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Bir azdan soñ Bazarbay geologdordu eerçitip,

kapçýgaydýn alkýmýna cete keldi. - Mýna tulañga tüþkön
küzgüdöy çaykalgan Isýk-Köl, erteden beri arttý karasañ
köz aldýga tartýlýp kelatkan neçen cer-suular - baarý
toolordun daldasýnda kaldý; emi tuþ tarabýñ asman tire-
gen biyik zoolor, zañgelder. Büt ele küdüröygön aska-
taþ, adam butu baspagan capayý cer, biyerden emne
baleeni izdeyt boldu eken? - dedi özünçö Bazarbay eki
cagýn karanýp. Geologdordu cetkirçü cerine cetkire salýp
ele, þýr artka kaytmakçý boldu. Açý-Taþ ança uzun kapçý-

<…>
Biraz sonra Bazarbay, yanýnda jeologlarla birlikte

dað boðazýnýn en tepesine geldi. Ýþte Stipa otlarýna
düþen yansýma gibi parýldayan Isýk-Köl, sabahtan beri
ardýna bakarsan gözlerinin önüne çizilen nice topraklar,
sular, hepsi daðlarýn gölgesinde kaldý: þimdi her
tarafýnýn gökyüzünün kapladýðý koca daðlar, kayalar.
Hep biçimsiz, irili ufaklý taþlar, insan ayaðýnýn deðmedi
yaban topraklar, burada ne arýyorlar acaba? Dedi kendi
kendine Bazarbay, etrafýna bakýnýp. Jeologlarý ulaþtýra-
caðý yere ulaþtýrýr ulaþtýrmaz hemen geri dönmeye karar
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Kirov ilçesine baðlý Þeker köyünde bir memur ailesinde
dünyaya geldi. Baþlangýç ve orta eðitimini Rus, Kýrgýz
okullarýnda okuyarak tamamladý. 1948 yýlýnda Cambýl
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onu büyük yazar olarak dünyaya tanýttý. Fransýz yazarý
Lui Aragon, "Cemile" hikayesini Fransýz diline çevirip
yayýmladý ve "dünyadaki en iyi aþk hikayesi" olarak ilan
etti (1959). 

Ç. Aytmatov, 1958-1960 yýllarýnda Moskova'daki
SSCB Yazarlar Birliði'ne baðlý iki senelik edebyat oku-
lunda okudu. Ondan sonra yayýmlanan eserlerinin için-
den "Birinçi Mugalim (Ýlk Öðretmen)" (1962),
"Samançýnýn Colu (Toprak Ana)" (1963), "Gülsarat
(Gülsarý)" (1966), "Ak Keme (Beyaz Gemi)" (1970)
hikayeleri sadece okuyucularý deðil, bilim adamlarýnýn
da dikkatlerini çekti. 

Daha sonralarý yayýmlanan "Deñiz Boyloy Cortkon
Ala Döböt (Deniz Kýyýsýnda Koþan Ala Köpek)" (1977)
hikayesi, "Kýlým Karýtar Bir Kün (Gün Olur Asra
Bedel)" (1980) romaný, "Batalga (Kütük)" (1986)
romaný, "Çýñgýzhandýn Ak Bulutu (Cengizhan'a Küsen
Beyaz Bulut)" romaný baþta olmak üzere, þu anda
yeniden yayýnlanmakta olan eserleri de dünya okuyucu-
larýnýn ilgisini çekmektedir. 

Çýñgýz Aytmatov, devrimizin en çok okunan
yazarýdýr. O SSCB'nin Kýrgýzistan'ýn ve dünyanýn çeþitli
ülkelerinin ödüllerini kazandý. Onun eserleri dünyanýn

birçok diline çevrildi. Ç. Aytmatov, ayný zamanda sivil
toplum çalýþmalarý ve devlet hizmetindeki yüksek
görevleriyle de tanýndý.
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gay emes, aga katarlaþ catkan kapçýgay kýyla uzun,
cürüp oturup oozu kölgö barýp takalat. Kayra baratkan
coldo beldi aþa salýp, Baþat kapçýgayýna tüþüp, oþoyak
menen ketüünü çeçti. Üygö oþol col cakýn. Geologdor
menen koþtoþup, eñsegen cýyýrma beþ somduk kagazdý
çöntökkö salýp, at tizginin bura bererde, bolsoñ bol, bol-
bosoñ cok dep aytýp kaldý:

- Bu, dostor, karasam baarýñ ele kaldayýp erkekke
okþoysoñar… - Dele öydötön çalýp süylöp, murutun
sýlap, mýyýgýnan cýlmaydý.  - Men da kabýrgam nebak
katkan erlerdin birimin, bu kanday, ýya, uþintip ele
tamak kurgagan boyunça kete berembi silerden?

Bazarbayga bir ele stakan berse ýraazý bolmok, a
tigiler marttýk kýlýp, bir bötölkönü - cergiliktüü tamak-aþ
önör cayý çýgargan korto caþýl bötölkölör bar go, oþonun
birin bütüdöy karmata beriþti. Me, üyüñö alparýp iç! -
deþti. Kuday mýnday berbespi, Bazarbaydýn kabagý cark
ele dey tüþtü. emne kýlarýn bilbey karbalastap, çatýrdý
kayerge tikse bolorun, kaysý otundu kayerden cýynaþ
kerektigin aytýp bapýldap, ar kimisinin kolun kýsa-kýsa
karmap, köpkö deyre silkildetip catýp koþtoþup, cal-
palañdap ciberdi. Kurcunga sala kelgen suludan atka
birtke cedirip alsa bolmok, aný da casagan cok, ölböyt
atasýnýn körü, birinçi colu uþintip catýptýrbý dep koydu
içinen. Þaþa-buþa eerge oturdu da, kayrýlýp cönöp berdi.
Canaraak oylogonunday, Baþat kapçýgayýna ketken bir
ayak coldu taap, kara ala-telek bolup erip kalgan beldi
aþýp ketti. Baþattýn içi Açý-Taþtýn içindey üñüröyböy,
açýgýraak, kapçýgaydýn eki cak kaptalý ança kalýñ emes
tokoy, baarýnan da biyerde baþat köp-Baþat kapçýgay
dep atalýþý da oþondon. 

Kýska tondun üstünön caanga dep kiygen plaþtýn
çöntögündögü bötölkö köñüldü týnçýtpay kelattý.
Bazarbay ulan aný sýrtýnan sýlagýlap, kayerge, kaysý
bulaktýn canýna toktosom dep, cer bolcop cürüp oturdu.
Özünün normosun bilet - bötölkönün carmýsýn cutup,
artýnan suudan içip, andan arý kete bermekçi. Mýnday
uçurda Bazarbay eptep eerge köçügün koyup alsa boldu,
a kalgan coldu aldýndagý at-akýlduu canýbar- özü ele taap
barat. Körbögön azabý kalbagan Kök Tursun aytkanday,
Bazarbaydý koltugunan cölögön þaytan bar - degi bir
erden kulagan uçuru bolo elek. 

Mýna akýrý üstünö cuka muz toñgon, oþo aynektey
tunuk muzdun aldýnda, taþtardý aralay çaap, kaparsýz
buldurap agýp catkan bir bulakka közü tüþtü. Uþu cer
ýlayýk köründü. Aylanasý büt börü karagat, say tal aralaþ
öskön badal eken, karý da cokko ese, attý sugarýp, cem ile
koyso bolot. Bazarbay attýn oozdugun çýgarýp, eerden
kurcundu alýp, oozun buugan cipti çeçip, sulunu attýn
tumþuguna alparýp koyo saldý. At oþo zamat sulunu
kürtüldötö çaynap közdörün çala cuump, çarçaganýn
cazmakçý bolgondoy ceñildene bir tereñ dem alýp aldý.
Bulaktýn ceeginde dümür catkan eken, Bazarbay oþogo
caylanýp olturdu, bötölkönü suurup çýgýp, carýkka salýp,
maaþýrlana bir karap koydu, birok bötölködön ayrýkça
dele eçteme körbödü, baykagandan kündün batýp
baratkanýn, toolordun betindegi uzun-uzun kekçi
kölökölördü, kündün batarýna aþýp ketse bir saatça
ubakýt kalganýn baykadý. Birok Bazarbaydýn þaþar cönü

verdi. Açý-Taþ o kadar uzun bir boðaz deðildi, onunla
sýra halinde olan diðer boðaz ise hayli uzun, gide gide
varýp göle dayanýr. Geri döneceði yolda dað sýrtýndan
geçip oradan Baþat boðazýna inip, oradan gitmeyi karar
kýldý. O taraf eve daha yakýn. Jeologlarla vedalaþýp,
hayalini kurduðu 5 somluk kâðýdý cebine indirip, atýnýn
dizginlerini tam çevirirken, olursa olsun, olmazsa
olmasýn diye söylenmeye baþladý:

- Bu, dostlar, bakýyorum da hepiniz erkeðe benziy-
orsunuz… Tam da damardan girerek, býyýklarýný sývazla-
yarak, býyýk altýndan gülümsedi. Ben çok görmüþ, geçir-
miþ yiðitlerden biriyim, bu nasýl ha, bu þekilde damaðým
kuru halde gideyim mi sizin yanýnýzdan?

Bazarbay'a bir kadeh verseler bile dünden razý
görünüyordu, onlar ise mertlik edip, bir þiþeyi (yerel
gýda üretimi yapan fabrikanýn çýkardýðý, hafif yeþil þiþel-
er var ya, onlardan birini) eline tutuþturdular. Al, evine
götürüp iç! Dediler. Tanrý verdi mi böyle verir iþte,
Bazarbay'ýn yüzü birden þenlendi. Ne yapacaðýný bile-
mez halde, çadýrý nereye kurmalarý gerektiðini, hangi
odunu nereden toplamak gerektiðini anlattý, her birinin
elini sýkarak, uzun süre silkeleyerek vedalaþýrken iyice
nazikleþti. Heybesine koyup getirdiði yemden ata biraz
yedirse fena olmazdý, bunu yapmadý, ölmez lanet olasý,
ilk defa mý böyle yapýyor dedi içinden. Aceleyle eyere
oturdu ve geri döndü. Demin planladýðý gibi Baþat
boðazýna giden bir patika yol buldu, karlarý daha tam
erimemiþ olan geçidi aþtý. Baþat'ýn içi, Açý-Taþ'ýn içi gibi
apaçýk deðil, biraz açýk boðazýn iki yaný fazla gür
olmayan orman, hepsinden de burada kaynak çok. Baþat
denilmesinin sebebi de bu.

Kýsa kürkünün üzerine yaðmurdan korunmak için
giydiði yaðmurluðunun cebindeki þiþe bir türlü rahat
vermiyordu. Bazarbay ha bire þiþeyi dýþarýdan sývazlýy-
or, nerede, hangi pýnarýn yanýnda dursam diye yer bul-
maya çalýþarak ilerledi. Kendi kuralýný bilirdi. Þiþenin
yarýsýný devirip, arkasýndan su içmek ve yola devam
etmek. Böyle durumlarda Bazarbay eyere oturdu mu
yeterdi, kalan yolu altýndaki atý - akýllý hayvan- bulurdu.
Çekmediði kalmayan Kök Tursun'un dediði gibi,
Bazarbay'a koltuk arka çýkan þeytan var; þimdiye kadar
attan düþtüðü görülmedi.

Sonunda üzeri hafifçe buz tutmuþ, bu ayna gibi
berrak ince buzun önünde, taþlarýn arasýndan geçerek,
umursamaz bir tavýrla akmakta olan bir pýnara gözü
iliþti. Burasý uygun göründü. Etrafý hep amberçiçeði,
çalýlýklarla dolu fundalýktý ve karý da hemen hemen yok
denecek kadar azdý. Atý suvarýp, yem vermeye de müsait-
ti. Bazarbay atýn gemini çýkardý, eyerden heybeyi aldý,
aðzýný baðladýðý ipi çözdü, yemi atýn aðzýna uygun olarak
yerleþtirdi. At, hemen yemi yemeye koyuldu, gözlerini
hafif yumarak yorgunluðunu azaltmak için derin bir nefes
aldý. Pýnarýn yanýnda aðaç kütüðü vardý, Bazarbay gelip
buraya oturdu, þiþeyi çekip çýkardý, ýþýða tuttu, zevkle
þöyle bir baktý ama þiþeden baþka ve farklý bir þey de
görmedi. Fark ettiði ise güneþin batmakta olduðu,
daðlarýn yüzündeki akþam gölgeleri, güneþin batmasýna
ancak bir saatlik bir vaktin kaldýðýydý. Ama Bazarbay'ýn
acele etmesini gerektiren bir þey yoktu. Ýçkinin aklýný



cok ele. Araktýn akýldý tumandatýp, candý köþültkön
taanýþ kasiyetine aldýn-ala ele berilip, bötölkönün oozun
coon týrmagý menen þaþpay açtý, bir cýttap, baþýn çaykap
aldý da, anan oozgo alparýp, bir neçe iret aptýga, tamagýn
küygüzö çoñ-çoñ cuttu. Bulaktan suu koçuþtap, suunu
muzdun sýnýktarý menen koþo içip ciberdi. Muzdu
katýrata çaynadý ele-meesine çýga tüþtü. bazarbaydýn
ireñi özgöçö bir buzulup, býrýþýp-týrýþa tüþtü; bir ýtkýtýp
alýp, anan kekirip, kaçan cindi suu baþka teep çýga keler
eken dep, közdü cuump kütüp kaldý. Kaçan bu kurçap
turgan düynö - toolor, aksalar- büt baarý tumandaganday
kaalgýp, köçüp, munarýktap, kaçan kan teep çýkkan
baþtýn içinde kandaydýr þuuldak, çuuldak, tüþünüksüz
bir ündör ugulgansýp çýga kelet dep, oþol uduldu kütüp,
mas boluuga dayar közdü çýlk cuump, býlk etpey olturdu
da kaldý. Oþentip þaldýrap baratkan kezde cakýn ele cer-
den küçüktün kýñþýlaganýndaybý, ce beþiktegi balanýn
kýñkýstap ýylaganýndaybý, aytor, bir ündü eþite kaldý. -
Bul emne bolup ketti? týñþasa, börü karagattuu badaldýn
arý cagýnan, üydöy-üydöy taþtardýn artýnan küçüktün
ürgönündöy ün daana uguldu. Bazarbay sestene kaldý,
oþol zamat bötölkönün oozunan bir cutup ciberdi da, aný
mýnday taþka süyöp koyup, erinderin katuu bir sürtüp
alýp, ordunan turdu. Dagý bir colu abaylap, dit koyup
týñþadý. Ooba, cazdým ukpaptýr. Kaysý canýbardýn baldarý
ekeni belgisiz, birok ün çýgarýp atýþkaný çýn eken.

Ün çýkkan cerde karýþkýrdýn üñkürü bar ele.
Üñkürdö Akbara menen Taþçaynardýn böltürüktörü cem
izdep ketken ata-enesin kütö berip zarýgýp, kýñþýlap
atýþkan. Bayagý Moyunkumdun çölünön kuulup-sürül-
gön uluu kaçýþtan kiyin, Adlaþ boyundagý kamýþ ört-
töngöndön kiyin, mýna býyýl uþul kýþ çýgýp-çýga elekte
Akbara tört böltürüktü mezgilsiz tuup salgan ele.

Bazarbay bolso üñkürdü bettep, colu kay cagýnan
kirerin izdep kelattý. Soo bolso, balkim, bu cýrtkýçtýn
üñkürünö cakýndaþtýn keregi barbý-cokpu dep oylop
köröt bele. Üñkür cýlgaçanýn kay cerinde ekenin bilalbay
bir az turdu. Mýndayda tacrýyba kerek - al kardýn katkan
üstün abaylap, tirmiyip tiktep baratýp, cýrtkýçtar arký-
terki kattap tüþürgön izdi daana körö kaldý - karýþkýrlar
üñkürgö bir gana iz menen kirip-çýgýþat emespi. Arý basa
tüþüp, badaldýn içinen, üymölöktöþkön taþtardýn arasý-
nan caynagan söökkö tuþ keldi. Demek, cýrtkýçtar kolgo
tüþürgön cemderinen biyerge dalay iret kötörö kelip,
toyloþso kerek. Oþo toylongondon kalgan cilikterdin,
omurtka-somurtkalardýn köptügünö karaganda, cýrtkýç-
tardan biyerdi bayýrlaganýna köp bolgon. Emi üñkürgö
kirçü coldu tabýþ kýyýn emes. A Bazarbay bu cýlgaçadan
cýrtkýçtarga oro-para çýga tüþsöm emne bolom debey,
emne üçün tüpsüz el üñkürgö korkpoy bettep baratkanýn
aytýþ kýyýn. Birok bir cagýnan alganda , kursagý aç, ali
közün aça elek böltürüktör da týnbay kýñþýlaþýp,
özdörünö özdörü aygak bolup, mýna biz biyerdebiz dep
çakýrýp catýþkansýdý. 

Emçek emgenden baþka menen cumuþu cok
makoolor bu colu Akbara cýrgaganýnan Taþçaynarga
koþulup cem izdep ketpegenin kaydan biliþsin - ar
kaçandan bir kaçan caz aldýnda börülördün baþýna oor
kezeñ tüþöt; mal-candýn baarý arýk, aylana-tegerektegi

dumanlatýp, insaný rahatlatan tanýdýk gücüne, daha içme-
den kendini kaptýrmýþtý. Þiþenin aðzýný kalýn týrnaklarýyla
acele etmeden açtý, kokladý, baþýný silkeledi sonra aðzýna
götürdü, birkaç defa büyük bir iþtahla, boðazýný yakmasý-
na aldýrmadan uzun-uzun yuttu. Pýnardan suyu avuçla-
yarak, suyun buz kýrýklarý ile birlikte içiverdi. Buzu kýtýr
kýtýr çiðneyince beynine vurdu. Bazarbay'ýn rengi deðiþti,
yüzünü gözünü buruþturdu. Bir kere hýçkýrdý sonra geðir-
di, ne zaman deli su, baþýma çýkacak diye, gözlerini kap-
atýp bekledi. Ne zaman etrafýmýzý saran dünya, daðlar,
kayalar, hepsi duman kaplamýþ gibi aðýrlaþýp, göçüp, sisle
kaplanýp, çoktan keyif olmuþ kafanýn içinde hýþýrdayan,
uðuldayan garip ve anlamsýz sesler duyulur gibi oldu ve
çýka gelecek diye, o tarafý gözleyip, sarhoþ olmaya hazýr
gözlerini hemen yumup, hiç kýpýrdamadan oturdu. Bu þek-
ilde uyuklamaya baþlamýþken yakýn bir yerden enik
inlemeleri mi yoksa beþikteki çocuðun inleyip aðlamasý
mý, bir ses iþitti. Bu da neyin nesi? Dikkatle dinleyince
amberçiçeði dolu fundalýðýn diðer tarafýndan, koca koca
taþlarýn ardýndan eniðin havlamasý gibi bir ses net bir
þekilde duyuldu. Bazarbay ürperdi, o an þiþeyi aðzýna
dayayýp içti ve þiþeyi taþa dayadý, dudaklarýný sertçe sildi
ve yerinden kalktý. Bir kez daha tüm dikkatini vererek din-
ledi. Evet, yanlýþ duymamýþtý. Hangi hayvanýn yavrusu
olduðu belli deðildi ama ses çýkardýklarý gerçekti.

Sesin geldiði yerde kurdun ini vardý. Ýnde Akbara
ile Taþçaynar'ýn yavrularý, yemek aramak için giden
anne ve babalarýný beklemekten sýkýlmýþ ve ulumaya
baþlamýþlardý. Bir zamanlar Moyunkum'un çölünden
kovulup sürülen ulu kaçýþtan sonra, iþte bu yýl bu kýþ
daha tam bitmemiþken Akbara dört tane yavruyu zaman-
sýz dünyaya getirmiþti. 

Bazarbay ise ine doðru yürüyüp, hangi taraftan
girebileceðini bulmaya çalýþýyordu. Eðer sarhoþ
olmasaydý bu yýrtýcý hayvanýn inine yaklaþmanýn
gerekliliði üzerinde düþünürdü belki. Ýnin oyuðun
neresinde olduðunu anlayamayýp biraz durdu. Böyle
durumlarda tecrübe konuþurdu, karýn sertleþmiþ yüzeyi-
ni dikkatle tarayarak yürüdü ve yýrtýcýlarýn oraya
buraya býraktýklarý izleri net bir þekilde gördü. Kurtlar,
sadece kurtlar bu kadar az iz býrakarak inlerine girip
çýkardý. Biraz öteye yürüyüp, fundalýðýn içinden, yýðýn
oluþturmuþ taþlarýn arasýndan bir sürü kemiðe rastladý.
Demek, yýrtýcýlar ellerine geçirdikleri avlarýný birçok
kez buraya sürükleyerek getirmiþ ve ziyafet çekmiþlerdi.
Ýþte o ziyafetlerden kalan kemiklerin, omurgalarýn çok-
luðuna bakýlýrsa, yýrtýcýlarýn buraya yerleþmeleri çok
uzun zaman olmuþtu. Artýk ine giden yolu bulmak zor
deðil. Bazarbay ise buradan yýrtýcýlarla burun buruna
gelirsem ne yaparým demeden, neden dipsiz bir ine kork-
madan gitmekte olduðunu söylemek zor. Ama bir yandan
da karný aç, daha gözleri açýlmamýþ yavrular da hiç
durmadan havlýyorlar, kendi kendilerini ele veriyor-
lardý, sanki iþte biz buradayýz diye çaðýrýyorlardý.

Annelerini emmekten baþka hiçbir þeyi bilmeyen
aptallar, bu sefer Akbara'nýn Taþçaynar'la birlikte
yemek aramaya keyfinden gitmediðini nerden bilsinler.
Öyle bir zaman gelmiþti ki, bahar ayýnda kurtlarýn baþý-
na aðýr iþ gelir. Hayvanlarýn hepsi zayýf, etraftaki der-



çabal-çarbý eçki-teke, arkardýn baarý nebak cem bolup
bütkön, tuutu cakýndap kelatkan ekçiler top-tobu menen
eç kimdin butu cetpes biyik zookalarga çýgýp ketiþken, a
kolgo bagýlgan mal da azýr üstü-baþý cabýk kaþarlarda
bagýlýp catkan kez. Mýnday þartta týnbay emçek sorgon
böltürüktördü sütkö toyguzup turuþ oñoy iþ emes.
Bayagý keliþken Akbara cok, arýktagan, emçekteri þal-
býrap, cündörü ürpöyüp, kalcayýp ele baþý kalgan.
Degiñkisinde börülördöy çýdamduu cýrtkýç barbý- bir
neçe kün katarý menen naar albat cürö beriþet, birok süt
emizip sürgön ene-börünün antip çýdaþý kýyýn. Turmuþ
kýstaganda Akbara tobokelge salýp, çoñ uuga çýguuga
argasýz boldu; baþka ayla cok; cem alýp kaytsa cakþý, a
kokus birdemeden mertinse, tört böltürügü koþo öldü
degen söz. 

Taþçaynar adatýnça Akbaranýn artýnan barattý. Eköö
tabar cemin tezireek taap, tezireek cara tartýp, etten
bükülü-bükülü boyunça ele apýldata sugunup-sugunup
ciberip, tezireek kayra üñkürgö cetip keliþ kerek. Cegen-
derin anan aþ kýla beriþet, ene-börügö eñ baþký nerse-
baldarýna süt emiziþ.

<...>
A tiyakta, biyik zookanýn tübündögü cýlgaçadagý

üñkürdö böltürüktör açkasýna çýdabay kýñþýlaþýp, birinin
cýluuluguna biri ýktap çogula kalýþýp, kayra tuþ keldi
börtüp ketip, kayra çogulup, kaysalaktap enesin izdep
catýþkan, añgýça týþ taraptan dabýþ ugula kaldý - Bazarbay
üñkürgö tört ayaktap soylop kirip kelatkan - dabýþtý
eþitkende alar bayagýdan da küçöp kýñþýlaþýp ciberdi da,
tamtañdaþýp oozdu karay cönöp beriþti; kelatkan
adamga uþul ele kerek ele. Karañgý, tar üñkürdö
Bazarbay aldý cagýn kolu menen karmalap, dene-baþý
tüyülüp, oy-sezimi çýñalýp, oþondon ulam alka-þalka
terge çömülüp, tonu menen batmak emes, aný sýrtka taþ-
tap, calañ kostumçan eptep soylop kelatkan: aldýna kelip
kalgan böltürüktördü birinin artýnan birin koynuna salýp-
salýp ciberdi da, akýrkýsýn, törtünçüsün celkesinen apçýy
karmap, sýrttý közdöy cönödü. Üñkürdün oozunan çýga
kalganda közdörü cazgana tüþtü- küngö çagýlýþkan biyik
toolor uþunday bir carkýrap turgan eken. Kökürögün
kere abadan cuttu. Aylana kulak-murdun keskendey týnç.
Özünün küþüldöy dem alganý gana ugulat. Koyunga
salýngan böltürüktör kýbýrap-týbýarap baþtadý, celkesinen
karmap turganý bolso boþonuþka araket kýlýp koyot. Emi
biyerde turganda bolboyt. Al þaþa-buþa kýymýldap, taþta-
gan cerinen çolok tonun alýp, küþüldöp-býþýldap, bulak-
týn ceegine cetip keldi. Bu tört böltürüktün tagdýrýn al
nebak çeçe salgan: biyerden ala kaçýp barýp, satýp ciber-
mek. Satkanda da nabýn çýgara satarýna közü cetip turat:
ötkön cýlý da bir çaban uþintip bir üñkürdö catkan
böltürüktördü büt þýpýrýp alýp basa berip, zoobazaga
ötkörüp, ar böltürükkö elüü somdon çaap algan.

***
Börülör izden adaþkan cok - ulam aldýga, ulam

aldýga, ulam aldýga, kapçýgaydýn oozuna, andan ötüp
dagý aldýga, narý-adamdar caþagan tarapka, köl kýlasýn
kzödöy alýp barattý iz. 

Bazarbay bolso kapçýgaydan çýgýp, cayýnda mal
cayýlçu cayýk-cayýk adýrlardýn üstü menen tekireñ-

mansýz keçi, teke, geyiklerin hepsi çoktan yem
olmuþlardý, doðumlarý yaklaþan keçiler gruplar halinde
kimsenin ulaþamayacaðý dað zirvelerine çýkýp gitmiþler-
di, evcil hayvanlar ise her tarafý kapalý aðýllarda beslen-
mekteydi. Böyle aðýr þartlarda durmadan süt emen
yavrularý sütle doyurmak hiç de kolay deðil. O eski
güçlü Akbara yok, zayýflamýþ, memeleri sarkmýþ, tüyleri
kabarmýþ, bir deri bir kemik kalmýþtý. Kurtlardan daha
dayanýklý yýrtýcý hayvanýn olmadýðý söylenir, birkaç gün
üst üste dinlenmeden yürüyebilirler, ama süt emziren bir
ana kurdun buna dayanmasý zor. Þartlar mecbur edince
Akbara tevekkel deyip, büyük bir avýn peþine düþmekten
baþka yol bulamadý. Baþka çaresi yoktu; yiyecek bularak
dönse ne ala, ama bir kazaya uðrarsa, dört yavrusu da
öldü demekti.

Taþçaynar âdetince Akbara'nýn peþinden gidiyordu.
Ýkisinin de yemlerini biran önce bulup, çabucak
parçalayýp, etten koca koca lokmalarý yutuverip, çabu-
cak inlerine dönmeleri gerekiyordu. Yediklerini sonra
hazmedebilirlerdi, ana kurda en önemlisi yavrularýna
süt emzirmek.

<...>
Diðer tarafta, yüksek kayalýklarýn dibindeki oluk-

taki inde yavrular açlýða dayanamayýp uluyorlar,
birinin sýcaklýðýna diðeri yanaþýp, toplanýyor, tekrar
her bir tarafa daðýlýyorlardý. Yeniden toplanýp, yine
can havliyle annelerini arýyorlardý ki, dýþarýdan bir
ses duyuldu. Bazarbay dizlerinin üzerinde sürünerek
içeri girmekteydi. Sesi duyunca, deminkinden daha
güçlü uludular, düþe kalka çýkýþa doðru ilerlemeye
baþladýlar. Gelmekte olan adama zaten bu lazýmdý.
Karanlýk, dar inde Bazarbay önünü elleriyle yokla-
yarak, tüm vücudu büzülerek, düþünceleri kabararak,
bu sebeple kan ter içinde kaldý, kürküyle sýðmayacak-
tý. Dýþarýda býraktý ve ceketiyle ancak sürünerek geliy-
ordu; önüne çýkan kurt yavrularýný birer birer koy-
nuna koydu, sonuncusunu yani dördüncüsünün ens-
esinden tutup, dýþarýya doðru yöneldi. Ýnden dýþarý
çýkar çýkmaz gözleri kamaþtý. Güneþte parlayan yük-
sek daðlar öyle bir parlýyorlarmýþ ki. Göðsünü gere
gere nefes aldý. Etraf kýlýçtan geçirilmiþ gibi sessiz.
Hýzlý hýzlý aldýðý nefesi duyuluyordu sadece. Koyu-
nuna sakladýðý yavrular yavaþ yavaþ kýpýrdanmaya
baþladý, ensesinden tuttuðu ise kurtulmaya çabalýyor-
du. Artýk burada durulmaz. Hemen alelacele býraktýðý
yerden kýsa kürkünü aldý, nefes nefese koþturup,
pýnarýn kenarýna geldi. Bu dört yavrunun kaderini o
çoktan tayin etmiþti; buradan götürüp satýverecekti.
Hem de iyi bir fiyata satacaðýný da gözü kesiyordu.
Geçen yýl da bir çoban böyle ininde yatan yavrularýn
hepsini götürüp, hayvan evine, her bir yavruyu elli
somdan satmýþtý.

***
Kurtlar izleri kaybetmediler. Sürekli ileri, sürekli

ileri, sürekli ileri, boðazýn çýkýþýna, oradan geçip yine
ileriye, ötede, insanlarýn yaþadýðý tarafa, göl kýyýsý
boyunca götürüyordu iz.

Bazarbay ise boðazdan çýkýp, yazýn hayvanlarýn
otlatýldýðý otlaklarýn, tepelerin üzerinden dörtnala koþ-



taskakka salýp urup baratkan: aylana-tegerek açýk, mýna
alýstan köl çeti karayýp körünö baþtadý. Emi üyünö köp
bolso bir saattýk col. Kün cerdin tee alýský çegine cetip,
too kýrkalarýnýn arý cagýna ulam ýldýylap çögüp, akýrý
nurlarý gana alsýz çaçýrap, küügümdönüp barattý. Isýk-
Köl taraptan muzdak þamal ura baþtadý. "Toñup kalgan
cokpu bular!" dep oylodu Bazarbay, birok orop alarga
eçtemesi cok, oþentse da kurcundun içinde tirüübü-
cokpu, körüp koyuunu çeçti. Uþunça ubara bolupalýp
barsañ, alýp barganýñ nebak ölüp kalgan bolso - anýn
kimge keregi bar! Toktop, attan tüþüp, kurcundun için
karap körmökkö baylagan kancýgalardý çeçe bererde at
artký butun taltaytýp turup, siyip ciberdi. Añgýça ele
dirkirep tegerekke çaçýrap catkan siydigin þart toktotup,
at koþkuruk atkan boyunça ordunan calt bere ýrgýdý:
bazarbaydýn kolunan tizgindi culup kete cazdadý.

***
"Kuday kutkarsa kutuldum! Kutuldum, kutuldum!"

dep süyündü al.
Albette, aradan bir saat ötkön soñ Bazarbay canta-

laþa kargangan bu sözdörünün birin da estep koyboyt
deçi, adam balasý uþunday caralgan turbaybý…

Añgýça kaþar taraptan kiþiler cügürüp çýgýþtý,
Bazarbay alarga cetip-cetpey koldoruna kulap tüþtü.
Aptýgýp algan: - Karýþkýr, karýþkýrlar kuup kelatat. Suu,
suu bergile maga! - dep koyot. 

A karýþkýrlardýn keteer türü cok, cakýn ele cerde
kaþardý tegerektep, köksölörü suubay, öcörlönö basýp
cürüþtü. Bostondun kýþtoosundagýlar dürbölöñ tüþtü -
koyçular arý-beri çurkap, koroolordun oozdorun bekitip,
karañgýlýk koyununda biri-birine can-cuñ ün katýþýp, biri
bolso kaþardýn üstünö çýgýp, bir neçe mýltýk attý. Ýtter týn-
bay arsýldap ürüpattý, birok koroodon sýrtka çýga alýþ-
padý. Carýktý imerçiktep turuþtu. Alardýn korkoktuguna
koyçulardýn cini keldi. 

- Aydak, aydak, ayt, ayt! - dep biröö kirkiregen ün
menen aydaktadý döböttördü. - Kalp ele ürgön bolup
koyuþat. Börübasar emes ele bokbasar eken da bular! Al,
Aktaþ! Al, Colbors! Caysañ, Barpalañ, aydak, aydak!
Ayt, ayt! Aay-ata, kuyruktarýn kýpçýyt, karýþkýrdý
körgöndö alaña kire kaçat turbaybý bular!

- Ýt degen - it da, bularga emne bakýrýbatasýñ? - dep
arý caktan biröö aný kagýp koydu. - Bular atçandý atýnan
alýp tüþkön döböttör, birok karýþkýr oñoy cýrtkýçpý? Sen
emne ele debatasñ. Kanday it bolso da karýþkýrga katýla
albayt. Tim koy, ürö bersin özdörünçö!

Bu karýþkýrlar emne üçün Bazarbaydýn artýnan içip-
cep kuup keldi, munu al þýr ele estey koygon cok. Kaçan
gana Bazarbaydýn atýn caygaþtýrýp koymokçu bpþgpn
cigit: "Bazarbay bayke, kurcunuñuzdagý emne? Birdeme
kýymýldap catkansýybý?" - degende gana bir estedi.

- Kurcundabý? Kurcundagý böltürüktör! Kuday alýp
ketsin oþolordu, bolgondo da törtöö. Baþattan, tuura
üñkürdün özünön alýp çýktým. Karýþkýrlar oþon üçün
kuup kelatat da!

<...>

turarak gidiyordu. Etraf aydýnlýk, iþte uzaktan gölün
kýyýsý görünmeye baþladý. Bundan sonra evine ulamak
için en fazla bir saatlik yolu kalmýþtý. Güneþ arazinin en
uzaktaki köþesine ulaþmýþ, dað zirvelerinin diðer tarafý-
na gittikçe batýyor, son ýþýklarý ise halsiz bir biçimde
yayýlýyor, karanlýk çöküyordu. Isýk-Köl tarafýndan soðuk
rüzgâr esmeye baþladý. "Donmuþ olabilir mi bunlar"
diye düþündü Bazarbay. Ama onlarý saracak bir þeyi de
yoktu, yine de heybenin içinde sað mý yoksa ölü mü
olduklarýný bakýp anlamaya karar verdi. Bu kadar
uðraþýp aldýktan sonra götürsen ve götürdüðü ölüyse
bunun kime ne faydasý olur ki! Durup, attan indi, hey-
benin içine bakmak için baðladýðý terkiyi çözecekken at
arka ayaklarýný açarak, iþeyiverdi. Birden her tarafa
saçarak iþemesini kesti ve yerinden fýrladý: Bazarbay'ýn
elinden az daha dizginleri koparacaktý.

***
"Allah kurtardýysa kurtuldum! Kurtuldum, kurtul-

dum!" diye sevindi.
Elbette aradan bir saat geçtikten sonra Bazarbay

can havliyle yemin ettiðinden bu sözlerini birini bile
hatýrlamaz gerçi. Ýnsanoðlu böyle yaratýlmýþ iþte.

O esnada avlu taraftan insanlar koþarak çýktýlar.
Bazarbay onlara ulaþýr ulaþmaz ellerine devrildi. Nefes
nefese kalmýþtý. "Kurt, kurtlar peþimde. Su, su verin
bana!" dedi.

Kurtlar pek gideceðe benzemiyorlardý. Yakýn bir
yerden avluyu sararak, arzularý kanmamýþ halde, kinle
dolanýyorlardý. Boston'un kýþlaðýndakiler panik içindey-
diler. Çobanlar oraya buraya koþuþturuyorlar, aðýllarýn
kapýlarýný kapatýyor, karanlýðýn koynunda birbirleriyle
yüksek sesle konuþuyorlardý. Biriyse avlu duvarýnýn
üzerine çýkýp birkaç kez ateþ etti. Köpekler susmadan
havladýlar, ama aðýldan dýþarýya çýkamadýlar. Iþýðýn
olduðu yere toplandýlar. Köpeklerin korkmuþ olmasýna
çobanlar sinirlendi. 

- Haydi, haydi, haydi diye biri gürleyen sesiyle
kurtlarýn üzerine saldý köpekleri. Yalandan bir de
havlýyorlar. Börübasar (Kurtkapar) deðil bunlarýn hepsi
Bokbasar. Al, Aktaþ! Al, Kaplan! Caysañ, Barpalañ,
haydi, haydi! Lanet olasý kuyruklarýný bacaklarýnýn
arasýna alýyorlar, kurtlarý görünce bacaklarýnýn altýna
saklanýrmýþ bunlar!

- Ýt dediðin it iþte, bunlara niye baðýrýyorsun? Diye
diðer taraftan biri adamý azarladý. Bunlar atlýyý, atýnýn
üzerinden yere indiren köpekler, ama kurt öyle kolay
hayvan mý? Sen ne diyorsun? Nasýl köpek olursa olsun
kolay kolay kurda saldýramaz. Boþ ver, havlasýnlar
kendince!

Bunlar niçin Bazarbay'ýn peþine düþüp geldi. Bunu
derhal hatýrlayamadý. Ta ki Bazarbay'ýn atýný baðla-
maya götürecek olan delikanlýnýn "Bazarbay aðabey,
heybenizdeki ne? Bir þey kýpýrdýyor." Diyene kadar.
Ancak o zaman hatýrladý.

- Heybede mi? Heybedeki kurt yavrularý! Allah
belalarýný versin onlarýn, hem de dört tane. Baþat'tan,
direk inden ben alýp çýkardým. Kurtlar bu yüzünden
peþimden geliyorlar!

<...>


