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Beklenmeyen Başlangıç

Gittikçe hızlanan alkışlarımızla, ortadaki yılanın ha-
reketlerine tempo tutuyorduk.

“Şimdi ! Şimdi ! Şimdi !”
Sürüngen, toprağın üstünde kıvrım kıvrımdı. Çır-

pınıyor, donup kalıyor, tıslıyor, atılıyor, geri çekili-
yordu. Yoruldu derken canlanıyordu. Dakikalardır 
kendi kuyruğunu avlamaya çalıştığını biliyorduk ve 
bu, hepimizi çılgınca sevindiriyordu. Oyuklara sıkış-
tırılmış dev meşaleler sıcağı haykırırken damla dam-
la terliyorduk. O kadar kalabalıktık ki, nefeslerimizin 
buğusu, tül bir perde olup üstümüze seriliyor, hare-
ket etmemizi zorlaştırıyordu.

Davulcular geldi. Duvar kenarlarına dizildiler. 
Vuruşları, sakin bir kalp ritmindeydi. Sonra hızlan-
dılar. Daha da, daha da...

Yılanın kara derisi, üstüne vuran meşalelerin ışı-
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ğıyla alazlanıyordu. Kendinden bir çember olmasına 
ramak kalmıştı. Demek, sona yaklaşıyorduk. Takla-
lar attıkça toz toprak havalanıyordu.

Yılanın kendi kuyruğunu yakalamasını bekliyor-
duk. Çünkü o zaman dünya, yörüngesinde dönme-
ye devam edecek, yerüstünde günler yine gecelerin 
peşinden doğacak, mevsimler tam zamanında yaşa-
nacak, yeraltındaki düzenimiz bozulmayacaktı. Uzun 
lafın kısası, her şey aynı kalacaktı.

Yılan elbette kuyruğunu yakalayacaktı. Bunu bi-
liyordum. Çünkü bu, Tören Mağarası’nda katıldığım 
13. Uroboros’tu !

Uroboros: Dört nesildir süren, ülkemiz BALTI ’ 
nın yeni yıl kutlaması. Baharın geri dönüşüne “hoş 
geldin”, doğanın tekrar uyanışına “günaydın” demek 
için bir araya geldiğimiz gün. Yaklaşık üç yüz yıldır 
aynı yerde, aynı şekilde başlar, aynı biçimde hızla-
nır, aynı sonla biterdi.

Yılan, büyük mağaranın bir köşesinden çıkıp ge-
lir, yorulana dek kendi kuyruğunu kovalardı. Sonun-
da da onu yakalardı.

İşte şimdi o son aşamadaydık. Sürüngen niha-
yet hedefine kilitlenmişti. Artık avlanacaktı. Çakmak 
çakmak simsiyah gözlerini kuyruğuna dikti. Kuy-
ruk tir tir titriyordu. Yerimizden zıplamak için, o son 
hamlesini bekliyorduk. Heyecanlı çoğunluğun tersi-
ne, birkaç kişi mağaradan sessizce çıktı. Bu tekdü-
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zelik, aramızdan kimilerini epey sıkıyordu anlaşılan.
Beklenmedik şeyler olsaydı keşke. Ne bileyim, 

yılan dile gelseydi, ayaklansaydı ya da avlamasaydı 
şu kuyruğunu ! Döngü kesintiye uğrasaydı. Hikâye, 
ağzımızı açık bırakacak bir sonla noktalansaydı.

Ben bunları düşünürken, Uroboros’un yılanı, ni-
hayet atılıp kuyruğunu yakaladı. Çılgın bir hıza ulaş-
mış davul vuruşları, duvara toslamışçasına aniden 
kesildi. Hepimiz bunu beklediğimiz halde tiz çığlık-
larımıza engel olamadık. Seslerimiz, ardında iz bıra-
kabilse, mağaranın tavanına saplanmış binlerce ok 
görürdük.

Saatler süren kıvrılıp bükülmelerin ardından yor-
gun düşmüş sürüngeni kendi haline bıraktık. Kolum-
la havaya çizebileceğim en büyük çember kadardı. 
Az sonra çözülüp deliğine çekilecekti. Yani dünya, 
bu yıl da bildiğimiz gibi kalacaktı.

Mağaranın yarısı boşalmıştı, sakince dışarı çıkı-
yorduk. Yerüstünde batan güneşin habercisi ampul-
ler kızıllaşmıştı. Ne olduysa o anda oldu. Geride ka-
lan İD’lerden biri bağırdı.

“Heeeey ! Bu da ne böyle ?”
Bakmamızı istediği yöne çevirdik gözlerimizi he-

men. Israrlı işaretparmağı, mağaranın ortasında ya-
payalnız kalan yılanı gösteriyordu.

Yılan, kuyruğundan başlayarak tüm vücudunu 
yutmaya başlamıştı ! Bu... bu... korkunçtu ! Mide bu-
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landırıcıydı ! Tuhaftı, olmaması gerekendi, yanlıştı ! 
Kendini, kendi içine alarak yok etmesi yani... Ama 
oldu. Sonunda da yılan bütünüyle... kayboldu !

13. Uroboros’ta yılanın yuttuğu, kuyruğu değil 
kendisi olmuştu !
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Yeraltı Ülkemiz

Hiçliğe karışan sürüngenin soğuk kanı, damarları-
mızda geziniyordu sanki şimdi. Kimse yerinden kı-
pırdamıyordu. Donup kalmıştık. Sıska bacaklarım tit-
riyordu.

13. Uroboros, bu kez ortaya sırlarla dolu koca-
man bir boşluk bırakmıştı. Uzayın sonsuzluğunda 
kum tanesi kadar bir ipucu arayan astronotlardan 
farksızdık. Ki bunun aklıma gelmesi çok tuhaf, çün-
kü bırakın uzayı, değil gökyüzünü, yeryüzünü bile 
henüz görmüş değildim !

Mağaranın içinde hüküm süren sessizlik fısıltı-
lara, fısıltılar tahminlere, tahminler kehanetlere dö-
nüştü. Hem de inanılmayacak kadar kısa sürede... 
“BALTI ’nın sonu geldi !”, “Toprak yarılacak, savaş te-
pemize çökecek !” diyenlerden tutun da, kıyametin 
kopacağını haykırıp ağlayan yaygaracılara, hayatın 


