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Nesibe Çakır

1967’de Simmern, Almanya’da doğdu. Mersin’de 
geçen okul yıllarından sonra, hayalini gerçekleştirdi 
ve İstanbul Üniversitesi’nde Klasik Arkeoloji okudu. 
Almanya’da Klasik Arkeoloji, Ön Asya Arkeolojisi 
ve Sanat Tarihi dallarında eğitimine devam etti. 
Çocukluğunda tatillerini geçirdiği kırsal ortamlar, 
doğaya ve hayvanlara olan ilgisini arttırdı. İlk fantastik 
tarihi roman kurgusunu Assos kazısında, öğrenciyken 
tasarladı. O hikâye hiçbir zaman kâğıda dökülmemiş 
olsa da, yıllar sonra başka serüvenler yazma sürecini 
başlattı. Müzelere, kütüphanelere ve eski haritalara 
ilgi duyan Nesibe Çakır, Mersin Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü’nde başladığı öğretim görevliliğine şu an 
Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde devam 
ediyor, eşi ve kızıyla birlikte Adana’da yaşıyor.

Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları: 

?????????
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Kaplan

Zenas, kaplanın ağırlığı altında ezildiğini sandı. 

Hayvan, sağ pençesini beline dolamış, diğerini om-

zuna atmıştı. Sırtında, her solukla inip kalkan güçlü 

göğsün yumuşaklığını hissetti. Kulağını yalayan ağır 

nefes, gübreyle çiğ etin karışımı kokuyordu.

Aniden dengelerini kaybederek, birlikte havuzun 

sığ suyuna yuvarlandılar. Zenas ayağa kalkmaya ça-

lıştı. Hayvanın altından sıyrılıp kenara attı kendini. 

Ağzına dolan çamur rengindeki ekşi suyu öğürerek 

tükürdü. Dizleri üstünde doğrulup etrafına bakındı. 

Kalbi yerinden çıkacakmış gibi çarpıyordu. Soluk so-

luğa, suyun içinde emekleyerek kaplandan uzaklaştı.

Kaplanın boynundan sarkan, kirli, beyaz, ıslak 

kürkünden sular damlıyordu. Boğuk, kısa bir auug 

sesiyle, umursamaz şekilde, öylece karnının üstüne 

uzandı. Siyah-sarı şeritli kuyruğu havayı kırbaçlaya-



N
esibe Ç

akır   ELAYU
SSA’D

AN
 KAÇ

IŞ 

10

rak suyun yüzeyinde geziniyordu. Bu haliyle tam bir 

çizgili sfenkse benzemişti. Derken, duruşunu aniden 

bozup boylu boyunca yan yattı ve iri ön pençelerini 

üst üste koydu. 

“Of Tara, bu kadar güreş yeter!” 

Zenas oflayarak havuzun yosunlu zeminine otur-

du. Sırtına kaymış obsidiyen kolyesinin deri ipini si-

nirli bir şekilde önüne doğru çekiştirdi. Kaplan gerin-

di ve kafasını hafifçe kaldırdı. Biri yeşil diğeri sarı bir 

çift meraklı göz kendisine çevrilince, Zenas iç çekerek 

hayvanın boynuna atıldı. 

“Merak etme, seni Roma’ya götürmelerine izin 

vermeyeceğim. Kral Archelaos’la konuşacağım. Ge-

rekirse saraydan, Elayussa’dan kaçarız. Koca Dağlık 

Kilikya’da saklanacak yer mi yok...” 

Bir buçuk yıldır baktığı dişi kaplan, artık yetişkin 

bir kaplanın gücüne ve cüssesine erişmişti. Zenas on 

yaşlarındayken, avcılar yetim yavru kaplanı saraya 

getirmişler, Kral Archelaos’a hediye etmişlerdi. Vah-

şi hayvan sahibi olmaya duyulan ilgi, imparatorlar, 

krallar veya prensler arasında yaygın olduğundan, 

kaplan için hemen sarayın orta avlularında bahçeli 

bir bölüm ayrılmıştı. 

Tara adını verdiği kaplana, bir zaman sonra İtal-

ya’ya giden bir yük gemisinden, hasta olduğu için 

Elayussa’da bırakılan yavru bir erkek fil katıldı. Ona 

da Gumbo adını verdi Zenas. 
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Kendi gibi doktor ve şifacı olmasını isteyen baba-

sı, Zenas’ın iki yetim yavruyu sahiplenmesine ilk başta 

itiraz etmiş, ancak Kral Archelaos’un araya girmesiyle 

durumu onaylamak zorunda kalmıştı. Kral Archelaos, 

kral olmasının yanında, Zenas’ın akrabasıydı. Bir-

kaç yıl önce, Elayussa’ya gelişleri sırasında hayatını 

kaybeden ve tüm aileyi kedere boğan Kraliçe, aynı 

zamanda Zenas’ın teyzesi, annesinin kız kardeşiydi. 

Kaplanla tanıştığı günden beri hayvanlarla özel 

bir bağ kurabildiğini keşfeden Zenas, hayvanlar için 

iyileştirme ve şifa tekniklerini öğrenebileceğini söyle-

se de, içten içe babasının kızgınlığının yatışmadığını 

biliyordu. Şimdilik, aralarındaki soğukluğu kabullen-

mekten başka çaresi yoktu. Ama kaplanı için onu son 

defa ikna etmeyi deneyecekti.

Ansızın Tara boynunu uzattı, dikkat kesilip arka 

ayakları üstüne oturdu. Parkın yüksek demirli kapısı 

açılmıştı. Sağ elinde ahşap kova taşıyan bir kız onla-

ra doğru geliyordu. Kaplan göletten fırladığı gibi, tek 

hamlede çimenlerin üstüne zıpladı. Fazla sularından 

heybetli bir silkinişle kurtuldu. 

“Seni oyunbaz obur! Leia’yı görünce aklın başın-

dan gidiyor, değil mi?” 

Alnına yapışan ıslak kahverengi saçlarını aceleyle 

arkaya atan Zenas, bulanık suyun içinde doğruldu. 

Kemik rengi keten tuniği sudan koyulaşmış, çelimsiz 

bedenine yapışmıştı. 
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Leia elindeki kovayı havuzun yanı başındaki bü-

yük defnenin altına bıraktı. İçinden kocaman, kemikli 

bir et parçası çıkarıp, sabırla bekleyen Tara’nın önüne 

koydu. “Aferin kızım, bu sabah tam seveceğin gibi 

hazırladım, yabandomuzu budu.” 

Kaplan ikisine de aldırmadan, pençeleriyle kavra-

dığı koca budu dişlemeye başladı.

“Babanla konuştun mu?” Leia, rengi atmış kirli 

önlüğüne ellerini silerken arkadaşını süzdü.

“Hayır. Konuşacağım. Ama faydası olur mu bil-

mem.” Zenas ıslak giysileriyle havuzun kenarına 

oturdu. Dirseklerini dizlerine koyup, boydan boya 

ince bir yara izinin geçtiği çenesini avuçlarına dayadı. 

“Beni dinlemez, biliyorum. Aslında son sözünü söyle-

di sayılır. Tara’yı büyütmüş olsam da, bu, onu benim 

malım yapmazmış. Eğer Kral, kaplanı İmparator’a he-

diye edecekse, karışamazmışız. İster sarayında evcil 

hayvan gibi tutar, isterse arenada av gösterilerinde 

kullanırmış.” Uzunca içini çekti. “En azından Gumbo 

güvende.” 

Her ikisi de bakışlarını, ileride çardağın altındaki 

taze ot yığınını hortumuyla mideye indirmekle meş-

gul olan iki yaşındaki file çevirdi. Gumbo yaklaşık beş 

ayak boyunda, katıra yakın cüssesiyle ve en fazla bir 

karış uzamış dişleriyle yavru bir fildi. 

Zeytinliklerle sarılmış güneşli koyu ve adasıyla 

Elayussa, Kral’la beraber Kapadokya’dan geldikle-
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rinde Zenas’a çok farklı görünmüştü. O zamanlar 

henüz küçük yaştaki kız kardeşi Tomisa’nın tersine, 

Kilikya’nın sahil kentindeki yeni evlerine uyum sağ-

lamakta zorlanmıştı. Roma’nın atadığı Kral Archela-

os’un saray efradıyla birlikte kente teşrif etmesinin 

ardından, birçok değişiklik başlamıştı. Yerli halkın 

gözünde, Zenas’ın ailesi de Kral kadar Roma özentisi 

yabancılardı. 

Leia, Zenas’ın yanına ilişti. İç eteğini toparlayıp 

dizlerini karnına çekti. Arkasında sıkıca topladığı 

kumral saçları alnına kıvırcık lüleler halinde dağılmış, 

koyu gözlerinin üzerine düşmüştü. Leia, yavru kaplan 

Tara’yla aynı sıralarda komşu kent Korykos’tan gel-

miş, saray mutfağında, halasının yanında çalışmaya 

başlamıştı. İki çocuk hemen arkadaş olmuş, zaman-

larının çoğunu birlikte geçirmeye başlamışlardı.

“Onu götürmeye kalkarlarsa engel olurum, ge-

rekirse ormana salarım!” diye homurdanan Zenas, 

bakışlarını deniz tarafına açılan gizli sur kapısına 

yöneltti.

“Deli misin? İnsanların yanında büyüdü Tara, 

kime güveneceğini bilemez. Asıl o zaman Roma’ya 

gidecek ilk gemide bulur kendisini. Daha yabanda 

avlanmayı bile bilmiyor.” 

“Öyle deme, onu yabandomuzu avına çıkarıyo-

rum ya. Gerekirse avını kendi yakalayabilir. Keşke an-

nesi ölmeseydi, insanların eline düşmeseydi.” Zenas 
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başını eğdi. Ellerini birbirine kenetlemişti. Avuçların-

da bir şeyler arar gibi durdu öylece.

“O daha yetişkin bir kaplan olmadı, hâlâ bece-

riksiz. Neyse, şimdiden canını sıkma. Kral öylesine 

söylemiş olabilir. Ha deyince Roma’ya kaplan mı 

gönderilir,” diyen Leia, Zenas’ın dikkatini dağıtmak 

istercesine, arkadaşının sırtına yapışan ıslak otları 

ayıklamaya başladı.

Kızın sözlerinin içten olduğunu bilen Zenas, 

yine de midesine doğru büyüyen dev yumruya engel 

olamadı. Çoğu zaman hırçın olan Leia’nın yumuşak 

sözleri bile onu avutamıyordu. Kafasında tek bir dü-

şünce dolanıyordu, tek bir çözüm yolu. 

“Eğer götürmeye gelirlerse, Tara’yı kurtarmama 

yardım eder misin?”

“Aptalca bir fikir, ama ederim.” Kız hiç duraksa-

madan söylemişti bunu.

“Sağ ol, bunu bilmem yeterli,” diyerek ayağa 

kalktı Zenas. Elini uzatıp, “Hadi, gidelim, babamla 

tekrar konuşmayı deneyeceğim,” dedi. “Ne de olsa 

Kral Archelaos’un doktoru ve en yakın arkadaşı, 

birbirlerini çocukluktan beri tanıyorlar, belki ikisiyle 

birden konuşurum.”

Olacaklardan habersiz Tara’yı, defne ağacının 

altında iştahlı çiğneme sesleriyle baş başa bırakarak, 

yüksek duvarların çevrelediği parktan çıktılar.
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Misafir Kral

Saray falezler üstüne kurulmuş farklı seviyeler-

deki teraslardan oluşuyordu. Her terasın bir tarafı iki 

katlı sıra kemerlerin dizildiği arkatlarla manzaraya 

açılırken, diğer tarafı da birbirine geçit veren atriyu-

mun ve peristil avluların etrafına dizili, kanat denilen 

iki katlı bölümlere ayrılıyordu. Kanatlar resmi işlere, 

konut ve hizmetlilere tahsis edilmişti. Resmi kanatta 

taht salonu, kabul salonu gibi duvarları zengin fresk-

lerle kaplı, kubbeli veya tonozlu odalar bulunuyordu. 

Konut kanadındaysa kral ailesinin, danışmanlarının 

ve hizmetli personelin yaşadığı daireler yer alıyordu.

Adanın çevresini dolanan sur düzensiz bir hat 

çizerek kimi yerde alçalıyor, kimi yerde de yükselip 

kalınlaşıyordu. Bu sur duvarlarının içinde gizli tünel-

ler, kapılar, rampalar ve taş merdivenler, labirent gibi 

sarayın her yerine dağılıyordu.
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Hayvan parkıyla taht salonu arasındaki bir dizi 

merdiveni, etrafı sütunlarla çevrili avluları geçtikten 

sonra, Zenas ile Leia soluk soluğa sarayın limana 

bakan, gösterişli, portikli altıgen girişine ulaştılar. 

Onları kapıda Kral Archelaos ve Kral Herodes’in ya-

kın muhafızlarından oluşan bir kalabalık bekliyordu. 

Kırmızı çiçek açmış sarmaşık gülün sardığı mermer 

sütunun arkasına gizlenip, kendilerini göstermekten 

kaçındılar. 

Bir süredir Kral Archelaos’un misafiri olan Kral 

Herodes’le karşılaşmaktan çekinen Zenas, Leia’nın 

kulağına eğildi. “Bunlar Herodes’in adamları, her-

halde çıkmasını bekliyorlar. Kral Archelaos’u yalnız 

yakalamalıyız.” 

“Mutfakta duydum, Herodes’in ne kadar ürkü-

tücü olduğundan bahsediyorlardı. Bir an önce gitse 

keşke.” Leia sütunun dibine büzülerek çömeldi. Her 

ikisi de, misafir kralı geldiğinden beri sadece uzaktan 

görmüşlerdi.

Bronz kaplamalı ağır ahşap kapının kilidi tok 

metal sesiyle açıldı. Eteğinden altın rengi püsküller 

sallanan, cübbesini hışımla savuran, orta boylu bir 

adam çıktı kapıdan. Tıknaz bedeni, üstündeki kat kat 

parıltılı kumaşlar yüzünden zar zor hareket ediyor 

gibi görünüyordu. Geniş köşeli alnı kömür karası 

perçemlerle çevrelenmiş, aynı renkteki sakalı ince 

lülelere ayrılmıştı. Kurbağayı anımsatan donuk, ko-
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caman gözleriyle pörtlek bir bakış attı etrafına. Güz 

çukurları ya uykusuzluktan ya da hiddetten derinleş-

miş ve koyulaşmıştı. 

Sarmaşık dallarının dolandığı sütunu paravan 

gibi kullanan iki çocuk ses çıkarmadan, ne zamandır 

sindikleri yerde kıpırdamadan, Kral Herodes’le onu 

takip eden Kral Archelaos’un arasındaki konuşmayı 

anlamaya çalıştılar.

“Biraz zaman ver, er geç ikna olacaktır.” Arche-

laos elindeki kırışık ipek mendille kıpkırmızı, tombul 

yüzünde biriken teri kuruluyordu. 

“Haberini bekleyeceğim.” Herodes muhafız suba-

yına döndü. “Gemimi hazırlayın!”

 “Biz de seninle geleceğiz. Bırak da Zephyrion’a 

kadar sana eşlik edelim, dostum,” diye araya girdi 

Kral Archelaos, nefes almakta sıkıntı çeker gibi kesik 

kesik konuşarak. Yanıt alamayınca da, fırça gibi gür 

kaşlarını kaldırarak, başdanışmanı, aynı zamanda 

Zenas’ın babası Hermias’a yaklaştı ve, “Acilen uğur-

lama kortejini topla,” dedi.

Muhafızların ve danışmanların eşliğinde iki kral 

galerinin diğer ucuna doğru yürürlerken, Zenas oldu-

ğu yerde, sütunun kaidesine sırtını dayayıp oturdu. 

Gözucuyla Leia’ya baktı. “Babam ve Archelaos’la 

konuşma fırsatını yine kaçırdım, şu misafir kral gün-

lerdir onları oyalıyor. Şimdi de gideceğim diye tut-

turdu ve Archelaos ona eşlik etmek zorunda. Başları 
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kalabalıkken, bu konuya hayatta zaman ayırmazlar.” 

Zenas, başı iki elinin arasında, alçak sesle, “Dönme-

lerini beklemek zorundayız,” dedi. 

“Zephyrion şuradan şurası. Akşama geri dönerler. 

Bizim için değil, ama Kral Archelaos için önemli bir 

misafir Herodes. Onu uğurlaması normal.” Leia aya-

ğa kalktı, tuniğinin eteğini çekiştirdi. “Belki geminin 

hazırlıkları sırasında bir fırsat çıkar da Kral’la veya 

babanla konuşabilirsin.” 

Ancak, misafir Kral Herodes gemisini umulmadık 

bir hızla hazırlattı. Öğle olmadan, Kral Archelaos ve 

başdanışmanı Hermias, deniz piyadelerinin ve su-

bayların hazır beklediği gemilerine binip, Herodes’i 

uğurlamak üzere, ilkbaharın son günlerinin orta ka-

rar rüzgârı eşliğinde Doğu Akdeniz sularına yelken 

açtılar. 

Babasıyla konuşma fırsatını elinden kaçıran Ze-

nas, doğruca Prenses ile annesini görmeye gitti. Ne-

den bilmiyordu, ama içinde kötü bir his vardı. Sanki 

zaman aleyhine işliyormuş gibiydi.

Kapadokya’dan sonra halen Akdeniz iklimine 

ayak uyduramayan annesi, sıkça nemden ya da sı-

caktan şikâyet ediyordu. Bu nedenle sarayın denize 

bakan, havadar kısmından pek ayrılmıyordu. Ağır ah-

şaptan oymalı kapıyı itip, sütunlu bir balkona açılan 

salona girdi. Dokuz yaşındaki kız kardeşi Tomisa, de-

nize açılan galeride tabureye oturmuş, tıpla ilgili bir 
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elyazmasından hastalık ve tedavi yöntemleri üzerine 

pasajlar okuyordu. Zenas’ın annesi ise, Kral’ın kızı 

Glaphyra ile parlak kumaşla kaplı bir sedirin üstünde 

oturmuş konuşuyordu. Teyze ve yeğen, kente geldik-

lerinden beri zamanlarının çoğunu beraber geçiriyor-

lardı. İkisinin de kaybı büyüktü. Kraliçe’nin Elayussa 

yolundaki hazin ölümünü izleyen yıllarda, eskisinden 

de yakındılar birbirilerine.

“Kral ve babam alelacele gittiler, ne zaman dö-

nerler anne?” diye sordu Zenas.

“Bilmiyorum oğlum, bir şey söylemediler. Zephy-

rion’a kadar Herodes’in gemisine eşlik edeceklerdi. 

Baban bir ara Seleukeia ya da Korasion Limanı’ndan 

bahsetti sanki...” 

Kadının sakin tepkisi Zenas’ı şaşırttı. Ne Prenses 

ne de annesi bu ani yolculuğun ayrıntılarından ha-

berdardı. Kafası karışık bir halde tam kapıdan çıka-

cakken, Glaphyra arkasından seslendi:

“Nereye gittikleriyle niçin bu kadar ilgileniyor-

sun, tatlım?”

“Kral kaplanı Roma’ya göndermeye karar vermiş, 

doğru mu?” 

Genç kız ayağa kalktı. Kucağındaki gümüş tabak, 

mozaik zemine gürültüyle çarpınca kuruyemişler or-

talığa saçıldı. 

“Böyle bir şeyden haberim yok! Sen kimden duy-

dun?”
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“Babam bu sabah söyledi.” Glaphyra’nın sarayda 

büyütülen öksüz kaplan ve fille yakından ilgilendiğini 

bilen Zenas, sevgili kuzeninin kendisine yardım ede-

bileceğini umuyordu.

“Geldiklerinde senin için ben de konuşurum, 

tamam mı?” Glaphyra kirpiklerini kırpıştırarak, dü-

şünceli gözlerini mozaik zemine dağılmış yemişlerde 

gezdirdi. 

Odadakileri kendi hallerine bırakan Zenas kapı-

dan çıkarken, kucağında kocaman hasır sepetle temiz 

çamaşır taşıyan hizmetçi kıza toslamaktan kıl payı 

kurtuldu.
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