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 BÝR KIZ ÇO CU ÐU

[...] Yükse len Dünya’nýn en küçük ve en gözden ýrak 
ülke si dir. Batý’da ki bu ülke nin bir yanýný Büyük Ir mak 
Sa ar ku þatýr, öte ki yaný ise Büyük Ülke’nin teh di di altýn
dadýr. Ti ran’ýn ya þadýðý Ka le’nin çok yüksek ku le le ri nin 
görülme di ði tek nok ta yok tur. Ka le, bölge de ya þa yan her
ke sin ya þamý üze ri ne ka ranlýk bir teh dit gi bi çöker. 
Ti ran’ýn ula þa ma ya caðý yer ol madýðýný anýmsatýr her ke
se. Ge ne de, krallýk hâlâ kýsmen özgürdür.

Büyücüler Mec li si’nin Yýllýk Ra po ru’ndan

Rüzgâr Ülke si’nin ti pik özel li ði, dev ku le ler þek lin de 
ku rul muþ, son de re ce düzen li, da hasý ken di ne ye ter li 
þe hir le ri nin özel mi ma ri si dir. Þe hir yer le þim le ri nin her 
par çasý bel li bir et kin li ðe ayrýlmýþtýr. Tek tek her ku le nin 
çe kir de ði ni çok ge niþ, açýk ve eki li bir iç bölge oluþ tu rur. 
Sa la zar þe hirku le si, Rüzgâr Ülke si’nin Or man’dan –
Ka ya lar Ülke si’yle sýnýrý be lir le yen görkem li ko ru– önce
ki son ile ri ka ra ko lu dur.

Adý Bi lin me yen Ya zar,
Ena war þeh ri nin yi tik Ki taplýk’ýndan 
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1
SA LA ZAR

Güneþ bir uç tan bir uca ku þatýyor du ovayý. Özel lik le 
ýlý man ge çen bir son ba hardý: Ot lar hâlâ yem ye þil di 

ve dur gun bir de niz gi bi þeh rin sur larýna doð ru yayýlýyor-
du.

Ni hal, ku le nin te pe sin de ki te ras ta sa bah esin ti si nin 
key fi ni çýkarýyor du. Bütün Sa la zar’ýn en yüksek nok ta-
sýy dý bu rasý: Fer sah lar ca göz ala bil di ði ne uza nan ova en 
iyi bu ra dan görülüyor du. O en gin düzlükte, ev le ri, dük-
kânlarý ve ahýrlarýyla el li katlý þe hir görkem li bir gö rü-
nüm oluþ tu ru yor, he men göze çarpýyor du. On beþ bin 
ki þi nin týkýþ týkýþ dol dur du ðu küçük bir met ro polü için-
de barýndýran, bin iki yüz arþýn yüksek li ðin de, tek bir 
dev ku ley di bu.

Ni hal, upu zun saç larýný daðýtan mel tem le, ora da tek 
baþýna dur mak tan hoþ lanýyor du. Bað daþ ku ra rak, gözle ri 
ka palý, tah ta kýlýcý yanýna yas lanmýþ, taþ larýn üze rin de 
otu ru yor du, ger çek sa vaþçýlarýn yaptýðý gi bi. Ora da, 
yu karýda dur du ðun da, hu zur lu his se di yor du ken di si ni. 
Yalnýzca ken di si üze rin de, en giz li düþünce le ri üze rin de, 
ba zen içi ni kap la yan o bel li be lir siz hüzün üze rin de, ara-
da bir ru hu nun de rin lik le rin den yüksel di ði ni duy du ðu 
ha fif çaðýltý üze rin de yo ðun la þa bi li yor du.

Ama bu, o günler den bi ri de ðil di. Bir sa vaþ günüydü 
ve Ni hal sa vaþ ma ya ar zu lu bir ko mu tan gi bi bakýyor du 
ova ya.

On ve üze ri yaþ lar da on ki þiy di ler. Ni hal dýþýnda hep-
si er kek. Hep si otur muþ, Ni hal ara larýnda ayak ta. Re is: 
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kýpýr kýpýr me nek þe gözle ri, omuz larýna dökülen par lak 
ma vi saç larý ve oransýz siv ri ku lak larýyla in ce uzun bir 
kýz. Þöyle bir bakýnca, güçlü ol du ðu söyle ne mez di, ama 
öte ki ler onun iki du daðý arasýndan çýka cak söze bakýyor-
lardý.

“Bugün, terk edil miþ ev ler için sa va þa caðýz. Fam-
min le rin hep si ora da, pat ron luk taslýyor lar. Bi zi bil mi yor 
ve varýþýmýzý bek le mi yor lar: On larý fa ka bastýrýp ký lýç la-
rý mýzýn gücüyle süre ce ðiz.”

Ço cuk lar dik kat ke sil miþ din li yor lardý.
“Planýmýz ne?” di ye sor du en tom bul larý.
“Dükkânlarýn üze rin de ki ka ta ka dar tek kol ha lin de 

ine ce ðiz, son ra sur larýn ar kasýnda ki bakým ka nal la rýn-
dan ge çip ora dan doð ru ca giz len dik le ri ye re çýka caðýz. 
Ga fil av la ya caðýz on larý: Gürültü edip ye ri mi zi bel li 
et mez sek, ço cuk oyun caðý ka dar ba sit ola cak. Ben gru-
bun baþýnda du ra caðým; ar kam da saldýrý bir li ði.” Bir kaç 
ço cuk, ken di le rin den emin, baþ larýyla onay ladýlar. “Son-
ra ok çu lar” –bu söz üze ri ne, el le rin de sa pan üç ço cuk, 
an ladýklarýný bel li eden bir iþa ret yaptýlar– “ve son ola rak 
pi ya de ler. Hazýr mýsýnýz?”

Coþ kuy la hep bir aðýzdan “Evet!” de di ler.
“Öyley se gi de lim!”
Ni hal kýlýcýný ha va ya kaldýrdý ve te ras tan ku le ye 

gi den yer ka paðýndan aþaðý at ladý, çe te nin ka laný he men 
pe þin den onu ta kip et ti.

Ço cuk lar, Sa la zar’ýn iç hal kasýný do la nan ko ri dor lar-
dan hep bir lik te yürüdüler, Ni hal ve ar ka daþ larýnýn des-
tansý sa vaþ larýný yakýndan bi len þe hir sa kin le ri nin eð len-
ce li –ama da ha çok sýkkýn– bakýþlarý arasýnda.

“Günaydýn, Ku man dan.”
Ni hal döndü. Ne re dey se ken di siy le ayný boy da, 

ol duk ça týknaz bi ri si ko nu þu yor du: Yüzünün ta mamýný 
sýk bir sa kal kaplýyor du. Bir cüce. Gülünç bir bi çim de 
eði le rek se lam ver di.

Ni hal ar ka daþ larýný dur dur du ve o da eði le rek se lam 
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ver di. “Sa na da günaydýn.”
“Bugün de düþman avýna, ha?”
“Her za man ki gi bi. Bugün fam min le ri Ku le’den kov-

mak zo run dayýz.”
“Öyle ya, her za man ki gi bi... Ama ben se nin ye rin de 

ol sam, böyle bir za man da bu ka dar ra hat aðzýma al maz-
dým o adý. Þa ka bi le ol sa.”

“Biz kork mayýz!” di ye baðýrdý bir ço cuk en ar ka dan.
Ni hal, gözü pek, gülümse di. “Öyle, kork mayýz. Hem 

ni çin en di þe le ni yor sun? Fam min ler den kim se hoþ lan-
maz, her du rum da Rüzgâr Ülke si hâlâ özgür.”

Cüce kýs kýs gülüp Ni hal’e göz kýrptý. “Bil di ðin gi bi 
yap, Ku man dan. Ýyi sa vaþ lar.”

Bi rer bi rer, uy gun adým, as ker ler gi bi düzen li, ku le-
nin de ði þik kat larýný geç ti ler. Her katýn ko ri dor larýnda 
do laþýp du ran Sa la zar halkýnýn soy lar ve dil ler kar ga þasý 
arasýnda, ev le rin ve dükkânlarýn önünden geç ti ler, or ta-
da  ki seb ze bah çe si ne açýlan pen ce re ler den düzen li ara-
lýk lar la güneþ ge li yor du üzer le ri ne. Ger çek ten de, Rüz-
gâr Ülke si’nin bütün ku le le rin de, or ta da de rin bir ku yu 
bu lu nu yor du. Ýki iþ le vi vardý bu ku yu larýn: þeh rin de ði-
þik bölümle ri ni da ha iyi aydýnlat mak ve için de bir çok 
seb  ze bah çe si, bir kaç da mey ve bah çe si bu lu nan küçük 
bir eki li bölge ye yer aç mak.

Son ra Ni hal, ken din den emin, dar bir yan yo la gir di 
ve köhne miþ, es ki bir kapýyý açtý. Ar kasý, zi fi ri ka ranlýktý.

“Ýþte gel dik.” Genç kýz, tören si bir ha va ya büründü. 
“Bun dan son ra, kork mak yok, her za man ki gi bi. Yüce 
gö re vi miz ge re ði, bo yun eð me mek zo run dayýz.”

Öte ki ler, cid di, onay ladýlar, son ra sürüne rek tüne le 
gir di ler.

Göz gözü görmüyor du. Ayrýca, küf ko kan, aðýr ve 
yo ðun bir ha va vardý. Ama çok geç me den gözle ri 
ka ranlýða alýþtý ve ka ranlýðýn için de yi tip gi den, ba sa-
mak larý ýslak, kýrýk dökük mer di ve ni se çe bil di ler.

“Bugün bu ra dan bi ri le ri geç me sin sakýn? Duy du ðu-
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ma göre, batý sur larýnda onarýla cak çat lak lar varmýþ...” 
de di bir ço cuk.

“Çok tan geç ti ler,” di ye karþýlýk ver di Ni hal. “Ýyi bir 
ku man dan bu nu da öngörür. Bu ka dar ge ve ze lik ye ter, 
iþi mi ze ba kalým!”

Ayak ses le ri, du varýn öte sin de ki ses le re karýþa rak, 
bir süre da ha boþ luk ta yankýlandý. Son ra, bel ki bi nin ci 
döne meç ten son ra, ses siz lik.

“Gel dik,” di ye fýsýldadý Ni hal so luk so lu ða. Sal dý rý-
dan he men önce hep böyle olu yor du; yüre ði küt küt atý-
yor, þa kak larý zonk lu yor du. Sa vaþ manýn ver di ði bu kor-
kuy la karýþýk ar zu his sin den hoþ lanýyor du. Par mak larý, 
tah ta bir kapý bu lun ca ya ka dar du var da ge zin di. Ku laðý-
ný du va ra da yadý. Ýri dörtgen taþ lar kalýndý, ama ge ne de 
öte ta raf ta ki ço cuk larýn ses le ri ni du ya bi li yor du.

“Hep biz. Ben fam min ol mak tan sýkýldým.”
“Ba na mý söylüyor sun! Ge çen se fer gözümü mo rarttý 

Ni hal.”
“Be nim bir di þi mi kýrdý...”
“Re is, Ba rod iken hiç ol maz sa bir on lar ye ni yor du, 

bir biz.”
“Öyle, ama Ni hal’le da ha çok eð le ni yo rum ben. Vay 

be, sa vaþtýðýmýzda san ki ger çek! Ken di mi önem li bi ri si 
gi bi his se di yo rum... as ker gi bi!”

“Hem za ten Ni hal da ha güçlü, onun ko mu tanlýk 
et me si nor mal.”

Ni hal ku laðýný du var dan çek ti ve ses siz ce si lahýný 
kýnýndan çýkardý. Bir an da ha bek le di, son ra bir tek mey-
le kapýyý aþaðý in dir di ve ar ka daþ larýyla bir lik te baðýra-
rak içe ri si ni bastýlar.

Oda ge niþ ti ve toz la kaplýydý, pen ce re ler den ko ca-
man örümce k að larý sarkýyor du. O kat ta ki bütün ev ler 
gi bi, terk edil miþ bir zen gin eviy di. Yer de altý ço cuk otu-
ru yor du ve her bi ri nin elin de bir tah ta bal ta vardý. Fa ka 
bastýrýlmýþ ol ma larýna rað men, ani den aya ða fýrladýlar ve 
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sa vaþ baþ ladý.
Ni hal, bir öfke se li ni andýrýyor du: Büyük bir þid det le 

düþman larýnýn üze ri ne atýlýyor, çýldýrmýþ gi bi kýlýcýný bir 
ora ya bir bu ra ya sallýyor du. Çarpýþmanýn coþ ku suy la, 
çarpýþan lar bir oda dan öte ki ne geç ti ler, dýþ ko ri do ra 
ka dar bütün evi baþ tan so na katet ti ler.

Bal talý ço cuk lar açýkça boz gu na uð ramýþlardý. Çok 
güçlü dar be alan lar dan “Ah!” ses le ri iþi til me ye baþ ladý.

“Çe ki li yo ruz!” di ye baðýrdý fam min le rin re isi. Henüz 
dar be al mamýþ olan larý, mer di ven le re doð ru koþ ma ya 
baþ ladýlar.

“Ta kip ede lim on larý!” di ye baðýrdý Ni hal; ka çak larýn 
pe þi ne düþmek için atýlmak üze rey di.

Ar ka daþ larýndan bi ri ko lun dan tut tu. “Aþaðýya, dük-
kân la ra git mek yok, Ni hal! Ba bam bir ke re da ha be ni 
aþa ðýda baþýma iþ açar ken ya ka lar sa, da yak tan öldü rür.”

Ni hal ko lu nu kur tardý. “Ýþ aça cak fa lan de ði liz, on larý 
ta kip eder, son ra or ta da ki tar la lar dan kes tir me den gi de-
riz.”

“Evet, yað mur dan kaçarken do lu ya...” di ye ken di 
ken  di ne mýrýldandý ço cuk, ama ça re siz, re isi nin pe þi ne 
takýldý.

Hep si hýzla mer di ven ler den aþaðý in di ler, son ra göz-
le ri dönmüþçe si ne, si lah larý el le rin de, dükkânlarýn 
bu lun du ðu ka ta yönel di ler. Bir çok dükkânýn yol üze rin-
de yalnýzca gi riþ kapýlarý ve mal larýný ser gi le dik le ri 
kü çük bir vit rin le ri vardý, ama bazý dükkânlar, özel lik le 
seb ze ve mey ve sa tan lar, tezgâhlar ve küfe ler le ko ri do-
run bir bö lümünü iþ gal edi yor lardý. Ko þu þun coþ ku suy la, 
ço cuk lar iþ te bu tezgâhlar dan bi ri ne çarpýp olan lar dan 
ha ber siz bir  kaç müþte ri yi ye re de vir di ler.

Ma nav zýva na dan çýka rak, “Lânet olasý zýpýrlar!” di ye 
baðýrdý. “Ni hal! Görürsün bak bu kez ba ba na söyle di ðim-
de!”

Ama Ni hal ka çan larý ko va la ma ya de vam edi yor du. 
Elin de kýlýçla ko þuþ tu rur ken, ken di si ni canlý ve güçlü 

13



his  se di yor du. Ar ka daþ larýndan bazýlarý çok tan ya ka la-
mýþ  tý fam min le ri. Ge ri ye re is le ri ni ya ka la mak kalýyor du.

“Onu ba na býrakýn!” di ye baðýrdý or du su na, son ra 
ba cak larýna “Ha di, da ha hýzlý!” de di. Hýzýný artýrýp düþ-
ma ný  nýn pe þi ne takýldý. Ço cuk, ne re dey se en se sin de his-
se di  yor du Ni hal’in so lu ðu nu. Ken di ni mer di ven le re 
býraktý, ama paldýr küldür iki kat aþaðý düþtü. Acý için de 
doð rul du, doð ru kat ta olup ol madýðýna baktý, ardýndan 
pen ce re den dýþarý attý ken di ni.

Ni hal sar ka rak baktý: Öyle çok in miþ ler di ki, aþaðýda 
yalnýzca ahýrlar vardý. Pen ce re nin di bin de, ku le nin or ta-
sýn da ki bah çe nin bos tan larýndan bi ri nin tam or tasýnda, 
büzülüp kalmýþ avý du ru yor du. Kork ma dan aþaðý at ladý, 
ayak larýnýn üze ri ne düþtü ve çok tan el le ri ni kaldýrmýþ 
olan düþmanýna doð rult tu ðu kýlýcýyla ile ri atýldý.

“Tes lim olu yo rum,” de di ço cuk so luk so lu ða.
Ni hal ço cu ðun yanýna git ti. “Teb rik ler, Ba rod. Epey 

hýzlanmýþsýn!”
“Evet, hem de nasýl. Sen en sem dey ken...”
“Bir ye ri ni in cit tin mi?”
Ba rod, de ri si so yul muþ diz le ri ne baktý. “Ben se nin 

gi bi çe vik at la yamýyo rum. Za ten bir da ha ki se fe re fam-
min le rin re is li ði ni bir baþ kasýna yaptýrýrsýn, ben sýkýldým 
artýk: Bak sa na, her yanýmý mo rarttýn...”

Ni hal’in kah ka hasý öfke li bir ses le ani den ke sil di:
“Ge ne sen ha! Býktým artýk, lânet ol sun!”
“Ey vah, Ba ar!” de di Ni hal kaygýyla. Kalk masý için 

Ba rod’a yardým et ti ve sa la ta öbek le ri arasýndan koþ ma-
ya baþ ladýlar.

“Kaç manýzýn ya rarý yok, nasýl ol sa kim ol du ðu nu zu 
bi li yo rum!” di ye baðýrma ya de vam edi yor du ses.

Bos tanýn sýnýrýna vardýklarýnda, Ni hal ar ka daþýna 
döndü: “Din le, sen eve git. Onun la ben il gi le ni rim.”

Ba rod, Ni hal’in bir de di ði ni iki et me di.
Ni hal ise, en yýlýþýk yüzünü takýnýp diþ siz bir ih ti yar 

olan köylünün gel me si ni bek le di: Adam öyle kýzmýþtý ki, 
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bur nun dan so lu yor du.
“Da ha önce söyle miþ tim ba ba na, ‘kýzýný bir da ha 

bu ra lar da ya ka la ya cak olur sam, za rarýmý öder sin’ de miþ-
tim! Bugün üç baþ ma rul çöpe git ti, dün de ka bak lar... 
Ben den çaldýðýn bütün o el ma lar da ca basý!”

Ni hal üzülmüþ gi bi yaptý. “Bu kez ma su mum, Ba ar! 
Ar ka daþým, görüyor mu sun, þu yu karýda ki pen ce re den 
aþa ðý düþtü. Ben yalnýzca ona yardým et mek için aþaðý 
in dim.”

“Býktým artýk ar ka daþ larýnýn bos tanýma düþme sin-
den, se nin de ge lip on la ra yardým et men den! Ýki ayaðý ný-
zýn üze rin de du ramýyor sanýz, uzak du run pen ce re ler-
den!”

Ni hal üzgün üzgün baþýný sal ladý. “Haklýsýn, baðýþla 
be ni. Bir da ha hiç ol ma ya cak.”

Son ra Ba ar’a öyle me lek gi bi bir yüzle baktý ki, köylü 
oyu na gel di. “Pe ki, pe ki, toz ol þim di. Ama Li von’a söyle, 
bu kez de pa rasýz eðe le ye cek orak larýmý.”

“Söyle mez olur mu yum?”
Kýz, ha va ya bir öpücük kon du rup bir ko þu toz olu-

ver di.

Li von, dükkânlarýn bu lun du ðu kat lar da, ahýrlarýn ve 
Sa la zar’ýn gi riþ kapýsýnýn he men üstünde yaþýyor du. 
Þeh  rin gi riþ kapýsý, iki yanýnda iri de mir çi vi ler ve ge niþ 
men te þe ler bu lu nan, çift ka natlý, on arþýn yüksek li ðin de, 
aðýr, ah þap bir kapýydý; aþýnmýþ tah tanýn üze rin de, çok 
es ki den oyul muþ al çak ka bart ma larýn iz le ri görülüyor du 
hâlâ. Ama figürler ol duk ça karýþýktý ve bir kaç þöval yey le 
bir kaç ej der ha dýþýnda bir þey se çi le mi yor du.

Pek çok tüccar için ol du ðu gi bi, Li von için de dük-
kân ayný za man da ev de mek ti: Böyle ce za man dan ve 
ki ra dan ta sar ruf edi yor lardý. Tek sakýncasý, or talýðýn 
bi raz daðýnýk ol masýydý; kadýn den me yi hak ede cek bir 
kadý nýn ol mayýþý da bu daðýnýklýðý da ha göze çar par ha le 
ge ti ri yor du. Ayrýca, Li von si lah yapýmcýlýðýyla uð raþýyor-
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du: Ev, alet ler, si lah lar, ma den ve kömür par ça larýyla 
týkaba sa do luy du.

Ni hal kapýyý açtý. “Döndüm!” di ye baðýrdý yüksek 
ses le. “Ve de açým!”

Sözle ri, saðýr edi ci gürültü için de yok olup git ti. Bir 
kö þ e de Li von, kýzgýn bir ma den par çasýný büyük bir 
çe kiç le dövüyor du; çe lik ten bin ler ce kývýlcým saçýlýyor ve 
çað  la yan ha lin de ye re dökülüyor du. Ýri yarý bir adamdý, 
üstü baþý is le kaplýydý, kuz gun ren gi, uzun saç larý vardý. 
Bir kömür par çasýný andýran yüzünde yalnýzca gözle ri 
ýþýldýyor du.

“Ýhti yar!” di ye baðýrdý Ni hal var gücüyle.
“Ah, sen sin ha...” de di Li von, alnýnda ki te ri si le rek. 

“Baktým gel mi yor sun, ben de yarýna ye tiþ me si ge re ken 
bir iþi bi tir me ye ko yul muþ tum.”

“Bir þey hazýrla madýðýný mý söyle mek is ti yor sun?”
“Haf ta da bir ye me ði sen ya pa caksýn di ye aramýzda 

an laþ mamýþ mýydýk?”
“Evet, ama... öyle yor gu num ki!”
“Yo, dur ba kalým. Tek söz söyle me ba na. Bah se gi re-

rim, her za man ki gi bi, o azgýn ço cuk lar la oyun oy nadýn.”
Ses siz lik.
“Ve her za man ki gi bi, terk edil miþ ev le rin bu lun du-

ðu kat ta.”
Ge ne ses siz lik.
“Ve büyük bir olasýlýkla, bil mem kaçýncý kez, Ba ar’ýn 

tar lasýna gir di niz.”
Ses siz lik, su çun ka bul edil di ði ni göste ri yor du. Ni hal 

tel do labý açýp bir el ma aldý.
“Her ney se, me rak et me. Bu nu ye rim,” de di se ke 

se ke gi dip Li von’un eri þe bi le ce ði alanýn dýþýna çýka rak.
“Ni hal! Kýzým! Kaç kez söyle dim sa na, or ta da ki bos-

tan lar da oy na ma di ye? Bu rasý yol ge çen hanýna döndü: 
Ýnsan lar kapýma ge lip yakýnýyor, be da va onarým is ti yor-
lar!”

Ni hal üzgün bir yüz ifa de siy le otur du. “Ama sa vaþ-
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týðýmýzda...”
Li von, sabýrsýzlýkla of layýp pof ladý ve do lap tan aldýðý 

bir par ça seb ze yi doð ra ma ya ko yul du. “Ba na ge lip de bu 
bu da la ca þey ler den söz et me! Oy na mayý bi li yor san, oy na. 
Ama kim se yi ra hatsýz et me!”

Ni hal gözle ri ni ha va ya dik ti: Hep ayný hikâye ler... 
“Dýrdýr et me, Ýhti yar...”

Li von, ters ters baktý ona. “Ara da bir de ba ba de 
ba na, olur mu?”

Ni hal’in yüzünde ha fif, muzýr bir gülümse me be lir di. 
“Ha di, ba ba! Hem kýlýçta ki us talýðýmdan hoþ nut ol du ðu-
nu bi li yo rum...”

Li von, ka ba ca, bir ta bak çið seb ze koy du Ni hal’in 
önü ne.

“Öðle ye me ði bu mu?”
“Er kek ço cuk larý gi bi dav ran mak ta ýsrar eden kü çük-

 ha nýmlarýn ye me ði. An laþ ma larýmýza uyup ye me ði sen 
yap saydýn, sýcak bir þey ler yer dik.”

Li von da otu rup ye me ði ni ye me ye baþ ladý. Bir süre, 
düþünce li, bir þey le ri tarttý zih nin de, son ra ye ni den söze 
gir di: “Her du rum da, hoþ nut ol du ðum doð ru de ðil!”

Ni hal ken di ken di ne kýs kýs güldü. Li von, bir kaç 
sa ni ye da ha da yandý, son ra o da gülme ye baþ ladý.

“Ta mam, ta mam. Haklýsýn. Ben se ni ol du ðun gi bi 
se vi yo rum, ama baþ ka larý... on üç yaþýna gel din... di ye ce-
ðim, kadýnlarýn ev len me si ge re kir, er ya da geç!”

“Kim de miþ onu? Be nim eve ka panýp örgü örme ye 
hiç ni ye tim yok. Ben sa vaþçý ol mak is ti yo rum!”

“Kadýn sa vaþçý ol maz,” de di Li von, ama se si, pek de 
giz le ye me di ði bir gu ru ru açýða vu ru yor du.

“Ýlk kadýn sa vaþçý ben ola caðým de mek tir.”
Li von gülümse di ve bir eliy le kýzýnýn saç larýný ka rýþ-

týrdý.
“Tam bir baþ be lasýsýn sen! Ama ba zen keþ ke bir 

an nen ol saydý di ye düþünüyo rum...”
“An nem öldüyse, se nin su çun de ðil,” de di Ni hal 
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do ðallýkla.
“Hayýr,” de di Li von kýza ra rak, “hayýr.”
Li von’un eþi hakkýnda tam bir giz hüküm sürüyor-

du. Ni hal kýsa süre de Sa la zar’da ki her ke sin bir an ne siy le 
bir ba basýnýn ol du ðu nu fark et miþ ti; oy sa onun yalnýzca 
ba basý vardý. Da ha çok küçükken, so ru lar sor ma ya baþ -
lamýþ, Li von bu so ru la ra her za man be lir siz ve karýþýk 
yanýtlar ver miþ ti. An ne si ölmüþtü, nasýl ve ne za man 
öl dü ðü bel li de ðil di. Pe ki nasýldý? Güzel. Evet, ama 
nasýl? Se nin gi bi, me nek þe gözlü ve ma vi saçlý. Ne za man 
an ne sözü açýlsa, Li von bu nalýma gi ri yor du, Ni hal de 
za man la bu ko nu dan uzak dur mayý öðren miþ ti.

“Ba na hep güçlü bir in san ol mamý, ar zu larýmýn 
pe þin den git me mi is te di ði ni söyle din... Ben bu nu yap-
ma ya çalýþýyo rum.”

Li von kýzýna karþý yuf ka yürek liy di: Bu sözler üze ri-
ne gözle ri yaþ lar la dol du.

“Gel bu ra ya,” de di ve sýmsýký ku cak ladý onu, canýný 
acýta cak ka dar.

“Bo ðu yor sun be ni, Ýhti yar...”
Ni hal kur tul ma ya çalýþtý, ama aslýnda bel li et mek 

is te me di ði ka dar hoþ lanýyor du o sarýlma dan.

Öðle den son ra, her za man ki uð raþ larýna ver di ler 
ken di le ri ni: si lah yapýmý.

Li von, bi li nen dünyanýn ve büyük bir olasýlýkla bi lin-
me yen dünyanýn da, en iyi si lah yapýmcýsý ol mak la kal-
mý yor du: Bir sa natçýydý. Onun kýlýçlarý, in sanýn so lu ðu-
nu ke se cek ka dar ýþýltýlý bir güzel li ði olan, inanýlmaz 
si lah lardý, sa hi bi ne uy masýný ve onun be ce ri le ri ni kat 
kat artýrmasýný bi len si lah lar.

Di ken gi bi siv ri, us tu ra gi bi kes kin mýzrak lar yapý-
yor, bun larý yýlan ka vi süsler le do natýyor du. Onun be zek-
le ri, ya rarsýz süsler gi bi mýzrak larýn dýþ görü nü þünü 
han tal laþtýrmýyor, ak si ne ta sarýmlarýný zen gin leþ  ti ri yor-
du. Li von, en büyük iþ lev sel lik le görkem li bir za ra fe ti 
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bir leþ ti re bi li yor du. Si lah la ra ço cuk larý gi bi dav ranýyor, 
on larý ken di ya ratýlarý ola rak görüyor ve bu ni te lik le riy le 
on larý se vi yor du. Hiç tüken me ye cek miþ gi bi gö rünen 
ya ratýcý ye te ne ði ni dýþa vur ma ola naðý sað ladýðý için, bu 
iþe bayý lý yor du; ayrýca, tek nik be ce ri le ri ni sýna mak tan 
çok zevk alýyor du.

Her ye ni si lah, onun za na atçý us talýðýna bir mey dan 
oku maydý; böyle ce, za man za man, ce sur de ney le re gi ri þi-
yor, ye ni mal ze me ler kul lanýyor, hep da ha kar maþýk 
bi çim ler arýyor ve bun larý hep da ha kar maþýk tek nik 
çö züm ler le har manlýyor du.

Li von’un öyle si ne yaygýn bir ünü vardý ki, iþ hiç 
ek sik ol mu yor du ve ol dum olasý, bi raz zo run lu luk ge re ði, 
bi raz da sýrf ho þu na git ti ði için, Ni hal’den yardým alýyor-
du. Ve Ni hal ona de mir ci çe ki ci ni uzatýrken ya da körüðü 
pom pa lar ken; Li von da sa vaþçýlarýn bil ge li ðin den in ci ler 
ar ma ðan edi yor du kýzýna:

“Si lah, yalnýzca bir nes ne de ðil dir: Sa vaþçý için si lah 
bir kol gi bi dir, sadýk ve ayrýlmaz bir yol daþ. Ken di kýlý-
cýdýr o ve dünya da ki hiç bir kýlýca de ðiþ mez. Ve bir si lah 
yapýmcýsý için, bir oðul gi bi dir: Nasýl do ða bu dünyanýn 
canlýlarýna ha yat ve ri yor sa, si lah yapýmcýsý da ateþ ve 
de mir le öyle bi çim ve rir kýlýca,” di yor du Li von ve tümce-
si ni gürültülü bir kah ka hay la ta mamlýyor du.

De mek ki, kýlýçlar için ya þa yan ve sürek li müþte ri le-
ri arasýnda as ker le rin, þöval ye le rin, serüven ci le rin bu lun-
 du ðu bir ba bay la, Ni hal’in böyle si ne is yankâr ve böy le si-
ne az kadýnsý ye tiþ miþ ol masýna þaþ ma mak ge re ki yor du.

Tam bir kýlýçla uð raþýrlar ken, Ni hal çok es ki bir so ru-
yu or ta ya atýver di. “Ýhti yar?”

“Mmm...”
Li von, de mir ci çe ki ci ni kýlýcýn üze ri ne in dir di.
“Sa na bir þey sor mak is ti yor dum...”
Ni hal, ma sum ve dalgýn bir ha va takýndý. “Ba na ne 

za  man sa hi ci bir kýlýç ve re cek sin?”
Li von’un çe ki ci ha va da asýlý kaldý. Bir iç ge çir me, 
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son ra ye ni den çe li ði dövme ye baþ ladý. “Sýký tut þu pen se-
yi.”

“Ko nu yu de ðiþ tir me,” di ye üste le di Ni hal.
“Çok küçüksün.”
“Ha, de mek öyle? Ken di me ko ca bul mak için küçük 

de ði lim ama!”
Li von çe ki ci býraktý, yüzünde bir ‘ba þa ge len çe ki lir’ 

ifa de siy le, bir san dal ye ye çöktü. “Ni hal, bu nu da ha önce 
ko nuþ tuk. Kýlýç, oyun cak de ðil dir.”

“Öyle ol madýðýný çok iyi bi li yo rum, nasýl kul lanýl dý-
ðý ný da bi li yo rum, bu þeh rin bütün er kek ço cuk larýndan 
çok da ha iyi!”

Li von iç ge çir di. Ni hal’e kýlýçlarýndan bi ri ni ar ma ðan 
et me yi sýk sýk düþünmüþ, ama son ra bir ye ri ni in ci te bi le-
ce ði kor ku su onu hep dur dur muþ tu. Öte yan dan, Ni hal’in 
tah ta kýlýcýyla mu ci ze ler ya rattýðýný ve pek çok kez eli ne 
ger çek kýlýçlar ala rak, ge rek teh li ke le ri ni, ge rek 
gi zilgüçle ri ni iyi bil di ði ni or ta ya koy du ðu nu görüyor du.

Ni hal, ba basýnýn ka rarsýzlýðýný fark edip ye ni den sal-
dý rýya geç ti: “Öyley se, Ýhti yar? Ta mam mý?”

Li von çev re si ne bir göz attý. “Ba kalým,” de di gi zem li 
bir bi çim de. Aya ða kalkýp en iyi çalýþma larýnýn, si pa riþ 
üze ri ne de ðil, yalnýzca ken di si için yaptýðý kýlýçlarýn 
bu lun du ðu raf la ra doð ru yürüdü. Bir ka ma alýp Ni hal’e 
göster di. “Bu nu bir kaç ay önce yaptým...”

Çok güzel bir si lahtý: Kab zasý aðaç gövde si bi çi min de 
yapýlmýþtý, bir uç ta aðacýn kökle ri vardý, öte ki uç tan iki 
kývrýk dal uç ve rip dýþarýya doð ru ge niþ li yor du. Öte ki 
küçük, yap raklý dal lar bir par ça da ha kab za ya sýkýca 
tu tu nu yor, son ra ka manýn býçaðýyla kay naþýyor du.

Ni hal’in gözle ri par ladý. “Be nim mi?”
“Se nin, eðer be ni alt eder sen. Ama ben ye ner sem, bir 

ay bo yun ca ye me ði sen pi þi rip evi sen çe kip çe vi re cek-
sin.”

“An laþtýk! Ama sen uzun boy lu ve iri yarýsýn, oy sa 
ben da ha ço cu ðum, öyle de ðil mi? Her za man sen de 
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söyler sin bu nu! O yüzden, eþit ol mamýz için, döþe me nin 
üç tah tasý ka dar bir yer de du ra caksýn.”

Li von kýs kýs güldü. “Ka bul et tim git ti.”
“Öyley se, bir kýlýç ver ba na,” de di Ni hal, çe li ði eli ne 

ala bi le ce ði için þim di den he ye can lanmýþtý.
“Hiç duy mamýþ olayým! Ben de tah ta kýlýç kul la na-

caðým.”
Ýki si bir lik te odanýn or tasýna yer leþ ti ler, Ni hal elin de 

tah ta kýlýcý, Li von bir deð nek le.
“Hazýr mýsýn?” de di Li von.
“El bet te!”

Mey dan oku ma baþ ladý.
Ni hal’in büyük bir di ren me gücü yok tu ve tek ni ði 

ku   sur suz ol mak tan uzaktý, ama bu açýklarý sez gi si ve 
ha yal gücüyle ka patýyor du. Her hücu mu en gel le yip 
sa vuþ tu  ru yor, saldýrý için doð ru za maný se çi yor ve büyük 
bir çe  vik lik le bir sa ða, bir so la sýçrýyor du. Bütün üstün-
lüðü bu  ra daydý ve Ni hal bu nu bi li yor du.

Bir den Li von, ma vi örgülü, er kek gi bi kýzýyla gu rur 
duy du. Tah ta so pa elin den kur tu lu ver di, bir köþe ye yas-
lanmýþ bir grup mýzraðýn üze ri ne çarptý þid det le.

Ni hal, si lahýný ba basýnýn bo ðazýna da yadý. “Ne o, 
Ýh ti yar, us talýðýn bu mu? Bir kýz karþýsýnda böyle si la hýn-
dan ol mak...”

Li von, tah ta kýlýcý uzak laþtýrdý, ka mayý alýp kýzýna 
uzattý. “Al, hak et tin bu nu.”

Ni hal, ka mayý uzun uzun el le ri arasýnda çe vir di, 
tarttý ve par maðýyla kes kin yanýný yok ladý, se vinç ten çýl-
gýna döndüðünü bel li et me di. Ýlk si lahý!

“Ama unut ma: Yen di ðin düþman la böbürlen me as la. 
Büyük bir görgüsüzlüktür bu.”

Ni hal, kur naz gözler le ba basýna baktý. “Sa ð ol, Ýhti-
yar.”

Karþý ta rafýn mah sus ye nil di ði ni an la ya cak ka dar 
uya nýktý.
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