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MISIR’DA B‹R FR‹GYALI

Ifl›¤›n gölgelere kar›flt›¤›, gerçe¤in seraba dönüfltü¤ü ge-
cede Honas, at›n›n s›rt›nda düfller denizine dal›vermiflti.
Mehtab›n gümüfli huzmeleri kirpiklerinden süzüldükçe
k›rp›flan gözleri, ufukta kararm›fl tepeleri, Gordion surla-
r› gibi görüyordu.

Aniden sars›larak irkildi. Yelesine tutunup düflmekten
güçlükle kurtuldu¤unda, tökezlenen at›n aksad›¤›n› gördü.
Bile¤ini burkmufl, belki de k›rm›fl olmas›ndan endiflelendi.
“Peh! Sonunda korktu¤uma u¤rad›m!” dedi.

At üstünde geçmifl günlerin a¤r›lar›n›, tek tek kemik-
lerine kadar bütün bedeninde hissederek attan indi. Aksak
baca¤›, bald›rdan bile¤e gözden geçirdi. At›n, gösterir gibi
bükük tuttu¤u ayak bile¤ini usulca ovalad›, s›kt›, ama ha-
sar bulamad›.
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“Hadi! Yak ateflini!” dedi, parmaklar›n› flaklatt›.
Honas, parmak ucunda beliren alevden ürkerek ka-

ç›nan at›, “Al›flamad›n bir türlü,” diye sakinlefltirdi. Aksak
aya¤› kald›rd›. T›rnak aral›¤›na s›k›flm›fl tafl› görünce rahat-
lad›. Parma¤›ndaki alevi söndürdükten sonra, tafl› han-
çerle kan›rtarak ç›kard›, att›.

Karars›zl›kla dikilerek çevresine bak›nd›. Gordion’a
ulaflt›¤›n› bilerek, kestirmeden gitmek için takip etti¤i de-
renin ça¤›lt›lar›na kar›flan darbuka ve çenk seslerine ku-
lak verdi.

Selevkia panay›r›nda izledi¤i gezginci gösteri tak›-
m›na, günler sonra, çiftçiler taraf›ndan kovulurken rast-
lam›flt›. Romlar, çiftçilerin bu kötü tavr›na, darbukalar›n›
tak›rdat›p, zillerini flak›rdatarak karfl›l›k vermifllerdi. Gü-
nefl da¤lara dokunur, da¤lar gölgelenirken, uzaklardan
seçebildi¤i kervana kat›lmak istedi¤i halde, Romlar’›n, ta-
n›mad›klar› birini aralar›na almayaca¤›n› düflünerek vaz-
geçmiflti.

Esintilerin gücüne göre art›p azalarak kula¤›na ula-
flan çenk ezgilerini, ilk kez M›s›r’da, Firavun Rudamon’un
do¤um günü kutlamalar›nda dinlemiflti Honas. Diz üs-
tünde dik tutularak çal›nan sekiz telli saz, dertli ezgilerle
gönülleri titretirken; k›vrak havalarla da, Rom dilberleri-
ni bafltan ç›karabiliyordu.

Yolunun, Selevkia’da sat›n alabilece¤i bir at aran›r-
ken gezgincilerle kesiflmesi, Honas’› heveslendirdi. Çev-
resine toplanm›fl herkes gibi, raks›na hayran kald›¤› Rom
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dilberini, belki bir kere daha görme flans› olacakt›.
Bulutlanan havay› koklad›, ya¤mur kokusu yoktu.

Dizgini at›n boynuna dolay›p, dereye yöneldi. K›y›da, tafl-
k›nlarla alt› oyulmufl, devrilmemek için güçlü ve uzun kök-
lerle topra¤a tutunan koca ç›nar›n dibinde duraklad›. 

Yan yatm›fl sö¤üt a¤açlar›ndan dal budak salarak ç›-
nar gövdesine t›rmanm›fl asma filizlerini ifltahla koparan ata
imrendi. “Ekme¤in, etin k›r›nt›s› kalmad›. Umar›m, dere be-
ni hat›rlar, halime ac›r,” dedi. Torbas›n› ç›nar dibine b›rak-
t›, dere sular›na bak›nd›. Ak›nt›lar›n sürükledi¤i çerçöp
seti gerisine oluflmufl göle¤i görünce, sahile atlad›. 

Par›lt›l› pullarla, ateflböceklerini and›ran bal›klar›n,
aniden s›çray›p böcekleri avlamas›n› izlerken, “Serpme a¤›-
m› yan›ma almam gerekirdi,” dedi. Sonra güldü; “Sihirbaz
de¤il miyim? Bak›fllar›mla büyüler, ellerimle çekerim on-
lar›,” dedi.

S›¤ sular› dalgaland›ran irice bal›klar› gözüne kesti-
rip, ellerini göle¤e uzatt›.“Do¤du¤um, beslendi¤im toprak-
lar›n; içti¤im sular›n deresi! Sevdi¤im, özledi¤im, döndü-
¤üm dostlar›n deresi! Bana verece¤in birkaç bal›¤›n yok
mudur?” diye seslendi.

Bir levrek, iki de sazan hop s›çrad›, ayaklar› dibine
düfltü. Elleri havada, a¤z› aç›k, ç›rp›nan bal›klara baka-
kald›. Hiç beklemedi¤i bir ikramd› bu. Ne ruhunun atefl-
lenmesini dilemifl, ne kan›n›n ›s›nd›¤›n› hissetmifl, ne de
tepeden t›rna¤a so¤uk terler dökmüfltü. 

Kollar›n› ürkek ve flaflk›n bir hayranl›kla açt›. Dört
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dönüp bak›narak, gölgelerle konuflur gibi, “Neredesin,
Nostra? Uzakta m›, benimle mi? ‹çimde mi, d›fl›mda m›?
Herhalde bu bir flaka,” dedi.

Birden durdu. Çal› ç›rp› toplamaya giriflerek, “Sen
e¤leniyorsan, ben de e¤lenirim, çünkü çok aç›m,” diye söy-
lendi. Yakt›¤› ateflte bal›klar› piflirdi, yedi. Tasas›zca geri-
nerek, “Bizimkiler çok flafl›racak,” dedi, ancak bu hüneri
onlara da gösterebilece¤inden pek emin de¤ildi. 

fiiltesini aç›p oturdu. S›rt›n› ç›nar gövdesine verdi.
Hareket halindeki bulutlara; arada bir görünen mehta-
b›n, gölgeler üstünde gezinen huzmelerine bakt›. Birbirine
eklenerek günlerce süren nehir, deniz ve kara yolculu¤u
sonunda, Gordion’a bu kadar yaklaflm›flken, sab›rs›z bir
özlemle kabard› yüre¤i.

Masum ve süzgün prensleri Midas, becerikli ve ne-
fleli Arora, güçlü ve atak Argos, onun Gordion’dan M›s›r’a
uzanan maceras›na at›ld›¤› yafllarda olmal›yd›lar flimdi.
Onlardan befl, alt› yafl büyüktü Honas. Hepsini as›ls›z ma-
ceralarla e¤lendirir, kimi zaman bafllar›n› derde sokar, aile-
lerinden azar iflitmelerine neden olurdu. Yaflad›klar›na ve
anlatacaklar›na inanmakta güçlük çekeceklerdi herhalde.

Prens Midas ve babalar› kral naibi olan Honas, Aro-
ra ve Argos, dört s›k› arkadaflt›lar.

Argos’un çoban, Arora’n›n çiftçi, Honas’›n marangoz
ailesi, çocuklar›n baba mesle¤ini sürdürmesini isterken;
Argos savaflç›, Arora mimar, Honas gezgin ve Midas da,
dillere destan bir müzisyen olmay› hayal ederlerdi.
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Sangarios ve Ankyra Irmaklar›’n›n kesiflti¤i yerde bu-
luflur, kam›fl tuzaklara düflen bal›klar› m›zrakla avlar, an-
cak hepsi de prensten daha isabetli at›fllar yapard›. Belki
de, Arora’n›n dedi¤i gibi, onlar› öldürmek istemedi¤inden,
bu kadar beceriksiz görünüyordu Midas.

Honas, M›s›r’da edindi¤i a¤ örme hünerini sergile-
yip, a¤la bal›k avlamay› göstererek ataca¤› havay› zevkle
hayal etti.

Ona bu beceriyi kazand›ran sevgilisi Bastet, M›s›r’da
geçirdi¤i befl güzel y›l›n bahanesi olmufl; Honas, babas›-
n›n da benzer nedenlerle ülkesi Gordion’a geri dönmedi-
¤ini orada anlam›flt›. Ac›lar›n› unutmak ad›na, avare gezgin
düflleri peflinde M›s›r’a kadar giden babas› Pitas’›n, s›tma-
n›n ölümcül pençesinde k›vrand›¤›n›, çok sonralar› Mena-
net adl› flifac› kad›ndan ö¤renmiflti. Periflan halde bulup
evine ald›¤› Pitas’›, gösterdi¤i çaba ve flefkatle etkileyen ka-
d›n, teklifini kabul ederek onunla evlenmiflti. 

Tan›d›kça Honas’›n da sevip hayran kald›¤› Mena-
net, kaderin bilgelefltirdi¤i, dirençli bir kad›nd›. Biri ba-
l›kç›, öbürü salc›, iki kocadan dul kalm›fl, üçüncü kocas›
Pitas’›n, kollar›nda ölümüne tan›k olmufltu. Pitas’›n öle-
ce¤ini anlam›fl, ama bunu belli etmeden ve ondan haber-
siz, bir pusula yazd›r›p, o¤lu Honas’a göndermiflti.

Gordion Kalesi’nde ahflap ifllikleri bulunan baba Pitas, ka-
r›s› aniden ölünce, üzüntüden midir, bir bafl›na kalmaktan
m›d›r, nedir; s›k›nt›l›, bezgin, yerinde duramaz avarenin
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