya bir yanýt 
bul ma ya ça lý þý yor du. 

Ülke si ni terk et mek ce sur ca bir dav ranýþ mýy-
dý? Yok sa bu ödlek lik ten, kal leþ lik ten baþ ka bir 
þey de ðil miy di?

Bu so ru ya her se fer de ði þik bir yanýt ve ri yor-
du. Sa bah uyanýr uyan maz ken di ken di ne þöyle 
di   yor du: Bu ce sur ca bir dav ranýþ, çünkü in sanýn 
yer   leþ mek üze re tek baþýna ve dört yaþýnda bir 
ço cuk   la hiç tanýmadýðý bir ülke ye git me ye ka rar 
 ver   me si yürek li lik is ter. Ama öðle ye doð ru ödlek-
lik et ti ði ni düþünme ye baþlýyor du. Ce sa ret de mek, 
ülke sin de kal mak ve halkýn kur tu lu þu için ko  -
casýnýn ve öte ki Ta mil le rin gi riþ ti ði müca de le yi 
sür  dürmek de mek ti. Ama dul bir kadýn, he le bir 
de küçük bir ço cu ðu var sa, ne ya pa bi lir di ki? 
Ha yýr, hayýr, git mek en doð ru se çim di. Pe ki o 
za man –di  yor du he men bir ses– haklý ol du ðu na 
bu ka dar ina  nýyor san ne den yo la çýka caðýndan 
kim se yi ha ber   dar et me din? Son ra ken di ken di ne, 
çünkü hiç  ak  ra bam kal madý, di ye yanýt ve ri yor-
du. Ama bu ya nýtý ve rir ken bi le bu nun bütünüyle 
doð ru ol ma dý ðýný bi li yor du.

Cin le rin ye ni den ona mu sal lat ol duk larýný 
ken   di ne iti raf et mek ten de kaçýnýyor du. Çok yýl-
lar önce an ne si onu yaþlý kadýna götürdüðü 
za man, aslýnda onu kor ku tanýn ka ranlýk de ðil, 
ka ran   lýðýn için de giz li olan lar ol du ðu nu söyle me 
gü cü  nü ken din de bu la mamýþtý. Ne den yap-
mamýþtý bu   nu? Bel ki da ha o za man on lar dan kur-
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tu la bi lir di. Yaþlý kadýn pek çok dua ve yöntem 
bi li yor du, bel   ki de onun du ru mu na uy gun bir 
ta ne si bu lu na   bi lir di: Kýsa süre için de ken di iyi 
ci ni ni çaðýr ma  yý öðre nir, kötü olan lar da çe kip 
gi der di. O da so   nun da bun lar dan kur tul muþ olur-
du.

Oy sa iþ ler böyle git me miþ ti. Öle bi le cek bu 
ka dar adam var ken, onun ko casý Ti ru can ver miþ-
ti. Ne   den o da, bir baþ kasý de ðil? Hâlâ yan larýnda 
ko ca   larýyla ya þa yan kadýnlar vardý.

Uzun yol cu luk günle rin de ço cuk çýðlýk çýð lý-
ða baðýrmak tan baþ ka bir þey yap madý. Köyden 
da   ha gün doð ma dan ayrýldýlar. Er te si ge ce de bu 
ge   mi ye bin di ler. Giz len miþ ol duk larý am bar da 
mi ni   cik bir ýþýk bi le yok tu.

De ni zin üze rin de iler le me ye baþ ladýklarýnýn 
ilk sa at le rin de Na bi la þa ka yap ma ya çalýþtý. Am ba-
 rý dol du ran çay çu val larýnýn arasýnda kol larýný 
çýr  pa rak uç ma tak li di yapýp “Bak, Raj,” de di, ‘ben 
bir ya ra sa dan da ha ba þarýlýyým.”

Oð lan an ne si ne görmüyor muþ gi bi bakýyor, 
el    le ri ku caðýnda ke net li otur du ðu yer de tek söz 
et  mi yor du.

Da ha son ra sýca ða ve ma ki ne le rin gü rül tü sü-
ne ye nik düþe rek uyu yakaldý; Na bi la uyu du ðu 
sü  re ce onu sey ret ti. Der ken ço cuk sýçra ya rak 
uyan dý.

Ol du ðu yer de di ki le rek otur du ve “Güneþ 
öl dü!” di ye haykýrdý. 

Na bi la onu kol larýnýn arasýna aldý, yatýþtýrma-
ya çalýþtý. Ama oð lu nun be de ni kas katýydý.

“Hayýr, Raj,” di ye fýsýldýyor du, “sen ne di yor-
sun, güneþ hiç ölmez. Du varýn ar kasýnda, onu 
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gö re   me yen bi ziz.”
“Öldü!” di ye baðýrma ya de vam edi yor du 

ço cuk. “Ben kor ku yo rum. Çok uzun za man dan 
be ri yok, öldü!”

Bu nun üze ri ne Na bi la,  “Bu nu  rüzgâra  so ra   -
l ým,” de di. 

Bir kaç kez üfle dik ten son ra Raj sa kin leþ ti.
Baþýný an ne si nin om zu na yas la ya rak, “Rüz-

gâr ne di yor?” diye sordu.
“Rüzgâr kork ma man ge rek ti ði ni, güne þin her 

za   man var ol du ðu nu ve son su za dek se nin ha ya tý-
nýn üze rin de ýþýya caðýný söylüyor.”

On gün son ra Fi ume’de ge mi den in di ler.

Ge cey di ve so ðuk bir yað mur çi se li yor du.
Raj çok tan uyu muþ tu; Na bi la onu ýslan mak-

tan ko ru mak için sa ri si nin ke narýna sardý.
O kent te üç gün ge çir di ler. Ke penk le ri ka palý 

bir apart man da ire sin de bek le þi yor lardý. On lar la 
bir   lik te an la madýðý bir dil de ko nu þan baþ ka in san-
  lar vardý. Günde bir kez, bir adam içe cek ve sand-
 viç ge ti ri yor du.

Raj uyanýr uyan maz “Gel dik mi?” di ye sor du. 
Ke penk le rin arasýndan in ce cik bir güneþ ýþýðý 

oda   ya sýzýyor du. Na bi la bu nu oð lu na göster di: 
“Ne   re dey se gel dik.”

Evin için de ki her kes su su yor du. Bek li yor lar-
dý.

Bi raz gürültü ya pan iki ki þi, kâðýt oy na yan, 
çe   kik gözlü ve si yah düz saçlý iki de li kanlý idi.

Ku caðýnda Raj ile bir köþe ye otur muþ olan 
Na   bi la oð lu na usul usul ken di ni evin de his set ti-
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ren nin ni ler söylüyor du.
Bir ge ce öte ki ler ye re uzanmýþ uyur lar ken 

Na    bi la kal ka rak oda lar da do laþ ma ya baþ ladý.
Ýki de li kanlý baþ larýný kol larýna da yamýþ uyu-

yor   lardý; ken di ülke sin den ge len kadýn bir sal yan-
goz ka bu ðu gi bi ken di içi ne sar ma lanmýþ yatýyor-
du. Raj da elin de ki men di li ya naðýna sýkýca bas  tý-
ra  rak, ayný bi çim de kývrýlmýþ uyu yor du.

Na bi la, oð lu nu sey re der ken onun uy ku sun da 
bi    le ayný hüzünlü ifa de den sýyrýla madýðýný, al ný-
nýn ger gin, du dak larýnýn aþaðý doð ru kývrýk ol du-
ðu   nu fark et ti. Küçücüktü, ama çok tan yo rul muþ 
ve ha yal kýrýklýðýna uð ramýþtý. An cak bir yaþlýnýn 
ola  bi le ce ði gi bi yor gun ve kýrgýn.

Par mak larýnýn ucun da yürüye rek pen ce re ye 
yak   laþtý ve ke pen gin aralýklarýndan dýþarýya bak-
tý. Ye ni den yað mur yaðýyor du, aþaðýda as falt lan-
mýþ bir cad de ve bir tra fik lam basý vardý. Lam ba 
dü  zen li aralýklar la por ta kal ren gi ýþýðýný yakýp 
sön   dürüyor du. Ara da sýra da bir oto mo bil ge çi yor-
du. Iþýða vardýklarýnda ya vaþ la ya cak larýna da ha 
da hýzlanýyor lardý.

On larýn sa hip ol du ðu güven duy gu su na sa hip 
ol   mak is ter dim, di ye düþündü Na bi la; geç sem ve 
hat   ta hýzlan sam bi le hiç bir þey ol ma ya caðý güven-
ce   si ni du ya bil sey dim; ya da on lar da ki bi linç siz li-
ðe sa hip ola bil sey dim, ha ni ço cuk ken sýcak gün-
ler   de bir ka ya ya çýkýp buz gi bi su ya at ladýðýmýz 
gün  ler de ki gi bi dav ra na bil sey dim.

Na bi la içi ni çek ti, par maðýný ke penk te gez dir-
di ve son ra toz la nan eli ni çek ti. Ar kasýnda hor la-
yan bi ri vardý. Kadýn uy ku sun da ko nu þu yor du, 
ko   nuþ mak tan çok san ki bir ço cu ðu çaðýrýr gi bi 
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mý   rýldanýyor du. Yanýndan ge çer ken Na bi la du dak-
    larýnýn að la mak üze rey miþ gi bi tit re dik le ri ni gör  -
dü.

Uy ku sýrlarý or ta ya çýkartýyor, di ye dü þü nür-
ken ya ka ladý ken di ni; uyur ken, pa zar da mal larýný 
ser   gi le yen satýcýlar gi bi kor ku larýmýzý göste ri yo-
ruz. Böyle olun ca da cin ler bi rer bi rer bi zi de met-
ten se çi yor lar, uyu yan be den le rin üze rin de uçu-
þu   yor lar ve bir iç çe kiþ ten, bir yüz ifa de sin den her 
þe  yi anlýyor lar. Sadýk ve tut ku lu lar. Uy gun bir 
in sa ný bul duk larýnda as la terk et mi yor lar. Doð ru 
in  sa nýn iyi ka pan mamýþ bir kapýya ben ze di ði ni 
bi li yor  lar; içe ri gi re bil mek için þöyle bir omuz 
vur mak ye ter li olu yor.

Ti ru ile ev le nir ev len mez cin le rin çe kip git-
me  le ri bo þu na de ðil di. Ve onun ölümünden son ra 
ge   ri gel me le ri de öyle. Ti ru uyur ken bi le yüzü 
uya  nýkken ol du ðu gi bi hu zur lu ve güçlü olur du. 
Onu alýp götürdükle ri ge ce, as ker le rin baskýnýn-
dan önce ko casýnýn uyu masýný sey ret miþ ti.

Na bi la ye ni den pen ce re nin yanýna gel di ve 
onu ha fif çe ara ladý. Ta uzak lar da bir ke nar dan 
gök  yüzü ya vaþ ya vaþ ka ranlýðýndan sýyrýlma ya 
baþ   lamýþtý.

Karþýda hep si bir bi ri nin ayný ve bir sýra ya 
di zil   miþ yapýlar vardý. Ara larýnda da an cak sýrýkla-
ra bað   la na rak ayak ta du ra bi len cýlýz ve has talýklý 
aðaç   lar büyümek tey di.

Pen ce re nin önünde büyük bir aðacýn dal larý 
var  dý. Yap raksýzdý, on larýn ye ri ne dal la ra plas tik 
tor   ba lar takýlmýþtý.

Bir ta ne si o ka dar yakýndý ki Na bi la uzan sa 
ona do ku na bi le cek ti. Rüzgâr onu bir kur ba ða  
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