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Sultanın

1. BÖLÜM
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ABUŞ OĞLAN

“Kaçma! Tut kulağını! Bin hadi, bin!”
“Oğlum delilenme, deşecek bir tarafını!”
“Derim kalındır, deşemez!”
Kazıklara bağlı tosunlarla itişe kakışa eğlenen Böke’

nin şımarıklıkları kız kardeşi Ödül’ü kahkahalarla güldü-
rürken, annesini endişelendiriyor, yüreğini ağzına getiri-
yordu.

İlk fırtına kopmuş, ilk kar düşmüştü. Başında bulut-
lar, eteklerinde sonbahar, bozkırın ortasında masal devini
andıran ulu dağ, serin esintilerle göçmen kuşları tedirgin
ediyordu. Telaşlı ötüşlerle havalanan ebabiller, ördekler,
turnalar, kafileler halinde Türkmen obası üzerinden geçip
gidiyordu.

Avazı çıktığı kadar bağırdı Böke: “Beni de götürün,
heeeey!”
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Oğlan irisinin haykırışı tosunları ürkütürken, kazık-
tan kurtulan biri fırladı kaçtı. Yetişip tuttuğu yuları bileği -
ne doladı Böke, ama besili tosun pes etmedi. Var gücüyle
atılıp oğlanı uçuruverdi. Tozu dumana katarak tosunun
ardında sürüklenen Böke, ancak söğüt köklerine yapışarak
durabildi.

Yardıma koşan annesi, güçlükle doğrulan oğluna, “Ne-
den kızarsın amca oğullarına! Abuş oğlanın teki değil mi-
sin?” diye öfkeyle söylendi.

Suratı kararıveren Böke, tosunu kazığa bağladıktan
sonra, tek söz etmeden döndü ardını, çekti gitti.

Pişman olan annesinin, “Dur, bekle! Birazdan gelir ba-
ban! Belki sana güzel bir at almıştır!” diye seslenmesi hiç-
bir işe yaramadı.

“Abuş” Ermenice “ahmak” demekti ve bunu annesin-
den duymak, haşarı oğlana ağır geldi. Amca oğullarına küf-
rü bastı. O kadar sık tekrarlamışlardı ki bu sözü, adına ya-
pışıp kalmış, nam olmuştu. Tutuş Alp ve kibirli oğullarının
çevresinde olup da Böke’den hoşlanmayan kim varsa, “abuş
oğlan” diye damarına basmaktan zevk duyuyordu.

Kocamışlara surat asmakla yetinen Böke, acısını oğ-
lanlardan çıkarıyordu. Kıstırdığı yerde güreşe zorlayıp fe-
na halde hırpalıyordu.

Babası Pars Ata, oba beki Tutuş Alp’in kardeşi oldu-
ğundan, kimse Böke’ye bir şey diyemiyordu. Ama her fır-
satta şikâyet gidiyor, bu da babasının canını fena halde sı-
kıyordu.
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Böke’nin baş eğip umursamadığı azarlar Erciyes Da-
ğı’na yol olurdu. Onun asıl derdi, babalarının bekliğine gü-
venip alay etmeyi alışkanlık haline getiren amca oğullarıydı.
İki kardeş, Böke’nin damarına basmakta çok iyi anlaşıyor,
sanki yarışıyordu. Yaşça büyük, Böke’den iri olanın namı
“kemik kıran”dı. Yaşıt olup da Böke’den uzun olanınkiyse
“kol koparan”. Namlarıyla övünür, namsız Böke’yle eğle-
nirlerdi. Türkmenler için nam, isimden önce gelirdi. Adı
sanı olmayan, bahadırdan sayılmazdı. Yiğitlik gösterip nam
alan bahadırlar, rütbeli sayılır, saygı görürlerdi.

Bin çadırlık Salur Obası’nın beki Tutuş Alp, cesur ve
hırslı bir adamdı. Gözü Selçuklu Sarayı’nda, vezirlik ma-
kamındaydı. Ama önce çok yol alması gerektiğini biliyor-
du. Malı, mülkü, canları, sultanın uğruna fedaya hazırdı.
Selçuklu sultanı İzzeddin Keykâvus’un Ermeni Kral Leon’
la Malatya savaşına, Salur Obası’nın bütün bahadırlarını pe-
şine takarak katılmış; sonunda da, cömertliğinin, atılgan-
lığının ve feda ettiği bahadırların karşılığında, sultanın gö-
züne girmeyi başarmıştı.

Tutuş Alp Bek’in oğulları, işte bu Malatya savaşında
nam almışlardı. Ermeni muhafızın biri, şişman oğul Er-
kurt’u bacağından çekerek atından düşürmüşken, oğlanın
altında kalıp can vermişti. Bek oğlu değil mi, namı “kemik
kıran” oluvermişti hemen! Uzun oğul Başkurt’un “kol ko-
paran” namını alışı da bir başka kazaydı. Muhafızın biri
üzerine atılmışken ansızın kolunu kaldırmış, oğlanın kılı-
cına çarpan adamın kolu bileğinden kopuvermişti.
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Böke, babası Pars Ata’nın buyruğuyla obada kalan-
lardandı. Ne var ki babasının içine doğan gerçekleşmiş,
savunmasız oba, Ermeni çetelerin baskınına uğramıştı.
Annesiyle kız kardeşini kaçırıp kurtarmayı başaran Böke,
babası ve dostlarının takdirini kazansa da, amca oğulları
tarafından savaş kaçağı olarak mimlenmişti.

“Abuş oğlan” lakabını dillerine dolayıp Böke’nin ba-
şına saran da bek oğullarıydı. Sınır topraklarına konduk-
larından, yağmacı takımını peşine takan amca oğulları, Er-
meni köylerine baskına çıkarlardı. Bir keresinde Böke’yi
de, “Koçlarla, köpeklerle güreş tutacağına, erlik göster,”
diye kışkırtıp, aralarına aldılar. Baskın verdikleri üç beş
damlık mezralarda çobanlar, kadınlar ve kızlardan başka
erlik gösterecek kimse yoktu. Amca oğulları ne bulurlarsa
yağmalar, önlerine çıkanı hırpalarken, Böke’nin yüreği cız
etti. Oğlanların sıkıştırdığı çoban kızlarından birini koru-
mak için atıldı, tuttuğu oğlanı savurup devirdi. Ne bilsin
kız! Böke’nin de onlardan olduğunu, kendisini paylaşmak
istemediğini sandı. Yardımına gelmiş oğlan irisine yabayı
indirip, “Abuş! Abuş!” diye haykırdı.

Bek oğulları gördü ya, o gün bu gündür eğlenirler,
duyurmadıkları kalmaz. Kimi onlara yaranmak, kimi de
güreşe zorlayıp da kendilerini hırpalayan oğlandan hıncını
almak için, “Abuş Böke!” diye seslenir.

Hadi onlar neyse. Annesinin ağzından kaçırıvermesi,
Böke’ye çok dokundu. Yabanlı Tepesi’ne tırmandı, tahtı an-
dırır bir taşa oturdu.
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Oturduğu taş bir güneş saatiydi aslında. Tırmandığı
tepeyse, Roma akınlarından sonra terk edilmiş bir yerleşim
höyüğüydü. Bizans krallarının Doğu akınlarına karşı Kaf-
kaslar’dan getirip, başına dert olunca da Kilikya’ya sür-
düğü Ermeniler’den, ağıllar, damlar, bir de kilise harabesi
kalmıştı. Tutuş Alp’in obası, Kayseri ovalarında doğrulup
kalkıvermiş Erciyes Dağı’na karşı, Pınarbaşı’yla Tomarza
arasındaki ovaları yurt tutmuştu.

Tahtacı Uşkun’la torunu Sungur, katırların çekip sü-
rüklediği iki gürgen tomruğuyla Pınarbaşı ormanından
dönüyorlardı. Kız kardeşi Ödül’e verilen sözü hatırladı Bö-
ke; tahtacı ona bir tahterevalli kuracaktı. Belki de unutup
hamur teknesi, süt kovası yontacaktı.

Obanın kadını, kızı, Tutuş Alp Bek’in buyruğuyla ka-
zan kurup, nedenini bilmedikleri bir kutlamanın hazırlı-
ğını yapıyorlardı. Dedesi Uşkun’la ağabeyi Sungur’un ge -
lişlerini gören Turna kız, etliden sütlüden kapıp, sıcağı
sıcağına yetiştirdi.

Kardeş sıcaklığını izlerken, Ödül’ün varlığına bir ke-
re daha sevindi Böke. Ama o henüz dört yaşındaydı. Tur-
na kadar yetişkin olsa, onlar da böyle iyi anlaşırdı. Şimdi
bolca şımarıp eğlenerek ağabeyini canından bezdiriyordu.
Ufaklığın en sevdiği şeylerden biri koçlara, tekelere binip
gezmekti. Gümüş çıngıraklı koçla aksakallı teke öyle alış-
mıştı ki buna, usluca durup küçük kızın bindirilmesini
bekliyorlardı.

Gümüş Çıngırak’la Aksakal’ı asıl eğlendiren, çoban-
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