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Anılarım yıllar geçtikçe bir sis perdesinin ardına daha çok

gömülürken o günü, üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen sabahleyin doğan güneş kadar net hatırlıyorum.

O gün de sislerin ardındaydı ama bu sisler, gazap dolu yoğun
bir dumandan kaynaklanmaktaydı. Tüm Fincayra’nın kaderi
pamuk ipliğine bağlıydı ve bir tek ölümlü bile bunun farkında
değildi. Çünkü o gün korku, acı ve bir parçacık umut dışında her
şey sisler ardında kalmıştı.
Sayılamayacak kadar uzun yıllardır, dağ gibi yerinde
duran kocaman kaya, birdenbire kımıldadı.
Onu kımıldatan ne Durmayan Nehir’in dinmek bilmeyen suları ne de en büyük eğlencesi kayayla nehrin
çamurlu kıyısındaki boşluğa girmek olan su samuruydu.
Kayanın kuzeye dönük yüzünü saran yosunları, kuşaklar
boyunca yuvası bellemiş benekli kertenkele ailesi de sorumlu tutulamazdı bundan.
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O gün o kayayı bambaşka bir şey kımıldatmıştı ve bu
şey, kertenkelelerin aksine kayanın yakınında yöresinde
daha önce hiç göze çarpmamıştı. Fakat oraya gelen ilk kertenkeleden çok daha uzun süredir oradaydı. Çünkü kayanın kımıldamasına neden olan şey, kayanın içerisindeydi.
Nehrin kenarında sisler yoğunlaşıp suları beyaz, kalın
bir battaniye gibi örterken hafif bir gıcırtı işitildi. Az sonra kaya biraz daha sallandı. Sis hüzmeleri kayanın dibini
iyice sarmaladı ve kaya birden yana doğru devrilecek gibi
oldu. Üzerinde duran üç kertenkele tehlikeyi sezdi ve tıslayarak sıçrayıp kaçıştı.
Kertenkeleler, kayanın yanında duran ve ona benzeyen
diğer kayaların üzerindeki yosun tabakalarında başka bir
yuva bulmayı umdularsa eğer hayal kırıklığına uğrayacaklardı. Çünkü akıntı sesine karışan başka gıcırtılar da işitildi. Ve nehrin kenarındaki birbirine benzeyen dokuz kaya,
sanki sadece onları etkileyen bir sarsıntıya kapılmışçasına
bir o yana bir bu yana beşik gibi sallanmaya başladı. Hatta
kısmen nehrin sularına gömülmüş bir tanesi, nehrin kıyısındaki katran ağaçlarına doğru yuvarlandı.
Kanlı canlı varlıklarmışçasına hareketlenen kayalardan
birinin tepesine yakın bir yerde küçük bir çatlak belirdi.
Sonra bir tane, bir tane daha derken, kaya çatladı ve üzerinde tuhaf bir turuncu ışıkla parıldayan delik oluştu. İşte
o delikten yavaşça, çekingen adımlarla bir şey çıkmaya
başladı. Kayanın yüzeyine sürterken dahi uğursuzca parlıyordu bu şey.
Bir pençe.
***
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Epey kuzeyde, ıssız Kayıp Diyarlar’ın bir yerlerindeyse bir is hüzmesi yılan gibi kıvrılarak gökyüzüne yükseliyordu. Oysa bu tepelerde, hiçbir şey ama hiçbir şey, küçücük bir böcek bile yaşamaz, ot dahi bitmezdi. Çünkü bu
topraklar ateşle kavrulmuştu. Bu öyle güçlü bir ateşti ki
ağaçları yok etmiş, nehirleri kurutmuş ve kayaları toza çevirmiş; ardında küle dönmüş tepelerden başka bir şey bırakmamıştı. Çünkü bu diyarlar, uzun süredir bir ejderhaya
ev sahipliği yapmaktaydı.
Yüzyıllar önce gazabının doruklarındayken bu ejderha,
koca ormanları kasıp kavurur ve köyleri midesine indirirmiş. Valdearg –Fincayra’nın en eski dilinde Ateşten Kanatlar demekti bu– imparator ejderhaların uzun soyunun
son ve en korkulan üyesiydi. Fincayra’nın büyük kısmını
alevli nefesiyle kasıp kavuran bu ejderhanın gölgesi altında Fincayra halkı hep dehşete kapılmıştı. Sonunda güçlü
büyücü Tuatha, ejderhayı inine sürebilmiş, kıran kırana bir
savaştan sonra Valdearg, büyücünün sihirli uykusuna yenik düşmüştü. İşte o zamandan beri ateşlerin kavurduğu
ininde uyuyup duruyordu.
Pek çok Fincayralı, Tuatha’nın fırsatını bulmuşken ejderhayı öldürmesi gerektiğini düşünüyordu. Ama büyücünün onu öldürmeyip de uyutmasının bir nedeni olduğuna inananlar da vardı, ne var ki bu nedenin ne olabileceğini
bir türlü söyleyemiyorlardı. Ateşten Kanatlar, en azından
uyurken hiçbir şeye zarar vermiyordu. Bu olayın üzerinden o kadar çok zaman geçti ki pek çoğu ejderhanın bir
daha uyanmayacağını bile düşünmeye başladı. Hatta ejderhanın yakıp yıktığı günler dahi unutulmaya yüz tuttu.
Daha da ileri gidenler oldu ve bu ejderhanın hiç yaşamadı13
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ğını iddia ettiler fakat bunu söyleyenler ejderhanın ininin
yer aldığı Kayıp Diyarlar’a gitmek konusunda nedense gönülsüzdüler. Oraya gidip kendi gözleriyle görmek isteyenlerin de çok azı geri döndü.
Tuatha’nın, Parlak Alevler Savaşı’nın sonunda söylediklerinden çok azı anlaşılmıştı çünkü büyücünün sözleri
bilmece gibiydi, üstelik üzerinden yıllar geçtikçe bu gizemli sözler de unutulmuştu. Yine de bazı ozanlar Ejderha’nın Gözleri isimli şiirden arda kalanları korudular. Bu
şiirin her biri en az diğerleri kadar anlaşılamayan birçok
yorumu olsa da hepsinin ortak kehaneti Valdearg’ın gelecekteki karanlık bir günde bir kez daha uyanacağıydı.
Bu topraklar şimdi bile kömür kokuyor, deliğin yakınlarında ise hava, ejderhanın nefesinin tükenmek bilmez
ısısıyla titreşiyordu. Horultusunun alçak bir kükremeye
benzer sesi, kararmış tepelerde yankılanıyor, burun deliklerinden çıkan is hüzmesiyse yavaşça gökyüzüne yükselmeye devam ediyordu.
***
Pençe, kaya gibi kabuğun kenarına, donmuş bir gölün
üzerinde yürüyen birinin ürkek adımlarına benzer biçimde
hafifçe vurarak biraz daha dışarı çıktı. Sonunda pençenin
hançer kadar sivri ucu kabuğa saplanınca kabuk tamamen
çatladı ve içeriden çığlıkla homurtu karışımı bir ses geldi.
Sonra birden pençe, kabuğun büyük kısmını koparıp attı.
Devasa yumurta tekrar sallandı ve nehrin kıyısından
yuvarlanıp kabaran suya düştü. Suya çarptığında kabuk
biraz daha çatladı. Sabah güneşi sislerin arasından tüm
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yakıcılığıyla göründüğünde bile kabuktaki delikten gelen
turuncu ışığı bastıramamıştı.
Çatlaklar artık kabuğun her yanını sarmıştı. Kocaman,
kanca gibi kıvrılan pençe, deliğin kenarlarına saldırıyor,
nehre ve nehrin kenarına kabuk parçaları saçıyordu. Kabuktan gelen son bir homurtuyla birlikte içerideki yaratık,
pençesini tamamen delikten dışarı çıkarttı. Bununla beraber parıl parıl, mor pullarla kaplı, sıska, eğri büğrü bir kol
çıkmıştı ortaya. Üzerinden eflatun renkli, balçığımsı bir
sıvının damladığı kemikli bir omuz göründü zar zor. Bu
omuz deriye benzer bir şeyle kaplıydı, olsa olsa bir kanat
olabilirdi bu.
Sonra nedendir bilinmez kol da omuz da hareketsiz kaldı. Yumurta bir süre ne sallandı ne de ses çıkardı.
Birden yumurtanın tepesi, yarısına kadar tamamen
uçup suya düştü. Turuncu ışık hüzmeleri sis hüzmelerine
karıştı. Pullarla kaplı omuz, sarsak bir şekilde duraksayıp
kalktığında üzerine yerleşmiş ince, kızıl beneklerle kaplı
mor boyun ortaya çıktı. İşte bu boyundan sarkan yetişkin
bir at kafasının iki katı büyüklüğündeki kafa, yavaşça yukarı kalktı. Sıra sıra parlayan dişlerle dolu, kocaman bir ağzın üzerindeki devasa burun delikleri açılıp kapanarak ilk
kez hava soludu.
Yaratığın üçgene benzer iki gözünden saçılan turuncu
ışık lav gibi parlıyordu. O ise bu gözleri arada bir kırpıyor
ve sisin içerisinde çatlamaya başlayan öteki yumurtaları
izliyordu. Yaratık, pençelerinden birini kaldırarak alnının
ortasından çıkan parlak sarı yumruyu kaşımak istedi fakat
ıskalayıp burnunun buruş buruş yumuşak derisini dürttü.
Canı yanmış olacak ki uzun uzun inledi ve şiddetle ka15

