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HATTUfiA

1. BÖLÜM
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KARUMDA B‹R HABERC‹

“Mana-Putu!.. Mana’n›n o¤lu!.. Hey! Sa¤›r m›s›n?”
Mana’n›n o¤lu Putu, omuz silkip somurtarak ad›mla-

r›n› s›klaflt›rd›. H›zla dericiler arastas›na döndü. 
Bast›ran hasat mevsimi s›ca¤›nda, t›ka basa mal dolu

tecimevi önündeki sedire uzanm›fl tüccar, haberci o¤lan›n
tavr›na içerledi. Kölesine getirtti¤i karl› fl›ra maflrapas›n›
al›rken, “Bakma surat›ma, al›k? Yakala, getir flu çocu¤u,”
diye homurdand›.

Azar› ifliten köle f›rlad› kofltu. O¤lan›n ensesine dö-
külmüfl kumral saçlar›na el atarak, “Dur, kaçma! Efendim
ifl verecek sana!” dedi soluk solu¤a.

Çocuk e¤ildi büküldü, kölenin elinden kurtuldu.
Havas›z iflliklerden darac›k soka¤a taflm›fl, harmani ve ça-
r›k ustalar›n›n gülüflmesine ald›rmadan kalças›n› ovufltu-
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rurken; “Miskali’nin tekmesi kat›r çiftesinden beter!” dedi.
“Efendinin gönderdi¤i haber onu ç›lg›na çevirdi! O söz-
ler bir avuç mercime¤e tafl›nmaz.”

Köle bafl›n› geri att›, tak›rdar gibi güldü. “Gel anlat,
efendimin hofluna gider. Belki sana bir parça cevizli nar-
denk bile verir,” dedi.

Mana-Putu’nun can› fena halde nardenk çekti. “Ha-
ber bedelini peflin al›r›m ama,” dedi. 

Ucuza kapatmak için, bir avc›n›n tilki postlar›na istek-
sizce, kusur bula bula göz atmakta olan tüccar, haberci o¤-
lana ç›k›flt›. “Midesi bofl, nals›z kat›r! Nedir bu tafralar?”

Mana-Putu bafl e¤di, selam sundu. “Haberiniz, Efen-
di Miskali’nin tepesini att›rd›! Karfl›s›na ç›karsam beni öl-
dürür!” dedi. 

Ezeli rakibinin can›n› s›km›fl olmak tüccar› e¤lendir-
di. Yaklaflmas›n› iflaret etti o¤lana. Kula¤›na e¤ilerek, “fiim-
di git, o balkaba¤› k›l›kl› adama, k›z kardeflini her gece
hat›rlad›¤›m› söyle,” diye f›s›ldad›.

Haberci k›p›rdamad›. “Bu defa beni öldürür!.. Nar-
denk vermezseniz gitmem!” dedi.

Mushili gözlerini k›st›, dudaklar›n› sark›tt›. “Ücreti-
ni çabuk art›rd›n! Üstelik peflin! Nerede görülmüfl bu?”

“‹flim haber tafl›mak, flamar o¤lanl›¤› de¤il!”
“Püf! Bir kar›fl boyda dokuz kar›fl dil! Kim ö¤retiyor

sana bunlar›?”
“Yedi¤im tekmelerin ac›s›!”
O arada, birer ikifler toplanm›fl merakl› komflular›n
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gülüflmesi tüccar› pes ettirdi. “Tatar o¤luna bir parça nar-
denk ver, als›n gitsin,” dedi kölesine.

Tatar o¤lu, mavi boncuklu kufla¤›ndan sarkan da¤ar-
c›¤›n büzgüsünü açt›. Peksimetin, bir mücevher parças›
gibi içine süzülüflünü izledi. 

Tüccar›n iletilmesini istedi¤i haberi tekrarlad›. “Do¤-
ru mudur, efendi?” diye sordu.

“Do¤rudur. Öylece söyle,” karfl›l›¤›n› ald›.
‹ki elini yumruk yapt›, çene hizas›na kald›rd›, bafl

e¤di, selam sundu. Deliflmen atlar gibi dörtnala bir koflu
tutturdu. 

Hasat mevsimine haz›rlanan tah›l toptanc›lar›n›n am-
barlar› aras›ndan geçerken, önce ›sl›k, ard›ndan da ad›-
n›n seslenildi¤ini duydu. Çevresine bak›nd›. Ara sokak-
tan ç›kagelen k›z arkadafl›n›n omuzunda tafl›d›¤› hamur
teknesini görünce, “fiali! Ekmek mi piflireceksin? Ne var
içinde? Ekflimik mi?” diye yan›na se¤irtti.

“Babam f›r›n› yakacakm›fl; ya¤l› ekmek istedi. Ha-
muru adak ya¤›yla yo¤urdum,” dedi fiali. Sonra f›s›ldad›.
“Loplar›n ortas›na birer parça kurutulmufl et koydum.”

Mana-Putu, birden hat›rlam›fl gibi, elini da¤arc›¤›na
dald›r›rken, “Bak sana ne verece¤im,” dedi. Nardengi iki-
ye bölerek, yar›s›n› k›za uzatt›. “S›k› bir pazarl›k yapt›m,
haberin bedelini peflin ald›m,” diye de kas›ld›. 

fiali ikrama ifltahla bakt›. Teknesini sa¤ eliyle s›k›ca
kavrarken, bofltaki eliyle peksimeti a¤z›na t›k›flt›rd›. 

O¤lan, “Bo¤ulacaks›n!” dedi, k›k›rdad›. 
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Utan›p k›zaran arkadafl›n› izlerken, birden hat›rla-
m›fl gibi s›çrad›; “Ekmekler f›r›ndan ç›kmadan yetiflirim!”
deyip, Miskali’nin ambar›na yöneldi.

Haz›rlad›klar› kervan mallar›n›n sayma ve tartma ifl-
lerine dalm›fl adamlar›ndan, tüccar›n mahzenlere gitti¤ini
ö¤rendi. Puflad›. 

Miskali ve Mushili’nin rekabetini bilen esnaf›n, “Ma-
na’n›n tay›, dikkat et; atlar tepiflirken aralar›nda ezilme!”
diye tak›lmalar›na ald›rmad›, ad›mlar›n› yokufla vurdu.

Hattufla Karum’un s›rt verdi¤i ‹kiz Tepeler’e t›rmana-
rak, Miskali’nin ma¤aradan bozma mahzenini buldu. Ye-
tiflkin birinin ancak iki büklüm e¤ilerek girebilece¤i ka-
p›s› önünde, derin bir soluk ald›. Cesaretini toplad›. Bafl›-
n› uzat›p mahzene bak›nd›. Lofl ›fl›kta, tüccarla sohbete dal-
m›fl babas›n› seçince, hem flafl›rd› hem sevindi. Miskali’
nin h›flm›na karfl› kendini güvende hissederek içeri girdi. 

“Kazanç Tanr›s› kazanc›n›z› art›rs›n, efendim,” dile-
¤inde bulundu.

Tüccar, ›fl›¤›n önünde ürkütücü bir gölge gibi görü-
nen o¤lan› tan›r tan›maz, “Hangi cesaretle girdin mahzeni-
me?” diye ç›k›fl›p, h›rpalamak için ileri at›ld›. 

Unuttu¤u babas›, hemen koca gövdesini siper ederek
o¤lunu korudu. “Efendi, o bir haberci, üstelik daha çocuk!”
dedi.

“Çekil önümden, Kutnu! Öfkemin o¤luna de¤il, topal
çakala oldu¤unu biliyorsun!”

“Elbette; ama bu çocuk senin öfkeni kald›ramaz.”
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Yafl›n›n öne sürülmesi Mana-Putu’nun hofluna gitme-
di. “Tafl›d›¤›m haberin a¤›rl›¤›na da, sonucuna da katlana-
cak kadar büyüdüm,” dedi.

Çocu¤un yürekli duruflu tüccar› flafl›rtt›. “O halde, bin
tanr›n›n gazab›na gelesi, bir fülüs’e avuç aças› kart ökü-
zün sözlerini tekrarla bakay›m,” dedi. 

Kötü söz iletmekten duydu¤u utanc›, bak›fllar›n› in-
dirip, ellerini kufla¤› üstüne kavuflturarak gösteren haberci
haberi iletti. “Mushili Efendi, Miskali Efendi’me flunu dedi:
O balkaba¤› k›l›kl› adama, her gece k›z kardeflini hat›rlad›-
¤›m› söyle.”

Yar› karanl›kta, tüccar›n kartopunu and›ran, tüysüz,
beyaz ve yuvarlak yüzü, kan›n beynine hücum etmesiyle
morard›. “Bunu kendisi istedi! Savaflsa, meydan savafl›!” di-
ye homurdand›.

Harmanisinin ete¤ini savurarak, kemer cebinden bir
gümüfl fülüs ç›kard›. S›k› bir tekmeye haz›rlanm›flken fla-
fl›ran çocu¤un eline tutuflturdu. “Sen de git; kimsenin bil-
medi¤ini sand›¤› o y›lan lekesini, flimdi baflkalar›n›n bil-
di¤ini söyle,” dedi.

Haberi alan Mushili’nin de öfkelenmesinden endifle-
lenen Kutnu, “Efendim, izniniz olursa, o¤luma arkac› gide-
yim,” dedi.

“O¤lundur, git! Öfkede afl›r›ya kaçarsa, adamlar›m›
sana arkac› gönderirim! O yoldan ç›kt›, bunu hak etti!”

Kutnu, bin tanr›dan esenlik diledi ve o¤lunu alarak
mahzenden ç›kt›. Karum meydan›na inerken, ilk kez ka-
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