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GİRİŞ

Kral Dagonaut’un Şövalyeleri 

Bu hikâye uzun yıllar önce, henüz şövalyelerin yaşadığı 
zamanlarda başlar. Olaylar iki kraliyette geçer: Büyük Dağ-
lar’ın doğusunda bulunan Kral Dagonaut’un ülkesinde ve 
Büyük Dağlar’ın batısında bulunan Kral Unauwen’in ülke-
sinde. İki krallığın başkentlerinin adı aynıdır: Dagonaut kenti 
ve Unauwen kenti. Başka bir ülkeden de söz edilir ancak 
şimdilik bu konuya girmeye gerek yok.

Hikâye, Dagonaut Krallığı’nda başlar. Ancak önce Dago-
naut ve şövalyeleri hakkında bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. 
Bunun için eski, çok eski bir kitaptan birkaç parça aldım.

Kralımız Dagonaut kudretli bir kraldır; hükümetinin aklı ve adaleti 
çok yüceltilir ve ülkesi büyük ve güzeldir. Tepeleri ve kırları, verimli 
tarlaları, geniş ırmakları ve uçsuz bucaksız ormanları vardır. Kuzeyde 
dağları, batıda daha da yüksek dağları vardır. Ozanlarımızın üzerine 
güzel şarkılar söylediği Kral Unauwen’in ülkesi bu yüksek dağların 
arkasındadır. Doğuda ve güneyde dağlar yoktur ve zaman zaman ülke-
mizin zenginliğini kıskanan düşmanlar buralardan ülkemize girmeye 
çalışmışlardır. Ancak kimse krallığı ele geçirememiştir, çünkü kralın 
şövalyeleri ülkeyi çok iyi korur ve cesurca savunurlar. Sınırlarımızın 
içindeki sakin ve güvenli bölgede yaşam güzeldir. 

Kral Dagonaut’un hizmetinde birçok şövalye vardır; kralın ülkeyi 
yönetmesine ve düzeni korumasına yardımcı olan yiğit ve cesur in-
sanlardır bunlar. Çoğu ünlüdür: birkaç isim vermek gerekirse, Şövalye 
Fartumar’ın, Cesur Tiuri’nin, Güneyli Ristridin’in adını duymayan 
var mıdır? Kral şövalyelerinin çoğuna, onun adına yönetmeleri için ara-
zi kiraya vermiştir. Ayrıca kral çağırdığında güçleri ve savaşçılarıyla 
hemen yardıma gelmeleri gerekir.

Toprak sahibi olmayan şövalyeler de vardır; öncelikle genç olup 
gelecekte babalarının yerine geçecek olan gençler. Sonra mülk sahibi 
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olmak istemeyenler, ülkeyi dolaşan ve hizmetlerini sunan, hatta ülke 
sınırlarını aşıp orada yaşananları daha sonra krala anlatan Gezer 
Şövalyeler de vardır.

Kral Dagonaut’un ülkesinde birçok şövalye vardır ancak onlardan biri 
olmak hiç de kolay değildir. Çünkü şövalyelik unvanını elde etmek isteyen-
ler bunu hak ettiklerini kanıtlamak zorundadır. Zor bir deneme sürecinden 
geçmeleri gerekir; önce deneyimli bir şövalyenin yanında yaverlik yapma-
ları, sonra kralın savaşçılarının yanında bir yıl süreyle görev almaları 
gerekir. Yalnız silah kullanabildiklerini ve birçok konuda bilgi sahibi ol-
duklarını değil, özellikle sadık ve dürüst, yardımsever ve cesur olduklarını 
kanıtlamak zorundadırlar. Her anlamda şövalyece olmalıdırlar. 

Dört yılda bir, yaz aylarında, Kral Dagonaut bütün şövalyeleri kenti-
ne çağırır ve şövalyeler kentte yedi gün kalırlar. Şövalyeler krallarına, 
kraliyetin değişik bölgelerindeki durumu ve neler yaptıklarını, neler 
eylediklerini anlatırlar.

Ve bu hafta içinde, yaz gündönümünde, bu göreve layık görünen 
gençlere kral tarafından merasimle şövalyelik unvanı verilir.

Büyük bir gündür bu! Şövalyelik unvanının verilmesinden sonra ka-
tedralde bir tören düzenlenir, sonra da sarayda bir yemek verilir. Sonra 
genç şövalyelerin başını çektiği ve zırh, kalkan ve sancaklarıyla bütün 
şövalyelerin katıldığı, kentin ortasından geçen muhteşem geçit törenine 
gelir sıra. Bu geçit törenini görmek için ülkenin dört bir yanından in-
sanlar gelir kente. Sonra sadece sarayda değil, kentin her yerinde büyük 
bir eğlence düzenlenir. Kent meydanında kermes kurulur, her yerde 
müzik çalınır, bütün sokaklarda dans edilir ve şarkılar söylenir; önce 
gün ışığında, sonra yüzlerce meşalenin ışığında. Ertesi gün kral şöval-
yelerini toplantıya çağırır ve yeni, genç şövalyeler ilk kez bu toplantıya 
katılırlar. Bir sonraki günse, birçokları için haftanın en önemli bölümü 
olan büyük turnuvaya katılırlar. Bu kadar görkem, bu kadar cesaret ve 
yetenek başka hiçbir gün bir araya gelmez.

Ancak yeni, genç şövalyeler bu görkemli günlerden önce son testlerini 
geçmiş olurlar. Şövalyelik unvanını almadan önceki yirmi dört saat 
içinde oruç tutmak zorundadırlar; ne yer, ne de içerler. Kılıçları sunağın 
önünde durur, kendileriyse beyaz giysiler içinde diz çökerler ve onları 
bekleyen ağır görevlerini düşünürler. Dagonaut’un şövalyeleri olarak 

krallarına ve anavatanları olan kraliyetlerine sadık kalmaya ant içer-
ler. Her zaman dürüst ve yardımsever olmaya, daima iyinin yanında 
savaşacaklarına dair kendilerine söz verirler.

Bütün gece boyunca nöbet tutarlar, düşünürler ve görevlerini yerine 
getirecek güce sahip olmak için dua ederler. Sabah saat yedide bir şöval-
ye heyeti tarafından alınıp kralın karşısına çıkarılana dek uyumaları ve 
konuşmaları, dış dünyadan bir sese kulak vermeleri yasaktır.

İşte hikâyemiz böyle bir gecede, Dagonaut kentinin dışındaki 
tepede bulunan küçük şapelde başlar. Şövalyelik unvanlarını 
alacak olan beş genç geceyi bu şapelde geçirirler: Wilmo, Fol-
do, Jioesipu, Arman ve Tiuri. Tiuri bunların en gençleridir; 
henüz on altı yaşındadır.



BÖLÜM I

Gizemli Bir Görev
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1 Şapelde Gece Nöbeti

Tiuri şapelin taş zeminine diz çökmüş, önünde duran mu-
mun soluk ışığına bakıyordu. 

Saat kaçtı acaba? Şövalye olduktan sonra alacağı görevleri 
ciddi bir şekilde düşünmesi gerekiyordu ancak sürekli dalıp 
gidiyordu. Hatta zaman zaman hiçbir şey düşünmüyordu. 
Arkadaşlarının da aynı şeyi hissedip hissetmediklerini merak 
etti. 

Yan tarafa, Foldo ve Arman’a, Wilmo ve Jioesipu’ya baktı. 
Foldo ve Wilmo mumlarına bakıyorlardı, Arman yüzünü el-
lerinin arasına gizlemişti. Jioesipu ayakta duruyor ve yukarı 
bakıyordu derken birden duruşunu değiştirdi ve Tiuri’nin 
gözlerinin içine baktı. Bir süre bakıştılar, sonra Tiuri başını 
çevirip gözlerini tekrar muma dikti. 

Jioesipu neyi düşünüyordu acaba?
Wilmo yerinden kımıldadı ve ayakkabılarıyla zeminde bir 

cızırtı çıkardı. Diğerleri aynı anda ondan yana baktılar. Wil-
mo utanırcasına başını öne eğdi.

Ne kadar da sessiz, diye düşündü Tiuri sonra. Hayatımda 
hiç bu kadar sessizlik görmemiştim. Sadece nefes alış ve-
rişimizi, çok dikkatli dinlediğimde ise kendi kalp atışlarımı 
duyuyorum...

Beş gencin birbirleriyle konuşmaları, sabaha kadar tek bir 
söz söylemeleri yasaktı. Dış dünyayla bağlantı kurmalarıysa 
kesinlikle yasaktı. Şapelin kapısını kendileri kapatmışlardı 
ve sabah saat yedide, Kral Dagonaut’un şövalyeleri onları 
almaya geldiklerinde, tekrar açacaklardı.

Sabah! Tiuri törenli geçidi, olağanüstü süslenmiş atlarının 
üzerindeki şövalyeleri, renkli kalkanları ve dalgalanan san-
cakları düşündü. Kendini de düşündü; azgın bir ata binmiş, 
başlığı ve miğfer tüyüyle pırıl pırıl bir zırh takımı giymişti.

Düşüncelerini silkeledi. Şövalyeliğin dış görünümünü dü-
şünmemeli, sadık ve dürüst, cesur ve yardımsever olmayı 
amaçlamalıydı.

Mum ışığı gözlerini ağrıtıyordu. Beş kılıcın dayalı durduğu 
şapel mihrabına baktı. Üzerlerinde kalkanları asılıydı; mum-
ların titreyen ışığında parlıyorlardı.

Yarın aynı armayı taşıyacak iki şövalye olacak diye dü-
şündü; babası ve kendisi. Babasının adı da Tiuri’ydi, Cesur 
Tiuri derlerdi ona. Şu an o da uyanık halde oğlunu mu dü-
şünüyordur acaba? Umarım ben de onun gibi iyi bir şövalye 
olurum diye düşündü.

Çok geçmeden yeni bir şey geldi aklına. Şimdi birinin ka-
pıyı çaldığını düşün! Kapıyı açamazdık. Yaverliğini yaptığı 
Şövalye Fartumar’ın anlattığı geldi aklına. Şövalyelik paye-
sinin verileceği günün gecesi şapelde nöbet tutarken birden 
sertçe kapı çalınmıştı. Üç arkadaşıyla birlikte nöbet tutuyor-
du ve hiçbiri kapıyı açmamıştı çünkü kapıyı çalanın onları 
sınamak isteyen kralın bir yaveri olduğu anlaşılmıştı.

Tiuri tekrar arkadaşlarına baktı. Hâlâ aynı pozda oturu-
yorlardı. Gece yarısını geçmişti. Mumu tükenmek üzereydi; 
en kısa mum onunkiydi. Belki de pencereye en yakın yer-
de oturduğundandı. Cereyan yapıyordu; sürekli soğuk bir 
rüzgâr esiyordu yanından. Mumum sönünce yeni bir mum 
yakmayacağım diye düşündü. Karanlıkta oturmak daha 
rahat olacaktı, böylece diğerleri onu göremeyecekti. Uykuya 
dalmaktan korkmuyordu.

Wilmo uyuyor muydu yoksa? Hayır, kımıldamıştı.
Nöbeti doğru tutmuyorum, diye düşündü Tiuri. Ellerini 

kenetledi ve gözlerini sadece doğru dava için kullanabileceği 
kılıcına dikti. Ertesi gün Kral Dagonaut’un huzurunda söy-
leyeceği sözleri söyledi içinden. “Bir şövalye olarak sadakatle 
sizin, bütün kullarınızın ve yardımımı isteyen herkesin hiz-
metinde olacağıma ant içerim. Ant içerim...”

Sonra kapı çalındı; hafifçe ancak çok iyi duyulur şekilde. 
Beş genç nefeslerini tuttu ancak yerlerinden kımıldamadılar.

Kapı tekrar çalındı.
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Gençler birbirlerine baktılar ancak tek bir söz söylemedi-
ler ve yerlerinden kımıldamadılar.

Kapının kolunun çevrilişini duydular. Sonra ayak sesleri 
yavaş yavaş duyulmaz oldu.

Beşi birden rahat bir nefes aldılar.
Sonunda gitti diye düşündü Tiuri. Tuhaftı ancak nöbet 

tuttuğu bütün gece bunu beklediği hissine kapılmıştı san-
ki. Kalbi o kadar yüksek sesle atıyordu ki diğerlerinin de 
duyduğunu sandı. “Hadi, sakin ol,” dedi kendi kendine. 
“Burada nöbet tuttuğumuzu bilmeyen yabancının biriydi 
belki de, veya bizimle alay etmek isteyen, bizi sınamak is-
teyen biri...”

Buna rağmen tekrar bir ses duyup duymadığından emin 
olmak için heyecanla beklemeye devam etti. Mumu bir an 
etrafı iyice aydınlattı, sonra hafif  bir cızırtıyla söndü. Şimdi 
karanlıkta oturuyordu.

Başının üzerinde hafif  bir gürültü duyduğunda, aradan ne 
kadar zaman geçtiğini bilmiyordu. Sanki biri tırnaklarıyla 
camı çiziyordu!

Tam o an bir nefes kadar işitmesi güç bir ses duydu: “Tan-
rı aşkına, kapıyı açın!” 

2  Yabancının İsteği

Tiuri dimdik oturup pencereye baktı. Sadece bir hayal ol-
duğunu düşünmesine neden olacak hiçbir şey –hiçbir göl-
ge– görmemişti. Keşke öyle olsaydı! Kulağa ne kadar acil 
gelirse gelsin, o sesin isteğini yerine getiremezdi ki. Yüzünü 
ellerinin arasına gizledi ve bütün düşüncelerini ruhundan 
silmeye çalıştı.

Ancak tekrar duydu o sesi, belirgin bir şekilde, her ne 
kadar bir fısıltıdan daha belirgin olmasa da: “Tanrı aşkına, 
açın!”

Öncekinden daha ısrarcı geliyordu ses.

Tiuri arkadaşlarına baktı. Bir ses duymuş gibi görünmü-
yorlardı. Ancak Tiuri duymuştu: “Tanrı aşkına, açın!”

Ne yapacaktı şimdi? Kapıyı açması yasaktı... Ancak ya acil 
yardıma ihtiyacı olan biri veya sığınak arayan bir kaçkınsa?

Kulak kabarttı. Yeniden sessizlik çökmüştü. Ancak ses ku-
laklarında yankılanmaya devam etti; onu bir daha unutama-
yacaktı. Sırası mıydı şimdi? O yalvarışı yalnızca kendisinin 
mi duyması gerekiyordu? Karşılık vermesi yasaktı ancak yine 
de bunu yapmadan içi rahat etmeyecekti.

Tereddüt etti. Sonra kararını verdi. Hafifçe yerinden kalk-
tı, zorlanarak, çünkü uzun süre diz çökmekten kaskatı kesil-
mişti. Duvarlara dokunarak kapıya doğru ilerlemeye başladı. 
Arada bir dönüp arkadaşlarına baktı. Bir şey fark ettiklerini 
sanmıyordu, fakat Arman onu görmüştü. Arman, Tiuri’yi 
asla ele vermezdi.

Antreye gelmesi epey bir zaman almış gibiydi. Son bir kez 
arkasına, şapel mihrabına ve üzerinde asılı duran kalkanlara, 
dört mumun ışığına ve onların etrafında, sütunların arasında 
ve kemerlerin içindeki gölgelere göz attı. Sonra antreden 
geçerek kapıya yürüdü ve anahtarı kavradı.

Kapıyı açarsam kuralları çiğnerim diye düşündü. O za-
man yarın bana şövalyelik payesi verilmez.

Anahtarı çevirdi, kapıyı hafif  aralayıp dışarı baktı.
Kapı eşiğinde kapüşonunu başına geçirmiş, bol cüppeli 

bir adam duruyordu. Tiuri onun yüz hatlarını seçemiyordu, 
etraf  bunun için fazla karanlıktı. Kapıyı biraz daha aralayıp 
sessizce onun bir şey söylemesini bekledi.

“Teşekkür ederim!” diye fısıldadı yabancı.
Tiuri sessizliğini bozmadı.
Yabancı bir an bekledi ve aynı fısıltıyla “Yardımınızı 

istiyorum, bu bir ölüm kalım meselesi!” dedi. Tiuri yanıt 
vermeyince “Bana yardım edecek misiniz?” diye tekrarladı. 
“Tanrım, neden bir şey söylemiyorsunuz?”

“Size nasıl yardımcı olabilirim?” diye fısıldadı Tiuri. “Ne-
den buraya geldiniz? Yarın bana şövalyelik payesi verileceği-
ni ve kimseyle konuşmamam gerektiğini bilmiyor musunuz?”
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“Biliyorum,” diye yanıtladı yabancı. “Bu yüzden burada-
yım zaten.”

“Başka bir yere gitmiş olsaydınız daha iyi ederdiniz,” diye 
fısıldadı Tiuri öfkelenerek. “Şimdi kuralları çiğnemiş oldum 
ve yarın bana şövalyelik payesi verilmeyecek.”

“Tam tersi, şövalyelik payesi size hak ettiğiniz için verile-
cek,” dedi yabancı. “Bir şövalye kendisinden yardım isten-
diğinde bir şey yapmak zorunda değil midir? Dışarı gelin, 
bana nasıl yardımcı olacağınızı anlatayım. Hadi, çabuk, 
fazla vaktimiz yok!”

Her neyse, diye düşündü Tiuri, konuştum bir kere, kapıyı 
da açtım. Neden şapelden de çıkmayayım ki?

Yabancı Tiuri’nin elini tutup şapelin dış duvarının ya-
nından geçerek onu bir yere götürdü. Adamın eli, yaşlı bir 
erkek eli gibi zayıf  ve pürüzlüydü. Sesi de yaşlı geliyor, diye 
düşündü Tiuri. Kimdi acaba?

Yabancı küçük bir duvar oyuğunun yanında durdu. “Bu-
raya saklanalım ve alçak sesle konuşalım, böylece kimse bizi 
duymaz,” diye fısıldadı. Oyuğun içine girdikten sonra Tiu-
ri’nin elini bırakıp sordu: “Adınız nedir?”

“Tiuri,” diye yanıtladı genç.
“Ya, Tiuri demek, size güvenebilirim.”
“Benden ne istiyorsunuz?” diye sordu Tiuri.
Yabancı ona doğru eğilip fısıldadı: “Elimde bir mektup, 

çok önemli bir mektup var. Bütün kraliyetin geleceğinin 
buna bağlı olduğunu söyleyebilirim. Kral Unauwen’e bir 
mektup.”

Kral Unauwen! Tiuri kral hakkında çok şey duymuştu. 
Dağların batısındaki ülkeyi yönetiyordu ve onun soylu ve adil 
bir hükümdar olduğu söyleniyordu.

“Bu mektubun krala ulaştırılması gerekiyor,” dedi yabancı. 
“Olabilecek en hızlı şekilde.”

“Şey demek istemiyorsunuzdur herhalde...” diye söze baş-
ladı Tiuri güvensiz bir bakışla.

“Mektubu götürecek kişi, Ak Kalkanlı Kara Şövalye’dir,” 
diye sözünü kesti yabancı “Kendisi şu an ormandaki Yikar-

vara Han’da. Sizden isteğim mektubu ona iletmeniz. Bunu 
kendim yapamam, yaşlıyım ve düşmanlar peşimde.”

“Bunu neden başkasından istemiyorsunuz?” diye sordu 
Tiuri. “Kent şövalyelerle dolu, güvenebileceğiniz birçok kişi 
var.”

“O şövalyelerin hiçbirinden yardım isteyemem,” diye ya-
nıtladı yabancı. “Çok fazla göze batarlar. Her yer düşman 
kaynıyor dememiş miydim? Kent mektubu çalabilecek casus-
larla dolu. Yok, tanınmış bir şövalyeyi kullanamam. Tanın-
mayan ve dikkat çekmeyen birine ihtiyacım var. Ancak aynı 
zamanda güvenebileceğim biri olması gerekiyor. Şövalye 
olan, ancak şövalye olmayan birini arıyorum! İhtiyacım olan 
kişi sizsiniz; şövalyelik payesine layık görüldünüz, ancak aynı 
zamanda gençsiniz ve henüz adınız duyulmadı.”

Tiuri bu sözler karşısında söyleyecek bir şey bulamadı. 
Tekrar yabancının yüz hatlarını seçmeye çalıştı ancak başa-
ramadı. “Mektup çok mu önemli?” diye sordu.

“Tahmin edemeyeceğiniz kadar önemli bir mektup!” diye 
fısıldadı yabancı. “Gelin daha fazla tereddüt etmeyin,” diye 
ekledi titrek bir sesle. “Böyle çok vakit kaybediyorsunuz! Bu-
raya yakın bir yerde, şapelin arkasındaki otlakta bir at duru-
yor, onu alırsanız üç saatte handa olursunuz, hızlı sürerseniz 
daha çabuk varırsınız. Şimdi saat biri çeyrek geçiyor. Saat 
yedide tekrar burada olabilir, Kral Dagonaut’un huzuruna 
çıkarılabilirsiniz. Ne olur, isteğimi yerine getirin!”

Tiuri reddedemeyeceğini hissetti. Bir şövalye adayının 
uyması gereken kurallar önemliydi ancak bu yardım isteği 
daha da önemliydi.

“İsteğinizi yerine getireceğim,” dedi. “Mektubu verin ve 
bana hanı tarif  edin.”

“Teşekkür ederim!” diye iç çekti yabancı ve çarçabuk fı-
sıldayarak ekledi: “Hanın adı Yikarvara. Kral Dagonaut’un 
av köşkünü biliyor musunuz? Köşkün arkasından kuzeybatı 
yönüne dar bir yol uzanır Ormanda açık bir alana varana 
dek bu yolu takip edin. Burada yol ikiye ayrılır; soldaki yola 
sapın, kendiliğinden varacaksınız. Mektuba gelince, bu mek-
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tubu kendi canınız gibi koruyacağınıza ve onu Ak Kalkanlı 
Kara Şövalye’den başka kimseye vermeyeceğinize şövalyelik 
şerefiniz üstüne yemin edin.”

“Henüz şövalye değilim ama şövalye olsaydım şövalyelik 
şerefim üstüne yemin ederdim,” dedi Tiuri.

“Peki. Biri mektubu çalmak isteyecek olursa mektubu 
imha etmeniz gerekiyor ancak yalnızca mecbur kalırsanız. 
Anlaşıldı mı?”

“Anlaşıldı,” dedi Tiuri.
“Ve sakın unutmayın, Ak Kalkanlı Kara Şövalye’ye var-

dığınızda ona şunu sorun: ‘Kalkanınız neden beyaz?’ Şöyle 
yanıt verecektir: ‘Bütün renkler beyazda bulunduğundan.’ 
Sonra o size bir soru soracaktır: ‘Nereden geliyorsunuz?’ Siz 
şu yanıtı vereceksiniz: ‘Uzaklardan.’ Ancak bu yanıttan son-
ra mektubu ona vereceksiniz.”

“Parola,” diye mırıldandı Tiuri.
“Evet, parola. Tam olarak ne yapacağınızı biliyor musu-

nuz şimdi?”
“Evet efendim,” dedi Tiuri. “Mektubu verin.”
“Bir şey daha var,” dedi yabancı. “Dikkat edin, takip edilip 

edilmediğinizden emin olun. İşte mektup, ona iyi bakın.”
Tiuri mektubu aldı. Yassı ve küçüktü ve üzerinde mühürler 

vardı. Dikkatlice gömleğinin altına, göğsünün üzerine koydu.
“Onu kaybetmeyeceksiniz, değil mi?” diye sordu yabancı.
“Hayır, bu şekilde güvende olacak,” dedi Tiuri.
Yabancı, Tiuri’nin ellerini tutup bastırdı. “Gidin öyleyse,” 

dedi. “Tanrı’ya emanet olun!” Sonra Tiuri’nin ellerini bırak-
tı, arkasını döndü ve uzaklaştı. Yabancıdan geriye tek bir iz 
kalmamıştı.

Tiuri bir an bekledi, sonra sessiz ve seri adımlarla diğer 
yöne doğru yürümeye başladı. Bir an arkadaşlarının hâlâ 
mihrabının önünde nöbet tuttukları şapelin zayıf  ışıklı pen-
cerelerine baktı. “Acele etmeliyim,” dedi kendi kendine.

Ve bir atın hazır beklediği otlağı aramaya koyuldu.

3  Hana Yolculuk

Güzel bir yaz akşamıydı, gökyüzü yıldızlarla ışıl ışıldı. Tiuri 
gerçekten de şapelin arkasında bir at buldu. Bir çite bağlıydı, 
ne dizgini vardı ne eyeri.

Neyse ki daha önce eyerlenmemiş bir ata binmiştim, diye 
düşündü Tiuri, hafifçe titreyen parmaklarıyla ipi çözmeye 
çalışırken. Ne yazık ki bıçağı yanında değildi, çünkü ip bir-
çok kez düğümlenmişti. Yanında tek bir silah yoktu, şapel-
deydi hepsi.

At hafifçe kişnedi ancak bu gecenin sessizliğinde yüksek 
bir ses gibi geldi. Tiuri etrafına bakındı. Gözleri karanlığa bi-
raz alışmış olduğundan çok uzakta olmayan bir bina gördü, 
otlağın ait olduğu çiftlik olmalıydı bu.

Sonunda ipi çözebilmişti.
“Gel hadi, gidelim,” diye fısıldadı ata.
Hayvan tekrar kişnedi. Bir köpek havlamaya başladı ve 

kısa bir an sonra çiftlikte bir ışık yandı. Tiuri ata bindi ve 
diliyle tıklayarak komut verdi. “Hadi!” Hayvan ağır ağır 
hareket etti. 

“Hey!” diye bağırdı biri sertçe. “Kim var orada?”
Tiuri yanıt vermeyi hiç düşünmüyordu.
Köpek yüksek sesle ve azgın azgın havladı ve çiftlikten 

elinde bir fenerle bir adam dışarı çıktı. “Hırsız!” diye bağırdı. 
“Dur! Jian, Marten. Buraya gelin! Bir hırsız atımı götürü-
yor!”

Tiuri’nin ödü koptu. Niyeti atı çalmak değildi. Ancak kay-
bedecek vakti yoktu. Öne doğru eğilip atı daha hızlı hareket 
etmesi için kışkırttı. Hayvan itaat etti ve koşmaya başladı.

“Daha hızlı!” diye fısıldadı Tiuri heyecanla. “Daha hızlı!”
Arkasından karışık sesler geliyordu; bağırış, çağırış ve az-

gın havlamalar. At korkmuştu. Kulaklarını geriye yapıştırıp 
rüzgâr gibi fırladı.








