Gülsüm ve Oğuzcan’a…

MS 627 yılında, uçsuz bucaksız Orta Asya bozkırlarında, o yıla kadar hiç görülmemiş şiddette bir kış oldu. Tengri, Göktürklerin kağanı İl Han’a o kadar kızmıştı ki
yaz mevsimini kışa çevirmiş, yağmur yerine kar yağdırmıştı. Kıtlık yalnız hayvanları değil halkı da zora soktu, açlıktan ve hastalıktan binlerce kişi öldü. Soğd asıllı
vezirler, İl Kağan’a halkına karşı sert ve acımasız olmasını önerip töreye uymayan
öğütler verdiler.
MS 630 yılı geldiğinde, Çin İmparatoru T’ai-tsung, Göktürk devletinin yıkılma zamanının geldiğine karar vermişti. İl Kağan’ın idaresinden ayrılan Bayırku
ve Bugu beyleri de kendisine bağlılıklarını bildirince sadık generali Li Ching’e,
Türklere saldırma emri verdi. Göktürkler, imparatorun askerlerine hazırlıksız yakalanmışlardı. Kaçmayı gururlarına yediremeyen on bin Türk, Yin Dağları’nda
öldürüldü. Ak ruhları beyaz bulutların üstüne uçtu. İl Kağan günde bin li1 koşabilen atına binerek kaçarken diğer kabilelerin hepsi teslim oldular. General
Li-Shih-chi elli binden fazla Türk’ü tutsak alarak Çin’e geri döndü.
Sonunda Göktürk İmparatorluğu yıkılmış, Yin Dağları’ndan Gobi Çölü’ne
uzanan bütün Orta Asya, Çin İmparatoru’nun kontrolüne girmişti. Türk boyları
için karanlık yıllar yeniden başlamıştı...
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Çin uzunluk ölçüsü. Bin li yaklaşık 500 km.

1
“Ağaca dayanma bükülür,
suya dayanma dökülür”

Gongun sesi, T’ung-kuan Kalesi’nin burçlarından batıdaki Alashan Çölü’nün
ıssız düzlüklerine doğru dalga dalga yayıldı. Güneye doğru giden ses dalgaları Mulei Dağı’nın eteklerindeki alçak kayalıklara çarpıp geri dönerken şehri kuzeyden
çeviren surların üzerinden gelen yeni seslere karıştı. Yin-ch’uan şehrinin2 kalabalık çarşısında koşuşturan insanlar, tepelerinde kopan gürültüyü duyunca işlerini
güçlerini bırakıp başlarını kara kalenin burçlarına doğru çevirdiler. Üzerine kara
kuş resmi işlenmiş sarı bayraklar ve uzun mızraklı nöbetçilerden başka bir şey
göremeyince de omuzlarını silkip tekrar işlerine döndüler.
Derebeyi Kara Hiuan, hükümet merkezi Ch’ang’dan gelen ziyaretçilerin gün
ortasında şehre ulaşacaklarını, kaleye girmeden önce etrafı kolaçan edip Tang
Hanedanı’nın büyük hükümdarı Kao-tsung’a yetiştirecek herhangi bir aksaklık
olup olmadığına bakacaklarını iyi biliyordu. Günler öncesinden bütün şehir temizlenmiş, nöbetçi askerlerin kıyafetleri yenilenip kılıçları, kalkanları, hatta mızrakların uçları bile parlatılmıştı.
Kara Hiuan’ın hâkim olduğu şehir; Avrupa’dan başlayıp nice ülkeleri, dağları,
ovaları, uçsuz bucaksız çölleri geçtikten sonra Çin’e ulaşan İpek Yolu’nun son
2

İpek Yolu kervanlarının Çin’e giriş yaptığı son güvenlikli şehir. Doğu Göktürk devletine ağır
bir darbe vuran General Li Ching, hayatta kalabilen birkaç yüz çadırlık Göktürk ahalisini bu
şehrin surları içine yerleştirmiş, şehre alınan Türkler imparatorluk emriyle Çinlileştirilmeye
çalışılmıştır.
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durağıydı. Batıdan gelen Hıristiyan tüccarlar, sur kapılarından geçip T’ung-kuan
Kalesi’nin karanlık duvarlarını görmedikçe kendilerini Çin’e girmiş saymazlardı.
Dört atın çektiği savaş arabasının taş yolda çıkardığı gürültü yaşlı derebeyinin
gülümsemesine neden oldu. Hükümdarın bir türlü vazgeçemediği bu arabalar,
onlara göre “kuvvet ve varlık timsali”, kendisine ve bozkırın barbarlarına göreyse
“işe yaramaz çocuk oyuncaklarıydı.” Nöbetçilerin bağırışmalarıyla ayağa kalkıp
pencereye yöneldi. Bordo renkli kalın ipek perdenin parlak dokusu, rüzgârın ta
Gobi Çölü’nden getirdiği kumla kirlenmiş, yeni olmasına rağmen eski, soluk bir
görünüm almıştı. İnce toz tabakası, yaşlı adamın perdeye dokunmasıyla havalanıp pencereden içeri giren güneş huzmesinin içine doldu. Kara Hiuan, misafirleri
görmek için pencereden aşağı baktı. Şişko küçük bedeninin üzerindeki yuvarlak
yüzünü süsleyen ince siyah sakalı göğsüne kadar uzanıyordu. Sakalın ucuna kötülüğü ve şanssızlığı uzak tutması için parlak renkli taşlar takmıştı. Bir Çinli’ye
benzemeyen esmer suratında birer boncuk gibi duran küçük gözleriyle, kale kapısının önünde içeri girmek için bekleyenleri aceleyle saydı. Hemen yanındaki
tünekte duran kara kuş yarı aralık gözkapaklarının arasından efendisini izliyordu.
İri bir kartaldan biraz daha büyüktü. Parlak siyah tüyleri boynunun yanlarına
indikçe mor yeşil bir renk alıyordu. Tüneğin üzerinde doğrulup kanatlarını çırptı.
Gözbebeklerinin etrafındaki garip kırmızılık insanların ondan neden korktuğunu
açıklıyordu. Sivri gagasını tüneğin sert ağacına sürerken ötmek ile çığlık atmak
arası çirkin bir ses çıkardı. Kara Hiuan kuşa dönerek gülümsedi. Kurday Kuş3 bile
kaleye önemli kişilerin geldiğini anlamıştı.
Kara Hiuan, başmuhafızına, misafirler geldiğinde kalenin büyük kapısını açmakta acele etmemesini, mutlaka parolayı sormasını ve evraklarını dikkatle incelemesini tembihlemişti. Hem Prens Chan-hou, hem de İmparator Kao-tsung’un
danışmanları bu kaleye girmenin pek kolay olmadığını kendi gözleriyle görmeliydiler. Kale kapısının önündeki başmuhafız, elindeki belgelere son bir kez daha
baktıktan sonra saygıyla eğilerek geri çekildi. Anlaşılan tanımıyormuş gibi yapma
oyununu sonlandırmanın zamanı geldiğini düşünmüştü. Arkada hazır bekleyen
nöbetçiler, başmuhafızın işaretiyle çıkrığı çevirerek kapının ağır kanatlarını iki
yana doğru açtılar.
Ziyaretçilerin bu kadar üst düzey kişiler olmasına rağmen geliş nedenlerini
tam olarak bilmemesi Kara Hiuan’ın huzurunu kaçırmıştı.
Yoldaki güvenlik sorunlarını ileri sürerek can düşmanı Shang derebeyinin büyük oğlu Prens Chan-hou’yu yanlarına refakatçi olarak almaları işin tuzu biberi
3

Türk mitolojisinde kötülük timsali kuş. W. Radloff tarafından tespit edilen Altay yaratılış
efsanesine göre her şeyden önce su vardı; yer, gök, ay ve güneş yoktu. Tanrı ve bir de bir “kişi”
vardı. İkisi kara kaz şekline girip bu suyun üzerinde uçuyorlardı. Tanrı isteğine karşı gelen
“kişi”yi cezalandırıp lanetleyerek ona Erklig adını verdi. “Tanrı geldi. Erklig’in körüğünü,
çekicini ve örsünü alıp ateşe attı. Körük bir kadın, çekiç de bir erkek oldu. Tanrı bu kadını
yakalayıp yüzüne tükürdü. Kadın bir kuş olup uçtu; bu kuş, eti yenmez, tüyü yelek olmaz ‘Kurday’ denilen kuştur.” (A. İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, s. 18.)
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olmuştu. Perdeyi sertçe kapayıp içeri döndü. Kara kuşun çığlıklarını duymasa sadık hizmetkârı Yang-li’nin içeri girdiğini anlamayacaktı. Hiç kimse bir Çinli’den,
hele cüce bir Çinli’den daha sessiz olamazdı. Koridorun nemli serin havası, açılan
kapıdan içeri dolarak kalın perdeleri havalandırdı. Cüce Yang-li efendisine doğru
bir iki adım attıktan sonra saygıyla eğildi.
“Yüce efendimizin istediği ve tahmin ettiği gibi...”
Akıllı cüce lafına kısa bir ara verip belli belirsiz gülümsedi. Efendisinin ileri
görüşlülüğünü her zaman takdir etmişti.
“Misafirler büyük salona gelmeden önce iç kale askerlerini selamlamak
istediler.”
“Veee...”
Derebeyi Kara Hiuan’ın bakışlarında meraklı bir ifade belirmişti. “Başdanışmanın geliş sebebinin geçen ay idam ettirdiğiniz iki misyonerle ilgili olduğunu öğrendim. Duyduğuma göre imparatorun bu konuyla ilgili bazı istekleri
olacakmış.”
Kara Hiuan kuşun yanına gitti. Yanakları kızarmış, yüzünde öfkeli bir ifade
belirmişti. Çin imparatorunun bitmek bilmeyen isteklerinden bıkmıştı. Bu adam
kendisini aptal ya da her dediğine evet diyecek bir kukla zannediyor olmalıydı.
Gerçi imparator sayesinde Türk boyları artık bir tehlike olmaktan çıkmış İpek
Yolu ticareti ve sınırlar güvenlik altına alınmıştı ama onun, her şeyi ben yaptım,
her şeyi ben bilirim, demesinden nefret ediyordu.
“Ben ve benim gibi hayatını tehlikeye atan adamları olmasaydı Türkleri zor
yenerdi” diye mırıldandı.
Bu yıl başında imparatorun kendisini “Tanrı Kağan” ilan etmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Birinin çıkıp bütün başarının kendisine ait olmadığını
söylemesi gerekiyordu. Sinirli bir biçimde cüceye döndü.
“Başka?”
“İmparator surların içine yerleştirilen Türklerin durumunu merak ediyormuş?”
Kara Hiuan’ın kaşları çatılmış, ince siyah sakalı sinirden oynamaya başlamıştı.
Otuz yıl önce İl Kağan’ın tutsak edilmesiyle bozkırdaki Türk hâkimiyetine son
verilmişti. Esir alınan Türklerin hâlâ surların içinde tutulması imparatoru huzursuz ediyordu.
“İmparator, Türkleri sur inşaatında çalıştırdığımı biliyor. Onlar olmasa seddin
kuzey kolunu bitiremez, su kanallarını açamazdık.”
Yang-li efendisinin sinirlendiğini anlamıştı. “Danışmanları saygıdeğer imparatorumuzu yanlış yönlendiriyor olmalı. Dediklerine göre imparator, Türklerin
bir gün ayaklanıp şehri ele geçirebileceğinden korkuyormuş.”
Kara Hiuan tünekteki kuşun boynunu okşamaya başladı. Kurday Kuş’un parlak yumuşak tüylerine dokunmak kendisine büyük bir rahatlık veriyor, daha iyi
düşünmesini sağlıyordu. Aslında dört yüz çadırlık aç, yoksul, silahsız bir grubun
şehri ele geçirmesinin imkânsız olduğunu imparator da bilirdi. Danışmanların
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ziyaretinin başka bir amacı daha olmalıydı. İşte bu nedenle, hazırlıksız yakalanmamak, zamansız ziyaretin sebebini önceden bilmek istemişti. Bilinmeyeni bilinir yapma konusundaysa sadık hizmetçisinden daha yetenekli birini tanımıyordu.
Boyu, yanında durduğu bronz şamdandan bile kısa olan bu cücenin, Çin’in en büyük kalelerinden birinin en önemli adamı hâline gelmiş olması ne garipti. “Cüce
ama sadık... Cüce ama akıllı...” diye düşündü ona bakarken.
Yang-li iki elini önünde birleştirip bir kez daha saygıyla eğildi efendisinin huzurunda. Çekik gözleri ve çıkık elmacık kemikleriyle tam bir Çinli’ydi. Yüzünde
çocuksu bir ifade vardı. Dudağının iki yanından aşağı inen uzun bıyıkları olmasa
kimse onun yaşını tahmin edemezdi. Üzerine etekleri yerlere kadar uzanan bir elbise giymişti. Bazıları eteğinin uzun olmasının sebebinin ayaklarındaki yüksek topuklu ayakkabıları gizlemek olduğunu söylüyordu. Kara Hiuan ise hizmetkârının,
boyunu sorun etmeyecek kadar özgüveni olduğunu biliyordu. Yang-li gözlerini
yerden ayırmadan konuştu.
“Prens Chan-hou’nun danışmanlarla birlikte silah salonuna girmesine izin
vermedim efendim.”
Kara Hiuan önce şaşırdı, sonra gülümsedi. Bir derebeyi hizmetkârından gerektiğinde akıllı kararlar vermesinden başka ne isterdi ki? Yang-li, geleceğin Çin
imparatoru olarak gösterilen komşu Shang derebeyinin büyük oğlunu silah salonuna sokmamıştı. “Bir prensin önünü kesmek!” Düşüncesinin bile bu kaledeki
herkesin kalbinin durmasına yetecek bir şey yapmıştı cüce.
“Kızımı o korkak adama vermeyeceğim Yang-li” dedi. Sonra tünekteki kuşun
ayak bağını çözüp sağ koluna aldı.
“Prensi silah odasına sokmamakla çok iyi yapmışsın. Gel bakalım, misafirlerimizin derdinin ne olduğunu bir de kendilerinden dinleyelim.”
Bir Çin valisi olarak güvenlik Kara Hiuan için çok önemliydi. Kendisini ve
halkını komşu derebeylerinin hâkimiyeti altına girmekten, ezilmekten koruması
gerekiyordu. Tabii bunu yaparken tüm Asya’nın hâkimi büyük hükümdar Kaotsung’u gücendirmemek, en büyük önceliğiydi. Çin’in en kuzeyinde, güvenli
Mu-lei Dağı’nın bitip vahşi bozkırın başladığı yerdeki topraklara hükmeden biri
olarak bozkırdaki diğer boylara karşı da kendisini savunmak, varlığını ve gücünü
onlara kabul ettirmek zorundaydı. Kıymetli zırhları, kimsenin elinde olmayan
maden ocakları, demir yatakları, köleleri, savaş arabaları ve hatta eşsiz demir okları bile onu kurtarmaya yetmeyebilirdi.
Boş taş koridorlardan hızla geçtiler. Mermer korkuluklarla çevrili merdiven
sahanlığına gelince durup aşağı baktılar. Saygıdeğer danışman ve yardımcıları
silah salonunun kapısında bekliyordu. Prens Chan-hou’nun tam önünde irikıyım
bir nöbetçi duruyordu. Prens çok öfkelenmişti ama o bir köleyle muhatap olamayacak, önünden çekilmesini isteyemeyecek kadar asildi. Köle ise sahibinden başkasının emirlerini dinlemeyecek kadar sadık, ama başını kaldırıp prensin yüzüne
bakamayacak kadar eğitimli ve saygılı...
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Prens Chan-hou, karşısındaki irikıyım nöbetçi kadar olmasa da uzun boylu sayılırdı. Zarif hatlı, ince uzun bir yüzü vardı. Gözlerinin altındaki koyuluk afyonu
fazla kaçırdığı günlerde daha da belirginleşiyordu. Uzun gömleğinin yakasındaki
soyluluk işareti altın işlemeler olmasa, bu zayıf yapısıyla gaddarlığıyla ünlü Shang
derebeyinin oğlundan ziyade bir saray kâtibi olduğu zannedilebilirdi. İmparatorun bu genç adamı kızıyla evlendirmek istediğini herkes gibi Kara Hiuan da biliyordu. Kao-tsung er geç bu isteğini açıkça söyleyecek, belki de emredecekti, ki o
zaman genç adamın kalenin sahibi olmasını kimse engelleyemezdi.
Ayak sesleri, aşağıdakilerin başlarını üst sahanlıktan inen taş merdivene çevirmelerine neden oldu. Derebeyini görenler korkuyla başlarını yere eğdi. Hayır,
ondan değil, kolundaki kara kuştan korkmuşlardı. Kurday Kuş’un ününü bütün
Çin gibi onlar da işitmişti. Kara kuşun kırmızı gözlerine bakmanın, tıpkı tüyleri gibi siyah bir kuyunun derinliklerine doğru, ne zaman biteceği belli olmayan
bir yolculuğa çıkmak anlamına geldiğini biliyorlardı. Kendine bakanları etkisine
alma gücünün aslında kimde olduğu konusunda yapılan tartışmalar hiç bitmiyordu. Siyah kuş Kurday’da mı, Kara Hiuan’da mı, yoksa güzel kızı Prenses Orbay’da
mı? Bazıları, ki bunların içinde Kara Hiuan’ın oda hizmetine bakan yaşlı kadın
da vardı, asıl gücün Kara Hiuan’da olduğunu, o istemediği sürece kimsenin kara
kuşun bakışlarıyla büyülenmeyeceğini söylüyorlardı. Surun eteklerinde yaşayan
halkın dilinde dolaşan dedikoduya göreyse, esas güç kara kuştaydı. Yerin altındaki Erklig’in4 gücüne sahip olan Kurday Kuş, hem Kara Hiuan’a, hem de kızına,
gözlerine baktığı insanın ruhunu ele geçirmenin sırrını öğretmişti.
Prens Chan-hou, Kara Hiuan’ın gerekeni yapacağından ve silah odasını danışmanlarla birlikte gezmesine izin vereceğinden emindi. T’ung-kuan Kalesi, bir
oğlu bile olmayan bu yaşlı derebeyinin ölümünden sonra nasıl olsa kendisinin
olacaktı. Aslında Hükümdar Kao-tsung’un kalenin idaresini ona devretmek için
Kara Hiuan’ın ölümünü bekleyeceği bile şüpheliydi. Sadece bu değişiklik için bir
neden gerekliydi ve Kara Hiuan, imparatorun emriyle doğudaki boylara misyoner
olarak giden iki rahibi idam ettirerek bu nedeni kendisine vermişti.
Kara Hiuan merdivenden inerken danışmanların verdiği nazik selama aynı
kibarlıkla karşılık verdi. “Gelişinizi önceden haber verseydiniz, askerlerim sizi
eyalet sınırında karşılardı.”
Kara Hiuan’ın arkasındaki cücenin hafif tebessümünü kimse fark etmedi.
Efendisi bu cümleyle misafirlere, tüm eyaletin hâkimi ve yöneticisinin kendisi
olduğunu ve Prens Chan-hou’nun bu eyaletin sınırları içindeki rakip derebeyinin oğlu olmaktan öte bir sıfatı olmadığını hatırlatmıştı. Saygıdeğer başdanışman
mesajı aldığını gösterdi.
“Sizi yormak, isteyeceğimiz en son şey olurdu. Bizler ulu Çin hükümdarı,
doğuda ve batıda yaşayan tüm insanların efendisi, büyük Kao-tsung’un değersiz
4

Türk destanlarında şeytanın kendisidir. Yerin altında yaşayan azgın bir boğa olarak tasvir
edilir. Yaradılış efsanesinde Erklig’in Tanrı Ülgen’in kardeşi olduğuna inanılır.
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hizmetkârlarıyız. Bizi kabul etme inceliğini gösterdiğinizi ve kalenizin sağlam kapılarını geç de olsa ardına kadar açtığınızı kendisine bildireceğiz.”
İşte bir kinayeli söz daha. Saygıdeğer danışman belli ki kale kapısındaki uzun
evrak işleminden hoşlanmamıştı. Cüce Yang-li yerlere kadar eğilerek öne çıktı.
“Misafirlerimizi kapıda karşılarken saygıda kusur eden başmuhafızın kellesinin
uçurulduğunu söylememe izin veriniz efendim.”
Kara Hiuan gülümsedi. Uşağı, ev sahibi adına hamlesini yapmış, girişte yapıldığı ima edilen hatayı başmuhafızının başıyla ödemişti. Şimdi her iki tarafın da
çok iyi bildiği satrançtaki hamle sırası, saygıdeğer başdanışmandaydı. Danışman
akıllı cücenin öne sürdüğü ve zorla yemesini istediği piyonla zor durumda kalmıştı. Prens Chan-hou’yu silah odasına aldırarak gücünü göstermeyi çok isterdi
ama bu üst üste iki hamle yapması anlamına gelecek, centilmenlik kurallarına da
uymayacaktı. Gene de şansını denemek istedi.
“Silah odası kalenin kalbidir. Ve sizin onu biz misafirleriniz için açmanız büyük incelik olacaktır.”
Kara Hiuan, saygıdeğer başdanışmanın bu açık isteğini kabul edip etmeme
konusunda bir an tereddüt etti. Doğrusu şu yaşlı günlerini büyük hükümdar Kaotsung ile didişerek geçirmek istemiyordu. Tam kapıdaki köleye çekilmesini emredecekken arkasından gelen ses onu durdurdu.
“Misafirlerimiz silah odasına girebilir, ama Prens Chan-hou misafirimiz değil ki sevgili babacığım. Yanlış hatırlamıyorsam birkaç yıl önce askerleriyle zorla
kalemize girmek istemiş, ama sonra arkasına bile bakmadan annesinin kollarına
kaçmıştı. O zaman yanında olan dostlarından kalan kemikleri hâlâ iç kalenin
avlusunda saklıyorum.”
Prenses Orbay, babasının indiği uzun taş merdivenin en üstündeki düzlükte
duruyordu. Hemen arkasındaysa onu her yerde gölge gibi takip eden sadık celladı
Şanşekey vardı. Celladın patlak gözlerinin altında, yanaklarına doğru inen iki
kesik izi, burnunun üzerindeyse derin bir bıçak yarası görülüyordu. Yüzünde, özellikle gözlerinde, her an saldırmaya hazır olduğunu gösteren bir ifade vardı. Belki
de bu yüzden, onunla konuşmak zorunda kalanlar korkudan bakışlarını başka tarafa çevirirlerdi. Kendisine sorarsanız şehrin olmasa bile kara kalenin en yakışıklı erkeği oydu. Arkadan bağladığı uzun siyah saçlarının parlaklığını, formülünü
kimseye vermediği, fındık kabuğu isi, zeytinyağı ve bazı otlardan ibaret özel karışıma borçlu olduğunu söyler, az sayıdaki dostuna her fırsatta, “T’ung-kuan Kalesi
Kraliçesi’nin özel celladıysan, görünümüne daima dikkat etmen gerekir” derdi.
Prenses Orbay merdivenden inerken hizmetçiler, kaftanının uzun eteklerini
toplamak için koşuştu. Yerlere kadar uzanan ipek bir elbise giymişti. Beline taktığı altın kemerin üzerindeki taşlardan yansıyan ışık, aşağıdan bakanların gözünü
aldı. Başındaki mücevherlerle süslü başlığın iki yanından aşağı doğru inen peçeler yakut taşlarla bezenmişti. Bu renk cümbüşü içinde bile ona bakanların en
hoşuna giden şey, dolgun dudaklarının iki yanındaki gamzeleriydi. Uzun kirpikli
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siyah gözlerini annesinden aldığı söylenirdi. O kadar güzel bir görüntüsü vardı ki,
sanki, “Hükümdarın danışmanına babamın yapamayacağı saygısızlığı ben yapabilirim, güzelliğimle, bu benim hakkım” der gibiydi. Başta Prens Chan-hou olmak
üzere hepsi en alt basamağa inene kadar gözlerini ondan ayırmayarak bu muhteşem güzelliğin hakkını verdiler. Prenses Orbay ise sadece prense bakıyordu. Gülümseyerek, insan azmanı nöbetçinin önünde bekleyen genç adama uzattı elini.
“Siz benim dediğime bakmayın sevgili prensim, anılarımın arasında çocukken
birlikte oynadığımız güzel günler de var.”
Prens Chan-hou’nun deminki sinirli hâli gitmiş, yüzünü masum bir gülümseme kaplamıştı. Zavallı adam, güzel kadın merdivenden inerken bakışlarını onun
siyah gözlerinden kaçırmamak gibi bir hata yapmıştı.
İşte bu yüzden şimdi Prenses Orbay’a değil de, siyah gözlerin derinliklerindeki
başka bir dünyaya bakıyor gibiydi. Cüce Yang-li, prensteki bu ani değişikliği danışmanların fark etmesini istemedi. Hemen araya girip misafirlere yolu gösterdi.
“Buyurun efendim, silah salonu ziyaretinizle onurlanacak.”
Prenses Orbay, koluna girdiği prensle yürürken nazik bir gülümsemeyle danışmanlara döndü. “Ben sevgili prensle çay odasında sohbet ederken, sizler silah
salonunu görüp bize yetişirsiniz.”
Buzlar bir anda çözülmüştü; mesele en azından danışmanlar ve Kara Hiuan
açısından hallolmuş gibiydi. Prens Chan-hou’nun, koluna giren güzel Prenses’le
yürümekten başka çaresi yoktu, en azından gerçek dünyaya tekrar dönene kadar.
Cüce Yang-li uzaklaşan Prenses ile Chan-hou’nun arkasından biraz memnuniyet, biraz da kıskançlıkla baktı. Taparcasına sevdiği Prenses, gözlerindeki
kudreti kullanarak çok zor bir hamleyi başarıyla tamamlamış, Hiuan’ın tahtına
göz diken bu genç züppeye dersini vermişti. Saygıdeğer başdanışmanın bu küçük
olayı büyük hükümdara Prenses Orbay lehine bir puan olarak anlatacağından
emindi. Şu anda Prenses’in kolunda yürüyen kişinin yerinde olmak için neler
vermezdi. “Prenses ve cüce...” diye mırıldandı. Sonra ağzından çıkan sözden kendisi de korktu ve etrafına bakındı. Derebeyinin özel işlerine bakan sıradan bir
hizmetkârın bir prensesi kendisine eş olarak yakıştırması olacak iş değildi.
❂ ❂ ❂
Kara Hiuan büyük salondaki uzun meşe masanın sağ tarafına bağdaş kuran altı
ziyaretçinin karşısına altı vezir oturtmuştu. Kendisiyse masanın başında, diğerlerine göre daha yüksek bir konumdaydı. Böylece misafirlerine Çin’in en güçlü
kalesine sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmış oluyordu.
Kara Hiuan’ın Prenses Orbay’ı masanın diğer ucunda oturtması, veliaht olarak
kızına güvendiğini ve ona konuşma yetkisi verdiğini gösteriyordu. Prens Chanhou’nun karşısına, onu aşağılamak için bir yüzbaşı oturtmuştu. Cüce Yang-li ise
bir adım kadar arkasında, efendisinin emirlerini bekliyordu.
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T’ung-kuan Kalesi sakinleri, saygıdeğer başdanışman konuyu açıncaya kadar
bu ziyaretin gerçek nedenini ve başlarındaki belanın büyüklüğünü anlamadılar.
“Büyük Çin’in ve Asya’nın sahibi ulu hükümdarımız Kao-tsung bizi şehir surları içinde kendi adına yaptıracağı bir tapınağın inşasını başlatmak için yolladı.
Hükümdarımız, hepinizden, temelleri atılan kutsal Rit Nizamı’nı5 bütün dünyaya
yaymak için var gücünüzle çalışmanızı istiyor.”
Kara Hiuan’ın vezirleri, yıllar boyunca konuşmadan önce düşünmeyi, hareket
etmeden önce dinlenmeyi, kesmeden önce ölçmeyi öğrenmiş bilge kişilerdi. Gözleri yarı kapalı, başları öne eğik, hiç kımıldamadan duydukları cümlenin anlamı
üzerinde düşündüler. “Kutsal Rit Nizamı ve imparatorun kudretinin yayılması!..”
Kara Hiuan öfkesini belli etmemeye çalıştı. “Mevcut nizamın hükümdarımıza
olan bağlılığımızı yeterince gösterdiğini düşünürdüm.”
“Değişen bir şey yok” diye atıldı Prens Chan-hou. Prenses Orbay’ı gördüğü
andan itibaren başında hissettiği, aslında hoşuna giden o güzel sersemlik hissi
daha yeni kaybolmuştu.
“Rit Nizamı’nın emirleri son derece açık: Eskisi gibi çocuk ve kadın babaya,
baba amirine, amirler size ve...”
“Ve ben de büyük Çin hükümdarının emirlerine itaat edeceğim” diye tamamladı Kara Hiuan. Ellerini iki yana açarak masadakilere döndü. “O zaman
neden tapınak, neden rahipler ve neden Rit Nizamı?” Toplantı salonuna büyük
bir sessizlik çökmüştü. Kara Hiuan başdanışmana hükümdara karşı olduğunu mu
söylemek istiyordu? Gerçi kalesi T’ung-kuan, herkesin, “Ona sahip olan, Çin’e
de sahip olur” dediği, güçlü ve ele geçirilmesi zor bir kaleydi ama gene de emir
doğudan, Çin’in başkentinden geliyordu ve bu açık karşı çıkış, hükümdarın “Kara
Hiuan’ın kendi yerinde gözü olduğu” şeklindeki dedikodulara daha fazla itibar etmesine neden olabilirdi. Danışmanların suratlarının asıldığını fark eden Prenses
Orbay hemen araya girdi.
“Babamın Rit Nizamı’nın barbarlar tarafından kabul edilmesi için yapılacak
tüm çalışmaları destekleyeceğinden eminim.”
Başdanışman gülümsedi. İmparatora, genç Prenses’in babasından daha akıllı
ve arzulu olduğunu söylemeyi ihmal etmeyecekti. Bu arada Prens Chan-hou da
danışmanlara imparatora ne kadar sadık olduğunu gösterme şansını kaçırmak
istememişti.
“Bozkırdaki Türk boylarının hâkimiyetimiz altında kalmasının tek yolu
var, o da Rit Nizamı’nı kabul etmeleri. İmparatorumuzun, yıllar önce Türk Kağanı Ssu-mo’nun kanını yalayarak onunla kardeş olduğunu söylemesi, Türklerin bize karşı olan tutumlarını yumuşattı. Bundan yararlanarak hâkimiyet
alanımızı genişletebiliriz.”
Uçsuz bucaksız Asya bozkırında, doğudaki zengin Çin şehirlerinden batıda Altay Dağları’nın kuzeyine kadar olan geniş bölgede hepsi birbirine akraba
5

Çin’de imparatorluklar döneminde uygulanan idari sistem.
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ama az ya da çok birbiriyle sorunlu, lehçeleri birbirine yakın olmasına rağmen
âdetleri, görenekleri ve hatta inançları ayrılıklar gösteren pek çok boy yaşıyordu. İl Kağan’ın6 yakalanmasından sonra başsız kalan Türk boylarının bir kısmı
Sir Tarduşların boyunduruğuna girmişti. İkinci kısım Göktürk ahalisi ise, batı
ülkeleri adı verilen Türkistan şehirlerine doğru göç etmişti. Kalan Türk boyları
imparatorun idaresini kabul ederek Çin sınırından ayrılmamışlardı. Kao-küler ve
daha doğudaki Karlık dağı sakinleri olan İ-lovlar gönülsüz de olsa Çin idaresini
kabul etmek zorunda kalmışlardı. İsyana kalkışan Aşina Beyi Aygır Bökö’nün
öldürülmesinden sonra meydanı boş bulan Tuluy uruğunun beyi Begrek Alp, Baryut kavminin desteğini alarak kendisini Altay boylarının hanı ilan etmişti. Buku,
Kun, Bayırku boyları eskisi gibi Aşina boyundan birinin liderliğini istemelerine
rağmen korkularından yeni beye itiraz edememişlerdi. Veziri Salur Alp’in desteği
ile beyliğini sağlama alan Begrek Han’ın ilk işi, ağır vergileri kabul etme pahasına
doğu komşusu Kara Hiuan ile anlaşma yapmak olmuştu.
Kara Hiuan toplantıda konuşulan her şeyin imparatora yetiştirileceğini çok iyi
biliyordu. Rit Nizamı’na itiraz etmesi, imparatorun gözünde Prens Chan-hou’nun
değerinin artmasından başka bir işe yaramayacaktı. Her zaman gerektiği kadar ve
gerekeni konuşma yanlısıydı. İmparatorun danışmanlarına duymayı bekledikleri
şeyleri söyleyecek, ama yine de bildiğini yapacaktı. Başdanışmana doğru döndü.
“Kızımın da dediği gibi, her zaman imparatorumuzun beklentileri doğrultusunda çalışacağımızdan emin olabilirsiniz.”
Başdanışman arkasına yaslandı. Bu ani değişiklik onu biraz şaşırtmıştı.
“O hâlde bundan sonra hem vergi miktarlarının artacağından, hem de şehrinizden geçerek doğuya gidecek misyonerlerimizin idam edilmeyeceğinden, onlara
iyi davranılacağından, istedikleri yardımın yapılacağından emin olabiliriz” dedi.
Kara Hiuan hizmetkârıyla göz göze geldi. Yang-li’nin istihbaratı gene doğru
çıkmıştı. İmparator misyoner kılığında bozkıra yolladığı casusları şehrine kabul
etmesini istiyordu.
“İmparatorumuzun rahiplerine elimizden gelen yardımı yapacağımızdan emin
olabilirsiniz” diye cevap verdi.
Başdanışman rahatlamıştı. “Misyonerlerimizin çok önemli bir görevi var.
Bozkırda kuracakları tapınaklarla Türk çocuklarına âdetlerimizi öğretecek, bizim
gibi yaşamalarını sağlayacaklar. Aksi takdirde ipekli kumaşları, renkli kolyeleri,
kadife elbiseleri onlara nasıl satabiliriz? Tütsünün güzel kokusunu bilmeyen birine tütsü, ipeğin yumuşak dokusunu hissetmeyen birine ipek satamazsınız. Bizim
paramızı kullanmayı öğrenirlerse aramızdaki ticaret gelişir. Misyonerlerimiz bozkırda yaşayan insanları baştan aşağı değiştirecekler. Hepsi sorumluluklarını bilen
birer Çin vatandaşı olacak.”
6

İl Kağan 621-630 yılları arasında kağanlık yaptı. I. Göktürk İmparatorluğu’nun son kağanı.
MS 630 yılında Çin hükümdarına esir düştü. İmparator tarafından Kuo eyaletinde vali tayin
edildi ama kabul etmedi. 634 yılının ilk ayında öldü.
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Kara Hiuan ve Yang-li birbirlerine baktılar. Bu plan büyük hükümdarın yalnız
kendilerinin değil, tüm Asya’nın hâkimi olmak istediğini gösteriyordu. Yang-li
bir adım öne çıkarak yerlere kadar eğildi.
“Söze karıştığım için beni bağışlayın efendim, Aşina Beyi Aygır Bökö’nün
isyanının bastırılmasından bu yana Türk boyları bizi rahatsız etmiyor. Son yirmi
yıldır bir kez bile Sarınehir’i geçmediler. Onlarla istediğimiz şartlarda ticaret yapıyor, hepsinden düzenli olarak vergi alıyoruz. Devriyelerimiz tüm bozkırda korkmadan dolaşıyor. Her şey bu kadar iyi giderken topraklarında tapınaklar inşa edip
misyonerler göndermemiz ters etki yapabilir. Kendi inançlarına saldırdığımızı düşünürlerse sonuç hepimiz için kötü olur.”
Başdanışman ve misafirler güldü. Doğrusu çok akıllı olduğunu duydukları cüceden daha iyi bir fikir beklerlerdi.
“Barbar toplumların inançları? Komik giysili şamanlarının davul çalıp fal
bakmalarından bahsediyorsunuz herhalde. Daha iyi bir inanç sistemi sunmamız
hâlinde bizim tarafımıza geçeceklerdir. Bozkır beylerinden tek isteğimiz topraklarına tapınaklar yapmamıza izin vermeleri.
Üstelik biz kimseyi tapınağa gitmesi için zorlamayacağız. Zaman içinde onlar
kendiliğinden gelecekler.”
Yardımcıları başdanışmanın akıllı konuşmasını beğendiklerini belli ettiler.
Bütün Çin’i karmaşadan kurtaran biri için bozkırı hizaya getirmek çocuk oyuncağıydı. Başdanışman işaret parmağını Yang-li’ye uzattı.
“Hanların ve beylerin, kendi yerlerini sağlamlaştırıp iktidarlarını uzatan Rit
Nizamı için kendi âdetlerinden ve inançlarından vazgeçeceklerinden eminim.
Ak budun7 soyluları ve zenginler kendi geleceklerini garantiye alan bu sistemi
severek benimseyeceklerdir.”
Yang-li’ye göre başdanışmanın unuttuğu önemli bir nokta vardı; bozkır sadece
beylerden ve soylulardan oluşmuyordu. İmparatorun yanlışı gerçek bozkır halkını,
yani kara budunu yok saymasıydı. Yang-li halkın soylular gibi kolay değişmeyeceğini çok iyi biliyordu. Yutkundu, düşündüklerini söylemenin bir yararı olmayacaktı.
Danışman, Kara Hiuan ve vezirlerine düşüncelerini kabul ettirmenin tadını
çıkarıyordu. Birden hatırlamış gibi Kara Hiuan’ın vergi işlerinden sorumlu vezirine dönüp sordu.
“Barbarlardan kırk top ipek kumaşa karşılık olarak kaç at alıyorsunuz?”
“Yirmi sağlıklı bozkır atı efendim. İki yaşından küçük olmak şartıyla” diye
cevap verdi memur.
Başdanışman gülümsedi. “Neden otuz at olmasın? Hatta kırk...”
Kara Hiuan öfkesine mani olmaya çalışarak, olamaz anlamında başını salladı.
“Son yirmi yıldır, her yıl haraç olarak bin at, on bin koyun veriyorlar. Surların
7

Ak budun, kara budun: Türklerde kağan ve onun etrafında olan soylulardan ve zenginlerden
oluşan idareci ve buyuran zümre ak budun, geri kalan halkın oluşturduğu zümreyse kara budun adıyla anılır.
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içinde köle olarak çalıştırdığımız yüzlerce Türk de cabası. Vergileri artırırsak bir
süre sonra verecek hiçbir şeyleri kalmaz.”
Başdanışmanın kaşları çatıldı. Bakışlarını kendisini dinleyen vezirlerin üzerinde gezdirdikten sonra devam etti.
“Sizin haberiniz olmayabilir ama bizim aldığımız bilgiler, bozkırda gittikçe
güçlenen bağımsızlık fikrinin yakın zamanda Çin için büyük bir tehlike yaratacağını söylüyor. Casuslarımız son yıllarda bu boyların kendi aralarındaki ticareti
geliştirdiğini söyledi; Türkçe konuşan boyların nüfusu da gittikçe artıyor. Geçen
ay Buhara ve Semerkand’dan yola çıkan iki kervanın yağmalandığını duydunuz
mu? İmparatorumuz, böyle giderse çok yakında Afganistan’dan gelen kervanların
Çin’e ulaşamayacağını düşünüyor.”
Başdanışman biraz tereddüt ettikten sonra Kara Hiuan’a döndü. “Bunu söylemek benim için çok zor ama imparatorumuz, bozkır boylarına yeteri kadar sert
davranmadığınızı düşünüyor. Bildiğiniz gibi elimizdeki kölelerin sayısı başkent
Ch’ang’ın etrafını çevirecek surların inşaatını tamamlamamız için yeterli değil.
Bu yüzden sizin gibi sadık derebeylerinin bağlılıklarını göstermeleri, ağır işlerimize dayanacak sağlam köleler bulmaları lazım.”
Toplantı salonunda büyük bir sessizlik oluştu. Yang-li, Prenses Orbay’ın yüzünde hafif bir gülümseme belirdiğinden emindi. Prenses babasından farklı olarak
her zaman sertlik yanlısı olmuştu ve o da aynı imparator gibi, şehrin doğusundaki
Türk boylarına karşı yumuşak davranmakla suçluyordu babasını.
Toplantı odasında, Kara Hiuan dışında herkes danışmanın haklı olabileceğini düşünüyordu. Danışman sözlerini onaylayan bakışları görünce konuşmasına
devam etti.
“Bozkırdaki toplulukların birbirlerinin mallarını yağmalamak ve sudan sebeplerle kavga etmek dışında birlikte yaptıkları hiçbir şey yok. Yapacağınız tek şey,
askerlerinizi onların üzerine göndermek ve alabileceğiniz her şeyi almak.”
Kara Hiuan gülümsedi. “Sizin dediğiniz şeyi ben yıllardır askerlerimi göndermeden yapıyorum. Bir bozkır adamının hayatı boyunca istediği üç şey, iyi bir kadın,
bir avcı kuş ve iyi bir attır. Onlara bu üçünü vererek kalan her şeylerini ellerinden
alıyorum. Benim politikam sayesinde geçen kırk yıl boyunca Aşina Beyi dışında
kimse isyana kalkışmadı. Eğer Türklerin tahammül sınırlarını daha fazla zorlarsanız her şey birden tersine dönebilir, yeniden bir bayrak altında toplanabilirler.”
Prenses Orbay, babasının öfkelendiğini fark etmişti. İmparatorun danışmanı
açıkça kendisinden memnun olmadıklarını söylüyordu. Babasının bunca yıl süren fedakâr çalışmaları bir kalemde silinip atılmış gibiydi. “Böyle düşünmelerinde
bir mahsur yok” diye düşündü, “babamın yerine benim geçmem şartıyla...”
“Ben de saygıdeğer danışmanımız gibi bozkır boylarına karşı daha sert olunmasından yanayım. Bu yolla topladığımız verginin bir miktar daha artabileceğini
düşünüyorum.”
“Bir miktar mı?”
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Başdanışmana artış yeterli gelmemişti anlaşılan. Gülümseyerek tekrar Kara
Hiuan’a döndü. “İmparatorumuz başkente gönderdiğiniz vergilerin üç misli artırılmasını istiyor.”
Kara Hiuan bunu hiç beklemiyordu işte... Yalnız kendisi değil, hiçbir derebeyi
kabul etmezdi bunu. İtiraz edecek gibi oldu ama başdanışman elini kaldırdı. Anlaşılan bu konudaki son sözü söylememişti.
“İmparatorumuz geçen ay sizin dışınızdaki tüm derebeyleriyle yazılı bir anlaşma imzaladı. Hepsi ona bağlılıklarını tekrar bildirip Rit Nizamı’nı kabul ettiklerini ve başkente ödemeyi taahhüt ettikleri vergi miktarını üç misli artıracaklarını
bildirdiler. Bir şey daha var, bu anlaşmayı kabul etmeyecek derebeylerine karşı
birlikte hareket edeceklerini de taahhüt ettiler. Şunu unutmamanızı istiyorum;
eğer vergilerin ve esirlerin miktarını artıramazsanız imparatorumuz bozkırdaki
boyların sorumluluğunu bir başka derebeyine vermekte tereddüt etmeyecektir!”
Kara Hiuan başını öne eğdi. Prensin danışmanlarla birlikte gelme nedeni
daha iyi anlaşılıyordu şimdi. Büyük Çin Hükümdarı Kao-tsung kararını vermişti.
Asya’daki tüm ırklar zorla da olsa Çin bayrağı altında birleşecekti. Diğer derebeyleri gizli bir anlaşma imzalayarak kendisini yalnız bırakmışlardı.
Toplantı bitmişti. Danışmanlar ve Prens Chan-hou müsaade isteyerek ayağa
kalktılar. Prenses onlara refakat ederken yaşlı vezirler ne yapacaklarını düşünmek
üzere odalarına çekildi.
Koca salonda Kara Hiuan, Kurday Kuş ve sadık hizmetkârından başka kimse
kalmamıştı. Yaşlı derebeyi kendini kapana sıkışmış hissediyordu.
“İmparator bu sefer bizi fena sıkıştırdı Yang-li” dedi.
“Öyle görünüyor efendim” diye cevap verdi Yang-li. “Diğer derebeylerini sizin
haberiniz olmadan anlaşmaya ikna etmiş olması büyük talihsizlik.”
Şehrin üzerine yoğun bir sis tabakası çökmüştü. Kara Hiuan ayağa kalkıp pencereye doğru yürüdü, “İmparatora karşı koyabilmenin bir yolunu bulmalıyız.”
Yang-li, efendisinin önünde daha bir küçüldü. Derebeyi, Çin hükümdarına
karşı gelmekten bahsediyordu. Bu fikrini kendisiyle paylaşması hoşuna gitmişti
ama yerin kulağı vardı. Büyük salonda kendilerinden başka kimse kalmadığından
emin olmasına rağmen çekinerek efendisine baktı.
“Diğer derebeylerinin desteği olmadan bir şeyler yapmak çok zor efendim.”
Kara Hiuan başını salladı. Cüce haklıydı. Anlaşıldığı kadarıyla Rit Nizamı
denilen zırvalığı kabul etmekten başka çaresi yoktu.
Yang-li, imparatorluk hayalleri kuran efendisinin durumunu anlayabiliyordu.
Rit Nizamı’nı kabul etmesi, sahibi olduğu kara kale ve Yin-ch’uan şehrinin tamamen elinden gitmesi anlamına geliyordu.
“Efendim, beni yanlış anlamazsanız... İmparatora karşı elinizi kuvvetlendirmenizin bir yolu var...”
Kara Hiuan merakla Yang-li’ye baktı. Bu akıllı cüce gene ne kurnazlık düşünüyordu? Yang-li devam etti.
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“Madem derebeyleri size sırt çevirdi, siz de Sarınehir’in batısındaki Türk boylarıyla ilişkileri geliştirin. Onları kendi tarafınıza çekerseniz gücünüz bir anda
artar...”
Kara Hiuan şaşırmıştı. Acaba yanlış mı anlamıştı? Yang-li, en büyük düşmanlarıyla birlik kurmasını mı öneriyordu. Kendisi istese bile bozkır boyları böyle bir
şeye asla yanaşmazdı. Gülümsedi...
“Yirmi yıl önceki katliamı unuttuklarını mı düşünüyorsun? Altay boyları beni
asla desteklemez.”
Yang-li bunu bilmeyecek kadar aptal değildi. “Şu anda dünyada en nefret ettikleri kişinin siz olduğundan eminim efendim ama kutsal bildikleri bir şey sizin
elinizde olursa fikirleri değişebilir.”
Kara Hiuan kaşlarını çattı. Cücenin neden bahsettiğini hâlâ anlamamıştı.
Yang-li sesini alçalttı.
“Yada Taşı8 efendim... Yada Taşı elinizde olursa sizi kendilerinden bilir, imparatora karşı desteklerler.”
Yada Taşı... bu hiç aklına gelmemişti Kara Hiuan’ın. Bir Türk hatunu olan
sütannesinin anlattığı Yada Taşı hikâyelerini çok iyi hatırlıyordu. Yüzündeki gergin ifade yavaş yavaş düzelmeye başladı. Taşın kendisinde olması hâlinde bozkır
boyları düşmanlıkları unutup sözünü dinleyebilirdi. Fazla ümitli olmasa da bir
çıkış yolu ihtimali doğması, neşesini yerine getirmişti, sonra gene asıldı suratı.
“Taşı nasıl alacağız Yang-li?” diye sordu.
Cüce elini alnına götürüp gözlerini kapadı. Türkler çok yakında Altaylar’daki
yaylalara göç edeceklerdi.
“Bu işi Tarduş hükümdarına verebiliriz efendim. Taşı bizim için alırsa uzun
süredir aramızda ihtilaf konusu olan Ulan Bator bölgesinden feragat edebebileceğimizi söyleriz.”
Kara Hiuan başını salladı. İşte bu olabilirdi. Tarduşlar, Altaylar’ın kuzeyinde
Türklere komşu yaşıyorlardı ve tanıdığı kadarıyla Tarduş hükümdarının bir parça
toprak için yapamayacağı şey yoktu.
Yang-li efendisinin yüzündeki ifadeden söylediği şeyin aklına yattığını anlamıştı.
“Yada Taşı’nın bize bir yararı daha olur efendim” dedi. “Bildiğiniz gibi sarnıcın...”
Kara Hiuan elini dudağına götürüp sus işareti yapınca hatasını anladı. Birden
boş bulunmuştu...
❂ ❂ ❂
8

Cada Taşı veya Jada Taşı diye de bilinir. Türk inancına göre gerektiğinde yağmur, kar yağdırmak ve rüzgâr estirmek için kullanılan kutsal taş. Türkler, “Yada Taşı”nın Allah’ın Türklere
Nuh ve Yafes aracılığıyla bir armağanı olduğuna inanırlar. (E. Korkmaz, Eski Türk İnançları ve
Şamanizm Terimleri Sözlüğü.)
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Ertesi gün, güneşin ışıkları iç avluya indiğinde ahırların yanındaki düzlükte meraklı bir kalabalık toplanmaya başladı.
Kara Hiuan’ın boyu küçük, hünerleri büyük hizmetkârının günlük idmanını
izleyen askerler, cücenin çevik hareketlerine hayranlıkla baktılar. Gömleğini çıkarmış, kısa pantolonunu göğsünün hemen altında kalın bir kemerle sıkıştırmıştı.
Elinde silah olarak sadece uzun bir kırbaç ve küçük bir bıçak vardı. Herkes onun
kısa küt parmaklarının bir kılıcın kalın kabzasını kavramaktan âciz olduğunu biliyordu. Tıpkı elindeki kırbacı, ondan iyi kimsenin kullanamayacağını bildikleri gibi.
Kırbaç, Hun-yü’lü kölenin önce sağ omuzuna, sonra da sol göğsüne indi. Genç
adamın terden parlamış kaslı göğsünde kırmızı ince bir çizgi oluştu. Yang-li kırbacının uzunluğunun, boyunun kısalığını ortadan kaldırabileceğini çocukluktan
gençliğe geçtiği günlerde fark etmişti. Manda derisinden yapılmış kırbacını o
günden bu yana yanından ayırmıyordu. Her gün idman yapmak, onun için yemek
yemek, su içmek kadar normaldi. Kırbaç kısa kolunun doğal bir uzantısı gibiydi;
gerektiğinde bir yılan gibi uzayıp düşmanının boğazına sarılan, ayağını çelmeleyen, gerektiğinde rakibinin gözlerini oyan bir kol.
İç avlunun yan tarafındaki ahırda çalışan seyisler, birazdan şehri gezmeye başlayacak olan derebeyi ve misafirlerinin atlarını hazırlamakla meşguldü. Arka arkaya şaklayan kırbaç sesleri hepsinin korkuluklara yaklaşmasına neden oldu. Hep
birlikte sundurmanın altında çarpışan küçük çocuk ile devin, cüsse ile aklın, kılıç
ile kırbacın savaşını izlemeye başladılar. Cüce Yang-li’nin uzun kolunun bu sefer
köleye nasıl bir oyun yapacağını hepsi merak ediyordu.
Hun-yü’lü köle, saf görünümlü, buna karşılık güçlü kolları, kalın bacaklarıyla oldukça iriyarı bir adamdı. O kadar iriyarıydı ki, mahzen kapısından içeri girerken beline kadar eğilmesi gerekiyordu. Derebeyinin özel hizmetçisine idman
vermenin dışında, ahırdaki bütün atların yem torbalarının taşınması işini de o
yapıyordu. Omuzları üstünde oradan oraya taşıdığı balyalar yüzünden boynu kalınlaşmış, pazılarının her biri nerdeyse Yang-li’nin gövdesi kadar olmuştu.
Kılıcını yukarıdan aşağı hızla salladı. Gene ıskalamıştı. Şimdiye kadar, çok istemesine rağmen, bir kez bile dokunamamıştı cüceye. Kaleye ilk geldiğinde Kara
Hiuan’ın hizmetkârına idman vereceğini söylediklerinde şaşkınlıktan dili tutulmuştu. Kılıcı ilk eline aldığında herkesin nefret ettiği lanet cüce eline düştü diye
o kadar sevinmişti ki, idmana şarkı mırıldanarak başlamıştı. Bu çocuğu öldürmeyecek ama yüzünde hiçbir zaman unutmayacağı bir iz bırakacaktı. İdman başlayıp
da cücenin kırbacını suratına yedikçe işinin o kadar kolay olmadığını anlamış,
çalışmanın sonunda ise hâlâ hayatta olduğu için Gök Tengri’ye şükretmişti.
Yang-li’nin uzun kırbacının üçüncü kez havalandığını gören Hun-yü’lü köle
boynunu korumak için sol elini havaya kaldırdı ama yanılmıştı, kırbaç havada
bir daire çizerek boynu yerine kılıcı tutan sağ bileğine sarıldı. Yang-li bu numarayı daha önce de yapmıştı kendisine. Bu kez canı yanmasına rağmen kılıcı elinden bırakmadı. İzleyenlerin idman bittikten sonra her zamanki gibi “Kalıbından
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utan” demesini istemiyordu. Boynunu korumayı bırakıp boştaki eliyle kırbaca
doğru uzandı. Aynı anda bileğini saran kırbaç gevşedi ve havada dördüncü kez
şakladıktan sonra korumasız kalan boynuna sarıldı.
Seyisler, bu olağanüstü gösteriden o kadar etkilenmişlerdi ki kendilerini tutamayıp küçük adamı alkışladılar. Yang-li mütevazı bir reverans için onlara doğru döndüğünde, seyircilerin arkasında sessizce kendisini izleyen Prenses Orbay’ı
gördü. Prenses’in daha önce buraya geldiğini hiç görmemişti. Hayranı olduğu,
taptığı kadın tarafından seyrediliyor olmak Yang-li’yi o kadar heyecanlandırmıştı
ki, bir an ne yapacağını şaşırdı. Kölenin boynuna sarılan kırbaca asıldı. Yağlı deri
adamın boğazına gömüldü. İriyarı kölenin gözleri fal taşı gibi açılmış, beklemediği
bu hamleden dolayı şaşırmıştı. Normalde bu aşamada cücenin kırbacını gevşetip
idmanı bitirmesi gerekiyordu. O uzun zamandır birlikte idman yaptığı çalışma
arkadaşıydı. Yoksa... Güçlükle nefes alan köle bütün gücüyle Yang-li’nin kafasına doğru savurdu kılıcını. Parlak çelik eğilen cücenin başının üzerinden geçti.
Yang-li iki minik adımla kölenin bacakları arasına sokulup ince bıçağını aşağıdan
yukarı doğru salladı. Zavallı adam yere düşerken, kuralların bugün neden değiştiğini, neden ölmek zorunda olduğunu anlamaya çalışıyordu. Hayatına mal olanın
Prenses Orbay’ın tesadüfen oradan geçmesi olduğunu bilemezdi.
Yang-li, bıçağı kölenin karnından geri çekerken Prenses’in ahıra doğru yürüdüğünü fark etti. “Nasıl öldürdüğümü görmediyse köleye yazık oldu” diye geçirdi
aklından. O sadece Prenses’in, bu kaledeki en iyi savaşçıdan daha iyi dövüştüğünü görmesini istemişti. Prenses, babasına hizmetkârlık yapan bu küçük adamın
da arzuları, hedefleri olan biri olduğunu bir gün mutlaka anlayacaktı. Kenarda
idmanın bitmesini bekleyen ablak yüzlü uşağına pelerinini getirmesini işaret etti.
İdman değil, Prenses’in kendisine bakması terletmişti onu.
❂ ❂ ❂
Başdanışman, şehirden ayrılmadan önce, surların içindeki belirli bir bölgenin
tapınak yeri olarak belirlenmesi konusunda ısrarcıydı. Prenses Orbay, danışmanın arabasına binmesini beklerken, babasının, yanında Kurday Kuş ve sadık
hizmetkârı Yang-li ile birlikte ahıra geldiğini gördü. Cücenin yüzünde az önce bir
adam öldürmüş olduğuna dair en ufak bir işaret yoktu.
Güzel kadın dünkü toplantıda danışmanların dikkatini yeteri kadar çektiğinden emindi. Onlara, yaşlı babasının ölümünden sonra Çin’in batısını ve bozkırı emanet edebilecekleri cesur ve akıllı bir vâris olduğunu göstermek istemişti.
Kraliçe olduktan sonra yapmayı planladığı çok şey vardı. Öncelikle babasının
barbarlarla yaptığı anlaşmalara son vererek bozkırın kesin hâkimi olacaktı. Daha
sonra da yüzünü doğuya, Çin İmparatorluğu’nun başkenti Ch’ang’a çevirecekti.
O gün gelene kadar imparatorun karşısında değil, yanında olması gerekliydi ve
misafir danışmanlar, imparatordan beklediği bu destek için bulunmaz fırsattı.
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Kızının toplantı boyunca danışmanı desteklemesi Kara Hiuan’ı kızdırmıştı.
Onun ihtiraslarının her zaman aklının önünde gittiğini düşünüyordu. Kölelerin
getirdiği atına binerken “Aynı annesi gibi” diye düşündü. Onu ikna etmekten,
gerçekleri görmesini sağlamaktan başka çaresi yoktu. Kale kapısından çıkarken
atını kızınınkine yaklaştırdı.
“Sevgili kızım farkında mı bilmiyorum, İmparator Kao-tsung, elindeki demir
sopayla Sarınehir’in doğusunu bir çiçek bahçesine çevirebileceğini düşünüyor.
Bu arada benim yıllarca emek verip kazandığım her şeyi tehlikeye atıyor.”
Prenses babasının ılımlı yaklaşımına aynı kibarlıkta cevap verdi. “Tehlikeye
atılanın ne olduğunu anlayamadım babacığım, elimizde sadece bu kale ve gittikçe fakirleşen bir şehir var.”
Kara Hiuan öfkelendi. Gücünün, hem de kızı tarafından küçümsenmesi ağırına gitmişti.
“Fakir bir şehir mi? Çin’in ticaret yolları üzerindeki en önemli şehrinden bahsediyoruz. Biz olmasak bunca gümüş, amber, değerli taşlar Çin’e nerden girecek?
Paha biçilmez şaraplar, ipekli kumaşlar, inciler, birbirinden güzel kölelerin hepsi
bizim elimizden geçmiyor mu?”
“Tüccarları konuk etmek başka bir şey, güçlü olmak başka bir şey baba. Şehrin surları arkasına saklanarak büyüyemeyiz” diye cevap verdi Prenses Orbay.
“İmparatorun karşısında daha sağlam durabilmek için kılıcı tekrar elimize almamız gerekiyor.”
Atlarını danışmanların bindiği arabaya doğru sürdüler.
“Biricik kızımın da imparatorla aynı yanılgıya düşmüş olması doğrusu beni çok
üzdü” dedi Kara Hiuan. “Askerlerimiz yıllardır bütün bozkır boylarından vergi
topluyor. Ahırdaki bu atları kimin yetiştirdiğini sanıyorsun? Bu kumaşların yünleri nereden geliyor? İmparator toplanan vergilerin tamamına yakınını elimizden
almasa, şimdi çok daha iyi bir durumda olurduk.”
Prenses Orbay başını salladı. “Danışmana göre imparator bu kadarına razı
değil baba. Bozkır gittikçe değişiyor ve güçleniyor. Burada hiçbir şey yapmadan
beklersek yarın çok geç olabilir.”
Aslında elindekine razı olmayan kendisiydi ama Prenses bunu açıkça söylemekten çekiniyordu.
“Eğer sınırlarımızı genişletemezsek imparator, Prens Chan-hou’yu kullanarak
bu işi kendisi yapar. O zaman ne kalemizin ne de şehrimizin bir önemi kalır. Tabii
kale ve şehir elimizde kalırsa! Asya’ya sahip olmak için imparatora ihtiyacımız
var. İmparatoru arkamıza almak için de şimdilik onunla iyi geçinmeli, şehrimize
kurmak istediği tapınağa izin vermeliyiz.”
❂ ❂ ❂
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Tapınak yerine karar verilmesi için şehrin dolaşılması fikri Cüce Yang-li’nin hiç
hoşuna gitmemişti. Surlara yakın varoşlar denetimin ve kontrolün tam sağlanamadığı yerlerdi. Ortadaki kalenin yakınlarındaki güvenli bölgelerde kendilerine
“yüz aile” adını veren asilzadeler oturuyordu. Kuzeyden şehri çevreleyen ve şehri bozkır barbarlarının saldırılarına karşı koruyan büyük surun kenarlarında ise
“kara saçlılar” denilen yerli halk, Tibetliler, Hintli göçmenler ve Çinlileştirilmeye çalışılan Türkler yaşıyordu. Soyluların ve zenginlerin, asker koruması olmadan
buralarda dolaşması her zaman tehlikeliydi.
Yang-li, kale kapısından çıkarken kapı muhafızının bir çengelin ucuna asılmış
kesik kafasının saygıdeğer başdanışman tarafından görülmesine özellikle dikkat
etti. Başmuhafızın yüzünde neden cazalandırıldığını anlayamamanın verdiği şaşkın ifade açıkça görülüyordu.
Kara Hiuan ve kolundaki kara kuş Kurday’ı görenler hem saygılarını göstermek, hem de kuşun kırmızı gözlerinden kendilerini korumak için yerlere kadar
eğildiler. Dünyanın karanlık tarafına gidip geldiğini bildikleri kutsal kuşa, Kara
Hiuan’dan daha çok saygı gösteriyorlardı.
Arabanın önünden yol açarak giden askerlerin, ayak altında dolaşmaya cüret
eden birkaç kişiye dokundurdukları mızraklar sur içinde yaşayan kara saçlıların
mesajı almasına yetmişti. Bir anda ortalıktan kayboldular. Zengin toprak sahipleri ve tüccarlar ise Kara Hiuan’ın şehir gezisini derebeylerine sadakatlerini gösterecekleri bir fırsat olarak değerlendirdiklerinden en yeni elbiselerini giyip yolun
iki yanına dizildiler.
Derebeyi ve misafirlerinin şaşaalı şehir turundan etkilenmeyen tek grup Türklerdi. Su kanalının yapımında çalışan Türk işçiler başlarını önlerine eğip işlerine
devam ettiler. Aslında onlara Türk demek oldukça zordu. Hepsi Çinliler gibi
uzun kollu elbiseler giyinmiş, saçlarını enselerinde toplamışlardı. Başlarında samur börkler yerine küçük takkeler vardı.
Kara Hiuan, kesme taş yüklü bir arabayı çekmeye çalışan işçileri görünce atını o tarafa doğru sürdü. Türk işçiler bir an kaçmakla durmak arasında tereddüt
ettikten sonra ellerini önlerinde birleştirip eğilerek derebeyini selamladılar. Kara
Hiuan en öndeki esire yaklaşmasını işaret etti. Sonra cebinden bir altın çıkarıp
havaya fırlatıp tuttu.
“Bana doğru cevaplar verirsen bu altın senin olur.”
Kölenin tek derdi canını kurtarmaktı. Bembeyaz bir suratla başını salladı.
Kara Hiuan önce yanındaki danışmanı tanıştırdı.
“Misafirim doğunun ve batının sahibi, imparatorumuz Kao-tsung’un başdanışmanıdır.”
İşçiler ellerini bağlayıp eğilerek saygılarını gösterdiler. Kara Hiuan devam etti.
“İmparator sizin isyan edeceğinizi ve bir gün şehri ele geçireceğinizi düşünüyor.”
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Türk kölenin rengi daha da soldu. Kara Hiuan kendisiyle alay ediyor olmalıydı. Yüzünde gülmeyle ağlama arasında bir ifade belirmişti. Arkasında üstleri
başları sefalet içinde titreşerek bekleyen arkadaşlarını gösterdi.
“Biz mi isyan edeceğiz efendim?” diye mırıldandı korkuyla. İşçilerin durumu
gerçekten içler acısıydı. Sakat olanlar bir yana, hepsinin zayıflıktan kemikleri
sayılıyordu.
Kara Hiuan elindeki altını işçiye doğru atarken kendisini izleyen danışmana
döndü. “İşte benim surlarımın içindeki Türkler bunlar. Zavallıların tek amaçları
hayatta kalmak. Dahası kendine güvenini kaybetmiş bir ırk onlar. Bu esaretten
kurtulabileceklerini hayal bile etmediklerinden eminim.”
Türk işçi havada kaptığı altını yanındakilere gösterirken Kara Hiuan kesesinden birkaç altın daha çıkardı. Tam o sırada Yang-li ile göz göze geldiler. Cüce efendisinin gözlerindeki pırıltıyı yakaladı. Türk boylarını arkalarına alacaklarına göre
onlara ne kadar iyi davrandığının şimdiden herkes tarafından bilinmesi iyi olacaktı.
Atlarının başını surlara doğru çevirdiler. Danışman Kara Hiuan’a hak vermişti. İmparatora yaşamalarına izin verilen Türklerin hiçbir zaman tehdit oluşturmayacağını, bu yüzden boşuna endişe etmemesini söyleyecekti.
Kafile surlara doğru ilerlerken Kurday Kuş’taki huzursuzluğu ilk Kara Hiuan
fark etti. Önce her zaman yaptığı gibi kuşunun boynunu okşayıp sakinleştirmeye
çalıştı, sonra ayağındaki bağı biraz gevşetti. Kuş keskin çığlıklar atıp kanatlarını
çırptı. Bu hareketleri avda yaptığında Kara Hiuan hemen onun ayak bağını açar,
serbest kalan kara kuş hızla havalanıp ilk gördüğü hayvana saldırırdı. Şehirde insanların içinde onun böyle davrandığı hiç görülmemişti. Kara Hiuan atını durdurup dikkatle etrafına baktı. Görebildiği kadarıyla kuşun dikkatini çekecek hiçbir
şey yoktu. Yolun iki tarafına dizilip derebeylerine saygılarını göstermeye çalışan
insanlar, arkadan gelen askerler ve bir de karşıdaki surun hemen dibinde ayaklarındaki zincirlerini sürükleyerek yürümeye çalışan Türk köleler vardı. Danışman,
prangalı köleleri görünce yanındaki memura döndü.
“Bunlar kim?”
“Bunlar Çince konuşmayı reddeden Türkler efendim” diye cevap verdi memur. “Prangayı Çince konuşmaya tercih ediyorlar.”
Kölelerin derileri, bütün gün güneşin altında çalışmaktan kızıl kara bir renge
dönmüştü. Hepsi de şehirdeki su sorununu çözmek için yapılan su kanalı inşaatında çalışıyorlardı. Dizkapaklarına kadar çıkan kurumuş balçık yüzünden sarı
çizme giymiş gibi duruyorlardı.
Kara Hiuan’ın kolundaki Kurday Kuş’un çığlıkları artmıştı. Kuşun çılgın
hâline kayıtsız kalamayan başdanışman Kara Hiuan’a döndü. “kara kuşun söylendiği kadar akıllı ise, ne istediğini ve nereye gideceğini biliyor demektir. Neden
onu serbest bırakmıyorsunuz?”
Kara Hiuan, kuşunun alışık olmadığı bu davranışından dolayı huzursuz olmuştu. Yanlarında at süren Prens Chan-hou’nun alaycı gülümsemesini görünce
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sonradan çok pişman olacağı bir şey yapmak zorunda kaldı, Kurday Kuş’un ayak
bağını çözdü.
Kara kuş hızla havalanıp karşıdaki surlara doğru uçtu. Bir süre çığlıklar atarak,
sur dibinde yürüyen kölelerin üstünde uçtuktan sonra hızla aşağı doğru inip sıranın sonunda yürüyen iki köleye saldırdı. Kölelerden başında külah olanının omuzunda küçük bir davul asılıydı. Renkli paçavralarla kaplı elbisesinden onun bir şaman olduğu anlaşılıyordu. Yakasından sarkan dokuz küçük kukla Tanrı Ülgen’in9
dokuz kızını, demir parçaları ise küpelerini temsil ediyordu. Kafasındaki kırmızı
külahın tam ortasına bir göz resmi dikilmişti. Yanındaki zayıf köle, omuzunda
taşıdığı kopuza bakılırsa bir ozan ya da destancı olmalıydı. Kara kuş önce yaşlı
şamanın külahına saldırdı. Kırmızı külah yere uçtu. Kurday Kuş daha sonra şamanın gözlerine doğru saldırdı. Diğer köle elindeki kopuzu sallayarak karşı koymaya
çalıştı ama geç kalmıştı. Şaman ellerini yüzüne kapatarak yere çöktü. Kurday Kuş
sağ gözünü çıkarmıştı.
Kölelerden sorumlu onbaşı telaşla şamanın yanına koştu. Süslü kemeri ve ucu
püsküllü bakır apoletleriyle rütbesinin gerektirdiğinden daha gösterişli bir görüntüsü vardı. Kurday Kuş’un bütün bu kalabalığın içinde şamana neden saldırdığını
herkes gibi o da anlamamıştı. Prenses olanlardan rahatsız olmuştu, onbaşıya dönüp sertçe, “Bu adamlar neden diğer köleler gibi zincirli değil?” diye sordu.
Onbaşı kekeleyerek cevap verdi. “Kaçamayacak kadar yaşlı oldukları için onları zincirlemedim efendim, ama bundan sonra en kalın zincirlerin onların ayağında olacağına yemin ederim.”
Bir kölenin yaşlı da olsa ayaklarında zincir olmadan dolaşması büyük suçtu.
Şanşekey atından inerken kılıcını çekti. Onbaşı hatalıydı ve Şanşekey, Prenses’in
cezalarını infaz etmekle görevliydi.
Şanşekey’in kılıcını havaya kaldırdığını gören Yang-li atını Prenses’e doğru
sürdü.
“Bugün yeteri kadar kan gördük efendim. Bu onbaşının en sadık
hizmetkârlarınızdan biri olduğunu biliyorum. Onu bağışlarsanız hayatı boyunca
size minnettar kalacaktır.”
Kısa bir sessizlik oldu. Onbaşı Ho-lu hayatının Prenses’in iki dudağı arasında
olduğunu biliyordu. Başını öne doğru eğerken yerde Şanşekey’in kılıcının gölgesini gördü. Gözlerini kapadı. Tam o sırada Yang-li atını onlara doğru sürdü.
“Şamanın adı ne?”
Yang-li onbaşıya soruyu bilerek sormuştu. Cellat Şanşekey’in kılıcı havada
kaldı. Nedense konuşan bir adamın kafasının uçurulmasının doğru olmayacağını
düşünmüştü. Zavallı adam kekeleyerek cevap verdi.
9

Göğün on yedinci katında oturan, Tengere Kayra Han’dan “dönüşüm” yoluyla yaratılan, göksel üç tanrı sıralamasında ilk sırada bulunan tanrı. Hava durumunu, verimliliği ve doğurganlığı yönettiği kabul edilen Gök Tanrı’nın yerini almıştır. (E. Korkmaz, Eski Türk İnançları ve
Şamanizm Terimleri Sözlüğü, s. 157)
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“Ona Şaman Argıl10 diyorlar efendim. Türk kölelerin şamanı olur. Davul çalar, fal bakar. Yanındaki kısa boylu zayıf olanı da destancıdır. Kopuz çalıp masal
söyler. Onlar yanlarında olduğu zaman köleler daha iyi çalışıyor.”
Prens Chan-hou, Kara Hiuan ve kızının kara kuşun saldırısından rahatsız olduğunu anlamıştı. Doğrusu kuşun kölenin gözünü çıkarması hoşuna gitmişti ama
bu saldırının başka bir nedeni olması gerektiğini düşünüyordu.
Kara Hiuan tekrar koluna dönen kara kuşunun ayak bağını bağlarken kuşun
yaptığı işe bir anlam vermeye çalışıyordu. Buraya gelmemiş olmayı, bu şamanla
karşılaşmamış olmayı çok isterdi.
Başdanışmanın bu tip olaylara alışkın olması gerekirdi, buna rağmen ayağa
kalkmaya çalışan yaşlı kölenin gözünün olması gereken yerdeki deliğin korkunç
görünümü onun da renginin kaçmasına neden olmuştu. Eliyle ağzını kapadı, kusmamak için kendini zor tuttuğu her hâlinden belli oluyordu.
Yaşlı şaman düştüğü yerden kalkamamıştı. Destancı ona yardım etmeye çalıştı. Şamanın gözünden akan kan parmaklarının arasından sızıp yanağından aşağı
doğru kayıyordu. Üzerindeki cüppenin rengi akan kandan kızıla dönmüştü. Güçlükle dizlerinin üstünde doğruldu, sanki gözü oyulan kendisi değilmiş gibi eline
bulaşan kana baktı bir süre. Sonra Kara Hiuan’a döndü.
“Ey gözümü benden alan kara kuşun sahibi. Geleceğin sana neler getireceğini
bilmek ister misin?”
Yüzünde garip bir gülümsemeyle devam etti yaşlı adam.
“Kan kadar gerçek.
Bir göz kadar da kıymetli söyleyeceklerim.
Bana bir kemik verirseniz eğer, Size gerçekleri söylerim.”
Yang-li’nin elini kırbacına attığını gören başdanışman araya girdi. “Dur!.. Şamanın söyleyeceklerini duymak istiyorum. Bakalım Türk şaman mı, yoksa bizim
Ch’ang’daki falcılarımız mı daha iyi?”
Kara Hiuan’ın istemeyerek de olsa izin verdiğini gören askerler, kemik bulmak
için koşuştular.
Prenses Orbay, adamın korkusuz tavrından sıradan bir falcıyla karşı karşıya
olmadığını anlamıştı. Bir gözünün oyulmasına rağmen yaralanan kendisi değilmiş
gibi konuşması, hatta gülümsemesinden etkilenmişti.
Şaman, komutanın koşarak getirdiği kürekkemiğini11 askerlerin yaktığı ateşin
üzerine yerleştirdi. Sağlam gözünü alabildiğine açarak yanan kemiği incelemeye
başladı. Yüzünde belli belirsiz bir gülümseme vardı.
Ateşin üstündeki kemik önce kızardı, sonra siyahlaşmaya başladı.
10 Yakut Türklerine göre dünyadaki ilk şamanın adı “Argıl” idi.
11 Orta Asya halklarında çok yaygın kullanılan bir faldır. Moğolca’da kürek kemiği dalu ya da
dalla’dır ve bu işi yapan kâhine de daluci veya dallaci denir. Genellikle koyun kürekkemiği kullanılır. Kemiğin etinden iyice sıyrılmış olması önemlidir. Daha sonra ateşte kavrularak ortaya
çıkan çatlaklar şamanlar tarafından yorumlanır. (Roux J. P., Orta Asya’da Kutsal Bitkiler ve
Hayvanlar, s. 155.)
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Şaman kemiği alıp bir süre başının üzerinde döndürdükten sonra yere attı.
Sol gözünü iyice açarak kemiğin üzerinde oluşan garip işaretleri okumaya başladı.
Sanki bütün bozkır susmuş onu dinliyordu.
Altaylar’ın eteklerinde, güneyde
Kara kıl çadırda bir bebek doğacak.
Kara kuş çocuğa işaret koyacak.
Sizin istediğiniz onda
Onun istediği sizde olacak.
Eğilip yerden kemiği aldıktan sonra etrafına bakındı. Kendisini izleyen Prenses’i
görünce ona doğru gitti. Atının yularını tutup fısıldadı:
“O kara çadırda doğan çocuk seni öldürecek...”
Prenses Orbay’ın yüzünde buruk bir ifade belirdi. Korkuyla karışık alaycı
bir gülümseme. Yaşlı şaman Kara Hiuan’a dönerken elindeki kemiği havaya
kaldırdı.

Bozkırın askerleri,
Karıncalar gibi tırmanacaklar surlardan yukarı.
Burçlardan aşağı kanlar akacak.
Kara Hiuan, ileri geri sallandı. Atının üzerinde durmakta güçlük çekiyordu.
Aynı anda havada bir kırbaç şakladı. Yüzüne gelen darbe şamanın kehanetine
devam etmesine engel olmuştu. Yang-li efendisinin fenalaştığını fark edip kararını vermişti. Köleler dehşet içinde kaçıştı. Bir şamana vurma cüretini gösteren her
kimse lanetlenmeyi ve yerin yedi kat altındaki karanlıklar tanrısı Erklig’in kölesi
olmayı kabul etmiş demekti.
Kara Hiuan, hizmetkârına minnettarlıkla baktı. Derin bir nefes alarak kendini
toparlamaya çalıştı. Doğrusu şamanın kehaneti gerektiğinden uzun bile sürmüştü.
Yaşlı omuzlarının üzerine büyük bir ağırlık çöktüğünü hissediyordu.
Tatsız gösteriyi Prenses Orbay bitirdi. Onun da içinde tarif edemediği bir huzursuzluk vardı. Atını, olanları şaşkınlıkla izleyen danışmana doğru sürdü.
“Saygıdeğer danışmanım, tapınağı tam buraya, Kurday Kuş’un şamana saldırdığı yere yapalım. Türk şamanının bir yalancı, Hiuan Derebeyliği’ninse ölümsüz
olduğuna bir kanıt olsun.”
Danışman başını sallayarak onayladı. Prenses’in cesareti hoşuna gitmişti. Gittikçe tatsızlaşan gezintinin bir an önce bitmesini isteyen başdanışman atının başını kaleye doğru çevirdi.
Kara Hiuan, dönüş yolunda ilerlerken olayın etkisini hâlâ üzerinden atamamıştı. Yang-li her zamanki gibi yanı başındaydı.
“Şamanın söyledikleri nedense beni çok etkiledi Yang-li” diye mırıldandı.
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“O sıradan bir bozkır şamanıydı efendim” diyerek efendisini rahatlatmaya çalıştı Yang-li. Kara Hiuan’ın şamanın kehanetinden çok etkilendiğini fark etmişti.
“Hayır, o sıradan biri değil” dedi Kara Hiuan. “Acısını kontrol edebilen insanlardan her zaman korkarım. Kehanetinin gücünü ta içimde hissettim. Şimdiye
kadar bana geleceği sunan bilge kâhinleri hep geri çevirdim. Hayatın bana sunacağı sürprizleri beklemeyi tercih ettim. Şimdi ilk defa gelecekle ilgili bir şeyler
biliyorum ve korkuyorum.”
Başdanışman bir an önce kaleye varmak için acele ediyordu. Şamanın oyulan
gözünün korkunç hâli gözlerinin önünden gitmiyordu. Atları kamçıladı. T’ungkuan Kalesi’nin ağır kapıları misafirlerin arkasından kapanırken Prenses Orbay’ın
da aklı tıpkı babası gibi Türk şamanın kehanetinde kalmıştı. Demek kendisini bir
çocuk öldürecekti.
❂ ❂ ❂
Onbaşı Ho-lu evine vardığında hava kararmıştı. Zavallı adam atlattığı ölüm
tehlikesinin şokunu hâlâ üzerinden atamamıştı. Ailesiyle birlikte kaldığı baraka
diğer askerlerinkine kıyasla oldukça küçüktü. Atından inerken, “En azından surların altındaki evlerde yaşamadığım için şanslı sayılırım” diye düşündü. Kapılarının önünde dedikodu yapan Çinli komşuları, onbaşının karanlıkta bile parlayan
apoletlerine biraz küçümseyerek baktılar. Kendini komutan sanan bu onbaşı bozuntusunun karısının bir Türk kızı olduğu söylentisi onların da kulağına gelmişti.
Aslında onun bu mahallede yaşamasına karşıydılar ama sokağın en kötü evinde
oturduğu için seslerini çıkarmıyorlardı. Ho-lu kapıyı açarken kulağına gelen sesleri duymazdan geldi.
Aybike Kadın her zamanki gibi güler yüzle karşıladı kocasını. Kucağına atlamak için koşturan çocuklar babalarının asık suratından kötü bir şeyler olduğunu
anlamışlardı. Ablaları hemen ellerinden tutup dışarı çıkardı onları. Ho-lu gömleğini karısına uzatırken her seferkinden farklı olarak bakışlarını gözlerinden kaçırdı.
“Bugün az daha ölüyordum” dedi sesi titreyerek.
Karısının biraz heyecanlanmasını bekliyordu ama boşuna. Onun da diğer kadınlar gibi korkması, başı dönmesi ya da ağlaması gerekmez miydi? Hayır. Bu
kadın farklıydı. Oğuzların deli cesareti vardı onda...
“Beni duydun, değil mi? Prenses’in celladı az kalsın kellemi uçuruyordu dedim...”
Kadın kocasının elinden gömleğini alırken gülümsedi. “Seni kimse öldüremez. Benim kocam sıradan biri değil, bir kahraman. Yakında yüzbaşı olacaksın,
sonra binbaşı, sonra...”
Ho-lu dişlerini sıktı. “Tamam tamam... Sonra da kale komutanı...” dedi.
Bu kadına, belki bin kere kölelerin başında duran basit bir onbaşıdan başka
bir şey olmadığını söylemişti ama o ısrarla kocasının büyük bir komutan olacağını
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söylüyordu. Bir Çinli’yle evlenseydi başka, ama karısı Türk olan birinin orduda
rütbe alması çok zordu. Gözleri duvardaki kırık aynaya ilişince omuzlarını dikleştirdi. Belki de Aybike Kadın haklıydı. Belki de her şeye rağmen ileride rütbe alır,
büyük bir komutan olabilirdi.
“Kurday Kuş tutsaklardan birine saldırıp gözünü oydu. Eğer efendimizin
hizmetkârı Yang-li olmasaydı şu anda karşında olamazdım. Celladın kellemi
uçurmasına o mani oldu.”
Karısının yüzündeki ifade bu sefer değişmişti. Genç kadın kocasının büyük
bir tehlike atlattığını anlamıştı. “Sonunda korkuttum onu” diye düşündü Ho-lu
aynaya yaklaşırken. Bıyıklarını düzeltti.
“Cüce kaleye giderken yarın kendisini görmemi istedi. Bana başka bir görev
verecekmiş.”

