11

1

G‹ZL‹ VAD‹

“Ne yap›yorsun, Cusi?” Yaﬂl› bir Yerli durdu, uçurumun kenar›ndaki kayaya uzanm›ﬂ, aﬂa¤› vadiyi seyreden çocu¤a bakt›. Yaﬂl› Yerli’nin yavaﬂ, derin sesi
da¤lar dünyas›n›n sessizli¤ini bozdu.
Çocuk aya¤a f›rlad›. Esmer yüzü mutlulukla parl›yordu. Kara gözleri heyecandan ›ﬂ›l ›ﬂ›ld›. “Ah, Chuto!” diye yan›tlad›, “Onlar› yine gördüm, Chuto.”
Chuto’nun soru dolu bak›ﬂlar› üzerine devam etti:
“Onlar› seyretmek için her gün bir ara buraya geliyorum. Bak›n, Yaﬂl› Büyük’üm, e¤er bu kayan›n üstüne
yat›p, iyice ileri uzan›rsan›z, onlar› siz de görebilirsiniz.”
Yaﬂl› Yerli kayan›n üstünden e¤ildi, aﬂa¤›daki de-
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rin, çok derin vadiye bakt›. “Evet,” dedi ve yineledi:
“Evet!”
Vadide bir Yerli ailesi, küçük bir tarla ve küçücük bir kulübe için yer açm›ﬂlard›. Beﬂ kiﬂiydiler: Bir
adam, bir kad›n ve üç çocuk. Yerliler; çocu¤un, zikzakl› patikan›n a¤z›nda, üstüne uzand›¤› kaya ç›k›nt›s›ndan bak›ld›¤›nda o kadar küçük görünüyorlard›
ki, kar›ncalar› and›r›yorlard›. Chuto onlar› rahatça
görebiliyordu.
“Evet,” diye f›s›ldad› Cusi. “Evet, gördünüz mü?
‹nsanlar!” Genç sesinde merak vard›. “‹nsanlar” sesinin yank›s›, t›pk› bir kamp ateﬂinden yükselen duman
halkalar› gibi geniﬂledi, zay›flad› ve mavi gökyüzünün
serinli¤inde yitip gitti.
“Daha önce hiç insan görmedim ben; en az›ndan
an›msam›yorum. Her gün buraya gelip onlar› görebilmem ne kadar harika, de¤il mi, Chuto? Harika!”
Yaﬂl› adam kayan›n üstünden kalkt›. Do¤ruydu.
Çocuk, burada yaﬂad›¤› sekiz y›l boyunca hiç insan
görmemiﬂti. Daha öncesini de çok küçük oldu¤u için
an›msam›yordu. Chuto, çevrelerini kuﬂatan dünyaya
göz gezdirdi.
Bir da¤›n kayal›k yamac›n›n yükseklerinde gizli
bir vadide yaﬂ›yorlard›. Çevreleri, zirve ard›na zirve,
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büründükleri buz ve karla par›ldayan dimdik ve sarp
da¤larla sar›l›yd›. Gizli dünyalar›na yaln›zca iki ç›k›ﬂ
vard›. Biri, ﬂimdi ucunda bulunduklar› lama patikas›yd›. Bu, yamaçtan aﬂa¤›ya dik zikzaklarla inen kayal›k, dar bir patikayd›. Bir buçuk kilometre kadar aﬂa¤›da, insanlar›n yaﬂad›¤› küçük vadiye ulaﬂ›yordu.
‹kinci ç›k›ﬂ, Gizli Vadi’nin uzaktaki öte ucundayd›. Cusi bulundu¤u yerden bu ç›k›ﬂ› göremiyordu.
Yaln›zca orada oldu¤unu biliyordu.
Sabah bulutlar›, zirve tepelerini belirsizleﬂtiriyordu. Orada burada bulutlar aralan›yor; ancak o zaman,
mavi gökyüzü parçalar› ve mavili¤e karﬂ› par›ldayan,
sivri, keskin ve karl› zirveler görülebiliyordu.
Yüzlerce lama, yüksek vadinin taban›n› kaplayan,
yosun yeﬂili ychu çay›r›nda otluyordu. Lamalar, ychu
otunun yumuﬂak yeﬂiliyle buzulun göz kamaﬂt›ran beyaz›nda, alt›n sar›s› benekler oluﬂturuyorlard›.
Yaﬂl› adam bak›ﬂlar›n› yan›ndaki çocu¤a çevirdi.
“‹nsanlar› m› özlüyorsun, Cusi’m?” Yaﬂl› adam bu sözleri o denli ﬂefkatle ve yumuﬂakl›kla söylemiﬂti ki,
sessizlik neredeyse bozulmad›.
“Bunu bilemem, efendim, çünkü hiç insan tan›m›yorum,” diye yan›tlad› çocuk; bir ﬂeyler daha söyleyecekti ama, Chuto tekrar konuﬂtu. “Zaman› geldi,”
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dedi ve al›ﬂkanl›¤› oldu¤u üzere tekrarlad›: “Evet,
san›yorum art›k zaman› geldi.”
Sabah›n dinginli¤inde, bir panflütün hüzünlü
ezgisi duyuldu hafiften. Cusi ﬂaﬂk›nl›kla bak›nd›. Bu
vadide kendisi ve onu o¤lu gibi seven Yaﬂl› Büyük’
ten baﬂka kimse yaﬂam›yordu.
Chuto, çocu¤un ﬂaﬂk›nl›¤›na gülümsedi. “Sana
söylemeye gelmiﬂtim,” dedi. “Gezgin bir ozan, da¤lardaki dünyam›zda buldu bizi.”
Cusi sevince bo¤uldu. “Pek çok kez bana, onun
bir gün gelece¤ini söylemiﬂtiniz. Nerede o? ﬁiirlerini
okuyacak m›? ﬁark›lar›n› söyleyecek mi? Panflütüyle
bize müzik çalacak m›?”
Cusi bu heyacanla konu¤u karﬂ›lamak üzere ychu
çay›r› boyunca koﬂacakken, Chuto durdurdu onu.
“Bekle,” dedi. “Gitme. Sana, b›rakal›m ozan bizim için saatlerce ﬂark› söylesin, demeye gelmiﬂtim.
Ama ﬂimdi, baﬂka bir plan›m var. San›r›m, bu daha
iyi.”
Cusi bekledi. Gezgin bir ozan› görmekten daha
iyi ne olabilece¤ini merak etti. “Evet,” dedi ihtiyar.
“Bu daha iyi san›r›m. Sen ve ben, Cusi, bir yolculu¤a ç›kaca¤›z. Patikadan aﬂa¤›ya inip, iki vadi ötedeki
Tuz Yataklar›’na gidece¤iz.”
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“Yolculuk mu?” Cusi duydu¤una inanamad›.
“Tuz Yataklar› m›?” diye sordu. “Ama, lamalar›m›z var!
Sürümüze kim bakacak? Onlara çobanl›k edecek biri
olmadan nas›l gider de, lamalar›m›z› geceler boyu
yaln›z b›rak›r›z?”
“Ozan,” diye yan›tlad› Chuto. “Ozan, bizim yerimize onlara bakar. Biz dönünceye kadar yiyece¤ini
ve ateﬂini hak etmekten memnun olacakt›r. Gel. Ona
söyleyelim.”
Yaﬂl› adam yosun yeﬂili ychu çay›r› boyunca yürüdü. Cusi onu izledi. Düﬂünceler, çocu¤un kafas›n›n
içinde, vadinin öte yan›ndaki ça¤layan›n köpüren
sular› gibi dönüp duruyordu. ‹nsanlar görmek! Gezgin bir ozan›n onlar› ziyaret etmesi! Vadinin d›ﬂ›na bir
yolculu¤a ç›kmak! Bunlar onun, lama çoban› Cusi’
nin baﬂ›na geliyordu! Bu kadar› fazlayd›! Cusi’nin
düﬂünceleri baﬂ›n›n içinde döndü durdu, ama ayaklar› Chuto’nun sessiz ad›mlar›n› izledi; ychu çay›r›n›
çabucak geçtiler.
Panflütün ezgisi ﬂimdi daha tatl›yd›. Lamalar,
otlamay› b›rak›p dinlediler. Baﬂlar›n› döndürdüklerinde, sivri kulaklar›n›n içindeki k›z›l tüyler dalgaland›. Güzel ve hüzünlü gözleri kara ve derin göller
gibiydi. Bu müzik onlara aitti. Onlar›n müzi¤iydi.
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Kanyonun duvarlar›ndaki kayalar kadar eski, da¤lar
kadar gizemli ‹nka müzi¤iydi.
Cusi, ozan› gördü. Sandaletleri, pançosu, püsküllü ve canl› renkli, kulakl›kl›, sevimli ﬂapkas› olan
bir Yerli’ydi. Bald›rlar›na kadar inen pamuklu pantolonu ve koka torbas›yla tam bir Yerli’ydi. Cusi kadar,
Chuto kadar Yerli’ydi. Ancak, daha fazla bir ﬂeydi.
Kaybolan geçmiﬂteki ‹nka krallar›n›n sert bak›ﬂlar›na
sahipti. Bir da¤›n tepesindeki yuvas›n›n üstünde dönen dev kondorun ma¤rur bak›ﬂlar›na sahipti. Av›n›n
üstüne atlamaya haz›rlanan bir puman›n zarafeti vard› onda. Ozan, ses kadar do¤al ve özgürdü. Panflütünü hafifçe tutuyor, nefesini deliklerin üstünde dolaﬂt›r›yordu. Sabah havas›na yay›lan tatl› ezgisine, baﬂ laman›n çan ç›ng›rt›s› karﬂ›l›k veriyordu.
Çocuk ve yaﬂl› adam yaklaﬂ›nca, ozan oturdu¤u
yerden kalkt›. Çalmay› b›rakt› ve Cusi’ye bakt›. “Vay!”
dedi. “Küçük delikanl›n›n kulaklar›nda alt›n küpeler!
Söylenenler do¤ru demek ki!”
“Kim, ne diyor?” diye sordu Chuto. Genellikle
yumuﬂak olan sesi, haﬂin ve sertti.
Çocuk bir ona, bir ötekine bakt›. Neden söz ediyorlard›? Küpelerinden, kuﬂkusuz. Ama niye? Onlar› hep takm›ﬂt›. Kendisinin birer parças›yd› onlar.
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Bütün çocuklar›n küpeleri var m›yd›? Onunkileri
farkl› k›lan neydi?
Chuto ﬂimdi k›zg›nl›kla de¤il, her zamanki yumuﬂakl›¤›yla konuﬂuyordu. “Kardeﬂimiz tam zaman›nda geldi. Çok iyi. Biz Tuz Yataklar›’na gitti¤imizde, o burada kal›p sürümüze çobanl›k yapabilir.” Ve
olumsuz bir yan›t› önlemek ister gibi, çabucak ekledi:
“Kardeﬂimiz, soylu bir kan›n iﬂaretini tan›ma duyarl›l›¤› gösterdi. Bizim, ötelerdeki vadiye gitmemizin
zaman› geldi. Cusi, bugün aﬂa¤›m›zdaki vadide insanlar gördü. Bir hafta içinde pek çok insan görecek.
Merak, en yüksek duvar› bile aﬂabilir; aç›k bir kap›
olmas› en iyisidir. ﬁark›lar›n Ozan› da benimle ayn›
fikirde de¤il mi?”
Ozan›n gülümsemesi esmer yüzünü, bir kartal›n
kanad›na vuran gün ›ﬂ›¤› gibi ayd›nlatt›. “Yabanc›, zaten bildi¤i sözleri duyunca, art›k yabanc› kalamaz.
Ne zaman yola ç›k›yorsunuz?”
Cusi oldu¤u yere çöküverdi. Bütün bunlar›n
içinden ç›kmak çok zordu. Chuto ve ozan ona bak›p
güldüler.
Cusi, tek kelime söylemedi¤im halde onlar beni
anl›yorlar; oysa, söyledikleri pek çok söze karﬂ›n, ben
onlar› anlayam›yorum, diye düﬂündü ﬂaﬂk›nl›k ve

