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GİRİŞ

UZUN zaman önce başladığı tablosunun son düzenlemelerini yaparken derin bir heyecan içindeydi Nmeldin. Büyük
bir emek harcamıştı bu tabloya ve onu çok şaşalı bir şekilde
görmek istiyordu. Fırçasını beyaz renge daldırdıktan sonra,
ağaçlara ufak çizgiler çekmeye başladı. İçine sinebilecek bir
çalışmaya nihayet kavuşmak üzereydi. Lakin tüm bu umutları kapıya vurulmasıyla yok oldu. Hayal kırıklığına uğramış
bir şekilde başını kapıya çevirip bir süre bakan Nmeldin,
derin bir iç çekti ve “İçeri gelebilirsiniz,” diye seslendi. Kapı
ağır bir şekilde açıldı. Nmeldin’in yaverliğini yapan Kobien
usulca içeriye girdi. Uzun ince bir yüzü ve pürüzsüz sayılabilecek bir cildi vardı. Sarı renkteki kısa saçlarını her zamanki gibi taramıştı.
“Herapnos’tan bir ulak geldi efendim, huzurunuza çıkmak istiyor. Ne yapmamızı istersiniz?”
Birkaç kalp atışı kadar süren bir sessizliğin ardından,
“İçeriye buyur et. Ne sebeple buradaymış bir öğrenelim
bakalım,” diye cevap verdi Nmeldin.
Kısa bir süre sonra siyah saçları boynuna kadar uzanan,
zayıf yapıda bir adam odaya girdi ve Nmeldin’i kibar bir
şekilde selamladı.
“Size Yüce Herapnos Kralı Timengor’un selamını getirdim!” diyerek söze başladı adam. “Buraya güzel haberlerle

gelmek isterdim lakin size ileteceklerim pek iç açıcı olmasa
gerek.”
Nmeldin, adamı baştan aşağı süzdü ve şüpheci bir edayla
bakışlarını adamın yüzüne çevirdi. “Neymiş bu iç açıcı olmayan havadisler?”
Adam, yan cebindeki rulo haline getirilmiş parşömeni
eline aldı ve Nmeldin’e doğru uzattı.
“Tüm detaylar burada yer almakta. Bizzat Efendi
Timengor tarafından yazıldı.”
Nmeldin, kendisine uzatılan parşömeni yavaşça eline aldı ve mühürlerini açıp dikkatlice okumaya başladı. Sonlara
doğru yüz ifadesi iyice değişti ve endişeli bir hale geldi.
“Olmaz denilen bir şey gerçekleşmiş! Bu nasıl olur?” dedi
Nmeldin.
Ortamda bir süre sessizlik hâkim oldu. Gelen habere
karşılık nasıl bir yol izleyeceğini belirlemek için zamana
ihtiyacı olan Nmeldin, ulağa teşekkür etti ve ulağın güzelce
ağırlanması için yaverine talimat verdi. Ulak ve yaver odadan çıktıktan sonra tekrardan tablosunun başına geçti ve
fırçayı boyaya batırdı. Lakin resim yapmaya odaklanamıyordu artık. “Heyhat!” dedi fısıltıyla ve fırçayı kenara koyup
çalışma masasına ilerledi. Haberler iyi değildi. Peki şimdi ne
yapacaklardı?
Vakit kaybetmeden yaverine seslendi. Kobien, kısa süre
içinde odaya girdi ve sağ kolunu dirseğinden büküp göbeğine hizaladı. Ardından hafif bir şekilde eğildi. “Buyurun,
efendim.”
“Senatonun toplanması için vakit kaybetmeden ilgili duyuruları yaptır. Ardından toplantılarda giydiğim kıyafetimi
hazırlat ve hemen yanıma gel!”

“Derhal,” diyerek odadan ayrılan Kobien’in arkasından
bir süre bakan Nmeldin, bakışlarını masanın üzerine çevirdi
ve parşömen yığınıyla karşılaştı. Rienta olmanın zorluğu da
işte buydu. Görevler, toplantılar ve emirler vermekten kendisine çok az vakit bulabiliyordu. Şimdi ise başında daha
büyük bir problem vardı.
Aradan biraz zaman geçti. RientaNmeldin’in talimatlarını yerine getiren Kobien, kapıya zarifçe tıkladı ve içeri girdi.
Elindeki askıda Nmeldin’in istediği kıyafet yer almaktaydı.
Onu uygun bir yere usulca astı ve odadan ayrıldı. Nmeldin,
o esnada defterine bazı notlar almaktaydı. Yazmayı bitirdikten sonra defteri kapattı ve sandalyesinden kalkıp kıyafete
doğru ilerledi. Ardından kıyafetini giyip odasından çıktı.
Merdivenlerden ağır adımlarla inerken yaveri onu karşıladı.
“Faytonu hazırlattım, efendim. Başka bir emriniz var
mıdır?”
“Ben gelinceye kadar odamı havalandırabilirsen sevinirim. Ayrıca masamdaki kâğıtların etrafa savrulmamasına da
dikkat edin.”
“Tabii ki, emriniz olur.”
Görevlilerin kapıyı açmasıyla köşkten dışarıya çıkan
Nmeldin, faytona dikkatlice bindi. Nmeldin’in konakladığı
Rienta Köşkü, Naperia şehrinin en şaşalı yapısıydı. Geniş bir
avluya sahip olan iki katlı bu yapı, şehir Rienta’sı olan kişinin ikameti için tahsis edilirdi. Aperian’ın diğer şehirlerinde
de aynı uygulama söz konusuydu.
Senato binasına varıncaya kadar derin düşünceler içinde
olan Nmeldin, faytonun durmasıyla birlikte kendine geldi
ve kısa bir süre çevreyi gözledi. Ardından faytondan yavaşça indi ve senatonun gösterişli kapısından giriş yaptı. Kapıda yaldızlı bir kuyruklu yıldız motifi vardı. Gündüzleri ne

kadar göz kamaştırıcı ise akşamları hava karardıktan sonra
da o kadar göz kamaştırıcı oluyordu. Aperian işçiliğinin
nadide eserlerinden biri olan bu kapıya paha biçilemezdi.
Sarı ve yeşil renklerin ahenkle dans ettiği halının üzerinde
ilerleyen Rienta’ya, senato kâtibi ve üç adet muhafız eşlik
etmekteydi. Naperia Senatosu, kurulduğu günden bu yana
üç kez yeniden yapılmak zorunda kalmıştı. İlk senato, tarihte “Büyük Tehn İsyanı” olarak adlandırılan ve Aperian Hükümdarlığı’nın yerini cumhuriyetlere bırakmasına sebep
olan isyanla kullanılamaz hale gelmişti. İlk senatonun yıkılarak yerine yapılan ikinci senato ise kapasite yetersizliği
sebebiyle kullanım dışı bırakılmış ve ilerleyen yıllarda şehrin mali işlerinin görüldüğü “Klebolt” olarak tekrardan faaliyete açılmıştı. En son açılan ve halen de kullanılmakta olan
üçüncü senato ise Mimar Herianes tarafından şehrin merkezine inşa edilmişti. Herianes’in üstün dehasını konuşturduğu bu yapı, yapıldığı çağın çok ilerisinde özellikler taşımaktaydı.
Rienta ve beraberindekiler, senatonun büyük toplantı
salonuna ulaştıklarında, hemen hemen tüm senato üyeleri
de hazır beklemekteydi. Herkese hitaben zarifçe selam verip kendisi için ayrılan yere geçen Nmeldin, kısa bir süre
herkesi süzdü ve önündeki parşömenleri belirli bir sıraya
dizdi.
“Bugün burada çok önemli bir konuyu konuşmak için
toplandık, sayın senato üyeleri. Daha önce benzerine rastlamadığımız bir durumla karşı karşıyayız ve nasıl davranmamız gerektiği konusunda ortak bir karar almamız gerekmekte.”

Bazı üyelerin anlam veremeden birbirlerine baktıklarını
fark eden Nmeldin, önündeki masada yer alan rulo parşömeni eline aldı ve havaya kaldırdı.
“Burada yazanları size aynen okuyacağım. Dikkatle dinlemenizi rica ediyorum.” O esnada, eksik olan son senato
üyeleri de salona sessizce giriş yaptılar.
“Aperian Devleti’nin kıymetli Rienta Başkanı,
Sözlerime başlamadan önce durumun ciddiyetini kısaca
özetlemek isterim. Karanlık ve kan! Evet, şu an karşı karşıya
kaldığımız şeyler tam anlamıyla bunlardır. Newuen’in zalim
ve karanlık efendisinin öldürüldüğü haberi çok kısa bir süre
önce tarafıma ulaştı. Keşif birliğim bu haberi teyit ettirdi,
hem de sayısız kere. Newuen atası Rothgard’ın ölümü, arkasında çok fazla soruyu da beraberinde getirmekte. Kim öldürdü, nasıl öldürdü? Kimin öldürdüğü belli oldu. Karanlık
ordularının başkumandanı Gaelnor! Fakat nasıl öldürdüğü
konusunda hiçbir fikrimiz yok. Newuen’in mutlak hâkimini
yok edebilecek güce nasıl ulaştı bilmiyoruz. Bu konu hakkında bildiğimiz tek bir şey varsa, o da yeni düşmanımızın eskisinden de amansız ve zalim olduğudur! Kendinizi ve insanlığı
savunun! Artık hiç olmadığımız kadar birbirimizi desteklemeye ihtiyacımız var!
Herapnos Kralı Timengor”
Nmeldin’in sözlerini bitirmesiyle salonda bir süre sessizlik hâkim oldu. Herkesin gözlerindeki o korku dolu düşünceler çok rahat seçilebiliyordu.
“İşte her şeyi duydunuz,” dedi Nmeldin. “Karanlıklar
içinde çevresine dehşet saçan Rothgard artık yok. Ama bu
bizi rahatlatabiliyor mu? Hayır! Çünkü onun ölümü beraberinde daha da kötü bir düşmanı bize musallat etti. Sizlerin
de bildiği üzere, sayısız gözyaşına sebep olmuş ve içerdiği

kıyım sebebiyle tarihte unutulmayacaklar arasında kendisine yer etmiş pek çok savaşta başkumandan olarak bizzat
Gaelnor yer almaktaydı.” Önündeki bardaktan birkaç yudum su içti ve konuşmasını sürdürdü. “Savaşın bile kendi iç
kuralları vardır sevgili üyeler. Nedir bunlar? Savaş, savaş
meydanında kalır! Savaşı masumlara bulaştırdığın an artık
o bir savaş değil vahşettir! İşte Gaelnor, savaşı vahşete dönüştüren yegâne adam! Her ne kadar efendisi de böyle idiyse, Gaelnor ondan daha da beter.”
“Öyle tabii ama ne yapacağız?” diye araya girdi üyelerden biri.
“İşte buraya da onu tartışmak için geldik, sayın senato
üyeleri,” dedi Nmeldin. “Bugün burada öyle veya böyle bir
görüş birliğine varmak durumundayız.”
“Sizin bir fikriniz var mı?” dedi üyelerden biri. Tıknaz ve
yaşlıydı.
“Kuşkusuz diğer şehirlerle bu durumu bir istişare etmek
gerekecektir,” dedi Nmeldin. “Bizim tek başına karar alma
gibi bir yetkimiz yok.”
“Bunun farkındayız tabii ki,” dedi yaşlı adam. “Biz, sizin
olmasını dilediğiniz bir fikir var mı onu merak etmekteyiz.”
“Herkesin bir fikri vardır elbet,” diye cevap verdi
Nmeldin. “Bana kalırsa yeni düşmanımızla her ne kadar zor
da olsa iletişim kurmayı denemeliyiz.”
Üyeler arasından kahkahalar yayıldı o an. Anlaşılan bazıları Rienta’nın fikrini çok komik bulmuştu.
“Yanlış olan nedir, sayın üyeler?” dedi Nmeldin sert bir
şekilde.

“Fikriniz!” dedi gülenlerden biri. “Gaelnor’la konuşarak
anlaşılabileceğine gerçekten inanıyor musunuz? Yani bunu
inanarak mı söylediniz?”
“Evet!” diye yanıtladı kendinden emin bir sesle Nmeldin.
“Biliyorum bu çok zor, hatta imkânsız bir yöntem gibi görünüyor. Ancak iletişim yolunu mutlaka denemeliyiz. Gaelnor,
acımasız ve daha karanlık olabilir, ama belki farklı fikirleri
de vardır. Denemeden nasıl emin olabiliriz?”
“Bence çok iyimsersiniz,” dedi biraz önce konuşan adam.
“Bu yöntem bize zaman kaybından başka hiçbir şey getirmez.”
Nmeldin buna cevap vermemeyi seçti ve dikkatini tekrardan salona yöneltti. Önündeki parşömen yığınının arasından birini dikkatle seçti ve kısa bir süre onu okudu. Ardından üyelere baktı.
“Şimdi oylama zamanı geldi,” dedi Nmeldin. “Bu haberin
üzerine bir konuda karara varmamız lazım. O da şu: Bu
haberi yok sayıp normal yaşantımıza devam mı edeceğiz,
yoksa bunu diğer yurttaşlarla da paylaşacak mıyız? Temel
Yasa’ya göre bunu paylaşma yükümlülüğümüz var. Ama
ben size yine de sormak istedim.”
“Yasa ne diyorsa onu yapacağız!” dedi üyelerden biri.
“Sorulması bile abesle iştigal!” Diğer birkaç kişi de onu destekledi.
“Öyleyse oylamaya sunuyorum,” dedi Nmeldin. “Diğer
yurttaşlarla paylaşılsın diyenler el kaldırsın.”
Nmeldin, teker teker elleri saymaya başladı. “…Dört,
beş… On bir, on iki… On dokuz, yirmi,” dedi yüksek sesle.
“Benimle birlikte yirmi bir oluyor. O halde mevcut sonuca
göre oy birliği ile paylaşma kararı alınmıştır.”

Tüm tutanakları özenle tutan senato kâtibine bakan
Rienta, kâtibin yazmayı bitirmesini bekledi. Ardından kararın altına Rienta makamının mührünü bastı ve herkese,
toplantıya katıldıkları için teşekkür etti. Senato binasından
ayrılırken aklında çok çeşitli düşünceler vardı. Bundan sonra ne olacaktı? Daha da önemlisi, acaba her şey eskisinden
de mi kötü olacaktı? Bunların cevabını maalesef bilemiyordu.

BİRİNCİ BÖLÜM
KUYTUDAKŠ IŞIK

“GERİ dönmeliyiz!” dedi Freagan. “Geri dönmeliyiz! Bize
ihtiyacı var!”
Gezgin Voladhe, cevap vermeden çocuğun elini sıkıca
tutmaya devam etti. O an Vethvala’yı düşünmek istemiyordu. Çünkü Freagan’ı henüz korunaklı bir yere ulaştıramamıştı. Bataklığın Gözü epey arkalarında kalmasına rağmen
Voladhe’nin içi hâlâ çok karanlıktı. O cadılar bile bu denli
güçlüyse, Karanlık Efendi’yi hayal bile edemiyordu. Sahi,
sanki tek o mu vardı karşılarında? Koskoca bir Newuen
diyarıyla baş etmeleri gerekecekti. Gezginin düşüncelerle
savaşı, Freagan’ın ısrarlı tekmeleriyle bölündü ve Voladhe,
çocuğa baktı.
“Bu şekilde davranmayı daha ne kadar sürdüreceksin?”
dedi Voladhe.
“Vethvala’yı buluncaya kadar!”
“Sana hayır dedim Freagan. Ha-yır!” Sesi öfkeliydi.
Vethvala’nın akıbeti onu içten içe kemiriyordu. “Artık bu
konuda tek kelime daha etme!”
Gezginin yüzündeki ve sesindeki öfkeyi iliklerine kadar
hisseden Freagan, o an gezginden gerçekten ürkmüştü.
Çocuğun bakışlarındaki bilinmezliğe bakılırsa içten içe gezginin çok tuhaf davrandığını düşünüyor gibiydi.

İkili, bataklığa giriş yaptıkları yere ulaştıklarında ağaçlar
ve sarmaşıklarla sıkı sıkıya kapalı engin bir karanlık karşıladı onları. Peki, buradan nasıl çıkacaklardı? Voladhe buraya cadıların açmış olduğu geçit sayesinde girebilmişti. Geçidi tekrar açacak olan büyüyü bildiğini sanmıyordu. Çünkü
bu tip karanlık büyüler konusunda eğitim almamıştı. Gerçi
eğitim almış olsa bile, Tromhar’ın söylediğine göre cadılar
yeni tekniklerle karanlık büyüleri sürekli farklı biçimlere
sokarak çözülmesi zor hale getirebiliyorlardı. Ama yine de
denemek zorundaydı. Işığın, bu melun yerde onunla olmasını diledi ve çantasındaki küçük taşları çıkardı. Freagan
merakla ve dikkatle onu izlemekteydi.
“Öz’ün aydınlıkla bezeli kudreti! Karanlık içinde bize rehber ol ve bizi buradan kurtaracak yolu göster!” diye mırıldanan Voladhe, taşları birbirine güçlü bir şekilde sürttü ve bir
kıvılcım çıktı. Ancak bunun herhangi bir etkisi olmuşa benzemiyordu. Geçit hâlâ yoktu ve ağaçlar, karanlığın tüm ürkütücülüğü ile karşılarında beklemekteydi. Hayal kırıklığı
ile ellerine bakan Voladhe, sinirle dişlerini sıktı ve ardından
gevşedi. Tüm olumsuzlukları zihninden atmak istiyordu.
Vethvala’yı düşünmek güçlerini kısıtlıyordu ve gezgin, o an
derin bir acı içindeydi.
“Hadi Voladhe!” diye mırıldandı. “Hadi toparla kendini!”
Taşları sağ eline aldı ve sol elindeki parmakları açıp kapatarak rahatlatmaya çalıştı. Ardından aynı işlemi sağ eline de
uyguladı. “Bu sefer olmalı!” diyordu içinden. “Bu sefer olmalı!” Taşları tekrardan sürtmek için hazırladı ve zihnini odaklamaya çalıştı. Işığa odaklanmalıydı artık, her şeyi geriye
atmalıydı.
“Işıktan gelen güç!” diye fısıldadı. “Bizi aydın kıl!” Taşları
birbirlerine güçlü bir şekilde sürttü. Kırmızı bir kıvılcım

çıktı ilk başta ve ardından güçlü bir ışık patlaması yaşandı.
Taşlardan yansıyan ışıklar dört bir yana dağılıyordu.
Freagan, “İşe yaradı herhalde!” dedi sevinç ve şaşkınlık
karışımı bir ses tonuyla. Bu büyüden çok etkilenmiş gibi
görünüyordu.
Taşları karanlığa doğru uzatan Voladhe, önlerindeki sık
ağaçların hareket etmeye başladıklarını hissetti. Yavaş yavaş kenarlara doğru ilerliyorlardı.
“Hadi Freagan!” dedi gezgin telaşla. “Ağaçlar fikirlerini
değiştirmeden hemen gidelim buradan.”
Işığın, karanlıkla savaşarak açtığı yolu izleyen ikili kısa
süre içinde ağaçların kıskacından kurtuldular. Derin bir
“Oh!” çeken Voladhe, Freagan’ın elini sıkıca kavradı ve ormanda yol almaya devam ettiler. Bataklığın karanlığı arkalarında kalırken hızlarını iyiden iyiye artırdılar. Nitekim
ışığın gidişiyle tekrardan güç kazanan karanlık, ağaçları
hareket ettirip girişi tekrardan kapattığındaVoladhe ile
Freaganağaçlardan epey uzaktalardı artık.
Voladhe, Dehşet Ormanı’nda çok vakit geçirmemiş olmasına rağmen, Vethvala’nın kulübesinin olduğu yeri iyi
kötü hatırlıyordu. “Bu ne büyük bir şans,” dedi kendi kendine.
Baykuşların ürkütücü sesleri eşliğinde yıldızlar gökte
dans ederlerken, ağaçların arasındaki açıklıkta yer alan
kulübe kendisini gösterdi. Kısa bir süre içinde de oraya
ulaştılar ve kapıyı açıp içeri girdiler.
“Şimdi ne yapacağız?” dedi Freagan. “Burada öylece oturup bekleyecek miyiz?”
“Önce bir şeyler içelim. Bunu sonra düşünürüz,” diye cevap verdi Voladhe.

Çantasından küçük bir torba çıkardı ve masanın üzerine
koydu. Torbanın ağzını gevşettiğinde içinden birkaç tane
minik paket çıktı. Onları yan yana koyduktan sonra, iki tane
bardak aldı. Masadaki sürahiden bardaklara su koydu ve
bardakları kenardaki küçük tezgâha taşıdı. Ardından masanın üzerindeki paketleri alıp ağızlarını açtı ve belli oranda
olacak şekilde bardağın birine sırasıyla döktü. Tahta kaşıkla
bardaktaki suyu bir müddet karıştırdı ve sessiz bir mırıltıyla, “Karanlık örterken geceyi, ışık diyarından esen tatlı bir
meltem sarsın uykunun düşler âlemindeki yansımasını,” dedi.
Bardağın birinde belli belirsiz bir parlama oldu. Neyse ki
Freagan bunu fark etmemişti. Bardağı Freagan’a uzatan
Voladhe, diğer bardağı da kendisine aldı ve Freagan’ı izlemeye başladı. Çocuk, vakit kaybetmeden bardaktaki karışımı içti ve bardağı masanın üzerine koydu.
Aradan çok kısa bir zaman geçti. Freagan’ın olduğu yerde uyuklamaya başladığını gören Voladhe, onu yatağına
yatırdı ve başında beklemeye başladı. Freagan’ın uykuya
tamamen teslim olduğunu anladığında, çantasına uzandı ve
içindeki taşları eline aldı. Onları arka arkaya belirli bir ritimle birkaç kez sürttü ve “Gerçekler yok olurken belli belirsiz, ardında bir giz saklıdır ışıktan da öte,” diye mırıldandı. O
an, Freagan’ın etrafından ışıktan bir kalkan oluştu. İlmek
ilmek kalkanı ören ışık denizinde, Freagan yavaştan kaybolmaya başladı. Kısa bir süre sonra da tamamen yok oldu
ve görünmez bir hale büründü. Voladhe’nin yapmış olduğu
Yanılsama Büyüsü ile Freagan, Voladhe isteyinceye kadar o
şekilde duracaktı. Üstelik Freagan, Uyku İksiri de içmişti ve
Voladhe uyandırıncaya kadar uyanmazdı. İşler şu an gezgin
için yolunda gidiyor gibi görünüyordu.

