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Evvel zaman içinde ufak tefek, iyi yürekli, kendi ha-
linde bir terzi ormanda yürüyormuş. Anlaşılan iş bulmak 
amacıyla yollara düşmüş, çünkü o zamanlarda kıt kanaat 
geçinmek için bile uzun yollar kat etmek gerekiyormuş 
ve bizim kahramanımız gibi usta zanaatkârlar pek rağbet 
görmezlermiş. Kötü kumaşlardan alelacele eğri büğrü di
kilmiş, kimsenin üstüne doğru dürüst oturmayan, çabu-
cak eskiyen ucuz mallar daha revaçtaymış. Adamımız 
iflah olmaz bir iyimser olduğundan, sahip olduğu bece-
rileri değerlendirecek birine rastlayacağına inanıyor ve 
her köşeyi döndüğünde bu mutlu rastlantıyla karşılaşa-
cağını hayal ediyormuş. Ancak bu hayaline kavuşması 
pek mümkün görünmüyormuş, çünkü içinde yürüdüğü 
orman her an daha çok kararıyor, ağaçların yoğunluğu, 
ay ışığını bile iğne inceliğinde mavimsi huzmelere dö-
nüştürdüğünden aslında göz gözü görmüyormuş. Ancak, 
ormanın derinliklerinde açıklık bir alana vardığında kar-
şısına küçük bir ev çıkmış ve pencere kepenklerinin ara-
sından sızan sarı ışık çizgileri adamımızı sevindirmiş. 
Cesaretle kapıya vurmuş ve evin içinden gelen birtakım 
hışırtılar, gıcırtılar işitmiş. Kapı azıcık aralandığında kar-
şısında ufacık tefecik bir ihtiyar duruyormuş; yüzü saba-
hın külleri kadar gri, uzun sakalı da aynı renkmiş.

CAM TABUT
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“Ormanda yolumu kaybettim,” demiş bizim terzi, 
“Usta bir zanaatkârım, eğer iş bulursam hizmetimi sun-
mak isterim.”

“Benim usta zanaatkâra falan ihtiyacım yok,” demiş 
gri suratlı ihtiyar, “Hırsızlardan korkarım ayrıca. Seni içe
ri alamam.”

“Hırsız olsaydım kapıyı ittiğim gibi içeri dalardım 
ya da gizlice arkadan girerdim. Namuslu bir terziyim ben, 
yardımınızı rica ediyorum.”

Derken, ufacık tefecik ihtiyarın arkasında kocaman 
gri bir köpek belirmiş, boyu adamınki kadar uzun, göz-
leri kıpkırmızıymış, sıcak sıcak soluyormuş. Önce alçak 
perdeden biriki hırıldanmış, ama sonra sesini kesip kuy-
ruğunu ağır ağır sallamaya başlayınca gri suratlı ihtiyarın 
da bakışı değişmiş. “Otto senin namuslu olduğuna inan-
dı,” demiş. “Bu gece burada sana bir yatak verebilirim, 
ama karşılığında çalışacaksın, yemek yapıp temizliğe 
yardım edeceksin. Evim küçüktür ama yapılacak işler 
var.”

Böylece bizim terzi içeri girmiş ve çok garip bir 
hane halkıyla karşılaşmış. Sallanan sandalyenin üstünde 
çok parlak renkli bir horoz ile bembeyaz karısı duruyor-
muş. Ocağın orada siyah beyaz kürklü, yumru yumru 
boynuzlu, cam gibi parlayan sarı gözlü bir keçi; ocağın 
hemen önüne uzanmış çok şişko bir kedi varmış. Birbiri-
ne karışmış alacalı tekir kedi kafasını kaldırıp soğuk mü-
cevher yeşili gözlerini bizim terziye dikmiş. Yemek ma-
sasının öte yanında ise boz renkli, ağzı süt kokan, ıslak 
burunlu bir inek kocaman kahverengi gözlerle yumuşak 
yumuşak bakıyormuş. Bu grubun karşısında kalakalan 
terzi, “Günaydın,” demiş, çünkü çok nazik bir insanmış 
ve bu yaratıkların kendisini dikkatle ve zeki gözlerle in-
celediğini fark etmiş.

Ufacık tefecik gri ihtiyar, “Mutfakta yiyecek içecek 
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var,” demiş. “Bize doğru düzgün bir yemek hazırla, hep 
birlikte yiyelim.”

Bizim ufak tefek terzi hemen işe koyulmuş ve mut-
fakta bulduğu un, et ve soğanı kullanarak şahane bir bö-
rek hazırlayıp üstünü de hamurdan biçimlendirdiği çok 
güzel yaprak ve çiçeklerle süslemiş... çünkü kendi işini 
yapmadığı zamanlarda bile zanaatkârlıktan vazgeçemi-
yormuş. Börek fırında pişedursun, çevresine göz gezdir-
miş, inekle keçiye saman, horozla tavuğa altın renkli mı-
sır, kediye süt, gri köpeğe de demin hazırladığı yemekten 
artakalan et ve kemikleri sunmuş. Ufacık tefecik ihtiyar-
la karşılıklı oturup kokusu küçük evi baştan aşağı saran 
böreği yemeye koyulduklarında, ihtiyar demiş ki:

“Otto doğru bilmiş, sen gerçekten iyi kalpli, namus-
lu bir adamsın, buradaki yaratıklara iyi davrandın, hiç 
birini unutmadan hepsine ne gerekiyorsa verdin. Bu se-
vecenliğine karşılık ben de sana bir armağan vereceğim. 
Bunlardan hangisini seçersen al.”

Ve bizim terzinin önüne üç şey dizmiş. Bunlardan 
biri yumuşacık deriden yapılmış, masanın üstüne konar-
ken içinden şakırtılar gelen bir kese; ikincisi dışı kapkara 
ama içi parıl parıl kalaylanmış sağlam ve büyük bir ten-
cere; üçüncüsü ise inceden inceye oyulmuş, gökkuşağı-
nın bütün renkleriyle parıldayan minicik bir camdan 
anahtarmış. Bizim terzi onu seyreden hayvancıklara bak-
mış, bir işaret verirler mi diye, onlar da sevecenlikle ona 
bakmayı sürdürmüşler. Terzi kendi kendine düşünmüş, 
orman insanlarının verdikleri bu gibi armağanlar hakkın-
da az çok bilgisi varmış. Birinci seçenek, içi hiç parasız 
kalmayacak bir kese, ikincisi ise ne zaman istersen doyu-
rucu bir yemekle dolacak bir tencere olabilirmiş. Bu gibi 
keselerle ödüllendirilmiş, bu tür tencerelerden karnını 
doyurmuş adamlar üzerine epey öykü duymuşmuş. An-
cak camdan anahtar diye bir şeyi ne duymuşluğu ne gör-
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müşlüğü varmış. Ne işe yarabileceğini hiç bilmiyormuş. 
Hangi kilide girse paramparça olur bu, diye düşünmüş. 
Gene de bu minik camdan anahtarı almak istemiş çünkü 
bir zanaatkâr olarak inceden inceye oyulmuş bu kilit dil-
lerini ve silindiri üfleyenin çok üstün bir maharete sahip 
olduğunu anlamış. Üstelik bunun ne işe yarayacağını bil-
mediğinden, insan hayatı üzerinde büyük etkisi olan 
merak duygusu da iyice kabarmış. İşte bu yüzden, ufacık 
tefecik ihtiyara demiş ki: “Ben şu güzel camdan anahtarı 
alayım.” İhtiyarsa ona şöyle karşılık vermiş: “Temkinli 
değil, cüretkâr bir seçim yaptın. Bu anahtar bir serüve-
nin kapısını açacak sana, ama arayıp bulman gerek.”

“Ararım ben de,” demiş bizim terzi. “Nasıl olsa, bu 
kara ormanda kimsenin benim zanaatıma ihtiyacı yok. 
Zaten temkinli bir seçim de yapmamışım.”

Derken hayvanlar yaklaşmışlar ona... Nefesleri süt, 
saman ve buram buram yaz kokuyor, yumuşak, sevecen 
bakışları insan bakışlarına hiç benzemiyormuş. Köpek 
koca başını bizim terzinin ayakları üstüne koymuş, tekir 
kedi ise gelip sandalyenin kolluğuna oturmuş. 

“Artık bu evden ayrılman gerekiyor,” diye söze başla
mış ufacık tefecik ihtiyar. “Çıktığında Batı Rüzgârı’na 
seslen, geldiğinde ona anahtarını göster ve hiç karşı koy-
madan, korkmadan seni nereye sürüklerse oraya git. 
Onun la dalaşacak ya da onu sorgulayacak olursan, seni 
tuttuğu gibi dikenli bir tarlaya atar, sen de oradan kurtu-
luncaya dek çok acı çekersin. Ama ona uyarsan, seni ge-
niş kırların ortasında kocaman bir kayanın üstüne bıra-
kacaktır. Bu kaya granittendir ve dünya kurulduğundan 
beri hiç kımıldamadan orada duruyormuş gibi görünse 
de senin serüveninin başlangıç noktası orasıdır. Kayanın 
üstüne, buradaki horozun kuyruğundan kopardığın tüyü 
koyacaksın –seve seve verecektir tüyünü– ve kapı senin 
için açılacak. Korkusuzca, hiç tereddüt etmeden gir içeri 
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ve aşağı inmeye başla. İn...in...daha daha derinlere in çe-
kinmeden, elindeki camdan anahtar yolunu aydınlata-
caktır. Bir süre sonra küçük bir taşlığa varacaksın. Sağda 
solda birer kapı olacak, o kapılardan girmeyeceksin. 
Önünde, seni daha da aşağılara götürecek yolun başında 
perdeli alçak bir kapı göreceksin. Bu perdeye elinle do-
kunmayasın; şimdi tavuğun sana vereceği bembeyaz tü
yü koyacaksın üstüne. O zaman görünmez eller o perde-
yi sessizce aralayacak ve ardındaki kapılar açılacak. İşte o 
zaman geniş bir hole gireceksin ve artık ne bulacaksan 
bulacaksın.”

Bizim terzi de, “Ben bu serüvene atılacağım,” demiş, 
“gerçi karanlıktan, hele hele yer altındaki karanlıktan 
çok korkarım, çünkü oralarda insanın üstüne ağır ve yo-
ğun bir yük biner... ama olsun.” Bunun üzerine, horoz-
dan parlak siyah ve zümrüt yeşili karışımı bir tüy, tavuk-
tan da sütbeyazı bir tüy koparmasına izin verilmiş, ken-
disi her bir hayvana ayrı ayrı veda ederek evden çıkmış, 
anahtarını havaya kaldırarak Batı Rüzgârı’na seslenmiş.

Batı Rüzgârı ince uzun, zarif kollarını uzatıp onu 
havaya kaldırdığı an hem enfes hem de korkunç bir duy-
guyla sarsılmış, rüzgârla birlikte yapraklar titreşmeye, 
dalgalanmaya, takırdamaya koyulmuş, evin önündeki 
kamışlar dans ederken tozlar havalanıp daireler çizmek-
teymiş. Terzimiz havaya yükselirken ağaçların en ince 
dalları minik parmaklar gibi yapışırken ona, boranın hı-
zıyla bir o yana bir bu yana yalpalarken, kendini inleye-
rek gökyüzüne savrulan uzun rüzgârın bağrındaymış 
gibi hissediyormuş. Ne haykırmış ne de karşı koymuş, 
yüzünü onun havadar yastıklarına yaslayarak, Batı Rüz
gârı’nın inceden inceye yağmuruyla, arada parıldayan 
güneşiyle, uçuşan bulutlarıyla, yol gösteren yıldızlarıyla 
dolu şarkısına uyarak dönmüş, dönmüş, dönmüş.

Ufacık tefecik gri ihtiyarın dediği gibi rüzgâr onu 
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kos kocaman, yüzeyi delik deşik, sanki yara izleriyle dolu, 
dımdızlak granit bir kayanın üstüne bırakmış. Terzi rüz
gârın hızla yola koyulup uzaklaştığını duymuş, sonra bu 
kayanın üstüne horozun tüyünü koyduğu anda, amanın 
bir de ne görsün, koca kaya gıcırdaya gucurdaya kendi 
çevresinde dönerek yükselmeye başlamaz mı? Bir mil 
üstünde denge tutturmuşçasına bir havaya yükseliyor, 
bir yeryüzüne dalarak fundalıkları, toprağı denizin suları 
misali dalgalandırıyor, katırtırnaklarının, fundaların kök-
lerini altüst ederek karanlık ve rutubetli bir çukur kazı-
yormuş. Bizim terzi bu çukurun içine doğru yol alırken 
tüm cesaretini toplamış, ama üstündeki kayanın, turba-
nın ve toprak yığınının ağırlığı hiç aklından çıkmadığı 
gibi, içine inmekte olduğu çukurun soğuk ve ıslak, ayağı-
nı bastığı toprağın ise sırılsıklam ve çamurlu olduğunun 
da her an farkındaymış. Minik anahtarı gelmiş aklına ve 
onu cebinden çıkarıp dişini sıkarak ileri uzatmış. Anah-
tardan gümüşi ama soluk bir ışık sızarak yolunu adım 
adım aydınlatmış ve çok geçmeden, gri ihtiyarın sözünü 
ettiği taşlığa varmış. Sağda, solda ve ortada üç kapı var-
mış gerçekten de. Sağdaki ve soldaki kapılar yüksekmiş, 
altlarından sıcak ve çekici ışıklar sızıyormuş. Önündeki 
kapı ise hem alçakmış, hem de küflenmiş deri bir perde-
nin arkasındaymış. Bizim terzi tavuktan aldığı bembeyaz 
tüyü bu perdeye şöyle bir dokunduracak olmuş, perde 
yarasa kanatları gibi sert açılarla iki yana açılmış ve kar-
şısına daracık, karanlık bir delik çıkmış. Bu deliğe bizim-
kinin olsa olsa omuzları sığabilirmiş. Bu durumda iyice 
korkmuş, çünkü ufacık tefecik gri dostu bu dar koridor-
dan hiç söz etmemiş olduğundan, kafasını içeri sokarsa 
buradan canlı çıkabileceği konusunda ciddi endişeleri 
varmış.

Öylece durakalmış. Bir de arkasına bakmış ki, ne 
görsün? Az önce inip geldiği geçitte bir değil bir sürü 
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daracık tünel tipi yol varmış ve hepsi de çalı köklerinin 
birbirine geçtiği, solucanlarla kaplı, çamurlu ve karma-
karışık yollar olduğu için hiçbirinden geri dönülemeye-
ceği besbelli olduğundan, önündeki korku dolu yola de-
vam etmek ve başına gelecekleri çekmekten başka seçe-
neği yokmuş. Kafasını ve omuzlarını o deliğe sokmak için 
bütün cesaretini toplamış, ama gözlerini de sımsıkı yum
muş ve döne kıvrıla ilerlediği o daracık geçidin sonunda 
çok çok geniş bir hole düşmüş. Burayı aydınlatan yumu-
şak ama güçlü ışık, kendi elindeki anahtarın ışıltısını sö-
nükleştiriyormuş. Demin binbir zorluk sonunda aşabil-
diği daracık ve zor geçitte anahtarın bin parçaya ayrıl-
madığına da şaşmış, ama anahtar ilk eline aldığı kadar 
parlak ve kırılganlığına karşın sertmiş. Kocaman hole sağ 
salim ulaşmış olan bizim terzi çevresine bir göz attığında 
üç şey görmüş: Birincisi, toz toprak ve örümcek ağlarıyla 
kaplı bir yığın şişe ve cam kapmış. İkincisi, bizim kahra-
manımızdan daha uzun bir erkek boyutlarında cam bir 
kubbeymiş. Üçüncüsü ise, altın yaldızlı bir sehpa üzeri-
ne örtülmüş kalın kadifeden bir cenaze örtüsünün üstü-
ne konulmuş cam bir tabutmuş. Bunların hepsinden yu-
muşacık bir ışık yansıyormuş ki suyun derinliklerinde 
duran incileri, güney denizlerinin yüzeyinde geceleri 
beliren yakamozları, bizim karanlık Manş Deni zi’nde 
balık sürülerinin kabarttığı dalgaların tepelerini süsleyen 
sütbeyazı köpüklerin gümüşten oklarını andırıyormuş.

Bunların biri ya da hepsi benim serüvenimi oluştu-
racak herhalde, diye düşünmüş bizim terzi. Şişelere bak-
mış, bunlar çok çeşitli renklerdeymiş, kırmızısı varmış, 
yeşili, mavisi, dumanlı topazı varmış. Kimisinin içinde 
bir tutam toz, kimisinin içinde biraz sıvı bulunuyormuş. 
Birinin içinde dumanımsı bir şey, ötekinin içindeyse al-
kole benzer bir sıvı görmüş. Hepsi de sıkıca tıpalı ve mü-
hürlüymüş. Bizimki nerede bulunduğunu ve ne yapması 
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gerektiğini daha iyi anlamadan bu mühürleri kırmaya 
kalkmayacak kadar tedbirliymiş.

Bu kez kubbeye dönmüş, kubbe dediğimiz de sizin 
anlayacağınız, içinde her türlü minik kuşların küçük dal-
larda parıldayarak tünediği ya da esrarengiz pervanele-
rin, kelebeklerin uçuştuğu büyük fanuslar olur ya bazı 
evlerde, işte onlar gibi bir şeymiş. Ya da belki kristal bir 
top görmüşlüğünüz vardır; hani içinde bir evcik vardır 
ve siz topu salladığınızda birden üstüne karlar yağmaya 
başlar. Bu cam kubbenin altında ise büyücek bir şato ve 
çevresinde park bulunuyormuş. Parkta ağaçlar, teraslar, 
bahçeler, balıklı havuzlar, sarmaşık gülleri, daha neler 
neler varmış. Şatonun her bir kulesinden rengârenk san-
caklar sarkıyormuş. Sayısız penceresi, dönerek yükselen 
merdivenleri, bahçesinde çimleri, bir ağaç dalından sar-
kan salıncağı ile çok güzel, çok görkemli bir yermiş. Ge-
niş bir malikânede olması gereken her şey varmış bura-
da, ama boyutları o kadar küçükmüş ki, donanımların ve 
oymaların ne kadar inceden inceye işlendiğini görmek 
için büyüteçle bakmak gerekirmiş. Daha önce de belirt-
tiğim gibi, bizim terzi her şeyden önce iyi bir zanaatkâr 
olduğundan el emeğine çok önem verirmiş. Bu şahane 
modele hayranlıkla bakarken, bu demirleri dövmek, bu 
tahtaları oymak için ne gibi minicik, incecik alet edeva-
tın kullanıldığına bir türlü akıl erdirememiş. Eseri daha 
iyi görebilmek için biraz tozunu aldıktan sonra cam ta-
buta yönelmiş.

Şöyle bir şey hiç dikkatinizi çekmiş midir? Çok hız-
lı akan bir dere, tabanı birden alçaldığında minik bir çağ-
layana dönüşür hani ve hızla akan su cam gibi saydam ve 
pürüzsüz olur, altındaki ince uzun ipliğimsi suyosunları 
hafiften titreyerek dümdüz uzanır akıp giden suyla bir-
likte gidiyormuş gibi. Bu tabutun kalın camının altında 
aynen o suyosunları gibi incecik altın iplikler varmış bir 
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dolu. O kadar çokmuşlar ki, bizim terzi, inceden eğril-
miş altın ipliklerle dolu bir sandık gördüğünü sanmış. Bu 
ipliklerle altın bir kumaş dokunacak herhalde, diye dü-
şünmüş. Ama bir de bakmış ki, o altın iplik yığınının ara-
sında bir yüz var. Ne rüyasında ne hayalinde göremeye-
ceği kadar güzel bir yüzmüş bu hem de. Kıpırtısız bem-
beyaz bir yüz, solgun yanakları gölgeleyen uzun altın 
kirpikler ve gene solgun ama kusursuz dudaklar... Kızın 
altın saçları üstüne bir örtü gibi yayılmış ama yüzünün 
üstündeki teller o soluk aldıkça titreşiyorlarmış. Böylece 
bizim terzi onun hayatta olduğunu anlamış. Ve aynı 
anda anlamış ki –çünkü masallarda hep öyle olur– ger-
çek serüven bu uyuyan güzeli kurtarmak ve bu yüzden 
kendisine sonsuz şükran duyacak olan genç kızla evlen-
mektir. Ama kız o kadar güzelmiş, o kadar huzurlu görü-
nüyormuş ki, onun rahatını bozmaya kıyamamış. Onun 
oraya neden ve nasıl konulduğunu, kaç zamandır uyu-
duğunu, sesinin neye benzediğini ve daha bir sürü saçma 
sapan şeyi merak ederek soluğuyla altın saç tellerini tit-
retişini seyre dalmış. 

Derken hiçbir yarığı ya da açılacak yeri olmayan, 
yeşil buzdan bir yumurtaya benzeyen bütünlükteki san-
dığın bir ucunda minicik bir anahtar deliği görmüş. İşte 
o an, elindeki incecik işlemeli büyülü anahtarın bu deli-
ğe uyacağını kavramış, hafiften içini çekerek anahtarı 
deliğe sokmuş ve neler olacağını beklemeye koyulmuş. 
Minik anahtar deliğe girdiğinde sanki tabutun camdan 
bütünlüğü içinde eriyivermiş ve bir saniye boyunca tüm 
cam yüzey pürüzsüz ve kapalı konumunu sürdürmüş. 
Ancak aradan bir saniye geçtikten sonra tabut son dere-
ce düzenli bir biçimde ve minik çan sesleri çıkararak 
binbir parçaya bölünmüş, parçacıklar yere düşerken de 
çanımsı sesler çıkarmışlar ve yere değdikleri an yok ol-
muşlar. Uyuyan güzel gözlerini açmış... O mavi gözleri 
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afrikamenekşesine mi benzetmeli, yaz günlerinin en de-
rin mavisine mi, bilemedim. Ama bizim terzi ne yapaca-
ğını çok iyi biliyormuş ki, eğilip kızın kusursuz yanağına 
bir öpücük kondurmuş.

“Sen o olmalısın,” demiş güzel kız. “Demek beni bu 
büyüden kurtarması için beklediğim kişi sensin. Sen 
prens olmalısın.”

“Yo, hayır,” demiş kahramanımız. “Yanılıyorsunuz. 
Ben kendi halinde ama çok titiz bir zanaatkârım, mahir 
bir terziden fazla –ya da az– biri değilim. Geçinebilmek 
için elimin emeğiyle yapacağım bir iş arıyorum.”

Bunun üzerine genç kız keyifli bir kahkaha koyu-
vermiş. Kim bilir kaç yıldır çıkmayan sesi öylesine gür 
çıkmış ki o garip mahzen çın çın çınlamış.

“Sonsuza dek geçinebileceğinden de fazlasına kavu-
şacaksın, eğer beni bu karanlık yer altından kurtarırsan,” 
demiş. “Cam kubbe altında hapsolmuş şu şatoyu görü-
yor musun?”

“Görmez olur muyum? Gördüm ve bu kadar ince 
oyma ve dökme işi yapan ustalara hayretle karışık bir 
hayranlık duydum.”

“Orada gördüğün oymacı ya da dövmecilerin ustalı-
ğı değil, kara büyü yalnızca. O gördüğün şato benim do-
ğup büyüdüğüm yer, çevresindeki ormanlar, çayırlar hep 
bana aitti, oralarda çok sevdiğim erkek kardeşimle gön-
lümüzce gezer tozardık... ta ki bir gece o karanlık ruhlu 
yabancı kapımızı çalıncaya kadar. Hava çok kötü oldu-
ğundan bir gecelik barınak aradığını söyledi. Benim dün-
yalar güzeli, bir geyik yavrusu kadar tatlı, fırından yeni 
çıkmış bir somun ekmek kadar sağlıklı bir ikiz erkek kar-
deşim vardı. Birlikte o kadar iyi vakit geçirirdik, her ko-
nuda o kadar anlaşırdık ki, hayatta hiç evlenmemeye, 
hep ikimiz birlikte şatomuzda huzur içinde yaşayarak 
gün boyu avlanıp eğlenerek yaşama konusunda birbiri-
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mize yemin etmiştik. Ama işte, fırtınanın uğuldayarak 
estiği bir gece, sağanak yağmur altında, üstünde sırılsık-
lam giysiler, yüzünde yalancı bir gülümsemeyle bu ya-
bancı kapımızı çaldığında kardeşim onu seve seve içeri 
aldı, önüne yemek ve şarap koydu, gece kalmasına izin 
verdi... Bütün gece şarkılar söyleyip iskambil oynayarak 
dış dünyanın maceralarla dolu büyüklüğünden söz ede-
rek oyalandılar. Bu durum hiç hoşuma gitmemişti, doğ-
rusu ikizimin benden başka biriyle yakınlık kurması çok 
canımı sıkmıştı. Erkenden yattım, yattığım yerde kuleler 
çevresinde uğuldayarak esen Batı Rüzgârı’nı dinleyerek 
rahatsız bir uykuya dalmışım. Bu uykudan garip, evin 
her yanını saran büyüleyici bir müzikle uyandım. Yaylı 
sazlar çalıyordu galiba. Yatağımda doğruldum, bu müzi-
ğin ne anlama geldiğini ve kaynağını anlamaya çalıştım. 
Yatak odamın kapısı usulca açıldı, dün geceki yabancı 
içeri girdi. Üstü başı kuruydu bu kez, ama yüzünde o 
tehlikeli gülümseme duruyordu hâlâ, saçlarının kıvırcık 
ve simsiyah olduğunu fark ettim. Yerimden kalkmaya 
çalıştım, ama kıpırdayamadım. Sanki biri elimi kolumu, 
biri de ağzımı bağlamıştı. Yabancı bana bir kötülük yap-
mak istemediğini, büyücü olduğunu, deminki müziği 
kendisinin çaldırdığını, benimle evlenip şatoda karde-
şimle birlikte huzur içinde yaşamayı istediğini açıkladı. 
Ben de dedim ki –o sırada konuşmama izin vardı hâlâ– 
kimseyle evlenmeye niyetim yok, hayat boyu bakire ola-
rak sevgili kardeşimle mutlu bir yaşam sürmekten başka 
dileğim de yok. Bu sözlerime cevaben, ben istesem de 
istemesem de bana sahip olmaya kararlı olduğunu, ikiz 
kardeşimin de bu birlikteliğe rıza gösterdiğini söyledi. 
Dur bakalım, görürüz, dediğimde ise, görünmez çalgılar 
odanın dört bir yanında çalmaya başladı, bir şakırtı bir 
takırtıdır gidiyordu. Yabancı ise, en küstah bir tavırla, 
‘Ne göreceksen görürsün, ama ne burada olanlar hakkın-
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da ne de herhangi bir konuda konuşacaksın, çünkü seni 
susturdum, dilini kesmiş kadar oldum,’ dedi.

Ertesi gün ikiz kardeşimi uyarmaya çalıştım, ama 
kara büyücü ne dediyse oldu, konuşmak üzere ağzımı 
açmaya kalktığımda sanki dudaklarım kocaman teyeller-
le birbirine dikilmiş gibiydi, dilimi ise ağzımın içinde 
oynatamıyordum bile. Ama sofrada tuz istediğimde ya 
da havadan sudan söz açtığımda dilim rahat dönüyordu. 
Dolayısıyla, kardeşim hiçbir şeyin farkına varmaksızın 
yeni dostuyla gamsız tasasız ava çıktı ve ben evde, ocağın 
başında derin bir hüsran ve sessiz elemler içinde oturup 
ileride neler olacağından korkarak bekledim. Bütün gün 
öylece oturdum. Derken akşamüzeri şatonun çimleri üs-
tünde gölgeler uzarken ve güneşin son ışınları sarı ve so-
ğuk dökülürken, korkunç bir şeyler olduğuna dair çok 
kesin bir inanca kapıldım ve kendimi şatodan dışarı dar 
atarak karanlık ormana doğru koşmaya koyuldum. Or-
manın karanlıklarından çıka çıka kara büyücü çıktı. Bir 
eliyle kendi atını yönlendiriyor, öteki eliyle de ömrümde 
gördüğüm yaratıklar içinde en acı dolu yüzü olan iri, gri 
bir av köpeğini çekiştiriyordu. İkiz kardeşimin aniden 
yola çıktığını, çok uzun sürecek yolculuğunun dönüş ta-
rihinin belirsiz olduğunu, beni ve şatoyu kendisine ema-
net ettiğini söyledi. Kara büyücü bu sözleri söylerken 
pek neşeliydi, ona inanıp inanmamama hiç aldırmaz bir 
havadaydı. Ona bu adaletsizliğe boyun eğmeyeceğimi 
ifade ederken sesimin sağlıklı ve güvenli çıkması beni 
biraz olsun rahatlattı, çünkü dudaklarımın bir kez daha 
birbirine dikilip sessizliğe bürüneceğimden korkmuş-
tum. Ben konuşurken gri av köpeğinin gözlerinden yaş-
lar dökülüyordu, hayvan gittikçe daha daha, daha da çok 
ağlıyordu. O anda, nereden anladım bilmiyorum, ama 
bu zavallı, çaresiz hayvanın kendi öz kardeşim olduğunu 
çözdüm. Birden tepem iyice attı ve bu yabancıya hiçbir 
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