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Giriş

Çok aynaya bakmış, çok sima tanımışımdır. Yine de yıllar-
dır –heyhat, yüzyıllardır– unutamadığım tek bir ayna ve o ay-
nada gördüğüm bir sima vardır. Başından, onu ilk gördüğüm 
andan beri zihnime musallat olmuş ve hâlâ da olan bir sima. 

Sizi temin ederim ki aynalar palalardan ya da hortlaklardan 
daha çok can yakabilir. 

Zemini taş döşeli, üstü kemerli koridorda sisler döne 
döne dalgalanıyor, her şeyi gören bir göz gibi dolaşıyordu.

Sislerin kaynağı zemin ya da yakınlardaki sıcak su dolu 
bir havuz değildi. Kemerin altındaki tuhaf, titreyen bir 
perdenin ardında kendiliğinden oluşuyorlardı. Perdenin 
göreviyse kabaran suların taşmasını engelleyen bir set gibi 
bu sislerin kemerin önüne geçmesini önlemekti sanki. Yine 
de sisler kemerin sütunlarını sarmış mor yapraklı sarma-
şıkları yalayarak sık sık perdenin önüne geçiyordu. Ancak 
çoğunlukla tıpkı şimdi olduğu gibi koridorun derinlikle-



T. A. BARRON

12

rinde dalgalanıyor, kimi şekillere bürünüp dağılıyorlardı; 
bir yandan sürekli değişiyor, bir yandan da hep aynı kalı-
yorlardı.

Sonra birden sis perdesi titreyerek yoğunlaştı ve yassı 
bir tabaka hâlini aldı. Buraya vuran ışık hüzmeleri cam 
parçaları gibi kırılarak etraftaki bataklığın tuhaf şekillerini 
bu tabakanın üzerine yansıttı. Yansımaların ardında karan-
lık, şekilsiz gölgelerin değdiği bulutlar dalgalanmaya de-
vam ediyor, koridorun derinliklerinde ise gizemli bir ışık 
parlıyordu. 

Çünkü bu perde aslında bir ayna, sis ve daha pek çok 
şeyle dolu bir aynaydı. Kendi kendine hareket eden canlı 
bir ayna. Yüzeyinin derinliklerinde bir şeylerin kımıldadı-
ğı bir ayna. 

Birden sislerin tam ortasında hafif bir esinti çıktı ve bu 
esintinin ardından narin, eğri büğrü ve canlı bir şey geldi; 
bir ele çok benziyordu bu gelen şey. 

Pençeden keskin uzun tırnakları olan parmaklar bir şeyi 
kavramak istercesine uzandı. Üç parmak, dört parmak 
derken bir de başparmak göründü. Bataklığın sisleri par-
makların etrafına dantelden örülü yüzükler gibi zarafetle 
dolandı. Ancak parmaklar yumruk hâlini alınca bu sisler 
dağıldı. 

Yumruk gerçek olup olmadığını sınarcasına bir süre 
sıkılı kaldı. Kendisini sarmalayan sisler kadar solgun bu 
yumruk, sıkıldıkça daha da solup beyazlaştı. Tırnakları eti-
ne batıyor, yumruk artık sıkılı durmaktan titriyordu. 

Sonra el yavaşça gevşemeye başladı. Parmaklar açıldı, 
esnedi ve çeşitli hareketler yaptı. Başparmağın etrafına ve 
açık duran avucun içerisine puslu sisler doldu. Tam o anda 
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ayna siyaha kesti. Kemerin döküldü dökülecek taşlarının 
kenarından sızan koyu gölgeler sislerden oluşan aynanın 
yüzeyini kaplamıştı. Birkaç dakika içerisinde kemerin al-
tından zemine kadar bütün koridor, ortadaki kıpırdayan el 
dışında, siyah bir kristal gibi parlıyordu.

Keskin bir çatırtı koptu. Ya aynadan ya kadim taşlardan 
ya da başka bir yerden gelmişti bu ses. Sesle birlikte çok 
hoş ve cazip, gül kokusuna benzer bir koku da yükselmişti. 

Rüzgâr esince ses de koku da Perili Bataklık’ın boğucu 
ve berbat havasında dağıldı. Kimse, bataklıktaki hortlak-
lar bile olup biteni fark etmemişti. Sonra olanları da gören 
olmadı.

Parmaklarını açmış el öne doğru bir hamle yapınca ar-
dından bilek, kol ve dirsek de geldi. Parlak yüzey birden 
paramparça oldu ve koridorun derinliklerindeki sisler gibi 
durmaksızın titreyen ve değişen bir hâl aldı. 

Koridordan bir kadın çıktı. Çamurlu zemine botlarıy-
la basıp beyaz cübbesindeki ve gümüş sırmalı şalındaki 
kırışıklıkları düzeltti. Uzun ve narin bir endamı, taş gibi 
donuk gözleri vardı. Geri dönüp aynaya baktı ve zalimce 
gülümsedi. 

Omuzuna dökülen siyah buklelerini savurdu ve batak-
lığa doğru döndü. Uzaklardan gelen inilti ve tıslama ses-
lerini dinledi uzun bir süre. Sonra memnuniyetle homur-
dandı ve kendi kendine fısıldadı: “Bu sefer, sevgili Merlin, 
benden kaçamayacaksın.”

Böyle diyerek şalını omuzlarında topladı ve uzun adım-
larla karanlığa yürüdü.
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Gölgeler

Tüm gücümle denememe rağmen gölgem hareket et-
medi.

Yine denedim. İnatçı gölge hâlâ kımıldamıyordu. Gözü-
mü kapayıp –anlamsız bir hareketti çünkü üç yıldan beri 
gözlerimle değil altıncı hissimle görüyordum– elimden 
geldiğince yoğunlaşmaya, yalnızca gölgemi algılamaya 
çalıştım. Böyle güneşli bir yaz gününde bunu başarmak 
kolay değildi ama yine de önümdeki görevden daha kolay 
görünüyordu. 

Tamam bakalım. Zihnimi bulandıran şeyleri zihnimden 
uzaklaştırdım; dağların arasındaki bu çayırdaki otların hı-
şırtısını ve yakınlardaki derenin şırıltısını işitmemeye ça-
lıştım. Nane, lavanta veya beni neredeyse aksırtacak kadar 
kuvvetli tere kokularını da almayacaktım. Üzerinde otur-
duğum sarı yosunlarla kaplı kaya; Varigal dağlarının ya-
zın bile karlı tepeleri de burada değildi. Eski dostum, dev 


