
KAPLAN KRALiCE  giris 3.baski  10/10/12  10:40 AM  Page 12

G‹ZL‹ 
DÜNYA

1. BÖLÜM

KAPLAN KRALiCE  giris 3.baski  10/10/12  10:40 AM  Page 13



KAPLAN KRALiCE  giris 3.baski  10/10/12  10:40 AM  Page 14

SUNAK KAÇKINI

Mita’yla Muflki, k›z›lc›k çal›lar› aras›ndan süzülerek orman
güllerine yönelen tunç renkli eskulap y›lan›n› görür gör-
mez, heyecanla koflufltular. Çevresinde dört dönerek, pen-
çe atarak, y›lan›n çal›l›klar aras›na kaçmas›n› engellediler.

Öfkeli y›lan boynunu uzatarak t›slad›. Gözda¤› ver-
mek için bir iki hamle yapt›. 

Derisinin iyi bir kemer olaca¤›n› düflünen Tigira, k›-
z›lc›k dallar›ndan çatal uçlu birini k›rarak, yapraklar›n›
s›y›rd›. Yavafl yavafl, gözlerini kaplan yavrular›na dikmifl es-
kulap y›lan›na yaklaflt›. Çatal›, y›lan›n boynuna indirece¤i
s›rada, “fiflflt! Elastu’nun güzel k›z›!” diye seslenildi¤ini
duydu. Dönüp bakt›.

“B›rak o y›lan›, benimle gel! Gizlenecek çok iyi bir
yerim var, çeriler bizi bulamaz.”
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Tigira, çal›lar›n arkas›ndan, sataflmay› izleyen çocuk-
lara, cesaret gösterisi yapan o¤lan irisine yaklaflt›. Bir iki
ad›m kala, beklenmedik bir hamleyle k›z›lc›k çatal›n› bo-
¤az›na dayad›. Ayaklar›n› çeldi, düflürdü. Boylu boyunca
serilen o¤lan›, g›rtla¤›na bast›rd›¤› çatalla soluksuz b›rakt›.

O¤lan›n beti benzi atm›flt›; “Çerilerden korumak is-
temifltim seni!” diyebildi güçlükle.

“Önce kendini koru! Bana yaklaflma!”
Tigira, k›z›lc›k çatal›n›, ç›rp›narak pes etti¤ini anlat-

maya çal›flan o¤lan›n boynundan çekti. Geriledi. Tetikte
bekledi.

Yenilginin öfkesiyle moraran o¤lan›n, biraz uzaklafl›n-
ca, “U¤ursuz vahfli!” diye hayk›rmas›yla, k›z›lc›k dal›n›n
m›zrak gibi üstüne f›rlat›lmas› bir oldu. Darbeden son an-
da kaç›narak, di¤er çocuklarla birlikte ormana dald› o¤lan.

Eskulap y›lan› f›rsat› kaç›rmam›fl, orman gülleri aras›-
na süzülüvermiflti. Kaplan yavrular› da, kaç›rd›klar› avla-
r›n› aramaktan vazgeçip, genç k›z› kutlarcas›na, fl›mar›kça
koflufltular.

Di¤er çocuklar›n tersine, kuzeye yönelerek k›z›la¤aç-
lar›n aras›na giren Tigira, kaplanlar›n›n, rastlad›klar› sin-
cap, tavflan ya da kirpiye tak›lmalar›na ald›rmad›. Holas
Nehri’ne do¤ru s›klaflan orman güllerini, yer yer boy ver-
mifl k›z›lc›k çal›lar›n› geçti. Suyun k›y›s›na ulafl›r ulaflmaz,
kemerini çözdü, keçi derisi gö¤üslü¤ünü ç›kard›; keçi k›-
l›ndan örülme kaba giysisini s›y›rd›, nas›r tutmufl ç›plak
ayaklar›na indirdi. Hat›r hutur kafl›nd›.
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Çal›l›klardan ç›karak yumuflac›k postuyla bacaklar›-
na sürtünen Muflki’yi önce iteledi; sonra e¤ildi, çenesinin
alt›n› okflad›, kafl›d›. K›y›da porsuklar› izleyen Mita da k›s-
kanarak kofltu geldi. Genç k›z, homurdanan k›skanç yav-
ruyu yat›flt›rd›. O s›rada, kalçalar›n› koklamaya yeltenen
Mita’ya bir anda k›zd›, kuyru¤undan çekip savurdu, f›r-
latt›. “Süt kaplan›! Uzak dur! Git, avlan!”

Kaplan yavrusu küserek homurdand›. Kuyru¤unu
öfkeyle sallad›, uzaklaflt›. Elini yalayarak genç k›z› sakin-
lefltirmek isteyen kardefli Muflki, onu yaln›z b›rakmad›.
Çal›l›klar aras›nda görünmez oldular.

Tigira, nehrin dönemeç yapt›¤› yere yürüdü. Diflbu-
dak gölgesinde boy atmaya çal›flan ›hlamur fidan›n› ken-
disine do¤ru çekerek, yay gibi gerdi. Giysilerini ve yiyecek
tulumunu dallar› aras›na yerlefltirip, fidan› serbest b›rak-
t›. Ç›plak bedenini, dönemece çarparak karfl› k›y›ya vuran
so¤uk sulara sald›. Kar sular› ve bahar ya¤murlar›yla yük-
selmifl nehrin ak›nt›s›na uyum sa¤lad›. Diflbudak kökleri-
ne tutunarak karfl› k›y›ya ç›kt›. Da¤›lm›fl, k›z›lc›k dallar›na
tak›lm›fl giysilerini toplad›. Tulumunu ararken duraklad›.
Duydu¤u homurtulara dikkat kesildi. Seslerin geldi¤i yö-
ne yürüdü. Çal›l›klar aras›ndan, bahara uyanm›fl ay›lardan
birinin, yiyecek tulumunu parçalamaya çal›flt›¤›n› gördü.
Çevresine bak›nd›. Diflbudak a¤ac›n›n sarkan dallar›ndan
birini k›rd›. Savurarak ve ç›¤l›klar atarak f›rlad›. 

Neye u¤rad›¤›n› anlamayan ay›, ürküp kaçt›. Biraz
uzaklafl›nca duraklad›.
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Ay›n›n flaflk›n bak›fllar› alt›nda giyinip, yiyecek tulu-
munu da kapan genç k›z, sarp kayal›klara yöneldi. Ay›-
n›n izlemedi¤ine emin olmak için, arada bir afla¤›ya bak›-
narak, zirve düzlü¤üne ulaflt›. 

Derin vadilerden birine uçurumla inen tepenin ucuna
yürüdü. Sis bulutlar›n›n akt›¤› vadi, iki da¤ silsilesi ara-
s›nda ilerliyor, keskin bir dönemeçle gözden yitiyordu.
Do¤udan bat›ya, kimi zaman yan yana, kimi zaman kesi-
flerek, birleflerek, alçalarak, yükselerek uzayan da¤ s›rala-
r›n›n zirvelerinde, derin vadilerde, esintiye uyarak da¤›lan,
yo¤unlaflan, akan sis nehirlerine, Kara Dalgal› Deniz yö-
nünden gelen bulutlar da kar›fl›yor, karar›yor, ya¤mura
haz›rlan›yordu. 

Karaa¤aç gövdesine ba¤l› sarmafl›k örgüsü halat› çö-
zen Tigira, üstüne kuru dallar y›¤arak gizledi¤i ma¤ara
girifline sark›tt›, çevreye bak›nd›. Halata tutunarak indi.
Ma¤ara taban›n›n, vadiye do¤ru uzanan ç›k›nt›s› kral tah-
t› gibi oyulmufl, biçimlendirilmiflti. Bu tafl sekinin, her an
kopup vadi dibini boylayacak kadar ileri uzanmas›, genç
k›z› ürkütmüyordu. Kim bilir kimin ad›na oyulmufl tafl
sekide, sisin tepesinden yeryüzünü gözleyen bir tanr›ça
kadar güçlü hissediyordu kendini. Annesi Elastu’nun söy-
ledi¤ine göre de, o bir kral k›z› olarak do¤mufl ve her yö-
nüyle babas›na benzemiflti.

Elastu’nun, çekti¤i ac›lar›n ve d›fllanman›n verdi¤i
yürek buruklu¤uyla erkeklere karfl› büyük öfke duydu¤u
halde, k›z›n›n babas›yla ilgili geçmifli, belki yüzlerce kez ve
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övgüyle anlatmas›n› hiçbir zaman anlayamam›flt› Tigira.
Do¤rusu, yafll› kad›nlar›n yaln›z yaflamaya zorland›¤› va-
dide, biricik varl›¤› k›z›ndan baflka inanan da, inanmak
isteyen de yoktu Elastu’ya.

Kara Dalgal› Deniz’den ak›n eden Balkan kavimleri-
nin ve Kafkaslar’dan inen ‹skit ordular›n›n yan› s›ra iç ça-
t›flmalar yüzünden de iyiden iyiye gücünü yitiren Hatti
Krall›¤›, egemenli¤i alt›ndaki halklar› koruyamam›flt›. ‹s-
kitler; s›rada¤lar aras› vadilere yerleflmifl küçük kavimleri
k›l›çtan geçirmifl, ya¤malam›fl, genç k›zlar›n› kaç›rm›flt›.
Hattufla’ya kadar tafl üstünde tafl b›rakmayan ‹skit kral›,
Termiskira satrab›n›n saray›na yerleflerek, odal›k olarak
ay›rd›¤› tutsak k›zlarla, k›fltan yaza üç mevsim geçirmiflti.
Korkusuz ve ac›mas›z kral›n kad›nlar›, yaz sonunda do-
¤urmaya bafllam›fllar, satrap saray›n› bebek sesleriyle dol-
durmufllard›. Seçilmifl k›zlar aras›ndaki Elastu’nun da, kral
babadan bir k›z› olmufl; erkek çocuk annelerini ödüllen-
diren kral, kazand›¤› zaferleri kutlamak için, onun k›z›n›
savafl tanr›lar›na sunmak istemiflti. Bebe¤inin kurban edil-
mesine can› pahas›na direnen genç kad›n, öfkeli kral ta-
raf›ndan kovulmufl ve bin bir güçlükle günler sonra dö-
nebilmiflti köyüne. 

Derken, bafl›na gelenler yetmezmifl gibi, Büyücü Es-
ruk da, onun kirletilmifl oldu¤unu ve k›z›n› Tanr›ça Ma’ya
sunmad›¤› takdirde, köye u¤ursuzluk getirece¤ini söyle-
miflti. Büyücüye boyun e¤en race ve Amis köylüleri, genç
kad›ndan ürkerek, onu Yafll› Kad›nlar Vadisi’nde yaflama-
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