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Bilgin Adalı
Resimleyen: Kutlay Sındırgı

Bundan 10.000 yıl önce, Anadolu’da bir 
köyden çıkıp kendi geçmişini ve ailesini 

arayan Alev Kız Aninna’nın öyküsü…

Aninna, annesini doğarken yitirmiş alev saçlı bir kız. 
Yurdundan çok uzak bir köyde, babası bildiği Kallu 

büyütmüş onu. Avcılık ve sağaltım yetenekleriyle tüm 
köyün saygısını ve sevgisini kazanıyor Aninna; köyün 
gençlerinden Manat’ın da aşkını… Bir gün, gezgin ve 

bilge Hurru’yu dinlerken, ailesinin yaşadığı yerleri
merak ediyor ve oralara gitmeye karar veriyor. Kara
adını verdiği evcil kurdunu da yanına alıp geçmişini

aramak için serüven dolu bir yolculuğa çıkıyor…
Onu çok seven Manat’la birlikte...  
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Bilgin Adalı (1944-2012)

İlk büyük yolculuğumu Ay’a yaptım. Jules Verne’in “Ay’a 
Yolculuk” kitabıyla. “İki Çocuğun Devriâlemi” kitabını 
okuyarak tüm dünyayı dolaşıp serüvenden serüvene 
koştuğumda, beşinci sınıftaydım. Kitapların evreninde 
unutulmaz geziler yaparken bir de baktım büyümüşüm. 
Bu kez gerçek yolculuklara çıktım. Yurdumuzun hemen 
her yanını, dünyamızın da yarısını dolaştım. Bir gün 
canım sıkıldı hep günümüzde yaşamaktan. “Zaman 
Bisikleti” ile zaman içinde yolculuğa çıktım. Sonra da 
gördüklerimi oturup yazdım. Bir sürü kitabım oldu.

Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları: 
BÜYÜK GÖÇ (Aninna’nın Serüvenleri 2), ATLANTİS’İN ÇOCUKLARI 1, 

ATLANTİS’İN ÇOCUKLARI 2, ATLANTİS’İN ÇOCUKLARI 3, DÜNYAMIZIN İLK 

ŞAFAĞI (Çatalhöyük Öyküleri 1), ATEŞİN ÇOCUKLARI (Çatalhöyük Öyküleri 2), 

BOLLUK VE SAVAŞ (Çatalhöyük Öyküleri 3), ZAMAN BİSİKLETİ (Zaman Bisikleti 1), 

GEÇMİŞTEN GELEN KONUKLAR (Zaman Bisikleti 2), ZAMANDA KAZA (Zaman 

Bisikleti 3), GENLERİN ŞİFRESİ, GEZGİN, KRALIN ADALETİ, UZAYLILAR GELİYOR
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Ninna

Günümüzden tam 10.000 yıl öncesindeyiz. Bu-

günkü Malatya yakınlarında, günümüzde Aslantepe 

Höyüğü olarak bilinen yerdeyiz. O zamanki adını 

bilmediğimiz için, bu öyküde Aslantepe Köyü olarak 

adlandıracağız dünyanın en eski yerleşim birimlerin-

den biri olan Aslantepe’yi.

Işıltılı bir sonbahar günüydü. Ormandaki yapraklı 

ağaçların çoğunun rengi, sarı ve kızıla dönmeye baş-

lamıştı. Ormanın derinliklerinden neşeli insan sesleri 

geliyordu. Az sonra, ormandan geniş çayırlığa doğru 

uzanan patikanın başında altı genç avcı göründü.

Avları çok iyi gitmişti o gün. Sabah erkenden yola 

çıkmışlar ve öğlen olmadan, büyük bir erkek geyik 

vurmuşlardı. Ayaklarından kalın bir sırığa bağladık-

ları hayvanı, dört genç zor taşıyordu. Kemerlerinde 

ayrıca birkaç tavşan ve yabankazları vardı. Gece taze 
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et şöleni yapılacaktı köyde. Tıkabasa doyabileceği 

kadar bol et yiyebilecekti herkes. 

Birden, büyük bir kurt çıkıverdi çalıların arasın-

dan. Kurtlar çok aç olmadıkça insanlara saldırmazdı 

ama, bu ani karşılaşma şaşırtmıştı gençleri. Elleri boş 

olan iki avcı hemen yaylarıyla oklarını hazırladılar.

Normal olarak insanları görünce uzaklaşması 

gereken kurt, kıpırdamadan durmuş onları izliyordu. 

Kısacık bir ulumadan sonra yavaşça geri dönüp çalı-

lığa doğru birkaç adım attı. Avcılar tam rahatlayacak-

lardı ki, durup başını çevirerek yeniden onlara baktı 

kurt kısık bir sesle havladı iki kez. Yeniden birkaç 

adım attı çalılığa doğru.

“Bu kurt hasta ve güçsüz olmalı. Ondan kaçamı-

yor sanırım,” dedi avcılardan biri.

“Evet,” dedi öteki. “Postu da çok güzel. Avlayıp 
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postunu başkan Kallu’ya armağan edersek çok sevi-

nir.”

“Hadi öyleyse, gidelim peşinden,” dedi ilk avcı. 

“Siz burada bekleyin, hemen döneriz,” dedi geyiği 

taşıyanlara. Dinlenmeleri için bir fırsat çıktığına se-

vinmişti ötekiler. İki avcı çalılığa doğru ilerlediler.

Kurt az ileride durmuş arkaya, kendilerine doğru 

bakıyordu. Peşinden geldiklerini görünce daha hızlı 

yürüyerek ağaçların arasına girdi. Bir an önce ok 

atış uzaklığına ulaşabilmek için iki avcı da adımlarını 

sıklaştırdılar. 

Kurt hâlâ arada bir durup geriye bakıyordu. Son-

ra bir kayanın arkasına girip gözden kayboldu. Bir 

uluma sesi geldi kayanın arkasından.

Avcılar, sinerek sokuldular kayaya. Biri soldan, 

biri sağdan kurdu çapraza alacak biçimde yürüdüler. 

Kayayı döndüklerinde, kurt yoktu ortalıkta. Ama yer-

de, kızıl saçlı, hamile bir genç kadın yatıyordu. Köy 

halkından biri değildi. Ölüye benziyordu. Yaklaştığın-

da nefes aldığını gördüler. Kadın yalnızca bayılmıştı. 

Onlar başını kaldırıp kadına bellerindeki su kaba-

ğından su içirmeye çalışırken, uzun ve güçlü bir kurt 

uluması duyuldu ormanın derinliklerinde.

Az sonra kendine geldi genç kadın. Bitkin bir ses-

le, anlayamadıkları bir dilde birkaç söz söyledi.

“Korkma, sana yardım edeceğiz,” dedi avcılardan 

biri. 
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Kadın da onları anlamamıştı. Eliyle kendini ve 

arkadaşını gösterdi avcı, işaretlerle onu alıp götüre-

ceklerini anlattı. Kadın anlamıştı. Halsiz bir gülümse-

meyle başını salladı.

Avcılar genç kadını yerden kaldırıp aralarına al-

dılar. Yavaş yavaş yürüyerek açıklıkta bekleyen arka-

daşlarının yanına döndüler. Yarım saat kadar sonra 

köy görünmüştü.

Uzaktan avcıların geldiğini ilk gören köyün bitişi-

ğindeki alanda oynayan çocuklar oldu. Hemen bağrı-

şarak gündelik işleriyle uğraşmakta olan köy halkını 

haberdar ettiler.

İşlerini bırakıp avcıları karşılamaya çıkan köy 

halkı, iki gencin arasında güçlükle yürüyen kadını 

fark edince, bir heyecan sardı herkesi. Birkaç kişi, 

hem geyiği taşıyan avcılara hem de arkadan kadınla 

gelen gençlere yardım etmek üzere koştu.

Bir çocuk, Başkan Kallu’ya haber vermek üzere 

gönderildi. Koşarak gelen Başkan Kallu aynı zaman-

da köyün şamanıydı. Kadının hemen evlerden birine 

götürülüp yatırılmasını istedi.

Genç kadının görünürde herhangi bir yarası yok-

tu. Hamile olmasına karşın, bir deri bir kemik kalmış-

tı. Uzun süredir aç kalmış olmalıydı. Başkan Kallu he-

men bir çorba hazırlanıp kadına içirilmesini söyledi.

İnce kıyılmış et ve taze sebzelerden oluşan bes-

leyici çorbayı içen genç kadın, bir saat kadar sonra 
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kendine gelmişti. Doğrulup oturdu. Bir şeyler söy-

lemeye çabaladı ama kimse söylediklerini anlamı-

yordu. Kallu, köyün en yaşlısı olan Hurru’ya haber 

yolladı. Gençliğinde çok dolaşmıştı Hurru. Kadının 

konuştuğu dili bir tek o anlayabilirdi.

Kadının konuştuğu dili Hurru da bilmiyordu. Ses-

leri tanısa, kimi sözcükleri anımsıyor olsa bile, genç 

kadının söylediklerini anlayamıyordu. Bildiği dillerde 

ona kim olduğunu sorduysa, herhangi bir yanıt ala-

madı.

Sonunda işaretlerle anlaşmaya çabaladılar.

Elini kendi göğsüne bastırarak, “Kallu,” dedi Şa-

man, sonra kadının göğsüne uzattı elini. Bu hareketi 

birkaç kez yineledi.  Başını sallayarak anladığını gös-

terdi kadın. Elini göğsüne bastırarak, “Ninna,” dedi. 

En azından adını biliyorlardı artık. Ninna’nın bakımı 

için köydeki genç kızlardan Alina görevlendirildi.

Genç avcılar bu sırada kurtla olan karşılaşmala-

rını, kurdun onları nasıl baygın yatan kadına kadar 

götürdüğünü anlatmışlardı. Köyde herkes bu gizemli 

olayı konuşuyordu.

“Dişi kurtlar yapar böyle şeyleri,” dedi köyün 

yaşlılarından biri. “Annelik içgüdüleri çok güçlüdür 

onların.”

O gece, gelen av etleriyle büyük bir şölen yapıl-

dı. Köyün dışındaki büyük alanda kocaman bir ateş 

yakıldı. Et parçaları şişlere geçirilip pişirildi. Keyifle 
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yenildi, içildi, oyunlar oynandı. Ninna bile geyiğin 

etinin yumuşak yerlerinden birkaç parça yedi.

Aradan bir hafta kadar geçti. Ninna, kalkıp yürü-

yecek kadar güçlenmemişti henüz. Nereden geldiği 

belli olmayan kapkara bir bulut kütlesi kapladı gök-

yüzünü. Az sonra sağanak halinde bir yağmur baş-

ladı. Gök gürültüleri kulakları yırtıyor, dört bir yana 

yıldırımlar düşüyordu.

Gece yarısına doğru, şimşeklerin ışığıyla aydınla-

nan köyde acı bir çığlık yankılandı aniden.

“Aaaaaaaaaaaa!”

İki gündür doğum sancısı çeken ama bebeğini bir 

türlü doğuramayan Ninna’nın sesiydi bu.

Köyün ebesi Salhasnupal1 ve birkaç yaşlı kadın 

yabancı kadına yardımcı olmaya çalışıyorlarsa da bir 

şey gelmiyordu ellerinden.

Bir çığlık daha attıktan sonra sesi kesildi Nin

na’nın. Salhasnupal, elinde bir bebekle doğruldu yer-

den. “Çok güzel bir kızı oldu,” dedi. Hemen ılık suyla 

yıkayıp yumuşacık tavşan derileriyle sardılar bebeği.

“Kanaması durmuyor,” dedi yaşlı kadınlardan bi

ri. Gerçekten de Ninna’nın yattığı post bir kan gölüne 

dönmüştü.

Elini bebeğe doğru uzatarak bir şeyler söyledi 

genç kadın.

“Galiba bebeğini görmek istiyor.”

1 Salhasnupal: Hititçe, ebe, doğum yaptıran kadın
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Bebeği hemen annesinin yanına götürdü Salhas-

nupal. Yanına yatırılan bebeğe uzun uzun baktı genç 

kadın.

“Kallu… Kallu…”  diye mırıldandı duyulur duyul-

maz bir sesle.

Şamanı çağırmaya koştu kadınlardan biri.

İçeri giren şamanı gören genç kadın, doğrulma-

ya çabaladıysa da başaramadı. Üçdört anlaşılmaz 

sözcük döküldü ağzından. Güçsüz kollarıyla bebeği 

Kallu’ya uzattı yalvaran gözlerle bakarak. Söylemek 

istediği şey için sözlere gerek yoktu. Kallu bebeği alıp 

başını salladı.

Fırtına, başladığı gibi ansızın kesiliverdi. Gökyü-

zünü ışıl ışıl bulutlar sardı. Gecenin karanlığını yırtan 

bir kurt uluması duyuldu çok uzaktan. Uzun uzun 

uludu kurt. Sonra gecenin sessizliği sardı her yanı.

Ertesi gün öğleye doğru tüm köy halkı, alandaki 

toplantı kayasının çevresinde toplanmıştı.  Kucağında 

bebekle kayanın üstüne çıkan Kallu, bebeği havaya 

kaldırıp herkese gösterdi.

“Anasını anımsatsın diye adını Aninna koyduğum 

bu kız, bundan böyle benim kızımdır. O bize, Yüce 

Ana’nın1 bir armağanı. Bundan sonra, hepinizin göz-

leri onun üstünde olsun,” diye seslendi köy halkına.

Kallu’nun eşi bir süre önce ölmüştü. Yeni bir eş 

1 Yüce Ana: Anadolu’da değişik dönemlerde ve yörelerde Kubaba, Kibele, 
Kibebe, Kubileya, Matar  adlarıyla anılan Ana Tanrıça.
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dınlarından birisinin ilgilenmesi gerekiyordu. Köyde 

kaldığı kısa süre boyunca annesiyle ilgilenen Alina 

üstlendi bu görevi.

Alev renginde saçları olan çok güzel bir bebekti 

Aninna. İlk kez görüyorlardı bu renk saçları. Saçla-

rından ötürü, “Alev Kız” diye çağırmaya başladı Alina 

onu. 

Bebek ilk adımlarını atmaya başladığında, Anin-

na adı unutulmuştu bile. Alev Kız olmuştu adı.








