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Adým Ni hal. Rüzgâr Ülke si’nin þe hir-ku le le rin den 
Sa la zar’da büyüdüm. Ai lem, Yükse len Dün ya’ 

nýn en iyi si lah yapýmcýsý Li von’du. Ma ne vi ba bam. 
Ba na kýlýç kul lan mayý öðre ten, ya þamýn ne ol du ðu nu 
açýk la yan odur. Her þe yi mi ona borç lu yum. Ço cuk lu ðum 
onun yanýnda geç ti, kýlýçlar, kal kan lar, zýrhlar ve sa vaþçý 
ol ma ar zu su arasýnda.

Ma vi saç larýmla siv ri ku lak larýmýn ne an la ma gel di-
ði ni bil mek si zin, sa kin yýllar ge çir dim.

Ne var ki, ken di mi bil dim bi le li ses ler iþi ti yor, sürek li 
yi ne le nen kâbus lar görüyor dum. Acýdan kývra nan, ba na 
an laþýlmaz sözler fýsýlda yan yüzler.

Ti ran’ýn or du su bir den bi re çýka gel di, bir son ba har 
ak  þamý. O or du nun Sa la zar ovasýnda iler le di ði ni gör-
düm, her þe yi ezip ge çen ve yu tan ka ra bir de niz ka bar-
masý gi bi.

Bir za man lar ki ya þamýmdan ge ri ye hiç bir þey kal-
ma dý.

Þe hir ku þatýlýp ate þe ve ril di, ar ka daþ larým öldürül-
dü, ba bam gözle ri min önünde kýlýçtan ge çi ril di. Be ni iki 
fam min den –Ti ran’ýn ya rattýðý sa vaþçý ca na var lar– 
ko ru mak için öldü. Fam min le rin iki si ni de öldürdüm. On 
altý yaþýndaydým.

Kýlýçta us taydým, ama ye te rin ce de ðil. Ya ra landým 
ve iyi leþ me nin uyu þuk lu ðun dan çýktýðýmda, acý ve umut-
suz lu ða ye ni den doð dum.

Yýllar önce Ti ran’ýn yok et ti ði yarýelf ler halkýnýn 
so nun cu su ol du ðu mu keþ fet tim. Li von’un kýz kar de þi 
Bü yü cü So ana be ni De niz Ülke si’nin bir köyünde bul du-
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ðun da, da ha ye ni doð muþ bir be bek mi þim. An ne min can-
sýz be de ni be ni fam min le rin azgýn saldýrýsýndan ko ru-
muþ tu. Ký yýmdan sað ka lan tek ki þiy dim.

O za man dan son ra de ðiþ me ye baþ ladým. Artýk ne þe li 
bir kýz ço cu ðu de ðil, çok ça buk büyüyüver miþ bir genç 
kýz  dým. Kâbus lar her ge ce iþ ken ce edi yor du ba na. Ti ran’ý 
de vir mek için bütün ben li ðim le sa va þa caðýma ye min 
et tim. Ej der ha Þöval ye si ol ma ya o za man ka rar ver dim.

Aka de mi’ye gir mek ko lay ol madý, ken di me kýlýcýmla 
bir yer el de et mek zo run da kaldým. Aka de mi’nin öðren ci-
si ola bil mek için sa vaþ mak zo run da kaldýðým on sa vaþ çý-
yý Ej der ha Þöval ye le ri Ta ri katý Baþku man daný Ra ven 
seç ti. On larý te ker te ker boz gu na uð rattým.

Aka de mi’de bir yýl bo yun ca yalnýzlýk için de ya þa-
dým: Öte ki öðren ci ler, kadýn ol du ðum ve farklý ol du ðum 
için, ben den uzak du ru yor lardý. On larýn güven siz lik do lu 
bakýþlarý ne re ye git sem pe þi mi býrakmýyor du.

Baþ langýçta bu yüzden acý çek tim. Son ra on larýn nef-
re ti ne, acýya, her þe ye du yarsýzlaþtým. Be nim için önem li 
olan tek þey, ba bamýn ve halkýmýn in ti kamýný al maktý.

Ge ce le rim be ni in ti kam al ma ya dürten ruh lar la 
do luy du. Günle rim sýký id man lar la ge çi yor du. His le ri ve 
ac ýsý ol ma yan bir si la ha dönüþmek is ti yor dum.

Ben li ði mi yok et mek is ti yor dum.
Eði ti min baþ langýç aþa masýný geç tik ten son ra, ilk 

sa vaþ sýna masý be ni bek li yor du. O gün, sa vaþ alanýnda, 
zih nim bo þaldý, acým yok ol du. Yalnýzca Li von’un son 
ar ma ðaný si yah kris tal kýlýcým ve fam min le rin kaný 
vardý. Sa vaþtým, öldürdüm, düþman larýma acýmasýzca 
sal dýr dým. Ku man dan lar be ni teb rik et ti ler, ben de ba þar-
dý ðý ma inandým.

Ama öyle de ðil di. O gün Fen öldü. Ej der ha Þöval ye-
si’ydi, So ana’nýn sev gi li si. Be nim için bir kah ra mandý. 
Ona âþýktým, be ni hâlâ ya þa ma bað la yan tek duy guy du 
bu. Fen’in ce se di ni gördüðümde, ken di mi sa va þa ada ma-
ya ka rar ver dim.
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Eði ti mi mi ta mam la mam için, cüce ler halkýndan bir 
Ej der ha Þöval ye si olan Ido’nun yanýna ve ril dim. Aklýma 
kuþ ku yu so kan o ol du: Yaptýðým doð ru muy du? Yalnýzca 
in ti kam için sa vaþýla bi lir mi?

So nun da ba na bir ej der ha ver di ler. Gönlünü fet het-
mek ko lay ol madý: Da ha önce baþ ka bir þöval ye ye hiz met 
et miþ, kýdem li bir ej der haydý. Kim se yi yanýna yak laþ týr-
mý yor, artýk uç mak is te mi yor du. Efen di si nin ölümüyle 
sa vaþ ar zu su sönmüþtü, ama onun be nim gi bi umut suz ve 
yalnýz ol du ðu nu his se di yor dum. Be nim ej der ham. Adý, 
Oarf.

Sen nar hep yanýmda ol du. Tanýþtýðýmýzda küçük 
bi rer ço cuk tuk. Bir lik te büyüdük, kah ka ha larýmýzý, 
düþle ri mi zi, acýlarýmýzý pay laþtýk. Ayný da va için 
sa vaþtýk.

Sýk sýk onu düþünüyo rum.
En iyi dos tum Sen nar. Büyücü Sen nar. Mec lis Üye si 

Sen nar.
Ba tan Dünya’ya ulaþýp ulaþ madýðýný bi le mi yo rum, 

onu bir da ha göre cek mi yim bi le mi yo rum.
Son karþýlaþ mamýz unu ta ma ya caðýmýz bir ve day la 

ka pandý.
Onun yok lu ðu, ba na her gün eþ lik eden bir acý.
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KA RA ÝLE DENÝZ ARA SIN DA

Ýki Yüz Yýl Sa vaþý sýrasýnda, Yükse len Dünya’nýn 
pek çok sa ki ni, sa vaþ lar dan býka rak, de niz de ya þa mak 
üze re ülke si ni terk et ti. On lar la son te mas, yüz el li yýl 
ön ce si ne uzanýr: Su ve Rüzgâr Ülke si bir le þik krallýklarý-
nýn, ka ra ya dönen bir Ba tan Dünya sa ki nin den aldýklarý 
bir ha ri ta sa ye sin de o bel de yi iþ gal et me ye gi riþ tik le ri 
za ma na. Se fer fe ci bir son la bit ti: Sað kalýp ge ri ye dönen 
ve olan larý an la tan hiç kim se ol madý. O za man dan be ri, 
o ana ka ra hakkýnda hiç bir þey bi lin mi yor ve ora   ya nasýl 
ulaþýldýðýný hatýrla yan yok.

Büyücüler Mec li si’nin Yýllýklarýndan alýntý

Bu yüzden, Rüzgâr Ülke si kralýna se yir ha ri tasýnýn 
kop yasýný sak la ma hakký tanýnmak tadýr; söz ko nu su 
ha ri tay la (...) Özgün ha ri ta, Ba tan Dünya’ya karþý as ke rî 
se fer (...) kul lanýla caktýr.

Su Ülke si’nin Mührünü taþýyan parþömen,
Mak rat Þeh ri Krallýk Ki taplýðý’ndan 
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1
YO LA ÇIK MA DAN ÖNCE

Bütün eþ yasý, için de bir kaç ki tap la bir-iki giy si nin 
bu lun du ðu bir çýkýndý. Sen nar çýkýný sýrtlayýp 

açýk ha va ya çýktý.
Pe le ri ni nin altýna ayak larýna ka dar uza nan si yah, 

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 
be ze liy  di. Henüz Mak rat’ýn ik li mi ne alýþa mamýþtý. De niz 
Ül ke  si’nde ya þar ken ba har lar ýlýmandý ve Rüzgâr Ülke-
si’n de ha va her za man sýcaktý. O yýl Büyücüler Mec li-
si’ne ev sa  hip li ði ya pan Güneþ Ülke si’nde ise, ba har 
ne re dey se kýþ ka dar don du ru cuy du ve yaz mev si mi nin 
aþý rý, bo ðu cu sýcaðý bir den ge li ve ri yor du. Sen nar ürper di 
ve uzun kýzýl saç larýný pe le ri ni nin baþlýðýyla örttü.

On do kuz yaþýndaydý ve büyücüydü. Çok iyi bir 
bü yücü. Ama kah ra man de ðil di. Gözünü kýrpma dan 
ken di ni ölüme atan, Ni hal’di. Sen nar, saf larýn ge ri sin de 
stra te ji ler ge liþ ti ri yor du. Ve aðýr bir zulüm altýnda ki 
dünya la rýnýn halký için bir þey ler yap ma ola naðýný bul du-
ðu þu an, kor ku yor du. Mec lis büyücüle riy le otu rum lar ve 
or du kur may larýyla top lantýlar ile ge çen ay lar dan son ra, 
bek le nen an gel miþ ti. Yo la çýka cak ve bil di ði ka darýyla 
bel ki de artýk var ol ma yan bir kýta ya ulaþ mak için de niz-
le ri aþa caktý.

Tek baþýna, Mec lis öyle ka rar almýþtý.
Kor kaðýn te ki yim.
Yüz el li yýldýr Ba tan Dünya’dan ha ber alýnamýyor du. 

Sen nar’ýn göre vi, bu ülke yi bul mak ve ülke nin kralýný, 
so nu bi lin me yen bir sa vaþ ta Yükse len Dünya’ya yardým 
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et me ye ik na et mek ti: Ti ran’a karþý ve ri len sa vaþ. Þa faðýn 
ýþýðýnda, Sen nar’a umut suz bir görev gi bi gel di bu.

Atý çok tan hazýrdý. Sen nar, atýna at la ma dan önce 
du rak sadý. Da ha vak tim var. Mec lis’e döne bi li rim. 
Yanýldý ðýmý, fik ri mi de ðiþ tir di ði mi söyle ye bi li rim.

Çev re si ne bakýndý. Ýn cin top oy nu yor du. Her kes 
uy ku daydý. Böyle yo la çýkmak zo run daydý, kim sey le 
ve da laþ ma dan. Ýçgüdüsel ola rak, eli ya naðýnda ki ya ra 
izi ne git ti. Son ra atýný mah muz layýp yo la ko yul du.

Ýlk du rak De niz Ülke si ola cak, ora da ken di siy le bir-
lik te ok ya nu sa açýlmayý göze ala bi le cek bi ri si ni ara ya-
caktý.

De niz Ülke si, doð du ðu yer di. Ho casý So ana’nýn pe þi 
sýra Rüzgâr Ülke si’ne git mek üze re ora dan ayrýlmýþ; yol-
cu luk uzun ve teh li ke li ol du ðu için, yur du na sey rek ola-
rak dönmüþtü.

Sen nar iki yýldýr evi ne uð ramýyor du.
Ya þamýnda ye ni bir yol ayrýmýna gel di ði þu sýra da, 

an  ne si ni ye ni den görme ih ti yacýný du yu yor du.

Köyü Phel ta’ya vardýðýnda, sa bah epey iler le miþ ti. 
Gök, si yahtý ve yað mur yüklü bu lut lar la kaplýydý: Doð-
du  ðu köyün az sayýda ki evi üze rin de, fýrtýnay la pat la ma-
ya hazýr kat ranlý bir mu þam ba gi bi uzanýyor du. Or talýkta 
kim se yok tu, her kes de niz dal ga larýnýn þid det le kýyýlarý 
dö ve ce ði ni tah min ede rek ev le ri ne ka panmýþtý. Ha va 
nem liy di ve Sen nar, de ni zin kýyý iç le ri ne ka dar ula þan 
güç lü, kes kin ko ku su nu içi ne çek ti.

O top rak larýn ti pik ko nut larý olan örme du varlý, 
sa man  çatýlý küçük ev ler den oluþ muþ köyü sað lam bir 
ka zýklý çit çev re li yor du. Top lam nüfu su iki yüzü aþ ma-
yan   küçük bir köydü ve al çakgönüllü bir görünümü 
vardý. Ev ler, ya bancý bir yer de ürkmüþ bir grup ço cuk 
gi bi  bir bi ri nin üstüne abanmýþtý. Sen nar’ýn bu yer le il gi li 
çok faz  la anýsý yok tu. Ora da doð muþ tu, ama o ve ai le si 
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çok geç me den köyü terk ede rek sa vaþ alan larýna git mek 
zo run  da kalmýþlardý. Yýlda bir kaç kez, ba basýnýn izin li 
ol du   ðu dönem ler de ora ya dönüyor ve an cak o ge liþ le rin-
de kop  muþ iliþ ki le ri ni ye ni den ku ra bi li yor, es ki ar ka daþ-
larýna ka vu þa bi li yor du. Ama bu rasý, onun yu vasýydý. 
Yur du, top raðý.

An ne si ne git me den önce, þöyle bir do laþ mak is te di. 
O  yer le ri ye ni den ben li ði nin bir par çasý kýlma, kaldýrým 
ta þýna bas ma, ko ku larý duy ma, de ni zin aþýndýrdýðý ev le-
rin  sývasýna do kun ma ih ti yacýný his se di yor du. Düþünce-
le  re da la rak, dar ve do lam baçlý so kak lar da baþýboþ 
do laþtý, ta til günle ri pa zarýn ku rul du ðu küçücük ana 
mey dan da oya landý, rýhtýmda –ok ya nus üze rin de asýlý 
du ran, cýlýz bir tah ta is ke le– va kit ge çir di.

Bir den her þe yi ço cuk lu ðun da ki gözler le gördü ve 
bastýrýlmýþ bir çok aný zih ni ne üþüþtü: ev ler arasýnda ki 
oyun larýn, yi ti ril miþ ar ka daþ larýn, küçük se vinç le rin 
ka çak görüntüle ri. Unu tul muþ þey ler, bel ki de faz la ace-
ley le.

An ne si ni ye ni den görme fik ri onu he ye can landý rý-
yor du. Kapýnýn önüne gel di ðin de, Sen nar içe ri den ta bak 
ça nak ses le ri nin gel di ði ni duy du. Bir kaç sa ni ye du rak sa-
dý,  son ra kapýyý çaldý.

Genç Büyücü’ye kapýyý ufak te fek ve çil li bir kadýn 
açtý, Sen nar’ýn onu son görüþünden bu ya na yaþ lanmýþtý. 
Sa hip ol duk larý tek kýya fe ti de fa lar ca ya mayýp ona ran 
yok sul in san la ra özgü, sa de si yah bir el bi se vardý üze rin-
de; ama dan tel bir ya ka, giy si ye za ra fet katýyor du. Bir 
za man lar kadýncaðýzýn da oð lu gi bi ateþ kýrmýzýsý saç larý 
var dý, ama þim di gev þek bir to puz ha lin de top ladýðý saç-
la rýnda ak tu tam lar be lir miþ ti. Ne var ki, ne þe li ve canlý 
ye þil gözle ri, hâlâ genç kýzlýðýnda ki gözler di ve Sen nar’ý 
gö rür görmez par layýver di ler. “Döndün.” Oð lu na sýmsýký 
sarýldý.
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Ma sanýn üze rin de ki ta ze çi çek ler, seh pa larýn üze rin-
de   ki iþ li altlýklar, ku sur suz te miz lik: Sen nar, an ne si nin 
öze ni ni ve en küçük þey le ri bi le gözden kaçýrma yan ti tiz-
li  ði ni tanýdý.

Kadýncaðýz he men oca ða se ðirt ti ve odun so basýna 
odun attý. “Ni çin ge le ce ði ni bil dir me din ba na? Sa na 
ik ram  ede cek hiç bir þe yim yok, tel do lap ta ki bir-iki þey 
dý þýnda. Özel bir zi ya ret bu, kut la mamýz ge re kir di.” Bu 
ara da mut fak ta bir aþaðý bir yu karý gi dip ge li yor, do lap-
larý açýp ten ce re ler alýyor du.

“Te laþ lan ma, an ne,” di ye rek onu sa kin leþ tir me ye 
ça lýþ  tý Sen nar.

An ne si ni ocak ta uð raþýrken görmek bir zevk ti ve 
Sen nar, ba basýnýn henüz sað ve ai le si nin bir ara da ol du-
ðu ço cuk luk günle ri ne dönmüþ gi bi ol du.

Kadýncaðýz ye mek ya par ken hiç sus madý, oð lu na 
ya þa mý hakkýnda so ru lar sor du, ona ken di ya þamýný 
an lattý, ama günde lik ya þamýn önem siz ayrýntýlarý üze ri-
ne de çe ne  çaldýlar: Sen nar’ýn tam da has re ti ni çek ti ði 
þey di bu.

Ye mek hazýr olun ca, bir lik te sof ra ya otur du lar. An ne-
si  her za man ne fis ye mek ler ya par, az mal ze mey le bi le 
kral la ra layýk ye mek ler ko tar masýný bi lir di. Ce viz li ek me-
   ði ba na rak yi ye cek le ri seb ze li balýk çor basý hazýrla mýþ   tý.

Du man larý tüten ta bak larýn önünde, evin sa kin ve 
gürültüsüz or tamýnda, kadýncaðýz en so nun da oð lu nun 
göz le ri ne sa kin ce ba ka bil di. “Nasýl da büyümüþsün...”

Sen nar kýzardý.
“Ko ca adam ol muþ sun... Mec lis üye si...” Kadýnýn 

göz le ri gu rur la dol du. “Bu fik re hâlâ ken di mi alýþtýra-
madým, bi li yor mu sun? An lat ba na. Nasýl ya þadýðýný, 
ne ler yaptýðýný söyle.”

Piþ manlýk bir düðüm gi bi bo ðazýný sýksa da, Sen nar 
an ne si nin di le ði ni ye ri ne ge tir di. Ara dan yýllar geç miþ 
ol ma sýna, an ne si se çi mi ni as la baþýna kak ma masýna rað-
men, Sen nar iç ten içe onu yüzüstü býraktýðýna inanýyor-
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du,   onu ve kýz kar de þi ni. Üste lik, o evi ken di ha yal le ri nin 
pe  þin den git mek için býrak mamýþ mýydý, So ana’nýn onu 
u za ða, sa vaþýn eriþ me di ði bir top ra ða götürme si ne izin 
ve re rek? Onun yaptýðý, da ha çok bir kaçýþý andýrmýþtý 
her za man. Ko nuþ masý bi tin ce, an ne si nin eli ni sýktý. “Pe-
ki  sen, an ne? Sen ne ler yapýyor sun?”

“Her þey, hep nasýlsa öyle. Nakýþlar, es ki si ka dar 
de ðil   se de, iyi satýyor. Sa vaþ bu ra lar da bi le ken di ni his-
set ti ri   yor. Ama yakýnmýyo rum, ya þamýmý sürdüre cek 
ka dar ka   zanýyo rum ve baþ ka pek çok ki þi den da ha iyi 
ge çi nip gi   di yo rum. Ha yatým dop do lu, bi li yor mu sun? Ev, 
hep be ni   görme ye ge len kadýn ar ka daþ larýmla do lup 
taþýyor.”

Sen nar baþýný öne eð di. “Pe ki Ka la?”
“Ka la iyi. Ta bii, özlüyo rum, ama sýk sýk görüyo rum 

o  nu.” Yaþlý kadýn, oð lu nun yüzünü el le ri nin arasýna aldý. 
“Sen nar, ba na bak. Kýz kar de þin ne der se de sin, sen doð-
ru   olaný yaptýn. Ben bu ha lin den mem nu num.”

“Onu görmem ge rek,” de di Sen nar.
An ne si cid di cid di oð lu nun yüzüne baktý. “Ne yin var, 

oð lum? Ba na san ki sen de... bi le mi yo rum... bir tu haflýk, 
bir te dir gin lik varmýþ gi bi ge li yor.”

“Hiç bir þe yim yok, yalnýzca... bir yol cu lu ða çýkmak 
zo  run dayým, bu ra dan uzak bir ülke ye. Bu yüzden gel-
dim. Bir süre uzak ta ola caðým.”

An ne si ne ger çe ði söyle mek is te mi yor du. Önem li 
olan, son bir kez an ne si ni görmek ti, ge ri si önem li de ðil-
di. 

Yaþlý kadýn oð lu nu uzun uzun süzdü ve yüzünden 
ca nýnýn ne ye sýkýldýðýný an la ma ya çalýþtý. Son ra gözle ri ni 
ye   re in dir di. “Artýk köyün öte ki ta rafýnda bir ev de yaþý-
yor,  de ni zin kýyýsýnda,” di ye mýrýldandý.

Sen nar, yürüme ye baþ ladý. Gökyüzü bu lut lar la kap-
lýydý ve çok geç me den yað mur bastýrdý. De niz önünde 
dev  gi bi be li ri ver di.

17



18

Dal ga lar þid det le rýhtýma çarpýp kýrýlýyor, önle ri ne 
çý kan her þe yi su la ra gömüyor du. Ço cuk lu ðu nun güçlü 
de ni  ziy di: ba basýyla bir lik te ta til günle ri baðrýndan 
balýkla rý  çe kip çýkardýklarý de niz; mut lu, daldýðý de niz. 
Þim di Genç Büyücü’ye kýzmýþ gi bi bir ha li vardý.

Sen nar, is ke le de yürüdü. Dal ga lar dað gi bi göründü 
gö züne, ama kork mu yor du. Bir dal ganýn her yanýný sar-
ma sýna izin ver di ve ma vim si bir alan la ku þa na rak, bir 
ye   ri ne bir þey ol ma dan için den çýktý: si hir li bir en gel, 
ba sit  bir ko run ma büyüsü. “Se ni alt et tim,” de di kýs kýs 
gü le  rek. Son ra uzak ta ki evi gördü. Her yaný sýrýlsýklam, 
ür per  di ve ce sa re ti nin yok ol du ðu nu his set ti.

Du rup çev re si ne bakýndý. Bel ki önce, ha na þöyle 
ka pý dan bir uð ra ya bi lir di. Bu lun du ðu yer den çok uzak 
de ðil  di; her du rum da, er ya da geç, ora ya git me si ge re ki-
yor du.  Kýz kar de þiy le bu luþ masýný er te le yip baþ ka bir 
yo la sap tý.

Ak sa kallý, yüzü güneþ ten yanmýþ, yaþlý bir adam, 
ha n ýn kapýsýna doð ru bir fýçýyý güçlükle iti yor ve yað mu-
ra  sövüyor du.

Sen nar onu he men tanýdý: Bir tek Fa raq bir þe ye 
lâ net  oku manýn bu ka dar çok yo lu nu bi lir di. Ýhti yarýn 
ya ný na yak laþýnca, ses len di: “Yardým is ter mi sin?”

Adam ir kil di ve ani den döndü. “Aklýný mý kaçýrdýn? 
Ba þýmý der de mi sok mak is ti yor sun? Ki min ne si sin?”

Sen nar kah ka hasýný tut tu. Hancý her za man ki ka ba 
ih  ti yardý. “Be ni hatýrlamýyor mu sun?”

Fa raq onu te pe den týrna ða alýcý gözüyle süzdü, son ra 
e liy le alnýna vur du. “Ta bii ya! Sen nar’sýn sen, büyücü. 
Tüh, iyi ce yaþ landým artýk. Se ni son gördüðümde kü çü-
cük  bir ço cuk tun, þim di bo yun bo yu mu geç miþ.” Güldü 
ve Sen nar’ýn om zu na güçlü bir kaç þap lak vur du. “Ni çin 
dý þarýda du rup balýklar gi bi ýslanýyo ruz? Ýçe ri gel.”

Han, Sen nar’ýn hatýrladýðýndan bam baþ kaydý, kü çül-
müþ  gi biy di. Genç Büyücü, ma sif tah ta ma sa lar dan bi ri-
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ne  otur du, bu ara da Fa raq kaþ la göz arasýnda tezgâhýn 
ar ka sýna ge çi ver miþ ti.

“Kut la mamýz ge rek. Bu ber bat ha va da þöyle kuv vet li  
bir þey ler iç me li yiz,” de di yaþlý adam, son ra ma sa ya ren  -
gi mo ra ça lan bir iç kiy le do lu bir þi þe ve iki bar dak ge tir-
 di. “Hoþ gel din, de li kanlý.”

Fa raq bar daðýný kaldýrýp bir di kiþ te bi tir di. Sen nar 
o na  baktý. Ha na son uð rayýþýnda, adam caðýzýn saç larýna 
tek  tük ak lar düþmüþtü ve güldüðünde gözle ri nin çev re-
sin  de ki kýrýþýklýklar an cak bel li be lir siz di. Tanrýlar 
aþkýna,  ne ka dar za man geç ti? Genç Büyücü, iç ki den bir 
yu dum  aldý. Bo ðazý alev ler için de, öksürme si ne yet ti bu.

“Ya hu nasýl olur da, se nin gi bi bir adam Köpek ba lý-
ðý’ na da ya na maz?” di ye rek güldü Fa raq.

“Ýlk kez içi yo rum. Þim di ya þadýðým yer de yok böyle 
bir  iç ki.”

Güçlü bir likördü Köpek balýðý. Ge le ne ðe göre, bir er -
kek  ço cu ðu on altý yaþýný dol dur du ðun da, er gen lik 
  ça ðý na   ge çi þi ni kut la mak için köyün er kek le ri onu ha na 
gö tü  rüp sar hoþ edi yor lardý.

“Bu ra dan çe kip git mek le çok þey kay bet tin,” di ye 
ta kýl dý Fa raq. “Ama ka ri yer yaptýðýný duy dum. Mec lis 
üye si  ol muþ sun, doð ru mu?”

Sen nar baþýyla onay ladý.
“Afe rin büyücümüze!” Fa raq gen cin omzu na þid det  li 

bir þap lak vur du.
Sen nar, halkýnýn iç ten li ði ne, ka balýðýna, nükte si ne 

ka   vuþ mak tan mem nun du. Onu ye tiþ ti ren ülke yi se vi yor-
du. 

Genç Büyücü’nün sayýsýný he sap ede me di ði ka deh-
le ri  de vir dik ten son ra, Fa raq ona ge ri dönüþünün ne de-
ni ni sor  du. Al kol den yüzü kýza ran Sen nar, yaþlý ada ma 
her þe yi  an lattý.

Fa raq hay ret ler için de kaldý. “De li lik bu, Sen nar. 
O ra  ya, Ba tan Dünya’ya ulaþ mayý çok ki þi de ne di. Pe ki, 
sa na  ne di ye ce ðim, bi li yor mu sun? As la ge ri dönme di-
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ler.”
“Bi li yo rum. Ama be nim göre vim bu, ca ya mam. Be ni 

 ora ya götüre cek ka dar çýlgýn bi ri si ne ih ti yacým var. O 
ki þi  yi bul mam için ba na yardým et me ni is te ye cek tim.”

“Kim se bu iþe gir me yi ka bul et mez.”
“De mek ki, tek baþýma gi de ce ðim.”
Fa raq, dik kat le ona baktý. “De li mi sin, kah ra man 

mý sýn,  an la yamýyo rum.”
Sen nar güldü. “De li yim. Kah ra manlýðýn ne ol du ðu-

nu  bil mi yo rum. Yap mak üze re ol du ðum þe yi an ne me 
iti raf  ede cek gücü bi le ken dim de bu la madým. Hat ta, sen-
den  ri cam, ona hiç bir þey söyle me. Kaygýlan masýný is te-
mi  yo rum.”

Fa raq baþýný sal ladý. “Nasýl is ter sen.”
Sen nar aya ða kalktý. “Ba na yardým ede cek mi sin?”
Yaþlý adam son yu du mu mi de si ne in dir di ve Sen nar’ý 

ka pýya ka dar ge çir di. “Ama hiç bir güven ce ve re mem 
sa na.   Yarýn yi ne gel.”

Yað mur aralýksýz yaðýyor du. Sen nar, ka rarsýzlýða son 
ve  rip Ka la’nýn evi ne doð ru yol landý. Kapýyý çaldý. Kar þý-
lýk   ve ren ol madý. Ge ne çaldý. Kapý bir den açýldý.

“Kim o be?”
Ka la’ydý, kuþ ku suz. Sen nar, yir mi yaþýnda, henüz 

ol gun  laþ mamýþ bir kýz hatýrlýyor du, ama þim di kapýnýn 
eþi ðin  de de ðir mi yüzü ve büklüm büklüm dökülen bakýr 
ren  gi saç larýyla alýmlý bir kadýn be lir miþ ti. Kýsacýk bir an 
du  r up kýpýrda ma dan bir bir le ri ne baktýlar. Sen nar, kýz 
kar   de þi nin ken di gözle ri gi bi ma vi, çok açýk renk gözle-
rin  de ya vaþ ya vaþ öfke nin ka bardýðýný gördü. Son ra 
ka dýn,  kapýyý Genç Büyücü’nün yüzüne çarptý.

“Ka la. Ka la, kapýyý aç.” Sen nar, kapýyý yum ruk la ma -
ya baþ ladý, bu ara da üze rin de ki giy si ler den su lar dam lý-
yor  du. “Se nin le ko nuþ mam ge rek, tanrýlar adýna! Bu, son 
gö rüþme miz ola bi lir!”

“Umarým yüzünü bir da ha hiç görmem!” di ye baðýrdý 
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i çe ri den Ka la.
“Ta mam. Öyley se, sen kapýyý açýnca ya ka dar bu ra da 

du  rup bek le ye ce ðim.”
Kapý ani den açýldý.
“Çe kip git mez sen, ye min edi yo rum bek çi le ri ça ðý rý-

rým.” 
“Çaðýr, kay be de cek bir þe yim yok.”
Ka la ge ne kapýyý çarp ma ya yel ten di, ama Sen nar 

ko luy  la ona en gel ol du.
“Çek þu lânet olasý ko lu nu, yok sa ke se rim.”
“Yalnýzca ko nuþ mak is ti yo rum.”
Ka la’nýn ete ði nin ar kasýndan küçük bir kýz ço cu ðu-

nun  kývýrcýk saçý uç ver di. “Kim miþ, an ne?”
“Sen içe ri gir,” di ye bu yur du Ka la. “Çek git, bu ra da 

sa  na yer yok,” di ye týsladý er kek kar de þi ne.
Sen nar, aðzý açýk kalmýþtý. “Bir ye ðe nim varmýþ. Bir 

ye  ðe nim varmýþ ve bu nu ba na söyle me di niz!”
“Lâ net ol sun,” di ye rek içi ni bo þalttý Ka la, çi le den 

çýk  mýþtý. “Gir, ha di gir içe ri.”
Sen nar eve gir di, or ta da ki ge niþ odanýn tah ta döþe-

me  si üze ri ne giy si sin den dam la lar akýyor du. Çev re si ne 
bak  tý. Ya nan bir þömi ne odayý ýsýtýyor du ve ma sanýn üze-
rin  de bir de met be yaz çi çek vardý. Kýz ço cu ðu, Sen nar’ýn 
ö nünde dur muþ, ko ca ko ca açtýðý gözle riy le ona bakýyor-
du. 

“Man, sa na git me ni söyle dim! Saðýr mýsýn?” di ye 
ço cu  ðu pay ladý an ne si.

Küçük kýz, týpýþ týpýþ yürüye rek yok ol du.
“Kaç yaþýnda?” di ye mýrýldandý Sen nar.
“Sa na ne?” di ye karþýlýk ver di Ka la öfkey le.
Kýz kar de þi ni karþýsýnda bul du ðu ve onun la ko nu þa-

bi le ce ði þu an, Sen nar ken di si ni bit kin his se di yor du.
“Ee? Ne is ti yor sun, Sen nar?”
“Bil mi yo rum.” On ca yýllýk ses siz lik ten son ra, ona ne 

di  ye bi lir di? De rin bir so luk aldý. “Bu ra dan ayrýldýðýmda, 
bir ço cuk tum, Ka la. Son ra ba bamýz öldü. Ve So ana ba na, 
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Ti ran’a karþý sa vaþ mak is ti yor sam, yo lum da de vam 
et mem, büyücü ol mam ge rek ti ði ni yi ne le yip du ru yor-
du.”

Ka la, küçümse ye rek baktý ona. “Ayný ba bam gi bi-
sin.”

Bu sözler Sen nar’ý in cit ti. “Ba bam, özgürlük sa vaþý-
na ken din ce katkýda bu lun mak is ti yor du. Ol sa ol sa hay-
ranlýk du yu la cak bi ri siy di.”

“Katkýda bu lun mak, ha? An ne mi sa vaþ alanýnda 
ya þa ma ya ve ço cuk larýný sa vaþ or tamýnda ye tiþ tir me ye 
zor ladý. Sev gi li þöval ye si ne yâ ver lik ede bil mek için üç 
ki þi nin mut lu lu ðu nu gözden çýkardý. Sen onun gi bi sin, 
kah ra man ol mak için, kim bi lir ki mi kur tar mak için 
çe kip git  tin. Ama kah ra man de ðil sin, Sen nar. Bi zim le 
kal man ge  re kir di, sa na ih ti yacýmýz vardý. An nem bütün 
ya þamý bo yun ca eþek gi bi çalýþmak zo run da kaldý, çünkü 
pa ra hiç yet mi yor du. Ve ben, çe yi zim bi le ol ma dan ev len-
dim.” Ka la se si ni al çalttý. “Se ni se vi yor dum, Sen nar. O 
cadý ka dýnla yo la çýktýðýnda küçüktün, ne yaptýðýný bil-
mi yor dun. Ama on bir yýldýr kim bi lir ne re de ini ne 
ka panmýþ çalýþýyor sun. Ne sanýyor dun, ara da bir zi ya re-
tin yok lu ðu nu unut tu ra caðýný mý?”

“Ben de si zi özle dim, hem de çok.”
“Sus! An nem, her ge li þin de, ar ma ðan almýþ ço cuk 

gi bi mut lu olu yor du. Son ra, sen çe kip git ti ðin de, að ladý-
ðýný du yu yor dum. Öfke den ku du ru yor dum. Ni çin se ni 
ge ri dönme ye zor lamýyor du? Ni çin ben ci lin te ki ol du ðu-
nu yüzüne vur mu yor du? Yo, olur mu, o sa na hep hay-
ranlýk duy du, se ni her za man kol ladý.” Ka la’nýn gözle ri 
yaþ  lar la dol du. “Ben onun gi bi de ði lim. Þim di çek git 
lütfen ve bir da ha da dönme.”

Sen nar’ýn bo ðazý düðümlen di. “Küçükken se ni ne 
ka dar se vi yor idiy sem, þim di de o ka dar se vi yo rum, Ka la. 
Ve ço cu ðun çok güzel, ger çek ten de.”

Ya naðýndan öpmek için kýz kar de þi ne yak laþtý, ama 
o ken di ni çek ti.
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“Ni çin gel din?” di ye sor du.
“Yo la çýkmak üze re yim. Ne za man ge ri döne rim, hat-

ta ge ri döner mi yim, bil mi yo rum. Yalnýzca sa na ve da 
et mek is ti yor dum.”

Ka la, ses siz ce, er kek kar de þi ne baktý.
“Bu yol cu luk tan kor ku yo rum,” de di Sen nar, ne re-

dey se ken di ken di ne ko nu þur casýna. “Ba cak larýma ku lak 
ve re cek ol sam, ka çardým. Ama ayný za man da, yo la çýk-
mak zo run da ol du ðu mu da his se di yo rum. Gülünç, de ðil 
mi? Bütün ya þamým böyle ge çip gi di yor san ki.”

Ka la’nýn ya nak larýndan iki dam la yaþ süzüldü.
“Ye ðe ni me ve da ede bi lir mi yim?” di ye sor du Sen nar.
Ka la baþýyla onay ladý ve der hal yüzünde ki yaþ larý 

sil di. “Man!”
Kýz ço cu ðu ko þa rak gel di ve odanýn or tasýnda, ürkek, 

dur du.
“Dört yaþýnda,” di ye fýsýldadý Ka la.
Sen nar kýzýn baþýný ok þadý, son ra kapýyý açtý ve 

ar kasýndan ka padý.

Er te si gün öðle den son ra, mey ha ne týklým týklýmdý. 
Sen nar ma sa larýn arasýndan ge çip hýzla Fa raq’a doð ru 
yönel di.

“Bul dun mu?” di ye sor du al çak ses le.
Fa raq, çev re si ne bakýndý ve Sen nar’ý ken di si ne çek ti. 

“Bu iþ ba sit de ðil...”
“Kim se yok sa, bir balýkçý tek ne si ye ter ba na, bir 

ka yýk, su üstünde yüzen her han gi bir þey, tek baþýma 
gi de rim,” di ye rek yaþlý adamýn sözünü kes ti Sen nar.

“Sa kin ol, sa kin ol! Da ha yir mi yaþýnda bi le de ðil sin, 
þim di den ölme ye mi he ves edi yor sun? Oð lu mun bir taný-
dýðý var, ama çok pa ra ge rek.”

“Pa ram var.”
“Bu ge ce, Batý Rýhtýmý’nda.”
“Ora da ola caðým.” 
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