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Günümüzden tam on bin yýl öncesindeyiz. Yeryü

zündeki en eski yerleþme merkezlerinden biri olan 

Çatalhöyük, pýrýl pýrýl bir bahar sabahýna uyanýyor. 

Hafif bir esinti, dere kýyýsýndaki sazlarý yalayýp geçer

ken, kýrlardaki bin bir çiçeðin kokusunu da birlikte 

getiriyor. Kuþ cývýltýlarýndan baþka hiçbir ses duyul

muyor henüz. Derenin ortasýnda çevresini kollayarak 

yüzen erkenci bir karabatak, hýzla dalýyor suya. Dal

dýðý yerden on metre kadar ötede yeniden beliriyor 

suyun yüzünde. Aðzýnda, çýrpýnan bir balýk var þim   

di. Kaçýrmaktan korkar gibi telaþla yutuyor ba lýðý.
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Doða, burayý verimli topraklarla donatmýþ. Aðaç

lýklar, yeþillikler, çepeçevre kuþatmýþ kö yü. Köyün az 

ötesindeki çayýrlýk, öbek öbek kýr çiçekleriyle bezeli. 

Köyde hiçbir yaþam belirtisi yok. Ama çok sürme

den...

Ýþte, bir baþ belirdi bile. Ninlil bu. Onon iki yaþ

larýnda, çok gü   zel bir kýz. Çok da akýllý. Köyün evcil 

hayvan la rýndan o sorumlu. Az sonra, yardýmcýla rýy la 

bu lu þup sýðýr ve keçi sürülerini çayýrlýða götürecek.

Gerinerek çevresine bakýndý Ninlil. Doð ruca, aðýl

larýn bulundu ðu, kö   yün az ilerisindeki mey dan lýða 

yürüdü. Yýrtýcý hayvanlarýn aðýla girmemesi için bek
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çilik yapan köpekler, onu görünce sevinçle kuyruk 

sallamaya baþladýlar.

Çok geçmeden Nin lil’in yanýna dörtbeþ çocuk 

daha geldi. Aðýllarýn giriþini kapatan sý rýklarý çekerek 

yolu açtýlar. Aðýl dan çýkýp ça yýrlýðýn yolunu tutan 

hayvanlarýn sesleri, yürürken kaldýrdýklarý toz doldur

du ha vayý. Geçip gittiler köyün yanýn dan.

Aðýlda yalnýzca biri erkek, öteki diþi, iki ke çi kal

mýþtý. Ninlil, sürünün ardýndan yürüme den, iki sýrýkla 

aðýlýn giriþini güzelce kapattý. Ninlil’in aðabeyi Nin

gur ve arkadaþý Sungur, bugün o iki keçiyi uzak köy

lerden birine götürüp karþýlýðýnda birer torba tuz 

alacaklardý. O dönemde, alýþveriþ, deðiþ tokuþ yön

temiyle yapýlýrdý. Bir þey verip karþý lýðýnda bir baþka 

þey alýnýrdý. Tuz, o dönemde güçlükle elde edilip çok 

uzaklardan getirildiði için, çok deðerliydi. Gidecekle

ri köye de, uzaktaki bir baþka köyden geliyordu. O 

yörede daha önce hiç kimse keçileri evcilleþ ti re

memiþti. Bu nedenle, deðiþ tokuþ için götürecekleri 

evcil keçiler de çok deðerliydi. Ýki keçiye karþýlýk, iki 

torba tuz alabileceklerini umuyorlardý.

Az sonra, ellerinde birer iple Ningur ile Sun gur 

geldiler. Yaylarý, mýzraklarý omuzlarýna asý lýy dý. Tor

balarýnda gerektiði an çekip alabile cekleri oklarý du

ruyordu. Yanlarýna ayrýca biraz kurutulmuþ et, biraz 

da kurutulmuþ meyve al mýþlardý. Keçileri boynuz la

rýndan baðlayýp yola koyuldular. Gidecekleri köy ol
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dukça uzaktaydý. Dere kýyýsýna inip kýyý boyunca hýzlý 

hýzlý yürümeye baþladýlar.

Hava çok güzel, çevreleri yemyeþildi. Az ileride 

ormana gireceklerdi. Yaban hayvanlarýnýn gide gele 

bý rak    týklarý izlerden oluþan bir keçiyolunu izleyecek

lerdi. Orman, Çatalhöyük halkýna hep cömert dav

ran mýþtý. Onlarý avsýz, meyvesiz býrakmamýþtý. Ama 

tehlikeli sürprizlerle de doluydu orman. Yanlarýnda 

götürdükleri keçilerin kokusu, yýrtýcý hayvanlarý üst

lerine çekebilirdi. Onun için, ormaný geçerken çok 

dikkatli olacaklardý.

Ningur bir ara dereden su içmek için durakladý. 

Tam su almak için avuç larýný suya daldýr mýþ  tý ki, gö

züne kumla rýn arasýnda duran, parlak, ký zýl bir þey 

çarptý. Uzanýp aldý onu. Yumruk büyüklüðünde bir 

taþ    tý bu. Gördüðü taþlarýn hiçbirine benzemiyordu. 

Üstelik, o büyüklükteki bir taþa oranla çok aðýrdý.

Su içmeyi bile unutmuþtu. Sungur seslenmeseydi, 

orada saatlerce durup bu garip taþý inceleyebilirdi.

“Biraz acele etmezsek, gece yarýsý dönmek zo

runda kalýrýz...” diye baðýrdý öteden Sungur.

Ningur, taþý torbasýna attý. Bulduðu yeri unutma

mak için çevreye dikkatlice baktý, sonra keçisini çe

kerek hýzla arkadaþýna yetiþmek üzere yürümeye 

baþladý.

Komþu köye geldiklerinde akþam olmak üzerey

di. Keçiler yürüyüþlerini yavaþlatmýþ, bu yüzden iste
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dikleri kadar hýzlý yürüyememiþ lerdi. Oysa onlar, ak

       þama kendi köylerine dönebileceklerini düþün müþ              

lerdi.

Dereye yakýn küçük bir tepenin üstüne ku rulmuþ, 

Çatalhöyük’ün yarýsý kadar bir köy dü bu rasý. Keçile

ri evcilleþtirmeyi henüz öð ren me miþlerdi. Ýki arka

daþýn, arkalarýnda uysal uysal yürüyen iki keçiyle 

çýkagelmesi onlarý pek þa þýrtmýþtý doðrusu.

Köy halký hemen çevrelerini sarýp keçileri incele

meye, iki arkadaþý sorgulamaya baþla dýlar.

“Evet, bunlar bildiðiniz, sürüler halinde do la  þan 

keçilerden,” dedi Sungur.

“Hangi büyüyle uysallaþtýrdýnýz bunlarý?” diye 

sordu köylülerden biri.

O çaðlarda insanlar, açýklayamadýklarý her þeyi 

büyüyle ya da Tanrýsal güçlerle açýklamaya çalýþýrlardý. 

Gök tanrýsý öfkelendiði zaman, üstlerine yýldýrýmlarýný 

gönderirdi onlara göre. Biri hastalansa, kötü bir bü

yünün etkisinde kalmýþ diye açýklanýrdý hastalýk. 

Böyle bir sürü boþ inançlarý vardý.

“Büyü falan yok,” dedi Ningur, “onlarý uysal

laþtýrmadýk. Evcilleþtirdik. Þunlar gibi...” diyerek or

talýkta dolaþan köpekleri gösterdi.

“Onlar köpek,” dedi bir baþka köylü, “keçi ev

cilleþir mi?”

“Evcilleþir. Yavruyken yakalar, kendine alýþ týrýp 

bes        lersen, evcilleþir. Biz sýðýrlarý bile ev cil leþtirdik.”

“O koca öküzleri mi? Biz mýzrakla avlamak için 
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bile yanlarýna sokulamýyoruz. Her seferinde birkaç 

avcý yaralanýyor. Siz canlý canlý nasýl yakaladýnýz on

larý?”

Torbasýndan iki ucuna taþ baðlý sapanýný çýka rýp 

gösterdi Ningur: “Bununla.”

Ucuna iki taþ baðlanmýþ ip parçasýný alýp dikkat

le inceleyen bir baþka köylü, “Yalan söylüyor bu!” 

diye baðýrdý. “Uçlarýna taþ baðlanmýþ bir ip parçasýyla 

sýðýr mý avla nýr mýþ!”

“Nasýl olduðunu göstermemi ister misin?”
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“Göster de görelim...”

Ningur, bulunduðu yerden otuz metre kadar öte

ye gönderdi adamý.

“Senin mýzraðýn bu kadar uzaða gider mi?”

“Gitmez.”

“Öyleyse þim    di iyi bak...”

Ýpin ucunda ki taþlarý ha va da hýzla çevi rip ada ma 

doðru sa vur du. Üstüne doð ru výnla ya rak gelen taþlar

dan korkan adam, kaçmaya kalkýþtýysa da geç kal

mýþtý. Ayaklarýna sarýlan ipin etkisiyle, baðýrarak çi

menlerin üstüne yýkýldý.

Köyün geri kalaný bu gösteriyi pek sevmiþti doð

rusu. Herkes kahkahalarla gülerken, Nin gur yerde de

belenen adamýn yanýna koþup ayak larýný sapanýn 

ipin     den kurtardý. Kolundan tutup kalkma sýna yardým 

et ti.

“Canýn yanmadý deðil mi?” diye sordu.

“Pek sayýlmaz. Ama o ip nasýl öyle gelip...”

“Havada çevirdikçe hýz kazanýyor, dokundu ðu þe

ye de sýmsýký dolanýyor,” diye açýkladý Ningur. “Yalan 

söylemediðimi anladýn mý þim di?”

Gülümseyerek dostça Ningur’un omzuna vurdu 

adam.

Az sonra, keçileri otlayabilecekleri bir yere bað

lamýþ, köy halkýna keçilerle sýðýrlarý nasýl ev cilleþ

tirdiklerini anlatýyorlardý. Gölgelik bir yere oturmuþ

lardý. Köy halkýnýn neredeyse tü mü, iki arkadaþýn 

çevresine toplanmýþtý.
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Ningur, avcýlara iki taþlý sapanýn nasýl ya pýldý ðýný, 

nasýl kullanýldýðýný gösterdi, ilerideki bir aðaca atýþ 

yaptýrdý.

Genç avcýlardan birkaçý, sapan fýrlatmada kýsa 

sürede ustalaþmýþlardý. Hemen birer ip parçasý bu lup 

kendilerine sapan yaptýlar. Bu, onlar için büyük bir 

yenilik, çok büyük bir kolaylýktý.

Akþam oluyordu. Köy halký iki arkadaþýn o gece 

köylerine konuk olmasýný önerdiler. Geç ol muþtu. Bu 

saatte yola çýksalar, gece yarýsýndan önce kendi köy

lerine ulaþamazlardý. Ýki arkadaþ o gece orada kal

maya karar verdiler.

Bir ara, genç avcýlardan biri Sungur’un omzuna 

dostça vurarak, “Siz ikiniz, bu týngýrtý oyuncaklarýyla 

oynayacak yaþý geçmediniz mi?” diye sordu, “Hem 

bunlar niye bu kadar büyük. Küçükler daha iyi ses 

çýkarýr diye bilirim ben...”

Otururken, yanlarýna býraktýklarý yaylardan söz 

ediyordu genç avcý. Onlarý, çocuklarýn týngýr týngýr 

ses çýkararak oynadýklarý týngýrtý oyuncaðý sanmýþtý.

“Bak dostum,” dedi Sungur, “bu, büyülü bir týn

gýrtý oyuncaðý. Bu, bir danayý gözünden vurur.”

Keçinin büyüyle uysallaþtýrýldýðýný sandýkla rý için, 

þimdi Sungur’un da bu çocuk oyuncaðý konusunda 

kendilerine þaka yaptýðýný sanmýþtý köy halký. Bu sö

ze kahkahalarla gülerek karþýlýk verdi çevrede otu  

ranlar.
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“Hadi caným, kandýrma bizi. Bu bildiðimiz týngýrtý 

oyuncaðý iþte,” dedi içlerinden biri.

Sungur, yayýný eline alarak ayaða kalktý, yirmi

yirmi beþ metre ötedeki bir aðacý göstererek, “O aða

ca dikkatle bakýn þimdi,” dedi, “sakýn gözünüzü ayýr

mayýn ondan.”

Hepsi dikkatle aðaca bakarken torbasýndan gizli

ce çýkardýðý bir oku, kimseye göstermeden yaya takýp 

aðaca fýrlattý. Výnlayarak aðaca saplanan ok herkesi 

þaþýrtmýþtý. Hep birden aðacýn yanýna koþtular. Ýçle

rinden biri, aðacýn gövdesine saplanan oku güçlükle 

çýkardý, “Gerçekten büyü bu!” diye baðýrdý. “Bu kadar 

küçük ve ince bir mýzrak, aðaca nasýl da sap lanýr?”

Teker teker hepsi oku ellerine alýp incelediler. Her 

kafadan bir ses çýkýyordu. Sonunda, týngýrtý oyunca

ðýnýn gerçekten de büyülü oldu ðuna karar verdiler.

Ningur’la Sungur, kendilerini tutamayýp kahkaha

larla gülmeye baþlamýþlardý.

Köylüler þaþkýn þaþkýn çevrelerinde toplan dý. Biri, 

elindeki oku Sungur’a uzatarak, “Bu küçük mýzrak 

nereden çýktý? Nasýl yap týn bu büyüyü?” diye sordu.

Sungur bu kez, herkese göstere göstere, on la rýn 

týngýrtý oyuncaðý sandýðý yaya ellerinden aldýðý oku 

taktý, yayý iyice gerip býraktý. Ok bir kez daha výnla

yarak gidip ayný aðacýn gövdesine saplandý.

Herkes þaþkýnlýk içinde bakarken, genç avcý

lardan biri koþup oku aðaçtan çýkardý.
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“Yine sýmsýký saplanmýþ.”

Oku Sungur’a verirken, “Bu küçük mýzrak yoktu 

demin. Nereden çýktý?” diye sordu.

Keyifli bir kahkaha atarak torbasýný gösterdi Sun

gur:

“Torbadan dostum.” 

Elini sokarak torbadan birkaç ok daha çýkardý. 

“Büyü sanasýnýz diye, siz aðaca bakarken, torbadan 

gizlice çýkardým onu.”

Bu küçük þaka herkesi yeniden güldürdü. Ama, 

iki taþlý ip sapan karþýsýnda þaþkýnlýða dü þenler, böy

lesine etkili, güçlü bir av silahý karþýsýnda iyice þaþýr

mýþlardý. Ýki arkadaþ, incelemeleri için onlara yay ve 

oklarýný verdiler. Bu av silahýnýn nasýl yapýldýðýný, na

sýl kullanýldýðýný anlattýlar.

Çok geç olmuþtu. Ýki arkadaþ, o gün yap týklarý 

uzun yolculuktan çok yorulmuþlardý. Ça  bucak ye

meklerini yiyip kendilerine gösterilen yerde yattýlar. 

Köy halký ateþin çevresine oturmuþ, geç saatlere ka

dar, o gün gördükleri iki etkili silahý, hayvanlarý 

evcilleþtirme konusunda öðrendiklerini tartýþýrken, 

onlar çoktan uyumuþtu bile.

Ertesi sabah erkenden tüm köy halký ayak taydý. 

Herkes bizim iki kafadarý uðurlamaya gel miþti. Ver

dikleri çok deðerli bilgiler karþýlýðýnda onlara, iki ye

rine dört torba tuz verdiler. Köy Baþkaný ayrýca ödül 

olarak, onlara kýþ aylarýnda çok sýcak tutacak, ayý 
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postundan birer giysi armaðan etti. Ama bir küçük 

dileði vardý: Ningur’un yayýyla bir ok atýþý yapmak is

tiyordu.

Ningur hemen, yayýný, torbasýndan çýkardýðý ok

lardan birini uzattý Baþkan’a. Oku yaya yer leþ tir me

sine yardým etti.

Yaþlýca bir adam olan Baþkan, yayý gerip de oku 

fýrlatýrken, heyecandan bir an elleri titredi. Kayan ok, 

aðaca doðru gideceðine, tepeye doð ru yükseldi. Ok 

ters dönüp de aþaðýya, üstlerine doðru düþmeye 

baþlayýnca, herkes dört bir ya na kaçýþarak daðýldý. 

Neyse ki kimseye bir þey olmadý. Ok yere saplandý.

“Baþkan güneþe niþan almýþtý, ama güneþ çok 

uzakta. Benim okum oraya kadar gidemez!” diye gü

lerek baðýrdý Ningur. Bu sözler Baþkan’la birlikte tüm 

köy halkýný güldürdü. 

Keçilerin bakýmý, nasýl bir aðýl yapýlmasý ge rektiði, 

diþi keçinin nasýl saðýlacaðý gibi ko nularý bir kez daha 
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anlatan bizim iki kafadar, sonunda tuz torbalarýný, ar

maðan giysilerini sýrtlarýna vurarak yola koyuldular.

Gelirken keçiler hýzlý yürümelerini nasýl en  gel

lediyse, dönüþ yolunda da, kolayca taþý ya mayacaklarý 

kadar dolu olan tuz torbalarý yü  zünden yavaþ yürü

mek, sýk sýk dinlenmek zorunda kaldýlar. Ama köye 

en az iki yýl yetecek kadar tuz götürdükleri için de 

çok mutluydular.

Yarý yola geldiklerinde, kendilerini aramaya çýkan 

avcýlarla karþýlaþtýlar. Gece dönmediklerini görünce 

meraklanan Baþkan, baþlarýna bir þey gelip gelmediðini 

öðrenmeleri, gerekirse yardým etmeleri için dört tane 

avcý göndermiþti. Avcýlar tuz torbalarýný sýrtlayýnca, 

bizimkilere ayý postundan yapýlma yeni kýþlýk giysi

lerini taþýmaktan baþka yapacak iþ kalmamýþtý.

Az sonra, Ningur’un o garip taþý bulduðu yere 

gelmiþlerdi. O zamana kadar yaþanan þamata içinde 

torbasýndaki taþý tümüyle unutmuþtu Ningur. Hemen 

torbasýndan çýkarýp baktý. Kýzýl bir ýþýltý yayýlýyordu 

taþtan.

Köyün akýllý adamý olan Bilgin Amca’nýn bir sö

zünü anýmsadý: 

“Bir yerde bir þey bulduysan, çevreyi araþtýr. Bel

ki ayný þeyden, birkaç tane daha bulabilirsin,” demiþti 

Bilgin Amca.

“Siz gidin. Benim biraz iþim var. Hava kararma

dan gelirim,” diye seslendi avcýlarla Sun gur’a. Zaten 

köye çok az kalmýþtý.
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Dere kýyýsýna koþtu, taþý bulduðu yerden yu karýya 

doðru, akýntýnýn ters yönünde ilerleyerek suyun dibi

ni dikkatle incelemeye baþladý.

Suyun içinde o taþa benzer bir þey bula ma mýþtý 

ama, yirmi adým kadar ileride, suyun hemen kýyýsýnda 

duran bir kaya parçasýnda bu taþlardan vardý. Büyük 

bir çakýl taþýyla vurarak kayadan iki parça daha ko

pardý.

Evet, torbasýndaki taþýn benzeriydi bunlar da. Ka

yadan koptuklarý yer, ýþýl ýþýl parlýyordu.

Bu iki parçayý daha torbasýna atýp hýzla köye 

doðru yürüdü.








