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ÖDÜL KÖLES‹

Aryo gün boyunca öfkeyle dolaflt›. Eline düfleni, karfl›s›-
na ç›kan› h›flm›yla titretti. Afla¤›lad›, kovdu, k›rbaçlad›.
Kubaba flenlikleri için seçti¤i kölelerin dövüflünü izledi.
Be¤enmedi. K›rbaçlad›. “Kad›n gibisiniz! Kad›nlar gibi dö-
vüflmeyi sürdüreni zindanda çürütürüm!” diye, yeri gö¤ü
inletti.

Köleler, ölüm korkusuyla, k›yas›ya, ac›mas›z dö-
vüflmeye bafllad›lar. Onlar›n böyle birbirlerini h›rpala-
mas› Aryo’yu biraz olsun yat›flt›rd›. Ac›kt›¤›n› hissetti.
Herkesin önü s›ra kaç›flmas›na ald›rmadan saray›na çe-
kildi. Günbat›m›na kadar yedi, içti. Muflela’y› hat›rla-
d›kça kabaran öfkesini, satrap o¤luna hizmet için y›l›-
flan kad›nlardan ç›kard›. Ba¤›rd› ça¤›rd›, kovdu hepsi-
ni. Sonunda, Muflela’y› hayat hamam›na getirmelerini
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buyurdu kölelerine. Kendisi de, ona efllik etmek iste-
yen kad›nlar›n› iteleyerek, sallana sallana hayat hama-
m›na geçti. Hizmetçi kad›n›n yard›m›yla soyunabildi.
Granit bloklarla havuza çevrilmifl kapl›ca kayna¤›na b›-
rakt› bedenini. Beklemeye bafllad›.

‹ki kölenin s›k› s›k› tutarak getirdi¤i Muflela’y› süz-
dü. Köleleri uzaklaflt›rd›. Yutmadan önce faresiyle oyna-
mak isteyen tok bir kedi gibi a¤›rdan ald›. Gözünü dikip,
en küçük bir hareketini kaç›rmadan, av›n›n sinirlerini
y›pratmak için sakin görünmeye çal›fl›yor, h›rs›n› ve öf-
kesini gizliyordu. Ancak k›z›n, sonucu ne olursa olsun
direnmeye ve karfl› koymaya haz›r duruflu, Aryo’nun bek-
ledi¤inden uzun sürdü. Sevimli olmay› denemek istedi.
Suya flap flap vurdu, ne kadar keyif ald›¤›n› göstermeye
çal›flt›. “Orada inatç› kat›r gibi durman›n sana yarar› yok.
Gel, fiurhum’un kutsal suyunda rahatla, gevfle. Eminim
hiç ç›kmak istemeyeceksin.”

Muflela, satrab›n eski gözdesi Esrina’n›n kula¤›na
f›s›ldad›¤› bahaneyle kurtulabilece¤ini umdu. “Yüce Aryo
ba¤›fllas›n; yasak günümde kutsal suyu kirleterek, fiur-
hum’un gazab›na u¤raman›z› istemem.”

Aryo, Esrina’n›n sözlerini hat›rlad›. “O zaman dans
et. Çok güzel dans etti¤ini gördüm.”

“Baflka bir akflam, yüce Aryo. Hasta ve yorgunum.”
Aryo, Muflela’y› göz hapsinde tutarak düflündü. Yu-

muflakl›k ve sevimlilik gösterisi ifle yaramam›flt›. Üstelik,
farenin korkusu azalm›fl, fl›marmaya bafllam›flt›. Hiçbir
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fley söylemeden ç›kt› havuzdan. Testiler dolusu üzüm
suyunun etkisiyle arada bir sendeleyerek, av›n›n çevre-
sinde turlad›. “Demek yorgunsun; bereket tanr›çam›z Ku-
baba’n›n kad›n› erke¤e yasaklad›¤› günlerdesin. Bakal›m
öyle mi?”

Aryo’yu çok yak›n›nda hisseden Muflela, büyük bir
öfkeyle itti satrap o¤lunu. “Afla¤›l›k kurba¤a!”

Dengesini kaybederek havuza düflen Aryo’nun ilk
flaflk›nl›¤› öfkeye dönüfltü. Yeflilden mora renk de¤ifltirdi
surat›. Muflela’y› kapl›ca suyuna bast›r›p bo¤mak geldi
içinden. K›za do¤ru bir iki ad›m att›. Muflela’n›n karfl› koy-
ma azmiyle bekledi¤ini görünce duraklad›. Sonra birden
tepinmeye, suyu yumruklamaya, köpürmüfl bo¤a gibi bö-
¤ürmeye bafllad›.

Kap›ya üflüflen köleler, Aryo’nun öfkesinden çeki-
nerek, buyru¤unu beklediler.

“Çabuk, flu bitli çoban› al›n! Muhaf›zlar› ça¤›r›n, zin-
dana ats›nlar!”

Köleler bir anda Muflela’y› çevrelediler. S›k› s›k›ya
tutup, d›flar›ya sürüklediler.

Aryo’nun bö¤ürtüsüyle irkilen annesiyle babas›, Mu-
flela’y› sürükleyen köleleri durdurdular. Neler oldu¤unu
anlamaya çal›flt›lar.

Bir köle, “Bilmiyoruz, yüce Matruha. Efendimiz Ar-
yo, muhaf›zlara haber vermemizi istedi,” dedi.

Golat Satrab› Matruha öfkeyle gözlerini devirerek
Muflela’ya bakt›. “Ne yapt›n o¤luma?”
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“Hiçbir fley. O beni kaç›rd›, tutsak etti, kad›n› ol-
maya zorlad›.”

Satrap, efline ve kölelere beklemelerini söyledi. Ha-
mama girdi. O¤lunun sendeleyerek, söylenerek giyin-
meye çal›flt›¤›n› gördü.

“‹yi misin, Aryo?”
Aryo, satrap babas›na zay›f görünmek istemedi. E¤-

lencesi bölünmüfl gibi bir tav›r tak›nd›, s›r›tt›. “‹yiyim,
baba. O soysuz, bitli çobanla biraz e¤lenmek istemifltim,
hepsi bu.”

“Neden getirdin ki o k›z›? Golat’ta kad›n m› yok?”
“Sayg›s›zl›k yapt›; ya bedelini ödemeli ya da cezas›-

n› çekmeli. Ona, güzel bir bedel ödeme f›rsat› sundum;
ne yaz›k ki, kaç›rd›. O halde cezas›n› zindanda çeksin.”

“Annen iyi düflündü. Zindanda çürümesi iflimize ya-
ramaz. fienlik için ödül kölesi yapal›m. Hem savafl oyun-
lar› k›z›fl›r, hem de onu bir baflkas›n›n kölesi yaparak
cezaland›rm›fl olursun.”

“Bana sayg›s›zl›k etti, ben de kaç›rd›m; benim ka-
d›n›m de¤ilse, kölemdir. Diledi¤imi yapar›m.”

Satrap Matruha, üzüm suyunu fazla kaç›rm›fl o¤luy-
la konuflman›n yarars›zl›¤›n› anlad›. Israrc› olmad›. “Daha
yolun bafl›ndas›n. Baban›n sözlerini duy, düflün.”

Aryo, satrap babas›n›n hakl› olabilece¤ini düflündü.
fienlikte ödül kölesi yaparak Muflela’y› biraz daha afla¤›-
lam›fl olur, üstelik e¤lenirdi. Ayr›ca, babas›n›n sözlerine
de de¤er vermifl görünürdü. 

18 ‹SMET BERTAN

Golat Kalesi ic 5bsk  6/24/14  3:08 PM  Page 18

“O çoban› köle bar›na¤›na kapats›nlar. Dövüflçülere
verilecek ödül olarak panay›rda dolaflt›rs›nlar –t›pk› bir
maymun gibi,” dedi Aryo. Yapt›¤› benzetmeyi tekrarlaya-
rak güldü.

Matruha, o¤lunu kendi haline b›rakarak ç›kt›. Mu-
haf›zlara, Muflela’y› köle bar›na¤›na kapatmalar›n›, ba-
fl›na da nöbetçi dikmelerini buyurdu. 

Muflela’ya da, “Kubaba flenliklerine ödül olarak ko-
nuldun. Bu, senin için zindan fareleri aras›nda çürümek-
ten iyidir,” dedi.

“Ben ne suçluyum, ne de köle,” diye kafa tuttu k›z.
“Soylu bir konu¤a sayg›s›zl›k ettin. Bunun cezas›

vard›r. Art›k bir kölesin. Düflünürsen, bu senin için iyidir.
Karfl› koyarsan, daha kötü bir ceza al›rs›n.”

Muflela sesini ç›karmad›. Satrap, muhaf›zlara dön-
dü; “O kutsal flenliklere adanm›fl bir köledir. Ald›¤›n›z
gibi koruyun,” dedi.

Muhaf›zlar, Matruha’n›n ne söylemek istedi¤ini an-
lad›lar. Muflela’y› s›k›flt›rma hevesleri kursaklar›nda kald›.

Yar›maydan dolunaya dönen ay ›fl›¤›nda satrapl›k
görevlisi iflyar evlerinin, muhaf›z bar›naklar›n›n aras›n-
dan geçtiler. fienlikte yap›lacak savafl oyunlar› için se-
çilmifl köleler, Muflela önlerinden yürüyüp giderken,
tepindiler, uludular. Muhaf›zlardan biri, “Kubaba flenli¤i
dövüflçülerinin ödül kölesi bu. Savafl oyunlar›n›n galibi
hem azat edilecek, hem de bunun sahibi olacak,” diye
gevezelik yapt›. Köleler, kaba flakalarla itiflip kak›flt›lar.
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