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Karanl›kta Bir Siyah Nokta

O so¤uk gece, yo¤un sisten az ilerideki a¤açlar bile
zor seçiliyordu. fiatosunun bahçesinde bir afla¤› bir
yukar› yürüyen Büyücü Olbi çok düflünceliydi. Ne
yan›ndan geçen kokarcay›, ne de a¤ac›n tepesine
kurdu¤u yuvas›ndan flakalar yapan sincab› fark edi-
yordu. ‹çinde nedenini anlayamad›¤› bir s›k›nt› vard›.

O s›rada yerde bir karalt› belirdi ve tam büyü-
cünün ayaklar›n›n dibinde “iyk” diye bir ses duyuldu.
Büyücü o kadar dalg›nd› ki, bu c›l›z ses bile onun bir
anda irkilmesine yol açt›. Elinde olmadan ufak bir ç›¤-
l›k att›. Korkmufltu. 

Büyücü Olbi’nin ayaklar›n›n dibinde duran fley,
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kömür karas› renkli ufak bir köpekti. Kara gözleri ge-
cenin karanl›¤›nda ay›n ve y›ld›zlar›n ›fl›¤›n› yans›t›-
yordu. Büyücü dikkatle elini uzatt›, köpe¤in bafl›n›
hafifçe okflad›.

“Sen de nereden ç›kt›n bu u¤ursuz gecede?” diye
m›r›ldand›.

Verecek bir yan›t› yoktu minik köpe¤in. Bir “iyk”
sesi daha duyuldu.

“Açs›nd›r san›r›m,” dedi Büyücü Olbi. “Gel be-
nimle, içeride biraz yemek ye.”

Minik köpe¤i kuca¤›na alan Büyücü Olbi, flato-
sunun görkemli kap›s›na do¤ru yürüdü. ‹çeri girer gir-
mez köpek ani bir hareketle Olbi’nin kuca¤›ndan afla¤›
atlad› ve büyü odas›na do¤ru koflmaya bafllad›. Büyü-
cü Olbi ne yapaca¤›n› flafl›rm›fl bir halde köpe¤in pe-
fline düfltü. Onu türlü büyülü kar›fl›mlar›n bulundu¤u
tezgâh›n›n yan›nda yakalad›.

“Sak›n bir fleye dokunma!” diye ba¤›rd› Büyücü
Olbi. Köpe¤in büyü fliflelerinden tekini bile k›rmas›na
dayanamazd›. Kara fleyi eve ald›¤›na çoktan piflman
olmufltu.

Büyücü Olbi’nin endifle dolu yüzüne dikkatle
bakan kara köpek ustaca bir hareketle difllerini boy-
nundaki tasmaya geçirdi. Yafll› büyücü tasman›n ucun-
da sallanan küçük bir kare fleklindeki beyaz bez torba-
c›¤› o s›rada fark etti. Köpek difllerinin aras›na ald›¤›
bez torbac›¤› tasmaya ba¤l› ipinden kopard› ve Olbi’
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nin flaflk›n bak›fllar› önünde midesine indiriverdi. 
Büyücü Olbi büyü odas›n›n orta yerinde, ne ya-

paca¤›n› bilemeden donup kalm›flt›. Köpek sanki ani-
den atefli yükselmifl gibi titriyor, tuhaf iniltiler ç›ka-
r›yordu. Yafll› büyücü yan›na yaklafl›p yaklaflmamak
konusunda karars›z kalm›flt›. ‹flte tam o anda, Olbi’yi
adamak›ll› flaflk›na çeviren bir fley daha oldu.

Kara köpek iniltiler, titremeler ve h›r›lt›lar ara-
s›nda biçim de¤ifltirmeye bafllad›. Önce arka patileri
büyüdü, yavafl yavafl iki aya¤›n›n üstünde do¤ruldu.
Sonra, ön patileri büyümeye ve üstündeki tüyler yok
olmaya bafllad›. Kafas› büyüdükçe gövdesi geniflledi.
Son tüyler de yok oldu¤unda, art›k Büyücü Olbi’nin
karfl›s›nda bir köpek de¤il, simsiyah k›v›rc›k saçlar›
karmakar›fl›k, siyah gözleri ›fl›l ›fl›l, ince yap›l› bir o¤lan
duruyordu.

Asl›nda Olbi, kendini bildi bileli büyüyle u¤rafl-
t›¤› için, bu tür tuhafl›klara al›fl›kt›. ‹lk flaflk›nl›¤›ndan
kurtulup, karfl›s›nda duran çocu¤a inceleyen gözlerle
bakt›. 

Çocuk, ince bileklerini saran deri botlar›, bol
gömle¤i ve dar pantolonuyla, koca göbekli büyücü-
nün yan›nda oldu¤undan da zay›f görünüyordu. ‹n-
celeyen bak›fllar›n› karfl›s›ndakine dikmifl, hiç k›p›r-
damadan duruyordu. Ayak bileklerini aç›kta b›rakan
k›sa pantolonu, ucu k›vr›k ve sivri ilginç pabuçlar›,
gö¤süne kadar inen uzun ak sakal› ve yuvarlac›k yü-
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züyle yafll› büyücüyü daha ilk görüflte komik ve sevim-
li bulmufltu.

“Söyle bakal›m, çocuk,” diye söze girdi Büyücü
Olbi, “böyle karanl›k bir gecede evime nereden ve
niye geldin? Dost musun, düflman m›? Söyle, kimsin
sen?”

“Ben size gönderilmifl bir haberciyim. Ad›m, Maji.”
“Maji mi? Bu ad› daha önce duydu¤umu hiç san-

m›yorum,” dedi endiflesini gizleyemeyen Olbi.
“Büyücü Kenna’n›n o¤luyum ben,” dedi Maji.

“Dün yap›lan büyük büyücüler toplant›s›ndan sonra
yola ç›kt›m. fiu kat›lamad›¤›n›z toplant›... Biliyorsunuz,
de¤il mi? Size söylemem gereken çok önemli fleyler
var.”

Büyücü Olbi rahatlam›flt›. Baykufl ç›¤l›klar› ve uçu-
flan yarasalarla dolu flu kasvetli gecenin orta yerinde
ç›kagelen bu davetsiz misafirin, ilk anda düflündü¤ü
gibi tehlikeli biri olmad›¤›na sevinmiflti. 

“Evet, evet!” diye onaylad› Olbi. “Dün yap›lan
flu toplant›... Davetiyeyi bir bukalemun getirmiflti, ama
nereye koydu¤umu unuttum do¤rusu. Toplant› da ak-
l›mdan uçup gitti elbette. Yafllan›yorum san›r›m.
Neyse, sen anlat bakal›m, Kenna’n›n o¤lu... Anneni
iyi tan›r›m, eski bir dostumdur. Ancak birbirimizi gör-
meyeli y›llar oldu. Birlikte ne büyüler yapm›flt›k bir
zamanlar...” Bir an için an›lar›na dalan Olbi’nin yü-
zünde bir gülümseme belirdi. Sonra kendini topar-
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lad› ve sab›rs›zl›kla Maji’ye bakt›. “Beni daha fazla
merakta b›rakma. Haydi, anlat bakal›m.”

Maji söze nereden bafllayaca¤›n› bilemiyordu.
Uzun ve korkutucu bir yolculuk yapm›flt›. fiimdi, ken-
dini daha önce hiç olmad›¤› kadar yorgun hissedi-
yordu. 

Büyücü Olbi, Maji’nin duraklamas›ndan yorgun
oldu¤unu anlad›. Sab›rs›zl›¤› bir yana b›rakmaya karar
verdi.

“Ama, kendini çok yorgun hissediyorsan, hemen
anlatmak zorunda de¤ilsin,” dedi gülümseyerek. “Anla-
tacaklar›n› duymak için sab›rs›zlan›yor olsam da, yar›n
sabaha kadar bekleyebilirim. Neredeyse gün ›fl›yacak
zaten. ‹yisi mi, sen flimdi biraz uyuyup dinlen. Uyan-
d›¤›nda uzun uzun konufluruz.” 

“Do¤rusu bu çok iyi olur,” diye cevap verdi Maji.
“Biraz uyumak çok hofluma gider.”

Olbi, Maji’yi içinde kocaman bir yatak, genifl bir
koltuk, büyük bir ayna ve koyu kahverengi bir dolap
bulunan, duvarlar› k›rm›z›ya boyal› bir odaya götür-
dü. Pencerelerdeki kal›n, kadife perdeler yerlere kadar
uzan›yordu. Yata¤›n baflucundaki sehpan›n üstünde
bir gece lambas› ve “Merakl›lar›n Baflucu Kitab›” ad›n-
da kal›n bir kitap vard›. Maji odan›n büyüklü¤ünden,
eflyan›n görüntüsünden ve en çok da kitab›n ad›ndan
etkilendi; ama uykusu daha a¤›r bast›. Kendini genifl
yata¤a serili çiçek kokulu çarflaflar›n aras›na b›rakt›
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