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Yetiler Vadisi

Budist keşiş Tensing ile çömezi Prens Dil Baha

dır, tarih boyunca yalnızca birkaç rahibin ayak bastığı 

sonsuz buzlar diyarı Kuzey Himalayaların yüksek do

ruklarına günlerce tırmanmışlardı. İkisi de saatleri say

mıyordu çünkü zaman onları ilgilendirmiyordu. Üstat, 

takvimin bir insan buluşu olduğunu, zamanın manevi 

düzeyde var olmadığını öğretmişti öğrencisine.

Onlar için önemli olan, delikanlının ilk kez ger

çekleştirmekte olduğu bu yolculuktu. Keşiş, da ha 

önceki yaşamlarının birinde bu yolu yapmış oldu

ğunu anımsıyordu ama bununla ilgili anıları belli 

belirsizdi. Yazın bile çok ağır iklim koşullarının et

kisinde olan bu bölgede, bir parşömenin üzerindeki 

işaretlerin rehberliğinde ilerliyor, gidecekleri yönü 

yıldızlardan buluyorlardı. Sıfırın epeyce altında sey

reden hava sıcaklığına, korkunç fırtınaların ortalığı 
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kasıp ka vurmadığı yılın yalnızca birkaç ayı boyunca 

dayanılabiliyordu.

Bulutsuz bir gökyüzünün altında bile yoğun bir 

soğuk hüküm sürüyordu. Yünlü entarilerinin üzerine 

yak derisinden yapılma kalın paltolar giymişlerdi. 

Ayaklarında yine aynı hayvanın derisinden yapılmış, 

içleri tüylü, dışları yağlanıp su geçirmez hale getiril

miş botlar vardı. Attıkları her adıma dikkat ediyorlar

dı çünkü buzda ayaklarının kayması, dağları Tanrı’nın 

baltasıyla yarılmışçasına bölen yüzlerce metrelik 

uçurumlardan aşağı yuvarlanmaları anlamına gelirdi.

Alabildiğine mavi bir gökyüzünün altında, yolcu

ların o yükseklikte yeterince oksijenleri olmadığın

dan yavaş yavaş ilerledikleri dağların karlı dorukları 

ışıl ışıl yükseliyordu. Ciğerleri alışsın diye sık sık 

durup dinleniyorlardı. Göğüsleri sancıyor, kulakla

rı zonkluyor, başları ağrıyordu; mideleri bulanıyor, 

kendilerini yorgun hissediyorlardı ama ikisi de be

denlerinin bu zayıflıklarından söz etmiyordu; her bir 

soluktan olabildiğince yararlanabilmek için nefes 

alışlarını denetlemekle yetiniyorlardı.

Onlar, yalnızca dondurucu Yetiler Vadisi’nde bu

lunan ve şifalı losyonlarla merhemlerin ana maddesi 

olan o ender bitkileri arıyorlardı. Bu yolculuğun teh

likeleri karşısında hayatta kalabilirlerse kendilerini 

inanç yoluna girmiş olarak görebileceklerdi çünkü 

kişilikleri de tıpkı çelik gibi tavına gelmiş olacaktı. 
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İrade ve cesaretleri bu yolculuk boyunca pek çok kez 

sınanmıştı. Çömez, hayatta kendisini bekleyen görevi 

yerine getirebilmek için her iki erdeme de yani irade 

ve cesarete ihtiyaç duyacaktı. Zaten bu yüzden onun 

adı, Yasak Krallık dilinde “cesur yürek” anlamına ge

len Dil Bahadır’dı. Yetiler Vadisi’ne yapılan bu yolcu

luk, prensin on iki yıldır aldığı zorlu eğitimin en son 

aşamalarından biriydi.

Delikanlı yolculuğun gerçek nedenini bilmiyordu; 

oysa bu neden, şifalı bitkilerden ya da Buda rahipli

ğine adım atmasından çok daha önemliydi. Hocası 

bu nedeni ona açıklayamazdı, tıpkı daha başka pek 

çok şeyden de söz edemediği gibi. Onun rolü, uzun 

çıraklık döneminin her bir evresinde prense rehberlik 

etmekti; öğrencisinin bedenini ve kişiliğini pekiştir

meli, zekâsını geliştirmeli, ruhunun niteliklerini de

falarca sınamalıydı. Dil Bahadır, daha sonra mucizevi 

Altın Ejder Heykeli’yle karşılaştığında anlayacaktı 

Yetiler Vadisi yolculuğunun nedenini.

Tensing ile Dil Bahadır, hayatta kalabilmek için 

kaçınılmaz olan battaniyeleriyle tahıl ve yak yağı 

yüklü denklerini sırtlarında taşıyorlardı. Bellerinde 

tırmanmaya yarayan yak tüyünden ipler, ellerindeyse 

dayanmak, saldırıya uğrayacak olurlarsa kendilerini 

savunmak, geceleri de derme çatma bir çadır kura

bilmek için kullandıkları, sırık gibi upuzun ve sağlam 
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birer asa vardı. Bunları aynı zamanda, taze karın 

genellikle derin çukurları örttüğünü deneyimleriyle 

bildikleri yerlerde, basmadan önce zeminin derinli

ğini ve sağlamlığını ölçmekte de kullanıyorlardı. Sık 

sık çatlaklarla karşılaşıyorlar, bunların üzerinden 

atlayamazlarsa yönlerini değiştirip yolu uzatmak zo

runda kalıyorlardı. Kimi zaman, saatlerce yürümek

ten kurtulmak için sırığı bir uçurumun bir yanından 

öbür yanına uzatıyorlar, her iki ucunun da sağlamca 

desteklendiğinden emin olunca sırığa basıp öte yana 

atlamayı göze alıyorlardı, boşluğa yuvarlanma olası

lığı çok yüksek olduğundan sırığın üzerinde tek bir 

adımdan fazlasını asla atmıyorlardı. Bunu da hiç dü

şünmeden, kafalarının içini tümüyle boşaltıp bedenle

rinin becerisine, içgüdülerine ve şanslarına güvenerek 

yapıyorlardı, yoksa hareketlerini hesaplamaya kalkı

şacak olsalar asla başaramazlardı. Atlayacakları yarık 

ellerindeki sırığın boyundan daha geniş olursa yüksek 

bir kayaya bir ip bağlıyorlardı, sonra ikisinden biri 

ipin öbür ucunu beline bağlayıp yaylanarak atlıyor, 

öbür kıyıya erişene kadar bir sarkaç gibi sallanıp du

ruyordu. Tehlike karşısında büyük bir dirence ve cesa

rete sahip olan genç çömez, bu yöntemlerin herhangi 

birini kullanma sırası geldiğinde hep duraksıyordu.

İşte yine o uçurumlardan birinin yanına varmış

lardı, keşiş karşıya geçmek için en uygun yeri arıyor

du. Delikanlı gözlerini yumarak bir dua okudu.
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“Ölmekten mi korkuyorsun, Dil Bahadır?” diye 

sordu Tensing, gülümseyerek.

“Hayır, sayın hocam. Ölüm anım ben daha doğ

madan alnıma yazılmış. Dünyaya bu gelişimdeki gö

revimi yerine getirdikten sonra, ruhum uçup gitmeye 

hazır olduğunda öleceğim; benim korktuğum, tüm 

kemiklerimi kırıp aşağılarda bir yerde hayatta kal

mak,” diye karşılık verdi delikanlı, ayaklarının ucun

da açılmakta olan ürkütücü uçurumu işaret ederek.

“Bu büyük bir aksilik olurdu,” diyerek kabullen

di Budist rahip, şakacı bir tavırla. Sonra da ekledi: 

“Aklını ve yüreğini bu işe verecek olursan sana daha 

kolay gelir.”

“Uçuruma düşecek olsam ne yapardınız?”

“Böyle bir şey olursa o zaman düşünürüm. Şim

dilik kafamda başka düşünceler var.”

“Ne düşündüğünüzü öğrenebilir miyim, hocam?”

“Manzaranın güzelliğini,” diye yanıt verdi öteki, 

bitmez tükenmez dağ silsilesini, karın el değmemiş 

beyazlığını ve ışıl ışıl parlayan gökyüzünü göstererek.

“Tıpkı ay manzarası gibi.”

“Belki de öyledir... Sen ayın hangi yöresinde bu

lunmuştun, Dil Bahadır?” diye sordu keşiş, gülümse

mesini belli etmemeye çalışarak.

“Henüz o kadar uzağa gitmedim hocam; ama öyle 

olduğunu hayal ediyorum.”

“Ayda gökyüzü siyahtır ve buradaki gibi dağlar 
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yoktur. Orada kar da yoktur, her taraf kül renkli ka

yalar ve tozla kaplıdır.”

“Belki günün birinde ben de saygıdeğer üstadım 

gibi aya bir uzay yolculuğu yaparım.”

“Belki...”

Tensing, sırığı yerleştirdikten sonra ikisi de rahat 

hareket etmelerini engelleyen entarileriyle paltola

rını çıkarıp eşyalarını dört çıkın halinde bağladılar. 

Keşiş atletik yapılıydı. Sırtı ve kolları baştan aşağı 

kaslarla kaplıydı, boynu normal bir erkeğin uyluğu 

genişliğindeydi, bacakları da ağaç gövdelerini andırı

yordu. Onun bu güçlü savaşçı bedeni, yüzünün tatlı 

ifadesi ve her zaman gülümseyen, neredeyse kadınsı 

denebilecek narin ağzıyla tam bir çelişki yaratıyordu. 

Tensing, çıkınları birer birer eline aldı ve kolunu tıp

kı bir değirmen kanadı gibi çevirip hız alarak onları 

uçurumun öte yanına fırlattı.

“Korku gerçek değildir, Dil Bahadır, öteki her şey 

gibi yalnızca aklımızdadır. Gerçek olduğunu varsay

dığımız şeyi düşüncelerimiz oluşturur,” dedi.

“Şu anda aklım oldukça derin bir çukur oluştur

makta hocam,” diye mırıldandı Prens.

“Benim aklım da son derece güvenli bir köprü 

oluşturmakta,” diye karşılık verdi Lama1.

Karın üstünde beklemekte olan delikanlıya eliyle 

1 Lama: Tibetli rahip. (Ç.N.)
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bir veda işareti yaptıktan sonra, sağ ayağını tahta 

sopanın üzerine basıp boşluğa doğru bir adım attı 

ve göz açıp kapayana kadar kendini öne atarak sol 

ayağıyla öteki yakaya ulaştı. Dil Bahadır da hocası 

kadar zarif ve hızlı olmasa da korkusunu ele verecek 

en küçük bir harekette bulunmadan onun gibi yap

tı. Hocası prensin teninin terden sırılsıklam olarak 

parladığını fark etmişti. Sonra aceleyle giyinip yola 

koyuldular.

“Daha çok var mı?” diye merak etti Dil Bahadır.

“Belki vardır.”

“Bana hep ‘belki’ diye yanıt vermemenizi rica et

sem acaba kabalık mı etmiş olurum hocam?”

“Belki de olursun,” diye gülümsedi Tensing, bir 

an durakladıktan sonra da parşömen üzerindeki bil

gilere göre kuzeye doğru yollarına devam etmeleri 

gerektiğini ekledi. Yolculuğun en çetin bölümü henüz 

başlamamıştı.

“Siz yetileri gördünüz mü, hocam?”

“Onlar ejderhalara benzerler, kulaklarından alev 

fışkırır, dört çift kolları vardır.”

“Olacak şey değil!” diye şaşırdı delikanlı.

“Sana kaç kez söyledim her duyduğuna inanma 

diye! Sen kendi gerçeğini ara,” diyerek güldü Lama. 

Çömezi, canı sıkılarak içini çekti:

“Hocam, biz Buda’nın öğretilerinden söz etmiyo

ruz ki yalnızca sohbet ediyoruz.”
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“Ben yetileri bu yaşamımda görmedim ama onla

rı daha önceki bir yaşamımdan anımsıyorum. Onların 

da kökeni bizimkiyle aynı, binlerce yıl önce neredey

se insanlarınki kadar gelişmiş bir uygarlığa sahipmiş

ler; ama şu anda sınırlı bir zekâya sahip son derece 

ilkel yaratıklar.”

“Onlara ne olmuş?”

“Son derece saldırgan olmuşlar. Birbirlerini öl

dürüp neleri varsa her şeyi yok etmişler, topraklarını 

bile. Hayatta kalanlar Himalayaların doruklarına 

kaçmışlar ve orada ırkları yozlaşmaya başlamış. Artık 

tıpkı birer hayvan gibi olmuşlar,” diye anlattı Lama.

“Sayıları çok mu?”

“Her şey görelidir. Saldıracak olsalar bize kalaba

lık görünürler, dostça davransalar az gelirler. Her ne 

olursa olsun hayatları çok kısa; ama kolaylıkla ürü

yorlar, yani herhalde vadide onlardan bir sürü vardır. 

Kendilerini hiç kimsenin bulamayacağı, erişilmez bir 

yerde yaşıyorlar ama arada bir içlerinden biri yiyecek 

aramaya çıkıp kayboluyor. İşte korkunç kar adamı de

dikleri yaratığa yakıştırılan o ayak izlerinin nedeni de 

bu olsa gerek,” diye tahminde bulundu keşiş.

“Ama o ayak izleri çok büyük. Yetiler dev gibi ol

malılar. Acaba onlar hâlâ öyle saldırgan mı?”

“Yanıtını bilmediğim pek çok soru soruyorsun, 

Dil Bahadır,” diye karşılık verdi hocası.
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Tensing, uçurumların üzerinden atlayarak, dim

dik yamaçlardan tırmanarak, kayalarda açılmış in

cecik patikalardan kayıp geçerek çömezini dağların 

doruklarına doğru götürdü.

Kimi yerlerde eskiden kalma asma köprüler vardı; 

ama bunlar o kadar kötü durumdaydı ki çok dikkatli 

davranmaları gerekiyordu. Rüzgâr estiğinde ya da 

dolu yağdığında bir yere sığınıp bekliyorlardı. Günde 

bir kez tsampa yiyorlardı; kavrulmuş arpa unu, kuru 

otlar, yak yağı ve tuzdan yapılmış bir karışımdı bu. 

Buz tabakasının altında sudan bol bir şey yoktu. Genç 

Dil Bahadır’a bazen yürürlerken halka çiziyorlarmış 

gibi geliyordu çünkü manzara hep aynı gibi görü

nüyordu; ama kuşkularını açığa vurmuyordu, yok sa 

hocasına karşı saygısızlık etmiş olurdu.

Akşam hava kararırken geceyi geçirecek bir sı

ğınak arıyorlardı. Kimi zaman rüzgârdan korunarak 

yerleşebilecekleri bir yarık yeterli oluyordu ama 

arada bir de yak derileriyle zar zor korunarak açık 

havada yatmaktan başka çareleri kalmıyordu. Elle

rindeki az olanaklarla kamplarını bir kez kurduktan 

sonra batmakta olan güneşe doğru bağdaş kurup 

oturuyorlar, Buda’nın özlü, kutsal nakaratını tekdüze 

okuyarak, Om mani padme hum, yani “Selam Sana 

Lotusun Ortasındaki Değerli Mücevher” sözlerini art 

arda tekrarlıyorlardı. Yankılar onların bu ilahisini 

yineliyor, Himalayaların yüksek dorukları arasında 

sonsuza dek çoğaltıyordu.
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Akşam olduğunda ateş yakmak ve yemeklerini 

hazırlamak amacıyla yürüyüşleri boyunca çalı çırpı 

ve kuru otlar toplayarak çantalarına dolduruyorlardı. 

Akşam yemeğinin ardından yarım saat meditasyon 

yapıyorlardı. O saatlerde soğuktan buzdan heykeller 

gibi kaskatı kesiliyorlar ama soğuğu pek de duyum

samıyorlardı. Hareketsiz durmaya alışmışlardı, bu 

onlara dinginlik ve gönül rahatlığı veriyordu. Budist 

ibadetleri süresince hocayla öğrencisi tam anlamıyla 

gevşeyerek oturuyorlar, dikkati de elden bırakmıyor

lardı. Kendilerini bu dünyanın eğlencelerinden ve de

ğerlerinden soyutluyorlar, her yerde var olan acıları 

da unutmuyorlardı.

Günlerce dağlara tırmanıp buzlarla kaplı yük

sekliklere çıktıktan sonra Çenthan Dzong’a vardılar; 

burası, taoşu denilen teke tek vuruşma biçimini 

yaratan eski Lamaların korunaklı manastırıydı. XIX. 

yüzyıldaki bir deprem manastıra büyük hasar vermiş 

ve terk edilmesi gerekmişti. Taş, tuğla ve ahşaptan 

yapılıp yüzden fazla odası bulunan bu yapı, baş 

döndürücü bir uçurumun kenarına yapıştırılmış gibi 

duruyordu. Yüzyıllar boyunca bu manastırda yaşamış 

olan o keşişler, yaşamlarını manevi arayışlara ve dö

vüş sanatlarının kusursuzlaştırılmasına adamışlardı.

Taoşu keşişleri, aslında çok derin bir anatomi 

bilgisine sahip olan hekimlerdi. Uygulamaları sıra
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sında bedenin duyarlı bazı noktalarını bulup çıkar

mışlardı, bu noktaların üzerine basıldığında insan 

duyarlılığını yitiriyor ya da felce uğruyordu; keşişler 

bu uygulamaları Asya’da bilinen dövüş teknikleriyle 

bağdaştırmışlardı. Amaç, insanın kendi gücüne ve 

duygularına egemen olarak manevi açıdan kusursuz

luğa erişmesiydi. Teke tek dövüşte yenilmez olmala

rına karşın onlar taoşu’yu şiddet yolunda değil, bir 

fizik ve akıl alıştırması olarak kullanıyorlardı; ayrıca 

bu tekniği herkese değil, yalnızca seçkin birkaç er

keğe ve kadına öğretiyorlardı. Tensing de taoşu’yu 

onlardan öğrenmiş, kendi öğrencisi Dil Bahadır’a da 

öğretmişti.

Deprem, kar, buz ve zamanın akışı binanın büyük 

bir bölümünü alıp götürmüştü ama iki kanadı yıkın

tı halinde olmasına karşın hâlâ ayaktaydı. Buraya o 

kadar sarp ve uzak bir kayalıktan tırmanılarak ulaşı

lıyordu ki neredeyse yarım yüzyıldır kimse buna yel

tenmemişti.

“Bu manastıra yakında havadan ulaşırlar,” diye 

düşüncesini açıkladı Tensing.

“Sizce Yetiler Vadisi’ni uçaktan görüp keşfedebi

lirler mi, hocam?” diye sordu prens.

“Olabilir.”

“Bizim için ne büyük kolaylık olurdu düşünseni

ze! Oraya kadar kısacık bir sürede uçarak gidebilir

dik.”
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“Umarım öyle olmaz. Yetileri yakalayacak olsalar 

onları panayır hayvanlarına ya da tutsaklara çevirir

ler,” dedi Lama.

Dinlenmek ve geceyi korunaklı bir yerde geçir

mek üzere Çenthan Dzong’a girdiler. Depremden kur

tulabilmiş savaşçı keşişlerin yanlarında götürememiş 

oldukları, üzerlerinde dinsel betimlemeler bulunan 

lime lime duvar halıları, kap kacak ve silahlar manas

tırın yıkıntıları arasında hâlâ yerli yerinde duruyordu. 

Çeşitli pozlarda pek çok Buda betimlemesi de vardı, 

bunların içinde Ermiş’in yere uzanmış durumda kos

koca bir heykeli de bulunuyordu. Üzerindeki altın 

yaldızı kabarmıştı ama geri kalanı sapasağlamdı. Buz 

ve toz halindeki kar neredeyse her yeri örterek bu

raya sanki kristalden yapılmış bir saraymış gibi son 

derece güzel bir görünüm kazandırmıştı. Düşen bir 

çığ, binanın arkasında çevredeki tek düzlüğü oluş

turmuştu, bir basketbol alanı büyüklüğünde avlu gibi 

bir yerdi burası.

“Buraya bir uçak inebilir mi, hocam?” diye sordu 

Dil Bahadır; tanıdığı az sayıdaki modern cihaza karşı 

duyduğu hayranlığı saklayamıyordu prens.

“Ben öyle şeylerden anlamam, Dil Bahadır, bir 

uçağın yere indiğini hiç görmedim ama bana öyle ge

liyor ki burası çok küçük, üstelik dağlar hava akımla

rının esip durduğu gerçek bir huni oluşturuyor.”

Mutfakta demirden yapılmış tencerelerle daha 





ALTIN EJDER
KRALLIĞI

Isabel Allende

Allende’nin üçlemesinin Canavarlar Kenti’nden sonraki  
kitabı Altın Ejder Krallığı’nda kahramanlarımız yeni bir 

maceraya atılıyor. Himalayalarda küçük bir krallıkta 
yüzyıllardır gizli tutulan, değerli taşlarla süslü Altın Ejder 
heykeli açgözlüleri harekete geçirir. Kahramanlarımız ise 

söylencelerin izinden gitmekte kararlıdır.

Doğunun mistik dünyasına yolculuk...

ISBN 978-975-07-0544-1

YAŞ

11

12

13

+




