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Nikola ve Deveyiyenler

İkinci kez uyandığımda bütün gücümü toplamıştım. Baca-
ğımın ağrısından eser yoktu. Ali uyandığımı görünce yanı-
ma geldi. Suretinde gölgeler dolanıyordu. Çok acı çektiği 
belliydi. Ne olduğunu sordum. Eski günleri yâd ettiğini 
söyledi. Gerçi onlar “eski” değildi. Yenilik ya da yaşanmış-
lık şimdiye ait kavramlardı. “Bilmece gibi konuşmayı bı-
rak. Karımı bulalım. Bize ne olduğunu söyle artık. Yoksa 
yine yeşil sarıklı Hızır hikâyesine mi devam edeceksin?” 
Güldü. “Çok sabırsızsın,” dedi. 

“Düşmanlarımıza karşı bu şekilde muvaffak olamayız. 
Önce Nikola’nın nasıl birisi olduğunu öğrenmelisin. Sonra 
karını kurtarmaya gideriz.” 

“Kurtarmak mı? Nerede olduğunu biliyorsun yani? Ne-
den harekete geçmiyoruz?”

“Sabır evlat, sabır. Nerede olduğundan tam emin olma-
sam da halası sandığı büyücünün elinde tutsak olduğunu 
düşünüyorum.”

“Ne istiyor Gül’den?”
“Kendisine pek azametli kudreti getirecek anahtar se-

nin karında. Ona ihtiyacı var.”
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“Anlat o zaman,” dedim. Gülümserken yine kara bir 
boşluk gibi çoğalan ağzını gördüm. Bir torba çıkardı ku-
şağından. İçinde tütüne benzer bir bitki vardı; ama rengi 
normalden biraz daha yeşildi. Tütün gibi sarmaya başladı.

“Evet, yeşil sarıklı Hızır ‘hikâyesine’ böyle söylemiş-
tin değil mi, devam edeyim. Nikola’yı bulmamı istemişti. 
Olayın tesiriyle uzun bir sessizliğe bürünmüştüm. Paşa’ya 
gerçekten de zuhur eden bir ermişten bahsetmedim. Ver-
diği görevi harfiyen yerini getirdiğimi söyledim. Mühim-
matı da beraberimizde getirdik. Paşa çok sevinmişti. Ge-
risi dedikoducu askerlere kalıyordu. Gerçekten de böyle 
bir söylenti yayılmaya başladı. Artık hadisenin yalan yanı 
olduğunu da söyleyemeyiz değil mi?” Sustu. Sardığı şeyi 
yakıp içmeye başladı. Ağzından sarımsı dumanlar çıkıyor-
du. Dumanın kıvrılarak yükselip dağılmasını seyrederken 
anlatmaya devam etti:

“Paşa muradına ermişti. Ben de Nikola’yı aramaya baş-
ladım. Casuslarımızdan yardım aldım. Bir sürü Nikola 
vardı tabii; ancak önemli şahıslar olarak iki kişi çıkmıştı 
karşıma. Birisi Boğdan taraflarında azımsanmayacak bü-
yüklükte toprağı olan soylu bir adamdı. Diğeri ise Rodop 
Dağları’nda çobanlık yapan bir keşiş. İkincisi daha çok il-
gimi çekmişti. Bana gelen malumata göre çobanlıkla geçi-
niyordu; fakat tılsım, efsun ve cadı avcılığıyla iştigal ettiğini 
de söylediler. Hızır’ın bir soylu yerine esrarengiz bir keşişle 
daha çok ilgisi vardır değil mi? Ben de Paşa’dan istirahat 
istedim. Seve seve verdi. Keşişi görmek için yola revan ol-
dum. Seyahatimin ilk faslı kolay geçmişti. Rodop Dağları’na 
kadar cefa çekmedim; ancak asıl mesele dağlarda başladı. 
Adamı civardaki köylülere sordum. Herkes çobanlık yapan 
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bir Nikola’dan bahsediyordu; fakat her biri adamın farklı bir 
tasvirini yapıyordu. Dağın doruklarında bir mağarada ya-
şadığını söylediler; ancak bu mağaranın tam yerini kimse 
bilmiyordu. Ben de aramaya koyuldum. Rodoplar’ın eşeği 
bile donduran soğuğu bana hiç iyi gelmemişti. İşin bu ka-
dar uzayacağını hesap edemediğimden zora düşmüştüm. 
Erzağım tükenmekteydi. Çıplak yamaçların, sarp kayalık-
ların, sık çam ağaçlarının arasında dolanmaktan iflahım 
kesilmişti. Acıkınca tavşan avlıyordum; ancak çoğu zaman 
çekirge bile bulmak mümkün değildi. O kadar yükseklere 
çıkmıştım ki kurttan başka mahlûka rastlamak zordu. Oysa 
Nikola bir çobansa, hayvanlarını otlatması, yaylalarda ya 
da çayırlarda dolaştırması gerekiyordu. Belki de aniden kış 
bastırıp her yer karla kaplandığı için yoncalık falan göre-
miyordum. Bir rüyanın peşinden gittiğim için kendimle 
çekişmeye başladım. Nikola’yı bulmaktan ziyade, hayatta 
kalmak için mücadele veriyordum. Mütemadiyen ne yi-
yeceğimi, nasıl av kapanı kuracağımı, ellerimi ve ayakla-
rımı nasıl sıcak tutacağımı düşünüyordum. Bir süre sonra 
vazgeçtim. Takatimin tak ettiği bir anda, ölümü sıcak bir 
kucak gibi karşılamaya karar verdim. Yaşlı bir çamın altı-
na uzanıp semayı seyretmeye başladım. Vücudum soğuğu 
hissetmiyordu. Üzerime düşen kar tanelerini seyre daldım. 
Ömrümde hiç bu kadar güzel bir manzarayla karşılaştığımı 
hatırlamıyorum. Nemçe’nin afet-i devranlarından daha da 
işveli yağıyordu kar. Latif bir hararet kapladı her yanımı.” 
İçtiği yeşil tütünü yanındaki buhurdana koydu. Tütmesini 
körüklemek için biraz üfledi. Ortalığa renkli dumanlar eş-
liğinde misk kokusu yayılıyordu. Genzim tatlı bir şerbetle 
dolmuş gibiydi. Bana baktı ve gülümsedi:
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“İşte böyle bir tatlılık sarmıştı bedenimi. Hissediyorsun 
değil mi? Ölmeye hazır değildim. Kim onun soğuk nefesi-
ni ensesinde duymak ister ki? Öleceğim, o an hiç aklıma 
gelmemişti. Donduğumun farkında değildim. Göz kapak-
larım ağırlaşmaya başladı. Bir zamanlar çok sevdiğim bir 
kadın geldi yanıma. Karlar kadar beyaz teniyle karşıma di-
kilmiş, ay parçası gibi parıldıyordu. Elini uzattı. İpek gibi 
yumuşak parmaklarına dokundum. Uyandığımda keşişin 
mağarasında buldum kendimi. ‘Sonunda,’ dedi. Sonunda 
gelebilmiştim. Beni bekliyormuş. Niye bu kadar geç kalmı-
şım. Nefsimi köreltmem çok uzun sürmüş. Beni takip edi-
yormuş. Elimi uzatıp karlara dokunduğumda, işte o zaman 
anlamış içimdeki aşkı. ‘Buraya niçin geldiğini biliyorum, 
zaten seni de ben gönderdim,’ dedi. İlimlerin en ulvisini 
öğretmek için beni seçmişti. Şu içine girip başka zamana 
gittiğin çukur. Ona kuvakt deriz. Dünyanın muhtelif yerle-
rine yayılmış kuvaktlar vardır. Onları büyücüler yapmadı; 
ama büyücüler kullanıyor. Bazı kuvaktlar tamamen tek bir 
büyücünün hâkimiyetindedir. Bazıları da gizemlidir. Ku-
vaktların kendi iradeleri vardır. Zihninden geçenleri okur.” 
Heyecanlanmıştım. “O delikten geçtiğimde bir at olarak 
doğdum. Çok tuhaftı. Atın bütün geçmişini biliyordum. Şu 
an detayları unuttum ama böyle bir şeydi,” dedim. Heye-
canlandı. Eli çenesine gitti.

“Demek at olarak doğdun. Peki, hangi zamana gittin?”
“Emin değilim. Bir süvari akınındaydım. Savaşta vurul-

dum. Kuvakta girmeden önce atlar vardı aklımda. Gül çığ-
lık atmıştı, paniklemiştim; ama bir yandan da duvardaki 
halının at motiflerinden imgeler beliriyordu zihnimde. O 
zaman kuvakt aklımı okudu?”
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“Olabilir. Yine de sanmam. İraden dışında, büyücünün 
hesapladığı tarihe gitmiş olabilirsin. İstediğin zamana gide-
bilmen ustalık isteyen bir iştir. Nikola da bana bunu teklif 
etti. İyilik için, insanları kurtarmak için birtakım müdaha-
lelerde bulunacaktık. Âdemoğlu bizden medet bekliyordu. 
‘Yine de sormam gerekiyor. Üstatlarım Harut ve Marut’tan 
aldığım sırrı öğrenmek istiyor musun? Bu işin sonunda 
küfre girip yoldan sapabilirsin,’ dedi. Böyle bir kudrete sa-
hip olmak çok cezbediciydi; aynı zamanda da ürkütücü. 
Ehemmiyetli hadiselere elzem dokunuşlar yapacaktım. İti-
raz ettim: ‘Bu tarihin akışını değiştirmek olur,’ dedim. Geç-
mişi kurcalayıp durmanın dünyanın sonunu getireceğini o 
da biliyordu elbette. Yanıldığımı söyledi. Uzun izahata gir-
di. İkna olmuş gibiydim. Hitabının sonunda bir soru sor-
du: ‘Senin buraya vasıl olmandaki esbabı düşün. Yanıma 
geldin çünkü zamanda yolculuk yapan kendin, seni buraya 
çağıran ‘sen’ buna vesile oldun. Böylece kader döngüsü ta-
mamlanmış oldu.’ Biraz düşününce hak verdim. Her şeyin 
ahirini ve evvelini düşünürsen bir yere varamazsın. Sen de 
vazifeni yapacaksın Murat.”

“Bütün bu olanların benimle ve Gül’le ne alakası var?” 
Müstehzi bir bakış attı.
“Cevap belli değil mi? Sizin içinizde bu işe yatkın, sön-

meyen bir hararet var demek ki.”
“Kim seçti bizi?”
“Kader ya da kuvaktlar. Fark eder mi? Şimdi buradasın 

ve bu döngünün içindesin. Dilersen sana da öğretebilirim. 
Bir düşün; ancak fazla vaktimiz yok.”

“Niçin?”
“Biraz sabret, söyleyeceğim. Nikola’nın teklifini kabul 
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ettim. En mühim emelim Şipka Geçidi’ydi. Orayı bilir mi-
sin?”

“Evet, Plevne’nin düşmesindeki en büyük sebep. Süley-
man Paşa büyük askerî hatalar yaparak geçidi kaybetti. Ne 
kadar geri almaya çabalasa da başarılı olamadı. Hem Rus-
ların önü açıldı hem de Plevne kıskaçta kaldı.”

“Öyle oldu; fakat bir avuç Bulgar gönüllüsünün yapaca-
ğı işe benziyor mu bu iş? Böyle bir zafere aklın kesiyor mu? 
Kaldı ki Bulgarlar bile zaferlerine bir açıklama getiremiyor 
ve bir mucize olarak görüyorlar.”

“Talihsizlik diyelim.”
“İşte öyle değil. Nikola zamanda yolculuk yapmanın 

sırlarını öğretti bana. Ufak çaplı işlerde sınandım önce; 
fakat ben daha mühim hadiselere gitmek istiyordum. 
Şipka Geçidi gibi. Çok sarp ve yüksek bir yerdir o geçit. 
Süleyman Paşa himayesindeki ordu tepeyi kaybedince 
bir daha geri alamadı. Bulgarlar, ellerinde yeterli silah ol-
madığı için tepenin üzerinden Osmanlı askerlerine taşlar 
atıyordu. Arkadaşlarının cesetlerini fırlatıyorlardı. Güya 
canlarını dişlerine takarak iman kuvvetiyle, azizlerin yar-
dımıyla yendiler Osmanlı’yı. Bu göreve gitmemi istemedi 
Nikola. Oysa ben Plevne’den gelmiştim. Durumun vaha-
metini yakından müşahede etmiştim. Plevne’yi kurtarmak 
istiyordum. Nikola daha sonra yapacağımızı söyledi. Bir 
tuhaflık sezmiştim. Üstadımın işlerine akıl erdirmenin 
imkânı yoktu; çoğu şeye sonradan aklım eriyordu; fakat 
bu ertelemeye uzun süre bir cevap bulamadım. En sonun-
da dayanamadım. Onun etrafta olmadığı bir gün kuvakta 
girdim. Şipka Geçidi’ndeki amansız mücadeleyi gördüm. 
Bulgar askerlerinden ziyade Rus askerleri tahribat veriyor-
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du ordumuza. Tepeye çıkardıkları dört top bütün işlerini 
hallediyordu. Askerlerimiz sarp yokuşu çıkamadan parça-
lanıyorlardı. Kollar, bacaklar, kelleler havada uçuşuyordu. 
Hele bir top vardı ki Krupp’tan daha büyük, daha hızlı ve 
arkadan dolumdu. O tepeye, bu kadar kısıtlı bir zamanda 
sadece hafif toplar çıkarılabilirdi. Askerlerin arasına ani-
den karışabilmek için bir ikâmet belirledim. Sık ağaçların 
içinde ve güzergâhlarına yakındı. İşte orada bir tekinsizlik 
fark ettim. İrice ayak izleri vardı. Normal bir insana ait ola-
mayacak derecede büyük. Birden aklımda şimşekler çak-
mıştı. Bunlar deveyiyenlerin ayak izleriydi.”

“Deveyiyenler?”
“Hani senin üstüne çöreklenen çirkin mahlûk. Normal-

de çok daha küçük canlılardır. Sadece Rodop Dağları’nda 
yetişen bir bitkiye ihtiyaçları vardır irileşmek için. Sonra 
kan emicilere dönüşürler. Sadece çok güçsüz düştüklerin-
de, av bulamadıklarında tekrar o bitkiye ihtiyaç duyarlar. 
Yabanîdirler; ama büyücüler onları evcilleştirir. Yine de 
vahşi tabiatlarından tamamıyla vazgeçmemişlerdir. Kolay 
öfkelenirler ve yarım akıllıdırlar. Lehistan taraflarında baş-
ka büyücülerin bizim bölgemize dadandığını duymuştum. 
Büyücülerin alanı kullandıkları kuvaktlara bağlıdır. Bizim 
bölgemizden Yeni Kıta’ya ulaşabilen bir kuvakt yoktur me-
sela. Sadece Balkanlar ve civarında etkiliyizdir. Aklıma ilk 
gelen deveyiyenlerin Lehistan büyücüleri tarafından yol-
landığı oldu. Topu tepeye onlar çıkarmış olmalıydı. Deve-
yiyenler başkasına gözükmeden hareket etmeliydiler. Ba-
zen başarısız oldukları hadiseler olmuştur. Oralardan da 
efsaneler türemiştir. İçime bir kurt düşmüştü. Belki de de-
veyiyenler Lehistan’dan gönderilmedi. Nikola’nın Şipka’ya 
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gelmemi sürekli ertelemesinin sebebi bu olabilirdi. Aslında 
insanlığa falan yardım ettiğim yoktu. Nikola’nın basit bir 
kölesiydim ve belki de onun çıkarları için savaşıyordum. 
Hemen geri döndüm. Nikola’ya bir şey belli etmedim. 
İçimdeki şüpheleri açıklayacak olsam bir işe yaramayacak-
tı. Kendimi açık etmiş olacaktım sadece. Şipka’ya tekrar 
gider ve yine hainliğini yapabilirdi. Ya da başka bir cephe 
açabilirdi. Ne yapsam diye kara kara düşünüyordum. O 
sırada kendi ayaklarıyla bana gelip artık mesajı iletmem 
gerektiğini söyledi. Yeşil sarıklıyla tanışma hadisesi yani. 
Gidip kendime ‘Nikola’yı bul,’ diyecektim. Ben bir cümle 
daha ekledim mesaja: Şipka Geçidi senin sırrındır.”

“Nikola neden böyle bir şey yapmak istesin ki?” Ali 
beklemediğim bir kahkaha attı. “Bunun birçok sebebi ola-
bilir. Ben en önemlisini söyleyeyim: Harut ve Marut’un 
tedrisinden geçenler iflah olmazlar ve er ya da geç küfre gi-
rerler. Yazgı böyledir. Onların elinden tek bir kişi kurtula-
bilmiştir. Nikola’nın ihanetinden sonra onunla aynı yolda 
yürüyemezdik. Kim bilir daha ne hainlikler yapmıştı. Bil-
diklerimi ifşa etmeden ondan ayrılmalıydım. Katletmeyi 
de düşündüm aslında; ama benden ziyadesiyle kuvvetliydi. 
Bir bahane bulup ayrılmak istediğimi söyledim. Çok ge-
reksiz bir hamle yapmıştım. Şüphelendi. Sorgulamaya baş-
ladı beni. Makul cevaplar vermeye çalışıyordum. Son bir 
görevi yerine getirirsem istediğimi yapabileceğimi söyledi. 
Ben de kabul ettim. Tırnova’da bir isyan çıkacağını söyle-
di. Yeniçeri kılığında ortalıkta dolaşmam yeterliydi yine. 
Devlet, isyanı bastırmaya geldi sanacaklardı. Son görev 
olarak çok basit gelmişti bu bana. Yine de Tırnova’ya yol-
landım. Bu işin hemen bitmesini istiyordum. Sonra kendi 
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yoluma gidecektim. Gittiğim vazifelerde bir hainlik yapıp 
yapmadığımı öğrenip, her hatamı tek tek düzeltmeyi plan-
lıyordum. Sonra gücüm yeterse Nikola’yı da haklayacak-
tım elbette. Vakti gelecekti. Nitekim tahmin ettiğim gibi bu 
vazife kolay değildi. Aslında bir vazife de değilmiş. Nikola 
benden şüphelendiği için bir pusu kurmuştu. Deveyiyen-
lerini önden göndermiş. Geceleri ortalığı yağmalamış ve 
talan etmişler. Birkaç köylüyü hunharca katletmişler. Kadı 
payitahta haber salmış. Oraya gittiğimde bir mezarın or-
tasından çıktım. Nikola da oradaydı. Cadı avının başın-
da. Beni vampirlikle suçluyorlardı. Kıskıvrak yakaladılar. 
Nikola özel yüzüğü maharetiyle beni bir mezara hapsetti. 
Sonsuza kadar. İşte bu cani Nikola senin hala diye bildiğin 
cadıdır.”


