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JasperKent,1968’deWorcestershire’dadoğdu.Cambridge’tefenvedoğa
bilimleriöğrenimigördü,kuramsalfizikdalındauzmanlaştı.Birsüreser-
bestyazılımdanışmanlığıyaptıktansonra,yaklaşıkyirmiyılmüzikalti-
yatro alanında oyuncu,müzisyen, yönetmen ve besteci olarak çalıştı.
Writer’s Cramp (YazarKrampı), Malvolio’s Revenge (Malvolio’nunİntika-
mı), The Promised Land (Vaat Edilmiş Toprak), Remember! Remember! 
(Hatırla! Hatırla!) adında dört müzikli oyun yazdı. Sussex’te yaşayan
Kent,büyükününüedebiyatalanındayaptı.Tarihîfanteziromantüründe
bugünekadaryazılmıştümkitaplararasındaaltıncıbüyükyapıtolarak
seçilen Oniki, On Üç Yıl Sonra, Çarın Laneti ve Halkın İradesi, Danilov 
Beşlemesi’ninilkdörtkitabıydı.Son Ayin, dizininbeşincivesonkitabı.

JasperKent’inCanYayınları’ndakidiğerkitapları:

Oniki,2010

On Üç Yıl Sonra,2011

Çarın Laneti,2012

Halkın İradesi,2014
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Ölçüler

Çar Büyük Petro, Rusya İmparatorluğu’nun ölçü sistemini büyük 
ölçüde İngiliz sistemine dayandırmıştır. Bu nedenle bir diuym 
tam olarak bir inçe eşittir (metinde İngilizce sözcük kullanılmış-
tır), ayak için de hem İngilizcede hem de Rusçada aynı sözcük ve 
ölçü kullanılmaktadır. Verst, bir kilometreden biraz daha uzun bir 
uzaklık birimidir. 
‘
Tarihler

XX. yüzyılın ilk kısmında Ruslar tarihlerini eski Jülyen takvimini 
esas alarak yazmaktaydı ve 1910’larda bu takvim Batı Avrupa’da 
kullanılan Gregoryen takviminin on üç gün gerisinden gelmek-
teydi. 

Metinde Rusya’da geçen olayların tarihleri Rusların kullanım 
şekliyle verilmiştir ve böylece, örneğin Çar II. Nikolay’ın tahttan 
iniş tarihi Batılı tarih kitaplarında 15 Mart olarak geçerken, kitap-
ta 2 Mart 1917 şeklinde verilmiştir. Rusya 14 Şubat 1918’de Gre-
goryen takvimine geçmiştir ve o zamandan beri Rusya’da ve Ba
tı’da aynı tarihler kullanılmaktadır.

Mihai Adascalitei ve Hildegard Wiesehoefer’e sırasıyla Romen-
ce ve Almanca ile ilgili tavsiyeleri için teşekkür ederim.

Yazarın notu
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Romanov ve Danilov Ailelerinin Kısmi 
Soyağacı

Tahta geçen çar ve çariçelerin adı siyah olarak yazılmıştır.
Kurgusal karakterler italik olarak yazılmıştır.
Evlilik dışı ilişki # işareti ile gösterilmiştir.

Tarihler, doğum(tahta geçme)(tahttan inme)ölüm tarihleri biçimindedir.

I. Petro (Büyük)
(1672-1682-1725)

AnnaPetrovna
(1708-1728)

KarlFrederik
(1700-1739)

III. Petro
(1728-1762-1762) Rodion 

Valentinoviç 
Lavrov

(1812-1890)

Vadim 
Rodionoviç
(1844)

Dimitriy Alekseyeviç
Danilov 
(1807)

Kontantin
Nikolayeviç

(1827-1892)

I. Aleksandr
(1777-1801-1825)

I. Nikolay
(1796-1825-1855)

I. Pavel
(1754-1796-1801)

II. Yekaterina (Büyük)
(1729-1762-1796)

I. Yekaterina
(1684-1725-1727)

=

=

=

Marfa 
Mihailovna 
Toporova

(1785-1856)

Aleksey 
Nikolayeviç

Danilov
(1781-1856)

Domnikiia
Semyonovna 

Beketova
(1781-1856)

#

Vadim
Fyodoroviç Savin
(1770-1812)

Yelena 
Vadimovna

(1792-1869)

Valentin 
Valentinoviç

Lavrov
(1784-1859)

=

II. Aleksandr
(1818-1855-1881)

Vitaliy İgoreviç 
Komarov

(1813-1848)

Tamara 
 Alekseyevna 
(1821-1880)

=#

#

Luka Miroslaviç 
Novikov 

(1846-1881)

Mihail 
Konstantinoviç

Danilov 
(1857-)

Nadya Vadimovna 
Primakova 
(1882-)

İlya Vadimoviç
Lavrov 
(1877-)

III. Aleksandr
(1845-1881-1894)

Aleksandra
Fyodorovna
(1872-1918)

AlekseyNikolayeviç
(1904-1918)

II. Nikolay
(1868-1894-1917-

1918)

=



14



15



16



17

Korkaklar ölmeden önce birçok kez ölür;
Yiğit ölümü yalnızca bir kez tadar.

Şimdiye kadar duyduğum bütün şaşırtıcı şeyler 
arasında

Bana en tuhaf görüneni, 
İnsanların ölümün, o kaçınılmaz sonun, 

Ne zaman olursa olsun 
Geleceğini görmekten korkmasıdır.

SHAKESPEARE, Julius Caesar, II. Perde, II. Sahne
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Diocletianus ve Maximianus müşterek imparatorluğu-
nun on sekizinci yılında, Nisan ayının yirmi üçüncü günü, 
Nikomedia1 şehrinde Gerontius’un oğlu ve halkın koru-
yucusu George şehitlik mertebesine ulaştı; inancını inkâr 
etmeyi reddettiği için başı kesilmişti. Bu fedakâr lı ğın dan 
dolayı övgülerle aziz ilan edildi. Böylece 23 Nisan’daki 
ölümünün yıldönümleri Aziz George Yortusu olarak kut-
lanmaya başladı. Ama şöhretinin nedeni ölümü değildir.

George canavarı bundan çok önce, Roma İmparator-
luğu hızla genişlediği sıralarda öldürerek ün kazanmış ve 
tarihe geçmişti. İmparatorun emri üzerine Libya vilayeti-
ne gönderilmişti ve kölesi Pasicrates’le birlikte seyahat 
ederken günün birinde yolu kimilerinin Lasia, kimileri-
nin de belki Cyrene’yi kastederek Silene diye adlandırdı-
ğı şehrin civarına düştü. Orada rastladığı bir münzevi, 
George’a şehrin üzerindeki laneti anlattı.

“Buraya yakın bir yerde, yeryüzü kadar büyük, deniz 
kadar derin bir gölün sularının altında bir canavarın, insan-
lardan haraç alan bir ejderhanın sığınağı vardır,” dedi mün-
zevi. “Canavar beslenebilsin diye ona her gün sürülerinden 
iki koyun vermek zorundadırlar. Direnmeleri mümkün 

1.M.Ö.264yılındaBitinyaKralıI.Nikomedestarafındankurulmuşolanşehir.Bugün
bubölgedeİzmitşehribulunmaktadır.(Ç.N.)

Öndeyiş

Bir Anadolu Halk Masalı
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değildir. Onlara ne söylenirse yaparlar; çünkü reddedecek 
olurlarsa ejderhanın derinlerden çıkıp gelerek şehrin üstü-
ne çökeceğini ve onu nefesiyle yıkacağını bilirler. Canavar 
çoğu yaratığın yaptığı gibi nefesiyle ateş püskürtmez. 
Onun soluğu zehir saçar; bu, söndürülebilen alevlerden 
çok daha kötü, öldürücü bir havadır. Ejderhanın nefesini 
soluyanlar, şahit olanların tarif edemeyeceği kadar büyük 
acılar çekerler.”

“Günde iki koyun düşük bir bedel gibi görünüyor,” 
dedi George. 

Yaşlı adam omzunu silkti. “Kralımızın feda etmeye 
hazır olduğundan daha yüksek. O yıllarca haracını ödedi 
ama sonra kıtlık başladı, sürüler giderek küçüldü ve in-
sanlar iki koyun bile veremez oldu. O yüzden artık insan-
ları, kralın tebaasından birini kurban ediyorlar ki bu da 
canavarı pek sevindiriyor. İblisin önünde herkes eşit. Kura 
çekiliyor. Herkes seçilebilir: genç, yaşlı, erkek veya kadın. 
Ama bugün bu görev kralın kızı Prenses Sabra’ya düştü. 
Kral bunu önlemeye çalıştı ama halk son derece kararlı. 
Prensesin herkesi bağlayan yasaya itaat etmesinde ısrar 
ediyorlar. Adaleti babasından daha iyi bilen prenses de 
bunu istiyor.”

Münzevi başını kaldırdı ve düzlüğün ötesindeki suya 
doğru işaret etti. “Bak! Prenses ve maiyeti şimdi iblisin 
beklediği yere gidiyorlar. Çok uzun sürmez.”

Ama bu öykü; ejderhanın açgözlülüğü, halkın kralına 
karşı nankörlüğü ve kızının itaatsizliği George’un içinde 
yalnızca öfke uyandırdı. Halkın koruyucusu, atına atladı 
ve onu hızla göle sürdü. Sabra’yla beraberindekileri geçti 
ve onlara bağırarak durmalarını, canavarla yalnızca kendi-
sinin yüzleşeceğini söyledi. Bazıları onun dediğini yapaca-
ğına inanarak, diğerleriyse bu yabancının sadece günü kur-
tarabilecek olsa bile büyük bir fedakârlıkta bulunduğunu 
düşünerek kendilerine söyleneni yaptılar. 

Aziz, kıyıya yaklaşırken atını yavaşlatarak suya göz 
gezdirdi ve onun sakin derinliklerinde canavarı aradı. Bi-
raz sonra gölde bir çalkantı oldu ve o gün hava serin ol-
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masına rağmen su kaynamaya başladı. Sonra su yüzeyi 
yükselip ortadan ayrıldı ve yarı ejderha yarı yılan bir ca-
navar meydana çıktı. George’a tepeden bakıyordu, vücu-
dunun uzunluğu azizin boyunun beş misliydi ve geri ka-
lanı hâlâ dalgaların altında olduğundan görünmüyordu. 
George başını kaldırıp canavarın gözlerine baktığında 
onun bir hayvan olmadığını anladı; aşağılık bile olsa 
Tanrı’nın yarattığı bir şey değildi o. Aşağıdaki alevlerin 
arasından yeryüzüne patlayıp fışkıran şeytanın bir teza-
hürüydü. Karşısındaki canavar belki gerçekten de Aziz 
Yahya’nın “Vahiy”inde sözü geçen yaratıktı. 

Korkmuş görünen George atını çevirip suyun kena-
rından uzaklaştı. Ama bunu yapmasının nedeni korku 
değildi. Birazdan arkasına döndü ve ümit ettiği şeyi gör-
dü; canavar güç alanı olan sudan çıkmış ve onu insanların 
dünyasına kadar izlemişti. George eliyle dengelediği mız-
rağını öne doğru tutarak demir ucunu su canavarının kal-
bine nişanladı. Sonra atını mahmuzladı ve hücuma geçti. 
Canavar başını geriye çekerek derin bir nefes aldı ve son-
ra ölüm saçan nefesiyle devasa bir zehirli bulutu dışarı 
püskürttü. Ama George vazgeçmedi. Atını ileri sürerken 
zehirli havayı solumamak için sözcükleri bir saniye bile 
aralık bırakmaksızın sıralayarak dua etti. Böylece öldürü-
cü duman vücuduna girmeyi başarsa bile kutsal kelime-
ler onu zehirden koruyacaktı.

Ve böylece George, yaratığın gölgesinin altına kadar 
ulaşabildi. Onun mızrağı esaslıydı; canavarın zırhının mız
rağı paramparça etmesine rağmen, demirden yapılmış 
ucu zırhın pullarının arasından geçip canavarın kalbine 
saplandı ve ruhunu geldiği yer olan cehenneme geri yol-
ladı. Fakat yaratık ölürken bile başı çırpınmaya devam 
ettiğinden dişleri azize rast gelip onu yaraladı. Ufacık bir 
yaraydı, George’un canı fazla yanmadı ve kısa zamanda 
iyileşti. Ama hem kendisi hem de çocukları ve onların 
çocukları o yarayı hiç unutmadı.

Sonra George, Lasia şehrine gitti ve orada yaptıkların-
dan dolayı onurlandırıldı. Kral nasıl bir ödül istediğini 
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öğrenebilmek için ona yalvardı, bunun üzerine George 
sadece Lasia halkının Hıristiyan olmasını istedi, kral da 
bunu mutlulukla kabul etti. O gün kadınlar ve çocuklar 
hariç yirmi bin kişi vaftiz edildi. Kral, Aziz George’un ve 
Meryem Ana’nın onuruna bir kilise yaptırmıştı ve bu ki-
lisenin sunağından hâlâ suyu bütün hastalıkları iyileştiren 
doğal bir pınar akar. 

Ama bu George’un öyküsü değildir. Katlettiği canava-
rın, kurtardığı prensesin, hatta bütün bunların doğru ol-
duğunu öğrenmemizi sağlayan kişi olan kölesi Pasicrates’in 
öyküsü bile değildir. Bu, George’un ejderhayı öldürmek 
için kullandığı, hepsinden daha uzun hayatta kalan ve 
şimdiye kadar bir ismi bile olmamış mızrağın öyküsüdür. 

George onurlandırılmak üzere Lasia’ya dönerken ar-
dında bıraktığı yıkımla ilgilenme görevi Pasicrates’e düş-
tü. Pasicrates ortalığa göz gezdirdi ve efendisiyle gurur 
duydu. Canavar ölmüştü. Mızrak kırılmıştı. Ama Pasicra-
tes bakarken canavarın zırhının pullarının arasından mız-
rağın ucunun göründüğünü fark etti. İleri uzanıp mızra-
ğın ucunu tutarken bir ayağını da canavarın göğsüne ko-
yarak destek aldı. Biraz uğraştıktan sonra mızrağı çıkar-
mayı başardı; bu, tıpkı Arthur’un kılıcı kayadan çekip 
çıkarmasına benziyordu ama o öykü henüz yazılmamıştı. 

Pasicrates ödülüne baktı. Geriye çok az bir kısmı kal-
mıştı; bir insanın önkolundan daha kısa bir parçaydı ve 
Pasicrates’in kolları da uzun sayılmazdı. Mızrağın demir 
ucu canavarın kalbine saplı olarak kalmıştı ama Pasicrates’in 
elinde tuttuğu ahşap kısım da biraz sivriltilmişti ve üzerin-
de yaratığın kanı vardı. Güzel bir hatıra olacaktı; mızrağın 
gölün kıyısına saçılmış olan diğer parçacıklarından çok 
daha iyi olduğu kesindi. Başkaları onları toplayıp kutsal 
nesneler olarak satabilirlerdi fakat Pasicrates’in elindeki 
mızrağın canavarı öldürmüş olan gövde kısmıydı. Ve o 
bunu satmayacaktı. Onu öyküsünün, ki bu da efendisi 
Halkın Koruyucusu George’un öyküsü demekti, yazılaca-
ğı zaman gelene kadar saklayacaktı.

Pasicrates, George Nikomedia’da şehit düşene kadar 
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onunla birlikte seyahat etti. Ama bir köle efendisinin 
inancından sorumlu tutulamazdı ve böylece Pasicrates, 
Aziz George’un hayatını yazabilecek kadar uzun yaşadı. 
Niko media’dan ayrıldı, Anadolu’yu baştan başa geçerek 
kutsal topraklara ulaştı ve sonunda Akdeniz kıyısındaki, 
Kudüs’ün pek uzağında olmayan Aşkelon şehrine yerleş-
ti. Orada öldü ve kendisine yaptıkları bütün iyiliklere bir 
teşekkür olarak mızrak da dahil, sahip olduğu her şeyi 
şehirdeki yaşlı Karaylara bıraktı. Mızrak neredeyse sekiz 
yüzyıl boyunca orada kaldı. 

Ve o zaman zarfında mızrak kaçınılmaz bir şekilde 
içinde bulunduğu şehrin ismi olan “Aşkelon” veya Haçlı-
ların şehri ve kutsal emaneti ele geçirdikleri zaman telaf-
fuz ettikleri şekliyle “Ascalon” adını aldı. 

1099 yılında Aşkelon, Hıristiyan şövalyelerin eline 
geçti ve bütün diğer ganimetler gibi Ascalon da oradan 
götürüldü. Haçlıların çoğu –Ahit Sandığı1 veya Kutsal 
Kâse2 gibi– kutsal emanetler arıyordu ama hiçbiri ellerin-
de tuttukları şeyin ne olduğunu anlamamıştı. Birkaçı onu 
asıl çarmıhın bir parçası sanmış olabilirdi ama Filistin’de, 
hatta bütün Avrupa’da pazaryerlerinde buna benzer şey-
leri bol miktarda bulmak mümkündü. 

Aşkelon’daki yaşlı Karaylar hazinelerinin ve esir alı-
nanların geri verilmesi için yalvardılar ve halktan topla-
dıkları parayı fidye olarak vermeyi teklif ettiler. İstedikle-
rinin hepsini elde edip edemediklerini kimse bilmiyor 
ama Haçlılar Yahudileri düşman olarak görmüyordu ve 
böylece Ascalon geri verildi. 

Ama mızrak, adını taşıdığı şehirde uzun kalmadı. Ka-
raylar dağınık bir topluluktu ve her yerin kargaşa içindeki 
kutsal topraklardan daha güvenli olduğunu bildiklerin-
den mülklerini dünyanın her yerindeki soydaşlarına bö-
lüştürdüler. Ascalon, Karadeniz üzerinden kuzeye, yük-
sek dağların tepesinde Çıfıt Kale adıyla bilinen bir kaleye 

1.İçinde“OnEmir”tabletleribulunansandık.(Ç.N.)

2.Hz.İsa’nınsonyemeğiniyediğikâse.(Ç.N.)
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gönderildi. Orada yaşayan Karaylar Babil Sürgünü1 sıra-
sında kaya evlere yerleşmiş olduklarını iddia ediyorlardı 
ama buna inananlar azdı. Kırım Hanlığı orada yaşamala-
rına göz yumuyordu ama Ascalon o toprakları yöneten 
Tatarlardan saklanamazdı ve çok geçmeden tekrar orta-
dan kayboldu. 

Tam da tarihin sislerinin dağılmaya ve saklı sırların gö-
rünür hale gelmeye başlamasını beklediğimiz bu noktadan 
itibaren öykü giderek belirsizleşiyor. Ascalon daha sonra 
Hister ya da Tuna adıyla bilinen nehrin kıyısındaki Buda’da 
ortaya çıktı. Bu, Haçlılar tarafından Aşkelon’dan alındıktan 
370 ve Çıfıt Kale’ye geldikten 200 yıl sonraydı. Buda’ya 
nasıl ulaştığı bilinmemektedir fakat Konstan tinopolis’in 
çok yakın geçmişte Müslüman ordularının eline düşmüş 
olması nedeniyle bunun bir rastlantı olmaması muhtemel-
dir, ayrıca mızrağın Çıfıt Kale’den Roma İmpara tor   lu ğu’ 
nun antik başkentine götürülmesi de büyük bir yolculuk 
sayılmaz. Mızrağı oradan Buda’ya getirenin kim olduğu bi-
linmemektedir fakat bazıları onu Buda’dan alıp Viség rad’a 
götüren kişinin Büyük Rus prensinin temsilcisi olan Fyo-
dor Kuritsin olduğu iddia edilmektedir. Kuritsin’in o sıra-
larda Macaristan’da olamayacağını söyleyenler de vardır 
ama Viségrad’da bulunan kaledeki tek mahkûmun kimliği 
konusunda kimsenin şüphesi yoktur. 

Bir zamanlar Eflak voyvodası olan ve sonraları Tepeş 
adıyla anılan Prens Vlad, arkadaşı olduğunu düşündüğü 
bir adamın ihanetine uğramıştı; bu, başına ne ilk ne de 
son kez geliyordu. Macaristan’a sığınmak için gelmiş ama 
onun yerine zindana atılmış, orada arkadaşsız ve yalnız 
bırakılmıştı. Rus Boyar’ı kendisini ziyaret ettiği ve onunla 
nazikçe konuştuğu zaman bu adama güvenmeye başla-
ması bir mucize sayılabilir miydi?

Kuritsin –ya da her kimse– Eflak prensine üzerinde hâ
lâ ejderhanın kanının izleri olan Ascalon’u gösterdi ve 

1.BabillilerinM.Ö.598-597veM.Ö.587-586yıllarındaYehudaKrallığı’nıfethetmesin-
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onun sahip olduğu gücü anlattı. Rus elçisinin ifşaatta bu-
lunmak için kendine göre nedenleri vardı; fakat bu, bah-
settiği büyünün gerçek olmadığı anlamına gelmezdi. Uzun 
saatler boyunca Vlad’ın yanında kalıp konuştu ama so-
nunda onu Ascalon’la ve izin vermeye cesaret edebilirse 
mızrağın onun için neler yapabileceğine dair bilgilerle baş 
başa bıraktı. 

Tepeş, zindanda geçirdiği on iki yıldan sonra serbest 
bırakılma konusunda –hiçbir konuda– umut besleyeme-
menin derin çaresizliği içinde Ascalon’u eline aldı. Bir an-
lık tereddüdün ardından onunla Kuritsin’in tarif etmiş ol-
duğu ayini yaptı. Vlad, tam Boyar’ın anlattığı gibi ölümsüz 
oldu. Ve aynı anda, tam Kuritsin’in önceden bildiği ama 
hiç söylemediği gibi, cehenneme indi. 
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