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AUYA

ZEK

EKO

V İ VO

KO TAN

ADAİ ANNE

SATU

OGON

KENSU

ZORA

E İDORENO

TOR WARU

Ogon’un nefret 

ettiği avcı. 

Kabileden 

uzaklaştırıldı, 

sonra yeniden 

kabul edildi.

Avcı. İz sürmede 

ve av taktikleri 

geliştirmede uzman.

Auya’nın babası, 
bir ayı tarafından 
öldürüldü. Ogon 
korkudan onu terk 
edip kaçtı.

Taş oymacısı. 

Menhir 

yapmakta 

uzman.

Avcı ve 
dansçı. 
 Ahşap 

heykelcikler 
ve taştan 
bıçaklar 
yapıyor.

Tohumları öğütmekle 
ve yemek pişirmekle 
ilgileniyor. Otları iyi 
tanıyor. Hikâyeler de 
anlatıyor, ama yalnızca 
bitkilerle ilgili hikâyeler. 
Adai’nin kız kardeşi, 
Auya’nın teyzesi.

Şaman, ruhlarla konuşan bir büyücü.  

Yalan söylüyor, nefret besliyor, öldürmeyi bile 

göze alabiliyor. Mağara resimleri yapıyor. 

Kesesinde, zaman zaman danıştığı, konuşan 

kemikler taşıyor. Yol gösterici ruhu ise bir at.

Auya tarafından yavruyken 

bulunup kurtarılan bir kurt.

Usta avcı, 
güçsüzlerin 

koruyucusu. 
Kabile şefi.

Ot ve böcek topluyor, öğütüyor, 

insanlara bitkilerle şifa veriyor. 

Ateş etrafında anlattığı 

hikâyelerle de meşhur.

Herkes tarafından 

saygı duyulan yaşlı 

bilge. Mağara resimleri 

yapmakta uzman. 40 

yaşında.

Grubun 
kabadayısı. 
Herkese sataşıyor, 
hep kazanmak 
istiyor ve Satu’ya 
eziyet ediyor. Şaman 
Ogon’un oğlu.

10 yaşında, güçlü ve hep kafasına 

eseni yapmaya eğilimli bir 

çocuk. Adai’nin

 kızı. 8 yaşında, işlevsiz bir kola sahip, narin bir çocuk. Bir gözü kahverengi, diğer gözü mavi. Görevlerini yerine getirirken en büyük yardımcısı Auya.



6 7

ATEŞ

Kotan Kabilesi, son dört aylarını geçirdikleri 
vadiyi aceleyle terk etmek zorunda 
kalmıştı. Orada gereğinden fazla 
konaklamışlardı ve kar, 
kabileyi beklemedikleri 
bir anda yakalamıştı. 
Şaman Ogon, rüyasında 
gördüğü yalancı 
ruhları suçluyordu; 
çünkü ona bir ay daha 
kar yağmayacağını 
söylemişlerdi.
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boş dönmüyorlardı. Ayrıca, 
vadinin çoğunu kaplayan 
ormandaki kurtlar dışında 
büyük tehlikeler de 
yoktu. O dört ay 
içinde kabilenin 
hiçbir üyesi 
hastalığa yol açan 
ruhların kurbanı 
olmamış veya 
hayvanlar tarafından 
öldürülmemişti. Auya, 
bundan daha mutlu bir dönem 
hatırlamıyordu. Kabileye, soğuğun ve karın 
yakında dağlardan vadiye inip kaçmalarına sebep 
olacağını unutturan işte buydu.

Bütün kabile üyeleri beyaz kar örtüsüyle kaplı 
olmayan, güneşin daha çok ısıttığı topraklara 
varabilmek için altı gün boyunca yürümüşlerdi. 
Geceleri ise, vadiye giderken de konakladıkları 

Henüz on yaşında olan Auya’ya göre ise vadiden 
zamanında ayrılmamalarının nedeni oranın 
güzelliği ve rahatlığıydı. Kabile, akşamları sığınıp 
ateş yakabilecekleri kocaman ve rahat bir mağara 
bulmuştu. Avlayacak hayvan boldu ve ormanın 
yanındaki nehir balıkla doluydu.

 Her sabah kadınlar ve çocuklar yenebilir 
kökler, meyve, böcek ve larva aramak için 
mağaradan çıkıyor; hiçbir zaman da elleri
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sığınaklarda uyumuşlardı. Fakat kar yürümeyi 
zorlaştırdığından kabile üyeleri çok yavaş 
ilerleyebiliyordu. Bu nedenle iki gece ormanda 
uyumak zorunda kaldılar. Hayvan derilerini hızlıca 
ve üstünkörü birleştirerek kurdukları çadırları 
sığınak olarak kullanıp, ısınabilmek için birbirlerine 
sarıldılar.

Kabilenin neredeyse tüm gıda stoğu tükenmişti 
ama artık yeniden toprağın üzerinde yürümeye 
başladıklarına göre, avcılar daha kolay bir şekilde 
yiyecek arayabilirdi.

Auya, en deneyimli avcılardan biri olan 
Reno’yu gördü; zehirli larvaları sıkıp onları yine 
zehirli ve ezilip ufalanmış bitkilerle birleştirerek 
elde ettiği bir karışımı, av için kullandığı okların 
ucuna sürüyordu. Bu zehrin etkisi öyle güçlüydü 
ki hafifçe yaralanmış bir hayvanı bile kısa sürede 
öldürebiliyordu.

Reno, Kabile Şefi Kotan, Waru ve iki kişi daha 
ava çıktılar. Kabilenin geri kalanı, taşların arasında 

epeyce küçük bir yarıktan ibaret olsa da, onları 
yağmurdan koruyacak olan mağarada geçirecekleri 
gece için hazırlıklara başladı.

Kadınlar ve kız çocukları bitki, kök, larva 
ve böcek aramaya koyuldular. Ava çıkmayan 
erkekler ve erkek çocukları ise odun toplayıp 
ocağı hazırlayarak ateş yaktılar.

Taş oymacılığında usta olan, nehirlerde 
bulduğu çakmaktaşlarından bıçaklar ve ok 
uçları yapan Eido’ya ocağı hazırlama işi düştü. 
Mağaranın tam ortasına 
çok da derin olmayan 
bir çukur açtı ve 
çukurun kenarlarına 
büyük yuvarlak 
taşlar döşedi.

Ateş yakma 
görevi ise 
yaşlı Eko’ya 
düşmüştü. 
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Zaten bu her zaman onun yaptığı, zor olmayan 
ama beceri ve deneyim gerektiren bir işti. Kırk 
bahar görmüş geçirmiş Eko, hem deneyime hem 
de bu beceriye sahipti.

İlk kıvılcımlarla birlikte yanmaya başlayacak 
kuru ot ve yaprak bulmak kolay değildi, ama 
fiziksel açıdan şanssız olsa da pratik zekaya 
sahip Satu’nun bir fikri vardı. Mağarada ufak bir 

keşfe çıktı ve rüzgârla içeri taşınan ot, yaprak 
ve dalları buldu. Tamamen kuruydular. Onları 
yalnızca sol kolunu kullanarak topladı, çünkü 
sağ kolu neredeyse işlevsizdi ve diğer kolundan 
kısaydı. Ardından onları Eko’ya götürdü ve yaşlı 
adam da hepsini, yalnızca ilk kıvılcımı tetiklemek 
için kullanacağı düz bir tahta parçasının üstüne 
güzelce yerleştirdi.
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Yaşlı adam deri çuvalının içinden çok da uzun 
olmayan bir çubuk çıkardı ve bir ucunu, tahta 
parçasının üstündeki küçük oyuğa yerleştirdi. 
Diğer ucuna ise çubuğu dik tutmak için kullandığı 
sol elini korumak üzere düz bir taş koydu. 
Bağırsaktan yapılma ipi olan bir yayı sağ eliyle 
kullanarak çubuğu hızla döndürmeye başladı.

Çubuğun döndüğü oyuk içerisinde sürtünmenin 
etkisiyle kıvılcımlar oluştu ve kuru yapraklar alev 
aldı. Ateş yanmaya başlamıştı: Önce yalnızca 
titreşen korlar halindeydi, sonra büyüyerek kırmızı 
ve kararlı bir aleve dönüştü. Tam o sırada yaşlı 
Eko, ateşe yumuşak dallar ve başka yapraklar da 
ekledi. Ateşin artık sönmeyeceğini anladığında, 
ocağın içinde yanan dalların 
üstüne ormandan 
toplanmış daha büyük 
odun parçalarını 
koydu.

Birkaç dakika 
içinde alev iyice 
yükselerek Kotan 
Kabilesinin sığınak 
olarak seçtiği küçük 
mağarayı aydınlatıp 
ısıtmaya başlamıştı.
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